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ת יום ד ו ה  פ
 להקמת £:בא־הגנה לישראל

 עם הקמת מדינת ישראל יצאה ההגנה ממחתרת ונהפכה לצבא סדיר.
 עצום ורב החוב שחייב הישוב והעם היהודי להגנה בכל י שלבי קיומה
 והתפתחותה׳ מהניצנים הבודדים בינזי היסוד הראשונים — בפתח־תקוה, ראשון־לציון,
 גדרה׳ ראש־פינה׳ זכרון־יעקב׳ מתולה׳ דרך ״השומר״ של חלוצי העליה השניה׳ הלגיון
 העברי במלחמת העולם הראשונה׳ מניני תל־חי׳ והגידול המתמיד של ארגון־הגנה
 ארצי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם׳ הקמת חיל הנוטרים במאורעות 1936/38׳
 יסוד הפלמ״ח וגדודי חי״ש׳ ההתנדבות ההמונית במלחמת העולם השניה והקמת
 הבריגדה העברית הראשונה׳ ועד מאבקה האדיר של ההגנה במחצית השנה הראשונה

 של המלחמה נגדנו מ־30 בנובמבר 1947 עד 31 במאי 1948.
 בלי הנסיון, התכנון,-כושר הפעולה והפיקוד, הנאמנות ורוח הגבורה של ההגנה
 לא היה הישוב עומד במבחן הדמים האיום שבא עליו בששת חדשים אלה׳ ולא חיינו•
 ״מגיעים למדינת ישראל. ובספר דברי הימים של עם ישראל יזרח פרק. ההגנה בהוד

 וגאון שלא יכהו לנצח.
 ועכשיו נפתח פרק חדש - מוקם צבא סדיר של מדינת ישראל, צבאי החרות
 והעצמאות של ישראל בארצו, בהתאם לפקודת הממשלה הזמנית שנתפרסמה, ברבים

 על צבא-ההגנה לישראל.
 בידיו של.צבא זה-יופקד מעכשיו בטחו; העם והמולדת, ומגילת החרות של מדינת

 ישראל תהיה לעינים לכל הצבאות בישראל; ואלה דברי המגילה:

 ־ ;מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד
{ תהא מושתתה על יסודות החרות,  על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה
 הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ? תקיים שויון זכויות חברתי
 ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין? תבטיח חופש דת,
 מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של בל

 הדתות* ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות״.

 בלמדו ידיו לקרב ובמחצו כוחות הרשע והזדון המנסים להרוס קיומנו, גידולנו
 וחרותנו - ישא צבא ישראל בלבו *:ת חזונם הגדול של נביאינו על הימים, בהם ״לא

 ישא גוי אל גוי הרב ולא ילמדו עוד מלחמה״.
 הצבא הסדיר במדינת ישראל יהיה מורכב מחילות יבשה, מחיל ים ומחיל אויר,

 לרבות שרותים צבאיים מתאימים.
 כל אלה אשר שרתו עד 1 ביוני־ 1948 בחטיבות ובענפים שונים והשתתפו בהגנת
 הישוב ובמלחמתו על הרות ישראל, וכן כל אלה אשר יגויסו עכשיו מחדש לפי פקודת

 .ממשלת ישראל ~י יהוו. את צבא־החגנה, לישראל.

 כל אחד מהחיילים והחיילות המשרתים בצבא חייב להשבע השבועה הבאה:

 ״הנני נשבעץת) ומתחייבגת) בהן צדקי לשמור אמונים למדינת
 ישראל׳ לחוקתה ולשלטוגותיח המוסמכים׳ לקבל על עצמי ללא תנאי וללא
- .• סייג עול משמעתו של צבא־ההגנה לישראל׳ לציית לכל הפקודות
 ־ וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים׳ ולהקדיש כליכוחותי ואן?

