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 4201 –נוהל להגשת בקשה לתמיכה בקידום מכירות תיירות כפרית חקלאית 
 
 , המשרד( מודיע על האפשרות לקבל –משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן 

 , 6.2.1 ובהתאם להוראת תכ"מ בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא, 

 תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר כדלקמן:

 בעברית,  עיתון יומיבנוהל זה מפורסם 

 בעיתון יומי או בעיתון שבועי בעל תפוצה רחבה, היוצא לאור בישראל בשפה הערבית 

 www.moag.gov.ilובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר:  

 רקע לתמיכה ומטרתה .1

 חקלאיתקידום מכירות תיירות כפרית  –מטרה ויעדים 

קידום מכירות והפצת ידע על תיירות פסטיבלים ולהגדיר מסגרת לתמיכה במטרת התמיכה הינה 

 חקלאית/כפרית, כמנוף שיווקי וכלכלי ומשיכת מבקרים למיזמים של תיירות חקלאית. 

 יעדי הפיתוח:  

 גיוון התעסוקות במרחב הכפרי ע"י שילוב העיסוק בתיירות בחקלאות. .1

 והכפר בפני הקהל הרחב.הצגת החקלאות  .2

 שיפור התדמית של החקלאות וההתיישבות הכפרית בקרב הציבור הרחב. .3

 הגדרות  .2

 ;משרד החקלאות ופיתוח הכפר - "המשרד"

פסטיבלים ואירועים התורמים להגדלת מספר הביקורים  -" קידום מכירות תיירות כפרית חקלאית"

במשק ובענף החקלאי וכרוכים במתן הסברים למבקרים, הצגת מצגים על הגידול החקלאי, המחשה 

של תהליכי ייצור וכיו"ב, וכן כל פעילות במרחב הכפרי שקשורה באופן ישיר או עקיף להגדלת מספר 

ת. יודגש כי בהתייחס לפסטיבלים ואירועים, התמיכה המבקרים וכתוצאה מכך גיוון והגדלת ההכנסו

 ..אירועיםותינתן לפסטיבלים 

דוגמאות לנושאים שקיבלו תמיכת המשרד כחלק מקידום מכירות תיירות חקלאית: אירועים 

ופסטיבלים אזוריים בתחום התיירות הכפרית והחקלאית, פעולות לעידוד ביקורים של הקהל הרחב 

 ם.באזור ובמשקים החקלאיי

 דוגמאות:

מועצות אזוריות בנגב המערבי. הפסטיבל הפך למותג ומהווה  חמשפסטיבל דרום אדום מאורגן ע"י 

את הבסיס לגידול משמעותי ביותר של התיירות בנגב המערבי. הפסטיבל נערך כחודש וחצי בעת 

פריחת הכלניות בד"כ בפברואר ובמחצית מרץ. לפי איסוף נתונים מהתיירנים נראה שהפסטיבל 

http://www.moag.gov.il/


  
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 הרשות  לתכנון  ופיתוח  החקלאות,  ההתיישבות  והכפר
 אגף תכנון כפרי אזורי

                                                                                                   

- 3 - 
 50250דגן -בית 30לציון, ת.ד.-החקלאית, דרך המכבים ראשוןהקריה 

  03-9485811, פקס:  482 / 03-9485572טל':

 35חדרי אירוח,  220יזמים וביניהם :  300על מבקרים. בפסטיבל השתתפו מ 300,000משך מעל 

 אטרקציות תיירותיות אחרות.  250אתרי אוכל והסעדה ו  50אתרי תיירות חקלאית, 

. פסטיבל זה  עודד נשים המבשלות אוכל אתני לפתוח את במטה יהודהפסטיבל האוכל הכפרי  

ו גדל נפח התיירות בכפרי בתיהן לאירוח תמורת תשלום והכשיר אותן לאירוח. כתוצאה מפעילות ז

 המועצה האזורית מטה יהודה בתקופת הפסטיבל והן במשך כל השנה.

 תוקף הנוהל .3

 . 1.1.2014יהיה תקף החל מיום  הנוהל

 תקציב .4

 ₪. מיליון  1 -התמיכה הינו כלצורך ועמד ישהיקף התקציב 

או להקטין את  ישתנה )יגדל או יופחת(, ועדת התמיכות תהיה רשאית להגדילבמידה שתקציב זה 

 היקף התמיכה בשיעור זהה לכל הזכאים או בהתאם לכלל שוויוני וענייני אחר שתקבע.

