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 2018/02חוזר מנכ"ל   

 

 ת חניוני לילה ("קמפינג")להקמבאמצעות מענקים סיוע נוהל 

 2018-לשנת בישראלוחניוני קרוואנים 

), מעוניין להרחיב את מגוון סוגי האכסון המוצעים כיום "המשרד" -להלן משרד התיירות (

לאכסון תיירותי עממי בכלל ובפרט מתקני אכסון במדינת ישראל, וכן להרחיב את ההיצע 

 המשתלבים במרחב הסביבתי והכפרי.

יינתן סיוע ליזמים לצורך הקמת חניוני לילה  2018בהתאם להחלטת משרד התיירות, גם בשנת 

ברחבי הארץ, כמתקני לינה המהווים מתקני אכסון עממי וזול, , ("קמפינג") וחניוני קרוואנים

למתחמים נפרדים עבור משפחות, עם זיקה ישירה לסביבה הטבעית והמשתלבים  תוך התייחסות 

 בטבע.

העקרונות, אמות המידה ותנאי הסף לצורך הגשת לפרט את  "הנוהל"). –להלן ( נוהלהמטרת 

 .המוכרת ההשקעה מהיקף מ"מע כולל 20% בגובה -בקשה לקבלת כתב זכאות למענק 

אישור הבקשות ומתן הסיוע  , מובהר כיח"מלש 3 הואהיקף התקציב המתוכנן לתכנית הסיוע 

 לזכאים מותנה בקיום תקציב מתאים של המשרד לתוכנית סיוע זו.

יזמים המעוניינים להקים חניון קמפינג ו/או חניון קרוואנים יוכלו לפנות בבקשת סיוע למשרד 

 .2018למאי  15התיירות, לאגף לתיירות כפרית, זאת עד ליום  

, 5נוספים: משרד התיירות, אגף תיירות כפרית, לידי זהבית כאליהו, רח' בנק ישראל לפרטים 

 ,  zehavitk@tourism.gov.il. דוא"ל: 02-6664446פקס':  .02-6664389ירושלים. טלפון: 

 02-6664387  –מנהל אגף תיירות כפרית  –ואיל כיוף 

                                                                                     

 אמיר הלוי 

  המנהל הכללי 

 



 

  

 

 

 :מטרת הנוהל .1
מטרת הנוהל היא לעודד הקמת מתחמי חניוני לילה "קמפינג" וחניוני קליטת קרוואנים 

 . התקציב שיאושר לצורך כךבישראל, וזאת במסגרת 

 הגדרות .2
 בנוהל זה ובנספחיו יוגדרו המושגים הבאים כדלקמן:

 

תושב ו/או תושבים של מדינת ישראל המבקשים להקים אתר  -"היזם"" ו/או המבקש"

 .על פי נוהל זהוהגישו בקשה , הכל  וחניון קרוואנים  קמפינג

לצורך הקמת חניוני לילה תוכנית שהוגשה כבקשה במסגרת נוהל זה,  –" "הפרויקט

, כהגדרתו בחוברת התקנים הפיזיים של ("קמפינג") בסיסי או משולב וחניוני קרוואנים

 משרד התיירות וכפי שאושר על ידי אדריכל בודק של המשרד.

השקעה על פי אומדן מהנדס או "תקרת ההשקעה הכוללת  – קעה המוכרת לפרויקט""ההש

 המוכרת" או על פי היקף ההשקעה בבקשת היזם, הנמוך מבניהם.

הועדה שמונתה ע"י מנכ"ל המשרד, לבחינה ואישור  -"ועדת השקעות בכפר"  או "הועדה" 

, וכן לדון לנוהל בהתאםאו חניוני לילה  כפרי אירוח חדרי בהקמת סיועבקשות לקבלת 

בבקשות למתן ארכה או הקלה לפי נוהל זה, שהרכבה: סמנכ"ל תכנון וכלכלה, יו"ר, חשב 

 המשרד, היועמ"ש ומנהל אגף תיירות כפרית או נציגיהם. 

יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות. בכל מקרה בו  - יום עסקים"" 

יידחה המועד הקובע ליום  –ביום שאיננו יום עסקים  יחול מועד כלשהו, המוזכר בנוהל,

 העסקים הראשון שלאחריו.

, בכפוף לעמידה כמפורט בו מסמך המעניק למקבלו את הזכות לקבלת מענק – "זכאות"כתב 

 בתנאיו ובתנאי נוהל זה;

, סיוע להקמת חניון לילה  ( "קמפינג") וחניוני קרוואנים  מענק מתן נוהל זה,  ל - נוהל""

 ישראל.ב

התקופה בה יחויב המבקש להפעיל את חניון הלילה, כאמור בנוהל זה  –" תקופת הפעלה"

 וכפי שיצויין בכתב הזכאות שיקבל.

 מיטות בפרויקט.  320למיטה, ועד לסכום השווה  ל 6,500₪  -"תקרת השקעה מוכרת" 



 

  

תיירותי של  אכסון התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני -(נספח ח') " תקנים פיזיים"

או חוזר אחר שיבוא במקומו, אשר יהא בתוקף  12/20121 המשרד בהתאם לחוזר מנכ"ל

 במועד הגשת התכניות האדריכליות לאישור המשרד.

 

 כללי: .3
 
בנוהל זה, יהיה זכאי   מפורטותה אמות המידהמגיש בקשה על פי נוהל זה, אשר יעמוד ב 3.1

מהיקף ההשקעה המוכרת כולל  20%בשיעור  סיוע " המזכה במענקזכאותלקבלת "כתב 

 מע"מ.

 

  כלכלית   תמיכהמענק או  ןבגינ נואשר ניתהשקעות לא יינתן מענק במסגרת זו עבור  3.2

 במסגרת אחרת.או ציבורית אחרת,  ת ממשלתי

  מסיבות של חוסר , או לדחות בקשות המשרד רשאי לבטל נוהל זה, או לשנותו בכל עת 3.3

 .תקציב מתאיםב

או מכתב זכאות ככל שיאושר,  ככלל, לא תותר המחאת זכויות וחובות הנובעים מנוהל זה  3.4

 .שרדלמעט בנסיבות מיוחדות שיפורטו בבקשה שתוגש ע"י היזם ושתאושר מראש  ע"י המ

. (ראה מועדים  2018 למאי 15 יוםעד להוא המועד האחרון להגשת בקשות על פי נוהל זה  3.5

  לנוהל זה בנספח יז)

 

 הנוהל: עיקרי .4
 

 ביקור המהנדס מטעם המשרדיום  הוא מענקיםמזכות בלהכרה בהשקעות ה "המועד הקובע" 4.1

 .של נוהל זה פרסומולאחר 

 

כולל מע"מ מההשקעה   20%בשיעור של  תאשר מתן מענק בכתב זכאות  ועדת ההשקעות 4.2

 להקמת הפרויקט, ובלבד  שלמגיש הבקשה זכויות בקרקע המיזם , ,במסגרת הנוהלהמוכרת 

 ושייעודה  התכנוני של הקרקע מאפשרים  הקמת המיזם.

 

                                                           
>פיתוח תיירותי > תקנים פיזיים לתכנון וסיווג  www.tourism.gov.ilבאתר המשרד:  : ר'התקנים הפיזיים 1

 .מתקנים

http://www.tourism.gov.il/
http://www.tourism.gov.il/
http://www.tourism.gov.il/


 

  

בכל מקרה לא תעלה ההשקעה המוכרת   .יחול על ההשקעה המוכרת לפרויקט  שיעור המענק 4.3

על תקרת ההשקעה המוכרת או על פי אומדן מהנדס משרד התיירות כמפורט בסעיף לפרויקט 

 להלן, הנמוך מבניהם. 7.2
 

ועבור   מסך ההשקעה 30%עבור ציוד יהיה עד יקט חישוב תקרת ההשקעה המוכרת לפרו 4.4

 . מסך ההשקעה 70%התשתיות יהיה עד 
 

הפירוט יבוא בטופס ייעודי שישלח ליזם בצמוד לכתב הזכאות ובאמצעותו יודיע היזם על 

 סיום העבודה לאחר הקמת המיזם.

 

 לא יוכרו השקעות שאינן עבור תשתיות או ציוד. 4.5

 

 זכאותמהווה הסכמה של המבקש למלא אחר כל תנאי כתב ההגשת בקשה על פי נוהל זה  4.6

 שיינתן, ככל שיינתן.
 

המשרד רשאי, במקרים חריגים שינומקו ובכפוף לתנאים שיקבע, להמיר דרישה בדרישה  4.7

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

 מטרה לשמה נכתבה ההוראה.
 

, יידרש  המבקש, במסגרתו, אישור מותנה לבקשה, יקבל עקרונית שבקשתו אושרהמבקש א.  4.8

להפקיד  ,יום ממועד משלוח  ההודעה (בדואר רשום, או ממועד קבלת ההודעה) 60בתוך 

מסכום המענק שאושר לו עקרונית,  5%מותנית בגובה של -ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי

 לנוהל.  10.7וכן לרשום הערת אזהרה תכנונית, כמפורט בסעיף  חודשים 48 -ל
 

בקשתו , אזהרה הערת רישום על אישור הצגת, במועדו זה תנאי ישלים לא אשר מבקש. ב

 תיגנז והאישור המותנה יבוטל.

