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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף אשקלון, תיקון(, התשע"ח-2018

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
במקום פרט )כד( יבוא:

")כד(
חוף אשקלון

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית חוף אשקלון הערוכה בקנה מידע 1:30,000 
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ט באדר התשע"ז )27 במרס 2017( ושהעתקים ממנה 
שבע  באר  הדרום,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים 

ובמשרד המועצה האזורית חוף אשקלון.

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 1448 - חלקה 12;בית שקמה
גוש 2559 - חלק מחלקות 7, 8 כמסומן במפה;

גוש 2564 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;
גוש 2565 - חלק מחלקות 9, 10, 13 כמסומן במפה;

גוש 2566 - חלק מחלקות 2, 3, 7 כמסומן במפה;
גוש 2567 - פרט לחלק מחלקות 2, 31, 33 כמסומן במפה;

גוש 2568 - חלקות 3, 5 עד 7 וחלק מחלקות 2, 4 כמסומן במפה;
גוש 2569 - חלקות 3 עד 5, 7 עד 9 וחלק מחלקות 2, 6 כמסומן במפה;

גוש 2570 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;
גוש 2571 - חלקות 3 עד 25 וחלק מחלקות 2, 28, 30 כמסומן במפה;

גוש 2572 - פרט לחלק מחלקות 38, 60 כמסומן במפה;
גוש 2573 - חלקות 5 עד 8 וחלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 2574 - חלק מחלקות 2, 6 כמסומן במפה;
גוש 2575 - חלק מחלקות 10 עד 15 כמסומן במפה;

גוש 2580 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;
גוש 2583 - חלק מחלקות 5, 14 כמסומן במפה;

גוש 2798 - חלק מחלקות 35, 37 כמסומן במפה;

גוש 2657 - בשלמותו;ברכיה
גוש 2676 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 2683 - חלק מחלקות 35, 48, 75, 80, 82, 85 כמסומן במפה;
גוש 2684 - חלק מחלקות 8, 10 כמסומן במפה;

גוש 2685 - חלק מחלקות 5, 8, 10 כמסומן במפה;
גוש 2691 - חלקות 2 עד 7, 9, 10, 14, 15 וחלק מחלקות 8, 11 עד 13, 16 

עד 19 כמסומן במפה;
גוש 2692 - פרט לחלקה 74 וחלק מחלקות 2, 73 כמסומן במפה;

גוש 2693 - פרט לחלק מחלקה 59 כמסומן במפה;
גוש 2694 - חלקות 8, 9 וחלק מחלקות 2, 4, 7 כמסומן במפה;

גוש 2695 - חלקות 3, 7, 8 וחלק מחלקות 2, 4 עד 6 כמסומן במפה;
גוש 2701 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;
גוש 2703 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התשל"ג, עמ' 387; התשע"ב, עמ' 136.  1

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"א, עמ' 552.

החלפת פרט )כד( 
בתוספת הראשונה
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 2600, 2601 - בשלמותם;בת הדר

גוש 2818 - בשלמותו;גברעם
גוש 1261 - חלקות 74, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 89, 111, 114, 123, 124, 126, 

129, 130 וחלק מחלקות 73, 113, 116, 122, 128 כמסומן במפה;
גוש 2581 - חלק מחלקות 3, 6, 12, 18, 22 כמסומן במפה;

גוש 2819 - חלקות 3, 11 וחלק מחלקות 4, 13, 14 כמסומן במפה;
גוש 2820 - חלק מחלקות 2, 5, 22, 23 כמסומן במפה;

גוש 2821 - חלקות 1, 4 עד 7, 9, 10, 12 עד 19, 21, 22, 25 עד 28, 30 וחלק 
מחלקות 8, 20, 29, 31 כמסומן במפה;

גוש 2822 - פרט לחלק מחלקות 11, 24 כמסומן במפה;
גוש 2823 - חלקות 2 עד 4, 6 עד 9, 20 עד 22 וחלק מחלקות 5, 10, 11, 

13 עד 15, 19, 23 כמסומן במפה;
גוש 2833 - חלק מחלקה 16 כמסומן במפה;

גוש 2840 - חלק מחלקות 2, 7, 13 כמסומן במפה;

גושים 2578, 2579, 2898 - בשלמותם;גיאה
גוש 2571 - חלקות 26, 27, 29 וחלק מחלקות 2, 28, 30 כמסומן במפה;

גוש 2572 - חלק מחלקות 38, 60 כמסומן במפה;
גוש 2573 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 2574 - חלקות 4, 7 וחלק מחלקות 2, 3, 6, 8 כמסומן במפה;
גוש 2575 - חלקות 3 עד 9, 16 עד 21 וחלק מחלקות 10 עד 15 כמסומן 

במפה;
גוש 2576 - חלקות 3 עד 14, 19 וחלק מחלקות 2, 15 עד 17 כמסומן 

במפה;
גוש 2577 - פרט לחלק מחלקה 51 כמסומן במפה;

גוש 2580 - חלקות 3, 4, 6 וחלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;
גוש 2581 - חלק מחלקות 2, 3, 5, 13 כמסומן במפה;

