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האישורים )הרשומים מטה( ע"פ הוראות משרד החינוך, כל מנהל קייטנה יחזיק תיק מנהל שיכלול את כל 

 המחויבים לניהול תקין של הקייטנה ויציג אותו במהלך ביקורת לגורמים השונים.

 תיק הקייטנה ילווה את המדריך בכל פעילות באשר היא.

 

 פרטי הקייטנה:. 7

 מס' החניכים הממוצע בקבוצה , מס' אנשי הסגל בקייטנה  , מס' החניכים בקייטנה    

 .79מס' המדריכים הבוגרים מעל גיל     , הצעיריםמס' המדריכים     

 

 תיק מנהל הקייטנה:. 0

 . רישיון עסק7    

 .. אישור משרד החינוך לתוכנית החינוכית וכ"א0    

 .. אישור השתתפות בהשתלמות מנהלי קייטנות מחוזית0    

 .. אישור קב"ט רשותי9    

 .. אישור יועץ בטיחות5    

 ( על היעדר עברות מין )כולל עובדי 79. אישור משטרה לגבי סגל הקייטנה )גברים מעל גיל 7    

 .הוראה(        

 .. אישור משרד הבריאות6    

        ====================================== 

 אינו יודע  ע או המשתתף בקייטנה ואישור על כך שילדם יוד הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם. 9    

 לשחות. )כולל  רשימת בעיות בריאות חריגות, ובכלל זה בעיות התנהגות, תרופות ומכשור  נלווה(.        

 .  ריכוז כתובות וטלפונים לחירום: 4   

 , קב"ט מחוזי, מפקח מנהל החברה והנוער.המועצהמשטרה, מד"א, כיבוי אש, קב"ט         

 טת  של חניכים וחברי צוות הקייטנה  הכוללת דרכי התקשרות עם ההורים . רשימה מעודכנת ומפור73  

 לרבות כתובת  מגורים,  מספרי טלפונים בבית, בעבודה וניידים.        

 . אישור קצין בטיחות בתעבורה על תקינות האוטובוסים שהקייטנה מפעילה.77  

 יטנה עומדת לבקר בהם.של כל אתרי הבילוי שהקי בתוקף . תצלומי רישיונות העסק70  

 . נוהל הדיווח של רכז ההסעה למנהל הקייטנה ולהורים במצבים שבהם הילדים אינם מגיעים לקייטנה.70  

 . נוהל דיווח להורים על ילדים שנשרו מהקייטנה מסיבות שונות.79  

 . נוהל פינוי קייטנה בשעת חירום.75  

 . חוזר מנכ"ל מעודכן בנושא קייטנות.77  

 .תעודות הסמכה של כלל המדריכים בקייטנה )מדצי"ם, משצי"ם ומדריכים מקצועיים( .76  

 

 ימסרו למנהל הקייטנה במעמד החתימה על רישיון העסק. 7-0המסמכים בסעיפים   

 

 להזכירכם, משרד החינוך מבצע ביקורות בקייטנות.

 אורנה שטיימן                                  בתיק הקייטנה. כל המסמכיםנא הקפידו על הימצאות 

 רישוי עסקים                                                                                                            



 

 

 ו"תשע ב אדר ז"י 
 7102 מרץ 72 

 091011סימוכין: 

 


