
 תוספת מס, 2.
 לעתון הרשמי, גליון 701, מיום:£24ניוני; 1937.

 פכ!ודת האגודות השיתופיות.

 צו מם׳ 44 לש׳ 1937, מאת הנציב העליון עפ״י סעיף 55 (1).

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 55(1) מפקודת האגודות השיתופיות,
ק כד. ר  , פ

 צוה הנציב העליון ובזה מצוים כי הוראות סעיפים 6, 15, 16, 32, 33, 37, 39 ד40י
 מהפקודה הנ״ל לא תחולנה על בנק זרובבל, אגודה הדדית בע״מ מתל־אביב

 לתקופה של שני חדשים, החל מיום 13 במאי, 1937.
 בפקודת הוד מעלתו,

 ו, ד. בטדשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  19 ב

 פר!ודת פשיטת הרגל, 1936.

 צו.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי עפ״י סעיף 83 (3) מהפקודה הנ״ל, אני, הרי הרבדט טרםטד,
 זקן השופטים של פלשתינה (א״י), מצוה בזה כי לבתי המשפט של שופטי השלום הבריטיים יהא•
 שפוט בפשיטת רגל בכל אותם הענינים 1זנוגעים למשפטי פשיטת הרגל שבהם יודיע מקבל הנכסים
 הרשמי כי נכסי פושט הרגל אינם מצטרפים ליותר מ־300 פ״פ(א״י), והריני מצוה כי לצורך
 סעיף 88 (4) של הפקודה הנ״ל, יש למסור העתקה מצו זה לנשיאי בתי המשפט המחוזיים, של

 בפלשתינה (א״י), בירושלים, ביפו, בחיפה ובשכם.
1 

 הצו שניתן ביום 6 באוגוסט, 1936, עפ״י סעיף 88 (3), מבוטל בזה.

 ביתן בחתימת ידי היום 14 ביוני, 1.1937
 ה. ה. טרםטד

. ם י ט פ ו ש  זקן ה
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 א" תיברסיטתמכון ברג והספרייה למשפטים באונ
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 פקודת הפנסיה לבתי הדין השרעיים, 1934.

 תקנות שהתקין הנציב העליון במועצה עפ״י סעיף 3.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 3 מפקודת הפנסיה לבתי הדין השרעיים,
׳ 15 לש׳ 1934. . י , ס  מ

 1934, התקין הנציב העליון במועצה באישורו של מזכיר הממלכה את התקנות
 דלקמן:

. 1. תקנות אלה תקראנה תקנות הפנסיה לבתי הדין השרעיים (תקון), 1937,  השם
 ותקראנה כאחד עם התקנות המפורטות בתוספת הראשונה של הפקודה, הקרויות

 להלן התקנות העיקריות.

ה 6 2. תקנה 6 מהתקנות העיקריות תתוקן: — נ ק ח ת ק  ת
. ת ו י ר ק י ע ת ה ו נ ק ת ה  מ

 (א) ע״י החלפת המלים ״למספר שנות השרות״, המופיעות בתנאי לתקנת־
 משנה (2) של אותה תקנה, ״למספר חדשי השרות״, וכן

/ המופיעות אף  (ב) ע״י החלפת המלים ״מספר שנים שלא יעלה על עשר7
 הן בתנאי לתקנת משנה (2) של אותה תקנה, במלים ״מספר חדשים שלא

 יעלה על מאה ועשרים״? וכן

 (ג) ע׳יי הוספת תקבת־המשנה דלקמן לאחר תקנת־משנה (3) שתםומן כתקנת־
 משנה (4) :—

 ״(4) מקום שמעבירים לבתי המשפט הערעיים אדם ששמש במשרה
. בת־פנםיה בשרות ממשלת פלשתינה (א״י) עפ״י פקודת הפנסיות מבלי ק קז ר  פ
 שתחול הפסקה בשרותו, הרי בחישוב סכום הפנסיה שאותו אדם ראוי
 לו עפ״י הוראות פקודה זו, יהא מותר לנציב העליון במועצה, לצורך
 חישוב זה, להוסיף לתקופת השירות שבעדה ראוי אותו אדם לקבל
 פנסיה עפ״י פקודה זו אותה תקופה שהנציב העליון במועצה ימצאנה
 למתאימה, בקשר עם שרותו של אותו אדם בממשלת פלשתינה (א׳יי).

 ד. ס. טומפםון
. י ת ל ש מ מ ל ה ע ו פ ד ה ע ו ר ל פ ו , 1937. ס י נ ו י  15 ב
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 פקודת מחלות הבהמות.

 תקנות שהתקין הנציב העליון עפ״י סעיף 19.

ק ג•  בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 19 מפקודת מחלות בעלי־חיים, התקין פי
 הנציב העליון את התקנות דלקמן: —

 1. תקנות אלה תקראנה תקנות משלוח בעלי־חיימ למצרים (תעודות), 1937• העם.

ת ו ד ו ע ! ת ת  2. —(1) כשיש בדעתו של אדם לשלוח למצרים בעלי־חיים מן הסוגים המפורטים מ
^ 1 ם י ג ח ד י

ס  פ ו ט ה ב ד ו ע ו ת  בתקנודמשנה (3) לתקנות אלה, ולצורך משלוח זה דרושה ל
. ם י חי ־  שנקבע ע״י ממשלת מצרים, רשאי אותו אדם להביא אותם בעלי־חיים לפני פקיד בע5י

 וטרינרי ולבקש ממנו אותה תעודה.

 (2) עם תשלום המם המתאים שנקבע בתקנת־משנה (3) מתקנות אלה ע״י
 המבקש, יבדוק הפקיד הוטרינרי את בעלי החיים, ואם נוכח כי הם נקיים
 ממחלה וכי אפשר ליתן תעודה בטופס שנקבע ע״י ממשלת מצרים, יתן למבקש

 אותה תעודה.

 (3) בעד בדיקת בעלי החיים עפ״י תקנות אלה יוטל המס דלקמן: —

 (א) גמלים 30 מיל לכל ראש.

 (ב) סוסים, פרדות וחמורים 100 מיל לכל ראש.

. ף ק ו ת ת ה ל ח ת  3. תקנות אלה תקבלנה תוקף ביום 1 ביולי, 1937, ה

 בפקודת הוד מעלתו,
 ו. ד. בטרשיל

י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1037. ה י נ ו י  10 ב

 פקודת העתונות.

 מודעה על מתן רשיון להוציא לאור עתון.

 נמסרת בזה מודעה כי רשיון מס׳ י. 103 ניתן ביום 2 ביוני, 1937, בחתימתו של מושל מחוז
 ירושלים למר ישראלים זודינם (ירדן) הגר בירושלים להוציא לאור פעמים ביום בבית דפוס ״הספר״
 הנמצא ברחוב בצלאל, ירושלים, עתון בגרמנית ובעברית בשם ״המשקיף״ שימסור ידיעות וידון

 בעניני ספרות ויצא לאור בעריכתו של מר ישראלים זרדינם (ירדן).

 ג ד. בטדשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1037. ה י נ ו י  18 ב
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 פקודת העתונות.

 מודעה על מתן רשיון להוציא לאור עתון.

 נמסרת בזה מודעה כי רשיון מם׳ י. 104 ניתן ביום 4 ביוני, 1937, בחתימתו של מושל מחוז
The Arab Publication Co. Ltd בירושלים, להוציא לאור פעם ביום, בבית  ירושלים ל־ .
'Arab News Agency' ירושלים, עתון בערבית ובאנגלית בשם 'Arab News Agency' הדפוס 

 שידון בענינים מדיניים, כלכליים וחברתיים ויצא לאור בעריכתו של מר פואד סבה מירושלים.

