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 תקנות האזרחים הותיקימ (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים),
 התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו־דו לחוק האזרחים הותיקים, התשץ-989ו' (להלן -
 החוק), בהתייעצות עם שר המדע והאמנויות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,

 אני מתקינה תקנות אלה:

 הגדרות ו. בתקנות אלה -

 ״מוזיאון״ - כהגדרתו בחוק המוזיאונים, התשמ׳׳ג-21983, ששר החינוך התרבות והספורט
 הבריזו מוזיאון מוכר לענין החוק האמור ואשר נתמך מתקציב המדינה:

 ״מוסד תרבות״ - מוסד ציבורי המקבל תמיכה שנתית שוטפת לפי סעיף בא לחוק יסודות
 התקציב, התשמ״ה-985וג, לשם הפקת מופעים והצגתם לציבור:

 ״מופע״ - בל אחד מאלה:

 (ו) לגבי מוסד תרבות - הצגת תיאטרון;

 (2) לגבי מפיץ - הצגת תיאטרון מופע מחול או מוסיקה;

 ״מפיץ״ - מוסד ציבורי המקבל תמיכה שנתית שוטפת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
 התשמ״ה-985ו, לשס הפצת מופעים במקומות מרוחקים ממרכז הארץ, באזורי פיתוח

 ולאוכלוסיות חלשות.

 החייבים כמתן 2. (א) החייבים במתן ההנחה לאזרח ותיק כאמור בסעיף 12 לחוק (להלן - הנחה) הם

ה כמפורט להלן: ח נ ה : 

 (1) מוסד תרבות - לגבי כל מופע שהפיק, שהוצג לציבור בין על ידיו ובין על
 ידי אחר, ואולם באשר הוא מופץ בידי מפיץ - המפיץ:

 (2) מפיץ - לגבי כל מופע שהוא מפיץ, בין אם הופק בידי מוסד תרבות ובין
 אם לאו:

 (3) מוזיאון - לגבי כל כניסה אליו.

 (ב) נמכרים בפועל כרטיסים למופע או למוזיאון שלא בידי מי שחייב במתן ההנחה
 לפי תקנת משנה (א), יתן את ההנחה מטעמו מי •שמוכר בפועל את הכרטיסים, ומוכר
 הכרטיסים בפועל יהא זכאי למימון ההנחה כאמור בסעיף 14 לחוק באמצעות החייב במתן

 הנחה לפי תקנת משנה (א).

 מתן ההנחה 3. (א) בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג), ההנחה מדמי כניסה בשיעור של 50%
 תינתן על מחיר כרטיס יחיד לכלל הציבור בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או
 למוזיאון(להלן - כרטיס קופה) והיא תינתן בכל סוגי הכרטיסים על בסים מחיר כרטיס קופה

 כאמור.

 (ב) בכרטיס מנוי המזכה במספר מסויים של כניסות למופעים או למוזיאון, תינתן
 ההנחה על מחיר כרטיס קופה יחיד כשהוא מובטל במספר הכניסות כאמור,

 (ג) בכרטיס מנוי למופעים או למוזיאון, שלא נקוב בו מספר מםויים של כניסות,
 תהא ההנחה בשיעור של 50% ממחיר מנוי כאמור לכלל הציבור.

 י ם״דז התעדן, עמי 26; התשנ״ו, עמי 76.
 2 טייח התשמ״ג, עמי 113.

 י־ סייח התשמ״ה, עמי 60; התשג״ב, עמי 4ג.
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 4. מי שחייב ליתן הנחה לפי תקנה 2(א) או(ב) - פרסום ההנחה

 (ו) יציין את דבר ההנחה בכל פרסום לציבור מטעמו על מופע או כניסה
 למוזיאון:

 (2) יפרסם במקום בולט לעין, בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או במקום
 מכירת כרטיסים אחר, לפי הענק (להלן - הקופה), את מחיר הכרטיסים לאזרחים

 ותיקים.

 5. רשימת מוסדות התרבות, המפיצים והמוזיאונים החייבים במתן הנחה לאזרחים פרסום החייבים
ה ח נ ה  ותיקיים תפורסם בידי שר העבודה והרווחה ב׳׳רשומות״. ב

. (א) ההנחה למופע תינתן עם הצגה בקופה של תעודת אזרח ותיק האמורה בסעיף 2 תעודה מזהה 6 

 לחוק או תעודה מזהה שנקוב בה תאריך הלידה להוכחת הגיל הקובע (להלן - תעודה
 מזהה).