ת חיי להגנת המולדת וחרות ישראל״.  _ להקריב א

 חסנו המוסרי והגופני של כל חייל ומפקד ונאמנותו במילוי תפקידו - יעשו את
 צבא־ההגנה לישראל מבטח עוז לשלום האומה והמולדת.

ן ו ר י ו ־ ג ן  ד. ב

 ראש הממשלה ושר הבטחון

 כ״ב אייר תש״ח, 31 במאי 1948
 שנה א׳ לחרות לישראל
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 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948
 הודעה בדבר התפקידים של חברי הממשלה הזמנית

 בהמשד להודעה מיום י״א אייר תש״ח(20 במאי 1948) בדבר בחירת מר דוד בן־גוריון לראש
 הממשלה, מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 2(ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948,

 קבעה הממשלה הזמנית לחבריה את התפקידים הבאים:

 שר האוצר . . . אליעזר קפלן
 שד הבטחון . . . דוד בן־גוריון

ת. . . משה שפירא  שר הבריאו
 שר הדתות . . . הרב יהודה ליב הכהן פישמן

 שר החוץ . . . משה שרתוק
 שר החקלאות . \ < . אהרן ציזלינג

 שר לטפול בנפגעי המלחמה הרב יהודה ליב הכהן פישמן
. . בכור שלום שיטרית  שר המיעוטים". י

 שד המסחר והתעשיה . פריץ ברנשטיין
 שר המשטרה . . . בכור שלום שיטרית

 שר המשפטים . . . פליכס רוזנבליט
. הרב יצחק מאיר לוין .  שד הסעד .

 שר העבודה והבינוי . מרדכי בנטוב
 שר העליה . . . משה שפירא •

. יצחק גרינבוים .  שר הפנים .
 שר התחבורה . . . דוד רמז

 בפקודת הממשלה הזמנית
ף ר ב ש א  . ; ז

 מזכיר
 כ״א אייר תש״ח (30 במאי 1948)

 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש^ח—1948
 הודעה בדבר מתן סמכות להתקין תקנות״לשעת״חרום

 מודיעים בזה כי בתוקף הסמכות שנקבעה בסעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
 תש״ח—1948, החליטה הממשלה הזמנית למלא את ידי שר העבודה והבינוי להתקין תקנות־
 לשעת־חרום בנוגע לגיוס כחות האדם במדינה לשרות העם, פרט לאנשים המגויסים בכחות

 המזוינים של המדינה או שייתבעו על ידי שר הבטחון לכהות המזוינים.

 בפקודת הממשלה הזמנית
ף -":.׳ ר ב ש א  : ז

 כ״א אייר תש״ח (30 במאי 1948) ־ מזכיר

 פקודת םדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948
 הודעה בדבר מנויים

 מודיעים בזה כי בתוקף סמכויותיה לפי סעיף 14 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
 תש״ח — 1948, מנתה הממשלה הזמנית את האנשים אשר שמותיהם נקובים להלן לכהן זמנית
 במשרות המתוארות מול שמותיהם, החל מליל שבת, ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948) ועד

 להודעה חדשה.

 1. מר אהרן שמש שופט בית משפט מחוזי _
 2. ד״ר נתן ברדקי שופט בית משפט מחוזי
 3. ד״ר שניאור זלמן חשין שופט בית משפט מחוזי
 4. מד יעקב אזולאי שופט בית משפט מחוזי
 5. מר שלום קסאן שופט בית משפט מחוזי
 6. מר מקם (מרדכי) קנטרוביץ שופט בית משפט מחוזי
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 שופט שלום י
 שופט שלום
 שופט שלום
 שופט שלום
 שופט שלום
 שופט שלום
 שופט שלום
 שופט שלום
 שופט שלום
 שופט שלום
 שופט שלום
 שופט שלום

 נשיא בפועל של בית משפט מחוזי
 ושל משרד הוצאה לפועל

 נשיא בפועל של בית משפט מחוזי
 ושל משרד הוצאה לפועל
 שופט שלום ראשי בפועל
 שופט שלום' ראשי בפועל

 רשם בפועל ע*ל בית משפט מחוזי
 רשם בפועל של בית משפט מחוזי

 רושם חברות בפועל בהתאם לסעיף 243 לפקודת
 החברות (פרק כ״ב)

 רושם שותפויות בפועל בהתאם לסעיף 63 לפקודת
 השותפויות (פרק ק״ג)

 רושם שמות עסק בפועל בהתאם לסעיף 17
 לפקודת רישום שמות עסק, 1935.

