
ת מסי 2 פ פ ו  ת
 לעתון הרשמי, גליון 1279 מיום 29 ביולי, 1943.

 השב!.

 שחרור מתשלום
 מסי עיריה

 במסיבות ידועות.

 תקגות הגנה עפ״י סעיף 3 מדבר המלך במועצה על הסמכויות לשעת חירום
 (הגנת המושבות), 1939, וחוק הסמכויות לשעת חירום (הגנה), 1939.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 3 של דבר המלך במועצה על הסמכויות לשעת חירום (הגנת המושבות),
— :  1939, ובחוק הסמכויות לשעת חירום (הגנה), 1939, התקין הנציב העליון את תקנות ההגנה דלקמן

 1. תקנות אלה תקראנה תקנות ההגנה (שחרור ממסי עיריה), 1943.

 2. —(1) כל אימת שלאחר תחילת תקפן של תקנות אלה, קונים חזקה בקרקע בלתי הפושה
 בשביל הוד מלכותו בתוקף הוזה חכירה, צו אנגריא או בתוקף כל פעולה אחרת, רואין
 אותה קרקע כקרקע שנשארה בלתי תפושה לצורך ההערכה וההטלה של כל מסי עיריה

 או מסי מועצה מקומית על אותה קרקע.
 (2) כל אימת שלפני תחילת תקפן של תקנות אלה קנו חזקה בקרקע בלתי תפושה
 בשם הוד מלכותו בתוקף הוזה חכירה, אנגריא או בתוקף כל פעולה אחרת, ולפני
 אותו תאריך או לאחריו התחייב המחזיק לשאת בעול כל הגדלה במסים המגיעה במישרין
 בשל אותה החזקה, רואין אותה קרקע כקרקע שנשארה בלתי תפושה לצורך ההערכה

 וההטלה של כל מסי עיריה או מסי מועצה מקומית על אותה קרקע.
 3. פקודת הפירושין תחול על תקנות אלה כדרך שהיא חלה על פקודה.

 4. תקנות אלה תקבלנה הוקף ביום פרסומן בעתו! הרשמי.
 בפקודת הוד מעלתו,

 21 ביולי, 1943.

 השמוש בפרק סט.
 תחילת התוקף!.

/ ם. מקפרסון  ג
 המ>ביר הראשי.

 מס׳ 24 לש׳ 1937.

 השם.

 תקוז התוספת
 לפקודה.

 פקודת תעריף המכס והפיטורין, 1937.
- צו מאת הנציב העליון במועצה עפ״י סעיף 5.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 5 מפקודת תעריף המכס והפיטורין, 1937, הקרויה
ר: —  להלן ״הפקודה״, הואיל הנציב העליון במועצה לצוות, ובזה מצוים לאמו

 1. צו זה ייקרא צו במועצה בענין תעריף המכס והפיטורץ (תקון התוספת) (מס׳ 3), 1943.
ספת:—  2. התוספת לפקודה תתוקן ע״י הכנסת הפרט דלקמן לאחר פרט 796 מהתו

Shipwrights and Engineers (M.E.) Ltd., י  ״797. סחורות המובאות לארץ ע״
 לאחר שהוכח כדי הנחת דעתו של המנהל שהםחורות הובאו לארץ אך ורק לשמושו

 במפעלה של החברה הנ״ל.״
 ג. ט. פאדלי

 22 ביולי, 1943. הסופר לועד הפועל הממשלתי.

 פקודת המסחר עם ה^ויב, 1939.
 צו הקניה מס׳ 99 מאת הנציב העליון עפ״י סעיף 9(1) (ב).

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 9(1) (ב) של פקודת המסחר עם האויב, 1939, ובפסקא י מס׳ 36 לש׳1939.
 4(1) של צו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939, ובתוקף כל שאד הסמכויות המיפות את עתו! רשמי מיום

׳ 1.11.39, עמוד 1023. ב י ו א ש ה ו כ ל ר  כוחו לכך, הואיל הנציב העליון להקנות את הרכוש דלקמן לאפוטטרופום ע
ר: —  וכל הרכוש הנ״ל מוקנה בזה כאמו
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:  כל הרכוש בפלשתינה(א״י) השייך לאחד או ליותר מאחד מהאנשים דלקמן
 9. חולדה ד. אולדים מחיפה

ה ע ר  10. שרה רייכל מ
 11. בלטרם שמידט מחיפה
 12. רובדט שטיץ משרתה
 13. גדטרוד וייגולד מיפו

 14. הרמן וורםט מחיפה
 15. מירל צוויקל מורשה.

 בפקודת הוד מעלתה
/ ם. מקפרסון  ג

 המזכיר הראשי

 אוטו באומרט מירושלים
 ארנולף ברתולד אפינגר משרונה

 אברהם חיים גרינבוים מלודז
ח ו ל  רבקה גרינבוים מ

 ביילה ינטה גולדגלאס מורשה
דולף) אימברגר מיפו (רו די  דו

 ניקולאי גרהרד לנגה מוילהלמה
ינה מירוויץ מריגה  בדי

 24 ביולי, 19-13.

 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).
 מודעה מאת הנציב העליון עפ״י סעיף 28.

