
 

 

 
 ' טבת תש"פג

 2019דצמבר  31
 107130סימוכין: 

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות 

 מנכ"לים
 מנהלי אגפי חינוך

 

 שלום רב, 

 המקומיות ברשויות קייטנות לרכזי הכשרה קורס הנדון:
 

נבקש להביא לידיעתכם כי משרד החינוך נערך לסייע בידי הרשויות, להכשרת רכזי 

. 1990קייטנות שיהוו חלופה, במידת הצורך למנהל קייטנה כמוגדר בחוק הקייטנות תש"ן 

  0185ספר  מהוראת קבע   -הנחיות הנגזרות מחוק זה פורסמו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך 

 . 2014י במא 07מיום ז' באייר תשע"ד, 

  https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=201להלן הקישור:  

 

 בהתאם להוראות אלו, על מנהל קייטנה או המדריך הראשי לענות על תנאים אשר עם

 על שיקל מענה לתת מנת קושי לגיוס כח האדם הנדרש. על קיים כי לדעת נוכחנו השנים

 יהודה אור האקדמית המכללה החינוך בשיתוף משרד המקומיות בנושא, גיבש הרשויות

 התכנית בוגר לכל שתאפשר  ברשויות המקומיות קייטנות ייעודי לרכזי הכשרה תכנית

 מוסמכת(. גננת י"ע ניהול המחייב גנים אשכול )למעט המקומית  קייטנה ברשות לנהל

 

                        מצורף מכתבו של המפקח הארצי על קייטנות, מחנות וסמינרים במשרד החינוך, 

 מר דודו ביטס בו מידע ופרטים נוספים.

 בברכה, 
 

 שלמה דולברג
 מנהל כללי

 
 

 העתק:
 המקומיאש עיריית מודיעין מכבים רעות, יו"ר מרכז השלטון ר –מר חיים ביבס 

 עין, יו"ר ועדת חינוך מרכז השלטון המקומיה-אש עיריית ראשר –שה מ-מר שלום בן
 נהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוךמ –מר חגי גרוס 

 ונוער תלמידים ,קהילתי חברתי אגף מנהל -טימן מר איתן
 פקח ארצי קייטנות, מחנות וסמינרים, משרד החינוךמ –מר דודו ביטס 

 וחברה, מרכז השלטון המקומי סמנכ"ל חינוך רווחה –גב' מיכל מנקס 
  נהלת מחלקת נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומימ –גב' הדר אליהו 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=201


 מדינת ישראל

 משרד החינוך
  מינהל חברה ונוער

 אגף חברתי קהילתי

 תחום קייטנות, מחנות וסמינרים
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 מרכז לשלטון מקומי 

 מרכז מועצות אזוריות 

 
 

 א.ג.נ

 
 

 שלום רב,
 

 
 טבשנה"ל תשע"קורס הכשרה לרכזי קייטנות ברשויות המקומיות  הנדון:

 

 :כללי .א

כל רק "בעל תעודה של קובעות כי לנהל קייטנה יו 1990ההנחיות הנגזרות מחוק הקייטנות תש"ן 

(. קרי, בעל 18)א(, עמ'  9שנות וותק". )חוזר מנכ"ל עד/ 3מורה או מדריך מוסמך/גננת, בעל 

ערכי עם כל המשתמע -השכלה פדגוגית מהטעמים המובנים, שכן מדובר בהובלת תהליך חינוכי

 מכך. 

בגיוס כוח האדם  עם השנים נוכחנו לדעת כי הגדרה זו יצרה קושי מסויים ברשויות המקומיות,

הנדרש לשם הפעלת הקייטנה, עם דגש על גני הילדים, שכן קייטנת בגן הילדים מחייבת ניהול רק 

ע"י גננת מוסמכת,  משימה שלא תמיד ניתנת למימוש, בשל חוסר היענות מצד הגננות הקבועות 

 לעבודה בחופשות.

משרד החינוך גיבש נדרש, על מנת לתת מענה שיקל על הרשויות המקומיות בגיוס כוח האדם ה

לרכזי קייטנות ברשויות "תכנית הכשרה ייעודית המכללה האקדמית אור יהודה בשיתוף 

, המיועדת לחסרי השכלה פדגוגית, שתאפשר לכל בוגר התכנית לנהל קייטנה "המקומיות

 (.למעט אשכול גנים המחייב ניהול ע"י גננת מוסמכת)ברשות המקומית 

 

 :מטרות התכנית .ב

 חינוך. כאנשי קייטנות כרכזי חינוך תומכי בתפקידי העוסקים מקומית רשות עובדי הכשרת 

 ברשות המקומית הקייטנות במסגרת והובלה לניהול וכלים מיומנויות כישורים, הקניית 

 הקייטנה רכזמ של תפקידיו במסגרת הנדרש והמנהלי החינוכי הפדגוגי, הידע הבניית. 

 הקייטנה רכזמ את ייביםהמח והתקנות הכללים הנהלים, הנחלת . 

