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 ד החינוך לאישור קיום קייטנהטופס בקשה ממשר 
 תאריך _________ 

 הסבר כללי  .1

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

 יש לצרף לטופס את אישורי הבטיחות והביטחון.  ב. 

פטו ג.  שאינן  לקייטנות(,  קייטנות  רישוי  מחובת  )פטור  עסקים  רישוי  צו  לפי  עסק  מרישוי  רות 
, תגשנה את הטופס כשהוא חתום ומאושר על כל מרכיביו לרשות המקומית כדי  1998– התשנ"ח

לרישוי   )המחלקה  המקומית  לרשות  הטופס  הגשת  קייטנה.  לפתיחת  עסק  רישוי  ממנה  לקבל 
 ק לפתיחת קייטנה. עסקים( היא חלק מהתהליך של קבלת רישוי העס

 פרטי הקייטנה  .2

 המחוז: __________ 

  _________________ הקייטנה בתחום הרשות המקומית 

  :הקייטנה בתחום המועצה האזורית ____________ שם היישוב ________ 

 _________________________________________________ שם הקייטנה: 

 כתובת הקייטנה: _______________________________________________ 

 מס' הטלפון: ______________________ מס' הפקס': __________________ 

 _____________________________________________ שם מנהל הקייטנה:  

 מס' ת"ז של מנהל הקייטנה: _______________________________________ 

 כתובת מנהל הקייטנה: __________________________________________ 

 מס' הטלפון הנייד: _______________ מס' הטלפון בבית: ________________ 

 _______________ הדוא"ל: _________________________ מס' הפקס': ___ 

 בעלות הקייטנה: _______________________________________________ 

 הכתובת: ____________________________________________________ 

 מס' הטלפון: _________________ מס' הטלפון הנייד: __________________ 

 וער: __________________ מס' החניכים המש

 משך פעילות הקייטנה: מתאריך  ____________ עד תאריך ________________ 

 שעות הפעילות בקייטנה: ________________ 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

 של הקייטנה הנושאים העיקריים  

 ____________________________________________________  א. 

 ____________________________________________________  ב. 

 ____________________________________________________  ג. 

 כוח האדם בקייטנה  .4

 הנהלת הקייטנה  א. 

השם  התפקיד 
 המלא 

 המין  הגיל  ההשכלה  מס' ת"ז 

      מנהל הקייטנה 

      המדריך הראשי 

      רכז הביטחון 

      החובש 

      המע"ר 

 צוות ההדרכה  ב. 

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

השם  התפקיד  מס'
 המלא 

 המין  הגיל  ההשכלה  מס' ת"ז 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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 ומעלה(  18מדריכים בוגרים )מגיל  

השם  התפקיד  מס'
 המלא 

 המין  הגיל  ההשכלה  מס' ת"ז 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 הצהרת מנהל הקייטנה  .5

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

 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. 

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

 

 התאריך: _______________________       

 השם המלא: ____________________       

 חתימה: _______________________       
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 אישור על בטיחות הקייטנה  .6

אסמכתה למנהל הקייטנה מול מחלקת רישוי עסקים  )הסבר: אישור זה משמש  
ברשות המקומית כי השטח שבו הקייטנה עתידה לפעול נבדק בידי יועץ בטיחות  

 והוא אישר שהמבנה, החצר והמתקנים מתאימים להפעלת קייטנה במקום.( 

עזר   רשימת  )מצורפת  הקייטנה  בשטח  בטיחות  מבדק  ערכתי  כי  מאשר  אני 
ב  ראה  בטיחות;  ולאחר    7- לבדיקת  והמתקנים,  המבנים  זה  ובכלל  להלן(, 

מתאימה   התשתית  כי  מאשר  אני  והמפגעים  הליקויים  טופלו  כי  שבדקתי 
 להפעלת קייטנה.

 

 __________  __________  __________  __________  __________ 
מס' אישור   שם המשפחה  השם הפרטי 

 הבטיחות 
 חתימה  התאריך 
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 רשימת עזר לבדיקת הבטיחות  .7

)הסבר: רשימה זו מטרתה לסייע ליועץ הבטיחות בבדיקת הבטיחות בשטח הקייטנה. בתום המבדק יגיש יועץ הבטיחות את ממצאיו  

 לתיקונים ולהסרת המפגעים הנדרשים; כל זאת כדי לקבל את האישור הסופי על בטיחות הקייטנה.(למנהל הקייטנה וינחה אותו באשר  

מ
 ס'

 קיים/חסר  נושא הבדיקה 
 בוצע/לא בוצע 

 הערות 

לקייטנה   .1 ותברואה  בטיחות  רכז  קיים 
הקייטנה   שמנהל  אפשר  קטנה  )בקייטנה 

 ישמש בתפקיד זה(. 

