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 מתן תוקף לפקודות.

1760 . . . . . . . . . . . . . . ת 1933 . נ ש ות׳ משי 50 ל פי ת האגודות השתו דו ף לפקו ק ו  מתן ת
1779 . . . . . . . . . . . . . . . . . ת 1933 . נ ש ן)׳ מס׳ 52 ל ח (תקו ל מ ת ה ד ו ק פ קף ל  מתן תו
1779 . . . . . . . . . . . . . . . . . ת 1933 . נ ש דת צוויי הגירוש׳ מם׳ 52 ל קף לפקו  . מתן תו
1780 . . . . . . . . . . . ת 1933 . נ ש ת (1933/1933)׳ מס׳ 53 ל פ ס ו נ ה ה ב צ ק ה ת ה ד ו ק פ קף ל  מתן תו

 קיום פקודות.
1782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת 1933 . נ ש דה מס׳ 35 ל  קיום פקו

 מודעות מאת הממשלה
1782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ם . י די לנ ל הו סו נ ל וסגן קו נסו י קו ו  מנ

׳ 1927. המרשה לאוירון ם) דטי ת, וארצות מנ ת חסו ס (מושבות, ארצו ך במועצה על הטי ל מ  הרשאה עפ׳׳י דבר ה
1782 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה (א״ר) . נ י ת ש ל י פ  לטוס על פנ
1783 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . ת . ו נ י ת ת נ ו ד ל תעו  בטו
1783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה׳ 933! . דת העלי  צוויי גרוש עפ״י פקו
1787 . . . . . ת ידועות . ו ג י י ת מםו ו כ א ל ת מ פ ס ו ת ף ל סי ות; 1927/ המו ת והתעשי ו כ א ל מ דת סדור ה  'צו עפ״י פקו
1787 . . ם באזורים ידועים . י י ל מ י נ י ת מ ו ק ל ת, 1933—1928 בנידון שטחי ח י קרקעי נ י  צו עפ״י פקודות סדור ענ
1789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ה ביזור . ק ו ל ת ח הו ו ת ל ק ב ד  ה
1790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יות בקטרה . ת זכו חו ו ת ל ק ב ד  ה
1790 . . . . . . . . . . . . . . ת דאראז׳ . ו מ ד א ת ב י קרקעו נ י ת סדור ענ ל ח ת  הודעה על ה
1791 . . . . . . . . . . . . . . ה . ל ב ת נ ל בבי י ח ת ה מד ל ת העו ו ע ק ר י ק נ י  מודעה על סדור ענ
1791 . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ת ג׳יז . י רבת ב ת בכי ת קרקעו ק ו ל  ח
1792 . . . . . . . . . . . ת דפוס . ת בי ק ז ח ה ת 1933׳ בנידון רשיון ל ו נ דת העתו דעה עפ״י פקו  מו
1192 . . . . . ת . עו דו ת י רו ת שוין של סחו ת א ע ב ו ק / (תקון) (מם׳ 4) 1933/ ה ס כ מ ף ה דעה עפ״י פקודת תערי  מו
1793 . . . . . . . . . . . ם ידועים . ת בכפרי דו ׳ 1929׳ בנידון מדי ת דו דת המדי  מודעה עפ״י פקו
1793 . . . . . . ת ידועות בירושלים . ו י נ כ ת באפן זמני ת ר ש א מ ת בנין ערים 1929—1921, ה דו דעה עפ״י פקו  מו
1794 . . . . . ב אל זהרה בירושלים . א ב ת בנין עיר מאושרת ל י נ כ ת ת ב ו ש ע ה מד ל ן העו  מודעה על תיקו
1795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .  בטול רשיון רופא .
1795 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ו . ל ק ל ק ת נ ת לשטרי כסף ש ו ע י ב  ת
1795 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת . ת מעשרו ו  אבדת קבל
1795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רת חוזים .  מסי
1796 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . מנ  צוויי הז

 דו״חות.
1796 . . . . . . . . . . . . . . . . . ת . ו ק ב ד מ ת ה ו ל ח מ ר ועל ה ג ס ה צר על ה  דו׳׳ח מקו
1797 . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ובמבר׳ 933! . לים לחדש נ  ; רשימת העו
1798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת 1933/34 . נ ש ת ל ר צ ת נ רי ב עי י צ ק ר ת  קיצו

"• 1799 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ן . ת שאין להן תובעי רו ת סחו ר י כ  מ

 רישום חברות, אגודות שתופיות, שותפויות וכו׳ 1802
 המחיר 30 מיל
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 מתן תוקף לפקודות.

.1 

 פקודת האגודות השיתופיות
 מספר 50 לשנת 1933.

 פקודת האגודות השיתופיות שנתפרסמה כהצעת חוק בעתון הרשמי מם׳ 393 מיום 5
 באוקטובר 1933, קבלת תוקף בצירה דלקמן ונחתמה ע״י הנציב העליון ביום 27 בדצמבר 1933.

 פקודה המאחדת ומתקנת את החוק הדן
 באגודות שתופיות

 הנציב העליון לפלשתינה (א׳יי) מחוקק בזה בעצתה של המועצה
- : ר ו מ א  הפלשרתינאית (איי) ל

 1. פקידה זו תקרא בשם פקודת האגודות השתופיות 1933.

 . 2. כפקידה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, מלבר אם
 נוסח הכתיב יחייב פרוש אחר: —

 א) ״ברית פיקיח״ פרושו התאגדות רשומה של אגודות שתכליתה
 העיקרית היא לדאיג לבקורת החשבונות של האגודות הרשומות׳

 שהנן חבריה, וכן לפקח עליהן ולהדריכן ולחנכן בעניני קואופרציה.

 ב) ״אגודה מרביית״ פרושת אגודת הדדית רשומה אשר ניסרה כדי
 להקל על פעולותיהן של אגורות רשימות בהתאם לעיקרוני

 הקואופרציה ותיא כוללת ״ברית פיקוח״ ואגודת כספור מרכזית.

 ג) ״אגירת כספור מרכזית״ פרושה אגידה רשומת שתכליתה העיקרית
 היא לתת הלואות לאגודות רשומות אחרות.

 ר) ״ועד״ פרושו המוסד המנהל של אגודה רשומה אשר בידיו
 הופקדה הנהלת עסקיה של האגודה.

 ה) ״חבר״ כולל ארם המצטרף לבקשה לרישום אגודה וכן ארם אשר
 נתקבל כחבר לאחר רישומה בהתאם לתקנות האגודה ולפקודה זו

 ולתקנות שהותקנה על פיה.

 ו) ״פקיד״ כולל נשיא, יו״ר, מזכיר, גזבר, מנהל, מנהל עסקים/
 חבר הוער, או אדם אחר המורשה לפי תקנות האגודה ליתן

 הודאית בנוגע לעסקים.

 ז) ״אגורה רשומה״ פרושה אגודה שנרשמה או הנחשבת כאילו נרשמה
 עפ״י הפקודה הזאת.

 ח) »היושם״ פרושו אדם שנתמנה למלא את תפקירי רושם תאגורות
 השתיפיות עפ״י הפקודת הזאת.

ר צ ק  השם ה

 הגדרות

 ט) ״תקנות״ פירושן התקנות שהותקנו עפ״י הפקודה הזאת.
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 י) ״תקנות האגודה״ פרושו התקנות הרשומות של אגודה הנוהגות
 באותה שעה ותן כוללות תקוץ רשום של התקנות האלה.

ם 3. הנציב העליין יוכל למנות אדם אשר ישמש רושם האגודות ש ו ר  ה

 השתיפיות לפלשתינה (א״י) או לתלק הימנה, ולמנות אנשים אשר יעזרו
 בידי הרושם •הזה. ובצי כללי אי מיוחד, יוכל הנציב תעליון לתקנות לכל
 אחד מן האנשים האלת את הסמכויות אשר לרושם עפ״י הפקודה הזאת, כלן

 או מקצתן.

ת 4. בהתחשב עם ההוראות הכלולות לקמן, תוכל אגודה שמטרותיה י ד ו ג ל א הן ש תי  מטרו

 הן טפוח החסכון, עזרת עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים
 כלכליים משיהפים, כדי להביא לירי שפור תנאי חייהם, עסקיהם ושטות
 הייצור שלהם, או אגודה שנכונה כדי להקל על פעולותיהן של אגודות כאלה,
 אם טרם נרשמת עפ״י פקודת האגודות ההדדיות 1920, להרשם עפ״י

 הפקודה הזאת, בין בערבון מוגבל ובין בערבון בלתי מוגבל.

 בתנאי שמלבד אם יורה הגציב העליון אחרת בצו כללי או מיוחד,
 ערבותה של אגודה שאחד מחבריה היא אגודה רשומה תהיה מוגבלת.

 5. א) כשאין לאגודה הון מניות, אסור לשום חבר, פרט לאגודה
 רשומת או מוסד מאוגד שנתקבלו כחבר עפ״י 6 (1), לרכוש יותר מחמשית

 הון המניות

ת ד ת על מ ו ל ב ג  ה
ת של חבר ו פ ת ת ש ה  ה

 ב) כשאין לאגודה הון מניות, אסור לשום חבר,. פרט לאגודה רשומה
 או מוסד מאוגד שנתקבלו כחבר עפ״י סעיף 6 (1), לרכוש או
 לתבוע מדת השתתפות בהון האגירה כדי יותר מחמשיר. אותו

 ההון.

 6. 1) חברי אגורה רשומה יוכלו להיות:

 א) יחידים אשר מלאו להם שמוגה עשרה שנה.

 ב) אגודות רשומות אחרות

 בתנאי שאם החבר היא אגורה שמטרתה העיקרית אינה הלואת כספים
 לחברים, יוכל הרושם ליתן את הסכמתו לקבלתם של מוסדות מאוגדים

 שאינם אגודות רשומות—כחברים.

 2) אין לרשום עפ״י הפקודה הזאת, שום אגודה, לבד מאגודה
 שאחד מחבריה דוא אגודה רשימה אלא אם כן היא מורכבת למצער משבעה
 אנשים שמלאי להם שמונה עשרת שנת ואם מטרת האגודה היא ליצור קרן

:  לתלואת כספים לחברי האגורה, מלבד אם האנשים הללו

 א) יושבים באותה תעיר או בסביבה הסמוכה לה או יושבים אי יש בדעתם
 לשבת באותו הכפר או באותו גוש הכפרים בפלשתינה (א״י), או

 ב) הם שייכים לאותו מעמד או משלח יד, אלא אם כן יורת הרושם
 אחרת.

ת הכשרה לו ו  סג

ם י ר ב ח  ל

 3) שום ברית פיקוח לא תרשם אלא אם כן היא מורכבת למצער
 מעשרים אגודות רשומות.
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 7. בהתעורר איזו שאלה באם, לצורך הפקידה הזאת, יושב איזה אדם
 בעייר או בסביבה הסמוכה לה או באם הוא יושב אי יש בדעתו לשבת באיהו
 הכפר או באותו גוש הכפרים בפלשתינה (א״י), או בנוגע לסוג שאיזו אגידה
 שייכת לו, או בניגע לאזור פעילותיה או באם איזה אדם שייך למעמד אי למשלח

 יד ידוע, אז תוחלט השאלה ע״י הרושם והחלטתו של זה תהיה סופית.

רים ו ת מקום המג ע י ב  ק
 של אדם

 בקשה לרישום 8. 1) בקשה לרישום אגודה תוגש לרושם.

 2) הבקשה תחהם:

 א) אם אף אחד מחברי האגירה אינו אגודה רשומה — למצער,
 ע״י שבעה אנשים שהנם בעזיי הכשרה לכך בהתאם להוראות סעיף

 קטן (1) מסעיף 6;

 ב) אם היא אגודה שאחר מחבריה הוא אגודה רשומה — ע״י אדם
 מורשה לכך מטעם כל אגודה רשומה כזאת, ואם לא כל חברי
 האגודה הם אגודות רשומות — ע״י שבעה חברים אחרים, או
 כשמספר החברים האחרים הוא פחות משבעה—ע״י כל החברים.

 3) לבקשה צריך לצרף שתי העתקות מהצעת התקנית של האגודה
 וכן את שמו של האיש או שמותיהם של האנשים אשר ישאו ויתנו עם הרושם

 בנוגע לתקנות האלה.

 9. 1) אם נוכח הרושם כי אגידה מלאה אחרי הוראות הפקודה
 הזאת ואחרי התקנות שעל פיה וכי התקנות המוצעות שלד. אינן עימדות בסתירה
 לפקודה או לתקנות, אז רשאי הוא, לרשום את האגירה או לסרב לרשמה

 מבלי ליתן כל טעם לסירובו.

 2) למרות* כל האמור לקמן החולני״. הוראות סעיף 22 (2) וסעיף
1 לאגודה המבקשת להרשם עפ״י הפקידה 9 2 9  24 מפקודת החברות 1932 ־

 הזאת ממש כאילו כללת מלת ״חברה״ גם אגודה שתופית, וכאילו כלל המונח
 ״רושם החברות״ גם רושם האגודות תשתופיות.

 רישום אגודה

פ 10. 1) אגידה המקבלת ללא תקין דמינכר את התקנות לדוגמא ו ש י י ר ם  מ

 שגתאשרו ע״י הרושם לאגודה מאותו הסוג לא תשלם כל מם רישום והודעה
 על רישומה תפירםם בעתון הרשמי חנם.

 2) על כל אגודה אחרת לשלם בהרשמה מס של 4 פ״פ (א״י)
 וכן עליה לשלם בעד הידעת הרישום בעתון הרשמי את המם אשר יקבע

 הנציב העליון עפ״י צו כללי או מיוחד.

 3) החלטתו של הרושם בנוגע לסוג שאליה שייכת אגודה ובנוגע
 לשאלה באם השתמשה האגודה בתקנות לדוגמא ללא שינוי דמינגר, תהיה

 החלטה סופית.

 4) הע־דת רישום והעתק מן התקנות המאושרות, כשהם גושיאים
 את חותמתו הרשמית של הרושם יימסרו חנם לכל אגורה בהרשמה,

כחה 11. תעודת רישום חתומה ע״י הרושם ,תהית עדות סופית שהאגודה ם־הו דת רישו  תעו

ת רשמה כהלכה, אלא אם כן הוכח שרישום האגידת בוטל. י פ י  ם
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ת 12. 1) שים תקין של התקנות של אגודה רשימה לא יהיה בר הוקף ו נ ק ת  תקין ה

 אלא אם כן נרשם עפ״י הפקודה/ ולצורך זה חובה לשלוח לרושם שתי
 העתקות מן התקין.

 2) אם נוכח הרושם כי התקין לתקנות אינו בניגוד לפקודה הזאת
 או לתקנות שעל פיה, אז יובל לרשום אותו או לסרב לרשמו, מבלי ליתן

 כל נימוק לסירובו.

 3) אם רשם הרושם תקין לתקנות של אגידה רשומה, עליו ליתן
 לאגורה לאתר שתשלם את המם הקביע, העתקה מן התקין כשהיא מסויימת
 וחתומה על ידו/ והעתקה זו תהיה עדות סופית כי התקון הנ״ל נרשם כהלכה.

ת 13. 1) באישורו של הרושם רשאיות כל שתי אגודות או יותר להתמזג דו ו ת האג ו ג  התמז

 לאגורה יחידה עפ״י החלטה שתתקבל ע״י שלושת רבעי החברים הנוכחים
 באספה כללית מיוחדת של כל אגודה שגתקיימה למטרה זו ;

 בתנאי שבל חבר קבל הודעה בכתב שלושים יום למפרע, על ההתמזגות
 המוצעת ועל תאריך האספה. התמזגות כזאת תוכל לצאת לפועל מבלי חיסול
 א* חלוקת הכספים של האגודות המתמזגות. התלטת האגודות הגוגעות בדבר
 תהיה בשעת ההתמזגות הודעה מספקת למסור את האקטיב והפםיב של
 האגודות המתמזגות לידי האגודה הממיזנת, והוא, שכל חבר החולק על

 ההחלטה יוכל להסתלק מן האגירה בהתחשב עם ההוראות שבתקנותיה.

 2) כל אגודה תוכל עפ״י החלטה שנתקבלה בהתאם לפרוצידורה
 שנקבעה בסימן (1) להעביר את האקטיב והפםיב שלה לכל אגודה

 המוכנה לקבלם.

 בתנאי שאם התמזגות כזאת או• העברת האקטייב והפסיב גוררים עמהם
 העברת הפםיב מאת אגודה אחת לאגודת אחרה, אז לא תוצא ההתמזגות
 או ההעברה לפיעל אלא אם כן תנתן מודעה בכתב שלושה חדשים למפרע

 לנושים של שתי האגורות הללו או של כל האגודות הללו.

 ובתנאי שאם הנושה או הנישים של אחת האגודות הגיגעות בדבר
 מתנגדים להתמזגות או להעברת האקטיב והפםיב ומוסרים מודעה בכתב על
 בך לאגידה המעונינת או לאגודות המעונינות הדש ימים לפני התאריך שנקבע
 להתמזגות או להעברה, אז לא הוצא ההתמזגות או ההעברה לפועל אלא ער

 אם םיפקו את תביעתם של הנישה או הנושים.

 3) הודעה מוקדמת על ההתמזגות העומדת להעשית והודעה אחרת
 על ההתמזגות דמושלמה ועל אשורו של הרושם תפורסם בעתון הרשמי, ובעד
 הפרסים הזה ישולם מם בערך הסכום שהנציב העליון יקבע בצו כללי

 או מיוחד.

ת כלליות; 14. 1) הוער יוכל להועיד בכל עת אספה כללית של האגודה, ועליו  אספו

 להועיד אספה׳ כזאת בתוך חדש ימים מיום קבלה דרישה בבהב מאת הרושם
 או מאת אגירת מרכזית שאליה מסוגפת האגודה, או מאיזה מוסד אחר הנזכר
 בתקנות האגודה. או מאה חבר או חברים אי מחלק מן המספר הכולל של

 החברים, הבל בפי שיפורט בתקנות.

 2) אם לא כונסה אספה כללית בהתאם לדרישה, אז תהיה לרושם
 הסמכות להועיד.לעצמו אספת כללית של האגירה. כל ההוצאות שהרושם
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 יוציא בקשר עם זה, הגבינה בחזרה מן האגודה עפ״י סעיף 61 של הפקידה׳
 ודינן כדין םבום המגיע לממשלה.

ה לתשתמש בזכויות של מ ו ש ה ר ד ו ג ם חבר של א ו ש ר ל ו ס הם 15. 1) א תי בו חו תיהם ו ו י כו  ז
ם , , ,  של החברי

 חבר אלא אם כן ועד אשר שלם לאגודה רמי חבר או עד אשר רכש באגודה
 מדת השתתפות, כפי שנקבע בתקנות האגודה.

 2) חבר, בהתקבלו לאגודה, יהא חייב בהתחייבויות שהאגודה
 נכנסה בהן קודם להתקבלותו כחבר.

ה 16. 1) לכל חבר של אגודה תהיה למצער דעה אחת בעסקיה, אך ; ? כ צ  ח

 לשום חבר לא תהיה יותר מדעה אחת.

