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התוכן:
עמוד

כינוי פקיד לכהן כוישם בית־המשפט העליון של פלשתינה )אףי( היושב בדין כבית־משפט לאדמיראליות,
—
—
לפי דבר־המלך על שיפוט בענייני אדמירא.ליות בפלשתינה )א״י(— 1937 ,

385

—

—

—

385

— .

—

—

385

צו מם׳  11לש׳ . ,1947לפי דברי־המלך במועצה על פלשתינה )אי׳י( 1922 ,עד 1939׳ ההופך קרקע מםויימת
—
—
—
—
•מהסוג הנקרא ״מתרוכה״ לסוג הנקרא ״מירי״

386

הודעות! לפי פקודת הפיקוח על פרי־הדר ,1940 ,המכנות מחדש וממנות בני־אדם מםויימים להיות חברים
—
—
—
מייצרים של מועצת הפיקוח על פרי־הדד בפלשתינה )א1״י(

387

—

387

— י

388

כללי פגרת בתי־משפט ,1947.,לפי פקודת בתי־המשפט1940 ,
צו־ פגרת .בתי־משפט ,1947 ,לפי פקודת בתי־המשפט!940 ,

—

י

הודעות לפי פקודת הקרקעות )סידור זכות קניין( ,הממנות פקידים מםויימים להיות פקידי סידור
צו מועצות מקומיות )יריחו( ,1947 ,לפי פקודת המועצות המקומיות1941 ,

—

צו מועצות מקומיות )בהדיה( )תיקון( ,1947 ,לפי פקודת המועצות המקומיות1941 ,

—

י—

396

הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרפי ציבור( ,1943 ,בדבר רכישת קרקעות מסויימות בידי עיריית
—
—
—
; ־-
—.
—
תל־אביב

—

396

—

•398

הודעה לפי פקודת בניין הערים ,1936 ,בדבר השלשתה של תכנית מפורטת בתחומי שטח תיכון העיר
—
—
—
—
של נתניה

הודעה על החזרת קרקע שנרכשה באנגוייה מטעם רשות מוסמכת ,לפי תקנות ההגנה1939 ,

398

הודעות על הצגת רשימות הערכה בגין השטחים העירוניים של נתניה וראמאללה׳ כסדרן ,לפי פקודת
—
—
—
—
—
—
מם הרכוש העירוני1940 ,

399

צווים לפי תקנות ההגנה )שעת חירום( ,1945 ,האוסרים .את העלתם ,הפקתם ,הדפסתם והוצאתנדלאור
—
—
—
—
—
—
של פרסומים נקובים י

399

הודעה על התחלת סידור בגין קרקעות הכפרים צפצאף ,חרפיש וםעםע ,לפי פקודת הקרקעות )סידור
—
—
—
—
—
זכות קניין(

401

הודעה לפי פקודת פנקסי הקרקעות1944 ,׳ בדבר השמדת רשומות בפנקסי קרקעות בגין קרקעות מםויימות

401

צו הגנה )מחירים מאכםימאליים שונים( )תיקון מם׳  ,1947 ,(3לפי תקנות ההגנה1939 ,

—

403

כללי פיקוח על מזונות )הקצאת מנות( )תיקון מם׳  ,1947 ,(3לפי פקודת הפיקוח על מזונות1942 ,

—

404

להמשך מעבר הירף(

— — 383

התוכן:
)המשך(.
עמרד

—

405

צו אספת הנבחרים בדבר הרמת ארנוניות לכיסוי הוצאות הוועד הלאומי לשנה שמן  1באפריל,1946 ,
—
—
—
—
עד  31במארס ,1947 ,לפי תקנות כנסת ישראל

הודעה לפי פקודת הפיקוח על מזונות1942 ,׳ הממנה פקידים מםויימים להגשים את קביעות הפקודה

405

—

408

תעודת־אישור לבתי־חרושת )דודי־קיטור — אבטוקלאווים ומגפרים( )פיטורים(׳  ,1947לפי פקודת בתי־
—
—
—
—
—
—
החרושת1946 ,

409

תעודת־איישור לבתי־חרושת )דודי־קיטור — תנורים של שפופרות קיטור וטבלאות־חימום בשפופרות
—
—
— .
קיטור( )פיטורים( ,1947 ,לפי פקודת בתי־החרושת1946 ,

409

תעודת־אישור לבתי־חדושת )מקכלייקיטור — לחץ עבודה מאכסימאלי מורשה פחות מלחץ־עבודה מאכסי-
—
—
מאלי מורשה של הדוד( )פיטורים( ,1947 ,לפי פקודת בתי־החרושת1946 ,

411

תעודת־אישור לבתי־חרושת )מקבלי־קיטור — יקושים׳ מפרדים או מייבשים ,מכברי־י-ניקה ,מפיגי חימום־־
—
—
—
יתד ומפרדי שמן( )פיטורים( ,1947 ,לפי פקודת בתי־החרושת1946 ,

411

—

412

תעודת־אישור לבתי־חרושת )שרשרות וגלגלות( )פיטורים(1947 ,׳ לפי פקודת בתי־החדושת1946 ,

כללי בתי־חרושת )הגנה על עיניים( ,1947 ,לפי פקודת בתי־החרושת— 1946 ,

—

—

413

צו בתי־־חדושת )דמי בודק דוודים מורשת( ,1947 ,לפי פקודת בתי־החרושת1946 ,

—

—

419

כללי בתי־חרוש )דודי קיטור ,מקבלי קיטור ומקבלי אוויר( ,1947 ,לפי פקודת בתי־החרושת1946 ,
צו המשטר הצבאי שבחוק )הארכת זמן(׳ 1947׳ לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,

—

—

420

—

—

422

צו מם הרכוש החקלאי )שינוי תוספת(׳ 1947

—

—

—
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בית־המשפט העליון היושב לדין בענייני אדמיראליות.
הואילי ובדבר־המלך על שיפוט בענייני אדמיראליות ,1937 ,בית־המשפט העליון מהווה בית־משפט
לענייני אדמיראליות,׳
והואיל ופיטר ג׳ .דיקינםון ,מ״מ רשם ראשי ,בית־משפט עליון ,מ״מ הרשם ב ב י ו ד מ ש פ ט עליון,
היושב לדין בענייני אדמיראליות ,יצא בהעברה $
 ,והואיל ונחוץ ה ד ב ר  ,כ י יתמנה פקיד למלא את חובותיו של רשם?
לפיכך אני ,ויליאם ג׳יימם פיצגייראלד ,זקן שופטים של פלשתינה )א״י( ,ממנה בזה א ת מאריי
דולנד פלטשר׳רוג׳רם״-שופט־שלום ראשי ,לכהן כרשם ב ב י ו ד ה מ ש פ ט העליון של פלשתינה )א״י(,
היושב ל ד י ן בענייני אדמיראליות ,החל מיום  12במארס ,1947 ,ע ד לצו חדש.
ניתן בחתימודידי ובחותם בית־המשפט העליון היום הזה  12במארס.1947 ,
ז
נתאשר על־ידי היום הזה 19 ,במארס.1947 ,

ו .ג׳ .פיצג׳יראלד
זקן שופטים.
א .ג ,קאנינגהאם
נציב עליון.

פגרת בתי־משפט.
כללי בית־משפט שהתקין זקן השופטים ,בהסכמתו של הנציב העליון ,לפי סעיף  22של פקודת בתי*
המשפט.1940 ,
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לו בסעיף  22של פקודת בית־המשפט1940 ,׳
התקין זקן השופטים ,בהסכמתו של הנציב העליון ,את כללי בית־המשפט
הבאים—:
.1

הכללים האלה ייקראו כללי פגרת בתי־המשפט.!947 ,

 .2היה תהיה פגרת בית־המשפט העליון ,בית־המשפט לפשעים חמורים ,בתי־
המשפט המחוזיים ובתי־המשפט לקרקעות ,מיום  4באפריל ,1947 ,עד יום 13

מס׳  31לשי .1940

׳טס קצי•
פגרת יתי־מ׳ג־פט•..

באפריל ,1947 ,ושני התאריכים בכלל.
ניתן בידי ־היום הזה  15במארס.1947 ,
ו .ג  /פיצג׳יראלד
זקן שופטים.
נ ת א ש ד על־ידי היום הזה 19 ,במארס.1947 ,
א .ג .קאנינגהאם
נציב עליון.

פגרת בתי־משפט.
צו מ א ת זקן השופטים לפי סעיף  23של פקודת בתי־המשפט.1940 ,
.1

הכללים האלה ייקראו כללי פגרת בתי־המשפט.1947 ,

 .2מתוף כפיפות לקביעותיו של סעיף  (1)3של הצו הזה יישמעו — במשך
תקופת פגרתם של בית־המשפט העליון ,בית־המשפט לפשעים חמורים ,בתי־
המשפט המחוזיים ובתי־המשפט לקרקעות ,מיום  4באפריל ,1947 ,עד יום 13
באפריל ,1947 ,ושני התאריכים בכלל — בבתי־המשפט האלה רק אותם ערעורים
פליליים ,ומשפטים .פליליים ,שעליהם — כםידרם — יעיד היועץ המשפטי כי הם
דחופים ,ורק בקשות דחופות תבוררנה באותם בתי־משפט.

׳טם קצר.
פגרתבתי-מ׳טפט ׳

י
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בקשות לבית־משפט
?ענייני אדמיראליות
ולבית־משפט
למלקוח.

 (1)— .3בית־המשפט העליון ,היושב בדין כבית־משפט לענייני אדמיראליות
וכבית־משפט למלקוח ,ישב בדין — אם יהיה צורך בכך — במשך תקופת הפגרה
הזאת ,וכל הבקשות ,המסורות להכרעת ביודהמשפט העליון ,בתפקידו האמור,
תוגשנה באמצעות הרשם הראשי של בית־המשפט העליון כרשם לענייני
אדמיראליות.

בקשות לבית־משפט
עליוז ,לבית־משפט
גבוה ולזקן השופטים.

) (2בקשות דחופות ,המסורות להכרעת בית־המשפט העליון ,בית־המשפט
הגבוה או בקשות על מתן שחרור בערבות על־ידי זקן השופטים ,או על־ידי שופט
בריטי צעיר ,תוגשנה — במשך תקופת הפגרה הזאת — באמצעות הרשם הראשי
של בית־המשפט העליון .לכל בקשה כזאת יש לצרף תעודת־אישור מאת עורך־
דין ,המעידה כי העניין טעון בירור מידי או מהיר ,ומרצה בקיצור את הנימוקים
לכה

בקשות לנשיא בית־
משפט מחוזי.

) (3בקשות דחופות ,שאפשר להגישן לנשיא בית־משפט מחוזי ,תוגשנה
למעלת כבוד השופט ריגבי בבית־המשפט המחוזי ,ירושלים ,כשופט לימי פגרה.

בקשות לפי חוק
ההוצאה לפועל.

) (4בקשות דחופות ,שמקורן בחוק ההוצאה לפועל ,תוגשנה לשופט ,לרשם
או לשופט־השלום שבכל מחוז ,שיתמנה על־ידי ראש ההוצאה לפועל לכהן כעוזרו
במשך תקופת פגרתם של בתי־המשפט לפי קביעותיו של סעיף  (2)19מפקודת
בתי־המשפט.
ניתן בידי היום הזה  15במארס.1947 ,

••>'•׳
ו .ג׳ .פיצג׳יראלד
זקן שופטים.

דברי־מלך במועצה על פלשתינה )א״י( 1922 ,עד .1939
צו ,מס׳  11לש׳  ,1947מאת הנציב העליון לפי סעיף 16ג.
הואיל ושטח קרקע ,שמירתו  6294מטרים מרובעים ,הנודע כחלקה מם׳  ,376של גוש  ,6213של
אל־מםעודיה ,ורשום במשרד רישום קרקעות של תל־אביב בסוג הנקרא ״מתרוכה״ לפי שטר מם׳ 658
מיום  17בינואר ,1947 ,מהווה עתה דרך הרבים )הקרוייה להלן ״הדרך הקיימת״(?
והואיל ונקבע בתכנית פארצילאציה ,הנקראת תכנית מם׳ —136זוהדי אבו־אל־ג׳יבן ,שעל אישורה
הסופי נתפרסמה הודעה בעיתון מם׳  1200מיום  11ביוני ,1942 ,בעמוד  ,839בתכנית פארצילאציה,
הנקראת תכנית מם׳  — 137של בנק אשראי בע״מ ושות /ובתכנית פארצילאציה ,הנקראת תכנית
מס׳  — 152של חברה לקרקעות והלוואות בע״מ ,שעל מתן הרשאה לתת תוקף להן נתפרסמה
הודעה בעיתון גליון  1389מיום  1בפברואר ,1945 ,בעמוד  ,82כי חלק מן הדרך •הקיימת ייחסם,
ויוחלף בדרכים אחרות לרבים?
.והואיל ונוכחתי לדעת כי טובת הציבור מחייבת להפוך את הקרקע המהווה חלק מן הדרך הקיימת
שייחםם ,מן הסוג הנקרא ״מתרוכה״ לסוג הנקרא ״מירי״ ,וכי תיקבענה קביעות שלפיהן תוחלפנה כל
זכויות או טובורדהנאה ,שהיו נהנים מהן לפני־כן בקרקע המהווה את החלק ההוא מן הדרך הקיימת,
באותן זכויות או• טובות־הנאה ,שאני רואה אותן שוות־ערך מטיבן — במידה מסתברת — לאותן
זכויות וטובוודהנאה קודמות ?
נציב עליץן
, K . C . B . M . C . ,
D.S.O.,
לפיכך ,אני ,ג׳יניראל סיר אלן גורדון קאנינגהאם,
לפלשתינה )א״י( ,מצווה בזה — מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בסעיף 16ג מדברי־המלך במועצה
על פלשתינה )א״י( 1922 ,עד  — 1939כי הקרקע האמורה ,המהווה את החלק ההוא מן הדרך הקיימת,
תיהפך לסוג הנקרא ״מידי״ ,ותירשם בהתאם לכך במשדר רישום הקרקעות של תל־אביב.
ניתן בחתימת־ידי היום הזה  15במארס.1947 ,
א .ג .קאנינגהאם
נציב עליון.
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פקודת פיקוח על פרי־הדר.1940 ,
הודעה בדבר מינוי חברים מייצרים של מועצת הפיקוח על פרי־הדר של פלשתינה )א״י(.
מודיעים •בזה לידיעת הרבים ,כי — מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לו בפסקה
)ב( של םעיף-קטן ) (2מסעיף  3של פקודת הפיקוח י על פרי־הדר — 1940 ,מינה

מם׳  87לשי .1940

ה נ צ י ב העליון מחדש א ת בני־האדם ,הנזכרים להלן ,להיות חברים מייצרים של
מ ו ע צ ת הפיקוח על פרי־הדר של פלשתינה )א״י( ,החל מיום  17בדצמבר.1946 ,
מר אמיל ויסר.
סעיד

א פ ׳  .ביידם.
ה .ל .ג .גרניי
מזכיר ראשי.

 8במארס.1947 ,

פקודת פיקוח על פרי-הדר.1940 ,
הודעה בדבר מינוי חבר מייצר של מועצת הפיקוח על פרי־הדר של פלשתינה )א״י(.
מודיעים בזה לידיעת הרבים ,כי — מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לו בםעיף״
מס׳  37לשי .1940
ק ט ן ) (6של סעיף  6מפקודת הפיקוח על פרי־הדר — 1940 ,מינה הנציב העליון
א ת האדם ,הנזכר להלן ,להיות חבר מייצר של מועצת הפיקוח על פרייהדר של
פלשתינה )א״י( ,החל מיום  15בדצמבר ,1946 ,במקומו של משה םמילנסקי,
שהתפטר ,ועל מינויו נתפרסמה הודעה בתוספת .מם׳  2על עיתון מם׳  1306מיום
. 16בדצמבר, ,1943 ,בעמוד .881
.מר צ .איזקםון.
ה .ל .ג .גרגיי
מזכיר ראשי.

 8במארס.1947 ,

פקודת קרקעות )סידור זכות־קניין(.
הודעה.
מודיעים בזה לידיעת הרבים ,כי — מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לו בסעיף 4
ש ל פקודת הקרקעות )סידור זכות קניין( — מינה הנציב העליון את הפקידים
הבאים להיות 'פקידי סידור לצורך ביצועו של סידור קרקע בכל שטחי סידור,
שבגינם נתפרסמו צווים לפי סעיף  3של הפקודה האמורה ,ואותם מינויים תהיה
ג ו ד ע ת להם נפקות החל מיום  30ביונואר.1947 ,
מר יאן ג׳ורג׳ פראנםים הרינג.
מר שכדי אבראהים צאלח.
מר ג׳לאל צבחי עזל.
 .2מינויים של מר שכרי אבראהים צאלח ומר ג׳לאל צבחי עזל לכהן כמ״מ
ש ל פקידי סידור ,שנתפרסם בעיתון הרשמי מס׳  1537מיום  21בנובמבר,1946 ,
תוספת מם׳  ,2פסק החל מיום  30בינואר.1947 ,
־

 19במארס.1947,

-

פרק פ.

.
ה .ל .ג .גדניי
מזכיר ראשי.

פקודת קרקעות )סידור זכות־קניין(.
הודעה.
י מודיעים בזה לידיעת הרבים כ י — מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לו בסעיף 4
ש ל פקודת הקרקעות )סידור זכות קניין( — מינה הנציב העליון ,החל מיום 16
בינואר ,1947 ,את מר וורנון םםיל וורדםוורת קניון ,להיות פקיד סידור ,לצורך

פרק פ׳.
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עיץז\־ 1מיום ,23.1.47
ע' .99

 27במאום1947 ,

ביצועו של סידור קרקע בשטח הסידור ,הכלול בתחומי גבולותיו של הכפר אל
ח׳צאץ ,בנפת צפת ,שבגינו ניתן צו ׳סידור מם׳  2לש׳  ,1947בידי מנהל ענייני׳
הממשלה ,לפי סעיף  3של הפקודה האמורה ביום  16בינואר.1947 ,
בפקודת הוד מעלתו,
ה .ל .ג .גרניי
מזכיר ראשי..

