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כל מפעיל קייטנה שמשכה יותר מיומיים חייב לקבל את אישור הרשות
המקומית לפי חוק רשוי עסקים.
בשנת 1990-אושר חוק הקייטנות הקובע שלא ינתן רשיון עסק לקייטנה
אלא אם ניתן לה אישור פדגוגי על ידי משרד החינוך.
קייטנה על פי הגדרתה החוקית הינה עסק טעון רישוי.
קייטנות הפטורות מהצורך בהוצאת רישוי עסק:
קייטנות שבבעלות הרשות המקומית.
קייטנות אקי"ם.
קייטנות איל"ן.
קייטנות של תנועות הנוער.
קייטנות של המתנסים המתקיימות בתוך מבני המתנ"ס.
קייטנות הפועלות בתוך גני-ילדים ו/או בתי ספר המוכרים על ידי המשרד
ושאינם בבעלות הרשות המקומית.
דינם של בתי הספר בחופש הגדול (כיתות-א,ב) הינו כמו כל הליך הוצאת
אישור לקייטנה ללא רשוי עסק






חוזר מנכ"ל הוראות קבע לקייטנות  -מאפריל.2014-
חוזר בריאות-תקנות תברואה-תקנות רשוי עסקים-תשל"ו-
.1975
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) התשנ"ג.1993-
עידכונים המתפרסמים מדי שנה באמצעות מינהל חברה
ונוער.





קייטנות המאורגנות ע"י הרשות המקומית-בתחום הישוב
בתוך מבנה מגודר או בשטח פתוח.
קייטנות המאורגנות ע"י יזמים פרטיים בתחום הישוב או
בשטחים הפתוחים.
קייטנות המאורגנות ע"י מתנסי"ם ותנועות הנוער המוכרות
על ידי המשרד.










לקייטנות הפטורות מרשיון עסק.
קבלת אישור בכתב מיועץ בטיחות.
קבלת אישור בכתב מקב"ט מוס"ח רשותי.
קבלת אישור מהמשטרה על היעדר רישום של
עבירות מין למנהל הקייטנה ולמדריכים(רק לגבי
זכרים).
קבלת אישור של משרד הבריאות-רק במקרה של
הגשת מזון.
מסירת האישורים הנ"ל למפקח הקייטנות המחוזי
וקבלת אישור פדגוגי לקיום הקייטנה.















הגשת טופס בקשה לאישור קייטנה ממשרד החינוך המופנה
למחלקת רישוי עסקים ברשות בצרוף המסמכים הבאים:
אישור התוכנית החינוכית חתומה על ידי המפקח המחוזי על
הקייטנות.
אישור קב"ט מוס"ח רשותי
אישור יועץ הבטיחות
אישור המשטרה על היעדר רישום עבירות מין לכל בגיר שיועסק
בקייטנה (לא כולל נשים)
תרשים אתר הקייטנה
אישור מהנדס הרשות
אישור הכבאות
אישור משרד הבריאות-רק אם קיים מזון מבושל בקייטנה
ניפוק רישוי העסק על ידי הרשות








קייטנה שבה עד-100-איש ,מנהל הקייטנה יכול לשמש גם
כרכז ביטחון של הקייטנה.
בקייטנה שבה מעל –-100איש ימונה בעל תפקיד שישמש
גם כרכז ביטחון.
רכז הביטחון בקייטנה יאושר על ידי קב"ט מוס"ח של
הרשות המקומית.
רכז/מנהל הקייטנה הינו האחראי הכולל לכל נושאי הביטחון
והבטיחות בקייטנה.







הגנה על החניכים ואוכלוסית הקייטנה מפני:
אפשרות לפיגוע חבלני.
החדרת מכונית תופת ו\או מטען חבלה.
מניעת כניסת גורמים עוינים\פליליים.









כללי
בקייטנות יום המתקיימות בשטח המיושב בתוך מבנה מגודר
שבה עד-100-איש אין חובה בהצבת מאבטח חמוש.
כל קייטנה הפועלת בשטח פתוח ביום ו/או בלילה מחייבת
אבטחה חמושה בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל קייטנות
בכל קייטנה המתקיימת בתוך ישוב בתוך מבנה מגודר ובה מ-
 100ילדים ומעלה מחויב להציב  1-מאבטח חמוש בוגר
הכשרת מאבטחי מוס"ח.
קב"ט מחוזי או מיופה כוחו רשאי להחמיר במספר המאבטחים
בקייטנה בהתאם למיקום ולמספר הילדים בקייטנה.
האבטחה במגזר הערבי לא שונה מהאבטחה במגזר היהודי.









ביצוע בקרת נכנסים לתחום הקייטנה כולל בדיקת
כבודה (תיקים).
מניעת כניסת אנשים לא מורשים לתחום הקייטנה.
יהווה גורם מרתיע ותצפית על אנשים המסתובבים
בצמוד לקייטנה בנסיבות מחשידות.
ביצוע סריקת בוקר לפני הגעת הקייטנים
ביצוע סריקות אקראיות במהלך הפעילות.






מטרתה העיקרית לשמור ולפקח על שטחים שאינם נצפים
או מפוקחים ע"י המאבטח בשער או בכל עמדה נייחת
אחרת.
איתור חפצים חשודים ו\או מכונית תופת.
אבטחת אזור הפעילות של הקייטנים.








גדר תקנית ותקינה-גובה 2-מ'.
שער כניסה ראשי להולכי רגל -מבוקר.
שער כניסה לרכב
שערי יציאת חירום.
מגפון\מערכת כריזה.