גוש 2583 - חלק מחלקות 2, 5, 14, 19 כמסומן במפה;
גוש 2846 - חלקה 17 וחלק מחלקות 1, 19, 24 כמסומן במפה;

גוש 2558 - חלק מחלקות 3, 17, 18, 25 כמסומן במפה;הודיה
גוש 2673 - חלקה 47;

גוש 2676 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;
גוש 2681 - חלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

גוש 2682 - פרט לחלקה 56 וחלק מחלקה 57 כמסומן במפה;
גוש 2683 - פרט לחלק מחלקות 35, 48, 75, 80, 82, 85 כמסומן במפה;
גוש 2684 - חלקות 2 עד 7, 9, 11 וחלק מחלקות 8, 10 כמסומן במפה;

גוש 2685 - חלקות 2 עד 4, 6, 9, 11, 12 וחלק מחלקות 5, 7, 8, 10, 13 
כמסומן במפה;

גוש 2691 - חלק מחלקות 8, 11 עד 13, 16 עד 19 כמסומן במפה;
גוש 2692 - חלקה 74 וחלק מחלקה 73 כמסומן במפה;

גוש 2695 - חלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 1432 - חלקות 26 עד 28 וחלק מחלקה 25 כמסומן במפה;זיקים
גוש 1436 - חלק מחלקה 36 כמסומן במפה;

גוש 1437 - חלקה 36 וחלק מחלקה 41 כמסומן במפה;
גוש 1439 - חלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

 13 ,9 ,8  ,2 גוש 2831 - חלקות 3 עד 7, 10 עד 12, 14 וחלק מחלקות 
כמסומן במפה;

גוש 2832 - חלקות 6, 11 עד 14, 16, 19, 20 וחלק מחלקות 2 עד 5, 9, 10, 
15, 17, 18 כמסומן במפה;

גושים 2141, 2142, 2173, 2174 - בשלמותם;חלץ
גוש 1648 - חלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גוש 1649 - חלקות 3, 27, 28 וחלק מחלקות 1, 2, 4, 5, 7, 10 עד 26, 29, 
31 עד 36 כמסומן במפה;

גוש 1650 - חלקות 3, 19 וחלק מחלקות 1, 2, 4, 6 עד 18, 20 כמסומן במפה;
גוש 2143 - פרט לחלק מחלקה 47 כמסומן במפה;

גוש 2144 - חלק מחלקות 3, 54 כמסומן במפה;
גוש 2166 - פרט לחלק מחלקות 16 עד 18, 24, 25 כמסומן במפה;

גוש 2167 - חלקות 1 עד 44, 52 עד 54, 56 עד 59 וחלק מחלקות 45 עד 
48, 51, 55 כמסומן במפה;

גוש 2168 - חלקות 19 עד 25, 27 עד 37 וחלק מחלקות 15, 18, 26, 38 
עד 43 כמסומן במפה;

גוש 2176 - חלקות 35, 36, 39 עד 45, 50, 52 עד 64, 68, 76, 77 וחלק 
מחלקות 37, 38, 46 עד 49, 51, 65 עד 67, 69 עד 72 כמסומן במפה;

גוש 2177 - חלקות 5, 37 וחלק מחלקות 6 עד 11 כמסומן במפה;
גוש 3100 - חלק מחלקות 6, 40 כמסומן במפה;

גוש 1082 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;יד מרדכי
גוש 1083 - חלק מחלקות 1, 9, 10, 12 עד 14, 17, 18, 51, 61 כמסומן במפה;

גוש 1283 - חלק מחלקה 35 כמסומן במפה;
גוש 1284 - חלקות 47, 49 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1420 - חלקות 44, 45 וחלק מחלקות 41, 47, 52 כמסומן במפה;
גוש 2819 - חלק מחלקות 12, 13 כמסומן במפה;

גוש 2824 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 2840 - חלק מחלקות 10, 15 כמסומן במפה;

גוש 2841 - חלק מחלקות 2, 12 כמסומן במפה;
גוש 2849 - פרט לחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 2850 - חלקות 13, 18, 19, 22, 30, 32, 33, 35, 38, 39 וחלק מחלקות 
1, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 37 כמסומן במפה;

גוש 2851 - חלקות 1, 2, 5 עד 22, 27, 28 וחלק מחלקות 23 עד 26, 29 
כמסומן במפה;

גוש 2852 - חלקות 4, 10, 11, 15 וחלק מחלקות 3, 6, 7, 12 עד 14, 16 
כמסומן במפה;

גוש 2853 - חלקות 11 עד 14, 22, 26 וחלק מחלקות 6 עד 8, 10, 15, 16, 
18, 20, 21, 23 כמסומן במפה;



875 קובץ התקנות 7934, ה' בשבט התשע"ח, 21.1.2018 

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 1404, 1405, 1406, 2793 - בשלמותם;כוכב מיכאל
גוש 1407 - חלקות 56 עד 72 וחלק מחלקה 77 כמסומן במפה;

כמסומן   16 עד   14 מחלקות  וחלק   17  ,13 עד   1 חלקות   -  1636 גוש 
במפה;

גוש 1637 - חלק מחלקות 1 עד 6, 13, 14 כמסומן במפה;
גוש 1638 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 2157 - חלק מחלקות 1 עד 8, 31 כמסומן במפה;
כמסומן   18  ,17  ,11 עד   5 מחלקות  וחלק   4 עד   1 חלקות   -  2158 גוש 