 19במארס.1947 ,

פקודת מועצות מקומיות.1941 ,
צו ,מם׳  12לש׳  ,1947מאת הנציב העליון לפי סעיף .2
מס׳ 5 36ש׳ .1941

מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לו בסעיף  2של פקודת המועצות המקומיות.,
 ,1941ציווה הנציב העליון ,לפי הצעת מושל המחוז ,מחוז ירושלים ,ובזה מצווים,
לאמור—:

שם.
פירוש.

.1 .
.2

הצו הזה ייקרא צו המועצות המקומיות )יריחו(.1947 ,
בצו הזה —

 ,״ארנונה״ מובנה כל ארנונה ,שאותה הטילה המועצה לפי קביעותיהם של הצר
הזה או כל פקודה או חוק אחרים?
״בעל״ כולל את הבעל המיומר?
״בעל מיומר״ מובנו האדם ,המקבל את דמי־השכירות או הרווחים מכל בניין
או קרקע באותן מסיבות ,העושות אותו לבעל המיומר של הבניין או הקרקע•
בין שהוא אוחז בהם ובין שאינו אוחז בהם ,ביו שהוא בעליהם הרשום ובין
שאינו בעליהם הרשום:
בתנאי כי מקום שבניין או קרקע הושכרו בשכירות או בשכירות־משנה לפרק־י
זמן העולה על שלוש שנים ,יהיו רואים את השוכר ,או את שוכר־המשנה ,או —
מקום שיש שני שוכרי־משנה או יותר משניים — את השוכר 'לפי שכירות־המשנה
שנוצרה לאחרונה ,כבעל המיומר של הקרקע או הבניין ,תחת האדם הזכאי בדמי־־
השכירות או הרווחים כאמור לעיל?
״מושל מחוז״ מובנו מושל המחוז ,המשנה למושל המחוז או•• סגן מושל מחוז־
של מחוז ירושלים 5
״מחזיק״ מובנו כל אדם ,המחזיק בכל קרקע או בניין ,אם כבעל ואם מ כ ו ת
תקפו של כל שטר־שכירות או הסכם ,שלפיהם הוא מחזיק בהם בזכות.
התכוננות מועצה
ושיפוטה.

 .3מועצה מקומית )הקרוייה להלן ״המועצה״( תתכונן בכפר יריחו ,ה נ מ צ *
בנפת ירושלים ,ושיפוטה יורחב על כל הקרקעות הרשומות בתוספת על הצו הזה..

הרכב המועצה;

 .4המועצה תהיה מורכבת מנשיא ומאותו מספר של חברים ,אשר לא י פ ח ת
מחמישה ולא יעלה על שנים־עשר ,שיקבענו מושל המחוז מזמן לזמן .אחד מ ן
החברים יכונה סגן־נשיא.

בחירת מועצה.

 .5המועצה תיבחר בהתאם לאותן תקנות ,שיהיה מושל המחוז עשוי לאשרן
מזמן לזמן .המועצה שתיבחר כן תשמש בכהונתה לתקופה של ארבע שנים ל מ ן
תאריך הבחירות .בסוף התקופה ההיא ,או בסוף כל תקופה של ארבע שנים
שתבוא לאחריה ,תיבחר מועצה חדשה בהתאם לתקנות שיאשרן מושל המחוז—:
בתנאי כי —
)א( אם בסוף כל תקופה של ארבע שנים ,לא תתקיימנה בחירות ,ת י ש א ר
בתקפקידה המועצה ,ה מ ש מ ש ת אז בכהונתה ,עד שתתקיימנה ותושלמנה
בחירות? וכן
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)ב( רשאי מושל המחוז בכל זמן לפטר את הנשיא ,או כל חבר מחברי המועצה,
אשר — לדעתו של מושל המחוז — אינם ראויים לכהן כנשיא או כחבר
מועצה.

.6

אדם לא יהיה ראוי להיבחר או להיות חבר במועצה ,אם —

פסלויות מהיות חבר,

)א( הוא פושנדרגל ללא־פטר ,או
י <ב( יש לו בעקיפים או במישרים — בין בעצמו ,ובין על־ידי אשתו ,סוכנו או
שותפו — כל חלק או טובת־הנאה בחוזה כל־שהוא שנחתם עם המועצה,
על־ידה או מ ט ע מ ה :
בתנאי שלא ייפסל אדם לפי הסעיף הזה מטעם זה בלבד —
) (Iשהוא מעוניין במכירתם או בהשכרתם של מקום כל־שהוא למועצה,
או שהוא מעוניין בהלוואודכםף כל־שהוא למועצה ,או
) (IIשהוא מעוניין — כבעל מניות — בכל חוזה בין המועצה ובין חברה
בערבון מוגבל ,או — כחבר — בכל חוזה בין המועצה לבין אגודה
שיתופית ,בשעה שאינו מנהל ,מנהל־עםקים ,פקיד או סוכן של אותן חברה
או אגודה שיתופית:

י•

בתנאי שחבר כזה של המועצה לא ישתתף בכל ויכוח ולא יצביע על
כל שאלה ,המשפיעים במישרים על עסקיהן של אותן חברה או אגודה
שיתופית ,או
)ג( נדון — לפני יום היבחרו — בבית־משפט בפלשתינה )א״י( לפרק־זמן של
מאסר לשנה אחת או יותר מזה ,ולא קיבל חנינה גמורה על העבירה שעליה
נדון ,אלא־אם השלים אותו פרק־זמן של מאסר לפחות חמש שנים לפני
יום היבחרו ,או
)ד( הוא חבר למועצת עירייה או למועצה מקומית אחרת ,או למועצה כפרית,
או לרשות מקומית אחרת ,או פקיד או מועבד של אחת מאלה ומקבל תשלום
ממנה ,או ,
)ה( הוא צעיר מבן שלושים שנה ,או
)ו( אין לו מקום מושב בתחומי שטח 'שיפוטה של המועצה.

 .7אם ימות
או יתפטר ,או
יהיה למלא א ת
נבחר ,בתאריך
א ת מקומו פנוי

חבר מועצה או יחדל מלהיות ראוי לשמש חבר במועצה ,או יפוטר
יחדל מלכהן כחבר במועצה בגלל סיבה אחרת כל־שהיא ,אפשר
מקומו במועצה מתוך עריכת בחירות־משנה בגליל הבחירות ,שבו
שצריכה המועצה לקבעו ,או — אם־לא־כן — אפשר להשאיר
עד הבחירות הבאות ,הכול לפי שיקול דעתו של מושל המחוז.

התפנות מקום ומילוי
מהומות פנויים.

 .8מושל המחוז ימנה" אחד מן החברים הנבחרים לנשיא המועצה ,שייקרא
להלן ״הנשיא״ ,וחבר אדר מחברי־המועצה הנבחרים לםגן־נשיא ,שייקרא להלן
״םגךהנשיא״.

מינוי נשיא וסגר
נשי׳א.

 .9כוחה של המועצה בתחומי שטח שיפוטה יהיה יפה — אלא־אם יצווה מושל
המחוז דבר אחר בגין העניינים הבאים ,כולם או מקצתם ,ומתוך כפיפות לקבי־
עותיהם של .כ ל  .פ ק ו ד ה או חוק —

כוחותיה וחובותיה
של מועצה.

)א( לסלול ,לקיים או לתקן כל רחוב ,כביש ;אוי דרך הרבים ,גשר ,קמרון של
תעלת־ערב או נתיב להולכי־רגל;
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)ב( לנקוט בצעדים כדי לשכך כל מטרד?
)ג( לקבוע את אמצעי־הזהירות שיש לנקטם מפני תאונות בשעת בנייתם,
הקמתם ,הריסתם ,שינויים ותיקוךבדקם של כל בניין ,נספחות ,בור ,באר,
תעלת־ניקוז או שופכים ,ביב׳ או כל עבודה או קיבולת אחרים? .
)ד( להתקין את ענייני הוצאתן וםילוקן של צואה ואשפת־בתים ,חרקתם של
בורות־שופכים ,ביבים ,תעלוודניקוז ושופכים ,בתי־כבוד ,בתי־כיםא של מים
או של עפר ,תעלות־ערב מקומרות ,ביבי־רחובות ,אפיקי מים ,בורות־אפר
ותשמישים סאניטאריים ,ומניעת התרבותם של יתושים?
)ה( להתקין אמצעים להשמדתם של חלדים ,עכברים ושאר שרצים ?
)ו( להתקין את ענייני מתן הרשיונות לכלבים ואת השמדתם של כלבים,
חתולים ושאר בעלי־חיים ,שאין להם בעלים ?
)ז( לכונן ולהסדיר בית־מטבחיים ולהתקין ענייני עצירתן של בהמות ,המיו־
עדות לשחיטה ,בדיקתן — לצרכים סאניטאריים — של בהמות לפני שחיטתן
ושל שחוטות ,סימון גופותיהן של בהמות שנשחטו לצריכת בני־אדם ,ומה
ייעשה בגופותיהן של בהמות חולות או נבלות?
)ח( להקים ולקיים מפעלי־מים להספקת מים לצרכי חקלאות ,שימוש־בית
וצרכים אחרים ,ולהסדיר את הספקת־המים ואת הדברים והתנאים ,שמתוך
כפיפות להם יסופקו מים לאותם צרכים ,ואת המחיר שיש לשלמו תמורת
כל מים ,שיסופקו כן ,ואת המשימות על התקנתם?
)ט( לתמוך בשירותים ובמוסדות לחינוך ,לבריאות הציבור ,לתרבות ולעזרה
סוציאלית?
)י( לכונן ולהסדיר שווקים לרבים ומקומות למכירות פומביות ,ולקבוע את
הדמים שיש לשלמם תמורת השימוש באותם שווקים או באותם מקומות
למכירות פומביות?
)יא( להתקין את ענייני מתן הרשיונות לאופניים ושלוש־אופנים ,ולקבוע דמים
על־כך?
)יב( להסדיר בתי־ראינוע ,תיאטרונות ובתי־שעשועים אחרים לרבים ,ולשים
משימות על הכרטיסים הנמכרים לשעשועים לרבים?
)יג( להסדיר בתי־עלמין ולקבוע דמים תמורת קבורה בהם?
)יד( להדביר מחלות בעלי־חיים ,לארגן פעולות מלחמה בחרקים ומחלות־
פירות ,ולהרים א ת יציאותיהן של אותן פעולות מבני־אדם הנהנים מאותו
שידות?
)טו( להסדיר את השקאתם ורעייתם של בעלי־חיים ,ולפקח עליהן?
)טז( להתקין ולהסדיר את השמירה על מקומות ,קרקעות,
ולפקח על־כך?

רחובות

ודרכים,

)יז( לנטוע עצים בכל רחובות או מקומות ציבוריים ולהקים מגיני־עצים ,בתנאי
שעל־ידי כך לא ייחסמו אותם רחובות או מקומות?
)יח( להתקין ,לכונן ,לתכנן ,לנטוע ,לשפר ,לקיים ולהסדיר גני־טיולים ,גנים
ומקומות אחרים של מרגוע ונופש ,שהתקינם אדם כל־שהוא למען הרבים,
ולפקח• עליהם ?
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)יט( לקרוא — ובשעת הצורך לקרוא מחדש — שמות לכל דרכים ,רחובות,
סמטאות ורחבות ,ולקבוע אותם שמות במקומות הניכרים לעין שבהם ,ולגרום
לכך שיםופררו בניינים שבאותם דרכים ,רחובות ,סמטאות ורחבות?
)כ( להתקין את ענייני מתן הרשיונות וההרשמה של רוכלים ,פרקמטוטרים,
מוכרים ברחובות ,צלמים ומדביקי־מודעות ,והפיקוח עליהם?
)כא( לכונן ,לקיים ולהסדיר מרחצאות ובתי־רחצה לרבים?
)כב( להוציא לפועל ולבצע כל קיבולת ,שעליה יעיד מושל המחוז כי היא
קיבולת לתועלת הרבים?
)כב( להבטיח סדר טוב?
)כג( לפעול כמועצת בוררות בסכסוכים אזרחיים ,אם תושג תחילה הסכמתם
בכתב של כל הצדדים שבסכסוך.
)—. 10א( באישורו של מושל המחוז יהיה כוחה של המועצה יפה למנות בני־
אדם ראויים לכל המשרות הבאות או מקצתן ,דהיינו:
מזכיר מועצה.
(0
)!!( גזבר.
) ( 1מהנדס מועצה.
 ( 0מפקח םאניטארי.
רופא מועצה.
)(
)^( רופא ויטירינארי,
ואלה יקבלו אותן משכורות שתקבען המועצה ויאשרן מושל המחוז.
״

ת

7

)ב( כוחה של המועצה יהיה יפה למנות בני־אדם ראויים לכל משרה או משרות,
להבדיל מאותן שנזכרו בפםקת־המשנה הקודמת ,וביום האחד באפריל ,או
קודם־לכן ,מדי שנה בשנתה ,תגיש המועצה למושל המחוז רשימה של אותם
פקידים ,שתראם נחוצים לשם מילוי חובותיה של המועצה ,בצירוף
המשכורות והקצובות שמציעים לשלמן לאותם פקידים.
)ג( נשיא המועצה רשאי להעביד ולשלח פועלים יומיים או שבועיים ,הדרושים
לשירותה של המועצה כדי לבצע כל עבודה ,שלה הוקצתה הקצבה באומדנות־
התקציב השוטפות של המועצה שנתאשרו בהתאם לקביעותיו של הצו הזה.
)ד( כל פקיד של המועצה ישמש במשרתו במשך הזמן אשר יישר בעיני
המועצה ,אולם הוא ל א י י ש ו ל ח ממשרתו ללא אישורו של מושל המחוז.
)ה( שוס פקיד של המועצה לא יהיה נוגע בדבר או מעוניין במישרים או
בעקיפים — בין בעצמו ובין על־ידי אשתו או שותפו או סוכנו — בכל חוזה
שנעשה עם המועצה או עבודה שהוצאה לפועל למענה .אם יהיה פקיד נוגע
בדבר כך ,לא יוכל לשמש במשרה כל־שהיא במועצה ,ויהיה.צפוי—משיתחייב
בדין — לקנס שלא יעלה על עשרה פונטים:
בתנאי שלא תינטל כן יכולת משום אדם ,ולא יהיה צפוי כן לקנס ,רק בגלל
זה בלבד ,שהוא בעל־מניות של חברה כל־שהיא או חבר לאגודה שיתופית
כל־שהיא ,בשעה שאינו מנהל ,מנהל עסקים ,פקיד או.סוכן של אותן חברה
או אגודה שיתופית ,שהן צד לחוזה שנעשה עם המועצה ,או מוציאה לפועל
עבודה למענה.
)ו( באישורו של מושל המחוז יהיה כוחה של המועצה יפה להתקין תקנות —

פקידי המועצה
י פ י ע ? י ה

־
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) (Iבדבר פרק־זמן שירותם של פקידי המועצה ופועליה ,בדבר תנאי שירותם•
ובדבר חקירת התנהגותם  5וכן
) (IIבדבר מתן פגרה לפקידי המועצה ולפועליה ,והענקת פנסיות או הענקות
להם או לתלויים בהם או לבאי־כוחם החוקיים האישיים ,שתהיינה משתל־
מות מקרנות המועצה.
זזוקי־עזי.

קביעות ב ע נ י י נ י ;
•
ב ס פ י ם

 .11כוחה של המועצה יהיה יפה להתקין — באישורו של מושל המחוז — חוקי־
עזר ,כדי לתת נפקות לכל כוחותיה ותפקידיה ,או מקצתם ,כפי שנמנו בפסקה 9
של הצו הזה ,כדי להבטיח ענייני בריאות ,סדר וניהול פנימי ,ובכלל זה פיתוח
כבישים ,בתחומי שטח שיפוטה ,וכן — מבלי לפגוע בכללותו של הכוח האמור
לעיל — יכולים אותם חוקי־עזר לכלול קביעות בדבר הטלתם וגבייתם של ארנונ־
יות ודמים הרשומים בפסקה  13של הצו הזה.
)—.12א( שנת־הכםפים של המועצה תימשך למן היום האחד באפריל ועד היום
השלושים־ואהד במארס של השנה שלאחריה .המועצה תערוך מדי שנה
בשנה תקציב של הכנסה והוצאה ,ותגיש אותה למושל המחוז לאישור לפני
יום החמישה־עשר בפברואר ,מדי שנה בשנה.
)ב( מתוך כפיפות לאישורו של מושל המחוז רשאית המועצה לשנות את
תקציבה השנתי השוטף או להעביר כל סכום או סכומים מנסמן־הכנסה או
מ נ ס מ ך ה ו צ א ה אחד למשנהו.

מם׳  36לשי .1941

)ג( המועצה תגיש למושל המחוז לפני היום האחד ביוני ,מדי שנה בשנה*
העתק של חשבונותיה לשנת הכספים הקודמת ,שבוקרו בהתאם לקביעותיו
של םעיף־קטן) (2מסעיף  8של פקודת המועצות המקומיות.1941 ,
)ד( מושל המחוז יגזור על כל בםמן־הוצאה ,המתנגד לאומדנות התקציב
המאושרות ,ויטול את הסך על האדם או בני־האדם ששילמו את התשלום
שלא־הורשה או שהרשו לשלמו .מקום שלא נפרע למועצה הסך שהוטל —
במשך חדשיים לאחר שהודיע מושל המחוז למועצה על אותה הטלה —
• תגיש המועצה תביעה על אותו סך ,ואם נתלבן לבית־המשפט ,שהוצאת
הסכום שהוטל לא הורשתה באומדנות־התקציב המאושרות של• השנה ,שבה
עמדו באותה הוצאה ,תהיה המועצה זכאית בפסק־דין — בגין הסכום
שהוטל — על כל אדם או בני־אדם ,שנתנו יד לאותה הוצאה.
)ה( אם תזניח המועצה או תסרב מלהגיש תביעה משפטית על היפרעות כל
סכום שהוטל כנקבע בפסקת־המשנה הקודמת ,רשאי מושל המחוז למנות אדם
ניאות שיתבע במשפט — בשם המועצה ומטעמה — על היפרעות אותו סכום,
ויציאותיו של אותו משא־ומתן משפטי תהיינה משתלמות בידי המועצה.

