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 3גרסה 
 2022יוני 

 
 )נוהל יזמים(  נוהל קידום תכנית מפורטת ביוזמה פרטית

 
 

עירונית מברכות על יוזמות להתחדשות עירונית, ומכירות בחשיבותן  והמינהלת להתחדשות  עיריית חולון  

 להתפתחות וקידום העיר.  

 

נוהל היזמים המובא לפניכם נועד על מנת לייעל ולקדם את תהליך קליטה ואישור התוכנית בוועדות התכנון  

 עפ"י נוהל מבא"ת וחוק התכנון והבנייה תוך שיפור האיכות התכנונית. 

ת תהליך העבודה ולוחות הזמנים במטרה לאפשר ודאות תכנונית ולצמצם את תהליכי  נוהל זה מגדיר א

 התכנון,  בנוסף מייצר הנוהל שקיפות בתהליך לכלל הגורמים המעורבים ולציבור הרחב.

 
 

על מנת להגיש בקשה לבחינת האפשרות לקידום תב"ע עליכם לפעול על פי נוהל היזמים כמפורט במסמך  

 זה.

 לנוחיותכם רצ"ב תרשים הזרימה לנוהל וכן טפסים א' וג' להגשה.

א'   • ראשוניות  –טופס  תכנוניות  ראשונית    דרישות  נפחיות  כולל  במצגת  להציג  יש  אותן 

המוצע למייל  לפרויקט  המינהלת  לאדריכלית  לשלוח  יש  המלא  הטופס  את   . 

 holon.co.il-ofra@minhelet 

ג'    להתקדםעל מנת  החברתיות  הדרישות  עמוד בכלל  יש ל  –דרישות חברתיות    –טופס 

לאחר  במקביל לעבודה התכנונית ויידרשו      דרישות אלו יבוצעו  במסגרת קידום התב"ע.  

 תיאום התכנון.  
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 תאריך:_________ 
 

 'טופס א
 
 

 לכבוד אגף אדריכלות 
 מחלקת תכנון עיר 

 
 

 בחינה מוקדמת  - בקשה לקידום תוכנית ברחוב:                                                הנדון: 
 

 מגיש הבקשה : 
 מייל:         טלפון:                   שם:

 
 אבקש לערוך בדיקה ראשונית לקידום תכנית בניין עיר:מצב קיים: 

    גוש:  •

  חלקות:   •
   כתובת: •

  שטח המתחם בדונמים:   •
 
 וכו'(: מס' יח"ד קיימות זכויות בניה על פי תכנית מאושרת )מס' מבנים, מס' קומות,  .1
 שטח בניה לפי היתר:  .2
 בפועל: שטח בניה  .3
 גובה + אחוזי בניה:  –תבנית הבניה לפי תכנית המתאר בהכנה  .4
 

 אבקש לבחון אפשרות לקידום תכנית  מהות הבקשה: 
 מטרת הבקשה:   .1
 תכנית להסדרת חריגות בניה: כן, לא )אם התשובה כן, יש לצרף מסמכים רלוונטיים כגון; פיקוח, ועדה( .2
 מהות השינוי:  .3
 
 מצורפים הנספחים הבאים: 

 מפת התמצאות של סביבת  התכנית    :1נספח  
 תצלום אויר של סביבת  התכנית   : 2נספח  
 תשריט ייעודי קרקע לפי תכנית מאושרת   : 3נספח  
 תצלומי רחוב של  שטח התכנית והמגרשים הסמוכים לה  : 4נספח  
 קטע רלוונטי מתוך תשריט ייעודי קרקע של תכנית המתאר,   : 5נספח  
 לוונטי מתוך תשריט תבנית הבנייה של תכנית המתארקטע ר  : 6נספח  
 קומה טיפוסית ,חזית לרחוב וחתך סיכמתים:           7נספח  

הסמוכה :            8נספח   הסביבה  את  הכוללת  קרקע  קומת             תכנית 
 

קומות: רב  מבנה  או  מבנים,  מספר  של  בינוי  תוספת  הכוללת  בקשה   לכל 
 
 הסביבה הסמוכה. תלת ממד הכולל את  .1
 .ביצוע שלביות הצגת .2
הצגת פתרון תחבורתי סכמתי למתחם וסביבתו  .3



     

 

  

 
 2022 יוני

 
 פס ג' טו

 
 

 ודרישות לעבודה חברתית במיזמי פינוי בינוי הנחיות 
 

המינהלת להתחדשות עירונית הוקמה על ידי עיריית חולון והחברה הכלכלית בשיתוף משרד הבינוי והשיכון  
 . התחדשות עירונית מסוגפרויקטים של  בהאצה וקידוםבמטרה לסייע 

 
  התקדמות   הגשת המסמכים תמנע המשךאי    ,הינן חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון  הדרישות במסמך זה *

 בעיר.  הנדסהאל מול מינהל   בהליך התכנוני
 העבודה החברתית הנעשית במתחם על כל היבטיה תעשה במקביל לעבודה התכנונית.

