
שלב תכנונימס' תוכנית שכונה ישובמרחב
כמות 

מגרשים 
למכרז

הערותמספר מכרזיעוד מכרזמספרי מגרש

המכרז נסגרבש/43/2021תעשיה135תוקף7/בת/38אבשלוםמוא"ז אשכולדרום

דרום
מוא"ז בני שמעון, 

צומת להבים
המכרז נסגרבש/40/2021תעשיה11,007תוקף49/305/02/7א.ת.עידן הנגב

306 ,304 ,3302תוקף127/03/23א.ת. שקדאופקיםדרום
מסחר ו/או 

משרדים
פורסםבש/109/2021

26תוקף127/03/23א.ת שקדאופקיםדרום
401-416, 478-480, 
482-485, 501-503

פורסםבש/110/2021תעשיה

פורסםבש/132/2021מסחר ותעסוקה803 ,2801תוקףתמל/1027חורשת נחאופקיםדרום

פורסםבש/126/2021תעסוקה ומסחר 3311-313תוקף609-0667436פארק הטכנולוגינתיבותדרום

פורסםבש/130/2021מסחר ותעסוקה1902תוקף609-0571737א.ת. מזרחי שלב בנתיבותדרום

פורסםבש/146/2021מסחר1501תוקף33/303/02/7נאות שקמהשדרותדרום

פורסםבש/152/2021מסחר1915תוקף35/101/02/21כלניותשדרותדרום

 תעשיהא,50ד, 58947,73,45תוקף1/196/03/2א.ת נחל שחורתאילתדרום

 מגורי עובדים1300תוקף656-0254458ים המלחמוא"ז תמרדרום

2586-587תוקף656-0254458ים המלחמוא"ז תמרדרום
תיירות, חניה 
ומרכז כנסים

 

7תוקף656-0254458ים המלחמוא"ז תמרדרום
102+151, 104-107, 

113
 מלונאות

 1תוקף1/101/03/12מנחת יוטבתהמוא"ז אילותדרום
חניון לאחסנת 

רכבים
  להרשאה זמנית 

לתקופה של 3 שנים

באר שבעדרום
עיר עתיקה סדנת 

המשטרה
מלונאות125תוקף101/177/03/5

מכרז לרה תכנון 
מחניה ציבורית למלון 

בוטיק לממולצי 
משרד התיירות 

 מסחר2403,404תוקף120/03/14פארק התעשיהעומרדרום

 תחנת דלק1601תוקף120/03/14פארק התעשיה עומרדרום

6תוקף25/101/02/27מע"רמצפה רמוןדרום
3001-3002, 3004-

3007
 מלונאות

מקב"ת למומלצי  מלונאות1323בהכנה19/107/02/26האגם )מקב"ת(ירוחםדרום
משרד התיירות  

ירוחםדרום
האופק )רה תכנון 
למלונאות ומגורים(

 למומלצי משרד מלונאות3413-415תוקף127/03/26
התיירות 

למומלצי משרד מתחם גולף1A1-A4, B,C,Dתוקף200/032 ,255/03/2אילתדרום
התיירות  

 תוקף615-0446211שלב בכרמיתדרום

101-104       4תוקף652-0282996  תל שבעבדואים  דרום
מסחר ו/או 

משרדים       
פורסםבד/117/2021       

התכנית כוללת שיווקים לתעסוקה שפורסמו/יפורסמו בשנת 2021. האמור מובא לידיעה בלבד וייתכנו שינויים, לרבות ביטול או הוספה או שינוי של מתחמי שיווק ו/או דחיית מועד השיווק. בכל 
מקרה, אין בפרסום תכנית השיווק כדי לחייב את פרסום המכרזים הנזכרים בתכנית השיווק, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי של רשות מקרקעי ישראל. התכנית תתעדכן מעת לעת - יש 