 הואיל ועפ״י צו סדור זכות הקנין (אזורי סדור) צוה הנציב העליון כי סדור זכויות
 בקרקע ורישומם יוצא לפועל בנפת היפה (הקרויה לקמן ״אזור הסדור״).

 והואיל וביום 2 באוקטובר, 1939, פרסם הפקיד המסדר של אזור הסדור מודעת סדור
 עפ״י סעיף 7 של פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין) ביחס לקרקעות ידועות, לרבות הקרקע
 הכלולה בגוש רישום הקרקע מס׳ 10871 ; לפיכך, בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 28
 של הפקודה הנ״ל, הוציא הנציב העליון מכלל אזור הסדור את השטח הכלול בחלקה 21

 של גוש רישום הקרקע הנ״ל מם׳ 10871, ובזה מוצא השטח הנ״ל מכלל אזור הסדור.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ג׳. ם. מקפרסון

 המזכיר הראשי.

 חוקיי פלשתינה (א,״י)
 עמוד 1833.

 פרק פ.

 22 ביולי, 1943.

 פרק ע.ז.

 פקודת הקרקעות (הפקעה).
. ה ע ד ו  מ

 מודיעים בזה כי בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 2 מפקודת הקרקעות (הפקעה)
ד הנציב העליון כי הקמת בית־חולים ומרפאות ליולדות ביפו על קרקע  (פרק עז), העי

 המצויה בגוש הערכת מם הרכוש העירוני מס׳ 7034 הוא מפעל בעל ערך צבורי.
 העתק של תרשים הקרקע הדרושה למפעל הנ״ל מונח במשרדי עירית יפו ובמשרדי

 מושל המחוז, יפו, וכל אדם מעונין יוכל לראותו במשך שעות המשרד הרגילות.
 בפקודת הוד מעלתו,

 גי. ם. מקפרםון
 23 ביולי, 1943. המזכיר הראשי.

 פקודת חבלות גוף (הוראות לשעת חירום), 1942.
ני פיצויים. י  מודעה על מנוי מנהל לענ

 מודיעים בזה ברבים כי בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 2(1) של פקודת חבלות גוף
י נ י • (הוראות לשעת חירום), 1942, מנה הנציב העליון את מר א. פ. נייטון, להיות מנהל ענ 1 9 4 2 ' ש 1 ל 9 ' ם  מ

 פיצויים לצרכי הפקודה הנ״ל.
 ג׳. ם. מקפרםון

׳ 1943. המזכיר הראשי. ולי  22 בי
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 מם׳ 1 לש׳ 1934.

 השם.

 פירוש.

 פרק קכח.

 פחי אשפה.

 םלוק האשפה.

 נקיי הביתנים.

 כלי קבול.

 מריטת נוצות.

 השמוש באש.

 עופות חיים.

 הבנםת בעלי־
 חיים, וכוי.

 רוכלות.

ה הבגדים. י ק  נ

 סדור הסחורות.

 מודעות. .

 משקלות, מידות
 ומאזנים.

 רשימת מחירים.

 פקודת העיריות, 1934.
 חוקי־עזר שהתקינה מועצת עירית ירושלים עפ״י סעיף 99.

 בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 99 מפקודת העיריות, 1934, התקינה מועצת עירית
— : ן מ ק ל  ירושלים את חוקי־העזר ד

 1. הוקי עזר אלה יקראו הוקי־עזר לירושלים (שוקים עירוניים), 1943.
 2. בחוקי־עזר אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, אם לא יחייב ענין הכתוב

— : ד ח  פירוש א
 ״עגלה״ פירושה כל מכשיר על גלגלים, פרט למרכבה,׳

 ״ילד״ פירושו כל אדם, בין זכר ובין נקבה, למטה מגיל 14 !
 ״מועצה״ פירושה מועצת עירית ירושלים.

 ״ראש עיריה״ פירושו ראש עירית ירושלים!
 ״שוק עירוני״ פירושו כל מקום שנוסד ע״י החלטת המועצה כשוק עירוני ?

חד ע״י המפקח למכירת סחורות ?  ״ביתן״ פירושו כל מקום מסויים בשוק העירוני שנתי
! י נ  ״בעל ביתן״ פירושו כל אדם השוכר ביתן בשוק העירו

 ״מפקח״ פירושו מפקח סניטרי או כל מבקר סניטרי של המועצה, או כל פקיד שנתמנה
 או שהורשה ע״י המועצה לפעול כמפקח סניטרי או כמבקר סניטרי 5

 ״מרכבה״ פירושה כל מרכבה כמוגדר בסעיף 2 (1) מפקודת ההובלה בדרכים, אך אין היא
 כוללת אפנים, או שלש-אפנים.

 3. כל האשפה שבשוק העירוני יש לשים בכלי קבול שיסופקו ויוחזקו ע״י המועצה כפי
 שיודה המפקח.

 4. האשפה שבכלי הקבול תסולק ע״י הפקידים או העובדים של המועצה בהתאם להוראות
ו נוהגים מזמן לזמן או לפי כל הוראות שיתן המפקח.  כל חוקי־עזר לסלוק האשפה שיהי

 5. כל בעל ביתן חייב להחזיק תמיד את ביתנו וסביבתו הסמוכה במצב של נקיון כדי
 הנחת דעתו של המפקח.

