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ט"תשעניסן'ט  

 תעשייה אזוריעדכון למנהלי  -  6.2 דברי הסבר לשינויים בהוראת מנכ"ל

 שלום רב,מנהלי אזורי תעשייה 

תמתןהמלצותלהקצאתקרקעבפטורממכרזבאזוריתעשייה"מהווהא"–6.2הוראתהמנכ"ל
בודתמינהלאז"תבנושאשלהמלצותלהקצאותקרקעלרשותמקרקעיישראל.לעהבסיס

רביםבסדריהעבודהשלועדתהתיאום,משלבםשלההוראה,ביצענושינוייתעדכוןרציףבמסגר
תשומתלבמיוחדתוח.לאחרההמלצהוהארכתהסכמיפיתטיפולבבקשותהגשתהבקשהועדל

אםלהערותשקיבלנוממנהליאזוריתעשייה.הוקדשהלתיקוןהקריטריוניםלניקודבקשות,בהת
כמוכןעדכנואתנוהלההוראה.הנוהלמתמצתאתהמסמכיםהנדרשיםלהגשתבקשהומומלץ

להנגישוליזמיםבטרםהגשתבקשהבטופסהמקוון.

ההוראהוהנוהלזמיניםבקישור:

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

.להלןעיקריהשינויים:בהוראהשנערכוםבנספחלמכתבמפורטיםכלהשינויי

 והלנראשונהשלהסכמיפיתוחתיעשהעלפיהארכה–הארכת הסכמי פיתוחBשל35.16
.שימולבשרמ"ימעדכניםאתמינהלאז"תינהל אז"תשל מ ללא צורך באישור ועדה,רמ"י

בבקשותלהארכתהסכמיפיתוחוישלנואפשרותלהביעהתנגדות.במקריםבהםיזמיםלא
עלמנתלמנועהארכותמיותרותעדכנו אותנו ואת רמ"יאנא –מראיםהתקדמותבבנייה

 להגיב.בלבדימים7עלפיהנוהלישלנותמפעל.משלאיתממשולכדיהק
רמ"ילאמאשריםהארכתהסכמיפיתוחמעברלשנתייםנוספותלמועדשנקבעכעקרון

בהסכם.במידהוישנןנסיבותמיוחדות,רמ"ייפנואלינולהמלצהוהנושאיועברלהחלטת
.הועדה

 תאםלהערותריטריוניםלניקודבקשותשונו,בההק–תנאי סף וקריטריונים לניקוד בקשות
בנוסף,הכנסנותנאיסףלניקודאיתנותפיננסית.המקצועייםםוהבודקימנהליאזוריתעשייה

 .(40מתוך16)(ולניקודהמצרפישלאיתנותפיננסית+תכניתעסקית15מתוך6)

 אזוריתעשייהבהםלמינהלאז"תאיןמספיקתקציבלהשלמות20-ישנםכ–תעדוף  דיוני
בדיוןבקשותבאזוריםאלהדורשותהליךתחרותיסבסוד.(הרשימהבקישורלהלן)פיתוח
בשנהלהגשתבקשותעלפימקצימועדים4ונקבעוסדריהועדהבהליךהתעדוףשונו.תעדוף

 .התעדוף
זכאיםלוותריזמיםהמעונייניםלקבלהמלצהלפטורבלבדמבלילהתמודדבהליךהתחרותי

להוראה.14ותחתימהעלנספחעלהסבסודבאמצע

  במקריםאלה – חדלות פירעון ואו כניסה של יזם להליכי הוצל"פביטול המלצה במקרה של
איןכיבמקרהוהיזםלאהחלבבנייה,תבוטלההמלצהלהקצאתקרקע.ישלהבהירלכונס

 לכונסכלזכותעלהקרקע.

