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 לעתון הרשמי, גליון 1196 מיום 21 במאי, 1942.

 פר!ודת מס ההכנסה, 1941.

 צו מס׳ 52 לש׳ 1942, שניתן ע״י הנציב העליון במועצה עפ״י סעיף 8(1) (ג).

, ״  בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 8(1)(ג) מפקודת מם ההכנסה, 1941׳ , ,״ * , ״
 ״ י 1 מס׳ 28 ?׳ש׳ 1941.

  נתן הנציב העליון במועצה את הצו דלקמן ג
 !. צו זה ייקרא צו פיטורי מם ההכנסה (אגודות שיתופיות), 1942. ה׳עם•

דות השיתופיות, ולאחר שנוכח כי דבר זה  2. לפי המלצתו של רושם האגי
 יהיה לטובת הצבור, הואיל הנציב העליון לצוות, ובזה מצוים כי ההכנסה של
 האגודות השיתופיות המפורטות בתוספת לצו זה, שהן אגודות שיתופיות הרשומות
 בפלשתינה (א״י) עפ״י פקודת האגודות השיתופיות, תהא פטורה מתשלום

 מם ההכנסה.

 התוספת.

. ן ו כ ס ח ה ו א ו ל ה ל ת ו י נ ו ר י ת ע ו ד ו ג  א

 שחרור אגודות
ת ידועות ו פי י תו  שי

 ממם ההכנסה.

 פרק כד.

 מם' התיק שם האגודה המהום

 תל־אביב
 ירושלים
 תל־אביב

ה  פתודתקי
 חיפה

 תל־אביב
 טבריה

 תל־־אביב
 תל־אביב
 ירושלים

 חיפה

 345 בנק זדובבל אגודה שיתופית מרכזית בע״מ
 3 הלואה וחםכץ ירושלים אגודה הדדית בע״מ

 4 הלואה וחסכון יפו תל-אביב אגודה הדדית בע״מ
 23 קפת •מלה חקלאית אגודה הדדית בע״מ
 33 הלואה וחסכון חיפה אגודה הדדית בע״מ

 37 קרדיט למלאכה אגידה קוא״פרטיבית ארצי-ישדאלית בע״מ
 64 הלואה וחםכין טבריה אגידה שיתופית בע״מ
 98 קפת מל־ה וחסכון גאילה אגודה הדדית בע״מ

 117 קפת מל ה והסכין שיתופית של העובדים בתל אביב בע״מ
 118 י קפת מל ה וחםכ־ן שיתופית ישל הע בדים בירושלים בע״מ
 119 קפת :מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בחיפה בע״מ
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 מסי התיה שב! האגורה המהום

 146 קרדיט גומלין אגודה הדדית בע״מ תל־אביב
 190 קרדיט עממי ארץ ישראלי חברה הדדית בע״מ חיפה
 196 קפת מלוה וחסכון לבעלי מלאכה חברה הדדית בע״מ חיפה

 205 קפת מל.ה וחסכון שיתופית של העובדים בפתח־תקוה בע״מ פתודתק,ד.
 214 קרדיט הדדי תל־אביב אגודה הדדית בע״מ תל־אביב
 216 מסד חברה הדדית להלואות וחסכונות בע״מ ירושלים
 267 קרדיט מסחרי תל־אביב אגודה הדדית בע״מ תל־אביב

נוני בחיפה אגודה  279 אגודת גומלין לאשראי על יד ארגון המעמד הבי
 שיתופית בע״מ חיפה י

 328 אוצר עממי אגודת אשראי הדדית בע״מ תל־אביב
 333 אוצר עברי למסחר אגודה הדדית בע״מ תל־אביב

ה הדדית בע״מ פתח־תקוה ד ג  407 קפת אשראי וחסכון א
 466 אוצר לאשראי של הפועל המזרחי בתל־־אביב בע״מ תל־אביב
 506 קפת מלוה וחסכון עממית אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב
 553 ־ קפת מלוה העולה אגודה הדדית בע״מ תל־אביב
 588 אשראי וחסכון של העובדים הציונים אגידה הדדית בע״מ תל־אביב
 592 אשראי וחסכון של המזרחי בתל־אביב אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב
 597 התנחלות אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב
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£ ל 1 , ש ן ף  .Officers' Thrift Cooperative Society Ltd י

 קפת מלוה וחסכון של פועלי אגודת ישראל אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב 793
 איצר לאשראי של הפועל המזרחי בחיפה אגודה שיתופית בע״׳מ חיפה 801
 איצר לאשראי של הפועל המזרחי בירושלים אגודה שיתופית בע״מ ירושלים 889
 אשראי והסכין ירושלים אגודה שיתופית בע״מ ירושלים 898
 קפת מלוה וחסכון המזרח אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב 912
(של חרדי פולניה בארץ ישראל) אגודה שיתופית בע״מ ירושלים 953 י  קפת אשרא
 אגידה לעזרה הדדית של עובדי האוניברסיטה העברית בע״מ ירושלים 961
 תגמולים אגודה שיתופית של פקידי עירית תל־אביב בע״מ תל־אביב 962
 אשראי וחסכון של המזרחי בחיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה 1020
 ׳1060 קפת המכבי אגודה הדדית בע״מ תל־אביב
 קפת עליה אגודה שיתופית לאשראי וחסכון בע״מ תל־אביב 1096
 קפה שיתופית לתגמולים של פקידי בנק אשראי תל־אביב בע״מ תל־אביב 1097
 קפת פקידי בנק אנגלר־פלשתינה' על שם ז. ד. לבונטין אגודה 1206
 שיתופית בע״מ תל״אביב
 קפת מלוה וחסכון של פועלי אגודת ישראל בירושלים אגודה 1285
 שיתופית בע״מ ירושלים

 אגודה הדדית של בעלי בתים ונכסי דלא ניידי בירושלים בע״מ ירושלים 1291
 קפת מלוה סעד אגודה שיתופית לאשראי בתל־אביב בע״מ תל־אביב 1299
 אגודה שיתופית לתגמולים של עיבדי שמן חיפה בע״מ חיפה . 1300
 קפת תגמולים של פקידי מוסדות התאחדות בעלי התעשיה בארץ־ 1332
 ישראל אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב

 קפת תגמולים של עובדי עירית תל־אביב אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב 1335
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 מם' התיק שם האגודה המקום

 1541 קפת התגמולים של פועלי יצהר אגודה שיתופית בע״ימ נחלת־יצחק
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. ן ו כ ס ח ה ו א ו ל ה ת ל ו י ר פ ת כ ו ד ו ג  א

 10 הלואה וחסכון זכרון יעקב אגודה הדדית בע״מ רחובות
 12 קפת מל,ה וחסכון רחובית אגידה הדדית בע״מ זכרון יעקב

ה הדדית בע״מ חדרה ד ג  24 הלואה וחסכון חדרה א
 30 הלואה וחסכון ראשון לציון אג.דה הדדית בע״מ ראשון לציון
 42 קפה חקלאית ראש ץ לציין אגודה הדדית לאשראי וחסכון בע״מ ראשון לציון

 63 הלואה וחסכון עטלית אגודה הדדית בע״מ עטלית
 65 הלואה וחסכון חקלאי גדרה אג.־דה הדדית בע״מ גדרה

ם בכפר יחזקאל כפר יחזקאל י ד ב ע  66 קפת מלוה וחסכון חקלאית שיתופית של ה
 טבעון בע״מ

 81 אוצר להלואות בני ברק אגידה הדדית בע״מ בבי־ברק
 88 הליאה וחסכון מזכרת בתיה (עקרון) אגודה הדדית בע״מ עקרון

 93 הלואה וחסכון כפר סבא אגידה הדדית בע״מ כפר סבא
ן גנים  106 אשראי חקלאי אגודה שיתופית עין גנים בע״ימ עי

 121 שרון אגודה הדדית להליאה וחסכון רמת־גן בע״מ דמת־גן
 131 הלואה וחסכון חקלאי אגודה הדדית מרחביה בע״מ מרחביה

 132 מוסד הלואה וחםכץ חקלאי שיתופי כפר מלל כפר מלל
 133 הלואה וחסכון עפולה אגודה הדדית בע״מ עפולה
 165 אשראי חקלאי אגידה שיתופית חקלאית עטרות בע״מ עטרות

 173 הלואה וחסכון נם' ציונה אגודה שיתופית בע״מ נם־ציונה
 181 הלואה וחסכון חקלאי אג^דה שיתופית הרצליה בע״מ הרצליה
 221 קפת מלוה של תימני רחבות אגודה הדדית בע״מ רח בות

 227 הליאה וחסכון חקלאי רמת השרון אגודה הדדית בע״מ רמת השרון
 246 קפת מלוה וחסכון שיתופית של העיבדים בחדרה בע״מ חדרה

 253 קפת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בכפר סבא בע״מ כפר סבא
 254 קפת מליח וחסכון שיתופית של העובדים ברחובות בע״מ רחובות

יה בע״מ נתניה  259 קפת מלוה חקלאית אגודה הדדית נתנ
 260 הלואה וחסכון חקלאי מגדיאל אגודה הדדית בע״מ מגדיאל

 269 קפת מל, ה וחסכון שיתופית של העובדים בנם־ציונה בע״מ נם ציונה
 278 הלואד..וחסכון רעננה אגודה שיתופית בע׳׳מ רעננה

 296 קפת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בתל־מונד בע״מ תל־מונד
 325 קפת מלוה וחסכון אגידה הדדית באר יעקב בע״מ באר־יעקב
ין ודחנ ן בע״מ בי ודחנ  366 אשראי חקלאי אגודה שיתופית חקלאית בי

 375 מסעד קפת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בשכונת בורוכוב
 בע״מ. שכונת בורוכוב

 .398 קפת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בהרצליה בע״׳מ. הרצליה
ה הדדית בע״מ כפר גנים ד ג  410 הלואה וחסכון חקלאי כפר גנים א

 417 קפת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בראשון לציון בע״מ ראשון לציון
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 מם' התיק שם האגורה המקום

ן והסביבה דג  458 קפת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים ברמו
 בע״מ רמת־גן

 478 אגודה שיתופית כללית לחקלאות ואשראי ולהסכון נחלודיהודה
 בע״מ בחלת יהודה

 519 אגודת ג׳בליה אל תעאיניה לילתסליף ואל תופיר ג׳בליה
 520 אגודת אל בצה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר בצה

 522 אגידת ענאבה אל תעא:ניה ליל־תסליף ואל תופיר ענאבה
 523 אגודת דורה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר דורה

 524 אגודת ביתיביה אל תעא:ניה ליל־תסליף ואל תופיר בית ביה
 525 אגודת עין כרם אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר עין כרם

 526 אגודת טלוזה אל תעא ניד. ליל־תםליף ואל תופיר טל.־זה
 528 אגידת אל־באליסה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיד אל־כאליסה

ה ליל־תסליף ואל תופיר םוחמתה י ע א ע  529 אגודת םוחמתה אל ת
 531 אגודת בקד. אל גרביה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר בקעה גרביה

 532 אגודת דיר אל גום: ן אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר דיר אל גוסון
 559 הלואה וחסכון כרכור אגודה הדדית בע״מ כרכור

 587 קפת מלוה וחסכון שיתופית חקלאית של העובדים בכפר יהושע
 בע״מ כפר יהושע

 590 קפת מלוה וחסכון כפר חסידים אגודה שיתיפית בע״מ כפר חסידים
 609 קפת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בכפר אזר בע״מ כפר אז״ד
 614 אגודה שיתופית לכספור ולחקלא־ת כפר יונה בע״מ כפר יונה

 650 אגידה שיתופית למימון ולחקלאות של עובדי כפר הנוער בךשימן
ן  בע״מ בךשמ

 669 אגודת צפה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר צאפה
 670 אגודת בידו אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר בידו

 671 אגודת בית איבא אל תעא־ניה ליל־תסליף ואל תופיר בית איבא
 672 אגודת בית דוקו אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תיפיר בית דוקו
 673 אגודת בית ענאן אל תעאוביה ליל־תסליף ואל תופיר בית ענאן

 674 אגודת דיר אל בלח אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר דיר אל בלח
 675 אגודת יטה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר יטה

 676 אגודת דיר אל ג־םון (הארת בדראן) אל תעאוניה ליל־תסליף דיר אל גוסון
 677 אגודת אל צאלחיה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל צאלחיה

 678 אגידת מירון אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר מירון
 679 אגודת סבסטיה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר סבסטיה
 688 אגודת אל ימון אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל רמון

 689 אגודת בלאטה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר בלאטה
 690 אגודת שעב אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר שעב
 697 אגידת םניר אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר םבץ

 703 אגודת אל זהיריה אל תעאוביה ליל-תסליף ואל תופיר אל זהיריה
 704 אגודת עין אלזיתון אל תעאיניד. ליל־תסליף ואל תופיר עין אל זיתון

 706 אגודת טנטורה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר טנטורה
דה אגודה שיתופית בע״מ אבן יהודה הו  711 קפת מלוה אבךי
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 מם׳ התיק שם האגורה המקום

 717 הלואה וחסכון חקלאי גן יבנה אגודה הדדית בע״מ גן יבבת
 741 קפת מל,ה וחסכון של הפועל המזרחי בבני־בדק אגודה שיתופית

 בע״מ בני־ברק
 757 קפה עממית הלואה וחסכון רחובות אגודה שיתופית בע״מ רח.בות

ה שיתופית בע״מ הדר ד ג  796 הלואר. וחסכון חקלאי הדר א
 820 אג.דה חקלאית שיתופית בראש פנה וסביבותיה בע״מ ראש פנה

 841 אג,דת בית ג׳ברין אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר בית־ג׳ברין
 842 אגודת אל דהריה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר אל דהריה

 843 אגודת םמוע אל תעא ניה ליל־תםליף ואל תופיר • סמוע
 844 אגודת אל גורה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר אל גיורה

ה ליל־תסליף ואל תופיר ב: ריר י נ א ע  845 אגודת בוריד אל ת
 848 אגורת עצירה אלשמאליד, אל תעאוניה ליל־יתסליף ואל תופיר עצירה אל שמאלי

 849 אג.דת דיר ג׳םאנה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר דיר ג׳סאנה
 850 ־ אגודת אבזיע אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר דיר אבזיע
 851 אגודת בית לקיה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר בית לקיה
 852 אגודת בית רימה אל תעאוניה ליל־תסל׳-ף ואל תופיר בית רימה

 865 אגודת אל דאוואיימה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר אל דאוואיימה
 866 אגידת בירקין אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר בורקין

 867 אגודת סילה אל חאריתיה אל תעאוניה ליל״תסליף ואל תופיר אל סילה אל
 חאריתיה

 871 אגודת תורעאן אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר תורעאן
 872 אגודת לוביה אל תעאיניה ליל־תםליף ואל תופיר לוביה

 873 אג:דת תייתבה אל תעא ניד. ליל־תםליף ואל תופיר תייתבה
ת ג׳הולה אל תעאיניה ליל־תםליף ואל תופיר ג׳ה לה ד ג  874 א

 875 אגודת כפר קאד אל .תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר כפר קאד
 876 אגודת עין מאחל אל תעא־נ ה ל־ל־תסליף ואל תופיר עין מאחל

 879 אגודת נחף אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר נחף
 880 אגודת פרעים אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר פרעים
 181 אגידת סירין אל תעאוניה ליל־תסליף ואל ת פיר םידין

ת ראם אבו עמאר אל תעאיניה ליל־תסליף ואל תופיר ראם אבו עמאר ד ג  896 א
ת יאסוף אלתעאוביה ליל־תםליף ואל תופיד יאסיף ד ג  897 א

 899 אגודת בית אוראל פוקה אל תעאוניה ל-יל״תםליף ואל תופיר בית או ואל פוקיה
 903 אגודת ג׳מיעין אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר ג׳מיעין

 942 קפת מליה חקלאית פרדס חנה אגודה הדדית בע״מ פרדם חנה
 1106 אג*דת רנתיה אל תעא נ ה ליל־תםליף ואלתיפיר רנתיה

 1107 אגידת כפר ענא אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תיפיר כפר ענה
ת ג׳זרת אל קודם אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר ג׳ורת אל קודם ד ג  1111 א

 1112 אגודת בית אומרין אל תעאיניה ליל־תםל-יף ואל תופיר בית אוימרין
 1113 אגידת בירקה אל תעאו־ניה ליל־תסליף ואלתופיר בידקה

 14יו אגודת קולה אל תעאיניה ליל־תסליף ואל תופיר קולה
 1115 אגודת דיר טריף אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר דיר טריף

 1116 אגידת בית אוד אל תחתה אל תעאיניה ליל־תםליף ואל תופיר בית־איר אל תחתה
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 1120 אגודת בית 1באלה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר בית נבאלה
 1121 אגודת פלוג׳ה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל פלוג׳ה

 1129 אגודת אל טירה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל טירה
 1130 אגידת בית סירה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר בית סירה

 1131 אגודת בית מחסיר אל תעאיניה ליל־תםליף ואל תופיר בית מחסיר
 1132 אגודת סלחה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר סלחה

 1133 אגודת פארדיה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר פארדיה
 1134 אגודת אל סמוע אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל םמוע

 1135 אגודת אלספסאף אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל ספםאף
 1136 אגידת אל קוטיה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל קוטיה

 1137 אגודת עלמה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר עלמה
 1145 אגודת עטארה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר עטארה
 1146 אגודת כוכבה אל תעא־ניה ליל־תסליף ואל תופיר כוכבה

 1149 אגודת אל פנדקומיה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל פנדקומיה
 1150 אגידת כפר ראעי אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר כפר דאעי

 1151 אגודת חטין אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר חטין
 1152 אגודת אל פודידים אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר תל פורידיס

ם ו ר  1153 אגודת מג׳דל אל כורום אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר מג׳דל אל מ
 1154 אגודת אל בוינה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל בוינה
ץ חוד  1155 אגידת עין ח.ד אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר ע

 1156 אגודת כפר לאם אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר כפר לאם
 1157 אגודת אל זבאבידה אל תעאיניה ליל־תסליף ואל תופיר אל זבאבידה

ה ליל־תםליף ואל תופיר סובה י  1158 אגודת סובה אל תעאע
 1159 אגודת סינג׳יל אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר סינג׳יל
 1160 אגודת ג׳יפנה אל תעא ניה ליל־תסליף ואל תופיר ג׳יפנה

 1162 אגודת עימואם אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תיפיר עימואם
 1:63 אגודת כירבת אל מצבאח אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר כירבת אל מצבאח

 1164 אגודת דלית אל כרמל אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר דלאת אל כרמל
ץ גזאל  1165 אגודת עין גזאל אל תעאוגיה ליל־תסליף ואל תיפיר ע

