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 כללי .1

 הכלכלה והתעשייה"( במשרד " או "מינהל אז"ת)להלן: "המינהלתעשייה מינהל אזורי  .1.1

)להלן: "המשרד"(, עוסק בבחינת בקשות להקצאת קרקע לתעשייה ומלאכה, בפטור 

ממכרז, בהתאם לסמכות המוקנית למשרד, להמליץ לרשות מקרקעי ישראל )להלן: 

-( ו5)25בהתאם לתקנות "רמ"י"( על הקצאת מגרשים בפטור ממכרז באזורי תעשייה 

 .1993-י תקנות חובת המכרזים, התשנ"גפ-, על(11)25

 קרקע להקצאת המלצות תןמלעניין " 6.2בעשותו כן, פועל המינהל בהתאם להוראת מנכ"ל  .1.2

 " )להלן: "הוראת המנכ"ל"(.תעשייה באזורי ממכרז בפטור

תעשייתי בקריית שמונה,  פודטק –הקמת מתחם מיקרו תעשייה  – 6.10בהוראת מנכ"ל  .1.3

יומלץ להקצות את הקרקע ליזם בפטור ממכרז, ועלויות הפיתוח של השטח יסובסדו על פי 

 מודל הסבסוד.  

מו )ביטול המלצה, ביטול עסקה ברמ"י, לא הושלהקצאת הקרקע הליכי בהם  קריםבמ .1.4

יתאפשר החזר תשלום הוצאות  (, או ביטול שנעשה לבקשת היזם עצמוביטול הסכם פיתוח

 ., בכפוף לקבוע בנוהל זההפיתוח ששילם היזם

 מטרה .2

אופן מקרים בהם יושב תשלום הוצאות הפיתוח ליזם  את ב מטרת נוהל זה הינה לפרט 

 הליכי הביטול.   השלמתוגובה ההחזר לאחר   הוצאות הפיתוח עבור תשלום ההשבת 

 גובה ההחזר ליזם  .3

או הסכם הפיתוח בגין אי עמידת היזם  ברמ"י ההמלצה או העסקה ובוטלבמקרים בהם  .3.1

האכלוס או לרבות אי מימוש הבניה או אי השלמת הבניה )בדרישות רמ"י או מינהל אז"ת 

 לבקשת היזם עצמו:למטרה שלשמה ניתנה ההקצאהאו ביטול שנעשה 

בצירוף הפרשי הצמדה למדד ליזם יוחזר התשלום עבור הוצאות הפיתוח  .3.1.1

ממועד  ,על כל חודש המוצמד מגובה התשלום 0.5%בניכוי ם לצרכן והמחירי

לסכום זה יתווספו  תשלום הוצאות הפיתוח ועד למועד ביטול העסקה ברמ"י.

 14החל ממועד ביטול העסקה ברמ"י עד הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן 

 .יום מיום משלוח הודעת הביטול על ידי מינהל אז"ת
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תשלום גובה מ 30%הניכוי לא יעלה על שיעור של  ,3.1.1למרות האמור בסעיף  .3.1.2

ממועד תשלום הוצאות  למדד המחירים לצרכן כולל הצמדה הוצאות הפיתוח

 הפיתוח ועד למועד ביטול העסקה ברמ"י.

 

העדר יכולת של או הסכם הפיתוח ב ברמ"י ההמלצה או העסקה ובוטלבמקרים בהם  .3.2

בשל העדר קרקע זמינה או קרקע לא כשירה לפיתוח )לרבות גילוי  :המדינה לממשם, כגון

, וכן במקרים בהם שולמו מקדמות על חשבון הוצאות פיתוח ולא אושרה העסקה עתיקות(

 : ברשות מקרקעי ישראל

 יוחזר ליזם מלוא תשלום הוצאות הפיתוח ששילם בתוספת הצמדה למדד .3.2.1

 המחירים לצרכן.