 רשאית הועדה. אלה מועדים להארכת חריגים לוועדת מנומקת בקשה להגיש רשאי מבקש. ג

 .דעתה שיקול לפי הכול, הבקשה את לדחות או חלקית לקבל, לקבל
 

לא יינתן כתב זכאות, אלא לאחר השלמת הדרישות האמורות באישור המותנה וכן סיום  4.9

 ולדרישות המשרד. לתקנים הפיזיים םאישור התאמת תקבלבדיקת התוכניות האדריכליות, ו

 

 לאחר עמידה בתנאי האישור המותנה יקבל המבקש "כתב זכאות". 4.10



 

  

מובהר, כי האישור המותנה אינו מזכה את המבקש בקבלת מענקים ו/או התחייבות     

כתב " והזכאות למענקים הינה כלשהי של המשרד ו/או המדינה כלפי המבקש, 

 בלבד.הזכאות" 

מיום  לפחותשנים  10למשך הפרויקט להפעיל את  )יח'נספח בנוסח של ( היזם יתחייב  4.11

  הזכאות.כתב תנאי זה יהיה תנאי ב. ")תקופת ההפעלה" (להלן: קבלת המענק

 בגינה על התחייבות מתאימה אשר תירשם המבקש להבטחת קיומו של תנאי זה יחתום   4.12

 .להלן  10.7 בסעיף כמפורט תכנונית אזהרה הערת

כל שינוי מהותי בפרטי התוכנית רמתה או היקפה, שיתקבל לאחר אישורה, לרבות   4.13

במסגרת בדיקה  ואישור התאמת התוכניות האדריכליות לתקנים הפיזיים של המשרד 

יובא לאישור המשרד, במקרה זה הועדה תהא רשאית שלא לעדכן את כתב הזכאות 

ת ביחס לאלו המפורטים בכתב בהתאם לפרטי התוכנית החדשה, גם אם הוגדלו ההשקעו

 האישור המקורי.

, לרבות קבלת רישיון מתחם קמפינגמשך ביצוע העבודות לצורך הקמתו/הרחבתו של   4.14

חודשים ממועד כתב  24והתחלת הפעלתו, לא יעלה על ") 4("טופס עסק ואישור אכלוס 

 זכאות.ה

 ההפעלה, המבקש לא יגיש בקשה לשינוי ייעוד או כתב הזכאות ו/או במהלך כל תקופת   4.15

 .בלבד אכסון תיירותילשימוש חורג שאינו ל

 בקשהההגשת  5

  כשכל פרטיו מלאים וחתומים, 'אנספח -המצורף טופס האת הבקשה יש להגיש באמצעות  5.1

א, ב, ונספח ד עד  נספחים( וצרופותיו. את הטופס ובנוסף את כל המסמכים הנדרשים בנוהל

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  במשרד התיירותש תיירות כפריתיש להגיש לאגף ) טז

 .הבקשות

המבקש יהיה חייב במסירת כל מידע והבהרות למשרד התיירות, או למי מטעמו , כפי שיידרש  5.2

 לצורך בחינת בקשתו. 
 

, הבקשה תבחן על סמך המסמכים למבקש  מענה במועד שיקבע בפניהמתן במקרה של אי 

 ה. והנתונים שצורפו ל

 



 

  

בלתי סבירה מבחינה  בקשה מנימוקים שיירשמו, לרבות משום שהיא רשאית לדחות  הועדה 5.3

שלדעת המשרד מונעת  ואתכנונית או כלכלית, חסרת התייחסות מפורטת לדרישות הנוהל 

 הערכת הבקשה כדבעי.
 

 :תנאי סף  5.4

 המבקש יידרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:
 

ייבנה הפרויקט קיימת תכנית בניין ערים (תב"ע) בתוקף, עם ייעוד למגרש עליו   5.4.1

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

, או הצגת אישור לשימוש חורג  ע"י הרשות בנייה להקמה או להרחבה המבוקשת

 שלב ראשון.שנים ב 5או  3המקומית או הגוף המוסמך לכך ע"פ חוק לתקופה של 
הכרעה בדבר עמידה בתנאי סף זה תתבסס בין היתר על אישור מהנדס הועדה 

 להלן. 6.5המקומית כמפורט בסעיף 

, ו"זכות חניון הקמפינגלמבקש חזקה במקרקעין עליהם מתעתדים להקים את   5.4.2

 על מלוא המגרש. במקרקעין"
ולמה בגינו בעלות או הסכם מכר אשר ש –" זכות במקרקעין" –לעניין סעיף זה 

מלוא התמורה בצרוף ייפוי כח בלתי חוזר לטובת המבקש לצורך ביצוע הפעולות 

, שיתרת התקופה העתידית הקיימת חכירהאו הסכם  הפרויקטהנדרשות להקמת 

עם תקף ומתאים או הסכם פיתוח שנים ביום הגשת הבקשה,  10בו היא לפחות של 

 מנהל מקרקעי ישראל.

 כמפורט:ית להעמיד הון עצמי יכולת פיננסבידי המבקש   5.4.3

לפחות מהיקף  30%יכולת פיננסית להעמדת הון עצמי בגובה של  למבקש .א

 ההשקעה הכוללת הנדרשת עבור הפרויקט. 
הבנק יצוין במפורש כי היכולת הפיננסית מתייחסת לפרויקט נשוא  במכתב

 הבקשה, וכן תצוין ההשקעה הכוללת הנדרשת לפרויקט. 

במסגרת או ציבורי אחר או   ממשלתי מענק /כלכלית לא נתקבל בעבר תמיכה 5.4.4

 .השקעות בגינן הוגשה הבקשהעבור  ,אחרת

מבקש אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או קדם כינוס ו/או פירוק, ו/או לא הוכרז ה  5.4.5

כחייב מוגבל באמצעים לפי חוק ההוצאה לפועל, הוא או אחד מבעלי השליטה בו, 

 .להיות חלק מהליך או הליכים אלהולפי מיטב ידיעתו אינו צפוי 
  



 

  

 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה 6
 המבקש יידרש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים, כשהם מלאים וחתומים כנדרש:

תוכנית בניה (גרמושקה) בצירוף חתימת נתקבל בוועדה המקומית / מרחבית לתכנון  6.1

 ובניה של האזור.

 .הפרויקטתכנית עסקית לבדיקת הכדאיות הכלכלית של  6.2

אישור עדכני על זכויות במקרקעין נשוא הבקשה, מלשכת רישום המקרקעין או מנהל  6.3

אחרים מסמכים מקרקעי ישראל, שניתנו בסמוך ליום הגשת הבקשה ע"פ נוהל זה, או 

 התחייבויות או מסמכים לדרוש רשאי יהא המשרד. במקרקעין זכות על המעידים

 .זה תנאי מילוי לשם, דעתו להנחת, משלימים

 .וסביבתו הפרויקט מיקום על המעידים, אוויר צילום או/ו מפה 6.4

מסמכי תכנית בניין ערים (תב"ע) בתוקף, החלה על כל שטח המגרש המיועד עליו  6.5

; לרבות הוראות מילוליות ותשריט בקנה מידה מקורי פרויקטמתעתדים להקים את ה

תב"עות קודמות יש לצרף גם וכן נספח בינוי או במדיה מגנטית. באם התקנון מעדכן 

 את כל התב"עות בתוקף אליהן מתייחס התקנון.

אישור מהנדס הוועדה המקומית בדבר תקפותה ועדכניותה של התב"ע המוגשת כאמור  6.6

 ';ד, לרבות פירוט היקף הזכויות המותר, בנוסח המובא בנספח 5.4.1בסעיף 

ים (אכיפת ניהול חשבונות אישור ניהול ספרים מורחב עפ"י חוק עסקאות גופים ציבורי 6.7

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

 .במקור מס ניכוי על אישור וכן מורשה עוסק אישור 6.8

 המבקש הינו תאגיד:  אם 6.9

מסמכי התאגיד הרשום בארץ: תעודת רישום תאגיד עסקי, תזכיר ותקנון, תדפיס נתוני 

תאגיד כפי שמופיע באתר רשם החברות, וכן פרטי בעלי המניות ופרטי בעלי זכות 

 '.בהחתימה בנוסח המובא בנספח 

  



 

  

יוכל להגיש בקשה אולם עליו להצהיר מראש על זהות בעלי המניות  -  ביסוד תאגיד

ים להיכלל בתאגיד. ככל שבקשתו תאושר עקרונית על ידי מנהלת ההשקעות, העתידי

יידרש להשלים את הקמת התאגיד ורישומו וכן הצגת מסמכים עדכניים רלוונטיים, תוך 

שלושים יום מקבלת ההודעה על החלטת הועדה, כתנאי לקבלת האישור המותנה ו/או 

 כתב הזכאות.

על ניהול חשבון והסכמה למסירת פרטי חשבון  פרטי בנק (צילום צ'ק) + אישור הבנק 6.10

 הבנק.

, על 1981אישור מאת בנק המחזיק ברישיון תקף על פי חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א  6.11

לפחות מהיקף ההשקעה  30%יכולת פיננסית של המבקש להעמיד הון עצמי בגובה של 

ית . במכתב הבנק יצוין במפורש כי היכולת הפיננסלפרויקטהכוללת הנדרשת 

ההשקעה הכוללת הנדרשת גובה מתייחסת לפרויקט נשוא הבקשה, וכן תצוין 

במידה ואישור היכולת הפיננסית יוצג מבנק זר, יידרש בנוסף לאישור הבנק  לפרויקט.

