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 פקודת התעבורה

 תיקון תקנות התעבורה

 בתוקף סמכותי• לפי מעיף 23 לפקודת התעבורה י, סעיפים 14 (א) ו־2(ד)
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ה!-1948 ־, וסעיף 1 (ד) לפקודת התעבורה

 (תיקון מם׳ 2), תש״מ—1949 י, אני מתקין בזה תקוות אלה.׳ .. ...

ת התעבורה. ו ן תקנ  1. תיקו

 תקנות..התעבורה ״..יתוקנו כך־
 (א) אחרי התקנה 10 תיווסף תקנה זו:

 ^״10 א. טנירוז דרכים וכוי.

 1 הרשות למתן רשיונות רשאית, אחרי התיעצות עם המשטרה, —
 ולגבי דרכים הנמצאות בתחומי אזור עידיה, גם עם הרשות המקומית —
 לאסור או להגביל, בצו, במודעה או בתמרור, את נסיעתו של בל כלי־
 רכב וכל סוג מיוחד של כלי־רכב, בכל דרך ובכל הלק הימנה ובכל
 כיוון של דדך, או לקבוע תנאים שלפיהם יותר לכל כלי־רכב או לסוג•
 של כלי־־רבב להשתמש בכל דרך, ובלבד שהרשות תהא משוכנעת שהדבר
 דרוש לשם הסדר התעבורה, או שנסיעת כל בלי־רכב או כל סוג של
 כלי־רבב על כל דרך כאמור עלולה לגרום נזק לדרכים או למשתמשים
 בהם. צו או מודעה על פי תקנה זו.אפשר לתיתם על ידי פרסום או
 על ידי הצגתם בפומבי על פני הדרך שעליה חלים האיסור, ההגבלה, או

רימ-^ץ  התנאים האמו

 (ב) במקום תקנה 12 תבוא תקנה זו!

 ׳/12. ציות לטומריס,

 כל אדם — הולך׳ נוהג, רוכב, מוליד או מוביל וכן כל אדם האחראי

/ פרק קב״ח, עמי 1271• . א״י, גרד ב קי  י חו

פ י׳׳ב באייר תש׳׳ח '(21.5.48), הוס׳ אי, עם׳ 1. ו  י עייר מם׳ 2 מי

ם י״נ בטבת ת־2ו״ט (114.1,49. תוש׳ »׳, עמי «)1. ו , 42 מי  נ עייר מס

 * חוקי א״י, ברד ני, עמ׳ {!223.

ח ת?״מ,40>׳8.6.1 י ס  י,י:ו.ק18, י״א י



 לכלי־רבב או לבעל־חי, יציית להוראות, לסימנים ולאותות הניתנים על
 . על ידי כל שוטר במדיס.׳׳^]

 (ג) אחרי תקנה 12 תיווסף תקנה זו:
 ^«12 א. כללים להולכי רגל.

 (1) אין לילך בכביש — אלא:
 (א) באין מדרכות ברחוב, או

 (ב) בשעת צורך לחצות את הכביש.
 (2) ההולך בכביש — ילך סמוך לשפתו׳ מצדו השמאלי׳ כשפניו

 אל כלי הרכב הבאים לקראתו.

 (3) החוצה דרך — יעברנה בזהירות, בקו הישר ׳הקצר, ולא יתעכב
 שלא לצורך, לפני שיחצה את הדרך — יבדוק אם פנויה היא או לאו.

 (4) אין לרדת פתאום ממדרכה או ממקום מבטחים אחר שבדרך,
 ואין לשהות בכביש לשם עצירת כלי־רבב,

 (5) מקום שמצוי בו מעבד־הצייח מסומן׳ אין לחצות את הדרך
 בקרבתו, אלא בתחום המסומן.

 (6) מדרכה שבגדרה לצד הכביש, אין לצאת מחוץ לגדרה.
 (7) אין לעמוד בהצטלבות דרבים ובמדרכות שבפינת רחובות, אם

 יש בכך הפרעה לתנועה,

 (8) עגלות ילדים, וכן עגלות וכסאות של הולים׳ ללא י מנוע —
 יוסעו במדרכות לציד! הימני״ !

