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1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  קביעת מס מעסיקים (שיעור מס מעסיקים לשגת 1984), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק מס מעסיקים (תיקון מס׳ 2), התש״ם—
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:  1980 ג

 שיצור המס 1. על אף האמור בסעיפים 2 ו־3 לחוק מם מעסיקים, התשל״ה—1975 2, יהא שיעור
 ותשלומו בשנת

 המס ושיעור התשלום בשנת המס 1984 — 7%. המס 1984

ד ג ל כ ה ן ־ א ו ר א ג  י״ ח באדר ב׳ התשמ״ד (22 במרס 1984) י
) שר האוצר 3 - 1 1 6 ! מ ח < 

 1 ם״ח התש״ם, עמ׳ 68.
 2 ם״ח התשל״ה, עמי 118.

 צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)(בתי מעצר לקטינים)

ז 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49(ג)(2) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
 התשל״א—11971 (להלן — החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני.
 קובע לאמור: י

ו סעיף 1 1. בצו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (בתי מעצר לקטינים), התשמ״ג— י ק  תי

 21983, אחרי ״מחוזות״ יבוא ״תל אביב״, ובמקום ״כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל
 1984)״ יבוא ״י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985)׳׳.

ן ז ו ן א ו ר ה  א׳ באדר ב׳ התשמ״ד (5 במרס 1984) א
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 6 8 מ 6 ח ) 

 1 ם״ח התשל״א, עמי 134; התשט״ב, עמי 159 ו־176.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1058.

, (  צו שידות בטחון(התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון) (מסי״ נ
׳ד-1984  התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 7, 8, 9 ו־19 לחוק שירות בטחון, התשי״ט—
(להלן — החוק), אני מצווה לאמור:  1959 [נוסח משולב] 1

ת 1. בצו זה —  *גדרו

 ״בר רישום״ — אזרה ישראלי או תושב קבוע, גבר או אישה — למעט אשה נשואה, אשת
 הרה ואם לילד שנולד בין א׳ בניסן התשכ׳׳ז (11 באפריל 1967) לבין כ״ט באלול

 התשכ״ז(4 באוקטובר 1967), שני התאריכים בכלל;
 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של הפוקד או מטעמו המיועדת אל בר־רישום או אל חייב
 שירות סדיר או חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות

 שלו אל נשלחת אליו בדואר;

 ״חייב בשירות סדיר״ — עולה שהוא אחד מאלה:
 (1) גבר שנולד בין א׳ בתשרי התשי״ד (10 בספטמבר 1953) לבין כ״ט באלול
 התשכ״ו (14 בספטמבר 1966), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר;

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 286.
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 (2) אשד, שנולדה בין א׳ בתשרי התשי״ז (6 בספטמבר 1956) לבין כ״ט באלול
 התשכ״ו(14 בספטמבר 1966), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות.סדיר;

 (3) גבר מורשה, או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי  [נוסח חדש], התשל״ז—1976 2
 השיניים [נוסח חדש], התשל״ט—31979, שנולד בין א׳ בתשרי התש״ט (4
 באוקטובר 1948) לבין כ״ט באלול התשי״ד (27 בספטמבר 1954), שני התאריכים

 בכלל, שטרם שירת שירות סדיר ?

 (4) אשה המורשית, או הזכאית להיות מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
 [נוסח חדש], התשל״ז—1976, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים י

 [נופה חדש], התשל״ט—1979, שגולדה בין א׳ בתשרי התש״ט (4 באוקטובר 1948)
 לבין כ״ ט באלול התשי״ז (25 בספטמבר 1957), שני התאריכים בכלל, שטרם

 שירתה שירות סדיר;

 ״חייב בשירות מילואים״ —

 4 (1) עולה שהוא אחד מאלה:
 (א) גבר שנולד בין כ״ב בטבת התרצ״ב (1 בינואר 1932) לבין כ״ט באלול
 התשי״ד (27 בספטמבר 1954), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב בשירות

