אגף שיפור פני העיר (ש.פ.ע)
מחלקת רישוי וקידום עסקים
עריית הוד השרון
טל  , 09-7759507:פקס09-7759947 :

רישוי עסקים לקייטנות בעיריית הוד השרון
*לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח  ,1968ניהול עסק לקייטנה מחייב הוצאת רישיון עסק
למטרת שמירה על שלומם וביטחונם של הילדים.
מספר פריט בצו רישוי עסקים:
 7.8א' -קייטנות
 7.8ב' -מחנות נוער
* חיקוק אחר -חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן ( 1990קישור).
הבהרה :קייטנה שיש בה לפחות  11ילדים מגילאים  3ועד  17שנים ,וימי הקייטנה מעל
יומיים חייבת ברישיון עסק.
בתאריך ה 10.05.12 -פורסם צו רישוי עסקים פטור מחובת רישוי לקייטנות ובו מפורטים כל
סוגי הקייטנות הפטורות מרישוי עסק (קישור).
להלן רשימת הקייטנות הפטורות מרישיון עסק:
 בית ספר הפועל ברישיון על פי חוק פיקוח על בתי הספר.
 גן ילדים הפועל ברישיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר.
 רשות מקומית ,תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף  249א לפקודת העיריות.
 מתנ"ס עירוני או מתנ"ס הפועל באתר הקבע שלו.
 אקי"ם ישראל -אגודה לאומית לקימום מפגרים בישראל.
 תנועת נוער -הנוער העובד והלומד ,בני עקיבא ,הצופים ,השומר הצעיר ,בית"ר,
מחנות העולים ,הנוער הדתי העובד והלומד ,מכבי צעיר ,עזרא ריאל ,תנועת נוער
הערבי ,בנות בית יעקב ,האיחוד החקלאי ,פרחי הדגל צבאות ה' ,תנועות הצופים
הערבים והדרוזים בישראל.
 איל"ן -איגוד ישראלי לילדים נפגעים.
 אלו"ט -אגודה לאומית לילדים אוטיסטים.
תהליך רישוי עסק לקייטנה:
בקשה לרישיון עסק מגישים למחלקת רישוי עסקים ,ברחוב בן גמלא .28
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרת רישוי והצגת קבלה .את האגרה ניתן לשלם
במחלקת הגביה ברחוב הבנים  14קומה .6
גורמי רישוי לקייטנה:
 .1משרד החינוך -הנותן את דעתו על התכנים של הקייטנה והבטיחות.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/kaytanot.htm
 .2משרד הבריאות -בודק תנאי תברואה של המזון הניתן לילדים ותנאים אחרים .לשם
כך יש למלא פרטים בטופס הקייטנה של משרד הבריאות( .קישור)

 .3כיבוי אש -מתייחס לאבטחת המקום ומניעת דליקות.
 .4משטרה -רק לפריט  7.8ב' מחנה נוער .תשלח הפניה לידיעה.
 .5מח' ביטחון עיריית הוד השרון -בעלי הקייטנות יעברו תדרוך טרם תחילת הקייטנות.
רק לאחר קבלת אישור כל הגורמים .יונפק רישיון עסק לקייטנה.
יש לשים לב :יציאה לאתרים טעוני רישוי מחוץ לקייטנה מחויבת בהצגת רישיון עסק לכל
אתר ואתר כגון בריכות שחיה.

דגשים למפעילי קייטנות
ראשית מודגשת החובה על כל מפעילי הקייטנות/רכזים/מדריכים לפעול לבריאותם,
ביטחונם ושלומם של חניכי הקייטנה ,זהו צו מוסרי עליון המוטל עליהם וכדי להצליח הם
חייבים להבין את המחויבות המקצועית המונחת לפניהם .מנהל/מפעיל קייטנה חייב
להיות בקי בהוראות חוזר מנכ"ל קייטנות של משרד החינוך ולפעול בהתאם להנחיות.
על הרשות המקומית ,מחלקת רישוי עסקים ,לוודא כי בידי מנהל הקייטנה מצויים האישורים
המחייבים שלהלן:
 .1אישור המפקח על הקייטנות של משרד החינוך הכולל אישור התכנית החינוכית.
 .2אישור משרד הבריאות.
 .3אישור בטחוני של קב"ט הרשות (תדרוך טרם תחילת הקייטנה).
 .4מנהל הקייטנה מחזיק חוזר מנכ"ל מעודכן ,הוא בקי בתוכנו ופועל בהתאם להנחיותיו.
תברואה והיגיינה בקייטנה:
מנהל הקייטנה/מפעיל/רכז/מדריך מחויבים לשים דגש על נושא היגיינה ,בדיקת מתקנים
סניטאריים ,שטיפת ידיים של החניכים ,סבון נוזלי ,נייר ניגוב ,פחי אשפה עם ניילון,
שירותים נקיים וכדומה.
מזון:





קבלת המזון והכנת הכריכים תתבצע במטבחון מופרד לחלוטין מכל פעילות
אחרת .באזור נקי ובתנאי תברואה נאותים.
שמירה על המזון באמצעי קירור.
אספקת המזון ממקור מאושר בלבד ,בעל רישיון יצרן ורישיון עסק בתוקף.
השתייה תיעשה בכוסות חד פעמיות.

מתקנים מתנפחים:
באחריות מנהל הקייטנה לקבל את כל האישורים הנדרשים ממפעיל המתנפחים
ולפעול בהתאם להנחיות משרד החינוך נוהל מתנפחים .2012
על פי הנחיות משרד הבריאות -לא תאושר כל פעילות שבה קיים מגע של גוף האדם
עם מים או כל נוזל אחר שאינו מטופל ובפיקוח (כגון בריכות קטנות ,מתנפחים,גיגיות,
מגלשות)

