
 טופס בקשה ממשרד החינוך לאישור קיום קייטנה  נספח א

 תאריך _________

 הסבר כללי .1

טופס זה מרכז את כלל הגורמים המחויבים לתת את אישורם להפעלת  א.
קייטנה מטעם משרד החינוך בתחומים של התכנית החינוכית וכוח האדם 

 והעסקתו.

 יש לצרף לטופס את אישורי הבטיחות והביטחון. ב.

קייטנות שאינן פטורות מרישוי עסק לפי צו רישוי עסקים )פטור מחובת  .ג
, תגשנה את הטופס כשהוא חתום 1998-רישוי לקייטנות(, התשנ"ח

ומאושר על כל מרכיביו לרשות המקומית כדי לקבל ממנה רישוי עסק 
לפתיחת קייטנה. הגשת הטופס לרשות המקומית )המחלקה לרישוי 

 ך של קבלת רישוי העסק לפתיחת קייטנה.עסקים( היא חלק מהתהלי

 פרטי הקייטנה .2

 __________ המחוז:

 ___________________________ הקייטנה בתחום הרשות המקומית 

  :הקייטנה בתחום המועצה האזורית __________ שם היישוב_______ 

 שם הקייטנה: _____________________________________________

 ה: ___________________________________________כתובת הקייטנ

 מס' הטלפון: ___________________ מס' הפקס': __________________

 שם מנהל הקייטנה: _________________________________________

 מס' ת"ז של מנהל הקייטנה: ___________________________________

 ________________________________כתובת מנהל הקייטנה: _______

 מס' הטלפון הנייד: _____________ מס' הטלפון בבית: ______________

 מס' הפקס': ________________ הדוא"ל: _______________________

 בעלות הקייטנה: ___________________________________________

 _________________הכתובת: ________________________________

 מס' הטלפון: _______________ מס' הטלפון הנייד: ________________

מס' החניכים המשוער: _______________________________________
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 גיל החניכים: ______________________________________________

 _______משך פעילות הקייטנה: מתאריך  __________ עד תאריך _______

 שעות הפעילות בקייטנה: ______________________________________

)בנוסף לפירוט הנושאים להלן תצורף לטופס תכנית חינוכית התכנית החינוכית  .3
 מפורטת עם חלוקה לימים ולשעות.(

 הנושאים העיקריים של הקייטנה 

 ____________________________________________________ א.

 ____________________________________________________ ב.

 ____________________________________________________ ג.

 כוח האדם בקייטנה .4

 הקייטנההנהלת  א.

 המין הגיל ההשכלה מס' ת"ז השם המלא התפקיד

      מנהל הקייטנה

      המדריך הראשי

      רכז הביטחון

      החובש

      המע"ר

      מאבטח

 צוות ההדרכה ב. 

 י"ב(-מדריכים צעירים )בוגרי כיתות י'  

 המין הגיל ההשכלה מס' ת"ז השם המלא התפקיד מס'

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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 עלה(ומ 18מדריכים בוגרים )מגיל 

 המין הגיל ההשכלה מס' ת"ז השם המלא התפקיד מס'

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 מנהל הקייטנההצהרת  .5

אנו מצהיר בזה שהפרטים שרשמתי בבקשה זו מלאים ומדויקים. אם יהיו  א.
ו שהקייטנה תבוטל, אני מתחייב להודיע על כך בעוד שינויים בתכנית א

 מועד, בטלפון ובכתב, למפקח המחוזי על הקייטנות.

אני מצהיר בזה שקראתי את חוזר המנכ"ל בנושא קייטנות ואני מתחייב  ב.
 לפעול לפיו.

 אני מצהיר בזה שבקייטנה שבניהולי אין הגשת מזון.  ג.

       יהולי יש הגשת מזון )מצ"ב אישור של אני מצהיר בזה שבקייטנה שבנ
 משרד הבריאות(.

 

 

 התאריך: _______________________      

 השם המלא: ____________________      

 חתימה: _______________________      
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 אישור על בטיחות הקייטנה .6

אני מאשר כי ערכתי מבדק בטיחות בשטח הקייטנה, ובכלל זה המבנים 
דקתי כי טופלו הליקויים והמפגעים, ככל שהיו, קנים, ולאחר שבוהמת

ל הכללי של הושהמדריכים קיבלו הדרכה בנושא הבטיחות, ולאור הוראות המנ
משרד החינוך לעניין בטיחות, אין מניעה לאשר כי התשתית מתאימה להפעלת 

 :להלן( 7-קייטנה )ראה רשימת עזר לבדיקות בטיחות ב

 אחרת פרטית      רשותית         הקייטנה:   בעלות א.