 בתנאי

יעת.  א) שאם היו הדעות שקולות תהיה ליו״ר דעה מנ

 ב) בצרכנית שתופית או באגודה לקניה או למכירת אי שרות של
 תוצרת חקלאית מותר ליתן קולות נוספים, כפי שהתקנות תקבענה
 על יסוד מדת השתתפותו של כל חבר בקניה ובמכירה ובשרות
 (פטרונאג׳) במשך השנה הכספית, אך לשום חבר לא יהיה יותר

 מחלק אחד מעשרים מן הם״ה של מספר הקולות.

 ג) .אגודה אשר השקיעה חלק מכספיה במניותיה של אגודה אחרת או
 המסונפת לאגודה אחרת, תוכל למנות אחר מחבריה להשתתף בהצבעה
ת  בעםקית של אותה האגודה הרשומה האחרת, ותוכל לקבל א
 מספר הקולות אשר יקבע בתקנותיה של האגורה האחרת. אך

 לשום חבר לא יהיה יוחר מאחד מעשרים מן הם״ה של הקולות.

 ד) אגודה הפועלת בעיר או ביותר מכפר אתר תובל להורות בתקנותיה
 הוראות בדבר אספות מקומיות או בדבר אספה של באי כוח
 שנבחרו בכל מקום ומקום. לבאי כוח אלה יהית אותו מספר

 הקולות אשר יקבע בתקנות.

 ה) חבר שאינו יושב בארץ רשאי למנות חבר אחר כמורשהו אך
 שום חבר לא ישמש כמורשה ליותר משני חברים אחרים.

 2) אסור למנות מורשים אלא במקרים המפורטים בסימנים (ג)
 ו(ד) ו(ה).

ת 17. אסור להעביר לאחר מניתו של חבר או הלקו בהון אגודה מ נ ו מ ו י ד  פ

 רשומת, אך יכולה אגודה רשומה לפדותם בהתאם להוראות תקנותיה ולכל
 תקגה שיתקיגוה עפ״י הפקודה הזאת.

 18. כל אגודה רשומה חייבת לקבוע מען בפלשתיגה (א״י) אשר ירשם
 בהתאם לתקנות, ואשר אליו ישלחו כל ההודעות והמכתבים ; ועל האגודה

 לשלוח לרושם הודעה על כל שנוי שיחול במען.

 המען הרשמי של
דות  אגו

 19. על כל אגודה רשומה להחזיק אצלה העתק מן הפקידה הזאת ומן
 התקנות, ומתקנותיה של האגודת, ורשימת חבריה; תמסמכים הללו יהיו
 פתותים לעיון בכל עת מתאמת במען הרשוב של האגירה, חנם אין כסף,

 באותן השעות שבהן פתוח משרדה של האגודה.
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 בקורת 20. 1) פנקסיה של כל אגודה יבוקרו למצער אחת לשנה. כשאגידה
 היא מסונפת לברית פיקוח רשומה, אז הערך הבקורת ע״י הבר יה הנ״ל
 וכשאין היא מסונפת לברית כזאת, תמנה האספה הכללית של אגודה מבקר

 חשבונות, ולרושם תהית זכות הויטו על המינוי הזת;

 בתנאי כי הרושם רשאי לפי שיקול רעתו, להרשות שפנקסי אגודה
 רשומת יביקרו ע״י אתר מפקידי מחלקתו.

 2) הבקורת שתערך עפ״י סעיף קטן (1) תכלול את בחינת החובות
 שכבר עבר זמן פרעונם, אם ישנם חובות כאלה, את אימות חשבון עודף

 המזומנים והבטחונות ושומא של האקטיב והפםיב של האגודה.

 3) ברית הפיקוח או מבקר החשבונות שנתמנה עפ״י סעיף קטן(1)
 רשאים לעיין באין מעצור בפנקסים, בחשבונות, בתלושים, ובכל שאר המסמכים
ת חשבון עודף המזומנים והבטחונות שלה,  של חאגודה ויש להרשות להם לאמת א

 על המנהלים, מנהלי העסקים ושאר פקידי האגודה להמציא לרושם או
 לבל אדם אחר שנתמנה, לשם בקורת חשבונותיה של אגודה, את כל אותן
 תיריעות בניגע לעסקיה ופעולותיה, שבריה הפיקוח או אותו האדם האחר

 ימצאו לנכון לדרוש.

 4) לברית הפיקוח או למבקר החשבונות שנתמנה עפ״י סעיף קטן
 (1) כרי לבקר את החשבונות של אגודה. תהיה, בשעת הצורך, הסמכות:

 1) להזמין כל פקיד או סוכן או חבר של האגודה אשר, כפי שיש
 טעם להאמין, יוכל ליתן ידיעות בעלות. ערך, בנוגע לכל עסק

 מעסקי האגודה או להנהלת עסקיה ;

 2) לדרוש מכל פקיד או חבר של, האגורה שיראה לו כל פנקס או
 מסמך בנוגע לעסקים או כל כסף מזומן או בטחונות הנמצאים ברשותם.

 5) אם דו״ח הבקירה של ברית פיקוח לא הניח את דעתו של
 הרושם, אז יוכל

 א) למנות מבקר תשבונות או מבקרי חשבונות שיבקרו. בשמו הוא,
 את האגודות המסונפות לברית ולהטיל על האגודות את התשלום

 אשר ימצא לנכין להטיל;

 ב) להפסיק את סמכותה של הברית לבקר את חשבונותיהן של האגודות
 המסונפות לה. בכוח ההפסקה יש להשתמש רק עפ״י אשור מאת

 הנציב העליון.

 בתנאי כי אין ליהן צו להפסקת םםכות עד אם ניהנה לברית הפיקיח
 האפשרות להגיש באור בכתב.

ת 21. משנרשמה אגודה הריהי נעשית אגודה רשומה בשמה הרשום ו ד מ ם א ו ש י  י
 ולה זכות ירושה עולמית וחותמת רשמית, והסמכות לרכוש נכסי מטלטלים
 ונכסי מקרקעים. ולהתקשר בחוזים, להופיע במשפט ובכל מו״מ משפטי אחר,

 הן כתובע והן כנתבע, ולעשות את כל הדרוש למטרות חוקתה.
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 22. אגודה רשומה רשאית עפ״י תקנותיה לקבל סמבות להטיל על
 חבריה קנסות בהרשאת האספה הכללית או הוער המנהל או באותו האופן

 שהתקנות תקבענה. קנסוה אלה דינם כדין חובות המגיעים לאגודה.

 .23 1) כל הכספים המגיעים לאגודה רשומה מאיזה חבר עפ״י
 הפקודה הזאת אי עפ״י תקנותיה של האגודה או בקשר עם עסקיה דינם

 כרין חוב המגיע לאגודה מחבר כזה, וכן ייגבו.

 2) לצורך הוצאה לפועל זמנית בקשר עם חובות המגיעים לאגידה
 מחבריה, תעודה החתומה ע״י הפקיד או הפקידים הממונים באותה שעה על
 הנהלת עסקי האגודה והנושאת את חותמת האגירה החשב במסמך מקייים

 בגדר מובנו של סעיף 130 מחוק הדיון (הפרוצידירה) האזרקוי.

 24. בשל כל חוב המגיע לאגודה רשומה מחבר או ממי שהיה חבר,
 יהיה לה לאגודה שעביד על מניתו, וכן על טובת ההנאה שלו בהון ועל
 פקדונותיו, וכן על כל דיוידנד, או הטבה או חלק אחר מן הדוחים המגיעים
 לו, והיא תוכל להשתמש בכל סכום שנזקף לזכותו של התבר או של מי
 שהיה חבר או בכל סכום המגיע לו, לשם תשלום אוהו החוב או על חשבון

 םלוק אותו החוב.

ת לקנוס ו כ מ ס  ה
 חברים

ת םעקול 25. בהתחשב עם הוראות סעיף 24 מניתו' או טובת ההנאה של ת פטורו ו י נ  מ

 חבר בהון של אגודה רשומה אינן ניתנות לעיקול או למכירה עפ״י כל
ו או פסק של בית משפט בשל כל חוב או התחייבות שאותו ההבר חב  צ
 בהם, וכן לא תהיה לסינדיק בפשיטת רגל הזכות לתבוע אותה המניה או איתה

 טובת ההנאה.

 26. (1) א) מותר לכל אגודה רשומה ליתן מפרעה בתורת הלואות
 לחבר מחבריה בהתאם לתקנותיה הרשומות,

 ב) בתלוות אגודה רשומה כספים לחבר, או בהיות חבר חייב לה,
 רשאית האגודה לדרוש מאת החבר לשעבד לזכותה היא, בצורה
 אשר תייןבע, את כל היבול או תוצרת חקלאית אחרת, או עצים
 כרותים, בהמות, מספוא, מכשירים חקלאיים או מכשירי תעשיה,
 המכונות, החשרים הגלמיים והסחורה שבמחסן בין שבאו י לעילם
 ובין שלא באו לעולם בעת הוצר השעבוד, ובין שהמשעבד רכשם

 ובין שלא רכשם,

 (2) (א) שעבוד שנוצר עפ״י ס״ק (1) יחשב כאילו נעשה כהלכת
 אם נחתם בשתי העתקות ע״י החבר העושה אותו בנוכחות הפקיד או הפקידים

 הממונים באותה שעה על הנהלת עסקי האגודה.

 (ב) חובתו של אותו הפקיד או אותם הפקידים הממונים באותה שעה
 על הנהלת עסקי האגודה תהיה להגיש מיד העתקה אחת של כתב
 השעבוד למשרדה של האגודה, ולהנית את ההעתקה השניה ?1־
 עשרים ואחר יום אצל הפקיד המחוזי של הנפה אשר בה נמצאים

 הנכסים הכלולים בשעבוד.

 (ג) בקבל הפקיד המחוזי העתקה מכתב השעביד יהד עם המם הקניע
 אז יצורפו אל התיק מיד, ועליו לנהל פנקס אשר יכונה פנקס
 הרישום לשעבודים של אגודות שתופיות שבו ירשמו פרטים על כל
 השעבודים שנתקבלו על ידו, ולשלוח לאגודה אישור על הרישום.

כות  שעבודים לז
דות ו  אג

ת שעבודים  עשי
 ורישומם
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 (ד) כל אדם רשאי לעיין בתיק השעבודים במשרדה של אגודה, ובשלמו
 את המם הקבוע רשאי הוא לעיין גם בפנקס הרישום לשעבודים

 של אגודות שתופיות ולהעתיק קטעים הימנו.

 (3) בהוכח הרושם כי בשגגה או במקרה לא נרשם שעבוד בתוך המועד
 שנקבע לעיל, או כי העדר הרישום היה בשל איזו סבה מספקת אחרת או כי
 אין בו כדי לפגוע במצבם של הנושים או של חברי האגודה, או כי מסבות
 אחרות מן הדין ומן הצדק ליתן אי״כא, אז יוכל, עפ״י בקשת .האגודה או כל
 ארם מעונין ובאותם התנאים שיישרו בעיני הרושם, לצוות להאריך את מועד

 הרישום.

ת של רישום (4) (א) רישום שעבוד בהתאם להוראות ס״ק (2) דלעיל מהות י ל כ ת  ה

ד שעבוד ראשון ובמתון לזכותה של האגודה המלוה, או הנושה בדרך אחרת; י ב ע  ש

 בתנאי ששום דבר הנאמר נזה לא יפגע:

 (I) בכל תביעה של הממשלה למסים או כספים הנגבים כמסים או של
 בעל נכסים בעד דמי שכירות או כספים הנגבים כדמי שכירות וחכירה, או

 (II) בזכויותיו של אדם שקנה באמת ובתמים ושלם בתמורת דבר י בעל
 שוי, מבלי שידע על מציאותו של שעבוד, או

 (III) בזכויותיו של מלוה (בעל משכנתא) או בעל שעבוד קודם.

 (ב) רישום שעבוד ע״י פקיד מהוזי יחשב כאילו הוא מוסר מודעה
 על השעבוד לכל אדם המטפל בנכסים הכלולים בשעבוד.

 יש ליתן הודעה על (5) מיד כשיסולקו החוב או ההלואה המשמשים קלה למשכנתא
' שעפ״י הפקודה, על פקיד האגודה או פקידי האגודה הממונים באותה שעה ב ו ח ק ה ו ל  ם

 על הנהלת עסקי האגודה לרשום את דבר הסילוק מיד בהעתקת כתב
 השעבוד הנמצא בתיק במשרדה של האגודה, ובן עשרים ו<1הד יום מיום
 התשלום עליו להודיע את הדבר לפקיד המחוזי, והלה לאחר קבלו הודעה
 על כך ירשום מיד רשימת סילוק התשלומים בפנקס הרישום לשעבודים של

 אגודות שתופיות.

ם 27. אגודה רשומה רשאית ללוות כספים על יסוד שעבוד הרשום די ת שעבו ר ב ע  ה

 לזכותה לפי סעיף 26 (1), אם השעבוד יעשה וירשם בהתאם להוראות
 הפקודה הזאת, ולמטרת זו רשאית היא להעביר כל שעבוד כזה, ומשנרשמה
 ההעברה כאמור לעיל, דינה יהיה כדין שעבוד ראשון לזכותו של מקבל

 ההעברה בהתחשב עם הוראות סעיף 26 (3) (א) מן הפקודה הזאת.

ם 28. על תנאי שאגודה רשימת תמלא אחרי האמור בסעיף 59 מפקודה  שעבודים הנוצרי
ת דו ו  ע״י אג

הן הן זו, רשאית היא לשעבד כל נכים מנכסיה מסוג הנכסים המפורטים בסעיף כסי  על נ

 26 (1) (ב), ואת אלת מותר לשעבד בתורת בטחון על כל הלואה בצורה
 המתוארת בסעיף 26 מפקודה זו; ועצם העובדא כי הרכוש שהנהו נושא
ו בר־מסירה בעת הנהן נ י א לעולם או לא נרכש או א  השעבוד עוד לא ב
 הבטתון, לא תשמש טעם להתנגד לכל זכות מזכויות האגודה אי האדם

 שהאגודה לווה ממנו כספים.
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כסים  הסוחר בנ
ם י נ  הממושכ

 . הוראות הסעיף קטן הזה תחולנה על כל שעבוד שנעשה ונרשם ע״י
 אגורה רשומה עפ״י חלק ה׳ מפקודת החברות 1932=1929. לפני התחלת

 הפקודה הזאת אם היה השעבוד נתשב לבר־הוקף עפ״י הפקודה הזאת.

 עונשו של חבר 9;?. (1) כל הבר או מי שהיה חבר של אגודה המוכר או סוחר או

 מנסה למכור או לםחיר בנכסים הכלולים בשעבוד שנרשם עפ״י הפקודה הזאת
 מבלי לקבל תחלה רשות בכתב מאת הועד יהיה צפוי בצאתו חייב בדינו

 לקנס שלא יעלה על המשים פונט.

 (2) שום דבר האמור בזה לא יפטור כל חבר או מי שהיה חבר
 מכל עונש ולא ימנע את האגורה מלחפש - דרכים אחרות המותרות עפ״י

 סעיפים אחרים של הפקודה הזאת או עפ״י כל חק אחר הנוהג באותה שעה.

ת 30. • אגודה רשומה שאחת ממטרותיה היא למכור תוצרת חקלאית ר צ ו ת ת ר י כ מ  חוזים ל

ה או משק בהמות או תוצרת של מלאכת יר של חבריה רשאית בין בתקנותיה ת ו ע צ מ א ו ב ה א ד ו ג א  ל

 או במסמך מיוחד להתקשר בחוזים עם חבריה שהם ימכרו למשך תקופה
 מסויימת לאגודה או באמצעות האגודה את בל תוצרתם או אותם הכמויות
 או המינים של התוצרת שיפורטו באותם החוזים, ובכל חוזה כזר, תוכל להתנות
 שסכום מםויים ישולם בעד כל יחידת משקל או יחידת מרה כפיצויים על הפרת

 החוזה, והסכום ההוא דינו כדין חוב המגיע לאגודה.

 חברים שמתי 31. (1) במות חבר האגודה, תוכל האגודה להעביר את מניתו או

 את טובת ההנאה שלו, בן שנה אחת מיום מותו, לארם שיוצע בהתאם
 לתקנותיה של אותה האגורה אם נתקבל אותו האדם כחבר לאגודה בהתאם
 לתקנות ולתקנותיה של האגודה, ואם לא הוצע אדם כזת אז תעביר לאדם
 אשר יראה לועד כיורשו או כבא כחו החוקי, הבל לפי שהענין יחייב, סכום
 השוה לשוית של מניתו של אותו ההבר המת או לטובת ההנאה שלו, כפי

 שנתברר (השוי הנ״ל) בהתאם לתקנות ולתקנות האגורה.

 בתנאי שהאי ש המוצע, או היורש או הבא כוח החוקי, הכל כפי שתענין
 יחייב, רשאי לדרוש שהאגודה תשלם בן שנה אתת מיום מות החבר את שויו

 של התלק או טובת ההנאה של החבר ההוא, אשר יתבררו כאמור לעיל.

 (2) בהתחשב עם הוראות סעיפי 24 ו26, ובאם לא נתן בית משפט
 מוסמך צו האוסר על אגודה לעשות זאת, על האגורה לשלם לאיש המוצע, או
 ליורשו, או לבא כוח חוקי, הכל כפי שתענין יחייב, את כל הכספים האחרים

 המגיעים מן האגודה לחבר שמת.

 (3) כל ההעברות והתשלומים שנעשו ע״י אגודה בהתאם להוראות
 הסעיף הזה יהיו בני תוקף ובני ממשית ביחס לכל דרישה מאת האגודה מצד

 כל אדם אחר.

 עזבונו של חבר שמת 32. עזבונו של הבר שמת יהיה חייב, למשך שנה אחת לאחר מותו למן

 סוף השנה הכספית של האגודה שבה מת החבר, בחובות של אגודה רשומה
 כפי שהיו קיימים בזמן מותו.

ת אגודה בו  חייב כחו
 רשומה ובז׳

תם של מי 33. אחריותי של מי שהיה חבר לחובותיה של אגודה רשומה, כפי ו י  אחר

ם שהוו קיימים בעת שחדל להיות חבר, תוסיף להיות קיימת למשך שתי שנים י ר ב י ח י ה  ש

 למן סוף השנה הכספית של האגודה, שלאחרי התאריך שבו חדל להיות חבר
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 34. כל פנקס או רשימה של חברים או של מניות שברשות כל אגודה
 רשומה ישמשו הוכחה לכאורה (פרימה פציה) על כל פרט מן הפרטים דלסמן

 הרשומים בהם:

ם קס החברי  פנ

 א) . התאריך שבו נרשם כחבר שמו של איזה אדם באותו הפנקס או
 באותה הרשימה;

 ב) התאריך שבו חדל אדם כזה להיות הבר.

 35. .1) העתקה מכל פרט רשום בספר או בפנקס שהאגודה מנהלת
 אותם בקביעות אגב עסקיה והנמצאים ברשותה, אם קויימה כהלכה באופן
 שנקבע בתקנות, תקובל כהוכחה על קיומו של הפרט הרשום/ ותקובל
 כעדות על הענינים והעסקים הרשומים בו בכל מקרה אשר בו היה המקור,
 אילו הוגש כחומר עדות, מתקבל כהוכחה על העניינים הללו, וער לאותו השעור

 שהמקור מתיהם אליו.

