תוספת מם׳ .2
לעתון הרשמי ,גליון מס  1329מיום  13באפריל.1944 ,
,

פקודת ההובלה בדרכים
תקנות שהתקין הנציב העליון עם״י סעיף .23
בתוקף הסמכויות המסורות ל ו בסעיף  23מפקודת ההובלה בדרכים ,התקין הנציב העליון
א ת התקנות דלקמן—:

פו<ן סכח•

 .1תקנות אלו תקראנה תקנות ההובלה בדרכים )תקון( )מס׳  ,1944 ,(2וקוראין אותן
כאחת עם תקנות ההובלה בדרכים ,הקרויות להלן ״התקנות העיקריות״.

השם

 .2תוספת ג לתקנות העיקריות )כפי שהוחקה בתקנה  4מתקנות ההובלה בדרכים )תקון(
)מס׳  ,(1940 ,(3תבוטל ובמקומה תבוא התוספת ד ל ק מ ן ג 

 ,״תוספת ג /
ג׳ ו ר ג׳ ה ש י ש י  ,מלך.

חוקי פלשתינה
) א ׳ ׳ י (  ,ע מ ׳ •2236
ב ט ו ל ו ז ו ה ח ל פ ת ה ׳ •י
של ה ת ו ס פ ת ג
לתקנות העיקריות.
עתו! רשמי מיום
 ,27.6-40ע מ ׳ .710

פקודת ההובלה בדרכים.
הזמנה לנתבע.
משפט פלילי.
היושב ב.

;
ל
של.............
להוי ידוע ל ך כי הנך נדרש להופיע בבית המשפט
 . . .כדי לעמוד במשפט באשמת )באשמות(
שעה..
ב י ו ם ••.. . . .׳?*/
בניגוד ל
)מקום(.
ב
ב־שעה
עברה )עבדות( שעברת ביום
אם יש ל ך עדים להגנתך עליך לדאוג לכך שיהיו נוכחים במשפט.
אם לא תופיע תהא עלול להאסר.
התאריך..:.־....׳.-..
ביום...
העתק מהזמנה זו ל.
מוסר

ההזמנה

מסרתי

אני

מקבל

העד

ההזמנה״ י

בפקודת הוד מעלתו,
 3ב א פ ר י ל •1943 ,

ג׳ .ו .ו .שאו
המזכיר

הראשי.

פקודת ההובלה בדרכים
הוקי עזר שהתקינה מועצת עירית ירושלים עפ״י סעיף .25
בתוקף הסמכויות המסורות לה בפסקא )ד( של סעיף  (1) 25בפקודת ההובלה בדרכים,
התקינה מועצת עירית ירושלים ,באישורו של מושל מחוז ירושלים והרשות למתן רשיונות,
מחוז ירושלים ,את חוקי העזר דלקמן —

 2ר ק קכה•

 .1חוקי עזר אלה יקראו חוקי העזר למועצת עירית ירושלים )רשיונות לאפנים ולשלש
אפנים()תקון( ,1944 ,וקוראין אותם כאהד עם הוקל־העזר למועצת עירית ירושלים )רשיונות
לאפניס ולשלש אפנים( ,1936 ,הקרויים להלן ״חוקי העזר העיקריים״.

השם.
עתוז רשמי מ י ו ם
31.12-36׳ ע » ׳ •1277
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מכון ברג והספרייה למשפטים באוניברסיטת ת"א

 13באפריל.1944 ,
.2

תקון חוק־עזר 5
מחוקי־העזר
העיקריים.

חוק עזר  5מחוקי העזר העיקריים יתוקן —

)א( ע״י החלפת המלים
וחמשים מיל״.
)ב( ע״י בטול התנאי לאותו חוק עזר.
״250

מיל״ המופיעות בחוק העזר הנ״ל במלים ״שבע מאות
מ .אל כאלדי
ראש

אני מסכים

עירית

ירושלים.

ה .א .שדפורת
םג?

מ פ ק ח על

אני מסכים

המשטרה,

ירושלים.

רוברט ניוטון
מ׳׳מ

מושל מחוז •ירושלים.