 _ (ד) בתקנת 23 לפני המלים ״בפרשת דרבים״ יבואו המלים/ ״מעבר־חצייה
J 1אוץ לפני המלה ״נהג״ יבואו המלים [,הולך רגל או״. ־ 

 1 _.ג 1
 >ה) בתקנות 24 ו־25 לפני המלה /,המרכבה״ בבל מקום שהיא מצויה, תבוא

 המלה ״האדם״.

 (ו< במקום תקנה 26 תבוא תקנה זו:
 |״26. האטת מהירות וכוי.

 !ן (א) נהג שהגיע קרוב לנטייה או לפנייה או לסיבוב או למעקל או
 1 לפרשת דרכים _יאיט את מהירותו ויקפיד לנסוע לצד ימין במהירות

 1 מואטת, ואם יהיה צורך יתקע בצופרו.
 : (ב) נהג שהגיע קרוב למעבד־חצייה, חייב להאיט את מהירותו —
 י ואם יהיו הולכי רגל חוצים את המעבר אותה שעד״ עליו לעצור את

 המכונית לפני המעבר, כדי לאפשר להם לעבור בו.
 י/

 >ג) אין להעמיד כלי רכב וכל חלק ממנו, בתוך מעבר־חצייה׳/^ן

 (ז) אחרי התקנה 28 תיווסף תקנה זו:
כלי רכב וירידה נזנזנו.  ) ׳״28 א. עליה על .

 ! לא יעלת אדם על כלי רבב ולא ירד ממנו, ולא ירשה הנהג או

 סובץ התקנות 13׳ י״א כשיו! תע׳׳ט, 9.9.1949



 גן
 הממונה על כלי הרכב לעלות עליו או לרדת ממנו — אלא מצדו הימני
 של כלי הרכב כשהוא עימד מצד ימין של הכביש׳, לאם היה כלי הרכב

 מצוייר במקום כניסה וירידה־מיוחד, איך לעלות ־ולרדת אלא במקום הזה,

 >ח) במקום תקנת משנה (1) לתקנה 32 תבוא תקנת משנה זו!
 ך ״(1) כל כלי רכב הנוסע בדרך בשעות שבין שקיעת החמה לבין
 " עלות השחר יהיה מואר בהתאם להוראות תקנות אלו, ואין לנהוג בכלי*

 רכב בשעות אלה אלא כשכל האורות שהם חובה עליו — מוארים׳/^

 (ט) אחרי התקנה 39 תיווסף תקנה זו:

 39 א. סימור,

 (1) אין להשתמש באורותיו. הגדולים של כלי־רכב. ממונע בתוך
-תחומי אזור עיריה, אלא אם אין הדרך מוארה ואין^םכנה לסנוור העוברים•-
^ 1 י . — ך ר  באותה ד

 (2) נהג כלי רכב.ממונע חייב לעמם את אורות רכבו, עד כדי שלא
 יהא בהם לסנוור נוהג כלי רכב הבא לקראתו, ועד שיעבור אותו כלי-
 רכב, כיוצא בזה הוא חייב לנהוג באורות בשעה שהוא עוצר את כלי־

 רכבו או לפני הצטלבות או לפני מעבר רכבת״^_)

 (י) בתקנה 24 חלק ה׳ סימן(3) לתקנות התעבורה, כפי שהותקנה ע״י תקנה 9 .
 מתקנות התעבורה.(תיקון) (מם׳ 2), 1935 י תיווסף פשקה זו!

א יעלה אדם על אוטובוס ולא ירד ממנו, ולא ירשה הנהג או הממונה ל 7 1 
 על האוטובוס, עליה וירידה — אלא כשהאוטובוס עומד בתחנה שנקבעה

 על ידי רשות מרכזית או מקומית למתן רשיונות^ )

 (יא) במקום תקנת משנה (ג) לתקנה 26(1) מחלק ה׳ סימן (3) כפי שהותקנה
^ 0 1 ש מ _ 1 ו נ ק ת . . ^ ב ^ ת 1 9 3 5 ^ 2 _ ׳ ^ 

) לא יסיעו את האוטובוס, אלא לאחר שסגרו את דלתותיו, ולאחר ג )71 
 שנקטו כל שאר אמצעי הזהירות, להבטחת בטחונו של כל נוסע בכניסתו _.

