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 2017לשנת  לצורך הקמת יחידות אירוחנוהלי סיוע 
 

' מס, הממשלה להחלטת בהתאם - בצפון הבדואים היישובים תושבי ליזמים מענקים .א
 לתכנית, 14/01/16 מיום), 1/ערב( 922' ומס 922'  ומס 3211' מס להחלטות המשך) (3/ערב(1480

 (להלן:"תוכנית סיוע לבדואים בצפון").  בצפון הבדואי המגזר יישובי לפיתוח שנתית-רב
 

 ).₪ מיליון 1( ₪ 1,000,000 עד הינו,  זו סיוע בתוכנית שיינתן הסיוע היקף
 

' מס, הממשלה להחלטת בהתאם - עזה עוטף ויישובי שדרות העיר תושבי ליזמים מענקים .ב
 לתוכנית, 13.07.2014 מיום 1846 מספר הממשלה להחלטת ובהמשך 11/12/2016 מיום 2156

 (להלן:"תוכנית סיוע לשדרות ועוטף עזה") .עזה עוטף ויישובי שדרות העיר לפיתוח שנתית-רב

 ).₪ מיליון 1 ( ₪ 1,000,000  הינו,  זו סיוע בתוכנית שיינתן הסיוע היקף
 

, הממשלה להחלטת בהתאם -בגליל רקסיים'והצ הדרוזים היישובים תושבי ליזמים מענקים .ג
 המגזר יישובי לפיתוח שנתית-רב לתכנית, 07/06/15 מיום), 2861'  מס להחלטה המשך( 59' מס

 (להלן:"תוכנית סיוע לדרוזים ולצ'רקסיים בגליל") .בגליל רקסי'והצ הדרוזי
 

 ).₪ מיליון 2( ₪ 2,000,000  הינו,  זו סיוע בתוכנית שיינתן הסיוע היקף
 

, 1052' מס, הממשלה להחלטת בהתאם  – בגולן הדרוזים היישובים תושבי ליזמים מענקים .ד
 (להלן:"תוכנית סיוע לדרוזים בגולן") .בגולן הדרוזים היישובים לפיתוח שנתית-רב לתכנית

 ).₪ מיליון 1( ₪ 1,000,000  הינו,  זו סיוע בתוכנית שיינתן הסיוע היקף             
 

 .מתאים תקציב של לקיומו כפופים, הסיוע הנזכרים לעיל מסלולי כל
 ס"ע מענק באמצעות), צימרים( אירוח יחידות בהקמת ליזמים יסייע המשרד, ל"הנ הנהלים במסגרת

 .המוכרת ההשקעה מסך מ"מע כולל 24%
 

 פי-ועל במשרד המקובלים צימרים להקמת הסיוע ולגודל לתקן, למתכונת בהתאם יהיה הסיוע 
  ").הנוהל" – להלן( זה שבחוזר העקרונות

 
, האמורים והעומדים בקריטריונים בנוהל זה בישובים כפרי אירוח  יחידות להקים יזמים המעוניינים

 .2017  ליולי 15   ליום עד זאת, כפרית לתיירות לאגף, התיירות למשרד סיוע בבקשת לפנות יוכלו
 

  02-6664407/387/389: טל – כפרית תיירות אגף מנהל -כיוף לפרטים נוספים נא לפנות לואיל 
 .zehavitk@tourism.gov.il: ל"דוא. 6664446-02.  ירושלים, 5 ישראל בנק' רח         

                                                                  
                                                                                                                                                

                                   ב ב ר כ ה      

                                               
 אמיר הלוי                                                                                 

 המנהל הכללי                                                                               
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 :מטרת הנוהל .1

 
קביעת אמות מידה וקריטריונים למתן "כתב זכאות" לצורך עידוד הקמת יחידות אירוח 

 בתיירות בישובים האמורים בנוהל זה, המזכה במענק מנהלי.

 

  הגדרות .2
 בנוהל זה ובנספחיו יוגדרו המושגים הבאים כדלקמן:

 החוזרים מתבססים על החלטות הממשלה מס':  -"החלטות הממשלה"   2.1

 התיירות ביישובים הדרוזיים בגולן.פיתוח  – 1052

 פיתוח התיירות ביישובים הדרוזים והצ'רקסיים . – 959

 .בצפון הבדואים ביישובי התיירות פיתוח – 1480

 עזה עוטף ויישובי בשדרות התיירות פיתוח – 2156

 

 בנספחהישובים הכלולים בכל אחת מהחלטות הממשלה והמפורטים  – "הישובים" או"הישוב"   2.2

 לנוהל. א

לפחות שתי יחידות אירוח ביישובים הכלולים באחת מתוכניות "היזם": יזם המעוניין להקים  2.3

 , וזאת בהתאם לתנאים ולעקרונות הנוהל.הסיוע

"ועדת השקעות בכפר": הועדה שמונתה ע"י מנכ"ל המשרד, לבחינה ואישור בקשות לקבלת  2.4

כ"ל בכיר לפיתוח תשתיות סיוע בהקמת יחידות אירוח  בהתאם לנוהל, שהרכבה: סמנ

יו"ר או ממלא מקומו, חשב המשרד או נציגו, היועמ"ש או נציגו ומנהל אגף תיירות  -והשקעות 

 כפרית או נציגו.

 הפיזיות  בדרישות העומדת), צימר( עירונית או כפרית אירוח יחידת": אירוח יחידת"  2.5

 ומערך אחר קיים מבנה של מזו נפרדת כניסה  להם אשר חדרים מערכת  או חדר והכוללת

 ).  ומטבחון שירותים, (תיירים לאירוח  במתחם שירותים

"כתב זכאות": אישור שניתן ליזם ע"י ועדת השקעות בכפר, לפיו יהיה זכאי לסיוע הקבוע בו  2.6

 ועל פי תנאי הנוהל, ובכפוף לבדיקת מהנדס מטעם משרד התיירות.

 

 

 

 



 
  נוהל:ה עיקרי 3

 
הצהרה של המבקש כי הפרויקט עומד בתנאי הסף שנקבעו הגשת בקשה עפ"י נוהל זה מהווה  3.1

 " שיינתן, ככל שיינתן.כתב זכאות" הסכמה של המבקש למלא אחר כל תנאיבנוהל, ומהווה 

המשרד רשאי, במקרים חריגים שינומקו ובכפוף לתנאים שיקבעו, להמיר דרישה בדרישה  3.2

ביצוע הוראה חליפית להוראת נוהל, באופן שיגשים אותה מטרה אחרת שתקבע. להורות על 

 לשמה נכתבה ההוראה.

או  מענק ממשלתי /כלכלית  תמיכה ןבגינ נואשר ניתהשקעות א יינתן מענק במסגרת זו עבור ל 3.3

 .במסגרת אחרתציבורי אחר, 

המשרד רשאי לבטל נוהל זה, או לשנותו בכל עת בהתאם לקיומו של תקציב מתאים, או  3.4

 למדיניות ההשקעות והפיתוח של המשרד.החלטות ממשלה ול

  .יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה בקשותאישור ה 3.5

 למענקים ככל שלא יאושר תקציב לנוהל זה. ותבקשאת ההמשרד רשאי לדחות  3.6

ביקור המהנדס המוסמך  יוםמלהכרה בהשקעות הזכאיות למענקים הוא  -"המועד הקובע"   3.7

  .של הנוהל לאחר פרסומואו עודכנו , ובמסגרת בקשות שהוגשו מטעם משרד התיירות

על מצב הנכס בטרם בניית התכנית נשואת הבקשה ויכין אומדן (אפס) "  0"דוח  המהנדס ינפיק

  עלויות לשם הקמת הפרויקט. 