כל ארגז, תיבה, סל, שק או כלי קבול אחר המשמשים או ק. י  6. אסור לשום אדם להחז
 המיועדים לשמש לאריזתן של סחורות או להצגתן למכירה, בכל מעבר של השוק העירוני

 או בכל מקום אחר בשוק העירוני (חוץ מביתנו) שלא יוחד למטרה זו ע״י המפקח.
 7. אסור לכל אדם למרוט נוצות בשוק העירוני.

ני לצרכי בשול או חמום או לשם השמדת  8. אסור לכל אדם להשתמש באש בשוק העירו
 המרי פסולת.

 9. אסור לשום אדם להביא או להניח בשוק העירוני כל עופות חיים אלא אם כן קבל
 תחלה רשיון בכתב מאת המפקח לעשות כן.

ני כל בעל־חי או עוף או כל  10. אסור לשום אדם להביא או להשאיר בשוק העירו
 מרכבה או עגלה, אלא באותן השעות ובאותם המקומות ובאותה השגחה כפי שקבע המפקח.

 11. אסור לשום אדם לעסוק ברוכלות בשוק העירוני.
ץ קי ו של כל אדם המוכר סחורות בשוק העירוני צריכים להיות במצב של נ  12. בגדי

 כפי שהמפקח ימצא לנכון.
ו יהיו ערוכים ומסודרים  13. כל בעל ביתן חייב לדאוג לכך שכל סחורותיו ושאר חפצי

 יפה במשך השעות המפורטות בחוק־עזר 18, כדי הנחת דעתו של המפקח.
 14. אסור להדביק מודעות, הודעות או שלטים בכל אזור בשוק העירוני אלא באותם

 המקומות שנתיחדו לכך ע״י המפקח.
יב להחזיק מאזנים, משקלות  15. כל בעל ביתן המוכר סחורה בשוק במשקל או במדה חי
 או מדות מסוג שאושר ע״י המועצה במקום פתוח ונראה לעיין באופן שכל לקוח יוכל

 לראות בנקל את השקילה או את המדידה.
 16. המועצה או כל פקיד המורשה כחוק על ידה רשאים לדרוש מכל בעל ביתן להחזיק ־

 במקום הנראה לעין שבביתנו לוח מחירים המציין באופן ברור את המחירים של כל סוג
ל סחורות המוצעות או המוצגות על ידו למכירה.  ש
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 17. אסור לשום ילד להמצא בשוק העירוני לצורך סבלות, פרסום, עבודה או כל עסק
ד לשוק לכל.מטרה כזאת או ל  אחר, ואסור לכל אדם להביא כל ילד או לגרום להנאת כל ;

 להשתמש בשרותו לכל מטרה כזאת.
 18. אפוד לשום אדם להחזיק אה ביתנו פתוח באותן השעות שתקבענה מזמן לזמן ע״י

 המועצה, ושתפורטנח במודעה שתודבק בשוק העירוני לפי פקודת המועצה.
 19. אסור לשום אדם למכור בשוק העירוני כל סחורות שהן מלבד הסחורות שתקבענה
 מזמן לזמן ע״י המועצה והפורטנד. במודעה שתודבק בשוק העירוני לפי פקודת המועצה.
 20. לצורך קיום הוראות חוקי־עזר אלה רשאי המפקח או כל אדם שהורשה על ידו בכתב

 לבדוק כל אדם או לבדוק כל מקום או להכנס לכל מקום בשוק העירוני.
 21. רשאי המפקח או כל אדם שהורשה על ידו בכתב להוציא מן השוק העירוני כל

 אדם או דבר הנמצא שם מתוך עברה על כל הוראה מהוראות חוקי־עזד אלה.
 22. אסור לשום אדם הסובל ממהלח מדבקת או שהמפקח חושד בו כי הוא סובל
 ממחלה מדבקת להכנס לשוק העירוני, וכל אדם כזה הנמצא בתוך השוק העירוני יהא

 צפוי להיות מוצא משם היכף ומיד ע״י המפקח.
 23. המועצה תטיל, באשורו של מושל המחוז, אותם המסים ודמי השכירות כפי שתקבע

 המועצה מזמן לזמן לפי החלטה.
 24. כל העובר, בין בעצמו ובין ע״י משרתו, פקידו או סוכנו, על כל הוראה מהוראות

 הוקי־עזר אלה יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס לא יותר מעשרים פונט.
 מ. אל כאלדי

 ראש עירית ירושלים.
 נתאשר,

 בפקודת הוד מעלתו,
 גי. ס. מקפדםון

 המזכיר הראשי.

 לדים.

 שעות הסגירה של
 השוק העירוני.

 מבירת סחורות.

 זכות כניסה
 ובקורת.

 הוצאה מן
 השוק העירוני.

 הוצאת אנשים
 הסובלים ממחלה.

 מסים

 ודמי שכירות.

 עונשין.

 22 ביולי, 1943.

 תקנות לשעת חירום, 1936.