•ארגוניות ודמים.

 (1)—. 13מתוך כפיפות לאישורו של מושל המחוז יהיה כוחה של המועצה יפה
להרים א ת הארנוניות והדמים הבאים ,כולם או מקצתם ,על רכוש ,הנמצא בתחומי
שטח שיפוטה של המועצה ,על טראנסאקציות .הנעשות בתחומים אלה ,או על בני־
אדם היושבים בהם—:
)א( ארנונת־בית שנתית ,שתהיה נישומה על שווי שכר־הדירה הנקי השנתי
של בתים ,שישתלם בידי בעל ,על הבית ,כדי ש י ע ו ר  .ש ל א יעלה על שנים־
עשר וחצי אחוזים מן המאה בשווי האמור.

 27במארס1947 ,

העיתון הרשמי מם׳  — 1557תוספת פס׳ 2

393

 (11) . .ארנונה שנתית על קרקע הנאותה לבנייה ,אך לא פותחה — כדי שיעור
שלא יעלה על אחוז אחד מן המאה בשווי־השוק של אותה קרקע ,או אם
אותה קרקע גובלת רחוב שכבר נסלל — כדי שיעור שלא יעלה על שלושה
אחוזים מן המאה בשווי־השוק של אותה קרקע.
) (111כל ארנונת־חינוך שנתית ,שתהיה מ ש ת ל מ ת בידי כל בני־אדם ,המשל־
מים ארנונת־בית־או ארגונה על קרקע.
ארנונת־גולגולת שנתית על כל זכרים מבוגרים מבני שש־עשרה ועד
־•
•י• בני שישים ,שתהיה מ ש ת ל מ ת מדי שנה בשנה.
 }^ כל ארנונה אחרת ,שאותה עשוייה מועצה מקומית להרים לפי קביעותיהשל פקודת המועצות המקומיות ,1941 ,או כל פקודה או חוק אחרים,
העומדים בתקפם מזמן לזמן.
•)מ•( דמים תמורת מתן רשיונות למלאכות ותעשיות ,העשויים להיות מורמים
• לפי כל פקודה העומדת בתקפה מזמן לזמן.

מם׳  36לשי .1941

)11י\( דמים תמורת שירותים ,שתתקין המועצה לצרכי היחיד או הרבים,
שיהיו משתלמים בידי בני־אדם הנהנים מאותם שירותים.
) ^111דמים תמורת רשיונות או דמים אחרים ,שאותם מורשית עירייה אותה
שעה להטיל ,או שאותם רשאית מועצה מקומית להטיל לפי קביעותיהם
של כל פקודה או חוק.
•)ב( המועצה רשאית לגבות אותם ארנוניות או דמים במישרים ,או — באישורו
של מושל המחוז — על־ידי בא־כוח.
)ג( באישורו של מושל המחוז יהיה כוחה של המועצה יפה להפחית את תשלומי
הארנוניות או הדמים הנזכרים לעיל ,או למחול עליהם ,בגלל דלותו של כל
אדם החייב בתשלום אותם ארנוניות או דמים ,אלא שלא יהיה ישום אדם
פטור מתשלום אותם ארנוניות או דמים רק בגלל כך בלבד שאינו יושב
בתחומי שטח־שיפוטה של המועצה.
)ד( ארנוניות על רכוש ,המגיעות למועצה ,תהיינה עשויות להתפרע בהתאם
לחוק ,שיעמוד בתקפו מזמן לזמן ,בדבר התפרעות ארנוניות המגיעות
לעירייה ,בשינויים המתאימים ,וארנוניות הגולגולת ,הדמים והסכים האחרים,
המגיעים למועצה ,יהיו עשויים להתפרע בהתאם לחוק ,שיעמוד בתקפו מזמן
לזמן ,בדבר התפרעות דמים המגיעים לעירייה ,בשינויים המתאימים.
•)—.14א( המועצה רשאית — באישורו של מושל המחוז ,אך לא באופן אחר׳
ומתוך כפיפות לכל דברים ותנאים ,שיהיה מושל המחוז עשוי להטילם _
ללוות כספים מכל אדם לכל צורך ,שיאשרהו מושל המחוז ,וכדי לערוב
לתשלום הקרן והריבית של כל הלוואה כזאת ,רשאית היא למשכן או לשעבד
כל נכס או הכנסה של המועצה.
)ב( המועצה רשאית — באישורו של מושל המחוז ,אך לא בלעדיו — ללוות
באופן זמני כל סך או סכום מן הבנק ,שבו מחזיקה המועצה את כספיה:
בתנאי כי —
)א( הסכום שתלווה המועצה כך ,לא יעלה בשום זמן על חמישה אחוזים מן
המאה בהכנסה ה נ א מ ד ת של המועצה למשך התקופה שבגינה נערכו אומד־
נות־התקציב השוטפות ,וכן

.

כוחה של מועצה
לקבל הלוואות.
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שתלווה המועצה כך ,ישולמו מהכנסת אותה

תקופת

צמצום על מכירה
וכו׳ של נכםי
דלא־ניירי.

 .15מועצה לא תהיה מותרת למכור ,למשכן ,להחכיר או להחליף כל נכסי ד ל א י
ניידי ,הרשומים על שמה ,או להוציאם מרשותה או לעסוק בהם בכל אופן אחר,
אלא ,באישורו של מושל המחוז.

כוחה של המועצה
לע׳שות חוזים.

 .16המועצה רשאית להתקשר בכל חוזה לשם ביצועה של כל עבודה ,שאותה
רשאית המועצה לעשות לפי קביעותיו של צו זה או של כל פקודה או חוק ,אם
)א( ההוצאות הכרוכות בכך אינו עולות על סכום ,שעל מושל המחוז לקבעו,
וכן
)ב( קיימת הקצבה כספית ,כדי סכום ההוצאה ,באומדנות התקציב המאושרות
לשנת הכספים ,שבה נעשה החוזה ,וכן
)ג( מילאו אחר כל תנאים מיוחדים ,כגון הכרזה על הצעות ,שיהיה מושל
המחוז עשוי להטילם.

כוחה של מועצה
לעסוק במפעלים
מסחריים.

קר ז מועצה.

 .17המועצה רשאית להשקיע — באישורו של מושל המחוז ,אך לא בלעדיו —
את קרנות המועצה במפעל לתועלת הרבים ,המהנה א ת שטח שיפוטה ,כגון ש י ד ו ת
העברה או תכנית הספקת מים ,וכן רשאית המועצה — מתוך כפיפות לאישורו של
מושל המחוז — להפעיל אותם מפעל ,שירות או תכנית למען תושבי השטח א ו
מטעמם ,ותזקוף את יציאות אותה הפעלה לחשבון ההוצאה באומדנורדתקציבה,
ואת הקיבולים — לחשבון ההכנסה שבהן.
)—.18א( כל הכספים ,המתקבלים על־ידי המועצה או בשמה מכוח קביעותיהם
• של הצו הזה או של פקודה או חוק אחרים ,או באופן אחר ,יהוו קרן שתיקרא
״קרן המועצה״ )הקרוייה להלן ״הקרן״(;
)ב( הקרן תשמש ותשועבד לתשלום כל הוצאות ,שבהן עמדה המועצה בהיתר,
לפי קביעותיו של הצו הזה או של כל פקודה או חוק אחרים ,וכל סכומים
אחרים המגיעים מן המועצה באופן הוקי:
בתנאי שלא ישולם כל תשלום מן הקרן ,אלא־אם הורשה באומדנות*
התקציב השוטפות ,או שהרשתהו המועצה במיוחד באישורו של מושל המחוז.
)ג( גזבר המועצה ,או — באין גזבר — איזה פקיד שאותו מינתה המועצה
במיוחד ,יהיה אחראי לבטיחותה של הקרן.
)ד( כל כספים ,השייכים לקרן או שנתקבלו למענה ולחשבונה ,ישולמו מ י ד
לחשבון המועצה באותו בנק ,ש ת ק ב ע נ ו המועצה באישורו של מושל ה מ ח ו ז :
בתנאי שתוכל המועצה מזמן לזמן להרשות את הגזבר להשאיר בידיו סך,
אשר יספיק כדי הוצאותיה היומיות של המועצה ,ואותו יש לשמור לבטח
באופן שיהיה טעון אישורו של מושל המחוז.
)ה( כל פקודודתשלום ,מםמכי־תשלום או צ׳יקים על הקרן יהיו חתומים בידי
הנשיא או סגן הנשיא ,ובחתימת־אישור — בידי הגזבר או בידי פקיד כל־
שהוא ,שנתמנה במיוחד — בהתאם לקביעותיה של פםקת־משנה )ג( של
הפסקה הזאת — להיות אחראי לבטיחות הקרן ,והבנק ,שעליו מרומז בפסקת־
משנה )ד( של הפסקה הזאת ,רשאי לשלם את כל פקודות־התשלום ,מסמכי־
התשלום .או הצ׳יקים שעל הקרן החתומים ומסומנים בחתימת־אישור כאמור.
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)ו( כל כספים הכלולים בקרן אפשר יהיה מזמן לזמן להשקיעם .באותו אופן,
שתהיה המועצה עשוייה להחליט עליו ,באישורו של מושל המחוז.
)ז( מתוך כפיפות לקביעותיה הקודמות של הפסקה הזאת רשאי מושל המחוז
ליתן הוראות בדבר האדמיניסטראציה של הקרן ,והמועצה תנהל את הקרן
בהתאם לאותן הוראות.
 .19הנשיא יכין — בהקדם האפשרי לאחר יום האחד באפריל מדי שנה
בשנתה — דו״ח מפורט על האדמיניסטראציה של המועצה בשנים־עשר החדשים
הקודמים ,ולאחר ש ע י ש נ ו למועצה ,יעבירנו — ביחד עם כל תיקונים שתעשה בו
המועצה או כל החלטות שתחליט עליו — למושל המחוז: ,לא יאוחר מיום ׳האחד
ביוני.
.20 .

צו המועצות המקומיות )יריחו( יופקע ,בתנאי כ י :

דו״ח ]1ל אדמיני־
םטראציה של
מועצה.

הפקעה.
* ת1קי פלשתינה

)א( המועצה המקומית של יריחו ,הקיימת עובר לתחילת תקפו של הצו הזה׳
תישאר ותמשיך לשמש בכהונתה לתקופה של שלוש שנים למן תאריך
בחירתה ,ואז תוחלף במועצה שתיבחר לפי קביעותיו של הצו הזה ,וקביעותיו
של הצו הזה תחולנה על אותה מועצה קיימת ,כאילו נבחרו חבריה ,ואותה
מועצה נתכוננה ,לפי קביעותיו של הצו הזה ,ויהיו רואים את נשיאה וסגן־
הנשיא שלה — כנשיא וםגךנשיא ,כאילו נתמנו לפי קביעותיו של הצו הזה.
)ב( כל חוקי־עזר ,שאותם התקינה בהיתר המועצה המקומית של יריחו והם
עומדים בתקפם בתאריך הצו הזה ,יישארו בתפקם ובנפקותם המלאים עד
שיופקעו בחוקי־עזר שיותקנו לפי קביעותיו של הצו הזה.
)ג( כל רשיונות ותעודות־היתר בני־תוקף ,שאותם הוציאה המועצה המקומית
של יריחו ,והם קיימים בתאריך הצו הזה ,יהיו רואים אותם כאילו הוצאו
לפי הצו הזה ,ולא יהיה נחוץ לקבל כל רשיון או תעודת־היתר נוספים —
לפי קביעותיו של הצו הזה — בגין העניינים ,הפעולות או הדברים ,שבגינם
הוצאו אותם רשיונות או תעודות־היתר קיימים ,עד תום תקפם.
)ד( אומדנוודתקציב ׳שאותן ערכה המועצה המקומית של יריחו ,ואישרן מושל
המחוז ,לפני תאריך הצו הזה ,יהיו רואים אותן כאילו נאמדו לפי קביעותיו
של הצו הזה ,וקביעותיו של הצו הזה תחולנה על אותן אומדנות־תקציב.
)ה( כל ארנונה ,מם או דמים ,שאותם הטילה המועצה המקומית של יריחו,
בגין כל תקופה שוטפת בשעת תחילת תקפו של הצו הזה ,תהיה המועצה,
שנתכוננה לפי הצו הזה ,עשוייה להיפרע אותם כאילו הוטלו לפי קביעותיו
של הצו הזה.
)ו( כל רכוש ואקטיב מכל מין שהוא וכל טובת־הנאה בהם ,שהוקנו בתוקף
חוקי למועצה המקומית של יריחו בתאריך תחילת תקפו של הצו הזה ,יוקנו
באותו תאריך למועצה ,שנתכוננה לפי קביעותיו של הצו הזה ,והיא תחזיק
בהם•
)ז( כל חובות ,התחייבויות וחיובים וכל טובת־הנאה בהם ,המגיעים למועצה
המקומית של יריחו ,יועברו למועצה ,שנתכוננה לפי קביעותיו של הצו הזה,
ויהיו רואים אותם כאילו הם מגיעים לה.
)ח( כל חובות ,התחייבויות וחיובים שבהם העמידה את עצמה המועצה
המקומית של יריחו ,והם מגיעים ממנה ,יועברו למועצה ,שנתכוננה לפי
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קביעותיו של הצו הזה ,ויהיו רואים אותם כאילו הם חובות ,התחייבויות
וחיובים שלה.

תוספת.
שטח שיפוטה של המועצה יכלול א ת גושי רישום הקרקע הבאים:
,33001
,33011
,33021
,33031
,33041

,33002
,33012
,33022
,33032
,33042

,33003
,33013
,33023
,33033
.33043

,33004
,33014
,33024
,33034

,33005
,33015
,33025
,33035

,33006
,33016
,33026
,33036

,33007
,33017
,33027
,33037

33008,
33018,
33028,
33038,

33009,
33019,
33029,
33039,

-,33010
,33020
,33030
,33040

בפקודת הוד מעלתו,
ה .ל .ג .גרניי
מזכיר ר^שי.

 17במארס.1947 ,

פקודת מועצות מקומיות.1941 ,
צו מ א ת הנציב העליון לפי סעיף .2
מס׳  36לשי .1941

מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לו בסעיף  2של פקודת המועצות המקומיות•
 ,1941ציווה הנציב העליון ,בהמלצתו של מושל המחוז ,מחוז הגליל ,ובזה מצווים.
לאמור—:

שם.
עיתון מיום ,16.1.41

יי

114

•

תיקון פסקת  16של
הצו העיקרי.
עיתון מיום ,16.1.41
עי .114

 .1הצו הזה ייקרא צו המועצות המקומיות )בהדיה( )תיקון( ,1947 ,ויהיה בקד*
ומתבאר כאחד עם צו המועצות המקומיות )בהדיה( ,1941 ,הקרוי להלן ״הצר
העיקרי״.
 .2פסקה  16של הצו העיקרי תתוקן —
)א( מתוך שתימחק מפסקת־משנה )א( של נסמן ) (1שבה המלה ״עשרה״.,
ותוחלף במלה ״חמישה־עשר״ן
)ב( מתוך שתימחק מפסקת־משנה )ג( שבה המלה ״חמישה״ ,ותוחלף במלים
״שבעה וחצי״.

תחי?ת־תוקף.

 .3הצו הזה ייכנס לתקפו ביום האחד באפריל.1947 ,
בפקודת הוד מעלתו,
ה .ל .ג .גרניי
מזכיר ראשי,

 17במארס.1947 ,

פקודת קרקעות )רכישה לצרכי ציבור(.1943 ,

מם׳  42לשי .1943

הודעה לפי סעיף .19
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לעיריית תל־אביב מכוח תקפה של ההודעה
מ א ת הנציב העליון לפי סעיף  (2) 22של פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
 ,1943שנתפרסמה בתוספת מם׳  2על העיתון מס׳  1526מיום  3באוקטובר,1946 ,
בעמוד  ,1044המרשה א ת עיריית תל־אביב להשתמש בכל הכוחות ,שהוענקו ל נ צ י ב
העליון או ליועץ המשפטי ,ולבצע את כל החיובים ,שהוטלו עליהם ,לפי קביעותיה
של הפקודה האמורה ,מכריזה בזה עיריית תל־אביב ,לפי סעיף  19של הפקודה
האמורה ,כי הקרקע הנקובה בתוספת על ההודעה הזאת ,שביחס אליה נתפרסמה
הודעה ,לפי סעיפים  5ו־ 7של הפקודה האמורה ,בתוספת מם׳  2על העיתון מס׳
 1527מיום  10באוקטובר ,1946 ,בעמוד  ,1044תהיה מוקנית לעיריית תל־אביב ה ח ל
מתאריך פרסומה של ההודעה הזאת בעיתון.
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 .תוספת.
חטיבת .קרקע ,שכלל שטחה הוא  30דונמים מטריים ,או קרוב לכך ,המהוות חלקות מ ם .82 ,81 ,80
 102 ,100 ,99ו־ •134של גוש רישום קרקע מס׳  ,6161םלמה ,וחלק מחלקות מם׳  18 ,16 ,9ד 20של גוש
רישום קרקע מ ם  ,6160ואותם חלקים שאינם רשומים על שם עיריית תל־אביב ,מחלקי חלקות מם׳ ,6
 ,11,10ד 12של גוש רישום קרקע מם׳  ,6160םלמה ,וחטיבה זו צבועה בצבע חום בהיר ומותחמת בצבע
חום כהה בתסריט הנקרא ״תסריט קרקע למיכלי הספקת מים לתל־אביב״.
י .רוקח
׳
׳
ראש־עיר תל־אביב,
,

,

פקודת קרקעות )רכישה לצרכי ציבור(.1943 ,
הודעה לפי סעיף .19
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לעיריית תל־אביב מכוח ת ק פ ה  .ש ל ההודעה
מ א ת הנציב העליון לפי סעיף  (2) 22של פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
 ,1943שנתפרסמה בתוספת מם׳  2על העיתון מם׳  1551מיום  23בינואר,1947 ,
בעמוד  ,70המרשה א ת עיריית תל־אביב להשתמש בכל הכוחות ,שהוענקו לנציב
העליון או ליועץ המשפטי ,ולבצע א ת כל החיובים ,שהוטלו עליהם ,לפי קביעותיה
של הפקודה האמורה ,מכריזה בזה עיריית תל־אביב ,לפי סעיף  19של הפקודה
האמורה ,כי הקרקע הנקובה בתוספת על ההודעה הזאת ,שביחס אליה נתפרסמה
הודעה ,לפי סעיפים  5ו־ 7על הפקודה האמורה ,בתוספת מם׳  2על העיתון ימס׳
 1544מיום  6בפברואר ,1947 ,בעמוד  ,146תהיה מוקנית לעיריית תל־אביב ,החל
מתאריך פרסומה של ההודעה הזאת בעיתון.