ת מן ו ק ת ע  ה
 הרישומים

 2) שום פקיד מפקידי האגודה לא יהיה מחוייב, במו״מ משפטו
 שהאגודה אינה צד לו, להראות אחד מפנקםי האגודה, שאת תכנו אפשר
 להוכיח עפ״י סימן (1) או להופיע כעד לשם הוכחת הענינים, העסקים,
 והחשבונות הרשומים בפנקס, אלא עפ׳יי צו מאת בית המשפט או מאת שופט

 שינתן לסבה מיותרת.

 36. (1) אסור לאגודה רשומה להלוות כסף לשום אדם שאינו חבר,

 בתנאי שאגודה רשימת תובל להלוות כסף לאגודה רשומה אחרת,
 בהסכמתו הכללית או המיוחדת של הרושם.

 ובתנאי שאגודה רשומה תוכל להשתמש בשרותה של אגודה רשומה
 אחרת בסוכנה לגבית שטרית ולמטרות עסק אחרות, ולצורך זה תובל להחזיק

 חשבון עובר ושב אצל אותה האגודה הרשומה,

 ובתגאי שאגודה רשו£ה תוכל, בהסכמתו של הרושם, ליתן הלואות
 למי שאינם חברים מתוך כספים שנקבעו למטרה מיוחדת זו ע״י כל אדם או

 קבוצת בנ• אדם שהם עצמם לא יהיו מקבלי הלואות.

 עסקים עם שאינם
ם  חברי

 2) הנציב העליון יוכל בצו כללי או מיוחד, על כל אגודה רשומה
 להלוות כספים על משכנתא של נכסי מקרקעיים, אי לצמצם את סמכותה

 בכוון זה.

 37. אגידה רשומה תקבל פקרונות והלואות משאינם חברים רק ער
 לשעור ובהתאם לתנאים שנקבעו בתקנותיה.

 38. עסקיה של אגודה רשומה עם שאינם חברים יהיו כפופים להוראות
 תקנותיה הרשומות.

נות והלואות  פקדו
נם חברים  משאי

נם  עסקים עם שאי
 חברים

ת ברוחים 39. 1) אסור לחלק בין החברים, שום חלק מן הכספים של אגורה  מה לעשו
 רשומה אם בתורת תגמולין (בונוס) או דיוידגדים או בצורה אחרת, בשעור

 העולה על השעור שנקבע בתקגות.

 2) על כל אגודה המקבלת או היכולה לקבל דוחים מעמקיה להפריש
 קרן שמורה (רזרוה).
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 3) אם האגודה היא אגודת אשראי או אגודת יצרנים/ חובה עליה
 להעביר בבל שנה לקרן השמורה (רזרוה) למצער רבע מרוחיה, ואם האגורה
 היא אגודת אחרת עליה להעביר נבל שנה לחשבון הקרן השמורה למצער מעשר
 מרוחיה, והאגודה. רשאית להשתמש בכספי הקרן השמורה לשם עסקיה או

 להשקיעם, כדרוש עפ״י התקנות.

 4) על האגורה לתשב את חרותים שבכל שנת בטרם תשלם כל
 דיוידנד או תגמול (בונוס) או תתן הנחה לחברים או לבלתי חברים.

ה זכות שוה לכל המניות  5) כשמשלמים דיוידנר על מניות, תהי
 ביחס לדיוידגד ולשום סוג של מניות לא יהיה משפט הבכורה על פגי

 מניות אחרות.

ם 40. בהתתשב עם הוראות סעיף 39, מותר לחלק בבל שנה בין החברים י ח ו ר קת יתרת ה  חלו

 את יתרת הדוחים של אגורה, לאחרי שתעשה ההפרשה הקבועה לקרן
 השמורה, יחד עם כל רוח שנצטבר משנים חולפות. ואם האגודה היא אגורת
 יצרנים או אגודת צרכנים, מותר לתלק את היתרה הנ״ל גם בין לא הברים

 עד לשעור ועפ״י התנאים שנקבעו בתקנות או בתקנות אותן האגורות.

ם 41. כל אגודה רשאית ליצור קרן־מילואים לחבריה מתוך תרומותיהם י א ו ל  קח מ
 של החברים הללו בהתאם לתקנות האגודה הדנות בעגין זה, וכן
 תוכל לתרום לקרן־המילואים הזאת מתוך רוחיה, לאחר שתפריש את
 הסכומים הקבועים לקרן השמורה, בתנאי שלא ישתמשו בכספי קרן המילואים
 בעסקיה של האגודה; ובתנאי ששום חלק מכספי קרן המילואים לא יחשב

 כנכס (אקטיב) של האגודה.

ה 42. לאחר שהופרש לקרן השמורה סכום הדרוש עפ״י סעיף 39, תוכל ק ד צ ת ל ו ב ד ו נ ת  מ

 כל אגידה רשומה לתרום סכום שלא יעלה על 0/50° מן העודף הנותר, לכל
 מטרת צדקה או מטרה שיש בה משים תועלת צבורית שהרושם מכירן בכך,
ן המניות שנפרע והקרן השמורה אינם פחותים מן הסכום שבידיה  ואם הו
 בצורה הלואות ופקדונות משאינם חברים, תוכל לנדב סכום העולה על 50%

 מן העודף הנותר הנ״ל.

דה בעסקי האגודה 43. 1) הרושם רשאי על דעת עצמו, וחייב הוא עפ״י בקשת רוב  הקי

ל מוסד אחר שהורכב עפ״י תקנוה האגודה או עפ״י בקשתם  חברי הועד, או י
 של לא פחות משליש החברים מברית הפיקוח שהאגודה מסונפת לה, לערוך
 חקירה אי למלא את ידיו של איזה אדם המורשה על ידו בכתב לערוך חקירה

 בענין הרכבה, דרכי עבודתה ומצבה הכספי של אגודה רשומה;

 בתנאי בי בהערך חקירת שלא על דעתו של הרושם, רשאי הרושם
 לדרוש מאת המבקש או המבקשים שישלישו סכום שיספיק לכיסוי ההוצאות

 המוערכות של חקירה כזאת.

ר ידיעות בנוגע לעסקיה ו ס מ  2) על כל פקידי האגירה וחבריה ל
< ו י  של האגודה, כאשר ידרוש הרושם או האיש המורשה על י
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דה 44, 1) הרושם רשאי עפ״י בקשה מאת הנושה של אגודה רשומה ו ת פנקסי האג ק י ד  ב

 לבדוק בעצמו את פנקסי האגודה/ או למלא את ידו של איזה אדם אחר בכתב
 לבדוק את פנקסי האגויה.

 בתנאי 5

 א) שהמבקש יוכיח לרושם כי החוב הוא סכום שהגיע זמן פרעונו
 בעת הגשת הבקשה וכי הוא תבע את םיליקי של הסכום, והסכום

 לא שולם בתוך זמן נאות, וכן

 ב) שהמבקש הפקיר אצל הרושם את הסכום אשר ידרוש הרושם
 בתורת בטחון לחשבון הוצאות הבדיקה המוצעת.

 2) על הרושם להודיע לנושה לתוצאותיה של כל בדיקה כזאת. י

ה 45. אם נערכת חקירה עפ״י סעיף 43 או אם נערכת בדיקה עפ״י ר י ק ה ת ה ו א צ ו ת ה ס ו ל  ח

 סעיף 44 רשאי הרושם, לאתר התו את האפשרית לצדדים להשמיע את
 טענותיהם, לתלק את ההיצאות אי הלק מן ההוצאות, כאשר ייטב בעיניו,
 בין האגירה, החברים או הנושה הדורשית את החקירה או הבדיקה, בין
 הפקידים או מי שהיו פקידים, ובין החברים או מי שהיו חברים של האגודה.

 46. 1) אם לאחר שנערכה חקירה עפ״י סעיף 43 או לאחר הערך
 בדיקה עפ״י סעיף 44, אי בקבלו בקשה שהוגשה ע״י שלושת רבעי חברי
 אגודה שתופית, סבור הרושם שיש צורך לפרק את האגודה, רשאי הוא

 לצוות על האגירה להתפרק, ואת הצו שלו יפרסם בעתון הרשמי.

 פירוק אגודות

 2) כל חבר של אגודה שתופית רשאי במשך שני חדשים מתאריך
 פרסום הצו שניתן עפ״י ם״ק (1) לערער על הצו כנאמר בסעיף 51.

 3) כשאין מגישים ערעור בתוך שני תרשים מיום פרסום צו לפרוק
 אגודה שתופית, יקבל הצו תוקף בתום התקופה הנ״ל.

 4) כשמגישים ערעור בתיך שני חדשים, לא יקבל הצו תוקף עד
 אם נתקיים ע״י הרשות שאליה הוגש הערעור.

 5) אין לפרק את עסקיה של האגודה אלא עפ״י צו מאת הרושם.

 47. אם הוכח בצורה המניחה את דעתו של הרושם שמספר חברי
 אגו־דה הופחת והועמד על פחות מן המספר הדרוש לרישומה של אגורה

 כזאת עפ״י סעיף 6, אז יצוה על אגודה כזאת להתפרק.

 .48 1) כשהרושם נתן צו עפ״י סעיף 46 או 47 לפירוקה של אגודה
 שתופית, אז ישמש המפרק הרשמי, בתוקף משרתו, *במפרק זמני, וכהן יכהן
 בתפקיד זה עד שיתמנה הוא עצמו או אדם אחר כמפרק, ועד שיוכל לשמש
 בתפקיד זה, אך בתנאי שהרושם יוכל ליתן צו שיתפרסם בעתין הרשמי ואשר

 בו ימנה אדם אחר, לא המפרק הרשמי, כמפיק האגודה.

 סמכותו של הרושם
דה ו  לצוות על האג

ק כשעמד ר פ ת ה  ל
 מספר החברים על

 פחות מן המינימום
ע  הקבו

 סמכויותיו של מפרמ.

 2) אם מינה,הרושם איזה אדם זולת המפרק הרשמי כמפרק האגודה
 בהתאם לסעיף קטן דלעיל, אז תהיה נוהגת בנידון הפירוק אותה הפרוצידורה
 שתקבע בתקנות עפ״י הפקודה הזאת, והוראות החלק ו׳ מפקודת החברות
 32—1929 לא תחולנה, פרוק העסקים יתנהל בפיקוחי היחיד של הרושם,
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 ולמרות כל דבר האומר את ההיפך בסעיף 46 מן הפקודה הזאת בנוגע לזמן
ה למפרק הסמכות לקנות חזקה  אשר בו ינתץ הוקף לצו פירוק עסקים, החי
 מיד בכל הנכסים השייכים לאגודה ובכל הפנקסים ושאר המסמכים השייכים
 לעסקיה ולנהל את עסק האגודה כדי הצורך לשם פירוק עסקיה של האגורה

 בדרך שיש בה מן התועלת,

 3) בקבל תוקף צו לפירוק עסקים תהיה לליקוידטור שנתמנה ע״י
 הרושם עפ״י סעיף קטן (2) הסמכות לעשות את המעשים דלקמן:

 א) להופיע במשפט ובמו״מ משפטי כתובע או כנתבע בשם האגודה,
 בין בשמו או במשרתו,

 ב) לקבוע מזמן לזמן מה הם החובות המגיעים מחברים או ממי שהיו
 חברים, או מעזבונותיהם של חברים שמתו או מן הממונים שלהם או מיורשיהם
 החוקיים או מכל פקיד, ומה התרומות שעל אלה לתרום או שעוד נשאר עליהם
 לתרום לאקטיב של האגודה, והתרומות הללו תכלולנה את החובות המגיעים
 מהברים או מאנשים כאלה. אם האגודה אינה אגודה בערבון מוגבל, תקבענה
 התרומות הללו לפי שיקול דעתו של המפרק הן באשר לאנשים שיהיו נתבעים
 לשלמם והן באשר לסכומים שעליהם לשלמם, אך מבלי לפגוע בכל זכות הקיימת

 ביניהם לבין עצמם בנוגע לתרומות.

 ג) לחקור בכל התביעות נגד האגודה, ולהחליט לפי הוראות הפקודה
; בתנאי כי לחובות  הזאת בשאלה למי מן התובעים זכות הקדימה על פני חברו
 דלקמן, כפי שהיו קיימים בעת הנתן הצו לפירוק עסקיה תהיה זכות קדימה

 על פני כל החובות האחרים :

 א) כל המסים, תשלומי המכס והאקםייז וכל שאר הכספים המגיעים
 לממשלה מן האגודה;

) כל המסים המקומיים המגיעים לעיריה או למועצה מקומית מן  כ

 האגודה.

 ד) לשלם תביעות נגד האגודה (לרבות רבית עד לתאריך צו פירוק
 העסקים)—כל תביעה לפי זכות הקדימה שלה, אם יש זכויות קדימה, בין במלואן
 או בחלקן, לפי שעור מסוים, כפי שהאקטיב של האגודה ירשה; ואם תשאר
 יתרה לאחר תשלום התביעות, אז תשמש היתרה לתשלום רבית החל מתאריך
 אותו הצו בשעור שיקבע על ידו, ועל כל פנים לא יעלה השעור הזה על השעור

 הקבוע בחוזה.

 ה) לקבוע מי הם האנשים שישאו בעול ההוצאות של הפירוק ומה המכסה
 שכל אחד מהם ישא בה.

 4) בהתחשב עם כל תקנה מן התקנות,. תהיה למפרק שנתמנה עפ׳׳י
 סעיף קטן(2) הסמכות—במדד. שסמכויות כאלה תהיינה נחוצות להוציא לפועל את
 מטרות הסעיף הזה—להזמין עדים, ולהכריחם להופיע בפניו, ולהכריחם להראות
 לו מסמכים באותם האמצעים ועד כמה שאפשר באותו האופן שנקבע לבית

 משפט אזרחי עפ״י חוק הדיון האזרחי.

 5) כל המוצא את עצמו מקופח עפ״י צו של המפרק רשאי לערער
 בפני הרושם נגד צו כזה בתוך שני חדשים מיום מתן הצו.

 6) צוויים של מפרק או של רושם עפ״י הסעיפים הקטנים (2), (3), (4)
 או (5) מן הסעיף הזה יוצאו לפועל, מלבד במקרים המפורטים בםעיף 58, עפ״י
 בקשה אל פקיד ההוצאה לפועל הראשי ממש כשם שמוציאים לפועל פקודה של

 בית משפט מחוזי.
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ס 49. 1) אם נראה אגב מהלך פרוק העסקים של האגודה שאדם שהשתתף י ד י ק תם של פ ו י  אחר

׳ בארגונה או בהנהלתה של האגודה או כל נשיא או מי שהיה נשיא, יו״ר, מזכיר ו כ  י

 חבר ועד ההנהלה או פקיד מפקידי האגודה או עובד מעובדיה השתמש שלא כהוגן בכל
 כםף מכספי האגודה או בנכם מנכסיה, או שהחזיקם) אצלו:או שנעשה חייב עליהם,
 או אחראי בעדם, או שאשם באי יושר או בהפרת אמון בנוגע לכספים או
 לנכסים של האגודה, רשאי הרושם עפ״י בקשה מאת המפרק או מאת נושה־
 משתתף לבדוק את אופן הנהגתו של אדם כזה וליתן צו הדורש מאתו לסלק
 או להחזיר את הכסף או את הנכסים או חלק מהם, כל סכום בצרוף הרבית
 לפי אותו השעור שהרושם ימצא לנכון להטיל, או לתרום םכום לאקטיב של
 האגודה בתורת פיצוי על השמוש לרעה בכספים או בנכסים, על החזקת הכספים,

 אי היושר או הפרת האמון, כפי שהרושם ימצא לנכון לצוות.

 (2) םעיף זה לא ימנע את השלטונות מחביא במשפט פלילי כל עברין
 בעד כל מעשה שהוא ישא עליו אחריות פלילית.

 ביטול הרישום י 50. (1) על המפרק, נוםף על הרו״ח שלו לבית המשפט, להודיע

 את הרושם מתי נשלם פירוק העסקים, ובקבלו הודעה כזאת או לאחר קבלו
 את הדו״ח הסופי של המפרק שנתמנה עפ״י סעיף 48 (2) יבטל הרושם את רישום

 האגודה. ואז תחדל האגודה לשמש כמוסד רשום.

 (2) הרושם יפרסם בעתון הרשמי הודעה על הביטול על חשבון האגודה.

 ערעורים 51. כל צד שנפגע ע״י הצו שגיתן ע״י הרושם עפ״י סעיפי 9, 12, ו 49

 רשאי לערער עליו בפני הנציב העליון בתוך שני חדשים מתאריך הצו,
 ועל צו שניתן עפי׳י םעיף 46 יש להגיש ערעור בתוך שני חדשים מיום פרסומו,

 ואין להגיש ערעור לשום בית משפט לקרקעות או בית משפט אזרחי.

ם 52. 1) לפי תקגותיה רשאית אגודה רשומה להורות הוראות בגוגע כי  בוררות בסכסו

 לישוב םכםוכים הנוגעים לעסקי האגודה, בין ע״י הרושם או באופן אחר. תביעה
 מאת אגודה רשומה בשל כל חוב או דרישת תשלום המגיע לה מחבר, ממי
 שהיה חבר, או מן הממונה, או היורש או המורשה החוקי של חבר שמת, לרבות
 קנם שיוטל בהתאם לתקנות אלה, בין שאותו החוב או אותה דרישת התשלום
 הוכחו ובין שלא הוכחו, הריהו סכסוך הנוגע לעסקי האגודה בגרר מובן הםעיף

 קטן הזה.

 2) אם מורות תקנות האגודה כי יש להביא בפני הרושם להחלטה
 כל םכםוך או סוג או סוגים של סכסוכים בנוגע לעסקי האגודה אשר יתגלעו בין

 האנשים דלקמן, דהיינו ;

 א) בין חברים, מי שהיו חברים, ואנשים התובעים באמצעות חברים, מי
 שהיו חברים וחברים שמתו, או

 ב) בין חבר, מי שהיה חבר או אדם התובע באמצעות חבר, מי שהיה
 חבר או חבר שמת, ובין האגודה, הועד שלה או כל פקיד, או םוכן

 של האגודה או

 ג) בין האגודה או הועד שלה ובין כל פקיד או סוכן של האגודה, או

 ד) בין האגודה ובין כל אגודה רשומה אחרת,

 אז יוכל הרושם בקבלו אח הבקשה לישוב הםכםוך,__

 א) לישב את הסכסוך בעצמו או
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 «) להעבירו לבורר או לבוררים בהתחשב עם התקנות שתקבענה.

 3) בהתחשב עם התקנות שתקבענה, יוכל הרושם לסלק מבורר כל
 בקשה לישוב םכםוך שהוגשה עפ״י פםקא (ד) מםעיף־קטן (2) ולטפל בה בצורה

 שנקבעה בסעיף קטן הנ״ל.