 0172ביולי  15  המועד האחרון להגשת בקשות עפ"י נוהל זה הוא 3.8

"ע, לא יעלה על תבמשך ביצוע העבודות לצורך הקמת יחידות האירוח באם לא נדרש שינוי  3.9

 48"ע אזי משך הביצוע לא יעלה על תבנדרש שינויי  ואם זכאותחודשים ממועד כתב ה 36

 .תנוספ אורכה לקבלת אפשרות ללאממועד כתב הזכאות,  םחודשי

כולל  מע"מ הקבוע בחוק מ  24% תחליט על הקצאת מענק בשיעור של "ועדת ההשקעות"   3.10

 זה. נוהלהוראות במסגרת "ההשקעה המוכרת לפרויקט" לתכניות שיאושרו 

ההשקעה המוכרת להקמת יחידות האירוח לפי הנוהל תחושב בהתאם לגודל היחידה  וכמפורט  3.11

 להלן:

 למ"ר מבונה ברוטו. 3500₪: עד השקעה בבניה קשה ו/ או מתועשת

סגירת קומת עמודים, או הוספת קומה והתאמתה  - הסבת מבנים קיימים ליחידות אירוח

 למ"ר מבונה ברוטו. 2500₪ליחידות אירוח: עד 



 
ליחידה (כולל מזגנים   מקררים  ₪ 16,500עד  להלן): 5השקעה בציוד ליחידה (כנדרש בסעיף 

 וכו'). לצורך המענק יוכר ציוד חדש בלבד.

עלות הקמה ו/או חיבור לתשתיות (תכנון, חשמל, ביוב, מים, מדרכות, גינון, וכו') כלולה  3.12

 ממנה. 30%בהשקעה  המוכרת ליחידת אירוח, ולא תעלה על  

ביקור המהנדס המוסמך לצורך חישוב המענק, יוכרו ההוצאות שהוצאו ע"י היזם החל מיום  3.13

 .משרד התיירות מטעם

  "ההשקעה המוכרת" להקמת הפרויקט לפי הנוהל תחושב בהתאם להשקעה בפועל.   3.14

ע"י  רו"ח או    ותוחתומ ותהמאושרמס לצורך הכרה בהוצאות ובהכנסות, יוכרו חשבוניות   3.15

תאריך , בכפוף לושייבדקו ויאושרו ע"י המהנדס המוסמך מטעם משרד התיירות  יועץ מס

 ראשון." של המהנדס בביקורו ה0הכנת דוח "

יודגש בזה כי עבודה עצמית לא תוכר כהוצאה!  יוכרו רק הוצאות שישולמו  ע"י היזם   3.16

 וחשבונות חתומים כמתואר לעיל.מס לספקים חיצוניים, ואשר תהיינה מגובות בחשבוניות 

תקופה של  ברציפות למשךהפרויקט,  ם לפיו יופעלתנאיאת היכלול, בין היתר,  הזכאותכתב   3.17

של  םקיומלהבטחת  .")תקופת הפעלה" (להלן: השלמת תכנית ההשקעותשנים מיום  7לפחות 

 בנספח ג'.כמפורט  ותת מתאימיועל התחייבו המבקשיחתום  אלו םתנאי

תכנית ההשקעות המאושרת במסגרת "כתב הזכאות" הינה סופית ולא יאושרו בה כל שינויים  3.18

חייב לבצע את התכנית במלואה וביצוע כגון הגדלת מספר היחידות או היקף ההשקעה. היזם מת

 חלקי יכול לגרור לביטול כתב הזכאות על כל המשתמע מכך. 

על  ההודעה מקבלתיום  30בתוך  ת הועדה,השגה על החלט משרדרשאי להגיש ל המבקש 3.19

  .רלוונטייםההשגה תהיה מנומקת ויצורפו לה מסמכים  .החלטתה

או מכתב זכאות ככל שיאושר, מנוהל זה  ותככלל, לא תותר המחאת זכויות וחובות הנובע 3.20

שרד, למעט בנסיבות מיוחדות שיפורטו בבקשה שתוגש ע"י היזם ושתאושר מראש ע"י המ

 בכפוף להוראות התכ"מ.

במהלך כל תקופת ההפעלה, המבקש לא יגיש בקשה לשינוי ייעוד או לשימוש חורג שאינו  3.21

בלבד ולא למטרה אחרת כמובנו  תיירותיבשימוש  יחידות האירוחבלבד, ויפעיל את  לתיירות

 מנכ"ל  או כל מסמך שיבוא במקומו.הבחוזר 

  .IBBבשיטת  יחידות אירוחדירוג למובא לידיעת המבקשים, כי משרד התיירות מוביל תהליך  3.22

המשרד: האינטרנט של מופיעות באתר , IBB–להליך הדרוג של האמות המידה 
www.tourism.gov.il. 
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, לרבות אלה שאינם מצטרפים בשלב זה להליך הדירוג, לתכנן את למגישי הבקשותמומלץ 

 תוך הבאה בחשבון של אמות המידה לדירוג.  ההקמהפעולות 

 

, תקבל ציון עבור זה IBBבקשה אשר תוגש עם התחייבות היזם להצטרף להליך הדרוג ה 

 במסגרת תיעדוף בקשות (נספח ד)

  



 
 בקשהההגשת  4

עמידה  וכן,  'ג -ו' ב  בנספחיםלאחר קבלת טופס הבקשה, ההתחייבות והאישורים כמפורט   4.1

 אחר  מומחה או מהנדסבתנאים הנדרשים על פי חוזר זה, יערוך נציג מטעם המשרד, שהינו 

במקום בו  יוקמו יחידות האירוח   היזם), ביקור בהשתתפות "הנציג" – להלן( הבנייה  בתחום

 .לנוהל בהתאם התוכנית ואישור ובחינת" 0בתיירות ע"י היזם,  לעריכת דוח "

 

  ועדת ההשקעות בכפר תדון בבקשה לאחר קבלת חוות דעת של הנציג, ותקבל    4.2
 .יחידות האירוח החלטה בדבר זכאות היזם לקבלת סיוע להקמת     

 

 החליטה ועדת ההשקעות בכפר, כי היזם זכאי לסיוע על פי תנאי הנוהל,  יישלח   4.3
 ליזם כתב זכאות.    

 

בכדי  למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המבקשים כולם או חלקם  4.4

 להתעורר בבדיקת הבקשות.  הלקבל הבהרות לבקשתם או בכדי להסיר אי בהירות שעלול

 

בחן על סמך המסמכים יפניה כלשהי במועד שיקבע, הבקשה תלקבלת מענה -במקרה של אי  4.5

 והנתונים שצורפו לבקשה ולמבקש לא תהיה טענה בעניין זה.