 צו ומודעה מאת הצנזור עפ״י תקנה 11.
 עתו! רשמי מיום בתוקף הסמכויות המסורות לי בתקנה 11 מן התקנות לשעת חירום, 1936, אני, ארתיור
 7,19.4.30,מוד 223• פרדריק גיילס, שהנני הצנזור לצורך התקנה הנ״ל, אוסר בזה לפרסם בארץ את החוברת
 ״חרות״, והריני מצוה להחרים את כל הטפסים של '׳חוברת זו שנתפרסמו מתוך הפרת
 הצו הזה, והריני מכריז בזה את החוברת הנ״ל כחובדת אסורה בגדר מובנן של התקנות

 הנ״ל.
. פ. גיילם א  , י

 23 ביולי, 1943. י צנזור.

 תקנות לשעת חירום, 1936.

 צו ומודעה מאת הצנזור עפ״י יתקנה 11.
 עתוז רשמי מיום בתוקף הסמכויות המסורות לי בתקנה 11 מן התקנות לשעת חירום, 1936, אני, ארתור
י הצנזור לצורך התקנה הנ״ל, אוסר בזה לפרסם בארץ את החוברת נ  19.4.36, /;שוד 223• פדדריק גיילם, שהנ
 ״אשנב״, והריני מצוד, להחרים את כל הטפסים של חוברת זו שנתפרסמו מתוך הפרת
 הצו הזה, והריני מכריז בזה את החוברת הנ״ל בחוברת אסורה בגדר מובנן של התקנות

 הנ״ל.
 א. פ. גיילס

 23 ביולי, 1943. צנזור.
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 תקנות לשעת חירום, 1936.

 צו ומודעה מאת הצנזור עפ״י תקנה 11.
ום  בתוקף הסמכויות המסורות לי בתקנה 11 מן התקנות לשעת חירום, 1936, אני, אדתור עתו ן רשמי מי

 פרדריק גיילם, שהנני הצנזור לצורך התקנה הנ״ל, אוסר בזה לפרסם בארץ את החוברת 19.4.30, עמוד 223.
 *,בשער״, והריני מצוה להחרים את כל הטפסים של חוברת זו שנתפרסמו מתיר הפרת
 הצו הזה, והריני מכריז בזה את החוברת הנ״ל בחוברת אסורה בגדר מובנן של התקנות

 הנ״ל.
 א. פ. גיילם

 23 ביולי, 1943. צנזור.

 תקנות לשעת חירום, 1936.
 צו ומודעה מאת הצנזור עפ״י תקנה 11.

י עתו! רשמי מיום  בתוקף הסמכויות המסורות לי בתקנה 11 מן התקנות לשעת חירום, 1936, אני, ארתו
 פדדריק גיילם, שהנני הצנזור לצורך התקנה הנ״ל, אוסר בזה לפרסם בארץ את החוברת 19.4.36, עמוד 223.

 ״במחנה״, והריני מצוד! להחרים את כל הטפסים של חוברת זו שנתפרסמו מתוך הפרת
 הצו הזה, והריני מכריז בזה את החוברת הנ״ל כחוכרת אסורה בגדר מובנן של התקנות

 הנ״ל.
 א. פ. גיילס

 23 ביולי׳ 1943• ־ צנזור.

 תקנות ההגנה (עבוזץת בשרות המלחמה), 1942.
 מודעה מאת המפקח על כוחות האדם.

 אני, אריק מילס, המפקח על כוחות האדם, מודיע בזה כי בתוקף הסמכויות המסורות לי עתוז רשמי מיום
 בתקנות ההגנה (עבודות בשירות המלחמה), 1942, מניתי את הפקיד דלקמן. בתור בא־כוחו 13.8.42, עמוד 1115.

 של המפקח על כוחות האדם לצורך התקנות הנ״ל:
 ממלא מקום העוזר הראשי למפקח על כוחות האדם (לצרכים כלליים) למחוז לוד ולנפת

 טולכרם, החל מיום 8 ביולי, 1943 :
 מר א. פרודובסקי, מחלקת העליה וההגירה.

 א. מילס
, 1943. המפקח על כוחות האדם. ולי  24 בי

 פקודת בנין ערים, 1936.
 אזור בנין העיר של ירושלים.

 מודעה על הנחת תכנית פרצלציה.
 נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף 20(2) של פקודת בנין ערים, 1936, כי במשרד הועדה המקומית לבנין ולבנין
 עדים של ירושלים, הונח העתק של תכנית פרצלציה, הנקראת תכנית מם׳ 678 של אנטואן בטטו, ע״י מקור חיים,

 ביחד עם התרשים המצורף לה.
 ואלה הם גבולות ,התכנית:—

: אדמת סלים בנין. ן ו פ  צ
: אדמת יעקב אבו כליל, דבדו ויורשי חנה דוד. ח ר ז  מ

 ד ד ו מ: אדמת סלים בנין ואנטואן בטטו.
: דרך מם׳ 44 בתכנית המפורטת מס׳ 9 של בקעה. ב ר ע  מ

 כל אדם המעונין בכך יוכל לראות את העתק התכנית והתרשים הנ״ל בלי תשלום, וכל המעונין אם בתורת
 בעלים ואם בדרך אחרת בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים הנפגעים ע״י התכנית הנ״ל, רשאי להגיש התנגדות

 לתכנית במשרד הועדה המקומית הנ״ל תוך ששה שבועות מיום פרסום מודעה זו בעתון הרשמי.