 4) כשהעביר הרושם איזה םכםוך לבורר או לבוררים כנאמר בסעיף
, אז ייכל ( 3  קטן 2 (

 א) לאשר את פסק הבוררים, או

 ב) לתקן על דעת עצמו או עפ״י בקשה שהוגשה לו תוך עשרה ימים
 מיום הפסק מאחד הצדדים המעונינים בבקשת הבוררות לתקן את פםק הבוררים

 או להחזיר לבורר או לבוררים כל ענין הנזכר בפסק למען יחזרו ויעיינו ב!/

 5) לכל החלטה מאת הרושם עפ״י סעיף קטן 2 ^ ולכל החלטה
 של הבורר או הבוררים, עפ״י סעיף קטן 2 (כ) שהרושם אשרה עפ״י הסעיף קטן
 דלעיל יהא תוקף של פםק דין של בית משפט מחוזי, שאינו ניתן לערער, וכן

 תוצא לפועל.

ם 53. אם נוכח הרושם כי כדי להכשיל או לדחות את ההוצאה לפועל של י ס כ ל נ י ע נ מ ל ז ן ק ו  ע

 צו העלול להנתן נגד אדם עפ״י מעיף 48 (3) או סעיף 49 או של כל החלטה העלולה
 להתקבל בסכסוך עפ״י םעיף 52:

 א) עומד. אותו אדם להעביר את נכסיו, כלם או מקצתם, או

 ב) לעקור את נכסיו, כלם או מקצתם, מן התחומים המקומיים
 של שפוטו של הרושם, או אז, מלבד אם ניתן בטחון מספיק, רשאי
 הרושם להורות לעקל עקול זמני את הנכסים הנ״ל או אותו החלק מן
 הנכסים אשר ימצא לנכון לעקלו, ולעקול הזה יהיה תוקף, כאילו היה

 זה עקול שהוכרו ע״י בית משפט אזרחי בן סמך.

ת 54. למרות כל דבר האמור בפקודה זו רשאי הנציב העליון עפ״י צו מיוחד ראו  שחרור מהו

ם שינתן בכל מקרה ובהתחשב עם התנאים י אשר ימצא לנכון להטיל, אם יהיו ו ש י ז י י ד י ג דה ב  הפקו

 תנאים כאלה, לפטור אגודה מכל דרישה מן הדרישות שבפקודה הזאת הנוגעות
 לרישומה של האגודה.

ת 55. 1) הנציב העליון יוכל עפ״י צו כללי או מיוחד, לפטור כל אגודה ו ת כללי  שחרור מהוראו

 של הפהידה רשומה מכל הוראה מהוראות הפקודה הזאת ויכול הוא להורות שההוראות הללו

 תחולנה על האגודה באותם השנויים שיפורטו בצו.

 2) הרושם יוכל, באשורו הכללי של הנציב העליון, לפטור כהוראת
 שעה, כל אגודה שנרשמה לפני תאריך הפקודה הזאת, מכל.ההוראה מהוראות
 הפקודה הזאת בתנאי שהתקופה הכוללת של פיטורין זמניים אלה לא תעלה על

 שלוש שנים.

 השמוש במלה ״שתופי״ 56. 1) שמה של כל אגודה רשומה יכלול את המלה ,,שתופי״ (קואופרטיבי)

) או תרגומה הערבי או האנגלי כחלק משמה, ושום אגודה או מוםד לבד מאגודה  (קואופרטיבי

 שנרשמה עפ״י הפקודה הזאת לא תכלול כחלק משמה את המלה ״שתופי״
 קואופרטיבית) או תרגומה הערבי או האנגלי, או כל מלה אחרת הגזורה מאותו שורש,



 2) כל אגודה רשומה שערבות חבריה היא מוגבלת חייבת לצרף לשמה
 את המלה ״בע״מ״׳ בעברית בערבית או באנגלית, ומלה זו תחיה המלה האחרונה

 בשמה.

 ״בערבון מוגבלי

 ״בנק״ 3) אםור לשום אגודה לצרף לשמה את המלה ״בנק״ או ״עסקי בנק״

 אלא אם כן היא רשומה בהתאם להוראות סעיף קטן (4).

״ 4) אגודה רשומה המצרפת או הרוצה לצרף לשמה את המלה ״בנק״ ר נ כ ה ״ ! ? ן : ש ב ן ט ש  ה

 או ״עסקי בנק״ או ״עםקי בנק״ עליה להגיש לרושם החברות העתקה מתקנותיה בצירוף העתקה

 מתעודת הרישום של רושם האגודות השתופיות כשהן מקויימות כדרוש בםעיף
 35 מן הפקודה הזאת. לאה״כ יגיש רושם האגודות השתופיות את התקנות לנציב
 העליון, והנציב יוכל עפ״י שקול דעתו המוחלט להרשות לרשום את האגודה
 או לסרב לרשמה. אם הרשה הנציב העליון לרשמה אז ירשמנה הרושם בפנקס

 לאחר שתשלם את המם הקבוע.

 עינשו של העובר 5) כל אגודה או מוסד העוברים על הוראות הסעיף הזה יהיו צפויים

5 לקנס שלא יעלה על 10 פ״פ (א״י), וכל הממשיך בעברה יחשב המשך מעשהו י 6 ו י ע  '>ל ם
 כעבדה הדשה בכל שבוע שבו הוא ממשיך בעברה.

ת 57. כל אגודה  עונש על עברו

 1) שאינה מוסרת מודעה, או שאינה שולחת דו״ח או מסמך או שאינה
 עושה או שאינה מרשה לעשות כל מעשה או דבר הדרושים עפ״י הפקודה הזאת
 או התקנות שעל פיה או עפי׳י פקודת החברות, כפי שהוטלה בסעיפים 59, ו 60;

 2) המסרבת ביודעין לעשות כל מעשה או למסור כל ידיעה הנדרשים
י אדם מורשה אחר לצורך הפקודה הזאת או התקנות הללו או  ע״י הרושם או ע״
 לצורך פקודת החברות כפי שהוטלה בסעיפים 59 ו60 או המשתמטת מעשות את

 הדברים הללו;

 3) העושה כל דבר שפקודה זו או התקנות או פקודת החברות
 כפי שהוטלה בסעיפים 59 ו60 אוסרות לעשותו;

 4) המוסרת ביודעין דו״ח או ידיעות כוזבים או בלתי מספיקים,—

 כי אז אותה האגודה וכל פקיד המחוייב עפ״י תקנות האגודה או באופן
 אחר למלא את התפקידים שאי מילוים יחשב לעברה, ואם אין פקיד כזה, כי אז כל
 חבר מחברי הועד או מוסד אחר המתאים לו, מלבד אם הוכח שאותו הבר לא
 ידע את דבר מעשה העברה, או שנסה למנוע בעדה, יאשמו בעברה עפ״י הפקודה
 הזאת ויהיו צפויים לקנס שלא יעלה על 5 פ״פ (א״י), וכל הממשיך בעברה כזאת

 יחשב המשך מעשהו כעברה הדשה בכל שבוע שבו הוא ממשיך בעברה.

ם 58. 1) כל הסכומים המגיעים לממשלה מאגודה שתופית או מפקיד או עי י  גבית סכומים המג

ה מחבר או ממי שהיה חבר לאגודה בתור כאלה, וכל הסכומים שצוו לשלמם ל ש מ מ  ל

 כהוצאות עפ״י סעיף 45 ייגבו ממש כדרך שגובים פיגורי׳ תשלומי מסים עפ״י
 פקודות גבית המסים 1932־1929, כאילו הוכרזו התשלומים הללו כתשלומים

 הכפופים לחוק גבית המםים, .עפ״י דרישה שיגיש הרושם למושל המחוז.

 2) סכומים המגיעים מאגודה שתופית והנגכים עפ״־ םעיף קטן (1)
 מותר לגבותם לכתחלה מנכסי האגודה, ושנית — אם האגוד!־ היא אגודה
 שערבון חבריה היא מוגבל, מן החברים עד כדי גבול ערבותם, ואם זו אגודה

 ממין אחר—מן החברים.



 .59 1) פרט להוראות שבאו בסעיפי 9 (2) ו 60 (2) מפקודת החברות:
 1929-32 לא תחולנה הוראותיה על אגודות רשומות אלא בכל הנוגע לענינים דלקמן

 א) רישום אגרות חוב (אובליגציות), משכנתאות ושעבודים.

 ב) פירוק אגודות שמפרק העסקים הרשמי נתמנה בתוקף משרתו ע״י
 . הרושם כליקוידטור זמגי שלהן.

 ג) בקשה המוגשת לבית משפט עפ״י םעיף 117 מפקודת החברות
 32—1929 לאשור פשרה; בתנאי שמלבד במו״מ משפטי לפירוק עסקים
 הנעשה ע״י מפרק העסקים הרשמי, לא ירון שום בית משפט בבקשה

 _..״. ..כזאת• אלא על יסוד תעודה מאת הרושם.

 2) הודאות פקודת ההברות 32־1929 הנזכרות בסעיף קטן (1) תחולנה
 על אגודה שתופית ממש כאילו היתה המלה ״חברה״ כלולה באגודה שתופית,

 וכאילו היו המלים ״רושם החברות״ כוללות את רושם האגורות השתופיות.

 .60 1) אגודה רשומה המנהלת או רוצה להתחיל לנהל עםקי ביטוח,
 חייבת להגיש לרושם ההברות העתקה מתקגותיה, בצרוף העתקה מתעודת הרישום
 שלה מאת רושם האגודות השתופיות, ומסמכים אלה יהיו מקויימים כדרוש כסעיף
 35 מן הפקודה הזאת. משהוגשו התעודות הללו ומששולמו המסים הקבועים יגיש
 רושם החברות את התקנות לנציב העליון, והנציב יוכל עפ״י שקול דעתו המוחלט
 להרשות לרשום את האגודה או לסרב לרשמה. אם הרשה הנציב העליון את
 הרישום, אז ירשום רושם החברות את האגודה בפנקסו כאגודה הרשאית לנהל
 עםקי ביטוח, ומתאריך רישומה תהיה האגודה הזאת חייבת בחובות המוטלות על
 חברות ביטוח, כאילו היתה האגודה הזאת חברה רשומה עפ״י פקודת ההברות
 1932—1929, והסעיפים 100 (1) עד (4) ו 101 יחולו בשנויים המתאימים (מוטטים

 מוטנדים) על כל אגודה כזאת.

 2) אגודה המתחילה לנהל עסקי ביטוח בטרם נרשמה ע״י רושם
 החברות כאגודה הרשאית לנהל עסקי ביטוח או אגודה המנהלת מכבר עסקי
 ביטוח ואינה ממלאת אחרי סעיף קטן (1) בתוך שלושה חדשים מן התאריך שבו

 מקבלת פקודה זו תוקף, תאשם בעברה עפ״י סעיף 57.

 61. פקודת הבוררות לא תחול על מו״מ משפטי עפ״י סעיף 52 (2) מן
 הפקודה הזאת.

 .62 1) פקודת הבנקים לא תחול על אגודות רשומות שאינן מקבלות
 על עצמן עםק של קבלת פקדונות בחשבון עובר ושב מאנשים שאינם חבריה.

 2) על אגודה המנהלת עסק של קבלת פקדונות בחשבון עובר ושב
 מאנשים שאינם חבריה למלא אחרי הוראות פקודת הבנקים והיא תהיה חייבת
 ברישום כנאמר בסעיף 56 (4) מפקודה זו. כמו כן חייבת האגודה למלא אחרי כל

 הוראות הפקודה הזאת והתקנות שעפי׳י הפקודה הזאת הדנות בבקורת חשבונות.

 63. (1) כל אגודה שהיתה קיימת עד ליום התחלת הפקודה הזאת ואשר
 נרשמה עפ״י פקודת האגודות ההדדיות, 1920, תחשב כאילו נרשמה עפ״י הפקודה
 הזאת, ולמרות כל דבר האמור בפקודה הזאת תוספנה תקנותיה של אגודה כזאת
 להיות בנות תוקף עד ליום אחד ושלשים בחדש דצמבר, 1934, בלתי אם שונו או
 בוטלו בהתאם. להוראות הסעיף 12 מהפקודה הזאת, ובמדה שתקנות אגורה כזאת לא
 תהיינה סותרות את ההוראות המפורשות של הפקודה הזאת או של כל תקנה
 שתותקן על פיה, תוספנה תקנות האגודה להיות בנות תוקף גם לאחר התאריך

 האמור עד אם שונו או בוטלו.

 2) כל המינויים, התקנות, הצורים, ההודעות והמודעות והמשפטים
 ושאר מו״מ משפטי שנעשו או ניתנו או הוגשו עפ״י הפקודה הנ״ל, . יחשבו

 במרת האפשר, כאילו נעשו או ניתנו או הוגשו עפ״י הפקודה הזאת.

 השמוש בפקודת
ת ו ר ב ח  ה

ת ו ל ה נ מ  אגודות ה
 עסקי ביטוח

דת הבוררות  פקו

ם קי דת הבנ  פקו

ת ו נ ק ת  אגודות ו
 שכבר נרשמו
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; ן הרושם 64. 1) הרושם רשאי להחקין תקנות בנוגע לענינים האלה ת שיתקי ו נ ק  ת

 א) התקנות לדוגמא של אגודות, טופסי החשבונות, והמאזנים, ובכלל זה
 הטופםים שיש להשתמש בהם והדוחו״ת שיוגשו ע״י מבקרי החשבונות.

 ב) הספרים והפנקםים שיתנהלו ע״י האגודות.

 ג) הדרחות שעל האגודות להגיש לו מדי שנה בשנה או בזמנים אחרים.

 ד) הדו״חות שעל המפרקים להגיש לו, ומה לעשות בםפרי האגודות
 ובמםמכיה כחום הפירוק.

 ג) טופם התעודה הדרושה עפ״י סעיף 36 ומיהו האיש החייב לחתום עליה

 2) תקנות אלה תקבלנה תוקף בהתאשרן ע״י הנציב העליון.

ן רשאי להתקין תקנות לצורך גישום מטרות ו י ל ע ן 65. 1) הנציב ה ת שיתקי ו נ ק  ת

ב העלייז הפקודה הזאת בין לכל הארץ כלה או לכל חלק מפלשתינה (א״י) ובין לאגודה י צ נ  ה

 אחת או לםוג של אגודות.

 2) ביהוד, ומבלי לפגוע בכללותה של הסמכות האמורה, תוכלנה,
 תקנות אלו:

 א) לקבוע/ בהתחשב עם הוראות .סעיף 5, את המספר המקסימלי של
 המניות או של החלק מהון האגודה שכל חבר רשאי לרכוש.

 ב) לקבוע את הטופםים שישתמשו בהם ואת התנאים שצריך לקיימם
 בהגשת בקשות לרישום אגודה והפרוצידורה בענין בקשות כאלה.

 ג) לקבוע את הענינים שעליהם רשאית או מחוייבת אגודה להתקין
 תקנות ואת הפרוצידורה שעליה להתנהג בה בהתקנת תקנות, שנוין,
 או ביטולן, ואת התנאים שעליה למלא אחריהם בטרם תתקין תקנות,

 תשנן או תבטלן.

 ד) לקבוע את התנאים שעל המבקשים להתקבל כחברים לאגודה למלא
 אחריהם, ולהורות הוראות בנוגע לבחירת הברים וקבלתם ולתשלום
 שעליהם לשלם ומדת ההשתתפות שעליהם לרכוש בטרם ישתמשו בזכות

 חבר.

 ה) להורות הוראות בנוגע לבירור שויה של מניתו או טו:ת הנאתו של
 חבר בגנ£ר חברותו.

 ו) להורות הוראות בדבר אספות כלליות של החברים ובדבר הפרוצידורה
 שיש להתנהג על פיה באספות כאלה והסמכויות שיש להשתמש בהן

 באספות כאלה.

 ז) להורות הוראות בדבר מינוי הברים, חברי ועד, ושאר פקידים, וכן
 בדבר פיטורם לזמן מה או לתמיד וכן בדבר הפרוצידורה שיתנהגו על
 פיה בישיבות הועד ובדבר סמכויותיהם ותפקידיהם של הועד

 והפקידים האחרים.

 ח) להורות הוראות בדבר בקורת החשבונות והשכר, אם יהיה שכר כזה,
 אשר יוטל בעד הבקורת, ובדבר פרסום המאזן המראה את האקטיב

 והפםיב של האגודה, מפקידד לפקידה.
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 ט) להורות הוראות בדבר יצירת פנקם חברים ואופן החזקתו, ואם יש
 לאגודה הון מניות, בדבר פנקס המניות.

 י) להורות הוראות בדבר מתן רישום מבקרי חשבונות של אגודות
 רשומות.

 יא) לקבוע מה האיסורים וההגבלות שעל פיהן מותר לאגודות לנהל עםקיס
 עם אנשים שאינם חברים.

 יב) להורות הוראות בדבר יצירת קרן שמורה והחזקתם ולאיזו מטרות
 מותר להשתמש בכספה, ובדבר השקעת כל כסף הנמצא החת פיקוחה

 של אגודה.

 יג) לקבוע עד לאיזו מדה רשאית אגודה לצמצם את מספר הבדיה.

 יד) לקבוע באיזה תנאים מותר לחלק את הדוחים בין חברי האגודה,
 ואת שעור הדיוידנד המקסימלי על הון המניות שמותר לאגודות לשלם.

 טו) לקבוע את הפרוצידורה שעל פיה יש להגיש ערעורים וליתן החלטה
 עליהם.

 טז) להורות הוראות המבטיחות שהון המניות של כל אגודה יהיה בר
 שנוי בצורה שיהיה צורך בה כדי להבטיח שהמניות לא תעליגה

 בערכן, וכי ההון הדרוש ימצא לאגודה כדרוש.

 יז) להורות הוראות שאנשים הראויים להתקבל כחברים עפ״י תקנות
 האגודה, לא תמנע מהם הזכות להתקבל כחברים לאגודה בלא סבה

 מספקת.

 יה) לקבוע את הפרוצידורה אשר על פיה יתנהג מפרק שנתמנה ע״י
 הרושם עפ״י סעיף 48 ומה לעשות בנכסים העודפים של האגודה.

 יט) לקבוע את כל שטת המינוי של בורר או של בוררים ואת
 הפרוצידורה שיש להתנהג על פיה במו״מ משפטי בפני הרושם או
 בפני אותו הבורר או אותם הבוררים, וכן את שעור ההוצאות

 הכרוכות בישוב הסכסוך ובדבר גביתן.

 כ) להורות הוראות בדבר משלוח הזמנות משפטיות ואפן מסירתן ובדבר
 ההוכחה על מסירתן.

 כא) להורות הוראות בדבר מחיקת חובות רעים.

 כב) להתקין תקנות בדבר אופן אסוף הכספים ע״י מניות או אגרות
 חוב או באופן אחר.

 כג) להורות הוראות בדבר יציאתם או הוצאתם של חברים ובדבר
 התשלומים שישולמו להם ובדבר חובותיהם של מי שהיו חברים.

 כד) להורות הוראות בדבר מינוי אדם אשר לו מותר לשלם או להעביר
 את המגיע לחברי שמת.