 גיל: _____ה: __________________ מס' הילדים: _______  הקייטנהשם  ב.

 ישוב:   _________  רחוב: _________  מס': ______י:  שם ההקייטנהמען  ג.

 זהות : _________________'  הקייטנה: ________________  מ מנהלשם  ד.

  ____________ :   מתאריך: __________  עד תאריך:מועדי הקייטנה  ה.

 טלפונים חיוניים בקייטנה:  מנהל:___________  משרד: __________ ו.

 פרטי המאשר 

____________      __________     __________      _____________      ___________ 

                                                                                             חתימה וחותמת      תאריך       ר תעודת            מספ   שם משפחה                          פרטישם      
 מורשה בטיחות                                                                       

 הסבר

ל הקייטנה מול מחלקת רישוי עסקים ברשות למנה האישור זה משמש אסמכת

המקומית כי השטח שבו הקייטנה אמורה לפעול נבדק בידי יועץ בטיחות מוסמך 

מתאימים להפעלת קייטנה  םהמתקנים ומצאאת החצר ואת והוא אישר את המבנה, 

 במקום.

 הערה

ל או גן ילדים( שיש לו "אישור בטיחות" שנתי יחתום מנה ת ספר)בי במוסד חינוך

בטיחות מוסדות חינוך )עובד הרשות ובוגר קורס מנהלי בטיחות מוסדות חינוך של 

משרד החינוך( ויאשר שהמוסד תקין וכשיר ושמנהל הקייטנה עומד בדרישות רשימות 

 העזר לבדיקת בטיחות, כמפורט בטבלה שבעמוד הבא.
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 רשימת עזר לבדיקת הבטיחות .7

בטיחות בבדיקת הבטיחות בשטח רשימה זו מטרתה לסייע ליועץ ה )הסבר:
הקייטנה. בתום המבדק יגיש יועץ הבטיחות את ממצאיו למנהל הקייטנה וינחה 
אותו באשר לתיקונים ולהסרת המפגעים הנדרשים; כל זאת כדי לקבל את 

 האישור הסופי על בטיחות הקייטנה.(

 קיים/חסר נושא הבדיקה מס'
בוצע/לא 

 בוצע

 הערות

ברואה לקייטנה )בקייטנה קיים רכז בטיחות ות .1
קטנה אפשר שמנהל הקייטנה ישמש בתפקיד 

 זה(.

  

המדריכים קיבלו הדרכה בנושא הבטיחות  .2
ולמדו את ההוראות הייחודיות לכל סוג פעילות 
)טיולים, רחצה בברכה, רחצה בפארק מים, 
שימוש במתקנים מתנפחים וכו'(, המפורטות 

 בחוזר המנכ"ל.

  

ידים למקרה של שרפה והם נקבעו בעלי תפק .3
 תודרכו.

  

בקייטנה מצוי תיק בטיחות ובו מרוכזים כל  .4
 האישורים והוראות הבטיחות המחייבות.

  

בקייטנה מצוי חוזר המנכ"ל המעודכן של  .5
 משרד החינוך בנושא קייטנות.

  

קיים אישור של טכנאי גז למערכות הגז במטבח  .6
 )אם יש מערכת גז(.

  

החשמל במבנה ובחצר נבדקו בידי  מתקני .7
 חשמלאי מוסמך.

  

כלי העבודה למלאכה ולאמנויות והחומרים  .8
 שנעשה בהם שימוש בחוגים נמצאו תקינים.

  

 ציוד העזרה ראשונה תקין. .9
 

  

 ציוד כיבוי האש תקין ומתאים לסוג הפעילות. .10
 

  

קיימים מעקות ומאחזי יד בכל המקומות  .11
 הנדרשים.

  

בדלתות המבנה קיימים אמצעים המגנים מפני  .12
פגיעה באצבעות )אמצעי הגנה בין הדלת 
למשקוף, גלגל להאטת הדלת ותפס בסוף מהלך 

 הפתיחה(.

  

הרחבות, השבילים ומקומות המשחק בשטח  .13
החצר נקיים מבורות ומשקעים, ואין מכשולים 

 בקרבתם.

  

ים מתקני המשחק תקינים )בדיקת המתקנ .14
 תהיה ויזואלית(.

  

מתקני הספורט והמגרשים תקינים ושלמים,  .15
ללא שקעים ובורות, עם ריפוד והגנה ברצפה 

 ובצדדים וכד'.
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 אישור ביטחוני .8

 חלק א' )ימולא על ידי מבקש הרישיון(

 שם הקייטנה: _________________________ א.

 מען הקייטנה: _________________________ ב.

 שם מנהל הקייטנה: __________ מספר תעודת הזהות שלו: ________  ג.