 סדיר; •
 (ב) גבר שמורשה, או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת
 הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז—1976, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת
 רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט—1979, שנולד בין א׳ בתשרי התרפ״ט
 (15 בספטמבר 1928) לבין כ״א בטבת התרצ׳׳ב (31 בדצמבר 1931), שני

 התאריכים בכלל;

 (2) אשד, נשואה למעט אשה הרה ואם לילד המורשית או הזכאית להיות מורשית
 לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז—1976, או לעסוק
 . ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט—1979, שהיתר,
 לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש״י (1 באוקטובר 1949) לבין
 יום פרסום צו זה ברשומות, שנולדה בין א׳ בתשרי התש״ט (4 באוקטובר 1948)
 לבין כ״ ט באלול התשכ״ו (14 בספטמבר 1966), ואין בידיה תעודה המעידה שהיא

 פוטרה משירות הבטהון;

 ״מועמד לשירות״ — אדם שהוא בר־רישום, חייב בשירות סדיר או חייב בשירות מילואים;

 ״עולה״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשד, — למעט אשד. נשואה, אשה
 הרה ואם לילד — שהיה לאזרה ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש״י (1
 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה המעידה שהוא

 פוטר משירות בטחון.

מ ו ש י ף ת ל ו ב צ ״ ת  2. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה ה
 אישית. על פי

 מודעה אישית

וסח הדש 30, עמ׳ 594. ת ישראל, נ נ י י מד נ  2 די
נת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 614. י מדי נ  3 די
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 3. כל מועמד לשירות שלא קיבל עד כ״ט בניסן התשמ״ד (1 במאי 1984) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית, כמפורט

 בתוספת, בשעה 08.00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:

יצבות לרישום  התי
י פי  שלא ע

 הודעה אישית

ך לידה מועד הת יצבות  תארי

 ביו לבי! גברים נשים

 א ב ג ד

 א׳ בניסן התשכ״ז ט״ו בניסן התשכ״ז ל׳ בניסן התשמ״ד א׳ בתמוז התשמ״ד
 (11 באפריל 1967) (25 באפריל 1967) (2 במאי 1984) (1 ביולי 1984)

 ט״ז בניסן התשכ״ז ל׳ בניסן התשכ״ז א׳ באייר התשמ״ד ב׳ בתמוז התשמ״ד
 (26 באפריל 1967) (10 במאי 1967) (3 במאי 1984) (2 ביולי 1984)

 א׳ באייר ה תש כ״ ז ט״ ו באייר התשכ״ז ו׳ באייר התשמ״ד ג׳ בתמוז התשמ״ד
 (11 במאי 1967) (25 במאי 1967) (8 במאי 1984) (3 ביולי 1984)

 ט״ז באייר התשכ״ז א׳ בס־ון התשכ״ז ז׳ באייר התשמ״ד ד׳ בתמוז התשמ״ד
 (26 במאי 1967) (9 ביוני 1967) (9 במאי 1984) (4 ביולי 1984)

 ב׳ בסיון התשכ״ז ט״ז בסיון התשכ״ז ח׳ באייר התשמ״ד ה׳ בתמוז התשמ״ד
 (10 ביוני 1967) (24 ביוני 1967) (10 במאי 1984) (5 ביולי 1984)

 י״ז בסיון התשכ״ז א׳ בתמוז התשכ״ז י״א באייר התשמ״ד ה׳ בתמוז התשמ״ד
 (25 ביוני 1967) (9 ביולי 1967) (13 במאי 1984) (8 ביולי 1984)

 ב׳ בתמוז התשכ״ז ט״ ז בתמוז התשכ״ז י״ב באייר התשמ״ד ט׳ בתמוז התשמ״ד
 (10 ביולי 1967) (24 ביולי 1967) (14 במאי 1984) (9 ביולי 1984)

 י״ז בתמוז התשכ״ז ב׳ באב התשכ״ז י״ג באייר התשמ״ד י׳ בתמוז התשמ״ד
 (25 ביולי 1967) (8 באוגוסט 1967) (15 במאי 1984) (10 ביולי 1984)

 ג׳ באב התשכ״ז י״ז באב התשכ״ז י״ד באייר התשמ״ד י״א בתמוז התשמ״ד
 (9 באוגוסט 1967) (23 באוגוסט 1967) (16 במאי 1984) (11 ביולי 1984)