במפה;
גוש 2159 - חלקות 9 עד 11 וחלק מחלקה 22 כמסומן במפה;

גוש 2792 - פרט לחלקה 86;
גוש 2794 - פרט לחלקה 29;

גוש 2799 - חלקות 17, 20, 23, 27 עד 32, 34, 60 עד 100, 105 עד 112, 
115, 119 וחלק מחלקות 18, 22, 25, 33, 35, 36, 41, 46, 47, 56 עד 

59, 104, 113, 114, 116 עד 118 כמסומן במפה;
גוש 2801 - חלקות 16, 20 וחלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גוש 1431 - חלק מחלקה 54 כמסומן במפה;כרמיה
גוש 2834 - חלקות 2, 4 עד 6, 8 וחלק מחלקות 3, 7, 9 כמסומן במפה;

גוש 2838 - חלקות 2 עד 6, 8 עד 12, 14 עד 18 וחלק מחלקות 7, 13 
כמסומן במפה;

גוש 2839 - חלקות 5 עד 12, 14, 15, 17, 20, 25, 26 וחלק מחלקות 2 עד 
4, 13, 16, 18, 21 עד 24, 27, 28 כמסומן במפה;

גוש 2841 - חלק מחלקות 2, 3, 15 כמסומן במפה;
גוש 2842 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 1273 - חלקות 11, 86 וחלק מחלקות 7, 10, 12, 59, 63, 70, 85, 87 מבקיעים
כמסומן במפה;

גוש 1274 - חלק מחלקות 37, 57 כמסומן במפה;
גוש 1275 - חלק מחלקות 6, 7, 78 כמסומן במפה;

גוש 1278 - חלקה 86 וחלק מחלקות 36, 38, 40, 41, 81 עד 83 כמסומן 
במפה;

גוש 1471 - חלקה 41;
גוש 2576 - חלקה 18 וחלק מחלקות 2, 15 עד 17 כמסומן במפה;

גוש 2577 - חלק מחלקה 51 כמסומן במפה;
גוש 2833 - חלקה 7 וחלק מחלקות 4, 9, 11 כמסומן במפה;

גוש 2834 - חלק מחלקות 3, 7, 9 כמסומן במפה;
גוש 2842 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 2844 - חלקה 2 וחלק מחלקות 3, 4 כמסומן במפה;
גוש 2845 - חלקות 2 עד 9, 11, 12, 18 וחלק מחלקות 10, 13, 14, 16, 19 

עד 21 כמסומן במפה;
גוש 2846 - חלקות 6, 9, 14 עד 16, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36 

וחלק מחלקות 1, 7, 8, 12, 13, 18 עד 20, 23, 24 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 2563 - בשלמותו;משען
גוש 1163 - חלק מחלקה 47 כמסומן במפה;
גוש 1164 - חלק מחלקה 55 כמסומן במפה;

גוש 2559 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;
גוש 2561 - פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 2562 - חלקות 2 עד 15, 17, 18 וחלק מחלקות 16, 19 כמסומן במפה;
גוש 2564 - חלקות 3, 5 עד 7, 9, 10, 12 וחלק מחלקות 2, 4, 11, 13, 14 

כמסומן במפה;
גוש 2565 - פרט לחלקות 3, 4, 7 וחלק מחלקות 9, 10, 13, 79 כמסומן במפה;

גוש 2566 - חלקה 4 וחלק מחלקות 2, 3, 7 כמסומן במפה;
גוש 2567 - חלק מחלקות 2, 31, 33 כמסומן במפה;

גוש 2568 - חלק מחלקות 2, 4 כמסומן במפה;
גוש 2693 - חלק מחלקה 59 כמסומן במפה;

גוש 163 - חלקות 140, 141 וחלק מחלקות 119 עד 121, 125, 126, 128, ניצן
135 כמסומן במפה;

גוש 2782 - חלקות 3, 6 עד 13, 18, 20, 21, 24, 25 וחלק מחלקות 2, 4, 5, 
16, 19, 22 כמסומן במפה;

גוש 2783 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 2784 - חלק מחלקות 3, 4 כמסומן במפה;

גוש 2783 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;ניצן א' 
גוש 2784 - חלק מחלקות 3, 4 כמסומן במפה;

גוש 2686 - בשלמותו;ניצנים
גוש 413 - חלקות 140, 158 עד 162, 166, 189, 199, 201 עד 204, 214 
וחלק מחלקות 141, 157, 163, 164, 167, 187, 188, 205, 213, 228 

כמסומן במפה;
גוש 2672 - חלק מחלקה 20 כמסומן במפה;

גוש 2681 - חלקות 3, 4, 7, 8 וחלק מחלקות 2, 5, 6, 9 כמסומן במפה;
גוש 2771 - חלקה 19 וחלק מחלקות 3, 18, 21 כמסומן במפה;

גוש 2784 - חלק מחלקות 1, 6, 9 כמסומן במפה;
גוש 2785 - חלקה 1 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;
גוש 2786 - חלקה 1 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 2787 - חלקות 3 עד 6, 8 עד 17 וחלק מחלקות 2, 7 כמסומן במפה;
גוש 2788 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 2674 - בשלמותו;ניר ישראל
גוש 1120 - חלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