 ו. ד. בטרשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  18 ב

 פקודת העתונות.

 מודעה על מתן רשיון להוציא לאור עתון.

 נמסרת בזה מודעה כי רשיון מם׳ צ. 19 ניתן ביום 8 ביוני, 1937, בחתימתו של מושל מחוז
 הצפון למוחמד אפ׳ מוםטפה גנדור הגר בעכו להוציא לאור פעם בחדש בבית הדפוס סורוג׳י, הנמצא
 בעכו, עתון בערבית עם מימרות באנגלית בשם ״אל חקיקת אל מוצוורה״ שידון בחדשות, בבקורת,
 בענינים מדיניים, ספרותיים ומדעיים, בראינוע, בבדיחות וסיפורים, ויצא לאור בעריכתו של קמל

 אחמד עבאם.

 ו. ד. בטרשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  18 ב

 פקודת העתונות.

 מודעה על מתן רשיון להוציא לאור עתון.

 נמסרת בזה מודעה כי רשיון מם׳ נ. 113 ניתן ביום 27 במאי, 1937, בחתימתו של מושל מחוז
 הנגב למר משה רוזנטל, הגר ברחוב המלך כורש מס׳ 2, תל־אביב, להוציא לאור אחת לשבועים
 בבית דפוס ״אחדות״, הנמצא ברחוב מקוד, ישראל מס׳ 6, תל־אביב, עתון בעברית בשם ״טכניקה

 ומדע״ שידון בעניני טכניקה, מדע, ומדע שימושי ויצא לאור בעריכתו של מר דוד הלברשטאט.

 ו. ד. בטרשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י i ב s 
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 פקודת העתונות.

 מודעה על מתן רשיון להחזיק בית דפום.

 נמסרת בזה מודעה כי רשיון מס׳ י. 77 ניתן ביום 26 במאי, 1937, בחתימתו של מושל מחוז
 ירושלים, לה״ה אוטו וקורט ו. ליכנהיים הגרים בירושלים, רחוב אלפסי מם׳ 10, להחזיק בית־דפום,

 בסמטת ולידו, ירושלים, בשם ״דפוס ליכנהיים ובנו״.

 ו. ד. בטרשיל,
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  18 ב

 פקודת העתונות.

 מודעה על מתן רשיון להחזיק בית דפוס.

 נמסרת בזה מודעה כי רשיון ימם׳ י.78 ניתן ביום 27 במאי, 1937, בחתימתו של מושל מחוז
L ־The Arab Publication Co בירושלים, להחזיק בית דפוס בבית קנוט, ירושלים t d •  ירושלים ^

.'Arab News Agency' בשם 

 ו. ד. בטרשיל,
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  18 ב

 פקודת העתונות.

 מודעה על מתן רשיון להחזיק בית דפוס.

 נמסרת בזה מודעה כי רשיון מם׳ צ. 44 ניתן ביום 29 במאי, 1937, בחתימתו של מושל מחוז
 הצפון, למר קורט לויסון, הגר בחיפה, להחזיק בית דפוס בחיפה בשם דפוס־היומן.

 ו. ד. בטרשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  18 ב
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 פקודת בנין ערים, 1936.

 הרכבה של הועדה המקומית לבנין ולבנין ערים, האזור הכפרי של רמלה.

 בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 7 (1) מפקודת בנין ערים, 1936, מנתה ועדת מחוז
 הנגב לבנין ולבנין ערים את האנשים דלהלן לכהן כועדה מקומית לבנין ולבנין ערים לאזור בנין

 עיר באזור הכפרי של רמלה:

 1. פקיד המחוזי, רמלה, (יו״ר),
.  2. היועץ לבנין ערים או םדכחו

 3. הרופא הממשלתי הראשי, יפו, או בא־כחו.
 4. המהנדס המחוזי, המחלקה לעבודות צבוריות, יפו, או בא־כחו.

 5. המהנדס העירוני, רמלה.
 6. חבר אחד מטעם הצבור שיתמנה ע״י מושל המחוז.
 7. חבר אחד מטעם הצבור שיתמנה ע״י מושל המחוז.

 ד. א. ה, קרוםבי
. ב ג נ ז ה ו ח ת מ ד ע ר ו ״ ו  י

1 ם. ו עדי י נ ב ל ן ו י נ ב  ל

 פקודת בגין ערים, 1936.

 צו מם׳ 45 לש׳ 1937, מאת הנציב העליון.

 גבולות אזור בנין עיר באזור העירוני של רמלה.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 10 (1) מפקודת בנין ערים, 1936, ועפ״י בקשתה של
 ועדת מחוז הנגב לבנין ולבנין ערים, הואיל הנציב העליון לצוות ובזה מצוים כי האזור שהוגדר

 בתוספת דלקמן ע״י ועדת מחוז הנגב לבנין ולבנין ערים יהא אזור בנין עיר.

 גבולות האזור סומנו בקו כחול על תכנית בנין עיר מם׳ 143/37 של האזור העירוני של רמלה,
 שנחתמה ע״י הנציב העליון ויו״ר ועדת מחוז הנגב לבנין ולבנין ערים, והעתקה מן התכנית הונחה
 במשרדי מושל מחוז יפו ובמשרדי עירית רמלה, ושם יוכל כל אדם מעונין לראותה בשעות העבודה

 הרגילות.

 הצו שנתפרסם בעתון הרשמי מם׳ 77 מיום 15 באוקטובר, 1922, המכריז את רמלה ולוד כאזור
 בנין עיר אחד עפ״י הפקודה הקודמת של אזור בנין ערים, 1921, בוטל בזה.
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 תוספת.

 גבולות בנין עיר באזור העירוני של רמלה.

: מםימן גבול בנין עיר מס׳ 1 הנמצא בכביש המוביל מכביש הראשי ירושלים—יפו לשדה ם ו ר  ד
 התעופה של חילות האויר המלכותי ובמקום חבורם של הגושים הרשומים מס׳ 4403
 ו־4374 בכוון מערבי לאורך כביש אל מריםטאן ובהמשך הגבולות הצפוניים של הגושים
 מס׳ 4403, 4406 ר4367 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 2, הנמצא בהמשך לכביש אל מריםטאן

 דרומית מערבית לבית המטבחים ובמקום חבורם של הגושים מם׳ 4367 ד4357.

: משם בכוון צפוני לאורך הגבול המערבי של השביל העובר ליד אל מוכאנה והגבולות ב ר ע  מ
 המזרחיים של הגושים מס׳ 4357 ו־4356 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 3, הנמצא בפנה

 הצפונית מזרחית של גוש מס׳ 4356 ובמקום חבורם של הגושים מס׳ 4347 ו־4356.

: משם בכוון מזרחי לאורך גבול הדרומי של גוש מם׳ 4347 בהמשך גבול אל מקלבין ן ו פ  צ
 לסימן גבול בנין עיר מס׳ 4, הנמצא בכביש ירושלים—יפו בפנה המזרחית של גוש
 מם׳ 4347; משם בכוון מערבי בהמשך לגבול המערבי של כביש ירושלים וחוצה את
 הגבול המזרחי לסימן גבול בנין עיר מם׳ 5, הנמצא במקום חבורם של הגושים מם׳
 4348 ד4346? משם בכוון מזרחי לאורך הגבול הדרומי של גוש מם׳ 4346 לסימן גבול
 בנין עיר מם׳ 6 הנמצא קרוב לקו מםלת־הברזל הראשי יפו—ירושלים ובמקום חבורם

 של הגושים מם׳ 4345 ד4346.

