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 2021 ינואר 

 
   לציבור לקוחותינו, 

 
 

 הארכת מועד הגשת בקשות למענקים למתקנים מלונאים  הנדון:
 בעקבות מגפת הקורונה  

 
 כללי: 

 
שהכנסתם   מלונאים,  המועד להגשת בקשה לקבלת סיוע בגין הפעימה הראשונה למתקנים

בינואר    31-ה, הוארך עד ליום  (42.20הקורונה ) ראה חוזר  נפגעה כתוצאה מהתפשטות נגיף  

2021 . 

 :2020יולי  -המענק בגין הפעימה הראשונה ניתן עבור החודשים יוני  נזכיר,  
 
 -2019-2018בהכנסות לעומת ממוצע התקופה המקבילה בשנים   25%-40%בגין ירידה של   -

 .ודש עבור כל חדרש"ח לח 350מענק של 

 -2019-2018בהכנסות לעומת ממוצע התקופה המקבילה בשנים    %40בגין ירידה של מעל   -

 .ש"ח לחודש עבור כל חדר 650מענק של 
 

 הבהרות נוספות שפורסמו לנוהל הסיוע:
 

נלווים .1 נכללות    -  שירותים  ההכנסות  במחזור  זה  נוהל  ש"לעניין  נקבע,  ההגדרות  בסעיף 
בלבד המלונאי  במתקן  נלווים  ושירותים  לינה  משירותי  כי  ".  הכנסות  מובהר,  כעת 

שירותים נלווים לצורך נוהל זה ייחשבו כהכנסות המתקן המלונאי ממזון ומשקאות, ולכן  
 "(. "מזון ומשקאות)יש לדווח על סך הכנסות מלינה ושירותים נלווים 

מבוקש .2 וסכום  פעילות  נדרשתם    -  מחזור  המרכב"ה  בפורטל  והנמקה"  "בקשה  בטופס 
יש למלא    -  במחזור הפעילות .מחזור הפעילות וסכום מבוקש  -להציג שני נתונים כספיים  

יש למלא את הסכום    -  בסכום המבוקש .סכום זהה לסכום המבוקש של המתקן המלונאי 
יש לציין   .הכולל על פי סך המענק המבוקש על ידי המתקן המלונאי לכל שלושת הפעימות

המסמך   את  לתקן  ניתן  זו),  הבהרה  (טרם  בפורטל  אלו  נתונים  מילאתם  וכבר  שבמידה 
 .ולהגישו פעם נוספת. כל עוד הנוהל פתוח, ניתן לתקן את הגשת המסמכים

ראו הסבר מפורט  )א ניתן להסיר דרישה זו, יש למלא כנדרש  ל   -  טופס "בקשה והנמקה" .3
  24,עמוד    כאן  צולח   -במדריך למשתמש, המפורסם באתר האינטרנט של משרד התיירות

 )4.4.2סעיף  

לשם   .לאותה שורה דורס את הגירסה הקודמת (מתוקן)לתשומת ליבכם, צירוף קובץ נוסף 
שינוי הקובץ   (.4.3  ,סעיף  21עמוד  )תיקון בקשה, יש לפעול כפי שמפורט במדריך למשתמש  

 .דשזהה להכנסת קובץ ח
 . 2021שנת   –יש להזין בשדה שנת הבקשה  – בפורטל התמיכות במסמך "יצירת הבקשה" .4

 .צורך להגיש מסמך זה אין – ""טופס ייפוי כוח למע"מ 4נספח מספר  .5
במידת הצורך ועל פי שיקול של משרד התיירות, תצא דרישה פרטנית למתקנים מלונאים  

 . בשלבי בדיקת הבקשה

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/5-2020/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C%20%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9.pdf
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בנוגע לפתיחת ספק במערכת יש לשלוח, לכל מתקן   – הסמכת נציגפתיחת ספק וטופס  .6
מלונאי בנפרד, טופס פתיחת ספק והסמכת נציג, גם אם הוא משויך לאותו ח.פ. של מתקן  

 .מלונאי אחר אשר הגיש טופס פתיחת ספק והסמכת נציג

 .חשוב להוסיף לצד שם התאגיד שבגינו נפתח הספק, את שם המתקן המלונאי
 

 לנוחותכם: רצ"ב 
 

 . לחצו כאן  –הסיוע הבהרות לנוהל 
 

 
 .חוזר זה הנו למידע בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי

 

 בברכה,
 

 הרשקו פרקש ושות', 
 רואי חשבון

 04.21חוזר
 

https://www.gov.il/he/departments/policies/5-2020

