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 .1מטרת הנוהל :
קביעת נהלים וקריטריונים לעידוד הקמתו של עסק קטן בתיירות בישובים האמורים
בנספח1להלן,באמצעותסיועממשלתי .
.2הגדרות:
"עוטף עזה" : האזור המצוי ברדיוס של  7ק"מ מאזור עזה והנתון לאיום ביטחוני של
נפילתרקטותוטיליםמרצועתעזה .

"היזם" :המעוניין להקים עסק קטן בתיירות ביישובים בהתאם לתנאים ולעקרונות
הנוהל .

"הישוב"או"הישובים"–כמפורטבנספח1לנוהל .

"עסקקטןבתיירות":מיזםתיירותיהמציעשירותיבילוי,נופשופנאי,לקהלהתיירים
המבקרבאזורהיישובים,אוהמספקפעולותושרותיתיירותאחריםומשלימיםלחבילת
התיירותהאזורית,ואשרהיקףההשקעהבהקמתו,לא יעלהעל 500(חמשמאות)אלפי
,₪ואשריוקםעלשטחשלעד2דונםויעסיקעד15עובדים.(להלן – "הפרויקט").

"ועדת השקעות בכפר" :הועדה שמונתה ע"י מנכ"ל המשרד ,לבחינה 
ואישור בקשות לקבלת סיוע בהקמת הפרויקט בהתאם לנוהל ,שהרכבה :סמנכ"ל בכיר
פיתוח והשקעות ,יו"ר ,חשב המשרד או נציגו ,היועמ"ש או נציגו ,מנהל אגף תיירות
כפריתאונציגו .

"ועדתחריגים" :ועדהשבסמכותהלתת ארכה או הקלה מנוהל זה ושהרכבה :המנכ"ל,
יו"ר,חשבהמשרדוהיועץהמשפטי.
"כתבזכאות":אישורשניתןליזםע"יועדתהשקעותבכפר,לפיויהיהזכאילאחרבדיקה
ראשונהשלמהנדסמטעםהמשרדלסיועהקבועבוועלפיתנאיהנוהל .

 .3מתן הסיוע:
.3.1הסיועבהתאםלנוהל,יינתןליזם,המבקשלהקיםהפרויקט,הכול בהתאםלתנאים
ולעקרונותהמפורטיםבנוהל.
.3.2הסיועיינתןלהקמתהפרויקטעלקרקעשייעודהבתב"עמתאיםלמטרתהפרויקט,
בהתאםלפרוגרמהרעיוניתשתצורףלבקשה. 

 3.3על היזם להוכיח בעלות ו/או חכירה על המגרש ו/או  הרשאה לשימוש בקרקע
לתקופהשלאתפחתמ7-שנים,בהתאםלתקנוןהתב"ע .
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.3.4היזםמתחייבלהפעילאתהפרויקטלתקופהמינימליתשל 5שניםמהמועדהקובע.
(להלן:"התקופה המינימלית").לענייןזה"המועדהקובע"-הינומועדסיוםהעבודות
בפרויקטופתיחתולפעילותהתיירותית .

3.5עדיפותבמתןהסיועתינתןלעסקיםקטניםבתיירותשיוקמובאזורהנפגע .

 .3.6ככל שיוגשו בקשות לסיוע ,אשר היקף המענקים בהם גבוה מהיקף הסיוע ,כלל
הבקשותיבחנובהתאםלקריטריוניםהאמוריםבנספח4לנוהל. 

.4המענק :
 4.1 יזםשיעמודבכלהדרישותוהקריטריוניםהמבוקשיםעלפיחוזרזה,יהיהזכאי
לקבלתמענקבגובהשלעד  30%מהיקףההשקעהולאיותרמ - 100,000,₪כסיוע
בהקמתהפרויקט .
4.2 "ההשקעההמוכרת"להקמתהפרויקטלפיהנוהלתחושבבהתאםלהשקעהבפועל,
בהתאםלגודלוועדתקרתהשקעהשל500,000₪הנמוךמבניהם .

 4.3"ההשקעההמוכרת"להקמתהפרויקטלפיהנוהלתחושבבהתאםלהשקעהבפועל.
לצורךהכרהבהוצאותובהכנסות,יוכרוחשבוניותוחשבונותהמאושרים
וחתומיםע"ירו"חאויועץמס .

4.4לצורךקבלתתעודתזכאות,יציגהיזםפרוגראמהותוכניתעסקית,תוכניתהשקעות
הכוללתמקורותמימון,דו"חעלהשקעותיו,חתומהע"ירואהחשבוןאויועץמס
מוסמך,עלפירוטהוצאותיובפרויקטהחלמתאריךאישורמשרדהתיירותעלהגשת
הבקשהועדלמועדסיוםהפרויקט(להלן – "התוכנית המאושרת") .

 4.5לצורך קבלת המענק ,יציג את החשבונות המאושרים בהתאם לתוכנית המאושרת.
מועד סיום הפרויקט יהיה מועד פתיחתו והפעלתו לפעילות תיירותית ,לאחר
שהסתיימוהעבודות .

