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טופס בקשה ממשרד החינוך לאישור קיום קייטנה 
 

_ 5/7/20_תאריך 
1 
הסבר כללי . 

מטעם משרד  טופס זה מרכז את כלל הגורמים המחויבים לתת את אישורם להפעלת קייטנה .א
. האדם והעסקתוהחינוך בתחומים של התכנית החינוכית וכוח 

. יש לצרף לטופס את אישורי הבטיחות והביטחון .ב

                            פטור מחובת רישוי )קייטנות שאינן פטורות מרישוי עסק לפי צו רישוי עסקים  .ג
תגשנה את הטופס כשהוא חתום ומאושר על כל מרכיביו לרשות , 1998–ח"התשנ, (לקייטנות

הגשת הטופס לרשות המקומית   . י עסק לפתיחת קייטנההמקומית כדי לקבל ממנה רישו
 .היא חלק מהתהליך של קבלת רישוי העסק לפתיחת קייטנה( המחלקה לרישוי עסקים)

 

פרטי הקייטנה . 2

 מרכז :המחוז

  יהודהקייטנה בתחום הרשות המקומית 

  יהוד  :שם היישובהקייטנה בתחום המועצה האזורית 

 מחזור ראשון של רוני קרייןהקייטנה המטיילת  :שם הקייטנה

 רבין/ נפגשים בגינת האלה : כתובת הקייטנה

 052-2959585_: הטלפון' מס

_______________ ________: 'הפקס' מס

 ודי ברנס'ג :שם מנהל הקייטנה

 15680119: ז של מנהל הקייטנה"ת' מס

 רוב מנחם בגין יהוד: כתובת מנהל הקייטנה

 054-7236670: הטלפון הנייד' מס

____________ _______________: הטלפון בבית' מס

_________  ______________________: 'הפקס' מס

 roni@metayelet.com: ל"הדוא
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 רוני קריין: בעלות הקייטנה

 שוהם  207הבשור : הכתובת

 052-2959585: הטלפון' מס

 ו ' -כיתות ב_גיל חניכים _46: החניכים ' מס

 3/8עד תאריך  14/7מתאריך : משך פעילות הקייטנה

 8:00-13:30: שעות הפעילות בקייטנה
 
 

תצורף לטופס תכנית חינוכית מפורטת עם  ,בנוסף לפירוט הנושאים להלן)תכנית החינוכית ה.3
 .(חלוקה לימים ולשעות

הנושאים העיקריים של הקייטנה 

 הכרות עם אתרים בארץ. א 

 גיבוש ושיתוף פעולה. ב 

 דרך חוויהלמידה         ג 
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 נהכוח האדם בקייט .1
 
 
 

הנהלת הקייטנה . א 
המין הגיל ההשכלה ז "ת' מסהשם המלא התפקיד 

תואר שני בעבודה  15680119 ודי ברנס'גמנהל הקייטנה 
מורה . סוציאלית

 לאנגלית

 נ 58

     ---המדריך הראשי 

     ודי ברנס'גרכז הביטחון 

      ----החובש 

     ר "המע

      

  
 
 

 כהצוות ההדר .ב
( ב"י'-בוגרי כיתות י)מדריכים צעירים   

המין הגיל ההשכלה ז "ת' מסהשם המלא התפקיד ' מס

 נ 17 צ"תעודת מד 325474070 רותם אלשטיין מדריכה צעירה. 1

 נ 17 צ"תעודת מד 213747405 אילה ריבל מדריכה צעירה. 2

3 .      

4 .      

5 .      

6 .      

7 .      

8 .      

9 .      

10 .      
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( ומעלה 18מגיל )מדריכים בוגרים 
  

 
 

הצהרת מנהל הקייטנה 
 

אם יהיו שינויים . אני מצהיר בזה שהפרטים שרשמתי בבקשה זו מלאים ומדויקים .א
, בטלפון ובכתב, להודיע על כך מבעוד מועדאני מתחייב , בתכנית או שהקייטנה תבוטל
. למפקח המחוזי על הקייטנות

. ל בנושא קייטנות ואני מתחייב לפעול לפיו"אני מצהיר בזה שקראתי את חוזר המנכ .ב

                  אני מצהיר שבקייטנה שבניהולי אין הגשת מזון .

                   של משרד  ב אישור"מצ)מזון אני מצהיר שבקייטנה שבניהולי יש הגשת
(. הבריאות

 

המין הגיל ההשכלה ז "ת' מסהשם המלא התפקיד ' מס

תואר שני בעבודה  15680119 ודי ברנס'ג מנהלת. 1
מורה . סוציאלית

 לאנגלית

 נ 58

ראשון תואר  58642562 לימור גינסבורג מדריכה. 2
, בהוראת תיאטרון

 תעודת הוראה

 נ 56

3 .      

4 .      

5 .      

6 .      

7 .      

8 .      

9 .      

10 .      
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 __________________5/7/20_:   התאריך

 גודי בנרס_:   השם המלא
 ___________________:   חתימה

 
 
 
 

 


