תוספת מס׳ .2
לעתון הרשמי ,גליון  1302מיום  25בנובמבר..1943 ,
פקודת בתי המשפט העירוניים.
כ ת ב מנוי מאת הנציב העליון עפ״י סעיף ,2
בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף  2מפקודת בתי המשפט העידוניים ,אני ,סיר הרולד
אלפרד מק־מיכאל ,נציב עליון לפלשתינה )א״י( ,ממנה בכתב מנוי זה את האנשים דלקמן
להיות שופטים עירוניים של יפו ולהוות בית־־משפט שיהא ידוע כבית המשפט העירוני
של יפו— :
בולום אפ׳ דבאם
מסעוד אפ׳ דרהלי
הסן אפ׳ אבו אל וופא אל דג׳אני
מר מאיר אמזלג
אדמונד אפ׳ רוק,
חסן אפ׳ עדאפה
זוהדי אפ׳ אבולג׳ובין
ועוד אני ממנה את מםעוד אפ׳ דרהלי להיות יו״ר בית־הדין ולישב בנשיאות.
 .2כתב המינוי מיום  19בספטמבר ,1941 ,שנתפרסם בעתון הרשמי גליון  1132מיום 25
בספטמבר ,1941 ,מבוטל בזה.

פרק צו.

עמוד .1277
הרולד מק־מיכאל
נציב ע5יוז

 17בנובמבר.1943 ,

פקודת היערות
הכרזה מס׳  7לש׳  ,1943מאת הנציב העליון עפ״י סעיף .3
 .בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף  3מפקודת היערות ,אני ,סיר הדולד אלפרד מ ק ׳ פרס סא.,
עתו! רשמי מיוס
מיכאל ,נציב עליון לפלשתינה )א״י( ,מתקן בזה את התוספת להכרזה מם׳  6לש׳ ,!942
 24.12.42עמ׳ .1585
ך;«ק ן _ .
בלוח המובא בתיאור המקום המיוחד ליער של רכםון מס׳  ,321ימחקו הפרטים המופיעים בצד
המלים ״יא( בתוך אזור הכפר בוק עה״ ובמקומם יבואו הפרטים דלקמן—:
השטח
השמה
נהבע על ידי
״"י״י
השמת הבץ5ל
במפה
בדונמים מטריים
בדונמים מטריים
כ

מ

״3666.1

 20בנובמבר•1943 /

1
2
.3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

כובאדה ונאיף אל סלמן ושות׳
צאלח אחמד עבדאלה
פאריס מוחמד סעיד
חיים מזרחי
עלי אחמד אל עלי
אחמד םלמן אל חמרה ושות׳
מוחמד עלי אל זין ושות׳
מוחמד צאלח אל םלמן ושות׳
אדמת מושע של הכפר בוקיע
אדמת מושע של הכפר בוקיע
אדמת מושע של הכפר בוקיע
אדמת מושע של הכפר בוקיע
אדמת מושע של הכפר בוקיע
מוחמד םלמה אל חמרה
מחמוד יוסף אל אחמד

— 835

176.0
400
1.6
10.5
25.0
65.0
45.0
19.0
3.3
3.2
22.0
14.0
12.0
10.3
16.0

4129.0״.
הרולד מק־מיכאל
נציב ע^יון

835

פקודת היערות
פ

ר

ק

ע ת ו ן

כ

צו מם׳  64לש׳  ,1943מאת הנציב העליון עפ״י סעיף .13
בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף  13מפקודת היערות ,הואיל הנציב העליון להכריז,

א

ר ש מ י

מ י ן ם

.16.7.30

ובזה מכריזים ,כי אותו חלק של המקום המיוחד ליער של טירה ,מם׳  ,195הנמצא בתוך
גבולות הכפר אל־טירה ,נפת חיפה ,המתואר בתוספת לצו הזה )ואשר הוכרז כמקום מיוחד
ליער בהכרזת מנהל עניני הממשלה מיום  2ביולי ,(1939 ,יהא אזור יער סגור.

התוספת
תיאור חלק המקום המיוחד ליער מם׳  ,195שהוכרז כאזור יער סגור.
המקום —:החלק הדרומי של המקום הנ״ל המיוחד ליער — ,הנמצא; דרומית לואדי פלח והידוע בשם מוסקיר
באבו.
הגבולות— :
צפון —:החל מנקודה בואדי בוסתן שבה חוצה הואדי את קו גבול היער בין סימן הסלע  6לסימן הסלע .452
נמשך הגבול מזרחה לאורך המורד הדרומי של ואדי פלח ד י ר סימני הסלע  453 ,451 ,452ו־ 454עד סימן
סלע  455הנמצא בואדי פלח? משם הלאה מזרחה לאורך אמת המים בואדי פלח ע ד לנקודה שואדי זה חוצה
את גבול הכפר בין אל־טירה וכירבית שלאלה בין סימני הסלע  202ד.203
מ ז ר ח  — :מנקודת הצטלבות זו נמשך הגבול דרומה לאורך גבול הכפר ,בין אל־טידה וכירבית שלאלה ,דרך
סימני םלע  ,201 ,202סימן קרקע  ,200סימני סלע  198 ,199ו־ ,197סימן קרקע  ,196סימני סלע ,194 ,195
 192,193ו־ ,191סימן קרקע  ,190סימני סלע  187 ,188 ,189וסימן קרקע  186עד סימן סלע  23הנמצא בואדי שוק
אבו ח ר ב שהוא נקודת הפגישה של גבולות הכפר בין אל טירה ,עין חוד וכירבית שלאלה.
ד ת ם  — :מנקודת פגישה זו נמשך הגבול מערבה לאורך אמת המים בואדי שוק אבו ח ר ב עד לנקודה שבו הוא
מתחבר עם ואדי בוסתן.
מ ע ר ב  — :מנקודת הפגישה של הואדים הנ״ל נמשך הגבול צפונה לאורך אמת המיס בואדי בוסתן ע ד לנקודה
שבה היא נחצית ע״י קו הגבול של היער בין םימני הסלע  6ו־.452
השטח —:השטח הכללי שבתוך הגבולות המתוארים הוא 1824 ,דונמים מטריים.
אזור היער הסגור הנ״ל לא יכלול את —
)א( הדרך העוברת באזור הזה והמוליכה מכביש החוף לכירבית שלאלה;
)ב( החלקה המעובדת מס׳  20שאינה כלולה במקום המיוחד ליער מם׳  ,195והגישה לאותה חלקה מהכביש
שהוצא מכלל האזור לפי פסקא )א( דלעיל.
בפקודת הוד מעלתו,
דוברם סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.
 20בנובמבר.1043 ,

פקודת המסחר ע ם האויב.1939 ,
מס׳ ? 30ישי !939
עתוז רשמי מיום
•
&.1.11.3עמ׳
1 0 2 3

 17בנובמבר.1043 ,

צו הקניה מם׳  112מאת הנציב העליון עפ״י סעיף ) (1)9ב(.
בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף ) (1) 9ב( של פקודת המסחר עם האויב,1939 ,
ובפסקא  (1)4מצו המסחר עם האויב )אפוטרופוס( ,1939 ,ובתוקף כל שאר הסמכויות
המיפות את כוחו לכך ,הואיל הנציב העליון להקנות את הרכוש דלקמן לאפוטרופוס על רכוש
האויב ,וכל הרכוש הנ״ל מוקנה בזה כאמור— :
)א( חלק של שני שלישים ברכוש הנמצא כשרונה והרשום במשרד ספרי האחוזה של
יפו ,ס פ ר מם׳  ,3עמוד מס׳ ) 51שטר מס׳  1045מיום  30במרץ (1937 ,על שם
 Zentralkasse der Tempelgesellschaft,ואשר שליש אחד מאותו הרכוש מוחזק בשם
אוטו למלה מםאולגאו ,ושליש אחד — בשם לינה למלה ,לפנים משתנה?
)ב( הרכוש הידוע כגוש מס׳  ,17הלקה מם׳  ,6שרונה ,הרשום במשרד ספרי האחוזה
של יפו בספר מס׳  ,2עמוד ) 121שטר מם׳  ,6766מיום  13בנובמבר (1934 ,ע״ש מריה,
כריסטיאן ,קלדה ,אלברט ,ארנםט וואלטר קיבלר ,והמוחזק בשם ואלטר קיבלר ,לפנים
משדונה.
בפקודת הוד מעלתו,
דובדט םקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

 25בנובמבר1943 ,

העתון הרשמי מס׳  —1302תוספת מס׳ 2
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פקודת המסחר עם האויב.1939 ,
 .צו הקניה מם׳  113מאת הנציב העליון עפ״י סעיף ) (1)9ב(.
בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף ) (1) 9ב( מפקודת המסחר עם האויב ,1939 ,ובפסקא
 (1)4מצו המסחר עם האויב )אפוטרופוס( ,1939 ,ובתוקף כל שאר הסמכויות המיפות א ת
כוחו לכך ,הואיל הנציב העליון להקנות את הרכוש דלקמן לאפוטרופוס על רכוש האויב,
וכל הרכוש הנ״ל מוקנה בזה ב א מ ו ר — :

מס׳  36לשי 1939
 1.11.39עמ׳ .1023

הרכוש הנמצא בבקעה ,מלחה ,והרשום במשרד ספדי האחוזה ,ירושלים ,בספר מם׳
 ,24עמוד מם׳ ) 68שטר מס׳  4632מיום  17בנובמבר (1937 ,על שם Zentralkasse der
ירושלים ,והמוחזק בשביל אדוין פראנק ,לפנים מירושלים.
 Tempelg* Seilschaft,י
 .2רואין צו זה כאילו קבל תוקף ביום  27ביוני.1940 ,
בפקודת הוד מעלתו,
רובדט םקוט
מ״מ המזכיר הראשי,

 18בנובמבר•1043 ,

המסחר עם האויב.
מפעל הולנדי שהועבר למדינות הולנד שמעבר לים.
בקשר עם המודעה שנתפרסמה בתוספת מס׳  2לעתון הרשמי גליון  1040מיום  29באוגוסט) 1940 .עמודים
 (1000 — 995ניתן בזה שמו של מפעל אחד שממשלת הולנד העידה עליו כי העבירו את מרכזו מהולנד או מהודו
המזרחית ההולנדית~ :
הועבר לקורצ׳או.