 1166 אג דת עיצפיה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר עיצפיה
 1167 אגודת גיבע חיפה אל תעאיניה ליל־תסליף ואל תופיר ג׳בע חיפה

 1168 אגידת סרים אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר סרים
 1169 אגודת בית ניבה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר בית נובה

ה ליל־תסליף ואל תיפיר תורמוס עאיה  1170 אגידת תורמוס עאיה אל תעאעי
 1178 אגודת ביר זית אל העאוניה ליל־תסליף ואל תופיר ביר זיית
 1179 אגודת בית נטיף אל תעאיניה ליל־תסליף ואל תופיר בית נטיף

 1180 אגודת בית עמאר אל תעא־ניה ליל־תסליף ואל תופיר בית עמאר
 1:81 אגידת כויכאת אל תעא ניה ליל־תסליף ואל תופיר כויכאת

 1182 אג־־דת אל ג׳יב אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל ג׳יב
 1183 אגודת אל קוביבה אל תעאוניה ליל-תסליף ואל תופיר אל קוביבה

 1184 אגודת בידיה אל תעא ניה ליל־הסליף ואל תופיר בידיה
 1190 אגודת רנתיס אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיד רנתים
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 1192 אגודת דיר חנה אל תעאוביה ליל־תסליף ואל תופיר דיר חנה
 1193 אגודת כבול אל תעאוב^ה ליל־תםליף ואל תופיר כבול

 4צ11 אגודת ערבת בטוף אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיד ערבת בטוף
 1195 אגודת אל ראמה אל תעאיניה ליל־תםליף ואל ת: פיר אל דאמה

 1196 אגודת אל בוקיעה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר אל בוקיעה
 1197 אגודת זיתה אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר זיתה

 1198 אגודת ספארין אל תעאוניה ליל־תסליף ואל תופיר םפארין
 1199 אגודת עג׳ה אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיד עג׳ה

 1200 אגודת דיר שרף אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיד דיר שרף
 1201 אגודת ג׳וסייר אל תעאוניה ליל־תםליף ואל תופיר ג/יסיר
 1211 קפת יקנעם אגודה שיתופית לאשראי חקלאי בע״מ יקנעם
 1274 קפת מלוה בהריה אגודה שיתיפית בע״מ נהריה

 1286 קפת מלוה רמות השבים אגודה שיתופית בע״מ רמות השבים
 1360 הלואה וחסכון חקלאי השרון הצפובי אגודה שיתופית בע״מ תל צור י •

 1405 קופת מלוה וחסכון של העובדים בנתביה בע״מ נתניה
 1572 קופת מלוה שדה ורבורג אגודה שיתופית בע״מ שדה ורבורג

 1574 י הלואה וחסכון בחבצלת השרון אגודה שיתופית בע״מ חבצלת השרון
 1586 קופת מלוה בית יצחק אגודה שיתופית בע״מ בית יצחק

 אגודית להתישבות בעלי משק זעיר. (מושבים וארגונים).

 16 הכפר העברי אגידה הדדית בע״מ ירושלים
 34 כפר רמת השרון אגודה הדדית בע״מ רמת השרון

 54 אגודה הדדית בית ובחלה בע״מ בני ברק
 263 כפר הדר אגודה שיתופית בע״מ הדר

 293 מושב םלובדי אגודה שיתיפית בע״מ פתח תקוה
 295 כפר הם מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ כפר הם

 297 חירית מושב עובדים להתישבות שיתיפית בע״מ חרות
בע״מ צרפית ת. פי תו  298 צופית מושב עובדים להתישבות שי
 300 בטעים מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ נטעים

 324 שכובת בורוכוב חברה שיתופית להתישבות בע״מ שכונת בורוכוג
 330 מושב היובל אגודה הדדית בע״מ מושב היובל

 (פתח תקוה.)
 373 עין ורד מושב עיבדים להתישבות שיתופית בע׳ימ עין ורד עין ורד מושב עיבדים להתישבות שיתופית בע׳ימ

 390 מוצא עלית מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ מוצא עלית
 391 כפר בילו מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ כפר בילו

 392 כפר גבתין ארגון פיעלים להתישבות שיתופית בע״מ כפר גבתון
 394 כפר אוריה אגידה חקלאית להתישבות שיתיפית בע״מ תל אביב
 400 גבעת חן מושב ע׳בדים להתישבית שיתופית בע״מ גבעת חן

 401 כפר ויתקין מושב עובדים קואופרטיבי בע״מ כפר ויתקין
 403 כפר אזר מישב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ כפר אזר

 406 ירקובה מושב עיבדיס להתישבות בע״מ ירקונה
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ן , ומקי טי  408 רמת טיומקין אגודה חקלאית הדדית בע״מ רמת.
 426 אביחיל מושב עובדים של החילים משוחררים להתישבות שיתופית אביחיל.

 450 כפר בצרון (תל חי—קרים) מושב עובדים להתישבות שיתופית
 בע״מ כפר בצרון

 457 - באר גנים אגודה שיתופית חקלאית בע״מ באר גנים
 482 מישב כפר פינס אגודה הדדית בע״מ כפר פינם

 486 מושב עובדים של הפועל המזרחי כפר אברהם אגודה הדדית
 בע״מ כפר אברהם

 490 כפר חגלה מושב עובדים להתישבות שיתופית בעמק חפר בע״מ כפר חגלה
 (עמק חפר)

 491 ביתן אגודה להתישבות שיתופית בע״מ ביתן
 495 כפר חבת ציון מיסודם של ציוני רוסיה אגידה הדדית בע״מ חבת ציון

 513 עין העובד שכונת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ עין העובד
 542 מושב שדה יעקב אגודה שיתופית בע״מ שדה יעקב

 544 כפר הרואה מושב עובדים של הפועל המזרחי אגודה הדדית בע״מ כפר הרואה
 552 גת רמ.ן אגודה חקלאית הדדית בע״מ גת רימון

 567 בהדרגה ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ בהדרגה
 (פהדדתקוה)

 582 . כפר חיים מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ כפר חיים
רץ (כרכור  584 עין עידון מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ עין עי

 591 בית יוסף (אהרוניביץ) מושב עיבדים להתישבות שיתופית בע״מ בית יוסף
ן פועלים להתישבות שיתופית במגדיאל אגודה שיתיפית ג ר  603 א

 בע״מ מגדיאל
 610 נחלת יהושע אגידה הדדית לפיתוח ישוב חקלאי של ציונים חבצלת השרון
 כלליים בעמק חפר בע״מ (ע״י נתניה)

 647 ארגון למושב עיבדים אפרים אגודה שיתופית להתישבות בע״מ מגדל
 716 ארגון להתישבית בכפר עברי אגודה שיתופית בע״מ כפר עברי

 766 גן חיים מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ גן חיים
ירושלים׳  771 ׳חקלאי ירושלים ארגון פ־עלים להתישבות שיתופית בע״מ '
 781 מושב חקלאי מרץ אגידה שיתופית בע״מ תל אביב

 784 כפר נחמן םירקין מישב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ כפר םירקין
 794 כפר מנחם ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ כפר מנחם

 (רח.בות)
 795 ארגון על שם א. ד. גורדון ארגין פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ פרדס חבה
 809 הרשוף ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ הדר

 833 מושב התימנים אלישיב בעמק חפר אגידה הדדית בע״מ אלישוב
 837 אגודה שיתופית כללית חקלאית בקדימה בע״מ קדימה

 864 רמתיים אגידה שיתופית בע״מ רמתיים
 882 רשפץ מישב עיבדים להתישבות שיתופית בע״מ רשפון

ן  905 בית חנן מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ בית חי
 909 תל־עדשים מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ תל עדשים
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ל שם האגודה המהום י ת  מסי ה

 937 משמר השלשה מושב עובדים להתיישבות.. שיתופית בע״מ . . משמר השלושה
 950 כפר יהושע •מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ .--..־ ,- ,• כפר יהושע

 964 •מולדת ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ בהלל
 978 כפר יחזקאל מושב עיבדים להתישבות שיתופית בע״מ כפר יחזקאל

 1015 הקוצר ארגון פועלים ספרדים להתישבות שיתופית בע״מ כפר חטים
 1101 באר טוביה מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ באר טוביה

 '1104 בלפוריה מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ בלפוריה
 1122 עטרות מושב ?רבדים להתישבות שיתופית בע״מ עטרות.

 1124 מרחביה מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ מרחביה
 1129 . כפר חסידים מושב עובדים דתי אגודה שיתופית בע״מ כפר חסידים

ן שמן מושב עובדים קואופרטיבי אגודה שיתיפית בע״מ בן שמן ב : 1132 
 1187 אלראי מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ אל ראי

 1214 צור משה מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ צוד משה
 1225 כפר נהלל מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ נהלל

 1240 חרות אמריקה אלף אגודה שיתופית להתישבות חקלאית בע״מ צופית
 1242 קביצת נוטעים אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 1246 משק משותף ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ חיפה
 1277 שכונת יעקב אגודה שיתופית בע״מ • בנימינה

 1287 חרות אמריקה בית אגודה שיתופית להתישבות חקלאית בע״מ כפר ויתקין
 1298 בני גאולים ארגון פיעלים להתישבות שיתופית בע״מ טירת שלום

(נהלל) . ן ,פועלים להתישבות שיתופית בע״מ שמרי ן ו  1318 הגליל ארג
 1322 קבוץ המדינתיים על שם רוברט שטריקר אגודה שיתופית

 להתישבות בע״מ הרצליה
 1323 כפר נטר ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ מקוה ישראל

 1340 הזורעים ארגון פיעלים להתישבות שיתופית בע״מ מצפה (טבריה)
 1369 שדות ארגון פיעלים להתישבות שיתופית בע״מ חות שתוך (נהלל

 1390 עומר ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ שערה (כפר
 תבור)

 1472 בורוכוב ארגון פועלים להתישבות שיתיפית בע״מ כפר יונה
ת יוסף) בי ה( י  1475 דרור ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ המד

 1481 שאר ישוב מושב עובדים של העובד הציוני להתישבות שיתופית
 בע״מ שאר ישוב

 1485 מצפה הגליל ארגין של הפועל המזרחי בע״ימ סגרה
 1488 משמר הגליל של הפועל המזרחי בע״מ מצפה (טבריה)

 1490 ירושלים ארגון של הפיעל המזרחי בע״מ מנחמיה
 1492 משמר הכרמל ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ אחוזודחיפה
 1502 כפר פליקם ורבורג מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ י כפר ורבורג

 קרית מוצקין
 1538 תלמים ארגון פיעלים להתישבות שיתופית בע״מ (על יד חיפה)

 1543 • הירדן ארגץ של הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע״מ יבנאל
ק(נהלל)  1557 החורש ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ חות שתו

 1559 היוגב ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ כפר ויתקין
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 מסי התיק שם המגורה המקום

 1567 גן חפר מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ עמק חפר
 1583 בכורים ארגון של הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע״מ יבנאל

 אגודות ביטוח חקלאיות.

 22 חקלאית אגודה הדדית לאחריות המקנה בע״מ חיפה
 207 שומרוניה אגודה הדדית חקלאית להבטחת המקנה בע״מ בנימינה
 289 אגודה הדדית לאחריות המקנה רחובות בע״מ רחובות

 1098 קופה לביטוח חקלאי הדדי אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 אגודות השקאה והספקת מים.

 226 אגודה הדדית להספקת מים על הר הכרמל בע״מ חיפה

 277 חברת המרוה במגדיאל אגודה שיתופית בע״מ מגדיאל
 292 מפעל מים כפר סבא אגודה הדדית בע״מ כפר סבא

 306 מטעי השרון חדריה אגודה הדדית להשקאה בע״מ חדרה

 340 קואופרטיב הצפון להשקאה הרצליה בע״מ הרצליה
 אגודה הדדית להשקאות מיס בכפר נחמן בע״מ כפר נחמן
 (רעננה)

 352 מבוע אגודה הדדית בע״מ רמתיים
 385 קואופרטיב להשקאת מים בילו אגודה הדדית גדרה בע״מ גדרה

 477 קואופרטיב להשקאה הדרום הרצליה בע״מ הרצליה
 483 אגודה הדדית להשקאה בכפר חסידים בע״מ כפר חסידים

 502 אגידה שיתופית להשקאה מים בנימינה בע״מ בינימינה
 516 קואופרטיב להשקאה המרכז הרצליה בע״מ הרצליה

ה הדדית בע״מ חדרה ד ג  517 מטעי הדר הדריה א
ה למען שיבת ציון אגודה הדדית בע״מ שיבת ציון ד ג  518 א

 554 פלג אגודה הדדית בע״מ תל־אביב
 563 השקאה למטעי פרי הדר אגודה הדדית בע״מ מגד

 594 חברת השקאה ברמתיים אגודה שיתופית בע״מ רמתיים
 621 אגודה מים שיתופית בנטעים בע״ימ נטעים

 622 אגודת מים שיתופית גבעת חן בע״מ גבעת חן (רעננה
 623 אגודת מים שיתופית בכפר הם בע״מ כפר הם

 624 אגודת מים שיתיפית בהרצליה בע״מ רשפון

 626 אגודת מים שיתופית בכפר בילו בע״מ כפר בילו

 627 אגודה מים שיתופית בציפית בע״מ צופית
ן  628 אגודת מים שיתופית בכפר גבתין בע״מ כפר גבתו

 629 אגודת מים שיתופית בבית העיבד בע״מ בית העובד

 653 קדימה אגודה שיתופית להספקת מים בע״מ קדימה

 656 רויה אגודה הדדית במחנה יחידה בע״מ מחנה יהודה

 (פתח תק־יה)
 668 אגידת מים שיתופית במושב כפר מלל בע״מ כפר מלל

 683 אגודת מים שיתיפית בפתחי תקוה בע״מ בהדרגה

 730 אגודת המים השיתופית בעמק חרוד בע״ימ תל יוסף
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 מסי התיה שם האגורה המהגם

 742 ברית אגודות שיתופיות בע״מ תל אביב

 778 אגודת מים במגדל אגודה שיתופית בע״מ מגדל

 802 הספקת מים רעננה אגודה שיתופית בע״מ רעננה

 807 באר אגודה שיתופית להספקת מים גדרה בע״מ גדרה ,

 814 אגודה שיתופית להספקת מים בכרכור בע״מ כרכור

 824 תל צור אגודה שיתופית חקלאית כללית בע״מ תל צוד

 869 עין בנימין אגודה שיתופית להספקת מים בע״ימ בנימינה

 893 מפעל המים הרצליה אגודה שיתופית בע״מ הרצליה

 894 אגודה הדדית להספקת מים כפר ג׳נין בע״מ כפר גנים

 918 באר השרון אגודה שיתופית חקלאית בע״מ כפר סבא

 954 אגודת המים בלפוריה אגודה שיתופית בע״מ בלפוריה

 970 מפעל המים אגודה הדדית נחלת יהודה בע״מ נחלת יהודה

 1016 אגודה שיתופית להשקאת פרדסי פרדס חנה פרדס חנה
 1026 הבאר המשותפת רחובות אגודה שיתופית להשקאה בע״מ רחובות

 1027 מעין בפרדס חנה אגודה שיתופית בע״ימ פרדס חנה
 1032 אגודה שיתופית להשקאה ברמות השבים בע״מ רמות השרון

 1043 מפעל המים הרצליה אזורי אלף בית גימל אגודה שיתופית בע׳׳מ הרצליה
 1049 מעין ביבע רחובות אגודה שיתופית להשקאה בע״מ רחובות

 1083 מפעל מים כפר יונה אגודה שיתופית בע״מ כפר יונה
 1090 עלי באר אגודה שיתופית להשקאה בע״מ יבנאל

 1119 טירת שלום אגודה קואופרטיבית להספקת מים בע״מ טירת שלום
 1226 . אגודת המים השיתופית בכפר ברנדיים בע״מ כפר ברנדיים

 1260 אגודה שיתופית להשקאת פרדסי גוש הדרום בפרדם חנה בע״מ פרדס חנה
 1365 הסכר בפרדם חנה אגודה שיתיפית בע״מ פרדס חנה

 1377 אגודת מים שיתופית באביחיל בע״מ אביחיל
 1389 עין ישראל אגידה שיתופית להשקאה ראשון לציון בע״מ ראשון לציון

 1403 אגודה להספקת מים ופיתוח כפר גנים אגודה שיתופית בע״מ כפר גנים
יה  1404 מי שרון אגודה שיתופית להספקת מים נתניה בע״מ נתנ

 1484 אגודת המיס השיתופית תל שלום בע״מ תל שלום
 (פרדס חנה)

 1519 ח־יף הכנרת אגודה שיתופית להשקאה בע״מ כנרת
 1526 קואופרטיב להשקאת מים בזכרון יעקב בע״מ זכרון יעקב

 1539 אגודת מים שיתופית בכפר שמריה בע״מ כפר שמריהו
 1555 עין ציון אגודה שיתופית להספקת מים בע״מ נס ציונה

 1560 באד חדשה אגודה שיתופית להשקאה במזכרת בתיה (עקרון)
 בע״מ עקרון

 1565 באר מים בכפר סבא אגידה שיתופית בע״מ כפר סבא
 1570 אגודת מים שיתופית בבית יצחק בע״מ בית יצחק
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 מם' התיק שט האגודה המקובז

 אגודות שיכון.

