
בהשתלמות וקבלת  הגשת בקשה לקייטנה תתאפשר לאחר השתתפות

.המפקחשעות לאחר אישור 48במערכת אישור מהמפקח 

 לעצמך  וליצור למערכתעליך להיכנס -לקבל סיסמא למערכתבכדי

חדשהסיסמא 

 הבדיקה לפי  )ת קייטנה לחופשה \למנהלמותרת רק הגשת בקשה אחת

למעט עבור אשכול  , על אותו טווח תאריכים( ת הקייטנה\זהות מנהל

במידה ומזוהה  '  פרטי קייטנה'במערכת תתקבל התרעה בלשונית  . גנים

.שכבר יש בקשה אחרת לאותה זהות בחופשה

הגשת מסמכים תעשה באופן מקוון בלבד!

 במחוזות יאשרו את ההיבטים הפדגוגיים של  מנהל חברה ונוער מפקחי

.חינוכיתתוכנית–הקייטנה 

ההיבטים הקשורים לצד  הקייטנה בכל יאשרו את רישיון אגף רישוי פקידי 

.  המנהלי של הקייטנה

ממתין לטיפול מפקח ואגף  : לראות את השינוי בסטטוס הבקשהניתן 

.ממתין לטיפול אגף רישוי/ ממתין לטיפול מפקח/ רישוי

בקשה לאישור קייטנה

פרטי קייטנה1

1

 שייך לאשכול גנים'שדה , רשות מקומית-בעלותסוגרק במידה ובחרת  '
יהיה פעיל

 יהיה מלא בהתאם לחופשה הקרובה' פעילות הקייטנה'שדה
 הגדולבית ספר של החופש תתאפשר הגשת בקשה לקייטנות מסוג
  בהגשת בקשה מנהל קייטנה ימלא את המגזר וכן את אוכלוסיית

הקייטנה



2

פרטי מנהל ובעלות3

הצהרה והדפסת אישור, מסמכים

 הבקשה למייל  יישלח אוטומטית במייל לאחר אישור אישור חינוכי
.של מנהל הקייטנה

המסמכים שנדחו והערות שני  על במיילים יישלח מידע , בנוסף
.הגורמים המטפלים

!בהצלחה

4

עלייך להיכנס  , ל בשלב זה"במידה והנך מעוניין לשנות את הדוא
התקשרותשינוי פרטי ולבחור באפשרות של להשתלמות להרשמה 

 יהיה בהתאם לסוג הבעלות אותה בחרת בשלב פרטי  הבעלות סוג
קייטנה

 חדשהניתן להוסיף בעלות , הצורךבמידת
 הוא מספר תעודת הזהות של בעל , בבעלות פרטית, הבעלותסמל

הבעלות

 שברשותךיש לסמן ולשלוח באופן מקוון את כל המסמכים
בפורמטלצרף קבצים ניתן ! שים לבpdf,tif,jpg גודלם אינו עולה אשר

לחץ כאן–קבצים להקטנת למדריך 4mbעל 
 מסמכי החובה מופיעה בלשונית מסמכים ובה יש להעלות את רשימת

המסמכיםכלל 
 בלבדמעתה שליחת הטפסים תעשה באופן מקוון :לבשים!
רק לאחר סימון כל תיבות הסימון תתאפשר הדפסת האישור

מחזורים

 החופשהתוגבל בהתאם לתאריך בו מוגדרת תאריכי הקייטנה הזנת
 רק במידה והקייטנה שייכת לאשכול  ' מתוכם תלמידי גן'למלא שדה יש

או  /גנים ו
 3-6הגילאים של הקייטנה הוא טווח
 להוסיף מחזורים לקייטנה  ניתן
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https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/HAKTANATKVAZIM/HAKTANAGUIDE.pdf