 מקבל נכסים רשמי בפועל בהתאם לסעיף 159
 לפקודת החברות (פרק כ״ב)

 מקבל נכסים רשמי בפועל בהתאם לסעיף 67
 לפקודת פשיטת רגל, 1936
 רושם פטנטים וסימני אמצאה בפועל בהתאם לסעיף
 3 לפקודת פטנטים וסימני אמצאה (פרק ק״ה)

 רושם סימני מסחר בפועל בהתאם לסעיף 3
 לפקודת סימני המסחר, 1938

 אפוטרופוס כללי בפועל בהתאם לסעיף 4 לפקודת
 האפוטרופוס הכללי, 1944

 ממונה על הבולים בפועל בהתאם לסעיף 3
 לפקודת מם הבולים (פרק קל״ג)

 רושם קרקעות בפועל
 רושם קרקעות בפועל

 בפקודת הממשלה הזמנית
ף ר ב ש א  ז

 מזכיר

 7. מר משה לנדאו.
 '8. .מר שמעון אגרנט

 9. מר ציון אלוף
 10. מר אליעזר מלחי
 11. ד״ר יצחק קיסטר
 12. ד״ר משה עציוגי

 13. מר אליהו מני
 14. מר עמנואל מטלון

 15. מר יצחק שימל
 16. מר יהושע גוברניק
 17. מר הלמות לבנברג

 18. מר ברוד גלעדי

 19. מר אהרן שמש, שופט בית משפט מחוזי

 20. ד״ר נתן ברדקי, שופט בית משפט מחוזי

 21. מר שמעון אגרנט, שופט שלום
 22. מר ציון אלוף, שופט שלום

 23. מר אליהו מני, שופט שלום -
 24. מר שמעון רוזנברג

 25. ד״ר יצחק קיםטר, שופט שלום

 26. מר יצחק שבו
 27. מר זאב ברוכשטיין

 י״ז אייר תש״ח (26 במאי 1948)

ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ  ה
 משרד המשפטים

ה ע ד ו  ה

 ניתנת בזה הודעה שנתמנה אפוטרופיס כללי בפועל של מדינת ישראל.

 2. משרד האפוטרופוס הכללי, הנמןיא בתל־אביב, שדרות רוטשילד 43, ת. ד. 581, טלפון
 3420, יפתח לקהל ביום ה׳ י״ה באייר תש״ח (27 במאי 1948).

 3. הקהל מתבקש בזה לפנות לאפוטרופוס הכללי לפי הכתובת הנ״ל, בכל הענינים
 הנוגעים א) לרישום חברות; ב) לרישום שותפויות •, ג) לרישום שמות עסק •,
 •ד) לפטנטים וסימני אמצאה׳, ה) לסימני מסחר•, ו) לפשיטות רגל ופירוקים; ובכל

 הענינים האחרים אשר בתחום תעולותיו וסמכויותיו של האפוטרופוס הכללי.
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 4. הפונים למשרד האפוטרופוס הכללי בעניניס שבהם הם הגישו בזמנם מסמכים
 למשרד האפוטרופוס הכללי של ממשלת המנדט בירושלים׳ נדרשים להמציא —

ת ו ר ב י ח נ י נ ע  א) ב

 1) העתק מתזכיר ותקנות ההתאגדות ומתעודת הרישום;
 2) העתק מהדין־וחשבון השנתי האחרון שהוגש לרושם החברות, יחד עם

 כל הרצופות?
 3) העתק מכל פרסום שהופיע בקשר לחברה בעתון הרשמי מיום הווסדה.