 22 נחלת ישראל רמה אגודה הדדית בע״מ ירושלים
ה י ר ב ט ה הדדית בע״מ . ד ג  17 אחוזת בית טבריה א

 25 י נחלת ישורון אגודה הדדית בע״מ ירושלים
 28 כפר בעלי מלאכה בירושלים נחלת דוד אגודה הדדית בע״מ ירושלים

 31 הדר הכרמל אגודה שיתופית בע״מ ח-פח
 36 ייפה ניף אגודה שיתופית בע״מ ירושלים
 45 בית הכרם אגודה הדדית בע״מ ירושלים
 79 בית וגן ירושלים אגודה הדדית בע״מ ירושלים
 90 י שיבת ציון אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב
 95 רחביה אגודה הדדית בע״מ יר!שלים
 96 אגודת הדיירים בארץ ישראל אגודה הדדית בע״מ .ירושל׳ם
 97 קרית סיר משה מונטיפיורי אגידה הדדית בע״מ יר.שלים

 112 צוד שלום אגודה הדדית בע״מ חיפה
 115 חברת מעגל אגודה הדדית בע״מ תל־אבי־ב
 135 חבת ירושלים אגידה הדדית בע״מ יר.שלים

 143 הרחבת הישוב בצפת אגודה הדדית בע״מ צפת
 147 צופיה אגודה הדדית בע״מ צפת

 150 חברת מרכז מסחרי אגודה הדדית בע״מ תל־אביב
 152 פאר השרון שכונת עובדים על יד חיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 187 י נוה שאבן חיפה אגודה הדדית בע״מ חיפה

 195 כפר קרית שאול אגודה שיתופית בע״מ קרית שאול (תל
 אביב

 233 קרית שמיאל ירושלים אגידה הדדית בע״מ ירושלים
 236 ודדיה אגודה הדדית בע״מ חיפה
 288 אגידה הדדית לבנין בתים בחיפה ב־ע״מ חיפה

 201 שכונת מעונות עיבדים תל־אביב אגודה הדדית בע״מ תל־*ביב
 357 קרית חיים (ארלוזורוף) אגודה הדדית בע״מ קרית חיים

 384 מעינית עיבדים בית אגודה קואופרטיבית בע״מ תל־אביב
 405 מעונות עובדים גימל אגודה קואופרטיבית בע״ימ תל־אביב
 421 מעונית עובדים ברחביה אגודה הדדית בע״מ ירושלים

 424 בנין ונטיעה אגידה שיתופית בע״מ חיפה
 438 עיר גנים תלפיות אגודה הדדית בע״מ ירושלים

 451 תל בנימין שכינת גנים אגודה הדדית בע״מ תל־בניימין
 454 מיעינית עובדים דלית אגודה קואופרטיבית בע״מ תל־אביב

 469 אגודה הדדית לפיתוח שכונת בת גלים בע״מ בת־גלים (חיפה)
 470 שכינת פועלים על יד בית הכרם ירושלים אגודה הדדית בע״מ ירושלים

 504 קרית אליהו אגודה הדדית בע״מ חיפה
ת שדרות ריטשילד אגודה הדדית בע״מ תל־אביב ו ע ע  150 מ
 557 הפלס הקואופרטיבי בע״מ חל־אביב
 556 אגודה הדדית בית שיתופי בית של הפלס בתל אביב בע״מ הל־אביב
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 מסי גזתיה שגז האגררה המגןץם

 571 אגודה הדדית בית שיתופי צבי בע״מ . רמת גן

 581 קרית מוצקין אגודה שיתופית בע״מ קרית מוצקין
 589 הבית הקואופרטיבי בתל אביב בע״מ תל אביב
 600 מעונות פועלים אלף אגודה שיתופית תל אביב בע״מ תל אביב
 601 מעונות פועלים גימל אגודה שיתופית תל אביב בע״מ תל אביב

נות עובדים בחיפה אגודה הדדית בע״מ חיפה  605 מעי
 612 שכונת הצריפים מכבי אגודה הדדית בע״מ יפו

 631 . מפעל הבתים המשותפים בתל אביב אלף אגידה שיתופית בע״מ תל אביב
 632 מפעל הבתים המשותפים בתל אביב בית אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 637 מפעל הבתים המשותפים בתל אביב גימל אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 639 קרית ביאליק אגודה הדדית בע״מ חיפה
 642 מפעל הבתים המשותפים בתל אביב דלית אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 649 ניה אגודה הדדית לבתים משותפים בע״מ תל אביב
 657 שכונה אלף של הפועל המזרחי אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 684 שכונה שיתופית של הפועל המזרחי בעמק זבולון קרית שמואל
 בע״מ חיפה

 686 מעונות עובדים בית בירושלים אגודה הדדית בע״מ ירושלים
 701 בית שיתופי של חברי אשד אגרא אגודה שיתופית בע״מ רמת־גן
נית פועלים בית אגודה שיתופית רמת גן בע״מ רמת־גן  714 מעי

 724 חברת הקריה אגודה שיתופית בע״מ קרית חיים
 725 שכונת עובדים המפעל החדש בצפון תל אביב אגודה שיתופית

 בע״מ תל אביב
 726 מעונות עובדים זין תל אביב אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 727 מעונות עובדים חית בתל אביב אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 728 שכונת פועלים יוד בית בתל אביב אגודה שיתופית בע״מ י תל אביב
 729 קרית עבודה אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 731 שכונת שינקין אגודה שיתופית בע״מ שכונת שינקין
 732 מעונית פועלים משותפים רמת גן אגודה שיתופית בע״מ רמת־גן

 738 הבית השיתופי ברחוב פבזנר חיפה אגודה הדדית בע״מ חיפה
 751 שכונת תל עמל חיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה

 752 בית משותף לפועלי עירית תל אביב אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 755 . מפעל הבתים המשותפים בתל אביב ה׳ אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 785 אשל אגודה שיתופית לשיכון בנשר יג׳ור בע״מ נשר יג׳ור
ן אגודה הדדית בע״מ ירושלים  789 מעו

 790 נוה חיים אגודה שיתיפית: בע״מ נוה חיים (חדדה
 797 הדר יוסף אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 805 אגודה הדדית גאולים בית משותף הדר הכרמל חיפה בע״מ חיפה
 806 אגודה הדדית השחר בית משותף הדר הכרמל חיפה בע״מ. חיפה

 822 זבול דירות משותפות אגודה הדדית בע״מ תל אביב
ים רמתי  826 : שכונת הפועלים ברמתיים אגודה שיתופית בע״מ ;

 923 קרית בנימין אגודה שיתופית. בע״מ קרית בנימין
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ת שלוש בהר כנען אגודה שיתופית בע״מ תל אביב ע כ  925 ש
 946 כרמלה (נחלת יעקב) חיפה אגודה הדדית בע״מ חיפה

 948 אגודה שיתופית לפיתוח סביבת חף ים הרצליה בע׳/מ הרצליה
 957 שכונת עובדים בעפולה אגודה שיתיפית בע״מ עפולה
 966 קרית שמריהו אגודה הדדית לשיכון במפרץ חיפה בע״מ חיפה

 968 אגודת בית משותף גאולה אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
ת העובדים בירושלים אגודה שיתופית בע״מ ירושלים ע כ  973 ש
 992 בית התומר אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 993 בית חבר אגידה שיתופית בע״מ תל אביב
 994 בית מצד אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 995 בית בצר אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 996 בית מדות אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 997 בית צוד אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 8;9 בית גזית אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 999 בית דמון אגודה שיתופית ביע״מ תל אביב
 1000 בית עובד אגודה שיתיפית בע״מ תל אביב
 1001 בית השרון אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 1002 יקנעם אגודה שיתופית לשירויות צבוריות בע״מ יקנעם
 1005 בית הכרמל אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 1008 בית משותף פרוג אגודה הדדית בע״מ תל אביב

 1010 חברת הקריה אלף אגודה שיתופית בע״מ קרית חיים
 1012 מפעל חשבון העצמי אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 1013 יער עציון אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 1019 בית המעלות אגודה הדדית בע״מ ירושלים

 1024 קרית עבודה אלף אגודה שיתופית בע״מ קרית עבודה
 1025 קרית עבודה בית אגודה שיתופית בע״מ קרית עבודה

 1028 בית משותף נוף אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 • 1044 קרית נחום אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 1045 סביניה אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 1051 מעונות עובדים גימל בחיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה

 1061 בית עמית אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 1062 בית ימין אגודה שיתופית בע״מ י תל אביב

 1069 הבית השיתופי מגדל חיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 1071 שכונת הפועלים בגן יבנה אגידה שיתופית בע״מ גן יבנה

 1077 חברת הקריה גימל אגודה שית פית בע״מ קרית חיים
 1079 פיתוח רמת טבריה (פוריה) אגודה הדדית בע״מ תל אביב
 1081 מעונה אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 1091 חברת הקריה בית אגודה שיתופית בע״מ קרית חיים
 1095 מעונות המקשר אלף אגודה שיתופית בע״מ ירושלים
 1140 שכונת הפועלים כפר זין אגידה שיתופית בע״מ תל־מונד
ה שיתופית בע״מ תל אביב ד ג  1172 בית משותף משכני א

 1184 מפעל השיכון קרית עמל אגודה שיתופית בע״מ חיפה
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 1202 שכונת אליעזר אגודה שיתופית בע״מ כפר סבא
 1209 בית משותף טירה אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 1217 שכובת פועלים גימל בראשון לציון אגודה שיתופית בע״מ ראשון לציון
 1127 מעיבתי בתל אביב אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 1229 שכובת פועלים על• שם משה בליבםון אגודה שיתופית בע״מ פתח תקוו״.
 12£0 בית משותף מסדה חיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה

 1241 שכובת הפועל המזרחי בירושלים אגודה שיתופית בע״מ ירושליפ
ב חד אגודה שיתופית בתל אביב בע״מ תל אבי  1245 י
 1249 רחבת טיומקין אגודה שיתופית בתל אביב בע״מ תל אביב

 1262 עמק השוה אגודה שיתופית בע״מ י פתח תקוה
 1270 שכובת פועלים על גבול אגודה שיתופית בע׳ימ פתח תקוה
 1275 חברת הקריה דלית אגידה שיתופית בע״מ קרית חיים

 1276 קרית עבידה גימל אגודה שיתופית בע״מ קרית עבידה
 1284 אגודה שיתופית לשכונות עממיות בע״מ קרית עבידה

 1288 בית משותף שבת אחים אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 1310 בית שיתופי בשכובת הפועלים אלף בתל אביב אגודה שיתופית

ב  בע״מ תל אבי
 1324 בית משותף ביםום בתל אביב אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 1325 שכיבת פועלים חבצלת אגודה שיתופית בע״מ רחובות
 1328 קרית חרושת אגודה. שיתופית בע״מ קרית חרושת

 1356 בחלת ששה אגודה שית. פית להקמת בית משותף בירושלים בע״מ ירושלים
ה בחיפה בע״מ תל אביב נ ב  1357 קישון אגודה שיתופית להבהלת ש

 1364 שכונת פועלים עין התכלת אגודה שיתופית בע״מ נתניה
ה שיתיפית בע״מ תל אביב ד ג  1366 רמת היעמל א

 1368 קרית יעמל אלף אגודה שיתופית בע״מ קרית עמל
 1386 שכובת אובו אגודת .פ.עלים שיתופית בע״מ, כפר אונו

 1388 בית המעלות ה׳ אגודה הדדית בע״מ ירושלים
 1407 הירקון אגודה שיתופית לארגון שיכון עממי זול בתל אביב בע״מ תלאביב

 1414 אחוזת שמואל אגודה שיתופית בע״מ חיפה—אחוזה
 1483 י בית מעוז שיכון עירובי עממי בירושלים אגודה הדדית בע״מ ירושלים

ה חיים) אגודה שיתופית בע״מ חדרה ב  1501 שכובת הפועל המזרחי בחדרה (
 1505 שיכון פיעלי אתא אגודה שיתופית בע״מ כפר עטה (חיפה)

 1512 שכובת הפועל המזרחי בית בבהלת יצחק אגודה הדדית בע״מ בחלת יצחק

ן בתל-אביב אגודה שיתופית בע״מ תל אביב ישורו  1534 בית.

 1553 אגודה שיתופית לפיתיח חוף בהריה בע״מ בהריה

 1588 משכבות אגודה שיתופית לשיכון בתל אביב בע״מ תל אביב

 1596 תל־ליטויבסקי אגודה שיתופית בע״מ תל״ליטויבםקי

 אגודות צרכנים.

 230 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית צרכניה בשכונת בורוכוב בע״מ שכובת בורוכוב

 273 אגודת צרכנים שיתופית תל אביב בע״מ תל אביב



 692 העתון' הרשמי מס׳ 1196 — תוספת מם׳ 2 21 במאי, 1942

׳ שט האגורה זזמסגם ם י ק י ת  מם' ה

 281 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית כפר יהושע בע״מ כפר יהושע
־ כפר יחזקאל  282 • אגודה צרכנית יצרנית שיתופית שפע בע״מ י

 .'283 . אגודה צרכנית יצרנית שיתופית בית חנן בע״מ בית חנן
ה  284 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית פרדס חנה בע״מ פרדס חנ
 311 אגודה צרכנית יצרנית : שיתופית תל עדשים בע״מ תל עדשים

ודפית מחסן משותף נהלל בע״מ נהלל  320 י• י אגידה צרכנית שי
 338 אגודה צרכנית שיתופית חדרה בע״מ חדרה

 377 • אגודה צרכנית שיתופית כפר. סבא בע״מ כפר סבא
 423 תמורה אגודה קואופרטיבית לתוצרת ולהשברה של העובדים

 • • במנחמיה בע״מ מנחמיה
 430 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית קריולחיים בע״מ קרית־חיים

 ׳431 אגודה צרכנית שיתופית כפר חסידים בע״מ כפר־חסידים
 ׳433 אגידה צרכנית יצרנית שיתיפית כרכיר בע״מ כרכור

 460 אגודה צרכנית שיתופית רחובות בע״מ רחובות ׳
 503 • אגודה צרכנית שיתופית נס ציונה בע״מ נם־ציונה
 535 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית כפר־הס בע״מ כפר־הם

 536 אגודה צרכנית שיתופית נשר־יג׳ור בע״מ נשר־יג׳ור
 641 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית חרות בע״מ חרות

ה בנ ךי ה ביע״מ ג בנ ךי  658 אגידה צרכנית יצרנית שיתיפית ג
 €67 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית מרחב בע״מ מרחביה
רד ךו י  681 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית עין־ורד בע״מ ע

 682 אג־דה צרכנית יצרנית שיתופית כפר־אז״ר בע״מ כפר־אז״ר
 698• אגודה צרכנית יצרנית שיתופית כפר־מלל בע״מ כפר־מלל

 702 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית נטעים בע״׳מ נטעים
 708 אגודה צרכנית שיתופית הדר־הכרמל בע״מ חיפה

ת שיתופית הרצליה בע״מ הרצליה י  715 אגודה צרכנ
ן ו  733 אגודה צרכנית שיתיפית ראשון לציון בע״מ ראשיךלצי

 770 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית כפר חיים בע״מ ״כפר-חיים
 786 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית גבעת־חן בע״מ גבעת־חן י

ת. שיתופית תל־מונד בע״מ תל־מונד י  862 אגודה צרכנ
 887 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית הדר בע״מ הדר

 832 אגודה צרכנית שיתופית של עובדי חברת אשלג בע״מ יכדהמלח
ת צרכנית שיתופית כפר־אברהם בע״מ כפר־אברהם י צרנ י דה. ו , אג  ,958 י

 60s . . :אגודה צרכנית שיתיפית רעננה בע״מ רעננה
 1006: אגידה צרכנית יצרנית שיתופית שדה־יעקב בע״מ שדה־יעקב

ית שיתופית רשפון בע״מ דשפון  1021 . אגודה צרכנית יצרנ
 .1033 אגודה צרכנית שיתופית קדית עבודה בע״מ קרית־עבודה

 1034 אגודה צרכנית יצרנית שיתיפית פתח־תקוה בע״מ . פתדדתקוה
 1053 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית בהדרגה בע״מ בהדרגה
 1085 מאפיה השיתופית חמה בע״מ תל־מונד

 1216 אגודה צרכנית שיתופית בדרום תל אביב בע״מ תל אביב
 1236 ; ׳.־ אגודה צרכנית יצרנית שיתופית בכפר־פינם בע״מ כפר־פינם
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 1237 אגודה צרכנית יצרנית חקלאית שיתופית כפר־הרואה בע״מ כפר הרואה
 1247 אגודה יצרנית צרכנית שיתופית בכפר־יעבץ בע״מ כפר יעבץ

 1248 אגודה צרכנית שיתופית בצפון תל אביב בע״מ תל אביב
 1253- אגודה צרכנית שיתופית מעוז בע״מ תל אביב
 1257 אגודה צרכנית שיתופית א׳ בתל אביב בע״מ תל אביב

 1259 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית בכפר נחמן סירקין בע״מ כפר נחמן םירקין
 1309 אגודה צרכנית שיתופית הוד בתל אביב ביע״מ תל אביב
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 אגידה צרכנית שיתופית כפר־יונה בע״מ .כפר יונה 1367
 אגודה צרכנית שיתופית אחדות בע״מ תל אביב 1375
 מחסן עובדי נמל תל אביב אגודה צרכנית שיתופית בע״מ תל אביב . 1398
 אגודה צרכנית שיתופית אגד בתל אביב בע״מ תל אביב 1411
 אגודה צרכנית שיתופית של עובדי קופת חולים תל אביב 1412
 צרכן אגודה שיתופית בחיפה בע״מ חיפה 1415
ן 1417 ו ן בע״מ ראשוךלצי ו  אגידה צרכנית שיתופית העזרה בראשוךלצי
 אגודה צרכנית שיתופית של פקידי עירית תל אביב בע״מ תל אביב 1418
 אגודה צרכנית שיתופית המספיק של פקידי ועובדי עירית תל אביב 1419

 בע״מ תל אביב
 אספקה ירושלים אגודה צרכנית שיתופית בע״מ ירושלים 1422
 צרכניה אגודה שיתופית של עובדי חברת החשמל בארץ-ישראל 1423

 בע״מ חיפה
 קואופרטיב להספקה של ברית הציונים בתל אביב בע״מ תל אביב 1425

 Jerusalem Electric Staff Consumers Cooperative Society Ltd. 1426 ירושלים

 צרכניה שיתופית על יד ברית בני מלאכה ירושלים בע״מ ירושלים 1427
 צרכניה שיתופית של פקידי ועובדי הממשלה בתל אביב בע״מ תל אביב 1431

 אגודה צרכנית שיתופית של בית החולים העירוני הדסה בתל אביב 1432
 בע״מ תל אביב

 האסם הלאומי אגודה שיתופית להספקה בתל אביב בע״מ תל אביב 1434
 אגידה צרכנית שיתופית מקוד. ישראל בע״מ מקודרישראל 1436
 אגודת צרכנים עממית בתל אביב אגודה שיתיפית בע״מ תל אביב 1442

 אגודה צרכנית שיתופית של הסתדרות המזרחי בתל אביב 1443
 וסביבותיה בע״מ תל אביב

 אגידה צרכנית שיתופית של הסתדרות המזרחי בירושלים 1444
 וסביבותיה בע״מ ירושלים

 אגודה צרכנית שיתופית של הסתדרות המזרחי בחיפה וסביבותיה 1445
 בע״מ חיפה

 אגידה צרכנית של עובדי תנובה במחוז תל אביב בע״מ תל אביב 1447
 צע״ת, צרכנית עובדי תניבה אגודה שיתופית בירושלים בע״מ ירושלים 1450

 אגר שירות הספקה של הסתדרות העובדים הלאומית אגודה צרכנית 1452
 שיתופית בתל אביב בע״מ תל אביב
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 1453 קואופרטיב להספקה של הארגון הכללי של המעמד הבינוני בארץ־
 ישראל אגודה שיתופית בתל־אביב בע״מ תל אביב
 1454 אגודה צרכנית שיתופית של עובדי עירית תל אביב בע״מ תל אביב
 1458 אגודה צרכנית שיתופית לציונים ותיקים בע״מ תל אביב
 1460 אגודה שיתופית להספקה של בעלי־הבתים בתל אביב בע״מ תל אביב
 1461 אגודה צרכנית שיתופית של חברי המעביר בתל אביב בע״מ תל אביב

 1464 אגודה צרכנית שיתופית נתניה בע״מ נתניה
 1465 אגודה צרכנית של עובדי ועד הדר הכרמל אגודה שיתופית בחיפה

 בע״מ חיפה
 1466 צרכנית עובדי סולל בובה חיפה אגודה שיתופית בתל אביב

 בע״מ חיפה
 1467 אגידה צרכנית שיתופית התורן חיפה בע״מ חיפה

 1468 צרכניה של בעלי מלאכה דתיים אגודה שיתופית בתל אביב
 בע׳ימ תל אביב
 1469 צרכניה של הפועל המזרחי בתל אביב אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 .1470 מזונות חיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 1510 גמיעת אומאל בלדיאת חיפה אל תעאוניה ליטמווין בע״מ חיפה

 1536 הקואופרטיב הצבורי אגודה קואופרטיבית צרכנית בתל אביב
 בע״מ תל אביב
 1584 קביצת ציונים ותיקים אגודה צרכנית שיתופית בתל אביב בע״מ תל אביב

 1587 גמיעת תמווין אל אומאל אל ערב אל־תעווניה בחיפה בע״מ חיפה
 1590 אגודה צרכנית שיתופית פתח־תקוה בע״מ פתדדתקוה

 1591 אגודה צרכנית שיתופית של עובדי חברת החשמל בתל אביב •
 בע״מ תל אביב
 1594 אגודה צרכנית יצרנית שיתופית בנימינה בע״מ בנימינה

 1595 אגודה צרכנית שיתופית ירקונה בע״מ ירקונה
 1602 , אגודה צרכנית יצרנית שיתופית שכונת ביילינסון בע״מ שכונת ביילינסון

 (פתח־תקוה)
 1604 אגודה צרכנית שיתופית גדרה בע״מ גדרה

 אגודות לביטוח הדדי.

