מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
מחוז ירושלים – מנח"י

טופס בקשה ממשרד החינוך לאישור קיום קייטנה
גן

תאריך:

בהתאם לחוק פיקוח קייטנות התש"ן  1990ובהמשך לחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968
-----------------------------------------------------------------------------טופס זה אינו מהווה רישיון עסק לפתיחת קייטנה אלא חלק מהתהליך בלבד!
הסבר כללי
טופס זה מרכז את כלל הגורמים המחייבים לתת את אישורם להפעלת קייטנה מטעם משרד
החינוך בתחומים הבאים :התכנית החינוכית ,כוח האדם והעסקת עברייני מין.
את אישור הבטיחות יש לצרף לטופס זה (ראה ניספח .) 2
את אישור הביטחון יש לצרף לטופס זה (ראה ניספח 2א)
קייטנות שחל עליהן חוק פיקוח קייטנות במלואו ,יגישו את הטופס הנ"ל כשהוא חתום
ומאושר על מרכיביו לרשות המקומית כדי לקבל ממנה רישוי עסקים לפתיחת קייטנה .הגשת

.1
.2
.3
.4

הטופס לרשות המקומית (המחלקה לרישוי עסקים) מהווה חלק מתהליך קבלת רישוי העסק
לפתיחת קייטנה.

פרטי הקייטנה
המחוז

ירושלים

□

הקייטנה בתחום הרשות המקומית

□

הקייטנה בתחום המועצה האזורית

שם הקייטנה
כתובת הקייטנה
טלפון
שם מנהל הקייטנה
מס' ת"ז של מנהל הקייטנה
כתובת מנהל הקייטנה
טלפון נייד
פקס
בעלות הקייטנה
כתובת
טלפון
מס' חניכים משוער
משך פעילות הקייטנה מתאריך

שם היישוב

פקס

טלפון בבית
דוא"ל

טלפון נייד
עד תאריך

שעות הפעילות בקייטנה
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התכנית החינוכית
בנוסף לפירוט הנושאים להלן ,מצורף תכנית חינוכית מודפסת מפורטת עם חלוקה לימים ולשעות.
הנושאים העיקריים של הקייטנה
.1
.2
.3
כוח האדם בקייטנה
.1

הנהלת הקייטנה
שם מלא

התפקיד

השכלה

מס' ת"ז

גיל

מין

מנהל הקייטנה
המדריך הראשי
רכז ביטחון
רכז הבטיחות
חובש
מע"ר

.2

צוות ההדרכה
לכל קבוצה המונה עד  25חניכים יש למנות מדריך צעיר או מדריך בוגר.
 50%מצוות ההדרכה חייב להיות מורכב ממדריכים בוגרים (מעל לגיל .)18
מדריכים צעירים (בוגרי כיתות י-יב)

מס'

התפקיד

שם מלא

השכלה

מס' ת"ז

גיל

מין

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

2
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מדריכים בוגרים (מגיל  18ומעלה בלבד)
הצהרת מנהל הקייטנה

מס'

התפקיד

שם מלא

מס' ת"ז

השכלה

גיל

מין

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.1

הנני מצהיר בזה שהפרטים שרשמתי בבקשה זו מלאים ומדויקים .אם יהיו שינויים
בתכנית או שהקייטנה תבוטל ,הנני מתחייב להודיע על כך בעוד מועד ,בטלפון ובכתב,
למפקח המחוזי על הקייטנות במחוז ירושלים.

.2

הנני מצהיר בזה שקראתי את חוזר מנכ"ל קייטנות ומחנות  .............................ואני
מתחייב לפעול לפיו.

.3

□
□

הנני מצהיר בזה שבקייטנה שבניהולי אין הגשת מזון.
הנני מצהיר בזה שבקייטנה שבניהולי יש הגשת מזון (מצ"ב אשור משרד הבריאות).

תאריך:

שם מלא

חתימה.
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גן
טופס אישור יועץ בטיחות לקייטנה

הסבר לטופס :טופס זה מהווה אסמכתא למנהל הקייטנה מול מחלקת רישוי עסקים ברשות
המקומית כי השטח שבו עתידה לפעול הקייטנה נבדק בידי יועץ בטיחות וכי הלה אישר שהמבנה,
החצר והמתקנים מתאימים להפעלת קייטנה במקום.
הנני מאשר כי ערכתי מבדק בטיחות בשטח הקייטנה (מצורפת רשימת עזר לבדיקת בטיחות) הכולל
את המבנה והמתקנים ,ולאחר שבדקתי כי טופלו הליקויים והמפגעים הנני מאשר כי התשתית
מתאימה להפעלת קייטנה.