^ ^ נ מ  לאוטובוס או ביציאתו מ
 (יב< במקום תקנה 115, כפי שהותקנה על ידי תקנה 3 מתקנות התעבורה —

, תבוא  (תיקון). (מם׳ 2), 1939*, ותקנה 3 מתקנות התעבורה (תיקון), 1940 3

׳ , ן '14 ^ ׳ י י ^ ) ף י / י י׳׳ ^ / { י י  תקנה ז
 ;1¡¡^¿ העובר על הוראות תקנות אלו דינו מאסר עד ששה חדשים או
 י קנם ער מאה לירות או שני העבשים כאחד, ואם נתחייב בדין שנית על
 אחת התקנות האלה דינו — מאסר עד שנה אחת או קנס עד מאתיים

 לירות, או שני העבשים כאחד.״

.עטי 1103.  י עייר מפי 50ס נייום 14.11.33, ומושי 2,

 * עייר משי 885 סיוט• 4.3.30, חום׳ 3, עפ׳ 278.

 י עייר טסי 900 מיו:! 7.3.40, חי:' 2, עמי 10».

 זק; ו ח 18, י״א כשיו! ת׳י-י״ט, 8.0.1040



ת התעבורה (סגירת דרכיש: 1941, ו  2. ביטול תקנ

 תקנות התעבורה (סגירת דרבים), 1941 כפי שתוקנו, יבוטלו.

 3 השם.

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 2), תש״ט—1949״.

 י
 כ״ו בניסן י תש״ט (25 באפריל 1949)

ז מ ד ר ו  ד
 שר התחבורה

 תקנות שעת־חירום (אזורי בטחון), תשייט—1949

ן  צו בדבר אזזר בטהו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות-שעת־הירום (אזורי בטחון), תש״ט—
 1949, אני מכריז בזה על חלק מן השטח המוגן, היינו ההלק הנתון בתחום הקו

 המתואר להלן, כעל אזור בטחון לצורך התקנות האמורות־
 מנ. צ. 19471550.(כק״מ אחד מזרחה לחרבת בונה) מערבה עד לכביש בית
 נבאללה נ. צ. 14511550 ומשם לראש העין נ. צ. 14401671 ומשם לאורך מסילת
 הברזל צפונה עד לנ. צ. 14431732 וממנה בקו ישר עד לנ. צ. 14441760 על כביש

 כפריסבא—קלקיליה.

 משם עובר הקו לאורך הדרך כפר־סבא הערבית — טירה עד לנ. צ. 14541820
 (מערבית לכפר טירה) ומשם לאורך דרך טירה—קלנסואוה עד לנ. צ. 14821878 —

 לא כולל את שמח כפר יעבץ.
 משם לאורך הדרך קלנסואוה נ. צ. 14851879 — ביר־בורין ב. צ. 14881909 —
 קאקון 14971963 — חר׳ ג׳למי נ. צ. 15102002 חר׳ קוסיה נ. צ. 15162030 עד

 לנ. צ. 15192059 על כביש עין שמר — בקעה אל גרביה.
 משם עובר הקו מזרחה לאורך הואדי עד לנ. צ. 15422060 (ליד חר׳ שיך
 מסר) ומשם בקו ישר עד ואדי ערה נ, צ. 15332090 ומשם ממשיך הקו 500 מטר

 מזרחה לכביש ואדי ערה עד לכביש מגידו—גינין בנ. צ. 16852194.
 משם לאורך כביש מגידו—ג׳נין עד לנ. צ. 16982168 (מערבה לנקודת גובה
 149) ומשם לאורך הגבול שנקבע בהסכם שביתת הנשק עם עבה״י עד לג. צ.

.19471550 

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 שר הבטחון

. 7  י ע״ר טב׳ 1102 מ־ום ».29.5, תום׳ 2, עמי »

! ומו״ט, 8.6.1949 ו סי , י״א נ ט ת ו ג ק ת  230 ?•׳:ז ת



 פקודת הפיקוח על המזונות׳ 1942

- צו בדבר מיני מאפה - -

 ןוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הפיקוח על המזונות, 1942 *׳ אני מצווה
 בזה לאג^ך:

 .1 3ירושיפ.

 בצו זה
ת ייצור בכל צורת שהיא. $ ו  ״אפיה״ כ

ת כל מיני מאפר. קטנים וכן ביסקוויטים פרט לביסקוויט אחיד. מ ל  ״עוגיות״ מ

ט מטויינזיט והזזזקוזם. י כ מ מ לת הטינו.׳ ש ב ג  2. הג

 . (א) לא ישתמש אדם בחלב או" בביצים לאפיית עוגות או עוגיות המיועדות
ב או אבקת ביצים מותר. ל / ת ק ב א  למכירה. השימוש ב

 >ב) לא ישתמש אדם מחלב, בביצים, במרגרינה, בשוקולד, בקוברטודה או.
 כפירות למילוי, לציפוי, או לק;שוט עוגות או עוגיות המיועדות למכירה. השימוש

 ־ בפרי־הדר או. בצימוקים מותר.

