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 תיוונוהל הקצאת קרקע לעסקים ויזמ
 

ביישובים באזורי הגליל, הפריפריה,  יבאזורהכפרית החטיבה להתיישבות עוסקת בחיזוק וביסוס ההתיישבות 

 גולן, נגב, הערבה ויהודה ושומרון.

ומקצה  יותופיתוח כלכלי ובסיוע לעסקים ויזמסיוע לגם בלהתיישבות , עוסקת החטיבה יהבין יתר פעילויות

על  בתחומי מסחר, תעשייה, שירותים שונים ותיירות יזמים המבקשים להקים ולפתח יוזמות כלכליותקרקעות ל

באיו"ש  על הרכוש הממשלתי והנטוש הרשאה עם הממונה מיבהסכלחטיבה להתיישבות  ושנמסר ותקרקע

 .)"הממונה"(

 

 :שהרכבה חטיבה להתיישבות ועדת הקצאותפועלת ב, ליזמים לצורך הקצאת קרקע 

 ייקבע ע"י המנכ"ל –יו"ר 
 דוד עמר -נציג מנכ"ל החטיבה – חבר
 מרחב הרלוונטי או נציגוהמנהל  -חבר 
 עו"ד מהלשכה המשפטית -חבר 
 נציג ציבור -חבר 

 מזכירה ממטה החטיבה להתיישבות –מזכירת הוועדה 
 

לוועדה, באמצעות מזכירת  להגישיידרש בבקשה להקצאת קרקע יזם המבקש מן החטיבה להתיישבות  )1

 את המסמכים הבאים: הוועדה,

 תכנית עסקית •

 יוקם המיזם בתחומהשהמלצת האגודה  •

 בחטיבה להתיישבותהרלוונטי המלצת המרחב  •

 של השטח המבוקש, כולל ציון גודל השטח המבוקש תשריט •

 הרלוונטי היישוב תב"ע שלהתאם לבהיוזמה תוקם על שטח המיועד לכך  •

 עדהושיידרש על ידי הואחר כל מסמך  •

 

מזכירת הוועדה תדאג לקבל מחטיבת חוזים, בטחונות וקרקעות את הסכם ההרשאה הרלוונטי עם הממונה  )2

  לפני הדיון שיקבע. הוועדה לחברי ישלחו המסמכים ם.ותצרפו למסמכים שנמסרו ע"י היז

 יבדק וייחתם ע"י כל חברי הוועדה.יומזכירת הוועדה תרשום פרוטוקול  שהוועדה תקיים את הדיון בבקשה  )3
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בטחונות  ,לחטיבת חוזיםע"י מזכירת הוועדה אישור ועדת ההקצאות, יופנה היזם אם וככל שיתקבל  )4

יפנה מנהל חטיבת חוזים, בטחונות וקרקעות  -, ולאחר מכן הסכם ההקצאהלצורך חתימה על וקרקעות 

 .ת הקרקע ומבקש את המשך טיפולואהמיידע אותו על הקצ, במכתב לממונה

 בכל מקרה, האגודה שבתחומה נמצא השטח המבוקש, תהיה צד להסכם ההקצאה. 

 :תעשייה שבטיפול משרד הכלכלה יבאזור )5

 אזור תעשייה מיתרים דרה"ח •

 אזור תעשייה שילה •

 אזור תעשייה נווה צוף •

 וש עציוןאזור תעשייה ג •

 אזור תעשייה שח"ק •

 

להסכמות  , בהתאםאזורי התעשייה הנ"ל עבר לטיפול הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי ביו"שבהטיפול 

 עם החטיבה להתיישבות.


