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הקמת  4.57הוראת מנכ"ל  –קובץ שאלות ותשובות 
 עוטיםימבנים לתעשייה עתירת הידע ביישובי המ

 

התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הוראת המנכ"ל ונוהל ההוראה. רק תשובות 

 .מחייבות את המשרד -שפורסמו באתר האינטרנט 

 : הבהרות

  בחינת הצביון תיעשה על ידי הוועדה הבניין", בכל מקום בהוראה בו מוזכר "צביון
 ובהתאם לשיקול דעתה. 

 

  עודכן המלהוראה שונו ונוסחם  8-ו 7כתב ההתחייבות ואגרת החוב המופיעים כנספחים
 .מופיע בדף ההוראה באתר האינטרנט של המשרד

 

  1,500" יבוא: "500,1 ": במקום המספרלהוראת המנכ"ל  4.5.3.2.2בסעיף ." 
 

  להוראת המנכ"ל אחרי המילים: "על שעבוד צף" ייכתב: "לרבות על  9.2.1בסעיף
 הבניין".

 

  להלן: "נוהל מיעוטים" יישובי  –בנוהל "מסלול בניינים להשכרה לתעשייה עתירת הידע(
 שונה, והנוסח הקובע הוא כדלקמן: 7.2.1סעיף נוסח ההוראה"( 

 תוספת לרבות המובטחים הסכומים כל של והמדויק המלא סילוקם להבטחת .7.2.1"
 ובתוקף שהוא זמן בכל שייתוסף סכום כל ולרבות  8 בנספח כהגדרתן והצמדות ריביות

 לשעבד על מקבל הסיוע, אחר דין כל בתוקף או/ו( חדש נוסח) החברות לפקודת 165 סעיף
 ליצור שלא  הגבלה עםאת כלל נכסיו לרבות הבניין,  המדינה לטובתבשעבוד צף 

 ".ההתחייבות בכתב לתנאים בהתאם אלא, החברות ברשם נוספים שיעבודים

 אחרי", בניין" או" ידע עתירת לתעשייה בניין" הגדרת 3.4 בסעיף ל"המנכ בהוראת 
 75% לפחות שבו תעשייה איזור שאינו באזור הנבנה בניין למעט: "יבוא" הידע" המילה

 ."הידע עתירת לתעשייה מושכר הבנוי מהשטח

 תשובה שאלה 
 להוראת לגשת יכולות מקומיות רשויות האם . 1

 ?שבנדון ל"המנכ
להוראה, המסלול מיועד  4.1עפ"י סעיף 
 לתאגידים.

להוראה הינה:  3.13הגדרת "תאגיד" בסעיף 
"חבר בני אדם אשר התאגד בישראל כדין 

ישראל למעט חברה ופועל ע"פ דיני מדינת 
בבעלות ממשלתית, חברה כלכלית וחברה 

 לתועלת הציבור ועמותה".
תאגיד, עונה להגדרת רשות מקומית אינה 

 ולפיכך אינה יכולה לגשת להוראה זו.



 מצטבר ניסיון בעלת ציבורית חברה אנחנו . 2
, מסחר מתחמי והקמת שירותים, במסחר

 מיליוני מאות של בהיקף ותעסוקה משרדים
 בתחום ניסיון שנות עשרות ובעלי קליםש
 "(.היזם)"

 פרטית קרקע על מאושרת ע"תב ישנה ליזם
' א שלב וכיום שנים 50 של טווח ארוך בהסכם

 משמש ידינו על ומתוחזק מופעל, הושלם אשר
 אלף 10-כ של בהיקף כולל מסחרי כמרכז

 . ר"מ
 אשר' ב שלב הקמת על שוקדים אנו, כעת

 בניין של הרחבה ויהיו ר"מ אלף 11 -כ יכלול
, מסחר, משרדים של שימושים מעורב קיים

 .ובילוי שירותים
 לטובת ר"מ אלף 5 -כ מקצים אנו זה במתחם

 אלף 3.7-4 כ יוקצו מתוכו אשר" קורא הקול"
 (.ההנחיות פ"ע) ידע עתירת לתעשייה ר"מ
  

 מספר ולהלן, קורא לקול לגשת מעוניין היזם
 :שאלות

  

