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אזורי תעשייהמינהלפעילות 

בתכנון  משמש כזרוע העיקרית של הממשלה המינהל•

'ופיתוח אזורי תעשייה באזור פיתוח א

למטרות  פטור ממכרז למתן י"לרממעניק המלצות •

'תעשייה ומלאכה באזורי פיתוח א

ליזמיםסבסוד עלויות הפיתוח מעניק •

–אזורי תעשייה מתווה מדיניות בתחום תכנון ופיתוח •
תכנית אסטרטגית לתכנון אזורי תעשייה

לניהול אזורי תעשייהתומך בכלים •

בדגש  , עוקב אחר ההתפתחות הפיזית של מתחמי תעשייה•

על הפריפריה



פטור ממכרז-אזורי תעשיהמינהל

המכרזיםחובתחוקתקנותמכוחפועלתעשייהאזורימינהל

–מפעלהקמת-(ב()5)25תקנה

הענקת זכויות במקרקעין באזור עדיפות לאומית למפעל שתחום עיסוקו תעשיה או מלאכה-

להשכרה  בניית מבני תעשייה-

שיפרסם המשרדבעתונותובלבד שהאזור נמנה עם האזורים הכלולים במודעה -

–מפעלהרחבת–(11)25תקנה

המפעלהרחבתלצורךקייםלמפעלגובליםבמקרקעיןזכויותהענקת-

ועדתאישורטעונה–המפעלמשטחאחוזחמישיםעלהעולהבשטחכאמורזכויותהענקת-
"ישראלמקרקעימועצתשלהפטור

תעשיהאזורימינהלמשרדשלמנומקתלהמלצהבהתאםהכל•



'תחום אזור פיתוח א

דונם 100-אזור תעשיה הגדול מ1.

*במחוזות הצפון והדרום

80%)אזור תעשיה ביישוב מיעוטים 2.

(מתושביו אינם יהודים

מ  "ק7עד -שדרות ויישובי עוטף עזה3.

מגדר הרצועה

למפעלים עתירי  -העיר ירושלים4.

**טכנולוגיה

דרום , רשויות מקומיות במחוז צפון5.

ונפת חיפה בהן רמה חברתית  

ושיעור אבטלה ממוצע  1-3כלכלית 

ומעלה10%שנתי של 

למעט נפת אשקלון בה רק ברשויות מקומיות באשכול  *

1-4כלכלי -סוציו

מעובדיו מהנדסים או בעלי תואר  15%מפעל שלפחות ** 

החברה או הרוח, אקדמי במדעי הטבע



.אפשרות להקצות ליזם את גודל השטח שנחוץ לו•

.אזור התעשייה על האזורומינהלשליטה טובה יותר של המשרד •

(.בקו עימות חינםת"באז)י שמאי ממשלתי "משווי שנקבע ע31%חכירת הקרקע ב •

.סבסוד הוצאות הפיתוח•

פירוט ההטבות

(.בכפוף לתקציב פנוי)ההטבה ניתנת על פי השטח המומלץ להקצאה •

על פי טבלת הסבסוד  , אזורי תעשייה מסבסד רק אזורים אותם הוא מפתחמינהל•

.בהתאם לרשימת אזורי התעשייה בטבלת הסבסוד90%-ל30%ההשתתפות נעה בין •

בשל ממשלת המעבר ואי אישור התקציב טרם נפתח מקצה להשתתפות בעלויות פיתוח•

פטור ממכרז

השתתפות בהוצאות פיתוח

:וטבלת הסבסוד6.2ל "הוראת מנכ

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_06_02

http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/06-02.aspx
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_06_02


ל ותמיכות במפעלים"הוראות מנכ-אזורי תעשיהמינהל

"מתן המלצות להקצאת קרקע באזורי פיתוח"6.2ל "הוראת מנכ•

רשימת אזורי תעשייה זכאים לפטור➢

טבלת מחירי הוצאות פיתוח➢

קריטריונים הנדסיים לפיתוח תשתית המקרקעין לתעשייה➢

טרם פורסמה–" מענק עלויות פיתוח"6.11ל "הוראת מנכ•

מענק למפעלים באזורים בהם משרד הכלכלה הוא הגורם המפתח➢

/  סיום שלד / הגשת היתר בניה) באבני דרך בהתאם להתקדמות הבנייה של המפעל ינתןהמענק ➢