גוש 2671 - חלקות 6 עד 16, 18 וחלק מחלקות 2 עד 5, 17 כמסומן במפה;
גוש 2672 - פרט לחלק מחלקות 4, 20 כמסומן במפה;

גוש 2673 - פרט לחלקה 47;
גוש 2675 - פרט לחלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 2676 - פרט לחלקה 15;
גוש 2681 - חלק מחלקות 2, 5, 9 כמסומן במפה;

גוש 2701 - חלק מחלקות 2, 4 כמסומן במפה;
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גוש 1083 - חלק מחלקות 1, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 57 כמסומן במפה;נתיב העשרה
גוש 1284 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1421 - חלק מחלקה 30 כמסומן במפה;
גוש 1777 - חלקה 17 וחלק מחלקה 23 כמסומן במפה;

גושים 2582, 3161, 3173 - בשלמותם;תלמי יפה
גוש 1260 - חלקה 9 וחלק מחלקות 11, 13, 15, 16, 33 כמסומן במפה;

גוש 1369 - חלק מחלקות 19, 30 כמסומן במפה;
גוש 1370 - חלקות 49, 80, 81 וחלק מחלקה 75 כמסומן במפה;

גוש 2580 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 2581 - חלקות 4, 7, 8, 10, 11, 14 עד 17, 19 וחלק מחלקות 2, 3, 5, 

6, 12, 13, 18, 22 כמסומן במפה;
גוש 2583 - חלקות 4, 9, 10, 12, 22 וחלק מחלקות 2, 5 עד 8, 11, 13, 14, 

19 כמסומן במפה;
גוש 2821 - חלק מחלקות 8, 29, 31 כמסומן במפה;

גושים 377, 379, 403, 404, 405, 406, 414, 1149, 1150, 1161, 1280, 1363, התחום העודף
 ,1387 ,1381 ,1380 ,1379 ,1378 ,1377 ,1368 ,1367 ,1366 ,1365 ,1364
 ,1435 ,1434 ,1430 ,1422 ,1399 ,1395 ,1394 ,1393 ,1392 ,1389 ,1388
 ,1644 ,1643 ,1642 ,1641 ,1640 ,1639 ,1483 ,1443 ,1442 ,1441 ,1440
 ,1977 ,1976 ,1975 ,1974 ,1973 ,1970 ,1735 ,1651 ,1647 ,1646 ,1645
 ,1988 ,1987 ,1986 ,1985 ,1984 ,1983 ,1982 ,1981 ,1980 ,1979 ,1978
 ,2179 ,2178 ,2172 ,2171 ,2170 ,2169 ,2156 ,2155 ,1992 ,1991 ,1989

2181, 2182, 2185, 2560, 2702, 2797 - בשלמותם;
גוש 360 - חלק מחלקה 56 כמסומן במפה;

גוש 365 - חלק מחלקות 82, 84 עד 86, 88, 90 כמסומן במפה;
גוש 376 - פרט לחלק מחלקה 153 כמסומן במפה;

גוש 395 - חלקות 77 עד 81, 88 עד 90 וחלק מחלקות 82 עד 87 כמסומן 
במפה;

גוש 399 - חלקות 129 עד 140, 143 עד 146, 162, 166, 176 עד 179, 183 
וחלק מחלקות 141, 142, 148, 161, 163 עד 165, 167 עד 169, 171 

עד 173, 175, 182 כמסומן במפה;
גוש 400 - פרט לחלק מחלקה 149 כמסומן במפה;

גוש 401 - חלקות 100 עד 103 וחלק מחלקות 92 עד 94, 97 עד 99, 104, 
105, 114 עד 116 כמסומן במפה;

גוש 402 - חלקות 26 עד 31, 59 עד 61, 71 עד 76 וחלק מחלקות 48, 70 
כמסומן במפה;

גוש 413 - חלקות 142 עד 156, 165, 168 עד 186, 190 עד 198, 200, 206 
עד 212, 217 עד 224 וחלק מחלקות 141, 157, 163, 164, 167, 187, 

188, 205, 213, 228 כמסומן במפה;
גוש 1083 - חלקה 16 וחלק מחלקות 4, 11, 17, 25, 59 כמסומן במפה;

גוש 1096 - חלקה 34;
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גוש 1120 - פרט לחלק מחלקה 13 כמסומן במפה;
גוש 1121 - פרט לחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;

גוש 1141 - חלקות 48, 50 וחלק מחלקות 40, 47 כמסומן במפה;
גוש 1163 - חלק מחלקה 47 כמסומן במפה;

גוש 1164 - חלקות 25, 33, 34, 37 עד 54, 80, 83, 85 עד 110, 112, 114 
וחלק מחלקות 55, 69, 79, 111 כמסומן במפה;

גוש 1166 - חלקות 9 עד 11, 31, 36, 39, 40, 62, 79 וחלק מחלקות 12 עד 
16, 29, 32, 42 עד 46, 56, 57, 60, 61, 63, 99, 107 כמסומן במפה;

גוש 1260 - חלקות 14, 17 עד 28, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48 וחלק 
מחלקות 11, 13, 15, 16, 33 כמסומן במפה;