 .חשיפה לפרקטיקה בשטח וחיזוק הקשר עם בעלי התפקידים במשרד החינוך 

                                                              :אוכלוסיית היעד .ג

העובדים במסגרות חינוכיות  לעובדים קבועים ברשות מקומית,אך ורק ההכשרה מיועדת 

ות ניסיון באחד שנ 3שנות לימוד לפחות +  12רון, מועדונית וכו'(, בעל )סייעות, מנהלי צה

 ההכשרה אינה מיועדת לקייטנות פרטיות.מהתפקידים הנ"ל, 

 

http://edu.gov.il/
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 מבנה קורס ההכשרה: .ד

 שעות אקדמיות. 120הקורס הוא  היקף -

 שעות אקדמיות 6בן  כל מפגש  יםישבוע ים מפגש 20  -

 09:00-13:00המפגש השבועי יתקיים ביום ג' בין השעות  -

 

 :חטיבות הלימוד בקורס .ה

 חינוך ופסיכולוגיה .1

 פדגוגיה בחינוך הבלתי פורמאלי .2

 מנהיגות וסגנונות ניהול .3

 .הנחיות, נהלים ודרכי ביצוע – 1990חוק הקייטנות תש"ן  .4

 ומיומנויות, תכנית פדגוגית, ביטחון ובטיחות. תפיסת התפקיד –ניהול קייטנה  .5

 

 :מתודות ההכשרה .ו

ם, סדנאות, סיור לימודי, מפגש עם בעלי תפקידים, ניתוח אירועים ודרכי הרצאות ודיוני

 התמודדות עם דילמות מהשדה, למידת עמיתים משימה אישית כעבודת גמר.

 

 :עלות הקורס .ז

)הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך(, ברישום  בלבד₪  750עלות הקורס למשתתף הינה 

 גורדון חיפה.המכללה האקדמית לפקודת 

 

 :ההרשמה תהליך .ח

 http://xoxGo.com?uumv         ב:המעוניינים מתבקשים להירשם באמצעות הלינק המצ"

על מנת נדרשת המלצת מעביד כן, -כמוו למרכז הערכה כתנאי קבלה לקורס, המתאימים יוזמנ

 לקורס.להתקבל 

עדיפות תינתן לכל הקודם להירשם ואשר עומד על כן  לתשומת לבכם, מספר המקומות מוגבל,

 בתנאי הסף שנקבעו.

 פתיחת הקורס מותנה במספר המשתתפים

 4/4/2020: מועד פתיחת הקורס

 בברכה,                                                                                                

 סדודו ביט                          
 

 מפקח ארצי                                                                                     
 קייטנות, מחנות וסמינרים                                                                          

 
 :העתקים
 , מנהל מינהל חברה ונוערחגי גרוס

 איתן טימן, מנהל אגף חברתי קהילתי, תלמידים ונוער
 א"ח וידה"שיש, מנהל אגף שלאלי 

 דוד שטרית, ממונה ארצי באגף חברתי קהילתי
 תחום הרכה והשתלמויות מקצועיותנגה נחשון, ממונה ארצית 

 מנהלי מינהל חברה ונוער במחוזות
 עו"ד לירן שפיגל, הלשכה המשפטית
 ממונים מחוזיים באגף חברתי קהילתי

 תמפקחי קייטנות במחוזו
 מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך וחברה במרכז לשלטון מקומי

 הדר אליהו, מנהלת מחלקת נוער וצעירים במרכז לשלטון מקומי
 רינת חכים, מרכז המועצות האזוריות

 אביהו סופר, המכללה האקדמית גורדון

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
mailto:dudubbit@education.gov.il
http://xoxgo.com/?uumv
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 שאלון פרטים אישיים 

 מרכז קייטנה ציבורית ברשות מקומיתלמועמד לקורס 

 19-8201שנה"ל תשע"ט, 

 
 אישיים:פרטי  .א

 

             

 ארץ לידה תאריך לידה מספר ת.ז. שם פרטי שם משפחה

 

 :כתובת מגורים  .ב
 

    

 מיקוד עיר מספר בית רחוב

    

 כתובת אלקטרונית פקס טלפון נייד טלפון בבית

 

 מקום העבודה: .ג
 

    

 היקף המשרה התפקיד שם המעסיק/הרשות שם מקום העבודה

  

קום כתובת מ
 העבודה

    

 מיקוד עיר מספר רחוב

טלפונים 
 בעבודה

    

 כתובת אלקטרונית של מקום העבודה פקס טלפון

 

 פרטים על השכלה: .ד

 התואר/תעודה שם המוסד/ אוניברסיטה החוגים נושא ההתמחות

   

   

 :(בעמודה הימנית )נא לסמן מסמכים מצורפים לשאלון האישי: 

 הערות תיאור המסמך 

  תעודות ואישורי השכלה 

  המלצות על עבודה חינוכית 

  אישור המעסיק/המנהל 

 –אישור משטרה על העדר עבירות מין  
 לגברים בלבד

 

 פרטים על הניסיון בעבודה חינוכית עם ילדים/ נוער  .ה

שנות סה"כ 

 העבודה
 תיאור התפקיד המסגרת החינוכית משנת עד שנת

     

     
 

 לקבלה לקורס:הצהרת המועמד/ת  .ו

 המצ"ב.בחתימתי  כי כל הפרטים שהצגתי בשאלון זה הינם נכונים, ומאשרםהנני מצהיר בזאת 

 _______________: תאריך _____________: __________________   חתימה: שם המבקש
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למסור למנהל הקורס הנדרשים והאישורים יש  את שאלון ההרשמה המלא בצרוף המסמכים

 ת ו/או בהתאם להנחיות שיועברו אליך בהמשך.במפגש ההערכו
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