  

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

 המנכ"ל. 

  

שרפה   .3 של  למקרה  תפקידים  בעלי  נקבעו 
 והם תודרכו. 

  

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

 המחייבות. 

  

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

  

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

  

מתקני החשמל במבנה ובחצר נבדקו בידי   .7
 חשמלאי מוסמך. 

  

למלאכה   .8 העבודה  ולאמנויות  כלי 
בחוגים   שימוש  בהם  שנעשה  והחומרים 

 נמצאו תקינים. 

  

   ציוד העזרה ראשונה תקין.  .9
לסוג   .10 ומתאים  תקין  האש  כיבוי  ציוד 

 הפעילות. 
  

קיימים מעקות ומאחזי יד בכל המקומות   .11
 הנדרשים. 

  

בדלתות המבנה קיימים אמצעים המגנים   .12
באצבעות   פגיעה  בין  מפני  הגנה  )אמצעי 

הדלת למשקוף, גלגל להאטת הדלת ותפס  
 בסוף מהלך הפתיחה(. 

  

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

 ואין מכשולים בקרבתם. 

  

)בדיקת   .14 תקינים  המשחק  מתקני 
 המתקנים תהיה ויזואלית(. 

  

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

 והגנה ברצפה ובצדדים וכד'. 
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 אישור ביטחוני  .8

 )יוגש בשלושה עותקים(  

 חלק א' )ימולא על ידי מבקש הרישיון(  

 שם הקייטנה: _________________________  א. 

 _________________________ מען הקייטנה:  ב. 

  

 _____________________________________ 

תעודת   התאריך: _________ שם הקב"ט: ________ חתימה: ג.  מספר   __________ הקייטנה:  מנהל  שם 
 הזהות שלו: ________ 

 ___________________________ הקייטנה תתקיים בין התאריכים   ד. 

 האחראי על הביטחון בקייטנה: ____________________________  ה. 

 מספר השומרים החמושים בקייטנה: ________________________  ו. 

התקיים  ז.  ישראל  משטרת  לבין  בקייטנה  לביטחון  האחראי  בין   המפגש 
 ביום _____________ ומולאו כל דרישות הקייטנה.

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

 התאריך: _________________ שם החותם: _____________________  

 חתימה: __________________  

 יש לצרף את התכנית לאבטחת המקום. 

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

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

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

 דרישות האבטחה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות. כן/לא ב. 

 דרישות מיוחדות לביטחון בקייטנה: ________________________  ג. 

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

 הנימוקים לסירוב: _____________    

 תפוצה: רשות הרישוי         

 קצין הביטחון המחוזי במשרד החינוך    



11.7–22  –  החלפה הוראות קבע              
 

עמ'   2011  באפריל  1,  באדר ב'  התשע"א  כ"ו (,  )ב 8/עא מנכ"ל    חוזר     עמודים   36מתוך    27  
 
 

8 

 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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 יועץ בטיחות  אישור טופס

לטופס: הקייטנה    הסבר  למנהל  אסמכתא  מהווה  זה  ברשות  טופס  עסקים  רישוי  מחלקת  מול 
עץ בטיחות וכי הלה אישר שהמבנה,  המקומית כי השטח שבו עתידה לפעול הקייטנה נבדק בידי יו

 החצר והמתקנים מתאימים להפעלת קייטנה במקום. 

  

שר כי ערכתי מבדק בטיחות בשטח הקייטנה )מצורפת רשימת עזר לבדיקת בטיחות( הכולל  הנני מא
התשתית   כי  מאשר  הנני  והמפגעים  הליקויים  טופלו  כי  שבדקתי  ולאחר  והמתקנים,  המבנה  את 

 מתאימה להפעלת קייטנה. 