 (ב) הכניסה למופע תהא גם היא על פי תעודה מזהה.

 7. תחילתן של תקנות אלה ביום כיו באייר התשנ״ו(15 במאי 1996). תחילה

 י״ט באייר התשנ״ו(8 במאי 1996)
ר י מ ה נ ר ו  (חמ »221-ג) א

 שרת העבודה והרווחה

 תקנות הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועעה),
 התשנ״ו-996ו

 :תוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות(גמול השתתפות בישיבות לחברי
(להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת,  מועצת), התשג״ה-1995י

 אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנות אלה - הגדרות

 ״וערד״, יחבר מועצה״ ׳תאגיד עירוני־׳ - כמשמעותם בחוק;

 יועדה מקומית לתכנון ובניה״ - כמשמעותה בפרק אי, סימן גי, לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965ג.

 2. חבר מועצה יהיה זכאי לגמול השתתפות בעד ישיבה אחת מן המנין של מליאת
 המועצה בחודש, בסך של 200 שקלים חדשים.

 3. חבר מועצה יהא זכאי לגמול השתתפות של 150 שקלים חדשים לישיבה של כל אחת
 מתועדות הבאות: ועדת ביקורת, ועדת כספים, ועדת הנהלה, ועדת מליח, ועדה מקומית
 לתכנון ובניה או ישיבה של הגוף המנהל של תאגיד של מועצה מקומית שיוסר בהתאם
 לסעיף 146א לצו המועצות המקומיות, התשי״א-950וג, ובלבד שגמול כאמור ישולם בעד לא

 יותר משלוש ישיבות כאמור, בחודש.

 ם״זו התשנ״ה, עמי 120.
 ס״וו התשב״ה, עמי 07ג.
 ק״ה התשי״א, עמי 178.

 ישיבה מן
 המנץ

 ישיבות ועדות
 ותאגיד של

 מועצה
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 4. חברי מועצת עיריה החברים בתאגיד עירוני לא יהיו זכאים לגמול השתתפות לפי
 תקנות אלה, אלא ימשיכו לקבל גמול בעד השתתפותם בישיבות הגוף המנהל שלו, כולו או
 רובו בהתאם לתקנות העיריות (כללים להסדרת שיעור גמול לנציגי עירייה בגוף המנהל

 בתאגיד עירוני), התש״ן-990ו".

ן ו מ ם ר י י  ח
 שר הפנים

 ג׳ באייר התשג״ו(22 באפריל 1996)
 (דומ 3-2724)

 ק״ת התשץ, עמי 1285.

 תאגיד של
 עיריה

 תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)(תיקון), התשג״ו-996ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות', אני מתקינה תקנות
 אלה:

 ו. בתקנה 60 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל״ה-975ו2, במקום
 תקנת משנה (ג) יבוא:

 ץג) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו לגבי מילוי מקומו של חבר ברשות
 מרשויותיה של אגודה, אם היה באגודה, במועד שבו נתפנה המקום ברשות, מועמד
 למילוי המקום בהתאם להוראות תקנה 25(א) והרשם אישר כי מילוי המקום כאמור

 לא יפגע ביציבותה ובפעילותה התקינה של האגודה.״

 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 ב׳ באייר התשנ״ו(21 באפריל 1996)

ר י מ ה נ ר ו  א
 שרת העבודה והרווחה

 (חמ 3-1042)

 תיקון תקנה 60

 תחילה

 חוקי איי, כרך אי, עמי 336.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 1366; התשמ״ט, עמ׳ 735; התשנ״א, עמי 524.

 עו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מס׳ 3) (תיקון), י
 התשנ״ו-996 ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א^) לחוק התקנים, התשי״ג-953וי

 ו. בסעיף ו לצו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 3), התשנ״ה-995 ו2,
 במקום ״360״ יבוא ״540״.

ש י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

 י״ח באייר התשניו(ד במאי 1996)
 (חמ 3-95)

 י ס •ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, ענו 34.
 * ק־ת התשנ־ה, עמי 1417.

 תיקון סעיף ו
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