 

 בלתי בקשה מנימוקים שיירשמו, לרבות משום שהיא רשאית לדחות  הועדה  4.6
שלדעת   ואסבירה מבחינה תכנונית או כלכלית, חסרת התייחסות מפורטת לדרישות הנוהל  

 המשרד מונעת הערכת הבקשה כדבעי.

  



 
 סף: יתנא 5

 
 המבקש יידרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:

 

) בתוקף, עם ייעוד תב"עקיימת תכנית בניין ערים ( בנויות יחידות האירוח,למגרש עליו  5.1

מתאים לבקשה, החלה על כל שטח המגרש המיועד, אשר מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה 

להקמת יחידות האירוח ככל שנדרש או אישור מהנדס הפרויקט לפיו אין צורך בהיתר בניה 

 לביצוע התוכנית המבוקשת (נספח ו'). 

 

על מלוא  זכות במקרקעין"ו", תיבנה יחידות האירוחעליהם  חזקה במקרקעיןלמבקש  5.2

 .המגרש
הסכם מכר אשר שולמה בגינו מלוא התמורה  אובעלות  –" זכות במקרקעין" –לעניין סעיף זה  

 הפרויקט להקמתבצרוף ייפוי כח בלתי חוזר לטובת המבקש לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות 

  .שנים 7שניתן לתקופה של לפחות  חכירההסכם  או

 

במהלך  במסגרת אחרתאו ציבורי אחר או ממשלתי  מענק/כלכלית בעבר תמיכה הלא נתקבל 5.3

 חלקיבאופן במידה שהמבנה שופץ  .השקעות בגינן הוגשה הבקשהעבור  ,השנים האחרונות 10

ולא  שעדיין לא בוצעו בהקמההשנים האחרונות, תחול הבקשה רק על השקעות  10במהלך 

 הוגשה בקשה בגינם.

 

בהליך כינוס נכסים ו/או קדם כינוס ו/או פירוק ו/או לא הוכרז כחייב מבקש אינו מצוי ה 5.4

מוגבל באמצעים לפי חוק ההוצאה לפועל, הוא או אחד מבעלי השליטה בו, ולפי מיטב ידיעתו 

 .אינו צפוי להיות חלק מהליך או הליכים אלה
 

 :מסמכים שיש לצרף לבקשה 6
 

הבאים, כשהם מלאים וחתומים כנדרש, בעת המבקש יידרש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים 

 הגשת בקשתו:

 

אישור עדכני על זכויות במקרקעין נשוא הבקשה, מלשכת רישום המקרקעין או רשות  6.1

אחרים מסמכים מקרקעי ישראל, שניתנו בסמוך ליום הגשת הבקשה עפ"י נוהל זה, או 

יבויות משלימים, . המשרד יהא רשאי לדרוש מסמכים או התחיעל זכות במקרקעיןהמעידים 

 להנחת דעתו, לשם מילוי תנאי זה.

 

 מפה ו/או תצלום, המעידים על מיקום הפרויקט וסביבתו.  6.2

 



 
יחידות  בנויסמכי תכנית בניין ערים (תב"ע) בתוקף, החלה על כל שטח המגרש המיועד עליו מ 6.3

 .בקנה מידה מקורי וכן נספח בינוי ותסריט; לרבות הוראות מילוליות האירוח

 

חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  "יאישור ניהול ספרים מורחב עפ 6.4

 , וכן אישור ניכוי מס במקור. 1976 – ותשלום חובות מס), התשל"ו

 

מסמכי התאגיד הרשום בארץ: תעודת רישום לחברות המבקשות להגיש בקשה יש לצרף  6.5

שמופיע באתר רשם החברות, וכן פרטי תאגיד עסקי, תזכיר ותקנון, תדפיס נתוני תאגיד כפי 

 . ה'בעלי המניות ופרטי בעלי זכות החתימה בנוסח המובא בנספח 
תאגיד ביסוד יוכל להגיש בקשה אולם עליו להצהיר מראש על זהות בעלי המניות העתידיים 

להיכלל בתאגיד. ככל שבקשתו תאושר עקרונית ע"י ועדת ההשקעות, יידרש להשלים את 

יום מקבלת ההודעה  14הקמת התאגיד ורישומו וכן הצגת מסמכים עדכניים רלוונטיים, תוך 

 בלת האישור המותנה ו/או כתב הזכאות. על החלטת הועדה, כתנאי לק

 יחידות). 4רישיון להפעלת העסק מהרשות המקומית (מעל  6.6

 

 פרטי בנק (צילום שיק) + אישור הבנק על ניהול חשבון והסכמה למסירת פרטי חשבון הבנק. 6.7

 

בשלב ראשון ניתן להגיש תכניות בניה לא מאושרות,   -היתר בניה  או  אישור שימוש חורג  6.8

 ובלבד שיוצג אישור על  הגשתן לוועדה המקומית לתכנון ובניה. 
 

 (מעמד ברשות המיסים)  פטור/אישור עוסק מורשה      6.9
 

מסמך, חתום ע"י מהנדס הפרויקט מטעם היזם, המכיל מידע מפורט לגבי  –"מפרט ביצוע"  6.10

מהות העבודות המתוכננות כולל תיאור מילולי מפורט של מצב קיים ומצב מוצע וכן פירוט 

עלויות ביצוע לפי סעיפים מפורטים. בהצגת הסכומים יש לבצע הבחנה בין השקעות בשיפוץ 

ר ובנוסף יש להציג את תכנית ההשקעות בצורה ישיר בחדרים לבין השקעות בשטחי הציבו

שכוללת הפרדה בין עלות "ריהוט וציוד" לבין יתר ההשקעות. הסכומים ועלויות הביצוע יוצגו 

 ללא מע"מ.

 

, יג, יב יא, בנספח ג' , ז', ט' , י',המבקש, בנוסח המפורט חתומות ע"י ת יוהצהרות והתחייבו 6.11

לבקשה ועשויים להשפיע על ההחלטה  ם(את יתר הנספחים יש להגיש ככל שהם רלוונטיי .יד-ו

 בבקשה)

 

 תכנית עסקית לבדיקת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. 6.12

 



 
 ככל שיידרש, תשלח הודעה מוקדמת מהמשרד למבקש. –וועדה ב דיון לשם משלימות בדיקות 7
 
 :תקנים פיזיים 8

  55 –מ"ר ברוטו ולא יותר מ 20יחידת אירוח תהיה בגודל של לפחות  -גודלא. 
 מ"ר ברוטו, או ע"פ התקנים הפיזיים התקפים ביום הגשת הבקשה.     

 ב. למתחם האירוח תהיה כניסה נפרדת מזו של מבנה קיים אחר (כגון: מגורי 
 היזם).    

 אחד או יותר.  חדר שינהג.    
 מקלחת ו/או אמבטיה. הכולל  חדר שירותיםד.   
 ליטר) 150המצויד בפינת קפה ומקרר  (עד  מטבחוןה.  
 שני חלונות ורשתות הגנה מיתושים /חרקים. לפחותו.   
 : היחידה תכלול מיזוג אויר לחימום וקירור. מיזוג אוירז.   
  : יחידת האירוח תכלול לפחות את פרטי הריהוט ציוד ביחידות האירוחח. 

