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הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזור 

 נתיבות" בפארק תעשייה מזרחי שלב ב' " תעשייהה

 

 בפטור במקרקעין זכות להענקת אפשרות בדבר 21.01.2019-ה מיום המשרד להודעת בהמשך
, הון השקעות עידוד לחוק השנייה בתוספת כהגדרתם לאומית עדיפות באזורי מכרז מחובת

 להקצאת המלצה לקבלת בקשות למשרד להגיש ניתן כי בזאת מודיע המשרד, 1959 -ט"תשי
 מזרחי שלב ב'פארק תעשייה  –נתיבות – התעשייה באזור מקרקעין  לגבי ממכרז בפטור קרקע

 או מלאכה או תעשייה עיסוקו שתחום מפעל הקמת למטרתוזאת  609-0571737 מספרכנית בת
 .מלאכה או לתעשייה להשכרה תעשייה מבני בניית

למעט   609-0571737תב"ע מספר יובהר כי תתקבלנה בקשות אך ורק למגרשים בייעוד תעשייה על 
 שלא ישווקו בשלב זה. 302A-306A,300F,300Gמגרשים מספר 

ה של עודף ביקושים על טובשי)להלן: "ההוראה"(  6.2הבקשות ייבחנו בהתאם להוראת מנכ"ל 
 :להוראה 7.3.3היצע בהתאם לסעיף 

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

, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהוראה 30.06.2020את הבקשות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 
 וזאת אך ורק על גבי הטופס המקוון: 

https://www.gov.il/he/service/application_for_allocation_of_land 

מגרשים הסמוכים לשטחים הציבוריים  ולמבני ציבור יאוכלסו על ידי מפעלים ובתי מלאכה 
באופן שלדעת הוועדה  ., )כדוגמת: הרכבת אלקטרוניקה, אופטיקה, נגריות, מסגריות(,"נקיים"

 . 316E,316D,316C קונפליקטים עם השימושים הציבוריים. מגרשים אלה מספרםאינו יוצר 

 

  להמליץ על מגרש שאינו המגרש שהיזם ציין בבקשתו, בהתאם  להוראה, הוועדה רשאית

 .בכפוף להנמקה

  וזאת מסבסד את הוצאות הפיתוחאו מפתח ואינו באזור זה, בלבד המשרד משמש כגורם ממליץ 

, בה קבוע כי באזור תעשייה שהמשרד אינו 05.03.2020-מיום ה 4881 בהתאם להחלטת הממשלה

 .מבצע את עבודות פיתוח הוא גם אינו מסבסד אותן

 ההוראה נוסח יגבר, הלהורא זו בהודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל. 

 באתר הודעה תפורסם במודעה זו, המפורטים להגשת הבקשה המועדיםאו   הבהורא שינוי כל על 

 המשרד.  של האינטרנט

 כלשהי בקשה לקבל התחייבות משום זו במודעה אין.  

 ישראל מקרקעי רשות י"ע ישווקו התעשייה באזור מלאכה או לתעשייה מהמגרשים וחלק ייתכן 

 .פומביים במכרזים

  תמיכה  2שלוחה   1299לתמיכה טכנית בהגשת הבקשות בטופס המקוון יש לפנות לטלפון(

 .בטפסים מקוונים(
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