N . V . van Leer's Vereenigde Fabrieken.

~~

פקודת •העלית.1941 ,
מודעה.
מודיעים בזה לצבור כי הנציב העליון מנה א ת הפקידים דלקמן להיות פקידי עליה לצרכי
פקודת העליה— :1941 ,

מס׳ 5 5ש׳ .1941

השוטר הבריטי מ .אנטוני,
השוטר הבריטי ק .א .בדאון.
רוברט םקוט
מ״מ המזכיר הראשי,

 20בנובמבר.1943 ,

פקודת הקרקעות )סדור זכות הקנין(.
מודעה על בטול מנוי של עוזר לפקיד מסדר.
מודיעים בזה ברבים כי בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף  4מפקודת הקרקעות )סדור
זכות הקנין( ובתוקף כל שאר הסמכויות המיפות את כוחו לכך ,בטל הנציב העליון ,החל
 »,ק
מיום  21באוקטובר ,1943 ,את מינויו של מר איברהים
שפורסם במודעה בעתון הרשמי גליון  917מיום  31באוגוסט.1939 ,
ב י י ך ם

כ ע ו ז ד
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 16בנובמבר•1943 ,
מודעה.
מודיעים בזה כי בתוקף הסמכויות המסורות ל ו בסעיף  2מפקודת הקרקעות )הפקעה(,
העיד הנציב העליון כי בנין מחסן תבואה או מחסני תבואה בירושלים ,בקרקע הידועה
כחלקות  52ו־ 31וחלקה זמנית  68מגוש הערכת מם הרכוש העירוני מם׳  ,30017בשטח של
 14,046דונמים מטריים ,הוא מפעל בעל עדך צבורי.
העתק ממפת הקרקע הדרושה למפעל הנ״ל הונח במשרדי מושל מחוז ירושלים ובמשרדי
מנהל רישום הקרקעות ,ירושלים ,וכל אדם המעונין בכך יכול לראותו שם בשעות העבודה
הרגילות.
 19בנובמבת .1043

פרק ם.
י

עמ׳ .602
רוברט סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

פרק ש.

רוברט סקוט
מ״מ המזכיז/הראעי,

838

פקודת בנין ערים.1936 ,
צו מס׳  65לש׳  ,1943מאת הנציב העליון עפ״י סעיף .(1)10
גבולות אזור בנין העיר של תל־אביב.
בתוקף הסמכויות המסורות ל ו בסעיף  (1)10של פקודת בנין ערים ,1936 ,ולפי בקשת הועדה לבנין ולבנין
ערים ,מחוז לוד ,צוה הנציב העליון ,ובזה מצויה ,כי האזור בתוך מחוז לוד ,שגבולותיו נקבעו על ידי
הועדה הנ״ל וצויינו בתוספת לצו זה ,יהא אזור בנין עיר ,וכי הצו מס׳  22לש׳  1937מאת הנציב העליון,
שנתפרסם בעתון הרשמי גליון  676מיום  25במרץ ,1937 ,עמ׳  ,244ושבו צויינו גבולות אזור בנין העיר של
תל־אביב ,יבוטל.
גבולות האזור הנ״ל ,כפי שצויינו בתוספת לצו זה ,מסומנים בקו כחול במפה מס׳  68מיום  20באוקטובר,
 ,1943החתומה ע״י הנציב העליון ויו״ד הועדה לבנין ולבנין ערים ,מחוז לוד ,והעתק הימנה הונח במשרדי
עירית תל־אביב ,ששם יוכל כל אדם לראותו במשך שעות העבודה הרגילות.
סימני גבולות בנין העיר הנזכרים בתוספת מורכבים מיתרות ברזל הנתונות בעמודי בטון המתנשאים  50ס״מ
מעל פני הקרקע והמסומנים במספרים המתאימים .מקום שהסימנים מזדמנים בתוך ואדי או נהר או במרכזו של
כביש קיים או מוצע ,הם נמצאים בתוך אזור בנין העיר ,קרוב ,ככל האפשר ,לנקודות הנזכרות בתוספת.

התוספת
צפון —:החל מנקודת־המוצא שליד סימן גבול בנין עיר מם׳  1הנמצא על שפת ים התיכון בפנתו הצפונית־
מערבלת של גוש רישום הקרקעות מס׳  ,6896נמשך הגבול מזדהה לאורך גבולותיהם הצפוניים של הגוש מס׳
 6896הנ״ל ושל גושי רישום הקרקעות מם׳  6632ו־ ,6631עד לסימן גבול בנין עיר מם׳  ,2הנמצא בפנתה הצפונית־
מזרחית של חלקה מם׳  1מגוש רישום הקרקעות מס׳ .6631

