
 תוספת מס׳ 2
, 935 מיום 19 בספטמבר, 1939.  לעתון הרשמי, גליון מיוחד, מס

 צו הטיס (הגבלות על טיסת אוירונים אזרחיים) (תיקון) 4939 ע״פי פסקה 4 מן
 התוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות (הטלת חוקים), 1937 וע״פי

ות ההגנה 1939.  תקנה 39 מתקנ

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בפסקא 4 של התוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות
 (הטלת חוקים), 1937 ובתקנה 39 מתקנות ההגנה, 1939, אני, סיר הרולד אלפרד מקמיכאל, נציב

 עליון לפלשתינה (א״י), מצוד. בזה לאמור: —

 1. צו זה ייקרא צו הטיס (הגבלות על טיסת אוירונים אזרחיים) (תקון), 1939, וקוראין אותו
 כאחד עם צו הטיס (הגבלות על טיסת אוירונים אזרחיים), 1939, הקרוי להלן הצו העיקרי.

 2. פסקה 2(א) של הצו העיקרי תתוקן ע״י החלפת המלים ״18 באוקטובר״, המופיעות בה,
 במלים ״1 באוקטובר״.

 הרולד מק־מיכאל
 18 בספטמבר, 1939. נציב ע5יוז.

 תסנות ההגנה, 1939.

 צו מאת הנציב העליון עפ״י תקנה 27.

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בתקנות 27 ו־84 מתקנות ההגנה, 1939, הואיל הנציב העליון לצוות,
ר:—  ומצוים בזה לאמו

 א" תיברסיטתמכון ברג והספרייה למשפטים באונ
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 השם• 1. צו זה ייקרא צו ההגנה (כניסתם ויציאתם של אנשים) (.תיקון)׳ 1939,

 וקוראין אותו כאחד עם צו ההגנה (כניסתם ויציאתם של אנשים), 1939, הקרוי להלן
 הצו העיקרי.

ל 2. פסקא 3 של הצו העיקרי תתוקן ע״י הוספת התנאי דלקמן בסוף פסקת־ ש 3 א ק ם פ ז ו ק י  ת

- : ה נ מ י  משנה (1) ה

 ״בתנאי שאין צורך ברשיון בכתב לתושב קבוע של פלשתינה (א״י)
 הרוצה לנסוע לעבריהירדן או לסוריה והלבנון או למצרים, או לתושב קבוע
 של עבר־הירדן, סוריה והלבנון או מצרים, היושב ישיבת עראי בפלשתינה

 (א״י) ורוצה לשוב לארץ מגוריו הקבועים.״

 בפקודת הוד מעלתו,
 ג׳. ס. מקפרםון

 s1 בספטמבר, 1939. .המזכיר הראשי

 פסודת הפירושים.
 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 22 מפקודת הפירושים, הואיל הוד מעלתו להעביר לרושם

 החברות את הסמכויות המסורות לו בסעיף 8 של תקנות ההגנה (כספים), 1939.

 בפקודת הוד מעלתו,
. ם. מקפדםון ,  ג

 18 בספטמבר, 1939. המזכיר הראשי.

 פסודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פסוח), 1939.
 צו מאת המפקח על האספקה עפ״י סעיף 4.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 4 של פקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח),
 1939, אני, קולונל גאורג ויקהאם הירון, המפקח על האספקה, מצוה בזה כי המסחר הסיטוני בכל מיצרך
 מן המיצרכים־בני־פיקוח דלקמן, יצומצם בכל הארץ לאותם האנשים שיש בידם רשיונות לכך מאת

 המפקח על האספקה:—

 סמי-רפואה, תחבושות ניתוח ומוצרי רוקחות.

 מכשירי רפואה, מכשירי ניתוח ומכשירים לריפוי שנים.

 אםפקות לצרכי ריפוי שנים.

 ג, ו. הירון
 13 בספטמבר, 1939. המפקח ע5 האספקה.
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 פקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פקוח), 1939.

 צו עפ״י סעיף 4.

 בתוקף הסמכויות ׳המסורות לי בסעיף 4(ג) מפקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח),
 1939, הריני מבטל בזה׳ את הצו מיום 4 בספטמבר, 1939 (שניתן על ידי עפ״י סעיף 4 מן הפקודה הנ״ל
 ונתפרסם בעתון הרשמי, גליון 930 מיום 12 בספטמבר, 1939), האוסר את יצוא החטה מעיר נצרת

 והנפה.