(סיום בניה

י המשרד"המענק תלוי בתקציב מאושר למתן תמיכה ע➢

.ח"מלש3.5מעלויות הפיתוח של האזור הספציפי ועד לגבול של 90%-30%המענק בהיקף של ➢



תהליך הקצאת הקרקע

מנהלמוללהתעדכןמומלץבקשההגשתטרם

פ"עהשטחייעודלגביהתעשייהאזורמינהלת

ליווי,התעשייהלאזורמיוחדותדרישות,ע"התב

'וכוהתהליך

:דגשים

תידוןלאהמסמכיםכללללאבקשה-

הכרחיתנאי:פיתוחהסכםעלחתימה-

ובניההיתרלהוצאת

עםרק:לחכירהפיתוחמהסכםמעבר-

הבנייהכיתעשיהאזורימינהלאישור

עובדוהמפעלהסתיימה

-פיתוחלהסכםהמלצהלקבלתתנאי-

עלוחתימההפיתוחהוצאותתשלום

מגרשמסירתטופס



תכנית עסקית מפורטת להקמת המפעל  •

oכוללת את מקורות המימון  .

o הנוכחית של העסק והצרכים העתידייםהפעילות תואמת את
oכוללת פירוט על ניסיון מקצועי של העסק ומנהליו

. 1976ו"התשלכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים •

סקיצה של תכנית ניצול השטח המבוקש  •

תרשים של העמדת קווי הייצור על שטחי הקרקע המבוקשים•

.שקדמו למועד הגשת הבקשההקלנאדריותכספיים עבור שתי השנים חות"דו•

.לוח זמנים מפורט להקמת המפעל ואכלוסו•

עמדה בכתב של הרשות המקומית או מנהל אזור התעשייה שבו נמצאים המקרקעין  -לא חובה •

נשוא הבקשה

דוגמא למסמכים נדרשים-הגשת בקשות

6.2ל "כלל הדרישות והמסמכים הנדרשים לצורך בדיקת הבקשה ניתן למצוא בהוראת מנכ



http://apps.moital.gov.il/MapForEntrepreneur/

דוגמא למסמכים נדרשים-הגשת בקשות

מפה ליזם

:הכלכלה והתעשייהאיתור שטחים פנויים באמצעות אתר משרד 

http://apps.moital.gov.il/MapForEntrepreneur/


הקרקעעלהבניהמימששלאלמיזכויותלהעברתאפשרותמניעת

בלוחותלעמודליזםלאפשרמנתעלוזאתשנים4שללתקופהיהיההראשוניהפיתוחהסכם•

.הבניהלסיוםהזמנים

.מבנהנבנהטרםבובמקרהזכויותלהעבירניתןלא•

לכונסהפיתוחעלויותיוחזרו,ירושהצושלבמקרהאונכסיםלכינוסנכנסוהעסקבמקרה•

.להורישואושלישילצדהמגרשאתלמכוריהיהניתןולאליורשאוהנכסים

מקרקעילרשותנוסףבתשלוםוזאתהפיתוחלהסכםשנתייםעדשלבלבדאחתאורכהמתן•

עיכוביםוישבמידה,ת"אזמינהלבהמלצתרקתינתןלשנתייםמעברשלאורכה.ישראל

.(הושלםלאהפיתוח,למשל)ביזםתלוייםשאינם

אותוהמפעלהוקםשאכןהכלכלהמשרדשלבאישורחכירההסכםעלחתימההתניית•

.בבקשתוהיזםהצהיר

קשורותשאינןלחברותלהשכרהלמבניםבפטורלהקצותניתןלאי"רמנהליפיעל•

הידוק הפיקוח על מימוש המלצות להקצאת  

קרקע



מעבר להסכם חכירה

הנכסשלמינוףומאפשרשנה49-להקנייןזכויותאתמבטיחחכירהלהסכםמעבר

.תעשייהאזורילמינהלמקוונתבקשההגשתבאמצעותיהיההמעבר•

.עבודהותחילת4טופסקבלתלאחררקינתןהאישור•

להסכםהמעברמיוםשנים7במשךאחריםלשימושיםמתעשייהייעודשינוילאשרניתןלא•

.חכירה

.הפיתוחבעלויותההשתתפותשלהחזרגוררייעודשינוי,שנה15-לועדשנים7לאחר•

.בנושאנוהליפורסםבקרוב–החכירהבתקופתזכויותהעברת•