מם׳  24לשי .1943

תוספת- .
חטיבת קרקע בכפר נחלת־יצחק בנפת יפו ,ששטחה  2דונמים מטריים ו־ 712מטרים מרובעים ,אר
קרוב לכך ,המהווה א ת חלקות מם׳  103 ,102 ,101ד 104של גוש רישום קרקע מס׳  ,7093והיא צבועה
בצבע חום בהיר ומותחמת בצבע חום כהה בתסריט הנקרא ״תסריט קרקע להרחבת ׳בית ספר ע מ מ י
בנחלת־יצחק״.
יום ה־ 16במארס.1947 ,
י .רוקח
ראש־עיר תל־אביב-

פקודת קרקעות )רכישה לצרכי ציבור(.1943 ,
הודעה לפי סעיף .19
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לעיריית תל־אביב מכוח תקפה של ההודעה
מ א ת הנציב העליון לפי סעיף  (2) 22של פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(׳
 ,1943שנתפרסמה בתוספת מ ס  2על העיתון מם׳  1552מיום  30בינואר,1947 ,
בעמוד  ,115המרשה א ת עיריית תל־אביב להשתמש בכל הכוחות ,שהוענקו לנציב
העליון או ליועץ המשפטי ,ולבצע א ת כל החיובים ,שהוטלו עליהם ,לפי קביעותיה
של הפקודה האמורה ,מכריזה בזה עיריית תל־אביב ,לפי סעיף  19של הפקודה
האמורה ,כי הקרקע הנקובה בתוספת על ההודעה הזאת ,שביחס אליה נתפרסמה
הודעה ,לפי סעיפים  5ו־ 7של הפקודה האמורה ,בתוספת מם׳  2ע ל העיתון מם׳
 1554מיום  6בפברואר ,1947 ,בעמוד  ,147תהיה מוקנית לעיריית תל־אביב החל
מתאריך פרסומה של ההודעה הזאת בעיתון.
,

מם׳  24לשי .1943
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תוספת.
חטיבת קרקע בכפר שרונה בנפת יפו ,ששטחה  49דונמים מטריים ,או קרוב לכך ,המהווה חלקים
מחלקות מם׳  20 ,19 ,18 ,28 ,27 ,24 ,23 ,22ו־ 21של גוש רישום קרקע מם׳  ,6110והיא צבועה בצבע
חום בהיר ומותחמת בחום כהה בתסריט הנקרא ״תסריט קרקע לתחנת אבטובוסים צפונית״.
יום ה־ 16במארס.1947 ,
י .רוקח
דאש־עיר תל־אביב.

תקנות הגנה.1939 ,
הודעה.
מודיעים בזה כי ביום  2במאי ,1946 ,פסקתי מלאחוז בקרקע המתוארת בתוספת על ההודעה הזאת,
ש ב ה קניתי אחיזה ביום  1באפריל ,1941 ,מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי כרשות מוסמכת לפי
תקנה  48של תקנות־ההגנה.'1939 ,

תוספת.
מקום

חיפה

מסי גרש

10777
10777
10778

מם' חלקה

 25בחלקה
 26בחלקה
 10בחלקה
 8בחלקה

שטח

 — .800דונמים
 — .281דונמים
 — .240דונמים
 — .280דונמים.
א .נ .לאו
מושל מחת׳ מחוז חיפה .רשות מוסמכת.

 21במארס.1947 ,

פקודת בניין ערים.1936 ,
שטח ת י כ ו ך ע י ר של נתניה.

.

.

הודעה על השלשת תכנית מפורטת.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16של פקודת בניין ערים ,1936 ,כי במשרד הוועדה המקומית
לבנייה ולתיכון־עיר של נתניה הושלש העתק של תכנית מפורטת ,הנקראת ״תכנית מם׳  — 315רחבת
וואקוף״ ,ביחד עם התסריט המצורף אליה.
יי ואילה הם גבולות התכנית—:
צפון :חלקות מם׳  ,83 ,74 ,73 ,63חלק של  1ו־ 7וחלק מדרך  ,57גוש מם׳ ;8270
מזרח :חלקות מס׳  51 ,50 ,49 ,2ודרכים ,גוש מם׳ ?8268
דרום :חלקות מם׳  ,106 ,92 ,91 ,39 ,38 ,37 ,33חלק של  1ד  2ודרכים ,גוש מם׳ ? 8263
מערב :ים.
כל אדם ,המעוניין •בכך ,יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט האמורים ,ללא תשלום ,וכל
המעוניין — אם כבעלים ואם בדרך אחרת — בקרקע ,בבניינים ,או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה
משפיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרד הוועדה ה מ ק ו מ י ת ' ה א מ ו ר ה במשך שני חדשים
מיום פרסומה של ההודעה הזאת בעיתון.
 14במארס.1947 ,

ג ו  .פולר
יו״ד,
ועדה מחוזית לבנייה ולתיכון־עיר ,מחוז שומרון.
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פקודת מס רכוש עירוני.1940 ,
שטח עירוני של נתניה.
הודעה בדבר הצגת רשימות הערכה לפי סעיף .(2) 13
נמסרת בזה הודעה כי לאחר שרשמה ועדת השומה כהלכה א ת הערכתה לנכסים בגושים הנזכרים
להלן ,הופקדו רשימות ההערכה במשרדי המחוז של נתניה ,במשרדי המועצה המקומית.
גושים מם׳.8270 ,8269 ,8268 ,8266 ,8265 ,8264 ,8263 ,8262 ,8261 ,8259 ,8258 :
כ ל אדם ,רשאי לעיין ברשימה ,ואם הוא מוצא א ת עצמו מקופח ,הוא רשאי להגיש השגה בכתב
בטופס 1! /10כ>  ,שאפשר להשיגו במשרדי המתוז ,לפני תום שלושים יום לאחר שנתפרסמה ההודעה
ה ז א ת בעיתון.
ו .פ .מ .קלמנס
בשם מושל מחוז ,מחה שומרון.
 3בפברואר.1947 ,

פקודת מס רכוש עירוני.1940 ,
שטח עירוני של ראמאללה ואל־בירה בכלל זה.
נמסרת בזה הודעה כי ,לאחר שרשמה ועדת הביקורת כהלכה א ת הערכתה לנכסים שנעשו בני־
שומה ושהערכתם בוקרה מאז פרסומה של רשימת ההערכה האחרונה של הגושים המפורטים בזה
להלן בשטחה העירוני של ראמאללה ,ואל־בירה בכלל זה ,הופקדו ע ת ה לעיון — במשרד סגן מושל
המחוז ,ראמאללה — רשימות ההערכה של אותם הנכסים בני־השומה—:
גוש מם'

31001
31002
31003
31004
31005
31006
31007
31008
31009
31010
31011
31012
31013
31014
31015
31016

גוש מם'

שכונה

דאר אבדאהים
כרם עלי
אל־קדיירה
א־שרפה
שעב אל־ג׳ער
חבלת זיד
חבלת זיד
חבלת זיר
ראם חסיין
ראם חםיין
שעב אל־מדינה
שעב אל־מדינה
עין מזרב
א־סהל
ח׳לת ג׳הייש
דאר עווד

 31017דאר ג׳דייס
 31018א־שקארה
 31019אל־ערקאן
 31020אל־מרג׳מה
 31060םביחה
 31061ראם א־טחונה
 31062חריקת אבו חרב
 31063אל־חארה א־שרקיה
 31054אל־חארה א־שרקיה
 31065חואכר אל־ח׳אן וזכאך אל־עין
 31065חארת אל־ערקאן
 31067חארת אל־מידאן
 31068ראם חםיין וא־שרפה
 31069חרת א־שדפה
 31070א־שרפה. .

השגות אפשר להגיש בכתב לוועדת השומה ,בטפסים שאפשר לקבלם במשרדי המחוז ,ראמאללה,
במשך תקופת שלושים יום מתאריך הפרסום הזה.
בתאריך היום הזה 27 ,במארס.1947 ,
א .עארף
בשם מושל מחוז ,ראמאללה.

תקנות הגנה )שעת־דזירום(.1945 ,
צו לפי תקנה .88
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בתקנה  88של תקנות־ההגנה )שעת־חירום(,
 ,1945אני ,הרולד גילקיסון גריי ,אוסר בזה א ת העלתן ,הפקתן ,הדפסתן והוצאת!
לאור של כל פרסום מן הפרסומים הרשומים בתוספת על הצו הזה.

עיתון מיום ,27.0.45
ע' .855
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 27במארס1947 ,

תוספת.
שם

נסמן

מחבר

Britsh Atrocities .1
in the Holy Land
Unknown Aven- .2
)ger (The
• .3ביאוגדאפיה של
שלמה בן יוסף
טבצ׳ניק:
Mufti over the .4
Middle East
Battle for Jeru)salem (The
מגילת סטרומה
.6
That day alone .7
& .פנו דרך
&Twelve Short .
Plays
Betar Calls the .10
Youth
The Forgotten .11
Ally
Jewish State .12
Campaign
Palestine is .IS
Mandated not
British Territory
Days of our Years .14

1939

םיפום

חוברת

—

ספר

M.P
Walters
•Pierre van Passen

—

חוברת

—

חוברת

ל .קופרשטיין
Van Passen
ישראל •גולדשטיין
.ערוך בידי נ .אינפלד

—
—
1942
1942

Van Passen

שמואל בךאליעזר צבי
Van Passen

• .15שלמה בן יוסף
The Bape of .16
Palestin
A Plag is Born .17

מוציא לאגד

תאריך
פ רם m

וויליאם ב .זיו
בן־הכט

קרן קיימת לישראל
המועצה הציונית
בדרום־אפריקה
נציבות ביתר
The Dial Press
הסתדרות ציונית חדשה
של אמריקה
המחבר
Garden City Publishing Co. New York
נציבות ביתד בדרום
אפריקה
Argus Books Inc.,
New York
ליגה אמריקנית ל א ת ־
ישראל חפשית

חוברת
ספר
חוברת
יספר קטן
בםיקלוסטייל
חוברת

יולי—אוגוסט
1943
1943

ספר

1944

חוברת

1943

חוברת

1939

חוברת

1944

חוברת

1946

ספר

1946

ספד
ה .ג׳ .גדיי
צנםור עיתונות.

 21במארס.1947 ,

תקנות הגנה )שעת־חירום(.1945 ,
צו לפי תקנה .88
עיתון מיום ,27.9.45
ע י

855

•

מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בתקנה  88של תקנות־ההגנה )שעת־חירום(,
 ,1945אני ,הרולד גילקינםון גריי ,אוסר בזה א ת העלתו ,הפקתו ,הדפסתו ,והוצאתו
לאור של כל פרסום מן הפרסומים הרשומים בתוספת על הצו הזה.

תוספת.
נםמן

The Arab War .18
Effort.

 20במארס•1947 ,

מחבר

Dean Alfange

מוציא לאור

American Christian
Palestine Committee, New York.

פרסום

1946

טיפום

חוברת
ה .ג׳ .גריי
צנסור עיתונות.
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 27במארס1947 ,

פקודת הקרקעות )םידרר זכוודקניין(.
הודעה על התחלת סידור.
מודיעים בזה לקהל ,כי הוצאו הודעות סידור ,לפי סעיף  •7של פקודת הקרקעות )סידור זכוודקביין(,
.בגין הקרקעות של הכפרים הרשומים להלן.
כל אדם ,התובע טובת־הנאה בקרקעות הכפרים האמורים או בקרקעות הכפרים הסמוכים ,הגובלות
:את הכפרים הנזכרים בתוספת על ההודעה •הזאת ,צריך לפעול באופן שנקבע בפקודת הקרקעות )סידור
זכות־קניין(.
אפשר לעיין בהודעות הנזכרות לעיל באחד מן המקומות הבאים—:
במשרד פקיד הסידור של השטח?
במשרד מושל המחוז?
במשרד פקיד המחוז של הנפה ?
בכפר.
כפר

המקומות שבתחומי הקרקעות
•של הכפר צפצאף בגוש פיס־
קלי !  .הנודעים בשם ג׳בל
עץ ארשעיר ועריד ארריחאן
:והמקום הנודע בשם שריה,
בגושי פיסקלי .11
המקומות שבתחומי הקרקעות
של הכפר הרפייש בגוש פיס־
קלי  ,11הנודעים בשם אל־
ח׳רייבה ,מנדת,וגאדיה.
המקומות שבתחומי קרקעות
:הכפר סעסע בגוש פיסקלי ,11
הנודעים בשם וער תנודיה,
•אל־פועלקח רבת אליג׳בל .״

פקיר סידור

תאריך הוצאת
הודעה

תאריך התחלה•
םירור בקירוב

צפת

הגליל

עכו

 18במארס׳

 28במארס,

צפת

הגליל

עכו

 18במארס׳

 28במארס,

צפת

הגליל

עכו

 18במארס׳

 28במארס,

נפה

מחוז

של השמח
למשרד(.

1947

1947

•

1947

1947

1947

1947

ה .פ .ג׳ארדין
מנהל מחלקת היחיד קרקעות.

 25במארס.1947 ,

פקודת פנקסי קרקעות.1944 ,
הודעה לפי סעיף .4

י

נמסרת בזה הודעה ,כי רשומות בפנקסי הקרקעות ,הנוגעות בטובות־ההנאה ,הזכויות והחיובים
:הקיימים בגין הקרקעות המתוארות בתוספת הראשונה על ההודעה הזאת ,הושמדו בכללן או בחלקן,
וכי הנני מתכוון לערוך חקירות על־מנת להכין רשומות חדשות.
כל.אדם ,הטוען כי הוא מעוניין בתחזורן של הרשומות ,נדרש בזה להגיש לי בכתב הרצאת־דברים
יעל טענתו ,במחלקת רישום הקרקעות ,ירושלים ,במשך תקופה של שלושים יום מתאריך פרסומה של
ההודעה הזאת.
הרשומות ,שסבורים בהן כי הן נוגעות בדבר ,מתייחסות לטובות־ההנאה הנזכרות בתוספת השנייה
ע ל ההודעה הזאת.
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התוספת הראשונה.
שטח

עיר או
כפר

שומת מס
רכוש

פרטי רישום

נו<ןו0

רונםים

מטריגז

כרד

אמות
800
מטרים
265
• 1
—
70
560
8
אמות
1
1453
6

מלחה

ג׳סר חסונה

אל־קסטל
ירושלים
בית צפאפא

אל־מחיינה
שער שכם
קטעת אג׳ור

אל־ולג׳ה

אל־תמרי

שרפאת
מלחה
בית־חנינא
בית־חנינא
בית־חנינא

באטן אל־קבלי
אל־בקעא
בתוך הכפר
טרטור
חריקת בשר

בית־חנינא

כרם םדיה

בית־חנינא

מארס אל־בצל

בית־חנינא
בית־חניב*
בית־חנינ י;

א־תל
אל־קטייע
ח׳לת א־שרכה

אל־ח׳אדר

אל־קרנה

ירושלים

גיורת א־ שבאם

מייחה
מלחה
צור־באהר
צור־באהר

אל־מודוורה
אל־מודוורה
גירת אל־עין
וער על־אעדייסי

א־שרפאת

שעוב אבו סח׳לה

(דונמים ישנים
8
I

184

18
2

136
53
96
דונמים ישנים מטרים
12
406
אליות
250
מטרים
628
626
197
820
אמות
46
1200

חלקה

גוש

דף

תמז מסי

181/46

53
176

| 2

13
4
140

56

11

2667/45
6/47
14/47
210/47

11

 106כאנוןאוול 328

241/47
254/47
2614/46
2614/46
2614/46

 31אילול 327
 163כאנוןאוול 328
 166כאנון אוול 328
 172 ,171כאנון
אוול 328
 178 ,177כאנון
אוול 328
 184 ,183כאנון
אוול 328
 158ניסאן 329
 162ניסאן 329
 166ניסאן 329

2614/46
2614/46
2614/46
2614/46
2614/46

35

216/47

52

7-10

30031

79
80
56
!65

308/47
337/47
337/47
344/47
344/47

תמוז 327

2935/45

התוספת השנייה.
•

טיב
הטראנסאקציה

מסי
סידורי

מם' השטר

1254

1239/24

יךושה ומכירה

1255

2257/31

מבירה

2258/31

מכירה

1058/43

מכירה

נותז
 .זאכיה הסן אל־חשלמון
רקיה וכות׳ר בנותיו של
עבאס עבד אל־חמיד,
עריפה בת עבד א־רזאק
ופאטמה בת סעיד עבד
אל חמיד.
זריפה •,עיסא ואמ־ה ילדיו
של אמטייר יאסין ומפלח
ודאוד בניו של עדואן עדי.
צאלח ,דיבה ולביבה ,ילדיו
של אחמד אמטייד יאסין,
עזיזה שחאדא רזק ועזיה

מהבל
יעקוב דאוד נוזהה
אבראהים דאוד נוזהזה

קר ביד א־נחאם אל־ארמני ,

חליזיבז
6/24
6/24

345/768

1

י

1256

״ ק • ..
נסב עבד א־רחמאן עבד א־
לטיף,זליח׳ה חאג׳ מצטפה
הלאל ,מוחי א־ד־ן ,כאמל,
רקיה ועאישה ,ילדיו של
ח׳ ליל מכי.