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_06_02
https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_06_02
http://land.gov.il/DocLib2/35.16B/35.16B.pdf#search=%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://land.gov.il/DocLib2/35.16B/35.16B.pdf#search=%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://www.gov.il/he/departments/news/first-industry-areas-allotment-2019-updated
https://www.gov.il/he/departments/news/first-industry-areas-allotment-2019-updated
https://www.gov.il/he/departments/news/first-industry-areas-allotment-2019-updated


 
 

 נוספים לתשומת ליבכם: חשובים נושאים

מהסכםפיתוחלחכירהנעשהבאישורמינהלמעבר –מעבר מהסכם פיתוח לחכירה  .1
נוהלזהמטרהלשמההואהוקם.היפעלעובדלאחרשבדקנוכיהמפעלאכןאז"ת,

שלאהיומודעיםלנוהלישנםבנקים.הכרחילמניעתניצוללרעהשלהטבתהפטורממכרז
דהבנקים.עלכןשלחנולאיגוהתנואתהמשךמימוןהמפעלבמעברלהסכםחכירהזהו

היאהתחלתשיידעואתהבנקיםשאבןהדרךמבחינתנוהמצ"בעלמנתאתהמכתב
 המפעלולאהשלמתהבניהבלבד.פעילות

במיילבנושאזה,אנאפנולמינהלאז"תקשייםתקלביאםאתםממשיכיםלה

Esty.LIfshits@Economy.gov.il 

ביצעושייההאחרוניםחלקממנהליאזוריהתעבחודשים – דיווחים ועדכון מגרשים .2
.ביןהמינהלתלמינהלאז"תלגביסטטוסהיזמיםבאזורהתעשייהוסנכרוןנתוניםעדכון

מימושהקצאותהקרקעוהשיווקחשובשכלמינהלתתדווחאחתלחציוןעלהתקדמות
מידעהיאלקבועהדרךהיעילהביותרלסנכרןאתה,מניסיוןםשטרםמומשו.ישבמגר

אתסטטוסgis-מולוומולצוותהקצאותהקרקעוהפגישהעםמנחםיחזקאליולעדכן
 המגרשים.

הרשות\יראתנושאהמלצותהמינהלתפועליםלהסדאנו – פורמט המלצות למינהלת .3
הנחיותמצדעדכה,המלצותהמינהלותהתקבלוללאכלהמקומיתלהקצאותקרקע.

.המטרההיאליצורמספרכלליםאחידיםאותןהמינהלתצריכהלקייםעל"תמינהלאז
נמשיךלעדכןבנושאזה..מנתשנוכללהתייחסלהמלצתה



תמידכלעיתיםהמערכתעמוסהעדמאודולאכךשלאנימודעללסיום,אאחללכולנוחגשמח.
שווקומספרשיא2018תמנהלאזורתעשייהמקבלאתהיחסהאישיהמגיעלו.ישלזכורשבשנ

יצאנולחופשיבחגהחירותהזה,ביןהיתרבזכותכם.דונםבפטורממכרז1,300-שלכ
עבדותהניירתמשלהארכותהסכמיפיתוח,ואנומקוויםשנמשיךלהשתחררבירוקרטיההמ

התעשייה.וקידוםלחירותהעשייה



בברכתפסחשמח,

מתןרטנר

אזוריתעשייהםמנהלתחוםקידו










  

mailto:Esty.LIfshits@Economy.gov.il
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 נספח: פירוט השינויים בהוראת המנכ"ל

 

 

המצבהקייםבהוראהסעיף
22.08.2018-מיוםה

הנמקה)רציונאל(בהוראההחדשההשינוי

הגדרתאזור
תעשייה

בותעסוקהבייעודשטח
תעשייהשימושימותרים
בייעודשטחאוומלאכה
פיעלומלאכהתעשייה

תכניתאומפורטתתכנית
מכוחהניתןאשרמתאר

בנייההיתרילהוציא
מלאכהאולתעשייה
(.ע''תב)