 
לאור העובדה כי מדובר   מול בעלי הנכסים ודיירי המתחםנכונות     היא לייצר רצף פעולות  מטרת הדרישות

יחסי כוחות לא  ,  , שמאופיין בחוסר וודאות, חששות, עבודה מול גורמי מקצוע שוניםארוך וממושךבתהליך  
הדיירים    ומעורבות   בחקיקה תוך שיתוףיישום הכלים החברתיים אשר חלקם כבר מעוגנים    מאוזנים ועוד.

  התקדמות ניכרת לקידום המיזם.  רו לפרויקטיאפש,  מגבלותהבקידום תהליכי התכנון ושיקוף המורכבות ו
 

נכנסו לתוקפן תקנות פינוי בינוי ) עידוד מיזמי פינוי בינוי( כינוס בעלי    2022לידיעה, החל מחודש פברואר  
 ייבצעו על פי התקנות.  ל. קיום הכנס והפרוטוקו2022 -הדירות ומסמך עיקרי הצעה, התשפ"ב

 
 

 על היזם להגיש:,  תיאום התכנוןכחלק מקידום המיזם, בשלב 
 

 ( 1"אחיזה בקרקע" ) נספח תצהיר  .1
 מבעלי הנכסים במתחם  50%המאשר כי היזם התקשר עם לפחות *, היזם תצהיר חתום על ידי עו"ד 

ציבוריות  דירות    40%*דירות ציבוריות בפרויקט אינן נחשבות בחישוב האחוזים הנדרשים להחתמה ע"י המארגן או היזם באם יש  
 לחוק מארגנים( . החישוב יעשה על ידי חישוב היחסיות של שאר הדירות.  9או יותר בבניין )ראי סעיף 

 
 פרוטוקול כנס דיירים ראשון .2

 2022 -) עידוד מיזמי פינוי בינוי( כינוס בעלי הדירות ומסמך עיקרי הצעה, התשפ"בכהגדרתו בחוק 
 

 ( 3-ו 2מלא  )נספח  דו"ח חברתי : מיפוי ראשוני, ודו"ח חברתי  .3
 חברתי של המתחם המיועד להתחדש.  -הינו מסמך מעמיק הכולל איפון מרחבי וסוציאלי דוח חברתי

 . דו"ח חברתי מלא  -ב מיפוי ראשוני,  -א: שני חלקיםיש להגיש בהדוח החברתי את 
 מוסמך לתחום. יועץ חברתי  מומלץ להעסיק על מנת להגיש דוח חברתי,   

 
 יש להתחיל כבר בשלב בדיקות ההתכנות הראשונית.    הראשוני   את המיפוי

 
יכלול מסמך מעמיק הכולל שאלוני עומק, ראיונות  הנ"ל    יוגש לקראת פורום איכות התכנון.דוח חברתי מלא  

חברתיים ממצאים  המתחם,  ובתוכה  השכונה  סקירת  מרח-בשטח,  ממצאים  פיזיים,  -ייםבסוציאליים, 
 המלצות חברתיות, ואת כלל המסמכים שעל היזם להגיש, במידה ולא הוגשו.המלצות לתכנון , 

 
ותיאום ציפיות משולבת   יש לפנות למינהלת לפגישת  היכרות של היועץ החברתי   לפני תחילת עבודתו -

 של היזם והיועץ החברתי(.
תכנון  , צוות העל היועץ החברתי והיזם לייצר פגישה יחד עם המינהלת  לאחר הגשת הדו"ח החברתי -

 תקציר  הדו"ח בכלל התחומים )תכנון וחברתי(.   גועו"ד מלווה דיירים,  שבו יוצ
  

 



     

 

  

 
 
 

 * 2נספח  -מדריך הכנה ומבנה לדו"ח חברתי
 *  3נספח    -יועץ חברתיה  ועבודתו שלעל העבודה החברתית ליזם  דריך מ
 

 * 4נספח  –  מיפוי בעלי נכסים במתחם .4
 (.  4יש למלא את הטבלה המרכזת את פרטי הדיירים במתחם )נספח 

 
 * (5+6)נספח   ופרטי הקשר שלהםהסמכת נציגות דיירים  .5
וכן כתב הסמכה של הנציגות  ייש להעביר פרוטוקולים של אס .א נציגות  )בעלי הנכסים( למינוי  דיירים  פות 

חתימות של בעלי הנכסים לכל הפחות. מידע נוסף אודות הסמכת נציגויות וכן דוגמה לכתב    51%הכולל  
דיירים"   נציגות  ניתן למצוא ב"עקרונות לבניית  עירונית  הסמכה מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות 