: משם בכוון דרומי מזרחי בהמשך לגבול הדרומי של גוש מס׳ 4345, העובר באופן ח ר ז  מ
 מקביל לקו העיקרי של מםלת הברזל ירושלים—יפו בהמשך לאורך הגבול המערבי של
 הגושים מם׳ 4344 ו־4375 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 7, הנמצא צפונה לכביש הראשי
 ירושלים—יפו במקום חבורם של הגושים מם׳ 4374 ו־4375? משם בכוון דרומי מערבי
 לאורך הגבול המערבי של הגוש מם׳ 4374 החוצה את הכביש הראשי ירושלים—יפו
 וממשיך לאורך הגבול המזרחי של הכביש המוביל לשדה התעופה של חיל האויר

 המלכותי לנקודת המוצא של סימן גבול בנין עיר מס׳ 1.

 בפקודת הוד מעלתו,

 ו. ד. בטרשיל,
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  11 ב



 פקודת בנין ערים, 1936.

 צו מם׳ 46 לש׳ 1937, מאת הנציב העליון.

 גבולות אזור בנין עיר באזור הכפרי של רמלה.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 10(1) מפקודת בנין עיר, 1936, ועפ״י בקשתה של ועדת
 מחוז הנגב לבנין ולבנין ערים, הואיל הנציב העליון לצוות ובזה מצוים כי האזור שהוגדר בתוספת

 דלקמן ע״י ועדת מחוז הנגב לבנין ולבנין ערים יהא אזור בנין עיר.

 גבולות האזור סומנו בקו כחול על תכנית בנין עיר של האזור הכפרי של רמלה מם׳ 138/37,
 שנחתמה ע״י הנציב העליון ויו״ר ועדת מחוז הנגב לבנין ולבנין ערים ן העתקה מן התכנית הונחה
 במשרדי עירית רמלה ובמשרדי מושל המחוז, יפו, ושם יוכל כל אדם מעונין לראותה בשעות העבודה

 הרגילות.

 סימני גבולות בנין העיר הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל קבועות בעמודי בטון בגובה
 50 ס״מ מעל לפני האדמה וכל יתד מסומנת במספר. כשסימני הגבול צריכים להיות בואדי או בנהר
 או במרכזו של כביש קיים או של כביש העומד להיסלל, נקבעו הסימנים באזור בנין העיר, עד

 כמה שאפשר, סמוך לנקודות הנזכרות בתוספת.

 הצו שנתפרסם בעתון הרשמי גליון 77 מיום 15 באוקטובר, 1922, המכריז את רמלה ולוד כאזור
 בנין עיר אחד עפ״י הפקודה הקודמת של בנין עיר 1921, בוטל בזה.

 תוספת.

 גבולות בנין עיר באזור הכפרי של רמלה.

: מסימן גבול בנין עיר מס׳ 1, הנמצא בפנה המערבית של הגוש הרשום מס׳ 4419, של ב ר ע  מ
 כפר רמלה, משם בכוון צפוני מזרחי לאורך הגבול המערבי של גושים מם׳ 4419, 4418,
 ד4417 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 2, הנמצא במקום החבור הדרומי מערבי של גושים
 מם׳ 4415 ו־4416? משם בכוון צפוני לאורך הגבול המערבי של גושים מם׳ 4415, 4414
 ו־4363, לסימן גבול בנין עיר מם׳ 3, הנמצא בגבול הדרומי מזרחי של גוש מם׳ 4361;
 משם בהמשך לכוון צפוני מערבי כללי לאורך הגבול הדרומי של גושים מם׳ 4361,
 ו־4362 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 4 הנמצא בפנה הצפונית מערבית של גוש מם׳ 4362;
, 4362, 4361, ו־4360 לסימן  משם בכוון מזרחי לאורך הגבול הצפוני של גושים מם
 גבול בנין עיר מם׳ 5, הנמצא במקום חבורם של הגושים מם׳ 4360 ר4353 ? משם בהמשך
 לכוון צפוני לאורך הגבול המערבי של הגושים מס׳ 4353, 4352 ו־4351 לסימן גבול

 בנין עיר מם׳ 6, הנמצא בפנה הצפונית מערבית של גוש מם׳ 4351.
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: משם בהמשך לכוון מזרחי, לאורך הגבול הצפוני של גושים מם׳ 4351 ד4350 לסימן ן ו פ  צ
 גבול בנין עיר מם׳ 7, הנמצא במקום חבורם של הגושים מם׳ 4350 ו־4349 ? משם בהמשך
 לכוון צפוני לאורך הגבול המערבי של גוש מס׳ 4349 וחוצה את קו מםלת הברזל
 הפלשתינאית (א״י) לרחובות לסימן גבול בנין עיר מם׳ 8, הנמצא בפנה הצפונית
 מערבית של גוש מם׳ 4339? משם נמשך הגבול לאורך הגבול הצפוני של גוש
 מספר 4349 בכוון מזרחי לסימן גבול בנין עיר מם׳ 9, הנמצא בכביש הראשי
 של יפו—ירושלים בין ק״מ 47 וקו מסלת הברזל ובמקום חבורם של הגושים
 מס׳ 4349 ו־4337? משם בהמשך לכוון צפוני מערבי לאורך הגבול המערבי של כביש
 זה לסימן גבול בנין עיר מם׳ 10 הנמצא בפנה הצפונית מערבית של גוש מס׳ 4337?
 משם בכוון מזרחי לאורך הגבול הצפוני של גוש מם׳ 4337 לסימן גבול בנין עיר
 מס׳ 11, הנמצא בפנה הצפונית מזרחית של גוש מם׳ 4337? משם בכוון דרומי לאורך
 הגבול המזרחי בגוש מם׳ 4337 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 12? משם בהמשך לאורך
 הגבול של גוש זה בכוון דרומי מזרחי והחוצה את הקו העיקרי של מםלת הברזל של
 פלשתינה (א״י) ללוד ולאורך הגבול הצפוני של הגושים מם׳ 4338, 4339, 4340, 4341,
 4342, ו־4343 לסימן גבול בנין עיר םימן 13 הנמצא בפנה הצפונית מזרחית של גוש

 מם׳ 4343.

: משם בכוון דרומי לאורך הגבול המזרחי של הגושים מם׳ 4343 ו־4347 לסימן גבול ח ר ז  מ
 בנין עיר מם׳ 14 הנמצא בפנה הדרומית מזרחית של גוש מם׳ 4377? משם בכוון מערבי
 לאורך הגבול הדרומי של הגושים מם׳ 4377 ו־4376 לסימן גבול בנין עיר מס׳ 15
 הנמצא במקום חבורם של הגושים מם׳ 4376 ו־4375? משם בכוון דרומי לאורך הגבול
 המזרחי של הגושים מם׳ 4375 ו־4378 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 16 הנמצא במקום
 חבורם של הגושים מם׳ 4378 ד4379? משם בכוון מזרחי לאורך הגבול הצפוני של
 הגושים מם׳ 4379 ד4381 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 17 הנמצא בפנה הצפונית מזרחית
 של גוש מם׳ 4381? משם בכוון דרומי לאורך הגבול המזרחי של הגושים מם׳ 4381
 ו־4383 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 18 הנמצא בכביש יפו—ירושלים ובמקום חבורם
 של הגושים מם׳ 4383 ד4386? משם לאורך הגבול המזרחי והדרומי של
 גוש מם׳ 4386 בכוון דרומי לאורך הגבול המזרחי של הגושים מם׳ 4387, 4422, ו־4423
 לסימן גבול בנין עיר מס׳ 19 הנמצא בפנה המזרחית של גוש מם׳ 4423? משם בכוון
 דרומי לאורך הגבול המזרחי של הגושים מס׳ 4423, 4426 ו־4427 לסימן גבול בנין

 עיר מם׳ 20 הנמצא בפנה הדרומית מזרחית של גוש מס׳ 4427?