או/ותעסוקהבייעודשטח
או/ומלאכהאו/ותעשייה
מותריםבוהנדסייםמתקנים
עלמלאכהאותעשייהשימושי

תכניתאומפורטתתכניתפי
מכוחהניתןאשרמתאר
לתעשייהבנייההיתרילהוציא
(.ע''תב)מלאכהאו

נוסףשטחבייעודמתקנים
הנדסייםעלמנתלהכשיר
מקריםבהםהייעודהוא
מתקניםהנדסייםאך
תקנוןהתב"עמאפשר
בנייהשלמפעליתעשייה

הגדרתאזור
איןהגדרהפיתוחא'

כמשמעו–'"אפיתוחאזור
,הוןהשקעותלעידודבחוק

.1959-ט"תשי
בהתאםלהגדרותהחוק

הגדרתהרשאה
זמנית

במקריםבהםהבקשה
אינהכוללתבניהשלקבע

הרשאה-עלהקרקע
לשימושזמניבקרקע

שנים5פרקזמןשלעדל

בטוןמפעלילמעטנוסף:"
בהםזמניתבהרשאהשניתנים

לנהליבהתאםיהיההזמןפרק
".י"רמ

בהתאםלשינויהנוהל
רמימקצים–ברמ"י

למפעליבטוןהרשאה
שנה.הנושא14-זמניתל
דוןבבג"ץ.נ

הרשאהזמנית
למתקניחלוץ

הרשאהזמניתלמתקני
שניםבלבד10חלוץלמשך

הועדהתהיהרשאית,לאחר
בדיקתהמקרהמולרשות

מקרקעיישראלליתןהמלצה
.שנה20לפרקזמןשלעד

בהתאםלפניהשלמשרד
האנרגיהובהסכמתרמ"י

תאגיד,שותפותרשומה"הגדרת"יזם"
שותפותרשומהמוגדרתנמחקשותפותרשומה..."יחידאו

בחוקכתאגיד

הגדרתמלאכה

7בסדרכהגדרתו.3.14.1
משלחישלהאחידבסיווג

המרכזיתהלשכהשלהיד
למעטלסטטיסטיקה
.מוסכים

המקצועיהמינהל.3.14.2
,היזםבקשתאתיבחן

עיקר,העסקיתהתכנית
והמועסקיםהיזםפעילות

בסעיףלהגדרהבכפוףבו
.3.13.1

ההגדרהנמחקה

ההגדרההקיימתלא
תואמתאתמדיניות
המשרד.משפטיתאין

חובהבהגדרה

סמנכ"למחוזותנציגהרכבהועדה
הרלבנטילדיון

;סמנכ"למחוזותנציג
2לנציגסמנכ"למחוזותימונו

ממלאימקומותכאשרבדיון
הרלבנטיישתתףנציגהמחוז

;לדיון

להקלעלהמחוזבשליחת
נציגלועדה



 
 

