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נוהל סיוע :להקמת יחידות אירוח כפריות
ליזמים תושבי יישובים הסמוכים לציר דרך הבשורה – לשנת 2013
בהתאםלמדיניותמשרדהתיירות(להלן":המשרד") לקידוםפיתוחמוצרתיירותיייחודיעל
צירדרךהבשורהוהישוביםלאורכוהאמוריםבנספח 1(להלן":הישובים") ,הושקעועלידי
המשרד משאבים רבים לפיתוח התשתיות התיירותיות לאורך הציר .במסגרת זו מבקש
המשרדלהמשיךולתמרץיזמיםלגווןאתסלהמוצרהתיירותי,ולהקיםיחידותאירוח,שיהוו
מנוףלפיתוחהכלכליוליצירתמקומותתעסוקהלאורךהציר .
המשרד יסייע ליזמים בהקמת יחידות אירוח כפריות ,ממקורות שיועמדו לרשותו מתקציב
המשרד.אישורהבקשותומתןהסיועמותנהבתקציבשיועמדלתוכניתזו.
הסיועיהיהבהתאםלעקרונותוהנהליםשבחוזרזה(להלן – "הנוהל") .
היקףהסיועשיינתןבתוכניתסיועזו הינו .₪ 500,000

"ועדת השקעות בכפר" , תבחן את הבקשות ותאשר מתן המענקים בכתבי זכאות ,בהתאם
לנוהל.

יזמיםהמעונייניםלהקיםיחידותאירוחכפריות,יוכלולפנותבבקשתסיועלמשרד 
התיירות,לאגףלתיירותכפרית,זאתעד ליום  1.3.2014

לפרטיםנוספים:משרדהתיירות,ואילכיוף-מנהלאגףתיירותכפרית–טל:02-6664387
ביאן אלקאסם – מרכז תיירות כפרית טל : ,04-6888828לידי זהבית כאליהו ,אגף תיירות
כפרית ,טלפון : 02-6664389פקס' : .02-6664446דוא"ל : ,zehavitk@tourism.gov.ilרח'
בנקישראל,5ירושלים.


אתהבקשותישלשלוחלכתובת:בנקישראל,5ת"ד1018ירושלים .91009

בברכה 
 
 
אמיר הלוי
המנהל הכללי



[הקלד טקסט]

 .1מטרת הנוהל :
קביעת נהלים וקריטריונים לעידוד הקמת יחידת אירוח כפרית בישובים האמורים
בנספח1להלן,באמצעותסיועממשלתי .
.2הגדרות:
היזם :יזם המעוניין להקים יחידת אירוח כפרית ביישובים כמפורט בנספח מס' ,1
בהתאםלתנאיםולעקרונותהנוהל .

דרך הבשורה : מערכת נתיבי תנועה (הליכה ,רכיבה  ,נסיעה ושייט) מתקופת ראשית
הנצרותבגליל,סמוךלתוואיתנועהמשועריםשלישועהנוצריבגלילהתחתוןמנצרת–
כפרילדותו,אלצפוןהכנרת–אזורשליחותו,המהווהחלקמפרויקטלמיתוגהבמסגרת
עידודהתיירותהנכנסת .

יחידתאירוח:יחידתאירוחכפרית(צימר),הכוללתחדראומערכתחדריםשלעד3
חדרים,אשרלהםכניסהנפרדתמזושלמבנהקייםאחרומערךשירותיםבמתחם
לאירוחהתיירים,(שירותיםומטבחון). 
המלצתהמשרדהינהלהכניסליחידתהאירוחמאפייניםאותנטיים-הןבסוגהבניה, 
עיצובהיחידהובציודה.
 

ועדתהשקעותבכפר:הועדהשמונתהע"ימנכ"להמשרד,לבחינהואישורבקשותלקבלת
סיוע בהקמת הפרויקט בהתאם לנוהל ,שהרכבה :סמנכ"ל בכיר לפיתוח תשתיות
והשקעות,יו"רוהחברים:חשבהמשרדוהיועץהמשפטיאונציגיהם,מנהלאגףתיירות
כפריתאונציגו .