: משם לאורך הגבול הדרומי של גוש מם׳ 4427 בכוון צפוני מערבי ולאורך הגבול ם ו ר  ד
 הדרומי של גוש מם׳ 4426 לסימן גבול בנין עיר מס׳ 21, הנמצא בנקודה הדרומית
 ביותר של הגושים מם׳ 4424 ו־4425? משם בהמשך לכוון צפוני מערבי לאורך הגבול
 המערבי של הגושים מם׳ 4425 ו־4421 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 22, הנמצא בפנה
 הצפונית מערבית של גוש מס׳ 3321? משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של הגושים
 מס׳ 4396 ו־4399 וחוצה את הקו העיקרי של מםלת הברזל ירושלים—רמלה לסימן
 גבול בנין עיר מס׳ 23 הנמצא במקום חבורם של הגושים מס׳ 4399 ד4409? משם
 בכוון צפוני מערבי לאורך הגבול הדרומי של הגושים מס׳ 4409 ו־4410 לסימן גבול
 בנין עיר מם׳ 24 הנמצא בפנה הדרומית מערבית של גוש מם׳ 4410? משם דרומה
 לאורך הגבול. הדרומי של גוש מס׳ 4412 והגבול המזרחי של גוש מס׳ 4420 לםימן
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 גבול בנין עיר מס׳ 25 הנמצא בפנה הדרומית מזרחית של גוש מס׳ 4420; משם
 בכוון צפוני מערבי לאורך הגבול הדרומי של הגושים מם׳ 4420 ו־4419 לנקודת המוצא

 בסימן גבול בנין עיר מם׳ 1.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ו. ד. בטרשיל

. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937• ה י נ ו י  11 ב

 פקודת בנין ערים, 1936.

 הרכבה של הועדה המקומית לבנין ולבנין ערים, האזור הכפרי של בירה.

 בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף 7 (1) מפקודת בנין ערים, 1936, מנתה ועדת מחוז
 ירושלים לבנין ולבנין ערים את האנשים דלהלן לכהן כועדה מקומית לבנין ולבנין ערים לאזור בנין

 עיר באזור הכפרי של בירה:

 1. פקיד המחוז, (יו״ר).
 2. היועץ לבנין ערים או בא־כחו.

 3. הרופא הממשלתי הראשי, או בא־כחו.
 4. המהנדס המחוזי, או בא־כחו.

 5. יו״ר המועצה המקומית, בירה.
 6. חבר אהד מטעם הצבור שיתמנה ע״י מושל המחוז.
 7. חבר אחד מטעם הצבור שיתמנה ע״י מושל המחוז.

 ג. מקלרן
ם י ל ש ו ר ז י ו ח ת מ ד ע ר ו ״ ו מ י ״  מ

. ם י ד ן ע י נ ב ל ן ו י נ ב , 1937. ל י נ ו י  21 ב

 פקודת בנין ערים, 1936.

 צו מם׳ 47 לש׳ 1937 מאת הנציב העליון.

 גבולות אזור בנין עיר של בירה.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 10 (1) מפקודת בנין ערים, 1936, ועפ״י בקשתה של
 ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים, הואיל הנציב העליון לצוות ובזה מצוים כי האזור שהוגדר

 בתוספת דלקמן ע״י ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים יהא אזור בנין עיר.

 גבולות האזור סומנו בקו כחול על תכנית בנין עיר מם׳ 135/37 של רמאלה ובירה, שנחתמה
 ע״י הנציב העליון ויו״ר ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין-ערים, והעתקה מן התכנית הונחה במשרדי
 המועצה המקומית, בירה, ובמשרדי מושל מחוז.ירושלים, ושם יוכל כל אדם מעונין לראותה בשעות

 העבודה הרגילות.
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 סימני גבולות בנין העיר הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל קבועות בעמודי ביטון בגובה
 של 50 ס״מ מעל לפני האדמה וכל יתד מסומנת במספר המתאים לה. מקום שסימני הגבול צריכים
 להיות בואדי או במרכזו של כביש קיים או העומד להיסלל נקבעו הסימנים באזור בנין, העיר

 סמוך, עד כמה שאפשר, לנקודות המסומנות בתוספת.

 תוספת.

 גבולות בנין עיר של בירה.

 צ פ ד ן: מסימן גבול בנין עיר מם׳ 1, הנמצא בכביש אבו קש ובמקום חבורם של הגבולות
 העירוניים של רמאלה ובירה ובסימן גבול בנין עיר מס׳ 7 של גבולות תכנית העיר
 רמאלה בכוון מזרחי לאורך הגבול העירוני של בירה לסימן גבול בנין עיר מם׳ 2,
 הנמצא בכביש כילת אל נטש 5 משם ממשיך הגבול לאורך הגבול העירוני בכוון מזרחי
 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 3, הנמצא בכביש הראשי של ירושלים—שכם? משם בכוון
 דרומי לאורך הגבול העירוני לסימן גבול בנין עיר מם׳ 4, הנמצא בדרך אל בלאד?
 משם ממשיך הגבול לאורך הגבול העירוני של בירה בכוון מזרחי לסימן גבול בנין עיר

 מס׳ 5, הנמצא מזרחה לבור השופכין, הנמצא בנקודה זו.

: משם בכוון דרומי לאורך הגבול העירוני וממשיך במרחק ידוע בכביש אל נייאדיר ח ר ז  מ
 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 6, הנמצא בשביל המחבר עם כביש ג׳בל אל טוויל.

: משם בכוון מערבי לאורך הגבולות העירוניים לסימן גבול בנין עיר מם׳ 7, הנמצא ם ו ר  ד
 בכביש ואדי אל עין? משם ממשיך הגבול בכוון מערבי לאורך גבול זה עד לסימן גבול
 בנין עיר מם׳ 8, הנמצא בכביש אל באם? משם ממשיך הגבול בכוון מערבי לאורך
 הגבול העירוני לסימן גבול בנין עיר מם׳ 9, הנמצא בבית המטבחים" דרומה לכביש
 אל עין? משם ממשיך הגבול לאורך הגבול העירוני בכוון דרומי לסימן גבול בנין
 עיר מם׳ 10? משם נמשך הגבול בכוון מערבי לאורך הגבול העירוני כשהוא חוצה
 את הכביש הראשי של בירה—ירושלים לסימן גבול בנין עיר מס׳ 11, הנמצא במקום
 חבורו של כביש ראשי זה והגבול העירוני? משם בכוון צפוני לאורך הגבול העירוני
 לסימן גבול בנין עיר מם׳ 12, הנמצא במחצבה ובסימן גבול בנין עיר מם׳ 10 של רמאלה.