מ ז ח ! ; — משם הוא נמשך בכוון דרומי לאורך גבולה המזרחי של החלקה מס׳  1מגוש רישום הקרקעות
מס׳  6631עד לפנתה הדרומית־מזרחית של החלקה הנ״ל ,משם — בקו ישר לרוחב החלקה מם׳  27של אותו גוש
עד לפנתת הצפונית־מזרחית של חלקה מס׳  28מאותו גוש ,משם — לאורך גבולותיהן המזרחיים של החלקות
מם׳  9 ,8 ,6 ,5 ,4 .3 ,28ו־ 10מגוש רישום הקרקעות מם׳  ,6631עד לפנהה הדדומית־מזרחית של החלקה מם׳ 10
הנ״ל; משם — בקו ישר ,לרוחב החלקה מם׳  31של גוש רישום הקרקעות מס׳  ,6630ע ד לפנתה הצפונית־
מזרחית של החלקה מס׳  25מאותו גוש ,משם לאורך גבולה המזרחי של אותה חלקה עד לפנתה הדרומית־
מזרחית של החלקה הנ״ל ,משם — מזרחה לאורך גבולה הצפוני של החלקה מם׳  19מגוש רישום הקרקעות
מס׳  ,6630ע ד לפנהה הצפונית־מזרחית של אותה חלקה ,משם דרומה לאורך גבולה המזרחי של אותה חלקה,
ע ד ל פ נ ת ה הדרומית־מזדחית של אותה חלקה ,משם — דרומה לאורך הגבולות המזרחיים של החלקות מס׳,16,17,18,33
 81,15ד 13מגוש רישום הקרקעות מס׳  ,6630משם — לאורך גבולה המזרחי של החלקה מם׳  17מגוש רישום הקרקעות
מס׳  ,6649ע ד לפנתה הדרומית־מזדחית של אותה חלקה ,משם — בקו ישר עד לפנתה הצפוניודמערבית של
החלקה מס׳  21מאותו גוש ,משם — דרומה ,לאורך הגבולות המזרחיים של החלקות מס׳  18ומם׳  19מגוש
רישום הקרקעות מם׳  ,6649עד לפנתה הדרומית־מזרחית של החלקה מס׳  19הנ״ל ,משם — בקו ישר לרוחב
החלקה מם׳  35מאותו גוש ,ע ד לפנתה הצפונית־מזרחית של החלקה מס׳  13מגוש רישום הקרקעות מס׳ ,6648
משם — דרומה ,לאורך גבולה המזרחי של החלקה מס׳  13הנ״ל .עד לנקודה הצפונית הקיצונית של החלקה
מם׳  11מאותו גוש» משם — מזרחה ,דרומה ומערבה ,לאורך הגבולות הצפוני ,המזרחי והדרומי של אותה חלקה,
ע ד לנקודה על גבולה הדרומי של החלקה הנ״ל ,הנמצאת במקום הצטלבותו של קו הנמתח צפונה ,לאורך גבולה
זזמזרחי של החלקה פס׳  20מהגוש מס׳  6648הנ״ל ,עם אותו גבול ,משם — דרומה ,לאורך הקו הנ״ל והגבולות
המזרחיים של החלקות מם׳  21 ,20ו־ 25של הגוש מם׳  6648הנ״ל ,עד לםימן גבול בנין עיר מם׳  ,3הנמצא
בנקודה ,כדי מרחק  50מטר מגבולו הצפוני של הכביש מס׳  4מהתכנית הכללית ״ד״ ל ב נ ק עיר של שיך
מואנים ,שמודעה על מתן רשיון להוציאה לפועל נתפרסמה בעתון הרשמי גליון  1008מיום  16במאי ,1940 ,עמ׳
 ,593משם הוא נמשך מזרחה ,בכוון מקביל לכביש הנ״ל ובמרחק  50מטר הימנו ,לרוחב החלקות מם׳  26ד27
של גוש רישום הקרקעות מס׳  6648ולרוחב החלקות מם׳  15 ,14 ,8 ,19 ,7 ,22,5,6ו־ 17של גוש רישום הקרקעות!
מם׳  ,6647עד לנקודה שעל גבולה המזרחי של החלקה מס׳  17מהגוש הנ״ל ,הנמצאת במרחק  50מטר מגבולו
,
(
a
(
,
)
ל
״
נ
באותיות,ה
).(>1ו־) ,(6של גוש רישום הקרקעות מס׳  ,6645עד לסימן גבול בנין עיר מם׳  4הנמצא בנקודה שעל גבולה
:המזרחי של החלקה הנ״ל המסומנת באות ) (eוהנמצאת במרחק  320מטר צפונה לנקודת הצטלבות
גבולה־• המזרחי של החלקה הנ״ל עם הכביש מס׳  4הנ״ל ,משם — דרומה ,לאורך הגבול המזרחי
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של החלקה הנ״ל המסומנת באות ) (6ע ד לפנתה הדרומית־מזרחית של אותה חלקה ,משם — הוא פונה
מגוש
דרומה ,חוצה את נהר הירקון ונמשך עד לפנתה הצפונית־מזדחית של החלקה מס׳ (a) 4
רישום הקרקעות מס׳  ,6211משם — דרומה ,לאורך גבולה המזרחי של החלקה  (a) 4הנ״ל ,עד לסימן גבול
בנין עיר מס׳  ,5הנמצא בפנתה הדרומית־מזדחית של החלקה הנ״ל ,משם — מערבה ,לאורך גבולה הדרומי
של החלקה הנ״ל ,עד לפנתה הדרומית־מעדבית של אותה הלקה ,משם — בקו ישר ,לרוחב הכביש הרשום
כחלקה מס׳  3של אותו גוש ,ע ד לנקודה שבמקום הצטלבותו של אותו קו עם גבולה המזרחי של החלקה מס׳ 2
מאותו גוש ,משם — דרומה ומערבה ,לאורך הגבול המזרחי והגבול הדרומי של אותה חלקה ,משם — -מערבה,
לאורך גבולה הדרומי של החלקה מם׳  1מאותו גוש ,משם — דרומה ,לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום
הקרקעות מם׳  ,6208ע ד לפנתו הדרומיודמזרחית של אותו גוש ,משם מערבה ,לאורך גבולו הדרומי של אותו גוש,
ע ד לפנתו הדדומית־מערבית של הגוש הנ״ל ,הנמצאת במרכז ואדיימוםררה ,משם — מערבה ,צפונה ודרומה,
לאורך הקו המרכזי של ואדי־מוסרדה ,ע ד לסימן גבול בנין עיר מס׳  ,6הנמצא בפנתו הצפונית־מעדבית של גוש
הערכת מם הרכוש העירוני מם׳  ,7108משם — מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים של אותו גוש וגושי רישום
הקרקעות מם׳  6162 ,6164 ,6150ו־ ,6156ע ד לסימן גבול בנין עיר מם׳  ,7הנמצא בפנתו הצפונית־מזרחית של
גוש רישום הקרקעות מס׳  ,6156משם — דרומה ,לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום הקרקעות מם׳  ,6156עד
לסימן גבול בנין עיר מס׳  ,8הנמצא בפנתו הדרומית־מזרחית של אותו גוש.
דרום :משם—מערבה ,לאורך הגבולות הדרומיים של גושי רישום הקרקעות מם׳  6164 ,6163 ,6156ד,6133
עד לפנתו הדרומית־מעדבית של גוש רלשום הקרקעות מם׳  ,6133משם — דרומה ,לאורך הגבולות המזרחיים של
גושי הערכת מם הרכוש העירוני מס׳  7108ו־ ,6978עד לפנתו הדרומית־מזרחית של גוש הערכת מס הרכוש העירוני
מם׳  ,6978משם — מערבה ,לאורך הגבולות הדרומיים של גושי הערכת מם הרכוש העירוני מם׳  6978ו־,7068
משם — מערבה ,עד לסימן גבול בנין עיר מס׳  ,9הנמצא בפנתו הדרומית־מערביית של גוש הערכת מם הרכוש
העירוני מס׳  ,7068לאורך הגבולות הדרומיים של גושי הערכת מם הרכוש העירוני מס׳  6977ו־ ,6949ע ד לפנתו
הדדומית־מערבית של גוש הערכת מס הרכוש העירוני מם׳  ,6949משם — צפונה ,לאורך גבולו המערבי של
גוש הערכת מס הרכוש העירוני מם׳  ,6949עד לפנתו הצפונית־מעדבית של הגוש מם׳  6949הנ״ל ,משם —
מערבה ,לאורך הגבול הדרומי של גוש הערכת מס הרכוש העירוני מס׳  6948וגבולו הדרומי של גוש הערכת מם
הרכוש העירוני מס׳  ,6947עד לפנתו הדרומית־מערבית ,משם — צפונה ,לאורך גבולו המערבי ,עד" לפנתו
הדרומית־מזרחית של גוש הערכת מם הרכוש העירוני מס׳  ,6931משם — לאורך הגבול הדרומי של אוהו גוש
והגבולות הדרומי והמערבי של גוש הערכת מם הרכוש העירוני מס׳  6930והגבול המערבי של גוש הערכת מם
הרכוש העירוני מם׳  ,6925משם — מערבה ,לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושי הערכת מס הרכוש העירוני
מם׳  6929 ,6923ד 6928וגבולותיהם הדרומיים־מערביים של גושי הערכת ־מם הרכוש העירוני מס׳  6928ר,6927
משם — צפ־־נה לאורך גבולותיהם המערביים של גושי הערכת מס הרכוש העירוני מס׳ ,6919 ,6922 ,6926 ,6927
ד ,6918ע ד לפנתו הדרומית־מזרחית של גוש הערכת מם הרכוש העירוני מס׳  ,6917משם — מערבה ,לאורך גבולו
הדרומי של אותו גוש ,עד לפנתו הדרומית־מערבית ,משם — דרומה לאורך הגבול המזרחי והגבול הדרומי של
גוש הערכת מס הרכוש העירוני מם׳  ,6916עד לסימן גבול בנין העיר מס׳  10הנמצא בפנתו הדרומית־מערבית
של אותו גוש שעל שפת הים.
מערב :ים התיכון.
בפקודת הוד מעלתו,
דובדט סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

 17בנובמבר.1943 ,

פקודת בנין ערים.1936 ,
צו מס׳  66לש׳  ,1943מאת הנציב העליון עפ׳׳י סעיף .10
בטול צו המכריז על אזור בנין עיר של שרונה.
בתוקף הסמכויות המסורות לו בםעיף  (1)10מפקודת בנין ערים ,1936 ,ובתוקף כל שאר מם׳  28לשי .1936
»,ןך עתוז ר׳עמי מיום •
י *,
הסמכויות המיפות את כוחו לכך ,ועפ״י בקשת הועדה לבנין רלבבין
18.11.37׳ עמוד ,078
 *,ן
ן ע״ל
צוד .הנציב העליון ,ובזה מצוים ,שהצו מם׳  115לש׳
עתון רשמי מיום
י
,
,
י
׳  ,25.11.43עמו ר
סעיף  (1)10מן הפקודה ,המכריז על אזור בנין עיר של שרונה והקובע את גבולותיי׳
החל מתאריך תחילת תקפו של צו מס׳  65לש׳  ,1943שניתן על ידו עפ״י סעיף  (1)10הנ״ל.
בפקודת הוד מעלהו,
רוברט סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.
 19בנובמבר.1943 ,
ע ר
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פקודת בנין ערים.1936 ,
אזור בנין העיר של שרונה.
 .בטול מנויה של ועדה מקומית.
נמסרת בזה מודעה שבתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף  (1)7מפקודת בנין ערים,
 ,1936ובתוקף כל שאר הסמכויות הטיפות את כוחה לכך ,בטלה הועדה לבנין ולבנין ערים
של מחוז לוד את מינויה של הועדה המקומית לבנין ולבנין ערים של שרובה ,החל מתאריך תחילת
תקפו של צו מם׳  65לש׳  ,1943שניתן ע״י הנציב העליון עפ״י סעיף  (1)10של פקודת
בנין ערים .1936 ,המודעה בענין מנוי הועדה המקומית הנ״ל מבוטלת בזה.

מם׳ ? 28ש׳ .1936
עתו! רשמי מיום
• • ׳ '
43

25

11

ע ת ן ן

, 8 3 8

ע ט

מ י ו פ

ר ש מ י

 ,15.9.38עמוד .1011

ר .א .ה .קרוסבי
יריד •הועדה 5בני! ו5בנין ערים ,מחוז 5וד.

פקודת בנין ערים.1936 ,
צו מס׳  67לש׳  ,1943מאת הנציב העליון עפ״י סעיף .10
בטול צו המכריז על אזור בנין עיר של נכס הממשלה ,גוש מס׳  — 6900שיך מוואנים.
בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף  (1)10מפקודת בנין ערים ,1936 ,ובתוקף כל שאר
מם׳  28לשי .!936
הסמכויות המיפות את כוחו לכך ,ועפ״י בקשת הועדה לבנין ולבנין ערים של מחוז לוד,
עתה רשמי מיום
צוה הנציב העליון ,ובזה מצוים ,שצו מס׳  70לש׳  ,1937שניתן על ידו עפ״י סעיף (1)10
י
• • ׳
של פקודת בנין ערים ,1936 ,המכריז על אזור בנין עיר של נכס הממשלה ,גוש מס׳ — 6900
שיך מוואנים ,והקובע את גבולותיו ,יבוטל החל מתאריך תחילת תקפו של צו מס׳ 65
 ,25.11.43עמי .838
לש׳  ,1943שניתן על ידו עפ״י סעיף  (1)10הנ״ל.
3 7

9

ע

2

״

ת

ע

ש

י

ח ע מ י

ד

7

3

6

ט י ן ם

בפקודת הוד מעלתו,
רוברט םקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

 19בנובמבר.1943 ,

פקודת בנין ערים.1936 ,
מם׳  28לשי .1936
עתו! רשמי מיום
 ,25.11.43עמי .838
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2.9.37׳ עמוד .670

נכס ממשלתי ,גוש מס׳  — 6900אזור בנין העיר של שיך מוואנים.
־ בטול מנויה של ועדה מקומית.
נמסרת בזה מודעה כי בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף  (1)7מפקודת בנין ערים,
 ,1936ובתוקף כל שאר הסמכויות המיפות את כוחה לכך ,בטלה הועדה לבנין ולבנין ערים
של מחוז לוד את מנויה של הועדה המקומית לבנין ולבנין ערים לנכס הממשלתי ,גוש
 — 6900שיך מוואנים ,ההל מתאריך תהילת תקפו של הצו מם׳  65לש׳  ,1943שניתן ע״י
הנציב העלית עפ״י סעיף  (1)10מפקודת בנין ערים .1936 ,המודעה בנידון מנויה של
הועדה המקומית הנ״ל מבוטלת בזה.
ר .א .ה .קרוםבי
יו״ר הועדה 5ינין ו5בניז ערים ,מחוז 5וד.