 (.  5)נספח 
 (.  6א את טבלת פרטי הקשר של הנציגות )נספח  יש למל .ב

 
 כתב מינוי מעו"ד מלווה מטעם הדיירים  .6

 פות דיירים / מכרזים למינוי עו"ד / חוזה התקשרות אשר נחתם בין הצדדים.  ייש למסור פרוטוקולים של אס
 

 עדכונים שוטפים לבעלי הנכסים במהלך הדרך: - המלצה בלבד .7
 אישור חלופה נבחרת   /כנס בחירת חלופות   -א'

בכנס זה יוצגו לבעלי הדירות החלופות השונות לתכנון, ויינתן מקום לתושבים להביע את קולם ובכך לייצר  
 אמון שותפות ומעורבות התושבים.

 התכנון  חלופת הודעת עדכון על בחירת    - 'ב
 דה עדכון התושבים בדבר התוכנית שהוגשה להפקהודעת   -  ג'
 עדכון התושבים בדבר קבלת תוקף לתוכנית, והשלבים האלה. הודעת   - ד'
 הקמת אמצעי דיגטלי לשיתוף מידע עם בעלי הנכסים, אשר יתעדכן באופן שוטף.   -ה'
 
לשונית מידע  באתר המינהלת להתחדשות עירונית חולון, תחת    ה נמצאיםההנחיות להגשוכלל המסמכים  *

 נוהל יזמים"" –לתושב 
 
 
 

 : למידע נוסף, מוזמנים ליצור קשר עם המינהלת להתחדשות עירונית, חולון
 holon.co.il-office@minhelet  - מייל      7284291-03  - טלפון

 
 

 
 
 

 



 

 
 03גרסה

 22יוני 

   נוהל קידום תכנית מפורטת ביוזמה פרטית 
 

 ימי  עבודה  14למענה עד   צפי

 
 

 

 ימי  עבודה  14למענה עד   צפי

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 יום  30 -כ

 
לטובת קידום תכנון בהסכמה מקדמית של בעלי המקרקעין לטובת היזם דרישת המינהלת להתחדשות עירונית  *         

 קבלת טופס דרישות לקידום תוכניות בחולון 
 ')אטופס )

 הגשת המצגת + תכנית + דוח חברתי 

 הגשת דוח חברתי מלא כולל     ▪ מלא לטובת פורום איכות תכנון 

 .ותכנוניותחברתיות המלצות 

            נדרשת עבודה בהתאם      ▪
   9222ת לתקנו 

 פניית המינהלת לדיירי   ▪

 ')טופס ב) המתחם     
 פניית המינהלת ליזם לטובת    ▪

לעבודה    הנחיות  מתן 

 במתחם ורשימת  חברתית

 ')ג  טופס)חובה   מסמכי 

 
 יועץ חברתימומלץ להעסיק *

 .מוסמך 
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 יזם פונה למינהלת לקידום תכנית מפורטת

היזם מעביר לאדריכל המינהלת מצגת על     

  התכנון  עקרונותפי הדרישות הכוללת את  

 התכנון 

:Go  
 אישור

להתקדם מול  

 תכנון מחלקת 

Go  בתנאים:  

יש להשלים  

 תנאים 

 -לטובת ה
GO 

:No-Go  

הבקשה אינה  

 תואמת את 

         מידניות     

 העירייה 

  1פגישה 

 הצגת הפרויקט
 יזם ואדריכל הפרויקט מול צוות התכנון בעירייה 

החובה מטעם  מסמכי

להתחדשות  המינהלת

מיפוי חברתי  נספח :עירונית

 ובניית תכנית ראשוני

 לליווי המתחם חברתית

 .ציבור ושיתוף

 ד"נציגויות ומינוי עו סטטוס

 .הדיירים מטעם מלווה

 כתבי הסמכה הגשת(

 ים(ופרוטוקול

 על תצהיר אחיזה חתימה

 50% -עם למעלה מ בקרקע

 *.זכויותבעלי  חתימות

▪ 

▪ 

 

 

 

▪ 

 3פגישה 

בדיקת התכנון והגשת מסמכי החובה כפי 

 2שנדרשו בפגישה 
 ע"בדיקת המסמכים הרלוונטיים לקראת פורום מה

 2פגישה 

 תיאום תכנון ראשוני
פ דרישות הגורמים "קבלת הנחיות לעדכון תכנון ע

דרישות מסמכי החובה של  +השונים בעירייה 

 המינהלת להתחדשות עירונית

 התכנית בהתאם הגשת

 .ת"מבא לנוהל

במסלול  בינוי פינוי מתחמי

 המלצהקבלת מכתב  :מיסוי

 .ע"על ידי מה חתום

 דרישה לקיום כנס תושבים

 בעלות השפעה משמעותית על העיר תכניות

 .ע"בפורום איכות התכנון בראשות מה יוצגו



רשומות

קובץ התקנות
14 בפברואר 2022  9992 י"ג באדר א' התשפ"ב 

עמוד

 תקנות פינוי ובינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי( )כינוס בעלי הדירות ומסמך עיקרי הצעה(, 
התשפ"ב-2022                                                                                                                                               2026

 תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה )מתן העדפה אזורית( )תיקון(, 
התשפ"ב-2022                                                                                                                                               2030

תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( )הוראת שעה(, התשע"ו-2015 )תיקון(, התשפ"ב-2022                   2030

תקנות הצלילה הספורטיבית )תעודות( )תיקון(, התשפ"ב-2022                                                                         2032

קובץ התקנות 9992, י"ג באדר א' התשפ"ב, 14.2.2022



קובץ התקנות 9992, י"ג באדר א' התשפ"ב, 14.2.2022  2026

תקנות פינוי ובינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי( )כינוס בעלי הדירות ומסמך 
עיקרי הצעה(, התשפ"ב-2022

ובינוי(,  פינוי  מיזמי  )עידוד  ובינוי  פינוי  לחוק  1ב)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרווחה  ושר  והשיכון  הבינוי  שר  עם  התייעצות  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-12006 

והביטחון החברתי, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
וקול  תמונה  העברת  המאפשרת  מוקדים  כמה  בין  תקשורת   - חזותית"   "היוועדות 

בזמן אמת;

"תוכנית החיזוק" - תוכנית החיזוק כהגדרתה בחוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים 
מפני רעידות אדמה(, התשס"ח-22008.

)א( לפני חתימה על עסקת פינוי ובינוי ראשונה יקיים היזם כינוס של בעלי הדירות   .2
בבית המשותף או ישתתף בכינוס כאמור; בכינוס יפרט היזם לפני בעלי הדירות את 

כל אלה:

)1( סוג העסקה שמציע היזם, ובכלל זה פירוט אם היא עסקת פינוי ובינוי או 
עסקה לפי תוכנית חיזוק בדרך של חיזוק או בדרך של הריסה ובנייה מחדש, וכן 

פירוט של אבני הדרך העיקריות הנדרשות לקידום הפרויקט;

)2( ניסיונו של היזם בתחום הבנייה או ההתחדשות העירונית, בפירוט שמות 
פרויקטים שביצע, כתובתם ושלב ביצועם;

לקידום  הדירות  בעלי  בקרב  היזם  של  מטעמו  הפועלים  הגורמים  )3( פירוט 
העסקה, לרבות עורך הדין, והבהרת העובדה שעורך דין היזם אינו מייצג את 

בעלי הדירות בעסקה;

העסקה  אם  ובינוי,  הפינוי  במתחם  לכלול  שבכוונתו  המשותפים  )4( הבתים 
היא עסקת פינוי ובינוי;

לפי  עירונית  בהתחדשות  מוגבלויות  בעלי  ושל  קשישים  של  )5( זכויותיהם 
הדין;

)6( זכותם של בעלי הדירות לדרוש את תרגום טופס עיקרי ההצעה לערבית, 
רוסית או אמהרית, כאמור בתקנה 3)ב(;

)7( בבית משותף שחלק מהדירות בו הן דירה ציבורית כהגדרתה בחוק זכויות 
הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-31998, יפנה היזם את דיירי אותן דירות לחברות 

לדיור ציבורי, לבירור זכויותיהם בהליך;

)8( מסירת מידע על המינהלת העירונית הפועלת ברשות המקומית שבתחומה 
נמצא הבית המשותף ופרטי הקשר שלה, וכן יפנה היזם אל המידע המצוי באתר 

האינטרנט של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

)ב( יזם ייחשב כמי שעמד בחובת כינוס בעלי הדירות, אם התקיימו כל אלה:

)1( 10 ימים לפחות בטרם מועד האסיפה, פורסמה הודעה הכוללת את מועד 
הכינוס, מיקומו, מטרתו ושם היזם, כמפורט להלן:  

הגדרות 

כינוס בעלי הדירות

ס"ח התשס"ו, עמ' 171.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 154.  2
ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.  3
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ההודעה הוצגה במקום בולט על גבי הבית המשותף או בתוכו, ובבית  )א( 
משותף הכולל מספר כניסות - בכל אחת מהכניסות;

ההודעה נמסרה לבעלי הדירות בשתיים מהדרכים האלה לפחות:  )ב( 

)1( הונחה בתיבת הדואר של הדירה;

)2( הונחה בפתח הדלת של הדירה;

