14/04/2019
ט'ניסןתשע"ט
דברי הסבר לשינויים בהוראת מנכ"ל  - 6.2עדכון למנהלי אזורי תעשייה
מנהלי אזורי תעשייה שלום רב,
הוראתהמנכ"ל6.2–"מתןהמלצותלהקצאתקרקעבפטורממכרזבאזוריתעשייה"מהווהאת
הבסיסלעבודתמינהלאז"תבנושאשלהמלצותלהקצאותקרקעלרשותמקרקעיישראל .
במסגרתעדכוןרציףשלההוראה,ביצענושינוייםרביםבסדריהעבודהשלועדתהתיאום,משלב
הגשתהבקשהועדלטיפולבבקשותלאחרההמלצהוהארכתהסכמיפיתוח.תשומתלבמיוחדת
הוקדשהלתיקוןהקריטריוניםלניקודבקשות,בהתאםלהערותשקיבלנוממנהליאזוריתעשייה.
כמוכןעדכנואתנוהלההוראה.הנוהלמתמצתאתהמסמכיםהנדרשיםלהגשתבקשהומומלץ
להנגישוליזמיםבטרםהגשתבקשהבטופסהמקוון .
ההוראהוהנוהלזמיניםבקישור :
 https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_06_02
בנספחלמכתבמפורטיםכלהשינוייםשנערכובהוראה.להלןעיקריהשינויים :







הארכת הסכמי פיתוח–הארכהראשונהשלהסכמיפיתוחתיעשהעלפינוהלB35.16של
רמ"י,ללא צורך באישור ועדה של מינהל אז"ת.שימולבשרמ"ימעדכניםאתמינהלאז"ת
בבקשותלהארכתהסכמיפיתוחוישלנואפשרותלהביעהתנגדות.במקריםבהםיזמיםלא
מראיםהתקדמותבבנייה–אנא עדכנו אותנו ואת רמ"יעלמנתלמנועהארכותמיותרות
שלאיתממשולכדיהקמתמפעל.עלפיהנוהלישלנו7ימיםבלבדלהגיב.
כעקרוןרמ"ילאמאשריםהארכתהסכמיפיתוחמעברלשנתייםנוספותלמועדשנקבע
בהסכם.במידהוישנןנסיבותמיוחדות,רמ"ייפנואלינולהמלצהוהנושאיועברלהחלטת
הועדה .
תנאי סף וקריטריונים לניקוד בקשות–הקריטריוניםלניקודבקשותשונו,בהתאםלהערות
מנהליאזוריתעשייהוהבודקיםהמקצועיים.בנוסף,הכנסנותנאיסףלניקודאיתנותפיננסית
(6מתוך)15ולניקודהמצרפישלאיתנותפיננסית+תכניתעסקית(16מתוך.)40
דיוני תעדוף –ישנםכ20-אזוריתעשייהבהםלמינהלאז"תאיןמספיקתקציבלהשלמות
פיתוח(הרשימהבקישורלהלן).סבסודבקשותבאזוריםאלהדורשותהליךתחרותיבדיון
תעדוף.סדריהועדהבהליךהתעדוףשונוונקבעו4מועדיםבשנהלהגשתבקשותעלפימקצי
התעדוף.
יזמיםהמעונייניםלקבלהמלצהלפטורבלבדמבלילהתמודדבהליךהתחרותיזכאיםלוותר
עלהסבסודבאמצעותחתימהעלנספח14להוראה .
ביטול המלצה במקרה של חדלות פירעון ואו כניסה של יזם להליכי הוצל"פ – במקריםאלה
תבוטלההמלצהלהקצאתקרקע.ישלהבהירלכונסכיבמקרהוהיזםלאהחלבבנייה,אין
לכונסכלזכותעלהקרקע.