 כה) להורות הוראות בדבר העיון במסמכים במשרדו של הרושם והטלת
 המסים על מתן העתקות מקויימות של המסמכים האלה.

ת 66. (1) פקודות האגודות ההדדיות 29־1920 מבוטלת בזה. ת ידועו דו  בטול פקו

 (2) סעיף 239 (3) מפקודת החברות מבוטל בזה.

 ש. ט. איונם
ת (א״י) אי נ  27 בדצמבר 1933 סופר למועצה הפלשתי
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 פקודת המלח

 מס׳ 51 לש׳ 1933
 פקידת המלח (תקין) מם׳ 51 לש׳ 1933, שנתפרסמה בעתץ הרשמי מם׳ 391 מיום
 28 בספטמבר 1933 קבלת תוקף בצורה דלקמן ונחתמה ע״י הנציב העליון ביום 27 בדסמבר,

.1933 

 פקודת המלח (תקון/ 1933.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת המלח, 1925.

 הנציב העליון לפלשתינה (איי) מחוקק בזה בעצתה של המועצה

- : ר ו מ א  הפלשתינאית (א״י) ל

 1. יש לקרוא לפקודת הזאת בשם פקודת המלח (תקין)/ 1933, ופקודת השם.
1 המלת, 1925 (שתקרא מבאן ולהלן הפקירה העיקרית), הפקודה המתקנת את 1 9 2 5 ' ש ־ 7 3 ׳ 6 ס  מ

• פקודת המלח, 1927, והפקודה הזאת תקראנה יתריו פקודות המלח, 1933=1925. 1 9 2 ׳ 7 ש 3 ל ׳ 8 ם  מ

 2. סעיף 11 מהפקודה העיקרית כפי שהותק בסעיף 4 מהפקודת
 המתקנת את פקודת המלח, 1927, יתוקן ע״י תילוף םעיף־קטן (1) הימנו

 בםעיף־קטן זה:—

) כל שנמצא ברשותי מלת מ־ברת, וכמות המלח המוברח הזה 1 )  ״
 היא פתוחה מחמשים קילוגרם, יהא צפוי בצאתו חייב בדינו לקנס של עשרת
 מיל על כל קילוגרם, ואם במות המלח הזה היא חטשים קיליגרם או למעלה
 מכן יהא צפוי לקנס של המשים מיל על בל קיליגרם והמלח יוחרם על כל
 פנים. אם עשה עברה שניה יהא צפוי ניסף לקנס גם למאסר להקיפה של

 לא יותר מששה חדשים״.

 תקון סעיף 11
דה העיקרית.  מהפקו

 ש. ט. איונם
י) ת (א. נאי  27 בדצמבר׳ 1933 סופר למועצה הפלשתי

.3 

 פקודת צוויי גירוש

 מס׳ 52 לש׳ 1933
 פקודת צוויי גרוש מם׳ 52 לשנת 1933, שנתפרסמה כהצעת פקודת בעתון תרשמי מם׳
 402 מיום 9 בנובמבר 1933 קבלת תוקף בצירת דלקמן ונחתמה ע״י הנציב העליון ביום 27

 בדצמבר 1933.
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 פקודת צוויי גירוש, 1933.

 פקודה הבאה לקבוע הוראות ידועות בדבר צוויי גירוש.

 הנציב העליון לפלשתינה (א׳יי) מחוקק בזה בעצתה של המועצה

- : ר  הפלשתינאית (א״י) לאמו

 1. פקודה זו הקרא בשם פקידת צוויי גירוש,. 1933.

 2. שים צו גירוש שהוצא עפ״י פקודה העלית. 1925 אי עפ״י פקידת
 העליה, 1933, בין עי׳י הנציב העליון ובין ע״י פקיד אחר שהורשה על ידו,
 בין אם הוצא לפני התתלת פקודה זאת ובין אם הוצא לאחר מכן, לא

 יתשב כמחוסר תוקף אך ורק משום שלא נתפרסם בעתון הרשמי.

 השם הקצר.

 אין חובה לפרסם
 צוויי גירוש.

 מם׳ 32 לש׳ 1925.

 סס׳ 33 לש׳ 1933.

 ש. ט. איונם
ת (א״י) אי נ  27 בדצמבר, 1933 סופר למועצה הפלשתי

 פקודת ההקצבה הנוספת
 נזם׳ 53 לש׳ 933 נ

 פקודה ההקצבה הנוספת (1933—1932) מם׳ 53 לש׳ 1933, שנתפרסמה בעתון הרשמי
 גליון 395 מיום 19 באוקטובר 1933 קבלה תוקף בצורה דלקמן ונחתמה ע״י הנציב העליון ביום

 27 בדצמבר 1933.

 פקודה הבאה ייתן תוקף חוקי לתשלומים ידועים ששולמו
 בשנה שנסתיימה ביום 31 במרץ 1933, נוסף על סיום
 ההוצאות שהורשה בפקודת ההקצבה (1932/1933), 1932.
 מם׳ 36 לש׳ 1932 היאיל ופקידת ההקצבה (1932/1933 (1932), קבעה סכום ידוע לתוצאות

 ממשלית פלשתינה (א״י) בשנה שנסתיימה באחד ושלשים במרץ 1933 ונחוץ
 לקבוע סכום ניסף לשירותי הממשלה למשך אותה התקופת.

 הילכך מחיקק הנציב תעליון לפלשתינה (א״י) בעצת המועצה
 הפלשתינאית (א״י) לאמור:

 1. יש לקרוא לפקודת זאת בשם פקודת ההקצבה הנוספת
.1933 ,(1932/1933) 

 השם

ת סכום 164,457 2, הואיל וסכומי הכסף המפירטים בתוספת לפקודה הזאת הוצאו בעד ב צ ק  ה

י השירותים הנזכרים בתוספות הללו נוסף על הסכומים שאושרו בפקודת ש מ פ ^א"י^ ל "  פ

 שנים עשר החדשים י י י
ן ההקצבה 1932/1933) 1932 בעד אותם השירותים למשך השנה שנסתיימה . ר 3 במ 1 -  שנסתיימו ב

• באחד ושלשים במרץ 1933, על בן מכריזים בזה את הסכומים הנ״ל בסכומים 1 9 3 3 

 שהוצאו כחוק להשכין שירותי ממשלת פלשתינה. (א״י) באותה השנה ובזת
 מאשרים אותם, ומרשים ומקציבים אותם נוסף על הסכומים שהוקצבו בפקודה

 האמורה לאותם השירותים.
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 תוספת א.
 חשבון המראה את הוצאות ממשלת פלשתינה (א״י), להוציא את טפלות הברזל הפלשתינאיות
 (א״י), לחשבון השרותים המפורטים למטה נוסף על הםבומים שהוקצבו בפקודת ההקצבה
 (1932/1933), 1933, לאותם תשירותים למשך התקופה מ־1 באפריל 1932 עד 31 במרץ 1933.

 פ״פ

 1. פנסיות 12,211
 2. החוב העממי והוצאות מלוה 7

 3. הוד מעלתו הנציב העליון 702
 6. המחלקה המשפטית 108

 10. מחלקת המכס, האקםייז והמסחר 1,887
 12. מחלקת החנוך 779

 13. מחלקת החקלאות 1,170
 21. מחלקת המשטרת ובתי הסוהר 17,305

 22. מחלקת העליה 114
 24. היל ההגנח 3,922

 28. שונות 95,615
 31. הוצאות יוצאות מן הכלל לחשבון

 חיל הספר של עבר הירדן מזרחה 619

 סד הכל 134,439 פ״פ (א״י)

 תוספת ב.

 חשבון המראה את תוצאות הנהלת מסלות הברזל הפלשתינאיות (א״י) לחשבון השרותים
 המפורטים למטה שהוצאו נוסף על הסכומים שאושרו בפקודה ההקצבה (1932/33) 1933 לחשבין

 אותם השרותים במשך התקופה מ־1 באפריל 1932 עד 31 במרץ 1933.

 חשבון א׳

 החזקת המסילות ובתי המלאכה וחידושם 6,336

 חשבון ג׳

 היצאות הובלה 1,073

 חשבון ד

 הוצאות כלליות 3,377

 חשבון ו׳

 תוצאות יוצאות מן הכלל 19,232

 סך הכל 30,018 פ״פ

 ש. ט. איונס
ת (א׳׳י) אי נ  27 בדצמבר, 1933 שופר למועצה הפלשתי
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• פקודת ו י  ק

 מזכיר הממלכה לעניני המושבות הודיע את היד מעלתו הנציב העליון כי לא ייעצו את
 תור מלכותו להשתמש בבת הדתיה שלו לגבי הפקודות דלקמן: —

, ״ 1 9 2  מס׳ 45 לשנת 1933 הנקראת: ״פקידה המתקנת את פקודת האגודות ־שתופיות 0

 בפקידת הוד מעלתו

. התורן הול  י
 22 בדצמבר׳ 1933 המזכיר הראשי

 מינוי קונסול

 מודעה
 הנציב העליון מצוד, להודיע ברבים בי כתבי המלכות המיפים את כוחו של מר א. פלמר
 גיואן לכהן בקינסול כביד של הולנדיה בחיפה ושל מר א. ד. ון גלדר לכהן כסגן קונסול בביר

 של הולנדיה בחיפה, נחתמו ע״י היד מלכותו ביים 27 בנובמבר 1933.

 בפקודת הוד מעלתו,

 י. התורן הול
.  22 בדצמבר 1933. המזכיר הראשי

 דבר המלך במועצה על הטיס (מושבות, ארצות חסות וארצות מנדט),
.1927 

 הרשאה

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 7 2(2) מדבר המלך במועצה על הטייס (מושבות,
 ארצות חסות וארצות מנדט), 1927, הריני מעיד בזה שעפ״י הרשאה מיוחדת וזמנית, ניתנת

 לאוירון השויצרי דלקמן לטיס בגבולות פלשתינה (א״י). (לרבות במי החוף שלד,): —

 טיפוס האוירון הסימן הרשום
D.2. 149 Klemm L. 26. A.V. 

 בעל 110 כהות, סוס
Argus מכונת 

 הרשית הזאת מוגבלת לתקופת מיום 1 לדצמבר 1933 עד יום 28 בפברואר 1934 ועד
 בכלל והיא ניתנת בתנאים הבאים: —

 א) האיירון והבר עובדיו והנוסעים בו יהיו כפיפים לבל ההתחייבייות החוקיות הנובעות
 מתוך תוקי הארץ בכלל, מתוך חוקי המיס ומתוך תקנית האימפורט והאקספורט ומתוך כל תקנות

 א תרות שתקבענה לשם בטחון תצבור.
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 ב) על הנוסעים באוירון להפקיד בידי רשות המשטרה המקומית את כל בלי היריה
 שברשותם בזמן הגיעם לארץ בפעם הראשונה, ואלת ישארו למשמרת !בידי המשטרה עד שהאוירון

 ,יעזוב את הארץ לחלוטין.

 ג) במשך הזמן שבו ישאר האוירון בפלשתינה (אי׳י) או בעבר הירדן אסור לו לסדר כל מעוף
 מבלי אשור מוקדם מאת הנציב העליון,

ת פיקוחו של תיל ה  ד) רשות לתנות בכל שרה תעופה או ׳מקום חניה העומדים ת
 האויר המלכותי ניתנת על תנאי שהנוסעים באוירון יקיימו את כל התנאים שיטילו שלטונות תיירי
 האויר המלכותי בנוגע להחזקת צלמוניות באוירונים, עד למודעה חרשה אסיר לפי התנאים הללו

 לצלם כל בנין, מפעלים או משמרי הגנה שבהם מצויים חילות מזויינים של הוד מלכותו.

 ההרשאה מיום 24 באוקטובר 1933 שהופיעה בעתון הרשמי בליון 399 מיום 2 בנובמבר
 1933 מבוטלת בזה.

 א, ג, ווקאפ
נה (א״י) ון לפלשתי  21 בדםמבר, 1933 הנציב העלי

 דבר המלך במועצה על הנתינות הפלשתינאית רא״י), 1925.

 ביטול ותעודות הנתינות

 להוי ידוע בזה שבתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 10 (2) מדבר המלך במועצה על הנתינות
 הפלשתינאית (א״י) 1925, כפי שתוקן בסעיף 2 (2) מדבר המלך במועצה על• הנתינות הפלשתינאית
 (א״י) (תקון) 1931, ובאישורו של מזכיר הממלכה, ביטל הנציב העליון החל מיום 22 בספטמבר
 1933 את תעודות הנתינות שניתנו לאנשים דלקמן מחמת שישבו בחו״ל ישיבת קבע לא פחות

 משלש שנים מאז ניתנו להם התעודות:—

 נחום זוננברג

 אברהם רוזנפלד

 אברהם נויהוז

 בפקודת הוד מעלתו

 י. התורן הול
 22 בדצמבר 1933 המזכיר הראשי

 פקודות חעליה, 1933.
 צוויי גרוש.

• .1 

 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצי עפ״י פקודה העליה, מם׳
 38 לשנה 1933, ובהתאם לסעיף 10 (1) (א) של הפקיהה הנ״ל, הריני מציה בזה שפרדוס

 מוסלי שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגורש מפלשתינה (א״י).
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 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בחו״ל מכאן ולהבא.

 נתתם על ידי היום הזה, 3 בניבמבר 1933.

 ת. פ. דיים
ח הכללי של המשטרה ובתי הטוהר. ק פ מ  סגן ה

.2 

 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצו עפ״י פקודת העלית, מם׳
 38 לשנת 1933, ובהתאם לסעיף 10 (1) (א) של הפקידה הנ״ל, הריני מצות בזה שרתלו

 סלים זלטה שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגורש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בחו״ל מבאן ולהבא.

 נחתם על ידי היום הזה, 3 בנובמבר 193.3.

 ה. פ. ריים
 סגן המפקח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר.

 הצו הזה חל גם על לטיפה בתו של רחלו סלים זלטה הנ״ל

.3 

 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצו עפ״י פקידת העליה, מם׳
 38 לשנת 1933 ובהתאם לסעיף 10 (1) (א) של הפקודה הנ״ל, הריני מצוה בזת שאמלית

 סלים פעיר שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגירש מפלשתינה (אי׳י).

 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בחו״ל מבאן ולהבא.

 נחתם על ידי היום הזה, 3 בנובמבר 1933.

 ת. פ. ריים
 סגן המפקח הכללי שד המשטרה ובתי הסוהר

.4 

 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצו עפ״י פקודת העליה, מם׳
 38 לשנת 1933, ובהתאם לסעיף 10 (1) (ג) של הפקודה הנ״ל, הריני מצוה בזה שעבראל

 רתים עואד שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגורש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בחו״ל מבאן ולהבא.

 , נחתם על ידי היום הזה, 4 בניבמבר, 1933.

 ה. פ. ריים
ח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר. ק פ מ  סגן ה
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.5 

 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצו עפ״י פקודת העליה, מס׳
 38 לשנת 1933 ובהתאם לסעיף 10 (1) (א) של הפקירה הנ״ל, הריני מצוה בזה שחוםין

 אבן אישמעיל נג׳אר שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגורש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בחו״ל מבאן ולהבא.

 נתתם על ידי היום הזה, 6 בנובמבר, 1933.

 ה. דיים
 סגן המפקח הכללי •צל המשטרה ובתי הסוהר.

,6 

 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצו עפ״י פקודת העליה, מם׳
 38 לשנת 1933 ובהתאם לסעיף 10 (1) (ג) של הפקודה הנ״ל, הריני מצוה בזה שיעקב

 גםביאן שאינו נתין פלשתינה (א״י) ויגורש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בחו״ל מכאן ולהבא.

 נתתם על ידי היום הזה, 6 בנובמבר, 1933.

 ה. פ. דיים
. הר  סגן המפקח הכללי של המשטרה ובתי הסו

 צו זח חל על חורשיד, בה 27, טוראן בן 3,
 אשתו ובנו של יעקב גרביאן הנ״ל•

 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצו עפ״י פקידת תעלית, מס׳
 38 לשנת 1933, ובהתאם לסעיף 10 (1) (ג) של הפקידה הנ־׳ל, הריני מצוה בזה שעובדיה

 קיטל לוי שאינו נתין פלשתינת (א״י) יגורש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בחו״ל מכאן ולהבא.

 נחתם על ידי היום הזה 22 בנובמבר, 1933.

 ה. פ. דיים
 סגן המפקח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר.

 הצו הזה הל ׳;ל גמאר, יוסף, עזרא ושרה,
 אשתו ובניו של עובדיה קוטל לוי הנ״ל.

•8 
 י בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם תנציב העליון בצו עפ״י פקידת העלית, מס׳

 38 ?־ישנת 1933 ובהתאם לסעיף 10 (1) (ג) של הפקודה הנ״ל, הריני מציה בזה שיעקב
 ברם שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגירש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר ברר״ל מבאן ולהבא.

 נתתם על יהי היום הזה, 23 בנובמבר, 1933.

 ה. פ. ריים
 סגן המפקח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר.
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.9 

 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצי עפ״י פקודת העליה, מם׳
 38 לשנת 1933, ובהתאם לסעיף 10 (1) (נ) של הפקודה הנ״ל, הריני מצוה בזת שיוסף

 םטולוביצקי שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגורש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוה בזת שתנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בחו׳יל מכאן ולהבא.

 נחתם על ידי היום הזה, 24 בנובמבר, 1933.

 ה. פ. דיים
ח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר ק פ מ  מ־״מ ה
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 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצו עפ״י פקידת העליה, מם׳
 38 לשנת 1933, ובהתאם לסעיף 10 (1) (ג) של הפקוחה הנ״ל, הריני מצוה בזה שנורי

 יתושע שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגירש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בתו״ל מכאן ולהבא.

 נחתם על ידי היום הזה, 25 בנובמבר, 1933.

 ה. פ. רייס
ח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר ק פ מ  מ״מ ה

 הצו הזה חל על מיכאל, לאה, יצחק ידידיה ומרים,
 אשתו ובניו של נורי יהושע הנ״ל והתלויים בו.
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 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצו עפ״י פקודת העלית מם׳
 38 לשנת 1933, ובהתאם לסעיף 10 (1) (ג) של הפקודה הנ״ל הריני מצוד. בזה שיוסף

 ליחו ששון שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגורש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוה בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאף בחו״ל מבאן ולהבא.

 נחתם על ידי היום הזה, 27 בנובמבר, 1933.

 ה. פ. ריים
 סגן המפקח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר.
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 בתוקף הסמכויות המסורות לי מטעם הנציב העליון בצו עפ״י פקודת העליה, מם׳
 38 לשנת 1933, ובהתאם לסעיף 10 (1) (ג) של הפקירה הנ״ל, הריני מצוה בזה שיוסף

 רחמים כהן שאינו נתין פלשתינה (א״י) יגירש מפלשתינה (א״י).

 והריני מצוד. בזה שהנ״ל יעזוב את פלשתינה (א״י) וישאר בחו״ל מכאן ולהבא.

 נתתם על ידי היום הזה, 27 בנובמבר, 1933.