גוש 1261 - חלקות 69, 70 וחלק מחלקות 73, 113, 116, 122, 128 כמסומן 
במפה;

גוש 1273 - חלקות 1 עד 6, 8, 9, 13 עד 22, 24 עד 27, 30 עד 36, 38 עד 
40, 43 עד 58, 60 עד 62, 64 עד 66, 68, 69, 73, 75, 77, 79, 80, 82 

וחלק מחלקות 7, 10, 12, 59, 63, 70, 85, 87 כמסומן במפה;
גוש 1274 - פרט לחלק מחלקות 37, 57 כמסומן במפה;

גוש 1275 - חלקות 1 עד 5 וחלק מחלקות 6, 7, 78 כמסומן במפה;
גוש 1278 - חלקות 1 עד 12, 18 עד 22, 25, 27 עד 35, 39, 43 עד 45, 49, 
53, 55 עד 59, 62 עד 66 וחלק מחלקות 36, 38, 40, 41, 48, 81 עד 

83 כמסומן במפה;
גוש 1279 - פרט לחלק מחלקות 24 עד 26, 47 כמסומן במפה;

גוש 1283 - פרט לחלק מחלקה 35 כמסומן במפה;
גוש 1369 - חלקה 26 וחלק מחלקות 19, 30 כמסומן במפה;

גוש 1370 - חלקה 70 וחלק מחלקה 75 כמסומן במפה;
גוש 1407 - חלקות 8 עד 33, 74, 78 וחלק מחלקה 77 כמסומן במפה;

גוש 1420 - חלקות 49, 54, 55 וחלק מחלקות 41, 47, 52 כמסומן במפה;
גוש 1421 - חלק מחלקה 30 כמסומן במפה;
גוש 1431 - חלק מחלקה 54 כמסומן במפה;
גוש 1432 - חלק מחלקה 25 כמסומן במפה;

גוש 1436 - פרט לחלק מחלקה 36 כמסומן במפה;
גוש 1437 - חלקות 2 עד 4, 7 עד 9, 12 עד 14, 16 עד 28, 30 עד 33 וחלק 

מחלקות 1, 5, 34, 40, 41 כמסומן במפה;
גוש 1438 - חלקות 1 עד 3, 9, 10, 13, 17 עד 20 וחלק מחלקות 4, 6, 8, 

11, 12, 15, 16, 21 כמסומן במפה;
גוש 1439 - פרט לחלק מחלקה 26 כמסומן במפה;

גוש 1444 - חלקות 30, 33 וחלק מחלקות 9, 10, 23 עד 29, 31 כמסומן במפה;
גוש 1445 - חלקות 25, 29 עד 31, 34 עד 37 וחלק מחלקות 11, 13, 14, 

18, 19, 21, 23, 24, 26 עד 28, 32, 33, 38 כמסומן במפה;
גוש 1448 - חלקה 15;

גוש 1471 - פרט לחלקה 41;
גוש 1472 - חלקות 26 עד 28, 31 עד 34, 37 וחלק מחלקות 14, 21 עד 

25, 29, 30, 35, 36, 38 עד 41 כמסומן במפה;
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גוש 1480 - חלקה 15 וחלק מחלקות 11, 34 עד 36 כמסומן במפה;
גוש 1481 - חלק מחלקות 27, 28, 30, 31, 39 כמסומן במפה;

גוש 1636 - חלק מחלקות 14 עד 16 כמסומן במפה;
גוש 1637 - חלקות 7 עד 12, 15 עד 20 וחלק מחלקות 1 עד 6, 13, 14 

כמסומן במפה;
גוש 1638 - חלקות 3 עד 19 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 1648 - פרט לחלק מחלקה 33 כמסומן במפה;
גוש 1649 - חלקות 6, 8, 9, 30 וחלק מחלקות 1, 2, 4, 5, 7, 10 עד 26, 29, 

31 עד 36 כמסומן במפה;
גוש 1650 - חלקות 5, 21 וחלק מחלקות 1, 2, 4, 6 עד 18, 20 כמסומן 

במפה;
גוש 1733 - חלקות 2, 4 וחלק מחלקות 1, 3, 5 כמסומן במפה;

גוש 1734 - חלקות 6, 7, 10 וחלק מחלקות 1, 5, 8, 9 כמסומן במפה;
גוש 1736 - חלקות 16, 17 וחלק מחלקות 12 עד 15, 20 כמסומן במפה;

גוש 1776 - חלקה 21 וחלק מחלקות 2, 24 כמסומן במפה;
גוש 1777 - חלק מחלקות 6, 7, 23 כמסומן במפה;

כמסומן   38  ,37  ,34 מחלקות  וחלק   35  ,33 עד   1 חלקות   -  1971 גוש 
במפה;

גוש 1972 - חלקות 1 עד 7, 10 עד 17, 19 עד 28 וחלק מחלקות 8, 9, 18 
כמסומן במפה;

גוש 1990 - חלקות 3 עד 14 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;
גוש 2000 - חלק מחלקות 18 עד 20 כמסומן במפה;

גוש 2091 - חלק מחלקה 86 כמסומן במפה;
גוש 2138 - חלק מחלקות 52, 57 כמסומן במפה;