 291 הבטחון ההדדי של חברי קופת עם אגודה הדדית בע״מ תל אביב
 638 נצח אגודה שיתופית לחסכון וביטוח בע״מ רמת־גן

 1521 מעוז ביטוה הדדי של בנינים •מנזקי מלחמה אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 1535 מבטח עוז אגודה שיתופית לביטוח הדדי של בתים בתל אביב

 והסביבה בפני סכנות המלחמה בע״מ תל אביב

 בריתות פיקוח.

 58 מרכז ברית פיקוח של הקיאופירציה האשראית בארץ־ישראל בע״מ תל אביב
 613 ברית פיקוח לקואופירציה צרכנית בע״מ תל אביב
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 636 מרכז הקואופירציה למלאכה חרושת ושירותים צבוריים ברית
 פיקוח בע״מ תל אביב
 643 ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע״מ תל אביב
 709 ברית פיקוח של הקואופידציה האשראית העובדת בע״מ תל אביב
 1265 ברית פיקוח לאגודות שיכון בע״מ תל אביב

 אגודות להתישבות קבוצית.
 11 משק איילת השחר קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ איילת־השחר

 179 דגניה א׳ קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ דגניה א׳
 180 קרית ענבים קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ קרית־ענבים

 183 קבוץ השומר הצעיר בית אלפא קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בית־אלפא
אל  184 גן שמואל קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ גךשמו

 185 גבע קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ גבע
,  186 דגניה ב׳ קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ דגניה ב
ד ךחרו  192 משק עין הדוד קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ עי
 194 משק תל יוסף קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ תל-יוסף

 208 קבוצת שילד קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ קבוצת שילד
 210 גניגר קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ גניגר
ת קבוצת פיעלים להתישבות שיתופית בע״מ כנרת ר  212 קבוצת מ
 234 משק יג׳ור קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע׳ימ יג׳ור

דיעקב ו  252 אשדות יעקב קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ אשדו
 265 הקבוץ המאוחד גבעת ברנד קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ גבעת־ברנר
 303 הקבוץ המאוחד גבעת השלושה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ גבעת־השלושה
 304 קבוץ השומר הצעיר במרחביה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ _ מרחביה
 317 גדוד העבודה רמת רחל קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ רמת־ירחל
 321 משק שריד קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות

 שיתופית בע״מ שריד
 335 בית זרע קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בכפר נתן לסקי

 בע״מ כפר נתן לסקי
 334 חפצי בה (בית אלפא) קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בית

 אלפא בע״מ ביוראלפא
ר מ ש ך י  348 עין שמר קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית עין שמר בע״מ ע

 363 הקבוץ המאוחד רמת הכובש קבוצת פועלים להתישבות שיתופית רמת־הכובש
 , בע״מ (כפר־םבא)

 364 י אפיקים השומר הצעיר קבוץ פיעלים להתישבות שיתופית בע״מ אפיקים
 369 מזרע קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ •מזרע

 371 קבוץ השומר הצעיר משמר העמק קבוצת פועלים להתישבות
 שיתופית בעי׳מ משמר־העמק
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 קרית־חיים
 חולדה

 קרית חיים
 רמת־יוחנן
ךהח רש  עי

 משמר־השרון
 (עמקךזזפד)

ד דדו  רמו
 גבת

 רמת־דוד
 שדה־נ־חום (בית

 (בית־שאן)

 בית־השיטה
 שער־העמקים

 מםלות (ע״י בית
 אלפא)

 שער־הגולן
 פתדדתקוה

 1ען
 נוה־איתן

 כפר־החורש
 כפר־גלעדי

 מסדה
 מעברות

 (עמק חפר)
 משמרות

 (פרדס חנה)

 מעוז
פט ךהשו  עי

 ניר־דוד
 (בית־אלפא)

 רחובות
 ניר־חיים

 (עמק־זבולון)
 כפר מםריק

 (ע״י עכו)

 389 משק גבעת חיים קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ
 399 גורדוניה חילדה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ

 414 קבוץ השומר הצעיר עין המפרץ קבוצת פועלים להתישבות
 שיתופית בע״מ

 419 רמת יוחנן קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ
 427 עין החורש קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ

 429 משמר השרון קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ
 בע״מ

 432 עינות קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ
 446 גבת קבוצת פיעלים להתישבות שיתופית בע״מ

 447 השרון• קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ
 448 הקבוץ המאוחד שדה נחום קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ
 453 קביצת החוגים בית השיטה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ
 461 שער העמקים השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ

 462 מםלות קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ

 463 שער הגולן קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ
 464 רוג׳ם קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע״מ

 474 נען קבוצת הנוער העובד להתישבות שיתיפית בע״מ
 481 נרה איתן קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ

 485 גירדוניה ג׳ קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ
 496 כפר גלעדי תל חי קבוצת פועלים להתישב־ית שיתיפית בע״מ

 497 מסדה קבוצת גורדוניה להתישבות שיתופית בע״מ
 514 מעברות קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ

 539 משמרות קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ

 540 קבוצת החוגים מעוז חיים (שטורמן) קבוצת פועלים להתישבות
 שיתופית בע׳ימ

 541 עין השופט קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ
 585 קבוץ השומר הצעיר ניר דוד קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ
 607 לשחרור קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ
 693 קבוצת גירדוניה ניר חיים קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ
 694 קבוץ השומר הצעיר משמר זבולון, קבוצת פועלים להתישבות

 שיתופית בע״מ
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 746 קבוץ השומר הצעיר אמריקה כרית קבוצת פועלים להתישבות
 שיתופית בע״מ הדר

 747 קבוץ השומר הצעיר דן קבוצת פועלים להתישבות שיתופית
 בע״מ מצודת אוסישקין

 748 קבוץ הזורע (אנשי־מעשה) קבוצת פועלים להתישבות שיתופית
 בע״מ הזורע (יקנעם)

 749 בתלם קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ בתלם
 750 הקבוץ המאוחד שער הנגב קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ גדרה
 762 הקבוץ המאוחד דפנה (מצודת אוסישקין) קבוצת פועלים להתישבות

 שיתופית בע״מ דפנה
ה אבוקה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״ימ פרדם־חנה י נ רד ו  763 ג

 764 נגבה קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ נגבה
 765 כפר רופין (מסד) קבוצת פ. עלים להתישבות שיתופית בע״מ כפר רופין

 (ע״י בית־שאן)
 779 הקבוץ המאוחד הבחרות קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ שכונת בורוכוב
 782 דליה קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ כרכור
 788 אמיר קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ חדרה

 815 אילץ קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ אילץ (ע״י חניתה
 816 השבולת קבוצת מכבי הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ רעננה
 878 ביצור קבוצת גורדוניה להתישבות שיתופית בע״מ נטעים

 883 מעלה החמשה קבוצת גורדוניה להתישבית שיתופית בע״ב קרית ענבים
 916 טירת צבי קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ טירת־צבי

 924 קבוץ השומר הצעיר המנוף קבוצת פועלים להתישבות שיתופית
 בע״מ • כפר־סבא

ץ הבונה קבוצת פיעלים להתישבית שיתופית בע״מ חדרה ב  941 ק
 963 חניתה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ חניתה

 965 בית אורן קבוצת הבחרות הסוציאליסטית להתישבות שיתופית
 בע״מ יערות־הכדמל

ד להתישבות שיתופית בע״מ רחובות  971 מעין קבוצת המכבי הצעי
 982 משמר הכפר קבוצת הניער הציוני להתישבות שיתופית בע״מ כפר־םבא

 986 שמיד קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ שמיד
 (עמק זבולון)

גת הים קבוצת פועלים להתישבות שיתופית  988 הקבוץ המאוחד פלו
 בע״מ , קרית־חיים

 991 אגודת הניער העברי עקיבא בית יהושע קבוצת פועלים להתישבות
 שיתיפית בע״מ ביהדיהושע
 1018 קב־־צת כפר המכבי קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ כפר־המכבי

 1022 הקבוץ המאוחד מחר קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ הדר
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 1037 קבוצת הנוער העובד גבוסר להתישבות שיתופית בע״מ מגדל
 1041 חרות חרות קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע״מ חדרה

 1050 למקיר קבוץ הנוער הציוני קבוצת פועלים להתישבות שיתופית
 בע״מ הרצליה

 1063 מענית קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שיתופית
 בע״מ כרכור

 1064 רמת השומרון קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע׳ימ מגד
 1068 קבוץ אוסטריה גדוד הצעירים אגודת העברים להתישבות שיתופית

 בע״מ מפרץ־חיפה
 1087 קיבוץ. חפץ חיים קב־יצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ גדרה

 1092 העמל קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ קרית־חיים
 1094 קבוצת הנוער העובד אלומות קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ זכרוךיעקב
 1110 אלינים קבוצת הנוער לעובד להתישבות שיתופית בע״מ אלונים

 (שייך איבריק)
 1123 עברון קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ נהריה
 1138 הקבוץ המאוחד שפיים קביצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ שפיים

 1171 קבוץ השומר הצעיר ארץ־ישראלי ג׳ קבוצת פועלים להתישבות
ן ו  שיתופית בע״מ ראשוךלצי

 1207 אושה קבוצת פיעלים להתישבו תשיתופית בע״מ אושה
 1210 מצפה הים קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ נתניה

 1215 תל־יצחק קבוץ הנוער הציוני להתישבות שיתופית בע״מ כפר אושה
 1238 שדה אליהו קבוצת אריה קבוצת הפועל המזרחי להתישבות

 שיתופית בע״מ חדרה
 1264 קבוץ נוער אגידתי כפר סבא אגודה שיתופית בע״מ , כפר״םבא

 1271 מזובה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ מזובה
 1273 חולתה קבוצת הנוער העיבד להתישבות שיתופית בע״מ חולתה

 1280 שדות ים קבוצת הנוער העובד להתישבות שיתופית בע״מ קרית־חיים
 1283 פלוגת עיבדים חקלאיים של הביתר גלעד אגודה שיתופית בע״מ משמר־הירדן

 1289 קבוצת אברהם קבוצת הפ־על המזרחי להתישבות שיתופית בע״מ כפר־פינם
 1292 הקבוץ המאוחד יודפת קב־צת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ מחניים
 1293 חוליות קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ נטעים
 1295 הקבוץ המאוחד עין הים קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ עתלית

ן ו  1311 רביבים קבוצת הנוער העיבד להתישבות שיתופית בע״מ ראשוךלצי
 1312 גורדוניה מעפילים קבוצת פועלים לדיוג ולהתישבות שיתופית

 בע״מ עתלית
 1320 קבוץ השומר הצעיר ארץ־ישראלי ד׳ קבוצת פועלים להתישבות

 שיתיפית בע״מ חדרה
 1326 המעפיל קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ חדרה

 1330 פלוגת עובדים חקלאיים של הביתר המצפן אגודה שיתופית בע״מ תליציד
 (זכרוךיעקב)

 1342 השומרון ויתקיניה קבוצת מועלים להתישבות שיתופית בע״מ גבעת עדה
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 .1345 קבוץ אנגלו־בלטי השומר הצעיר צופי חלוצי קבוצת פועלים
 להתישבות שיתופית בע״מ בנימינה

 1348 קבוץ השומר הצעיר ארץ־ישראלי ה׳ קבוצת פועלים להתישבות
 שיתופית בע״מ פתודתקוה

 1352 שדמות קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ . הרצליה
 1353 אמונים קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע״מ נחלת־יהודה

 1372 גשר קבוצת הנוער העובד להתישבות שיתופית בע״מ גשר
 1387 גל און קבוץ השומר הצעיר להתישבות שית. פית בע״מ נס־ציונה

 1402 קבוץ הנרעד הציוני שרשין אגודה להתישבות שיתופית בע״מ יבניאל
 1408 שבי ציון אגודה חקלאית שיתופית בע״מ שבי־ציון

 (ע״י נהריה)
 '1410 מדורות קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ חדרה

 1424 העוגן קבוץ השומר הציוני להתישבות שיתופית בע״מ כפר־םבא
ר ד ה  1433 גבעת המעפילים קבוצת הבוער הציוני להתישבות שיתופית בע״מ י

 1435 גירדוניה בוסליה קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ פתח־תקוה
 1457 קבוץ הנוער הציוני תלמים אגודה להתישבות שיתופית בע״מ חדרה
 1479 הדסה קביצת הנוער העובד להתישבות שיתופית בע״מ חדרה

 1482 יזעור קבוץ השומר הצעיר להוזישבות שיתופית בע״מ קרית־מוצקין
 1494 קב־ץ השומר הצעיר ארץ־ישראלי ו׳ קבוצת פועלים להתישבות

 שיתופית בע״מ הדר
 1498 בנתיב קבוצת המכבי הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ קרית בנימין

 1499 י הגרעין קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ רעננה
 1500 אודים קבוץ השומר הצעיר קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ .נחלת-יהודה
 1503 קבוץ השומר הצעיר נחשונים קבוצת פועלים להתישבות שיתופית

 בע״מ קריו־דחיים
 1516 לפידים קבוצת הבחרות הסוציאליסטית להתישבות שיתופית

 בע״מ מגדיאל
 1526 ) מצודת ב׳־רוכוב קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ כפר־םבא
 1545 גלילים קבוצת הניער העובד להתישב־ית שיתופית בע״מ נס־ציונה
 1549 קבוצת הים גל• קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע׳י׳מ תל אביב

 1556 אלונים קביצת בני־עקיבא להתישבות שיתופית בע״מ י נתניה
 1558 הקביץ המאוחד געתון קבויצת פועלים להתישבות שיתופית בע״מ נהריה
 1561 הלבוץ המאיחד קדם קביצת הניער העיבד בע״מ נתניה

ת. פי תו ד ארץ־ישראלי ז׳ להתישבות שי  1562 להבות קבוץ השומר הצעי
 בע״מ כרכור

 1568 אלגביש קבוץ השומר הצעיר להתישבית שיתופית בע״מ מגדיאל
 1578 גבעות זייד קבויצת הנוער העובד להתישבית שיתופית בע״מ חיפה

 1579 אשמורות קבוצת גורדעיה להתישבות שיתופית בע״מ חדרה
 1582 של.חות קבוצת הפועל המזרחי להתישבות שיתופית בע״מ קרית שמואל
 (ע״י חיפה)
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 1592 אדנים קבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית בע״מ חדרה
דעדה  1605 קבוצת החוגים ״חרמונים״ קבוצת פועלים להתישבות שיתופית גבעו

 אגודות לשווק חקלאי.