 

  ___________  ____________          _______________________

  __________  __________ 

 חתימה     תאריך                              שם משפחה   שם פרטי 

 

 

 

 מס' אישור כשירות 
 העבודה  )לפי חוק ארגון הפיקוח על

ברשות   חינוך  מוסדות  בטיחות  מנהל  או 
ומכון   החינוך  משרד  ידי  על  שהוכשר 

 )התקנים הישראלי
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 לקייטנה טופס מבדק בטיחות כללי 

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  
ולהסרת   לתיקונים  באשר  אותו  וינחה  הקייטנה  לרכז  בטבלה  ממצאיו  את  הבטיחות  יועץ  יגיש 

 הנדרשים, כל זאת כדי לקבל את אישור הבטיחות הסופי הנדרש.  המפגעים
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 נושא הבדיקה  מס'
 קיים/חסר 

בוצע/לא  
 בוצע 

 הערות 

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

 זה.(

  

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

 בחוזר המנכ"ל. 

  

של   .3 למקרה  תפקידים  בעלי  נקבעו 
 שרפה והם תודרכו. 

  

ובו   .4 בטיחות  תיק  מצוי  בקייטנה 
והוראות   האישורים  כל  מרוכזים 

 הבטיחות המחייבות. 

  

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

 לבטיחות בקייטנות. 

  

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

  

ובחצר   .7 במבנה  החשמל  מתקני 
 נבדקו בידי חשמלאי מוסמך. 

  

ולאמנויות   .8 למלאכה  העבודה  כלי 
שימוש   בהם  שנעשה  והחומרים 

  נמצאו תקינים.בחוגים  

  

9.  

   ציוד העזרה ראשונה תקין  

ציוד כיבוי האש תקין ומתאים לסוג   .10
 הפעילות. 

  

בכל   .11 יד  ומאחזי  מעקות  קיימים 
 המקומות הנדרשים. 

  

אמצעים   .12 קיימים  המבנה  בדלתות 
באצבעות   פגיעה  מפני  המגנים 
למשקוף,   הדלת  בין  הגנה  )אמצעי 

הדלת   להאטת  בסוף גלגל  ותפס 
 מהלך הפתיחה(.
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ומקומות   .13 השבילים  הרחבות, 
נקיים   החצר  בשטח  המשחק 
מכשולים   ואין  ושקעים  מבורות 

 בקרבתם.

  

)בדיקת   .14 תקינים  המשחק  מתקני 
 המתקנים תהיה ויזואלית(. 

  

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

 ובצדדים וכד'. ריפוד והגנה ברצפה 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ימולא על ידי מבקש  חלק א'  טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה )יוגש בשלושה עותקים(  

 הרישיון( 

 שם הקייטנה:..............................  .א

 מען הקייטנה:..............................  .ב

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

 הקייטנה תתקיים בין התאריכים:..............................  .ד

 האחראי על הביטחון בקייטנה:..................................  .ה

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

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

המפגש בין האחראי לביטחון בקייטנה לבין משטרת ישראל התקיים ביום.............. ומולאו   .ח

 כל דרישות הקייטנה 

 הנני מצהיר כי כל הפרטים מלאים ומדויקים, ואני מבקש שינתן אישור להפעלתה  .ט

שם החותם......................... תאריך............... ....... 

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

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

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

 מתאימים להוראות. כן/לא  פרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו .א
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 דרישות האבטחה נבדקו ונמצאו מתאימות להוראות. כן/לא .ב

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

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

 לסירוב:..................................................................................................הנימוקים  

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

 

 תפוצה: רשות הרישוי 

 נוך קצין הביטחון המחוזי במשרד החי 

 מבקש הרישיון 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 2001עבריני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים, התשס"א 
 
 
 

  מחוז     אל: המפקח המחוזי על הקייטנות  
 
 

  מנהל הקייטנה     מאת:
 
 

  כתובת הקייטנה    ברשות  
 
 

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

 מצ"ב הרשימה שאושרה בידי משטרת ישראל. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  תאריך  
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 בכבוד רב,        
 
 

 מנהל הקייטנה        
 

   שם מלא.       
 

    חתימה         
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 אישור משטרה/רשימה מרוכזת בקשת המעסיק לקבל 

 

 ____________ __________ _________________  ____________ 
 מען                               מיקוד                     טלפון                            שם המוסד     

 

 מען  תאריך לידה  שם משפחה  שם פרטי  מספר זהות  מס'

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 תעודת מוסד 

 ________________ 2_________________    סוג המוסד 1שם המוסד 
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 _______________________ 1_______________ מען המוסד 3מס' רישום 

 

 מיקוד__________________ טלפון ___________________________ 

 

 _____________   ______________    ______________ הח"מ   אני 
זהות                 תעודת  משפחה       שם  פרטי        שם 
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 _____________   /  מנהל התאגיד  _______________      4מנהל המוסד 
 שם המוסד                                                   שם התאגיד                            