גוש 2143 - חלק מחלקה 47 כמסומן במפה;
גוש 2144 - חלקות 50, 55 וחלק מחלקות 3, 54 כמסומן במפה;

גוש 2154 - חלק מחלקה 22 כמסומן במפה;
וחלק   40  ,38  ,37  ,35  ,34  ,32  ,30 עד   27  ,23 עד   9 חלקות   -  2157 גוש 

מחלקות 1 עד 8, 31 כמסומן במפה;
גוש 2158 - חלקות 12 עד 16 וחלק מחלקות 5 עד 11, 17, 18 כמסומן 

במפה;
גוש 2159 - חלק מחלקה 22 כמסומן במפה;

גוש 2166 - חלק מחלקות 16 עד 18, 24, 25 כמסומן במפה;
כמסומן   55  ,51  ,48 עד   45 מחלקות  וחלק   50  ,49 חלקות   -  2167 גוש 

במפה;
גוש 2168 - חלקות 1 עד 14, 16, 17, 44 עד 60 וחלק מחלקות 15, 18, 26, 

38 עד 43 כמסומן במפה;
גוש 2176 - חלקות 1 עד 12, 15 עד 34, 73 עד 75, 78, 79 וחלק מחלקות 

13, 14, 37, 38, 46 עד 49, 51, 65 עד 67, 69 עד 72 כמסומן במפה;
גוש 2177 - חלקות 1 עד 4, 12 עד 36, 38, 39 וחלק מחלקות 6 עד 11 

כמסומן במפה;
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גוש 2187 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 2380 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 2522 - חלקה 28 וחלק מחלקות 20, 21, 27 כמסומן במפה;
גוש 2526 - חלק מחלקות 2, 3, 6 כמסומן במפה;

 25  ,18  ,17  ,3 מחלקות  וחלק   24 עד   19  ,9 עד   5 חלקות   -  2558 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 2559 - פרט לחלק מחלקות 7, 8 כמסומן במפה;
גוש 2561 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 2562 - חלק מחלקות 16, 19 כמסומן במפה;
גוש 2564 - חלקות 8, 15, 16 וחלק מחלקות 2, 11, 13, 14 כמסומן במפה;

גוש 2565 - חלקות 3, 4, 7 וחלק מחלקות 10, 13, 79 כמסומן במפה;
גוש 2567 - חלק מחלקות 2, 31, 33 כמסומן במפה;

גוש 2569 - חלק מחלקות 2, 6 כמסומן במפה;
גוש 2570 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 2574 - חלק מחלקות 3, 8 כמסומן במפה;
גוש 2583 - חלק מחלקות 6 עד 8, 11, 13 כמסומן במפה;

גוש 2671 - חלק מחלקות 2 עד 5, 17 כמסומן במפה;
גוש 2672 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;
גוש 2675 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 2685 - חלק מחלקות 7, 13 כמסומן במפה;
גוש 2692 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 2693 - חלק מחלקה 59 כמסומן במפה;
גוש 2694 - חלקות 3, 6 וחלק מחלקות 2, 4, 7 כמסומן במפה;

גוש 2695 - חלק מחלקות 4 עד 6 כמסומן במפה;
גוש 2701 - חלקות 3, 6, 7 וחלק מחלקות 2, 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 2703 - חלקות 3 עד 10, 12, 13 וחלק מחלקות 2, 11 כמסומן במפה;
גוש 2782 - חלקות 14, 15, 17, 23 וחלק מחלקות 2, 16, 19, 22 כמסומן 

במפה;
גוש 2783 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 2784 - חלקות 5, 7, 8 וחלק מחלקות 1, 4, 6, 9 כמסומן במפה;
גוש 2785 - חלקות 3 עד 6, 8 עד 11 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 2786 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 2787 - חלק מחלקות 2, 7 כמסומן במפה;

גוש 2788 - חלקות 4, 5 וחלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;
גוש 2792 - חלקה 86;
גוש 2794 - חלקה 29;

גוש 2798 - פרט לחלק מחלקות 35, 37 כמסומן במפה;
גוש 2799 - חלקות 2 עד 4, 16, 37 עד 40, 42 עד 45, 48 עד 55, 101 עד 
103 וחלק מחלקות 11, 12, 18, 22, 25, 33, 35, 36, 41, 46, 47, 56 עד 

59, 104, 113, 114, 116 עד 118 כמסומן במפה;
גוש 2801 - חלק מחלקה 31 כמסומן במפה;
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גוש 2819 - חלקות 7, 9, 10, 15, 17 עד 19 וחלק מחלקות 4, 12 עד 14 
כמסומן במפה;

גוש 2820 - חלקות 3, 6, 9, 11 עד 13, 17, 20, 25 וחלק מחלקות 2, 4, 5, 
7, 21 עד 23 כמסומן במפה;

גוש 2821 - חלקה 11 וחלק מחלקות 8, 20, 29, 31 כמסומן במפה;
גוש 2822 - חלק מחלקות 11, 24 כמסומן במפה;

גוש 2823 - חלקות 12, 16 עד 18, 24, 25 וחלק מחלקות 5, 10, 11, 13 עד 
15, 19, 23 כמסומן במפה;