הזר גם אישור מאת בנק המחזיק ברישיון תקף על פי חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א 

, לפיו הבנק בארץ מכיר את הבנק הזר, מקיים איתו קשרי מסחר תקינים וכי 1981 –

 הוא בדק מול הבנק הזר את אמיתות תוכן מכתבו.

 נספח ז'.-ו המבקש, בנוסח המפורט בנספח חתומות על ידי ת יוהצהרות והתחייבו 6.12

 

 וועדהב דיון לשם משלימות  בדיקות 7
המבקש יידרש להגיש תכניות אדריכליות, תוכנית עסקית ואומדן מהנדס כפי שיפורט להלן, 

  קרי עד ליום, יום מהמועד האחרון להגשת בקשות לפי נוהל זה 45 -וזאת לא יאוחר מ 

1.7.2018  

 תכנית אדריכלית 7.1

המבקש יידרש להגיש תכניות אדריכליות מפורטות לחניון הקמפינג התואמות את   7.1.1

התקנים הפיזיים. וככל שניתן, תכלול ההצעה חלוקת המתחם לאזורים פיזיים 

נפרדים, המציעים מתחם נופש למשפחות ומתחם  לנופש כללי, חלוקה שתאפשר 

 לנופש להזמין את האזור המועדף עליו.

מט מודפס וכן בפורמט של קבצי מחשב ויועברו לאדריכל בודק התכניות יהיו בפור 

מטעם המשרד (להלן: "האדריכל הבודק"). התכניות יחויבו בקבלת אישור של 

 אדריכל המשרד.

מובהר כי מבנה שלא הותאם לדרישות התקנים הפיזיים, ייחשב כמי שלא עמד   7.1.2

 בהוראות נוהל זה ובתנאי כתב הזכאות.



 

  

ככל שיידרש ויתבקש ע"י אדריכל המשרד או האדריכל הבודק, המבקש יגיש   7.1.3

 יום מיום שיקבל על כך הודעה בכתב. 21תכניות מתוקנות/השלמות תוך 

התשלום עבור עבודת הבדיקה של האדריכל תהיה על חשבון היזם, ותשולם מיד  7.1.4

רד, אחר אישור הבקשה בוועדת ההשקעות בכפר ותועבר ע"י היזם לחשבון המש

 עפ"י דרישה לתשלום שתישלח מהמשרד. 

השלמת ביצוע הבדיקה והתשלום עבורה יהוו תנאי לדיון הועדה. מובהר כי   

 ₪. 8,000התשלום ייקבע ע"י אדריכלית המשרד, ויהיה  עד לסך של 

 בדיקה הנדסית 7.2

בפרויקט תתקיים בדיקה מקדמית של מהנדס מטעם המשרד על בסיס ככל שנדרש,  7.2.1

ת האדריכליות, לצורך אישור פעולות המבוקשות בהתאם למצבו בדיקת התכניו

לפרויקט בהתייחס , וקביעת אומדן להשקעה הנדרשת של שטח הפרויקטהפיזי 

 .לכך

במידה שהמהנדס יעריך את ההשקעה הנדרשת כנמוכה יותר מזו המפורטת  7.2.2

, ובכל מקרה לא המהנדסבבקשה, ייקבע היקף ההשקעה המוכרת בהתאם לאומדן 

 ההשקעה המוכרת לפרויקט על תקרת ההשקעה הכוללת המוכרת.תעלה 

 בחינת כדאיות כלכלית 7.3

המבקש יידרש להגיש תוכנית עסקית לבדיקת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט  7.3.1

 ליזם, ולמשק.

 התוכנית תבוצע על פי דרישת המשרד וכתנאי לדיון בוועדה.  7.3.2

 הבקשות בחינת 8

  תבחןלעיל במועדן,  7בסעיף  אמורותאת הבדיקות ה שליםות, הסף בתנאי שעמדה בקשה 8.1

 .להלן 9 בסעיף האמור פי על

 תדחה מבלי לבחון את הפרויקט לגופו. הסף בתנאי עמדה שלא בקשה 8.2

תשלח  ו במועדן, לא תידון ותגנז 7בקשה שלא השלימה את  הבדיקות האמורות בסעיף  8.3

 .הבקשה מגיש אל  כך על הודעה

 

 



 

  

 שיטת הקצאת המענקים 9

על פי אמות המידה האמורים בנוהל התקציב הכולל שיוקצה במסגרת מסלול זה, יחולק  9.1

 .ובמסגרת היקפו של התקציב בכפוף לקיומו של תקציב מתאיםו

 

וביצעו את הבדיקות המשלימות כנדרש  הסף בתנאי שעמדו הבקשות כלל בחינת ולאחר במידה 9.2

,  גדול מהתקציב שהוקצה הבקשות,לשם אישור כל  הנדרש התקציב סךיתברר כי , 7בסעיף 

 .בנספח ג'אמות המידה האמורים הבקשות ידורגו בהתאם למכלול 
 

הבקשות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר יובאו לדיון בוועדה עד למיצוי אפשרי של סך  9.3

 התקציב שהוקצה לנוהל זה.

 

דונו בקשות אשר התקציב אינו מספיק לאישור מלוא תקרת ההשקעה המוכרת לפרויקט, י 9.4

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

 

 הזכאותהליך הדיון לקבלת כתב   10

האדריכליות, הסקר הכלכלי, ודו"ח  המשרד רשאי בהתבסס על המסמכים שהוגשו, התכניות  10.1

 את המבקש לשנות ו/או לתקן את פרטי בקשתו. המהנדס ככל שנדרש, להנחות

, תובא בקשתו לדיון במועד שנקבע להןלעיל ובכל הדרישות בקשה אשר עמדה בכל תנאי הסף,   10.2

 .וועדהוהחלטה ב

לפסול את  ועדהלא עמד המבקש בכל התנאים והדרישות עד למועד האמור, רשאית ה  10.3

סול בקשה כאמור, מנימוקים  שלא לפ ועדהבקשתו. בהתקיים נסיבות מיוחדות רשאית ה

 תאשר רק בקשות שקיימת בגינן בחינת כדאיות כלכלית. ועדהשירשמו. בכל מקרה ה

 תשלח למגיש בקשה. ועדההודעה בכתב על החלטת ה  10.4
 

 ."כתב זכאות"החליטה לאשר את בקשתו יקבל  ועדהמבקש שה  10.5
 

יום  60להמציא בתוך  יידרש המבקש כתנאי לקבלת מענקים מכוח "כתב הזכאות",  10.6

 מהודעת המשרד על החלטה עקרונית לזכאות:



 

  

מותנית של בנק ישראלי או -) אוטונומית ובלתיביצוע" "ערבות(להלן:  ערבות בנקאית .א

של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על 

 5%בגובה של ' הספח כנ, ובנוסח המצורף 1981-שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א

מאושר, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע באותו מועד, להבטחת המסכום המענק 

 חודשים.  36 –הביצוע של מלוא התחייבויותיו במועדן, בתוקף ל

, תוארך הערבות לתקופה של שנה  לאחר זכאותבכל מקרה של הארכת תוקף כתב ה

  זכאות.תום תוקפו המוארך של כתב ה

המעיד על רישום הערת אזהרה תכנונית בלשכת רישום המקרקעין בנוסח  להגיש נסח .ב

שיקבע המשרד, בדבר ייעוד מקרקעי הפרויקט והשימוש בהם ואיסור שינוי הייעוד או 

שימוש חורג בהם לייעוד שאיננו למלונאות שלא בהסכמת משרד התיירות, לטובת 

 ;1969-ורישום) התש"ללתקנות המקרקעין (ניהול  27הוועדה המקומית, לפי תקנה 

ניתן להגיש בקשה למשרד להמיר  27במקרים בהם לא ניתן לרשום הערה לפי תקנה 

לחוק המקרקעין בנוסח שיקבע  128את  האמור לעיל ברישום הערת אזהרה לפי סעיף 

 המשרד.

איננו מוסדר בלשכת רישום או /ככל שמדובר בנכס בבעלות מנהל מקרקעי ישראל ו

כתב התחייבות זה יצורף  .ו'כנספח המקרקעין, יוגש כתב התחייבות בנוסח המצורף 

 מקרקעי ישראל בגין המקרקעין. רשותכנספח להסכם החכירה עם 

קבל את אישור המשרד להתאמת התכניות האדריכליות לתקנים פעול בהקדם על מנת לל  10.7

יום מיום  90עת אדריכל המשרד, ובלבד שלא יחלפו ולדרישות המשרד, להנחת ד הפיזיים

הנפקת כתב הזכאות. הארכת מועד אישור התכניות מעבר למועדים הקבועים בנוהל זה, 

תבוצע במסגרת בקשה כתובה ומנומקת שתוגש על ידי היזם, ותהא טעונה אישור מראש 

 ובכתב של המשרד.
 

חודשים  24לא יעלה על  עלתוהקמפינג ותחילת הפמשך ביצוע העבודות לצורך הקמת   10.8

וללא אפשרות לקבלת  11.3, בהתאם לאבני הדרך כמפורט בסעיף ממועד כתב הזכאות

 אורכה.
 