 4.6עלות הקמה ו/או חיבור לתשתיות (תכנון ,חשמל ,ביוב ,מים ,מדרכות ,גינון ,וכו')
כלולהבהשקעההמוכרתלפרויקט,ולאתעלהעל30%ממנה.
 4.7לצורך חישוב המענק ,יוכרו ההוצאות שהוצאו ע"י היזם החל מיום אישור קבלת
הבקשהבמשרדהתיירות–אגףתיירותכפרית .

 4.8יודגש בזה כי עבודה עצמית לא תוכר כהוצאה!  יוכרו רק הוצאות שישולמו ע"י
היזם לספקים חיצוניים ,ואשר תהיינה מגובות בחשבוניות וחשבונות חתומים
כמתוארלעיל,בכפוףלאישורמהנדסמטעםמשרדהתיירות .
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.5

הליךאישור הבקשה:
 5.1לאחר 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  יוקם הפרויקט  ע"י היזם , לבחינת ואישור התוכניות בהתאם
לנוהל .

5.2ועדתההשקעותבכפרתדוןבבקשהלאחרקבלתחוותדעתשלהנציג,ותקבל
החלטהבדברזכאותהיזםלקבלתסיועלהקמתהעסקהקטןבתיירות.

הועדה בבואה להחליט ,תיקח בחשבון את מידת התאמת הפרויקט לחבילת התיירות
האזורית ,וזיקתה התיירותית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי .

5.3החליטהוועדתההשקעותבכפר,כיהיזםזכאילסיועעלפיתנאיהנוהל,יישלחליזם
כתבזכאות .

 5.4תוקף כתב הזכאות הינו שנתיים מיום הוצאתו ,על כן תנאי למתן המענק הוא סיום
בניית הפרויקט ,לא יאוחר משנתיים מיום קבלת כתב הזכאות.

 .6אישור תשלום המענק :

 6.1לאחרסיוםביצועהעבודותלהקמתהפרויקט,יודיעהיזםבכתבלמשרד,עלגמר
הביצוע,עלגביטופסהמצורףלכתבהזכאות. 

 6.2נציג המשרד יגיע לביקור לצורך בדיקת ביצועו בפועל של הקמת הפרויקט
והתאמתולכתבהזכאות .

 6.3בעתביקורהנציג,ימסורהיזםתיקמסודרהכוללהעתקכתבהזכאות,צילוםכל
החשבוניותמאושרותוחתומותעלידירואהחשבוןאויועץמס,בצרוף חוות דעתו
המקצועית.

 6.4מצאנציגהמשרדליקוייםבביקורתשערך,אושיתבררכיהביצועטרםהסתיים,
יחויבהיזםבתשלוםעלותביקורנוסףשלהנציגלצורךאישורהסיוםשלהביצוע .

 6.5 לאחר אישור גמר הביצוע ע"י הנציג ,כאמור  לעיל ,יישלח ליזם טופס בקשה
להעברתמענקתוךציוןסכוםהמענקשאושר .

 6.6 היזם ימלא את פרטיו על גבי טופס הבקשה להעברת המענק ויעבירו למשרד, 
בצרוףחשבוניתעלגובההמענק,כוללמע"מ .
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 6.7 לאחר קבלת הטופס החתום ,יוציא המשרד הוראת תשלום עפ"י נוהלי המשרד,
בדבר ביצוע תשלומים .הסכום המאושר יועבר ישירות לחשבון הבנק אותו מסר
היזםלמשרד .



 .7אי עמידה בדרישות הנוהל:

 7.1בקשה שתוגש למשרד ללא המסמכים הנדרשים לבדיקה הראשונית על פי 
האמורבחוזרזה,לאתובאלדיוןבמשרד.יודגשכי,מתןהסיועיינתןליזםרקלאחר
שעמדבכלהתנאיםהנדרשים.
 7.2היזםיסייםאתבנייתהפרויקט,לאיאוחרמשנתייםמיוםקבלתכתבהזכאות .

 7.3יזם אשר יבקש להאריך את תוקף כתב הזכאות ,ו/או להקלות ,יעשה זאת בכתב
לועדת חריגים ,לא יאוחר מ - 18חודשים ממועד אישור כתב הזכאות ,תוך פרוט
הסיבותלבקשהועדכוןמצבהבניהבזמןבקשתההארכה.
 7.4ועדת חריגים ,תידון בבקשות למתן ארכה ו/או הקלה מהאמור בנוהל ,וזאת רק
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.
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 .8התחייבויות היזם לאחר קבלת המענק:

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

א .התחייבותלהפעילאתהפרויקטלפעילותתיירותיתבלבדלמשך 5שניםלפחותמיום
קבלתהמענק(נספח.)3
ב .התחייבותלהפעילאתהפרויקטעלפיכלדין,לפעולבהתאםלהנחיותהמשרדבאשר
להפעלתן,ולאפשרלאנשיביקורתהמשרדלערוךבעסקהקטןביקורותמעתלעת.
ג.

