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 חופשיים מביורוקרטיה

 

 מעיקים לא רק על האזרח הקטן אלא גם על מוסדות שמהווים שירות ציבורי.  תלאות הביורקרטיה במדינתנו 

 , לאחברתי לסיעה ואם לילדה פעוטה כי ביתה שוהה בגן עירוני אשר בותמר זנדברג, הביאה לידיעתי, לאחרונה, 

 מתקיימת קייטנה. בגנים עירוניים אחרים, קייטנה במהלך חופשת החג, בעוד ש תתקיים

שוני בין הגנים מתקיימת קייטנה ובחלקם לאו.   ההגנים העירוניים. אכן בחלק מכי מצאתי  ,בבדיקה שערכתי בנושא

המופעלות באמצעות ו וכאלבעוד קייטנות עירוניות . בגן בו מתקיימת הקייטנה של הצהרון נעוץ למעשה בזהות המפעיל

מהוצאת רישיון עסק, הרי שקייטנות המופעלות ע"י גופים חיצוניים, לחלוטין  פטורות "יובל חינוך"  עירוניהתאגיד ה

מוסדות אותם את הצהרון בגם במוסדות חינוך עירוניים, אינן פטורות מהוצאת רישיון עסק )הגם שחלקם מפעילים 

 החינוך(. 

כל חופשה בנפרד: סוכות, חנוכה, רשיונות עסק בשנה, ל 5נאלצים להוציא הנ"ל, ייטנות עוד מצאתי, כי מפעילי הק

כספיות בגין אגרות ובצורך להביא כרוכה בעלויות ש ,פסח וחופשת הקיץ. מסתבר שמדובר בפרוצדורה לא פשוטה

לקו מול אגף רישוי תהליך מורכב שמתנהל בחומשטרה. כמו כן, זהו  , כמו מכבי אששוניםגופים אישורים חוזרים מ

דובר בתהליך מתיש, בלתי הגיוני ויקר . מעסקים העירוני ובחלקו מול האחראי על רישוי קייטנות במשרד החינוך

חופשות ומי שניזוק כמובן, אלו הם ההורים וילדיהם ממפעילי הקייטנות מלהפעיל קייטנות בשמונע מחלק לא מבוטל 

  ם.הנדרשים לאלתר פתרונות יצירתיים ומסובכי

"רציפה". ולכן, כל חג נחשב כעסק נפרד הטעון רישוי משרד החינוך מגדיר קייטנה כבירור מול גורמי השלטון העלה כי 

מנכ"ל משרד אחר שהפקידות המקומית והממלכתית ענתה לי שכך הוא התהליך ואין בילתו, פניתי לכשלעצמו. ל

במוסדות החינוך העירונים, עקב הצורך להוציא רשיון  הקושי בו נתקלים מפעילי הקייטנות אתוהצפתי בפניו החנוך 

 . עסק ארבע פעמים בשנה, על כל הפרוצדורה וההוצאות הכרוכות בכך

פעמים בשנה, שהרי מדובר באותם גורמים מפעילים,  5כן ציינתי, כי אין כל הגיון, ולו בטיחותי, בהוצאת רישיון עסק 

בדיקות מחודשות לעיתים כה  צריךהממהותי אותם מבנים, אותם תלמידים ואין כל שוני אותו צוות מדריכים, 

הפרוצדוראלי על מושת הנטל  ,בסופו של התהליך .)משטרה, כיבוי אש, משרד הבריאות, יועץ בטיחות וכיו"ב(תכופות 

משרד פדגוגי מת אישור בקבלגם רשיון עסק לקייטנה כרוך וכן, לאור ש. הכספי על ההוריםמפעיל הקייטנה והנטל 

על סמך התכנית השנתית  ,לשנה ,משרדההחינוך, הרי שניתן לתכנן את התכנים הפדגוגיים מראש ולקבל אישור 

  פעמים בשנה, כנהוג כיום. 5על דלתותיו  הידפק במקום ל ,המוגשת

צדורה מיותרת, הן טירחה יתרה ופרומדובר בנראה כי הבינו שקשובות ופנייתי למשרד החינוך נפלה על אזניים 

ואין  )שמבזבזים זמנם על ביורקרטיה במקום על חינוך(  לעירייה )האמונה על מתן הרשיונות( והן למפעילי הקייטנות

))שמדובר בפעילות המשכית באותו מבנה, בעיקרו עם אותו בכפוף לעמידה בקריטריונים  הוסכם כי  בה כל הגיון. ואכן

יון עסק חד ש והרשות המקומית תוכל להנפיק רשנפיק אישור פדגוגי רב שנתי מראי משרד החינוך -צוות וכיוב' הרי 

החל משנת הלימודים תשע"א, יקבלו מפעילי האישורים הנדרשים אשר יוצגו לה וכך,  שנתי מראש, על בסיס כל

  . הקייטנות רשיון עסק אחד מראש לכל השנה
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לעיתים ניתן למגר את האבסורד וכל מה שצריך זה להעיז כי אסור להכנע בפני מדיניות שרירותיות וכי סיפור זה 

כתוצאה מכך שאין להם פתרונות עבור ילדיהם בגנים  ,הורים מתוסכליםעוד אני מקווה שלא לשמוע  ,ולנסות. עתה

בעוד בגן הסמוך מתקיימת קייטנה. כן, הריני לקוות כי החיסכון הכספי בכיסם של מפעילי הקייטנה,  ,העירוניים

 מהוזלת העלויות, יורגש בסופו של דבר בכיסם של ההורים.כתוצאה 

 חופשת קיץ נפלאה ובטוחה.ולכל ההורים, התלמידים ומפעילי הקייטנות אני מאחלת 

 

 יפו.-הכותבת היא סגנית ראש העירייה ויו"ר סיעת מרצ בתל אביב

 