 העתקים אלה יש לאשר כהעתקים נכונים על ידי אחד ממנהלי החברה.

ת ו י ו פ ת ו י ש ג י נ ע  ב) ב
 1) העתק מבקשת הרישום ומכל הודעה על דבר שנויים בפרטים הרשומים

 שהוגשו לרישום;
 2) העתק מתעודת הרישום ומכל תעודה אחרת שניתנה לשותפות על ידי הרשם;

 3) העתק מכל פרסום. שהופיע בקשר לשותפות בעתון הרשמי מיום יצירתה.
 העתקים אלה יש לאשר כהעתקים נכונים על ידי אחד השותפים.

ק ס ת ע ו מ י ש נ י נ ע  ג) ב
 1) העתק מבקשת הרישום ומכל הודעה על דבר שנויים בפרטים הרשומים;

 2) העתק •מכל תעודה שניתנה לפירמה על ידי הרשם.
 _ : העתקים אלה יש לאשר כהעתקים נכונים על ידי אחד מבעלי הפירמה.

ל ג ת ר ט י ש פ י נ י נ ע  ד) ב
 העתקים מהמסמכים שהוגשו למקבל הנכסים הרשמי. העתקים אלה יש לאשר

 כהעתקים נכונים על ידי הנאמן׳ החייב או הנושה אשר הגישו אותם בזמנם.

ק ו ר י פ נ י נ ע  ה) ב
 העתקים מהמסמכים שהוגשו למקבל הנכסים הרשמי. העתקים אלה יש לאשר
 כהעתקים נכונים על ידי המפרק, החברה או השותפות שבפרוק׳ או הנושה אשר

 הגישו אותם בזמנם.

 5. לא יהיה בקבלת המסמכים הנ״ל על ידי האפוטרופוס הכללי משום מתן תעודה על
 מהימנותם או כשרותם.

ל י ט ב ו ז נ  פ. ר
 שר המשפטים

 י״ז אייר תש״ח (26 במאי 1948)
, • , ' : • . \ • ־ י : . • • 

ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ  ה
 המחלקה ליבוא ויצוא

׳ 2 ה מס ע ד ו  ה

 ־ נוסף להודעה שנתפרסמה ב־4.5.48 בדבר הוצאת רשיונות חדשים, מביאה בזה המחלקה
 ליבוא ויצוא את הפרטים הבאים לידיעת הקהל?

 א. 1. בקשות לרשיו! יבוא יש להגיש על טופס רשמי ב־5 העתקים ולצרף את הטפסים
 כדלקמן:

 א) מכתב לווי, הכולל פרטים הדרושים למחלקה ליבוא ויצוא. היבואן מתבקש
 לדייק בתשובתו לשאלות אלו, כדי למנוע עיכובים. אם הטופס צר מלהכיל את

 כל התשובות, יש לצרף גליון מיוחד.
 ב) הזמנה ב־4 העתקים, שתכיל פרוט מדויק של הסחורות. לכל מצדד ומצדד

 יש להגיש בקשה מיוחדת. י
 ג) בקשה לשחרור מטבע זרה. בקשה זו יש למלא ב־3 העתקים ולהגישה יחד
 עם הניירות הנ״ל. במקרה שהבקשה תאושר, יוצא רשיון־יבוא יחד עם הרשיון

 למטבע זרה.
 ד) גלוית־אישור, המצורפת לשאר הטפסים. על המבקש למלאה וגם לציין את

 כתובתו.
 ה) המלצת המפקח על המזונות (אם יש צורר בכד). אם הבקשה היא ליבוא
 סחורות מהסוגים המפורטים ברשימה-א׳ של פקודת המפקח על המזונות מיום
 5 במאי 1948, על מגיש הבקשה לצרף גם את המלצת המפקח על המזונות. בקשות



 עמ׳ 14 עתון רשמי מס׳ 3 כ״ב באייר תש״ח, 31.5.1948

 ליבוא מזונות כנ״ל לא תתקבלנה ע״י המחלקה ליבוא ויצוא לטיפול בלי
 המלצה כזאת.