 י״ח באב התשכ״ז ב׳ באלול התשכ״ז ט״ ו באייר התשמ״ד י״ב בתמוז התשמ״ד
 (24 באוגוסט 1967) (7 בספטמבר 1967) (17 במאי 1984) (12 ביולי 1984)

 ג׳ באלול התשכ״ז י״ז באלול התשכ״ז י״ ח באייר התשמ״ד ט״ו בתמוז התשמ״ד
 (8 בספטמבר 1967) (22 בספטמבר 1967) (20 במאי 1984) (15 ביולי 1984)

 י״ח באלול התשכ״ז כ״ ט באלול התשכ״ז י״ט!באייר התשמ׳׳ד ט״ז בתמוז התשמ״ד
 (23 בספטמבר 1967) (4 באוקטובר 967!) (21 במאי 1984) (16 ביולי 1984)

 הייב שירות סדיר או הייב שירות מילואים — י״ ז בסיון התשמ״ד (17 ביוני 1984)

 4. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון,
 במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.

 5. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד ה׳ בכסלו התשמ״ה (29 בנובמבר 1984) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון,
 בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום ו׳ בכסלו התשמ״ה (30 בנובמבר 1984)

 בשעה 08.00.

 התייצבות
קות על פי  לבדי

דעה אישית  הו

 התייצבות
ת שלא ו ק י ד ב  ל
דעה י הו  על פ

 אישית, גברים
 — בר־רישום
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 התייצבות
קות שלא  לבדי
 על פי הודעה
 אישית, נשים
 — בר־רישום

 6. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד ג׳ בטבת התשמ״ה (27 בדצמבר 1984) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרה לשירות בטחון,
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום ד׳ בטבת התשמ״ה (28 בדצמבר 1984),

 בשעה 08.00.

יצבות  התי
ת שלא קו  לבדי
י הודעה  על פ
 אישית, חייבי

רות הדיר  שי
 ומילואים

 7. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים אשר לא קיבל עד כ״ג בתמוז
 התשמ״ד (23 ביולי 1984) הודעה אישית כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות
 לשם קביעת כשרו לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״ד

 בתמוז התשמ״ד (24 ביולי 1984), בשעה 08.00.

 התייצבות
ת קו  להשלמת בדי

 על פי
 הודעה אישית

 8. כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון, וכשרו
 לא נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כשרו במקום ובמועד שהודיעו

 לו בהודעה חתומה ביד יושב ראש הועדה הרפואית או מטעמו.

יצבות  התי
ת קו  להשלמת בדי

ל פי  שלא ע
 הודעה אישית —

ם  בר־רישו

 9. כל בר־רישום כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד כ״ד בטבת התשמ״ה (17 בינואר
 1985) הודעה כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כשרו
 ׳לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״ ה בטבת התשמ״ה (18

 בינואר 1985), בשעה 08.00.

יצבות  התי
ת קו ת בדי מ ל ש ה  ל

 שלא על פי
 הודעת אישית —

רות  חייבי שי
 טדיר ומילואים

 התייצבות
ת סדיר רו  לשי

 על פי
 הודעה אישית

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא על פי

 הודעה אישית
 גברים —
 בר־רישום

יצבות לשירות  התי
 סדיר שלא •על פי

 הודעה אישית
 נשים —

ם  — בר־רישו

יצבות לשירות  התי
ן על פי  בטחו

 הודעה אישית

 10. כל חייב שירות סדיר, וכל חייב שירות מילואים כאמור בסעיף 8, אשר לא קיבל
 עד ה׳ באלול התשמ״ד (2 בספטמבר 1984) הודעה אישית כאמור באותו סעיף, נקרא
 בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית

 במפורט בתוספת, ביום ו׳ באלול התשמ״ד (3 בספטמבר 1984), בשעה 08.00.

 11. כל בר־ רישום שנמצא יכשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקראו לשירות בטחון
 לפי סעיף 8 לחוק, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה
 אישית, אם בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב הגילים הקבועה

 בסעיף 2 לחוק.