 
 

 _/_______________ אחראי על קבלת אדם לעבודה ב____________ 
 שם המשרד הממשלתי      שם רשות מקומית                                                       

 
 

 מאשר כי תעודה זו ניתנת על ידי בענין העסקתו במוסד של __________   
   שם משפחה___________תעודת זהות               שם פרטי            

 
 

 מוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק. אני מצהיר כי ה
         תאריך ______________  חתימה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                                                                           
אם שם המוסך אינו ידוע בעת הגשת הבקשה,יצוין סוג המוסד בלבד, ואין צורך למלא את פרטי    1 
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 מען המוסד. 
 הרשימה שלהלן: נא ציין את סוג המוסד מתוך  2

יום   לקטינים,מעונות  קטינים,מעונות  בו  ששוהים  חינוכי  קטינים,מוסד  בו  שלומדים  ספר  בית 
ומשפחתונים לקטינים,מרכזי תרבות נוער וספורט,מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים  

בהסעת    בין השאר קטינים,גן ילדים,גן חיום,גן שעשועים,תנועת נוער,עסק להסעה העוסק בין השאר
קצובות קטינים,עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים,בריכת שחיה  
חולים   ובתי  קטינים,מרפאות  שוחים  שבהם  מועדון  או  לקטינים,קייטנה,פנימיה  גם  הפתוחה 

 לילדים,מחלקות ילדים בבתי חולים. 
 אם התאגיד רשום על פי חוק  3
בין ארבע האפשרויות:מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי  נא מלא את האפשרות המתאימה מ  4

 במשרד ממשלתי או אחראי ברשות מקומית. 
 

 בקשת בגיר לקבל אישור משטרה

 

                            אני הח"מ  .1
    ת'ז          שם משפחה          שם פרטי  

 
                 

              ______________  _______________________  ______________ 
 תאריך לידה                               מען                                    מיקוד                      

 
סד  מבקש כי ינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי חוק, להעסקתי במוסד בטופס תעודת מו

 המצורף. 
 
 . אני מייפה את כוחו של ___________________ ___________________ 2

 שם פרטי                    שם משפחה                                                                  
 

 ___________________    להגיש בקשה זו בשמי       
 תעודת זהות                  

 
 

 . תעודת מוסד 1מצ"ב:   
 . צילום תעודת זהות של הבגיר* 2              

 

 הבקשה אינו הבגיר*אם מגיש 

 

 

________________                                                    ______________ 

 חתימה                                                                                   תאריך
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 הפרטים שיש לצרף לטופס הבקשה לאישור של משרד הבריאות  

 

 המחנה מתקיים בתחום הרשות:__________________.  •

 ביישוב: _____________________________. •

 שם הקייטנה: __________________________.  •

 כתובת הקייטנה: עיר/יישוב: ________  רח' _______________  •

 מס' _______ מיקוד ______.  •

 ____________________________. שם מבקש הרישיון )הבעלות(:  •

 מס'' ת"ז של מבקש הרישיון )הבעלות(: _______________.  •

 כתובת מבקש הרישיון )הבעלות(: __________________.  •

 מס' הטלפון: __________, הנייד: ______________.  •

 . __________________מס' פקס: _________, דוא"ל:  •

 _. שם מנהל הקייטנה: ______________ •

 מס' ת"ז של מנהל הקייטנה: ________________. •

 כתובתו הפרטית: ___________________________________  •

 מס' הטלפון: _________, הנייד: __________  •

 פרטים והתכנית פעילות 

 מס' החניכים : ____________.  •

 גיל החניכים: ________________.  •

 משך הפעילות :  •

 _________. מס' מחזורים ____________. מיום _______ עד יום  •

 שעות הפעילות: ______________________.  •

 מקום שבו הקייטנה אמורה לפעול: _________________.  •

 

לוח התוכנית שבועית לפעילות כולל טיולים ולרחצה לפי ימים )אפשר לצרף כנספח  

 חתום על ידי מגיש הבקשה(

 זמן  התאריך 

בין שעה 

 זמן  התאריך  התכנים  המקום

בין שעה 

 התכנים  המקום
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 לשעה  לשעה 

        

 ג. מתקני תברואה 

  ________________________________ כימי/אחר(/ קבועסוג השירותים )

 עזרים סניטאריים:  סבון נוזלי  כן / לא.                 נייר טואלט כן / לא. 