: משם בכוון צפוני־מערבי ולאורך גבול הכפר המקביל באופן כללי לכביש י מירושלים ב ר ע  מ
 לרמאלה לסימן גבול בנין עיר מם׳ 13 הנמצא דרומה לבתי־משפט השלום ובסימן גבול
 בנין עיר מם׳ 9 של רמאלה ? משם ממשיך הגבול בכוון צפוני־מזרחי לאורך גבול הכפר
 המבדיל את בירה מרמאלה לסימן גבול בנין עיר מם׳ 14, הנמצא בכניסה לבית הספר
 המםיונרי אמריקן פרינדם ולסימן גבול בנין עיר מס׳ 8, •של רמאלה? משם ממשיך
 הגבול בכוון צפוני כללי לאורך גבול הכפר המבדיל את בירה ורמאלה כשהוא עובר
 את שכונת חארת חבלת אל זית לנקודת המוצא בסימן גבול בנין עיר מם׳ 1, הנמצא

 בכביש אבו קש ובסימן גבול בנין עיר מם׳ 7 של רמאלה.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ו. ד. בטרשיל

. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  21 ב
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 פקודת בנין ערים, 1936.

 צו מם׳ 48 לש׳ 1937 מאת הנציב העליון.

 גבולות אזור בנין עיר של רמאלה.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 10(1) מפקודת בנין ערים, 1936, ועפ״י בקשה של ועדת
 מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים, הואיל הנציב העליון לצוות ובזה מצוים כי האזור שהוגדר בתוספת

 דלקמן ע״י ועדת מחוה ירושלים לבנין ולבנין ערים יהא אזור בנין עיר,

 גבולות האזור סומנו בקו כחול על תכנית בנין עיר מם׳ 135/37 של רמאלה ובירה שנחתמה
 ע״י הנציב העליון ויו״ר ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים, והעתקה מן התכנית הונחה במשרדי
 עירית רמאלה ובמשרדי מושל מחוז ירושלים, ושם יוכל כל אדם מעונין לראותה בשעות העבודה

 הרגילות.

 סימני גבולות בנין העיר הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל קבועות בעמודי. ביטון בגובה
 של 50 ס״מ מעל לפני האדמה, וכל יתד מסומנת במספר המתאים לה. מקום שסימני הגבול צריכים
 להיות בואדי או במרכזו של כביש קיים או העומד להיסלל נקבעו הסימנים באזור בנין עיר סמוך,

 עד כמה שאפשר, לנקודות המסומנות בתוספת.

 תוספת.
 גבולות בנין עיר של רמאלה.

ן מסימן גבול בנין עיר מם׳ 1, הנמצא במקום חבורם של הכבישים אל טיר ואל משנקה ו פ  צ
 בכוון צפוני־מזרחי לאורך הכביש הזה ומשם מזרחה לאורך הגבול העירוני לסימן גבול
 בנין עיר מם׳ 2, הנמצא בעין ג׳דואל; משם בכוון צפוני לאורך גבול זה ומקביל
 לכביש עין מצפה לסימן גבול בנין עיר מם׳ 3, הנמצא בכביש זה? משם ממשיך הגבול
 בכוון דרומי־מזרחי לאורך הגבול הצפוני של הכביש והגבול העירוני לסימן גבול
 בנין עיר מם׳ 4, הנמצא בחארת שעב ג׳ער; משם בכוון צפוני מזרחי לאורך גבול זה וממשיך
 לאורך גבולות הנכם מערבה לכביש דיר גםאנה לאורך הגבול העירוני לגבול תכנית
 בנין עיר? משם בכוון מזרחי כללי לסימן גבול בנין עיר מם׳ 6, הנמצא בכביש אבו
 קש ומשם בכוון דרומי־מזרהי לאורך הגבול העירוני לסימן גבול בנין עיר מם׳ 7.

. משם בכוון דרומי לאורך גבול הכפר בין רמאלה ובירה ועובר דרך חארת חבלת : ח ר ז  מ
 אל זית למערבו של ביה׳׳ם המםיונרי אמדיקן פרינדם, לסימן גבול בנין עיר מם׳ 8,
 הנמצא לצדה המערבי של הכניסה לביה״ם המםיונרי אמריקן פרינדם בכביש הראשי
 רמאלה—בירה ובגבול הכפר? משם ממשיך הגבול בכוון מערבי לאורך הגבול הדרומי
 של כביש זה לסימן גבול בנין עיר מם׳ 9, הנמצא דרומית־מזרחית לבתי משפט השלום;
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 משם ממשיך הגבול בכוון דרומי־מזרחי לאורך גבול הכפר ומקביל לכביש דמאלה—
 ירושלים בסביבת המחצבה לסימן גבול בנין .עיר מם׳ 10, הנמצא בנקודה הדרומית

 מזרחית של מחצבה זו ובגבול הכפרי.

: משם ממשיך הגבול לאורך גבול הכפר בכוון מערבי לסימן גבול בנין עיר מם׳ 11, ם ו ר  ד
 הנמצא בכביש ראם חוםין; משם ממשיך הגבול בכוון דרומי לאורך גבול זה לסימן
 גבול בנין עיר מם׳ 12, הנמצא בכביש ראם חוסין? משם בכוון דרומי־מערבי לאורך
 הגבול העירוני לסימן גבול בנין עיר מם׳ 13 הנמצא בכביש אל דיק? משם בכוון
 צפוני־מערבי לאורך הגבול הדרומי של כביש זה לסימן גבול בנין עיר מס׳ 14, הנמצא
 במקום חבורם של שלשה כבישים? משם בכוון דרומי לאורך הגבול העירוני של כביש
 אל מקברה לסימן גבול בנין עיר מם׳ 15, הנמצא בכביש אל מקברה? משם בכוון
 צפוני־מערבי לאורך הגבול לסימן גבול בנין עיר מם׳ 16, הנמצא בכביש אל מיסיון?
 משם חוצה הגבול את הארת אל מיזראב בכוון מערבי לסימן גבול בנין עיר מס׳ 17,
 הנמצא בכביש עקבת אל כנאזיר? משם ממשיך הגבול בכוון דרומי מערבי לסימן גבול
 בנין עיר מם׳ 18, הנמצא בכביש עין אל מנג׳ד ומשם בכוון דרומי לסימן גבול בנין עיר
 מס׳ 19, הנמצא בכביש זה ובגבול העירוני ? משם בכוון מערבי לאורך הגבול לסימן

 גבול בנין עיר מם׳ 20 הנמצא בכביש אל מריג׳מי.

: משם בכוון צפוני לאורך הגבול העירוני לסימן גבול בנין עיר מס׳ 21 בכביש ביתוניה ב ר ע  מ
 ועין עאריק? משם בכוון מזרחי לאורך הגבול העירוני לסימן גבול בנין עיר מם׳ 22,
 הנמצא צפונה למלון חרב פלאם? משם בכוון צפוני לאורך הגבול העירוני ומקביל
 בדרך כלל לכביש בטן אל חווה .לסימן גבול בנין עיר מם׳ 23 הנמצא בכביש אל

 טירה? משם בכוון צפוני מערבי לנקודת המוצא בסימן גבול בנין עיר מם׳ 1.

 בפקודת הוד מעלתו,
 ו. ד. בטרשיל

. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  21 ב

 פקודת בנין ערים, 1936.

 מודעה על אישור זמני של תכנית בנין עיר, מחוז ירושלים.

 נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף 16 (1) מפקודת בנין ערים, 1936, כי תכנית בנין עיר
 שבתוך אזור בנין עיר של ירושלים, הידועה בשם תכנית מם׳ 485, התכנית המורחבת של מחנד
 המשטרה שעל הר הצופים, נתאשרה באופן זמני ע״י ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים והונחה
 ביחד עם התרשימים השייכים לה במשרדי עירית ירושלים ושם יוכל כל אדם לראותם בכל יום

 בין שעה 8 לשעה 10 בבקר.
 כל המעונין אם בתורת בעלים ואם בדרך אחרת בקרקע, בבנינים או בנכסים אחרים הנפגעים
 ע״י התכנית רשאי להגיש התנגדות לתכנית לועדה המקומית לבנין ולבנין ערים במשרדי עירית

 ירושלים בתוך שני חדשים מיום פרסום המודעה הזאת בעתון הרשמי.
 ג. מקלרן

ם י ל ש ו ר ז י ו ח ת מ ד ע ר ו ״ ו מ י ״  מ
. ם י ר ן ע י נ ב ל ן ו י נ ב , 1937 . ל י נ ו י  10 ב
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.  פקודת בנין ערים, 936 ו

 מודעה על אישור סופי •של תכנית בנין עיר ע״י הנציב העליון.

 הואיל ותכנית בתוך אזור בנין עיר של ירושלים, הידועה בשם תכנית מם׳ 413 (תיקון) של
 החברה למברגר, קרנר, שטוב ושות׳, בקטאמון, אושרה באופן זמני ע״י ועדת מחוז ירושלים לבנין
 ולבנין ערים, ומודעה בדבר הנחת התכנית במשרדי עירית ירושלים, נתפרסמה בעתון הרשמי גליון

 662 מיום 28 בינואר, 1937 ?

 והואיל ולא הוגשו כל התנגדויות לתכנית וועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים פנתה לנציב
 העליון בבקשת רשות ליתן תוקף לתכנית?

 והואיל והתכנית בצירוף התרשימים השייכים לה הוגשו לנציב העליון והוא חתם עליהם?

 הילכך מודיעים בזה בהתאם לסעיף 18 (2) מפקודת בנין ערים, 1936, כי הנציב העליון אשר
 את התכנית והתרשימים והתכנית תקבל תוקף 15 יום לאחר פרסום המודעה הזאת בעתון הרשמי.

 ונמםרת בזה מודעה כי התכנית והתרשימים הונחו במשרדי עירית ירושלים ושם יוכל כל אדם

tili Ii.1לראותם. ::וי 

 ו. ד. בטרשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  18 ב

 פקודת בנין ערים, 1936.

 מודעה על אישור סופי של תכנית בנין עיר ע״י הנציב העליון.

 הואיל ותכנית בתוך אזור בנין עיר של ירושלים, הידועה בשם תכנית מס׳ 432, של דאוד מוםטפה,
 שכונת מקור חיים אושרה באופן זמני ע״י ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים, ומודעה בדבר

 הנחת התכנית במשרדי עירית ירושלים נתפרסמה בעתון הרשמי גליון 670 מיום 4 במרץ, 1937?

 והואיל ולא הוגשו כל התנגדויות לתכנית וועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים פנתה לנציב
 העליון בבקשת רשות ליתן תוקף לתכנית?

 והואיל והתכנית בצירוף התרשימים השייכים לה הוגשו לנציב העליון והוא חתם עליהם?

 הילכך מודיעים בזה בהתאם לסעיף 18 (2) מפקודת בנין ערים, 1936, כי הנציב העליון אשר
 את התכנית והתרשימים והתכנית תקבל תוקף 15 יום לאחר פרסום המודעה הזאת בעתון הרשמי.

 ונמסרת בזד, מודעה כי התכנית והתרשימים הונחו במשרדי עיירית ירושלים ושם יוכל כל אדם
 לראותם.

 ו. ד. בטרשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י א מ  19 ב
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 פקודת בנין ערים, 1936.

 מודעה על אישור סופי •של תכנית בנין עיר ע״י הנציב העליון.

 הואיל ותכנית בתוך אזור בנין עיר של ירושלים, הידועה בשם תכנית מם׳ 458, של חסן מנצור,
 שכונת רוממה, אושרה באופן זמני ע״י ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים ומודעה בדבר

 הנחת התכנית במשרדי עירית ירושלים נתפרסמה בעתון הרשמי גליון 670 מיום 4 במרץ, 1937?

 והואיל וועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים דנה בהתנגדויות שהוגשו לתכנית והיא פנתה
 לנציב העליון בבקשת רשות ליתן תוקף לתכנית;

 והואיל והתכנית בצירוף התרשימים השייכים לה הוגשו לנציב העליון והוא חתם עליהם;

 הילכך מודיעים בזה בהתאם לסעיף 18 (2) מפקודת בנין ערים, 1936, כי הנציב העליון אשד
 את התכנית והתרשימים והתכנית תקבל תוקף 15 יום לאחר פרסום המודעה הזאת בעתון הרשמי.

 ונמםרת בזה מודעה כי התכנית והתרשימים הונחו במשרדי עירית ירושלים ושם יוכל כל אדם

 לראותם.

 ו. ד. בטרשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י א מ  19 ב

 פקודת בנין ערים, 1936.

 מודעה על אישור סופי של תכנית בנין עיר ע״י הנציב העליון.

 הואיל ותכנית בתוך אזור בנין עיר של ירושלים, הידועה בשם תכנית מם׳ 459, שכונת ביוד
 יעקב, אושרה באופן זמני ע״י ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים, ומודעה בדבר הנחת התכנית

 במשרדי עירית ירושלים נתפרסמה בעתון הרשמי גליון 670 מיום 4 במרץ, 1937;

 והואיל ולא הוגשו כל התנגדויות לתכנית וועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים פנתה לנציב
 העליון בבקשת רשות ליתן תוקף לתכנית;

 והואיל והתכנית בצירוף התרשימים השייכים לה הוגשו לנציב העליון והוא חתם עליהם;

 הילכך מודיעים בזה בהתאם לסעיף 18 (2) מפקודת בנין ערים, 1936, כי הנציב העליון אשר
 את התכנית והתרשימים והתכנית תקבל תוקף 15 יום לאחר פרסום המודעה הזאת בעתון הרשמי.

 ונמםרת בזה מודעה כי התכנית והתרשימים הונחו במשרדי עירית ירושלים ושם יוכל כל אדם
 לראותם.

 ו, ד. בטרשיל
. י ש א ר ר ה י כ ז מ , 1937. ה י א מ  19 ב



 פקודת בנין ערים, 1936.

 מודעה על אישור סופי של תכנית פרצלציה, מחוז ירושלים.

,461 ,  הואיל ותכנית פרצלציה בתוך אזור בנין עיר של ירושלים, הידועה בשם תכנית מם
 תכנית פרצלציה של ג׳מיל טמם ושות׳ (לפנים של הבטריקיה הלטינית, קטמון) אושרה באופן זמני
י ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין ערים, ומודעה בדבר הנחת התכנית במשרדי עירית ירושלים, ׳  ע׳

 נתפרסמה בעתון הרשמי גליון 678 מיום 1 באפריל, 1937 ;

 והואיל ולא הוגשה כל התנגדות לתכנית;
 והואיל והתכנית בצירוף התרשימים השייכים לה הוגשו ליו״ר ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין

 ערים והוא חתם עליהם בשם הועדה הנ״ל;

 הילכך מודיעים בזה בהתאם לסעיף 20(6) מפקודת בנין ערים, 1936, כי ועדת מחוז ירושלים
 לבנין ולבנין ערים אשרה את התכנית והתרשימים והתכנית תקבל תוקף 15 יום לאחר פרסום המודעה

 הזאת בעתון הרשמי.
 ונמסרת בזה מודעה כי התכנית והתרשימים הונחו במשרדי עירית ירושלים ושם יוכל כל אדם

 לראותם.
 ג. מקלרן

ם י ל ש ו ר ז י ו ח ת מ ד ע ר ו ״ ו מ י ״  מ
. ם י ר ן ע י נ ב ל ן ו י נ ב , 1937 . ל י נ ו י  10 ב

 פקודת בנין ערים, 1936.

