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 לכבוד האגף למעונות יום ומשפחתונים
 

 הצהרה בדבר תוספת שכר למטפלות ומבשלות במעונות היוםהנדון: 
 

 :המפעיל/ נציג הרשות המקומית הצהרת מנהל הארגון
בדרישות המשרד  /תמופיעים למטה עומד /השפרטיוהמפעיל/ הרשות המקומית הארגון אני מצהיר כי  .1

 , כדלקמן:יישום המתווה להעלאת שכר המטפלות והמבשלות במעונות היום בדבר

שנים  3של עד  1עם ותק בעבודה במעון עם "סמל מעון" והי 1.1.2017 -אשר בלגבי מטפלות ומבשלות  .א
של  שכרן. ואילך 2017 ינוארעבור חודש לשכר הברוטו ₪  400סך של בחודשית קבועה תוספת  –

לא יפחת מהשכר ההתחלתי של המטפלת  1.1.2017מטפלות ומבשלות אשר נקלטו בעבודה לאחר יום 
  ₪.  400בתוספת  12.9.2016-האחרונה שנקלטה בארגון לפני יום ה

 -של מעל ל  2בעלות ותק בעבודה במעון עם "סמל מעון" והי 1.1.2017 -אשר ב לגבי מטפלות ומבשלות .ב
ואילך  2017ינואר עבור חודש הברוטו  לשכר  ₪ 300סך של בחודשית קבועה תוספת  –שנים   3
נוספת של  חודשית קבועה לשלם תוספת  המפעיל/ הרשות המקומית  בהתאם למתווה יידרש הארגון)

 2019 ינוארחודש  עבור₪  50של  נוספתקבועה  חודשית ותוספתואילך  2018ינואר עבור חודש ₪  50
 הברוטו לשכר ₪ 400יהא  2019 ינוארחודש  משכורתמ החל מושישול. קרי, סך כל התוספות ואילך

 . (החודשי

. 2016דצמבר חודש עבור כפי ששולם להן  והמבשלות ביחס לשכר המטפלות הןהתוספות האמורות  .ג
 .אלות ובנוסף לתוספ / יבואובגין עדכון שכר המינימום הן באו העלאות שכר / ידרשוככל שנדרשו

משרה מלאה. מטפלת / מבשלת סכומי התוספות הנ"ל הינן עבור מטפלות ומבשלות אשר מועסקות ב .ד
 חלקיות המשרה. אופן יחסי למידתבמשרה חלקית תקבל תוספת 

אנו מתחייבים כי אנו עומדים ונמשיך לעמוד בכל דרישות המשרד בכל הנוגע להעברת תוספות השכר  .2
 .במעון היום בעל הסמלת המועסקות למטפלות והמבשלו

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע בקרה לאימות התחייבויותינו ולפעול בהתאם לשיקול ידוע לנו כי  .3
 דעתו במקרים של הפרת ההתחייבויות.

 
 על החתום:

 
            

____________ _________ _____________ ___________________ _______________ 
 ארגון מפעיל/
 רשות מקומית

מספר סמל 
 ארגון

 מנהל/ת הארגון / מספר ח.פ
 נציג הרשות המקומית

 חתימה וחותמת

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 חתימה אימות
.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום ___ בחודש אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר

ידי ת.ז. מס' -____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על
ומורשה לייצג את הארגון המפעיל/ הרשות המקומית שפרטיו/ה מופיעים _________ / המוכר לי אישית 

לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, על תצהיר זה בפני חתם ו, היר זהעל תצבשמו ם וחתלו לעיל
 וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן. 

 
_____________               _____________                                   ___________ 

 שם                                                חותמת וחתימה                       תאריך        
 

באמצעות דוא"ל לכתובת:  26.12.2017עד ליום חתום כנדרש כתב התחייבות זה יש לשלוח 
Ilana.Yashaev@economy.gov.il 

                                              
 הותק בעבודה ייחשב רק בגין עבודה במעון בעת שהיה בעל סמל 1
 בעבודה ייחשב רק בגין עבודה במעון בעת שהיה בעל סמלהותק  2
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