לעקוב באתר רשות מקרקעי ישראל.
פורסם: יוני 2021

תכנית שיווקים לתעסוקה - 2021



שלב תכנונימס' תוכנית שכונה ישובמרחב
כמות 

מגרשים 
למכרז

הערותמספר מכרזיעוד מכרזמספרי מגרש

3502-504תוקףחמ/40/401אזה"תמ.א. חבל-מודיעיןמרכז
תעשייה 

עתירת ידע
פורסםמר/151/2021

2501,505תוקףחמ/40/401אזה"תמ.א. חבל-מודיעיןמרכז
תעשייה 

עתירת ידע
פורסםמר/49/2021

תעשייה5תוקףזמ/573אזה"תגדרה מרכז

מסחר1תוקףמד/21אזור התעשייהמודיעין מרכז

 מסחר ותעסוקה1705תוקףמד/3/3קייזר דרוםמודיעין מרכז

5תוקףשד/160 מ.א. דרום-השרוןמרכז
תעשייה / 
תעסוקה

 

תעסוקה1תוקףתמא/47/רמכבירמלה מרכז

מסחר1502תוקףשד/5/1004ג'לג'וליהמרכז

תעסוקה3תוקףנת/מק/14/537/גאגם ג'נתניהמרכז

מסחר ותעסוקה9תוקף רנ/265אתר Cראש העין מרכז

6תוקף418-0329904אתר Cראש העין מרכז
700-702
704-706

מסחר ותעסוקה

מותנה בהסכם גגתעשייה4תוקף זמ/בת/329עקרון 2000קרית עקרון מרכז

 תעשייה3תוקף שד/10/694 אזה"ת חצבמרכז

3601-603תוקףתמל/1017 בת חפרמרכז
תעשייה עתירת 

ידע
 

מסחר ותעסוקה 1901תוקף422-0357574אתר A הרחבה מזרחאלעדמרכז

נדרש להעתיק קו 
מקורות מחוץ למגרש, 

כביש גישה למסוף 
תחבורה, קיר אקוסטי

 תא/53/2021מסחר ותעסוקה 403 + 2401תוקףתמ"ל/1023 דרום תל השומר רמת גן תל אביב

10תוקףתמ"ל/1046 פארק איילון אור יהודה  תל אביב
801-803, 812, 814, 
817, 820, 821, 809, 