נושאים חשובים נוספים לתשומת ליבכם:
 .1מעבר מהסכם פיתוח לחכירה – מעברמהסכםפיתוחלחכירהנעשהבאישורמינהל
אז"ת,לאחרשבדקנוכיהמפעלאכןעובדעלפיהמטרהלשמההואהוקם.נוהלזה
הכרחילמניעתניצוללרעהשלהטבתהפטורממכרז.ישנםבנקיםשלאהיומודעיםלנוהל
זהוהתנואתהמשךמימוןהמפעלבמעברלהסכםחכירה.עלכןשלחנולאיגודהבנקים
אתהמכתבהמצ"בעלמנתשיידעואתהבנקיםשאבןהדרךמבחינתנוהיאהתחלת
פעילותהמפעלולאהשלמתהבניהבלבד.
אםאתםממשיכיםלהיתקלבקשייםבנושאזה,אנאפנולמינהלאז"תבמייל
Esty.LIfshits@Economy.gov.il
 .2דיווחים ועדכון מגרשים – בחודשיםהאחרוניםחלקממנהליאזוריהתעשייהביצעו
עדכוןוסנכרוןנתוניםלגביסטטוסהיזמיםבאזורהתעשייהביןהמינהלתלמינהלאז"ת.
חשובשכלמינהלתתדווחאחתלחציוןעלהתקדמותמימושהקצאותהקרקעוהשיווק
במגרשיםשטרםמומשו.מניסיון,הדרךהיעילהביותרלסנכרןאתהמידעהיאלקבוע
פגישהעםמנחםיחזקאליולעדכןמולוומולצוותהקצאותהקרקעוהgis-אתסטטוס
המגרשים.
 .3פורמט המלצות למינהלת – אנופועליםלהסדיראתנושאהמלצותהמינהלת\הרשות
המקומיתלהקצאותקרקע.עדכה,המלצותהמינהלותהתקבלוללאכלהנחיותמצד
מינהלאז"ת.המטרההיאליצורמספרכלליםאחידיםאותןהמינהלתצריכהלקייםעל
מנתשנוכללהתייחסלהמלצתה.נמשיךלעדכןבנושאזה .

לסיום,אאחללכולנוחגשמח.אנימודעלכךשלעיתיםהמערכתעמוסהעדמאודולאתמידכל
מנהלאזורתעשייהמקבלאתהיחסהאישיהמגיעלו.ישלזכורשבשנת2018שווקומספרשיא
שלכ1,300-דונםבפטורממכרז,ביןהיתרבזכותכם.בחגהחירותהזהיצאנולחופשי
מהבירוקרטיהשלהארכותהסכמיפיתוח,ואנומקוויםשנמשיךלהשתחררמעבדותהניירת
לחירותהעשייהוקידוםהתעשייה .

בברכתפסחשמח ,
מתןרטנר 
מנהלתחוםקידוםאזוריתעשייה 

 





























נספח :פירוט השינויים בהוראת המנכ"ל

סעיף 

הגדרתאזור
תעשייה 

הגדרתאזור
פיתוחא' 
הגדרתהרשאה
זמנית 

הרשאהזמנית
למתקניחלוץ 
הגדרת"יזם" 

הגדרתמלאכה 

הרכבהועדה 

המצבהקייםבהוראה
מיוםה 22.08.2018-
שטחבייעודתעסוקהבו
שטחבייעודתעסוקהו/או

מותריםשימושיתעשייה
נוסףשטחבייעודמתקנים
תעשייהו/אומלאכהו/או

ומלאכהאושטחבייעוד
מתקניםהנדסייםבומותרים הנדסייםעלמנתלהכשיר
תעשייהומלאכהעלפי
תכנית שימושיתעשייהאומלאכהעל מקריםבהםהייעודהוא
תכניתמפורטתאו
מתקניםהנדסייםאך
פיתכניתמפורטתאותכנית

מכוחה
מתאראשרניתן
תקנוןהתב"עמאפשר
מתאראשרניתןמכוחה

בנייה
להוציאהיתרי
להוציאהיתריבנייהלתעשייה בנייהשלמפעליתעשייה 

מלאכה
לתעשייהאו
אומלאכה(תב''ע) .
(תב''ע) .
אזורפיתוחא'"–כמשמעו
בהתאםלהגדרותהחוק 
בחוקלעידודהשקעותהון,
איןהגדרה 
תשי"ט .1959-
בהתאםלשינויהנוהל
במקריםבהםהבקשה
נוסף:"למעטמפעליבטון
ברמ"י–רמימקצים
אינהכוללתבניהשלקבע
שניתניםבהרשאהזמניתבהם
למפעליבטוןהרשאה
עלהקרקע-הרשאה

פרקהזמןיהיה
בהתאםלנהלי זמניתל14-שנה.הנושא
לשימושזמניבקרקע
רמ"י ".
נדוןבבג"ץ .
לפרקזמןשלעד5שנים 
הועדהתהיהרשאית,לאחר
בהתאםלפניהשלמשרד
בדיקתהמקרהמולרשות
הרשאהזמניתלמתקני
חלוץלמשך10שניםבלבד  מקרקעיישראלליתןהמלצה האנרגיהובהסכמתרמ"י 
לפרקזמןשלעד20שנה .
שותפותרשומהמוגדרת
"תאגיד,שותפותרשומה
נמחקשותפותרשומה 
בחוקכתאגיד 
אויחיד "...
 .3.14.1כהגדרתובסדר7
בסיווגהאחידשלמשלחי
הידשלהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקהלמעט
ההגדרההקיימתלא
מוסכים .
תואמתאתמדיניות