פקודת בנין ערים.1936 ,
אזור בנין העיר של בני־ברק.
מודעה על הנחת תכנית פרצלציה.
נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף  (2)20של פקודת בנין ערים ,1936 ,כי במשרד הועדה המקומית לבנין ולבנין
ערים של בני־ברק ,הונח העתק של תכנית פרצלציה הנקראת תכנית מס׳  — 9של פנחס בדאובר ,ביחד עם
התרשים המצורף לה.
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 על ידי התכנית הנ״ל ,רשאי להגיש התנגדות
לתכנית במשרד הועדה המקומית הנ״ל תוך ששה שבועות מיום פרסום מודעה זו בעתון הרשמי.
 19בנובמבר.1943 ,

ר .א .ה .קדוסבי
יו״ר הועדה לבניז ו5בניז ערים ,מחוז 5וד.

 25בנובמבר1943 ,
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פקודת בנין ערים.1936 ,
האזור הגלילי לבנין ערים של מחוז לוד.
מודעה על הנחת תקון של תכנית פרצלציה.
נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף  (8)20מפקודת בנין ערים ,1936 ,כי במשרד הועדה המקומית הגלילית לבנין
ולבנין ערים ,מחוז לוד ,הונח העתק של תקון שנתקבל לפי החלטת הועדה המקומית הנ״ל ,בתכנ?ת פרצלציה
הנקראת תכנית מם׳  E /49של קרן הקימת לישראל בע״מ ,אל־קוביבה ,שמודעה על אשורה הסופי ע״י הועדה
לבנין ולבנין ערים ,מחוז לוד ,נתפרסמה בעתון הרשמי גליון  1255מיום  18במרץ ,1943 ,בתוספת מס׳ ,2
עמוד .191
כל אדם המעונין בכד יוכל לראות את העתק התקון הנ״ל ביחד עם התרשים המצורף לו ,בלי תשלום ,וכל
המעונין ,אם בתורת בעלים ואם בדרך אחרת ,בקרקע ,בבנינים ,או בנכסים אחרים הנפגעים ע״י התקון הנ״ל,
רשאי להגיש התנגדות לתקון במשרד הועדה המקומית הנ״ל תוך ששה שבועות מיום פרסום מודעה זו
בעתון הרשמי.
 19בנובמבר.1943 ,

ר .א .ה .קרוםבי
יו״ר הועדה לבני ז ולבני! ערים ,מחוז לוד.

פקודת בנין ערים.1936 ,
אזור בנין העיר של עזה.
מודעה על הנחת תכנית כללית.
נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף  16של פקודת בנין ערים ,1936 ,כי במשרד מושל מחוז עזה ,הונח העתק
של תכנית כללית הנקראת ״תכנית גלילית מס׳  R 1ביחד עם התרשים המצורף לה.
כל אדם המעונין בכך יוכל לראות את העתק התכנית והתרשים הנ״ל בלי תשלום ,וכל המעונין אם בתורת
בעלים ,ואם בדרך אחרת ,בקרקע ,בבבינים ,או בנכסים אחרים הנפגעים על ידי התכנית הנ״ל ,רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרד מושל מחוז עזה תוך שני חדשים מיום פרסום מודעה זו בעתון הרשמי.
ו .ר .מקגי
יו״ר הועדה לבניז ולבנין ערים ,מחוז עזה.

 13בנובמבר.1943 ,

פקודת בנין ערים.1936 ,
אזור בנין העיר של עזה.
מודעה על מתן רשות להוציא לפועל תכנית מפורטת ,ומודעה על הנחת התכנית המפורטת והתרשים המאושרים.
נמסרת בזה מודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2מפקודת בנין עדים ,1936 ,כי הועדה לבנין ולבנין ערים ,מחת עזה,
נתנה רשות להוציא לפועל ,חמשה־עשד יום לאחר פרסום מודעה זו בעתון הרשמי ,תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס׳  R /3הרחבת הכביש של מג׳דל—חממה ,שמודעה על הנחתה ,ביחד עם התרשים המצורף לה ,במשרד מושל
מחוז עזה ,נתפרסמה בעתון הרשמי גליון  1282מיום  12באוגוסט ,1943 ,תוספת מם׳  ,2עמוד .584
וכן נמסרת בזה מודעה בהתאם לסעיף  18א) (2של פקודת בנין עדים ,1936 ,כי העתקים של התכנית הנ״ל ושל
התרשים המצורף לה ,כפי שאושרו ע״י מושל המחוז הנ״ל ,הונחו במשרד הועדה הנ״ל ושם יוכל כל אדם לראותם.
 13בנובמבר.1943 ,

ו .ר .מקגי
יו״ר הועדה לבניז ולבניו ערים ,מחוז עזה.

פקודת מם הרכוש העירוני.1940 ,
האזור העירוני של עזה.
הודעה בדבר פרסום רשימת השומא.
נמםרת בזה מודעה כי לאחד שהועדה להערכת החומש רשמה כדין את שומת הנכסים שבגושים ,606—608
הנמצאים ברובע תופח ,ובגושים  617ר ,618הנמצאים ברובע ג׳ודידה של האזור העירוני של עזה ,הונחה רשימת
השומא לבקורת במשרדי המחוז ,עזה ,ובמשרדי עירית עזה.
התנגדויות אפשר להגיש בכתב )בטופס שיש לקבלו במשרדי המחוז ,עזה( לועדת ההערכה במשרדי המחוז,
עזה ,במשך שלושים יוכ מיום פרסום מודעה זו בעתון הרשמי.
 18בנובמבר.1943 ,

ו .ר .מקגי
מ״מ מו׳טל מחוז עזה.
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 25בנובמבר1943 ,

פקודת המועצות המקומיות.1941 ,
חוקי־עזד שהתקינה המועצה המקומית של פלוג׳ה עפ״י סעיף .9
מס׳  30לשי .1941
השם.

בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף  9מפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,התקינה
המועצה המקומית של פלוג׳ה ,באשורו של מושל מחוז עזה ,את חוקי־העזר ד ל ק מ ן — :
.1

חוקי־עזר אלה ייקראו חוקי־עזר לפלוג׳ה )הגנת ילדים(.1943 ,

ל,ל הילדים לחיות
מלווים ע״י אב
או אם וכר.

 .2אסור לשום אב או אם ,אפוטרופוס ,מורה
מגיל שבע שנים ,להרשות לאותו ילד להתהלר,
מן הרחובות המחכרים בתוספת להוקי־עזר אלה
של פלוג׳ה ,אלא אם כן מלווה אותו ילד ע״י האב
שהילד נתון לפיקוחו.

עונש.

 .3כל אב או אם ,אפוטרופוס ,מורה או כל אדם אחר שנתון לפיקוחו ילד ,העוברים על
הוראות סעיף  2מחוקי־עור אלה ,יהיו צפויים ,לאחר צאתם חייבים בדין ,לקנס לא יותר
מחמשה פונטים או למאסר לא יותר מחמשה עשר יום ,או לאותו קנם ולאותו מאסר כאחד.

תחילת התוקף.

.4

או כל אדם אחר שנתון לפיקוחו ילד למטה
לעמוד או להמצא בצורה אחרת ,בכל רחוב
והמשתרעים בתחומי אזור המועצה המקומית
או האם ,האפוטרופוס ,המורה או האדם האחר

חוקי־עזר אלה יקבלו תוקף ב ו ם פרסומם בעתון הרשמי.

התוספת
.1

רחוב השוק החדש.

.2

הרחוב החדש.
מחמד עוואד
נשיא המועצה המקומית של פלוג׳ה.

נתאשר,

ו .ר .מקגי
מ״מ מושל מחוז עזה.

פקודת המועצות המקומיות.1941 ,
חוקי־עזר שהתקינה המועצה המקומית של פלוג׳ה עפ״י סעיף .9
מס׳  30לש׳ .1041

בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף  9מפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,התקינה
המועצה המקומית של פלוג׳ה ,באישורו של מושל מחוז עזה ,את חוקי־העזר דלקמן~ :

השם.

.1

חוקי־עזר אלה יקראו חוקי־עזר לפלוג׳ה )הגנה על הצומח(.1943 ,

פירוש.

.2

בחוקי־עזר אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם— :

״ילד״ פירושו אדם למטה מגיל .14
״אפוטרופוס״ ,בקשר עם ילד ,כולל כל אדם אשר באותו זמן נתון הילד לפקוחו או
להשגחתו.
״אזור המועצה המקומית״ פירושו אזור המועצה המקומית של פלוג׳ה.
״צומח״ פירושו כל עץ ,שתיל ,שיח או הלק מהם? והוא כולל כל ניצן ,פריחה ,פרח,
עשב או עלה של כל עץ ,שתיל או שיח השתול או צומח בכל גן צבורי.
השחתת צמחים.

 .3אסור לאדם או לילד לעקור ,להשחית ולגדוע כל צומח ,או לדרוך עליו או להוריד
את קליפתו ,לשרשו או להשמידו או להזיק לו באופן אחר.

כניסה למקומות
גדורים וכוי.

