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 י"ז אייר תש"פ 
 2020מאי  11 

 
של הגבלת הפעילות נוכח ההשלכות הכלכליות התמודדות עם ייעודי ל תקציבנוהל הגשת בקשה לקבלת 

 לארגון המפעיל משפחתונים – קורונההנגיף התפשטות 
 

 כללי

המסגרות של  ןרואה חשיבות רבה ביכולת( המשרד)להלן: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  .1
לחזור לפעילות בהתאם להנחיות משרד הבריאות, וזאת בכדי לתת מענה לילדים השוהים בביתם  לגיל הרך

 בתקופה זו, וכן לאפשר להורי הילדים לשוב לעבודתם.

אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך של משפחתון בעלי סמל "המסגרות לגיל הרך" בנוהל זה יכללו כל  .2
רים חל עליו והמדינה משתתפת בשכר לימוד ילדים הזכאים )להלן: "האגף"(, שצו הפיקוח על המחי

 לסבסוד לפי מבחני התמיכה שפרסם האגף, השוהים בו.

שעניינה מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות  5015מספר החלטת ממשלה  התקבלה 24/4/2020ביום  .3
על פי  .(החלטת הממשלה :בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכללית של התפשטות נגיף הקורונה )להלן

לקבל מענק מרשות המיסים בהתאם רשאים בעלי העסקים העומדים בתנאי הסף החלטת הממשלה, 
 (.מענק רשות המיסיםאו  המענק)להלן:  שנקבעו בהלתנאים 

 המסגרות לגיל הרךכחלופה להחלטת הממשלה, ועל מנת למנוע השתת עלויות נוספות עקב השבתת  .4
, המסגרות לגיל הרך הפעלת מתוך הכרה במאפיינים הייחודיים שלו ,בתקופת הקורונה על ההורים לילדים

המשרד מאפשר למסגרות לגיל הרך קבלת תקציב ייעודי, לטובת מימון העלויות הקבועות בעת הגבלת 
במבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות  9מכח ס'  (התקציב הייעודי)להלן:  חזרה לשגרהוהפעילות ה

 .חתון שנה"ל תש"פשכר הלימוד במעון או במשפ

 .רשות המיסיםלבין קבלת מענק מהמשרד ייעודי התקציב הקבלת וכל לבחור בין תמסגרת לגיל הרך, כל  .5

רשות  את מענקגם התקציב הייעודי מטעם המשרד ו גם אתקבל ל מסגרת לגיל הרךיובהר כי אסור ל .6
 .המיסים

הסכם הינה בכפוף לקיום ומשפחתונים על ידי אגף מעונות יום  תקציב הייעודימובהר בזאת כי העברת ה .7
 תקף לשנת הלימודים תש"פ. הפעלה

 במערכת ורשומים במסגרת שהויחושב לפי מספר הילדים )כולל פעוטות בסיכון( ש הייעודי התקציב .8
 שקלים לילד.  700(, בסכום של 2020לפני הפסקת הפעילות )חודש פברואר  המשרד של הממוחשבת

 
 

 הצהרה

 /המגיש (,המבקש)להלן:  משפחתוניםה /ארגון/ רשות מקומית המפעילהחתימה מטעם  י הח"מ, מורשהאנ .1
 ההשלכות עם להתמודדות תקציב ייעודיבקשה זו לקבלת ות המשפחתונים שבאחריותי י/מנהלבשם 

במשרד מהאגף למעונות יום ומשפחתונים  הקורונה נגיף התפשטות נוכח הפעילות הגבלת של הכלכליות
 . והשירותים החברתיים העבודה, הרווחה

ורשומים  במסגרת שהוש )כולל פעוטות בסיכון( יחושב לפי מספר הילדים התקציב הייעודיידוע לי כי  .2
 שקלים לילד.  700בסכום של  ,(2020לפני הפסקת הפעילות )חודש פברואר  במערכת הממוחשבת של המשרד

 24.4.2020מיום  5015מספר בהתאם להחלטת ממשלה רשות המיסים מציעה מענק כספי  ידוע לי כי  .3
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכללית של התפשטות נגיף שעניינה 

התקציב את וגם רשות המיסים מענק את ניתן לקבל את גם וכי לא ( רשות המיסים מענק)להלן: ורונה הק
 . הייעודי של המשרד

ות המשפחתונים שבאחריותי המופיעות ברשימה המצ"ב הגישו לי תצהיר בנוסח י/מנהלכל אני מצהיר כי  .4
בקשה לקבלת מענק רשות המיסים וכן בקשה לקבלת המענק  ויגישלא ידי המשרד, לפיו הן -שיפורסם על
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לקבל בכל שתוכלנה כל טענה בנוגע לסכום וכי הן מוותרות על מהמשרד, אלא אם אחת הבקשות נדחתה, 
 .ולהעבירם למשרד ככל שאתבקש לעשות כן אני מתחייב לשמור את התצהירים ברשותי לופות.אחת מהח

ות המשפחתונים שבאחריותי המופיעות ברשימה המצ"ב את י/אני מתחייב להעביר ללא דיחוי למנהל .5
 התקציב הייעודי שאקבל מהמשרד.

לאימות התחייבותי ולפעול בהתאם לשיקול דעתו  ידוע לי כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע בקרה   .6
, ואני נותן בזאת את הסכמתי סמל משפחתון וסמל ארגוןהסרת זה  במקרה של הפרת ההתחייבות, ובכלל 

 המידע הדרוש לצורך בחינת קבלת מענק וגם התקציב הייעודי של המשרד.וקבלת למסירת 

הן את מענק  הבליקת המשפחתון /שמנהליתברר אני מתחייב להשיב כל סכום שישולם ביתר, לרבות אם  .7
למשרד ולרשות המיסים, סמכויות למדינה, לרבות ידוע לי כי רשות המיסים והן את התקציב הייעודי. 

  .1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה43קיזוז וגבייה, בין היתר בהתאם לסעיף 
 

 
 החתום:על 

______________   ______________   ___________         ____________         ______________ 
 חתימה וחותמת        מנהל/ת הארגון מספר ח.פ של המבקש סמל ארגון      ארגון/רשות מפעיל

 

  Meonot.family@economy.gov.il את הטופס יש לשלוח לכתובת דוא"ל

 דוא"ל של המשרד. ממערכת אישור קבלת לאחר ש לראות כטופס שהתקבל במשרד רקי

 

 אימות חתימה 

אשר זיהה/זיהתה את  _________,ת כי_אני הח"מ, עו"ד ____________ מ.ר ______  מאשר/ת בזא

אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ,זו בפנייוהתחייבות עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס' _________ וחתם/ה על הצהרה 

מוסמך/ת וכי הח"מ /תעשה כן, להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה

  ם המבקש.לעשות כן בש

  

               _____________            ___________              _____________ 

 חותמת וחתימה                        תאריך                    שם               

  

mailto:Meonot.family@economy.gov.il
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 ות המשפחתונים שבאחריותי המעוניינות לקבל את מענק המשרד י/מנהל –נספח 

 

המשפחתונים שבאחריותי המעוניינות לקבל את מענק המשרד והגישו לי תצהיר בנוסח  ותי/להלן רשימת מנהל
יגישו בקשה לקבלת מענק רשות המיסים וכן בקשה לקבלת המענק לא ידי המשרד, לפיו הן -שיפורסם על

 מהמשרד, אלא אם אחת הבקשות נדחתה )אני מתחייב לשמור את התצהירים ברשותי(:
 
 

 הגישה תצהיר )כן/לא( מל משפחתוןס ת משפחתון/מנהל מס"ד
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


