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 : "תכנית כסף חכם"5.10הוראת מנכ"ל 

  – תעשייה מיקרו מתחם: 6.10 ל"מנכ הוראתתמצית 

 תעשייתי פודטק

                       נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב.    
 נו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.יהמסמך המחייב ה

 

 כללי .1

 הכלכלה של התווך מעמודי אחד את יצרנית בתעשייה רואה והתעשייה הכלכלה משרד 1.1

 מתעשייה למשק החשובות והכלכליות התעסוקתיות ההשפעות לאור זאת, הישראלית

 בקצב האטה ישנה כי נמצא, האחרונות בשנים המשרד שערך שונים במחקרים. זו

קיים חשש של מכירת רעיונות  וכי בישראל חדשים תעשייתיים מפעלים עסקים פתיחת

 . למוצר הבשלתם טרם( אקזיט)

 פעילות לקיים המעוניינים המזון מתחום עסקים בקרב שאת ביתר מתחזקת זו תופעה 1.2

 או הסדרתי הייצור לשלב ועד הרעיון)משלב  בישראל בינוני עד קטן מידה בקנה יצרנית

 והריבוי צרכיהם על העונה שטח במציאת הקושי בשל, בעיקר, וזאת(, המוצר מכירת

 . רגולטוריות בדרישות

, משרד הכלכלה והתעשייה 15.04.2018 מיום 3740 מספר ממשלה להחלטת בהתאם 1.3

אזורי תעשייה ובשיתוף משרד האוצר, יוצא במסלול להקמת מתחם  מינהלבאמצעות 

 . שמונה קרייתבאזור התעשייה הצפוני של  תעשייתי" פודטק – תעשייה מיקרו"

 עבודה חללי על המבוסס, תעשייה מיקרו מתחם להקים המעוניין ליזם מיועד המסלול 1.4

 המתחם תפעול לצד, משותפים מתקנים הכוללים ,להשכרה מודולריים וייצור

 .הפודטק בענף פעולה שיתופי ויצירת רחבה שירותים מעטפת ואספקת

: פעילות בתחום הממשק שבין מזון לטכנולוגיה, התומכת בשלבים השונים של פודטק 1.5

שרשרת הערך של המזון, ומאופיינת באחד או יותר מאלו: חדשנות מוצרית, תהליכית 

  וטכנולוגית לרבות חדשנות פורצת דרך. 
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 ההוראה עיקרי .2

 תעשייתי פודטק – תעשייה מיקרו מתחם: 6.10 ל"מנכ הוראת

. יובהר, כי רשות מקומית או ישראל מדינת לדיני בהתאם ופועל בישראל כדין שהתאגד תאגיד לגשת זכאי מי

 תאגיד עירוני אינם יכולים להשתתף בהליך זה. 

 : הבאות החלופות פי על לבנייה קרקע

 השטחלו במסגרת הקצאת קרקע בפטור ממכרז  ייועדוליזם אין זיקה לקרקע  במידה .1

 מספר" )תוכנית ביוטק"פארק  שמונה בקרית הצפוני התעשייה באזור המוגדר

 . 11-13 מגרשים( 16960/ג

 /קיים מבנהבעלות על קרקע/ באזור התעשייה הצפוני קריית שמונה:  קרקעזיקה ל ליזם .2

  . בעל הסכם פיתוח על קרקע מרמ"י / מבנה לע שכירותהסכם  בעל/  קיים מבנה שיפוץ

 עלות מסך הסיוע שיעור

 המאושרת התכנית

 )עקיפות( ורכות הוניות השקעות ותשתית בינוי השקעות

 מלש"ח 7עד  "חמלש 20עד  המקסימלי הסיוע גובה

 

  השימושים תמהיל

  במתחם

 תמהילים

 מ"ר בנוי.  11,000בניה של לפחות  .1

 מהשטח 20% עד .הפודטק בענף לפעילות יוקצה במתחם הבנוי מהשטח 80% לפחות .2

  מושכר להיות יכול ר"מ 1,000-מ יותר ולא במתחם הבנוי

ל"שטחים  מושכר להיות יכול ר"מ 1,000-מ יותר ולא במתחם הבנוי מהשטח 20% עד .3

 (.  ועוד חופשיים מקצועות לבעלי עבודה  חללי" )לדוגמא: חנויות מפעל, ריםיסח

 .הבנוי מהשטח 25%-מזון גדולים, במצטבר, לא יאכלסו יותר מ מפעלי .4

 עידוד חוק בתנאי עומדים שאינםלמפעלים  יושכר במתחם הבנוי מהשטח 60% לפחות .5
 .1959 – ט"התשי, הון השקעות

 חודשים.  6הוצאת כתב האישור יפעל מבקש הסיוע לקבלת הסכם פיתוח עם רמ"י בתוך  מיום בניה היתר הצגת תקופת

 היתר להצגת חודשים 12 היזם לרשות עומדים מהוועדה הפיתוח הסכם קבלת ממועד החל

 .המקומית מהרשות המתחם להקמת בנייה

 נוייב יןילענ הסיוע תקופת

 ותשתיות

  .אכלוס טופס הצגת עםממועד הצגת היתר הבנייה ותסתיים  תחל

 .הבנייה היתר הצגת ממועד חודשים 36-מ יותר לא תמשך זו תקופה

 מסיום חודשים 12-מ יאוחר לא עד המתחם של אכלוס 50% של למינימום להגיע היזם על אכלוס תקופת

   .הבניה

 בכל לעמוד היזם על בהם, חודשים 48 ותמשך האכלוס תקופת לאחר המתחילה תקופה ומחייבותהפעלה  תקופת

 חודשים.  60ישמור על צביון המתחם לתקופה נוספת של  היזם. הוראהה דרישות

, ישיבות חללי)דוגמת  השוכרים כלל את שישמשו מתקנים במתחם להקים ידאג היזם משותפים מתקנים

 '(. וכד סניטריות מבואות, אוכל חדרי, מחסנים

 שירותים מעטפת
: עוגן שירותי 3 אתלכל הפחות  תכלול וזוידאג לספק לשוכרים מעטפת שירותים רחבה  היזם

 . יצרן ורישיון סביבתית רגולציה ייעוץ; עסקים לרישוי ייעוץ; המזון בטיחות ייעוץ

 במומחים הסתייעות
 במתחם הפעילות את לתכנן מנת עלתוכן בתחום המזון ובאדריכל,  הבמומח רלהיעזהיזם  על

 . ולצורך הגשת הבקשה
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 :  אזורי תעשייה מינהל עם התקשרות פרטי .3
 

 המסלול:  מנהלת

 בטט מירבאדר' 

 . פרויקטים וניהול תכנון תחום מנהלת

 

 industrialfoodtech@economy.gov.il: מייל כתובת

 . 02-6666004 טלפון
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