קינן

אבי
שם פרטי

שם משפחה

ABMH-077

מס' אישור כשירות

(לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה
או מנהל בטיחות מוסדות חינוך ברשות
שהוכשר על ידי משרד החינוך ומכון
התקנים הישראלי(

_________

תאריך

____________

חתימה וחותמת

 אישור זה הינו אך ורק לקיום הקייטנה במתחם המוסד
החינוכי,
 אין להכניס או להשתמש עם מתקנים מתנפחים,
 אין להכניס או להשתמש בבריכות שחיה,
 לפעילויות מחוץ למתחם המוסד החינוכי יש לדאוג לאישור
רישיון עסק מבעוד מועד למקום בו אמורים לבצע פעילות,
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טופס מבדק בטיחות כללי לקייטנה
הסבר לטופס :טופס זה מטרתו לסייע ליועץ הבטיחות בבדיקת הבטיחות בשטח הקייטנה .על יועץ
הבטיחות לרשום את הליקויים והמפגעים בצד שמאל של הטבלה בהתאם לנושאים .בתום המבדק
יגיש יועץ הבטיחות את ממצאיו בטבלה לרכז הקייטנה וינחה אותו באשר לתיקונים ולהסרת
המפגעים הנדרשים ,כל זאת כדי לקבל את אישור הבטיחות הסופי הנדרש.

מס' נושא הבדיקה
.1

קיים רכז בטיחות ותברואה
לקייטנה( .בקייטנה קטנה אפשר
שמנהל הקייטנה ישמש בתפקיד
זה).

.2

המדריכים קיבלו הדרכה בנושא
הבטיחות ולמדו את ההוראות
הייחודיות לכל סוג פעילות
(טיולים ,רחצה בברכה ,רחצה
בפרק מים ,מתקנים מתנפחים
וכו') ,המפורטות בחוזר המנכ"ל.

.3

נקבעו בעלי תפקידים למקרה של
שרפה והם תודרכו.

.4

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

.5

בקייטנה מצוי חוזר המנכ"ל
המעודכן של משרד החינוך
לבטיחות בקייטנות.

.6

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

.7

מתקני החשמל במבנה ובחצר
נבדקו בידי חשמלאי מוסמך.

.8

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

קיים/חסר
בוצע/לא
בוצע

הערות

ציוד העזרה ראשונה תקין
.9
.10

ציוד כיבוי האש תקין ומתאים
לסוג הפעילות.
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.11

קיימים מעקות ומאחזי יד בכל
המקומות הנדרשים.

.12

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

.13

הרחבות ,השבילים ומקומות
המשחק בשטח החצר נקיים
מבורות ושקעים ואין מכשולים
בקרבתם.

.14

מתקני המשחק תקינים (בדיקת
המתקנים תהיה ויזואלית).

.15

והמגרשים
הספורט
מתקני
תקינים ושלמים ,ללא שקעים
ובורות ,עם ריפוד והגנה ברצפה
ובצדדים וכד'.

הנני מאשר שעברתי על דרישות מבדק הבטיחות הנ"ל ומצאתי שהכול תקין וכנדרש
שם מנהל הקייטנה _________________חתימת מנהל הקייטנה______________
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טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה (יוגש בשלושה עותקים)
חלק א' (ימולא על ידי מבקש הרישיון)
א .שם הקייטנה..............................:
ב .מען הקייטנה..............................:
ג.

שם מנהל הקייטנה........................................:מספר תעודת הזהות שלו............................

ד .הקייטנה תתקיים בין התאריכים..............................:
ה .האחראי על הביטחון בקייטנה..................................:
ו.

יש לצרף את תכנית לאבטחת המקום...............................:

ז.

מספר השומרים החמושים בקייטנה...................

ח .המפגש בין האחראי לביטחון בקייטנה לבין משטרת ישראל התקיים ביום ..............ומולאו כל דרישות
הקייטנה
ט .הנני מצהיר כי כל הפרטים מלאים ומדויקים ,ואני מבקש שינתן אישור להפעלתה
חתימה.................................
שם החותם.........................
תאריך....... ...............

-----------------------------------------------------------------------------חלק ב' (ימולא על ידי קצין הביטחון ברשות המקומית)
א .פרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות .כן/לא
ב.

דרישות האבטחה נבדקו ונמצאו מתאימות להוראות .כן/לא

ג.

דרישות מיוחד לביטחון בקייטנה....................................................................................

ד.

חוות הדעת :אני ממליץ לתת רישיון/לא לתת רישיון.
הנימוקים לסירוב..................................................................................................:

תאריך..................

קב"ט רשותי/מחוזי........................

חתימה..............................

תפוצה :רשות הרישוי
קצין הביטחון המחוזי במשרד החינוך
מבקש הרישיון
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טופס אישור משטרה לאנשי צוות הקייטנה שאינם עברייני מין
רשימת אנשי הצוות הבוגרים שאושרו בידי משטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת
העסקה של עבריני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים ,התשס"א 2001

אל :המפקח המחוזי על הקייטנות
מאת:
ברשות

מחוז

מנהל הקייטנה
כתובת הקייטנה

הנדון :אישורי משטרת ישראל שכוח האדם הבוגר בקייטנה ללא רישום ביצע עברות מין
מצ"ב הרשימה שאושרה בידי משטרת ישראל.

תאריך
בכבוד רב,
מנהל הקייטנה
שם מלא.
חתימה
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