קלנדריים יום  14ת הפיתוח על ידי היזם ועד מיום תשלום הוצאו אההצמדה הי .3.2.2

 אז"ת.מינהל על ידי  - מיום משלוח הודעת הביטול

בהם היא סבורה   במקרים תהיה אפשרות  ,הוראהל 14סעיף עדת המשנה כהגדרתה בולו .3.3

כי בוטלה העסקה ברמ"י או הסכם הפיתוח בשל נסיבות מיוחדות שאינן נכללות בסעיף 

להחליט על החזר הוצאות הפיתוח  –עקב מקרה של מחלה קשה או מות היזם , לרבות 3.2

 .3.1.1או בניכוי מופחת מזה המופיע בסעיף  3.2בהתאם לסעיף 

במקרה שבו בוטלה הקצאת קרקע אך אושרה הקצאת המגרש מחדש לאותו היזם או צד  .3.4

תשלומי הוצאות הפיתוח ששולמו בעבר עבור המגרש ייחשבו כתשלום עבור  –קשור שלו 

 ההקצאה מחדש. 

 כל החלטה על החזר תשלום הוצאות פיתוח תחתם על ידי חשב המשרד. .3.5

 הוצאות פיתוח ליזםתשלום הליך החזר  .4

להוראה,  7.3.2.8בהם ניתנה החלטת ועדה על ביטול  או במקרה לפי סעיף  במקרים .4.1

 ההודעה .("הראשונההודעה ה")להלן:  בדואר רשום עם אישור מסירה ליזםהודעה  תישלח

 .להוראה 3כנספח  המצורף טופס פרטי מוטבתכלול  הראשונה

 ליזם תשלח לכתובת היזם המופיעה בבקשה להקצאת קרקע לתעשייההראשונה ההודעה  .4.2

 בפטור ממכרז. למלאכה או
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הנדרשות,  הצרופות עם ביחד כנדרש מלאטופס פרטי מוטב  אז"תעל היזם לשלוח למינהל  .4.3

 פרטי החשבון המצוינים בטופס.ל הבנקעדכני מטעם אישור  בהן

גובה החזר  המצוין בטופס פרטי מוטב אתיעביר לחשבון הבנק  הכלכלה והתעשייהמשרד  .4.4

  .לעיל 3תשלום הוצאות הפיתוח לו זכאי היזם בהתאם לאמור בסעיף 

בכפוף , במינהל אז"ת ממועד קבלת טופס פרטי מוטביום  90החזר התשלום יבוצע בתוך  .4.5

 .נכונים ועדכניים הםבוהפרטים המופיעים  כנדרש ועל צרופותיו, מולאלכך שהטופס, 

המעוניין להמחות את זכותו לקבלת החזר התשלום, יפנה בבקשה מנומקת למינהל יזם  .4.6

ת הקבועות . ביצוע המחאת הזכות כפוף להנחיו, אשר תוגש עם טופס פרטי מוטבאז"ת

 מינהל אז"ת והחשבות. בנושא זה בהוראות התכ"מ ומותנה באישור

  היעדר פרטי מוטב עדכניים .5

בצירוף אישור  טופס פרטי מוטב מלא והתעשייההכלכלה יזם אשר לא יעביר למשרד ל .5.1

בדואר )להלן: "הודעה השנייה"( תשלח הודעה שנייה  ,4בסעיף בנק כאמור עדכני מטעם ה

 ממועד משלוח ההודעה הראשונה. ימים 90לאחר רשום עם אישור מסירה 

ות בהן אישור הנדרש צרופותוה מלא על היזם יהיה להשיב למשרד את טופס פרטי המוטב  .5.2

 עדכני מהבנק .

אישור  הנדרשות הצרופות, מלא טופס פרטי מוטב אתלמשרד היזם לא ישיב שבמידה  .5.3

 תשלוםהגובה מיופחת ההודעה השנייה, ממועד ימים  90לאחר עדכני מטעם הבנק 

טופס  הכלכלה והתעשייהעבור כל שנה בה נמנע מלהעביר למשרד  אחוזים 10-ב להשבה

. הודעה על כך תישלח על ידי המשרד צרופות ואישור עדכני מהבנק  מלא ,פרטי מוטב

 לאחר משלוח ההודעה השנייה.  ימים 90 בדואר רשום עם אישור מסירה ליזם

 הוראות כלליות .6

, לרבות בשל ו/או לא הועבר לידי היזם אין בעובדה שהחזר התשלום לא נדרש על ידי היזם

 בסעיף כאמור ליזם שניתנה בהודעה, כדי לפגום או לא עדכניים שגויים בנק פרטי חשבון

כדי להקנות כדי למנוע מהמשרד להקצות את הקרקע בפטור ממכרז ליזם אחר או או  4

 .ליזם זכויות כלשהן ביחס לקרקע
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