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 2022נוהל רישום קייטנות  חופשת קיץ שנת 

 

 הוצאת מחייב לקייטנה עסק ניהול, 1968 – ח"התשכ, עסקים רישוי חוק לפי

 שלומם על שמירה למטרת עסק רישיון

 –' א 7.8 – קייטנות 7.8 עסקים רישוי בצו פריט מספר. הילדים של ובטחונם

 . נוער מחנה –' ב 7.8 -ו קייטנה

 חוק – להלן 1990 – ן"התש( ופיקוח רישוי) הקייטנות חוק – אחר חיקוק

 ).הקייטנות

 

  הקייטנה פתיחת מועד לפני ימים 30 מינימום יתבצע הקייטנות רישום זו בשנה

 יקודמו ולא יאושרו לא ימים 30מ פחות  יתקבלו אשר בקשות

 הקייטנה וימי 17 עד 3 בגילאי ילדים 11 לפחות בה שיש קייטנה - הבהרה

 .ברישיון מחוייבת - יומיים מעל  הם

 תחת ברשיון טעונות אינן" גלגלים על" והם קבע מבנה להן שאין קייטנות

 למשרד לפנות ומחויבות  הקייטנות לחוק כפופות הן אך - עסקים רישוי חוק

 .טיפול להמשך החינוך
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 לקייטנה עסק  רשיון לטובת רישוי הליך פתיחת במעמד לצרף שיש נספחים

 :לצרף יש

 מוסמך מקצועי גורם י"ע חתומה 1:100 מידה בקנה עסק תכנית •
 תקף  שכירות חוזה העתק •
 במידה התאגדות ותעודת חברות רשם או קייטנה -העסק בעל של ז.ת צילום •

 בתאגיד ומדובר

 קישור ב"מצ -קייטנה הפעלת לטובת החינוך ממשרד חתום אישור •
  החינוך משרד לאתר

• https://cms.education.gov.il/Educa
tionCMS/Applications/KTN/hp.ht

m 

   קייטנה – עסק לרשיון בקשה  נספח טופס •
 פעילויות התקיימו  שבהם האתרים לכלל תקפים עסק רשיונות •

 הקייטנה
 הקייטנה של הקבע למבנה -שירות נגישות אישור •
 .הקייטנה של הקבע למבנה בטיחות יועץ אישור •
 מפורט יומי ז"לו כוללת אשר  קייטנה  פעילות תוכנית /מפרט •
( קייטרינג)הסעדה שירותי של בתוקף יצרן רשיון+ עסק רשיון •

 .הסעדה  משירותי מזון מושכות אשר לקייטנות רק רלבנטי
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 ם:וברורי לשאלות

 gilad@nallit.org.il הגליל נוף עיריית עסקים רישוי רכז -הוביי גלעד

046478821 

 ג יום 13:00 עד 08:00 חמישי עד שני קהל קבלת ובשעות בימים לפנות ניתן

 18:00 עד 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה ,

 נתן שכטר

 רישוי עסקיםמחלקת מנהל 

 עיריית נוף הגליל
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