וניס א־נהאס אל ארמני

חאג׳ מוניב עבד א־רח־ם

145/768

99/120
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 27במארס1947,,
מם'
סידורי
1257

. 1258
1259

מם׳ שטר
5945/35
2060/36
2813/38
54/24
—
י —

מכירה
משכנתה .
משכנתה שנייה
מכירה
מכירה

1260
1261

—

מכירה
ירושה

1262

—

ירושה

1263

—

ירושה

1264

—

ירושה

1265

—

ירושה

1266

—

1267

—

1268

—

י

שארית אחר
מכירה
ל ארית אחר
מכירה
שארית אחר
מכירה
מכירה
מכירה

1269
1270

1822/32
334/44

1271
1272
1273
1274

5092/37
5093/37
1438/37
1998/37

מכירה
מבירה
מכירה
מכירה

1999/37

מכירה

1275

מקבל

נותן

ט י ב הטראנםאקציה

403

לידיה ויידמן)לבית חדאד(
תופיק ח׳ליל חדאד
לידיה ויידמן )לבית חדאד( ליא נארד באואר
לידיה ויידמן )לבית חדאד( לי«ו1ארד באואר
חביב ניוסא אל־קטאן
דאוד מוסה אל־קטאן י
פידאללה מוסה
מחמוד מחמד חמדאללה
פידי אל־עלמי
מורפיני בנת קלודי
ניקולה ואקוב
תמן אשתו של מחמד אל־ עלי וקאסם בניו של מחמד אל־
חוראני
חוראני
תמן אשתו של מחמד אל־ ע י י וקאסמ בניו של מחמד אל־
חוראני
חוראני
תמן אשתו של מחמד אל־ עלי וקאסם בניו ע ל מחמד אל־
חוראני
חוראני
עלי וקאפם בניו של מחמד אל־
תמן אשתו של מחמד אל־
הוראני
חור א ני
תמן אשתו של מחמד אל־ עלי וקאסם בניו של מחמד אל־
חוראני
חוראני
—
עלי וקאסם בניו של מחמד אל־
חוראני
—
עלי וקאסם בניו של מחמד אל־
חוראני
—
עלי וקאסם בניו של מחמד אל־
חוראני
ג׳זיה בת'עאיש מוחמד צבח בשארה חיליל אל־חסין
סופיה ספירו
אל־חאג׳ יוסף רשק
אל־חאג׳ עבד א־רחים גיית׳
חסן אחמד אל־כראם
עווד אחמד אל־כראם
אםמאע-ל חסן אל־כראם
עיוד אחמד אל־כראם
עיסה אליאס אל־בנדך
ג׳מע מחמוד אבו כף
אבראהים ח׳ליל א־דבש
אל־ח׳ורי עיסא אליאס אל־בנדך
ואחרים
אל־ח׳ורי עיסא אליאס אל־בנדך
,עבד עלי ח׳ליל א־דבש

־־־

—

מוחמד עטאללה א־םרורי

חלק
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות י
•

בשלמות
בשלמות
2/14

2/32
2/32
1/18
1/18
8/352
8/352 .
8/352
4/96
1/2
1/2
בשלמות
בשלמות
בשלמות
5321100
5417280
96180
5417280
בשלמות

בתאריך היום הזה  26בפברואר.1947 ,
ג׳ .פ .ספריי
סגן מנהל רישום קרקעות ,פקיד מורשה.

תקנות הגנה.1939 ,
צו מאת רשות מוסמכת לפי תקנה .46
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בתקנה  46של תקנות ההגנה ,1939 ,שלה
נ ו ד ע ת נפקות מכוח תקפה של פסקה  2מ צ ו ההספקה והשירותים )כוחות לזמן
מעבר( ,1946 ,אני ,הנרי צ׳ארלם ביגם ,מ ״ מ נציב ס ח ר ותעשייה ,שהנני רשות
מוסמכת לצרכי התקנה הנ״ל ,מצווה בזה לאמור—:
 .1ה צ ו ה ז ה ייקרא צו־ההגנה )מחירים מאכסימאליים שונים( )תיקון מס׳ ,(3
 ,1947ויהיה נקרא ומתבאר כאחד עם צ ד ה ה ג נ ה )מחירים מאכםימאליים שונים(,
 ,1946הקרוי להלן ״הצו העיקרי״.
 .2פסקה  3של ה צ ו העיקרי תתוקן מתוך שתוסף עליה ,מ י ד לאחר פסקת־
משנה ) (6של אותה פסקה ,פסקת־המשנה הבאה ,כפםקת־משנה )—: (7
״) (7שום אדם ל א ימכור כל צ מ נ ת פורטלאנד מועלת במחיר ,שיעלה ע ל —
)א( יציאות צי״ף של אותה צ מ נ ת פורטלאנד מועלת ,בהוספת
)ב( סכום השווה לשיעור האחוזים מ ן המאה של יציאות צי״ף ,הנקוב בטור

עיתון מיום ,20.8.39
ע' .548
עיתיון מיום ,23.2.46
ע׳ .302
עיתון מיום ,16.9.46
ע׳ .999
שם.
עיתון מיום ,16.9.46
ע׳ .984
תיקון פסקה<3על י
הצו העיקרי.
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 27במארס1947 ,
 2של חלק ה׳ של התוספת הראשונה ,בהוספת
)ג( משימת העברה שלא תעלה על  25מילים הטונה המטרית לכל קילומטר,
או פונט אחד הטונה המטרית ,הכול לפי הסך הקטן יותר.״
.3

תיקון התוספת
הראשונה על הצו
העיקרי.

התוספת הראשונה על הצו העיקרי תתוקן מתוך שיווסף עליה ,מיד לאחר

חלק ד׳ של אותה תוספת ,החלק הבא ,כחלק ה׳—:
״חלק

ה׳

)פסקה .•((7)3
צ מ נ ת פורטלאנד מועלת, .
טור ב׳

טור אי

שיעור אחווים מז המאה ביציאות ציייףי
שיווכזןז על יציאות צי״ף בדי לקבוע
מחיר מאכסימאלי.

מצדד

על מכירות במישרים ממבוא־ים שבו הורדה הסחורה ! 65
 70י'
על מכירות ממחסן
על מכירות ממחסנים ,הנמצאים במרחק העולה על
 10קילומטרים ממקום העיול אפשר להוסיף משימת
העברה בהתאם לפסקה .(7)3

בתנאי שהמחיר הקמעוני המכסימאלי לא יעלה
בשום מקרה על  12פונט הטונה המטרית.

ה .צ  /ביגס
מ״מ נציב סחר ותעשייה״ רשות מוסמכת.

 21במארס.1947 ,

הערתהםבר.
הצו הנ״ל קובע מחירים מאכםימאליים לצמנת פורטלנד מועלת ,נוסף על
המחירים המאכםימאליים הקיימים תמורת צמנת פורטלנד המיוצרת במקום,
שיוסיפו לעמוד בתקפם.

עיתון מיום ,2.1.47
;יי

27

•
!

תשומת לבם של האימפורטרים מופנית בזה על הצו שנתפרסם בעיתון הרשמי
מם׳  1528מיום  17באוקטובר ,1946 ,שלפיו לא תוצא צ מ נ ת מועלת מרשות המכס
בלא ,תעודת־היתר מיוהדת מאת נציב הסחר והתעשייה ,שלפיו חייבים אימפורטרים
של צ מ נ ת פורטלנד להגיש לנציב דינים וחשבונות בכתב במשך  7ימים מיום
שבו מגיעה צמנת פורטלנד לפלשתינה )א״י(.

פקודת פיקוח על מזונות.1942 ,
כללים שהתקינם המפקח לפי סעיף .11
מם׳  4לש׳ .1042

עיתון מיום ,26.7.45
ע׳ .658
הפקעת הכללים 4
ד ד של הכללים
העיקריים.

מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בסעיף  11של פקודת הפיקוח על מזונות,
 ,1942אני ,ג׳ורג׳ פטרסון קארטר ,מפקח על מזונות ,מתקין בזה את הכללים
הבאים—:
 .1הכללים .האלה ייקראו כללי הפיקוח על מזונות )הקצאת מנות( )תיקון
מס׳  ,1947 ,(3ויהיו נקראים ומתבארים כאחד עם כללי הפיקוח על מזונות
)הקצאת מנות( ,1945 ,הקרויים להלן ״הכללים העיקריים״.
.2

כללים  4ו־ 7של הכללים העיקריים יופקעו.

 27במארס1947 .
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 .3התוספת השנייה על הכללים העיקריים )כפי שחוקקה בכללי הפיקוח על
המזונות )הקצאת מנות( )תיקון מם׳  (1947 ,(2תתוקן —
,

-

)א( מתוך שיימחק הנםמן ״תה״ המצוי בה ,ויוחלף בנםמן _הבא •—
״תה מ מ ש ל ת י ״ ;

ת י ק ח התוספת
השנייה על הכללים
העיקריים.
עיתון מיום ,27.2.47

ע׳ .272

)ב( מתוך שיווסף בסופה הנסמן הבא—:
״חמאה אוסטראלית ממשלתית מועלת״,
 .4התוספת השלישית על הכללים העיקריים )כפי שחוקקה בכלל
,

י

2

ש

ל

כ

לל

הפיקוח על המזונות )הקצאת מנות( )תיקון( (1947 ,יוסיפו ויתקנו אותה מתוך
מ ח י ק ת הנסמן ״שטח המועצה המקומית של גבעת שמואל״ ,המצוי בחלק המוכתר

י

ת י ק ח התוספת
השלישית על הכללים
העיקריים.
עיתון^מ י ים ,6.2.47

,,מחוז לוד״ ,והחלפתו בנםמן הבא—:
״מושבת גבעת שמואל״.
ג׳ .פ .קארטר
מפקח על מזונות.

 24במארס.1947 ,
הערתהםבר.
הואיל ועד עתה היה תה של כל תיאור מצרך מצומצם ,יהיה מכאן ולהבא רק תה ממשלתי כפוף
לצמצומים הכלולים בכללי הפיקוח על מזונות )הקצאת מנות( .מאידך גיסא ,יחולו כללים אלה על
ה מ א ה אוםטראלית ,המועלת בידי הממשלה ,שאותה עומדים לחלק בקרוב^ .
ההזדמנות הזאת נוצלה כדי להפקיע קביעות שטיבן טכני ,הנוגעות להודעות — בדבר כניסתם של
בני־אדם למחוז ויציאתם ממנו ,וכן בדבר לידות ומיתות — לרשויות הפיקוח על מזונות ,וכדי להחליף
א ת הציון שטח המועצה המקומית של גבעת שמואל ,המצוי בתוספת השטחים שבהן נוהגות שיטת
נקודות־מזון ,בציון מושבת גבעת שמואל.

פקודת פיקוח על מזונות.1942 ,
הודעה.
נמסרת בזה הודעה ,כי — מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בסעיף  2של
פקודת הפיקוח על מזונות — 1942 ,מיניתי את ה פ ק י ד י ם ' ה ב א י ם להגשים את
קביעותיה של פקודת הפיקוח על מזונות ,1942 ,דהיינו ג 

מם׳4לש׳.1^2

מר ו .ג׳ .פ י ל ה במחוז עזה ,כסגן מפקח מחוזי על מזונות ,החל מיום 28
באפריל.1946 ,
מר פ ,מ .קלמנטם ,במחוז שומרון ,כסגן מפקח מחוזי על מזונות ,החל מיום
 10בדצמבר.1946 ,
מד נ .םפירידין ,במחוז הגליל ,כסגן מפקח מחוזי על מזונות ,החל מיום 19
בנובמבר.1946 ,
ג  /פ .קארטר
מפקח על מזונות.

 25במארס׳ .1947

תקנות כנסת ישראל.
צו אספת הנבחרים ,בהתאם לפסקה  ,(4)13לשנה שלמן יום  1באפריל ,1946 ,ועד
יום  31במארס.1947 ,
.1

לצורך הצו הזה—:

״אדם״ מובנו איש או אשה ,קבוצה או קיבוץ.
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״בניין״ מובנו כל ביודמגורים ,דירה ,או חלק של בניין ,המשמשים מקום־מושב ,מלון ,בית־אוכל,
מחסן סחורות ,משרד ,חנות ,בית־חרושת ,וכל מבנה אחר שבני־אדם יושבים בו או עובדים בו.
״יחידה עשויה להתחייב בארנונה״ מובנה אותו בניין ,ובכללו אותם חלקים של בניין ,שהקהילה
תכולול אותם מזמן לזמן ברשימות השומה כיחידות העשויות להתהייב בארנונה.
,,מחזיק ביחידה העשוייה להתחייב בארנונה״ מובנו האדם המחזיק למעשה בכללה של יחידה
העשוייה להתחייב בארנונה ,בלי להתחשב בזכות שמכוחה הוא מחזיק בה ,חוץ מאשר בתורת
מועבד ,או — אם מחולקת יחידה העשוייה להתחייב בארנונה לחלוקות־משנה ומושכרת לדיירים
או לשכנים שונים — מובנו האדם המקבל את דמי־השכירות המשתלמים בידי הדיירים או
השכנים ,בין לחשבונו הוא ובין כסוכנו של אדם כל־שהוא ,הזכאי בהם או שיש לו טובת־הנאה
בהם ,ובין שאותו אדם מחזיק למעשה בחלק כל־שהוא של היחידה העשוייה להתחייב בארנונה
דבין שאינו מחזיק בו למעשה• .
 .2א .כל קהילה וקהילה תרים מחבריה ,וכל קבוצה או קיבוץ ,המשמשים בתפקיד קהילה ,ירימו
מעצמם ,ארנונה בשיעור של  2 %בשווי דמי־השכירות השנתיים הממשיים של הבניינים ,שבהם
מחזיקים אותם חברים או אותם קבוצה או קיבוץ ,הכול לפי העניין ,כדי לכסות א ת הוצאותיו של.
הוועד הלאומי ,בהתאם לפסקה  ) (3)13ה ( ) ( של תקנות כנסת־ישראל ,ובהתאם לתקציב שאותו
קיבלה אספת הנבחרים במושבה ביום  12בפברואר.1946 ,
ב .כל קהילה וקהילה תכלול בתקציבה את הסך המגיע ממנה לפי פסקת־משנה א שלעיל ,ותשלם
את הסך הזה לוועד הלאומי בשיעורים חדשיים בסוף כל חודש וחודש .הוועד הלאומי רשאי להשתתף
באמצעות בא־כוחן בארגונה ובהגשמתה של גביית הארנונה ,שהורמה בהתאם לפסקת־משנה א שלעיל,
״

 ,3א ,כל קהילה וקהילה תהיה מורשית להרים מחבריה ארנונה או ארנוניות לתכליות ,שנמנו
בפסקה  (3)13מתקנות כנסת־ישראל ,על־נ?נת לכסות את יציאותיהם של השירותים הבאים ,כולם
או מקצתם ,שהקהילה מספקת לחבריה במישרים—:
).א( חינוך.
)ב( עזרה לעניים.
)ג( טיפול בחולים.
)ד( פרנסת יתומים.
)ה( תרומות לכיסוי הוצאותיהם של
) (Iלשכת הרבנות של הקהילה והרבנים ,וכן
) (IIהקהילה וועד הקהילה,
בהתאם לתקציבו של כל אחד מאלה ,בתנאי שהארנונה או הארנוניות שתורמנה לא תעלינה על 13%
בשווי דמי־השכירות השנתיים.
ב .המם יורם לתקופה של שנה אחת ,דהיינו מיום  1באפריל 1946 ,ועד יום  31במארס.1947 ,
ג .משלמי הארנונה יהיו המחזיקים ביחידות העשויות להתחייב בארנונה:
בתנאי שאם שני בני־אדם או יותר )שהינם חברי הכנסת( הם מחזיקים משותפים — בין בדרך
שותפות ובין בדרך אחרת — ביחידה העשוייה להתחייב בארנונה ,יהיו כולם יחד וכל אחד ואחד מהם
לחוד חייבים בתשלום הארנונה בגין אותה יחידה העשוייה להתחייב בארנונה ,וכל מחזיק משותף
מבין אותם מחיזיקים משותפים ,ששילם אותה ארנונה מכוח תקפה של אותה התחייבות ,רשאי להיפרע
מאת שאר המחזיקים המשותפים את חלקם המתכונתי בארנונה ,שאותה שילם כ ך :
ובתנאי נוסף שאם כללה של יחידה כל־שהיא ,העשוייה להתחייב בארנונה ,אינו מוחזק ,לא תהיה
הארנונה משתלמת.
״ ד .הארנונה תהיה נישומה ומוטלת לפי שווי דמי־השכירות של היחידה ,העשוייה להתחייב
בארנונה ,והשווי ,העשוי להתחייב בארנונה ,יהיה דמי־השכירות המשתלמים למעשה ,או שאפשר
היה לצפות כי יושכר המקום תמורתם ,למשך שנה אחת.

27־ במארס1947 ,
־
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ה .לצורך שומה רשאית הקהילה לחלק את שטח הקהילה לאזורים ,ולסווג א ת המקומות שבכל
איזור ואיזור .אם יהיה ועד הקהילה שם )שי״ן ימנית( את שווי היחידות לפי השיטה הזאת ,יפרסם
מודעה ה מ פ ר ט ת את האזורים ואת סיווג המקומות ואת שווי דמי־השכירות בכל סוג וסוג של מקומות
שבכל א ח ו ר ואיזור.
ו .ועד הקהילה ימנה ועד שומה מיוחד כדי לשום את היחידות העשויות להתחייב בארנונה בהתאם
לפסקה ה שלעיל.
ז .ועד הקהילה יודיע למחזיק ביחידה העשוייה להתחייב בארנונה ,במקום־מושבו או במקום־
עסקיו הרגיל ,מהו סכום השומה ומהו הסך שעליו לשלמו.
ח .במשך חודש אחד מיום קבלת הודעת־השומה יהיה כל מחזיק ביחידה ,העשוייה להתחייב
בארנונה ,זכאי לערער על שומת היחידה ,שהוא מחזיק בה ,בפני ועד הערעורים ,שעל ועד הקהילה
למנותו ,בתנאי שאותו ערעור יוגש בכתב ויציין את נימוק הערעור .אולם המחזיק ביחידה ,העשוייה
להתחייב בארנונה ,לא יהיה זכאי לערער על חלוקת האזורים או על סיווג המקומות,
ט .ועד הערעורים ידון בכל ערעור וערעור לחוד ,ויכריע ברוב דעות.
תהיה ליושב ראש הוועד דעה שנייה ומכרעת.