 מתקן עם מגבות נייר  כן / לא.                      פח אשפה עם שקית ומכסה  כן / לא. 

מס' 

 משתמשים 

 אסלות 

25ל  1  

ילדים,  

 לפחות 

 משתנות 

40ל  1  

ילדים,  

 לפחות 

כיורי  

 רחצה

 מקלחות 

במחנות  

 נוער

     ילדים 

     סגל 

 
 

 ד. מים 

__________דרכי אספקת מים מקור המים _________________ •

________ ________ 

מס' מתקנים למים צוננים   •

____________________ ___________________________ 

 ו.  מזון

שם ומס' טלפון סוללרי האחראי על קבלה, הכנה וחלוקת המזון   •

_______________ _______ 

מקור המזון  

_________________________________________________________    

שיון ישיון העסק + רי יש לצרף צילום של ריצרן המזון צעות )אם האספקה היא באמ

 יצרן( 

 האספקה במנות אישיות / תפזורת  .  •

 , הרכב, שעות אכילה(  . תפריט שבועיהמוגש )  המזון  יסוגלצרף פירוט  •

מס' ארוחות   •

_________________________ ________________________ 
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   ___________   )אמצעי חימום/ קירור(טיפול במזון להובלה  וציוד אופן ו •

מקום הכנת המזון  

_____________________________________________________

_ 

ציוד:  ארונות, מדפים לאחסון מוצרי מזון, מקרר, כיורים עם מים חמים וקרים, 

משטחי עבודה, מד חום,  

אחר___________________________________________  )סמן את  

 הקיים בעיגול(. 

כיור לנטילת ידיים, סבון נוזלי, נייר לניגוב ידיים, פח אשפה  עזרים סניטאריים:

 )סמן את הקיים בעיגול(. 

 ז .  שימוש במתקני מים לרחצה ) בריכות שחייה, פארק מים, מתקנים מתנפחים וכו'( 

שם בריכת שחייה   _____________         •

 ______מיקום)כתובת(___________________ 

יש לצרף צילום של רישיון העסק הערה:   

ח .  שטחי הצללה 

מ''ר לחניך  3____________________________________________)בבריכה 

    לפחות,

משטח   30%משטח החצר, מעון יום  15%משטח החצר, ב''ס  25%בגן ילדים                

 החצר( 

ט. ציוד בתרמילי עזרה ראשונה כמפורט בתוספת השלישית  

    ___________________ציוד רפואי   

כמפורט תוספת השנייה _________________________________                  

 י . טיפול באשפה 

_____________________________)במיכלים   • ואחסון  ריכוז  אמצעי 

 פעמים ביום למתקן האשפה המרכזי(.  3מתאימים ותפונה לפחות 

בתדירות ______________________________) • בתדירות של פעם   פינוי 
 (ביום לפחות לאתר מאושר 

 
 הצהרת מרכז המחנה )ימולא ע"י מרכז הקייטנה(

 אני מצהיר ש: 

תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש תשל''ו    -תי את תקנות רישוי עסקים  קרא  •
 ואני מתחייב לפעול לפיהן.  1975 –

 מצורף:  •
. רישיונות עסק של האתרים והבריכות המבוקשים לפעילות. 1  
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. )במידת הצורך( שיון יצרן של הקייטרינגישיון העסק ורי ר. 2  
כוללת פירוט שמות בריכות השחייה ומועדי השימוש  . תוכנית פעילות יומית מפורטת 3

 )יום, שעה( 

                                                                  

חתימה                          תאריך                                               
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 1נספח מס'  
 

הפעלת    הפרטים שיש לצרף לטופס הבקשה לאישור של משרד הבריאות  עבור
 :   2021קייטנה/מחנה  בשנת 

 פרטי המחנה/קייטנה  .א
 המחנה מתקיים בתחום הרשות:__________________. 

 ביישוב: _____________________________.

 שם הקייטנה: __________________________.

 כתובת הקייטנה: עיר/יישוב: ________  רח' _______________ 

 _______ מיקוד ______. מס' 

 שם מבקש הרישיון )הבעלות(: ____________________________.

 מס'' ת"ז של מבקש הרישיון )הבעלות(: _______________. 

 כתובת מבקש הרישיון )הבעלות(: __________________.

 הטלפון: __________, הנייד: ______________. מס' 

 . __________________מס' פקס: _________, דוא"ל: 

 שם מנהל הקייטנה: _______________.