 רוברט ניוטון
 15 ביולי׳ 1943. יו״ר הועדה לבניז ולבנין ערים׳ מחוז ירושלים.
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 פקודת בנין ערים, 1936.
 אזור בנין העיר של ירושלים.

 מודעה על הנחת תכנית פרצלציה.
 נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף 20 (2) של פקודת בנין ערים, 1936, כי במשרד הועדה המקומית לבנין ולבנין
 עדים של ירושלים, הונח העתק של תכנית פרצלציה, הנקראת תכנית מס׳ 679, של וקף ימנלי, שכונת סעד וםעיד,

 ביחד עם התרשים המצורף לה.

ת: — י נ  ואלה הם גבולות התכ
ית המפורטת מם׳ 4 של באב־אל־עמוד. : דרך מס׳ 5 בתכנ ן ו פ  צ

: מסגד. ח ר ז  מ
: אדמת מחמד שדחביר, טענס םליחיט, מחמד מוטואלי, ערף מוטואלי וחסן ביי תורג׳מן. ם ו ר  ד

: אדמת חסן ביי תורג׳מן, אליאס מודואר וממשלת פלשתינה (א״י). ב ר ע  מ
 כל אדם המעונין בכך יוכל לראות את העתק התכנית והתרשים הנ״ל בלי תשלום, וכל המעונין אם בתורת
ית הנ״ל, רשאי להגיש התנגדות  בעלים ואם בדרך אחרת בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים הנפגעים ע״י התכנ

 לתכנית במשרד הועדה המקומית הנ״ל תוך ששה שבועות מיום פרסום מודעה זו בעתון הרשמי.
 רוברט ניוטון

 15 ביולי׳ 1943. יו״ר הועדה לבנין ולבנין ערים, מחוז ירושלים.

 פקודת בנין ערים, 1936.
 אזור בנין העיר של ירושלים.

 מודעה על הנחת תכנית פרצלציה.
ן ולבנין  נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף 20 (2) של פקודת בנין ערים, 1936, כי במשרד הועדה המקומית לבני
 ערים של ירושלים הונח העתק של תכנית פרצלציה הנקראת תכנית פרצלציה מם׳ 682 של אנטון יצחק חלבי,

 ע״י תלפיות, ביחד עם התרשים המצורף לה.
— : ת י נ כ ת  ואלה הם גבולות ה

: אדמת שכונת תלפיות. ן ו פ  צ
: אדמת מחמד ג׳דאלה ואחיו וה״ה ברוך ואלישר. ה ד ז  מ

: אדמת ם. בחיט. ם ו ר  ד
: דרך בית לחם העליונה. ב ר ע  מ

 כל אדם המעונין •בכך יוכל לדאות את העתק התכנית והתרשים הנ״ל בלי תשלום, וכל המעונין אם בתורת
ת 1 גדו ית הנ״ל, רשאי להגיש התנ פ ואם בדרך אחרת בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים הנפגעים ע״י התכנ  בעלי

ית במשרד הועדה המקומית הנ״ל תוך ששה שבועות מיום פרסום מודעה זו בעתון הרשמי.  לתכנ
 רוברט ניוטון ׳

 15 ביולי׳ 1943. יו״ר הועדה לבני! ולבנין ערים, מחוז ירושלים.
 • • ־ : : ; |

 פקודת בנין ערים, 1936.
ד של ירושלים. ן  אזור בנין העי
 מודעה על הנחת תכנית פרצלציה. י ן

 נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף 20 (2) של פקודת בנין ערים, 1936, כי במשרד הועדה המקומית לבנין ולבנין \
 ערים של ירושלים הונח העתק של תכנית פרצלציה הנקראת תכנית פרצלציה של אדמת םעיד מוסלם ושות׳, מם׳ |

 683 בקעה, ביחד עם התרשים המצורף לה.
— : ת י נ כ ת  ואלה הם גבולות ה

: אדמת סופיה ספירידון ואדמונד או׳קלגן. ן ו פ  צ
: אדמת הנה כלף ושות׳. ח ר ז  מ

ץ/ ברי ׳ : אדמת יורשי חנה ג ם ו ר  ד
: אדמת צאלח עודה מוסטפה ושות׳ וסופיה ©פירידון. ב ר ע  מ
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 כל אדם המעונין בכך יוכל לראות את העתק התכנית והתרשים הנ״ל בלי תשלום, וכל המעונין אם בתורת
 בעלים ואם בדרך אחרת בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים הנפגעים ע״י התכנית הנ״ל, רשאי להגיש התנגדות

ן הרשמי.  לתכנית במשרד הועדה המקומית הנ״ל תוך ששה שבועות מיום פרסום מודעה זו בעתו

 דוברט ניוטון
 15 ביולי׳'1943. , . יו״ר הועדה לבני! ולבני! ערים׳ מחוז ירושלים.

