
(בקורת) צבוריות הצגות
דרמטיות הצגות על הבקורת בעכץ הוראות הקובעת פקודה

והצגות אחרות

[16 באוקטובר, 1927]

הקצר 1 .פקודה זו תקרא פקודת ההצגות הצבוריות (בקורת).השם

עביןפירוש אם מלבד דלקמן הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2
 אחר פירוש יחייב הכתוב

טז פרק
סרטי פקודת עפ"י שהורכבה הבקורת מועצת פירושה "המועצה"

הראינוע:

"ורייטה"ו מסוג הצגה או אופרה, דרמטי, מחזה כל פירושו "מחזה"

ע. המשקאותפרק בפקודת זה למונח המיוחס הפירוש לו יהא צבורי'י "שעשוע 

הצבוריים. והשעשועים המשכרים

מחזה' להצגת הרשאה
קרקס וכו'

שעשוע או מחזה כל הצגת על מודעה לפרסם אדם לשום אסור (1) .3
מאת תעודה נתקבלה כן אם אלא בה לסייע או בה להשתתף או לנהלה או קרקס

ההצגה. את המתירה המועצה

בקשה להגיש חייב מחזה להצגת המועצה בהרשאת הרוצה כל (2)

נדרש ואם ותיאורו, תכנו המחזה, שם את בה ולפרט למועצה בכתב כך על
המחזה. של הטקסט את גם להגיש עליו בכך



(3) אסור לשום אדם לפרסם מודעה על הצגת קרקס במקום שעשוע
מאת תעודה נתקבלה כן אם אלא בה, להשתתף או ההצגה את לנהל או צבורי,
להגיש עליו להצגה המועצה בהרשאת הרוצה כל ההצגה: את המתירה המועצה
הפרטים את בבקשתו ולמסור השעשוע' ותכנית למועצה בכתב כך על בקשה
הימנו חלק או השעשוע את להציג עליו בכך, נדרש ואם תדרשם, שהמועצה

המועצה. בפני

בעדם הרשאה שנתקבלה לקרקס או למחזה חדש חלק הוסיפו (4)

הצגתם את לנהל או הצגתם על מודעה לפרסם אדם לשום יהא אסור לעיל, כאמור
שנקבע כפי חדש חלק אותו להצגת הרשאה נתקבלה כן אם אלא בה, להשתתף או

זה. בסעיף

יפקע קרקס שעשוע כל או מחזה כל הצגת את המתירה תעודה כל (5)

התעודה. למקבל המועצה מזכיר מאת כך על הודעה משנמסרה כחה
מס' 43 לש' 1933

בתנאים להתיר המחוז מושל יכול הקודם בסעיף האמור כל למרות .4
לפי הוא יכול או במחוזו מקום בכל קרקס או מחזה כל הצגת את בעיניו שיישרו
הרשאת של כחה המועצה: מאת תעודה לקבל המבקש מאת לדרוש דעתו הכרעת

במחוזו. הצגה לגבי אלא יפה יהא לא מחוז מושל

המחוז מושל של סמכותו
או מחזה להתיר
במחוזו קירקס

לשלם חייב קרקס שעשוע או מחזה להציג הרשאה המבקש כל (1) .5
קרקס. שעשוע או מחזה להציג בקשתו את הגישו עם מיל מאות חמש בסכום מס

מתוך נוכחה אם המס מתשלום מבקש לפטור המועצה יכולה (2)

חנוכית למטרה אלא יוצגו לא הקרקס שעשוע או המחזה כי המחוז ממושל תעודה
צדקה. למטרת או

מסים

פקיד או מחוז פקיד עליון, משטרה קצין וכל מועצה חבר כל (1) .6
שעשועים למקום עת בכל להכנס רשאים המנהל, מטעם המורשה החנון מחלקת של

קרקס. או מחזה בו שמציגים צבורי

משנוכח או המועצה מזכיר מטעם בכתב המורשה אדם משנוכח (2)

מקוםשעשועים באיזה שמציגים להאמין נכון יסוד יש כי עליון משטרה קצין כל
הפקודה עפ"י הצגתם שנתאשרה בלא מהם חלק או קרקס שעשוע או מחזה צבורי
יסוד יש אשר אדם כל ולאסור צו בלא המקום לאותו להכנס הוא יכול הזאת,

הצגה. באותה מעורב הוא כי להאמין נכון

והמעצר הכניסה זכות



ועונשין עברות אדם כל (1) .7

ניתן שלא צבורי בשעשוע קרקס או מחזה הצגת על מודעה המפרסם (א)
הרשאתם של כחה שפקע או זו פקודה הוראות עפ"י היתר בעדם

או בה, משתתף או הצגה אותה המנהל וכל ,(5) 3 סעיף עפ"י

המועצה, ע"י שהוטלו לתנאים בניגוד מחזה אותו של להצגתו גורם (ב)

פונט. חמשים בסכום לקנס או ימים חודש למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם

לבוא אדם של באחריותו יפגע לא זו בפקודה האמור דבר שום (2)

העשויה הצגה כל מחמת או מתועב אופי בעלת הצגה כל מחמת פלילי במשפט
הצבור. שלום את להשבית

תקנות
מס' 30 לש' 1934

 דלקמן בענינים תקנות להתקין העליון הנציב יכול .8

שלה! והפרוצידורה המועצה הרכב (א)

(ב) טופס ההרשאה שהמועצה תשתמש בו:

זו. בפקודה השמוש בענין כלל בדרך (ג)