   טות נוחות, כלי מיטה, ארון בגדים, שולחן וכיסאות, כלי מטבח, הבאים: מי     

  מגבות, תאורה נאותה, מראה גדולה, וילונות, רדיו, טלוויזיה וציוד נוסף       

 לנוחיות האורח.     
  : מפסק פחת, מטף לכיבוי אש, תאורה חיצונית מתקנים הנדסיים לבטיחותט. 

 וכן כל דרישה לצורך רישוי עסקים.נאותה בסביבת יחידת האירוח,      
 : הבניה תעשה באופן שיאפשר גישה לנכים עם מוגבלויות, לפי    נגישות נכיםי.  

 .1965 -התקנים המקובלים בהתאם חוק התכנון והבניה, התשכ"ה       
 :פיתוח סביבת יחידת האירוחיא. 

 חניה לפי התקנים המקובלים;         -  
 גינון וטיפוח השטח הצמוד ליחידת האירוח; -  
 גישה נוחה ברגל וברכב; -  
  –שפות  3 -שילוט והכוונה ברורים להגעה ולמיקום יחידת האירוח ב  -  
 עברית, אנגלית, ערבית;     

הן בסוג   –אותנטיים :  המלצת המשרד הינה להכניס ליחידת האירוח מאפיינים אופי היחידהיב.  

 עיצוב היחידה ובציודה.הבניה, 

 

 בדיקה הנדסית : 9

מפרט הביצוע בפרויקט תתקיים בדיקה מקדמית של מהנדס מטעם המשרד על בסיס  9.1.1

פעולות המבוקשות בהתאם ה, לצורך אישור שהוגש והתכניות האדריכליות ככל שישנן

 . לפרויקט בהתייחס לכך, וקביעת אומדן להשקעה הנדרשת של שטח הפרויקטלמצבו הפיזי 
 

אומדן המהנדס יכלול פרוט לגבי מהות העבודות המתוכננות כולל תיאור מילולי מפורט של  9.1.2

מצב קיים ומצב מוצע וכן פירוט עלויות ביצוע לפי סעיפים ראשיים. בהצגת הסכומים 

תבוצע הבחנה בין השקעות בהקמה ישירה של יחידות האירוח לבין השקעה בשטחי הציבור 

 ציוד ליתר ההשקעות. וכן הפרדה בין עלות ריהוט ו



 
 

במידה שהמהנדס יעריך את ההשקעה הנדרשת כנמוכה יותר מזו המפורטת בבקשה, ייקבע  9.1.3

, ובכל מקרה לא תעלה ההשקעה המהנדסהיקף ההשקעה המוכרת בהתאם לאומדן 

 .המוכרת לפרויקט על תקרת ההשקעה הכוללת המוכרת
 

 הבקשות בחינת
 
 בדיקת הפרויקט על פי התקנים הפיזיים. 9.2

ותשלים את הבדיקות המשלימות  5 בסעיף אמורותה, תבחן לאחר שעמדה בתנאי הסף בקשה 9.3

 .במועדןלעיל  7שבסעיף 

 כך על הודעהו י הסף, תדחה על הסף מבלי לבחון את הפרויקט לגופובתנא עמדה שלא בקשה 9.4

 .הבקשה מגיש אל תשלח

 כך על הודעה ותיגנז.במועדן, לא תידון  7בקשה שלא השלימה את הבדיקות האמורות בסעיף  9.5

 .הבקשה מגיש אל תשלח

 
 

 שיטת הקצאת המענקים 10
וביצעו את הבדיקות  5האמורות בסעיף  הסף ייבתנא שעמדו הבקשות כלל בחינת ולאחר במידה 10.1

גדול  לשם אישור כל הבקשות, הנדרש התקציב סךיתברר כי , 7המשלימות כנדרש בסעיף 

 לקריטריונים האמורים בנספח ד'.הבקשות ידורגו בהתאם מכלול , מהתקציב שהוקצה
 

הבקשות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר יובאו לדיון בוועדה עד למיצוי אפשרי של סך התקציב  10.2

 שהוקצה לנוהל זה.
 

בקשה אשר עבורה התקציב אינו מספיק לאישור מלוא תקרת ההשקעה המוכרת לפרויקט, תידון  10.3

 מגובה המענק מתקרת ההשקעה המוכרת.  50%בוועדה ככל שקיים תקציב העולה על 
בהתאם לכך מובהר כי הועדה רשאית לאשר גם חלק ממענק לפי מסלול זה. מובהר כי אישור חלק 

מזכה את מגיש הבקשה ביתרת המענק בשלב אחר או מהווה התחייבות י נוהל זה אינו "ממענק עפ

 של המשרד לאשר את יתרת המענק בשלב כלשהו.

 

במסגרת התקציב הקיים למסלול זה, בהתאם לדירוג  לא תיכללבקשתו למגיש בקשה אשר  10.4

 כאמור, תשלח הודעה. 

 .פרויקטה ביצוע בתוםהמאושר לתשלום, ישולם במלואו  המענק תשלומי מענקים:   10.5
 
 
 
 
 
 



 
 שלבי ביצוע התכנית ותשלום המענקים : 11

  
 סיום ביצוע העבודות להקמת הפרויקט, יודיע היזם בכתב למשרד, על  לאחר 11.1

 גמר הביצוע,  על גבי טופס המצורף לכתב הזכאות.            

 

    הפרויקט הקמת של בפועל ביצועו בדיקת לצורך לביקור יגיע המשרד נציג 11.2

 .הזכאות לכתב והתאמתו     

 

 חשבוניותהביקור הנציג, ימסור היזם תיק מסודר הכולל העתק כתב הזכאות, צילום כל  בעת 11.3

 חוות דעתו המקצועית.  בצרוףמאושרות וחתומות  על ידי רואה חשבון או יועץ מס,  מס

 

 היזם יחויב,  הסתיים טרם  הביצוע כי שיתברר או,  שערך בביקורת ליקויים המשרד נציג מצא 11.4

 .הביצוע של הסיום  אישור לצורך הנציג של נוסף ביקור עלות בתשלום

 

 מענק  להעברת בקשה טופס ליזם יישלח, לעיל  כאמור, הנציג"י ע הביצוע גמר אישור לאחר 11.5

 .שאושר המענק סכום ציון תוך

 

 חשבונית בצרוףימלא את פרטיו על גבי טופס הבקשה להעברת המענק ויעבירו למשרד,  היזם 11.6

 "מ.מע  כולל,  המענק גובה עלמס 

 

 ביצוע בדבר, המשרד נוהלי"י עפ תשלום הוראת המשרד יוציא, החתום הטופס קבלת לאחר 11.7

 .למשרד היזם מסר אותו הבנק לחשבון ישירות יועבר המאושר הסכום. תשלומים

  



 
 אי עמידה בדרישות הנוהל:  12

על פי  האמור בחוזר זה, לא בקשה שתוגש למשרד ללא המסמכים הנדרשים לבדיקה הראשונית   12.1

 תובא לדיון במשרד. יודגש כי, מתן הסיוע יינתן ליזם רק לאחר שעמד בכל התנאים הנדרשים.