 תמיכותועדת  .5

 הרכב ועדת התמיכות הוא:  .1

  יו"ר הועדה או נציגה, סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון .1

 , מרכז הוועדה מנהל תחום תיירות ברשות לתכנון .2

 או נציגו.תיירות כפרית במשרד התיירות  אגףמנהל   .3

 נציגו חשב המשרד או  .4

 המשרד או נציגו היועץ המשפטי של .5

 לדיוני ועדת התמיכות יוזמנו מנהלי המחוזות הרלוונטיים. .2

הוועדה תקבע לגבי כל בקשה האם עמדה בתנאי הסף, תקבע את הניקוד, את סך העלות המוכרת  .3

על סכום שונה הועדה רשאית להמליץ ואת סך התמיכה המאושרת עבור כל בקשה ובקשה. 

 ., בהתאם לנימוקים שיפורטו בהחלטתהמהסכום המבוקש

ת שניתנת את התמיכה הכספי , בין היתרעדה תיקח בחשבוןוהובעת קביעת סכום התמיכה,  .4

 למבקש עבור  הפעילות נשוא בקשתו ממקורות ציבוריים אחרים.

 ועדת התמיכות תערוך פרוטוקול המשקף את הדיון שהתקיים בפניה. .5

ול ישלח למבקשים על ידי המחוז הרלוונטי. ההודעה תכלול הערה שאין לראות בהודעה הפרוטוק .6

 כל התחייבות כספית. 

יישלח למבקש כאשר הוא חתום ע"י שבהתאם להחלטת הוועדה יוכן כתב התחייבות של המשרד  .7

 מנכ"ל המשרד וע"י חשב המשרד. 

 מועד הגשת הבקשות.   ספק, לא תוכרנה הוצאות עבור השקעות שבוצעו לפני הסרלמען  .8
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 הגורמים הזכאים להגיש בקשות תמיכה .6

שהוקמו על ידי עמותות תיירות מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, שיגישו  לתמיכה תיבחנה בקשות

וגופים העוסקים בתחומי החקלאות וההתיישבות הכפרית שאינם  גורמים שלטוניים מוניציפאליים

ושאינם תאגידים  1985א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה  3מוגדרים "מוסד ציבור" על פי סעיף 

 .העומדים בכל שאר תנאי נוהל זה שהוקמו על פי חוק,

 תנאי הסף לזכאות לתמיכה .7

 . ועדת התמיכות ולא תידון לגופה תיפסל על הסף על ידי ,בתנאי הסף תעומד השאינ בקשה 

 על מבקש התמיכה לעמוד בכל התנאים הבאים: 

 לנוהל. 2כהגדרתה בסיף  "קידום מכירות תיירות כפרית חקלאית"הבקשה עומדת בהגדרת  .1

 זה.בנוהל  8מבקש התמיכה יצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בסעיף  .2

בסך הכל הניקוד שיינתן לבקשה לפי מבחני  נקודות 50ציון הסף הכולל לאישור תמיכה זו הינו   .3

 . 9האיכות המפורטים בסעיף 

 בקשות ממועצה אזורית אחת בשנה.  3 -לא תאושרנה יותר מ .4

 אחת בשנה.  איזורית / מקומית למועצה₪   100,000לא תאושר תמיכה בסך העולה על  .5

 כתנאי סף מסמכים שחובה לצרף לבקשה .8

 .1נספח  –טופס בקשה  .1

 .2נספח  –להעברת כספים באמצעות מס"ב טופס בקשה  .2

 -אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .3

1976; 

-תקנות מס הכנסה )אישור בדבר ניכוי במקור(, התשמ"אאישור לצורך ניכוי מס במקור, לפי  .4

1980; 

 .3נספח  – 2013טופס ההגשה המקצועי המיועד לשנת  .5

 מכתב פנייה של העומד בראש הגוף מגיש הבקשה. .6

 .9לכל אחד מסעיפי המשנה בסעיף  מפורטת  חסותימסמך בו תהיה התי .7

תמיכות שאושרו למבקש התמיכה, פירוט של כל ה -על מנת למנוע כפילות בטיפול בתמיכת יתר  .8

בקשות לתמיכה שהגיש ושטרם אושרו לו או בקשות שבכוונתו להגיש למשרד או למשרדי ממשלה 

אחרים, בכסף או בשווה כסף, בגין הפעילות שעבורה הוא מבקש את התמיכה לפי נוהל זה, לרבות 

ים נוספים לנשוא סכום התמיכה ופרטי הגורם המממן; כמו כן, יש לפרט מקורות מימון חזוי

 הבקשה, הן ודאיים והן כאלה שעדיין לא ודאיים.

