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 מעון יום  –כתב הסכמה לשירותים נוספים 

 
 2021ביום ____ לחודש _____ שנת    -  התינוקות בית  שנערך ונחתם  

 

 קיבוץ מענית  בין: 

 3785500מנשה    .נ , ד מענית מ 

     ( " המפעיל )להלן: "   

 מצד אחד 

 _____________ ת.ז. ______________  לבין: 

 _____________ ת.ז. ______________ 

 _______________ )כתובת מלאה( ____ _ _ __ _______ -מ 

      "( ההורים להלן ביחד ולחוד: " שייקראו  ) 

 מצד שני 

 

(, בהתאם  "המעון" להלן:  ) והמפעיל מפעיל מעון יום מוכר בעל סמל מעון ממשרד הכלכלה   : הואיל 

ש  בהסכם  המפורטות  יום  מעון  להפעלת  ולהוראות  להנחיות  המפעיל  לכללים  הארגון  בין 

 השירותים למעון המפורסם באתר המשרד;   לסל    תאם ה ב ו ה  למשרד הכלכל 

במעון עבור בנם/בתם __________, ת.ז. __________,  וההורים חתמו על הסכם שהייה   : והואיל 

 (;  , בהתאמה " הילד " -" ו הסכם השהייה "   __ )להלן: תאריך לידה ______ 

מ  : והואיל  גבוהים  סטנדרטים  עם  חינוך  מערכת  לקיים  מעוניין  של רו שי ה   סל והמפעיל  משרד    תים 

לנוהל   בהתאם  זה,  הסכמה  בכתב  המפורטים  השירותים  את  לספק  כך  ולשם  הכלכלה, 

 חריגה מסל שירותים המפורסם ע"י משרד הכלכלה; 

 וברצון ההורים כי המפעיל יקיים במעון את השירותים הנוספים המפורטים להלן;  : והואיל 

 : אי לכך הותנה, הוסכם ונחתם בין הצדדים כדלקמן 

 השירותים הנוספים הבאים, במחירים הנקובים לצדם:   במעון יסופקול ההורים,  סכמת כלהף ופבכ .1

פתיחת כיתות עפ"י התקנים שבטור "הרצוי"   .א

 iבדו"ח ועדת רוזנטל 

 ₪   עלות לחודש: 

 iiהדרכה והכשרה של צוות ההוראה  .ב

 +פסיכולוגית, מנחה פדגוגית 

  עלות לחודש: 

280 

₪ 

 ₪ 80 : דשחול  ותעל iiiימים נוספים  ג.

 ₪ 202 עלות לחודש:  תוספת מטפלת אחר:  ד.

 
 מע"מ )ככל שחל(.  כולל, ש"ח 562 לל השירותים המפורטים לעיל הוא:המחיר הנוסף לחודש בגין כ  .2

₪ לפעוט, ועל כן המחיר החודשי המלא    ,9482    מחיר זה ייווסף על המחיר הקבוע בצו המחירים  

   .לפעוט ש"ח   ,5103 יהיה 

 השהייה כנספח, ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו. יצורף להסכם  ה זהכמהסכתב  .3



 06/06/2021ת נוסח מיום תמ"  – הסכם בית תינוקות נספח ל

 2מתוך   2מוד  ע
 

הם .4 כי  ההורים,  ומסכימים  מצהירים  זה,  הסכמה  כתב  על  את    בחתימתם  לקבל  מעוניינים 

הנקובים במחירים  לעיל,  יסהשירותים המפורטים  כי השירותים  ידוע להם  כי  בכפוף  ,  רק  ופקו 

כי אין חובה להסכים לשירותים נוספים   ,ivום היבמעון  ם  לחתימת כל ההורים אשר ילדיהם שוהי

 במעון ולא תביא לעזיבתו. םוכי אי הסכמה לא תמנע את רישום ילד אלה

 ום: ת ולראיה באו הצדדים על הח 

 

 __________________ 
 המפעיל 

 __________________ 
 ההורים 

 
 

i  "רוזנטל ועדת  לפעוט  –"  דו"ח  חינוכיות  להפעלת מסגרות  של  ותסטנדרטים  בראשותה  הועדה המייעצת  ע"י  שנוסח  כפי   ,
   )מפורסם באתר משרד הכלכלה(. 2009פרופ' רוזנטל, בינואר 

 שבדו"ח ועדת רוזנטל.  4לוח מס' בהתאם לפתיחת תקנים  –" "פתיחת כיתות עפ"י התקנים שבטור "הרצוי"
ii "לרבות פיתוח מקצועי והשתלמויות.  –" הדרכה והכשרה 
iii "עלת המעון בימים הקבועים כימי חופשות בלוח החופשות שקבע משרד הכלכלה למגזר הכללי. הפ –" ימים נוספים 

מ יום  כמעון  ולא  פרטית,  כמסגרת  המעון  ייפתח  כאמור  נוספים  בימים  כי  של יובהר,  בו    פוקח  ותתקיים  הכלכלה,  משרד 
 פעילות לילדים שיירשמו לפעילות זו, בלבד.  

iv  המפעיל לקיים   שכזה רשאיבמקרה ואין חובה לקבל את הסכמת כל הורי הילדים,   –ם בימים הנוספימעון הביחס להפעלת
 .אך ורק לילדים שנרשמו למסגרת זו  מסגרת הפעלה בימים הנוספים,