אם תהיינה הדעות שקולות,

י ,הארנוניות. ,בין שתבעון ובין שלא תבעון ,תשולמנה לשיעורים בהתאם להחלטת ועד הקהילה,
•במשרדי הקהילה או באמצעות גובה הארנוניות או בדרך אחרת כל־שהיא ,שעליה יחליט ועד הקהילה.
יא .מקום שבעירייה ,עיר ,כפר ,שטח או שכונה יהודיים כל־שהם ,כפי שהוגדרו בתקנה  2של תקנות
כנםת״ישראל ,המתנהלים בידי מועצת־עירייה לפי פקודת העיריות ,1934 ,או בידי מועצה מקומית
לפי פקודת המועצות המקומיות ,1941 ,הכול לפי העניין ,מורמות אדנוניות של עירייה ,או א ר מ נ י ו ת
של מועצה מקומית ,כסידרן ,מן המחזיקים בבניינים ,הנמצאים באותם עירייה ,עיר ,כפר ,שטח ,או
.שכונה ,כי אז יהיו רואים — ביחס לחברי הקהילה —
) (1א ת רשימות־השומה להרמתן של אותן ארנוניות של עירייה או ארנוניות של מועצה מקומית,
הכול לפי העניין ,כרשימות השומה לצורך הרמתן של ה א ר מ נ י ו ת שהורשו לפי הצו הזה ,וכן
את הבניינים ,שעליהם נישומו אותן ארנוניות של עירייה או א ר מ נ י ו ת של מועצה מקומית,

)(
״

הכול לפי העניין ,כיחידות העשויות להתחייב בארנונה בגדר מובנו של הצו הזה ולצרכיו ,וכן
) (111את שווים ,העשוי להתחייב בארנונה ,של בניינים כאלה ,שנקבע לצורך הרמתן של אותן
א ר מ נ י ו ת של עירייה או א ר מ נ י ו ת של מועצה מקומית ,הכול לפי העניין ,כשווי ,העשוי להתחייב
•י

בארנונה ,לצורך הרמתן ש ל הארנוניות ,שהורשו לפי הצו הזה ,וקביעותיה של פםקת־משנה ח
מן הפסקה הזאת לא תחולנה במקרים אלה.

 -.4ועדי קהילה יהיו מורשים להטיל את הדמים הבאים• —:
א.

ש ח י ט ת בעלי־חיים.
) (1הדמים תמורת שחיטת בקר או צאן ייקבעו בהתאם למשקל או לפי הראש כלהלן—:
)א( הדמים בהתאם למשקל לא יעלו על  17מיל הקילוגראם של החלק הקדמי.
)ב( הדמים לפי הראש לא יעלו על פונט אחד ראש הבקר מגזע מקומי ,ו־ 2פונטים ראש הבקר
מ ג ז ע חוץ ז הדמים לראש הצאן לא יעלו על  200מיל.
י

• }!!( הדמים תמורת שחיטת עופות לא יעלו על  10מילים העוף.
)!!!(

י

דמי־השחיטה ישלמום הקצבים לוועד הקהילה בהתאם לתקנות שיתקינון כל יועד קהילה או

מועצת'השחיטה שליד כל קהילה וקהילה.
ב .מתן רשיונות לאפיית מצות או ממכרן.
) (1דמי־הרשיון לאפיית מצות לא יעלו על  7מילים הקילוגראם מצות.
)!!( הדמים ישלמום אופי המצות או מוכריהן לוועד הקהילה בהתאם לתקנות שיתקין אותו ועד.
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ג.

 27במארס1947 ,

ה ע נ ק ת תעודות־אישור או האמתתן בהתאם .לחוק.

) (Iהדמים תמורת הענקתה של תעודת־אישור או האמתתה בידי ועד הקהילה לא יעלו על פ ו נ ט
אחד.
) (IIהדמים ישלמם המחזיק בתעודת־האישור לאוצר ועד הקהילה.
ד .רמז
יושב ראש ,ועד לאומי.
נתאשר.
בפקודת הוד מעלתו,
ה .ל .ג .גרניי
מזכיר ראשי,

 22במארס.1947 ,

פקודת בתי־חרושת,

.1946

תעודודאישור שהוציא המפקח הראשי על עבודה לפי סעיף ) (1)25ו(.

ממ׳  11לשי .1940

מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בפסקה )ו( של םעיף-קטן ) (1מסעיף 25
של פקודת בתי-החרושת ,1946 ,אני ,ציארלם אדווארד קאזנם ,מפקח ראשי ע ל
עבודה ,מוציא בזה את תעודת־האישור הבאה—:

שם.

 .1תעודת־האישור הזאת
וגלגלות( )פיטורים(.1947 ,

פיטורים.

 .2הסוגים או התיאורים של שרשרות וגלגלות ,הרשומים בתוספת על תעודת־י
האישור הזאת ,מוצאים בזה מכלל דרישותיה של פסקה )ו( מםעיף־קטן ) (1של
סעיף  25מן הפקודה.

תיקרא

תעודת־האישור

לבתי־חרושת

)שרשרות

תוםפת.
) (1שרשרות העשויות ברזל־יציקה חשיל ?
) (2שרשות־מטלות?
) (3שרשרות ,טבעות ,אונקלים ,ביריות וווים סובבים העשויים פלדה או כל מתכת לא־בדזילית?
) (4שרשרות מכוונות המהלכות על־גבי גלגל משונן או גלגלים מפולשים ?
) (5טבעות ,אונקלים ,ביריות וווים סובבים המחוברים בקביעות אל שרשרות מכוונות ,גלגלות או
מכונות שקילה;
) (6אונקלים וווים סובבים שיש להם חלקים מתוברגים או מיםבים של כדוריות או חלקים אחרים
שיציקתם ק ש ה ;
) (7ביריות של פותה האדוקות אל חבלי־תיל באמצעות כיסויי מתכת ל ב נ ה !
) (8מצמדי בורדו;
) (9כל שרשרת או גלגלת שהועמדו בטיפול בחימום ,הנודע בשם תקנון )נורמאליזאציה( במקום
׳ בתהליך ריפוי.
 12במארס׳ .1947

צ׳ .א .קאזנם
מפקח ראשי על עבודה.
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.1946

תעודודאישור שהוציא המפקח הראשי ע ל ע ב ו ד ה  .ל פ י סעיף .¿$4
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בסעיף  34של פקודת בתי־החרשת,1946 ,
אני ,צ׳ארלם אדווארד קאזנס ,מפקח ראשי ע ל עבודה ,לאחר שנחה דעתי כי
קביעותיו של סעיף  31של הפקודה אין להטילן באופן מסתבר ע ל הסוגים או
הטיפוסים ש ל דודי קיטור ,הרשומים בתוספת ע ל תעודודהאישור הזאת ,מוציא
בזה א ת תעודת־האישור הבאה—:
 .1תעודת־האישור ה ז א ת תיקרא תעודת־האישור לבתי־חרושת
— אבטוקלאווים ומגפרים( )פיטורים(.1947 ,

)דודי קיטור

 .2הסוגים או הטיפוסים ש ל דודי קיטור ,הרשומים בטור א׳ ש ל התוספת ע ל
תעודודהאישור הזאת ,מוצאים בזה י מכלל קביעותיו ש ל סעיף  31של הפקודה,
הרשומות בטור ב׳ של התוספת ע ל תעודודהאישור הזאת ,מתוך כפיפות לתנאים,
הרשומים בטור ג׳ ש ל התוספת ע ל תעודת־האישור הזאת.

מם׳  11לשי .1940

שם.
פ ימיר ים.

תוספת.
מור א׳
ס ו ג או ט י פ ו ס
של דודי קיטור

אבטוקלאווים.
מגפרים לריפוי שיניים.
מגפרים המשמשים לתיקו
נים של צמיגי גומי׳ להר
ציא מגפר המחובר אל
מוסדה אחרת כלישהיא או
המוכשר להכיל צמיג שלם.
מגפרים לריפוי שיניים.

מור בי

מור גי

ק ב י ע ו ת י ו של
סעיף 31
שלא תחולנה

תנאים

סעיף־קטן
))(1א().(17

םעיף־קטן
))(1א( )! (1ואותם
דברים מסעיף־קטן
) (7החלים על שם־
תום־בטחון.

קיטור או מים הנמצאים בכל דוד כזה אין להוציאם וא;ין
להניח להם להיפלט בשעת חימומו של הדוד ,פרט לאותו
קיטור העלול להיפלט משסתום־בטחון ,מגופה נתיבה או דיםי־־
קית התפקעות ,הכול לפי העניין:
בתנאי כי השימוש בכל ברז־מבחן ,שסתום־מבחן שנקבעו
במפלס־המים הרגיל או מעליו ,על־מנת לברר או לכוונן את
גובה המים ,לא יהיו רואים בהם משום הפרת התנאי הזה
)!( כל דוד־קיטור כזד ,יצוייד בשני תשמישים נאותים
להקלת הלחץ׳ על־מנת למנוע את העבדת הדוד בלחץ
גדול מלחץ־העבודה המאכסיימאלי המורשה.
) (2מתשמישים שהותקנו בהמשך לתנאי ) (1יקויימו כיאות.
וי״חודשו לפחות אחת לתקופה של  14חודש בסירוגים.
צ׳ .א .קאזנם
מפקח .ראשי על עבודה.

 12במארס.1947 ,

פקודת בתי־חרושת,

.1946

תעודת־אישור שהוציא המפקח הראשי ע ל עבודה לפי סעיף .34
ן מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בסעיף  34של פקודת בתי־החרשת1946 ,׳
אני ,צ׳ארלם אדווארד קאזנס ,מפקח ראשי ע ל עבודה ,לאחר שנחה דעתי כי
קביעותיו של סעיף  31ש ל הפקודה א י ן להטילן באופן מסתבר ע ל הסוגים או
הטיפוסים ש ל דודי קיטור ,הרשומים בתוספת ע ל תעודת־האישור הזאת ,מוציא
בזה א ת תעודודהאישור הבאה—:
 .1תעודודהאישור הזאת תיקרא תעודת־האישור לבתי־חרושת )דודי קיטור
— תנורים ש ל שפופרות קיטור וטבלאות־תימום בשפופרות קיטור( )פיטורים(,.
.1947

מם׳  11לש׳ .1946

שם .י

 27במארס1947 ,
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 .2הסוגים או הטיפוסים של
תעודודהאישור הזאת ,מוצאים
הרשומות בטור ב׳ של י התוספת
הרשומים בטור ג׳ של התוספת

דודי קיטור ,הרשומים בטור א׳ של התוספת על
בזה מכלל קביעותיו של סעיף  31של הפקודה,
על תעודת־האישור הזאת ,מתוך כפיפות לתנאים,
על תעודת־האישור הזאת.

תוספת.
זוג או טיפוס של
דודי קיטור

תנורים של שפופרות
קיטור וטבלאות־חימום
בשפופרות קיטור ה
משמשים לאפיית מזון
או לחימומו.

 12במארס.1947 ,

מדר גי
?ביעותיו של
סעיף 31
שלא תחולנה

סעיפים־קטנים
) (1ו־).(7

בזרד ג׳
תנאימ

) (1במקדה תנוד—:
) (Iייקבע מדחום במקום נאות שבו יהיה נראה על־נקלה
— על־מנת שיציין את הטמפידטורה של התנור ,ויקויים
כנאות .תנור שיש בו יותר מכבשן אחד או יותר מתא־
אפייה אחד ייקבע בו לפחות מדחום אחד ,כאמור לעיל,
בגין כל כבשן וכבשן או כל תא־אפייה ותא־אפייה;
) (IIטימפרטודת העבודה המאכסימאלית הרגילה של התנור
תסומן בצבע מיוחד על־גבי כל מדחום ומדחום,׳
) (111התנור לא יופעל בטמפירטורה גבוהה יותר ,אלא־יאם
הושגה — ומוחזקת מצוייה לעיון — תעודת־אישור
מאת עושי התנור ,המעידה שאפשר להשתמש בתנור
לבטח בטמפירטורה הגבוהה מטמפריטורת העבודה ה־
מזגכסימאלית הרגילה׳ והנוקבת את התנאים ,ובכללם
לחץ־העבודה המאלסימאלי המורשה ,שמתוך כפיפות
להם אפשר להשתמש בו כך׳ ואלא־אם יישמרו כל
... .
אותם תנאים.
) (2במקדה טבלת־חימום —
)!( לפחות אל אחת משפופרות ייקבע מדיד מדוייק ללחץ
קיטור ,שיהיה נראה על־נקלה ,ואותו מדיד יקויים
כנאות ,ויותקן בו סידור שירשום את הלחץ הגבוה
ביותר המתחולל באותה שפופרת בכל זמן .לחץ־
העבודה המכסימאלי המורשה יסומן בצבע מיוחד על־
גבי כל מדיד־לחץ,׳
) (11טבלת־ההימום לא תופעל בלחץ הגבוה מלחץ־העבודה
המאכסימאלי המורשה.
) (3מלאכת הלבינים שסביב השפופרות בכבשן — בין של
תנור ובין של טבלת־הימום — תקויים כיאות על־מנת
למנוע ערטול יתר של השפופרות לאש או ללהבה.
) (4הצטברויות של אבק ,פיח או מרבץ אחר תםולקנה
בברישה או באמצעי יעיל אחר מעל מאווריהם או
שפופרותיהם של כל תנור ותנור או כל טבלת־חימום
וטבלת־חימום .במקרה תנור או טבלת־חימום המוסקים
בדלק מוצק יבוצע אותו סילוק בהפסקות שלא תארכנה
יותר משלושה חדשים.
) (5כל שפופרת שתיקבע אל תנור או טבלת־חימום לאחר
יום  29.7.47תועמד במבחן נאות באמצעות לחץ היד־
ראוולי בטרם תיחתם .תעודת־אישור על אותו מבחן,
שתיקוב את לחץ־המבחן שבו השתמשו ותהיה חתומה
בידי בודק דוודים מורשה ,תוחזק כשהיא מצורפת לפנקס
הכללי .אותה תעודת־אישור יכולה להתייחם למבחנים
של יוהד משפופרת אחת.
) (6הוראות בדבר הפעלתם של תנור או טבלת־חימום ,ש
המציאן עושה התנור או טבלת־החימום ,תחוברנה אל
כרזה שתוצג באופן ניכר בקרבת מקום־העבודה שליד
התנור או טבלת־החימום:
בתנאי כי מקום שאין הדבר מעשי מבחינה מסתברת
להשיג הוראות כאלה מאת מי שעשה ממש את התנור
או את טבלת־החימום ,יהיה די בכך אם תושגנה אלה
מאת אדם מוסמך העוסק בעסק עשיית תנורים של
שפופרות .קיטור או טבלאות־חימום בשפופרות קיטור,
הכול לפי העניין.
צ  /א .קאזנס
מפקח ראשי על עבודה.

 27במארס ,ד194
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תעודת־אישור שהוציא המפקח הראשי על עבודה לפי סעיף 34
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בסעיף  34של פקודת בתי־החרשת',1946 ,
אני ,צ׳ארלס אדווארדם קאזנס ,מפקת ראשי על עבודה ,לאחר שנחה ד ע ת י כי
קביעותיו של סעיף  32של הפקודה אין להטילן באופן מסתבר על הסוגים או
הטיפוסים של מקבלי קיטור הרשומים בתוספת על תעודת־האישור הזאת ,מוציא
בזה את תעודת־האישור הבאה—:

מס׳  11לש׳ .1946

 .1תעודת־האישור הזאת תיקרא תעודת־האישור לבתי־חרושת )מקבלי קיטור
— לחץ עבודה מאכסימאלי מורשה פחות מלחץ־עבודה 'מאכםימאלי מורשה של
הדוד( )פיטורים(.1947 ,
 .2הסוגים או הטיפוסים של מקבלי קיטור ,הרשומים בטור א׳ של התוספת על
תעודודהאישור הזאת ,מוצאים בזה מכלל קביעותיו של סעיף  32של הפקודה,
הרשומות בטור ב  /ש ל התוספת על תעודת־האישור הזאת ,מתוך כפיפות לתנאים,
הרשומים בטור ג׳ של התוספת .על תעודת־האישור הזאת.

פיטורים.

תוספת.
טוראי

מור בי

מור ג׳

 :ו ג א ו ט י פ ו ס של
מקבלי קימור

ק ב י ע ו ת י ו של
סעיף 32
שלא תחולנה

תנאים

מקבלי קיטור המצומדים
אל דוד קיטור•,ולהם לחץ־
עבודה מאכםימאלי מורשה
שאינו פחות מכדי תשע
עשיריות בלחץ־העבודת ה־
מאכםימאלי המורשה של
אותו דוד קיטור,

םעיף־קטן))(1א(.

) (1כל מקבל־קיטור כזה והצינורות והמתאמים ,המצמדים
אותו אל דוד קיטור כזה ,יהיו בנויים ומסודרים באופן
שימנע את לחץ הקיטור שבמקבל מלעלות על לחץ־
העבודה המאכסימאלי המורשה של אותו מקבל־קיטור.
לצודד התנאי הזה לא יובא בחשבון כל ויסות של הלחץ
שבמקבל הנעשה באמצעות שסתום )לרבות שםתובד
בטחון( או ברז כל־שהם ,או מתאם מיוחד אחר כל־
שהוא ,שהותקנו על־מבת להשתלט על זרימת קיטור אל
אותו מקבל־קיטור או ממנו.
) (2חלותה של ההוצאה הזאת פן הכלל על אותו מקבל־
קיטור תירשם בדיךוחשבון על כל בדיקה הנערכת ב־
המשך לםעיף־קטן ) (4של םעיף .32
) (3ההוצאה הזאת מן הכלל לא תפגע מבחינה אחרת
בחלותו של סעיף  32על אותו מקבל־קיטור.
צ  /א .קאזנם
מפקח ראשי על עבודה.