פקודת העיריות.1934 ,
מם׳

 1לש׳

חוקייעזר שהתקינה מועצת עירית פתח־תקוה עפי׳י סעיף .99
בתוקף הסמכויות המסורות לה בסעיף  99מפקודת העיריות ,1934 ,התקינה מועצת עירית
פתח־תקוה את חוקי־העזד ד ל ק מ ן — :
 .1חוקי־עזד אלה ייקראו חוקי-עזר לפתח תקוה )מודעות(.1944 ,
׳ .2בחוקי־עזר אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן ,אם ענין הכתוב לא יחייב
פירוש אחר —

.1934

השם.
פירוש•

פרק

״לפרסם״ פירושו להדביק ,להציג ,או לפרסם באיזה אופן אחר כל מודעה בכל מקום
צבורי.
״מודעה״ פירושה כל הודעה או תמונה ,מודעה לקהל ,תחריט ,שרטוט ,ציור או צלום
המוצגים בכל מקום צבורי על ניר ,קרטון ,בד ,עץ ,זכוכית או מתכת או באופן אחר ,וכן
העתקה מכל מודעה ,לרבות כל מודעה מוארת בחשמל או באופן אחר ,וכן כל סרט
ראינוע המוצג בכל מקום צבורי ,זולת מקום לשעשוע צבודי שניתן עליו רשיון
כחוק ,וכל הודעה או הוצ^ה מיוחדת של כל עתון ,אולם אינה כוללת שלטים.
״מועצה״ פירושה מועצת עידית פתה תקוה.
״מקום צבורי״ כולל כל דרך ,רחוב ,שדדה ,גן צבורי ,סמטה ,ככר וכל מעבר ,בין צבורי
ובין פרטי ,הפתוח לקהל ,מגרש תפוס וכן גשר ,מדרכה ,גדר ,לוח ,לוה־פוסום ,מחיצה
קרשים ,עץ ,עמוד ,שעד ,כל חלק חיצוני של בנין ,גדר או מקום שעשועים צבורי,
וכל מרכבה צבורית או מסחרית כפי שהוגדרה בסעיף  2מפקודת ההובלה בדרכים.

קנח•

״שלט״ פירושו כל הודעה המוצגת ליד מקום מגוריו ,משרדו או מקום עסקיו של כל
אדם ,ואשר רשומים בה רק שמו של האדם או טיב העסק או המקצוע שעוסקים בו
בתוך אותו מקום או פרטים על כל מטרה אחרת שלשמה משתמשים באותו מקום ,או
שרשומים בה גם שמו של האדם וגם טיב העסק או המקצוע או הפרטים האחרים.
איסור פרסום טודעוי
באזורים ידועים.

צורת המודעות
ומידתז•

תשלומים בעד
הצגת מודעות.

1

 .3אסור לשום אדם לפרסם או לעשות לפרסומה של כל מודעה בכל מקום צבורי בתוך
אזור עירית פתח־תקוה זולת המקומות המתוארים בתוספת הראשונה לחוקי־עזר אלה ,שיהיו
נתונים לשנויים והוספות עפ״י החלטת המועצה.ובאשורו של מושל המחוז.
 .4אסור לשלם אדם לפרסם בתיך ז1זור עירית פתח תקוה מודעה השונה במדתת*
ובצורתה מהמדה והצורה שנקבעו בתוספת השניה לחוקי־עזר אלה ,ושתהיינה נתונים
להוספות ושנויים עפ״י החלטת מועצת העיריה ובאשודו של מושל המחוז.
 (1)— .5המועצה רשאית להטיל את התשלומים הבאים בעד הצגת מודעות— :
)א( בעד כל מודעה המתפרסמת על הבד של כל ראינוע — תשלום של לא יותר משני
מילים לכל  100סנטימטר מרובעים משטח הבד התפוס' ע״י אותה מודעה לכל שבוע
ימים ,דהיינו ,ממוצאי׳ שבת עד יום ששי ,ועד בכלל ,או לכל חלק .משבוע .תשלום
זה יוטל על בעל הראינוע או מנהלו.
)ב( בעד כל מודעה המוארת בחשמל או באופן אחר — תשלום של לא יותר משני
מילים לכל חמשה סנטימטרים מרובעים מכל שטח התפוס ע״י אותה מודעה לכל
,חודש ימים או חלק מחודש :בתנאי שאם תתקין המועצה מקומות מיוחדים לפרסום
מודעות מוארות ,תהו* רשאית להטיל תשלום של לא יותר ממיל אחד לכל סנטימטר
מרובע של כל מקום כזה התפוס ע״י מודעה בזאת לכל חודש ימים או לחלק מחודש.