 מס' ת"ז של מנהל הקייטנה: ________________.

 כתובתו הפרטית: ___________________________________

 __מס' הטלפון: _________, הנייד: ________

 פרטי המחנה/קייטנה והתכנית פעילות .ב

 מס' החניכים : ____________.  •

 גיל החניכים: ________________. •

 משך הפעילות :   •

 מיום _______ עד יום _________. מס' מחזורים ____________. •

 שעות הפעילות: ______________________. •

 מקום שבו הקייטנה אמורה לפעול: _________________. •

 ח התוכנית לטיולים ולרחצה לפי ימים )אפשר לצרף כנספח חתום על ידי מגיש הבקשה( לו •

 זמן התאריך 

בין שעה  

 לשעה

 זמן התאריך  התכנים המקום 

בין שעה  

 לשעה 

 התכנים המקום 

        

 מתקני תברואה   .ג

 השירותים )קבוע/כימי/אחר( _________________________________________   סוג 

 עזרים סניטאריים:  סבון נוזלי  כן / לא.                נייר טואלט כן / לא. 

 מתקן עם מגבות נייר כן / לא.                           פח אשפה עם שקית ומכסה כן / לא.             

מס'  

 משתמשים 

 מקלחות כיורי רחצה משתנות ותאסל

 במחנות נוער

     ילדים 

     סגל 

 מים .ד
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 __________________ מקור המים _______________________________________ •

מס' מתקנים למים צוננים  •

 ____________________________________________________ 

 

 

  מזון  .ה
שם ומס' טלפון סוללרי האחראי על קבלה, הכנה וחלוקת המזון  •

________________________ 

 מקור המזון _________________________________________________________   

        ילום של רישיון העסק + רישיון יצרן(יש לצרף צ)אם האספקה היא באמצעות יצרן המזון 

 האספקה במנות אישיות / תפזורת  .   •

 לצרף פירוט סוגי המזון  המוגש )תפריט שבועי, הרכב, שעות אכילה  . •

 _________________________________________________________מס' ארוחות   •

 ציוד להובלה  וטיפול במזון )אמצעי חימום/ קירור(  _______________________________    •

 מקום הכנת המזון ______________________________________________________

כיורים עם מים חמים וקרים, משטחי עבודה,  ציוד:  ארונות, מדפים לאחסון מוצרי מזון, מקרר,

 אחר                  

_________________________________________________  )סמן את הקיים         

 בעיגול(. 

עזרים סניטאריים: כיור לנטילת ידיים, סבון נוזלי, נייר לניגוב ידיים, פח אשפה )סמן את הקיים 

 בעיגול(.  

 ) בריכות שחייה, פארק מים, מתקנים מתנפחים וכו'(  ני מיםו.  שימוש במתק

שם בריכת שחייה   _____________         •

 מיקום)כתובת(_________________________  

 יש לצרף צילום של רישיון העסק הערה:        

מ''ר לחניך   3____________________________________________)בבריכה  ז.  שטחי הצללה 

    לפחות,

 משטח החצר(  30%משטח החצר, מעון יום  15%משטח החצר, ב''ס  25%בגן ילדים                

        ציוד רפואי___________________ כמפורט בתוספת השלישית ח. ציוד בתרמילי עזרה ראשונה 

  _________________________________________ כמפורט תוספת השנייה               

   ט. טיפול באשפה 

אמצעי ריכוז ואחסון _____________________________)במיכלים  מתאימים ותפונה   •

 פעמים ביום למתקן האשפה המרכזי(.  3לפחות 

יום לפחות לאתר  פינוי בתדירות ______________________________) בתדירות של פעם ב •
   מאושר(

 
  

 הצהרת מרכז המחנה )ימולא ע"י מרכז הקייטנה(
 אני מצהיר ש: 
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ואני מתחייב  1975 –תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש תשל''ו  -קראתי את תקנות רישוי עסקים  •
 לפעול לפיהן. 

 מצורף:   •
 . רישיונות עסק של האתרים והבריכות המבוקשים לפעילות. 1
 העסק ורישיון יצרן של הקייטרינג )במידת הצורך(.  . רישיון 2
 . תוכנית פעילות יומית מפורטת כוללת פירוט שמות בריכות השחייה ומועדי השימוש )יום, שעה(    3

                            

 _________                                                                   _________ 
 יך                                                                             חתימה תאר    

 

 

 


