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 קייטנה קיום לאישור החינוך ממשרד בקשה טופס

 

 0991ח "ובהמשך לחוק רישוי עסקים התשכ 0991ן "בהתאם לחוק פיקוח קייטנות התש

 !חלק מהתהליך בלבדטופס זה אינו מהווה רישיון עסק לפתיחת קייטנה אלא 

 הסבר כללי 

טופסזהמרכזאתכללהגורמיםהמחייביםלתתאתאישורםלהפעלתקייטנה.0

כוחהאדםוהעסקת,התכניתהחינוכית:מטעםמשרדהחינוךבתחומיםהבאים

.עבריינימין

 (.7ראהניספח)אתאישורהבטיחותישלצרףלטופסזה.7

 (א7ראהניספח)לטופסזהאתאישורהביטחוןישלצרף.3

לכשהוא"יגישואתהטופסהנ,קייטנותשחלעליהןחוקפיקוחקייטנותבמלואו.0

חתוםומאושרעלמרכיביולרשותהמקומיתכדילקבלממנהרישויעסקיםלפתיחת

מהווהחלק(המחלקהלרישויעסקים)הגשתהטופסלרשותהמקומית.קייטנה

.מתהליךקבלתרישויהעסקלפתיחתקייטנה

 



 

 נהפרטי הקייט

המחוזחיפה

הקייטנהבתחוםהרשותהמקומית□

שםהיישובהקייטנהבתחוםהמועצההאזורית□

שםהקייטנה

כתובתהקייטנה

פקסטלפון

שםמנהלהקייטנה

זשלמנהלהקייטנה"ת'מס

כתובתמנהלהקייטנה

טלפוןבביתטלפוןנייד

ל"דואפקס

בעלותהקייטנה

כתובת

טלפוןניידטלפון

חניכיםמשוער'מס

עדתאריךמשךפעילותהקייטנהמתאריך

שעותהפעילותבקייטנה

 

 

 

 

 

 



 

 התכנית החינוכית

 .תצורףתכניתחינוכיתמפורטתעםחלוקהלימיםולשעות,בנוסףלפירוטהנושאיםלהלן



 הנושאים העיקריים של הקייטנה



  .0


  .7


  .3


 

 כוח האדם בקייטנה



 הקייטנההנהלת .0

 

 מין גיל השכלה  ז"ת' מס שם מלא התפקיד

מנהלהקייטנה

המדריךהראשי

רכזביטחון

רכזהבטיחות

חובש

ר"מע







 



 

 צוות ההדרכה.7



.חניכיםישלמנותמדריךצעיראומדריךבוגר72לכלקבוצההמונהעד
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 (ומעלה 01מגיל )בוגרים מדריכים 
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 הצהרת מנהל הקייטנה



אםיהיו.הננימצהירבזהשהפרטיםשרשמתיבבקשהזומלאיםומדויקים .0
הננימתחייבלהודיעעלכךבעוד,שינוייםבתכניתאושהקייטנהתבוטל

 .למפקחהמחוזיעלהקייטנות,בטלפוןובכתב,מועד


לקייטנותומחנות"הננימצהירבזהשקראתיאתחוזרמנכ .7

 .ואנימתחייבלפעוללפיו.............................


 .הגשתמזוןהננימצהירבזהשבקייטנהשבניהוליאין□ .3
באשורמשרד"מצ)הננימצהירבזהשבקייטנהשבניהוליישהגשתמזון□

(.הבריאות





_______________:תאריך



______________:שםמלא



_______________:חתימה















 

 יועץ בטיחות אישור טופס                                     

 

אסמכתאלמנהלהקייטנהמולמחלקתרישויעסקיםטופסזהמהווה: הסבר לטופס

ברשותהמקומיתכיהשטחשבועתידהלפעולהקייטנהנבדקבידייועץבטיחותוכיהלה
.החצרוהמתקניםמתאימיםלהפעלתקייטנהבמקום,אישרשהמבנה



מצורפתרשימתעזרלבדיקת)הננימאשרכיערכתימבדקבטיחותבשטחהקייטנה

וללאתהמבנההכ(בטיחות



ולאחרשבדקתיכיטופלוהליקוייםוהמפגעיםהננימאשרכיהתשתית,והמתקנים
.מתאימהלהפעלתקייטנה









 ___________ ____________        _____________ __________ __________ 

 חתימה    תאריך               שם משפחה  שם פרטי   

 



 

 

                         

 

 אישור כשירות' מס    

 העבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על)    

או מנהל בטיחות מוסדות חינוך ברשות 

שהוכשר על ידי משרד החינוך ומכון 

 )התקנים הישראלי



 

 טופס מבדק בטיחות כללי לקייטנה  

.טופסזהמטרתולסייעליועץהבטיחותבבדיקתהבטיחותבשטחהקייטנה:הסבר לטופס
עליועץהבטיחותלרשוםאתהליקוייםוהמפגעיםבצדשמאלשלהטבלהבהתאם

בתוםהמבדקיגישיועץהבטיחותאתממצאיובטבלהלרכזהקייטנהוינחה.לנושאים
כלזאתכדילקבלאתאישור,אותובאשרלתיקוניםולהסרתהמפגעיםהנדרשים

.הבטיחותהסופיהנדרש

 נושא הבדיקה מס
 חסר/קיים
 הערות לא בוצע/בוצע

 

0. 