)3( נמסרה לבעל הדירה באמצעים אלקטרוניים;

המקומית  ברשות  הפועלת  העירונית  למינהלת  נמסרה  ההודעה  )ג( 
שבתחומה נמצא הבית המשותף;

ההודעה תהיה בשפה העברית, ואולם בבית משותף המצוי בשכונה  )ד( 
ערבית,  דוברי  הם  הדירות  מבעלי  משמעותי  שיעור  שבהם  ביישוב,  או 

רוסית או אמהרית ואינם דוברי עברית, תהיה ההודעה גם בשפה זו;

)2( על שיעור ההשתתפות בכינוס יחולו ההוראות האלה: 

בכינוס השתתפו בעלים של 40% מבעלי הדירות בבית המשותף, ושני  )א( 
יודיע  היזם  מהאמור,  נמוך  המשתתפים  שיעור  אם  לפחות;  דירות  בעלי 
על כינוס נוסף ביום אחר, לפי פסקה )1(, וייחשב כמי שמילא אחר חובת 
כינוס האסיפה אם בשני הכינוסים יחדיו השתתפו בעלים של 30% מכלל 

הדירות, לכל הפחות;

ציבוריות,  דירות  הן  המשותף  בבית  מהדירות  היותר  לכל   40% אם  )ב( 
יימנו השיעורים האמורים מתוך הדירות שאינן דירות ציבוריות בלבד; 

לעניין פסקת משנה זו - 

"דירה ציבורית" - דירה שהיא בבעלות, בחכירה לדורות או בניהולה של 
חברה לדיור ציבורי, לרבות דירה כאמור שהבעלות או החכירה בה 

משותפת לכמה חברות לדיור ציבורי;

"חברה לדיור ציבורי" - כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה(, 
התשנ"ט-41998;

)3( בכינוס פורטו כל הנושאים האמורים בתקנת משנה )א()1( עד )4(; 

)4( אם ידוע כי שיעור משמעותי מבעלי הדירות בשכונה הם דוברי ערבית, 
רוסית או אמהרית ואינם דוברי עברית, נכח בכינוס מתורגמן שהבהיר את עיקרי 

הדברים למשתתפים מקרב בעלי הדירות האמורים; 

)5( נערך פרוטוקול לכינוס כאמור בתקנה 4, והפרוטוקול נמסר לבעלי הדירות 
בבית המשותף.

כינוס יכול שיהיה לבעלי דירות בבית משותף אחד או יותר, ובלבד שמספר בעלי  )ג( 
הדירות המרבי המשתתף בכינוס לא יעלה על 200 דירות; תקנות אלה יחולו לגבי כל 

בית משותף בנפרד.

בלי לגרוע מזכותם של בעלי הדירות בבית המשותף להשתתף במפגש עם היזם  )ד( 
חזותית  בהיוועדות  בכינוס  השתתפות  לאפשר  רשאי  היזם  יהיה  שיחליט,  במיקום 
לבעל דירה המבקש לעשות כן, ויהיה חייב לאפשר זאת לבקשת 20% מבעלי הדירות, 

לפחות. 

ס"ח התשנ"ט, עמ' 2.  4
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)א( פרוטוקול הכינוס, הכולל את הפרטים המנויים להלן, יוצג על גבי הבית המשותף   .3
בדרך האמורה בתקנה 2)א( ויימסר כאמור בתקנה 5 לבעלי הדירות: 

כתובת הבית המשותף שלגביו התקיים הכינוס;  )1(

מועד הכינוס ומיקומו;  )2(

הפרטים האמורים בתקנה 2;  )3(

עיקרי הדברים שנאמרו בכינוס;  )4(

פרטי היזם, ובכלל זה שמו ומספר הזהות שלו, כתובת מקום משרדו ודרכי   )5(
יצירת קשר עימו, ואם הוא תאגיד - אף את הפרטים כאמור של המנהל הכללי 

של התאגיד ואת מספר הרישום של התאגיד;

בכינוס  נציגות  להן  שהייתה  הדירות  ומספר  בכינוס  המשתתפים  שמות   )6(
מתוך כלל הדירות בבית המשותף.

)ב( דרשו זאת 15% או שלושה, לפחות, מבעלי הדירות בבית המשותף, לא יאוחר 
או  רוסית  לערבית,  הכינוס  פרוטוקול  את  היזם  יתרגם   - הכינוס  לאחר  ימים  מ–14 

אמהרית, לפי העניין.