 .4אסור לאדם או לילד להכנם לתוך כל מקום נטיעות גדור או מקומות גדורים אחרים
בגן צבורי ,וכן אסור לכל אדם או ילד לדרוך על כל אפר ,שיחים או ערוגות־פרחים או
חלקות עשב שאינם מוקפים גדר אלא שלידם מוצגת מודעה האוסרת פעולות אלה.

משחקים.

.5

אסור לאדם או ליילד לשחק בכל משהק כדור בגן צבורי.

ציד צפרים.

 .6אסור 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 אהד בכל צפור.

טיפוס על
עצים ,וכוי.

 .7אסור לאדם או לילד לטפס על כל עץ ,גדר ,משוכה ,שער או סורג שבתוך גן צבורי
או הגודריים גן צבורי או על סוכד־עצים הנמצא בכל רחוב צבורי ,וכן אסור לאדם או לילד
לשבר ,להשחית או להשמיד בדרך אחרת כל גדר ,משוכה ,שער ,סורג ,או םוכך־עצים כאלה.

 23בנובמבר1943 ,
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 .8אסור לאדם או לילד לקשור או להצמיד כל בעל־חי לכל צומח או גדר של גן צבודי
או םוכך־עצים הנמצא בכל רחוב צבורי או להחזיק כל בעל־חי סמוך לכל צומח או גדר
או סוכך־עצים כאלה.

קשירת בעלי חיים
לעצים וכוי. .

 .9אסור לאדם או לילד להכניס כל כלב או בעל־הי אחר לתוך גן צבורי אלא אם הם
קשורים באופן בטוח בצואריהם.

כלבים בנכים
צבוריים.

 .10כל עדר כבשים או עדר עזים העובר דרך אזור המועצה המקומית או בתוך אזור
המועצה ,יהא מלווה במספר מספיק של משגיחים ,ולא פחות משנים ,שאחד' מהם ילך לפני
.
העדר וימנע גרימת נזק לכל צומח.

נהיגת כבשים ועזים
בחור אזור המועצה
המקומית. .

 .11כל העובר על הוראה מהוראות חוקי־עזר אלה וכל אפוטרופוס של ילד המרשה או
הנותן לאותו ילד .לעבור על כל הוראה מהוראות חוקי־עזר אלה יאשם בעברה ויהא .צפוי
לקנס שלא יעלה על חמשה פונטים.

עונש.

;

מחמד עוואד
נשיא המועצה המקומית של פלוג׳ה.
נתאשר,

ו .ר .מקגי
מ״מ מושל מחוז עזה.

פקודת המועצות המקומיות.1941 ,
חוקי־עזר שהתקינה המועצה המקומית של פלוג׳ה עפ״י סעיף .9
בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף  9מפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,התקינה
המועצה המקומית של פלוג׳ה ,באישורו של מושל מחוז עזה ,את חוקי־העזד דלקמן— :
.1

חוקי עזר אלה ייקראו חוקי-עזר לפלוג׳ד) ,אוסף תרומות ברחובות(.1943 ,

.2

בהוקי־עזר א ל ה — :

״מועצה״ פירושה המועצה המקומית של
״אזור מקומי״ פירושו אזור שיפוטה של
״בעל רשיון״ פירושו האגודה ,הועד או
חוקי־עזר אלה ,והמונח כולל כל אדם
האחראי לאוסף הכסף.
״רחוב״ כולל כל רחוב ,כביש ,מדרכה ,רחבה ,מעבד צבורי או פרטי שיש לצבור זכות
מעבד בו ,סמטא ,מבוי ומקום־צבורי פתוח.
״מקום צבורי״ כולל כל גן צבורי ,שפת־הים ,וכל מקום אחד שהקהל נכנס אליו ,בין
בתשלום דמי כניסה ובין בחינם ,אולם אין המונח כולל מסגד או כל מקום תפלה אחד.
 .3אסור לאסוף כספים בכל רחוב או מקום צבורי שבאזור המקומי ,ע״י מכירת
פרחים ,סרטים או כיוצא בזה ,אלא אם כן קבלו האגודה ,הועד או ארגון האנשים האחר
האחראים לאותו אוסף הכםפיס ,רשיון לכך מאה המועצה המקומית בטופס ב׳ המובא בתוספת
לחוקי־עזר אלה.
 (1)— .4רשיון עפ״י חוקי־עזר אלה לא יינתן אלא למטרות דת ,צדקה ,חנוך או תרבות
או לכל מטרה אחרת שהמועצה הכיר בה כמטרה שהיא לתועלת הצבור.
) (2את הבקשה למתן רשיון יש לערוך בכתב בטופס א׳ המובא בתוספת לחוקי־עזר אלה.
 .5המועצה רשאית ,לפי שקול דעתה המוחלט ,לצרף כל תנאים מיוחדים לכל רשיון או
לסרב ליתן רשיון מבלי ליתן כל נימוק לסירובה.

מם׳  36לש׳ .1941
השם.
פירוש.

פלוג׳ה.
המועצה המקומית של פלוג׳ה.
הבר־אנשים אחר שעל שמם ניתן רשיון עפ״י
ששמו הוזכר בבקשה למתן אותו רשיון כאדם

אסור לאסוף כםפים
בלא רשיון.

למי מותר ליתז
רשיון.
תנאים מיוחדים.

 .6אסור לאסוף תרומות אלא באותו יום ובין אותן השעות ובאותם הרחובות והמקומות
הצבודיים שיפורטו ברשיון.

יום ושעות לאוסף
תרומות.

ד .המועצה לא תתן כל רשיון אלא .אם כן אושרה החילה הבקשה לאותו רשיון ע״י הקצין
הממונה על המשטרה בפלוג׳ה או ע״י בא־כוחו המורשה כחוק.

התיעצות עם
המשטרה.

 .8אסור לשום אדם לסייע או להשתתף בכל אוסף כספים מבלי שקבל רשות בכתב לכך
מאת בעל הרשיון בטופס ג׳ המובא בתוספת לחוקי־עזר אלה.

אסור לאסוף
תרומות בלא רשות.

כל אדם שהורשה כנ״ל חייב להראות אותה רשות שבכתב לכל שוטר או לכל פקיד• של
המועצה המורשה לכך כחיק ,ע׳׳י נשיא המועצה.

844
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השמוש בשולחו.
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 25בנובמבר1943 ,

 .9מי שלא מלאו לו ששיעשרה שנח אסור לו לשמש כמאסף תרומות ואסור להרשותו
לשמש.כמאסף תרומות.
 (1)— .10אסור לשוס מאסף להשתמש בשולחן לצורך כל אוכף תרומות אלא •במקום
המפורט ברשיון ,וכן אסור לו להשתמש בשולחן באופן הגורם או העלול לגרום הפרעה
לעוברים ושבים.
) (2כל פקיד מפקידי המועצה המקומית או שמש משמשיה רשאים לסלק ,על חשבונו של
בעל הרשיון ,כל שולחן שמשתמשים בו בבגוד לםעיף־קטן) (1של סעיף זה.

אוסף התרומות
יהא בזוגות.

 .11אוסף התרומות עפ״י חוקי־עזר אלה ייעשה בקבוצות של שני בנייאדם כל אחת,
שיאספו בזמן אחד ובמקום אחד ,ולא בקבוצות של יותר משני בני־אדם וגם לא ע״י יחידים.

אםור ליתז פרם.

 .12אסור לשלם כל תשלום או ליתן כל פרס לשום מאסף או לכל אדם אחד שיש לו
קשר עם סידור מפעל אוסף הכספים או עם הנהלתו ,פרט לאותו תשלום •שיצויין בבקשה
לקבלת הרשיון.

חיתום הקופסאות.

׳ • (1)—.13כל מאסף ידאג לכך שכל תרומות הכסף תושמנה ע״י התורמים בקופה מסומנת
במספר וסגורה וחתומה יפה באופן שמן הנמנע יהא לפתחה או להוציא את הכסף מתוכה
מבלי לשבר את החותמת .מל קופסה ממין זה תסומן במספר סידורי ,ושם הקרן שלמענה
נאספות התרומות יהא רשום עליה באותיות בולטות לעין ,וכן תסומן בפתק מאת המועצה:
״רשאי לאסוף תרומות ברחוב׳ /שיודבק עליה ברשותו של הנשיא? ואסור ליתן למאסף
שום קופסה אלא אם כן סומנה במספר ורשומות עליה המלים ,והיא נושאת את הפתק כאמור,
ואותו מספר צריך להתאים למספר הרשום ברשות שבכתב הנזכרת•לעיל.
) (2בעל הרשיון יהא אחראי לכך שהקופסאות תמסדנה לו ,כשחותמותיהן שלמות ,בסוף
יום אוסף התרמות ,ועל כל פנים לא יאוחר מעשרים וארבע שעות לאח״כ.

פתיחת הקופסאות.

 (1)— .14עם קבלת כל הקופסאות ,תפתחנה בנוכחות האנשים הנזכרים ברשיון כאנשים
האחראים לאוסף התרומות ,ודו״ה על סכום ההכנסה מאוסף הכספים ייערך וייחתם על ידם.
) (2אם אי אפשר לסיים את ספירת הכסף בישיבה אחת ,על בעל הרשיון לאחוז באמצעיי־
זהירות מספיקים לבטהונו של הכסף במשך ההפסקה.

העתק מן הדו״ח.

 .15תוך שבעה ימים מיום אוסף התרומות ,על בעל הרשיון להגיש למועצה המקומית
העתק מאושר מן הדו״ח הנזכר בסעיף־קטן ) (1של סעיף  ,14בצירוף רשימה מפורטת
של ההוצאות ,אם היו הוצאות ,בקשר עט האוסף ,יחד עם קבלותיהן.

עונש.

 .16כל העובר על כל הוראה מהוראות חוקי־עזר אלה יאשם.בעברה ויהא צפוי לקנס
לא יותר מחמשה פונטים.