 הקייטנה תתקיים בין התאריכים  ___________________________ ד.

 האחראי על הביטחון בקייטנה: _____________________________ ה.

 _____________________מספר המאבטחים החמושים בקייטנה: __  ו.

 אחראי לביטחון בקייטנה לבין קב"ט מוסדות החינוךהמפגש בין ה ז.
 התקיים ביום _______________ ומולאו כל דרישות הקייטנה.

אני מצהיר כי כל הפרטים מלאים ומדויקים, ואני מבקש שיינתן אישור  ח.
 להפעלתה

 התאריך: ________________ שם החותם: _______________________

 _חתימה: _________________

 יש לצרף את התכנית לאבטחת המקום.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 )ימולא על ידי קצין הביטחון ברשות המקומית(חלק ב' 

 פרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות. כן/לא  א.

 ה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות. כן/לאדרישות האבטח  ב.

 דרישות מיוחדות לביטחון בקייטנה: ________________________  ג.

 חוות הדעת: אני ממליץ לתת רישיון/לא לתת רישיון.  ד.

 הנימוקים לסירוב: _____________________________________   

 ___________חתימה: __ __התאריך: _________ שם הקב"ט: ________

 

 תפוצה: רשות הרישוי

 קצין הביטחון המחוזי במשרד החינוך   

 מבקש הרישיון   
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 אישור משטרת ישראל על העדר עברות מין בכוח האדם הבוגר בקייטנה .9

 להלן רשימת אנשי הצוות שאושרו בידי משטרת ישראל: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 התאריך: ___________ 

 

 

 בכבוד רב,       

 

 מנהל הקייטנה       

 שם מלא: ________________       

 חתימה: _________________       
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 ום הקייטנהאישור ממשרד החינוך לקי .10

 )לצורך הנפקת רישיון עסק מהרשות המקומית(

 סמל המוסד

       

 אל: מנהל המחלקה לרישוי עסקים ברשות המקומית __________________

 ____________________ גיל הילדים: _____ ____שם הקייטנה: ______

 ____________________________________מס' הטל' בקייטנה: _____

 __בת הקייטנה: _____________ מס' הילדים בקייטנה: ___________כתו

 שם מנהל הקייטנה: ____________ מס' ת"ז שלו: __________________

 מס' הטל' הנייד שלו: _________ מס' הפקס' שלו: __________________

 אני מאשר בזה שהתקבלו במשרדנו האישורים האלה:

ח האדם בה, מאושרת בידי המפקח המחוזי על תכנית הקייטנה ורשימת כו .1
 הקייטנות

אישור ממשטרת ישראל שכוח האדם המועסק בקייטנה עונה על דרישות  .2
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות 

 לקטינים

 אישור ביטחוני של קב"ט הרשות .3

 אישור בטיחותי של יועץ הבטיחות. .4

 הערות

ה לקייטנות החייבות ברישיון עסק מהרשות המקומית אינו אישור ז .1
 משמש אישור לפתיחת קייטנה.

 יש לשמור על כל האישורים הנ"ל בתיק הקייטנה. .2

 אני מאשר את פתיחת הקייטנה.       התאריך: _______________ 

 בכבוד רב,       

 המפקח המחוזי על הקייטנות            

 ____________המחוז: ______        

 השם המלא: ______________        

חתימה: _________________        



 

 

 אישור ממשרד החינוך לקיום הקייטנה הפטורה מרישוי עסק .11

 סמל המוסד

       

 

 אל: מנהל המחלקה: _____________ מס' ת"ז: ____________________

 ___________________גיל הילדים: _ _______שם הקייטנה: _________

 ____________________________________מס' הטל' בקייטנה: _____

 מס' הילדים בקייטנה: ________ _____כתובת הקייטנה: _____________

 מס' הפקס': ___________________ ____________מס' הטל' הנייד: ___

 ה:אני מאשר בזה שהתקבלו במשרדנו המסמכים והאישורים האל

 תכנית הקייטנה ורשימת כוח האדם .1

אישור משטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  .2
 2001–במוסדות מסוימים, התשס"א

 אישור בטיחות של יועץ הבטיחות .3

 אישור ביטחון של קב"ט הרשות .4

 אישור משרד הבריאות )אם בקייטנה מוגש מזון(. .5

 סמכים והאישורים הנ"ל בתיק הקייטנה.הערה: יש לשמור את כל המ

 התאריך: _______________

___________________________________________________________ 

 אני מאשר את פתיחת הקייטנה .12

 

 בכבוד רב,       

 המפקח המחוזי על הקייטנות            

 המחוז: __________________        

 ______________השם המלא:         

 חתימה: ________________        


