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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
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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 