 פקודת בנין ערים, 1936.
ץ העיר של ירושלים. נ  אזור י

 מודעה על הנחת תכנית פרצלציה.
 נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף 20 (2) של פקודת בנין ערים, 1936, כי במשרד הועדה המקומית לבנין ולבנין
 ערים של ירושלים הונח העתק של תכנית פרצלציה הנקראת תכנית מס׳ 684 של האחים ברמן, ע״י מקור חיים,

 ביחד עם התרשים המצורף לה.
ת: — י נ  ואלה הם גבולות התכ

. : אדמת ג׳יריס אל עמאני ן ו פ  צ
: דרך מס׳ 44 בתכנית המפורטת מס׳ 9 של בקעה. ח ר ז  מ

: אדמת עודה ומוסה אל מלבה. ם ו ר  ד
ני ומפלות הברזל של פלשתינה(א״י). : דרך מס׳ 116 בתכנית המפורטת מם׳ 3 א של קטמון, אדמת עזיז דג׳ ב ר ע  מ
 כל אדם המעונין בכך יוכל לראות את העתק התכנית והתרשים הנ״ל בלי תשלום, וכל המעונין אם בתורת
 בעלים ואס בדרך אחרת בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים הנפגעים ע״י התכנית הנ״ל, רשאי להגיש התנגדות

 לתכנית במשרד הועדה המקומית הנ״ל תוך ששה שבועות מיום פרסום מודעה זו בעתו! הרשמי.
 רוברט ניוטון

 15 ביולי׳ 1943. יו״ר הועדה ?בני ז ולבני! ערים, מחוז ירושלים.

 פקודת ההובלה בדרכים.
 תקנות שהתקין הנציב העליון עפ״י סעיף 23.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בפסקא (טז) מסעיף 23 של פקודת ההובלה בדרכים, פרק קכח.
— :  התקין הנציב העליון את התקנות דלקמן

 1. תקנות אלה תקראנה תקנות ההובלה בדרכים (סגירת דרכים) (תקון) (מם׳ 2), 1943, ,- השם.
 וקוראין אותן כאחד עם תקנות ההובלה בדרכים (סגירת דרכים), 1941, הקרויות להלן עתו! רשמי מיום

 ״התקנות העיקריות״. 29.5.41׳ עמוד 745.

ת העיקריות מתוקנת בזה ע״י מחיקת המלים ״עלולה לגרום נזק תקו! תקנה 2 מ! ו ה 2 מן התקנ תקנ , .2 
: — התקנות העיקריות.  רציני״, המופיעות בשורה האחרונה של אותה תקנה, והחלפתן במלים דלקמן

 ״עלולה לגרום נזק לבני־אדם או למרכבות או לגרום נזק רציני לכביש״.

 בפקודת הוד מעלתו, גי. ם. מקפרםון
 26 ביולי, 1943• המזכיר הראשי.

 פקודת הקרקעות (הפקעה).
. ה ע ד ו  מ

 מודיעים בזה כי בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 2 מפקודת הקרקעות (הפקעה), פרק עז.
ב העליון כי רכישת קרקע נוספת לסלילת כביש דרך השכונה העדבית־יהודית  העיד הנצי

 בצפת הוא מפעל בעל ערך צבורי בגדר מובנו של סעיף 2 מהפקודה הנ״ל.
 את מפת הקרקע הנפגעת אפשר לראות במשרדי העוזר למושל המחוז, צפת, ובמשרד .

 מנהל רישום הקרקעות, ירושלים.
 הוראות המודעה הזאת באות להוסיף על הוראות המודעה שנתפרסמה בעמוד 1654

 של העתון הרשמי גליון 1156 מיום 25 בדצמבר, 1941, ולא לגרוע מהן.

/ ס. מקפרסון  ג
 26 ביי^י׳ »19• המזכיר הראשי.
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 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקבין).
 הודעה על התחלת סדור.

 מודיעים בזה כי הוצאה מודעת הסדור עפ״י סעיף 7 מפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין) לגבי הקרקעות
— :  של הכפר המפורט לקמן

 כל התובע טובת הנאה בקרקעות הכפר הנ״ל או בקרקעות הכפרים הגובלים בקרקעות הכפר הנזכרים
 בתוספת דלקמן, עליו לנהוג כפי שנקבע בפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).

— :  את המודעה הנ״ל אפשר לראות במקומות דלקמן
 במשרד הפקיד המסדר של האזור?

; ז  במשרד מושל המחו
; פה  במשרד פקיד המחוז של הנ

 בכפר.

 תאריך ההתחלה
 בקירוב

 תאריך פרסום
 המודעה

 משרד הפקיד
 המסדר של האזור

 הנפה המחוז

 כל אדמות כפר מרד טבריה הגליל טבריה 20.3.43 1.4.43
 (לרבות אל מנצורה)

י ו  ופרט לשטח הבנ

ט  מ. כ. בנ
 27 ביולי, 1913. מנה? סדור הקרקעות.

 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).
 מודעה על פרסום לוחות זכויות.