סמכויות
הועדהלגבי
הרשאהלתכנון

לאקיים
נוספההסמכותלדוןבהרשאה
לתכנוןבמישוררותםבהתאם

16לנוהלבנספח


ציוןסףבשיטת
כלהקודםזוכה

ניקודסףבמסלולזההוא
45

(:45נוסףלציוןהסףהכולל)
ניקודהסףלאיתנותפיננסית

קודות)כולל(,והציוןנ6הינו
הכוללבאמותהמידהשל
איתנותפיננסיתותכנית
עסקיתצריךלהצטבר

;נקודות16למינימוםשל
תנאיזהתקףגםלדיוןבסוף
השנהלגביבקשותשקיבלו

45-ניקודנמוךמ

השינוינועדלקבועסף
קבועלפסילתמספרי

בקשהעלבסיסאיתנות
אועלבסיספיננסית

תכניתעסקיתלאמספקת
6.3.8.6)בהתאםלסעיף

המאפשרישנהלהוראהה
פסילתבקשהעלבסיס

פיננסיתאותכניתאיתנות
(עסקיתללאהיתכנות

מועדיהדיון
בשיטתהקצאה

תחרותית

מקציםבשנה4יתקיימו
שמועדםקלנדרית

יפורסםמראשבכלרבעון
בעיתונותובאתר

האינטרנטשלהמשרד

עדיתכנסוקלנדריתשנהבכל
המועד.השנהבמהלךועדות4

עבורבקשותלהגשתהאחרון
באתריפורסםועדהכל

מועדי.המשרדשלהאינטרנט
ימים45לפחותיקבעוהוועדה

המועדלאחרקלנדריים
.בקשותלהגשתהאחרון


ועדות,5יתקיימו2019בשנת

בהתאםלסעיףהתחולה


הואועדהשללקיומהתנאי
אתשעברובקשות5מינימום

שלהןהאיכותוציוןהסףתנאי
במידה.נקודות45לפחותהוא

מתקייםלאזהותנאי
בוועדהידונוהבקשות

.העוקבת


כלליציוןהסףבשיטתכל
הקודםזוכהתקפיםגם

התחרותית.בשיטתההקצאה

עלמנתלאפשרתחרותבין
יזמיםבכלועדהנקבע

5מספרמינימוםשל
בקשותשעוברותתנאיסף

לדיון.

עדיפותלתחום
טק-הפוד

בקריתשמונה
לאקיים

ממשלהלהחלטתבהמשך
ינתן,15.4.2018מיום3740

עמדואשר,ליזמיםתעדוף
,כאמורהסףבתנאי
להקצאתהמלצההמבקשים

וסבסודממכרזבפטורקרקע
התעשייהבאזורהמזוןבתחום

שמונהבקרייתהצפוני
בהחלטתהאמוריםבסכומים
שללקיומוובכפוףהממשלה
לשנתעד,תקציבימקור

.2021

יישוםשלסעיף

שלאבקשות
מפאתאושרו
תקציבהעדר

ידונוברבעוןהעוקב,עד
לסוףהשנההקלנדרית

שבההוגשו

ההתכנסותהבאבמועדידונו
,וכךהלאהעדשלהוועדה

לסוףהשנההקלנדרית

מאפשרדיוןבבקשותעד
לסוףהשנההקלנדרית
העוקבתלשנהבההוגשו.



 
 

העוקבתלשנהבההוגשו
בכפוףלקיומושלתקציבושל
הסדרההמאפשרתאתמתן

הסבסודכאמור

אמותהמידה
לבחינתבקשות

בהקצאה
תחרותית

25עד–שיעורהסבסוד
נק'

שיעורניצולאחוזיבנייה
נק'15עד–

15עד–עצמהטכנולוגית
נק'

15עד–איתנותפיננסית
נק'
נק'20עד–תכניתעסקית

נק'5–הקמתמפעל
נק'5–חלוקתהכנסות

עד–מפעלעתירתעסוקה
)בונוס('נק15

נק'20עד–שיעורהסבסוד
עד–שיעורניצולאחוזיבנייה

נק'10
נק'20עד–עצמהטכנולוגית
נק'15עד–איתנותפיננסית
נק'25עד–תכניתעסקית

נק'5–הקמתמפעל
נק'5–חלוקתהכנסות

15עד–מפעלעתירתעסוקה
)בונוס('נק

חלוקתהניקודהשתנתה
לאורהניסיוןהנצבר.
כמוכן,שונוהגדרות
במספראמותמידה:

–שיעורניצולאחוזיבנייה
ימדדעלפישטחהמגרש


ינתןניקוד–הקמתמפעל

מפעלרחבתגםלה
ששטחכזאת,משמעותית
50%עליעלהההרחבה

.הקיימתהפעילותמשטח

שיטתצפיעודף
ביקושיםעל
היצעומגבלת

תקציב

בשיטהזולאנדונו
בקשות

שתלויותבתקציב

ככלוהבקשותשנבחרו
במקצהדורשותתקציבוהן

המקריםבמסגרתנכללותאינן
הן,7.3.1בסעיףהמפורטים

יעברולדיוןיחדעםשאר
הבקשותשנידונותבשיטת
הקצאהתחרותיתכאמור

ויהיוכפופות7.3.2בסעיף
לכלליםבסעיףזה.