ועדתחריגים:ועדהשבסמכותהלתתארכהאוהקלהמנוהלזהושהרכבה:המנכ"ל,יו"ר
והחברים :חשב המשרד והיועץ המשפטי או נציגיהם ,מנהל אגף תיירות כפרית ורכזת
הועדה.
כתבזכאות:אישורשניתןליזםע"יועדתהשקעותבכפר,לפיויהיהזכאילאחרבדיקה
ראשונהשלמהנדסמטעםהמשרדלסיועהקבועבוועלפיתנאיהנוהל .

 .3מתן הסיוע:
 .3.1הסיועיינתןליזם,המבקשלהקיםיחידותאירוחבתחוםהישובים,הכול בהתאם
לתנאיםולעקרונותהמפורטיםבנוהלזה.
.3.2הסיועיינתןלהקמתןשללפחות  2יחידות אירוח,במגרשהמגוריםשל 
היזםהמיועדלמגורים,עלבסיס,הוכחתבעלותו/אוחכירהעלהמגרש 
תב"עמתאימהובהתאםלתקנוןתב"עביישובובהתאםלהוראותהנוהל .


[הקלד טקסט]

 .3.3על היזם להוכיח בעלות ו/או חכירה על המגרש ו/או  הרשאה לשימוש בקרקע
לתקופהשלאתפחתמ7-שנים,בהתאםלתקנוןהתב"ע .

3.4היזם מתחייב להפעילאת הפרויקט לתקופה מינימלית של  5שנים מהמועד הקובע
(להלן:"התקופה המינימלית"). 
לעניין זה "המועד הקובע" -הינו מועד סיום העבודות בפרויקט ופתיחתו לפעילות
התיירותית .

.3.5עדיפותבמתןהסיועתינתןליחידותאירוחבתיירותשיוקמובגלעיןהעתיקשל
היישוביםאובסמוךככלשניתןולארחוקמ-2000מ'ממסלולדרךהבשורה. 

3.6העדיפותבמתןהסיועלהקמתיחידותאירוחיינתןליחידותשיתאימולדירוגה- IBB
ברמה .C

.3.7כלשיוגשובקשותלסיוע,אשרהיקףהמענקיםבהםגבוהמהיקףהסיוע,כלל
הבקשותיבחנובהתאםלקריטריוניםהאמוריםבנספח4לנוהל .

 .4המענק:
 4.1יזם שיעמוד בכל הדרישות והקריטריונים המבוקשים על פי חוזר זה ,יהיה 
זכאילקבלתמענקבגובהשל-עד 24%מהיקף"ההשקעההמוכרת" 
להקמתיחידותהאירוח .
4.2"ההשקעההמוכרת"להקמתיחידתאירוחעלפיהנוהלתחושבבהתאםלהשקעה
בפועל,בהתאםלגודלהיחידהועדלתקרתההשקעה,הנמוךמבניהם,זאתכמפורט
להלן :
השקעה בבניה קשה ו /או מתועשת  :עד  3,500 ₪למ"ר מבונה ברוטו .
הסבתמבניםקיימיםליחידותאירוח/סגירתקומתעמודים,אוהוספת 
קומה והתאמתה ליחידות אירוח :עד  2,500 ₪למ"ר מבונה ברוטו .
השקעהבציודליחידה(כנדרשבסעיף5חלהלן):עד16,500₪ליחידת 
אירוח(כוללמזגניםמקרריםוכו').לצורךהמענקיוכרציודחדשבלבד .

4.3עלותהקמהו/אוחיבורלתשתיות(תכנון,חשמל,ביוב,מים,מדרכות, 
גינון,וכו')כלולהבהשקעההמוכרתליחידתאירוח,ולאתעלהעל30% 
ממנה .
 4.4לצורךחישובהמענק,יוכרוההוצאותשהוצאוע"יהיזםהחלמיוםאישורקבלת 
הבקשהבמשרדהתיירות–אגףתיירותכפרית .

