יוני 2020

תקנון תכנית מענקים למפעילי מעונות יום שלא חל עליהם
מחיר מפוקח (להלן – מעון יום פרטי)
 .1כללי
1.1

המעוף והשירותים הניתנים באמצעותו מופעלים מטעם הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן" -שירותי המעוף"" ,הסוכנות" ו"המשרד"
בהתאמה) מהווים חלק ממגוון השירותים הניתנים ליזמים ועסקים במסגרת פעילות
המשרד לעידוד ולקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.

1.2

תכניות הסיוע נועדו לקדם ולסייע לעסקים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

1.3

תקנון זה נספח לתקנון הכללי ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .במקום של סתירה בין
הוראות נספח זה להוראות התקנון-הוראות התקנון יגברו הראשונות.

1.4

יוקם במשרד צוות שיהיה אחראי לעקוב אחר ביצועי תכניות הסיוע ובכלל זאת ידאג
לקבל דיווחים מהמעוף באשר לבקשות הסיוע שהוגשו /אושרו בכל אחת מתכניות
הסיוע.

1.5

תנאי הסף להשתתפות בתכניות הסיוע כהגדרתם בתקנון שירותי סיוע ,סעיף  4קישור
לתקנון.

 .2תכנית מענקים למפעילי מעונות יום שלא חל עליהם מחיר מפוקח (להלן – מעון יום פרטי)
 2.1מטרת התכנית:
לסייע למפעילי מעונות יום פרטיים על מנת לאפשר חזרה לפעילות בהתאם להנחיות
משרד הבריאות וכן לשם התמודדות עם העלויות הנוספות הנגזרות בתקופת הקורונה
עקב הפעלת מעונות היום הפרטיים במתכונת מצומצמת.
 2.2תנאי הזכאות:
2.2.1

עסק כהגדרתו בסעיף  2.16לתקנון שרותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
קישור לתקנון

2.2.2

העסק הינו מפעיל מעון כהגדרתם בחוק "הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ,התשע"ט
"2018

2.2.3

המעון קיבל אישור ראשוני לפי סעיף  76לחוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות  ,התעש"ט
–  2018נכון למועד פרסום התכנית או הגיש בקשה לקבלת אישור ראשוני ובקשתו
בסטטוס "ממתין לאישור האגף" באגף למעונות יום במשרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים.

2.2.4

מועד אחרון להגשת הבקשות.31.10.20 :

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.org.il 02-6662884 :
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2.2.5

מעון היום הכיל לפחות  7ילדים בפרוץ משבר הקורונה בחודש פברואר .2020

2.2.6

המעון חזר לפעילות בהתאם להנחיות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת
פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה )  ,תש"ף –  2020נכון למועד הבקשה.

 2.3מהות הסיוע והיקפו:
המעון יהיה זכאי למענק בהתאם למספר הילדים שהכיל בחודש פברואר .2020
המענק יחושב באופן הבא:
 עד  12ילדים (כולל)  ₪ 350 -בגין כל ילד (בכפוף לקיומו של התנאי המופרט בסעיף
 4.2.4לעיל).
 מהילד ה  13 -ועד לילד ה ( 24 -כולל)  ₪ 700 -בגין כל ילד.
 מהילד ה  25 -ומעלה –  ₪ 1,200בגין כל ילד.
כל הסכומים כוללים מע"מ.
 2.4אופן מימוש הסיוע:
2.4.1

העסק יאשר את טופס פנייה לקבלת שירותי סיוע המצורף לתקנון כנספח א'.

2.4.2

העסק יגיש "בקשת זכאות" לקבלת הסיוע באמצעות טופס דיגיטלי באתר האינטרנט
של הסוכנות.

2.4.3

בקשת הזכאות תכלול את הפרטים הבאים:

2.4.3.1

פרטי העסק.

2.4.3.2

מספר הילדים שהמעון הכיל נכון לחודש פברואר .2020

2.4.3.3

מספר אישור ראשוני מטעם משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
במידה ומעון ממתין לקבלת אישור מהאגף למעונות יום במשרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים יש להזין את מספר הבקשה לאישור הראשוני.

2.4.3.4

הצהרת בעל העסק כי הוא עומד בכל בתנאי הזכאות.

2.4.3.5

הצהרת רו"ח  /יועץ מס על הכנסות המעון בחודש פברואר ומספר חשבוניות
שהופקו בחודש זה ,רצ"ב כנספח ב'.

2.4.3.6

תעודה מזהה –עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות).

2.4.3.7

אישור ניהול ספרים בתוקף.

2.4.3.8

אישור ניכוי מס במקור בתוקף .

2.4.3.9

אישור ניהול חשבון בנק/המחאה (צ'ק) מבוטלת.

2.4.3.10

מעון שהכיל  50ילדים ומעלה ,בהתאם להצהרה בסעיף :2.4.3.2

2.4.3.10.1

אישור ביטוחי למעון ,רצ"ב כנספח ג'.

2.4.3.10.2

יידרש בהתאם לצורך -דיווח מחזור מאושר למע"מ לחודש פברואר.

2.4.4

המסמכים יועברו לבדיקה לצורך אישור התשלום .במידה והבקשה תקינה ,יועבר
תשלום לעסק תוך  10ימי עסקים מיום אישור דרישת התשלום.

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.org.il 02-6662884 :
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2.4.5

במקרה ובקשת העסק אינה מאושרת או מאושרת חלקית ,תועבר הודעה המפרטת את
הסיבות לדחיית התשלום או לחילופין בקשה להשלמות הרלוונטיות.

2.4.6

לכל עסק תינתן הזדמנות אחת לביצוע השלמות או תיקונים לבקשת התשלום.

2.4.7

עסק רשאי להגיש בקשה אחת לכל מספר אישור ראשוני  /בקשה לקבלת אישור
ראשוני.

נספחים:
נספח א' – טופס פנייה לקבלת שירותי סיוע המצורף לתקנון
נספח ב'  -הצהרת רו"ח  /יועץ מס על הכנסות המעון בחודש פברואר.
נספח ג' – אישור ביטוחי למעון

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
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