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צו הכניסה לישראל )מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים 
הומניטריים מיוחדים(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א)ב1()4( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - 
החוק(, אני מצווה לאמור:

המכסה השנתית המרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים מיוחדים לפי   .1
סעיף 3א)ב1()4( לחוק, לשנת 2020, היא 1,500.

י"ב בטבת התש"ף )9 בינואר 2020(
)חמ 3-4271(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א   

שר הפנים   

הודעת הירושה )דרכים להשקעת כספי עיזבון(, התש"ף-2020

בהתאם לתקנה 8)א( לתקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי עיזבון(, התש"ס-12000 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

מיום והוא  לתקנות,   4 בתקנה  הנקוב  הסכום  עודכן  המדד  שיעור  שינוי  עקב   .1 
ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( 1,315,234 שקלים חדשים.

כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(
)חמ 3-930-ת2(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

ק"ת התש"ס, עמ' 608; התשע"ט, עמ' 2937.  1

הודעת המכר )דירות( )הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות(, התש"ף-2020

ההוצאות  גובה  )הגבלת  )דירות(  המכר  לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפטיות(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
האמור הסכום   )2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  ביום  עודכן   ,2014  נובמבר 

בתקנה 2)1( לתקנות והוא "5,039 שקלים חדשים".

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(
)חמ 3-4892-ת2(

ן ו ט י ב א  ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

עדכון סכומים

עדכון סכום

קביעת מכסה 
שנתית מרבית

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"ג, עמ' 541; התשע"ח, עמ' 706.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 454; התשע"ט, עמ' 3540.  1
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