
 

למען תתהלכו כיאות לפני האדון, ככל חפצו, ולמען נתיבו פרי בכל "

 "דעת אלוהים.במעשה טוב ותגדלו 

 קורס מדריכים צעירים 

 רציונאל התוכנית:

, י"ב המעוניינים לעסוק בשרות-משתתפים בני נוער מכיתות י' מד"ציםבתוכנית ההכשרה של 

במסגרת קהילתית. התוכנית מעודדת לבני נוער מכל  ומעורבות במשימות חברתיות הכהדר

ידי פעולה תחת סמכות של -על הקהילה המקומיתבהקהילות בארץ לחפש דרכי תמיכה וחיזוק 

 . בקהילתם המנהיגים הרוחניים

רוחני. צירים אלו מקנים -התנדבותי והציר הקהילתי-בצד זה הציר החברתיבתוכנית שזורים זה 

 לתוכנית רבדים ערכיים המתייחסים לקהילה ולשרות.

 המועמדים לתוכנית המצ"דים:

 בארבעהל נער ונערה שיקבלו על עצמם לעמוד כההצטרפות לתוכנית המד"צים תהיה פתוחה לפני 

 תנאי יסוד והמלצת מנהיגות הקהילה:

 יבות להשתתף באופן פעיל ולהתמיד בקהילה המקומית.התחי •

 התחייבות להשתתף באופן פעיל ולהתמיד במפגשי קורס המד"צים. •

 התחייבות לקבל על עצמו פעילות שרות בתחומי קהילה והדרכה. •

פי ערכי האמונה המשיחית כפי שמצופה מעצם -התחייבות לפעול במהלך הקורס על •

 לתו.הכשרתו למנהיג משרת ופעיל בקהי

 כישורים ותפקידים שידרשו מהמד"צ בסיום הכשרתו:

 עם הסמכות הרוחנית בקהילתו. ולעבודה לכבד צהמד"צ יר •

 המד"צ ידע להגות בכתובים ולחלק את אשר למד. •

 המד"צ יראה עצמו כמשרת את קהילתו. •

 יהיה מסוגל לייצג את צורכי הנוער בפני מדריך הנוער ומנהיגות הקהילה. המד"צ •

פי לוח -רב משתתפים בקהילה )אירוע על פרויקטהמד"צ ידע ויהיה מסוגל לתכנן ולהפעיל  •

 השנה, יום התרמה ועוד(.

המד"צ ידע ויהיה מסוגל לתכנן, לבנות ולהדריך תוכנית רב שנתית של קבוצת ילדים  •

 עניין, אתגר וצמיחה באדון. ולעורר בחניכים

  



 למה כדאי להצטרף לתוכנית מד"צים:

 הזדמנות לשרת את הקהילה. •

זכות להשתתף בתוכנית הכשרה איכותית שתעניק לחניכים כלים רבים ומיומנויות  •

 : הגות בכתובים, מיומנויות הדרכה ושרות.לחיים

הקהילה בתפקידי קהילה, התנסות בתפקידי הדרכה ושרות שיסייעו לחניכים בשרות  •

 שנת שירות והשירות הצבאי.

 שייכות לקבוצה חברתית ייחודית התורמת לחיזוק הקהילה ותמיכה בשרות בה. •

 גש עם בני נוער מכל הקהילות בארץ.פסמינרים וכנסים ארציים ומבהשתתפות  •

 שרות הקהילה וגדילה רוחנית אישית". בתוכנית:תוכנית מד"צים הינה תוכנית " •

o בהצלחה בשלבי התוכנית תעניק למשתתף תעודת מדריך צעיר מטעם  עמידה

 מרכז נתיבה.

o 'ח' של -יכולת המד"צ להדריך בפעילויות הילדים במסגרת קהילתית ובכנסי ז

 נתיבה בתום ההכשרה.

o .סיפוק אישי מהעבודה העצמית, הרוחנית ומהשרות שהתוכנית מאפשרת 

 מיון

יגישו בקשה בכתב למדריך נוער ולרועה הקהילה. בבקשה יש לפרט המעוניינים להצטרף לתוכנית, 

לנמק את הסיבות לרצונו להצטרף לתוכנית. רועה הקהילה או מדריך הנוער יחליטו אם לראיין 

 ואם לשלוח את המועמד לתוכנית.