זכאי היזם  האי , במועדם 6בסעיף בוצעו כל הפעולות והוגשו המסמכים המפורטים שילאחר  10.9

 .זכאות, זאת בהתאם לאבני הדרךכתב לקבלת המענקים האמורים ב
 

 

 



 

  

 התכנית  ותשלום מענקיםשלבי ביצוע   11

בכל  זכאות.חודשים ממועד כתב ה 6 -לא יאוחר מ להגיש תכנית מאושרתעל היזם   11.1

 בהעדר תכנית מאושרת למהנדסים. ,מענקים יועברומקרה לא 
יועברו  היתר הבניה המאושר ע"י הועדה המקומיתלתכניות  –"תכנית מאושרת" 

 למהנדסים.לאדריכל בודק לצורך הכנת תכנית מאושרת 

 

ובכפוף  11.3בהתאם לאמור בסעיף במהלך ביצוע הפרויקט, יתאפשרו תשלומי מענקים  11.2

 לאמור להלן:

  ובגיןתשלום חלק המענק הראשון יהיה רק לאחר סיום אבן הדרך הראשונה  11.2.1

  פיתוח הסכם והוצג"י רמ בבעלות הקרקע בהם במקרים. מדווחת השקעה

  בקיומו יותנה, זה לסעיף בהתאם, המענק תשלום, הקרקע על בעלות על כהוכחה

 .בתוקף פיתוח הסכם של
מסך  40%תשלומים נוספים יתבצעו בגין השקעה מדווחת בהיקף של לפחות  11.2.2

 .ההשקעות המאושרות בפרויקט
,  זכאותמגובה המענק המאושר בכתב ה 10% -תשלום אחרון, אשר לא יפחת מ 11.2.3

סיום אבן הדרך האחרונה, ובכפוף לסיום שינוי ייעוד הקרקע,  יבוצע במסגרת

 ככל שהאישור ניתן על בסיס שימוש חורג.
כמו כן, במקרים בהם הקרקע בבעלות ממ"י והוצג הסכם פיתוח כהוכחה על  

בעלות על הקרקע בעת הגשת הבקשה, תשלום המענקים יותנה בהצגת הסכם 

 חכירה עם רמ"י.

 

 :ליווי הפרויקט 11.2

המשרד מבצע את ליווי הפרויקט בהיבט של ביקורת הנדסית ואישור מענקים  11.2.1

, ובהתאם לתוכנית המאושרת שנבחרו על ידו מהנדסיםלתשלום, באמצעות 

 למהנדסים.

והמשרד לשם דיווחי ביצוע, דרישות  המהנדסיםהתקשורת בין היזם לבין  11.2.2

איש באמצעות לתשלום מענקים ועדכונים שונים בכתב האישור, תתבצע 

הגב' זהבית כאליהו בטלפון  –הקשר באגף לתיירות כפרית שבמשרד התיירות 

 zehavitk@tourism.gov.ilובמייל  026664407או  026664389

 על היזם להגיש למשרד התיירות דו"ח ביצוע אחת לרבעון. 11.2.3

 באחריות היזם לוודא קבלת דו"ח הביצוע במשרד. 11.2.4
 

 



 

  

 :ותשלומי מענקים פרויקטביצוע ודיווח בדרך להאבני  11.3

  

 וערבות הפעלה: ערבות הביצוע 11.4

מותנית של -) אוטונומית ובלתי"ביצוע ערבות"להפקיד ערבות בנקאית (להלן:  11.4.1

בנק ישראלי או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח  

, ובנוסח  1981-על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א

צמוד למדד   מסכום המענק המאושר, 5%בגובה של  כנספח ה'המצורף 

  ויצוע של מלוא התחייבויותילהבטחת הבהמחירים לצרכן הידוע באותו מועד, 

 חודשים. 36, בתוקף ל במועדן

בכל מקרה של הארכת תוקף כתב הזכאות, תוארך הערבות לתקופה של שנה   11.4.2

 הזכאות המוארך.נוספת ממועד תום תוקפו של כתב 

והצגת  , וופתיחת תקף לחניון הלילהרישיון עסק ו עם הצגת טופס אכלוס, 11.4.3

הדרך, תוחזר ערבות הביצוע כנגד  הסכם חכירה במועדים הקבועים באבני 

 שנים בסכום זהה לערבות הביצוע. 10בערבות הפעלה לתקופה של  החלפתה

   .40% -בההפעלה ערבות גובה שנות הפעלה, רשאי היזם לבקש הקטנת  3 לאחר 11.4.4

 הועדה רשאית להחליט על חילוט הערבות כולה או חלקה, במקרים הבאים: 11.4.5

 בני הדרך.אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בא .א

 יזם אשר לא מימש את התוכנית לפיה קיבל את כתב הזכאות. .ב

 יזם אשר לא הפעיל את הפרוייקט במלוא תקופת ההפעלה. .ג

 

זמן ביצוע  אבן דרך לביצוע
מקסימלי 

 )חודשים(

זמן ביצוע 
מצטבר 

 )חודשים(

שיעור 
 (%)

מענק 
 בקירוב 

שיעור 
 (%)

מענק 
 מצטבר

 11.1למלא אחר התנאי הקבוע בסעיף 
השלמת יסודות (המשטחים , לרבות 

 ביצוע קידוחים וביסוס קרקע

בגין  6 6
השקעה 
  מדווחת

  

- 

העמדת  עבודות תשתית, צנרת,השלמת 
 18 18 הקבועים בפרוייקט  האוהלים

עד 
90% 

אישור דו"ח ביצוע של המהנדס הצגת 
טופס אכלוס, רישיון עסק לחניון הלילה 

 ופתיחתו

24 24 10% 100% 



 

  

היזם מתחייב לאפשר בכל עת למשרד או למי מטעמו, לבקר את פעולותיו ולפקח על   11.5

 ביצוע הפרויקט ולפעול על פי הנחיות המשרד.

 

וההצהרות , לרבות ההתחייבויות כתב הזכאותאי עמידה בתנאי נוהל זה, בתנאי   11.6

המצויה  ערבותה, לחילוט זכאות, תהווה עילה לביטול כתב הז' -ו והמפורטות בנספח 

 , או דרישה להחזיר את כספי המענק. בידי המשרד

 

ישראל. ככל היזם מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת   11.7

שהיזם יורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית המשפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני 

תהא רשאית לבטל למפרע כל הטבה ו/או מענק או חלק מזה  ועדהה ,של מדינת ישראל

 ולדרוש מאתנו את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.
 

  



 

  

 

 קמפינג נספח א': טופס בקשה למענק להקמת מתקן

 

 (יש להקפיד על מילוי כל הפרטים בטופס. טופס שלא מלא לא יטופל ויוחזר לשולח)

 

 לכבוד                                                                         תאריך: ________________

 (השקעות בכפר) –תיירות כפרית 

 משרד התיירות

 1018ת.ד. 

 91009ירושלים 

 

 המבקש/ת פרטי.1
 
 

 יסוד שנת משפטי מצב ת.ז./התאגיד מספר אישיות משפטית/התאגיד שם

    

 פקס טלפון רשום משרד כתובת הענף

    

 עיקריים רותיםיש מועצה מקומית/אזורית טלפון המפעל כתובת

    

 ההשקעה כ"סה מספר תיק במע"מ מספר עוסק מורשה   
 )באלפים(

 ההשקעות לביצוע  זמנים לוח

 _____עד ____מ החל ______ $ ₪______   

 

 

 פרטי הנכס.2
 

 ______________ יישוב, מספר, רחוב: כתובת) ____ מגרש( חלקה____  גוש:  הפרויקט מיקום .1

 _________________________ ר"במ) המגרש( השטח גודל .2

 :השטח יעוד .3

 ____________________') וכו בהפקדה, בתוקף( מעמד_____  מספר) ע.ב.ת( מפורטת תכנית .א

 ____________________________________________________ היעוד_____  מתאריך                  



 

  

 ') ____וכו בהפקדה, בתוקף( מעמד_____  מספר) מפורטת תכנית אין אם( מקומית מתאר תכנית .ב

 וייעוד פרטים ציין) מפורטת או מקומית תכנית חלה לא השטח שעל במידה( אחרת תכנית .ג

                  ____________________________________________________________________ 

 _____________ מתאריך__ ____ מספר): יש אם( בניה היתר .ד

 _______ לשנה דירה שכר________  המבנה שטח: מבנים שכירת_ _______________ בבעלות קרקע .4

 _____________ עד____________  מ: השכירות תקופת               

 

 

 

 מהות הבקשה (תאור תמציתי). 3

 

  את תכנית ההשקעות ומטרותיה

                                                                            אור כללי  ית 
______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 ______________________ דרגתו _________  מספר חדרים/יחידות סה"כ _______ גודל החניון 

 מיוחדים _______________________________________________________ פונקציות ויעודים 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 רותים העיקריים:יאור השית 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 השקעות תוכנית של פרוגרמה. 4

 

 בנייה חדשה מספר יעוד השטח

 השקעה בש"ח * שטחים במ"ר

    :יחידותסה"כ 

    אוהל קבוע מזה:

    אוהל נייד/קרוואן

    אוהל  ברמה גבוהה

    מבנה קבוע  קלים



 