זכרוך ן ו ו  172 אגידת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשוךלצי
ן ו  יעקב בע״מ ראשוךלצי

 201 תניבה אגודה חקלאית שיתיפית לשווק תוצרת משקי העובדים
 העברים במחוז ירושלים בע״מ ירושלים

 202 תנובה אגודה חקלאית שיתופית לשווק תוצרת משקי העובדים
 העברים במחוז חיפה בע״מ חיפה

 228 תנובה אגודה שיתופית חקלאית לשווק תוצרת משקי העובדים
 העברים במח־־ז תל אביב בע״מ תל אביב

315Deutsche Weinbau Genossenschaft Wilhelma Sarona (The 
German Cooperative Wine Culture Society Wilhelma 

 .Sarona) Ltd שרובה
 318 מרכז שיתופי לאגודות חקלאיות תבובה בארץ־ישראל בע״מ תל אביב

 353 תשר אגודת פרדםבים הדדית מגדיאל בע״מ מגדיאל
 367 זהביות יפו אגודה קואופרטיבית בע״מ חדרה

 378 מגדלי הדד אגודה שיתופית בע״מ הרצליה
 380 הפרדםן הרצליה אגודה שיתופית בע״מ הרצליה

 381 א. פ. א. י. אגודה שיתופית לפירות ארץ־ישראל בע״מ חדרה
 404 ציטרוס אגודת פרדםבים קיאופרטיבית בע״מ כפר־סבא

 468 בוסתן אגודת פרדםבים קואופרטיבית בע״מ פתדדתקוה
 471 יבול אגודה חקלאית הדדית בע״מ כפר־מלל
 י 487 אדיר אגודה קואופרטיבית של פרדסבים בע״מ תל אביב

 804 אגודת מגדלי הדר ברמתיים אגודה שיתופית בע״מ רמתיים
 911 גילן כפר םבא אגודה חקלאית כללית שיתופית בע״מ כפר־םבא
ד ךחרו  920 משתלות הקבוץ המאיחד אגודה שיתופית בע״מ עי

 979 תניבה אקספורט אגידה שיתופית חקלאית לשווק תוצרת עובדים
 בע״מ תל אביב

 1102 ״אשכיל״ אגידה קואופרטיבית לשווק פרי הדר בע״מ מגדיאל
 1103 אגידה שיתופית לשווק פרי הדר כפר גנים בע״מ כפר־גבים
 1105 משק אגודה שיתיפית חקלאית בע״מ כפר־סבא

 1108 אגודה שיתופית לשווק פרי הדר פז בע״מ חדרה
 1117 יצרני הדר כרכיר אגידה שיתופית בע״מ כרכיר
 1118 יצרני הדר חדרה אגודה שיתופית בע״מ חדרה

ודפית בע״מ , כפר־םבא  1125 יצרני הדר כפר סבא אגידה שי
 1126 יצרני הדר מגדיאל אגודה שיתופית בע״מ מגדיאל
 1127 יצרני הדר רמתיים אגידה שיתיפית בע״מ רמתיים

ן אגודה שיתופית בע״מ ראשץ־לציון ו  1141 יצרני הדר ראשוךלצי
 1142 יצרני הדר רעננה אגידה שיתופית בע״מ רעננה
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 1143 יצרני הדר הרצליה אגודה שיתופית בע״מ הרצליה
יה  1144 פהג אגודה שיתופית לשווק פרי הדר בע״מ נתנ
 1147 יצרני הדר גדרה אגודה שיתופית בע״מ גדרה

 1148 התחיה אגודה שיתופית לשווק פרי הדר בע״מ גת־רמון
 1161 יצרני הדר רחובות אגודה שיתופית בע״מ רחובות

 1174 אגודה שיתופית לממכר תוצרת לול וגן ביעף גולן בע״מ תל אביב
ה י תנ  1203 יצרני הדר נתניה אגידה שיתופית בע״ימ נ

 1222 אגודה שיתופית לשווק פרי הדר כפר יונה בע״מ כפר־יונה
ה בנ י ך  1231 יצרני הדר גן יבנה אגודה שיתופית בע״מ ג

 1267 פריתז אגודה שיתופית לשווק פרי הדר בעי׳מ תל אביב
 1306 מנורה אגודה שיתופית של מגדלי פרי באביחיל בע״מ אביחיל

 1319 אקספורט תפוחי־זהב אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 1327 גמעיאת יםוף אל תעווניה ליעשר אל־זיתון ואל תסריף אל זית יםוף

 1343 אילן אגודה שיתיפית לשווק פרי־הדר בפרדם־חנה בע״מ פרדס־חנה
 1347 קואופרטיב יצרני החלב מזכרת־בתיה בע״מ עקרון

 1349 הדרי השומרון אגודה שיתופית לשווק פרי־הדר בארץ ובארצות
 השכנות בע״מ חדרה

ם אגודה. שיתופית י  1373 פרדס סינדיקט של מגדלי ההדר הארצישראלי
 בע״מ תל אביב
ן בע״מ תל אביב ו  1376 היצרן אגודה שיתופית לשווק פרי־ הדר בחבודצי
 1378 השרון הצפוני אגודת פרדםנים קואופרטיבית בע״מ תל אביב
 1379 אגודה שיתופית לשווק פרי הדר פאר בע״מ בני־ברק

יה  1380 פרי שרון אגודה שיתופית לשווק פרי הדר בע״מ נתנ
 1383 אגודת מגדלי הדר נחלת יהודה אגודה שיתופית בע״מ נחלדדיהודה
הודה די  1384 ניצן אגודת יצרני הדר בנחלת יהידה אגודה שיתופית בע״מ נחלו

 1385 מנחמיה אגידה חקלאית שיתופית לשווק פרי הדר בע״מ •מנחמיה

 1395 יצרני הדר הדרום אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 1396 יצרני הדר השרון אגודה שיתיפית בע״מ תל אביב
ב  1397 יצרני הדר השומרון אגודה שיתופית בע״מ תל אבי

 1400 שפור אגודה שיתופית לשווק פרי הדר בע״מ רמת־טיומקין
דה הו  1401 הדרי צור יהודה אגודה שיתופית בע״מ י אבךי

 1413 הדרי השרון אגודה שיתופית לשווק פרי הדר בארץ ובארצות
 השכנות כפר סבא בע״מ כפר־םבא

 1476 תז אגודה שיתופית לשווק פרי הדר בע״מ פתדדתקוה
 1527 פרדס ראשון לציון אגודה קואופרטיבית של פרדסנים (נוסדה

 בשנת תר״ס) בע״מ ראשון־לציון
אגודה קיאופרטיבית של פרדםנים (נוסדה בשנת  1528 פרדס חדרה ׳

 תד״ם) בע״מ חדרה
 1528 פרדס נס־ציונה אג׳־דה קואופרטיבית של פרדםנים (נוסדה בשנת

 תר״ם) בע״מ נם־ציונה
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 1530 פרדס רחובות אגודה קואופרטיבית של פרדםנים (נוסדה בשנת
 תר״ם) בע״מ רחובות

 1531 פרדס פתח־תקוה אגודה קואופרטיבית של פרדםנים (נוסדה בשנת
 תר״ם) בע״מ פתזדתקוה

 1532 פרדס רעננה אגודה• קואופרטיבית של פרדסנים (נוסדה בשנת
 תר״ם) בע״מ רעננה

 1546 פרדס עין גנים אגודה קואופרטיבית של פרדםנים (נוסדה בשנת
ם י נ ךג  תרס״א) בע״מ עי

 1552 פרדס גן חיים אגודה קואופרטיבית של פרדםנים (נוסדה בשנת
ים  תר״ס) בצ״מ גךחי

 1571 גמעיאת אל־שייך מוואנים אל־תעווניה ליל־תםליף אל אתמר אל
 חמדייה בע״מ שייך־מואניס

 1575 טנא אגודה חקלאית שיתופית של משקים עברים בארץ־ישראל
 בע״מ תל אביב

 אגודות חקלאיות כלליות.

 40 התאחדות האברים הסתדרות חקלאית הדדית של אכרי הגליל
 התחת־־ן יבניאל בע״מ יבניאל

 104 חקלאי חדרה אגודה שיתופית חקלאית בע״מ חדרה
 127 הסתדרות החקלאי אגודה שיתופית חקלאית בנימינה בע״מ בנימינה

 157 יציב אגודה חקלאית שיתופית לשווק הספקה ואשראי בבאר־טוביה
 בע״מ באר־טוביה

 191 החקלאי הצעיר בני בנימין אגודה קואופרטיבית הרצליה בע״מ הרצליה
 219 אגודה הדדית חקלאית מגדל בע״מ מגדל
 251 הלואה וחקלאות אגודה שיתופית עניה נהלל בע״מ נהלל

 337 תל אלון אגודה הדדית חקלאית בע״׳מ תל־אלון
 383 ניבה אגודה חקלאית שיתופית לשווק הספקה ואשראי בכפר ויתקין

 בע״מ כפר־ויתקין
 444 החקלאי אבן יהודה אגודה חקלאית שיתופית בע״מ אבן־יהודה

 449 הגואל אגודה הדדית להתישב״ת במעמד הביניני בע״מ תל אביב
ג אגודה שיתופית חקלאית בע״מ פרדס־חנה  452 גן דנצי
 547 ארגון חקלאי פרדס חנה אגודה הדדית בע״מ פרדם־חנה

ן  599 עובדי אדמה אגודה שיתיפית בע״מ גךהשומרו
 644 כפר ביאליק אגודה חקלאית שיתופית במפרץ חיפה בע״מ כפר־ביאליק
 687 אל על אגודה שיתופית חקלאית בדמות־השבים בע״מ רמת־השבים

ודשאן בעי׳מ בית־שאן  705 האגודה השיתופית החקלאית הכללית של בי
 722 חרמון אגודה לנטיעת הדר ולחקלאות כללית אגודה שיתופית

 בע״מ יסוד המעלה
 744 חקלאי גבעת עדה אגודה שיתופית בע״מ גבעת עדה

 812 נהריה אגודה שיתופית של בעלי משק זעיר בע״מ . נהריה
 860 כפר ידידיה אגודה חקלאית כללית שיתופית בע״מ כפר-ידידיה
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 886 רמתיים אגודה שיתופית חקלאית כללית בע״מ רמתיים
 930 מימוניה אגודה שיתופית חקלאית בע״מ . כפר נחמן םירקין

 1089 תוצרת ואשראי אגודה חקלאית שיתופית בע״מ יבניאל
 1100 גת אגודה שיתופית חקלאית כללית בע״מ תל אביב

 1243 כפר שמריהו אגודה חקלאית שיתופית בע״מ כפר׳שמריהו
 1278 סעד אגודה שיתופית כללית לחקלאות לאשראי ולחסכון בכפר בילו

 בע״מ כפר־יבילו
 1316 יזמה אגודה חקלאית שיתופית לשווק הספקה ואשראי בכפר חגלה.

 בע״מ כפר־חגלה
 1329 אגודה שיתופית שדה ורבורג בע״מ שדודורבורג
 1337 חפר אגודה שיתופית לפיתוח עמק חפר בע״מ כפר־ויתקין

 1351 רמת הדר אגודה שיתופית בע״מ דמדדד״דר
 1361 משקי־עזר בקרית ביאליק אגודה שיתופית בע״מ קרית־ביאליק

 1406 נכסי צבור אגודה שיתופית חקלאית כללית עין גנים בע״מ עין־גנים
ה שיתופית בע״מ דגניה ב׳ ד ג  1463 י משקי עמק הירדן א

 1487 אגודה שיתופית חקלאית בכפר סירקין בע״מ כפר-סירקין
 1507 קואופרטיב חקלאי ובוני זכרון יעקב בע״מ זכרוךיעקב
דה הו  1508 אגרא אגודה יצרנית חקלאית שיתופית אבן יהודה בע״מ אבךי

 1509 אגרא אגודה יצרנית חקלאית שיתופית מגדיאל בע״מ מגדיאל
 1513 אגרא אגודה יצרנית חקלאית שיתופית כפר־סבא בע״מ כפר־סבא

 1515 אגרא אגודה יצרנית חקלאית שיתופית רמתיים בע״מ רמתיים
 1517 אגרא •אגודה יצרנית חקלאית שיתופית קדימה בע״מ :קדימה

ן  1518 אגרא אגודה יצרנית חקלאית שיתופית השרון בע״מ דמודהשרו
 1533 אגרא אגודה יצרנית חקלאית שיתופית רעננה בע״מ רעננה
 1537 אגרא אגודה יצרנית שיתופית חקלאית יקנעם בע״מ יקנעם

 1542 היער אגודה שיתופית לשווק והספקה בע״ימ היער (ע״י
 מגדיאל)
 1544 בית יצחק אגודה שיתופית חקלאית בע״מ בית־יצחק

 1548 אגודה שיתופית לקרור בדמת־השרון בע״מ . רמת־השרון
 1551 נירה אגודה שיתופית לחקלאות ותעשיה בע״מ ביו׳דיצחק
 1564 החקלאי אגודה שיתופית כללית בכפר ברוך בע״מ כפר־בדוך

 1589 אגרא אגודה יצרנית חקלאית שיתופית הרצליה בע״מ הרצליה
 1599 אגודה חקלאית יצרנית שיתיפית שער חפר ביע״מ שער־חפר
 1600 אסיף אגודה שיתופית חקלאית בתל אביב בע״מ תל אביב

 אגודות חקלאיות שונות.

 Siedlungsgenossenschaft der Tempelgemeinde Jaffa Ltd. 41 יפו

 68 ניר חברה שיתופית להתישבות עובדים עברים בע״מ תל אביב
 235 בית אריזה רחובות אגודה קואופרטיבית בעי׳מ רחובות

 501 הציוני אגידה קואופרטיבית בע״מ תל אביב
 562 אריזה למטעי פרי הדר אגודה הדדית בע״מ מגד



704 

־ המקרפ ד ו ג א  מם' התית •״ס ־

Siedlnngsgenossenschaft der Deutschen Evangelischen 5gQ 
 .Gemeinde in Haifa (Cooperative) Ltd חיפה

 825 אחוזת רעננה אגודה שית: פית בע״מ רעננה
 835 בית האבר רחובות אגודה שיתופית בע״מ רחובות

 1362 אלומה ארגון לפלחה ומאתים משותפים בתל עדשים אגודה
 שיתופית בע״מ תל־עדשים

 1480 הזרע אגודה שיתופית לגידול ולהספקת זרעים בע״מ תל אביב
׳ אגודה שיתופית לשרויות צבוריות והספקת מים בכפר  1603 ״התבור,

 תבור בע״מ כפר־תבור

 אגודות של יצרנים תעשיתיים ושירותי תעשיה.

 46 דפוס קואופרטיבי הפועל הצעיר אגודה הדדית בע״מ תל אביב
 84 חברה קואופרטיבית דפוס אחדות בע״מ תל אביב

 137 מנור חברה הדדית לטקסטיל בע״מ גידה, ע״י נהלל
ד קבוצה קואופרטיבית לעבודית הלבשה בע״מ תל אביב  188 עתי
 189 זוהר קבוצה קואופרטיבית לעבודות הלבשה בע״מ תל אביב

 193 יעמל בית חרושת קואופרטיבי למכונות יציקת ברזל ונחושת בע״מ חיפה
 229 כרמל קבוצת קואופרטיבית לעבודות נגרות בע״מ חיפה

 239 מסעדה קואופרטיבית בע״מ ירושלים
 258 מכבסת קטור לבנה קבוצה קואופרטיבית בע״מ תל אביב

 262 מטבחי הפועלים חיפה קבוצה קואופרטיבית בע״מ ־ חיפה
 275 תיאטרון הבימה אגודה הדדית בע״מ תל אביב

 307 הנ ל אגידה הדדית בע״מ גידה, ע״י נהלל
 301 נמליט קבוצה קואופרטיבית לתעשית המרי בנין ממלט בע״מ חיפה

ץ קבוצה קיאופרטיבית בע״מ תל אביב  354 לבנ
 362 צמג קבוצה קואופרטיבית בע״מ תל אביב
 387 קואופרטיב מדרכה בע״מ תל אביב

 443 קואופרטיב אשד אגרא בע״מ רמת־גן
 455 הארגז קבוצה קואופרטיבית בע״מ תל אביב
 456 קבוצת אחים קואופרטיבית בע״מ תל אביב

 538 יה דה אגודה קואיפרטיבית לאפיה בע״מ רחובות
 545 בית חרושת הבנין אגודה קואופרטיבית למרצפות בע״מ רמת־גן

 561 ג׳מעית רואסה אסחאב אל מואעין אל־תעווניה ביפו בע״מ יפו
 579 מאפיה קואופרטיבית אחדות בתל אביב תל אביב
 615 אגודה קואופרטיבית המנקר בע״מ תל אביב

 616 חיסן בית חרושת קואופרטיבי לחמרי מלט ובנין בשכונת בורוכוב
 בע״מ שכינת בורוכוב

 648 הבשר אגודת קצבים שיתופית בפתח־תקוה בע״מ פתח־תקוה
 685 גיזה קבוצה לאריגת יד בחיפה אגידה שיתופית בע״מ חיפה

 707 מתכת אגודה קואופרטיבית לתעשיות מתכת בע״מ פתח־תקוה
 760 מאפיה קואופרטיבית אחדות בחיפה בע״מ חיפה
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 838 מפיץ הספר אגודה שיתופית להוצאת הספר העברי והפצתו בע״מ תל אביב
 858 קואופרטיב גזית בע״מ תל אביב
 888 אגודה שיתופית לנגרות ולכל מיני עבודות עץ אילן בע״מ תל אביב

 901 מאפיה קואופרטיבית לחם בע״מ ראשון־לציון
 906 המטאטא התיאטרון הארץ־ישראלי לפטירה קומדיה מוסיקלית

 ואופירה אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 917 פוליקליניקה עממית אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 922 גמנםיה ביאליק אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 928 נעלי ארצנו אגודה שיתופית בע״מ ירושלים

 929 קואופרטיב לעבודות נגרות אלוניה בע״מ חיפה
 944 הקצב כפר סבא אגודת קצבים שיתופית בע״מ כפר־םבא

 956 הקרח מחלקי קרח בפתח תקוה אגודה הדדית בע״מ פתזדתקוה
 969 קואופרטיב הכורך של הפועל המזרחי בתל אביב^ בע״מ תל אביב
 972 מיבילי בשר בתל אביב וסביבותיה אגודה שיתופית בע״מ תל אביב

 1004 אגודה שיתופית לתוצרת בשר רחובות בע״מ רחובות
ת בע״מ חיפה  1038 דפוס קואופרטיבי או

 1048 מאפיה קואופרטיבית פת בע״מ פתח־תקוה
ן דג  1065 מאפיה קואופרטיבית חרות בע״מ רמו

 1066 קרחון קבוצה קואופרטיבית בע״מ חיפה
 1067 קואפרטיב שקוי בע״מ תל אביב
 1076 דפוס קואופרטיבי אחוד. בע״מ ירושלים

 1088 מספרה קואופרטיבית בע״מ תל אביב
 1189 מאפיה חשמלית של הקבוץ המאוחד אגודה שיתופית בע״מ כפר־םבא
 1208 מאפיה לחמי אגודה שיתופית ירושלים בע״מ ירושלים

 1213 דפוס הפועל המזרחי אגודה קואופרטיבית בע״מ תל אביב
 1250 עם בריא אגודת רופאים שיתופית בתל אביב בע״מ תל אביב
 1254 חבר מורים נורדיה אגודה שיתופית בתל אביב בע״מ תל אביב
 1261 קואופרטיב השק בתל אביב בע״מ תל אביב
 1297 בית הספר התיכון החדש אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 1301 דפוס קואופרטיבי סגנון בתל אביב בע״מ תל אביב
 1302 אמון אגודה שיתופית לרושמי סחורות בנמל תל אביב בע״מ תל אביב

 1304 קואופרטיב המגפר בחיפה בע״מ חיפה
 1305 אגודה שיתופית לתעשיות ועבודות מתכת חרש בתל אביב בע״מ תל אביב

 1308 ג׳מעית זביחי אל אגנאם אל תעווניה פי־חיפה בע״מ חיפה
 1341 מאפיה קואופרטיבית מן בנתניה בע״מ נתניה

 1346 מסעדה קואופרטיבית של הפועל המזרחי בירושלים בע״מ ירושלים
ן ושומן ות מרגדי  1355 דגל קואופרטיב יצרני של הפועל המזרחי לתעשי

 מאכל בע״מ תל־אביב
 1359 איחוד מודדים מוסמכים בארץ-ישראל אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב
 1391 הדר השרון אגודה שיתופית לתעשית סבון בתל־אביב בע״מ תל־אביב
 1392 ברזל אגודה שיתופית לעבודות מתכת בתל־אביב בע״מ תל־אביב
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 1394 . זיפזיף אגודה שיתופית בנוה־חיים בע״מ נווד־חיים
 1409 . דפוס א׳ חדרה אגודה שיתופית בע״מ חדרה
 1421 . . נאמן אגודה שיתופית לרישום וקבלת סחורות בנמל בע״מ חיפה

 1441 אגודה שיתופית הפושט בתל־אביב בע״מ תל־אביב
 1474 ג׳מעית מוחלם.בפאלס אל פורטוגל אל תעפניה בע״מ יפו

 1486 . לחם חמודות מאפיה קואופרטיבית של הפועל המזרחי בפתדדתקוה
 בע״מ פתח־תקוה

 1495 אגודה שיתופית של מוסמכי הכימיה והביארכימיד, של האוני
 ברסיטה העברית בירושלים בע״מ ירושלים
.דפוס ארץ ישראל אגודה קואופרטיבית בע״מ תל־אביב . 1504 
 1506 דפוס קואופרטיבי של הפועל המזרחי ירושלים בע״מ ירושלים
 1511 .. קואופרטיב גומא בתל אביב בע״מ תל־אביב

 1520 . קבוצת דייגים במפרץ חיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 1524 . . גמנסיה קדם אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב
 1540 . קואופרטיב לעבודות ים בתל אביב בע״מ תל־אביב
 1554 מטבחי פועלים אגודה שיתופית בתל־אביב בע״מ תל־אביב

 1569 .־ תוצרת בית לחם אגודה שיתופית בתל אביב בע״מ נחלת־יצחק
 1576 קואופרטיב טווה אורג בתל אביב בע״מ תל־אביב
 1577. קואופרטיב לתעשית נעלים נעל בתל אביב בע״מ תל־אביב
 1580 ברד אגודה שיתופית לממכר קרח בירושלים בע״מ ירושלים

 1581 דריון בית חרושת לתעשית כפתורים בתל אביב אגודה שיתופית
 בע״מ בני־ברק
 1593 אגודת השוחטים יפו—תל־אביב אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב
 1597 האופידה הארץ־ישראלית העממית אגודה שיתופית בע״מ תל אביב
 1598 תיאטרון למוסיקה ולמחול אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב
 1601 חנוך ותרבות אגודה שיתופית של מורים בתל אביב בע׳ימ תל אביב
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 200 קבוצה קואופרטיבית לעבודות הובלה הנמל בתל אביב בע״מ תל־אביב
 203 המעביר אגודה שיתופית שירות צבורי עירוני בתל־אביב—יפו

 בע״מ תל-אביב
 211 אחוד רגב אגודה קואופרטיבית לה־בלה בע״ימ פתדדתקוד.