 (ג) לא יחזיק.ולא יחסין אדט כל מצרך מהמצרכים, שהשימוש בהם אסור
 לפי סעיף זה, בכל מקום שאופים y עוגות או עוגיות המיועדות למכירה, או

 שמחזיקים בו מצרכים לשם אפייתם.

 .3 8י0ור.גזניר>ז וקנייה.

.  לא ימכור אדם ולא.יחזיק למכירה ולא/יקנה ולא יציע ולא יסכים למכור.או
ת סעיף 2. ו א ר ו ה  לקנות עוגות או עוגיות שנאפו שלא בהתאם /

 4. קביעת המשקל.

 לא יאפה אדם לשם מכירה ולא ימכור, ולא יחז*מ למכירה,• ולא יקנה, ולא יציע,
 ולא יסכים למכור או לקנות, חתיכת עוגה מבצק שמדים שמשקלה פחות. מ־60 גרם,

 או חתיכת עוגה מבצק שאינו בצק שמדים ושמשקלה פןזות מ־50 גרס.״

 5. על נוי לא יחול הצו.

!/גדרך הרגילה כשהוא גי  הוראות צו זה לא יחולו על צרכן הקונה עוגה או עו
 מאמין בתום לב שהיא נאפתה בהתאם לאמור בצו זה וש/שקלה הוא במותנה

 בסעיף 4.

 6. ביטול.

/ מיני מאפה ב ד ו הפיקוח על המזונות (עוגות), 1944 בטל כולו, והצו ב צ  י /

 1 ן״ ו 00' 1178 מי! פ 19.3.42, תיס׳ os ,1׳ 3.

 י עייר מס׳ S133 נויום 1.6.14, תופ׳ 2, 380עט׳ .

231 e.1.8&49 ,שובץ התקנות 18, י״א בסיוז תשייט 



ה נים׳ 428 י י  צו הקנ

 בתוקף הסמכויות של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עפ
 י האויב, 1939, הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948,

 י ובתוקף כל יתר סמכויותי שהועברו אלי, אני מצות בזה לאמור:

 1. צו הקנייה מם׳ 3 מיום 3 בפברואר 1940 שפורסם בעתון הרשמי מיום 8
 בפברואר 1940 גליון 984 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של יעקב פוליקיביץ

 מוורשה (מם׳ סידורי 49).

 • 2. צו הקנייה מס׳ 4 מיום 5 במרס 1940 שפורסם בעתון הרשמי מיום 7 במרס
 1940 גליון 990 יבוטל במידה שהוא חל על חלק אחד מתוף שני חלקים של רכושם
 של חיים דודק מלודז׳ (מס׳ סידורי 6) ורוזליה דודק מלודז׳ (מס סידורי 7) אשר

 החלקים הנ״ל מגיעים לשלום קרטקה לפי צו ירושה.

 3. צו הקנייה מס׳ 9 מיום 24 ביוני 1940 שפורסם בעתון הרשמי מיום 27 ביוני
- 1940 גליון 1025 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של שוכר בר םילמן מוורשה

 (מסי סידורי 47).

 : 4. צו הקנייה מס׳ 42 מיום 22 באוגוסט 1941 שפורסם בעתון הרשמי מיום 28
 באוגוסט 1941 גליון 1127, יבוטל במידה שהוא הל על רכושו של אדטוד הולנדר.

 מבלגרד (מס׳ סידורי 19).

 5, צו הקנייה מס׳ 53 מיום 31 בינואר 1942 שפורסם בעתון הרשמי מיום 5
 •בפברואר 1942 גליון 1166, יבוטל במידה שהוא חל על 138 מתוך 144 חלקים של
 י רכוש ״מירי״ ו־174 מתוך 180 חלקים של רכוש ״מולק״ של נתן שורץ מוסילשקי
 (מם׳ סידורי 25) אשר החלקים הנ״ל שייכים למשה פייגוס, אהרון רבינוביץ,
 לוסיה הלמן, מנדל רבינוביץ, יוסף שורץ, גיסיה גביאנסקה, מרי ליויס, בסי

 קופלמן, אליס פוקס ומרים פושטר לפי צו ירושה.