 למכרז לגשת יכולים יזם בתור אנו האם .1
 עם ביחד לגשת שעלינו או עצמאי באופן

 ? העירייה

 בשיווק המענק קבלת את מתנים הינכם .2
 6-מ יאוחר לא מהבניין 50%' מינ של

 ישנה האם. הבניה סיום ממועד חודשים
 ? זו תקופה להארכת גמישות

 כתעשייה נחשב we-work"" מודל האם .3
 ? המענק לצורך ידע עתירת

 5 -ה של בהיקף המשרדים בניין האם .4
 בפני העומד בניין להיות חייב ר"מ אלף

 מבניין כחלק להיות יכול או עצמו
 ? למשרדים והן למסחר הן שמיועד

יובהר כי מדובר בהוראת מנכ"ל ולא *
 בקול קורא. 

 
 האם ברור לא **מהרקע לשאלות

 או קיים בניין על בתוספת מדובר
 כי יודגש ולכן, חדש בניין בהקמת

 חדש בניין להקמת מיועדת ההוראה
 או שדרוג, שיפוץ על חלה ואינה בלבד

 .קיים לבניין תוספת

 

 מיועד להוראה, המסלול 4.1 סעיף י"עפ .1
 .לתאגידים

להוראה  3.13הגדרת "תאגיד" בסעיף 
 וגורמים נוספים אינה מאפשרת לעירייה

)ראה  להגיש בקשה במסגרת הוראה זו
 .לעיל( 1גם תשובה לשאלה מס' 

כלומר, ככל שחברתכם עונה להגדרת 
, היא 3.13"תאגיד", הקבועה בסעיף 

רשאית להגיש בקשה אך ורק באופן 
 עצמאי ולא בשיתוף העירייה.

 : "...כי בסיפא נקבע להוראה 4.7 בסעיף .2
 רשאי מקומו ממלא או הוועדה ר"יו

 תוספת ללא, זו תקופה להאריך
 חודשים 6 של לתקופה עד, תקציבית
וכן, תשומת הלב  ".שירשמו ומטעמים

 לנוהל ההוראה.  12לאמור בסעיף 

" אינו נחשב we-workמודל " .3
ל"תעשייה עתירת ידע" במסגרת הוראה 

זו והשכרת הבניין באמצעות מודל זה 
אינה נחשבת כהשכרה למפעלי תעשייה 
לתעשייה עתירת ידע, כנדרש בסעיפים 

 להוראה. 4.5.3.3 -ו 4.5.3.2.1

ח הבניין אותו יחד עם זאת, את שט
מאפשרת ההוראה להשכיר לפעילויות 

 צביון על לשמירה בהתאםאחרות 
 4.5.3.2.2)כמפורט בסעיף  הבניין

 25%/20%בשיעור של עד  -להוראה( 
משטח הבניין )בהתאם לסעיפים 

(, ניתן להשכיר עפ"י 4.5.3.3 -ו 4.5.3.2.2

בין היתר   "we-workמודל "

 שאין קטנים ולעסקים סטארטאפיםל
 ,המבנה בצביון פגיעה משום בהם

 .בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה

להקים בניין  צפוי הבקשה שמגיש ככל .4
שאינו אזור תעשייה )ושם  חדש באיזור

 הנדרש על העולה בשטחבלבד(, 
 בקשה להגיש רשאי יהיה הוא, בהוראה

 בתנאי יעמוד אשר מהבניין חלק על רק
 הפרדה שקיימת ובלבד, ההוראה
 התכנית נשואת הפעילות בין מוחלטת

 ההפרדה. בבניין הפעילויות יתר לבין

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%A7


 .וחשבונאית שירותית, פיזית תהיה
 בין לכלול עליה, הפיזית ההפרדה לעניין
 לובי, נפרד חניון, נפרדת כניסה: היתר
 בכל גם כאמור. נפרדות ומעליות נפרד

 הנהלת תיערך – הבניה ויות לעל הנוגע
 . נפרדת חשבונות

מטרת ההוראה היא השכרה  , יודגש
למפעלי תעשייה בתחום התעשייה 

 עתירת הידע ולא למשרדים.
 
 

 

   