גוש 2824 - פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 2831 - חלק מחלקות 2, 8, 9, 13 כמסומן במפה;

גוש 2832 - חלקות 7, 8 וחלק מחלקות 2 עד 5, 9, 10, 15, 17, 18 כמסומן 
במפה;

גוש 2833 - חלקות 1, 5, 6, 8, 10, 12 עד 15, 17 וחלק מחלקות 4, 9, 11, 
16 כמסומן במפה;

גוש 2838 - חלק מחלקות 7, 13 כמסומן במפה;
גוש 2839 - חלקה 19 וחלק מחלקות 2 עד 4, 13, 16, 18, 21 עד 24, 27, 

28 כמסומן במפה;
גוש 2840 - חלקות 3 עד 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 וחלק מחלקות 2, 7, 

10, 13, 15 כמסומן במפה;
גוש 2841 - חלקות 4 עד 11, 13, 14, 16 עד 18 וחלק מחלקות 2, 3, 12, 

15 כמסומן במפה;
גוש 2842 - חלקות 3 עד 7 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 2844 - חלק מחלקות 3, 4 כמסומן במפה;
 21 עד   19  ,16  ,14  ,13  ,10 מחלקות  וחלק   17  ,15 חלקות   -  2845 גוש 

כמסומן במפה;
גוש 2846 - חלק מחלקות 1, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 23 כמסומן במפה;

גוש 2849 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;
גוש 2850 - חלקות 11, 16 וחלק מחלקות 1, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 

28, 37 כמסומן במפה;
גוש 2851 - חלק מחלקות 23 עד 26, 29 כמסומן במפה;

 16  ,14 עד   12  ,7  ,6  ,3 מחלקות  וחלק   9  ,8  ,5  ,2 חלקות   -  2852 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 2853 - חלקות 2 עד 5, 9, 17, 19, 24, 25 וחלק מחלקות 6 עד 8, 10, 
15, 16, 18, 20, 21, 23 כמסומן במפה;

גוש 3100 - חלקות 13, 14, 29 וחלק מחלקות 8, 9, 35, 39, 40, 47 כמסומן 
במפה;

גוש 3141 - חלק מחלקות 13, 16, 17, 20 עד 23, 25, 42, 43, 47, 51, 53 
כמסומן במפה;

שטחים בים כמסומן במפה."

כ"ט באדר התשע"ז )27 במרס 2017(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-136-ת1(  

שר הפנים   
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צו המועצות המקומיות )מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

שר  ובהסכמת  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  ו–2א   2 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכלכלה ושר האוצר, אני מצווה לאמור:

חובב(,  נאות  תעשייתית  מקומית  )מועצה  המקומיות  המועצות  לצו   1 בסעיף   .1
התשי"ט-21989, במקום ההגדרה "תחום המועצה" יבוא:

""תחום המועצה" - 

גושים 39789, 2_100156, 3_100156, 2_100157, 1_100158, 2_100158, 5_100158, 6_100158, 
 ,400338  ,400335  ,400334  ,400331  ,400246  ,400219  ,400212  ,400097  ,100177
 ,400498  ,400429  ,400427  ,400414  ,400412  ,400344  ,400343  ,400341  ,400339

400501, 400508 - בשלמותם;

גוש 39774 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפת המועצה המקומית התעשייתית נאות 
חובב הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ב בטבת 
התשע"ח )9 בינואר 2018(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים בירושלים, 
המקומית  המועצה  ובמשרדי  שבע,  בבאר  הדרום  מחוז  על  הממונה  במשרד 

התעשייתית נאות חובב )להלן - המפה(;

גוש 39775 - חלק מחלקות 1, 5 כמסומן במפה;

גוש 39777 - חלקה 23 וחלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;

גוש 39778 - חלקה 3 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 39784 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 39790 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 39791 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100154 - חלקה 2 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100156 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100157 - פרט לחלק מחלקה 15 כמסומן במפה

גוש 4_100158 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100159 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100172 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

 גוש 2_100178 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 2_100182 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100183 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 100328 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100329 - חלקות 2 עד 9, 11 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400030 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

תיקון סעיף 1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשמ"ח, עמ' 55.  1

2 ק"ת התשמ"ט, עמ' 926; התשע"ד, עמ' 676.
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גוש 400213 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400216 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400415 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400426 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400428 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400477 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400499 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400500 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400935 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה."

כ"ב בטבת התשע"ח )9 בינואר 2018(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-269-ת1(  

שר הפנים   

הודעת עובדים זרים )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות עובדים זרים )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים 
הולמים(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת מדד שכר הדירה   .1
נוסח  ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום   ,2016 דצמבר  בחודש   שפורסם 

תקנה 2)א( לתקנות הוא כמפורט להלן:

כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  מעביד  שרשאי  המרבי  ")א( הסכום   
להלן  ב'  בטור  כמפורט  הוא  לחוק  1ה  סעיף  לפי  הולמים  למגורים  המעביד  הוצאות 

לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

טור א'
אזור מגורים

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

411.56ירושלים
467.98תל אביב

312.01חיפה

312.01מרכז

277.37דרום

255.21"צפון

2.  עקב שינוי מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת מדד שכר הדירה 
שפורסם בחודש דצמבר 2016, מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, נוסח תקנה 

2)ג( לתקנות הוא כמפורט להלן:

עדכון סכום החזר 
הוצאות

ק"ת התש"ס, עמ' 774; התשע"ז, עמ' 1396.  1

עדכון סכום 
הוצאות נלוות
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"על אף האמור בתקנות משנה )א( ו–)ב(, הסכום המרבי שרשאי מעסיק בענף החקלאות 
לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים לפי 

סעיף 1ה לחוק יהיה 231.87 שקלים חדשים."