 12. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד ב׳ בניסן התשמ״ה (24 במרס 1985) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 11, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום ג׳ בניסן התשמ״ה (25 במרם 1985), בשעה 08.00.

 13. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד ה׳ בניסן התשמ״ה (27 במרס 1985) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 11, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום ו׳ בניסן התשמ״ה (28 במרס 1985), בשעה 08.00.

 14. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שנמצא כשר לשירות, לרבות מי
 שפוקד רשאי לקראו לשירות בטהון לפי סעיף 8 לחוק, נקרא לשירות בטחון במקום ובזמן

 שהודיעו לו בהודעה אישית.

רות יצבות לשי  התי
ן שלא על פי  בטחו
 הודעה אישית —

 חייב שירות
 סדיר וחייב

ת מילואים רו  שי

 15. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, אשר לא קיבל עד כ׳ בסידן
 התשמ״ה (9 ביוני 1985) הודעה אישית, הכל כאמור בסעיף 14, נקרא בזה להתייצב
 לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״א בסיון התשמ״ה (10

 ביוני 1985), בשעה 08.00.
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 חוסמת
 לשכות הגיוס האזוריות:

 ירושלים — רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך).
 חיפה — רח׳ עומר אל־כיאם 14—12 (מול העיריה).

 תל־השומר — מחנה תל השומר (על יד קיראון).
 טבריה — רח׳ נצרת.

 באר־שבע — רח׳ יד ושם 22.

, אל״מ י ר ע ה י ש  מ
 ראש מינהל גיוס, פוקד

 ט״ז בשבט התשמ״ד (20 בינואר 1984)
 (וומ 241—3)

 ״אגרות בעד
 3יון במסמכים

 שבמשרד הרשם

ו 9 8 4 - ד ׳ ׳ מ ש ח  הודעת האגודות השיתופיות (אגרות), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ה) לתקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשמ״א—
 1981 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד יהא נוסחן של תקנות 1 עד 4 לתקנות מיום כ״ח באדר ב׳
 התשמ׳׳ד (1 באפריל 1984) כך

 !• (א) בעד עיון; במסמך מהמסמכים המפורטים להלן, לגבי כל אגודה
 שיתופית, תשולם אגרה בסך 38 שקלים:

 (1) פנקס רישום אגודות שיתופיות;
 >2) שובר או העתק של תעודת הרישום של אגודה שיתופית;

 (3) תקנותיה של אגודה שיתופית רשומה;
 (4) צו המורה על פירוקה של אגודה שיתופית;

 (5) צו המורה על ביטול הרישום של אגודה שיתופית.
 (ב) בעד עיון בפנקס השעבודים שאגודות הטילו על נכסיהן ובתיק

 השעבוד, תשולם אגרה בסך 75 שקלים לגבי כל אגודה שיתופית.
 (ג) בעד עיון בפנקס השעבודים לזכותן של אגודות שיתופיות

 המנוהל לפי סעיף 26 לפקודה, ובתיק השעבוד, תשולם אגרה בסך 38.
 שקלים לגבי כל אגודה שיתופית.

 2. בעד אישור העתק של מסמך כאמור בתקנה 1 תשולם אגרה בשיעור
 של 13 שקלים לכל עמוד של המסמך המקורי או חלק ממנו.

 3. בעד רישום של משכנתה, שעבוד או סדרה של איגרות חוב שנעשו
 בידי אגודה שיתופית תשולם אגרה בסך 305 שקלים; רישום שינוי בהם

 או ביטולם ייעשה ללא אגרה.