הסעיףנוסףבעקבות
מקריםבהםנפתחואזורי
תעשייהמבוקשיםלשיווק
שדורשיםשיווקבשיטת
צפילעודףביקושיםאולם

למנהלאז"תלאהיה
תקציבמלאלפיתוח

האזור.
במקריםאלהנדרשתעדוף

עלמגבלתהקרקע–כפול
ועלמגבלתהתקציב.

הסעיףקובעכלליםלדיון
בשיטהזו.

שיטתצפיעודף
ביקושיםעל

מקרים–היצע
בהםנותרו

מגרשיםבתום
הדיונים

איןהתייחסות
הועדהרשאיתלהחזיראת

המגרשיםהנותריםלשיטתכל
הקודםזוכה

כאשראזורתעשייהיוצא
בשיטת"צפיעודףלשיוקו

ביקושעלהיצע",ההנחה
היאשתתקבלנהיותר

בקשותממגרשים.במידה
ולאהתקבלויותרבקשות

שעברותנאיסף
ממגרשים,ניתןלהמשיך
לשווקאתהאזורבשיטת

כלהקודםזוכה.

לממכרטחש
תצוגתאו

המפעלתוצרי

רשאיתהוועדהלהמליץ
כיבהיקףהשטחהמומלץ

כראויכללשטחלממ
תצוגתתוצריהמפעל

נשואהבקשהבהיקףשלא
מהשטח5%יעלהעל

200המבונההעיקריאו
מ"ר,לפיהנמוךמביניהם

נוסף:"למעןהסרספקיובהר
הקצאהכייזםאשרקיבל

בפטורלארשאילהשתמש
בקרקעובמבניםשייבנועליה

אומכירהשלמוצריםלאחסון
 ."שלאיוצרובמפעלעצמו



הבהרהנוספה

הוצאותסבסוד
הקרקעפיתוח

ניקודסעיףקשיישיווק
2011-2014נקבעמנתוני

ניקודסעיףקשיישיווקנקבע
עדכוןנתונים2014-2017מנתוני

נועדלהגבילמפעליםלשווי3.5נוסףגבולשלעדלגובההטבתהסבסודלאגובההגבלת



 
 
הסבסודשהיזםזכאילקבלהיהגבולהסבסוד

)כוללבקשותקודמות
למגרשיםשטרםנחתםעבורם

תהיההוועדה.הסכםחכירה(
מחברי75%שלברוברשאית
מעברסבסודלאשרהוועדה

בהתאם,האמורלסכום
ועדתלאותההמיועדלתקציב
מיוחדיםמטעמים,הקצאה

שירשמו

שתופסיםשטחנרחב
אולםהתרומההכלכלית

מוגבלתשלהםלמשק
מלקבלהטבהללאהגבלת

ערך.