: 13באפריל.1944 ,

העתון הרשמי מס׳  — 1329ת ו ס פ ת מס׳ .2

התשלום לא יכלול את ההוצאות הכרוכות בכתיבתה של המודעה ,או בצורתה או
בחריטתה או ברישומה באופן אחר.
)ג( בעד כל מודעה אחרת — תשלום של מיל אחד לכל חמשה סנטימטרים מרובעים של
שטח המודעה לכל שלושה ימים או חלק מהם מבלי להתחשב במספר ההעתקות של
המודעה .שליש מאותו תשלום יוטל בעד היום הרביעי של הפרסום ובעד כל יום
י שלאחריו .כל תשלום שיוטל בתוקף פםקא זו ,יסומן ע״י טביעת כל העתקה של
המודעה בחותמת מיוחדת שתקבע לצורך זה ע״י המועצה.
) (2לא יפרסם אדם כל מודעה אלא אם כן שלם תחילה למועצה או לבא־כוחה המורשה
כחוק את התשלום המגיע עפ״י הפסקאות הקודמות של סעיף זה.
לפרסם כל מודעה שהוזכרה בסעיף )(1)5ג( מחוקי־עזר אלה ,או
 (1)— .6כל הרוצה
לפרסם מודעה מוארת במקום מיוחד שהותקן לכך ע״י המועצה ,עליו לבקש רשות לכך'
מאת המועצה במשך הזמן הקבוע בתוספת השלישית לחוקי־עזר אלה.
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:

) (2הוד הפרסום של כל מודעה כזאת יקבע ע״י המועצה,
כחוק.

או ע״י בא כוחה המורשה

 .7המועצה תהא רשאית לקבל ללא תשלום חמש העתקות מכל מודעה שהוזכרה בסעיף
)(1)$ג( מחוקי־עזר אלה.
 .8המועצה תהא רשאית לתת
ביחס לכל מודעה המתפרסמת
אמנות או ספורט ,או לטובתם,
או ארגון אשד לדעת המועצה הם

בקשת רישות.לפרסם
ותור הפרסום•

הנחה על התשלומים שהוזכרו בסעיף  5מחוקי־עזר אלה,
ע״י כל מוסד או אגודה של חסד ,צדקה ,דת ,תרבות,
או ע״י כל מוסד או ארגון אחרים או לטובת אותו מוסד
בעלי אופי צבורי.

למועצו

העתקות

הנחות•

 .9אסור לכל אדם להסיר ,לקרוע ,לטשטש ,לקלקל או לזהם כל מודעה שהוצגה בהתאם
לחוקי־עזר אלה.

א ס ו ר לטשטש וכוי
מודעות•

 .10אסור לפגוע בכל לוח ,קיוסק או מקום אחר שנתייחדו ע״י המועצה לפרסום מודעות
בהתאם להוראות חוקי־עזד אלה ,ואסור לטשטשם ,להרסם ,לשברם או לזהמם.

א ם ו ר לטשטש וכוי
מקומות שייחדום
למודעות.

 .11אסור לכל אדם לפרסם כל מודעה המוארת בחשמל לסירוגין או לפרסם כל מודעה
באמצעות גרמפון ,רדיו ,מגביר־קול ,או ע״י מכשירים דומים אחרים היוצאים לרחוב ,או
לכל מקום צבורי או על כ ל חלק חיצוני של כל מרכבה צבורית או מסחרית כפי שהוגדרה
בסעיף  2של פקודת ההובלה בדרכים.
 .12אסור לשום אדם לחלק מיד ליד בתוך אזור עירית פתח־־תקוה כל מודעה ,פרט
לעתון או להוצאה מיוחדת של עתון שניתן בעדו רשיון עפ״י פקודת העתונות.
 .13אסור לכל אדם לפרסם כל מודעה בצורת סרט לרוחב הרחוב או בצורת מודעה
שמחלקים אותה מעל גבי כל מרכבה ,בעל חי או בךאדם או הנישאת עליהם ,או בצורת
לוח הנישא ע״י בך־אדם.
 (1)— .14בלי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע לדין כל אדם העובר על הוראות
חוקי־עזר אלה ,דשאי ראש עירית פתח תקוה למסור הודעה בכתב לכל אדם העובר על
כל הוראה מהוראות חוקי־עזר אלה ולדרוש ממנו להסיר כל מודעה שהודבקה או להרוס
כל מקום המשמש לפרסום מודעות בנגוד לחוקי־עזר אלה ,או למלא באופן אחד אחרי
הוראות חוקי־עזר אלה ,בתוך הזמן שייקבע בהודעה.
) (2מי שנמסרה לו הודעה ולא מלא אחרי דרישותיה במשך הזמן שנקבע בהודעה ,רשאית
המועצה להוציא לפועל את העבודה על חשבונו,
) (3אם אי־־אפשר יהיה לבדר את שמו או את כתובתו של אדם שעבר על חוקי־עזר
אלה ,תהא המועצה רשאית להסיר כל מודעה שהודבקה או להרוס כל מקום־פדםום שסודר
בנגוד לחוקי־עזר אלה בלא ליתן כל הודעה שהיא.
 (1)— .15כל העובר על כל הוראה מהוראות חוקי־עזר אלה יהא צפוי לקנס לא יותר מ־5
פונטים על כל עברה ועברה ואם יתמיד בעברה — לקנס נוסף לא־יותר כד 2פונטים בעד כל
יום שבו נמשכת העברה לאחר שקבל מראש עירית פתח תקוה הודעה בכתב שהוזכרה
.בסעיף הקודם או לאחר שיצא חייב בדין.

