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לפריפריה מפעלים מעבר :נתונים 

תעשייה אזורי מנהל עבודת 

א פיתוח אזור הטבות'   

מגרש מקבלים כיצד? 

 

 

 מבנה ההרצאה



 מעבר מפעלים לפריפריה: נתונים

 .התחלות הבניה לתעשייה מהוות אינדיקציה להתפתחות הענף בישראל בשנים האחרונות•

 .ר לתעשייה בישראל"מיליון מ 14-השנים האחרונות נבנו כ 20-ב, 2016ועד  1997משנת •

לבין פריפריאליים יותר  ( ירושלים וחיפה, מרכז, תל אביב)פילוח בין מחוזות מרכזיים יותר בישראל  •

לעומת   48%) 20%מצביע כי בעשור האחרון החלק היחסי של הפריפריה גדל ב ( ש"דרום ויו, צפון)

 (:מהתחלות הבניה נבנו בפריפריה 40%

 

תל   -מחוזות 

, המרכז, אביב

 ירושלים וחיפה

60% 

, הצפון -מחוזות 

 ש"הדרום ויו

40% 

 1997-2006פילוח בין מרכז לפריפריה 

,  תל אביב -מחוזות 

ירושלים  , המרכז

 וחיפה

52% 

, הצפון -מחוזות 

 ש"הדרום ויו

48% 

 2007-2016פילוח בין מרכז לפריפריה 
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 מרכז מול פריפריה( ר בשנה"מ)התחלות בניה לתעשייה 

 ש"הדרום ויו, הצפון -מחוזות  ירושלים וחיפה, המרכז, תל אביב -מחוזות 

 מרכז ופריפריה –התפתחות התעשייה 

בשלוש השנים האחרונות היקף התחלות  

הבניה במחוזות הפריפריה עולה על זה  

 שבמחוזות המרכז



 אזורי תעשייה מינהלעבודת 

 .משמש כזרוע העיקרית של הממשלה בתכנון ופיתוח אזורי תעשייה באזור פיתוח א המינהל•

 .'למתן פטור ממכרז למטרות תעשייה ומלאכה באזורי פיתוח א י"לרממעניק המלצות •

 .מעניק סבסוד לעלויות פיתוח ליזמים•

 .תכנית אב לאזורי תעשייה –מתווה מדיניות בתחום פיתוח אזורי תעשייה •

 .תומך בכלים לניהול אזורי תעשייה•

 .בדגש על הפריפריה, עוקב אחר ההתפתחות הפיסית של מתחמי תעשייה•

 

 



 'מפת אזור פיתוח א



 'הטבות במעבר לאזור פיתוח א

 (רשות המסים)הטבות מס •

 (הרשות להשקעות)מענקי השקעות הון •

 (אזורי תעשייה מינהל)הטבות בהקצאת מגרשים לתעשייה ומלאכה •

לעיתים על בסיס  , ישנן הטבות נוספות רבות שהממשלה מעניקה למפעלים

 ".'אזור פיתוח א"ולא " אזורי עדיפות"

   

כגון מסלולי תעסוקה  , העתקת מפעל היא הזדמנות לבדוק הטבות נוספות

 .פ של הרשות לחדשנות"ברשות להשקעות או מענקי מו
פנו למשרד הכלכלה 

והתעשייה לייעוץ  

פרטני לגבי הטבות  

 !שמגיעות לכם



 תקנות חובת המכרזים 

הענקת זכויות במקרקעין באזורי עדיפות לאומית למפעל שתחום עיסוקו תעשיה או מלאכה או  

ובלבד שהאזור נמנה עם  , והמסחר התעשיההמלצת משרד בניית מבני תעשיה להשכרה לפי 

והמסחר לפחות אחת לשנה  התעשיהשיפרסם משרד  בעתונותבמודעה האזורים הכלולים 

דחיית בקשה כאמור על ידי משרד  ; והמזמינה הגשת בקשות להענקת זכויות במקרקעין כאמור

 ;והמסחר תיעשה מנימוקים שיירשמוהתעשייה 

 (:ב()5)25תקנה 



 יתרונות ההקצאה בפטור ממכרז

 .שנחוץ לוגודל השטח ליזם את אפשרות להקצות •

 .אזור התעשייה על האזור ומינהלשליטה טובה יותר של המשרד •

 ת"באז)ממשלתי י שמאי "עשנקבע משווי  31%הקרקע ב רכישת •

 ( .עימות חינםבקו 

 .סבסוד הוצאות הפיתוח•



 סבסוד הוצאות פיתוח

 (.בכפוף לתקציב פנוי)ההטבה ניתנת על פי שטח •

מ "מבוסס על ה) על פי טבלת הסבסוד, מסבסד רק אזורים אותם הוא מפתח המינהל•

1117.) 

,  "הפרטה"חתם איתם על הסכמי  והמינהלבאזורים שבאחריות הרשות המקומית •

הרשות גובה היטלי פיתוח בסכום שנקבע  . הסבסוד ניתן מראש לרשות בהסכם

 .   בהסכם

 90%-ל 30%הסבסוד נע בין •

 

 :וטבלת הסבסוד 6.2ל "הוראת מנכ
.aspx02-06economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/://http 

 

 קורינאתאבו •

 בני יהודה•

 בראון•

 דימונה •

 דלתון•

 ירוחם•

 מעלה אפרים•

 מצפה רמון•

 ערד•

 ערוער•

 פקיעין-סמיע כסרא•

 צבאים  •

 צחר•

 צפת•

 קצרין•

 ארבע קרית•

 שמונה קרית•

 שילה•

 ספיר•

 שמעה מיתרים•

 90%-אזורי ה
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 תהליך הקצאת הקרקע



 תהליך הקצאת הקרקע



 דגשים בתהליך

 .המלצתם חשובה בתהליך –נציג הרשות המקומית  \ המינהלתהיעזרו במנהל •

 .אזורי תעשייה ובמחוז במינהלהיעזרו •

 .הנדסיות \כגון דרישות תכנוניות , בתהליך האיתור ציינו מראש דרישות מיוחדות•

 .תכנית עסקית סטנדרטית•

 .איש קשר ישיר בין המפעל לבודק המקצועי•

 



 נתונים שיש לכלול בתכנית העסקית

 רקע על החברה ומהות פעילותה•

 .קייםהרחבת מפעל , העתקת מפעל והרחבתו, הקמת מפעל חדש: הבקשהמהות •

הקרקע והמבנים  האם . באיזה שטח ומה אופי הפעילות, היוםהיכן פועל המפעל : במפעלים קיימים•

 ?  הם בבעלות או בשכירות

 ?כמה עובדים יתווספו עקב המעבר? יועסקו במפעל החדשכמה •

 הפעילות היצרנית שהמפעל מבצע כיום ויבצע לאחר ההקצאה  תיאור •

מה אחוז  ( מרכז מבקרים, ושווקומוצר מוגמר ייבוא : כגון)יצרניות ישנן גם פעילויות שאינן האם •

 ?האם מתכוון להמשיך פעילות זו גם במפעל החדש שיוקם? הפעילות הלא יצרנית 

 המפעל  כספית להקים אסמכתאות ליכולת •

 האם מפעל מאושר או מתכוון להגיש תכנית לרשות ההשקעות? האם המפעל מייצא•

 



 מקרי הצלחה

 דימונה –על בד משואות יצחק •

 דונם למפעל החדש 31-כ

 

 

 

 פארק נעם –גוש קטיף  –ירוק נטו •

 דונם 20-כ

 



 תודה על ההקשבה

ZV5https://www.surveymonkey.com/r/ZTQR 
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