 244 דרום יהודה אגודת נהגים קואופרטיבית בע״מ רחובות
 256 המוביל אגודה קואופרטיבית להיבלה בע״מ תל־אביב
 319. המקשר ירושלים אגודה שיתופית בע״מ ירושלים
 329 אגד קבוצה קואופרטיבית בע״מ ירושלים
 411 הנהג אגודה קואיפרטיבית 1:ע״מ תל אביב תל־אביב

 508 החורש אגודה קואופרטיבית להובלה והכשרה חקלאית בע״מ רמת־גן
 537 הרכבת אגודה קואופרטיבית להובלה והספקת חמרי בנין בע״מ תל־אביב

 576 חבר אגודה קואופרטיבית לשרות מכוניות צבוריות בע״מ חיפה
 620 קואופרטיב שירות מכוניות בת־גלים חיפה בע״מ חיפה
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 מם׳ התיק שם האגורה המקום

 654 הכרמל השאנן אגודה שיתופית להובלת נוסעים ומשא בע״.מ חיפה
 664 קואופרטיב הנמל החדש בע״מ חיפה

 ׳756 התקוה אגודה שיתיפית להובלה בארץ־ישראל בע״מ פתדדתקוה
 915 קואופרטיב הארגון להובלה והספקה אגודה שיתופית בע״מ תל-אביב.

 947 שירות החולה אגודה קואופרטיבית בע״מ כפד־גלעדי
 1036 קואופרטיב להובלת משאות תחנה בע״מ ירושלים
 1080 קואופרטיב עובדי זיפזיף הגמל אגודה הדדית בע״מ תל־אביב
 1266 קואופרטיב החוף בתל אביב בע״מ תל־אביב

 1314 עמק הירדן קואופרטיב להובלת משאות בע״מ אפיקים
 1331 קואופרטיב התנועה שירות מכוניות משא בתל אביב בע״מ תל־אביב

 1363 הקו קואופרטיב קביצי השומר הצעיר להובלת משא בחיפה בע״מ חיפה
ד סולל בונה) מתל אביב אגודה שיתופית בע״מ תל־אביב  1493 מובילים (על י

 1550 שירות העמק אגודה שיתופית להובלה בע״מ (בפירוק) עפולה
 1585 פאן טקסי שירות אגודה שיתופית להובלה בחיפה בע״מ חיפה

. ת ו נ ו ת ש ו ד ו ג  א

 723 מחסני נמל אגודה שיתופית מרכזית בע״מ תל־אביב
 834 בית יהודה רחיבות אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 983 בית הכנסת אליהו הנביא בחיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה

 1313 ג׳מעית מוםדירי אל־אתמר אל־חימדיה אל־ערביה אל״תעאווניה
 ביפו בע״מ יפו

 1336 אגוד הסיחרים בחיפה אגודה שיתופית בע״מ חיפה
 1381 בועז אגודה שיתופית לחסכון ולעזרה הדדית בע׳ימ ירושלים
 1477 יצרני בצלאל בירושלים אגודה שיתופית בע״מ• ירושלים

 1478 ג׳מעית כאט אל־אתמר אל־חמדיה אל־תעווניה אל יפו בע״מ יפו
 1573 הירקנים אגודה שיתופית בתל אביב בע״מ תל־אביב

/ ט. פרליי  ג
 0 במאי, 1942. סופר ?ועד הפוע5 הממשלתי.

 דברי המלך במועצה על הנתינות הפלשתינאית (א״י), ו94ו־1925.

י הנציב העליון עפ״י סעיף 19. ״  תקנות שהותקנו ע

, ( י נאית(א״  בתוקף הסמכויות המסירות לו בסעיף 19 מדברי המלך במועצה על הנתינות הפלשתי
  1925—1941, התקין הנציב העליון את התקנות דלקמן ג

נית הפלשתינאית (א״י) (תקון), 1942, השם•'  !. תקנות אלה ,תקראנה תקנות הנתי
( י " א ) ה נ י 2833 פ

ד 

י , הקרויות להלן התקנות £מן ( נאית(א״ נות הפלשתי  וקוראין אותן כאחד עם תקנות הנתי
 העיקריות.

— תקוז תקנה 17 מז  2. יש להוסיף את התקנה דלקמן בסיף תקנה 17 :
 התקנות '־העקריות.
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 ״(5) על המבקש תעודת התאזרחות להשבע שבועת אמונים או למסור
 הודעה בהן צדק בתוך שלושה חדשים מן היום שבו הודיעו לו כי אשרו לו את

דה:  מתן התעו
 בתנאי שאם מסר המבקש סבה מספקת לכך, אפשר להאריך את התקופה
 הזאת לפי הכרעת דעתו של הפקיד שנתמנה להשבעתו או לקבלת הודעת

 הן צדק. הערה על כל הארכת תקופה כזאת תרשם בתעודה שתיתן״.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ג. ר. םנדפ־רד .

, 1942. מ״מ המזכיר הראשי.  14 ימאי

 פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935.
 תקנות, שהתקינה מועצת הרשיונות של מחוז שומרון עפ״י סעיף 20.

 בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 20 מפקודת מכירת משקאות משכרים,
 1935, התקינה מועצת הרשיונות של מחוז שומרון, את התקנות דלקמן:—

 השם• 1. תקנות אלו תקראנה תקנות שעות מכירת משקאות משכרים (אזור המועצה

 המקומית של נתניה), 1942.

 4 5׳״׳ 1935.

י 2. השעות שבהן מותר למכור משקאות משכרים בתור אזור המועצה המקומית ת ו  שעות שבהן מ
 ,למכור משקאות

 משכרים.
 של נתניה תהיינה כדלקמן:—

 (א) מקומות שניתן בשבילם רשיון מסוג א (רשיון סוחר) או רשיון מסוג ב
 (רשיון קמעוני לשתיה מחוץ למקום) עפ״י סעיף 5(א) ו־(ב) משעה 8

 בבוקר עד שעה 7 בערב.

 (ב) מקומות בעלי רשיון מסיג ג (רשיון קמעוני לשתיה במקום) עפ״י סעיף
 5(ג) משעה 12 בצהרים עד שעה 12 בלילה.

 עתו! רשמי מיום 3. תקנות שעות מכירת משקאות משכרים (נפת טול־כרם, פרט לאזור העיריה

־ שבה), 1937, לא תוספנה לחול על אזור המועצה המקומית של נתניה. 6 1 ד 9 י מ ׳ ע 1 2 , 8 "" ,  י

 ה. טשרטש
 יו״ר מועצת הו׳שיונות של מחוז שומרון.

 . י בתאשר,
 בפקודת הוד מעלתו,

 ג. ר. םנדפירד ׳
 מ״מ המזכיר הראשי.

 פקודת החופים.
 צו מאת הנציב העליון עפ״י סעיף 10(1).

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 10(1) מפקודת החופים, הואיל הנציב
 פרק קיר. העליון לצוות ובזה מצווים כדלקמן:—

 השם. 1. צו זה ייקרא צו חוף חיפה (מסי מנוף) (תקון), 1942, וקוראין אותו כאחד
ם עם צו חוף חיפה (מסי מנוף), 1939, הקרוי להלן הצו העיקרי. ו י , מ 3 " ' ז י י ת  ע

 «;״5.10, עמוד 800.
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ן תקון פםקא 2 סז ת ע  2. פסקא 2 מן הצו העיקרי מתוקנת בזה ע״י השמטת המלים ״ולפי שקול ד
> הצו העיקרי. א ק ם ה פ ת ן א ת ב ן ע י פ ן מ ״ ה , ן כ ת ן ן ף , ס ה ב ד ו ב ם ע ש ם ל ף ג ו ח ן ל ן ה נ ל מ  ש

 3. פםקא 4 מן הצו העיקרי מתוקנת בזה ע״י הוספת התנאי דלקמן בםןף חקון פהקא 4 פ1
״ל:  הצו העיקרי. הפםקא הנ

 ״בתנאי כי מנהל החוף יהא רשאי לפי שקול דעתו ורק במקרה של
 משלוח *מיוחד או בלתי רגיל או תנועה מיוחדת או בלתי רגילה, לדרוש
 תשלום מסים בהתאם לשעורים המפורטים בפסקא 2 מן הצו במקום המסים

 המפורטים בפםקא זו״.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ג. ר. םנדפורד

 11 במאי, 1942. מ״מ המזכיר הראשי.

 פקודת העלית

. ה ע ד ו  מ

ני הממשלה מנה את הפקידים דלקמן להיות פקידי עליה לצורך פקודת  מודיעים בזה כי מנהל עני
 העליה:—

 השוטר הברטי ג׳. י. ביירד
/ ה. גמבלס  השוטר הבריטי ג
 השוטר הבריטי ה. ל. בדאון.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ג. ר. םנדפורד

, 1942. מ״מ המזכיר הראשי.  13 ימאי

 פקודת הפיקוח על המזונות, 1942.

 צו מאת המפקח על המזונית עפ״י סעיף 4.

 בתיקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 4 מפקודת הפיקוח על המזונות, 1942, אני, ג׳ופרי וולש,
 המפקח על המזונות, מצוה בזה כדלקמן:־—

 1. צו זה ייקרא צו ההגנה (פיקיח על הבשר) (תקון), 1942, וקוראין אותו עתו! רשמי מיום
 כאחד עם צו ההגנה (פיקוח על הבשר), 1942, הקרוי לקמן הצו העיקרי. 23.4.42, עמוד 579.

 2. פםקא 3(1) מהצו העיקרי תתוקן ע״י מחיקת המלים ״משעה 6 בשבת
 אחה״צ, עד לשעה 12 בצהרים ביום ד׳ שלאחריה״, והחלפתן במלים ״משעה 11.30

 בליל מוצאי שבת עד לשעה 12 בצהרים ביום ד׳ שלאחריו״.

 ג. וולש
 15 במאי, 1942. המפקח ע5 המזונות.
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 פקודת המועצות המקומיות, 941 ו.

 המועצה המקומית של רעננה.

 חוקי־עזר שהותקנו עפ״י פםקא 7 מצו המועצות המקומיות (רעננה), 1936.

 עתו! רשמי בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 7 מצו המועצות המקומיות (רעננה),

ה את ו ' 1936, התקינה המועצה המקומית של רעננה, באישורו של מושל מחוז ל 2 4 " .  עמוד ^

 חוקי־העזר דלקמן:— *

 השם. 1. חוקי-עזר אלה ייקראו חוקי־עזר לרעננה (הגנה על הצומח), 1942.

 פירוש• 2. בחוקי־עזר אלה —

 ״ילד״(ה) פירושו אדם למטה מגיל 14.

 ״אפוטרופוס״ של ילד, כולל כל אדם אשר באותו זמן נתון הילד לפיקוחו
 או להשגחתו.

 ״אזור המועצה המקומית״ פירושו אזור המועצה המקומית של רעננה.

 ״צומח״ פירושו כל עץ, שתיל, שיח, או חלק מהם, לרבות כל ניצן, פריחה,
 פרח, עשב או עלה של כל עץ, שתיל, או שיח הנטועים או צומחים בכל

 גן צבורי.

 .־.שחתה •צמחים. 3. אסור לאדם או לילד לעקור, להשחית ולגדוע כל צמח או להוריד את

 קליפתו, לשרשו, או להשמידו או להזיק לו באופן אחר או לדרוך עליו.

 בניס־, למקומות 4. אסור לאדם או לילד להכנס לתוך כל מקום נטיעות גדור או מקומות

' גדורים אחרים בגן צבורי, וכן אסור לכל אדם או ילד לדרוך על כל דשא, ר כ ׳ ו ט י י י ד  ג

 שיח או עדוגת־פרחים או חלקת עשב שאינם מוקפים גדר אלא שלידם מוצגת
 מודעה האוסרת פעולות אלה.

 משחקים. 5. אסור לאדם או לילד לשחק בכל משחק־כדור בגן צבורי.

 ציד צפרים. 6. אסור לאדם או לילד לצוד צפור, לירות בה או לרדוף אחריה בגן

 צבורי, וכן אסור לאדם או לילד לידות אבן או לזרוק מקל או כל דבר־קלע אחר
 בכל צפור.

׳ 7. אסור לאדם או לילד לטפס על כל עץ, גדר, משוכה, שערי או סורג כ י צ ם עי ע ^ י  ס
' שבתוך גן צבורי או הגוררים גן צבורי או על םוכך־עצים הנמצא בכל רחוב צבורי. י כ  י

 וכן אסור לאדם או לילד לשבר, להשחית או להשמיד בדרך אחרת כל גדר,
 משוכה, שער, סורג, או םוכך־עצים כאלה.

 קשירת בע?י חיים 8. אסור לאדם או לילד לקשור או להצמיד כל בעל־חי לכל צומח או גדר

• של גן צבורי או םוכך־עצים הנמצא בכל רחוב צבורי או להניח כל בעל-חי ׳ י כ ש ו י צ ע 5 

 סמוך לכל צומח או גדר או סוכך-עצים כאלה.

 כהבימ בגנים 9. אסור לאדם או לילד להכניס כל כלב או בעל־חי אחר לתוך גן צבורי
 צבודיים. אלא אם הם קשורים יפה בצואריהם.



711 2 ,  21 במאי, 1942 העתון. הרשמי מס׳ 1196 — תוספת מם

גת כבשים ועזים  10. כל עדר כבשים או עדר עזים העובר דרך אזור המועצה המקומית או נהי
׳ בתוך אזור המועצה ם י נ ש  בתוך אזור המועצה, יהא מלווה במספר מספיק של משגיחים, ולא פחות מ

י 1 המקומית.  י
 שאחד מהם ילך לפני העדר וימנע גרימת נזק לבל צמח.

 11. כל העובר על כל הוראה מהוראות חוקי־עזר אלה וכל אפוטרופוס של ילד עונש.
 המרשה או הנותן לאותו ילד לעבור על כל הודאה מהוראות חוקי־עזד אלה

 יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס שלא יעלה על חמשה פונטים.

 ברוך אוםטדובםקי
 נשיא המועצה המקומית

 של רעננה.

 נתאשר,
 ר. א. ה. קרוםבי

 1 באפריל, 1942. מושל מחוז לוד.

 פסודת המועצות המקומיות, 1941.

 חוקי-עזר שהותקנו עפ״י פסקא 14 של צו המועצות המקומיות (חולון), 1940.

 בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 14 מצו המועצות המקומיות (חולון),' . עתוז רשמי
ת עמוד 3371'״' ׳ א ד ו ז ל ו ח ל מ ש ו ל מ  1940, התקינה המעצה המקומית של חולון, באישורי ש

 חוקי־העזר דלקמן:—

 1. חוקי־עזר אלה ייקראו חוקי־עזר לחולון (מודעות), 1942. השם•

 2. בחוקי־עזר אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, אם ענין הכתוב פיררט•
 לא יחייב פירוש אחר —

 ״מודעה״ פירושה כל הודעה או תמונה, מודעה לקהל, תחריט, שרטוט, ציור
 או צלום המוצגים בכל מקום צבורי על ניר, קרטון, בד, עץ, זכוכית או
 מתכת או באופן אחר, וכן העתקה מכל מודעה, לרבות כל מודעה מוארת
 בחשמל או באופן אחר, וכן כל סרט ראינוע המוצג בכל מקום צבורי,
 זולת מקום לשעשוע צבורי שניתן עליו רשיון כחוק, וכל הודעה או הוצאה

 מיוחדת של כל עתון, אולם אינה כוללת שלטים.

 ״שלט״ פירושו כל הודעה המוצגת ליד מקום מגוריו, משרדו או מקום עסקיו
 של כל אדם, והוא כולל שלט הכתוב, הקבוע או המודבק בקיר או במקום
 אחר ואשר רשומים בו ירק שמו של האדם או טיב העסק או המקצוע
 שעוסקים בו בתוך אותו מקום או פרטים על כל מטרה אחרת שלשמה
 משתמשים באותו מקום, או שרשומים בו גם שמו של האדם וגם טיב העסק

 או המקצוע או הפרטים האחרים.

 ״לפרסם״ פירושו להדביק, להציג, או לפרסם באיזה אופן אחר כל מודעה
 בכל מקום צבורי.