סוגים

איסור

ידועים של
מודעות.
פרק

קנח•

הפצת מודעות
מ י ד ליד^
פרק קטז.
איסורי צ ו ר ו ת
י ד ו ע ו ת של מ ו ד ע ו ת .

התראה•

עונשין.
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) (2המועצה רשאית ,נוסף על כך ,להסיר ,על חשבון האדם שנתחייב בדינו ,כ ל מודעה
או להדום כל מקום המשמש לפרסום מודעות שבגינם נעשתה העברה.
3יטורי מודעות
וכוי ש ל הממשלה.
בטול•
עתוז רשמי מיום
 ,28.7.38ע מ ׳ .584

 .16הוראות הוקי-עזד :אלה לא יחולו על מודעות או דברי פרסום המוצגים ע״י ממשלת
פלשתינה )א״י( ,בתי המשפט או המועצה.
 .17חוקי־עזר לפתח תקות)מודעות( ,1938 ,מבוטלים בזה.

תוספת א.
מקומות לפרסום מודעות.
על הלוח — רחוב הרצל ,ע״י בנין סלוד.
על הלוח — רחוב רוטשילד ,בנין מאירי.
על הלוח — רחוב הרצל ,בנין סנדלון.
על הלוח — רחוב רוטשילד ,פנת רחוב הרצל.
על הלוח --־ רחוב הרצל ,ע״י השוק החדש.
על הלוח — רחוב רוטשילד ,מנת בית ספר פיק״א.
על הלוח — רחוב וולפטון ,ע״י בנין מונטאש.
על הלוח — רחוב רוטשילד ,ע״י הגשר ,סמוך
על הלוח — רחוב וולפסון ,ע״י בנין פרלמוטר. .
י
לבניין טורקניץ.
על הלוה — רחוב הברון הירש ,ע״י המרכז המסחרי.
על הלוח — דדך תל־אביב ,בנין שמואלביץ.
על הלוח — רחוב שטמכפר ,ע״י מגרש מזל בכר.
על הלוח — תחנת הרכבת.
על הלוה — רחוב מוהליבר ,ע״י תלמוד־תורה
על הלוח — רחוב פינסקר ,ע״י הגן העירוני.
״נצח ישראל״.
על הלוח — רחוב חובבי ציון ,ע״י בית הכנסת.
על הלוה — שכונת מחנה יהודה ,ע״י בית הכנסת.
על הלוה — רחוב חובבי ציון ,פנת רחוב נחלת צבי׳
על־הלוח — רחוב וולפסון ,פנת רחוב עיךגנים.
ע״י ביתו של הרב ספיר.
על הלוח — רחוב חובבי ציון ,ע״י בית המרקחת העירוני .על הלוח — רחוב עיךגנים ,פנת רחוב חובבי.ציון.
על הלוה — רחוב הרצל ,ע״י בית הכנסת של הרב הלר.

תוספת ב.
צורתן ומדתן של מודעות.
מודעות בענין שעשועים צבוריימ.
 .1מודעה בחצי
עמוד
 .2מודעה ברבע
עמוד
 .3מודעה בשמינית
עמוד

מודעות אחרות.