ההגדרהנמחקה

המקצועי
 .3.14.2המינהל
המשרד.משפטיתאין
,
היזם

בקשת
יבחןאת
חובהבהגדרה 
התכניתהעסקית,עיקר
פעילותהיזםוהמועסקים
בובכפוףלהגדרהבסעיף
 .3.13.1
נציגסמנכ"למחוזות; 
לנציגסמנכ"למחוזותימונו
ממלאימקומותכאשרבדיון2 להקלעלהמחוזבשליחת
נציגסמנכ"למחוזות
נציגלועדה 
הרלבנטילדיון 
ישתתףנציגהמחוזהרלבנטי
לדיון; 
השינויבהוראההחדשה 

הנמקה(רציונאל) 

נוספההסמכותלדוןבהרשאה
סמכויות
לתכנוןבמישוררותםבהתאם
לאקיים 
הועדהלגבי
לנוהלבנספח 16
הרשאהלתכנון 
נוסףלציוןהסףהכולל()45 :
ניקודהסףלאיתנותפיננסית
הינו6נקודות(כולל),והציון
הכוללבאמותהמידהשל
איתנותפיננסיתותכנית
ציוןסףבשיטת ניקודסףבמסלולזההוא
עסקיתצריךלהצטבר
 45
כלהקודםזוכה 
למינימוםשל16נקודות; 
תנאיזהתקףגםלדיוןבסוף
השנהלגביבקשותשקיבלו
ניקודנמוךמ 45-
בכלשנהקלנדריתיתכנסועד
4ועדותבמהלךהשנה.המועד
האחרוןלהגשתבקשותעבור
כלועדהיפורסםבאתר
האינטרנטשלהמשרד.מועדי
הוועדהיקבעולפחות45ימים
קלנדרייםלאחרהמועד
האחרוןלהגשתבקשות .

יתקיימו4מקציםבשנה בשנת2019יתקיימו5ועדות,
בהתאםלסעיףהתחולה 
קלנדריתשמועדם
מועדיהדיון

בשיטתהקצאה יפורסםמראשבכלרבעון
תנאילקיומהשלועדההוא
בעיתונותובאתר
תחרותית 
האינטרנטשלהמשרד  מינימום5בקשותשעברואת
תנאיהסףוציוןהאיכותשלהן
הואלפחות45נקודות.במידה
ותנאיזהלאמתקיים
הבקשותידונובוועדה
העוקבת .

כלליציוןהסףבשיטתכל
הקודםזוכהתקפיםגם
בשיטתההקצאההתחרותית .
בהמשךלהחלטתממשלה
3740מיום,15.4.2018ינתן
תעדוףליזמים,אשרעמדו
בתנאיהסףכאמור,
המבקשיםהמלצהלהקצאת
עדיפותלתחום
קרקעבפטורממכרזוסבסוד
לאקיים 
הפוד-טק
בתחוםהמזוןבאזורהתעשייה

בקריתשמונה
הצפוניבקרייתשמונה
בסכומיםהאמוריםבהחלטת
הממשלהובכפוףלקיומושל
מקורתקציבי,עדלשנת
 .2021
ידונובמועדההתכנסותהבא
ידונוברבעוןהעוקב,עד
בקשותשלא
שלהוועדה,וכךהלאהעד
לסוףהשנההקלנדרית
אושרומפאת
לסוףהשנההקלנדרית
שבההוגשו 
העדרתקציב 


השינוינועדלקבועסף
מספריקבועלפסילת
בקשהעלבסיסאיתנות
פיננסיתאועלבסיס
תכניתעסקיתלאמספקת
(בהתאםלסעיף6.3.8.6
להוראההישנההמאפשר
פסילתבקשהעלבסיס
איתנותפיננסיתאותכנית
עסקיתללאהיתכנות) 

עלמנתלאפשרתחרותבין
יזמיםבכלועדהנקבע
מספרמינימוםשל5
בקשותשעוברותתנאיסף
לדיון .

יישוםשלסעיף 

מאפשרדיוןבבקשותעד
לסוףהשנההקלנדרית
העוקבתלשנהבההוגשו .