 ״מקום צבורי״ כולל כל דרך, רחוב, שדרה, גן צבורי, סמטה, ככר וכל מעבר,
 בין צבורי ובין פרטי, הפתוח לקהל, מגרש פנוי וכן גשר, מדרכה, גדר, לוח,



 21 במאי, 1942

 לוזדפרםום, מחיצת קרשים, עץ, עמוד, שער, כל חלק חיצוני של בנין או
 גדר וכל מקום שעשועים צבורי.

 3. אסור לשום אדם לפרסם או לעשות לפרסומה של כל מודעה בכל מקום
 צבורי, זולת המקומות אשר ייקבעו בתוספת הראשונה לחוקי־עזר אלה או אותם

 מקומות אשר יוספו מזמן לזמן לאותה תוספת.

 4•. אסור לשום אדם לפרסם בתיך גבולות המועצה המקומית של חולון,
 מודעה השונה במדתה ובצורתה מהמדה והצורה שנקבעו בתוספת השניה לחוקי־

 עזר אלה.

 5. —(1) המועצה רשאית להטיל את התשלומים הבאים בעד הצגת מודעות:—

 (א) בעד כל מודעה המתפרסמת יעל הבד של כל ראינוע —, תשלום של
 לא יותר ממיל אחד לכל 100 סנטימטר מרובעים משטח הבד התפוס ע״י
 אותה מודעה לכל שבוע ימים החל ממוצאי שבת ועד יום ששי ועד בכלל•

 או לכל חלק משבוע. תשלום זה יוטל על בעל הראינוע או מנהלו.

 (ב) בעד כל מודעה המוארת בחשמל או באופן אחר — תשלום של לא יותר
 ממיל אחד לכל חמשה סנטימטרים מרובעים מכל שטח התפוס ע״י אותה
ן המועצה  מודעה לכל חודש ימים או חלק מחודש: בתנאי שאם תתקי
 מקומות מיוחדים לפרסום מודעות מוארות, תהא רשאית להטיל תשלום
 של לא יותר ממיל אחד לכל סנטימטר מרובע של כל מקום כזה התפוס ע״י
 מודעה כזאת ,לכל חודש ימים או לחלק מחודש. התשלום לא יכלול את
 ההוצאות הכרוכות בכתיבתה של המודעה, או בציורה או בחדיטתה או

 ברישומה באופן אחר.

 (ג) בעד כל מודעה אחרת — תשלום של מיל אחד לכל עשרה סנטימטר
 מרובעים של פני המודעה לכל שלושה ימים או חלק מהם מבלי להתחשב
 במספר ההעתקות של המודעה. שליש מאותו תשלום יוטל בעד היום
 הרביעי של הפרסום ובעד כל יום שלאחריו. כל תשלום שיוטל בתוקף
 פסקא זו, יסומן ע״י טביעת כל העתקה של המודעה בחותמת מיוחדת

 שתקבע לצורך זה ע״י המועצה.
 (2) לא יפרסם אדם כל מודעה אלא אם כן שלם תחילה למועצה את התשלום

 המגיע עפ״י הסעיף־הקטן הקודם.

 6. —(1) כל הרוצה לפרסם כל מודעה שהוזכרה בסעיף 5(1) (ג) מחוקי־עזר
 אלה או לפרסם כל מודעה מוארת במקום מיוחד שהותקן לכך ע״י המועצה,
 עליו לבקש רשות לכך מאת המועצה במשך הזמן שנקבע בתוספת השלישית לחוקי-

 עזר אלה.

 (2) תור הפרסום של כל מודעה כזאת יקבע ע״י המועצה.

 7. המועצה תהא רשאית לקבל ללא תשלום חמש העתקות מכל מודעה
 שהוזכרה בסעיף 5(1) (ג) מחוקי־עזר אלה.

 8. כל הרוצה לפרסם, להציג או לקבוע שלט בכל בנין, חנות, או מקום
 עסקים בתיך אזור המועצה המקומית של חולון, חייב לקבל תחילה רשיון לכך

 מאת המועצה.
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 9, רשיון לשלט יהא בר־תוקף עד יום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו. תקפו של הרשיון.

 חידוש הרשיון.

 מסים.

 הנחות.

 אסור לטשטש וכוי
 מודעות.

 אסור לטשטש וכו׳
 מקומות שייחדום

 למודעות.

 איסור סוגים
 ידועים של

 מודעות ושלטים.

 הפצת מודעות
 מיד ליד.
 פרק קטז.

 איסור צורות
 ידועות של

 מודעות.

 התראה.

 10. רשיון לשלט אפשר לחדש במשך חודש ינואר בכל שנה. רשאית
 הבועצה לשלוח הודעה לבעליו של כל שלט שלא חודש רשיונו כתום אותו חודש,

 ובה תדרוש ממנו להסיר אותו שלט או לחדש את רשיונו.

 11. מס הרשיון לשלט יוערך לפי מידת השלט בשעור של 500 מיל לכל
 מטר •אורך או חלק הימנו, .בתנאי שמם זה לא יהא פחות מ־250 מיל, אם גובה

 השלט גדול מרחבו ייגבה המם לפי גבהו.

 12. המועצה תהא רשאית לתת הנחה על התשלומים שהוזכרו בסעיפים 5 ו־11
 מחוקי־עזר אלה, ביחס לכל מודעה או שלט המתפרסמים ע״י כל מוסד או
 אגודה של חסד, צדקה, דת, תרבות, אמנות או ספורט, או לטובתם, או ע״י
 כל מוסד או ארגון אחרים אשר לדעת המועצה הם בעלי אופי צבורי או משמשים

 לצרכי הצבור.

 13. אסור לכל אדם להסיר, לקרוע, לטשטש, לקלקל או לזהם כל מודעה
 או שלט שהוצגו בהתאם לחוקי־עזר אלה.

 14. אסור לפגוע בכל לוח, קיוסק או מקום אחר שנתיחדו ע״י המועצה
 לפרסום מודעות בהתאם להוראות חוקי-עזר אלה, ואסור לטשטשמ, להרסם,

 לשברם או לזהמם.

 15. —(1) אסור לכל אדם לפרסם, להדביק, להציג, או להקים כל מודעה או
 שלט המוארים בחשמל לסירוגין או לפרסם כל מודעה ע״י מגבירי קול היוצאים

 לרחוב.

 (2) אסור להקים או להציג כל מודעה או שלט במקום צבורי באופן העלול
 להפריע לתנועה או למראה.

 (3) רק שלט אחד יהא מותר בכל כניסה לחנות או למקום עסקים.
 (4) אסור להקים, להציג, לפרסם או להדביק כל שלט באופן מאונך או

 בולט מן הקיר.
 (5) גובה השלט לא יהא יותר מ־50 סנטימטר, אולם אם ארכו הוא יותר

 מ־2.50 מטר יכול גבהו להגיע עד כדי 75 סנטימטר.

ד ליד בתוך גבולות אזור המועצה המקומית  16. אסור לשום אדם לחלק מי
 של חולון כל מודעה פרט לעתון או להוצאה מיוחדת של עתון שניתן בעדו רשיון

 עליהם או בצירת לוח הנישא ע״י בךאדם.

 17. אסור לכל אדם לפרסם כל מודעה או שלט בצורת סרט לרוחב הרחוב או
 בצורת מודעה שמחלקים אותה מעל גבי כל מרכבה, בעל חי, או בךאדם או הנישאת

 עליהם או בצורת לוח הנישא ע״י בךאדם.

 18. —(1) בלי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע לדין כל אדם העובר על
 הוראות חוקי־עזר אלה, רשאי נשיא המועצה למסור הידעה בכתב לכל אדם העובר
 על כל היראה מהוראות חוקי־עזר אלה ולדרוש ממנו להסיר כל מודעה שהודבקה
 או שלט שהיתקן, או להרוס כל מקום המשמש לפרסום מודעות בנגיד לחוקי־עזר
 אלה, או למלא באופן אחר אחרי היראית חוקי־עזר אלה, בתוך הזמן שייקבע

 בהודעה.
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 (2) מי שנמסרה לו הודעה ולא מלא אחרי דרישותיה במשך הזמן שנקבע
 בהודעה, רשאית המועצה להוציא לפועל את העבודה .על חשבונו, ולגבות את

 ההוצאות ממנו כדרך שגובין חוב אזרחי. .

 (3) אם אי־אפשר יהיה למועצה לברר את שמו או את כתובתו של אדם
 שעבר על חוקי־עזר אלה, יהיו המועצה או בא־כוחה רשאים להסיר כל מודעה
 שהודבקה או שלט שהיתקן או להרוס כל מקום־פרסום שסודר בנגוד להוראות

 חוקי־עזר אלה בלא ליתן כל הודעה שהיא.

ם. 19.—(1) הוראות חוקי־עזר אלה לא תחולנה על מודעות, שלטים או דברי־ רי מו  פי

 פרסום המוצגים ע״י ממשלת פלשתינה (א״י), בתי המשפט או המועצה.

 (2) שמותיהם וכתובותיהם של הבעלים הרשומים על חלונות־ראוה או דלתות
 יהיו פטורים מן המםימ הקבועים עפ״י חוקי־עזר אלה.

 (3) לוחיות־שם הקבועות על בתי־דירה פרטיים המפרטות רק את שמו של
 הדייר, יהיו פטורים מן המסים שנקבעו עפ״י הוראות חוקי־עזר אלה, אך יהיו

 כפופים להן מכל הבחינות האחרות.

. 20.—(1) כל העובר על הוראה מהוראות חוקי־עזר אלה יהא צפוי לקנס ן  עונשי

 לא יותר מ־20 פונט על כל עברה ועברה ואם יתמיד בעברה — לקנס נוסף
 לא יותר מ־2 פינט בעד כל יום שבו נמשכת העברה לאחר שקבל מנשיא המועצה

 הודעה בכתב או לאחר"שיצא חייב בדין.

 (2) המועצה או בא־כוחה הפועל בסמכותה רשאים להסיר, על חשבון האדם
 שנתחייב בדינו, כל מודעה או שלט, או להרוס כל מקום המשמש לפרסום אשר

 בגינם נעשתה העברה.

 התוספת הראשונה.

 מקומות לפרסום מודעות.

 (א) שכונת אגרובנק.
 על הל; ח — רחוב שנקר (מול ביח״ר ״לודזיה׳׳׳).

 על הלוח — רחיב םוקילרב (מול קפה ״םבוי״).
 בכניסה לבית הכנסת ברחוב שנקר.

 (ב) קרית עבודה.
 על הלוח — פנת רחוב שנקר ורחוב ארלוזורוב.

 על הלוח — רחוב ביאליק, ע״י בית ההסתדרות.
 על הלוח — רחוב אהרוניביץ.

/  על הלוח — של ״שכון חדש׳

 (ג) שכונת עם.
 על הלוח — מול הקיוסק של מר גודני.

 (ד) שכונת סוקולוב.
 על הלוח שבשכונה.
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 (ה) שכונת גרץ.
 על הלוח — מול חנות המכולת של מר לבקוביץ.

 (ו) שכונת מולדת.
 על הלוח שבשכונה.

 התוספת השניה.
 צורתן ומידותיהן של מודעות.

 1. מודעה בעמוד שלם אורך — 93 סנטימטר, רוחב — 62 ם״מ
 2. מודעה בחצי עמוד אורך — 46 סנטימטר, רוחב — 62 ם״מ
ד אורך — 46 סנטימטר, רוחב — 31 ם״מ  3. מודעה ברבע עמו
נית עמוד אורך — 23 סנטימטר, רוחב — 31 ס״מ  4. מודעה בשמי

 התוספת השלישית.
 1. למודעות בענין שעשועים צבוריים או מודעות מסחריות — 48 שעה לפני הפרסום."

 2. למודעות אבל — 6 שעות לפני שעת הפרסום.
 3. לכל מודעות אחרות — 24 שעה לפני שעת הפרסום.

 ד״ר חיים קוגל
 נשיא המועצה המקומית

 של חולון.

 ר. א. ה. קרוםבי
 מושל מחוז לוד.

 נתאשר,

 פקודת המועצות המקומיות, 1941.

 המועצה. המקומית של עיר יזרעאל — עפולה.

.1940 , זרעאל—עפולה)  חוקי־עזר עפ״י סעיף 14 מצו המועצות המקומיות (עיר י

 בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 14 מצו המועצ-ת המקומיות (עיר יזרעאל — עפולה), 1940,
 התקינה המועצה המקומית של עיר יזרעאל—עפולה, באישורו של מושל מחוז הגליל, את חוקי העזר

 דלקמן:—

 1. חוקי-עזר אלה ייקראו חוקי־עזר לעיר יזרעאל — עפולה (סלילת דרכים), השם.
.1942 

— הגדרות.  2. לצורך חוקי־עזר אלה:

, פירושו כל דרך, רחיב, רחבה, או מעבר צבורי או פרטי שיש לצבור ך ר ד  ״
 זכית מעבר בכל חלק מהם, וכן המעבר על כל גשר צבורי, והמונח כולל

י כל צדי רחוב כזה.  כל תעלות, ביבים וערוצים שמשנ

, כילל כל אדם המקבל או הזכאי לקבל את דמי השכירות או דוחים ,  ״בעל
 אחרים מהנכסים, בין מכוח עצמו או כסוכן או נאמן של אדם אחר או אנשים
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 אחרים הזכאים לאותם דמי השכירות או שיש להם טובת הנאה בהם, בין
 אם אותו אדם מחזיק באותם הנכסים ובין אם אינו מחזיק בהם, בין אם

 הוא הבעל הרשום של אותם הנכסים ובין אם אינו הבעל הרשום.

 ״נכסים״ כוללים בנינים וקרקעות מכל סוג של חזקה, בין שהן פתוחות או
 גדורות, בין שהן צבוריות ובין שהן פרטיות ובין שמחזיקים בהם ובין

 שאין מחזיקין בהם בתוקף חוק.

 ״מועצה״ פירושה המועצה המקומית של יעיר יזרעאל—עפולה.

 מסים שעל הבעליב 3. כל בעלי נכסים שבתוך איזור שיפוטה של המועצה חייבים לשלם למועצה

 בהוצאח״ס״י״ת" מס בשעור של לא יותר משבעים וחמשה אחוזים מהוצאות סלילתן של הדרכים

 דרבים• שנכסיהם גובלים בהן, בלי להתחשב ברוחב הדרכים הנידונות, ומם זה יוטל שוד.

י צדי הדרך הנידונה, ובאופן יחסי לפי אורך החזית  בשוה על בעלי הנכסים שמשנ
 של הנכסים השייכים להם והגובל-ים בדרכים האלה; שאר עשרים וחמשה

 האחוזים מהוצאות הסלילה ישולמו ע״י המועצה.

 בתנאי שהמועצה רשאית להחליט בכל מקרה ומקרה של סלילת דרך חדשה
 או תקון יסודי של דרך קיימת על אחוז ההוצאות שישולם ע״י כל בעל הגובל
 בדרך, ובלבד שאותו אחוז לא יהא יותר משבעים וחמשה אחוזים למאה מן

 ההוצאות.

. _ 4. כל המסים שהמועצה רשאית לנכותם מבעלי נכסים עפ״י הוראות חוקי־עזר ם י ס < ת ב י ב  ג

:  אלה ישולמו למועצה כדרך שמשלמין חוב אזרחי

 בתנאי שהמועצה רשאית לנכות מאת הבעלים:—

 (א) סכום שלא יעלה על 25 אחוזים למאה מהערכת ההוצאה לסלילת כל דרך
 כפי שנתאשרה ע״י המועצה עם התחלת עבודת הסלילה ע״י המועצה בהתאם
 להוראות חוקי־עזר אלה, או קודם לכן, בתנאי שכל סכום כזה ישולם
 לבעלים ע״י המועצה במקרה שלא יחלו בעבודה בתוך ששה חדשים מיום

 קבלת אותו סכום.

 (ב) את היתרה של כל מסים כאלה עם השלמתה של כל עבודה כזו, בתנאי
 שהרשות בידי המועצה לגבות כל יתרה כזו באותם שיעורי תשלומים ובאותם
 תאריכים שהמועצה תקבע מזמן לזמן, אם באופן כללי לגבי כל העבודות

 ואם לגבי כל עבודה ועבודה לחוד.

 ד״ד ב. ברקן
 נשיא המועצה המקומית
 של עיר יזרעאל—עפולה..

 נתאשר,
 ד. צ. מקגיליבריי

 מ״מ מושל מחוז הגליל.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941.
 המועצה המקומית של עיר־יזרעאל—עפולה.

 חוקי־עזר עפ״י סעיף 14 מצו המועצה המקומית (עיר־יזרעאל—עפולה), 1940.

" י י ע  בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 14 מצו המועצות המקומיות (
 יזרעאל—עפולה), 1940, התקינה המועצה המקומית של עיר יזרעאל—עפולה, 7.11.40 עמ׳ 1322.

 באישורו של מושל מחוז הגליל, את חוקי העזר דלקמן:—

 1. חוקי־עזר אלה ייקראו חוקי־עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (פתיחתן וסגירתן השש.
 של חנויות), 1942.

א יחייב ענין פירוש. ל מ  2. בחוקי־עזר אלה יהיו למונחים דלקמן הפירושים שבצדם א
 הכתוב פירוש אחר:—

ודחרושת או  ״חנות״ כוללת כל משרד, בית סחורה, קיוסק, בית־מלאכה, בי
 כל מקום אחר שבו מתנהל כל עסק או שעוסקים בו בכל מלאכה, אך אינה

ן או פנסיון, או כל מקום שעשועים צבורי. ודמלו  כוללת בית־קפה, בי

 ״בית־קפה״ כולל מסעדה, באר, מחלבה, חנות לממכר גלידה וכל בית־
. ־ ג ט ק ק י פ  אוכל אחר שצריכים לקבל בעדו רשיון עפ״י פקודת המלאכות והתעשיות '

 (הםדרתן), אולם אינו כולל מלון או פנסיון.

 ״אדם״ פירושו הבעל, המנהל, או המחזיק של כל חנות או בית־קפה או כל
 אדם שהוא בעל הרשיון שניתן לו כחוק בשביל אותה חנות או אותו בית־קפה.

 ״שבתות וימים טובים״ כוללים את כל שבתות השנה ואת הימים טובים
 דלקמן:—

 (א) ראש השנה (2 ימים)
 (ב) יום הכפורים

 (ג) היום הראשון של סוכות ושמיני עצרת.
 (ד) חג הפסח (ראשון של פסח ושביעי של פסח).

 (ה) שבועות.

 (ו) ערב תשעה באב משעה 7 בערב עד שעה 5 בבוקר למחרתו, ביום
 תשעה באב.

 שבתות וימים טובים מתחילים עם שקיעת החמה בערבי שבתות
 וימים טובים ונגמרים עם שקיעת החמה ביום השבת או ביום טוב.

