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הבסיס החוקי

חוק  (". רישוי ופיקוח)הקייטנות חוק "חוקקה הכנסת את 1990בשנת •

, זה קובע כי קייטנה היא עסק הטעון רישוי עסקים לפי חוק רישוי עסקים

שהוסמך  לא יינתן רישיון לקייטנה אלא אם כן ניתן לה אישור ממי וכי 

.על ידי שר החינוך

ישנן קייטנות הפטורות מחובת קבלת רישיון עסק ואלה מכונות •

פטור מחובת  )רישוי עסקים צו "מכוח פועלות ה" קייטנות המשך"

גם קייטנות אלה נדרשות לעמוד בתנאים ובדרישות  (". רישוי לקייטנות

אך אינן נדרשות , נוספיםשל משרד החינוך ושל גורמים ממשלתיים 

.ברישיון עסק 2



הגדרת קייטנה

מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית של נופש וחברה•

(3-17גילאים )ילדים לפחות 11מעל •

הפעילות במבנה קבע או זמני לתקופה זמנית או בשטח פתוח•

בתקופה של חופשת  , תקופה קצובה ורצופה של הפעלה מעל יומיים•

(פסח והחופש הגדול, חנוכה, סוכות)לימודים מבית ספר ומגן ילדים 
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קייטנות הטעונות רישיון עסק
עסקים טעוני  )רישוי עסקים צוקייטנה היא עסק טעון רישוי ב•

7.8פריט הרישוי ( רישוי

הרשות המקומית היא זו שמנפיקה את רישיון העסק•

:  נותני וגורמי האישור לקייטנות הם•

 ביטחון ובטיחות, פדגוגיתתוכניתהמופקד על –משרד החינוך

 המופקד על תנאי תברואה נאותים–משרד הבריאות

 המופקד על בטיחות אש–נציבות כבאות והצלה

 המופקד על עמידה בחוקי התכנון והבניה–מהנדס הוועדה המקומית
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נוהל הגשת בקשה לקיום קייטנה טעונה רישוי עסק

יום לפני פתיחת 90
:  הקייטנה

הגשת בקשה לרשות  
הרישוי ברשות המקומית

על הבקשה לכלול את כל  
המסמכים

(פירוט בשקף הבא)

רשות הרישוי תעביר 
במקביל את הבקשה לכל  

גורמי האישור

:קבלת אישורים
מהנדס הוועדה. 1
כיבוי אש והצלה. 2
משרד הבריאות. 3

משרד החינוך. 4

על גורמי האישור להשיב  
לרשות המקומית בתוך  

יום ממועד הפניה30

הנפקת רישיון עסק 
7.8לקייטנה  לפי פריט 

בצו רישוי עסקים 
( עסקים טעוני רישוי)
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המסמכים הנדרשים

לרשיוןבקשה "הפעילות החינוכית בקייטנה לפי טופס תוכנית•

."לקייטנה

בקייטנה ממולא כראוי וחתום בידי  תיאום הוראות ביטחון טופס •

.עותקים-3המבקש ב 

לקייטנה ממולא כראוי וחתום בידי  מערך ביקורת בטיחות טופס •

.עותקים-3המבקש ב 

.מפה מצבית ותרשים סביבה, עסקתוכנית•
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קייטנות המשך הפטורות מחובת רישיון עסק

הסמכות לפטור קייטנות מרישיון עסק נתונה לשר הפנים ובאישורה של וועדת •
.  החינוך של הכנסת

.לרשות מקומית אין סמכות לפטור גוף שאיננו מופיע בצו•

על התוכנית החינוך המופקד גם על קייטנות אלה קיים פיקוח של משרד •
.הביטחון והבטיחות, הפדגוגית

משרד הבריאות  כגון , גורמים אחרים לפי הענייןהן חייבות בפיקוח של , בנוסף•
.במידה ובקייטנות אלה מוגש מזון המצריך פיקוח תברואתי

מן המפורטים  קייטנה שמנהל ארגון או גוף -" קייטנת המשך"הגדרה ל•
שהפעילות בה מתקיימת בהמשך לפעילות החינוכית של הארגון או , בתוספת

;הגוף במשך השנה
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(לקייטנותמחובת רישוי פטור )המפורטת בצו רישוי עסקים  רשימת קייטנות ההמשך 

2021, מאי6 8



תרשים זרימה 

המתאר את השוני  

קבלת בתהליך 

האישור לקייטנה  

בשתי החלופות
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ריכוז הוראות כל דין בהפעלת קייטנות

1990-ן”התש, (רישוי ופיקוח)הקייטנות חוק •

1994-ד”התשנ, (רישוי ופיקוח)הקייטנות תקנות •

.1968-ח”התשכ, רישוי עסקיםחוק •

, (נופשתברואתיים לקייטנות ומחנות תנאים )רישוי עסקים תקנות •
.1975-ו”התשל

למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות  החוק •
.2003-ג”התשס,(אישור המשטרה)לקטינים 

.הבטיחות והביטחון בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוךהוראות •

10



הדגשים בהפעלת קייטנות

ככל קייטנה במסגרת  דינה " נוסףלימודים חודש "עם ספר בבית קייטנה •

החודש  "נפרדת מלימודי כך שעליה לקיים פעילות , חוק הפיקוח על הקייטנות

"  הנוסף

והקייטנה מנוהלת במידה -ממשלתיהמופעלות במבנה של משרד קייטנות •

במידה והקייטנה תופעל על . על ידי יזם פרטי היא תהיה חייבת ברישיון עסק

.היא תהיה פטורה מרישיון עסקידי המדינה 

באחריות ובניהול המועצות האזוריות חייבות  שאינן בקיבוצים קייטנות •

.  עסקברישיון 

על מנהל הקייטנה להיערך מראש ולוודא כי המקומות בהם יבקרו ילדי •

(.'בריכות שחיה וכד, לונה פארק)בעלי רישיון עסק בתוקף יהיו , הקייטנה
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!תודה על ההקשבה