  

    שטחים ציבוריים תקניים

    שטחים שירותים תקניים

    שטחים אחרים, פירוט:

    

    

    

    

    סה"כ שטחים

 

 תכנית ההשקעה .5
 

 התכנית לביצוע זמנים לוח  ההשקעה תכנית כ"סה 
 )₪ באלפי(

 20__ 20__ 20__ % ₪ אלפי 

 

      קרקע

      ותשתית קרקע פיתוח צאות

      )ר"ממ(____________  יה

      יםבמבנ ומערכות התקנות

      שיפורים

      חדש/  ומכונות ציוד

      *  משומש/  ומכונות ציוד

      שונות

      מבנים ופיקוח תכנון הוצאות

      כ"סה

      

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 תוכנית ההשקעה בנכסים קבועים .6
 

 המימון ומקורות המימון תכנית 
 )דולר/₪ אלפי( 

 התכנית למימון זמנים לוח

 )דולר/₪ אלפי( 

 הון גיוס % כ"סה הסעיף
 

 **מקומי

 הון גיוס
 

 ** ל"מחו

__20 __20 __20 

 הון גיוס הון גיוס הון גיוס

        נפרע מניות הון

        השקעה מענק

        הון מענקי

        מניות מבעלי הלוואות

        ארוך לזמן הלוואות

        ארוך לזמן אשראי קו

        ארוך לזמן ספקים אשראי

        ציוד – מכר שכר

        אחר

        כ"סה

 
 ישראליים מימון מוסדות או מקומיים ממשקיעים ההון מקור  -  מקומי הון גיוס *

  ציוד לרכישת אשראי מקווי וכן ל"מחו מימון ומוסדות ממשקיעים ההון מקור  -  ל"מחו הון גיוס **
 מקומיים בנקים באמצעות מתבצעים מיובא

 

 הערות .7
________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 פרטיי מורשה החתימה בשם החברה              

 טלפון _____________\שם _________________ תפקיד ___________________             

 תאריך ____________ חותמת התאגיד וחתימת המורשה_________________            

  



 

  

 

 אישור פרטי המבקש ובעלי זכות החתימה  -'  בנספח 

 

 :סוג התארגנות :מס' תאגיד :שם תאגיד

 : עיר____________ רח'_________ מיקוד __________כתובת       :תאריך רישום

 ת.ד _______  

 מיקוד ת.ד ________

 :פקס :טלפון

 

 בעלי המניות בתאגיד המבקש

 כתובת אזרחות זהות/רשום מספר הבעלות אחוז שם

1     

2     

3     

4     

5     

 

 פרטים על בעלי תפקידים ואנשי קשר בתאגיד המבקש:

 מנכ"ל

  מס' זהות  שם משפחה  שם פרטי   

  נייד  פקס  טלפון       

  דוא"ל  כתובת       

 חשב/מנהל כספים

  מס' זהות  שם משפחה  שם פרטי

  נייד  פקס  טלפון

  דוא"ל  כתובת

 
 
 



 

  

 
 איש הקשר מטעם התאגיד המבקש

  מס' זהות  שם משפחה  שם פרטי

  נייד  פקס  טלפון

  דוא"ל  כתובת

 

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

 

 ______________ דוגמת חתימה:       ת"ז:   __________  _______________שם:

 ______________ דוגמת חתימה:       ת"ז:   __________  _______________שם: 

 

 אימות חתימה:

אני הח"מ, ___________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיעו בפניי במשרדי 
___________ שזיהו עצמם על  -בכתובת __________________ מר/גב' __________  ו 

____________ המוכרים לי באופן אישי, ולאחר שבדקתי על פי  -ת.ז. _____________ וידי 
____________ מוסמכים לחתום על הצהרה זו  -מסמכי החברה, כי ה"ה ___________ ו 

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

 

                                                                                    
   _________     ______    ____________      _______________________ 

 כתובת                         חתימה וחותמת                 שם עו"ד              תאריך   

 

 

 

 

  



 

  

 וסדרי עדיפות להקצאת התקציב אמות המידה' : גנספח 

 :ותהבא אמות המידהכל בקשה תיבחן ותקבל ציון עפ"י ה

 )נקודות 40 עד(הקמת חניון לילה באזורים תיירותיים בעלי יתרון יחסי 

 נקודות 40 טבריה וסובב כינרת 

 נקודות 30 גליל גולן ונגב

 נקודות 20  אילת וחופי הארץ

 נקודות  15        יתר האזורים

 

 נקודות) 15עד ( להקמת הפרויקט נשוא הבקשה היתר בניה

נקודות.  15-קיומו של היתר בניה כחוק תקף לבניית כלל הפרויקט במועד הגשת הבקשה, יזכה ב
 8 -קיומו של היתר חפירה או החלטה חיובית בתנאים של המוסד התכנוני הרלוונטי יזכה ב

 נקודות בלבד. 5-בלת היתר בניה יזכה בבמידה והוגשה בקשה לרשות המקומית לקנקודות. 

 

 נקודות) 15(הקצאת שטח בתחום הפרויקט המספק תשתיות לקליטת קרוואנים 

 15-פרויקט שיכלול שטח המיועד לקליטת קרוואנים ומעמיד את התשתיות הנדרשות,  יזכה ב
 נקודות.

 

 נקודות) 15: (עד תרומת המיזם לכלכלה באזור בו יוקם

פי התרשמות הוועדה יש בו פוטנציאל להגדלת תנועת התיירות לאזור הקמתו מיזם אשר על 
 ויתרום בהקמתו למינוף כלכלי ותעסוקתי באזורו.

 

 נקודות) 15(עד   קירבה למתחם תיירותי

לעניין זה "מתחם תיירותי" פירושו . תינתן למבנה עפ"י קרבתו למתחם תיירותי קיים או מתוכנן
נופש או פנאי, המשרת באופן מובהק את התיירות  אזור בילוי, ביקור,מוקד אכסון תיירותי או 

 הנכנסת ו/או את תיירות הפנים;

 

 נקודות; 100  - אמות המידהסה"כ ציון מקסימלי מצטבר עבור כל 

עד במצב של ציון כללי זהה לפרויקטים שונים, לצורך קביעת סדר קדימות, ידורגו הפרויקטים 

 ונם באמות המידה על פי סדרם.לציבהתאם  להכרעה בציון,

 

 

 

 



 

  

 

 אישור מהנדס ועדה מקומית  -'  דנספח 
 תאריך:        

 
 

 לכבוד
 משרד התיירות

 לכתב זכאות למענקאישור לצורך הגשת בקשה הנדון:  
 

 שם התאגיד:_____________________
 הפרויקט: _______________________

 
 הריני לאשר כי:

 
 החלה על מגרש  האחרונההיא התכנית התקפה                                            תכנית מס'  .1

 ).                                חלקה                                 (גוש                                   מס' 
 
 

 ף זכויות כדלקמן:ניתן להקים בית מלון בהיקזה  מצב התכנוני התקף במגרשבהתאם ל .2
 

                                                        ______________ מ"רשטח עיקרי:  
 

                                                        _____________ מ"רשטחי שירות:  
 

 סה"כ זכויות (שטח עיקרי) שמומשו עד היום על פי (סמן בעיגול):
 
 היתרי בניה שניתנו -
 4טופס  -
 נתוני ארנונה -
 אחר __________________________ -
 

 מ"ר ________________ יתרת זכויות בניה (שטח עיקרי) למלונאות למימוש במגרש:
 
 

 בכבוד רב,
 

 מהנדס הוועדה המקומית
 

 _________________________ שם:
 

 : _______________________חתימה
 _______________________ חותמת:

 

 

 

 

 

 



 

  

 ערבות הפעלה /ערבות ביצוע -' הנספח 

 שם הבנק / חברת הביטוח ____________

 מספר הטלפון ____________________

 מספר הפקס _____________________

 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל

 באמצעות משרד התיירות

 הנדון: ערבות מס' _______________

 

"החייב"), אנו ערבים בזאת כלפיכם בהתחייבות   –לבקשת _____________________(להלן 
מהסכום המאושר למענק), כאמור  ₪5% (אוטונומית בלתי מותנית לתשלום של ________  

, שיוצמד למדד המחירים לצרכן הידוע /       /             בהודעת מרכז ההשקעות לחייב מיום 
 למענק הקמה/הרחבה של בית מלון.  הזכאותבקשר עם כתב  בתאריך __/__/__,

 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה  7אנו נשלם לכם כל סכום, עד הסכום הנ"ל, תוך 
אלינו בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם 
 מאת החייב.

 

חודשים, קרי עד ליום __/__/__   ---מיום __/__/__ ותהיה בתוקף במשך  ערבות זו תהיה בתוקף
 , אלא אם כן תוארך על פי בקשת החייב קודם לכן.