הרשאהזמנית

עלהוועדההמליצה
ליזםקרקעהקצאת
יישא,זמניתבהרשאה

הוצאותבתשלוםהיזם
5%בסךהפיתוח
התקנתלצורךובהקצאה
והדגמהחלוץמתקני
בסך-מתחדשתלאנרגיה

פיתוחהוצאותמעלות3%
ככל,המסובסדותהקרקע

התעשייהשבאזור
זכאותקיימתהמסוים
.שנהכלעבור,לסבסוד

עלהקצאתעדהוהוהמליצה
,ליזםבהרשאהזמניתקרקע

הוצאותשאהיזםבתשלוםיי
5%בסךהמלאותהפיתוח

100%לשנה,ועדלגובהשל
מסךהוצאותהפיתוח

ובהקצאהלצורךהמלאות,
התקנתמתקניחלוץוהדגמה

3%סךב-לאנרגיהמתחדשת
וחהקרקעמעלותהוצאותפית
.תהמסובסדו

בנוסחהקודםלאהיה
ברוראםמפעלהמקבל
הרשאהזמניתיחויב

בהוצאותפיתוחמלאות
אומסובסדות.הנוסח
החדשמבהירכיעבור
הרשאהזמניתרגילה

העלותהיאמתוךעלויות
הפיתוחהמלאותועבור

מתקןחלוץעבור
המסובסדות.

בקשהלהארכת
הסכםפיתוח

מפרטלגבי12סעיף
ההליכיםלקבלתהמלצה
להארכתהסכםפיתוח

הסעיףנמחק.במקומונכנס
:11לסעיף

להארכתבקשה11.11
פיתוחהסכם

להארכתבקשות11.11.1
,י"ברמיידונופיתוחהסכם
י"שרמככל.נהליופיעל

המינהלמנהליתן,תבקש
בשאלהמקצועיתדעתחוות

להסכיםנכוןלדעתוהאם
לאואםההארכהלבקשת
לנתוניםבהתאםוזאת

בגיןלוהידועיםהמקצועיים
.בקשהאותה

תעבירי"שרמככל11.11.2
הארכהבגיןלעמדהבקשה
לדיוןיועברהנושא,נוספת

אתתבחןאשר,בוועדה
ותגבשהמקצועייםהנתונים

.המלצתהאת

בעקבותהבנותביןרמ"י
למינהלאז"ת,הארכות

ינתנוהסכמיפיתוח
לשנתייםהראשונותבאופן

אוטומטי,ביידועשל
מינהלאז"ת.רמ"ייכולים
לבקשאתחו"דמנהל

המינהלץ
הארכותמעברלשנתיים
)הארכהשניייהוהלאה(

ידונובועדה.
האחריותלטיפול

בהארכותהואשלרמ"י
ולאשלהיזםמולמינהל

אז"ת.
הסעיףנמחקבהתאם
מסמכויותועדתהמשנה.

ביטולהמלצה
במקרהשל

חדלותפירעון
ואוכניסהשל
יזםלהליכי

הוצל"פ

לאקיים

נוספההתייחסותלביטול
חדלותההמלצהבמקרהשל

פירעוןואוכניסהשליזם
להליכיהוצל"פ

חדלותפירעוןואוכניסה
שליזםלהליכיהוצל"פ

משמעותםשהיזםלאיכול
לבנותאתהמפעלוהקרקע
חוזרתלמדינה.במידה
והיזםמימשאתהבניה,

כונסהנכסיםיכוללהעביר
אתהזכויותעלהמגרש

והמבנהבהתאםלהוראה.



 
 

העברתשליטה
בתאגיד

ניתןלהעבירשליטה
בתאגידללאאישור

מינהלאז"ת

מכח25%לפחותהעברת
אגידבתהבעלותאוההצבעה
זהסעיףלענייןתחשב

.זכויותכהעברת

נועדלמנועמקריםשל
מכירתמניותבחברהעל
מנתלעקוףאתכללי

העברתהזכויות

תחולה

במידהונערךלגביאזור
מקצהשלתעשייהמסויים

צפילעודףביקושיםעלהיצע
ובמועדפרסוםהוראהזו,

חלקמהבקשותנדונובוועדה
וחלקטרםנדונו,תחולהוראת
המנכ"לשהייתהבמועדהדיון

בבקשותשכברנדונו

עלמנתלשמורעלאחידות
בדיוןובניקוד,במקרים
בהםהחלודיוניםבמקצה
צפיעודףביקושיםעל

,בתקציבואיןצורךהיצע
יחולוכלליההוראה

הקודמת.

 


