
 

 

  

 

 

 .  כרוםדפדפן  את יש לפתוח .1

 :לדף הבית של המערכת יש להיכנס .2

http://cms.education.gov.il/educationcms/appli

cations/ktn/hp.htm  

לכלל  בדף זה ישנם חומרי הדרכה , הודעות ועדכונים

 משתמשי המערכת.

 על יש ללחוץ  .3

 קוד משתמש וסיסמה או  SMSמס' ת"ז +  יש להזין .4

הכניסה מאובטחת באמצעות מערכת ההזדהות 

להיכנס אליה ע"י האישית של משרד החינוך וניתן 

 .הזנת פרטי הזדהות אישיים

 

 

 

 

בדף הבית של המערכת ניתן לאתר את הבקשות לפי 

 כלל הבקשות. שלקריטריונים שונים וכן ניתן לראות סיכום 

 איתור בקשות:

 
בפס האיתור ניתן לסנן עפ"י הצורך ולסיום ללחוץ על 

. 

 

ניתן לראות את סיכום מצב כלל בתחתית פס האיתור 

ולבקשות הממתינות  ,הבקשות בחלוקה לבקשות שאושרו

 לטיפול אגף רישוי ו/או מפקח:

 
 

 

 

 

 

בדף הבית על מנת לצפות בפרטי  השם הקייטנעל  יש ללחוץ

 . המידע מחולק ללשוניות .ההקייטנ

 

 

 ., כתובת, פרטי התקשרות ומאפיינים השם קייטנ

 

  .טווחי תאריכים של הקייטנה, ללא חפיפה בין התאריכים

 

 .יהאחראפרטי מנהל הקייטנה והגוף 

 

 .מסמכים נדרשים שצורפו לבקשה

 

התחייבות מנהל לאימות הפרטים ושמירה על הנהלים  

 .על הגשת בקשה לקייטנה אישורוהדפסת 

 

 רישוי והמפקח.אישור תקינות המסמכים ע"י אגף 

אפשרית כאשר  הקייטנחפיפה בין מחזורי הערה:   

   .מדובר באשכול גנים

 

 

 

 

 

, ניתן  אישור בקשהבמסך פרטי בקשה לקייטנה בלשונית 

 לאשר את תקינותם.יש לצפות במסמכים ו

רישוי  ומינהלהמפקח המחוזי מאשר את התכנית החינוכית 

 מאשר את תקינות יתר המסמכים.

נכון לחופשת הקיץ הנוכחית מפקח מחוזי רשאי לאשר גם 

 את יתר המסמכים.

 

 
 

 פרטי בקשה לקייטנה כניסה למערכת 

 לאישור קייטנות איתור בקשות
 אישור בקשה
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 צפיה במסמך 

. המסמך ייפתח באותה חלונית  על   יש ללחוץ

, ניתן לפתוח זאת בכרטיסיה חדשה בתצוגה מוקטנת

 . בלחיצה על 

 

 אישור מסמך 

יש לשנות את מצב  רישוילעדכון מפקח/אגף בעמודה 

 . תקיןל נבדק טרםהמסמך מסטטוס 

 
 ניתן להוסיף הערות למסמך במידת הצורך.

 

 יש ללחוץ על  ,בסיום אישור כל המסמכים

 .בתחתית החלונית

 

לאחר אישור כלל המסמכים , המערכת מנפיקה 

וסטטוס  ,למנהל הקייטנה המטית אישור קייטנואוט

 הבקשה ישתנה ל: אישור הונפק.

 בלחיצה על במידת הצורך  ניתן להפיק העתק אישור

בתחתית החלונית אישור  

 בקשה במסך פרטי הבקשה.

 

 

 

 

 

לא לסמן אותו במידה ואחד המסמכים לא תקינים , ניתן 

  את הדרוש תיקון.ולציין בהערה  תקין

 את הדרוש לתיקון .  הערות מפקחחובה לציין בשדה 

 .לסיום  יש ללחוץ על 

 ממתינה לקליטת מסמכים סטטוס הבקשה ישתנה ל

ותישלח על כך הודעה למנהל הקייטנה שהגיש את 

 הבקשה.

לאחר שהמנהל יתקן את הדרוש , סטטוס הבקשה ישתנה 

בהתאם לסוג  – לממתין לטיפול מפקח/אגף רישויבחזרה  

 המסמכים.

 

 

 

 

במידה והבקשה אינה מאושרת כלל ניתן לדחות את 

 לחלוטין . הבקשה 

יש לציין כי שלילת בקשה אינה מאפשרת לתקן את 

הבקשה ויש להשתמש בה רק במקרה שהבקשה נדחית 

 על הסף ללא אפשרות לתיקון.

כדי לשלול את הבקשה יש ללחוץ על הכפתור 

במסך פרטי  אישור בקשהבלשונית 

 הבקשה.

ומנהל הקייטנה  לא מאושרתלסטטוס הבקשה ישתנה 

 יקבל על כך הודעה בדוא"ל.

 

 

 

 

 

 

כל שאלה/בעיה ניתן לפנות שלב הטמעת המערכת בב

  ללאה בולק

 02-5888740בטלפון: 

 leabol@education.gov.il: בדוא"ל או  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 שליחת בקשה לתיקון 

 מדינת ישראל –משרד החינוך 
 טכנולוגיה מנהל תקשוב

 ומערכות מידע
 בקשהשלילת 

 במערכת תמיכה