 12במארס.1947 ,

פקודת בתי־חרושת,

.1946

תעודת־אישור שהוציא המפקח הראשי על עבודה לפי סעיף .34
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בסעיף  34של פקודת בתי־חרושת!946 ,׳
אני ,צ׳ארלם אדווארד קאזנם ,מפקח ראשי על עבודה ,לאחר שנחה ד ע ת י כי
קביעותיו של סעיף  32של הפקודה אין להטילן באופן מסתבר על הסוגים או
הטיפוסים של מקבלי קיטור ,הרשומים בתוספת על תעודת־האישור הזאת ,מוציא
בזה את תעודת־האישור הבאה—:
 .1תעודת־האישור הזאת תיקרא תעודת־האישור לבתי־חרושת )מקבלי קיטור
— יקושים ,מפרדים או מייבשים ,מכברי־יניקה ,מפיגי חימום״יתר ומפרדי־שמן(
)פיטורים(.1947 ,

מם׳  11לש׳ .1946

שם.

 27במארס1947 ,
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פיטורים.

הסוגים או הטיפוסים של מקבלי קיטור ,הרשומים בטור א׳ של התוספת

על תעודת־האישור הזאת ,מוצאים בזה מכלל קביעותיו של סעיף  32של הפקודה,
הרשומות בטור ב׳ של התוספת על תעודת־האישור הזאת ,מתוך כפיפות לתנאים,
הרשומים בטור ג׳ של התוספת על תעודת־האישור הזאת.

תוספת.
טור ג'

טור ב' _
קביעותיו של
סעיף 32
שלא תחולנה

טוראי
םוב או טיפוס
גזל מסבלי־קיטור ••

כולן — להוציא
סעיף־קטן)(3

מקבלי קיטור מו הסוגים
או הטיפוסים הבאים—:
יקושי־קיטוו /מפרדי־
קיטור או מייבשי־קיטור,
מכבדי־יניקה של קיטור,
מפיגי חימום־יתד של
קיטור זמפרדי־שמן.

 .תנאים

) (1כל מקבל־קיטור כזה ומתאמיו יקויימו כיאות ,וכן ־ י י
) ( אם לא נבנו באופן כזה שיעמדו בבטחה בלחץ המאכסי־
מאלי שאפשר להשיגו בהם ,ייקבע בהם שסתום־בטחון
נאות שיכוונן באופן כזה׳ שיניח לקיטור להיפלט מיד
כשעולה הלחץ על הלחץ שאותו מקבל יכול לעמוד בו
ביטחון .אותו שםתום־בטחון אפשר לקבעו בצינור
המחבר אותו מקבל עם.מקור ההספקה.
״

צ׳ .א .קאזנם
מפקח ראשי על עבודה.

 12במארס.1947 ,

פקודת בתי־חרושת,

.1946

כללים שהתקין מנהל מחלקת העבודה לפי סעיף .49
מש׳  11לש׳ .1046

מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בסעיף  49של פקודת בתי־החרושת,1946 ,
אני ,אלברט הרי קאזנם ,מנהל מחלקת העבודה ,מתקין בזה א ת הכללים הבאים—:

שם\

.1

תהליכים הכרוכים
בסיבו! מיוחד של
חבלת עיניים.

י:

הכללים האלה ייקראו כללי בתי־החרושת )הגנה על• עיניים(.1947 ,

 .2התהליכים ,הרשומים בתוספת על הכללים האלה ,ניקבים בזה בתהליכים
הכרוכים בסיכון מיוחד של חבלת עיניים בחלקיקים או שבבים הניתזים בהמשך
אותם תהליכים.

תוספת.

 .1 .ליטוש יבש של מתכות או חפצי מתכת ,המוסמכים ביד אל גלגל או דםקה מסתובבים ,המונעים
בכוח מיכאני.
) (2חריטה )חיצונית או פנימית( של מתכות אל־ברזיליות או של ברזל יציקה או של חפצים
מאותן מתכות או אותו ברזל ,מקום שהעבודה נעשית ביבש ,להבדיל מחריטת־דיוק ,מקום שהשימוש
במשקפי־מגן או חציצה היו מפריעים את העבודה הפרעה רצינית ,או חריטה באמצעות כלי־יד.
) (3ריתוך או חיתוך של מתכות באמצעות תהליך חשמלי ,חמצן־אציטיליני או תהליך כיוצא בהם.
) (4התהליכים הבאים כשהם מבוצעים באמצעות כלי־יד או כלי־מיטלטלים אתרים—:
)א( הכשרת יציקות מ ת כ ת שכרוך בהן סילוק מתכת.
)ב( עקירתם או גדיעתם )וקדיהה או הקבה אחורנית לא בכלל( של מסמרות או לולבים קרים מ ת ו ך
דוודים או מוסדה אחרת או מתוך ספינות.
)ג( שיבובם או קםקוסם של דוודים או דפנות־ספינות.
)ד( שבירתם או םרתותם של אבנים ,ביטון או סיגים.
 12בפברואר.1947 ,

א .ה .קאזנם
מנהל מחלקת העבודה.
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כללים שהתקין מנהל מחלקת העבודה לפי סעיף  (5)32 ,(7)31ד.(4)33
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בסעיף־קטן ) (7של סעיף  ,31בםעיף־קטן
) (5של סעיף  32ובסעיף־קטן ) (4של סעיף  33מפקודת בתי־החרושת ,1946 ,אני,

מם׳  11לש׳ ,1946

א ל ב ר ט הארי קאזנם ,מנהל מחלקת העבודה ,מתקין בזה את הכללים הבאים—:
 .1הכללים האלה ייקראו כללי בתי־החרושת )דודי־קיטור ,מקבלי־קיטור ופר
קבלי־אוויר(.1947 ,

שם.

 .2כל אדם ,הרוצה בביצוע בדיקתו של דוד־קיטור לצרכי סעיף  31של הפקודה,
׳יתקין אותן הקילות לבדיקת פנימו וחוצו של דוד־הקיטור ,כגון מבחן פטישים,
קדיחה ,הרמה ,מבחן הידראוולי או בוחךקיטור' ,שיהיה עשוי לדרשן בודק הדווךים
המורשה ,המבצע את הבדיקה ,ויגרום —

אדם הרוצה
בבדיקת־קיטור
יתקין הקילוח.

חלק א׳ — דודי קיטור.

)א( לפתיחתו הגמורה של דוד־הקיטור ולניקויים ולקםקוסם המעולה של כל
המאוורים ושאר החלקים ,ולהוצאת כל הגשרים והמוטות ,באופן שתאופשר
גישה אל כל חלק וחלק מדוד־הקיטור?
)ב( לפתיחתן של כל דלתות הכוות ,פתחי־הבוץ ופתחי־הראייה ,מקום שנקבעו?
)ג( לסילוקם של מלאכת הלבינים וחיפוי־ההרכב כדי המידה שידרשנה בודק
הדוודים המורשה ,העורך את הבדיקה ,וכל־אימת שימצא זאת בודק־הדוודים
המורשה לנחוץ — בדוודים שקשה לגשת אליהם — לסילוקם של שפופרות
ותמוכות ,כדי להקל את בדיקת כל התרמיל.
) (3לפירוקם ולניקויים של כל השסתומים המחברים והשםתומים המספקים.
 .3כל המכונות והמכשירים ,הדרושים לביצוע הבדיקה ,יסופקו בידי האדם
הרוצה בביצוע הבדיקה.

הספקת מכונות .
ומכשירים לבדיקה.

בודק הדוודים המורשה ימסור את הדין־והחשבון על תוצאת כל בדיקה

טפסים לדיךוחשבון
על בדיקת דו ו
קיטור וכוי.

.4

ובדיקה בטפסים הרשומים בתוספות על הכללים האלה ,כלהלן—:
)א( תוספת א׳ על דודי־קיטור ,מחממי־יתר או מחסכים ,כשהם קרים?
)ב( תוספת ב על דודי־קיטור ,מחממי־יתר או מחסכים בלחץ תקין ,וכן
)ג( תוספת ג על תנורים של שפופרות קיטור ,טבלאות־חימום או של שפופרות
קיטור.
,

,

חלק ב — מקבלי־קיטור ומקבלי־אוויר.
,

 .5בודק הדוודים המורשה ימסור את הדיךוהחשבון על תוצאת כל בדיקה
ובדיקה של מקבל־קיטור או מקבל-אוויר בטופס הרשום בתוספת על הכללים
האלה ,כלהלן—:

טפםיםלדיז־ותשבון
על בדיקת מקבל
קיטור וכוי.

)א( תוספת ד׳ על מקבלי־קיטור או מקבלי־אוויר ?
)ב( תוספת ה על מקבלי־קיטור או מקבלי־אוויר בלחץ תקין.
,

חלק ג — כלליות.
,

.6

תקנות דודי־הקיטור מופקעות בזה.

.7

הכללים האלה ייכנסו לתקפם ביום האחד באפריל.1947 ,

הפקעה.
הרק י פלשתינה
)א"י( ,ע' .2289
תחילת תוקףי.
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 27במארס1947.,

תוספתא׳
ד י ך ו ח ש ב ו ן על בדיקת דוד־קיטור ,מחמם־יתר או מחסך לכשהם קרים.
 .1שם המחזיק.
 .2כתובת בית־חרושת ,שבו נמצא ד ו ה מהמם־יתר או מחסך.
 .3תיאור ומספר היכר של ד ו ה מחמם־יתר או מחסך.
 .4קביעת־שיעורים )שטח־חימום •במטרים מרובעים(.
 .5ארץ־ייצור ושנת־ייצור.
 .6תאריך מבחן הידראוולי א ח ר ו ן ) א ם נערך כזה( ולחץ שבו השתמשו.
 .7ד ו ה מחמם־יתר או מחסך—:
)א( איזה בדיקה ומבחנים נערכו?
.

,

־

־

.

'

)ב( מצב ד ו ה מחמם־יתר או מחסך.

1

]

חיצוניים:
פנימיים:

)ג( אל איזה חלקים אי־אפשר היה
לגשת בשעת הבדיקה ה ז א ת ?
מתאמים ותוספות.

.8

)א( האם נמצאים מתאמים ותוספות נאותים ?
)ב( הנמצאים כל מתאמים ותוספות במצב מניח את הדעת
)במידה שאפשר לברר זאת לכשאינם נתונים בלחץ( י
 .9תיקונים דרושים )אם יש צורך באלה( ,והתקופה שבהמשכה יש לבצעם,
ותנאים אחרים כל־שהם שבודק הדוודים המורשה מוצא לנחוץ לנקבם כדי להגיע
לכלל עבודה בטיחה.
 .10לחץ־עבודה מאכסימאלי מורשה שחושב לפי מידות ונתונים אחרים ,שנת־
בררו בבדיקה הנוכחית? יש לתת הנחה ראוייה בהתחשב בתנאי־העבודה ,אם הם
בלתי־רגילים או חמורים באופן יוצא מן הכלל.
מקום שדרושים .תיקונים המשפיעים על לחץ־העבודה ,ציין את לחץ־העבודה
המאכסימאלי המורשה—:
)א( לפני תום התקופה הנקובה בסימן ).(9
)ב( לאחר תום אותה תקופה ,אם לא הושלמו התיקונים הדרושים.
)ג( לאחד ה ש ל מ ת התיקונים הדרושים.
.11

)א(
)ב(
)ג(

הערות אחרות.

אני) ,השם המלא באותיות רבתי(
מצהיר בזה ,כי הנני בודק דוודים ,שהרשהו המפקח הראשי על עבודה לצרכי סעיף  31של פקודת
,19
מיום,..
בתי־החרושת ,1946 ,בתעודת־אישור מם׳
וכי מתוך כפיפות לסייג )הרשום לעיל( הנוגע בנקודות מםויימות הטעונות בדיקה בלחץ־קיטור ,הינד,
 ,19.קוםקם במידה מספקת הדוד המתואר לעיל והוכשר הכשרה
ביום

 27במארס1947 ,
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מספקת ,ונעשה )במידה שמתיר זאת מבנהו( בד־גישה במידה מספקת ,לשם בדיקה מעולה ,וכי בתאריך
האמור בדקתי בדיקה מעולה את הדוד הזה ,לרבות מתאמיו ותוספותיו.
אני מעיד כי הנ״ל הוא ד י ך ו ח ש ב ו ן נאמן על התוצאה.
תאריך...

.19
התימה בודק דוודים מורשה,

כתובת.
•D1DD

Form Lab/F.

ע/בח.8/8/

יש לצרף אל הפנקס הכללי.
תוספת ב׳
ד י ך ו ח ש ב ו ן על בדיקת דוד־קיטור בלחץ־קיטור תקין.
בטופס זה אפשר להשתמש )במידה שהוא עשוי להיות חל( גם לדינים־ולחשבונת משלימים על
מחסכים ומחממי־יתר.
 .1שם המחזיק.
 .2כתובת בית־חרושת שבו נמצא דוד־קיטור.

י

 .3תיאור ומםפר־היכר של דוד וטיפוםו.
 .4מצב )מבחוץ(.
 .5מתאמים ותוספות.
)א( ) (1המכוונן שםתום־הבטחון באופן שימנע את ה ע ב ד ת הדוד בלחץ גדול
)טופס
המאכםימאלי הנקוב בדיךובחשבון האחרון
מלחץ־העבודה
ע/בח (8/על הבדיקה ,לכשהוא ק ר י
) (11אם שםתום־הבטחון הוא שםתום־בטחון טעון משקולת ,אם הודקה
המשקולת אל המנוף במצב הנכון ו
)ב( אם מדיד הלחץ פועל נ כ ו נ ה ?
)ג( אם נמצא מדיד המים במצב־עבודה נאות ?
 .6תיקונים דרושים )אם יש צורך באלה( ,ותקופה שבהמשכה יש לבצעם,
ותנאים אחרים כל־שהם שבודק־הדוודים המורשה מוצא לנחוץ לנקבם ,כדי להגיע
לכלל עבודה בטיהה.
.7

הערות אחרות.

אני) ,השם
מצהיר בזה,
בתי־החרושת,
וכי ביום ..

המלא באותיות רבתי(
כי הנני בודק דוודים ,שהרשהו המפקח הראשי על עבודה לצרכי סעיף  31של פקודת
,19
מיום
 ,1946בתעודת־אישור מם׳
 ,19בדקתי את דוד־הקיטור המתואר לעיל בלחץ־קיטור תקין.
,

אני מ ע י ד כי הנ״ל הוא ד י ך ו ח ש ב ו ן נאמן על התוצאה.
תאריך

.19
חתימת בודה דוודים מורשה.

כתובת
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טופס ע/בח.9/

 27במארס1947.,
Form Lab/F/9.

יש לצרף אל הפנקס הכללי.
תוספת ג׳
דיךוחשבון על בדיקת תנור של שפופרות קיטור או טבלת־חימום של שפופרות קיטור.
. .1שם .המחזיק.
.2

כתובת בית־חרושת שבו נמצא תנור של שפופרות קיטור או טבלת־חימום
של שפופרות קיטור.

.3

תיאור ומספר היכר של תנור או טבלת־חימום וטיפוסם.

.4

מספר כבשנים.

.5

תנוד או טבלת־חימום.

י

)א( ההוכן התנור/טבלת־החימום באופן המניח לבדוק את קצות־השפופרות או
מענבי השפופרות בבולטים אל תוך הכבשן ?
)ב( אל אי־אלה חלקים אי־אפשר לגשת לשם בדיקה?
)ג( ההיו המאוורים נקיים?
.6
•

כבשן — מצב.

)א( המקויימת מלאכת הלבינים כנאות?
)ב( אי אלה שפופרות אינן בשימוש ,אם יש כאלה בנמצא ,בגלל ליקויים? .
)הרצה באופן ברור את מצבי הכבשן ומספריו(.

 .7אי־אלה תיקונים נחוצים במלאכת הלבינים או בכבשן או במתאמי־המאוו־
דים ,ובהמשך איזו תקופה יש לבצעם?
.8

מתאמים.

)ראה הערות ) (1ו־).((2

תנורים

1

טבלאות־חימום

.9

[

)א( מספרם וטיפוס)יה( ם של מדחומים שבשימוש.
)ב( ההיה כל אחד ואחד מן המדחומים במצב־עבודה?
)ג( טמפירטורה בשעת בדיקה.
)ד( ) (1ההותקן מדיד לחץ וההיה במצב־עבודה?
) (11איזה לחץ הראה המחוון המאכסימאלי של
המדיד ?

)א( טמפירטורת־עבודה מאכסימאלית רגילה )תנור(.
)ב( טמפירטורת־עבודה מורשית מאכםימאלית )תנור(.
)ג( לחץ־עבודה מורשה מאכםימאלי )טבלאוודהימום(.

.10

הנקבעת כרזת הוראות להפעלת התנור או טבלת־החימום ?

,11

הערות אחרות .

אני) ,השם המלא באותיות רבתי(
מצהיר בזה, ,כי הנני בודה דוודים ,שהרשהו המפקח הראשי על עבודה לצרכי סעיף  31של פקודת בתי־
,19.........
מיום
החרושת ,1946',בתעודת־אישור מם׳
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 ,19בדקתי בדיקה מעולה את התנור של שפופרוודקיטור/

טבלת־החימום של שפופרות־הקיטור ,המתואר לעיל ,כל־כמה שמבנהו מתיר א ת הדבר.
אני מעיד כי הנ״ל הוא ד י ך ו ח ש ב ו ן נאמן על התוצאה.
תאריך

.־

,

.19
חתימת בודק דוודים מורשה.

כתובת

Form Lab/F/12.

טופס ע/בח.12/

יש לצרף אל הפנקס הכללי.
תוספת ד׳
דין־וחשבון על בדיקת מקבל־קיטור או מקבל־אוויר.
 .1שם מחזיק.
 .2כתובת בית־חרושת שבו נמצא מקבל.
 .3תיאור ומםפר־ההפצה של מקבל וטיפוסו.
.4

ארץ־ייצור ושנת־ייצור.

קביעת־שיעורים.