 
    מיום קבלת כתב    שנים מארבעלא יאוחר  הפרויקטיסיים את בניית  היזם  12.2

 ולא תיתן אורכה מעבר לתקופה זו. הזכאות         

 
   את לבטל השקעות וועדת רשאית הנוהלפי -על ייבויותיוהתח את היזם קיים לא  12.3

    מהיזם ולדרוש שולמו שטרם למענקים זכאי יהיה לא היזם וכי הזכאות כתב         

  את להחזיר ומתחייב מסכים והיזם מהמשרד שקיבל המענק סכומי את להחזיר         

  זכות ליזם שניתנה ולאחר כדין והצמדה ריבית הפרשי בתוספת שקיבל המענקים         

 .הזכאות כתב יבוטל בטרם שימוע         

 

  היזם מתחייב לאפשר בכל עת למשרד או למי מטעמו, לבקר את פעולותיו ולפקח   12.4      
 על ביצוע הפרויקט ולפעול עפ"י הנחיות המשרד.          

 
  היזם מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל.    12.5

 

  דיני  ככל שהיזם יורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית המשפט בישראל בעבירה על    12.6

מענק או  ו/או    תהא רשאית לבטל למפרע כל הטבה  ועדההקניין הרוחני של מדינת ישראל, ה          

 כחוק.   חלק מזה ולדרוש מאתנו את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה 

 התחייבויות היזם לאחר קבלת המענק : 13
 על היזם, לצרף לטופס הבקשה, את מסמכי ההתחייבות הבאים:

  לפחותשנים  7למשך  בלבד לפעילות תיירותיתיחידות להפעיל את  חייבותהת  13.1
 ').גמיום קבלת המענק  (נספח          

 
התחייבות להעביר כל חודש דו"ח תפוסה חודשי למחלקה לסטטיסטיקה     במשרד  התיירות,   13.2

 ו/או לפי דרישת משרד התיירות (נספח ג').
 

   להנחיות בהתאם לפעול, דין כל פי על יחידות האירוח את להפעיל התחייבות  13.3
 מעת ביקורות האירוח ביחידות לערוך המשרד ביקורת לאנשי ולאפשר, להפעלתן באשר המשרד         

 .לעת
 

 כתב ביטול על  השקעות ועדת והחליטה במקרה, לו ששולמו המענקים את להחזיר התחייבות 14.4
 והצמדה כדין. ריבית בצרוף, מענקים להחזיר מהיזם ודרשה הזכאות

 
להציג אישור על כך למשרד התיירות  – IBBככל שהוצהר בעת הבקשה כי יחידת האירוח תדורג ב  14.5

 חודשים מסיום הקמת יחידות האירוח. 12בתוך 
  



 
 

 נספח א'
 הסיועהיישובים הנכללים בתוכנית  רשימת

 
  בצפון הבדואים ליישובים .א

   

 :מקומיות מועצות

 אלמכסור ביר .1

 'ידאתנוג בועיינה .2

 טבעון בסמת .3

 זרזיר בית .4

 זנגריה טובא .5

 אלגנם אום שבלי .6

 'אג'רהחג טבאש כעביה .7

 

 :אזוריות מועצות

 :            ואדי אל חמאםאלבטוף 

 רומת אלהייב                           

 :                דמיידהמשגב

 ראס אלעין                           

 ערב אלנעים                           

 סלאמה                           

 כמאנה                           

 חוסנייה                           

 :     מנשיה זבדהיזרעאל עמק

 סואעד חמירה                           

 :                אבטיןזבולון

 ח'וואלד                           

 עראמשה:         ערב אל אשר מטה

 

 ב. ליישוב שדרות ויישובי עוטף עזה
 

 ושער נגב שדות, אשקלון חוף, אשכול האזוריות במועצות והיישובים רבתי שדרות אזור

 סביב המערכת מגדר מ"ק 7 עד של בטווח נמצאים, חלקם או כולם, בתיהם אשר הנגב

 מיום 2766' מס, 22.3.2012 מיום 4460' מס: הממשלה בהחלטות שנקבעו כפי, עזה רצועת

 מיום 2173' מס, 14.11.2004 מיום 2704' מס, 1.8.2004 מיום 2341' מס, 27.1.2011

 מיום 1470' ומס 15.5.2008 מיום 3493' מס, 27.5.2007 מיום 1708' מס, 4.7.2004

 ").עזה עוטף יישובי: "להלן( 25.3.2007

 

 



 
 ג. יישובי הדרוזים והצ'רקסיים בגליל

 

 סנאן אבו

 'אןג בית

 'וליסג

 חורפיש

 'תג ינוח

 ירכא

 סמיע כסרא

 'ורסאג

 אסד אל עין

 כמא כפר

 ריחניה

 פקיעין

 ראמה

 מעאר

 כרמל אל דליית

 עוספיה

 

 בגולן הדרוזים ד. יישובי
 

 שמס מגדל

 בוקעאתא

 קיניא עין

 מסעדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 נספח ב' 

 
מילוי כל הפרטים בטופס. טופס בקשה למענק להסבה ו/או הקמה של יחידות אירוח (יש להקפיד על 

 טופס שלא מלא לא יטופל ויוחזר לשולח)
 

 לכבוד                                                                         תאריך: ________________
 (השקעות בכפר) -תיירות כפרית 
 משרד התיירות

 1018ת.ד. 
 91009ירושלים 

 
 פרטי המבקש/ת.1

 
  :שם מלא 

   מס' תאגיד משפטי:  _______ ת"ז:
    מס' תיק במע"מ:מס' עוסק מורשה__________        

 (נא לצרף לטופס הבקשה אישור לפטור מניכוי במקור ואישור עוסק מורשה).
 

 ________________________דוא"ל: _______________________ כתובת:
    פקס:                _________ טלפון בבית:                    מיקוד:

 טלפון בעבודה  _______________________  _______________ סלולרי:
 

 פרטי הנכס.2
 

 )המתאימה התוכנית את הקף(  ד/     ג/     ב/     א: סיוע תוכנית
 

     מספר גוש וחלקה
    מספר מגרש / משק / נחלה

     תיאור מיקום הנכס
    ב.ת.ב.ע.מצב / יעוד הנכס  

 ______________ אזורית/יישוב:/מקומית מועצה 
 

 מהות הבקשה (תיאור תמציתי).  3
 א. הקמה___________________________________________________

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________ 

 _____________________________________ ב. ציוד  (חדש בלבד)______
   __________________________________________________________

______________ ____________________________________________
__________________________________________ 

 
 מועד משוער לתחילת ביצוע ______________________________________

 
 משך זמן משוער לסיום ביצוע______________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 .  תכנית ההשקעה4
 

 למילוי 
 היזם ע"י

 למילוי
 ע"י המשרד

סכום ההשקעה לא  פירוט ההשקעה
 כולל מע"מ

 (למילוי ע"י היזם)

סכום ההשקעה 
המוכרת לא כולל 

 מע"מ
(למילוי ע"י 

 המשרד)
בניה מתועשת/רגילה, (מחק את המיותר) 

 מספר יחידות _____  שטח כל יחידה במ"ר
  

   
   

   הוספת/סגירת קומה
   

   תשתיות
   
   
   

   ציוד (חדש בלבד)
   
   
   

   סה"כ
   
   
 

 הערות
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

 
בשלב ראשון ניתן להגיש תוכניות בניה לא מאושרות, ובלבד   -.  היתר בניה  או / אישור שימוש חורג 1

 שיוצג אישור על   הגשתן לוועדה המקומית לתכנון ובניה. 
      

