מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
אגף חברתי קהילתי – תלמידים ונוער
ב' באייר תשע"ט
 07במאי 2019
סימוכין2000-1060-2019-0008276 :

אל :מנהלי חברה ונוער במחוזות
מאת :מנהל אגף חברתי קהילתי  -תלמידים ונוער
שלום רב,
הנדון :תעודת מדריך צעיר מוכרת על-ידי משרד החינוך
לקראת הקיץ ,ולאור שאלות שעלו מצד רבים מכם בנושא הדרכת מד"צים בקייטנות,
ברצוני להבהיר כי ע"פ חוק הקייטנות וחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא קייטנות,
רק מדריכים צעירים כהגדרתם בחוזר מנכ"ל קייטנות 2014 ,רשאים להדריך בקייטנות.
ישנם  3מסלולים בלבד לקבלת תעודת מד"צ מוכרת ע"י משרד החינוך:
 .1תעודת מד"צ מטעם משרד החינוך – מסלול הכשרה של המדינה דרך יחידות הנוער
ברשויות המקומיות .תכנית זו כוללת הכשרה שנתית של  80שעות במהלך כיתה ט',
קורס הדרכה בקיץ של  40שעות של מינהל חברה ונוער ,ושנת התנסות בהדרכה
במהלך כיתה י' שרק לאחריה יקבלו המשתתפים תעודת מד"צ מטעם המדינה.
 .2תעודת מד"צ של אחת מתנועות הנוער המוכרות – מסלול ההכשרה בהתאם לתכנית
השנתית של כל תנועה והשתתפות בסמינר הכשרה בקיץ .תעודת המד"צ היא מטעם
התנועה ובאישור משרד החינוך .תנועות הנוער המוכרות הן:
 .1אריאל (ע"ר )580004562
 .2בני עקיבא (ע"ר )580040343
 .3האיחוד החקלאי (ע"ר )580083046
 .4היכלי ענ"ג (ע"ר )580398279
 .5המחנות העולים (ע"ר )580240489
 .6המכבי הצעיר (ע"ר )580308930
 .7הנוער הדרוזי (ע"ר )580300432
 .8הנוער הלאומי  -בית"ר (ע"ר )580038685
 .9הנוער העובד והלומד לרבות בני המושבים בנוע"ל (ע"ר )580297075
 .10הצופים העבריים (ע"ר )580028454
 .11הצופים הערבים (ע"ר )580383834
 .12השומר הצעיר (ע"ר )580001659
 .13עזרא (ע"ר )580043297
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 .3תעודת מד"צ מטעם אחד מארגוני הנוער שלהלן – :מסלול הכשרה לארגוני נוער
מוכרים שהגישו בקשה ואושרו לכך על-ידי מינהל חברה ונוער לאחר הגשת סילבוס.
התעודה מטעם הארגון ובאישור משרד החינוך .ארגוני הנוער המוכרים המאושרים
הם:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

בנות בתיה
נוער מד"א
נוע"ם – נוער מסורתי
חוגי סיור של קק"ל
תרבות
נוער לתת
האות הבינלאומי לנוער
רשת בתי נוער קדימה

למען הסר ספק ,ככל שניתנות תעודות על-ידי גופים אחרים המציעים הסמכה של
מדריכים צעירים ,הרי שתעודות אלו אינן מאושרות על-ידי משרד החינוך ואינן תקפות
לצורך הדרכה בקייטנות ו/או במפעלי משרד החינוך ,ואינן מוכרות לצורך מחויבות
אישית בבתי הספר.
אבקשכם להעביר חוזר זה למפקחים הרשותיים ולכלל מנהלי יחידות הנוער ולהקפיד
לפעול בהתאם להנחיות אלו.

בברכה,
איתן טימן
העתקים:
מר חגי גרוס ,מנהל מינהל חברה ונוער
מר אריה מור ,סמנכ"ל ומנהל אגף ביטחון ,בטיחות ושע"ח
מר שמעון שמעון ,ממונה פיקוח רשותי
גב' אירית ברוק ,מנהלת המחלקה לתנועות נוער ,קהילה והגשמה
גב' יעל נזרי ,מפקחת ארצית ,ממונה על יחידות הנוער
מר דויד שטרית ,מפקח ארצי ,ממונה על המגזר הכפרי
מר דודו ביטס ,מפקח ארצי קייטנות ,מחנות וסמינרים
גב' יעל קוטון ,ממונה ארצית באגף חח"ק יחידת מנהיגות
ממונים מחוזים אגף חברתי קהילתי-תלמידים ונוער
מר נפתלי דרעי ,מזכ"ל מועצת תנועות הנוער
מר שלומי קסטרו ,מנכ"ל מועצת ארגוני הילדים והנוער
גב' הדר אליהו ,מנהל ת מחלקת ילדים נוער וצעירים בשלטון המקומי
גב' רינת חכים ,מנהלת תחום החינוך במרכז המועצות האזוריות
מר גיא אליהו ,יו"ר האגודה המקצועית במחלקות הנוער
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