
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .שבהם הינה באחריות המשתמש בלבד

 
 

 הסכם להעסקת מטפלת

 

 בתאריך____________ב____________ שנערך ונחתם 

 בין:

 ____________, ת"ז ____________

 ____________________ שכתובתם

 טלפון ______________________

 מצד אחד "(הוריםה)להלן: " דוא"ל _____________________

 

 לבין:

 ____________, ת"ז ____________

 ____________________ שכתובתה

 טלפון ______________________

 מצד שני "(מטפלתה)להלן: " דוא"ל _____________________

 

 

 להעסיק את ניםיימעונראיון עם המטפלת, קיום ואישית לאחר התרשמות , הוריםוה הואיל

 ם;המטפלת לטיפול בילד

כדי לעבוד בתפקיד זה אצל  והמטפלת מצהירה כי יש לה הידע, היכולת והניסיון הדרושיםוהואיל 

 , כפי שהוצג בפניה בראיון ובעת קבלתה לעבודה;הוריםה

  ;בילדםטיפול לצורך  הוריםע"י ה ומסכימה להעסקתה והמטפלת מעוניינת הואילו

וברצון הצדדים להתקשר ביחסי עובד מעביד וכן לקבוע בהסכם זה את תנאי העסקתה של  והואיל

 ;הוריםהמטפלת אצל ה

 

 הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההתקשרות .1

 תקופת העסקת המטפלת תחל ביום  __________ ותסתיים ביום  __________. .1.1

יום לפני סיום התקופה, ותנאי הסכם  03בהתאם להסכמות הצדדים  תוארךתקופה זו 

 זה יחולו על התקופה הנוספת.

יום  03ה של לפחות לסיים את ההתקשרות לאחר מתן התראכל אחד מהצדדים רשאי  .1.1

 .מראש לצד השני



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .שבהם הינה באחריות המשתמש בלבד

 
 

במקרה שההורים לא קיימו את חובת ההודעה המוקדמת, תהיה המטפלת זכאית לפיצוי  .1.0

בגובה הפסד השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה שהמטפלת לא 

סכום שיגיע  קיימה את חובת ההודעה המוקדמת, רשאים המעסיקים לנכות מכל

למטפלת, סכום השווה לשכר הרגיל שהייתה מקבלת עבור תקופת ההודעה המוקדמת 

 שלא עבדה בה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו ההורים רשאים לסיים את ההתקשרות, מיידית וללא  .1.1

הודעה מוקדמת, וללא תשלום עבור תקופת ההודעה המוקדמת, באחד מהמקרים 

המטפלת פגעה בילד )פיסית או נפשית(, סיכנה את שלומו,  הבאים: בסיס מוצק לחשד כי

או מעלה בתפקידה או באמון שניתן בה בכל אופן שהוא, או ביצעה כל עברה אחרת 

 שקשורה לתפקידה. 

 זמני העבודה של המטפלת .1

. בימי שישי 10:33בבוקר ועד השעה  0:33המטפלת תעבוד בימים א' עד ה', בין השעות  .1.1

 . המטפלת לא תעבוד בימי שבת וחג.  10:33בבוקר ועד  0.33ת וערבי חג, בין השעו

 מקום העבודה יהיה בבית המעסיקים. .0

 המטפלת תגיע למקום העבודה ותחזור ממנו בצורה עצמאית.  .1

 הגדרות המשרה 

, , שמירה על שלומו ובריאותועל הילד יכללו בעיקר השגחהתפקידיה וחובותיה של המטפלת  .5

וכיו"ב(, להכין לו אוכל,  , פעילותעילות מעשירה )סיפורים, משחקים, טיוליםלהעסיק אותו בפ

ולדאוג לכל הקשור בנקיון לקלחו ולהחליף לו בגדים, להאכיל אותו, להשכיבו למנוחת צהריים, 

  הילד וסביבתו.

 תאור התפקיד:

יכלול טיפול מלא בילד, תוך שמירה על סדר יום שיוגדר בתיאום עם ההורים. סדר היום  .0

, טיולים לגינה בשעה הקבועה האכלה בהתאם לתפריט שיוכן מראש, מנוחת צהריים

משחקים מפתחים, יצירה, ופעילות מותאמת גיל כמו בתיאום מראש מול ההורים, 

 .לשירים, פעילות גופנית וכדומההאזנה  ,הקראת סיפורים

כנת אוכל לילד, התפקיד כולל עבודות בית קלות הקשורות בטיפול בילד, ובכלל זה, ה .7

שמירה על סדר וניקיון. התפקיד אינו כולל עבודות בית שונות אשר אינן קשורות לילד 

 .ישול, נקיון הבית, כביסה וכיוב'()ב

ההורים שומרים לעצמם את הזכות להתקין מצלמה נסתרת בבית ולצלם את אופן עבודת  .0

 המטפלת, בכל עת וללא הודעה.

לפני כל יציאה מהבית, תודיע המטפלת להורים )באמצעות טלפון נייד של האם שמספרו:  .9

XXX-XXXXXXX  על היעד המתוכנן וזמן הבילוי המשוער בחוץ. כמו כן, תודיע

 המטפלת להורים על החזרה הביתה. 