4.5"ההשקעההמוכרת"להקמתהפרויקטלפיהנוהלתחושבבהתאםלהשקעהבפועל. 
לצורךהכרהבהוצאותובהכנסות,יוכרוחשבוניותוחשבונותהמאושריםוחתומים 
ע"ירו"חאויועץמסובכפוףלאישורמהנדסמטעםמשרדהתיירות .

[הקלד טקסט]



 4.7יודגש בזה כי עבודה עצמית לא תוכר כהוצאה !  יוכרו רק הוצאות שישולמו  ע"י
בחשבוניות 
מגובות
תהיינה
ואשר
חיצוניים,
לספקים
היזם
וחשבונותחתומיםכמתוארלעיל.

 .5דרישות פיזיות ליחידות אירוח:
 
א . גודל  -יחידת אירוח תהיה בגודל של לפחות  20מ"ר ברוטו ולא יותר מ – 55 
מ"רברוטו .
ב .  ליחידת האירוח תהיה כניסה נפרדת מזו של מבנה קיים אחר (כגון -מגורי 
היזם) .
ג.חדרשינהאחדאויותרולאיותרמ-3חדרים.
ד .חדרשירותיםהכוללמקלחתו/אואמבטיה.
ה .מטבחוןהמצוידבפינתקפהומקרר(עד150ליטר).
ו .לפחותשניחלונותורשתותהגנהמיתושים/חרקים.
ז .מיזוגאויר:היחידהתכלולמיזוגאוירלחימוםוקירור.
ח .ציוד ביחידות האירוח :יחידת האירוח תכלול לפחות את פרטי הריהוט הבאים:
מיטות נוחות ,כלי מיטה ,ארון בגדים ,שולחן וכיסאות ,כלי מטבח ,מגבות ,תאורה
נאותה,מראהגדולה,וילונות,רדיו,טלוויזיהוציודנוסףלנוחיותהאורח.
ט .מתקנים הנדסיים לבטיחות :מפסק פחת ,מטף לכיבוי אש ,תאורה חיצונית נאותה
בסביבתיחידתהאירוח,וכןכלדרישהלצורךרישויעסקים.
י .נגישותנכים:הבניהתעשהבאופןשיאפשרגישהלנכיםעםמוגבלויות,לפי
התקניםהמקובליםבהתאםחוקהתכנוןוהבניה,התשכ"ה-.1965
יא .פיתוחסביבתיחידתהאירוח:
-חניהלפיהתקניםהמקובלים;
-גינוןוטיפוחהשטחהצמודליחידתהאירוח; 
-גישהנוחהברגלוברכב; 
-שילוטוהכוונהברוריםלהגעהולמיקוםיחידתהאירוחב-2שפות– 
עברית,אנגלית;
יב .אופייחידתהאירוח-המלצת המשרדהינהלהכניסליחידתהאירוח 
מאפייניםאותנטיים-הןבסוגהבניה,עיצובהיחידהובציודה .

[הקלד טקסט]

 .6הליךאישור הבקשה:
א)    לאחר קבלת טופס הבקשה ,ההתחייבות והאישורים כמפורט בנספחים  2ו3 -
המצ"ב ,וכן עמידה בתנאים הנדרשים על פי חוזר זה ,יערוך נציג מטעם המשרד,
שהינומהנדסאומומחהאחרבתחוםהבנייה(להלן – "הנציג"),ביקורבהשתתפות
היזם במקום בו  יוקמו יחידות האירוח ע"י היזם , לבחינת ואישור התוכניות
בהתאםלנוהל .

ב)ועדתההשקעותבכפרתדוןבבקשהלאחרקבלתחוותדעתשלהנציג,ותקבלהחלטה
בדברזכאותהיזםלקבלתסיועלהקמתיחידותהאירוח.