העוקבתלשנהבההוגשו
בכפוףלקיומושלתקציבושל
הסדרההמאפשרתאתמתן
הסבסודכאמור 

אמותהמידה
לבחינתבקשות
בהקצאה
תחרותית 

שיטתצפיעודף
ביקושיםעל
היצעומגבלת
תקציב 

שיטתצפיעודף
ביקושיםעל
היצע–מקרים
בהםנותרו
מגרשיםבתום
הדיונים 

שטחלממכר
אותצוגת
תוצריהמפעל 

סבסודהוצאות
פיתוחהקרקע 
הגבלתגובה

שיעורהסבסוד–עד25
חלוקתהניקודהשתנתה
נק' 
לאורהניסיוןהנצבר .
שיעורהסבסוד–עד20נק' 
שיעורניצולאחוזיבנייה
כמוכן,שונוהגדרות
שיעורניצולאחוזיבנייה–עד
–עד15נק' 
במספראמותמידה :
10נק' 

15
עד
עצמהטכנולוגית–
עצמהטכנולוגית–עד20נק'  שיעורניצולאחוזיבנייה–
נק' 
איתנותפיננסית–עד15 איתנותפיננסית–עד15נק'  ימדדעלפישטחהמגרש 

תכניתעסקית–עד25נק' 
נק' 
הקמתמפעל–ינתןניקוד
הקמתמפעל–5נק' 

נק'

20
עד

–
תכניתעסקית
גםלהרחבתמפעל
חלוקתהכנסות–5נק' 

נק'

5

–
הקמתמפעל
חלוקתהכנסות–5נק'  מפעלעתירתעסוקה–עד15 משמעותית,כזאתששטח
ההרחבהיעלהעל50%
נק'(בונוס) 
מפעלעתירתעסוקה–עד
משטחהפעילותהקיימת .
15נק'(בונוס) 
הסעיףנוסףבעקבות
מקריםבהםנפתחואזורי
תעשייהמבוקשיםלשיווק
ככלוהבקשותשנבחרו
שדורשיםשיווקבשיטת
במקצהדורשותתקציבוהן
אינןנכללותבמסגרתהמקרים צפילעודףביקושיםאולם
למנהלאז"תלאהיה
המפורטיםבסעיף,7.3.1הן
בשיטהזולאנדונו
תקציבמלאלפיתוח
יעברולדיוןיחדעםשאר
בקשות 
האזור .
הבקשותשנידונותבשיטת
שתלויותבתקציב 
במקריםאלהנדרשתעדוף
הקצאהתחרותיתכאמור
כפול–עלמגבלתהקרקע
בסעיף7.3.2ויהיוכפופות
ועלמגבלתהתקציב.
לכלליםבסעיףזה .
הסעיףקובעכלליםלדיון
בשיטהזו .
כאשראזורתעשייהיוצא
לשיוקובשיטת"צפיעודף
ביקושעלהיצע",ההנחה
היאשתתקבלנהיותר
הועדהרשאיתלהחזיראת
המגרשיםהנותריםלשיטתכל בקשותממגרשים.במידה
איןהתייחסות 
ולאהתקבלויותרבקשות

הקודםזוכה
שעברותנאיסף
ממגרשים,ניתןלהמשיך
לשווקאתהאזורבשיטת
כלהקודםזוכה .
רשאיתהוועדהלהמליץ
כיבהיקףהשטחהמומלץ נוסף:"למעןהסרספקיובהר
כייזםאשרקיבלהקצאה
יכללשטחלממכראו
בפטורלארשאילהשתמש
תצוגתתוצריהמפעל
נוספההבהרה 
נשואהבקשהבהיקףשלא בקרקעובמבניםשייבנועליה
לאחסוןאומכירהשלמוצרים
יעלהעל5%מהשטח
שלאיוצרובמפעלעצמו".

200
המבונההעיקריאו

מ"ר,לפיהנמוךמביניהם 
ניקודסעיףקשיישיווק ניקודסעיףקשיישיווקנקבע
עדכוןנתונים 
מנתוני 2014-2017
נקבעמנתוני 2011-2014
נועדלהגבילמפעלים
נוסףגבולשלעד3.5לשווי
לגובההטבתהסבסודלא

הסבסוד 

היהגבול 

שתופסיםשטחנרחב
הסבסודשהיזםזכאילקבל
אולםהתרומההכלכלית
(כוללבקשותקודמות
שלהםלמשקמוגבלת
למגרשיםשטרםנחתםעבורם
הסכםחכירה).הוועדהתהיה מלקבלהטבהללאהגבלת
ערך .
רשאיתברובשל75%מחברי
הוועדהלאשרסבסודמעבר
לסכוםהאמור,בהתאם
לתקציבהמיועדלאותהועדת
הקצאה,מטעמיםמיוחדים
שירשמו 