אורך —  46סנטימטר ,רוחב —  62ס״מ
אורך —  46סנטימטר ,רוחב —  .31ס״מ

אורך —  46ם״מ ,רוחב —  31ם״מ

אורך —  23סנטימטר ,רוחב —  31ם״מ

•אורך —  23ס״מ ,רוחב —  31ס״מ

תוספת ג.

 .1.למודעות בענין שעשועים צבוריים או מודעות מסחריות —  8שעות לפני שעת הפרסום.
 .2למודעות אבל —  6שעות לפני שעת הפרסום.
 .3לכל מודעות אחרות —  24שעות לפני שעת הפרסום.
י .ספיר
נתאשר
3

בפקודת הוד מעלתו,

ב א פ ר י ל •1944 ,

ר א ש עירית פתח־חקוה.

ג׳- .ו .ו .שאו
המזכיר

הראשי.

תקנות ההגנה )שירותי ההגנה האזרחית(,1941 ,
עתון רשמי מ י ו ם
 ,11-6.41ע מ ׳ •780
עתו! רשמי מיום
 ,18.6.42ע מ ׳ •833

מודעה עפ״י תקנה .7
בתוקף הסמכויות המסורות לי בתקנה  7מתקנות ההגנה )שירותי ההגנה האזרחית(,1941 ,
 .כפי שהוהקה בתקנה  3מתקנות ההגנה )שירותי ההגנה האזרחית( )תקון( ,1942 ,הריני מודיע
בזה על המנויים דלקמן ז 
מר ל .א .דופילד להיות מנהל ההגנה׳ האזרחית למחוז עזה.
מד כ .איילן להיות סגן מנהל ההגנה האזרחית למחוז עזה.

 13באפריל.1944 ,
המודעה שניתנה עפ״י הקנה  7מהתקנות הנ״ל ביום  13באוקטובר ,1942 ,ושנתפרסמה
בעתון הרשמי גליון  1228מיום  15באוקטובר ,1942 ,עמ׳  ,1353מבוטלת בזה.
ו .ר .מקגי
'•מושל מ ח ו ז עזה•

פקודת העתונות.
מודעה בנידון מתן רשיון להחזיק בית דפוס.
מודיעים בזה כי רשיון מס׳ .111י ניתן ביום  27בינואר ,1944 ,בחתימת מושל מחוז ירושלים ,ליששכר גולדשטיין,
הגר בירושלים ,להחזיק בית דפוס הנמצא ברחוב הנביאים ירושל־ים ,והידוע בשם בית דפוס ״מוריה״.
.
 4באפריל.1944 ,

ה .כ .הולם

בשם המזכיר ה ר א ש י .

פקודת העתונות.
מודעה בנידון מתן רשיון להחזיק בית דפוס.
מודיעים בזה כי רשיון מס׳ .112י ניתן ביום  22במרץ ,1944 ,בחתימת מושל מחוז ירושלים ,ליצחק א .חוסיני,
הגר בירושלים ,להחזיק בית דפוס הנמצא ברחוב הנסיכה מרי ,והידוע בשם בית דפוס ״אל ליווה״,
ה .כ .הולם
בשם המזכיר הראשי.

 4באפריל•1944 ,

פקודת העתונות.
מודעה בנידון מתן רשיון להחזיק בית דפוס.
 .מודיעים בזה כי רשיון מס׳ ד 177/ניחן ביום  31במרץ ,1944 ,בחתימת מושל מ ח ת לוד ,למר יוסף קופרמן,
הגר בפתח תקוזז ,להחזיק בית דפוס הנמצא ברחוב ז׳בוטינסקי  ,1פתח־תקוה ,והידוע בשה בית דפוס ״עמל״.
ה .כ .הולם
בשם המזכיר הראשי.

 4באפריל•1944 ,

פקודת• העתונות.
מודעה בנידון ביטול רשיון להחזיק בית דפוס.
מודיעים בזה כי רשיון מם׳ י 59.שניתן ביום  13בנובמבר ,1935 ,בחתימת מושל מחוז ירושלים ,לג׳מל אפ .חוטיני,
ה .כ .הולם
להחזיק בית דפוס ,והידוע בשם בית דפוס ״אל ליווה״ ,בוטל.
 4באפריל•1944 ,

בשם המזכיר הראשי.