ז התקנות 18, י׳׳אייסיון ת״״ט, ה104'.6.§  232 ק״י



י 6. צו הקנייה מס׳ 56 מיום 27 במאי 1942 שפורסם בעתון הרשמי מיום 28 במאי " 
על רכושו של משה שימר מברזז׳ני  1942 גליון 1197, יבוטל במידה שהוא חל׳

 (מס׳ סידורי -•

 7. צו הקנייה מם׳ 79 מיום 13 בפברואר. 1943. שפורסם בעתון הרשמי היום 25. י
 בפברואר גליון 1252,-יבוטל במידה שהוא הל על רכושו של מרקו קלר מבוקדסט .

 (מס׳ סידורי 1).

. ; ;25 ם. ו  8. צו הקנייה מסי 85 מיום 22 במרס 1943 שפורסם בעתון הרשמי מי
 במרס 1943 גליון 1256, יבוטל במידה שהוא חל על רכושן.של ברוכה׳דורף •.'•'

ה אלפרין מצ׳רנוביץ (מס׳ סידורי 2). ת ב  מצ׳רנוביץ (מס׳ סידורי 4) ו

־ • - • •  9. צו הקנייה מס׳ 90 מיום 13 במאי 1943 שפורסם בעתון הרשמי מיום 20 במאי. י
י . — . ־ — ד נ ל ג נ א  ~~" 1943 גליון 1267, יבוטל במידה שהוא הל יעל רכושו• של אהרון יוסף ;

 מלודז׳ (מס׳ סידורי 19).

 10. תקפו של צו זה הוא מיום א׳ בסיוןתש״יט (29 במאי 1949).

• י יי י  כ׳יו באייר תש׳׳ט (25 במאי 1949) :

ם \ ו ל . א, ב ו ג ר  א
 הממונה על רכוש האויב

ר ל'סזלס דן...מקדמי- .־  י מדו

 פקודת העיריות, 1934 ; • י

_ , . . . . ה *ררטל*כ.דקבל מילווה ... . י ר י ע ר .הרשאה ל ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 81 לפקודת העיריות, 1934*, וםעיפים׳14(א) ו־2(ד)
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, חש״ח—&194 =, אני. מצווה כזה לאמור! • .

. - . _ . ־ .  1. רשות לעירית ירושלים לקבל מילתה. .

 לעירית"ירושלים תהיה הרשות לקבל"מאת אוצר מדינת• ישראל מ ילווה בסכום
 שלא יעלה על סך 55,000 ל׳׳י !המשיט וחמש אלף לירות ישראליות) לשם ביצוע —
   עבודות ציבוריות בירושלים, בתנאי־ שההסכם־ בדבר המילווה יאושר זדי שו ו

• -. •  להפנים,־ - - • — : • ~ -

. . . ום 12.1.34 ת וסי 1, .עניי ג  י ע״ר פסי 414 מי

2״ח (21.3.48), חוסי א׳, מג״ 1. ום י״ג באייר חי  נ ע״ר מסי 2 מי

ז תע״ט, 1949,»,8 ו  ;?וב? התקנות 18, י״א כסי



.  2. טס

 לצו זה ייקרא ״צו עירית ירושלים (הרשאת מילויה) (מ0׳ 8), תש״ט—1949״.

 כ״ו באייר תש״ט 25 במאי 1949)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
טל עינוגים ר הי ב ד  חוק עזר לירושלים ב

 בתוקף סמכותה לפי םעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה בזה עירית
 ירושלים חוק עזר זה.

 1. פידושים.

 בחוק עזר זה ו
 ״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת שעשועים ציבוריים, 1935 =.

 ״בית עינוג״ — כל מקום באזור העיריה ירושלים שבו עורכים עינוג.
 ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג.

 ״בול״, פירושו בול או תו אתר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך
 תשלום ההיטל.

 ״היטל״ — ההיטל המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה,
 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה לפי החוק7

 וכולל אדם המנהל בית עינוג או מפקח עליו.
 למועצה״ — מועצת. העירית ירושלים.

 ״ראש העיר״ — ראש עירית ירושלים.
 ״מפקח* — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש העיר למלא תפקידי מפקח

 לפי חוק עזר זה.