)א( מסמך עיקרי הצעה כאמור בסעיף 1א)ב( לחוק יכלול, לכל הפחות, את כל אלה:   .4
שלו,  ההתאגדות  מספר  או  שלו  הזהות  מספר  שמו,  לרבות  היזם,  פרטי    )1(
כתובתו ופרטי ההתקשרות עימו; אם היזם תאגיד - פירוט בעלי השליטה או 

מנהלי התאגיד;  

)2(  הניסיון המקצועי של היזם בתחום הבנייה ובתחום ההתחדשות עירונית, 
למועד  שקדמו  השנים  עשר  במהלך  שביצע  הפרויקטים  רשימת  תצורף  ואליו 
המסמך, הכוללת פירוט כתובת הפרויקט, סוג הפרויקט, מספר יחידות דיור קיים, 

הפעולות שביצע בעצמו בכל אחד מהפרויקטים ושלב ביצוע הפרויקט;

)3(  הליכים משפטיים ומינהליים כנגד היזם - פירוט הליכי פשיטת רגל, כינוס 
נכסים, פירוק או הקפאה המתנהלים כנגד היזם או מי מבעלי השליטה בו וכן 
פירוט החלטות לגבי היזם שקיבל הממונה על פניות דיירים ברשות הממשלתית 
להתחדשות עירונית, כמשמעותו בסעיף 7 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות 

עירונית, התשע"ו-52016; 

)4(  סוג העסקה המוצעת - עסקת פינוי ובינוי או עסקה לפי תוכנית חיזוק בדרך 
של חיזוק ועיבוי או בדרך של הריסה ובנייה, תוך פירוט השלבים העיקריים בה; 

)5(  מאפייני הבינוי המוצע - לרבות מספר קומות, מספר יחידות דיור, חיבור 
למגרשים סמוכים, השימושים המותרים, לרבות פירוט בדבר עירוב שימושים, 

אם מתוכנן; 

של  או  המקומית  הוועדה  של  התנגדותה  או  העקרונית  הסכמתה  פירוט    )6(
הרשות המקומית לבינוי המוצע, אם ניתנה; 

)7(  עקרונות התמורה המוצעת לבעלי הדירות, כדוגמה: 

תוספת לשטח הדירה - תוספת מוצעת במטרים רבועים או באחוזים  )א( 
או במספר חדרים ויכול שיצוין טווח תמורות;

הצגת פרוטוקול 
הכינוס ומסירתו 

לבעלי הדירות 

מסמך עיקרי הצעה 

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  5
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הצמדות לדירה כגון: מרפסת שמש, מחסן, חניה;   )ב( 

הריסה  של  דרך  על  חיזוק  תוכנית  לפי  ובעסקה  ובינוי  פינוי  בעסקת  )ג( 
ובנייה - פירוט קומה וכיווני אוויר של דירת התמורה וכן שכר דירה ועלות 

ההובלה של תכולת הדירה לדירה חליפית וממנה; 

מפרט הדירה ואפשרויות שדרוג; )ד( 

כגון:  היזם,  יישא  שבהן  וההוצאות  העלויות  פירוט   - הפרויקט  הוצאות    )8(
עלויות ההקמה של הפרויקט, המסים הכרוכים בו, עלות שכר טרחת עורך דין  

הדיירים ועלות שכרם של יועצים נוספים של הדיירים; 

)9(  פירוט התנאים העיקריים הנדרשים לקיום העסקה - תנאים מתלים, ופרק 
הזמן לקיומם, בהתאמה לסוג העסקה - כגון: התקשרות עם רוב מזערי נדרש, 

אישור תוכנית והגשת בקשה להיתר בנייה; 

)10(  אופן מימון הפרויקט - קיומו של ליווי בנקאי או מימון בדרך אחרת; 

)11(  לוח זמנים משוער לקידום הפרויקט או שלביו העיקריים; 

)12(  בטוחות - פירוט הבטוחות המוצעות, אם מוצעות, לרבות בטוחה לדירת 
המוצעת  הערבות  סוג  ופירוט  לרישום,  למסים,  לבדק,  שכירות,  לדמי  תמורה, 

ואמות המידה לקביעת סכומה; 

בשל  לעלות  צפויה  התחזוקה  עלות  כי  להבהיר  יש   - התחזוקה  עלות    )13(
גנרטורים  מעליות,  כגון:  מהם,  כתוצאה  הנדרשים  והמיתקנים  הבינוי  מאפייני 
ומערכות כיבוי אש; יש לפרט אם היזם מתחייב לשאת בעלות התחזוקה לפרק 

זמן מוגדר; 

)14(  ארנונה - יש להבהיר כי סכום הארנונה צפוי לעלות אם לפי העסקה דירת 
התמורה שיקבל בעל הדירה תהיה גדולה בשטחה מהדירה הקיימת שבבעלותו;

)15(  פירוט עניין אישי בפרויקט של היזם, בעל שליטה או מנהל של היזם או של 
קרובו של כל אחד מאלה; לעניין זה - 

 "עניין אישי" - בעלות בדירה בבניין, קשר עם עורך דין, דייר, מארגן או 
אחר המעורב בפרויקט; 

אחות  או  אח  זוגם,  ובני  בת  או  בן  הורה,  הורה  הורה,  זוג,  בן   - "קרוב"   
וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, 
לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב )חורג( וכן כל אדם אחר הסמוך על 

שולחנו של היזם, וכן שותף, מעסיק או עובד;

)16(  מועד התפוגה של ההצעה; 

העירונית  ההתחדשות  לעסקת  באשר  נוסף  מידע  לקבלת  האפשרות    )17(
באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית או מהמינהלת 

העירונית להתחדשות עירונית, אם קיימת. 

