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 במקרקעין זכויות לקבלת אפשרות בדבר הודעה

 ובאיו"ש  לאומית עדיפות באזורי מלאכה או תעשייה מפעלי להקמת

 115.12.2021-המידע בטבלה זו נכון עד ליום ה

 שדות נגב )עזתה(  טבריה אבו סנאן

 עילבון טמרה אבו קרינאת

 עילוט יקנעם אבשלום

 עין גדי יסוד המעלה אום אל פאחם

 עכו ירוחם אום בטין 

 עמנואל הר החוצבים  –ירושלים  אופקים

)עטרות, ואדי ג'וז,  –ירושלים  אור הנר
 גבעת שאול, תלפיות(

 מפעלי העמק-עמק יזרעאל

 עפולה ירכא איכסאל 

 ערערה בצפון כסיפה אילת 

 ערד כפר כנא אל סייד )מ.א אל קסום(

 פארק צבאים כפר קאסם אלון תבור

 ערוער )ערערה בנגב( כרמון )מ.א שפיר( אלפי מנשה

 פארק תעשיות רותם כרמיאל אלקנה

 סמיע-כיסרא -פקיעין  עידן הנגב-להבים אפיקים

 צ.ח.ר. לקיה אפרת

 ציפורית חבר-מבואות גלבוע מערב -אריאל 

 צפת מבואות חרמון 2אשדוד

 קדמת גליל מבועים יעקבאשדות 

                                                           
 2021לשנת  לעיר בית שמש חישוב שיעור האבטלה השנתי הממוצעככל ש– שמש ביתלגבי תחומי העיר  1

 , אזי לא תחשב עוד אזור פיתוח א'. 3או שהרמה החברתית כלכלית תעלה מעל אשכול  10%-יהיה נמוך מ
קרי, אזורי תעשייה ששטחם בהתאם לתכנית בניין עיר מאושרת  – אזורי תעשייה מרחבייםברק  – אשדוד 2

רק לאחר שתתקבל רשימת מגרשים פנויים באזורי  יינתנו. המלצות דונם לפחות 100המיועדת לתעשייה 
שב אזור היא לא תח 4ככל שהרמה החברתית כלכלית של אשדוד תעלה מעל אשכול   ה המרחביים.יהתעשי

 פיתוח א'. 



אשקלון )אזור תעשייה דרומי, אזור 
תעשייה צפוני, אזור תעשייה 

 3ותעסוקה חדש(

 קטורה מגדל העמק

 קלאנסווה מג'דל שמס ג'ת-באקה

 קצרין גוש עציון-מגדל עוז באר שבע 

  שמש בית
 בית.ת א, צפוני.ת א, ברוש)א.ת 

  (שמש צפון, וא.ת נחם הר טוב
 
השטחים בתחום  עבוררק  *

 שמשהמוניציפלי של בית 

 קרית ארבע מגדל תפן

 קרית גת                                  מודיעין עילית נוג'ידאת-בועיינה

 קרית מלאכי ואז"ת תימורים מחצבת פטיש בית קמה

 גליל עליון-קרית שמונה מישור אדומים שאן-בית

 קרני שומרון מישור רותם ביתר עילית

 ראמה מעלה אפרים יהודה בני

בואבית אל נאקב )קדמת  -רהט קורן –מעלות תרשיחא  קדומים-און-בר
 הנגב(

 רמת נגב מע'אר בר לב

 ים המלח )א.ת( ברקן
 
אופן ההגשה לאזור זה יפורסם * 

 פרטנית

 שגב שלום

 2000שגיא  מצפה רמון מכר-גדיידה

 שדרות נאות חובב  ג'וליס

 שוקת נהריה  גורן

 שחק/שקד נווה זוהר גזית

 שילה ניצני שלום דבירה

 שלומי נ.ע.מ דימונה

 מיתרים-שמעה נצרת דיר חנא

 שער בנימין נוף הגליל )נצרת עילית( דליה

 שפרעם נתיבות דליית אל כרמל

 חי-תל סכנין דלתון

 תמנע שער הנגב-ספירים זרזיר

 תראבין שלהב-ספיר  חורה

 משגב-תרדיון  עובדה חלמיש )נווה צוף(

 תל שבע עומר חצור הגלילית 

 במקרקעין זכויות להענקתקיימים בכל הארץ המעוניינים להרחיב את המפעל זכאים להגיש בקשה  מפעלים* 

 1993 – ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות( 11) 25לתקנה  בהתאם קיים למפעל גובלים

                                                           
, הוןרק אזורי תעשייה מרחביים בהתאם להוראת השעה לתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות  – אשקלון 3

רק לאחר שתתקבל רשימת מגרשים פנויים באזורי  יינתנוהמלצות  .31.12.2022עד ליום , 1959-התשי"ט
 ה המרחביים.יהתעשי