אם נידרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות (ההפרש בין סכום הערבות לבין 
דרישתכם) תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל ובהתאם לתנאים 

 האמורים לעיל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

  _______________ ________________   ____________________ 
 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח     מספר הבנק ומספר הסניף הביטוח שם הבנק/חברת

 
__________  _________   ____________ 

 חתימה וחותמת   שם מלא                 תאריך



 

  

 נוסח כתב התחייבות -' ונספח 

 

 לכבוד,                        לכבוד,

 מקרקעי ישראל רשות         משרד התיירות

 

 א.ג.נ.,

 

 כתב התחייבות

 

, עליי בין היתר, לרשום הערת אזהרה ע"פ הקמה, במסגרתו הוגשה הבקשהידוע לי כי על פי נוהל 
לתקנות המקרקעין, על הנכס הידוע כגוש ________ חלקה/ות__________ בעיר  27תקנה 

"מפעל  ") בגינו הגשתי את בקשה מס' ______לקבלת מעמד שלהמקרקעין_________, (להלן:"
 ").הבקשהמאושר" ממנהלת השקעות בתיירות (להלן:"

 

מקרקעי ישראל, על כן לא ניתן  ברשותמאחר והנכס אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין, אלא 
 לרשום את הערת האזהרה כאמור.

 

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

 

שנים ממועד דו"ח  10, אם בתוך ועדהכספי המענק בשיעור שתקבע הלהשיב את  .א
המהנדס הבודק מטעם המשרד, המאשר את השלמת הפרויקט, ייעשה שימוש חורג, 

 עבור עסק אחר שאינו למלונאות;
 

בכולו  תיירותי, ולא יעשה בו כל שימוש שאינו כחניון קמפינג בלבדהמקרקעין ישמשו  .ב
 או בחלקו, שלא בהסכמת משרד התיירות.

 

אני מתחייב כי לא אתכנן, אגיש או  אבקש שינוי ייעוד למקרקעין או שימוש חורג  .ג
 במקרקעין, בכולו או בחלקו, אלא בהסכמה בכתב ומראש ממשרד התיירות.

 

ככל שניתן האישור על בסיס שימוש חורג, אני מתחייב לבצע שינוי ייעוד למקרקעין  .ד
 רויקט המוצע, עד לסיום המועד הקבוע באישור לשימוש חורג שהוצג.לפ

 

אני מתחייב להעביר כל חודש דו"ח תפוסה חודשי למחלקה לסטטיסטיקה במשרד  .ה
 התיירות, או על פי דרישת משרד התיירות.

 



 

  

אני מתחייב לאפשר לאנשי הביקורת של משרד התיירות לערוך, מעת לעת, ביקורות  .ו
 ב לשתף עימם פעולה לצורך האמור.באתר קמפינג ומתחיי

 

אני מתחייב להפעיל את המיזם על פי כל דין, להסכים לפעול בהתאם להנחיות  .ז
 במיזם האירוח ביקורות מעת לעת.

 

במידה ולא אעמוד באחת מהתחייבויות הללו, אני מסכים בזה להחזיר ולשלם  .ח
למדד למשרד התיירות את הסיוע הכספי שיינתן לי בתוספת הפרשי הצמדה 

 המחירים לצרכן וריבית חוקית, מיום הדרישה להחזר ועד לתשלום בפועל.
 

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

 
פי הנוהל ו/או כתב הזכאות, -עלידוע לי כי במידה ולא אקיים את התחייבויותיי  .י

המשרד יהא רשאי לדרוש להחזיר את סכומי המענק שקיבלתי במסגרת כתב 
 הזכאות, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

מקרקעי ישראל להתנות ביצועה של כל עסקה   רשותאני נותן בזאת את הסכמתי ל .יא
י, אלא בהסכמתו או שינוי במקרקעין האמורים, הן במובן הקנייני והן במובן התכנונ

 של משרד התיירות.
 

אני נותן את הסכמתי כי מסמך התחייבות זה יצורף כנספח להסכם החכירה שנחתם או ייחתם 
 מקרקעי ישראל בגין המקרקעין. רשותביני ובין 

 

______________                     _____________ 

 תאריך                                         חתימה

 

 :אימות חתימה

 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מאשר כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
____________, אשר זוהה לפי ת.ז. ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר 
את האמת וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרתי את נכונות 

 תמתי עליה.הצהרתו/ה הנ"ל וח

 

_______________________ 

חתימה        



 

  

 הצהרות המבקש  -'  זנספח 

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

אני ו/או מי מטעמי ו/או הקשור עימי, לא קיבל כל סיוע ו/או מענק מגורם ממשלתי כלשהו,  .1
המגרש עליו אני מתעתד להקים ו/או לשם הקמת בית מלון או האגף הרלוונטי בו, על 

 להרחיב את בית המלון מושא בקשתי זו.
עסקו של הח"מ אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או קדם כינוס ו/או פירוק, ו/או או /ו הח"מ .2

הח"מ לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים לפי חוק ההוצאה לפועל, הוא או אחד מבעלי 
 צפוי להיות חלק מהליך מעין זה.השליטה בו, ולפי מיטב ידיעתו אינו 

קראתי והבנתי את האמור בנוהל הקצאת מענקים לעידוד השקעות, וכי בהתאם לכך אני מגיש  .3
 את בקשתי זו.

אני מסכים לנוסח הנוהל ונספחיו, ומצהיר כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות  .4
 הם ונספחיהם.לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי הנוהל, על כל מסמכי

הנני מצהיר כי בידי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות על פי תנאי  .5
 הנוהל.

 :אני/ו מתחייב/ים .6
להתאים את בית המלון לדרישות הרשויות המוסמכות, לרבות לצורך רישוי עסקים, למעט  .א

 אם נתקבלה הקלה ספציפית בנושא זה;
שנים ממועד דו"ח המהנדס  15, אם בתוך ועדהשתקבע הלהשיב את כספי המענק בשיעור  .ב

הבודק מטעם המשרד, המאשר את השלמת הפרויקט, ייעשה שימוש חורג במבנה המלונאי, 
 באישור המשרד, עבור עסק כלכלי אחר שאינו למלונאות;

 לא להעביר את הזכויות בפרויקט אלא רק לאחר אישור ובכתב של מנהלת ההשקעות; .ג
במהלך כל תקופת ההפעלה לא תוגש בקשה לשינוי יעוד או לשימוש חורג אני מתחייב כי  .ד

שאינו למלונאות ולא תוגש בקשה לשנוי התב"ע אשר גורעת זכויות מלונאיות ללא ידיעת 
 וקבלת התייחסות של משרד התיירות מראש טרם הגשה למוסדות תכנון.

ן מלונאי רגיל בלבד ולא אני מתחייב כי אפעיל את כל מתקן האכסון התיירותי בשיטת אכסו .ה
על פי כל שיטה או מטרה אחרת לרבות לא כאכסון מלונאי מיוחד  כמשמעותו בחוזר מנכ"ל 

 במשך תקופת ההפעלה.או כל חוזר אחר שיבוא במקומו,  5/2009
 

 תאריך _____________ חותמת התאגיד ________________

 התחייבות

 חתימה:_________________             _____ת"ז:   _________שם:    ____________

 _______             חתימה:__________________שם:    _____________ת"ז:   _____

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיעו בפניי במשרדי 
עצמם על ___________ שזיהו  -בכתובת __________________ מר/גב' __________  ו 

____________ המוכרים לי באופן אישי, ולאחר שבדקתי על פי  -ידי ת.ז. _____________ ו
____________ מוסמכים לחתום על הצהרה זו  -מסמכי החברה, כי ה"ה ___________ ו 

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

                                   ________      ___________    _____        _____________      
 כתובת                     חתימה וחותמת                 שם עו"ד     



 

  

 

 

 התקנים הפיזיים של משרד התיירות: –נספח ח' 

 

 . חניון קמפינג6

 . דרישות כלליות 6.1

 הקמת חניון קמפינג תאושר בכפוף לתכנית ולייעוד שטח מתאים, בתוך אזור יער או . 6.1.1
באזור בעל ייחוד סביבתי אחר, בשטח הכולל מאפיינים ותנאים מתאימים לאכסון, 

בילוי ועיסוק בנופש ובפנאי בחיק הטבע ובמרחק המספק תנאים של בידוד  מנוחה,
מיתקנים בנויים ו/או בעלי אופי   תנועה ראשיים ומאזורים ו/או ופרטיות מצירי

 ויזואלית בסביבה. מזהם, רועש, או פוגע

 

 הקמת חניון קמפינג, תכלול התייחסות קפדנית לסביבה והשתלבות בה, תוך הפרה . 6.1.2

 מינימאלית של תוואי הקרקע ומאפייניו הטבעיים של האתר.

 

 הקמת חניוני קמפינג אפשרית באחד משני סוגים: . 6.1.3

 
אשר יספק שירותי לינה בשטח במגוון סוגי אוהלים ומבני  – חניון קמפינג משולב
 ויכלול מוקד פעילות אחד לפחות. קבע קלים,

 
אשר יספק שירותי לינת שטח בסיסית באוהלים ניידים בלבד,  – חניון לילה בסיסי

 התערבות מינימאלית בסביבה הטבעית. תוך
 

  המוקדים המרכזיים בשטח חניון הקמפינג יהיו מוצלים על ידי צמחיה גבוהה ובוגרת. . 6.1.4
 באזורים מדבריים יוצעו פתרונות הצללה חלופיים מתאימים לסביבה.