 2. הטלת היטל ושיעורו.

 המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס
 הנמכר בכסף. ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

 3. נדטיטים.

 (א) בכל כרטיס הנמכר בכסף יצויין מחירו האמיתי, יחובר אליו תלוש בקורת
 ויודבק עליו בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס. הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס,

 בציון התאריך בו עומד להתקיים העינוג.
 (p לא ימכור- אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן

 הנקוב בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

 י עייר מפי 414 מיום 12.1.34, תוש׳ 1, עמי 1•
׳ 1, עה׳ 49. ס ו ו ו S ,2.2.&5 י עייר ניס׳ 400 מיוש 

40D6.1.S 234 , י״א בשיו! תע׳׳ט, 18קובץ התקנוח 



 4. כניסה לבית עינוג.

- ס י ט ר  (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר אשד יבדוק אם נתק ימו בכל כ
 הוראות סעיף 3>א). מבקר הכרטיסים יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר־

 את הכרטיס לבעליו*

 '(ב) בעל הכרטיס ישמרהו עד תום. העינוג. "י־־

 >ג< לא יניחו לאדם שיכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס
 שנתקימו בו הוראות סעיף 3 (א).

י ת הנזנחל. י בו  5. חו

 המנהל אחראי לכך שיקוימו הוראות הסעיפים 3 ו־4(א) ו־(ג).

 6. בולים.

 (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם. וכן
 ישלמו תמורת בול בלתי משומש ולא מקולקל את הסכום הנקוב בו, בניכוי שלושה
 אחוזים למאה, לכל מבקש זאת, שהוכיח להנחת דעתם שקנה את הבול מהם תוך

 שלושה חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כחוק. -
 (ב) לא יסיר אדם בול מבוטל מעל כרטיס לשם שימוש בו שנית, וכן לא

 ידביק על כרטיס בול משומש.

ר והנחה.  7• פטו

 (א) רשאית המועצה לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה:
 (1) תחרות אספורט,

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה,
 (3) עינוג שהוא לדעת המועצה בעל אופי תרבותי*-חינוכי או אמנותי

 "ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.
 (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהגחה לפי סעיף קטן(א) יגיש בקשה למועצה

 לפני שיתחיל במכירת הכרטיסים. •

 (ג) רשאית המועצה להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים
 לחיילי צבא־הגנה לישראל לבושי"מדים, המראים לקופאי את פנקס המגדים.

 8. סמכויות התפקח.

 (א) מפקח.רשאי בכל עת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס, בין בקופה
 .ובין אצל מבקר הכרטיסים, הסדרן, הקונה או כל אדם אחר, כדי לברר אם קוימו
 הוראות חוק עזר זה, וכן רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול,

 לדעתו, לשמש ראיה'לעבירה על הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
י  קטן (א). -

. / * י .  9. עבירות וענשים. ^-

 העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה דינו קנם עד לי׳י. 11

 וזקנל,״, 18. י׳׳א בשיו! תע״ט, 8.0.1010



 10. הטם.

 לחזק עזר זד, ייקרא ״חוק עזר לירושלים (־יטל עינוגים), תשי׳ט—1949״

ת פ פ ו  ת
 ;סעיף 2)

 פרוטווג

30 
36- 31 

3  37 - 49 י \
 50 - 61 -ץ יי 4
5 \ 71 - 62 
6 \ 3 1 - 72 

־ 5ז1 10 , 82 
15 165\116 
20 180 - >66 
30 2 1 9 - 1 « ^ 
40 300 / 220 
50 380 - 301 
60 /420 - 381 
70 / 500 - 421 
80/ 600 ~ 501 
 600 ומעלה 0¿׳

 ואלה הם שעורי ההיטל:

 1) כרטיסים כורדים —

 כרטיס שמחירו הכולל

ז למאה ו ח ^ י ש ו ל  כרטיס קיבוצי אז כדטים לעוגה — ע

ר ט ס ו ל א א י נ  ד
 ראש העיריה

 2) כרטיס
 ממחיר הכרטיכ

 נתאשר.

 ו׳ באייר תש״ ט (5 במאי 1949).

 משה שפירא
 שר הפנים

ח ת׳^״ט, 8.0.1940 י ש  236 קדביז התקנות 18, י״א :