 ה. פ. ריים
 סגן המפקח הכללי של המשטרה ובתי הסוהר,
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 פקודת סדור המלאכות והתעשיות, 1297

 צו מאת הנציב העליון בועד הפועל הממשלתי

 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 8 מפקודה סדור המלאכות ותעשיות 1927, צוה
 הנצינ_ העליון במועצתו ובזה מצווים, שההוםפות הבאות תעשינה ברשימת הסחורות המסויגות

 בסוג 1 א ובסוג ב שבתוספת הראשונה שלפקירה.

 מם הרשיון

 סוג 1 א

 1. בתי חרושת להבנתם או לתעשיתם של קמתיס, אבקית אפיה לקמתים בעלות
 פטנט, תכשירי מזון מתבואה שיש עליהם פטנט, ותמרי מזון לבעלי מום ולתינוקות 1 פ׳יפ (א״י)

 2. בתי חרושת לתכנת הלב מיובש או מעובה 1 פ״פ (א״י)

 סוג 1 ב

 1 בתי חרושת להבנתם אי לתעשייתם של צרכי טואליטת 1 פ״פ (א״י)

 ש. מורי
 19 בדצמבר, 3^19. סופר לועד הפועל הממשלתי

 פקודות סדור עניני הקרקעות 33־1928

ן עפ׳יי סעיף 33. ו י ל ע ב ה י צ נ  צו מאת ה

 בתוקף הסמכויות המסירות לו בסעיף 33 מפקודות סדור עניני הקרקעות, 33־1928, צות
 הנציב תעליון שבתוך תהומי הקרקעות המתוארות להלן, דהיינו

 קרקעות האזור הכפרי של עזה באזור הסדור של נפת עזה, הידועות בשם קרקעות דאראג,
 חוץ מאותו התלק של קרקעות דרג׳ המשתרע בתוך אזור העיר של עזה.

 קרקעות האזור הבפרו של עזה באזור הסדור של נפת עזה, הידועות בשם קרקעות זייתון
 חוץ מאותו התלק של אדמות זייתון המשתרע בתוך אזור תעיר של עזה.

 וכן כפר בירבת בית גיז באזור תםדור של נפת רמלה.

 לא יסודר שום רשום קרקע של בל תובע, אם שטחה או רהבה של חלקה או השטח המהוה
 הלק של הלקה הבלתי מחולקת או של אדמת מושאע כפרית הנתבעים ע״י תובע אחד הם

 למטה מן השעורים המינימליים דלקמן: —
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 שטחים מינימליים.

 הלקות הקרקע או המושאע הכפר.
 החלקים בחלקות

 םוג הקרקע השטח הרוחב שטח החלק

 א) אדמת חרישה שאינה כלולה באחד הסוגים דלקמן 1 דונם י 5 מטרים 1 דונם

 ב) פרדסים V2 ״ 5 ״ 1/2 ״

 ג) גנים ומכלאות לבהמות הסמוכים למגרש כפר
V ״  בתוך תהומי אזור שייגרר ע״י הפקיד המסדר V4 ״ 2/י2 מטרים 4

 2. את הנכסים דלקמן אפשר לרשם בלי התחשב עם שטחה או רחבה של חלקה, או עם
 השטח שבכל תלק:—

 בנינים

 המגרש שעליו הוקם בנין או שעומדים להקים עליו בנין

 דרבים פרטיות או משותפות

 החצי השייכת לבית,

 בארית וקרקעית השייכות לבארות,

 זרמי מים ותעלות השקאה פרטיים,

 גרנות פרטיות,

 מחצבות פרטיות,

 3. אם רחבה של הלק־ הוא פחית, אך השטח אינו פחות, מאחד השעורים המינימליים
 הקביעים׳ יוכל הפקיד המסדר עפ״י שקול דעתי הוא לצוות להתאים גבולות חלקה או הלקות

 לגבולותיה שלי חלקה או תלקית סמוכים ע״י חלופי קרקע בעלת ערך שוה.

 4. (I) קטע של קרקע שאין לרשמו עפ״י הוראות הצו הזה יוסף לקרקע של בעל סמיך
 אשר ישלם לבעל תקטע פיצויים שיוערכו ע״י הפקיד המסדר.

 (II) חלק שאין לרשמו עפ״י הוראות הצו הזה, יוסף לחלקי של בעל משותף באותה החלקה
 והלה ישלם לבעל החלק פיצויים בסכום שיוערך ע״י הפקיד המסדר.

 אם לא שולמו הפיצויים או אם הצדדים הנוגעים בדבר לא הגיעו לירי הסכם אחר הנוח
 לשניהם אז ירשום הפקיד המסדר בלוח הזכויות או בלוח החלוקה את סכום הפיצויים או אותו
 החלק מסכום הפיצויים שנשאר בלתי מסולק, כחוב על הקרקע שיזקף' לזכות האיש או האנשים

 שלהם מגיע סכום הפיצויים הנ״־1.

 (III) אם ישנם שני בעלים סמוכים (2:״ טיצרא) או יותר, או שני בעלים־שותפים או יותר
 אז יסידר ע״י הפקיד המסדר צריף הקטע או החלק באחד מן האפנים דלקמן 1

 •א) אם רק בר מיצרא אחד או בעל־שותף אהד רוצה בהעברת קטע הקרקע או החלק אליו אז
 יצורף הקטע לחלקתו או לחלקו־

 ב) אם' יותר מבר מיצרא אחר או יותר מבעל־שותף אהד, רוצים בתעברת קטע הקרקע
 אליהם אז יצורף הקטע לתלקתו של איתר בר מיצרא או אותו הבעל השותף אשר יוחלט עפ״י הגורל.
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 ג) אם אף ארד מבני המיצרא או מן הבעלים השותפים אינו רוצה בהעברת הקט/, אז
 יצורף הקטע להלקתו או לחלקו של איתו בר מיצרא או של אותו הבעל השותף שהפקיר

 המסדר־ יצוה,

 בתנאי, ששום קטע או הלק לא יצורף לשום חלקה או לחלק טלבה אם החלקה •המתקבלת
 מתוך צרוף כזה ראויה לרישום על פי הוראות הצו הזה.

 (IV) (א) אם יש שני קטעים או יותר משני קטעים שאינם ראויים לרישום על פי הצי
 הזה יוכל הפקיד המסדר לצרף מספר מםפיק של קטעים כאלה שיהוו יחד חלקה הראויה לרישום

 על פי הוראות הצו הזה.

 (ב) אם יש שני תלקים או יותר שאינם ראויים לרישום עפ״י הצו הזה, יוכל הפקיד
 המסדר לצרף מספר מספיק של הלקים שיהוו יהד הלק אשר מפאת הס״ה של שטחו הוא יעשה

 ראוי לרישום.

 בשאלה מי יהיה האדם שבשמי יש לרשום את החלקה או ההלק המתקבלים מתוך צרוף
 כזה יחליט הפקיד המסדר באחד מן האפנים דלקמן:

 א) אם רק אחה מבעלי הקטעים או רק אהד מן הבעלים השותפים רוצה בחלקה או בחלק
 המתקבלים מצרוף כזה— אז תרשם החלקה על שמו.

 כ) אם יותר מבעל אחד של הקטעים או יותר מאחה מן הבעלים השותפים רוצים בחלקה
 או בחלק המתקבלים מצרוף זת אז הרשם החלקה על שמו של אוהו הבעל או הבעל תשותף

 שיוחלט על פי הגורל.

 ג) אם אף אחד מבעלי הקטעים או אף אחד טן הבעלים השותפים אינו רוצה בחלקה
 או בחלק המתקבלים מצרוף זה, אז הרשם החלקה על שמו של אותו הבעל או אותו הבעל

 תשותף שהפקיר המסדר יצוה.

 5, כמו כן הרשה הנציב העליון את מר גלב נשאשיבי, שלמה - יהודה ואסעד םאלים, עוזרים
 לפקיד מסדר, לכהן במקים הפקיה המסדר לאזור הסדור של נפת רמלה, לצוי־ך ההשתמשות

 בסמכויות ומלוי התפקידים המסורים לפקיד המסדר בפסקאות 4 (iii) (א) ו(ב) מהצו הזה.

 בפקודת הוד מעלתי

 י. התורן הול
 22 בדצמבר׳ 1933 המזכיר הראשי

 פקודות סדור עניני הקרקעות 1933־1928

 מודעה

 נמסרת בזה מודעה שלוחות חלוקה בכפרים ובאזורי הסדור דלקמן ולגושים דלהלן הודבקו
 במשרד הפקיד המסדר, הנוגע בדבר, ובמשרה המחוזי של הנפה שבה נמצאים הכפרים בהתאם

 לסעיף 55 מהפקודות.
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 היפר הנפה המחוז משרד תאריך ההתחלה
 הפקיד המסדר בקירוב

 יזור עזה עזה עזה 491־ו 90 486,4

 א. אברמםון
 18 בדצמבר 1933 מנהל עניני הקרקעות

 פקודות טרור עניני הקרקעות 33־1928
 מודעה י

 נמסרת בזה מודעה שלוחות זכויות לקרקע בכפרים ובאזורי הסדור הרשומים מטה ומישי
 הרישום דלקמן, הודבקו במשרדי הפקידים המסדרים הנוגעים בדבר ובמשרדים המחוזיים של

 הנפות שבהן נמצאים הכפרים, בהתאם לסעיף 32(1) מהפקודות: —

 המקיימות
 משרדי הפקידים

 הכפר הנפה אזור הסדיר המסדרים

 אל סלק אל שמאי,
 ואל מושקפה מע

 אל בוהירה

 קטר ה עזה עזה עזה

 א. אברמםון
הל עניני הקרקעות  19 בדצמבר 1933 מנ

 פקודות סדור עניני הקרקעות, 33־1928

 מודעה על סדור עניני קרקעות העומד להתחיל.

 מודיעים בזה לקהל שסדור הזכויות לקרקע באדמות כפר שבעיר עזה בנפה ,עזה הידועות
 בשם אדמות דרג/ למעט אוהו חלק של ארמית דרג׳, הנמצא בתוך האזור העירוני של העיר
 עזה, עומד להתחיל ביום 1 בינואר 1934 או סמוך ליום הזה. בל התובע טובת הנאה בקרקעות
 הנ״ל או בקרקעית הכפר שנעיר עזה, או בקרקעית הכפרים הנובלים באדמות הסדור עליו

 להתנהג כפי שנקבע בפקודות סדור עניני הקרקעית, 33־928נ.

—:  את המודעה שפורסמה עפ״י הפקודות האלה אפשר לראות במקומות דלקמן

 במשרה הפקיד המשדר בעזה

 במשרדי הפקיד המחוזי ביפו

 במשרד הפקיד המחוזי של נפת עזה

 א. אברמםון
 20 בדצמבר, 1933 מנהד עניני הקרקעות
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 פקודות סדור עניני הקרקעות 1928-33

 מודעה על סדור עניני קרקעות העומד להתחיל

 מודיעים בזה לקהל שסדור הזכויות לקרקע בכפר שבתוספת דלקמן עומד להתחיל.
 כל התובע טובת תנאת בקרקעות הכפרים הנ״ל או בקרקעות הכפרים הגובלים עם הכפרים הנ״ל

 עליו להתנהג כפי שנקבע בפקודות םדור עניני הקרקעות, 33־1928.

 את המודעות שהוצאו עפ״י הפקודה אפשר לראות במקומות אלה:

 במשרד הפקיד המסדר של האזור.

 במשרדי מושל המחוז.

 במשרד הפקיד המחוזי של הנפה

 ביפר

 הכפר הנפה המחוז משרד
 הפקיד המסדר

 הכפר

 בית נבלה (להוציא מן רמלה הנגב יפו
 הכלל את השטת הבנוי)

 א. אברטםון
 12 בדצמבר, 1933 מנהל עניני הקרקעות,

 פקודות סדור עניני הקרקעות, 33־1928.

 מודעה

 בתוקף הסמכויות המסורות לי בםיגיף 23 מפקודות סדור עניני קרקעות 33־928ן, הנני
 מוסר בזה מודעה, שאשרתי וקבלתי את חלוקות קרקעות המישאע של הכפר כירבת בית ג׳יז
 הרשומים בספרי אחיזה כקרקעות המיתזקים בשותפות והמתחלקוה מפקידה לפקידה בין תושבי

 הכפר.

 כל התובע טובת הנאה בקרקעות הללו שבכפר כירבת בית ג-יז עליו להגיש לי את
 תביעתו בהתאם להוראות פקודות סדור עניני קרקעות אם עדיין לא עשה זאת.

 א. ט. או. ליס
,  12 בדסמבר, 1933 הפקיד המסדר אזור הסדור של רמלה
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 פקודת העתונות, 1930
 מודעה

 נמסרת בזה מודעה כי ביום 15 בדצמבר 1033, נתן מושל מחוז הנגב רשיון מם׳ נ. 72 למר
 'דניאל אגגלברג הגר בשכונת שפירא, יפו, להחזיק ברחוב הרצל 84, תל אביב בית דפוס בשם

 ״דגיאל אנגלברג״.

 20 בדצמבר 1933.
 י. התורן הול
 המזכיר הראשי

 פקודת תעריף המכס(תקון)(מס׳ 4) 1933
 ו

 מודעה מאת מנהל מחלקת המכס׳ האקסייז והמסחר עפ״י סעיף 3.

 מס׳ 18 לש׳ 1933 בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 3 מפקודת תעריף המכס (תקון)
 (מם׳ 4), 1933 קבע מנהל מחלקת המכס, האקסייז והמסחר ששוין של הסחורות
 הנזכרות להלן יהיה כדלקמן לצורך הערכת מסי המכם הקבועים בםעיף 2

 מהפקודה הנ״ל בעד חדש ינואר 1934 :

. השוי לכל טון ה ט ה של ח מ  ק

"Northern Gold", "North King" (א) מדרגה 1, מעין המינים 
"Nelson'V'Tower", "Gold Medal", "Britain's Queen", "Three Misses" 
 "Lion", "Red Dragon", "Great West", "Westminster- וקמחי הטה

 אחרים מאותה האיכות 10.000 פ״פ (א״י).

"Silver Crown", "Novelty", "Brillant" מעין המינים ,n מדרגה p) 
"Chàrlick", "Eclipse", "Henko", "Dingo", "Pearless", "Harrison" 

 וקמחי חטה או;רים מאותה האיכות 8.065 פ״פ (א״י)

" S t e l l a No", "Farine Special E x t r a , מעין המינים ״ 1 • ג  (mמדרגה )
״ וקמחי חטה אחרים מאותה o . Stellato Flour", "OO Granular Flour" 

 האיכות 6.295 פ״פ (א״י)

"G-D Extra Fleur"- "B-3מעין המינים ״ j y (ד) מדרגה 
 וקמחי חטה אחרים מאותה האיכות 5.010 פ״פ (א״י).

 קמח של שיפון.

ה Cream of Rye" .1" וקמחי שיפון אחרים מאותה ג ר ד  (א) מ

 האיכות 10.250 פ״פ (א״י).

Straight Mill" 7 פ״פ (א׳ י). . 1 5 5  (ב) מדרגה 11, קמח שיפון אחה מחוץ לקמח שיפון מעין "

 (ג) מדרגה ןןן, קמח שיפון מסוג Straight Mill מיגים אחרים 6.250 פ״פ (א״י).

 8.000 פ״פ (איי).

 חטה כתושה או טחונה.

 מכל המדרגות
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 סימולעה (ובכללה סמול)

 (א) מדרגה 1, מעין המינים "3550" וםמולינה או םמול אחרים
 מאותה האיכות 7.700 פ״פ (איי).

 (ב) מדרגה 11, מעין המינים "SSSF" ו־"555£" וםמוליגה או
 םמול אחרים מאותה האיכות 7.280 פ״פ (א״י).

 שיפון.

 מכל המדרגות 4.280 פ״פ (אי׳י).

 חטה.
 (א) חטה קשה 6.500 פ״פ (א״י).
 (ב) חטה רכה 6.250 פ״פ (א״י).

 ק. ו. םטיד
ו והמסחר. ת המכס, האקםי ק ל ח הל מ  24 בדצמבר׳ 1933 מנ

 פקודת המדידות 1933
 מודעה עפ״י סעיף 10

 בקרוב יערכו מדידות לשם הכנת תרשימים של קרקעית ידועות .בכפרים דלקמן שבנפת
 חיפת, הול־כרם ועזה: —

 קבארה חיפה

 עטיל (נפרד) תול כרם

 דיטרה עזה.

 מי שתובע בעלות על קרקע מכפרים תללו יוצרך לסמן את גבולות קרקעותיו בסימני
 קבע לכשיתבקש לעשות זאת.

 פ. י. סלמון
ת המדידות ק ל ח  21 בדםמכר׳ 1933 מנהל מ

 פקודת בנין ערים׳ 1929־1922

 מודעה
 נמסרת בזה מודעה כי בהתאם לסעיף 13 מפקודות בנין ערים׳ 1929»1921, כי
 התכניות לבנין עיר לחלק מן האזור לבנין עיר ירושלים׳ המפורטות בתוספת המצורפת בזה,
 נתאשרו זמנית ע״י הועהה המרכזית לבנין ערים והונחו יהה עם התרשימים השייכים להן במשרדי

 עירית ירושלים ושם יוכל כל אדם מעונין לראותם בכל יום בין שעת 8 לשעת 10 לפה״צ.
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 כל המעונין בקרקע הנפגעת ע״י התבנית אם בתורת בעל ואם באפן אחר, יובל להגיש
 התנגדות לתכנית למשרדי העירית בתוך שני חרשים מיום פרסום המודעה הזאת בעתון הרשמי.

 תוספת

 1. תכנית הידועה בשם תבנית פיתות של אדמת הבטרקיה הארמנית, גיש 3, רתוב
 הנסיכה מרי, ירושלים

 הגבולות.

 צפון: רחוב הנסיכה מרי

 דרום : כביש מם׳ 32 בתכנית אזור המרכז

 מזרת: כביש מם׳ 50 בתכנית אזור המרכז

 2. תכנית הקרויה הפרצלציה של אדמות ליבל ומנרלבלום בודי קרון.

 הגבולות.

 בצפין: אדמות ה״ה ליבל ומנדלבלום, עבר רבו ושות׳, א. דהן.

 מזרח: כביש.

 בדרום: בביש תל ארזת ואדמות עישה ופטמה בנות חסין, וא. דוירוף

 במערב: אדמות שנלר.

 ג. ר. פ. ויטם
 11 בדצמבר 1931 מזכיר הועדה לבנין ערים המרכזית

 הועדה המרכזית לבנין ערים
 מודעה

 נמסרת בזה מודעה, בי בתוקף הסמכויות המסורות לועדה המרכזית לבנין ערים עפ״י סעיף
 31 מפקודות בנין ערים 1928־1921, יש ברעתה לתקן את תבנית בב אל זהרת המאושרת
 שבאזור התכנית לבנין ערים ירושלים, בקשר עם התויתן של דרכים שונות, התקנת כבישים

 חרשים ותוצאת קרקע יהועה מכלל הקרקעות השמורות (Reservation Land) מס׳ 1•

 נבולות הקרקע הנפגעת ע״י התקין:—•

 צפון ומזרח: קרקעית המנזר היוני, יורשי השיך הסן אל רנף, חג׳ חסין ושות/ מוחמר
 איברהים חמאד ושות׳ מוהמד עיר ושות׳ ומוסד, עוד םידיים.