)ב( דרשו זאת 15% או שלושה, לפחות, מבעלי הדירות בבית המשותף, לא יאוחר 
ההצעה  עיקרי  טופס  את  היזם  יתרגם   - ההצעה  עיקרי  מסמך  מקבלת  ימים  מ–14 

לערבית, רוסית או אמהרית, לפי העניין.
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פרוטוקול הכינוס כאמור בתקנה 3, מסמך עיקרי הצעה כאמור בתקנה 4 והודעה על   .5
חתימת עסקת פינוי ובינוי ראשונה כאמור בסעיף 1ב)ג( לחוק יישלחו לבעלי הדירות 
באחת או שתיים מהדרכים המפורטות להלן, שבה בחר בעל הדירה לקבל הודעות 

מהיזם, ולפי פרטי ההתקשרות שמסר ליזם לצורך קבלת הודעות מסוג זה:

דואר;  )1(

דואר אלקטרוני;  )2(

מסרון;  )3(

אמצעי תקשורת אחר.  )4(

ח' באדר א' התשפ"ב )9 בפברואר 2022(
)חמ 3-6241(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה )מתן העדפה 
אזורית( )תיקון(, התשפ"ב-2022

טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק  15לו)ג(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
בתעשייה, התשמ"ד-11984, לאחר שהונחה לפנינו חוות דעת של מועצת הרשות הלאומית 

לחדשנות טכנולוגית, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

בתקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה )מתן העדפה אזורית(,   .1
התשע"ח-22018, אחרי תקנה 3 יבוא:

"מתן העדפה 
אזורית לפי מסלול 

הטבה מס' 48

על הטבות לפי מסלול הטבה מס' 48 של הרשות הלאומית   .4
לחדשנות טכנולוגית - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר 
הטכנולוגית  היזמות  לקידום  אזורית  העדפה  תינתן  שבע, 

בתחום עיריית באר שבע."

ה' באדר א' התשפ"ב )6 בפברואר 2022(
)חמ 3-5600(

ן ה כ ה - ש ק ר פ ית  ר ו א
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א
שר האוצר

תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( )הוראת שעה(, התשע"ו-2015 
)תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)2()ב( ו–243 לפקודת מס הכנסה1, ובאישור ועדת הכספים 
של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

שליחת הודעות 
ומסמכים 

הוספת תקנה 4 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 2363; התשע"ט, עמ' 1608.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ב, עמ' 166.  1



2031 קובץ התקנות 9992, י"ג באדר א' התשפ"ב, 14.2.2022 

בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( )הוראת שעה(, התשע"ו-22015, בתקנה 1 -   .1
האמור  התחילה  יום   - ")להלן  יבוא  "התש"ע-2009"  אחרי  )ב(,  משנה  בתקנת   )1(

בתקנת משנה )ב((";

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:   )2(

")ב1( בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( עד יום י"א בטבת 
שנרשם  רכב  לרשותו  שהועמד  עובד  לגבי  יקראו   ,)2025 בדצמבר   31( התשפ"ו 
לראשונה לפני יום התחילה האמור בתקנת משנה )ב(, שסיווגו M1 או N1 כאמור 
את   ,)hybrid( מנוע  משולב  רכב  ושהוא  התעבורה  לתקנות  271א)ד(  בתקנה 
הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות העיקריות, בהפחתת 500 שקלים חדשים.";

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:  )3(

")ג1( בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( עד יום י"א בטבת 
שנרשם  רכב  לרשותו  שהועמד  עובד  לגבי  יקראו   ,)2025 בדצמבר   31( התשפ"ו 
 N1 או M1 לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה )ב( או אחריו, שסיווגו
 ,)hybrid( לתקנות התעבורה, ושהוא רכב משולב מנוע )כאמור בתקנה 271א)ד
את תקנה 2)א( לתקנות העיקריות, כאילו אחרי "מכפלה של 10 שקלים חדשים" 

בא "בהפחתת 500 שקלים חדשים.";

אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  )4(

")ד1( בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( עד יום י"א בטבת 
שנרשם  רכב  לרשותו  שהועמד  עובד  לגבי  יקראו   ,)2025 בדצמבר   31( התשפ"ו 
 N1 או M1 לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה )ב( או אחריו, שסיווגו
כאמור בתקנה 271א)ד( לתקנות התעבורה, ושהוא רכב פלאג־אין, את תקנה 2)א( 
לתקנות העיקריות, כאילו אחרי "מכפלה של 10 שקלים חדשים" בא "בהפחתת 

1,000 שקלים חדשים. 