811
 מסחר ותעסוקה 

  מגדל בין ערים תל אביב תל אביב
 507-0367482

)תא/4206( 
 תעסוקה 1101תוקף

 מסחר ותעסוקה1100תוקףתמ"ל/1045 בני ברק צפון בני ברק תל אביב



שלב תכנונימס' תוכנית שכונה ישובמרחב
כמות 

מגרשים 
למכרז

הערותמספר מכרזיעוד מכרזמספרי מגרש

המכרז הסתייםצפ/51/2021תעסוקה431-32תוקףג/21619אזור התעשייהמעלות-כפר ורדיםצפון

 תעסוקה233-34תוקףג/21619אזור התעשייהמעלות-כפר ורדיםצפון

 מלונאות11תוקף223-0219352שכונת רביןמעלות צפון

 מסחר1520תוקףג/10176שרידמגדל העמקצפון

 תעסוקה813-14,16-21תוקףג/15566אזור התעשייה  קדמת גלילצפון

 מלונאות11תוקףג/13063 שיבליצפון

 תעשיה57,17,42,820,821תוקףג/9785אזור תעשייה חברמ.א.גלבועצפון

 מסחר ותעסוקה1813תוקףג/16968כמאנהצפון

 תעסוקה6507-512תוקף207-0295477אזור תעשייה אגוזטבריהצפון

 מלונאות1103תוקף255-0464909אגם מונפורטמ.א. מעלה יוסףצפון

 מסחר3202-204תוקף255-0464909אגם מונפורטמ.א. מעלה יוסףצפון

 תעשיה5115-119תוקףג/11414אזור התעשייה כפר כנאצפון

 תעשיה419,601/1,609,602תוקףמכ/קר/199/6אזור התעשייה  כרמיאלצפון

בשיתןף עם משרד מלונאות2521,524תוקףתמ"ל 1035רובע 13קצריןצפון
התיירות 

 תעשייה2109,110תוקף216-0237255אזור התעשייה צפתצפון

 תעשיה71-10,13-16תוקף263-0525725שלב אשעב צפון

 תעסוקה650-55תוקףתמל/1029אזור התעשייה  אכסאלצפון

בשיתוף עם משרד תעשייה 6תוקףג/5829אזור התעשייה  בני יהודהצפון
הכלכלה

בשיתוף עם משרד מסחר21,2תוקףג/5829אזור התעשייה  בני יהודהצפון
הכלכלה

2721,711תוקףג/19257רובע יובליםקריית שמונהצפון
מסחר תעסוקה 

ותיירות
  למומלצי משרד 

התיירות  

תוקףחכ/35/ד עין הוד חיפה
 גוש 11948

  חלקות  31-34
מלונאות

מותנה בקבלת 
קריטריונים ממשרד 

התיירות 

בתאום עם משרד תעשיה  מגרשים 61001-1006תוקף354-0400820אום אל פחם  חיפה
הכלכלה

3תוקף353-0180117מעגן מיכאל חיפה
 גוש 10937 חלקות

166 ,162 ,160 
 תעסוקה 

פורסם חי/134/2021מסחר ותעסוקה3304-306תוקףחריש 1בשכונת המגףחרישחיפה

פורסם  חי/140/2021     מסחר ותעסוקה1703תוקף   חריש 1דשכונת המגףחרישחיפה



שלב תכנונימס' תוכנית שכונה ישובמרחב
כמות 

מגרשים 
למכרז

הערותמספר מכרזיעוד מכרזמספרי מגרש

המכרז נסגרים/1/2021תעסוקה 2601,602תוקףבש/51ד'א.ת. מערביבית שמשירושלים

המכרז נסגר ים/30/2021תעסוקה 213,17תוקףבש/168מע"רבית שמשירושלים

פורסםים/28/2021תעסוקה 3400-402תוקףבש/181ג'3 משקפייםבית שמשירושלים

 ים/121/2021מלונאות1901תוקףבש/181ג'3 משקפייםבית שמשירושלים

בתיאום עם משרד מלונאות3902תוקףבש/181ג'3 משקפייםבית שמשירושלים
התיירות

 מסחר ותעסוקה9 ,503 ,502 ,4500תוקף102-0055277נווה שמירבית שמשירושלים

10תוקף102-0073593ד'3בית שמשירושלים
601-607
901-903

תעסוקה 
ותחבורה

 

פורסם    ים/52/2021מסחר ותעסוקה102 ,13-19 ,11 ,151-6תוקף   102-0079236    אז”ת מערביבית שמשירושלים

המכרז נסגרים/34/2021    מסחר ותעסוקה1801תוקף5/32/9       אז”ת מערביבית שמשירושלים

בתביעה משפטיתמסחר ותעסוקה22 ,221תוקף12032מורדות משואהגבעת משואהירושלים

 תעסוקה 1321-23,25-33,35תוקף5/122/03/6א"ת ראםיואבירושלים

המכרז נסגרים/85/2021תעסוקה 213,15תוקף277/03/6אזור תעשיה נהורהמ.א. לכישירושלים

 תעסוקה 4501-504תוקףתמ"ל 1062פארק לכישאשדודירושלים

 מסלול רגיל1504 ,21502תוקף606-0458471שערי העיר )אצטדיון(קרית גתירושלים

 תעסוקה 31-3תוקף101-0462176מתחם הרכבירושליםירושלים

 תעסוקה 11תוקף2617קצין העירירושליםירושלים

ירושליםירושלים
הר חומה 

)חומת שמואל( 
פורסם ים/16/2021תעסוקה 409 ,408 ,407 3תוקף7509 , 12825

ירושליםירושלים
הר חומה 

)חומת שמואל( 
 פורסםים/17/2021תעסוקה 1401תוקף10310

 מלונאות45-8תוקף4711מלונות הרכסירושליםירושלים

ירושליםירושלים
הר חומה 

)חומת שמואל( 
פורסם ים/12/2021מוסדות ציבור13תוקף12552

ירושליםירושלים
הר חומה 

)חומת שמואל( 
פורסם ים/13/2021מוסדות ציבור1605תוקף7509

ירושליםירושלים
מתחם הכניסה לעיר 

A,B101-0621722
פרסום להפקדה 

בעיתונים 
01/07/20

32,3,4
תעסוקה ומסחר, 
מלונאות, תרבות, 

פנאי
 