 דרום : קרקעות חברת הכשרת הישוב, קרקעות סלים חדאד וכביש יריחו.

 מערב: קרקעות ממשלת פלשתינה (אי׳י), םעיד חמדון ושות/ מוחמר כליל מלחי, ערפת
 אל קבני ושות׳, כדינה גנן ושות/ יעקב דלואני, יצחק חלואני, רבקה מוחמר
 ערב, מוחמר אבו ערב, קוטוב קמל כטיב, קמרה כטב, חליל עבדאללת טירחי
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 ווקאף שיך מוחמר ניג׳רין, םית נפיזה טקרורי, חג׳ יצחק טקרורי, עםירה בינת
 חפן גבולם/ עבדין ארנואט, רשיד ממלוך, עוםמן מחמוד קרקיש ורשיר תינדיש

 הודעה על התקין העומד לתעשות הופקרה יחד עם התרשים השייך לה במשרדי העירייה
 ירושלים, ושם יוכל כל אדם מעונין לראותה בכל יום בין שעה 8 לשעה 10 בבקר.

 כל והמעונין בקרקע הנפגעת ע״י התכנית אם בתור בעל או באופן אחר רשאי להגיש
 התערות לתכנית במשרד העירית ירושלים בתוך 14 יום מיום פרסום המודעה הזאה בעתון

 הרשמי.

 ג, ר. פ. ויטם
 11 בנובמבר/ 1933 מזכיר הועדה המרכזית לבנין ערים

 מודעה.
 קבלות המעשר הבלתי משומשות של הממשלה מם׳
 423299 ו 423300׳ אבדו למובחד של כפר אוםרין׳ נפת שכם,

 וקבלת המעשר הבלתי משומשת של הממשלה מם׳ 726500,
 אבדה למוכתר של כפר ג׳ת׳ נפח תול-כרם.

 מזהירים בזה את הצבור כי כל אדם שמגיע ז לידו או
 שתגיע דידו אחת הקבלות הנ״ל הייב להודיע את הדבר מיד

 לעוזר מושל המחוז, שבם׳ או לפקיד המחוז/ תול־ברם.

 מסירת חוזים.

.1 

 החוזה לבסוי הגג באספלט של משרד המכס החדש,
 נמל היפח, נמסר למר ה. שלובאויר מחיפה׳ במחיר 200 מיל

 כל מטר מרובע.

 מועד. החווה 30 יום.

,2 

 החוזה להספקתם, לקביעתם, ולצביעתם •טל דלתור.
 וחלונות שד ברול ברפת שבחות הנםיונות בעכו, נמסר למשק

 עין הרוד במחיר 89 פ״פ (א״י).

 מועד ההווה 40 יום,

.3 

 החווה להספקתם והנחתם של רעפי מלט, צפוי טרוו
 (Terrazzo) ברצפות ובשולי הקירות של משרד המכס החדש׳
 נמל חיפה, נמםר למר ו, וולמן מהיפה במחיר 535 מיל
 רצוף כל מטר מרובע׳ ו 0,140 פ״פ (א״י) רצוף שולי

 קירות.

 מועד החווה 30 יום.

 ביטול רשיונות רופאים

 הרשיון לעסוק במקצוע הרפואה בפלשתינה (א״י) מם׳
 דר׳ 684׳ על שם דר׳ שבתי אשרוף׳ בוטל מחמת מות בעליו.

 ג. ו. הירון
 21.12.33 מנהל מחלקת הבריאות.

 מודעה

 שטרי כסף פלשתינאיים (א״י)

 מודיעים כי שטרי הכסף הפלשתינאיים (א״י) דלקמן
 נתקלקלו ובי האנשים הנוברים לקמן לצד מספר השטרות תובעים
 את שוים. כל אדם אחר התובע זכות עד השטרות הנ״ל חייב

 דבוא מיד בדברים עם החתום מצה.

 מספר השטר שויו שם התובע

 A 576108 500 מיל האדונים שריף וחלמי׳ יפו

 A 583567 500 מיל מר יעקוב סלומון, חיפה

 500 מיל
A 581005 

 A 553841 500 מיל בנק מרכנתיל איי בעימ׳ חיפה

 A 068948 500 מיל מר מוםטפה דג׳בשה ירושלים

 1 פ״פ (א״י)
A 719149 

 A 301531 1 פ״פ (א״י) בנק עוחומן׳ ירושלים

 B 081537 1 פ״פ (א״י) אנגלי פלשתינה בנק בע׳מ טבריה

 A 622185 1 פ״פ (א״י) מר חיים. הדיה׳ ירושלים

 ו. י. ז׳ונםון
 14 בדצמבר 1933 פקיד המטבעות



1796 

.3 

 בבית המשפט המחוזי של יפו.

 בענק המנוח דר׳ יוסף סמואלוביץ קיניגםברג
 ממוסקבה.

 המבקשים: היה רוכלה אברמובנה קיניגםברג, מלכה
 יוםיפובנה פריזנט (שמה בנעוריה קינינםברג), דוד

 יוםיפוביץ קיניגםברג.

ת ה לבי  ליהוי ידוע כי מר ישראל ברשירה עו׳׳ד פנ

 המשפט המחוזי של יפו בשם שלושת המבקשים הנ׳׳ל בבקשה

 ליתן צו המכריז על יורשי המנוח דר׳ יוםץ םמואלוביין

יגםברג ממוםקובה׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה הזאת נ  קי

 ביום 5 בינואר׳ 1934 בשעה 9 בבקר.

ה עליו להופיע במקום ובמועד א נ בת ה בע טו  כל התו

א כן יתן בית המשפט את הצו אשר יישר בעיניו.  הנ״ל שאם ל

 היום הזה 26 בדסמבר, 1933.

 מ. םלאםה
ט פ ש מ  םופר ראשי׳ בית ה

 המחוזי של יפו.

7 « *1 !•י״׳  !111 ע1ב! עי ע

 והמחלות המדבקות

 לשבוע הגומר בחצות ליל 16.12.33.

 !• הגבלות הסגר׳

 שום שנויים לא חלו מאז יום 9.12.33

 עתה אין בל הגבלות

 2• דו״ח שבועי על המחלות המדבקות

 בפלשתינה (א״י)

ך ההודעה  המקום קדחת חוזרת תארי

 שכם 1 11.12.33•

 צו הזמנה.

1 

 בבית המשפט המחוזי של ירושלים
 בענין המנוחה הינדה בת ברוך כהן

 המבקש: שמעון ליב אלברט, ע״י בא כחו דר׳ אדלברט
 בוקסבוים.

ב אלברט מירושלים פנה  להוי ידוע בי מר שמעון לי

ת המשפט המחוזי של ירושלים בדבר צו המכריז על יורשי  לבי

ת ברוך כהן׳ וכי בית המשפט המחוזי של חה הינדה נ ו  המנ

 ירושלים ידון בבקשה הנ״ל ביום ששי 29 בדצמבר 1933, בשעה

. י ק ב  9 ב

אה עליו להופיע במקום ובמועד בת הנ ע טו ב ו ת  כל ה

״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט את הצו אשר יישר  הנ

 בעיניו.

 היום הזה 13 בדצמבר׳ 1933

 ריזק חלזון
 סופר ראשי

ת המשפט המחוזי של חיפה  לבי

2 

 בבית המשפט המחוזי של חיפה
 בענין המנוח דר׳ םמי זורוב, מחיפה

 תמבקש: דר׳ אברהים זורוב מחיפה

ה לבית  להוי ידוע כי דר׳ איברהים זורוב׳ פנ

ח ו ט המחוזי של חיפה בדבר צו המכריז על יורשי המנ פ ש מ  ה

י ידון פ י  דרי סמי זורוב, מחיפה׳ וכי בית המשפט המחוזי של ה

 בבקשה הנ״ל ביום 19 בינואר 1934 בשעה 9 לפה׳׳צ.

אה עליו • להופיע כמקום ובמועד בת הנ בע טו  כל התו

א כן יתן בית המשפט את אותו הצו אשר  הנ״ל שאם ל

 יישר בעיניו.

 ה. כטאר
 םופר ראשי

 20 בדצמבר״ 1933 לבית המשפמ המחוזי של חיפה
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 מספר העולים שנכנסו לפלשתינה (א״י) בחדש נובמבר, 1933
 1. חלוקתם לדתם׳ למינם ולגילם.

vT U 
Zl 

_l 

 שנכנסו כתיירים או שהיו

 בלי רשות ונרשמו כעולים.

- אנשים

 בארץ
 ב• -

• - אנשים יםב או כעולים.  א

ra n n U סך הכל 
 ילדים | ילדות

ה 1 נ ש P י ה מכנ ט מ  ל
 סך הכל נכרים נשים

 י׳ דות

 י 16 שנה

 ילדים

נ ב  למטה מ
 גברים נשים

 לחודים 1538 1353 455 467 3813 15 7 1 1 24 3837

 נוצרים 34 32 9 5 80 1 4 — 4 9 89

12 2 — 1 — 1 10 2 4 4 
 מושלמים — •

— 
— 

— — — — 
— — 

— 
— 

 בני דתות אחרוה —

 םך הכל 1572 1389 468 474 3903 17 11 2 5 35 3938

 2. חלוקתם לסוגיהם.

 בני
 דתות
 אחרות

 יהודים נוצרים מושלמים
 סוגי העולים

 א ב א ב א ב א

- — י —  3 — ־

2 

5 

3 

533 

625 

A (i) 
 אנשים שיש ברשותם 1000 פ״פ (א״י) ויותר

A(i)2 
A (i) אנשים התלייים באנשים מסוג 

— — — — 

2 

— 
18 

38 

8 

A(iii) 
 בעלי מלאכה מקצועיים שיש להם הון לא פחות מ־0 5 2 פ״פ(א״י)

A(iii)2 
A(iii) התלויים באגשים מסוג 

A (iv) 
 אנשים בעלי הכנסה מינימלית של 4 פ״פ (א״י) לתדש

— 

2 

6 

A(v) 
 אנשים שיש ברשותם 500 פ״פ (א״י) ויותר.

A(v)2 
A (v) תלוים באגשים מסוג 

B(i) 
 יתומים

10 _ 7 
B(ii) 

 אנשים שדתם אומנותם

— — — — 10 
B(ii)2 

B(ii) התלויים באגשים מסוג 

— — — 1 2 — 101 
B(iii) 

 תלמידים
C 

1 1 
1 

6 
9 

8 
1 

960 
191 

ן גברים  י
 אנשים הבאים לעבודה { נשים

 ילדים ־ — •— —
C 2 

— — — 3 1 5 947 C אנשים התלויים באנשים מסוג 

— 1 6 3 15 2 367 
D 

 תלויים בתושבי פלשתינה (א״י)
K 

 אנשים שהוראות פקודת העלית אינן חלות עליהם. 30 4
A(i)A . 

 אנשים שיש להם פחות מ 1000 פ״פ (א״י) שנרשמו עפ״י תקנה
 2(ב)מיום 14.9.32 שהותקנה עפ״י פקודות העליה 1928־1925

— — — — — — — A (i) A 2 
A (i) A התלויים באנשים מסוג 

— 2 10 9 80 24 3813 
 ס״ה

12 89 3837 

 הערה: — 60 איש לא הורשו להכנס לארץ
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 עירית נצרת

 קיצור התקציב לשנת 34־־1933.
 ההכנסות

 הערכת ההכנסות
 לשנת 1933/3-1

 הערכת ההכנסות
קנת לשנת  המתו

1932/33 

 הערכת ההכנסות
 לש 1932/33

Í 
 ו
 הכנסות ממשיות[
J 1931 בשנת 

 פירוטי ההכנסות

 פ״פ (א״י)

1872 
 פ״פ (א״י) פ״פ (א״י)

1855 

 פ״פ (א״י)

 1. מסי סיריה, רשיונות וארגוניות 2128

868 816 919 
 מסי משרד, הכנסות בעד שרותים

 ידועים והחזרת תשלומים
.2 

 3. ההכנסות מנכסי העיריה 220 182 — 164

־ 5  4. רבית 29 10 —

 5. שונות 58 3 — 6

 ם״ה 3354 2866 — 2915

 6. תשלומי השבחה 52 45 — 45

 7. תמיכה מאת הממשלה 60 — — —

 8. חשבון מלוה — — — —

 9. הספקת מים 577 492 — 492

 ם״ה 689 537 — 537

 ם״ה של ההכנסות 4043 3403 — 3452

ת ו א צ ו ה  ה

 הערכת ההוצאות
 לשנת 1933/34

 הערכת ההוצאות
ת לשנת קנ  המתו

1932/33 

 הערכת ההוצאות
 לש 1932/33

 הוצאות ממשיות
 בשנת 1931

» ^ . ^ ; ? ^ ; , ^ ; ^ 8 ! , ^ ע & ו ^ ^ » ^ > ! ^ ^ ^ • 1 1 1 — — 

 פירוטי ההוצאות

 פ״פ (א״י) פ״פ (א״י) פ״פ (א״י)

 1, הנהלה כללית 664 708 — 687

 2. פנסיות והטבות — — — —

 3. בריאות 1052 1187 — 1141

 4. בטחון הצבור 669 1131 — 688

 5. מחלקת ההנדסה 1.8 18 — 18

 6. עבודות צבוריות—הוצאות חוזרות 807 584 — 303

 7. רבית — — — —

 8. שונות 195 115 — 164

 ם״ה של ההוצאות הרגילות 3405 3743 — 3001

 9. עבודות צבוריות יוצאות מהכלל 26 330 — 30

 10. חשבון מלוה — — — —

 11. הספקת מים 417 1619 — 274

 12. הוצאות יוצאות מך הכלל — — — —

 ם״ ה של ההוצאות היוצאות מהכלל 443 1949 — 304

3305 -  ם״ה של ההוצאות 3848 5692
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 מכירת סחורות שאין להן תובעין

 מודעות

.1 

 הסחורות דלקמן שאין להן תובמין, והמוכחות במחסני בית המכס ביפה תמכרנה במכירה פומבית

 אם לא יפנו אותן במשך שבוע ימים מיום פרסום המודעה הזאת.

 שם האניה וכו׳ יום בואת . מהות הסחורה וסימניה המקבל

 נשאר במשרד החפצים במם׳ סדורי
59/32 
58/32 

 כפפות

 גברות

 זוג נעלים של גברים וזוג

 של

 בלי מניפסט 22.4.33 1

II 22 לוחות גרמפון II II 

 II 7.6.33 1 שק קמח "Gold Medal" נשאר במשרד הסחורות במם׳33|2^

 II II 1 זיג געלי גברות — נשאר במשרד החפצים

 II II 1 שק קמח "Finest Roller Flour,, נשאר במחסנים

II / / "Charlick" 1 שק קמח II II 

II II A A .2 שקים שעורר II II 

II II G B 1 שק שעורה II II 

II II — 2 שקים שעורה II II 

 II II 3 שקים שעועית — II וי

II II — 4 שקים חטה II וו 

II II 2 שקים דותן II II 

II II — ד שק סכר II II 

II II 1 שק אורז II II 

II II — שקים שעועית o 
O II II 

 II II 4 שקים מאים — II וי

II II — 1 שק חטת II II 

II II — 1 שק שיפון II II 

II II 
 II II 2 שקים םובין —

II II — 1 שק קמח II II 

II II M A Z Z A 56 1 סל רעפי קיר II II 

II II -  II 11' 1 תבילת גיר לאריזת תפו״ז

II II — 1 שק כריתים וווים II II 

II II — 2 חבילות תוטי ברזל II II 

II II — גליל חגורות ברזל J . II II 

II II — 1 מלחץ ברגים II II 

II II — 1 רדיאטור II II 

II II H L 9 1 תבה מכונת צביעה II II 

II II P 1/12 1 תבה םרדיגים II II 

II II — 2 שקים מושבי צנורות II 11 

II II 1 חבילה 32 לוחות גרמפון II II 
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 המ קבל מקום צאתה

 נשארו במחסנים

 חברת תרות בע״מ

 נשאר במשרד החפצים
A/3/33 מספר הםדורי 

 נשאר במשרד החפצים
A/4/33 מספר חםדורי 

 נשאר במשרד החפצים

 נשאר במשרד החפצים
 מספר הםדורי 27/33

 נשאר במשרד החפצים
A5/33 מספר הסדורי 

 נשאר במשרד החפצים
A6/33 מספר הסדורי 

 נשאר במשרד החפצים
A7/33 מספר הםדורי 

 נשאר במשרד החפצים
A8/33 מספר הםדורי 

 נשאר במשרד החפצים
 מספר הסדירי 28/33ם

 נשאר במשרד החפצים
A9/33 מספר הםדורי 

 במשרד החפצים
D35/33 מספר חםדורי • 

 נשאר

 נשאר במשרד החפצים
 מספר הםדורי 35/33ם

 נשאר במשרד החפצים
 מספר הסדורי 35/33ם

 נשאר במשרד החפצים
A11/33 מספר החפצים 

 נשאר במשרד החפצים
A12/33 מספר החפצים 

 נשאר במשרד החפצים
A13/33 מספר הפרודי 

 נשאר במשרד החפצים
A15/33 מספר הסדורי 

 נשאר במשרד החפצים
Al4/33 מספר הםדורי 

 נשאר במשרד החפצים
 מספר הםדורי 60/33ם

 מהות הסחורה וסימניה

 3 חגורות מכונה

 5 סלים שבכות לצנורות —

 15 מפתחות צנורות (עם שרשראות)

 1 שק אגוזים כתושים
D N C - G S 2215 Port-Said 

 חבילה חוטי ברזל דוקרניים 1 —

 גליל ניר אריזה 1 —

E. 852 1 צרור רדיאטור 

"Cyprus Mastic" 2 בקבוקים ספירט 

 בקבוק משקאות ספירט 1 —

 מחרוזת מרגליות יהלומים 1

 חתיכה טבעות זהב עם אבנים טובות 1

 u ל־יוחות גרמפון

 לוחות גרמפון 6

 חבילות משי מלאכותי 2

 חבילות מלבישי ילדים 3

 בקבוק קוניאק 1

 בקבוק עראק 1

 בקבוק יין 1

 מגש 1

 1 קופסה שוקולד

 13 לוחות גרמפון

 2 בקבוקים אראק

 31 חבילות (305 סכיני גילוח)

 1 תמונה מודפסת

 3 חבילות טומבק

 1 חבילת בת 25 קופסות סיגריות

 יום בואה

7.6.33 

26.6.33 

1.8.33 

23.9.33 

2.11.33 

3.11.33 

 שם האנית וכו׳

 בלי מניפסט
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 הסחורות דלקמן שאין להן תובעין המונחות במחסני בית המכס ביפו תמכרנה במכירה פומבית

 אם לא יפנו אותן במשך שבוע ימים מיום פרסום המודעה הזאת.