 ״מועצה״ פירושה המועצה המקומית של עיר־יזרעאל—עפולה.

י י ת וימים טו ר שיחו ו ם ׳ א ה ^ ר א ז ע ~ י ק ו ח ) מ J )  3. פרט למותנה בתנאי (ז) לסעיף 4 ובסעיף 5
ודקפה בשבתות ובימים טובים בתוך אזור המועצה  לכל אדם לפתוח חנות או בי

 המקומית של עיר־יזרעאל־עפילה:

 בתנאי שהמועצה תתן רשיון מיוחד לפתיח חנות או בית־קפה בשבתות לכל
 אדם המיכיח שהוא סוגר את חניתו או את בית הקפה שלו בכל יוכדמנוחה אחר.
 ובתנאי שהמועצה רשאית להתיר לכל מקום שעשועים צבורי להיות פתוח
ה בעד ס י  בשבתות ובימים טובים לצורך הרצאות או אספות אם אין גובים דמי מ

 הכניסה להרצאות או אספות אלו.
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 4. י בהתחשב עם הוראות סעיף 3 מחוקי־עזר אלה, תהיינה כל החנויות שבתוך
 אזור המועצה המקומית של עיר־יזרעאל—עפולה סגורות משעה 7 בערב עד שעה

 5 בבוקר.
 בתנאי כי:—

 (א) אטליזים, וכל בתי עסק שבכל שוק (פרט לחנויות ולשאר בתי עסק שמסביב
 לאותו שוק) יהיו סגורים בכל יום חמישי בין שעה 9 בערב לשעה 5 בב;קד
 וכי בשאר ימות השבוע (פרט לשבתות וימים טובים) יהיו כל בתי העסק
 שבכל שוק (פרט לחנויות ולשאר בתי עסק שמסביב לאותו שוק) סגורים

 משעה 8 בערב עד שעה 5 בבוקר?
 (ב) כל חנויות המכולת הקמעוניות תהיינה סגורות משעה 8 בערב עד שעה

 5 בבקר מיום 1 באפריל עד יום 31 באוקטובר*
 (ג) החנויות לממכר חמרי בנין תהיינה סגורות בין שעה 6 בערב לשעה

 5 בבוקר;
 (ד) החנויות לממכר פרחים תהיינה סגורות משעה 10 בערב עד שעה 5 בבקר;
 (ה) קיוסקים לממכר פירות, שוק,לדה, •סיגריות, עתונים ומשקאות קרים
 שאינם משקאות משכרים, יהיו סגורים משעה 12 בלילה עד שעה 5

 בבוקר?
 (ו) בתי־מרקחת יהיו סגורים משעה 9 בערב עד שעה 5 בבוקר: בתנאי
 שהמועצה תערוך מזמן לזמן רשימה של בתי־המרקחת שיהיו פתוחים לפי
ודלילה ולשרות בשבתות ובימים טובים. לכשתערך רשימה  התור לשדו
 כזאת יהא כל בית מרקחת המפורט ברשימה פתוח כל הלילה או במשך

 השבת או היו׳יט שבתאריך הקבוע ברשימה.
 (ז) בימי עשרים וששה, עשרים ושבעה ועשרים ושמונה באלול, בשמיני,
 באחד עשר, בשנים עשר ובשלשה עשר בתשרי, מיום שבעה באדר ועד
 חמשה עשר בו, ועד בכלל, באחד עשר, בשנים עשר ובשלשה עשר בניסן,
 ובשני, בשלישי וברביעי בםיון, תהיינה כל החנויות סגורות משעה 10

 בערב עד שעה 5 בבוקר, אלא אם כן חלו ימים אלה ביום השבת.

 (ח) בהתחשב עם הודאת סעיף 3 של חוקי־עזר אלה לא יחילו הוראות סעיף
 4 על כל מקום שעשועים צבורי, בית מלאכה או בית חרושת.

 5. —(1) בתי קפה (פרט לבארים, למחלבות ולחנויות לממכר גלידה) רשאים
 להיות פתוחים בשבתות ובימים טובים (פרט ליום הכפורים ומשעה 7 בערב,
 ערב תשעה באב עד שעה 5 בבקר ביום תשעה באב) ולהגיש ארוחות ללקוחותיהם

 בפנים בתי הקפה בלבד בשעות דלקמן:—

 (א) בערבי שבתות וימים טובים עד שעה 10 בערב, וכן
 (ב) בשבתות ובימים טובים משעה 10 בבוקר עד שעה 3 אחה״צ, ומיום האחד

 באפריל ועדי ליום 31 באיקטובר משעה 6 בערב ועד לשקיעת החמה:
 בתנאי ששום דבר האמור בסעיף זה אין לראותו כאילו היא מתיר

 את פתיחתם של חנ־־יות וקיוסקים לממכר גזוז או משקאות אחרים,
 (2) בהתחשב עם היראות פסקא (1) מחוק־עזר זה, יהיו כל בתי״הקפה סגורים

 בכל יום משעה 11 בלילה עד שעה 5 בבוקר.

 6. אסור לכל אדם למכור בכל בית״קפה סחורות לתצרוכת מחוץ לבית־הקפה
 במשך שעות הסגירה המפורטות בחוק־עזר 4 מחוקי־עזר אלה.
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 7. כל העיבר על כל הוראה מהוראות חוקי-עזר אלה יהא צפוי לקנס של עשרה עונשים.
י פונטים בעד כל יום שבו הוא  פונטים, ואם הוא ממשיך בעברה, לקנס של שנ

 ממשיך בעברה לאחר שיצא חייב בדין.

 ד״ר ב. ברקן
 נשיא המועצה המקומית
 של עירי יזרעאל—עפולה.

 ד. צ. מקגיליברי
 מ״מ מושל מחוז הגליל.

 נתאשר,

 פקודת העתונות.

 שנוי ברשיון להוציא לאור עתון.

 מודיעים בזה על השנוי דלקמן במודעה מיום 11 במאי, 1940, שנתפרסמה בעתון הרשמי גליון
 1008 מיום 16 במאי, 1940.

ה בבית הדפום ״נ. וורהפטיג״, הנמצא ברחוב הנמל, חיפה. ת ע מ ם פ ד  העתון ״אורינט״ י

 ה. כ. הולם
 15 במאי, 1942. בשם המזכיר הראשי.

 . פרק פ.

 פקודת הקרקעות (סדור זבות. הקבין).

 מודעה על מנוי ע״י הנציב העליון עפ״י סעיף 4(1).

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 4(1) מפקודת הקרקעות (סדור זכות
 הקנין), מנה הנציב העליון את מר יצחק פרומקין לכהן כפקיד מסדר לצורך הסידור
 באזורי הסידור של חיפה ונצרת שלגבם נייתנו צוויים עפ״י סעיף 3 מהפקודה הנ״ל.

 רואין את המנוי כאילו קבל תוקף החל מיום 15 באפריל, 1942.

 התוספת למידעת המנוי מיום 28 באוקטובר, 1940, שנתפרסמה בעתון הרשמי
 גליון 1054 מיום 31 באוקטובר, 1940, תתוקן ע״י מחיקת השם של מר יצחק

 פרומקין המופיע באותה מודעה.

 בפקודת הוד מעלתו,
 15 במאי, 1942. ג. ר. םנדפורד

 מ״מ המזכיר הראשי

 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנץ).

. ה ע ד ו  מ

 מודיעים בזה ליוהל שליחות תביעות לקרקע בכפר ובאזור הסידור דלקמן הודבקו בהתאם לסעיף
 24 מן הפקידה העילרית במשרד העוזר לפקיד המסדר שבכפר הנוגע בדבר, במשרד הפקיד המסדר

 של אזור הסידור ובמשרד הפקיד המחוזי של הנפה שבה נמצא הכפר.
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 מי שיש לו טובת הנאה בקרקעות הכפר הנ״ל עליו לבדוק את הלוחות ולאחוז בצעדים הנחוצים
 כדי י לברר לעצמו שזכויותיו ובכללן משכנתאות, חוזי חכירה ליותר משלוש שנים וזכויות שעבוד

 תבדקנה ע״י הפקיד המסדר:—

 משרד הפקיד
 המסדר של האזור

 הנפה אזור הסדור
\ 

 הכפר |
 ו

 ביתניה טבריה טבריה טבריה

 מ. כ. בנט
, 1942. מנהל סדור הקרקעות.  12 במאי

 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).

 מודעה על פרסום לוחות זכויות.

 נמסרת בזה מודעה. שלוחות זכ*יות לקרקע בכפרים ובאזורי הסדור דלקמן ולגושי הרישום דלהלן
ם בדבר ובמשרדים י ע ג י  הודבקו בהתאם לסעיף 33(2) מהפקודה ׳במשרדי הפקידים ׳המסדרים ה

 המחוזיים של הנפות שבהן נמצאים הכפרים.

 מס׳ גושי הרישום
 משרד הפקיד המסדר

 הכפר הנפה אזור הסידור של האזור

2307 ,2306 ,2305 
 2308 ו־2310.

 אבו• מידין עזה עזה עזה

11234 ,11232 
 ^ וי11236.

 בלד אל שיך חיפה חיפה חיפה

 טנטורה חיפה חיפה חיפה 10932 ו־10948.

 מ. כ. בנט
, 1942. מנהל סדור הקרקעות.  14 במאי

 פקודת מס ההכנסה, 1941.

ן הנציב העליון במועצה עפ״י סעיף 11(1) (א) וסעיף 70.  תקנות שהתקי

 בתוקף הסמכייות המסירות ליי בסעיף 11(1) (א) וסעיף 70 מפקודת מס ההכנסה,
 1941, התקין הנציב העליון במועצה את התקנות דלקמן:—

 מם׳ ,°•2 לשי 1941.

 1. תקנות אלי תקראנה תקנות מם ההכנסה (תקץ), 1942, וקוראין אותן כאחד
 עם תקנות מם ההכנסה (פחת), 1941, הקרויות להלן התקנות העיקריות.

 2. תלנה 4 מהתקנות העיקריות תתוקן ע״י היספת ההוראה דלקמן בסוף
 התקנה:—

 ״בתנאי כי *ם ניכח פהיד ההערכה כי ע?!ב ייצור מלחמתי קיימת כליה
 ובליה במדד. למעלה מן השעיר הרגיל, מחמת שעובדין במשמרות נוספות.

 השם.
 עתוז רשמי מיום

 18.9.41, עמוד 1201

 תקון תקנה 4 מן
 ..התקנות העיקריות.
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 יכול הוא להרשות כי אותם הניכויים יחושבו לפי מכסות אחוזים שימצא לנכון
 ובלבד שלא יעלו על כפל מכסות האחוזים שפורטו באותה התוספת״.

 3. תוספת ב לתקנות העיקריות תתוקן כדלקמן:— תקון תוספת ב מן
 התקנות העיקריות.

 (א) פםקא 11 (״רהיטים ואבזרים״) מאותה התוספת תתוקן ע״י הוספת הפרט
 דלקמן בסופה:—

 סוג הנכס שיעור
 האחוז ממחיר הקרן

 ״(3) רהיטים בבתי קפה, מסעדות ומקומות שעשועים
 צבוריים 12.״

 (ב) פםקא 111 (״מכונות וציוד״) מאותה התוספת תתוקן —

$ ו ו 1  (1) ע״י מחיקת המלים ״מפעלי צביעה והלבנה״ המופיעות בפרט (
(2)ב מהפםקא דלעיל והחלפתן במלים ״מכונות  של פסקת משנה ,

 טוויה ואריגה״; וכן

) ע״י מחיקת פרט המופיע בפסקת משנה (3)ב מהפסקא דלעיל ו ו  ג
 והחלפתו בפרט דלקמן:— .

 סוג הנכם שיעור
 • האחוז ממחיר הקרן

 ״(17) מכונות לקרני רנטגן ומכונות לרפוי חשמלי
 ואביזריהם —

 (א) דיגנוזה 10
 (ב) מכשירי זעזוע 10
 (ג) צנורות 15

נוכה״;  מחיר החלפתם י

 וכן

 (11!) ע״י מחיקת הספרה ״20״ המופיעה בפרט (1) של פסקת משנה
 (3)יב הימנה והחלפתה במלים ״מחיר החלפתם ינוכה״.

 ג. ט. פרליי
, 1942. הופר לועד הפועל הממשלתי.  19 ימאי

 תקנות ההגנה, 939 ו.

 צו מאת הנציב העליון עפ״י תקנה 34.

ב עתה רשמי מיום י צ נ  בתוקף הסמכויות המסורות לו בתקנה 34 מתקנות ההגנה, 1939, צוה ה
״ ד ״ י צ - 3°•8•26׳ ע : ר ו מ א  העליון ובזה מצוים ל

 השם. .
 עתון רשמי מיום

 8.5.42. עמוד ,״!<

 1. צו זה ייקרא צו ההגנה (ספנות) (מם׳ 3), 1942, וקוראין אותו כאחד
 עם צו ההגנה (ספנות) (מם׳ 2), 1942, הקרוי להלן הצו העיקרי.
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 תקוו פטקא ^ 2. פםקא 2 מהצו העיקרי תתוקן ע״י מחיקת המלים ״להתקרב לחופי הארץ

י עד כדי שני קילומטר מן החוף״ והחלפתן במלים ״להמצא בים בתוך תחום של ר ק י ע י ה ז < ז ה " 
 שני קילומטרים מחופי פלשתינה (א״י)״.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ג׳. ם. מקפרסון

 א1 במאי, 1942• המזכיר הראשי.

 תקנות ההגנה, 1939.

 צו מאת הנציב העליון עפ״י תקנה 34.

 עתו! רשמי מיום בתוסף הסמכויות המסורות לו בתקנה 34 מתקנות ההגנה, 1939, צוה הנציב

- : ר ו מ א * ™ ״״• העליון ובדה מצוים ל » » 

 השם• 1. צו זה ייקרא צו ההגנה (ספנות) מס׳ 4), 1942, וקוראין אותו כאחד

ם עם צו ההגנה (ספנות), 1942. ו י , מ ״״ י ז י י ת  ע

ד 52».  7.5.42 עמו

 תקוז פםקא 2 2. פסקא 2 מהצו העיקרי מתוקנת בזה ע״י מחיקת המלים ״להתקרב לחופי

ה (א״י תוך שלושה קילומטרים מראש הנקרה״, והחלפתן במלים ״להמצא נ  פלשתי
 בים בתחום של שלושה קילומטרים מראש הנקרה בחוף פלשתינה (א״י)״.

 מהצו העיקרי

 בפקודת הוד מעלתו,
/ ם. מקפרםון  ג

 18 במאי, 1942. המזכיר הראשי.

 פקודת הפנסיות לבתי הדין השרעיים, 1934.

. ה ע ד ו  מ

ן  נמסרת בזה מודעה כי בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 4 מפקודת הפנסיות לבתי הדי
 השרעיים, 1934, הוסיף הנציב העליון במועצה באישורו של מזכיר הממלכה את שם האיש דלקמן,

ינו:—  דהי
 שיך מוחמד עארף האשם

 לתוספת השלישית לפקודה.
 ג. ט. פארליי

, 1942. סופר לועד הפועל הממשלתי.  18 במאי

 תקנות ההגנה, 1939.

 צו מאת רשות מוסמכת עפ״י תקנה 46

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בתקנה 46 מתקנות ההגנה 1939, אני, המפקח על התעשיות הכבדות,
 בתור רשות מוסמכת לצורך התקנה הנ״ל, מציה בזה לאמור:—

 השם• צו זה יקרא צו ההגנה (הפיקיח על חמרי הנדסה, חמרי בנין וברזל) (תקון),

 1942 וקיראין אותו כאחד עם צו ההגנה (הפיקוח על חמרי הנדסה, חמרי בנין
 וברזל), 1942, הקרוי לקמן הצו העיקרי.
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 תקוו פםקא 2
 הצו העיקרי•

 ביטול פםקא 13
 הצו העיקרי

 והחלפתו בפפקא
 חדשה.

 תקון התוספת
 הראשונה לצו

 העיקרי.

 תקוו התוספת
 השניה לצו

 העיקרי.

 2. פסקא 2 של הצו העיקרי תתוקן ע״י הוספת ההגדרה דלקמן:—

 ״ ״התאגדות מאושרת״ פירושה התאגדות של אימפורטרים או סוחרים
 שתנאי התאגדותם כחברים מחייבים את החברים להגבלת דוחים על בסיס
 ישר והיגן של מקח וממכר, ואותם תנאים נתאשרו ע״י המפקח על

 התעשיות הכבדות״.

 3. פסקא 3 של הצו העיקרי תבוטל והפסקא דלקמן תבוא במקומה: —

 ״המחירים
 המקסימליים
 שי יש לדרוש.

 13 (1) המחירים שבהם מותר למכור חמדים
 בני פיקוח לא יעלו על מחיר הקרן של אותם המרים עם
 מסירתם למקום העסק של המוכר בצירוף ריוח של 16 אחוזים
 למאה, ואותו ריוח רואין אותו ככולל את הוצאות ההחסנה

 וכל שאר הוצאות ההנהלה של העסק:

 בתנאי שאם המוכר הוא חבר של התאגדות מאושרת,
 יהא אותו מוכר זכאי לאותה תוספת לריוח של 16 אחוזים למאה
 הקבוע בפםקא זו, שתהא מותרת עפ״י תנאי התאגדותם של

 חברי אותה התאגדות מאושרת,

 ובתנאי כי היראות הפסקא הזאת אין לראותן כאילו הן
 חלות על כל חומר בר פיקוח שמחירו נקבע בצורה אחרת עפ״י
 כל צו מאת המפקח על התעשיות הכבדות או אשר

 יקבענו כך מכאן ולהבא.

 (2) כל אימת שאיזה מוכר טוען בזמן המכירה של כל חימר
 בר פיקוח כי הוא חבר של התאגדות מאושרה, עליו להראות
 לפי דרישתו של הקונה את תנאי התאגדותם של חברי אותה

 התאגדות מאושרת״.

 4. התוספת הראשונה לצו העיקרי תתוקן ע״י ביטול הפםקא הרביעית המופיעה
 •מתחת לכותרת ״צבעים ושמני צבע״ והחלפתה בפםקא דלקמן:—

 ״צבע מעורב מוכן, אמל ולכה בכלי קבול של יותר מ־3 ליטרים״.

 5. התוספת השניה לצו העיקרי תתוקן ע״י מחיקת המלים ״תחמוצת אבץ״
 המופיעית בשורה הראשונה מתחת לכותרת ״יסודות צבעים״. והחלפתן במלים

- : ן מ ק ל  ד

 ״תחמוצת אבץ״, ליתופין, תחמוצת הטיטניום״.

 ק. וילםון בראון
 המפקח על התעשיות הכבדות,

 20 במאי, 1942. רשות מוסמכת. י