התוספת
ט ו פ ס א )טופס הבקשה(.
 .1שם האגודה ,הועד או חבר־האנשים ,האחראים לאוסף התרומות.
 .2הכתובת.
 .3שמותיהם ,כתובותיהם וחתימותיהם של האנשים שיהיו אחראים יחדיו לאוסף התרומות- ,
 .4השם והמטרה של מפעל הצדקה או הקרן שיחנו מן האוסף והמטרה המיוחדת של אוסף התרומות.
 .5באיזה יום רוצים לערוך את אוסף התרומות.
 .6אזור אוסף התרומות והמקומות הצבוריים שבהם יערך.
 .7מקומות שבהם רוצים להשתמש בשולחנות לצורך התרמות.
? .תשלוגיס )אם יהיו( שיש לסלק לאנשים הקשורים בסידור האוסף או בהנהלתו .יש לציץ את שמותיהם
וכתובותיהם של אותם האנשים ואת הסכום שישולם לכל אחד מהם.
ב )טופס רשיון לעריכת אוסף תרומות ברחובות(.
טופס
אני ,נשיא המועצה המקומית של פלוג׳ה ,נותן בזה רשיון ומרשה )למבקש(
בין
לערוך אוסף תרומות ברחובות ובמקומות הצבוריים שבתוך אזור שפוטה של פלוג׳ה ביום
לשעה.
בין ש ע ה . . . . . . . . . .
וביום
לשעה
שעה
בהתאם לתנאים דלקמן— :
)התנאים ,כשקובעין תנאים(.
חתימות הרשויות למתן רשיונות.

 25בנובמבר1943 ,
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ט ו פ ם ג )טופס הרשאה לאסוף תרומות כסף ברחובות ובמקומות צבודיים(.
מר/גברת
לטובת
ע״י המועצה המקומית של פלוג׳ה.

רשאי)ת( לאסוף תרומות כסף ברחובות ובמקומות הצבוריים בפלוג׳ה
שניתן ביום
בהתאם לרשיון מ ס ׳ . . .
מחמד עוואד
נשיא המועצה המקומית של פלוג׳ה,
ו .ר .מקגי
מ״מ מושל מחוז עזה.

נתאשר,

פקודת הפקוח על המזונות.1942 ,
צו מאת המפקח עפ״י סעיף .4
בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף  4מפקודת הפקוח על המזונות ,1942 ,אני ,ג׳פדי
וולש ,המפקח על המזונות ,מצוה בזה לאמור— :
 .1צו זה יקרא צו הפיקוח על המזונות )פירות טריים וירקות טריים( )תיקון( )מס׳ ,(3
ק טך״^
 ,1943וקודאין אותו כאחד עם צו הפיקוח ^
_\ ,
הקרוי להלן ״הצו העיקרי״.
ה מ ז ו נ ו ת

) פ י ד ו ת

ט ר י י ם

ן י ר

 1 9 4 3׳

ו ״

 .2המשפט הראשון בפםקת־משנה ) (1של פםקא  4מן הצו העיקרי יתוקן ע״י החלפת
הנקודה המופיעה בסוף אותו משפט בנקודותים והוספת הפסקא דלקמן אחריהן—:

מס׳  4לש׳ .10-12
השם•
עתון רשמי מיום
 7.10.43עמוד .735
תקון פםקא4 .
של הצו העיקרי.

״בתנאי כי הוראה זו לא תחול על העברת פירות טריים או ירקות טריים במםלוד
הברזל אם הנהלת מסלת הברזל אינה מטילה עליהם כלי דמי הובלה.״
תהילת התוקף.

 .3צו זה יקבל תוקף ביום פרסומו בעתון הרשמי.

גי .וולש
המפקח על המזונות.

 17בנובמבר.1943 ,

פקודת הפקוח על המזונות.1942 ,
צו מאת המפקח עפ״י סעיף .4
בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף  4מפקודת הפיקוח על המזונות ,1942 ,אני ,ג׳פרי
וולש ,המפקח על המזונות ,מצוד ,בזה ל א מ ו ר — :
 .1צו זה ייקרא צו הפקוח .על המזונות )ביסקוויטים לתינוקות(.1943 ,

מס׳  4לש׳ .1942
השם.

 .2בצו זה יהא למונח הבא הפירוש דלקמן ,אם לא יחייב ענין הכתוב פירוש אחר—:
״ביסקוויט לתינוקות׳׳ פירושו כל מוצר מהסוג הידוע בדרך כלל בביסקוויט לתינוקות.
 (1)—.3אסור לכל אדם לייצר לצרכי מכירה שום ביסקוויט לתינוקות אלא מכוח תעודת״
היתר שניתנה לו ע״י המפקח לצרכי צו זה ובהתאם לתנאיה.
•) (2אסור לכל אדם לייצר לשם מכירה כל ביסקוויט לתינוקות חוץ מביסקוויט לתינוקות
הנעשה בהתאם למירשם המובא בתוספת הראשונה לצו זה.
) (3אם מייצר אדם כל ביסקוויט לתינוקות שלא בהתאם למירשם המובא בתוספת הראשונה
לצו זה ,הרי חובת ההוכחה שאותו ייצור אינו לצורך מכירה ,או שמחמת כל נימוק אחר
הייצור הזה מותר עפ״י הודאות הצו הזה ,תהא מוטלת על אותו אדם.
 (1)—.4אסור לכל אדם למכור או לקנות ,או להציע או להסכים לקנות ,כל ביסקוויט
לתינוקות במחיר העולה על המחיר המקסימלי המותר בהתאם להוראות התוספת השביה
לצו הזה.

פירוש.
הנבלת ייצור
ביסקווימים
לתינוקות.

מחיר מקסימלי.

) (2חובת ההוכחה בדבר מחיר הקניה שלו תחול על הקמעונאי.
 .5בקשר למכירת ביסקוויט לתינוקות אסור לכל אדם להיות צד ,או להציע או להסכים
להיות צד ,לכל טרנםאקציה פיקטיבית או מלאכותית ,או לקבל או לדרוש כל תשלום בלתי־
הוגן.

טינםאקציות
פיקטיביות ,וכוי.

 (1)—.6הוראות הצו הזה כפופות לכל הודאות ,הרשאות ,תעודות־היתר ,רשיונות ,או
1,
פיטורין שיינתנו בכל זמן ע״י המפקח או ע״י כל אדם המורשה ^

צו !ה כפוף
להוראות מיוחדות,
וכוי.

ע

י ד ו

כ ך י
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 25בנובמבר1943 ,

) (2כל שיש ב י ת הרשאה ,תעוז־ה־היתר ,רשיון או פיטורין שניתנו עפ״י צו זה ,חייב
לקיים כל תנאי שהוטל עם״י ההרשאה ,תעודודההיתר ,הרשיון או הפיטורין.
 .7כל העובר על צו זה ,בין בעצמו ובין ע״י משרתו ,פקידו או סוכנו ,יאשם בעברה,
ובצאתו חייב בדין ,יהא צפוי ,נוסף לכל צו החרמה ,לקנס לא יותר מחמש מאות פונט או
למאסר לתקופה לא יותר משנה אחת ,או גם לאותו קנם וגם לאותו מאסר.

:/ו נ

תחילת התוקף.

 .8צו זה יקבל תוקף ביום הראשון בדצמבר.1943 ,

תוספת ראשונה
מ י ר ש ם.
לשם ייצור קילוגרם אחד של ביסקוויט לתינוקות לצרכי מבירה יש להשתמש בכמויות המרים כדלקמן ,ואסור
להוסיף עליהם כל המרי מזון אחרים— :
 750גרם
 250גרם
 100גרם
 4גדם

קמח לבן
סוכר
שמן
דו־פחמת הנתרן

גרם דו־פחמת האמון
גדם חומצה מלחית
גרם מלח.

2,5
0,2
4

התוספת השגיה
מחירים מקסימליים.
טור 1

טור

11

טור

טור ז>י1

111

ההוספה המקסימלית ע״י
הקמעונאי על מחיר הקניה שלו
מחיר המכירה המקסימלי
או על מחיר המכירה המקסימלי
של הי2ורן ,לרבות מוםירה.
של היצרזי הכל'לפי המחיר
הנמוך יותר.
מיל לכל הבילה ב ת  250גרם מיל לכל הבילה בת  250גרס
ביסקויט לתינוקות

40

מוזיר מכירה
מקסימלי של
הקמעונאי.
מיל לכל חבילה
ב ת  250גדם

10

50
גי .וולש
המפקח על המזונות.

 21בנובמבר׳ .1043

צו מתן רשיונות יבוא.1939 ,
עתון רשמי מיומ
 11.12.39עמ׳ .1210
עתון רשמי מיום
 4.2.43עמוד •104
השם.
בטול.

מודעה מאת רשות מוסמכת עפ״י פסקא .5
בתוקף הסמכויות המסורות לי בפסקא  5מצו מתן רשיונות יבוא ,1939 ,כפי שתוקן ע״י צו
מתן רשיונות יבוא )תקון( ,1943 ,אני ,ג׳ופרי וולש ,המפקח על המזונות ,שהנני רשות מוסמכת
לצרכי הפסקא הנ״ל ,מוסר בזה את המודעה ד ל ק מ ן — :
 .1מודעה זו תקרא מודעת בטול רשיונות יבוא )קטניות(.1943 ,
 .2רשיונות יבוא שניתנו לפני תאריך פרסום מודעה זו ע״י מנהל המכס ,האקםייז
והמסחר ,או ע״י רשות מוסמכת ,המרשים את הבאתן לארץ של סחורות שלא נשלחו מארץ
מוצאן לפני ה־ 29בנובמבר ,1943 ,מבוטלים בזה ,במידה שדשיונות אלו נוגעים לקטניות
פרט לשעועית או עדשים ,החל מיום  29בנובמבר: 1943 ,
בתנאי כי בטול זה לא יחול על רשיונות יבוא לקטניות ,אשר לגבם מוכיח בעל־הרשיון,
כדי הנחת דעתו של המפקח על המזונות כי שלח הזמנה מוחלטת לסחורה זו וההזמנה נתקבלה,
וכי שלם בעדה או שפתה מכתב־אשראי בלתי חוזר ,לפני דד 29בנובמבר.1943 ,

שום הודעה פרטית
לא תנתן.
 18בנובמבר.1943 ,

 .3לבעלי הרשיונות הבודדים לא תשלח שום הודעה על בטול הרשיונות האמורים לעיל.
ג׳ .וולש
המפקח על המזונות׳ רשות מוסמכת.