ג)החליטהוועדתההשקעותבכפר,כיהיזםזכאילסיועעלפיתנאיהנוהל,יישלחליזם
כתבזכאות .
ד)תוקף כתב הזכאות הינו שנתיים מיום הוצאתו ,על כן תנאי למתן המענק הוא סיום
בניית הפרויקט ,לא יאוחר משנתיים מיום קבלת כתב הזכאות .

 .7אישור תשלום המענק :

א)לאחרסיוםביצועהעבודותלהקמתיחידותהאירוח,היזםיודיעבכתבלמשרד,על
גמרהביצוע,עלגביטופסהמצורףלכתבהזכאות. 

ב)  נציג המשרד יגיע לביקור שני באתר יחידות האירוח לצורך בדיקת הביצוע בפועל
והתאמתולכתבהזכאות .

ג)   בעת ביקור הנציג ,ימסור היזם תיק מסודר הכולל העתק כתב הזכאות ,צילום כל
החשבוניותמאושרותוחתומותעלידירואהחשבוןאויועץמס,בצרוף חוות דעתו
המקצועית. 

ד)מצאנציגהמשרדליקוייםבביקורתשערך,אושיתבררכיהביצועטרםהסתיים,
יחויבהיזםבתשלוםעלותביקורנוסףשלהנציגלצורךאישורהסיוםשלהביצוע .
 

[הקלד טקסט]

ה)  לאחר אישור גמר הביצוע ע"י הנציג ,כאמור  לעיל ,יישלח ליזם טופס 
בקשהלהעברתמענקתוךציוןסכוםהמענקשאושר .

ו)  היזם ימלא את פרטיו על גבי טופס הבקשה להעברת המענק ויעבירו 
למשרד,בצרוףחשבוניתעלגובההמענק,כוללמע"מ .

ז)  לאחר קבלת הטופס החתום ,יוציא המשרד הוראת תשלום עפ"י נוהלי 
המשרד ,והסכום המאושר יועבר ישירות לחשבון הבנק אותו מסר היזם 
למשרד .


 .8אי עמידה בדרישות הנוהל :

א.בקשהשתוגשלמשרדללאהמסמכיםהנדרשיםלבדיקההראשוניתעלפי 
האמורבחוזרזה,לאתובאלדיוןבמשרד.יודגשכי,מתןהסיועיינתןליזםרק 
לאחרשעמדבכלהתנאיםוהגישאתכלהמסמכיםהנדרשים .

ב.היזם יסיים את בניית יחידות האירוח הכפרי לא יאוחר משנתיים מיום
קבלת כתב הזכאות .

ג.יזםאשריבקשלהאריךאתתוקףכתבהזכאות,ו/אולהקלות,יעשהזאתבכתב 
לוועדתחריגים,לאיאוחרמ-18חודשיםממועדאישורכתבהזכאות,תוךפרוט 
הסיבותלבקשהועדכוןמצבהבניהבזמןבקשתההארכה .

ד.ועדתחריגים,תידוןבבקשותלמתןארכהו/אוהקלהמהאמורבנוהל,וזאתרק 
בנסיבותמיוחדותשתירשמנהבהחלטה.


לא קיים היזם את התחייבויותיו על-פי הנוהל רשאית וועדת השקעות לבטל את כתב הזכאות
וכי היזם לא יהיה זכאי למענקים שטרם שולמו ולדרוש מהיזם להחזיר את סכומי המענק
שקיבל מהמשרד והיזם מסכים ומתחייב להחזיר את המענקים שקיבל בתוספת הפרשי
ריבית והצמדה כדין ולאחר שניתנה ליזם זכות שימוע בטרם יבוטל כתב הזכאות.