 המקומית ו/או אישור לשימוש חורג..  תכניות הבנייה שהוצגו לוועדה 2
 
 .  אישור עוסק מורשה ( מעמד ברשות המיסים ) 3

       
 .  אישור בתוקף על ניכוי מס במקור.4
 
 . אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים    5

 .1976 –(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו     
 
 רטי בנק (צילום צ'ק ) + אישור הבנק על ניהול חשבון והסכמה למסירת פרטי . פ6

 חשבון הבנק.
 
 . מפה ו/או תצלום, המעידים על מיקום הפרויקט וסביבתו.7
 
 ).3.כתב התחייבות חתום (נספח 8
 
 . הצהרה שלא הוגשה בקשה לתמיכה ממשרדים ממשלתיים אחרים . 9
 

 ה.. כל המסמכים המצורפים לנוהל ז10
 
 
 
 
 
 
 

     _____________          ____________________ 
 חתימה + חותמת     שם מלא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  –ג' נספח 

 
 התחייבות

 
     אני הח"מ:

    מס' תאגיד משפטי:   ת"ז:
     כתובת:

    
    טל':   מיקוד:

 
 מצהיר ומתחייב בזה:

ידוע לי כי הסיוע הכספי שיינתן ע"י משרד התיירות מיועד להקמתן של יחידות אירוח .1
 בלינה כפרית כפי שמפורט בטופס הבקשה המצ"ב.

 
אני מתחייב כי השימוש ביחידות האירוח הנ"ל, יהיה אך ורק לאירוח תיירים בתשלום, .2

י לא אעשה בהם שנים מיום השלמת בנייתן של יחידות האירוח, וכ 5לתקופה של לפחות 
 כל שימוש אחר, לרבות מגורים, אירוח קבוע וכו'.

 
אני מתחייב להעביר כל חודש דו"ח תפוסה חודשי למחלקה לסטטיסטיקה במשרד .3

 התיירות, ו/או לפי דרישת משרד התיירות.
 

אני מתחייב לאפשר לאנשי הביקורת של משרד התיירות לערוך, מעת לעת, ביקורות .4
 ייב לשתף עימם פעולה לצורך האמור. ביחידות האירוח ומתח

 
במידה ולא אעמוד באחת מהתחייבויות דלעיל, אני מסכים בזה להחזיר ולשלם למשרד  .5

התיירות את הסיוע הכספי שיינתן לי בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן 
 וריבית חוקית, מיום הדרישה להחזר ועד לתשלום בפועל.

 
בקשה לתמיכה ממשרדים ממשלתיים אחרים בגין הפרויקט  מתחייב ומצהיר כי לא הוגשה.6

 נושא בקשה זו.
 

 מתחייב ומסכים למסירת פרטי חשבון הבנק. .7
 
 
  __________      _____________        ____________ 

 תאריך                              שם מלא                                  חתימה       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נספח ד'  

 
 

 קריטריונים לבחינת פרויקטים
 

ככל שיוגשו בקשות לסיוע, אשר היקף המענקים בהם גבוה מהיקף הסיוע, כלל הבקשות יבחנו 
 בהתאם לקריטריונים שלהלן:

 
 

 ציון  קריטריון
 אירוח יחידות מיקום

ר לאזו ביתר היצע ר,אזו באותו אירוח חדרי של קיים היצע*
 אין אזור באותו אחרים אירוח פתרונות העדר וי)רו שוק(

 תיירותיים לאתרים קרבה ר,באזו אטרקטיביות ,מלונות

 30עד 

 10עד  הבקשה הגשת ביום אירוח יחידות המפעיל יזם
 20עד   IBBל להתאמה התחייבות

 15עד  המקום של היסטוריים, אדריכלים מאפיינים על שימור
 25עד  היתר בניה בעת הגשת הבקשה  קיום

 100מקס'  "כסה
 



 
 אישור פרטי המבקש ובעלי זכות החתימה - ה'נספח 

 :סוג התארגנות :מס' תאגיד :שם תאגיד

 :תאריך רישום

: עיר____________ רח'__________________   כתובת

 מיקוד _______

ת.ד _______ מיקוד ת.ד 

 :פקס :טלפון ________

 
 בעלי המניות בתאגיד המבקש

 מספר הבעלות אחוז שם
 כתובת אזרחות זהות/רשום

1      

2     

3     

4     

5     
 פרטים על בעלי תפקידים ואנשי קשר בתאגיד המבקש:

 מנכ"ל
שם   שם פרטי

 משפחה

  מס' זהות 

  נייד  פקס  טלפון

  דוא"ל  כתובת

 חשב/מנהל כספים
שם   שם פרטי

 משפחה

  מס' זהות 

  נייד  פקס  טלפון

  דוא"ל  כתובת

 איש הקשר מטעם התאגיד המבקש
שם   שם פרטי

 משפחה

  מס' זהות 

  נייד  פקס  טלפון

  דוא"ל  כתובת

 
 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המבקש ודרישות נוספות, כמו חותמת התאגיד, אם ישנן:

 
דוגמת _______________                שם:    ______________ת"ז:   

 חתימה:_____________________  

שם:    _____________ת"ז:   __________________             דוגמת 

חתימה:_____________________  אני הח"מ, ___________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ 

_______ שזיהו ____ -הופיעו בפניי במשרדי בכתובת __________________ מר/גב' __________  ו 



 
____________ המוכרים לי באופן אישי, ולאחר שבדקתי עפ"י  -עצמם ע"י ת.ז. _____________ ו

____________ מוסמכים לחתום על הצהרה זו בשם החברה  -מסמכי החברה, כי ה"ה ___________ ו 

 ואחרי שהסברתי להם את משמעות ההצהרה לעיל הם אישרו אותה וחתמו עליה בפניי.

  
  

   __________     ___________________      _________________    ______________ 
 כתובת                         חתימה וחותמת                 שם עו"ד              תאריך        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   -  ו'נספח 

 מהנדס הפרויקט בדבר הצורך בהיתר בניה אישור

 
 
 

_______  מספר זהות __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני החתום מטה _______
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

 
 
 

 אני משמש/ת כמהנדס הפרויקט מושא הבקשה. .1
 

 
בהסתמך על מפרט הביצוע לאחר שבחנתי את תכניות ההשבחה של מלון ______________  .2

 י, אני מצהיר/ה כי:בפני ופי שהוצגכוהעבודות המתוכננות בפרויקט, 
 

 .בית מלוןביצוע העבודות המתוכננות בהיתר בנייה לצורך  נדרש �
 

 בית מלון.ביצוע העבודות המתוכננות בהיתר בנייה לצורך  לא נדרש �
 
 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי וזו חתימתי  ותוכן תצהירי אמת .3
 

 
 

     ______________________ 
 חתימה + חותמת עם מס' רישיון     
  
 
 

בפני במשרדי  ה/כי ביום __________ הופיע ת/אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר
ע"י ת.ז.  ו/העצמהה/תה בכתובת __________________ מר/גב' __________ שזי

להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה הזהרתיו/ה כי עליו/ה _____________, ולאחר ש
עליה  ם/הוחת ת נכונות ההצהרהא ה/אישר לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,

 בפני.
  