 25בנובמבר1943 ,
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פקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים )פיקוח(.1939 ,
תקנות שהתקין סגן המפקח על אספקת שמן דלק ,עפ״י סעיף .12
בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף  12מפקודת צרכי אוכל ומיצרכים הכרחיים )פיקוח(,
 ,1939אני ,מרק יפה ,מ״מ סגן המפקח על אספקת שמן דלק ,מתקין בזה את התקנות
דלקמן-:
 .1תקנות אלו תקראנה תקנות חלוקת בנזין במנות )תקון( )מם׳  ,1943 ,(2וקוראיו אותן
כאחת עם תקנות חלוקת בנזין במנות ,1942 ,הקרויות להלן ״התקנות העיקריות״.

מם׳  34לש׳ .1930

השם.
עתו! רשמי מיום י
 30.4.42עט׳ .(536
 .2פסקא ) (2של תקנה  2מן התקנות העיקריות תתוקן ע״י החלפת המלים ״גלון אחד״ תקו! תקנה 2
המופיעות באותה פסקא במלים ״חצי גלון״.
מהתקנות העיקריות.
 .3תקנות אלו תקבלנה תוקף ביום אחד בדצמבר.1943 ,
תחילת התוקף.
מ .יפה
מ״מ םגז המפקח על אספקת שט! דלק.

פקודת מםלות הברזל הממשלתיות.1936 ,
חוקי־עזר שהתקין המנהל הכללי עפ״י סעיף .42
בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף  42מפקודת מסלות הברזל הממשלתיות ,1936 ,אני ,מם׳  29לש׳ .1936
ארתור פרנק קירבי ,מנהל כללי של מסילות הברזל הפלשתינאיות)א״י( ,מתקין בזה את
חוקי העזר ד ל ק מ ן — :
השם.
 .1חוקי־עזד אלה יקראו חוקי־עזר בענין מסלות הברזל הממשלתיות )תעריף לשירות
הסבלות( )מם׳ .1943 ,(2
קביעת דמי םבלות.
 .2התשלומים בעד שירות הפריקה והטעינה מחדש ,לצרכי בדיקת מכס בתחנת קנטרה
המזרחית ,של משלוחים )לרבות חפצי נוסעים( המובלים ברכבת נוסעים ,יהיו בשעור של
 10מיל לכל צרוד.
 .3דמי שירותי סבלות המוטלים עפ״י הוקי־עזר אלה ישולמו לפקיד מסלות הברזל המורשה תשלום.
כחוק ע״י המנהל הכללי לגבות כספים.
 .4התשלום שנקבע בסעיף  2מחוקי־עזר אלה יוטל נוסף על כל תשלום בעד שירותי סייג.
סבלות המוטל עפ״י חוק־העזר בענין מסלות הברזל הממשלתיות )תעריף לשירות סבלות( ,עתה רשמי מיום
 30.9.43עמי .698
.1943
תחילת התוקף.
 .5חוקי-עזד אלה יקבלו תוקף ביום הראשון בדצמבר.1943 ,
א .פ .קירבי
המנהל הכללי של מםלות הברזל הפלשתינאיות )א״י(.
בפקודת הוד מעלתו,
נתאשר,
רוברט םקוט
מ״מ המזכיר הראשי.
 23בנובמבר.1943 ,

פקודת הקרקעות )סדור זכות הקנין(.
מודעה על פרסום לוחות זכויות.
נמסרת בזה מודעה שלוחות זכויות לקרקע בכפרים ,בעיר ובאזורי הסדור דלקמן ולגושי הרישום דלהלן הודבקו
בהתאם לסעיף  (2) 33מהפקודה ,במשרד הפקיד המסדר הנוגע בדבר ובמשרדים המחוזיים של הנפה שבה
נמצאים הכפרים והעיר.
משרד הפקיד המסדר
מס׳ גושי הרישום
אזור הסידור
הנפה
העיר או הכפר
של האזור
אל כוריבה

חיפה

היפה

חיבה

כידבת ליד

חיפה

חיפה

היפה

אדמות חיפה

חיפה

חיפה

היפה

 23בנובמבר׳ .1943

11897 ,11896 ,11895 ,11894
ו־.11898
,11474 ,11473 ,11472 ,11471 ,11470
,11479 .11478 ,11477 ,11476 ,11475
 11482 ,11481 ,11480ו־.11483
! 11196 ,11194 ,11193״.11200
מ .כ .בנט
מנהל סידור הקרקעות.
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 25בנובמבר1943 ,

פקודת הקרקעות )סדור זכות הקנין(.
מודעה על אשור חלוקה.
בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף  23מפקודת הקרקעות )סדור זכות הקבין( ,הנני מוסר בזה מודעה שאשרתי
וקבלתי את חלוקת המשנה של הקרקעות המוחזקות בחלקים יחידים ואת הפרצלציה של קרקעות המושע של הכפר דירבן
בנפת ירושלים ,בין אם הקרקעות הללו רשומות כמוחזקות בחלקים יחידים או בשותפות ובין שאינן רשומות כך,
ובין שהיו קרקעות אלה מתחלקות לפנים מתקופה לתקופה בין תושבי דירבן או חלק או קבוצה מהם או בין
אנשים אחרים ,ובין אם לא היו מתחלקות כד .האשור חוה אינו פוגע בתביעות לזכויות בנות רשום בחלקות
שתוצרנה מחלוקת המשנה והפרצלציה הנ״ל.
 .2מי שיש לו זכות בת־רישום בקרקעות הנ״ל בדירכן ,עליו להגיש א ת תביעתו בהתאם להוראת פקודת
הקרקעות )סדור זכות הקנין(.
 .3מודעת הסדור לקרקעות דידבן,
ביום  25באוגוסט.1943 ,

הנזכרת בסעיף ד מפקודת הקרקעות )סדור זכות הקנין(

נתפרסמה

י .נ .קמפ
הפקיד המסדר ,אזור הסדור של ירושלים.

 17בנובמבר.1943 ,

פקודת הסמכויות בעניו היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(.1939 ,
מודעה עפ״י סעיף .6
הואיל והסחורות דלקמן הוכנסו לארץ בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא ,1939 ,דהיינו בלא רשיון מאת מנהל המכס,
האקסית והמסחר ,או מאת דשות מוסמכת:
תאור הסחורה

שם האימפורמר
מווזמד ע ב ד מליפתה
מוחמד עטר מוסד .ושות׳ מערב אל םאווחירה
עבדול האדי חמד ושותפיו ,מסלט ,עבר הירדן
עבדל ע ז ת מוסלם ושותפיו ,ממדבה,
עבר־הירדן
עיביד כלף איחמוד ושותפיו,
מאל״סלט ,ערב עבאד ,עברהירדן
מוחמד אל חג׳ חמדן משבט ערב אל־סוואחירה
סוואחירה
דרוויש מחמוד ושותפיו ,כלם מערב אינסירת

מם' רשימת
ההחרמגז

הבמות

 2שקי חטה
חטה
עדשים
 21שקי חטה

 202ק״ג )ברוטו(
 2,593ק״ג )ברוטו( ׳1
 90ק״ג )ברוטו( 1
 1,742ק״ג )ברוטו(

 12שקי חטה
 5שקי חטה
 1שק עדשים

 1,005ק״ג )ברוטו(
 325ק״ג )ברוטו(

|

ק״ג )ברוטו(

1

 12שקי קפד.
 10שקי חטה
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 1,190ק״ג ק״ג
 943ק״ג

693/43
735/43
746/43
756/43
757/43
777/43
778/43

הריני מודיע בזה בהתאם לסעיף  6מפקודת הסמכויות בעניין היבוא ,היצוא והמכס) ,הגנה( ,1939 ,כי הסחורות
דלעיל הוחרמו לטובת ממשלת פלשתינה )א״י( עפ״י סעיף  (1)5מהפקודה הנ״ל.
ר .ו .ב .בלט
מנהל מחלקת ד מכם׳ האקםייז והמסחר.

פקודת העליה.1941 ,
תקנות שהתקין הנציב העליון במועצה עפ״י סעיף .18
מס׳  5לש׳ .1941

בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף  18מפקודת העליה ,1941 ,התקין הנציב העליון
במועצה ,באשורו של מזכיר הממלכה ,את התקנות דלקמן— :

השם.
פרק םז.

 .1תקנות אלה תקראנה תקנות העלייה )תקון( ,1943 ,וקודאין אותן כאחד עם תקנות
העליה ,הקרויות להלן ״התקנות העיקריות״ המובאות בתוספת לפקודת העליה.

