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 ניסן תשע"ה ו"כ
 2011אפריל  11 

 
 לכבוד:

 
 ראשי הרשויות המקומיות

 חינוך אגפימנהלי 
 מנהלי מחלקות נוער

 מפקחים רשותיים, ממונים ומנחים
 רכזי קייטנות רשותיים

  רישוי עסקיםמח' מנהלי 
 מנהלי מתנסי"ם

 מנהלי קייטנות
 

 
 הרשמה להשתלמות, ותוכנת מחשבנהלים,  – הקייטנות קיץ תשע"

 ש לקרוא בעיון את כל ההנחיותי

 שלום רב,
 

ילדים לפחות, במבני קבע  11יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה  - מקום שמתנהלת בו פעילות יום" - קייטנה

או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופה 

  "ת לימודים מבית הספר ומגן הילדים.של חופש

עסק הטעון קייטנה היא ". חוק זה קובע כי 1991–חוקקה הכנסת את חוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן 1991בשנת "

לא יינתן רישיון לקייטנה אלא אם כן ניתן לה אישור ממי שהוסמך על  1991–לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח רישוי עסקים

 "נוך.ידי שר החי

  וכדי שהקייטנה אכן תתקיים כחוק, עליכם לבדוק אם מתקיימים התנאים כפי שמופיעים

 .ולפעול על פיהם   4702אי במ 70)א(, ז' באייר תשע"ד, 9תשעד/בחוזר מנכ"ל  

 
       ממנהל חברה ונוער במשרד  פדגוגיכל הגופים המפעילים קייטנות ציבוריות ו/או פרטיות מחויבים בהיתר

 החינוך, כחלק מדרישות חוק הקייטנות.

 

  להשתתףיכול להיות רק מי שברשותו תעודת השכלה על פי חוזר מנכ"ל והוא מחוייב מנהל הקייטנה 

 . מות למנהלי קייטנותבהשתל

 

        בהשתלמות. גם המדריך הראשי חייב להשתתף ,חניכים 110  בקייטנה שבה מעל 

 

        .לא יתקבלו להשתלמות מדריכים בקייטנה  

 

        יש לקרוא היטב את חוזר מנכ"ל בנושא קייטנות טרם הגעתכם להשתלמות.  

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-11/HoraotKeva/K-2014-9-1-7-11-35.htm
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 :לנוחיותכם, הנחיות לרישום והגשת בקשה

 

  הרשמה להשתלמויות .1

 לחצו על הקישור הבא: 

   2011הרשמה להשתלמויות קיץ 

 או

 ."רישוי קייטנות" -הקלידו ב"גוגל" 

מלאו את כל הפרטים עקבו אחר ההנחיות ואנא 

  הנדרשים.

אישור שהקלדתם, לו למייל לאחר ההרשמה תקב

 .ההשתלמות ומועד רישום על מקום

 

 הגשת הבקשה לפתיחת קייטנה .2

 

לניהול בקשות ואישורים לפתיחה וניהול קייטנות/מחנות אישור הקייטנות הינה מערכת אינטרנטית ערכת מ

 ממשרד החינוך(.פדגוגי קיץ )בהתאם לחוק המחייב כל קייטנה שנפתחת לקבל אישור 

 

 למערכת "רישוי קייטנות" שוב עליכם להיכנס   ובמידה והצלחתם בבחינה, לאחר ההשתלמותיממה  .א

 .(למטה ולבקש שם משתמש וסיסמא )ראו בתמונה" כניסה להגשת בקשה לקייטנהללשונית "   

  03-2102200 -במידה ונתקלתם בבעיה טכנית יש לפנות למרכז התמיכה 

 03-1218888ד בנושא סיסמאות בלב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/ktn/hp.htm
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 הזינו את הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק באתר. .ב

 .לקבלת אישור הפעלת קייטנה המסמכים הרלוונטייםכי בידיו כל להצהיר על מבקש הבקשה  .ג

 )יש להציג אישור זה(יופיע "אישור הגשת בקשה" עם סמל קייטנה.  ,בסיום .ד

 ,הקייטנה ות בה מתקיימתברשרק לאחר הצגת כל המסמכים בפני מפקח/ת מנהל חברה ונוער  .ה

 לקיום קייטנה. האישור הפדגוגייונפק 

 קבלת האישור .ו

 עם סיומו התקין של התהליך ימתין לכם באתר "רישוי קייטנות" אישור לקיום קייטנה.

 

 

 

 רצוי להכין את כל המסמכים והאישורים מוקדם ככל האפשר ומניסיוננ

 מראש לא נרשמולא יתקבלו להשתלמות מנהלים אשר 

 מנהל קייטנה אשר נכח לאורך כל ההשתלמותרק מבחן ייגש ל

 עם מיצוי מספר המקומות באולם תיסגר ההרשמה מס' המשתתפים בכל השתלמות מוגבל.

 לא נתייחס לבקשות הנשלחות בפקס

 

 

 kaytanot.tlv@gmail.comליצירת קשר: 

03-9180835\03-6896179 

 

 

 
 בברכה

 
 

 חגית פרחיה חכם
  אחראית קייטנות

 מחוז תל אביב
 
 

 חנה שורץ 
 מנהלת חברה ונוער 

 מחוז תל אביב

 העתקים:
 אביב -מנהלת מחוז תל -גב' חיה שיטאי 

 מנהל מנהל חברה ונוער - דני רוזנרמר 
 מפקח קייטנות ארצי -מר דודו ביטס 

 מנהלת מה"ד  - איריס כהן בנטובגב' 
 מנהלת תחום בטחון ובטיחות, מחוז תל אביב -וייס  גב' קרן

 קייטנות מחוז תל אביב -גב' מירי  דבוש 

  

mailto:kaytanot.tlv@gmail.com