 ר. ם. צ׳מפיון
 םגז מפקח על האספקה,

 0 בספטמבר, 1939. מחוז הג?י? ועכו.

 פקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח), 1939.

 צו עפ״י סעיף 4.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 4 (ה) מפקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח),
 1939, הריני מצוה בזה כי המסחר הקמעוני במיצרכים בני פיקוח במחוז ירושלים יצומצם, החל מיום

 25 בספטמבר, 1939, ל!**תם האנשים שיש בידם רשיונות ממני.

 א. קיטרוטש
 סגן מפקח 1[ל האספקה,

 12 בספטמבר, 1039. מחוז ירושלים.

 פקודת; צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פקוח), 1939.

 צו עפ״י סעיף 4.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 4 מפקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח), 1939,
די עפ״י סעיף 4 מן הפקודה  הריני מתקן בזה כדלקמן את הצו מיום 30 באוגוסט, 1939, שניתן על י

 הנ״ל ונתפרסם בעתון י הרשמי גליון 920 מיום 2 בספטמבר, 1939 :—

 (א) המלה ״אדם״ תבוא במקום המלה ״סוחר״ המופיעה בפסקה הראשונה הימנו?

 (ב) התוספת לצו הנ״ל (כפי שהוחקה בצו מיום 4 בספטמבר, 1939, שניתן על ידי עפ״י סעיף 4
 מן הפקודה הנ״ל ונתפרסם בעמוד 627 של העתון הרשמי גליון 922 מיום 4 בספטמבר, 1939),
 תתוקן ע״י מחיקת הפרטים ״לחם״, ״בשר״ ו״חמאה״, המופיעים בה, והחלפתם בפרטים דלקמן:—
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 המיצרר

 ״ביתי״ מס׳ 1 ככר בן
 3 אוקיות 0.012

 ״ביתי״ (70% קמח אוסטרלי) מס׳ 2 ככר בן
 3 אוקיות 0.012

 ״א״ (״אלף״ 80% קמח אוסטרלי) ככר בן
 4 אוקיות 0.017

 שיפון (50% קמח אמריקאי, 50% שיפון) ככר בן
 3.75 אוקיות 0.019

 לבן (קמח אמריקאי) ככר בן
 1 אוקיה 0.009
 בשר שור מקומי (ועצמות) טרף 1 רוטל 0.160
 בשר כבש (ועצמות) טרף 1 רוטל 0.150
 בשר עז (ועצמות) טרף 1 רוטל 0.130
 בשר שור מקומי (ועצמות) כשר 1 רוטל 0.200
 בשר שור מחו״ל (ועצמות) כשר 1 רוטל 0.240
 בשר כבש (ועצמות) כשר 1 רוטל 0.190
 בשר עז (ועצמות) כשר 1 רוטל 0.160
 מקומית, בחבילות 1 קילו 0.250
 מחו״ל, בחבילות, בלטית, נקיה 1 קילו 0.150
 אוסטרלית או ניו זילנדית, נקיה 1 קילו 0.170׳

 א. קיטרוטש
 סג! מפקח על האספקה,

 11 בספטמבר, 1939. מחוז ירושלים.

 פקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פקוח), 1939.

 צו עפ״י סעיף 4.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 4 מפקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח), 1939,
 הריני מתקן בזה כדלקמן את הצו מיום 31 באוגוסט, 1939, שניתן על ידי עפ״י סעיף 4 מן הפקודה

 הנ״ל ונתפרסם בעתון הרשמי גליון 920 מיום 2 בספטמבר, 1939 :—

ה; מנ  (א) המלה ״אדם״ תבוא במקום המלה ״סוחר״, המופיעה בפסקה הראשונה הי

 (ב) התוספת לצו הנ״ל (כפי שהוחקה בצו מיום 4 בספטמבר, 1939, שניתן על ידי עפ״י סעיף 4
 מן הפקודה הנ״ל ונתפרסם בעמוד 629 של העתון הרשמי גליון 922 מיום 4 בספטמבר, 1939,

 תתוקן ע״י מחיקת הפרטים ״בשר טרי״ ו״חמאה״, המופיעים בה, והחלפתם בפרטים דלקמן:—
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 התאץר היחידה המתיר

 מיל לזרגט

 ״מאוי״ 1 רוטל 0.035
 ״בלאדי״ 1 רוטל 0.040
 ״מחלוט״ (קמח מעורב) 1 רוטל 0.050
 ״פראנג׳י״ (קמח אוסטרלי) 1 רוטל 0.050
 ״פראבג׳י״ (קמח אמריקאי) 1 רוטל 0.065