׳

~

תקנות ההגנה.1939 ,
צו ההגנה )סחורות תועלת(.1942 ,
רשיון מאת המפקח עפ״י פסקא .15
בתוקף הסמכויות המסורות לי בפםקא  14של צו ההגנה )סחורות תועלת() ,1942 ,הקרוי
להלן ״הצו״( ,אני ,ג׳והן לסלי פלטשר ,המפקח ע ל התעשיות הקלות נותן בזה את הרשיון
דלקמן נ 
! .רשיון זה יקרא רשיון ההגנה )סחורות תועלת( )השמוש במלה • ״תועלת״(.1944 ,

עתו! רשמי מיום
 ,15.10-42עמ׳

.13.-0

השם.

 .2למדות כל ד ב ר האמור בפםקא  10של הצו מורשה בזה כל אדם ששמו מפורט בטור
הראשון של התוספת לרשיון זה לצרף כל פתק הכולל א ת המלה ״תועלת״ או כל תדגרם
של מלה זו ,לאותן סחורות המיוצרים על ידו והמפורטות בטור השני של התוספת לרשיון
ז ה מול שמו ,ומאותם הסוגים ומאותו התיאור שיאושרו ע״י המפקח או בשמו ,והשמוש
במלה ״תועלת״ בקשר לסחורות כאלה שצורפו להן פתקים כאמור לעיל מורשה בזה.
 .3רשיון זה יקבל תוקף ביום פרסומו בעתון הרשמי.

פטורי ן םפסיןא
 10מהצו-

ת י ? ת התוקף.
ח

התוספת.
_ טור א _ _

•

״קדר״ תעשית כלי חרס בע״מ.
צבי ויצחק המר)ביח״ר א״י לתעשית קרמיקה(.
״לשם״ ביח״ר לתעשית זכוכית בע״מ.

ט ו

י _• _ •
ב

י

כלי חרם
כלי חרם
כלי זכוכית
ג״ ל .פלטשד

 31במרץ׳ •1944

המפקח על התעשיות הקלות.
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 13באפריל.1944 ,

פקודת הפיקוח ע ל השתות.1942 ,
צו מאת המפקח עפ״י סעיף .4
בתוקף הסמכויות המסורות ל י בסעיף  4ש ל פקודת

מ ס ׳  4ל ש ׳ .!942

הפיקוח על המזונות ,1942 ,אני.

ג׳פרי וולש ,המפקח ע ל המזונות ,מצוד .בזה לאמור —:
העם.
גטו?.
עתון רשמי ט
 ,17.12.42ע מ ׳ .1574
י ו ם

תחילת
11

 .1צו זה יקרא צו הפיקוה על המזונות )מחירים מקסימליים לחמאה מחו״ל( )בטול(
.1944
 .2צו הפיקוח על המזונות )מחירים מקסימליים לחמאה מח״ול( ,1942 ,מבוטל בזה ,אך
מבלי לפגוע בכל מו״ימ משפטי בקשר לכל עבדה ע ל אותו הצו.
 .3צו זה יקבל תוקף ביום פרסומו בעתון הרשמי.

התוקר:

ג׳ .וולש.
ה מ פ ק ח ע ל המזונות•

ב א פ ר י ל •1944 ,

הסברה.
הצו דלע<-ל בבטל את הצו שלפיו נקבע מהיר מקסימלי לחמאת חו״ל ,משום שמלאי חמאת הו״ל אזל י מן השוק
הפלשתינאי)א״י(.

פקודת מלט פורטלנד.1944 ,
תקנות שהתקין הנציב העליון עפ״י סעיף .13
ט ס ׳ • '  1 5ל ש ׳ .1044

השם•.
עתח.רשמי

מיום

בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף  13מפקודת מלט פורטלנד ,1944 ,התקין הנציב
העליון את התקנות דלקמן—:
 .1תקנות אלה תקראנה תקנות מ ל ט פורטלנד )תקון( ,1944 ,וקוראין אותן כאחת עם
תקנות מ ל ט פורטלנד ,1944 ,הקרויות להלן ״התקנות העיקריות״.