כאשר הגורם המבקש איננו מועצה אזורית או מועצה מקומית, נדרש להגיש את מסמכי  .9

 ההתאגדות, לרבות תעודת הרישום )תקנון או תקנות וכיוצא באלה( ומסמכי יסוד מעודכנים.

http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=28635
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=28635
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מותה מורכבת מגורמים שלטוניים הגשת מסמכי רישום עמותת התיירות המוכיחים שהע .10

 מוניציפאליים. עמותת תיירות המגישה בקשה תצרף את המסמכים הבאים:

  תקנון או תקנות וכיוצא באלה( העמותהתעודה של רישום(. 

 מסמכי יסוד מעודכנים. 

 מען המשרד הראשי. 

 השם והמען של חברי ההנהלה. 

 השם והמען של הגזבר ורואה החשבון של העמותה. 

  והמען של מורשי החתימה של המוסדהשם. 

 ד תוך ציון החשבון אליו תועבר התמיכה.סחשבונות הבנק של המו  

המשרד רשאי לדרוש ממבקש התמיכה מידע ומסמכים נוספים, כפי שיראה לנכון, לצורך הדיון 

 בבקשה לתמיכה. 

וועדת  תובא בפניתנאי הסף עמוד בבקשה שלא ת. מובהר כי הגשת המסמכים מהווה תנאי סף

 התמיכות לשם פסילתה על הסף.

 אמות מידה לקביעת סכום התמיכה .9

   :אמות המידה שלהלןועדת התמיכות תדרג את הבקשות  לפי 

 .מקומיות אחת או מספר רשויותמקומית  האם הפרויקט ישרת רשות – היקף הפרויקט .1

האם הפרסום ברמה ארצית או מקומית, אמצעי התקשורת: עיתונים, רדיו,  – פרסום .2

 טלוויזיה.

 האם כפרי חקלאי מובהק או אירוע תרבות בכפר – אופי האירוע .3

 עידוד שותפויות בין האזור / אזורים ועם העיר השכנה. – שת"פ בין עיר וכפר/ מועצה אזורית .4

מספר המיזמים המשתתפים באירוע הצפוי , האם יש מספר מוקדים במספר  – משתתפים .5

 ישובים, יזמים מתחומים שונים ועוד. 

 הקהל הצפוי לפי צפי ודיווח המארגנים. – צפי קהל .6

 האם האירוע מתבצע בשיא העונה או בעונות שוליים לתיירות. – תאריכים .7

תר מקידום מכירות ע"י חומר פרסומי אירועים ופסטיבלים ידורגו גבוה יו – סוג הפעילות .8

 ובאינטרנט.
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 כללי -ניקוד הבקשות 

 נקודות.   50ציון מינימאלי לאישור תמיכה הינו   .1

היקף התמיכה לבקשות מאושרות יהיה נתון לשיקול דעתה של הוועדה, בהתחשב בעלות הסעיפים  .2

 השונים באופן פרטני, בקיומם של מקורות מימון נוספים וכו'.

 ר השקעה שבוצעה שלא בהתאם לתנאים בנוהל זה ובכתב ההתחייבות.לא תוכ .3

 סך התמיכות עבור הבקשות שתאושרנה לא יעלה על התקציב המאושר.  .4

נקודות, ובלבד שמס'  10מועצה על ידי תוספת של כל בתינתן עדיפות לבקשה אחת מובילה  .5

 הנקודות שניתנו לבקשה עולה על המינימום הנדרש. 

 תמיכהשיעור והיקף ה

מהעלות המוכרת על  20%-שיעור המימון העצמי על ידי המועצה או הישוב לא יפחת בכל מקרה מ

 ידי ועדת התמיכות.  

 ₪. 50,000פי נוהל זה יהיה בסכום עד  -ההיקף המינימלי של ההשקעה המוכרת לצורך מענקים על .1

 ₪. 50,000התמיכה תהיה בהיקף של עד  .2

 .40%שיעור ההשתתפות יהיה עד  .3

ושלא בהתאם לתנאים בנוהל זה ובכתב  מועד הגשת הבקשותתוכר השקעה שבוצעה לפני  לא .4

 ההתחייבות.