 .5תאריך מבחן הידראוולי א ח ר ו ן ) א ם נערך כזה( ,לחץ שבו השתמשו.
 .6לחץ מאכסימאלי של קיטור/אוויר במקום ההספקה למקבל.
.7

מקבל.

)א( אל אי־אלה חלקים אי־אפשר היה
כאלה בנמצא( ?

לגשת )אם היו

)ב( אי־אלה בדיקה ומבחנים נערכו ?
)ג( מ צ ב המקבל) .הרצה ליקויים כל־שהם המשפיעים
מידה של מ מ ש על לחץ־העבודה המורשה המאכסימאלי
י
או על הפעלתו הבטיחה של המקבל(.
כ ד י

.8

חיצוני:
 5נ י מ : ,

מתאמים.

האם נבנה המקבל באופן שיש בו כדי לעמוד בבטיחות בפני הלחץ המאכםימאלי
של קיטור/אוויר במקור ההספקה? ואם לא ,ההותקנו המתאמים והתשמישים
הדרושים ,בהתאם לפקודה?
המקויימים כל מתאמים ותשמישים כנאות ובמצב טוב? .
 .9תיקונים דרושים )אם יש צורך באלה( ,ותקופה שבהמשכה יש לבצעם,
ותנאים אחרים כל~שהם שבודק־הדוודים המורשה מוצא לנחוץ לנקבם כדי להגיע
לכלל עבודה בטיחה.
 .10לחץ־עבודה מורשה מאכםימאלי שחושב לפי מ י ד ו ת ונתונים אחרים,
שנתבררו בבדיקה הנוכתית,׳ יש ל ת ת הנחה ראוייה בהתחשב בתנאי־העבודה ,אם
הם בלתי־רגילם או חמורים באופן יוצא מן הכלל.
מקום שדרושים תיקונים המשפיעים על לתץ־העבודה ,ציין א ת לחץ־העבודה
המורשה המאכםימאלי—:
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)א( לפני תום התקופה הנקובה בסימן ) (9ן
)ב( לאחר תום אותה תקופה אם לא הושלמו התיקונים הדרושים»
)ג( לאחר השלמת התיקונים הרדושים.
.11

)א(
)ב(
)ג(

הערות אתרות.

אני) ,השם המלא באותיות רבתי(
מצהיר בזה ,כי הנני בודק דוודים שהרשהו המפקח הראשי על עבודה לצרכי סעיפים  32ו־ 33של פקודת
 1 9 . . . . . .וכי
מיום
בתי־הזזדושת ,1946 ,בתעודת־אישור מס׳ ..
מתוך כפיפות לסייג )הרשום לעיל( ,הנוגע בנקודות מםויימות הטעונות בדיקה בלחץ קיטור/אוויר,
 19בדיקה מעולה א ת מקבל הקיטור/האוויר המתואר לעיל-,
,
בדקתי ב י ו ם .
במידה שמבנה המקבל מניח לעשות זאת.
אני מעיד כי הנ״ל הוא דין־וחשבון נאמן על התוצאה.
,

תאריך

.19
התימה בודק דוודים מורשה.

כתובת

Form Lab/F/10.

טופס ע/בת.10/

יש לצרף אל הפנקס הכללי.
תוספת ה׳.
ד י ך ו ח ש ב ו ן משלים על בדיקת מקבל־קיטור או מקבל־־אוויר בלחץ תקין.
ה ע ר ה  — :בטופס הזה יש להשתמש רק אם נרשמו סייגים בדיךוחשבון קודם בטופס ע/בח .10/חייבים
להשלים את הבדיקה במשך התקופה שבחוק.
 .1שם המחזיק.
 .2כתובת ביודחרושת שבו נמצא מקבל־קיטור או מקבל־אוויר.
 .3תיאור ומספר היכר של מקבל וטיפוםו.
 .4מקבל.
מ צ ב )מבחוץ( ..י; .
 •5.מתאמים.
המקויימים המתאמים כנאות ובמצב־עבודה טוב 1
 .6תיקונים דרושים )אם יש צורך באלה( ,ותקופה שבהמשכה יש לבצעם.
.7

הערות אחרות.

אני) ,השם המלא באותיות רבתי(
מצהיר בזה ,כי ה נ נ י בודק דוודים ,שהרשהו המפקח הראשי על עבודה לצרכי סעיפים  32ו־ 33של
 ,19.וכי ביום
פקודת בתי־החרושת ,1946 ,בתעודודאישור מס׳  . . . . . . . . .מיום
 ,19בדקתי א ת מקבל־האוויר/הקיטור ,ה מ ת ו א ר לעיל ,בלחץ תקין מבחינת
•<••• • ^ •
הנקודות שםוייגו בדין־והחשבון על הבדיקה המעולה מיום
 ,19...וכי
1
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א נ י מעיד כי הנ״ל הוא ד י ך ו ח ש ב ו ן נאמן על התוצאה.
,

תאריך-

.19
חתימת בור? דוגרים מורשה.

כתובת

י

טופם/ע/בת.12/

Form Lab/F/12.

יש לצרף אל הפנקס הכללי.

א .ה .קאזנם
מנהל מחלקת העבודה.

פקודת בתי־חרושת.1946 ,
צו מ א ת הנציב העליון במועצה לפי סעיף  ,(13)31סעיף  (8)32ו־םעיף .(7)33
מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לו בסעיף־קטן ) (13של סעיף  ,31סעיף־קטן •
) (8של סעיף  32וםעיף־קטן ) (7של סעיף  33מפקודת בתי־החרושת ,1946 ,ציווה
הנציב העליון במועצה ,ובזה מצווים ,לאמור—:
 .1הצו הזה ייקרא צו בתי־החרושת )דמי בודק דוודים מורשה(.1947 ,

מ ם

 .2הדמים שישלמם להכנסה הכללית של פלשתינה )א״י( כל אדם ,הרוצה כי
בודק דוודים מורשה ,שהוא פקיד הממשלה ,יבצע בדיקה של דוד־קיטור ,מ ק ל ~
ב

.

.

,

,

קיטור או מקבל־אוויר כנדרש בסעיף  32 ,31או  33של הפקודה ,יהיו כלהלן—:
גוילפוננז

תמורת כל דוד־קיטור ,ששטח־החימום שלו אינו עולה על 0.5
•
מטר מרובע,
)ב( תמורת כל דוד־קטור ,ששטח־החימום שלו עולה על 0.5
מטר מרובע ,אך אינו עולה על  20מטרים מרובעים,
)ג( תמורת כל דוד־קיטור ,ששטח־החימום שלו עולה על 20
מטרים מרובעים ,אך אינו עולה על  100מטרים מרובעים,
)ד( תמורת כל דוד־קיטור ,ששטח־החימום שלו עולה על 100
מטרים מרובעים ,עם אינו עולה על  250מטרים מרובעים,
)ה( תמורת כל דוד־קיטור- ,ששטדדהחימום שלו עולה על 250
מטרים מרובעים,
)ו( תמורת כל מחסך
)ז( תמורת כל מחמכדיתר
)ח( תמורת כל תנור של שפופרות קיטור או טבלת־חימום
בשפופרות קיטור
)ט( תמורת כל מקבל־קיטור
)י( תמורת כל מקבל־אוויר

מם׳  11לש׳ .1946

1.500
3.000
4.000
5.500
8.000
1.000
1.000
2.000 .
1.000
1,000

.

רמים שישולמו
תמורת שירותיו של
בודק דוודים מורשה.
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דמים יכסו
בדיקות מסויימות.

 27במאום1947 ,

 (1)—.3דמים ,ששולמו תמורת בדיקות כל־שהן לפי בסמנים) .א( עד )ח( של
פסקה  ,2יהיו רואים אותם כאילו שולמו בגין בדיקותיו של דוד־קיטור בשעה
שהוא קר ובשעה שהוא נתון בלחץ קיטור.
) (2דמים ,ששולמו תמורת בדיקה כל־שהיא לפי נםמנים )ט( ו־)י( של פסקה
 ,2יהיו רואים אותם כאילו שולמו בגין בדיקתם של מקבל־קיטור או מקבל־אוויר
ותמורת כל בדיקות נוספות ,שיהיה בודק הדוודים המורשה עשוי לדרשן.

תחילת תוקף.

.4
י

הצו הזה ייכנס לתקפו ביום האחד באפריל.1947 ,
ג׳ .מ .ליוואק
סופר הוועד הפועל.

 24במארס.1947 ,

תקנות הגנה )שעת־חירום(.1945 ,
צו מאת מנהל ענייני הממשלה לפי תקנה
עיתון מיום ,27.9,45
עי .855

פירוש.

.152

מתוך שימוש בכוחות ,המסורים לי בתקנה  152של תקנות ההגנה )שעת־
חירום( ,1945 ,אני ,סיר הנרי לרול גולדםוורתי גרניי1•^. ,ג .0.מנהל ענייני
ממשלת פלשתינה )א״י( ,נותן בזה את הצו הבא—:
.1

הצו הזה ייקרא צו המשטר הצבאי שבחוק )הארכת זמן(.1947 ,

.2

בצו הזה — אלא אם יחייב נוסח הכתוב פירוש אחך —

״בית־משפט״ כולל שופט ושופט שלום?
״תקופה שנקבעה״ כוללת תקופת הגבלה לשם התכוננות .או תיוק משא־ומתן
משפטי בפני בית־משפט או פקיד הוצאה לפועל.
הארכת זמן אם נסגר
בית־משפט.

 .3מקום שהתאריך הנקוב או התקופה שנקבעה לשם עשיית כל פעל בבית־
משפט ,או במשרד הוצאה לפועל ,או בפניהם ,חל או תם מועדם במשך התקופה
שאותם .בית־משפט או משרד הוצאה לפועל היו סגורים כתוצאת צו שניתן לפי
תקנה  148של תקנות־ההגנה )שעת־חירום( ,1945 ,כי אז יהיו רואים א ו ת ו  ,ה פ ע ל
כאילו הוא נעשה )שי״ן סגולה( או כבר נעשה )שי״ן קמוצה( ,הכול לפי העניין,
בתאריך הנקוב או ב מ ש ך התקופה שנקבעה ,אם —
)א( כבר נעשה לפני תחילת תקפו של הצו הזה ,או
}ב( הוא נעשה במשך שמונה ימים למן תהילת תקפו של הצו הזה.

כוח של בית־משפט
וכוי להאדיר זמן
במקרים אחרים.

 (1)— .4מקום ,שבכל מסיבות שאינן כלולות בגדר הפסקה הקודמת ,מניח
אדם כל־שהוא את ,דעתו של בית־משפט או רשם של בית־משפט או פקיד הוצאה
לפועל ,ש נ מ נ ע ממנו מלעשות כל פעל באותו בית־משפט ,או בפניו ,או בפני אותם
רשם ,או פקיד הוצאה לפועל ,הכול לפי העניין ,בתאריך נקוב או במשך תקופה
שנקבעה ,בגלל צו שניתן לפי התקנה  148האמורה•* ,רשאים בית־המשפט ,הרשם
או פקיד ההוצאה לפועל להאריך את זמן עשייתו של אותו .פעל עד לתאריך שלא
יהיה מאוחר יותר מ ש מ ת ה ימים למן התאריך שבו נותנים בית־המשפט ,הרשם,
או פקיד ההוצאה לפועל את הצו המאריך א ת הזמן .אם פעל זה נעשה במשך
אותו זמן מוארך ,יהיו רואים אותו כאילו נעשה ב ת א ר י ך ׳ ה נ ק ו ב ' א ו במשך התקופה
שנקבעה ,הכול לפי העניין.

העיתון הרשמי מם׳  — 1567תוספת ניס׳2.

 27במארס1947 ,

421

 (2) .שום צו ,שנתנוהו בית־משפט ;,רשם או פקיד הוצאה לפועל ,לפי הפסקה
הזאת ,לא יהיה כפוף לערעור.
 .5מקום שנמנע מאדם כל־שהוא מלעשות כל פעל או חובה שבחוק או מלבצע
^1
ק
ק
ק
ל
כ

ח י ן ב

ת א ר י ך

ש ב ח ו

א ו

ב ק ו ב

ב

מ

ש

ך

ת

ו פ ה

ש נ

ב ע ה ׳

ב ג

ה ע ו ב ך ד ן

כ י

הארכתזמזכשמשרד
ציבורי נסגר.

המשרד הציבורי שבו היו צריכים אותם פעל ,חובה או חיוב להיעשות או להיבצע,
היה סגור כתוצאת צו שניתן לפי התקנה  148האמורה ,יהיו רואים אותו אדם
כאילו עשה אותם פעל או חובה או ביצע אותו חיוב לפני אותו תאריך או במשך
אותה תקופה ,אם —

י

)א( נעשה לפני תחילת תקפו של הצו הזה ,או
)ב( הם נעשים במשך שמונה ימים למן תחילת תקפו של הצו הזה.
 (1)— .6מקום •,שבכל מסיבות ,שאינן כלולות בגדר הפסקה הקודמת,
,

.

.

,

נ מ נ ע

א ו

,

היה נמנע מאדם מלעשות כל פעל או חובה שבחוק או מלבצע כל חיוב
שבחוק בפני פקיד ציבורי במשרדו בתאריך נקוב ,או במשך תקופה שנקבעה,
בגלל צו שניתן לפי התקנה  148האמורה ,רשאי אותו אדם לפנות .בבקשה בכתב
לאותו פקיד ציבורי ,ובה ירצה במילואן את כל המסיבות שבגללן נמנע ממנו
מלעשות כאמור לעיל .הפקיד הציבורי רשאי לדרוש אותם פרטים נוספים ולעשות
אותן חקירות נוספות ,שיהיה עשוי לראותם נאותים ,וכן —
)א( אם ראש מחלקה הוא ונחה דעתו כי נ מ נ ע מן המבקש מלעשות כאמור
לעיל ,רשאי הוא להאריך את הזמן לעשיית אותם פעל או חובה או לביצוע
א ו ת ו ' ח י ו ב עד לתאריך שלא יהיה מאוחר יותר משמונה ימים למן התאריך
שבו נותן אותו פקיד את הצו המאריך את הזמן?
)ב( אם אינו ראש מחלקה ,יעביר אותה בקשה לראש מחלקתו ,שיהיה רשאי
לדרוש אותנ 1פרטים נוספים או לעשות אותן חקירות נוספות ,שיהיה עשוי
לראותם נאותים ,ואם נחה דעתו כי נמנע מן המבקש מלעשות כאמור לעיל,
יהיה רשאי להאריך את הזמן לעשיית אותם פעל או חובה ,או לביצוע אותו
חיוב ע ד לתאריך שלא יהיה מאוחר יותר משמונה ימים למן התאריך שבו־
נותן אותו ראש מחלקה את הצו המאריך את הזמן.
אם פעל ,חובה או חיוב כאלה נעשים או מבוצעים במשך אותו זמן מוארך ,יהיו
רואים אותם כאילו נעשו או בוצעו בתאריך הנקוב או במשך התקופה שנקבעה,
הכול לפי העניין .׳

כוחם של פקידי
ציבור מםויימים
 5ד  1א ר י ד ז ט ז י

•

) (2כל בקשה לפי הפסקה הזאת תיערך לא יאוחר מארבעה־עשר יום למן
תחילת תקפו של הצו הזה ,וכל הכרעה שהכריע בה פקיד ציבורי או ראש מחלקה
תהיה סופית.
 (1)— .7מקום ,שנתנו או הוציאו כל בית־משפט ,רשם ,פקיד הוצאה לפועל או
פקיד ציבורי אחר כל פסלךדין ,צו ,הכרעה או הוראה בין ד.־ 2במארס ,1947 ,ובין
תחילת תקפו של הצו הזה ,ולאור קביעותיו של הצו הזה לא היו אלה צריכים
להינתן או להיות מוצאים אילו היה הצו הזה עומד בתקפו אותה שעה ,כי אז
יהיה כל אדם ,המקופח על־ידיהם ,רשאי לפנות בבקשה לביודהמשפט ,לרשם או
לפקיד ,שנתנו אותם פםק־דין ,צו ,הכרעה או הוראה ,כי יזיחום ,ולאחר הגשת..
אותה בקשה דשאים בית־המשפט ,הרשם או הפקיד הנ׳׳ל להזיח אותם פםק״דין ,צו,
הכרעה או הוראה ,לפי אותם דברים ותנאים ,שיהיו נראים צודקים.

הזחת פסקי־די! וכוי.
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 27במאום1947 ,

) (2כל בקשה לפי הפסקה הזאת תיערך לא יאוחר מארבעה־עשר יום למן
תאריך תחילת תקפו של הצו הזה.
ה .ל .ג .גרביי
מנהל ענייני הממשלה.

 27במארס.1947 ,

פקודת מס רכוש חקלאי.1942 ,
צו מאת מבהל עבייבי הממשלה במועצה לפי סעיף .(2) 4
מם׳  5לש׳ .1942

שם.
שינוי תוספת ע?
הפקודה.
מם׳  5לש׳ .1942

מתוך שימוש בכוחות ,המסורים 'לנציב העליון בםעיף־קטן ) (2של סעיף 4
מפקודת מם הרכוש החקלאי ,1942 ,וכל הכוחות האחרים אשר בידו בעביין הזה,
ציווה מנהל ענייני הממשלה ,ובזה מצווים ,לאמור—:
.1

הצו הזה ייקרא צו מם הרכוש החקלאי )שינוי תוספת(.1947 ,

 .2התוספת על הפקודה ,הקובעת את השיעורים ,שלפיהם יהיה משתלם מם
הרכוש החקלאי בגין סוגי קרקעות שנרשמו בה ,תשונה כלהלן—:
)א( במקום שיעור של  400מיל הדונם ,או חלק ממנו ,שנקבע בגין סוג  ,1יבוא
שיעור של  100מיל הדונם ,או חלק ממנו ז
)ב( במקום השיעור של  400מיל הדונם ,או חלק ממנו ,שנקבע בגין סוג  ,2יבוא
י׳ שיעור של  100מיל הדונם ,או חלק ממנו.

תחילת תוקף.

 26במארס.1947 ,

 . .3הצו הזה ייכנס לתקפו ביום אחד באפריל.1947 ,
ג׳ .מ .ליוואק
סופר הוועד הפועל.