 בקייטנה הפועלת בתחום הישוב ובתוך מבנה מגודר יהיה
המענה הרפואי כמפורט מטה:
 בכל קייטנה שבה עד-100-חניכים אין חובה בהצבת מע"ר-קב"ט
מחוזי או מי מטעמו רשאי להחמיר.
 בכל קייטנה שבה מ 100-עד-300-ילד ימצא  -1-מע"ר.
 בכל קייטנה שבה מ 301-ועד-500-ילד ימצאו-2-מער"ים.
 בקייטנה שבה בין 501-ועד-600-ילד ימצאו  -1-מע"ר -1+חובש.
 בקייטנה שבה בין 601-ועד 800-ילד ימצאו  -2-מערי"ם -2+
חובשים.
 בקייטנה הפועלת מחוץ לישוב יש לפעול על פי המפורט בחוזר
מנכ"ל קייטנות בטבלת מלווים רפואיים.
 מע"ר-הינו אדם שהוכשר כמגיש עזרה ראשונה ושעבר הכשרה של
לפחות -30-שעות ונושא תעודה בתוקף.
 חובש/פראמדיק-בוגר קורס חובשים של צה"ל ומשמש עדיין
בתפקיד זה גם במיל' או בוגר קורס חובשים של מד"א,או בוגר
הכשרה בחברה שקיבלה אישור בכתב ממשרד הבריאות









אחראי הביטחון בקייטנה יכנס את כל סגל הקייטנה
והחניכים ויסביר להם את הסיכונים האפשריים בעת קיום
הקייטנה:
החדרת מטען חבלה ו\או מכונית תופת.
חדירת מחבל.
ירי לתוך מתחם הקייטנה.
שריפה\הצתה.
פיגוע באמצעות נשק קר.









תירגול כלל הסגל והחניכים בכל אחד מהתרחישים שצויינו
לעיל.
איתור המרחב המוגן בשטח הקייטנה/הפעילות.
תירגול כלל החניכים בכניסה למרחב "הכי מוגן שיש".
הגדרת שטח הכינוס/הפינוי וביצוע תרגיל פינוי.
ביצוע תרגילי עירנות למאבטחים.












כל קייטנה מחויבת באישור ביטחוני של קב"ט מוסדות חינוך ברשות
המקומית שבה מתקיימת הקייטנה.
יש להגדיר ולתחם את השטח המיועד לשמש כמגרש חניה.
יש להכיר את אמצעי ההתקשרות מול כל גורמי החירום.
בכל קייטנה במהלך היומיים הראשונים לפעילותה יש לתרגל את כל
החניכים בתרגיל כניסה למרחב "הכי מוגן שיש" ובתרגיל פינוי אל
מחוץ לשטח הקייטנה.
כל אדם בוגר (למעט אישה) המועסק בקייטנה חייב להציג בפני
מנהל הקייטנה אישור מהמשטרה על היעדר רישום פלילי בנושא
עבירות מין כולל עובדי הוראה-תוקף האישור הינו לשנה.
יש לוודא בדיקת תעודות המלווים הרפואיים והמאבטחים החמושים
יום לפני היציאה לטיול.
יש לוודא בדיקת האוטובוס לפני העלאת התלמידים






כל פעילות המתבצעת מחוץ לקייטנה בטווח של עד-300-מ'
אינה מחייבת אישור של הלשכה לתיאום טיולים .
כל פעילות המתבצעת בתוך הישוב ובנסיעה מישוב לישוב
באזורים  2ו 3-אינה מחייבת פניה ללשכה לתיאום טיולים.
כל פעילות אחרת יש לפעול עפ"י נוהל תיאום טיולים.









בקרי הטיולים ישתתפו בהשתלמויות המחוזיות
המתקיימות באחריות המפקח על הקייטנות במחוז.
משימות הפיקוח לבקרי הטיולים בחודשי הקיץ הינן
על פי סדר העדיפות הבא:
ביקור בקייטנה.
מפגש עם טיול יום ולילה.
ביקור במחנה יום ולילה.
ביקור בקורסי עזרה ראשונה.
רשימת הקייטנות לביקורת תוגשנה לבקרים בחתך
מחוזי/גיזרתי על ידי מפקח הקייטנות המחוזי על פי
תחזית של שבוע קדימה.











ביקור בקייטנה על ידי בקר הטיולים תתבצע על פי
רשימה שתוכתב לו על ידי מפקח הקייטנות המחוזי.
בקר הטיולים המאתר במרחב גזרתו קייטנות שאינן
מופיעות ברשימה יבצע להן ביקורת יזומה.
דפי הביקורת יועברו למנהל הקייטנה ,למפקח
הקייטנות המחוזי ,למנהל יחידת בקרת טיולים ולסגן
מנהל אגף הביטחון.
ארועים חריגים שנתגלו בקייטנה ידווחו מיידית בטלפון
למפקח הקייטנות המחוזי ולקב"ט המחוזי ולאחר מכן
בכתב גם לסגן מנהל אגף הביטחון.
ההחלטה על סגירת קייטנה הינה בסמכותה של
הרשות המקומית ובהנחייה של מינהל חברה ונוער.










מחוז צפון
יאיר עמיחי
אסא רז
נימר אלהייב
מחוז חיפה-דוד בהיר.
מחוז תל אביב-אבנר רועי.
מחוז מרכז-יוסי טבול+דוד בהיר.
מחוז ירושלים-ערן יוגב.
מחוז דרום.
א.יוסי זגרון.
ב.עוזי דביר
ג.אפי פרכטנר-מרחב אילת.