 מודעה על אישור סופי של תכנית פרצלציה, מחוז ירושלים.

 הואיל ותכנית פרצלציה בתוך אזור בנין עיר של ירושלים, הידועה בשם תכנית מס׳ 466, תכנית
 פרצלציה של צאלח חג׳אזי, המושבה האמריקאית, אושרה באופן זמני ע״י ועדת מחוז ירושלים
 לבנין ולבנין ערים ומודעה בדבר הנחת התכנית במשרדי עירית ירושלים נתפרסמה בעתון הרשמי

 גליון 678, מיום 1 באפריל, 1937;
 והואיל ולא הוגשה כל התנגדות לתכנית;

 והואיל והתכנית בצירוף התרשימים השייכים לה הוגשו ליו״ר ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין
 ערים והוא חתם עליהם בשם הועדה הנ״ל;

 הילכך מודיעים בזה בהתאם לסעיף 20(6) מפקודת בנין ערים, 1936, כי ועדת מחוז ירושלים
 לבנין ולבנין ערים אשרה את התכנית והתרשימים והתכנית תקבל תוקף 15 יום לאחר פרסום המודעה

 הזאת בעתון הרשמי.
 ונמםרת בזה מודעה כי התכנית והתרשימים הונחו במשרדי עירית ירושלים ושם יוכל כל אדם

;f #: 1 .לראותם 
 ג. מקלרן

ם י ל ש ו ר ז י ו ח ת מ ד ע ר ו ״ ו מ י ״  מ
. ם י ר ! ע י נ ב ל ן ו י נ ב , 1937 . ל י נ ו י  10 ב
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 פקודת בנין ערים, 1936.

 מודעה על אישור סופי •של תכנית פרצלציה, מחוז ירושלים.

 הואיל ותכנית פרצלציה בתוך אזור בנין עיר של ירושלים, הידועה בשם תכנית מס׳ 467, תכנית
 פרצלציה של שכיב נשאשיבי, שיך ג׳ראח, אושרה באופן זמני ע״י ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין
 ערים ומודעה בדבר הנחת התכנית במשרדי עירית ירושלים נתפרסמה בעתון הרשמי גליון 678

 מיום 1 באפריל, 1937 ז

 והואיל ולא הוגשה כל התנגדות לתכנית?
 והואיל והתכנית בצירוף התרשימים השייכים לה הוגשו ליו״ר ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין

 ערים והוא חתם עליהם בשם הועדה הנ״ל;

 הילכך מודיעים בזה בהתאם לסעיף 20(6) מפקודת בנין ערים, 1936, כי ועדת מחוז ירושלים
 לבנין ולבנין ערים אשרה את התכנית והתרשימים והתכנית תקבל תוקף 15 יום לאחר פרסום המודעה

 הזאת בעתון הרשמי.
 ונמסרת בזה מודעה כי התכנית והתרשימים הונחו במשרדי עירית ירושלים ושם יוכל כל אדם

 לראותם.
 ג. מקלרן

ם י ל ש ו ר ז י ו ח ת מ ד ע ר ו ״ ו מ י ״ , 1937 . מ י נ ו י  10 ב
. ם י ר ן ע י נ ב ל ן ו י נ ב  ל

 פקודת בנין ערים, 1936.

 מודעה על אישור סופי של תכנית פרצלציה, מחוז ירושלים.

 הואיל ותכנית פרצלציה בתוך אזור בנין עיר של ירושלים, הידועה בשם תכנית מס׳ 470,
 תכנית פרצלציה של עזיז ביי דאודי, מקור חיים, אושרה באופן זמני ע״י ועדת מחוז ירושלים לבנין
 ולבנין ערים ומודעה בדבר הנחת התכנית במשרדי עירית ירושלים נתפרסמה בעתון הרשמי גליון

 678 מיום 1 באפריל, 1937;

 והואיל ולא הוגשה כל התנגדות לתכנית;
 והואיל והתכנית בצירוף התרשימים השייכים לה הוגשו ליו״ר ועדת מחוז ירושלים לבנין ולבנין

 ערים והוא חתם עליהם בשם הועדה הנ״ל;

 הילכך מודיעים בזה בהתאם לסעיף 20(6) מפקודת בנין ערים, 1936, כי ועדת מחוז ירושלים
 לבנין ולבנין ערים אשרה את התכנית והתרשימים והתכנית תקבל תוקף 15 יום לאחר פרסום המודעה

 הזאת בעתון הרשמי.

 וינמםרת בזה מודעה כי התכנית והתרשימים הונחו במשרדי עירית ירושלים ושם יוכל כל אדם
 לראותם.

 ג. מקלרן
ם י ל ש ו ר ז י ו ח ת מ ר ע ר ו ״ ו מ י ״ , 1937 . מ י נ ו י  10 ב

. ם י ר ן ע י נ ב ל ן ו י נ ב  ל
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 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין).

 צו מם׳ 49 לש׳ 1937, מאת הנציב העליון.

 בתוקף הסמכויות המסורות לנציב העליון בסעיף 34 מפקודת הקרקעות, (סדור זבות הקבין),
 צוד! הנציב העליון שבגבולות אדמות הכפר דימרה, באזור הסדור של נפת עזה, לא יסודר שום רישום
 קרקע של כל תובע, אם •שטחם או רחבם של החלקה או השטח המהוה חלק של חלקה בלתי מחולקת
 או של אדמת מושאע כפרית הנתבעים ע״י איזה תובע הם פחותים מן השיעורים המינימליים דלקמן:—

 שטחים מינימליים.
 החלקים בחלקות

 הלקות הקרקע מושאע כפרי

 סוג הקרקע, השטח הרוחב שטח החלק

 (א) אדמת חרישה שאינה כלולה באחד הסוגים דלקמן 1 דונם 5 מטרים

 (ב) פרדסים חצי דונם 5 מטרים
 (ג) גנים ומכלאות *לבהמות הסמוכים למגרש כפר

 בתוך תחומי אזור שיוגדר ע״י הפקיד המסדר רבע דונם 21 מטרים

 2. את הנכסים דלקמן אפשר לרשום מבלי להתחשב עם שטחה או רחבה של חלקה או עם
 שטחו של כל חלק: —

 בנינים
 המגרש שעליו הוקם בנין או שעומדים להקים עליו בנין.

 דרכים פרטיות או משותפות.
 החצר השייכת לבית.

 בארות וקרקעות השייכות לבארות.
 זרמי מים ותעלות השקאה פרטיים.

 גרנות פרטיות.
 מחצבות פרטיות.