)ד2( בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( עד יום י"א בטבת 
שנרשם  רכב  לרשותו  שהועמד  עובד  לגבי  יקראו   ,)2025 בדצמבר   31( התשפ"ו 
 N1 או M1 לראשונה ביום התחילה האמור בתקנת משנה )ב( או אחריו, שסיווגו
כאמור בתקנה 271א)ד( לתקנות התעבורה, ושהוא רכב חשמלי, את תקנה 2)א( 
לתקנות העיקריות, כאילו אחרי "מכפלה של 10 שקלים חדשים" בא "בהפחתת 

1,200 שקלים חדשים.";

להפחתה  זכאי  יהיה  לא  )ד(  משנה  לתקנת  "בהתאם  במקום  )ה(,  משנה  בתקנת   )5(
בהתאם לתקנת משנה )ג(" יבוא "לפי תקנת משנה )ד( או )ד1( או )ד2(, לא יהיה זכאי 

להפחתה לפי תקנת משנה )ג( או )ג1(, לפי העניין". 

יום   - )להלן   )2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
התחילה(, והן יחולו על הכנסה שהופקה או נצמחה ביום התחילה או לאחריו.

ח' באדר א' התשפ"ב )9 בפברואר 2022(
)חמ 3-999(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר האוצר  

תיקון תקנה 1 

תחילה 



קובץ התקנות 9992, י"ג באדר א' התשפ"ב, 14.2.2022  2032

תקנות הצלילה הספורטיבית )תעודות( )תיקון(, התשפ"ב-2022
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6)ב( ו–12)א( לחוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט-11979 
 -  2 תקנה  ולעניין  הכנסת  של  והספורט  התרבות  החינוך  ועדת  באישור  החוק(,   - )להלן 
מתקין  אני  התשמ"ה-21985,  התקציב,  יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  האוצר  שר  באישור 

תקנות אלה: 

בתקנות הצלילה הספורטיבית )תעודות(, התש"ם-31980 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
בתקנה 62)א( -  

במקום "לתקופה של שנה" יבוא "לתקופה של שנתיים";   )1(

במקום "לתקופה של פחות משנה" יבוא "לתקופה של פחות משנתיים".   )2(

או  הדרכה  תעודת  "למעט  יבוא  זה"  פרק  "לפי  אחרי  העיקריות,  לתקנות   63 בתקנה   .2
היתר כאמור בתקנה 62)א(".  

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -    .3
בחלק ב', בפרט 2, בפרט משנה )א( -    )1(

אחרי "הדרכה" יבוא "או חידושה"; )א( 

במקום "140" יבוא "40";  )ב( 

במקום חלק ג' יבוא:   )2(

"חלק ג': עדכון סכומים

סכומי האגרה הנקובים בחלקים א' ו–ב' ישתנו ב–1 ביולי של כל שנה )להלן   .1
- יום העדכון( לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.  

סכום שעודכן כאמור בפרט 1 יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של   .2
מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה. 

המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות את   .3
נוסח חלקים א' ו–ב' כפי שהשתנו לפי חלק זה. 

בחלק זה -    .4

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום העדכון הקודם, 
הצלילה  תקנות  של  תחילתן  שלאחר  הראשון  העדכון  יום  ולעניין 
שפורסם  המדד   - התשפ"ב-42022  )תיקון(,  )תעודות(  הספורטיבית 

בחודש ינואר 2022." 

כאמור  היתר  או  הדרכה  תעודת  של  התוקף  תקופת  את  אחת  בשנה  תאריך  הרשות   .4
בתקנה 62)א(, שניתנו או שחודשו אחרי יום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( ושהיו 

בתוקף עד לתחילתן של תקנות אלה. 

ז' באדר א' התשפ"ב )8 בפברואר 2022(
)חמ 3-1128-ת2(

ר פ ו ר ט י  ל י ח  
שר התרבות והספורט  

תיקון תקנה 62 

תיקון תקנה 63 
 

תיקון התוספת 
הראשונה  

הוראות מעבר 

ס"ח התשל"ט, עמ' 141.   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.   2

ק"ת התש"ם, עמ' 1380.   3
ק"ת התשפ"ב, עמ' 2032.   4
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