 

 חניון הקמפינג יתוכנן עם חלוקה לאזורים עבור האכסון, אזורי הפעילות והחניה. . 6.1.5

 

 . חניון קמפינג משולב 6.2

 
 מיטות. 125הקמפינג המשולב יכלול שירותי לינה בקיבולת מינימום של חניון * 
 

מיטות לדונם. שטח  40 –הצפיפות המרבית המותרת בשטח חניון קמפינג משולב * 
 מ"ר ליחידה. 100 -ליחידה לא יפחת מ קרקע כולל

 
בחניון קמפינג משולב יוקצו אזורים נפרדים עבור יחידות אירוח מסוגים שונים * 

ניידים, משטחים לאוהלים או קרוונים ניידים, אוהלי אירוח קבועים, מבני  לים(אוה
 קבע קלים).



 

  

 
משטחי האוהלים ו/או הקרוונים יכללו חיפוי בחומר מתאים, וכן סידורים קבועים * 

 חיבור לחשמל, חיבור למים וניקוז על פי כל החוקים והתקנות. הכוללים
 

עם שירותים צמודים יותרו רק עד מקסימום  מבני קבע קלים ו/או אוהלים קבועים* 
 מסך יחידות האירוח הכלולות בכל שלב ושלב של ביצוע החניון. 15% של

 
מ'. מרחק  6מרחק מינימאלי נדרש בין יחידות אירוח סמוכות (מכל סוג): * 

מ'. מרחק מינימאלי בין יחידות אירוח  10יחידת אירוח לדרך פנימית:  מינימאלי בין
 מ'. 30ולצירי תנועה ראשיים:  ורייםלמבנים ציב

 

 סוגי יחידות האירוח בחניון קמפינג משולב . 6.2.1

 
 בחניון קמפינג משולב יאושרו יחידות אכסון ממספר סוגים:

 
 אוהלים ניידים משפחתיים לסוגיהם, וקרוונים – אוהלים ניידים / קרוונים ניידים* 

 מיטות. 4וללות (קמפרים) ניידים. יחידות אכסון אלה יחושבו ככ
 

אוהלים מסוגים וחומרים שונים הכוללים סידורי לינה  – אוהלי אירוח קבועים* 
איש. האוהלים יכילו מזרונים, מיטות או מתקני שינה קבועים  40עד  -5ל  מותאמים

 אחרים.
מס' המיטות באוהל קבוע יחושב על פי  –באוהלים הגדולים המותאמים לקבוצות 

 מ"ר לאדם. 3 מפתח של
 

הכוללים יחידת שירותים ומקלחת צמודה, יחושבו  – אוהלים ברמה גבוהה* 
מסך  15%מיטות. כמות המיטות באוהלים קבועים מסוג זה לא תעלה על  4 ככוללים

 בכל שלב של ביצוע. המיטות באתר

במידה והיחידות תצוידנה במזגנים תתחייב התקנה סמויה עם פתרון אקוסטי 
 ועיצובי למעבה.

 

קומתיים, כדוגמת, בקתות עץ, בונגלוס,  –מבנים קלים חד  – מבנים קבועים קלים* 
מקומית עם גגות קלים, מבני אדמה וכד'. (לא תותר הצבת קרוונים  מבני אבן

השיכון או מבני מגורים רגילים אלא תתאפשר רק הקמת  סטנדרטיים בתקן משרד
. יחידות אכסון אלה המשתלבים בסביבה הטבעית) מבנים ייעודיים וייחודיים

 מיטות. 4יחושבו ככוללות 

מסך המיטות באתר בכל  15%כמות המיטות במבנים קבועים מסוג זה לא תעלה על 
 של ביצוע. שלב

 מ"ר נטו. 30מ"ר נטו ולא יעלה על  14 -גודל יחידת אכסון קבועה לא יפחת מ

סטי ועיצובי במידה והיחידות יצוידו במזגנים תתחייב התקנה סמויה עם פתרון אקו
 למעבה.

  



 

  

 

 . סידורים סניטריים 6.2.2

 
סידורים סניטאריים באזור יחידות האכסון יתוכננו בהתאם להוראות למתקני * 

פי מספר המיטות ביחידות האירוח (ניידות או קבועות) שאינן כוללות  תברואה על
 שירותים צמודים.

 
רמת תחזוקה וסניטציה  הסידורים הסניטאריים ייבנו במבנים קבועים המבטיחים *

 עם דגש על עיצוב אדריכלי התואם את אופי החניון וההשתלבות בסביבה. גבוהה,
 
סידורים אלה יכללו חדרי שירותים וחדרי מקלחות נפרדים לגברים ולנשים, כיורי  *

כיורי כביסה, כיורים להדחת כלים ומתקני אשפה. מתקני הרחצה יכללו מים  רחצה,
 חמים וקרים.

 
מ' ולא  30 -המרחק של הסידורים הסניטאריים מכל יחידת אכסון לא יפחת מ *

 מ'. 200יעלה על 
 
הצבת מתקנים הנדסיים לאספקת מים, סניטציה וסילוק שפכים ואשפה יהיו  *

 ידי הרשות המקומית והגופים המוסמכים.-לתכניות שיאושרו על בהתאם
 

 שטחים ציבוריים ושירותיים . 6.2.3

 
ציבוריים והשירותיים ימוקמו במבנים קבועים וחד קומתיים המתקנים ה *

ומשתלבים מבחינת עיצובם וחומרי הבניה והגמר בסביבה המקומית  המותאמים
 ובאופי הכולל של החניון.

 
השירותים הציבוריים המפורטים לעיל מיועדים לאזור הציבורי וייבנו בנוסף  *

ת שאינן כוללות שירותים הנדרשים באזור האכסון (עבור היחידו לשירותים
 צמודים).

 
פי כל דין בנוגע  -על השטחים הציבוריים והשירותיים להכיל בנוסף את הנדרש על  *

 חירום. לשירותי
 
בחניון הקמפינג המשולב ניתן להוסיף שטחים ציבוריים ושירותיים נוספים  *

אורחי  כביסה, מועדון, מוקד מידע, מרכז סדנאות) המשרתים את (כדוגמת חדר
 החוץ, בכפוף לסבירות תכנונית ולאישור משרד התיירות. החניון, וכן אורחים מן

 
 

  



 

  

 מכסות שטחים ציבוריים ושירותיים תקניים –חניון קמפינג משולב 

 מקדמי שטח (נטו במ"ר) למיטה

 

 300 200 150 100 ייעוד / מיטות

 0.10 0.12 0.16 0.20 משרד קבלה וניהול

 0.13 0.15 0.21 0.25 חנות / מזנון

 0.13 0.15 0.21 0.25 מטבח לבישול עצמי

 0.98 0.95 1.0 1.0 אזור פעילות / מועדון / אוכל

 0.21 0.23 0.24 0.25 מחסנים כלליים ואחזקה

 0.06 0.08 0.10 0.12 שירותים ציבוריים

 1.61 1.68 1.92 2.07 סה"כ

 

משטחי עבודה, וכן יכולים לכלול השכרת תאי * שירותי מטבח לבישול עצמי יכללו עמדת בישול, 
 קירור.

 

 . שירותי ספורט ונופש 6.2.4

 החניון יכלול שטחים מוצלים ושטחי נוי. *
 
בחניון קמפינג משולב תיכלל פעילות נופש מרכזית כגון: אפשרות רחצה בבריכת  *

חוף רחצה מוסדר. בהעדר מתקני רחצה על החניון להציע פעילות  / שחיה/שכשוך
חוות רכיבה על סוסים, פעילויות ספורט פעיל (רחיפה,  מרכזית אחרת: פינת חי,

מודרכים), סדנאות, טפולים וכיו"ב, בכפוף  טיפוס, אופניים רכבי שטח, טיולים
 לסבירות תכנונית ולאישור משרד התיירות.

 
בחניון קמפינג משולב נדרש גן משחקים ובו מספר מתקני משחק, מתקני ספורט /  *

 למשחקי כדור. אזור
 

 . דרכים, חניות ופיתוח שטח 6.2.5

תובטח חניית רכב לשוהים במקום ותתאפשר נגישות רכב לאזור יחידות האכסון. 
שירותי ספורט ונופש לאורחים מבחוץ (שאינם מתאכסנים בחניון)  במידה וישנם

 יינתנו פתרונות חניה הולמים.

 ושילוט מידע והכוונה מספק. החניון יגודר היקפית ויכלול תאורה מתאימה

 

 . חניון לילה 6.3

 לעיל). 6.2.1בחניון לילה יאושרו יחידות אירוח ניידות בלבד (ראה הגדרה בסעיף  *
 
 מיטות. 50חניון הלילה יכלול שירותי לינה למינימום של  *



 

  

 
 מיטות לדונם. 50 –הצפיפות המרבית המותרת בשטח חניון הלילה  *
 
 מ'. 4ש בין יחידות אירוח סמוכות: מרחק מינימאלי נדר *

 
 

 סידורים סניטאריים . 6.3.1

סידורים סניטאריים באזור יחידות האירוח יתוכננו על פי המספר המקסימלי של  *
האירוח האפשרי באתר. כמות הקבועות תחושב על פי דרישות הוראות  יחידות

 6.2.1סעיף מספר המשתמשים בהתאם למספר המיטות (ראה  למתקני תברואה ולפי
 לעיל).