 3. אם רחבה של חלקה הוא פחות מאחד השעורים המינימליים הקבועים, אך שטחה אינו•
 פחות מכן, יוכל הפקיד המסדר עפ״י שקול דעתו הוא לצוות להתאים גבולות חלקה או חלקות

 לגבולותיהם של חלקה או חלקות סמוכים ע״י חלופי קרקע בעלת ערך שוה.
 4. —(1) קטע של קרקע שאין לרשמו עפ״י הוראות הצו הזה יוסף לקרקע של בר מיצרא

 אשר ישלם לבעל הקטע פיצויים שיוערכו ע״י הפקיד המסדר.
 (2) חלק שאין לרשמו עפ״י הוראות הצו הזה, יוסף לחלקו של בעל־שותף באותה החלקה והלה

 ישלם לבעל החלק פצויים בסכום שייערך ע״י הפקיד המסדר.
 אם לא שולמו הפיצויים או אס הצדדים הנוגעים בדבר לא הגיעו לידי הסכם אחר הנוח לשניהם
 ירשום הפקיד המסדר בלוח הזכויות או בלוח החלוקה את סכום הפיצויים או אותו החלק מםכום
 הפיצויים שנשאר בלתי מסולק, כחוב על הקרקע שיזקף לזכות האיש או האנשים שלהם מגיע

 סכום הפיצויים הנ״ל.
 (3) אם ישנם שני בעלים סמוכים (בני מיצרא), או יותר, או שני בעלים־שותפים או יותר

 יסודר ע״י הפקיד המסדר צרוף הקטע או החלק באחד מן האפנים דלקמן: —

 1 דונם
 חצי דונם

 רבע דונם



— 499 — 

או החלק אליו  (א) אם רק בר מיצרא אחד או בעל-שותף אחד רוצה בהעברת קטע הקרקע.
 יצורף הקטע לחלקתו או לחלקו;

 (ב) אם יותר מבר מיצרא אחד או יותר מבעל-שותף אחה רוצים בהעברת קטע הקרקע אליהם
 ׳ יצורף הקטע לחלקתו של אותו בר מיצרא או הבעל השותף אשר יוחלט עפ״י הגורל.

) אם אף אחד מבני המיצרא או מן הבעלים השותפים אינו רוצה בהעברת הקטע יצורף ג )  י

 הקטע לחלקתו או לחלקו של אותו בר מיצרא או של אותו הבעל השותף שהפקיד המסדר יצוה.
 בתנאי ששום קטע או חלק לא יצורף לשום חלקה או לחלק מלבד אם ההלקה המתקבלת

 מתוך צרוף כזה ראויה לרישום על פי הוראות הצו הזה.
 (4)—(א) אם יש שני קטעים סמוכים או יותר משני. קטעים סמוכים שאינם ראויים לרישום
 על פי הצו הזה יוכל הפקיד המסדר לצרף מספר מספיק של קטעים כאלה שיהוו יחד חלקה

 הראויה י לרישום על פי הוראות הצו הזה.
 (ב) אם יש שני חלקים או יותר שאינם ראויים לרישום עפ״י הצו הזה, יוכל הפקיד המסדר
 לצרף מספר מספיק של חלקים כאלה שיהוו יחד חלק אשר מפאת הם״ה של שטחו הוא

 יהא ראוי לרישום.
 בשאלה מי האדם שבשמו יש לרשום את החלקה או החלק המתקבלים מתוך צרוף כזה

 יחליט הפקיד המסדר באחד מן האפנים דלקמן: —
 (א) אם רק אחד מבעלי הקטעים או רק אחד מן הבעלים השותפים רוצה בחלקה או בחלק המתקבלים

 מצרוף כזה, תרשם החלקה על שמו.
 (ב) אם יותר מבעל אחד של הקטעים או יותר מאחד מן הבעלים השותפים רוצים בחלקה או
 בחלק המתקבלים מצרוף זה, תרשם החלקה על שמו של אותו הבעל או אותו הבעל-השותף

 שיוחלט על פי הגורל.
 י (ג) אם אף אחד מבעלי הקטעים או אף אחד מן הבעלים השותפים איבו רוצה בחלקה או בחלק
 המתקבלים מצרוף זה, תרשם החלקה על שמו של אותו הבעל או אותו הבעל־השותף ^!ןפקיד

 המסדר יצוה.
 5. כמו כן הרשה הנציב העליון את מר מ. חוםייני, עוזר לפקיד המסדר, לכהן במקום
 הפקיד המסדר לצורך ההשתמשות בסמכויות ומלוי התפקידים המסורים לפקיד המסדר בפסקאות 4 (3)

 (א) ו־(ב) מהצו הזה.
 בפקודת הוד מעלתו,

 ו. ד. בטרשיל,
. י ע א ד ז ר ו י כ ז מ , 1937. ה י נ ו י  14 ב

 פקודת הקרקעות (סדור זבות הקנין).

 מודעה על אישור חלוקה.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 23 מפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין), הריני מודיע
 בזה כי אשרתי וקבלתי:—

 (א) את חלוקת קרקעות מושאע בכפר דימרה, בנפת עזה, הנכללות בתוך גוש הרישום מסי•
 1122—1128 ו־1131—1123, בין שקרקעות אלו רשומות ובין שאינן רשומות בספרי האחוזה
 הקיימים בתור חלקים השייכים ליחידים והמוחזקים למעשה בשותפות ומתחלקים מתקופה

 לתקופה בין תושבי הכפר או חלק מהם או בין אנשים אחרים, וכן את —
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 (ב) חלוקת המשנה של קרקעות בכפר דימרה'בנפת עזה הנכללות בתוך גוש הרישום מם׳ 1134,
 והשייכות ליחידים. האישור הזה אינו פוגע בשום זכות בחלקות שתוצרנה מהחלוקה או

 מחלוקת־המשנה הנ״ל.
 כל התובע טובת הנאה בקרקעות הנ״ל, בכפר דימרה, בנפת עזה, — עליו להגיש את תביעתו

 בהתאם להוראות פקודת הקרקעות (סדור זכות הקבין), אם עדיין לא עשה זאת.
. פ. םולמן  י

ת ו ד י ד מ ה ת ו ו ע ק ר ק י ה נ י נ ? ע ה נ , 1937. מ י נ ו י  7 . ב

 פקודת המדידות.

 הודעה עפ״י סעיף 10.

 בקרוב תערכנה מדידות לשם הכנת מפות של אדמות ידועות בכפרים דלקמן: —
 הכפר היפה המקומות

 רמת הצפון היפה הכל
 כופריתה היפה הכל
 כפר חסידים חיפה הכל
 בלד אל שיך חיפה הכל

 נשר חיפה המקומות הנמצאים
 יגור היפה רק צפונה לכביש

 משק יגור חיפה הראשי חיפה—נצרת

 על כל התובעים זכות. בעלות בקרקע בכפרים הנ״ל לציין את גבולות תביעותיהם בסימני
 לכשידרשו לעשות כן.

. סלמון  פ. י
! ת ו ד י ד מ ה ת ו ו ע ק ר ק י ה נ י נ ל ע ה נ , 1937. מ י נ ו י  16 ב

 פקודת הכלבת, 1934.

 מודעה מאת הפקיד הוטרינרי הראשי עפ״י סעיף 9.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 9 מפקודת הכלבת, 1934, הריני מכריז את המקומות דלקמ
 ואת האדמות השייכות להן כאזורים הנגועים בכלבת: —

: ם ר כ ל ו ת ט פ : נ ו פ ת י פ  נ
 אזור עירית יפו, מעברות

 אזור עירית תל־אביב. כפר חיים
 משמר השרון

 כפר ידידיה
 אביחיל
 אלישיב

 כפר הרועה
 וואדי אל חוורת הערבית (דרום).
 וואדי אל חוורת הערבית (צפון).

. מ. סמיט - י
י ש א ר י ה ר נ י ר מ ו ד ה י ק פ , 1937. ה י נ ו י  15 ב