 ״ביתי״ מם׳ 1 ככר בן
 3 אוקיות 0.013

 ״ביתי״ (70% קמח אוסטרלי) מם׳ 2 ככר בן
 3 אוקיות 0.013

 ״א״ (״אלף׳/ 80% קמח אוסטרלי) ככר בן
 4 אוקיות 0.019

 שיפון (50% קמח אמריקאי, 50% שיפון) ככר בן
 3.75 אוקיות 0.021

 לבן (קמח אמריקאי) ככר בן
 1 אוקיה 0.010
 בשר שור מקומי (ועצמות) טרף 1 רוטל 0.240
 בשר שור מקומי (בלי עצמות) טרף 1 רוטל 0.300
 בשר כבש (ועצמות) טרף 1 רוטל 0.200
 בשר עז (ועצמות) טרף 1 רוטל 0.170
 בשר שור מקומי (בלי עצמות) כשר 1 אוקיה 0.030
 בשר שור מחו״ל (בלי עצמות) כשר 1 אוקיה 0.035
 בשר כבש (בלי עצמות) כשר 1 אוקיה 0.025
 בשר עז (בלי עצמות) כשר 1 אוקיה 0.023

 מקומית, בחבילות 100 גרם
 החבילה 0.028

 מחו״ל, בחבילות, באלטית, נקיה 100 גרם
 החבילה 0.017

 אוסטרלית או ניו זילנדית, נקיה 100 גרם
 החבילה 0.019״

 המיצרר

 א. קיטרוטש
 סגן מפקח על האספקה,

 11 בספטמבר, 1939. מחוז ירו׳שלים.

 פקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פקוח), 1939.
 צו עפ״י סעיף 4.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 4 מפקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח), 1939,
 הריני מצוד, בזה כי שום אדם במחוז לוד:—
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 (א) לא ימכור בסיטונות שום מיצרך מן המיצרכים בני הפיקוח המנויים בתוספת דלהלן במחירים
 העולים על אלה המפורטים באותה תוספת; או

 (ב) לא ימכור שום מין ממיני המיצרכים בני הפיקוח המנויים בתוספת הנ״ל אשר לא פורט באותה
 תוספת, במחיר העולה על המחיר שנקבע בה למין השוה בערכו לאותו מין של מיצרך בר־

 פיקוח.

 2. כל העובר על צו זה יהא צפוי לקנס לא יותר ממאתים פונט או למאסר לא יותר משנה אחת.

 התוספת.

 הת»1ר היחידה המחיר

 מיל םץנט
 1. עבר ירדנית מם׳ 1 טון 9.000
 2. עבר ירדנית מם׳ 2 טון 8.600
 3. עבר ירדנית מס׳ 3 טון 8.200
 4. מקומית טון 9.000
 5. סורית מם׳ 1 טון 8.400
 6. סורית מס׳ 2 טון 8.000
 7. סורית מם׳ 3 טון 7.600
 8. אמריקאית טון 9.500
 9. קנדית טון 9.500
 10. אוסטרלית (ממדרגה נמוכה ושנידושה טון 8.500

 המיצרך

 חטה

 במכונה)
 צ. ב. נורמן

 סגן מפקח על האספקה,
 8 בספטמבר, 1939• מחוז לוד.

 פקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פקוח), 1939.
 צו עפ״י סעיף 4.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 4(ה) מפקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח), 1939,
 אני, צ׳רלם בטארסט נורמן, סגן מפקח על האספקה למחוז לוד, מצוה בזה כי החל מיום 25 בספטמבר,
 1939 ואילך אסור לשום אדם בכל אזור מן האזורים המפורטים בתוספת לצו זה למכור בקמעונות כל

 מיצרך בר־פיקוח או לסחור בו בקמעונות בלא רשיון בכתב ממני.

 כל הרוצה ברשיון כזה יגיש בקשה אלי באמצעות הועדה המיעצת המקומית לעניני צרכי אוכל
 אשר באזורו.

 התוספת.
 אזור עירית יפו.

 אזור עירית תל אביב.
 אזור עירית פתח־תקוה.
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 אזור עירית רמלה.
 אזור עירית לוד.

 אזור המועצה המקומית של שרונה.
 אזור המועצה המקומית של ראשון לציוו.

 אזור המועצה המקומית של כפר סבא.
 אזור המועצה המקומית של רעננה.

 אזור המועצה המקומית של הרצליה.
 אזור המועצה המקומית של בני ברק.