[הקלד טקסט]



 .9התחייבויות היזם לאחר קבלת המענק :

על היזם ,לצרף לטופס הבקשה ,את מסמכי ההתחייבות הבאים:

א .התחייבותלהפעילאתיחידותהאירוחלפעילותתיירותיתבלבדלפחותלמשך 5שנים
מיוםסיוםההשקעותוקבלתהחלקהאחרוןשלהמענק(נספח.)3
ב .התחייבותלהעבירללשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבכלחודשדו"חותתפוסהכמקובל
בלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה–הלמ"ס(נספח)3

ג .התחייבותלהפעילאתיחידותהאירוחעלכלהאישוריםהנדרשיםלשםכךעלפיכל
דין,לפעולבהתאםלהנחיותהמשרדבאשרלהפעלתן,ולאפשרלאנשיביקורתהמשרד
לערוךביחידותהאירוחביקורותמעתלעת(נספח)3
ד .התחייבות להחזיר את המענקים ששולמו לו ,במקרה והחליטה ועדת השקעות על
ביטולכתבהזכאותודרשהמהיזםלהחזירמענקים,בצרוףריביתוהצמדהכדין.


[הקלד טקסט]

נספח 1 
היישובייםהנכלליםבהחלטה: 

איכסל 
.1
אילניה 
.2
ביתקשת 
.3
ואדיחמאם 
.4
כפרזיתים 
.5
כפרכנא 
.6
מגדל 
.7
משהד 
.8
עיןמאהל 
.9
ציפורי 
.10
קיבוץלביא
.11
שבלי-אוםאלגנם
.12
ארבל-גלילתחתון
.13
עילבון
.14
רינה
.15
שטחיםהסמוכיםלמסלולדרךהבשורה,המרוחקיםעד500מ'
.16
מהמסלולושאינםנכלליםבאחדמהישוביםלעיל.

[הקלד טקסט]

נספח 2
טופס בקשה למענק להסבה ו/או הקמה של יחידת אירוח כפרית (יש להקפיד על מילוי כל
הפרטים בטופס .טופס שלא יהיה מלא לא יטופל ויוחזר לשולח)
לכבודתאריך:________________ 
תיירותכפרית-(השקעותבכפר) 
משרדהתיירות 
ת.ד. 1018
ירושלים 91009

.1פרטי המבקש/ת

_______ 
שםמלא:
_______ 
מס'תאגידמשפטי:
ת"ז_______:
כתובת:______________________מיקוד:____________________ 
____________________ 
טלפוןבבית_________:פקס:
סלולרי:_______________טלפוןבעבודה______________________________ 
מועצהמקומית/אזורית:________________מס'עוסקמורשה________________ 
____________________ 

מס'תיקבמע"מ:
(נא לצרף לטופס הבקשה אישור לפטור מניכוי במקור ואישור עוסק מורשה).

 .2פרטי הנכס

_______ 


מספרגושוחלקה
_______ 


מספרמגרש/משק/נחלה
_______ 


תיאורמיקוםהנכס
_______ 


מצב/יעודהנכסבת.ב.ע.


 . 3מהות הבקשה (תיאור תמציתי)
תיאורהפרויקט______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
ציוד(חדשבלבד)__________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

מועדמשוערלתחילתביצוע___________________________________________ 

משךזמןמשוערלסיוםביצוע__________________________________________ 

[הקלד טקסט]



.4תכניתההשקעה 

פירוט ההשקעה

למילוי 
למילוי 
ע"יהמשרד
ע"יהיזם
סכום ההשקעה
סכום ההשקעה
המוכרת
(למילוי ע"י היזם)
(למילוי ע"י
המשרד)

בניהמתועשת/רגילה,(מחקאתהמיותר)
שטחבפרויקטבמ"ר


תשתיות

ציוד(חדשבלבד)

סה"כ

הערות 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 










[הקלד טקסט]



ישלצרףלטופסהבקשהאתהמסמכיםהבאים :

 .1אישורים ומסמכים להוכחת בעלות ו/או הסכם חכירה /או הרשאה לשימוש בקרקע ל5-
שניםלפחות.



 .2היתרבניהאואישורלשימושחורג -בשלבראשוןניתןלהגישתכניותבניהלאמאושרות,
ובלבדשיוצגאישורעלהגשתןלוועדההמקומיתלתכנוןובניה. 

