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לכבוד 
______________________ 
תפוצתקב"טים 


שלוםרב ,



הנדון:אגרת להורים בנושא קייטנות קיץ תשע"ג





 .9מצ"ב אגרת להורים בנושא קייטנות קיץ תשע"ג.
 .2נא טיפולך בהתאם.

בברכה,
חובב צברי
ממונה על הביטחון
והבטיחות במחוז
העתקים:
גב' חיה שיטאי – מנהלת מחוז תל-אביב.
עו"ד משה הרשקוביץ – סגן מנהלת המחוז.
מר שמואל גרוס – מפקח המחוז.
גב' אסתר אורנבוך – מחמ"ד מחוז תל-אביב.
גב' יוהנה צימרמן – מתאמת יסודי.
גב' נורית רמתי – מתאמת על-יסודי.
גב' עליזה בדרשי – מתאמת גני-ילדים.
גב' רחל לזניק – מתאמת גני-ילדים.
מר אריה מור – מנהל אגף בכיר ביטחון ,שע"ח ובטיחות סביבתית.
מר שאול יגיל  -סגן מנהל אגף בכיר לביטחון ,שע"ח ובטיחות סביבתית.
גב' קרן וייס  -מרכזת בטיחות מל"ח ושע"ח מחוז תל-אביב
תפוצת מנהלי מינהל/אגף/מח' החינוך ברשויות.
תיק קייטנות.
ש.

המשרד :רח' השלושה  ,2בניין מושקוביץ ,תל-אביב מיקוד  29012טל' 03- 2/1239982 :פקס'03- 2/129/3 :
כתובת אתר "שער הממשלה",http://www.gov.il :

☺ shoshiap@education.gov.il
☺  - hovavtz@education.gov.ilחובב
E-MAIL -

2
אגף הביטחון
בטיחות ושעת חירום

מינהל חברה ונוער

משרד החינוך
לציבור ההורים,

אגרת להורים בנושא קייטנות קיץ תשע"ג

בשעה טובה שנת הלימודים תשע"ג מסתיימת לה בקרוב ועימה ההכנות והתוכניות לחופשת הקיץ הבאה עלינו
לטובה.
אחת האפשרויות בהם ניתן לשלב את ילדיכם בפעילות המשך במסגרת בלתי פורמאלית היא "קייטנה" .הקייטנה
ומפעלי הנופש למיניהם הם השלמה למפעל החינוך שבמוסדות החינוך ,בהם מושם דגש על חיי חברה ,משחק ,בידור,
מלאכה יוצרת ,פעולות תרבות ,אמנות וספורט .לכאורה צריך רק לבחור לילדכם את תחום העניין "והקיץ מסודר".
אך לא כך הם פני הדברים ,כיוון שמדובר בפעילות המתקיימת בחופשת הקיץ והחגים ובמשך תקופה קצרה מאוד
ומוגבלת בדרך כלל לפעילות חברתית ומחנאית של ספורט וחוויה ,ישנן בה מספר נקודות תורפה ,למשל:
סגל הדרכה צעיר שאינו מכיר את הילדים היכרות מעמיקה ,שילוב פעילויות שעלולות להיות מסוכנות אם לא נעשות
בהתאם להנחיות ברורות כדוגמת רחצה בבריכה ,טיולים ופעולות אתגר כאלה ואחרות הטומנות בחובן סיכונים
רבים ועוד.
בשנת  9110חוקקה כנסת ישראל את "חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) ,התש"ן ,"9110 -חוק זה קובע כי קייטנה היא
עסק טעון רישוי עסקים לפי חוק רישוי עסקים (תשכ"ח ,)912/ ,והתנאי לקבלת רישוי העסק הוא קבלת אישור
חינוכי ממשרד החינוך.
החוק והתקנות שהותקנו מכוחו ,קובעות אמות מידה מקצועיות להפעלתן ולניהולן של הקייטנות ובכלל זה
הפעילויות המתקיימות בחופשת הקיץ ובחופשת החגים .ההוראות מתייחסות בין היתר לתחומי כוח האדם,
התוכנית החינוכית של הקייטנה ,הביטחון ,הבטיחות והתברואה.
מטרת אגרת זו להוות עבורכם "מורי נבוכים" להתנהל בתוך שלל ההצעות שיגיעו לפתחכם בתקופה הקרובה ,וכל
זאת על מנת לבחור בקייטנה האיכותית ביותר לילדכם ,אבל לא פחות חשוב שתהיה הבטוחה ביותר על פי כל אמות
המידה שקבע המחוקק.
אם כן ,על מה יש למקד את תשומת הלב לפני שאת ילדכם שולחים אתם לחוויה קיצית?
 oלקייטנה יש רישוי עסקים נושא את שם הקייטנה והתקופה בה תתקיים הקייטנה (פטורות מאישור זה
קייטנות רשותיות ,החברה למתנ"סים ,תנועות נוער).
 oלקייטנה יש אישור חינוכי מטעם משרד החינוך )חובה!) ,ויש בה יחס סביר בין פעילות חינוכית לבין פעילות
חוויה ואטרקציות.
 oלקייטנה קיימים אישורי בטיחות ,קב"ט ,בריאות ומשטרה על היעדר עבירות מין לצוות המדריכים מעל גיל
.9/
 oצוות המדריכים הצעיר (מד"צים) נושא תעודה רשמית של משרד החינוך בלבד וכוח עזר מגיל  99ומעלה עם
אישור משירות התעסוקה.
 oלבעל הקייטנה יש ביטוח צד ג' (לכל תלמיד יש ביטוח בריאות שיניים  ,מספר הטלפון של מוקד "כלל
בריאות" הוא ,1-800-443-344 :מידע מורחב לגבי ביטוח בטלפון02-6202292 :
 oלוודא את נוהל ההסעה (אם משולבת הסעה?) ,את הסעה מלווה מבוגר שגם ילווה את ילדך במקרה של
חציית כביש .לעלות לאוטובוס רק של חברת ההסעה שנמסרה לך והמלווה מוכר.
 oלקבל תוכנית שבועית עדכנית ,כולל יציאות מחוץ למתחם הקבוע ולוודא אצל בעלות הקייטנה שלכל אתר
בהם מבקרים קיים רישוי עסקים בתוקף (בריכות ,פארקים וכו').
 oיש לתדרך את ילדך להישמע להנחיות של צוות המדריכים ,להתנהג בצורה נאותה ,לא לגעת בחפצים
חשודים ,בסיור במקרה של ניתוק מהקבוצה להישאר במקום עד בואו של המדריך.
 oעל כל בעיה יש לפנות למנהל8בעלות הקייטנה ו8או לרשות המקומית ולמשרד החינוך המחוז.

פרטים מדויקים על הקייטנות ניתן לקבל במשרדי הרשות המקומית ,כמו-כן ,ניתן להתעדכן באופן רציף
על נושא הקייטנות באתר האינטרנט של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/kaytanot.htm
קיץ מוצלח ובטוח!

אגף הביטחון
בטיחות ושעת חירום

מינהל חברה ונוער
מנהל אגף הביטחון ,בטיחות ושעת חירום

מנהל מינהל חברה ונוער
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