 
הסידורים הסניטאריים ייבנו במבנים קבועים המבטיחים רמת תחזוקה וסניטציה  *

עם דגש על השתלבות אופטימאלית בסביבה. סידורים אלה יכללו חדרי  גבוהה,
 לגברים ולנשים, כיורים מרכזיים ומתקני אשפה. שירותים נפרדים

 
מ' ולא  -50ידת אכסון לא יפחת מ המרחק המרבי של הסידורים הסניטאריים מיח *

מ' למעט במקרים מיוחדים בהם תנאי המקום אינם מאפשרים עמידה  200 יעלה על
 בדרישה זו.

 
מתקנים הנדסיים לאספקת מים וסילוק שפכים ואשפה יהיו בהתאם לתכניות  *

 ידי הרשות המקומית והגופים המוסמכים. -על שיאושרו
 

 ושירותים. שטחים ציבוריים  6.3.2

 המתקנים בשטחים הציבוריים והשירותים ימוקמו במבנים קבועים וחד קומתיים *
המותאמים ומשתלבים מבחינת עיצובם וחומרי הבניה והגמר בסביבה המקומית 

 הכולל של החניון. ובאופי
 
השטחים הציבוריים והשירותים יהיו מוארים בתאורה קבועה ועליהם להכיל  *

 י כל דין בנוגע לשירותי חירום.פ-הנדרש על בנוסף את
 
בחניון לילה ניתן יהיה להקצות אזור התכנסות פתוח, שניתן לקרותו, בגודל  *

 מ"ר למיטה. 1המתוכננת, על פי מפתח של  מתאים לתפוסה
 

  



 

  

 מכסות שטחים ציבוריים ושירותים תקניים –חניון לילה 

 מקדמי שטח (נטו במ"ר) למיטה

 

 300 250 200 150 100 50 ייעוד / מיטות

  0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 מחסנים / אחזקה / מנהלה

  0.09 0.10 0.12 0.16 0.22 שירותים ציבוריים

  0.17 0.19 0.22 0.27 0.35 סה"כ

  0.09 0.11 0.13 0.15 0.20 עמדת בישול עצמי*

 * אופציונלי

  



 

  

 נספח ט'

 

 מהנדס הפרויקט  בדבר הצורך בהיתר בניה אישור

 

החתום מטה ______________  מספר זהות __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני 
לומר 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 לאחר שבחנתי את תכניות ההשבחה של מלון ______________  .2
 י, אני מצהיר/ה כי:בפני ופי שהוצגכהביצוע והעבודות 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' רשיון

 

 

 

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

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

 עליה בפני. ם/הוחת

 

______________ 

 חתימה וחותמת

 



 

  

 נספח י'

 פירוט צדדים קשורים* ובעלי ענין

 שם המוסד ________________

 מס' המוסד________________

 למוסד:יש לפרט את הצדדים הקשורים 

 שם
 מס' מזהה

 ח"פ/ע"ר/ת"ז

 מהות הקשר

 
 היקף פעילות כספית 

 בשנה שהסתיימה

 

 
   

 

 
   

 

 
   

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 

_________________   _________________ ____ 

 שם מורשי החתימה                                            חתימת מורשי חתימה

 

 :צד קשור* הגדרת
 .הנתמך הגוף עם כספיים קשרים לו אחר"ר מלכ. 1

/  משפחתי קשר והקשור לעמותה הלוואות הנותןאו /ו שירותים הנותן אחר משפטי גוףאו /ו אדם. 2
 .הנתמך הגוף של הביקורת ועדת חברי או הועד מחברי למי עסקי/  משפטי

"ר  מלכ, וכן הנתמך ולגוף לו המשותפים מנהלים או ביקורת ועדת חבריאו /ו ועד חברי לו"ר מלכ. 3
 .בה תפקיד בעלי מינוי או הנתמך הגוף פעילות על להשפיע יכולת שלמנהליו

 של לשכת רואי חשבון בישראל. 29.ד בג. מוסדות קשורים כהגדרתם 4

 



 

  

 נספח יא'

 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                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 'יב נספח

 התחייבות בגין תמיכה

 

 לכבוד

 ____________ : משרד

 אנו מורשי 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: 

 ;ניתנה לשמה אשר למטרה ורק אך תשמש התמיכה .1

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

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

 באירועים שלו;

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

 סביר את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

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

לקבלת תמיכה  הקבועים בנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן 

 הנוהל) ובתנאים  האחרים שקבע המשרד בנוגע לתמיכה;  –(להלן 

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

 ;לזמן

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

 ;המשרד שהורה ובמתכונת   במועדים בתמיכה

 בספרי ולעיין ובמתקניו במשרדיו לבקר הממשלה מטעם ומפקחים למבקרים יאפשר הגוף .7

 שלו; החשבונות

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

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

 ;הגוף של החיוב עילת נוצרה שבו  המועד מן וריבית הצמדה

 



 

  

 

 תאריך: __________________

 מורשי החתימה:

______________   _______________      _______________     _______________ 

 חתימה                 שם                              מס' ת.ז.                         תפקיד        

 

_______________  _______________      _______________     _______________ 

 שם                              מס' ת.ז.                         תפקיד                         חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 ;וריבית הצמדה

 

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

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

 ההוראות האמורות.

 

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

 תקציבו הופחת אם או, התמיכה למתן בקשר ההתחייבויות או התנאים כל קוימו  לא אם

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

 .לזמן מזמן

 



 

  

 נספח יג'
 

 

 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה

 

 

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

 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

 

 

____________  ______________      ______________     ____________ 

 מס' ת.ז.                         תפקיד               חתימהשם                              

 

 

 

 

 

 



 

  

 נספח י"ד

 

 שם המוסד ________________

 מס' המוסד________________
 פרטי חשבון בנק של תאגיד והסכמת מסירתם

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

 שם הבנק

 

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

     

     

     

     

     

 

 *** ציין "לחוד" או "ביחד".

הנני נותן הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת כל חשבונות הבנק של  .1

 .הכללי החשב נציגי או  הממשלתי המשרד נציגי מוסד_________________בידי

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.

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

 והחשב הכללי בקשר לחשבונות אלה.

ידוע לי שהסכמה זו הינה תנאי לאישור התמיכה ולכן בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת  .5

 שתינתן לאחר מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

__________________   ___________________ 

 חתימת  מורשי  חתימה   שם מורשי החתימה                                   



 

  

 

 נספח טו'
 

 ן/ אישור רו"ח על החשבון-אישור מהבנק על ח

 

 לכבוד

 משרד: _______________

 

 שלום רב,

 הנדון: אישור מהבנק בו מתנהל חשבון העמותה

 לחילופין,

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

 

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

שמספרו (מספר התאגיד) ____________________, מנוהל בבנק __________________  

 בסניף מס' __________.

 

______________________________ 

 חתימת מורשי חתימה בבנק וחותמת הבנק

 

 לחילופין,

______________________________ 

 חתימת רואה החשבון וחותמת

 הערות:

 חובה לצרף בכל עדכון של פרטי חשבונות הבנקים -

 יוגש על נייר לוגו של הבנק או לחילופין רואה החשבון -



 

  

 נספח טז'
 שם המוסד ________________

 מס' המוסד________________

 

 אישור עו"ד–מורשי חתימה 

 הבאים לגבי המוסד:אני ___________________     מאשר את הפרטים 
 )מלא שם( ד"עו             

 

 שם המוסד כפי שהוא רשום במרשם: _______________________. .1

 סוג התארגנות : _________________. .2

 מספר מזהה : __________________. .3

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

 אם יהיו:תוספת חותמת, 
 

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

 

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

 

 בכבוד רב:

______________  _______________  _________________ 
 טלפון               כתובת               שם עו"ד

 
_______________ ______________  _________________ 

 חתימה  וחותמת   מספר רישיון           תאריך
 

 

 

  



 

  

 נספח יז:

 : תאריכים ריכוז

 

 2018למאי  15   -הגשת הבקשות עד ה

 2018ליולי  1 - עד ה –השלמת מסמכים נדרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 נספח יח:

 
 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 מתחמי חניוני .1
 לילה "קמפינג" כפי שמפורט בטופס הבקשה המצ"ב.

 
ורק לאירוח  אני מתחייב כי השימוש מתחם החניון לילה הנ"ל, יהיה אך.2

שנים מיום השלמת הקמת  10תיירים בתשלום, לתקופה של לפחות 
הפרויקט, וכי לא אעשה בהם כל שימוש אחר, לרבות מגורים, אירוח קבוע 

 וכו'.
 

אני מתחייב להעביר כל חודש דו"ח תפוסה חודשי למחלקה לסטטיסטיקה .3
 במשרד התיירות, ו/או לפי דרישת משרד התיירות.

 
אני מתחייב לאפשר לאנשי הביקורת של משרד התיירות לערוך, מעת לעת, .4

 ביקורות ביחידות האירוח ומתחייב לשתף עימם פעולה לצורך האמור. 
 

במידה ולא אעמוד באחת מהתחייבויות דלעיל, אני מסכים בזה להחזיר  .5
ולשלם למשרד התיירות את הסיוע הכספי שיינתן לי בתוספת הפרשי 

המחירים לצרכן וריבית חוקית, מיום הדרישה להחזר ועד הצמדה למדד 
 לתשלום בפועל.

 
מתחייב ומצהיר כי לא הוגשה בקשה לתמיכה ממשרדים ממשלתיים .6

 אחרים בגין הפרויקט נושא בקשה זו.
 

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

 ריך                              שם מלא                                  חתימהתא       
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