אגף רישוי עסקים
מנהל ההנדסה

רישוי עסקים לקייטנות בעיריית תל אביב

130602316

לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח –  ,8691ניהול עסק לקייטנה מחייב הוצאת רישיון עסק למטרת שמירה על שלומם
ובטחונם של הילדים .מספר פריט בצו רישוי עסקים  8.1קייטנות –  8.1א' – קייטנה ו 8.1 -ב' – מחנה נוער .חיקוק
אחר – חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) ,התש"ן – ( 8661להלן – חוק הקייטנות).
האם הקייטנה שלכם זקוקה לרישיון עסק?
בתאריך  81.5.81פורסם צו רישוי עסקים :פטור מחובת רישוי לקייטנות ובו מפורטים כל סוגי הקייטנות הפטורות
מרישוי עסק .בדקו עכשיו האם אתם זקוקים לרישיון!
הבהרה  -קייטנה שיש בה לפחות  88ילדים בגילאי  3עד  88וימי הקייטנה מעל יומיים  -חייב ברישיון.
כיצד מקבלים פטור מניהול עסק לקייטנה?
לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,יש לשלוח מכתב בקשה לפטור ליו"ר הוועדה ,למנהל היחידה לרישוי עסקים ואתרי
רחצה במשרד הפנים ,מר אשר גרנר .לכתובת דרך מנחם בגין  ,815ת.ד 8161 .תל אביב מיקוד ,88181
טלפון  ,13-8931916פקס –  . 8931981חוזר מנכל לבקשת פטור מרישוי עסק לקייטנה ( ,מקור ,פרק  ,9עמוד  ,88חוזר
מנכ"ל עא 1/ט' באייר התשע"ב 8 ,במאי .) 1181
איך מתחילים בתהליך?
יש להגיע לאגף רישוי עסקים ולהגיש בקשה לקייטנה .הבקשה כרוכה בתשלום אגרת רישוי ,טופס בקשה לרישיון,
תעריפים ואגרות רישוי עסקים ,רח' פילון  ,5ת"א ,קומה ג' חדר  ,345בימים א-ה בין השעות  1.11-81.11טל' .5188811
גורמי הרישוי לקייטנה הם:
 .8משרד החינוך * – הנותן את דעתו על התכנים של הקייטנה והבטיחות.
 .1מח' כיבוי אש ** – המתייחס לאבטחת המקום ומניעת דליקות .יש למלא טופס התחייבות לקייטנות  -כיבוי אש .
 .3משרד הבריאות ***– שבודק את תנאי התברואה של המזון הניתן לילדים ותנאים אחרים (כגון הצללה) ,לשם כך
צריך למלא פרטים בטופס של משרד הבריאות לקייטנות ולשלוח להם טופס קייטנה במשרד הבריאות.
 .4משטרה  -רק לעסק של מחנה נוער – תשלח הפניה למשטרה לידיעה.
 .5אגף החופים – רק לעסק של קייטנה של גלישה בחופים.
ראה קישור ל -הנחיות מינהל החינוך העירוני לקייטנות קיץ וקישור ל -הנחיות משרד החינוך לקראת קייטנת קיץ
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לאחר קבלת אישורים של הגורמים הנ"ל אגף רישוי עסקים ינפיק את הרישיון.
 משרד החינוך – קייטנות – רח' השלושה  ,1קומה  ,8מיקוד  98161ת"א ,טל' – ,9169886 ,9169813
 פקס –  .9169938קישור לאתר משרד הבריאות.
 כיבוי אש -רח' אבן גבירול פינת שי עגנון ,טל'  ,9611444פקס –  .9611451קישור לאתר כיבוי אש ארצי.
 משרד הבריאות – רח' הארבעה  84ת"א ,טל'  ,5934818פקס –  .5914916קישור לאתר משרד החינוך התרבות
והספורט
 אגף החופים  -רח' קויפמן יחזקאל  ,1טל'  ,8141341פקס  .8141861קישור ל -אגף החופים
*הגדרה – "קייטנה" – מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית מאורגנת של נופש וחבה לקבוצת ילדים ,לתקופה קצובה
ורצופה של מספר ימים לפחות ,בתקופת חופשת הלימודים מבית הספר (כגון :חופשת סוכות ,חנוכה ,פסח וחופשת
הקיץ).
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