תקין תקנה  2מן
התקנות העיקריות•

 .2פסקא ) (1של תקנה  2מן התקנות העיקריות תבוטל ובמקומה תבוא הפםקא דלקמן—;:
״) (1אסור לשום תיר להשאר בארץ יותר משלושה חדשים:
בתנאי שכל תייר יכול להגיש בקשה למנהל בטופםים שבנספח ז ובנספח א ,הרצופים
לתקנות אלו ,ולבקש בהם רשות—

 25בנובמבר1943 ,
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)א( להשאר בארץ כתייר לתקופה נוספת או לתקופות נוספות שלא תעלינה בם״ה
לתקופה ממושכת של יותר מתשעה חדשים ,והמנהל דשאי ליתן רשות לפי כל
בקשה ובקשה כזו עפ״י הכרעת דעתו ,או
)ב( .להשאד .עולמית בארץ כעולה ,ויכול המנהל לתת רשות כזאת ובלבד שיתברר
לו שהמבקש הוא אדם שהיה אפשר להרשות לו להכנם לארץ כעולה אלמלא היה
כבד בארץ.״
.3

הוספת נספח א.
לתקנות העיקריות.

הנספח דלקמן יוסף לתקנות העיקריות לאחר תקנה — :21

״נספח א.
בקשת תייר הרוצה לקבל דשות להשתקע בפלשתינה)א״י(.
מ־)ב(

אני )א(
היושב עתה ב־)ג(

מבקש בזה דשות לעצמי ולתלויים

בי המתוארים לקמן להשאד בפלשתינה)א״י( כתושבי קבע.
19

נכנסתי לפלשתינה)א״י( ביום

ב
)א( השט הטלא
באותיות רבתי )שם
המשפחה לאחרונה(.
)ב( הכתובת בחו״ל.
)ג( הכתובת
בפלשתינה )א״י(.

אני מבקש רשות זו גם לאנשים דלקמן הקרובים לי והתלויים ב י — :

השם

היתיינות

1כ

רוק
נשוי
אלמן
נדוש

אס מלא המבקש את
הטופס הזה בערבית
או בעברית ,הוא
מתבקש להכין תרגום
אנגלי כדי למנוע
עכוב.

— רוקה
— נשואה
מידת הקרבה.
— אלמנה
— גרושה

והנני מתחייב בזה לפרנסם כל זמן שישאדו בפלשתינה)א״י(.
אני ידוע לתושבי פלשתינה)א״י( הנזכרים ל ק מ ן — :
)) (1השם(
)הכתובת(
)) (2השם(
)הכתובת(
)התאריך(
)המקום(

,

)החתימה(

ה ע ר ה  :אם הבקשה היא בקשת רשות להשאר כתושב קבוע ,צריך למלא גם טופס
בקשה לרשיון עליה )  ( I & T / 3 9ולהגישו יחד עם טופס זה.
לשמוש המשרד בלבד.
הסכום
המשרד
התאריך

 .מיל.
פונט . . .
קבלה מ ס ׳ . .

תאריך
")(1/& T/130
רואן ריבם
סופר למועצה הפלשתינאית )א״י(.

 22.בנובמבר.1943 ,

פקודת פשיטת הרגל.1936 ,
צו מנוי מ״מ מקבל הנכסים הרשמי עפ״י סעיף .67
בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף  67של פקודת פשיטת־הרגל ,1936 ,מצוה בזה
הנציב העלית כי מר ח .קחלוב ,עוזר למקבל הנכסים הרשמי ,יהא מוסמך למלא את
תפקידי מקבל הנכסים הרשמי במשך ימי חופשתו של מר ח .קנטדוביץ ,האפוטרופוס הכללי,
מיום  28בנובמבר ,1943 ,עד ליום  27בדצמבר ,1943 ,ועד בכלל.

מס׳  8לש׳ .1936

בפקודת הוד מעלתו,
רובדט םקוט
מ״מ המזכיר הראשי.
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פקודת החברות.
מודעה על מנוי מ״מ מקבל הנכסים הרשמי.
מודיעים בזה ברבים כיי ,בתוקף הסמכויות המיפות את כוחו לכך ,מנה הנציב העליון
את מר ח .קוזלוב ,עוזר למקבל הנכסים הרשמי ,לכהן כמקבל הנכסים הרשמי לצרכי
פקודת החברות ,במדה שהיא נוגעת לפירוק הברות ,במשך ימי חופשתו של מר ח .קנטרוביץ,
האפוטרופוס הכללי ,מיום  28בנובמבר ,1943 ,עד ליום  27בדצמבר ,1943 ,ועד בכלל.

פרק כב.

רוברט סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

פקודת מם הבולים.
פ ר ק

ק ל ו

מודעה על מנוי מ״מ הממונה על מס הבולים.
מודיעים בזה ברבים כי ,בתוקף הסמכויות המיפות את כוחו לכך ,מנה הנציב העליון
את מר ח .קוזלוב ,עוזר למקבל הנכסים הרשמי ,לכהן כממונה על מם הבולים לצרכי

-

פקודת מם הבולים ,במשך ימי חופשתו של מר ח .קנטרוביץ,
מיום  28בנובמבר ,1943 ,עד ליום  27בדצמבר ,1943 ,ועד בכלל.

האפוטרופוס

הכללי,

רובדט םקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

פקודת החברות.
מודעה על מנוי מ״מ רושם החברות.
מודיעים בזה ברבים כי ,בתוקף הסמכויות המיפות את כוחו לכך ,מנה הנציב העליון
את מר נ .זוטא ,עוזר לרושם החברות ,לכהן כרושם החברות לצרכי פקודת החברות,

פרק כב־

במשך ימי חופשתו של מר ח .קנטרוביץ ,האפוטרופוס הכללי ,מיום  28בנובמבר,
עד ליום  27בדצמבר ,1943 ,ועד בכלל.

,1943

רוברט סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

פקודת השותפויות.
פ ר ק

ק ג

מודעה על מנוי רושם השותפויות.
מודיעים בזה ברבים כי ,בתוקף הסמכויות המיפות את כוחו לכך ,מנה הנציב העליון
את מר נ .זוטא ,עוזר לרושם החברות ,לכהן כרושם השותפויות לצרכי פקודת השותפויות,
במשך ימי חופשתו של מר ח .קנטדוביץ ,האפוטרופוס הכללי ,מיום  28בנובמבר,1943 ,
עד ליום  27בדצמבר ,1943 ,ועד בכלל.

•

רוברט סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

פקודת סימני המסחר.1938 ,
מ ס

׳

3 5

ל ס

'

1 9 3 8

•

מודעה על מנוי מ״מ רושם סימני־המסחר.
מודיעים בזה ברבים כי ,בתוקף הסמכויות המיפות את כוחו לכך .מנה הנציב העליון
את הגב׳ ל .מורים ,עוזרה לרושם סימני המסחר ,הפטנטים וסימני האמצאה ,לכהן כרושמת
סימני המסחר ,לצרכי פקודת סימני המסחר ,1938 ,במשך ימי חופשתו של מר ח .קנטרוביץ.
האפוטרופוס הכללי ,מיום  28בנובמבר ,1943 ,עד ליום  27בדצמבר ,1943 ,ועד בכלל.
רובדט םקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

 25בנובמבר1943 ,

העתון הרשמי מם׳  —1302תוספת מם׳ 2

851

פקודת הפטנטים וסימני האמצאה.
מודעה על מנוי מ״מ רושם הפטנטים וסימני האמצאה.
מודיעים בזה ברבים כי ,בתוקף הסמכויות המיפות את כוחו לכך ,מנה הנציב העליון
פרס קח.
את הגב׳ ל .מודים ,עוזרת לרושם סימני המסחר ,הפטנטים וסימני האמצאה ,ל ן
הפטנטים וסימני האמצאה לצרכי פקודת הפטנטים וסימני האמצאה ,במשך ימי חופשתו של
מר ח .קנטרוביץ ,האפוטרופוס הכללי ,מיום  28בנובמבר ,1943 ,עד ליום  27בדצמבר,1943 ,
!*עד בכלל.
רוברט סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.
כ

כ ה

ר

ו

ש

מ

ת

פקודת רישום שמות עסקים.1935 ,
מודעה על מנוי מ״מ רושם שמות עסקים.
מודיעים בזה ברבים כי ,בתוקף הסמכויות המיפות את כוחו לכך ,מנה הנציב העליון
ק
ק »,
את הגב׳ ל .מודים ,עוזרת לרושם שמות עסקים^ ,
רישום שמות עסקים ,1935 ,במשך ימי חופשתו של מד ח .קנטרוביץ ,האפוטרופוס הכללי,
מיום  28בנובמבר ,1943 ,עד ליום  27בדצמבר ,1943 ,ועד בכלל.
כ ה ן

כ

ד

ו

ש

מ

ת

ש

מ

ן

ת

ע ם

י פ

צ ר כ י

פ

ן ך ת

מם׳  23לש׳ .1935

רובדט סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

פקודת מחלקת העבודה.1943 ,
מודעה על מנוי מפקח עפ״י סעיף )4ב(.
מודיעים בזה כי ,בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף )4ב( מפקודת מחלקת העבודה,
 ,1943מנה הנציב העלית את ידידיה אהרנםון להיות מפקח לצורך הפקודה הנ״ל.

מס׳  2לשי .1943

רוברט סקוט
מ״מ המזכיר הראשי.

 20בנובמבר.1943 ,

תקנות לשעת חירום.1936 ,
צו ומודעה מאת הצנזור עפ״י תקנה .11
בתוקף הסמכויות המסורות לי בתקנה  11מהתקנות לשעת חירום ,1936 ,אני ,אדתור
־ פרידדיק ג׳ילם ,שהנני צנזור לצרכי התקנה הנ״ל ,אוסר בזה את פרסומו בפלשתינה)א״י(
של העוזון ״בשעה זו״ ,והנני מצוה להחרים את כל הגליונות של אותו עתון שנתפרסמו
בנגוד לצו זה ,והנני מכריז בזה על העתת הנ״ל כעל הוצאה אסורה בגדר מובנן של
התקנות הנ״ל. .

עתו? רשמי מיום
 ,19.4.36עמוד .223

א .פ .ג׳ילם
 22בנובמבר׳ .1943

צנזור.