 ניקוד הבקשות

 ישוב/ משק בודד רשות / מועצה אחת מס' רשויות  היקף הפרויקט

 1 5 10 ניקוד

 מקומי/ אזורי  ארצי פרסום

 1  10 ניקוד

 תרבות כללית כפרי מובהק כפרי חקלאי מובהק אופי כפרי / חקלאי 

 1  10 ניקוד

 ללא שת"פ, ללא קהל קהל יעד כפרי ועירוני יוזמה משותפת  שת"פ עיר וכפר

 1 5 10 ניקוד

 מיזם בודד מיזמים 20 -מתחת ל םמיזמי 20מעל  משתתפים

 1 5 10 ניקוד

 2,500 -מתחת ל  10,000 -ל 2,501בין   10,000מעל  צפי קהל

 1 10 20 ניקוד

 חגים וסופ"ש    בעונותלא  תאריכים

 3  10 ניקוד

 ח. פרסומי וא. אינטרנט משולב אירועים ופסטיבלים סוג הפעילות

 1 10 20 ניקוד
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 בקשה לתמיכה .10

  .30.1.2014יום עד ל הבקשהיש להגיש את  .1

. מרכבהדרך פורטל התמיכות האינטרנטי של הבקשה  אתיזין המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה,  .2

יש לחתום על גבי המסמכים באמצעות תוכנת החתימה הדיגיטלית 

www.gov.il/firstgov/smartcard  . 

משרדי  המחוז ונספחיה ל בקשהכל מסמכי ה יעביר אתמבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, בנוסף, ה .3

. יש להעביר את כל המסמכים על גבי דיסק. אין להגיש בקשות בעותק )נייר( הרלבנטי לבקשה

(, לרבות הרשימה, על 4יח! יש לוודא צריבת כל המסמכים הנדרשים על פי רשימת תיוג )נספח קש

   גבי הדיסק. הדיסק יתייחס לכל בקשה בנפרד.

הבקשה לתמיכה תהיה חתומה בידי מורשי חתימה של המבקש. היה המבקש תאגיד, תהיה  .4

הבקשה לתמיכה חתומה בידי מורשי חתימה ובידי רואה חשבון של התאגיד. רואה החשבון יאשר 

בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה, וכן כי הבקשה אושרה בידי 

 הגורם המוסמך בתאגיד. 

בקשה שתוגש לאחר מועד הגשת הבקשות כפי שנקבע בסעיף זה תידחה ללא דיון. אם קיימות  .5

נסיבות מיוחדות המצדיקות דיון בבקשה, ואין מניעה למתן התמיכה מבחינה תקציבית, מוסמך 

 החשב הכללי לאשר דיון בבקשת התמיכה שהוגשה באיחור.

יות לתמיכה, תינתן בגינן תמיכה לפי נוהל יובהר, כי בקשות שתוגשנה לפי נוהל זה ותימצאנה זכא .6

 זה בלבד.

 תשלום התמיכה .11

בגין בקשות תמיכה שאושרו על ידי ועדת התמיכות, יימסר למגיש הבקשה  כתב התחייבות חתום על 

המועדים את , ואת שיעורה בות יפרט את סכום התמיכהיידי מורשי החתימה של המשרד. כתב ההתחי

 התחייבות וכל מידע רלוונטי נוסףלהגשת דו"חות ביצוע, תוקף ה

. תוקף כתב ההתחייבות יוארך בכפוף לתחילת 2014תוקף כתב ההתחייבות יהיה עד סוף שנת  .1

 ביצוע ופנייה מנומקת של המבקש. 

תמיכה שתאושר על ידי ועדת התמיכות תועבר לזכאי על ידי חשב המשרד בהתאם להוראות  .2

 המופיעים בנוהל תמיכות זה.התכ"ם והנחיות החשב הכללי ובכפוף לתנאים 

 התמיכה תועבר במישרין לחשבון הבנק של הזכאי. .3

המנהל לפי נוהל זה אלא במקרים חריגים באישור  התמיכהכספי את להמחות יהיה לא ניתן  .4

 הכללי של המשרד ושל חשב המשרד, לאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית.
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 נושאי השקעה מוכרים: .5

 הוצאות הפקה של אירועים התורמים לקידום מכירות של תיירות כפרית וחקלאית.  .1

כדוגמת: הפקה  חומרי פרסום ושיווק לשם קידום מכירות ועידוד ביקורים באתר ובאזור, .2

ופרסום של מפות, מדריכים ו"ספר האזור", מיתוג האזור, הקמת אתר אינטרנט ייעודי 

 .וכד'לתיירות כפרית וחקלאית או לאירוע, 

 .לא תוכרנה הוצאות שכר עבודה .3

כל פעולה נתמכת תופיע עם סמל  משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפי הדוגמא בנספח  .4

 המצ"ב.