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2017, לעומת מדד המחירים   .3
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2016, מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, נוסח 

תקנה 3 לתקנות הוא כמפורט להלן: 

"ניכוי בעד 
הוצאות נלוות

 ,2 תקנה  לפי  לנכות  רשאי  שמעביד  הסכום  על  3. )א( נוסף 
רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות 

נלוות סכום מרבי של 92.27 שקלים חדשים.

  )ב( הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה )א( שמותר לנכותו 
מעבידו,  בבית  המתגורר  בסיעוד  עובד  של  החודשי  משכרו 

הוא 79.28 שקלים חדשים.
    )ג( הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה )א( שמותר לנכותו 
משכרו החודשי של עובד זר בענף החקלאות, הוא 301 שקלים 

חדשים."

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-3040-ת2(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

הודעת עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2א לתקנות עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי 
ביטוח רפואי(, התשס"ב-22001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת מדד המחירים   .1
 ,)2018 בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום   ,2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 
בתקנה 2 לתקנות סכום הניכוי המרבי משכרו של עובד זר שאינו עובד סיעוד הוא 
הוא  בסיעוד  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  המרבי  והניכוי  חדשים,  שקלים   123.61

134.63 שקלים חדשים.

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-3146-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

 עדכון סכום
הניכוי המרבי

עדכון סכום 
הוצאות נלוות

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 66; התשס"ג, עמ' 430; התשע"ז, עמ' 750.  2
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הודעת העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה( )עדכון סכומים(, 
התשע"ח-2018

אדם  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  לתקנות  3)ו(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
)ערובה(, התשנ"ו-22006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

הממוצע  השכר  לעומת   ,2017 ספטמבר  בחודש  שפורסם  הממוצע  השכר  שינוי  עקב   .1
נוסח   ,)2017 בספטמבר   1( התשע"ז  באלול  י'  מיום   ,2016 ספטמבר  בחודש  שפורסם 

תקנה 3)א( יהיה כמפורט להלן:

"3)א( הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל 
שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה 

אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 187,622 שקלים חדשים,   )1(
שקלים   37,524 או  כאמור  עבודה  שכר  בשל  הוצאותיו  הערובה  סכום  יהיה 

חדשים, הגבוה מביניהם;

לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 187,622 שקלים חדשים ושאינן   )2(
 75% בשל  הוצאותיו  הערובה  סכום  יהיה  חדשים,  שקלים   364,647 על  עולות 

משכר העבודה כאמור או 187,622 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 364,647 שקלים חדשים, יהיה   )3(
סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 273,484 שקלים 

חדשים, הגבוה מביניהם."

ט"ז בטבת התשע"ח )3 בינואר 2018(
)חמ 3-2738-ת3(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

1      י"פ התשע"ז, עמ' 1312.

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514; התש"ע, עמ' 1378; התשע"ז, עמ' 1087.

הודעת הירושה )דרכים להשקעת כספי עיזבון(, התשע"ח-2018

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

מיום והוא  לתקנות,   4 בתקנה  הנקוב  הסכום  עודכן  המדד  שיעור  שינוי  עקב   .1 
י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, 1,295,752 שקלים חדשים.

כ"ח בטבת התשע"ח )15 בינואר 2018(
)חמ 3-930-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

עדכון סכום 
הערובה

עדכון סכומים

ק"ת התש"ס, עמ' 608; התשע"ז, עמ' 888.  1
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הודעת האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(, התשע"ח-2018

וביצוע(,  דין  )סדרי  הכללי  האפוטרופוס  לתקנות  41א)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ח-11978 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד כאמור בתקנה 41א)א( לתקנות, ישתנה הסכום הנקוב בתקנות 16)א(,   .1
התשע"ח בטבת  י"ד  מיום  האמורות  התקנות  של  ונוסחן  לתקנות,  ו–38)א()2(   31)ב( 

)1 בינואר 2018(, הוא כדלקמן:

)1( תקנה 16א -

16א. לעניין סעיף 9)ג()2( לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך 
עולה על 88,785 שקלים חדשים טעונה אישור מראש 

של בית המשפט.";

"אישור מכירת נכס

)2( תקנה 31)ב( -

 88,785 על  עולה  שאינו  בסכום  הכספי  בדוח  התקבולים  כלל  ")ב( הסתכמו 
שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדוח הכספי בלא אישור 

של רואה חשבון כאמור.";

)3( תקנה 38)א()2( -

")2( הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 88,785 
שקלים חדשים;".

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-218-ת2(

י וב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית   

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ח, עמ' 1600; התשע"א, עמ' 164; התשע"ז, עמ' 589.  1