המליצההוועדהעל
המליצההוועדהעלהקצאת
הקצאתקרקעליזם
קרקעליזםבהרשאהזמנית,
בהרשאהזמנית,יישא
יישאהיזםבתשלוםהוצאות
היזםבתשלוםהוצאות
הפיתוחהמלאותבסך5%
הפיתוחבסך5%
לשנה,ועדלגובהשל100%
ובהקצאהלצורךהתקנת
מסךהוצאותהפיתוח
הרשאהזמנית  מתקניחלוץוהדגמה
המלאות,ובהקצאהלצורך
לאנרגיהמתחדשת-בסך
3%מעלותהוצאותפיתוח התקנתמתקניחלוץוהדגמה
הקרקעהמסובסדות,ככל לאנרגיהמתחדשת-בסך3%
מעלותהוצאותפיתוחהקרקע
שבאזורהתעשייה
המסובסדות. 
המסויםקיימתזכאות
לסבסוד,עבורכלשנה. 
הסעיףנמחק.במקומונכנס
לסעיף :11
בעקבותהבנותביןרמ"י

להארכת
 11.11בקשה
למינהלאז"ת,הארכות
הסכםפיתוח 
הסכמיפיתוחינתנו
 11.11.1בקשות
להארכת, לשנתייםהראשונותבאופן
י
"
ברמ

יידונו
הסכםפיתוח
אוטומטי,ביידועשל

י
"
שרמ

ככל
.
עלפינהליו
מינהלאז"ת.רמ"ייכולים

המינהל

מנהל
תבקש,יתן
לבקשאתחו"דמנהל

בשאלה

מקצועית
חוותדעת
המינהלץ 
סעיף12מפרטלגבי

להסכים

נכון

לדעתו
האם
בקשהלהארכת
הארכותמעברלשנתיים
ההליכיםלקבלתהמלצה

לאו

אם

ההארכה

לבקשת

הסכםפיתוח
(הארכהשניייהוהלאה)
להארכתהסכםפיתוח 

לנתונים

בהתאם

וזאת
ידונובועדה .
המקצועייםהידועיםלובגין
האחריותלטיפול
אותהבקשה. 
בהארכותהואשלרמ"י

תעביר
 11.11.2ככלשרמ"י
ולאשלהיזםמולמינהל

הארכה
בקשהלעמדהבגין
אז"ת .

לדיון

יועבר
נוספת,הנושא
הסעיףנמחקבהתאם

את

תבחן

בוועדה,אשר
המקצועייםותגבש מסמכויותועדתהמשנה .
הנתונים
אתהמלצתה. 
חדלותפירעוןואוכניסה
שליזםלהליכיהוצל"פ
ביטולהמלצה
משמעותםשהיזםלאיכול
נוספההתייחסותלביטול
במקרהשל
ההמלצהבמקרהשלחדלות לבנותאתהמפעלוהקרקע
חדלותפירעון
חוזרתלמדינה.במידה
לאקיים 
פירעוןואוכניסהשליזם
ואוכניסהשל
והיזםמימשאתהבניה,

להליכיהוצל"פ
יזםלהליכי
כונסהנכסיםיכוללהעביר
הוצל"פ 
אתהזכויותעלהמגרש
והמבנהבהתאםלהוראה. 
בנוסחהקודםלאהיה
ברוראםמפעלהמקבל
הרשאהזמניתיחויב
בהוצאותפיתוחמלאות
אומסובסדות.הנוסח
החדשמבהירכיעבור
הרשאהזמניתרגילה
העלותהיאמתוךעלויות
הפיתוחהמלאותועבור
מתקןחלוץעבור
המסובסדות .

העברתשליטה
בתאגיד 

תחולה 

ניתןלהעבירשליטה
בתאגידללאאישור
מינהלאז"ת 



נועדלמנועמקריםשל
מכירתמניותבחברהעל
מנתלעקוףאתכללי
העברתהזכויות 

העברתלפחות25%מכח
ההצבעהאוהבעלותבתאגיד
תחשבלענייןסעיףזה
כהעברתזכויות .
במידהונערךלגביאזור
תעשייהמסוייםמקצהשל עלמנתלשמורעלאחידות
בדיוןובניקוד,במקרים
צפילעודףביקושיםעלהיצע בהםהחלודיוניםבמקצה
ובמועדפרסוםהוראהזו,
צפיעודףביקושיםעל
חלקמהבקשותנדונובוועדה
וחלקטרםנדונו,תחולהוראת היצעואיןצורךבתקציב,
יחולוכלליההוראה
המנכ"לשהייתהבמועדהדיון
הקודמת .
בבקשותשכברנדונו 