 י שם תאניה יום בואה מהות הסחורה וסימניה המקבל מקום צאתה
 וכר

 קםד־קרים 13.5.33 200 יתירות רעפים הזמנה לימסול
 » 22.7.33 40 שקים קמת — — במניפסט

 ארטה 1.8.33 תבה ניר עטיפה SL C 4438 1 ד, לוטמן המבורג
 גוטלנד 4.8.33 צרור צרכי בית T 494 1 —־ —

 פטר י ה 4.8.33 שקים מלבושים J.Chechner 168/9 2 י — במניפסט
 דוברוז׳ה 5.8.33 1 תבה בלי ברזל — — במניפסט

 ז׳יני 7.8.33 תבה סלונית D. J. Magriso 1 — ורניק
 בילביים 8.8.33 תבות המאה WD 1/2 2 א. קסר פורט םעיד

 II 8.8.33 שק זבל CNPA 1 — במניפסט

 פידיריקו 12.8.33 תבה כלי תרםינה RFC 317 1 ו, טשוואץ פיומה
 צ׳יצ׳רין 14.8.33 צרור דברי רפום N. Kolsky 1 הזמנה איםטמבול

 איטליה 14.8.33 תבה בירת ID 61 1 י. דיםקין טריסט

.3 

ה ר י כ מ  הסחורות דלקמן שאין להן תובעין והמוכחות במשרד לד־ןפצי נוסעים ביפו תמכרנה ב
 פומבית אם לא יפכו אותן במשך שבוע ימים מיום פרסום המודעה הזאת.

 שם האניה ובו׳ יום בואה מהות הסחורה וסימניה המקבל מקום צאתה

 איטליה 10.4.33 1 מזורה קטנה חפצים —
II 1 סל נצרים II II 

 מרטה ושינגטון 1.5.33 1 מזורה קטנה ״ —
 קרנרו 29.5.33 1 חבילה // —
 איטליה 5.6.33 1 תנת עץ 11 —
Achilles Sateriadis קרנרו 12.6.83 1 קופסת עץ 
 מרטה ושינגטון 26.6.33 1 מזורה תפצים —
 מריט פשה 18.5.33 1 תבה מגפון —

•4 

 הסחירות דלקמן שאין להן תובעים והמוכחות במחםכי חברת ליובט בוכדד, תמכרנה במכירה פומבית
. ת א ז  אם לא יפכו אותן במשך שבוע ימים מיום פרסום המודעה ה

 שם האניה וכו׳ יום בואת מהות הסחורה וסימניה המקבל

 גרץ 16.10.33 תבה אחת זכוכית חלולה הזמיר! טריםט
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 רישום אגודות הדדיות עפ״י פקודת רישום שותפיות.
ם י א ג  .האגודות ההדדיות, 1920. הפרטים דלקמן מתאימים בבל לראשי הפרקים ה

ה 1. שמותיהם וכתבותיהם של השותפים ד ו ג א  1. שם ה
 2. שם העסק של השותפות.

 2. המשרד הרשום 3. שמות השותפים המורשים לנהל את השותפות ולההום בעדה

ת השותפות וגמירחה. ל ח ת ך ה  4. תארי

ך הרישום 5. המטרה. י ר א  3. ת

דה. 1. יוסף עואד — יפו ו  4. מטרות האג

ב ל אבי  דניאל בריהנד — ת

נע רוקםי  2. ראי

 3. שני השותפים יהדיו
נות שדרות רוטשילד אגודה הדדית בע״מ נות שדרות רוטשילד אגודה הדדית בע״מ 1. מעו  1. מעו

 4. ליצלש שנים
נות שדרות רוטשילד אגודה הדדית בע״מ  מעו

.2 
ן ופילמים  עוסקים בהצגות ראיבע, תיאטרו

ב ל אבי  2. ת
ן ופילמים  6. עוסקים בהצגות ראיבע, תיאטרו

19:̂  3. 18 בדצמבר/ 3

 4. בתים משותפים,

ב ל אבי ל יחזקאל — ת  1. פאו

ב י ב  יהודה םירציק — תל א

דה הדדית בע״מ 2. םירציק את יחזקאל ו ת רהיטי פלדה אג  1. *רהיט״ חעשי

 2. פתח תקוה 3. שני השותפים יחדו׳

 3. 18 בדצמבר! 1933 4. 1.33 23.1—31.12.1936 מדי פעם בפעם בחגמר המועד

ת לעוד שנה אחת׳  4. עושי רהיטים. הקבוע של השותפות׳ החודש השותפו

ד אם שותף אחד מסר הודעה מוקדמת של שלשה ב ל  מ

 חדשים על רצונו בפרוק השותפות.

י כרכוב ובדו׳ ת רצפות, אבנ  5. תעשי
ת הדדית בע״מ י א ל ק דה ח ו ן״ אג  1. ״גת־רמו

 2. גת-רמון״

.1 
 3. 18 בדצמבר, 1933

ב ל אבי  1. נחמן שיפרין — ת
ת. ת חקלאי  התישבו

ב ל אבי  נחמן שיפרין — ת
ת. ת חקלאי  4. התישבו

ב  זולטן קלוגר — תל אבי
. ת ת חקלאי  התישבו

וח. נ  2. הברה מזרחית לצלומים בשביל העתו

 3. •שני השותפים יחדיו! או מר נחמן שיפרין לחוד

בלת ג פה בלתי מו  1. קפת מלוה לעולי גרמניה אגידה הדדית בע״מ 4. 1.11.33 לתקו
נוח והתעשיה, ת צלום בשביל העתו דו ב 5. קבלנים לעבו ל אבי  2. ת

 3. 19 בדצמבר! 1933

 4, אשראי והסבון.

 1. צבי לדררמן — יפו

 צבי אלימלך גרבר — יפו

 אברהם שולמן — יפו
רה הדדית בע״מ 1. ו  1. ״ארגון חקלאי״ פרדס חנה אג

 יעקב בומוהיל — יפו
רה הדדית בע״מ ו  ״ארגון חקלאי״ פרדס חנה אג

 2. נורדם חנה 2.
 אליעזר רוזין — יפו

 3. 13 בדצמבר׳ 1933
 אליעזר רוזין — יפו

 3. 13 בדצמבר׳ 1933
ות מכל י נ ת למכו ו י נ ת תב י ט ע ת  2. ״המרכב״ בית חרושת ל

ת כללית. דה חקלאי ו  4. אג
ות מכל י נ ת למכו ו י נ ת תב י ט ע ת  ״המרכב״ בית חרושת ל

ת כללית. דה חקלאי ו  4. אג
גים  הסו

ת כללית. דה חקלאי ו  אג

ך גרבר״ ואברהם ל מ י ל  3. כל שנים מה״ה צבי לדרמן! צבי א
 1. ״מכון למוסיקה׳׳ אגודה הדדית בע״מ ש ולמן

בלת ג פה בלתי מו  2. חיפה 4. 20.10.33 לתקו

ניות ת למכו ו י  3. 14 בדצמבר, 1933 5. ביח״ר לתעשיות תבנ

נה. גי הלת מוסד לנ  4. הנ

̂. משה שפריצר׳ יפו  
ב  מרדכי באומשטיק, תל אבי

ב י ב  1. ״פלג״ אגודה הדדית בע״מ משה דוב׳ תל א
ב י ב  1. ״פלג״ אגודה הדדית בע״מ משה דוב׳ תל א

ב 2. ״המבריק״ ל אבי  2. ת
 3. 21 בדצמבר, 1933 3. 21 בדצמבר, 1933 3. משה שפריצר עם אחד משני השותפים היתרים

12.11.33-12.11.3G .4 .12.11.33-12.11.3 השקאהG .4, השקאה 
ת וחלונות! ושאר עבודות נחושת. ת ידיות לדלתו  5. תעשי

http://12.11.33-12.11.3G
http://12.11.33-12.11.3G
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 1. איזה לווינגר׳ היפה

 משה וינשטוק, היפה

, חיפה  משה פולונסקי

, חיפה  דוד קוסטוביצקי

/ חיפה פל  ליאופולד קו

 2. ״לפיד״ בית חרושת לספירט

 3. מר משה וינשטוק ולאופולד קופל יחדיו

ת ל ב ג ו ה בלחי מ פ ו ק ת  .4 29.11.33 ל

 5. ביח״ר לתוצרת ספירט.

 הודעה על טיב השנויים בפרטי השותפות

 הכללית ״יחזקאל יעקב דרויש ושות, נרשמה

 בבית המשפט המחוזי של יפה ופרטים אודותיה

 הופיעו בעתון הרשמי מיום 16 בפברואר 1331

 1) שנוי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של
 איזה שותף

ם: יחזקאל יעק: דרויש, מריר חודדה  השותפים הקודמי

.  אברהם אגאי

: יחזקאל יעקב דרויש, מאיר חידדה. ה ת  השותפים ע

 מר אברהם אגאי עזב את השותפות ובל זכויותיו

 וחובותיו עברו לשני השותפים הנשארים לפי תנאי החוזה מיום

 1 בדצמבר 1933.

 2) . שנוי באיש או באנשים הרשאים לחתום בשם
 השותפות.

: כל אחד משלשת השותפים היה רשאי י ו  לפני השנ

ם על ענינים רגילים של העסק, אבל מר יחזקאל יעקב  לחתו

 דרויש היה השוהף היחידי שיכול לחתום בשם השותפות

וה,  במשרד ספרי האחו

י: כל אחד מהשותפים הנשארים (יחזקאל ו  אחרי השנ

 יעקב דרויש ומאיר חודדה) רשאי לחתום על ענינים רגילים

א האדם היחידי ל מר יחזקאל יעקב דרויש הו ב  של העסק, א

 הרשאי לחתום בשם השותפות במשרד ספרי האחוזה.

 ג) שנוי בכתבת האיש או האנשים בפלשתינה
 (אי׳) הרשאים לקבל התתיבויות ובו׳ בשם הפירמה

, ירושלים : מר אברהם אגאי י ו  לפני השנ

 מר יחזקאל יעקב דרויש׳ ומאיר חודדה

ב  תל אבי

: מר יחזקאל יעקב דרויש או מאיר י ו  אחרי השנ

ב, יפו תל אבי - ו פ ב י  חודדה׳ רחו

ב ל אבי  משה ברר — ת

ב י נ יבנפלד (רודיפלד) — תל א  רודולף פו

 הלו

 שני השותפים יחדיו

 20.11.33 עד 20.11.35

 מסעדה וקפה

ב  שמאי לופיקו׳ תל אבי

ב  רבקה לופיקו, תל אבי

 *העין״

 שני השותפים יחדיו ולחוד

ת ל ב ג ו פה בלתי מ  1.11.33 לתקו

ים וסוחרים בכלי ראיה  אופטיקאי

ב ל אבי  1 יוסף מלצר — ת

ב י ב  הרברט שטיין - תל א

 The Liberty Bookstore" .2" יוסף מלצר והרברט שטיין

 3. שני השותפים יחדיו או מר הרררט שט־ין לבד

ת ל ב ג ו ת בלתי מ פ ו ק ת  .4 12.12.33 — ל

הלת ספריה הנ  5. מכירת םפרים, הוצאת ספרים ו

 1. אליאם טומה ג׳אלד, ירושלים

ד מוהמד׳ ירושלים  חגי מחמו

 איברהים אישמעיל ביי חוסייני, ירושלים

 2. סינדיקט החצץ הערבי

 3. אליאם טומה ג׳אלד או חג׳ מחמוד מוח יד ואיברהים

 אישמעיל ביי חוםייני

15.11.35—16.11.33 4. 

 5. מכירת חצץ.

 1. הינריך לנדםהוט׳ ירושלים

 גב׳ חנה גרובר, ירושלים

 2. בית מרקחת ״אלבה״

 3. שני השותפים יחדיו

ת ל ב ג ו פה בלתי מ  .4 5.11.33 להקי

 5. בית מרקחת.

 נ. אלכסנדר טשאור/ ירושלים

 גרהרד קארי/ ירושלים

 2. ״אינפורמציה׳׳ טשאור וקרו

 3. שני השותפים יחדיו

31.12.33-24.11.33 4. 

 5. הוצאה לאור של עתון לפרסום

 1. וילהלם בודנהימר׳ חיפה

 מקם בידם, חיפה

 בנו לוי׳ חיפה

 2. בית הבראה כרמל

 3. ה״ה וילהלם בודנהימר ומקם בירם לחוד

ת ל ב ג ו פה בלתי מ  .4 1.12.33 לתקו

 5. ליםד ולנהל בית הבראה בהר הכרמל.
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 נמכרת בזה מודעה כי דרי נירכרט •עפר׳ שותף כללי

ת ״שרות כלכלית ארץ-ישראליה׳׳ שנרשמה  בשותפות הכללי

גוסט, 1933; ותוקנה  בעתון הרשמי מסי 380 מיוס 3 באו

ת / 1933, עזב א  בעתון הרשמי מם' 388 מיום 14 בספטמבר

ת ביום 30 בדצמבר, 1933 וכי השותפים הנשארים דר׳ תפו  השו

ל ארנסברג ואליהו בן חורין, קבלו על עצמם את העסק  פאו

ת, וכי ימשיכו בו  של השותפות הנ״ל עם כל הזכויות והחו

הל את השותפות באותו השם.  יחדיו לנ

 תקון טעות,
ובמבר 1933  עתון רשמי מס׳ 404, מיום 23 בנ

׳ 1921  עמוד 1583, במודעה עפ״י פקודות בנין ערים 1929-

, ״ ובמקום ,׳מורח׳ ה ר ו מ ״ קרי ״ ב ר ע מ : במקום ״ ת י נ כ ת  גבולית ה

׳מערב״.  קרי .

ח ח י מד־. י ח א נ  ת

 את העתון הרשמי אפשר לקנות במחיר 30
 מיל בכל בתי מסחר הספרים ומאת םוכני העתונים
 בפלשתינה (א״י) או מאת המפקח על צרכי ההדפס־.

 והניר, מגרש הרוסים, ירושלים,

 דמי החתימה הם אלה:

 לחצי שנה לשנה

 בפלשתינה (א״י) 700 מילים 1.300 פ״פ (א״י)

 בחוץ לארץ • 800 ״ 1.500״ ״ ״

 בקשות לחתימה והמחאות ובמזומנים או בשטרות

 דאר בלבד יש להגיש למפקח על צרכי ההדפסה

 והניר מגרש הרוסים ירושלם.

 דמי חתימה ששולמו לא יוחזרו לבעליהם•

 הודעה על טיב השנויים בפרטי השותפות הכללית

 ,מרץ״—מפעל השיש הארץ־ישראלי״, נרשמה

 בבית המשפט המחוזי של יפו.

 •א. י שנוי בשותפים אי בשמו אי בשם משפחתו של
 איזה שותף.

.  ימר דב פינקלקרויט הצטרף לשותפות בשותף כללי

 ב. שנוי במועד השותפות.

. בלת ג פה בלתי מו  המועד הקורס: לתקי

 המועד החדש: 10 (עשר) שנים מיום 10 בדצמבר

.1933 

 ג. שנויי באיש או באנשים המורשים לחתים בשם
 'השותפות.

 מר הרצל כרמל או מר שלמה כרמל עם מר דב

 פינקלקרויט יחדיו.

 הודעה על טיב השנויים בפרטי השותפות

 הכללית י. ל. מוד ושרת/ מהנדסים סניטריים,

 ולחמום מרכזי וסוחרים.

 שניי בשותפים או בשמו או בשם משפחתו של
 איזת שותף.

ה. נ ד . 2) יוסף פ. אלבי  1) יוסף ליפטון םו

 הערה : מר םטלו עואד עזב את השותפות ההל מיום

ל, 1933.  . 1 באפרי

 מודעות.

.1 

 ״א. נמנטשיק וב. בשנםקי״ שותפות כללית שנרשמה
 •בבית המשפט המחוזי של יפו, ופ־־טים אורותיה
 הופיעו בעתון הרשמי מיום 14.9.33 מם׳ 388.

 מר א. נמבטשיק שותף בשותפות הנ״ל׳ בהצהרה מיום

 18.12.33 הרשומה בבית המשפט המחווי של יפו מיום 19
 בדצמבר׳ 1933, מודיע בזה ברבים כי שותפו מר ברוך בשנםקי

ה ל ט ב ת  נפטר ביום 22 בנובמבר, 1933, וכתוצאה מזה ה

 גושותפות.
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א אם ל ה א בלנ יות לא הקו  מחירי מודעות. מודעות על פרוק שותפו
 כן נחתמו ע״י כל השותפים הנוברים בהן או ע״י באי כחם

נה אימות ע י  החוקיים. חתימתו או סימן זהותו •צל חוחם טעו

 הצהרה שתנתן מטעם עורך דין.
ת דעו ם להו עי  אלה הס מחירי הפרסום הקבו

. ן הרשמי ת בעתו דעו למו  ו

נה) או חלק הימנה באותיות למודעה על פרוק שותפות שאינה חתומה ע״י כל  לכל רבע עמודה (קולו

ח ע ו נ ש א בחם החוקיים צריך לצרף הצהרה ב ב י ״ ע ו ן הרשמי 500 סיל השותפים א  העתו

אי ם לתנ א ת ה ת עורך דין האומרת שהמודעה ניתנת ב א ך לא יותר ם2/י עמודה מ ג עמודה א / 4  יותר מ
 1000 מיל השותפות שאליה מתיחםת המודעה.

ת והמודעות דלקמן אפשר לחגיש  את ההודעו
 יותר מחצי עמודה אך לא יותר מ3/4 עמודה

 1500 מיל

ך פרסומן  לפרסום ישר אל המזכיר הראשי, משרדי הממשלה, א
ת ח ך לא יותר מעמודה א  יותר משלושת רבעי עמודה א
 2000 מיל

ה ד ו ע לא יהיה בו משום מתן ת ות המודיעים ו  היה על אחרי

- : ן ת ו ת מ  על נכונותן או א
 מחיר כל המודעות וההודעות ישולם למפרע.

ת מפרקי חברות׳ וכוי א דות הדדיות, סימני מודעות מ  מודעות על רישום חברות, אגו

ה אלא אם כן בלנ  מסחר וסימני המצאה (פטנטים) לא הקו

ת הרושם המתאים. מודעות בנידון אספות׳ מנויי מנהלים׳ פדיון שטרות  הוגשו באמצעו

דות הדדיות.  ובדומה מחברות או אגו

ת על עזבונו של אדם פסו וגע לאפוטרו  צוויים בנ
דת קיום צואה וכל צו הניתן עפ״י פקודת יכל מודעה או הודעה בנידון הברה או אגודה  שמת או על תעו
ה המשפט או ת עפ״י צ־ מבי מ ס ר פ ת ת/ 1929, או בהתאם לכל פקודה אחרת או צו מבית שיתופית• מלבד אם היא מ  החברו
ה א אם כן צרפו אלי ל בל • לפרסום א  המשפט ובל הודעה על רישום או פרוק של שותפות לא רושם החברות, לא תקו
ת עורך דין האומרת שלפי ידיעתו הטובה ביותר א  יפורסמו אלא אם כן נתאשרו לפרסום ע״י בית המשפט. הצהרה מ

א נכונה. דעה הי ה או ההו ע ד ו מ  ן ה

ם י ל ש ו ר  דפוס המנזר היוני ודפוס יעזר><5ל־'״ י