התחייבות להחזיר את המענקים ששולמו לו ,במקרה והחליטה ועדת השקעות על
ביטולכתבהזכאותודרשהמהיזםלהחזירמענקים,בצרוףריביתוהצמדהכדין.
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נספח 1 
היישובייםהנכלליםבנוהל: 


ישוביםהנמצאיםבתחוםמועצותאזוריותומועצותמקומיות,הנמצאים 

מדרוםלקורוחב.115(כאמורבחוקהרשותלפיתוחהנגב,התשנ"ב .)1991-

והיישוביםהכפרייםב"עוטףעזה". 
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נספח 2
טופס בקשה למענק להסבה ו/או הקמה של עסק קטן בתיירות (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:
סוללרי:_______________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



תאורמיקוםהנכס
 


מצב/יעודהנכסב.ת.ב.ע.

 . 3מהות הבקשה (תאור תמציתי)
הפרוייקט______________________________________________ 
תיאור
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ציוד(חדשבלבד)______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

מועדמשוערלתחילתביצוע______________________________________ 

משךזמןמשוערלסיוםביצוע______________________________________ 
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.4תכניתההשקעה 

פירוט ההשקעה

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

בניהמתועשת/רגילה,(מחקאתהמיותר)
שטחבפרוייקטבמ"ר


תשתיות

ציוד(חדשבלבד)

סה"כ

הערות 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

ישלצרףלטופסהבקשהאתהמסמכיםהבאים :

 .1היתרבניהאואישורלשימושחורג -בשלבראשוןניתןלהגישתכניותבניהלאמאושרות,
ובלבדשיוצגאישורעלהגשתןלוועדההמקומיתלתכנוןובניה. 

 .2תכניותהבנייהשהוצגולוועדההמקומיתו/אואישורלשימושחורגו/אורישיוןעסק.

 .3תוכניתעסקיתלבדיקתהכדאיותהכלכליתשלהפרויקט .
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 .4רישיוןלהפעלתהעסקמהרשותהמקומית.

 .5אישורעוסקמורשה(מעמדברשותהמיסים) 

 .6אישורבתוקףעלניכוימסבמקור .

 .7אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
(אכיפתניהולחשבונותותשלוםחובותמס)התשל"ו– .1976


 .8כתבהתחייבותחתום(נספח.)3
 .9פרטיבנק(צילוםצ'ק)+אישורהבנקעלניהולחשבוןוהסכמהלמסירתפרטי
חשבוןהבנק.
 .10הצהרהשלאהוגשהבקשהלתמיכהממשרדיםאחרים(נספח3).

 .11היתריםורישיונותנדרשיםבהתאםלאופיהפרויקט.

 .12כלהאישוריםהאמוריםבגוףהנוהל .

____________________ 


_____________
חתימה+חותמת 




שםמלא

[הקלד טקסט]

נספח  3

אניהח"מ:
ת"ז:
כתובת:

התחייבות 


מס'תאגידמשפטי: 





טל':







מיקוד:

מצהירומתחייבבזה :

.1ידוע לי כי הסיוע הכספי שיינתן ע"י משרד התיירות מיועד להקמת עסק קטן
בתיירות(להלן – "הפרויקט"),כפישמפורטבטופסהבקשההמצ"ב .

.2אני מתחייב כי השימוש בפרויקט יהיה לתקופה של לפחות  5שנים מיום השלמת
בנייתו,וכילאאעשהבוכלשימושאחר.

.3אנימתחייבלאפשרלאנשיהביקורתשלמשרדהתיירותלערוך,מעתלעת,ביקורות
בפרויקטומתחייבלשתףעימםפעולהלצורךהאמור.

.4במידה ולא אעמוד באחת מהתחייבויות הנוהל ,אני מסכים בזה להחזיר ולשלם
למשרד התיירות את הסיוע הכספי שיינתן לי בתוספת הפרשי הצמדה למדד
המחיריםלצרכןוריביתחוקית,מיוםהדרישהלהחזרועדלתשלוםבפועל.
.5מתחייב ומצהיר כי לא הוגשה בקשה לתמיכה ממשרדים ממשלתיים אחרים בגין
הפרויקטנושאבקשהזו.
.6מתחייבומסכיםלמסירתפרטיחשבוןהבנק. 







____________ 
_____________
__________
תאריךשםמלאחתימה

[הקלד טקסט]

נספח 4
קריטריונים לבחינת פרויקטים


ככלשיוגשובקשותלסיוע,אשרהיקףהמענקיםבהםגבוהמהיקףהסיוע,כללהבקשותיבחנו
בהתאםלקריטריוניםשלהלן :


ציון 
קריטריון 
 20
קרבהלאתרתיירותימרכזיבאזורהמבוקש 
יזםהמעסיקבמיזםיותרמ5מועסקים 

 20

זיקהאופייניתלאזורהנגב 

 20

יזםאשרהתקדםבאופןניכרעםהגשתהבקשהונמצא
לפניקבלתהיתר,אושישבידוהיתרבניהבעתהגשת
הבקשה .
יזםהמפעילמיזםתיירותיביוםהגשתהבקשה 

 20
 20

סה"כ 

 100