 ,10.3.44ע מ ׳ •214
תקו! תקנה 7

התקנות

תקוז

מ ן

העיקריות•

דלקמן—:

העיקריות•

״) (2כל מלט המחכה למשלוח יוחםן בבניך שיאושר ע״י המנהל וכל בנין כזה יהא
נעול ,אם המנהל ידרוש זאת ,במנעולים שיאושרו על ידו״.
 .3תקנה  8מן התקנות העיקריות תתוקן ע״י החלפת המלים ״ונעולים במנעולים מאושרים
מטעם המנהל״ ,המופיעות באותה תקנה ,ב כ ל י ם דלקמן—:

•

״ואותם שעדים יהיו נעולים ,אם המנהל ידרוש זאת ,במנעולים שיאושרו על ידו״.
 .4תקנה  10מן התקנות העיקריות תתוקן ע״י בטול פםקא ) (1הימנה והחלפתה בפסקא
דלקמן

תקנה  8כז

התקנות

תקיז

 .2תקנה

ת ק נ ה  10מ ז

ה ת ק  :י ת

7

מהתקנות העיקריות תתוקן ע״י בטול פסקא ) (2הימנה והחלפתה בפםקא

ה ע י ק ר י ו ת

״)!( אסור למסור מלט מבנינו של בעל רשיון עד שלא הושם בשקים ,ונשקל ,אם
המנהל ידרוש זאת ,במעמדו של פקיד האקסית׳/
ג׳.

ו .ו.
המזכיר

שאו
הראשי.

פקודת הקרקעות )מדור זכות הקנין(.
הודעה על סדור.
מודיעים בזה כי הוצאה מודעת הסידור המוקדמת עפ״י סעיף  (1)5כפקודת הקרקעות )סדור זכות הקנין(
לגבי הקרקעות של הכפר המפורט לקמן—:
כל התובע טובת הנאה בקרקעות הכפר הנ״ל או בקרקעות הכפרים הגובלים בקרקעות הכפר הנזכר בתוספת
דלקמן ,עליו להתנהג כפי שנקבע בפקודת הקרקעות )סדור זכות הקנין(.
את המודעה הנ״ל אפשר לראות במקומות ד ל ק מ ן  
• במשרד הפקיד המסדר של האזור!
 ,במשרד מושל המחוז?.

במשרד הפקיד המחוזי של הנפה?
בכפר.

ו
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 13באפריל.1944 ,

הנפז־

דיר רפת )פרט למגרש
הכפר(

צזשרד ה פ ק י ד ה מ ס ד ר 1

המהוז

ירושלים

295

•י

ש ל •האזור

ת א ר י ך פ ר כ ו ס ! ת א ר י ך ההתהלד

י

המודעה

יפו

ירושלים

6.4.44

בקירוב

ן

9.5.44
מ.כ .בנט

מנה?

 11ב א פ ר י ל .1944 ,

פקודת הקרקעות )סדור זכות הקנין(.

סידור

הקרקעות•

י

הודעה על התחלת סידור.
מודיעים בזה בי הוצאה מודעת הסידור עפ״י סעיף ד מפקודת הקרקעות לגבי הקרקעות של העיר המפורטת
לקמן• -:
כל התובע טובת הנאה בקרקעות העיד הנ״ל או בקרקעות הכפרים הגובלים בקרקעות העיר הנזכרת בתוספת
דלקמן ,עליו להתנהג כפי שנקבע בפקודת הקרקעות )סדור זכות הקבין(.
את המודעה הנ״ל אפשר לראות במקומות דלקמן—:
במשרד הפקיד המחוזי של הנפה!
במשרד הפקיד המסדר של האזור;
בעיר.
במשרד מושל המחוז ן
מ ש ר ד ה פ ק י ד ן :ת א ר י ך פ ר מ ו ם
 :ה מ ס ד ר של .ה א ז ו ר ! י

אותם החלקים של גושי מס
הרכוש העירוני  7103ו־1704
הנמצאים עתה בתוך גבולות
וגושי
עירית  .ת ל ־ אביב
7107
מ 0הרכוש העירוני
1״ 7109של ת ל אביב ,שאדמו
תיהם מהוות עתה את גושי
הרישום ,7104 ,7103 ,7099
 7107ו־.7109

לוד

יפו

יפו

| תאריך ההתחלה

המודעה

בקירוב

6.4.44

17.4.44

מ.כ .בנט
11

ב א פ ר י ל •1944 ,

מנהל

סידור

הקרקעות•

פקודת הקרקעות )סדור זכות הקבין(.
מודעה על פרסום לוחות זכויות.
נמסרת בזה מודעה שלוחות זכויות לקרקע בכפרים ובאזורי הסדור דלקמן ולגושי הרישום דלהלן הודבקו בהתאם
לסעיף  (2)33מהפקודה ,במשרדי הפקידים המסדרים הנוגעים בדבר ובמשרדים המחוזיים של הנפות שבהן נמצאים
הכפרים.
אזור הסידור

אשדוד
דלית אל כרמל

עזה
חיפה

עזה
חיפה

משרד הפקיד המסדר
ש ל האזור

עזה
חיפה

אל פורידים

חיפה

חיפה

חיפה

מעדהר

טבריה

טבריה

טבריה

מ ס ׳ גושי הרישום

 2017ו־.2018
,11501 ,11497 ,11489
 11504 ,11503ר.11511
.11284
.15368
מ.כ .בנט

11

ב א פ ר י ל •1944 ,

מנה?