  
      ______________ 

 חתימה וחותמת                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 הצהרות המבקש  – ז'נספח 

 
 בשם המבקש כלהלן: אני/ו החתומים מטה,  מצהיר/ים ומאשר/ים

אני ו/או מי מטעמי ו/או הקשור עימי, לא קיבל כל סיוע ו/או מענק מגורם ממשלתי כלשהו,   .1
 מושא בקשתי זו. את, על המגרש עליו אני מתעתד להקים שיפוץ בית המלוןלשם 

הח"מ/עסקו של הח"מ אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או קדם כינוס ו/או פירוק, ו/או הח"מ  .2
לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים לפי חוק ההוצאה לפועל, הוא או אחד מבעלי השליטה בו, ולפי 

 מיטב ידיעתו אינו צפוי להיות חלק מהליך מעין זה. 
 התאם לכך אני מגיש את בקשתי זו., וכי בהמנכ"לקראתי והבנתי את האמור בנוהל  .3
אני מסכים לנוסח הנוהל ונספחיו, ומצהיר כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין  .4

 אי הבנה או אי ידיעה של תנאי הנוהל, על כל מסמכיהם ונספחיהם.
 י הנוהל.הנני מצהיר כי בידי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות עפ"י תנא .5
 אני/ו מתחייב/ים:   .6

לדרישות הרשויות המוסמכות, לרבות לצורך רישוי עסקים, למעט בית המלון להתאים את  .א
 אם נתקבלה הקלה ספציפית בנושא זה;

שנים ממועד דו"ח המהנדס  10, אם בתוך ועדהלהשיב את כספי המענק בשיעור שתקבע ה .ב
, התיירותישה שימוש חורג במבנה הבודק מטעם המשרד, המאשר את השלמת הפרויקט, ייע

 ;נופש ותיירות /באישור המשרד, עבור עסק כלכלי אחר שאינו למלונאות
 ;משרדלא להעביר את הזכויות בפרויקט אלא רק לאחר אישור ובכתב של ה .ג
אני מתחייב כי במהלך כל תקופת ההפעלה לא תוגש בקשה לשינוי יעוד או לשימוש חורג שאינו  .ד

למלונאות / תיירות ונופש ולא תוגש בקשה לשנוי התב"ע אשר גורעת זכויות מלונאיות / 
תיירותיות ללא ידיעת וקבלת התייחסות של משרד התיירות מראש טרם הגשה למוסדות 

 תכנון.
ייתה במטרה להצטרף לדירוג בתי המלון: אני מתחייב להשלים את הליך אם הבקשה למענק ה .ה

 הדירוג ולשמור על רמת בית המלון כפי שנקבעה בו בכל משך תקופת ההפעלה.
 
 

 
 תאריך _____________ חותמת התאגיד ________________

 
 ______________  שם:    ______________ת"ז:   _______________                 חתימה:_______

 שם:    _____________ת"ז:   __________________             חתימה:_____________________  

 
אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיעו בפניי במשרדי בכתובת 

ת.ז.  ___________ שזיהו עצמם ע"י -__________________ מר/גב' __________  ו 
____________ המוכרים לי באופן אישי, ולאחר שבדקתי עפ"י מסמכי החברה,  -_____________ ו

____________ מוסמכים לחתום על הצהרה זו בשם החברה ואחרי  -כי ה"ה ___________ ו 
 שהסברתי להם את משמעות ההצהרה לעיל הם אישרו אותה וחתמו עליה בפניי.

  
  

   __________     ___________________      _________________    ______________ 
  כתובת                         חתימה וחותמת          שם עו"ד  תאריך        

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

   – ח'נספח 
 שם המוסד ________________
 מס' המוסד________________

 פירוט צדדים קשורים ובעלי ענין
 

 הצדדים הקשורים למוסד:יש לפרט את 
 

 מס' מזהה שם
 ח"פ/ע"ר/ת"ז

 מהות הקשר
 

היקף פעילות 
כספית בשנה 

 שהסתיימה
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

   
 

 

   
 

 

 
 

________________________   ____________________ ____ 
                     

  החתימה                                            חתימת מורשי חתימה שם מורשי     
       

 :צד קשור הגדרת
 
 . מלכ"ר אחר לו קשרים כספיים עם הגוף הנתמך.1
. אדם ו/או גוף משפטי אחר הנותן שירותים ו/או הנותן הלוואות לעמותה והקשור קשר משפחתי / 2

 חברי ועדת הביקורת של הגוף הנתמך.משפטי / עסקי למי מחברי הועד או 
. מלכ"ר לו חברי ועד ו/או חברי ועדת ביקורת או מנהלים המשותפים לו ולגוף הנתמך וכן, מלכ"ר 3

 שלמנהליו יכולת להשפיע על פעילות הגוף הנתמך או מינוי בעלי תפקיד בה.
 של לשכת רואי חשבון בישראל. 29. מוסדות קשורים כהגדרתם בג.ד 4
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   – ט'נספח 
 

 הצהרת אי כפל תמיכה 
 

 הנני מצהיר בזאת כי לא הגשתי/הוגשה עבורי בקשת תמיכה נוספת עבור 
 
 
 

 הפעילוֹת ֹ◌ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ__________________________________________ 
 
 
 
 

 חתימת מורשה חתימה:  
 
 

  _______________    _______________       _______________ 
 מס' ת.ז.                                              חתימה            שם                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   – י'נספח 
 התחייבות בגין תמיכה 

 לכבוד

 ____________  משרד :

 

אנו מורשה החתימה של  (יש למלא כאן את שם הגוף) _____________________(להלן: 

"הגוף"), מתחייבים בשמו ובידיעת (במידה וקיימים עבור הישות המשפטית) חברי 

ההנהלה, בעלי המניות, השותפים, חברי הועד לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל 

 סכום שיוענק כתמיכה: 

 ך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;התמיכה תשמש א .1

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם  .2

תעמולת בחירות והגוף לא יכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים 

 או באירועים שלו;

הגוף יציין באופן לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה,  .3

 סביר את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

א לחוק יסודות התקציב, הגוף יעמוד בכל התנאים 3במידה ומדובר בתמיכות לפי סעיף  .4

לקבלת תמיכה הקבועים בנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן 

 כה;הנוהל) ובתנאים האחרים שקבע המשרד בנוגע לתמי –(להלן 

הגוף יפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם  .5

 מזמן לזמן;

הגוף ימציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש  .6

 בתמיכה במועדים ובמתכונת שהורה המשרד;

ו ולעיין הגוף יאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיו ובמתקני .7

 בספרי החשבונות שלו;

הגוף יחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא  .8

בצירוף  -התמיכה אם התברר כי לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

 הפרשי הצמדה וריבית מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הגוף;

למשרד כי הוא לא עמד בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו הגוף מסכים לכך שככל שיתברר  .9

בקשר לתמיכה או לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנו המשרד את הסכומים 

ששולמו לו ביתר או את מלוא הסכומים שהוא חייב למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי 

 הצמדה וריבית;



 
התמיכה לפיהם הוא מגיש את בקשת מוצהר בזאת כי ידוע לגוף מה הן הוראות מבחני  .10

התמיכה ומבצע את הפעילות שבעדה הוא מבקש תמיכה והגוף מתחייב לעמוד בכל 

 ההוראות האמורות

הגוף מודע לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון  .11

ת אחר אם לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופח

תקציבו עקב מדיניות כלכלית, הכל בהתאם לאמור בנוהל ולהוראות החשב הכללי כפי 

 שיקבעו מזמן לזמן.