בקייטנהקטנה.)קייםרכזבטיחותותברואהלקייטנה
.(אפשרשמנהלהקייטנהישמשבתפקידזה

  

 

 

2. 

המדריכיםקיבלוהדרכהבנושאהבטיחותולמדואת
רחצה,טיולים)ההוראותהייחודיותלכלסוגפעילות

,('מתקניםמתנפחיםוכו,רחצהבפרקמים,בברכה
.ל"המפורטותבחוזרהמנכ

  

  .נקבעובעליתפקידיםלמקרהשלשרפהוהםתודרכו .3

ובומרוכזיםכלהאישורים בקייטנהמצויתיקבטיחות .4
 .והוראותהבטיחותהמחייבות

  

להמעודכןשלמשרדהחינוך"בקייטנהמצויחוזרהמנכ .5
.לבטיחותבקייטנות

  

אםיש)למערכוהגזבמטבח קייםאישורשלטכנאיגז .9
 (.מערכתגז

  

מתקניהחשמלבמבנהובחצרנבדקובידיחשמלאי .7
.מוסמך

  

כליהעבודהלמלאכהולאמנויותוהחומריםשנעשהבהם .1
  .שימושבחוגיםנמצאותקינים

  

.9 

   ציודהעזרהראשונהתקין

   .ציודכיבויהאשתקיןומתאיםלסוגהפעילות 



 

01. 

   .קיימיםמעקותומאחזיידבכלהמקומותהנדרשים .00

 

02. 

בדלתותהמבנהקיימיםאמצעיםהמגניםמפניפגיעה
גלגללהאטת,אמצעיהגנהביןהדלתלמשקוף)באצבעות

 (.הדלתותפסבסוףמהלךהפתיחה

  

 

03. 

השביליםומקומותהמשחקבשטחהחצרנקיים,הרחבות
.בקרבתםמבורותושקעיםואיןמכשולים

  

04. 

 

בדיקתהמתקניםתהיה)מתקניהמשחקתקינים
(.ויזואלית

  

 

05. 

ללאשקעים,תקיניםושלמים מתקניהספורטוהמגרשים
.'עםריפודוהגנהברצפהובצדדיםוכד,ובורות

  



 

  



 

' חלק א( יוגש בשלושה עותקים)טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה 

 (הרישיוןימולאעלידימבקש)

 

:..............................שםהקייטנה .א

:..............................מעןהקייטנה .ב

מספרתעודתהזהות:........................................שםמנהלהקייטנה .ג

............................שלו

..:............................הקייטנהתתקייםביןהתאריכים .ד

:..................................האחראיעלהביטחוןבקייטנה .ה

 :...............................ישלצרףאתתכניתלאבטחתהמקום .ו

 ...................מספרהשומריםהחמושיםבקייטנה .ז

..............המפגשביןהאחראילביטחוןבקייטנהלביןמשטרתישראלהתקייםביום .ח

 כלדרישותהקייטנהומולאו

 ואנימבקששינתןאישורלהפעלתה,הננימצהירכיכלהפרטיםמלאיםומדויקים .ט



.........................שםהחותם......................תאריך

.................................חתימה



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

 

(ימולאעלידיקציןהביטחוןברשותהמקומית)' חלק ב



 לא/כן.פרטיהקייטנהנבדקוונמצאומתאימיםלהוראות .א

 לא/כן.דרישותהאבטחהנבדקוונמצאומתאימותלהוראות .ב

דרישותמיוחדלביטחון .ג

 ....................................................................................בקייטנה

 .לאלתתרישיון/אניממליץלתתרישיון:חוותהדעת .ד

הנימוקים

:..................................................................................................לסירוב

 

..............................חתימה........................מחוזי/ט רשותי"קב..................אריךת



רשותהרישוי:תפוצה

קציןהביטחוןהמחוזיבמשרדהחינוך

מבקשהרישיון

 



 



 עברייני מין צוות הקייטנה שאינם לאנשי   טופס אישור משטרה               

רשימת אנשי הצוות הבוגרים שאושרו בידי משטרת ישראל  בהתאם לחוק למניעת 
 העסקה של 

 

 2110א "התשס, עבריני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים

 

 

מחוזהמפקחהמחוזיעלהקייטנות: אל





___________________________:מנהלהקייטנה________________:מאת





כתובתהקייטנהברשות





 אישורי משטרת ישראל שכוח האדם הבוגר בקייטנה לא ביצע עברות מין: הנדון



.בהרשימהשאושרהבידימשטרתישראל"מצ



תאריך

,בכבודרב

מנהלהקייטנה

_______________:שםמלא



_______________:חתימה



 