סידור

הקרקעות•

העתון הרשמי מם׳  — 1329תוספת מס׳ .2

פקודת הקרקעות )סדור זכות הקביו(.
מודעה על פרסום לוחות חלוקה.
נמסרת בזה מודעה שלוחות החלוקה לקרקע בכפר ובאזור הסידור דלקמן ולגושי הרישום דלהלן הודבקו בהתאם
לסעיף  57מהפקודה ,במשרדי הפקיד המסדר של האזור הנוגע בדבר ובמשרדי המחוז של הנפה שבה נמצא
הכפר.
א

ן

ו

ר

ה

ם

י

ך

ו

ר

ן משרד הפקיד המסדר

מ ם ׳ גושי הרישום

ד ל האזור

מעדהר

טבריה

טבריה

I

טבריה

,15357 ,15356 ,15355
,15360 ,15359 ,15358
,15364,15363,15361
 15366 ,15365ר.15367
מ.כ .בנט

11

ב א פ ר י ל •19-14 ,

מנהל

סידור

הקרקעות•

פקודת הכלבת.1934 ,
מודעה מאת הפקיד הוטרינרי הראשי.
המודעות דלקמן המכריזות על מקומות ידועים בנפת שכם כעל מקומות הנגועים בכלבת מבוטלות בזד״—•:
המודעה מיום  1בפברואר ,1944 ,שנתפרסמה בעתון הרשמי גליון  1316מיום  3בפברואר,
ע מ ׳ .88
ע » ׳ •104

; 1944
המודעה מיום  8בפברואר ,1944 ,שנתפרסמה בעתון הרשמי גליון  1317מיום  10בפברואר,
 ,1944עד כמה שהיא נוגעת למקומות שבגפת שכם.
ג׳ .ב .סימינם

 11ב א פ ר י ל ׳ •1944

הפקיד

הוטרינרי

הראשי•

פקודת העיריות.1934 ,
מ ס ׳  1ל ש ׳ •1934

מנוי סגן לראש עירית ירושלים.
מודיעים בזה כי בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף  51מפקודת העיריות ,1934 ,מנה
הנציב העליון את ח ב ר המועצה אנדוני אפ .עטאלה ,להיות סגן ראש העירית של מועצת
עירית ירושלים החל מיום  13באפריל.1944 ,
ג׳ .ו .ו .שאו
המזכיר

הראשי•

פקודת היערות
פ ר ק םא.,
עתון רשמי מיום
 ,17.4-41ע מ ׳ .496

צו מס׳  25לש׳  ,1944מאת
בתוקף הסמכויות המסורות לו
ובזה מכריזים כי המקום המיוהד
בורקין שבנפת ג׳נין )מקום זה
מס׳  3לש׳  (1941יהא אזור יער

הנציב העליון עפ״י סעיף .13
בסעיף  13מפקודת היערות ,הואיל הנציב העליון להכריז,
ליער מסי  305ג׳בל אל סעדה הנמצא בתוך גבולות הכפר
הוכרז כמקום מיוחד ליער בהכרזה מאת הנציב העליון
סגור.
ג׳ .ו .ו .שאו
בפקודת הוד מעלתו ,י

 7ב א פ ר י ל •1944 ,

המזכיר

הראשי.

פקודת מחלות בעלי חיים
צו ,מם׳  26לשי  ,1944מאת הנציב העליון עפ״י סעיף 16
פ ר ק ג.

 12ב א פ ר י ל ׳ .1044

בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף  16מפקודת מחלות כעלי חיים• ,הכריז..הנציב
העליון ובזה מכריזים על כ פ ר חבלה בנפת טוד־כרס ,כעל אזור נגוע לצרכי הפקודה הנ״ל,
ביחס לעופות ,מהמת מציאותו של דבר העופות באותו כפר.
גי .ו .ו .שאו
בפקודת הוד מעלתו,
המזכיר

הראשי.