 את כל הטפסים הנ״ל יש למלא בדיוק ובכתב ברור.
 2. הטיפול בכל בקשה דורש זמן מםויים. המחלקה תשתדל לענות לכל מבקש תוד
 14 יום, ואין לפנות אל המחלקה בשאלות לפני תום התקופה הזאת. בכל פניות
 למשרד בעניני בקשה נא להזכיר תאריד הבקשה ומספרה, כפי שהם רשומים

 בגלויה הנ״ל.
 3. על הדף הראשון (הלבן) של הבקשה לרשיון יבוא יש להדביק בול הכנסה של
 100 מיל. אין צורד בבול זה בשביל בקשות שכבר אושרו באופן זמני על ידי המחלקה
 ליבוא ויצוא. במקרה זה יש לצרף את האישור הזמני לבקשה החדשה. כל עוד אין

 בולי הכנסה, מותר להשתמש בבולי דואר.
 4. במקרה שהבקשה תאושר, יש• לשלם מס של %\ משווי הסחורה (ס. י. ף.). מס זה

 ישי לשלם תוך 14 יום מתאריך ההודעה על האישור, אחרת יבוטל האישור.

 ב. בקשות לרשיו! יצוא יש להגיש ב־5 העתקים על טופס רשמי. יש לצרף הזמנה
 ב־3 העתקים. במכתב הלווי יש לתת הסברה מדויקת, כדי למנוע שאלות נוספות
 ועיכובים. מס אישור לא יגבה. על הדף הראשון (הלבן)'של הבקשה יש להדביק בול

 הכנסה של 100 מיל. כל עוד אין בולי הכנסה מותר להשתמש בבולי דואר.

 המחלקה ליגוא ויצוא

 י״ט אייר תש״ח (28 במאי 1948) ,

ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ  ה
- המחלקה ליבוא ויצוא

3 , ם ה מ ע ד ו  ה

ה לקהל בענין שחרור חבילות דואר ע״י מחלקת  מחלקת היבוא והיצוא מודיעה מ
 המכס כדלקמן:

 א) חבילות דואר שכבר הגיעו ארצה והן נמצאות ברשות הדואר, תשוחררנה לפי הוראות
 המכס הקודמות ביחס לרשיונות יבוא, ז. א. שהחבילות אשר ערכן אינו עולה' עלי סד —.15 לא״י
 ושנשלחו לשמוש פרטי בתור מתנות ולא לשם מסחר, תשוחררנה בלי רשיון יבוא. החבילות
 שנשלחו בתור מתנות ושערכן עולה על —.15 לא״י וכן חבילות בעלות אופי מסחרי ושעךכן עולה
 על לירה אחת׳ לא תשוהררנה אלא לאחר תשלום קנם (נוסף למס המכס) שגבהו יקבע בכל מקרה

 ומקרה לפי המסיבות.
 ב) מתאריד הוראה זו ואילד תהיה כל חבילה, בין שהיא נשלחה בתורת מתנה או למטרה
 אחרת ואשר ערכה עולה על לירה אחת, טעונה רשיון יבוא שיש להשיגו למפרע ממחלקת

 היבוא והיצוא.
, דלעיל׳ תהיה בחזקת יבוא אסור  ג) כל חבילה שתגיע לארץ בנגוד לסעיף ב

 העלול להחרם.

 המחלקה ליבוא־ ויצוא

 י׳יט אייר תש״ח (28 במאי 1948)

 המחיר 50 מא״י דפום קואופרטיבי ,הפוזג? הצעיר״, בזךט