 נמסרת בזה מודעה שלוחות זכויות לקרקע בכפרים ובאזורי הסדור דלקמן ולגושי הרישום דלהלן הודבקו
 בהתאם לסעיף 33(2) מהפקודה, במשרדי הפקידים המסדרים הנוגעים בדבר ובמשרדים המחוזיים של הנפות שבהן

 נמצאים הכפרים.

 מס׳ גושי הרישום

,4852 ,4886 ,4885 ,4884 
,4905 ,4901 ,4900 ,4899 

.4907 
,11394 ,11393 ,11392 

.11403 
,17140 ,17139 ,17136 
,17150 ,17144 ,17141 

.17170 

 משרד הפקיד המסדר
 של האזור

 אזור הסידור

 יפו

 חיפה

 חיפה

 רמלה

 חיפה

 חיפה

 רמלה

 חיפה

 חיפה

 יבנה

 אל שיך בודיק

 עיםפיה

 מ. כ. בנט
 23 ביולי, 1943. מנהל סדור הקרקעות.

 תקנות ההגנה, 1939.
 צו מאת רשות מוסמכת עפ״י תקנה 46.

ום בתוקף הסמכויות המסורות לי בתקנה 46 מתקנות ההגנה, 1939, אני, כדיסטופר וילםון  עתו! רשמי מי
י דשות מוסמכת לצדכי התקנה הנ״ל, מצוה נ  26.8.39, עמוד 548. בדאון, המפקח על התעשיות הכבדות, שהנ

 בזה לאמור: —
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 הצו הקובע את המחיר המקסימלי של חומצת־גפרית מתוצרת הארץ, מתאריך 30 בספ
 טמבר, 1942, שנתפרסם בתוספת מס׳ 2 של העתון הרשמי, גליון 1226 מיום 1 באוקטובר,

 1942, עמוד 1290, מבוטל בזה החל מיום 1 באוגוסט, 1943.
 כ. וילםון בדאון

 27 ביולי, 1943. המפקח /;ל התעשיות הכברות, רשות מוסמכת.

 עתו! רשמי מיום
 1.4.43׳ עמוד 240.

 •השם.

 פירוש.

 מחירים מקסימליים.

 אופן המכירה.

 תחילת התוקף.

 תקנות ההגנה, 1939.
 צו ההגנה (הפקוח על המרים כימיים), 1943.

 מודעה מאת המפקח עפ״י פםקא 7.
 י בתוקף הסמכויות המסורות לי בפםקא 7 מצו ההגנה (הפיקוח על המרים כימיים), 1943,

ות הכבדות, מוסר בזה את המודעה  אני, כריםטופר וילםון בדאון, המפקח על התעשי
- : ן מ ק ל  ד

 1. מודעה זו תקרא-מודעת ההגנה (הפיקוח על חמרים כימיים) (מחירים מקסימליים של
 חומצת גפרית ואוליאום מתוצרת הארץ ואפן מכירתם), 1943.

 2. במודעה זו —
 ״חומצת גפרית מתוצרת הארץ״ כוללת איכויות ״מסחריות״ ואיכויות ״שקועות״, אך
א כוללת חומצת סוללות, חומצה בעלת איכות טהורה לבחינת החלב, חומצה  אין הי
 בעלת איכות לפי רמת ספר הסמים הבריטי, או חומצת גפרית בעלת איכות מיוחדת

 אחרת.
יה בארץ וכוללת  ״חומצת גפרית מתוצרת הארץ (מסחרית)״ פירושה חומצת גפרית עשו
 לא פחות מ־98.0% במשקל של 112804 ואשר משקלה העצמי הוא לא פחות מ־1.84

 ב־15 מעלות צלזיוס.
 ״חומצת גפרית מתוצרת הארץ (איכות שקועה)״ פירושה חומצת גפרית עשויה בארץ
 ובעלת איכות מסחרית כמוגדר לעיל ואשר לאחר שהיתה אםומה בגיגיות מיוחדות
 בבית החרושת הריקו אותה מתוכן לתוך צנצנות לאחר תקופת שקיעה של לא פחות

 מ־3. חדשים.
 ״אוליאום מתוצרת הארץ״ פירושו חומצת גפרית מעשנת העשויה בארץ וכוללת לא פחות
ת צלזיוס.  מ־20% 808 חפשית, ואשר משקלה העצמי הוא לא פחות מ־1.928 ב־20 מעלו
ות (מזרח) בע״מ, במפרץ חיפה.  ״המפיץ היחידי״ פירושו חברת תעשיות כימיות ממלכתי
 3. אסור לשום אדם למכור או להציע למכירה חומצת גפרית מתוצרת הארץ או אוליאום
 מתוצרת הארץ במחירים גבוהים מן המחירים המקסימליים שנקבעו להם בתוספת •למודעה זו.
 4. אסור לשום אדם למכור חומצת גפרית מתוצרת הארץ או אוליאום מתוצרת הארץ
יתנה ע״י המפקח או  בכל תדכוזת שאינה כזו המבוארת לעיל אלא מכוח תעודת־היתר שנ

 בשמו ובהתאם לתנאיה של תעודת־היתר כזאת.
 5. רואין מודעה זו כאילו קבלה הוקף ביום 1 באוגוסט, 1943.