 

 

 

 

__________________ 

 תאריך          

 

 

 מורשי החתימה: 

 
     ______________   _______________      _______________     _______________ 

 שם                              מס' ת.ז.                         תפקיד                         חתימה           

 

 

     _______________  _______________      _______________     _______________ 

 תפקיד                         חתימה             שם                              מס' ת.ז.                       

 

 
 
 
 

  



 
 נספח יא'

 IBBל הצטרפות התחייבות
 

 אל
 משרד התיירות

 
 אני הח"מ, _____________ נושא ת.ז. __________, מגיש הבקשה, מתחייב בזאת כדלקמן:

 
 להגיש בקשה להצטרפות לדירוג מיד עם סיום בנית יחידת האירוח. .א

 

ש לויחידת האירוח בהתאם לדרגה שנקבעה לו בסיום הליך הדרוג, במשך שלשמר את רמת  .ב
 שנים לפחות.

 

במקרה בו ימכרו, יינתנו או יועברו הזכויות במקרקעין כולן או חלקן, אני מתחייב כי תוכן  .ג
 התחייבות זו, תועבר בשלמותה, כלפי הרוכש ו/או מקבל הזכויות.

 
 ה, אם לא אעמוד בהתחייבות זו;להשיב את כספי המענק בשיעור שתקבע המנהל .ד
 

לערוך, מעת לעת,  IBBאני מתחייב לאפשר לאנשי הביקורת של משרד התיירות ו/או מטעם ה  .ה
 ביקורות בבית המלון עפ"י כל דין, ואשתף עימם פעולה לצורך האמור. 

 
 

 
 

     ______________                     _____________ 
  תאריך                                         חתימה 

 אישור:
אני הח"מ, ___________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיעו בפניי במשרדי בכתובת 

___________ שזיהו עצמם על ידי ת.ז.  -__________________ מר/גב' __________  ו 
לי באופן אישי, ולאחר שבדקתי על פי מסמכי  ____________ המוכרים -_____________ ו

 תאגיד____________ מוסמכים לחתום על הצהרה זו בשם ה -, כי ה"ה ___________ ו תאגידה
 ואחרי שהסברתי להם את משמעות ההצהרה לעיל הם אישרו אותה וחתמו עליה בפניי.

  
  

         __________     ___________________      _________________    ______________ 
  חתימה וחותמת  כתובת                                          שם עו"ד              תאריך             



 
   – יב'נספח 

 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה
 

המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת 

 דלעיל מצורפים לבקשה.

ידוע לי כי אי המצאת המסמכים (שיש לצרף לנ"ל) באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת 

 ידי ועדת התמיכות או לקיזוז סכום מכספי התמיכה.-הבקשה על

 

 
 

 חתימת מורשי החתימה
 
 

     _______________   _______________      _______________     _______________ 
 שם                              מס' ת.ז.                         תפקיד                         חתימה           

 
 

     _______________   _______________      _______________     _______________ 
 שם                              מס' ת.ז.                         תפקיד                         חתימה           

 

  



 
     יג'נספח 

 

 שם המוסד ________________

 המוסד________________מס' 
 פרטי חשבון בנק של תאגיד והסכמת מסירתם

פרטי כל חשבונות הבנקים של המוסד בציון מספר חשבון אליו תועבר התמיכה (בשורה הראשונה 
 יפורט החשבון אליו תועבר התמיכה):

 שם הבנק
 

 מורשי החתימה *** מס' החשבון מס' הסניף שם הסניף

     
     
     
     
     

 *** ציין "לחוד" או "ביחד".
הנני נותן הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת כל חשבונות הבנק של המוסד  .1

_________________ 
 בידי נציגי המשרד הממשלתי  או נציגי החשב הכללי. 

 
ההסכמה ניתנת בתנאי ו/או שהנציגים יציגו אישור מאת מנכ"ל המשרד הממשלתי או אישור  .2

 מאת החשב הכללי.
 

ההסכמה היא לעיין בכל חשבונות הבנק ולקבל מן הבנק כל מסמך הקשור לחשבונות אלה  .3
 ולניהולם.

 
אני פוטר, למען הסר ספק, את הבנק מכל חובה שבדין לעניין סודיות כלפי משרדי הממשלה  .4

 והחשב הכללי בקשר לחשבונות אלה.
 

וכל הודעה סותרת שתינתן ידוע לי שהסכמה זו הינה תנאי לאישור התמיכה ולכן בלתי חוזרת,  .5
 לאחר מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

 
________________________   ________________________ 

                     
 שם מורשי החתימה                                            חתימת  מורשי  חתימה       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   –יד'נספח 
 ן/ אישור רו"ח על החשבון-מהבנק על חאישור 

 
 לכבוד 

 משרד: _______________

 

 שלום רב,

 הנדון: אישור מהבנק בו מתנהל חשבון העמותה

 לחילופין,

 הנדון: אישור רו"ח הגוף המאשר כי חשבון הבנק בבעלות הגוף

 

 הנני לאשר כי חשבון בנק מס' ________________ של (שם הגוף) _________________

שמספרו (מספר התאגיד) ____________________, מנוהל בבנק __________________ 

 בסניף מס' __________.

 

______________________________ 

 חתימת מורשי חתימה בבנק וחותמת הבנק

 

 לחילופין,

______________________________ 

 חתימת רואה החשבון וחותמת

 
 הערות: 

 עדכון של פרטי חשבונות הבנקיםחובה לצרף בכל  -

 יוגש על נייר לוגו של הבנק או לחילופין רואה החשבון -

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  –' טונספח 

 

 שם המוסד ________________
 מס' המוסד________________

 
 אישור עו"ד–מורשי חתימה 

 

 

 אני ____________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המוסד:

 עו"ד (שם מלא)       

 

 המוסד כפי שהוא רשום במרשם: _______________________. שם .1

 סוג התארגנות : _________________. .2

 מספר מזהה : __________________. .3

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המוסד ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו  .4

 תוספת חותמת, אם יהיו:
 

 וגמת חתימה : ______________ד ת.ז.: ______________ שם: ____________

 

 דוגמת חתימה : ______________ ת.ז.: ______________ שם: ____________

 

 

 בכבוד רב:

 

_______________  _________________  _________________ 

 טלפון               כתובת               שם עו"ד        

 

_______________  _________________  _________________ 

 חתימה  וחותמת        מספר רישיון           תאריך         

 .במרכבה הנדרשים המסמכים"פ ע נוספים נספחים
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