 .3תכניותהבנייהשהוצגולוועדההמקומיתו/אואישורלשימושחורגו/אורישיוןעסק.

 .4תכניתעסקיתלבדיקתהכדאיותהכלכליתשלהפרויקט .

 .5רישיון להפעלת העסק מהרשות המקומית -בשלב ראשון ניתן להגיש אישור על הגשת
בקשהלרישיוןעסק.

 .6אישורעוסקמורשה(מעמדברשותהמיסים) 

 .7אישורבתוקףעלניכוימסבמקור .

 .8אישורעלניהולפנקסיחשבונותורשומותלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים(אכיפתניהול
חשבונותותשלוםחובותמס)התשל"ו– .1976
 .9כתבהתחייבותחתום(נספח.)3
 .10פרטיבנק(צילוםצ'ק)+אישורהבנקעלניהולחשבוןוהסכמהלמסירתפרטי
חשבוןהבנק.
 .11הצהרהשלאהוגשהבקשהלתמיכהממשרדיםאחרים(נספח3).

 .12היתריםורישיונותנדרשיםבהתאםלאופיהפרויקט.

 .13כלהאישוריםהאמוריםבגוףהנוהל .

 .14צילוםתעודתזהות+ספחתעודתזהות .



____________________ 


_____________
חתימה+חותמת 




שםמלא

[הקלד טקסט]

נספח  3

אניהח"מ:
ת"ז:
כתובת:

התחייבות 


מס'תאגידמשפטי: 





טל':







מיקוד:

מצהירומתחייבבזה :

.1ידוע לי כי הסיוע הכספי שיינתןע"י משרדהתיירות מיועד להקמתיחידתאירוח
כפרית(להלן – "הפרויקט"),כפישמפורטבטופסהבקשההמצ"ב .

.2אנימתחייבלהפעילאתהפרויקטולפעוללהסגתכלהאישוריםהנדרשיםלשםכך,
עלפיכלדין.
.3אנימתחייבכיהשימושבפרויקטיהיהלתקופהשללפחות5שניםמיוםהשלמת
בנייתו,וכילאאעשהבוכלשימושאחר.

.4אנימתחייבלאפשרלאנשיהביקורתשלמשרדהתיירותלערוך,מעתלעת,ביקורות
בפרויקטומתחייבלשתףעימםפעולהלצורךהאמור.

.5במידהולאאעמודבאחתמהתחייבויותהנוהל,אנימסכיםבזהלהחזירולשלם
למשרדהתיירותאתהסיועהכספישיינתןליבתוספתהפרשיהצמדהלמדד 
המחיריםלצרכןוריביתחוקית,מיוםהדרישהלהחזרועדלתשלוםבפועל.
.6מתחייבומצהירכילאהוגשהבקשהלתמיכהממשרדיםממשלתייםאחריםבגין
הפרויקטנושאבקשהזו.
.7מתחייבומסכיםלמסירתפרטיחשבוןהבנק. 






____________ 
_____________
__________
תאריךשםמלאחתימה

[הקלד טקסט]

נספח 4
קריטריונים לבחינת פרויקטים


ככלשיוגשובקשותלסיוע,אשרהיקףהמענקיםבהםגבוהמהיקףהסיועהכולל,יבחנוכלל
הבקשותבהתאםלקריטריוניםשלהלן :


ציון 
קריטריון 


















מידתהקרבהלצירדרךהבשורהשבתחוםהיישוב 

 20

יזםשבכוונתולהעסיקבמיזםיותרמ5מועסקים 

 20

זיקהאופייניתלמגזרהצלייניו/אולאופישלהישובבו
יוקםהמיזםוהמשתלביםבסביבההאופיינית .

 25

יזםאשרהתקדםבאופןניכרעםהגשתהבקשהונמצא
לפניקבלתהיתר,אושישבידוהיתרבניהבעתהגשת
הבקשה .

 25

יזםהמפעילמיזםתיירותיביוםהגשתהבקשה 

 10

סה"כ 

 100