 אזור המועצה המקומית של רחובות.
 אזור המועצה המקומית של בת־ים.

 צ. ב. נורמן.
 סגן מפקח על האספקה,

 11 בספטמבר, 1039. מחוז לוד.

 פקודת: צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פקוח), 1939.
 צו עפ״י סעיף 4.

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 4(א) מפקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים (פיקוח),
 1939, אני, קלארנם אדוארד ויקטור באקםטון, סגן מפקח על האספקה, מחוזי עזה, מצוה בזה כי שום

 אדם במחוז עזה:— ;

 (א) לא ימכור בקמעונות כל מיצרך מן המיצרכים המפורטים בתוספת דלהלן במחירים העולים
 על מחירי הקמעונות הקבועים בתוספת הנ״ל בצד כל מיצרך, או

 (ב) לא ימכור בסיטונות כל מיצרך מן המיצרכים המפורטים בתוספת דלהלן במחירים העולים
 על מחירי הסיטונות הקבועים בתוספת הנ״ל בצד כל מיצרך.

 2. כל העובר על צו זה יהא צפוי לקנס לא יותר ממאתים פונט או למאסר לא יותר משנה אחת.

 התוספת.
 המיצרד מחירי לןמעווגת מחירי סיטונות

 מיל מיל פונט

 חטה 28 לרוטל 0.026 לרוטל
 אורז (רשידי) 47 לרוטל 1.450 לשק בן 100 קילו (33 רוטל)
 אורז (הודי) 38 לרוטל 1.300 לשק בן 102 קילו (35 רוטל)

 סוכר (חתיכות) 70 לרוטל 0.580 לתבה
 סוכר (כתוש) 60 לרוטל 2.000 לשק בן 2/!34 רוטל

 קפה (בלתי טחון) (עדני) 37 לאוקיה 0.035 לאוקיה
 קפה (בלתי טחון) (ברזיליאני) 34 לאוקיה 0.032 לאוקיד.

 בשר (כבש) 180 לרוטל 0.180 לרוטל
 בשר (עז) 150 לרוטל 0.150 לרוטל
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 המיצדר מחירי ?מעוגות מחירי סיטונות

 מיל מיל פונט

 סמנה (חמאת בישול) 360 לרוטל 0.320 לרוטל
 שמן זית 150 לרוטל 0.135 לרוטל
 שמן שומשומין 150 לרוטל 0.140 לרוטל
 פחם־עץ מדרגה ״א״ 20 לרוטל 0.020 לרוטל
 פחם־עץ מדרגה ״ב״ 10 לרוטל 0.010 לרוטל
 עץ־דלק 500 לקנטר 0.500 לקנטר.

 לחם, מקמח חטה נקי,
 ככר בן 240 גרם 3 0.003

 דורה 17 לרוטל 0.016 לרוטל
 שעורה 15 לרוטל 0.014 לרוטל.

 ק. א. ו. באקםטון
 סגן מפקח על האספקה,

 12 בספטמבר, 1939. מחוז עזה.

 תקנות ההגנה, 1939.
 מודעה.

 אני ממנה בזה את פרץ וילארד אטקס, מהנדס מחוזי, מחלקת העבודות הצבוריות, מחוז חיפה,
 להיות פקיד מורשה כהלכה בהתאם לתנאי הצו ׳שלי מיום 6 בספטמבר, ליתן רשות להוציא מפיקוח

 המכס שבחוף חיפה חמרים המפורטים בתוספת לצו מיום 1 בספטמבר.

 ק. וילסון בדאון
 מנהל מחלקת העבודות הצבודיות,

 18 בספטמבר, (!103. הרשות המוסמכת.

 תקנות ההגנה, 1939.
 מודעה.

י חיל  אני ממנה בזה את ליוטננט האוטין, מחיל המהנדסים המלכותי, הפקיד הממונה על מחסנ
 המהנדסים המלכותי, חיפה, להיות פקיד מורשה כהלכה בהתאם לתנאי הצו שלי מיום 6 בספטמבר,
 1939, ליתן רשות להוציא מפיקוח המכס שבחוף חיכה את החמרים המפורטים בתוספת לצו מיום 1

 בספטמבר, שנשלחו לחילות הבריטיים בארץ ובעבר הירדן או שהובאו מחו״ל על ידם.

 ק. וילםון בדאון
 מנהל מחלקת העבודות הצבוריות,

 19 בספטמבר, 1939• הרשות המוסמכת.