ד 4. בעד רישום שעבוד בהתאם לסעיף 26 לפקודה ובעד רישום העברתו ע  ״5יי•־־- ב
 רישום שעבוד , , , ,

ל של שעבוד כאמור תשולם אגרה בשיעור של 232 שקלים.״ ה ש ת ו כ ז  י

 אגודה שיתופית

 אגרות בעד
 אישור העתק

ת בעד רו  אג
 רישום שעבוד

 על נכסי האגודה

 העלאת אגרות

ר י ק ר י י א  • י
 רשם האגודות השיתופיות

 ז׳ באדר ב׳ התשמ״ד (11 במרס 1984)
 (חמ 1352—3)

 1 ק״ת התשמ״א, עט׳ 426; התשמ״ג, עמי 1923.
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ו 9 8 4 - ד ׳ ׳ מ ש ת ם בעד שיחתים), ה מי דעת שירותי הכבאות (תשלו  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים),
 זזתשל״ה—1975 1 (להלן — התקנות), ועקב התנודות במדד המחירים לצרכן, אני מודיע

 לאמור:

! סכומי קו : תי ך  נוסח התוספת לתקנות יהא החל ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984) כ
 תשלומים בעד

 שירותים
 ״תוספת

 (תקנה 2)

.1 

 טור בי
 האגרה בשקלים

840 
86 

1475 
104 
25 

840 
1053 

422 

255 

292 

735 

422 

1475 

422 

255 

2528 
104 

ר א׳  טו
ג השירות  סו

 1. שירותי עזרה וכיבוי:

 (א) נסיעת מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע —
 (1) עד 20 ב׳׳ס —

 עד 5 ק״מ
 למעלה מ־5 ק״מ, לכל ק״מ נוסף

 (2) למעלה מ־20 כ״ס —
 עד 5 ק״מ •

 למעלה מ־5 ק״מ, לכל ק״מ גוסף

 (ב) שימוש בזרנוק אי בגלילון, לכל מטר

 (ג) שימוש במשאבה, לכל שעה —
 (1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ״ק לשעה

 (2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ״30 מ״ק לשעה

 (ד) שימוש במטפה דו־תחמוצת הפחמן בעל קיבולת
 עד 10 ק״ג

 (ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק״ג

 שימוש בקצפי כיבוי למיניהם, לכל ליטר קצף

 שימוש בחמרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם), לכל
 ליטר חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכדי)

 (ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן, לכל יחידה, לשעה

 (ט) גרירת מיתקנים למקום אירוע עד 5 ק״מ

 (י) שימוש בסולם מכני, לשעה

 (יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה

 (יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי, מנוף גבהים עד 5 ק״מ
 למעלה מ־5 ק״מ, לכל ק״מ נוסף

 (ו)

 (ז)

 1 ק״ת התשל״יה, עמ׳ 619¡ התשמ״ד, עמי 140.
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ר ב׳  טו
ם י ל ק ש  האגרה נ
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 לפי עלות המים

1266 

635 

1266 

1138 
57117 

635 

531 

422 
 9486״

 טור א׳
 סוג השירות

 (יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים, לשעה

 (יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני, הידראולי או
 ציוד ריתוך במקום האירוע, לשעה

 (טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה

 (טז) הפעלת מרסס גב, לשעה

 (יז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה —
 (1) לכל מכונית

 (2) לכל כבאי

 (יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום
 (יט) שימוש במים

 (כ) הפסקת פעולתו של מנגנון אזעקה, כולל נסיעת מכונית
 כיבוי למקום

 1א. בנוסף לשירותי עזרה וכיבוי כמפורט בסעיף 1 תשלום בעד
 כל שעת עבודה לכל כבאי במקום האירוע

 2. חוות דעת מומחה במקרקעין:
 חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים בו, לרבות
 קומות הקרקע, מחסנים וכיוצא באלה (להלן — שטח),

 במטרים מרובעים —
 (א) עד 100

 (ב) למעלה מ־100 עד 5000, לכל 100 נוספים או
 חלק מהם

 (ג) למעלה מ ־5000

 3. ביקורת ציוד במקרקעין:
 ביקורת ציוד במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים —

 (א) עד 100
 (ב) למעלה מ־100 עד 500, לכל 100 נוספים או

 חלק מהם
 (ג) למעלה מ־500 עד 2000, לכל 100 נוספים או

 חלק מהם
 (ד) •למעלה מ־2000

ם ק ו ב ר ם ק י י י  ח
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ד׳ באדר ב׳ התשמ״ד (8 במרס 1984)
 (ח מ 735—3)
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