 התוספת.
ת ב ק מ ע ו נ ד ת ו נ ו ט י ס ב • 

 המסירה בכלי־קבול של המטירה בכלי־קבול של
 הקונה, במחסני המפיץ הקונה במהםגי הקמעונאי

 היחידי ובכמויות ל» פחות ובכמויות ניחות מ-500 ק״ג.
 מ־500 קייג כל מבירה. כל מבירה.

 היחידה בל 1000 ק״ג חיחידה בל קילוגרם

 חומצת גפדית מתוצרת הארץ (מסחרית) 18.875 פונטים 31 מיל
 חומצת גפרית מתוצרת הארץ (איכות שקועה) 19.875 פונטים

 אוליאום מתוצרת הארץ 19.950 פונטים 33 מיל

 כ. וילםון בדאון
 27 ביולי, 1943. המפקח ;;ל התעשיות הכבדות, רשות מוסמכת.
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.1939 , ה נ ג ה  תקנות ה
ל חפרים כימיים), 1943.  צו ההגנה (הפיקוח ע

 מודעה מאת המפקח עפ״י פסקא 7.
 עתו! רשמי מיום בתוקף הסמכויות המסורות לי בפםקא 7 מצו ההגנה (הפיקוח על חמרים כימיים), 1943,
ות הכבדות, מוסר בזה את המודעה  1.4.43 עמוד 246• אני, כדיסטופר וילםון בדאון, המפקח על התעשי

- : ן מ ק ל  ד
 השם. 1. מודעה זו תקרא מודעת ההגבה (הפיקוח על המרים כימיים) מחירים מקסימליים של

 קרביד מתוצרת הארץ), 1943.
. • 2. במודעה זו — ש ן ר י  פ

 ״יצרן״ פירושו ה״ה ״קרבידן״ מדמת־גן.
 ״קדביד מתוצרת הארץ״ פירושו קרבייד סידני מסחרי ({.0&0) מדרגה 1, כפי שהוא

י היצרן.  מיוצר בארץ ע״
 מחירים 3, המחיר שמותר למכור בו קרביד מתוצרת הארץ לא יעלה על 119 פונט הטון, כשהוא
 מקסימליים. ארוז בחביות בנות קיבול של 50 ק״ג, השייכות ליצרן. המסירה מבית החרושת של היצרן

 ברמת גן. הקונה חייב להחזיר את החביות במצב טוב.
 תחי?ת התוקף. 4. מודעה זו תקבל תוקף ביום 1 באוגוסט, 1943.

 כ. וילםון בדאון
, 1043• המפקח על התעשיות הכבדות, רשות מוסמכת.  27 ביולי

 תקנות ההגנה (מפקדים צבמיימ), 1938.
ע ה. ד ו  מ

: קולונל ליאונל הגדי ו נ י  1. המינויים דלקמן יחדל להיות להם תוקף ההל מיום עשרים ושלשה ביולי, 1943, דהי
ן  מאונטיפורט וםטדופ כמפקד צבאי של האזור או המקום הידוע בשם אזור־משנה 71, נתפרסם בתוספת מס׳ 2 לעתו
 הרשמי גליון 1239 מיום 24 בדצמבר, 1942 ; קולונל פרסי טראוורם גודוין, קצין במיםדר המצויין ביותר של
 הקיסרות הבריטית, כמפקד צבאי של האזור או המקום הידוע בשם מחוז לוד, נתפרסם בתוספת מם׳ 2 לעתון
 הרשמי, גליון 1212 מיום 23 ביולי, 1942 ; וקולונל רוברט מולד גראהם, שהוד מלכותו העניק לו את הצלב
 הצבאי, כמפקד צבאי של האזור או המקום הידוע בשם מחוז עזה, נתפרסם בתוספת מם׳ 2 לעתון הרשמי, גליון

 1212 מיום 23 ביולי, 1942.
דלד מאקונל,  2. בתוקף .הסמכויות המסורות לי בתקנות ההגנה (מפקדים צבאיים), 1938, אני, דאגלאס פיצג׳
 מפקד המיםדר המצויין ביותר של הקיסרות הבריטית, חבר במיסדר השירות המצויין, מיוד גנרל, מפקד החילות
ב העליון, את הבריגדיר אלגרנון אנדרםון ז׳ונסטון אלן להיות מפקד י צ  בפלשתינה (א״י), ממנה בזה, בהסכמת הנ
 צבאי על האזור או המקום הכולל את מחוזות ירושלים, לוד ועזה, ההל מיום 23 ביולי, 1943, ועד למודעה

 חדשה.

 ד. פ. מאקונל
 מיור גנרל, מפקד החילות בפלשתינה (א״י).

 מסחר עם ה*וויב.
 מפעל הולנדי שהועבר לארצות הולנד שמעבר לים.

 בקשר למודעה שנתפרסמה בתוספת מם׳ 2 לעתו! הרשמי גליון 1040 מיום 29 באוגוסט, 1940, מודיעים בזה
ת:— די לנ  שגם על המפעל דלקמן העידה ממשלת הולנד כי העביר את מרכזו מהולנד או מהודו המזדהית ההו

 הועבר לקודאצ׳או.
\ ז . AiTillaansch-1(11^13 71X11(1618111118. 