 ואישורים נוספים: הגשת דו"חות ביצוע .6

בסיום הפעילות ובכפוף להגשת בקשה , בלבד בתשלום אחדתבוצע  העברת סכום התמיכה .5

 חשבונות וחשבוניות.פרסומים, למחוז בצירוף דו"ח הסיכום, 

וציון מס' המשתתפים והעתק מהחומר הפרסומי הפעילות הדיווח יכלול סיכום מילולי של  .6

 סמל המשרד. ובו

יכלול סיכום כספי המורכב פירוט ש דיסקבאמצעות דו"ח הביצוע יוגש למחוז הרלוונטי  .7

חשבוניות של המקורות ושימושים בחתימת גזבר או רו"ח של הגוף המגיש בצירוף רשימת 

 מסודרת לפי סעיפי ביצוע בהתאמה לנושאי ההשקעה המאושרים, וצילומי חשבוניות המס.

דו"ח הביצוע יוגש למחוז, ייבדק ויומלץ לתשלום. ההמלצה לתשלום ודו"ח הביצוע יועברו  .8

 ברשות לתכנון, אשר יעבירה לשם ביצוע התשלום לאגף הכספים.  תיירותלראש תחום 

יום ממועד הגשת חשבונית בצירוף כל המסמכים הנדרשים ע"פ  60התשלום יבוצע בתוך  .9

 נוהל התמיכות ואישורם ע"י המשרד.

סמל משרד החקלאות ופיתוח הכפר יופיע במסמכי התכנית, בכל פרסום  בדבר התכנית,  .10

, בתאום על גבי שילוט זמני במהלך ביצוע עוגנים, ועל גבי שילוט קבוע בסופה של העבודה

 תמיכות.עם מרכז וועדת ה

 מעקב ובקרה .12

גם לאחר תשלום כספי   , בכל עת,ובדיקה המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקורת .1

השימוש  בדברהתמיכה, בדבר אמיתות הנתונים שנמסרו לו, מילוי התנאים למתן התמיכה ו

 .נהבתמיכה שנת

כספיים  לשם ביצוע הפיקוח רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מהנתמך להגיש לו דיווחים .2

ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר במשרדיו 

 ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו.
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 הקטנת תמיכה או ביטולה .13

המשרד רשאי להקטין או לבטל את התמיכה אם לא קיים הנתמך את כל דרישות המשרד בקשר  .1

את כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן  לביצוע הפיקוח כאמור, אם לא קיים הנתמך

התמיכה, אם התברר כי הנתמך זכאי לקבל כספים או נכסים נוספים בגין הפעילות הנתמכת, אם 

התמיכה ניתנה על בסיס נתונים לא נכונים, אם הופחת תקציב התמיכה עקב מדיניות כלכלית או 

 אם יש למשרד חשש סביר כי הנתמך פועל שלא על פי דין.

ליט המשרד על הקטנת התמיכה או על ביטולה, ישיב הנתמך למשרד את התמיכה ששולמה לו הח .2

 ושהוחלט על ביטולה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי.

המשרד רשאי יהיה לקזז חוב של הנתמך למשרד מסכום התמיכה שלו הוא זכאי לפי נוהל זה, וכן  .3

לפי נוהל זה ושאותה הוא נדרש להשיב, מכל רשאי הוא לקזז את סכום התמיכה שקיבל הנתמך 

 סכום אחר שאותו הוא זכאי לקבל מהמשרד.

יצוין, כי תשלום כספי התמיכה נעשה באמצעות מערכת התשלומים של החשכ"ל, שבמסגרתה  .4

 מקזזת המדינה חובות המעודכנים בה.

פי התמיכה במקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח כוזב, הנתמך ישיב את מלוא כס .5

ששולמו לו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, ולא יהיה זכאי לקבל תמיכה כלשהי 

 במהלך השנתיים העוקבות.   ,מהמשרד בכל נושא שלגביו יפרסם המשרד נוהל תמיכה

 רשימת נספחים .14

 טופס הבקשה – 1נספח  .1

 טופס העברת כספים – 2נספח  .2

 טופס הגשה מקצועי – 3נספח  .3

 רשימת תיוג – 4נספח  .4

 סמל המשרד – 5נספח  .5

 


