
התוכנית האסטרטגית לחדשנות
בחינוך באור יהודה   

ניפוץ תקרת הזכוכית

"יחד יוצרים את פסיפס העתיד"



אני שמחה לשתף אתכם שהעיר אור יהודה מועמדת לפרס חינוך ארצי לאחר שעברה בהצלחה את הוועדה המחוזית. בימים אלה צוות 
אגף החינוך בהובלת דלילה אשכנזי, מכין ומוביל יחד עם כלל השותפים: פיקוח, הורים, מנהלים, צוותי חינוך, תלמידים ועוד את המהלכים 

והקריטריונים המתבקשים לקראת הגעתה של ועדת הפרס הארצית.

הארצית  החינוך  פרס  בחוברת  ביטוי  לידי  שהבאתי  כפי  החינוכיים,  העקרונות  על  דגש  שמתי  עיר,  כראש  כהונתי  שנות  במהלך 
שנשלחה לוועדה הארצית:

בהיבטים: המשפחתיים, א.  צרכיו של התלמיד  רואה את מכלול  העירונית שלנו  ילד אחד": התפיסה  "דרוש כפר שלם כדי להציל 
רגשיים, ערכיים, חברתיים ולימודיים, וככזה משקיעה משאבי תקציב והון אנושי במורה לקדם את מנהיגי המחר.  

מנהיגות העיר מאמינה בתלמידים כמנהיגי העתיד וכמקדמי יוזמות חינוכיות, ערכיות וחברתיות. העיר שמה דגש ומתמקדת ביחיד ב. 
וביחד, שיוצרים תלכיד רישתי, במטרה להגיע לביסוסה של חברת מופת ראויה, מכבדת ומאפשרת.   

בין כלל השותפים במערכת החינוך העירונית המבוססים על ערכי ג.  העיר מקדמת רצפים רוחביים ואורכיים תוך שיתופי פעולה 
השותפות והשקיפות של המערכת הפורמאלית, הבלתי פורמאלית.

לחדשנות ד.  האסטרטגית  התכנית  ביישום  ומעורבים  שותפים  ההורים  העיר.  חזון  מעיצוב  חלק  בהורים  רואה  העירונית  התפיסה 
בחינוך שהעיר מובילה.

המנהיגות העירונית משקיעה משאבים תקציביים רבים ובמשאבי ההון האנושי במטרה לקדם את איכות המנהיגות המובילה ה. 
בעיר, וככזה, להוביל למצוינות ולחדשנות פדגוגית שפורצת את גבולות הכיתה, הזמן, המקום והתודעה.

הראשה ו.  מאבני  אחד  הוא  החינוכית,  המנהיגות  איכות  טיוב  תוך  יהודה  באור  האנושי  ההון  פיתוח  לומדת":  עיר   - יהודה  "אור 
המשמעותיים ביותר שהעיר מובילה בגאון בשנים האחרונות.

וככזה, אור יהודה מובילה בשנים ז.  מדינת ישראל  שמה לה ליעד לקדם את תחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה, 
האחרונות, בהשקעה מירבית,  תכניות ייחודיות בכל רצפי הגילאים במטרה לקדם את ערכי המצוינות והחדשנות ולהוביל את בוגרי 

העיר להצלחה.
"כי החינוך מתחיל כבר גן" - המנהיגות העירונית מייחסת חשיבות להובלת מערכת החינוך בעיר, החל מגיל לידה, המשכו בגיל הרך, ח. 

דרך גני הילדים, בתי הספר, צבא, מכללות עד יציאת הבוגרים לאזרחות משמעותית ורלוונטית.

ברכת ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



לראות, לחוות, להאמין  –
כחלק מתוכנית אסטרטגית "מקום וזהות"- ילדי ותלמידי העיר הגו, יצרו עבור העיר

מיצגים סביבתיים שמקובעים בשדירת פסיפס מרהיבה ביופייה. 

דלילה אשכנזי, מנהלת אגף החינוך 02



בהובלת ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט, החלה התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך,  בשלהי שנת תשע"ח, המשיכה בעוצמתה בתשע"ט 
וממשיכה בעוצמתה בתש"ף. כזכור לכולנו:  ערכי ויעדי התכנית נקבעו ע"י 'חוכמת ההמונים',  התקיימו 3 ערבי אסטרטגיה )תשע"ח-

תשע"ט(, עוד 2 יתקיימו בתש"ף,  הופקו 2 חוברות אסטרטגיות: הראשונה תכנית עבודה יישומית לכל המנהלים, הגננות  וצוות החינוך 
בעיר, והשנייה חוברת סיכום ביניים - שנים תשע"ח-תשע"ט- "מהגות למעשה חינוכי" )מצ"ב(.

סיכום שלב ביניים | התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך
תשע״ח - תשע״ט - תש״ף

3 ערבי 
אסטרטגיה

תשע״ח - תשע״ט

כתיבת תוכנית
עבודה יישומית

למנהלי ולצוותי חינוך

2 ערבי 
אסטרטגיה

תש״ף

כתיבת חוברת 
אסטרטגית מס׳ 2. 
הצגת תוצרי ביניים

התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך 03
א.ק.ג. - חי. נושם. בועט

שייכות

פדגוגיה
חדשנית
וייחודית

שילוב אקדמיה,
תעשייה והמגזר

השלישי העיסקי בעשייה 
החינוכית

פיתוח, הכשרה
והעצמה 
מקצועית

תכניות ערכיות 
לשילוב תרבויות ורב 

מגזריות בקהילה

מיתוג העיר 
בניית אימון.
גאוות יחידה.

חינוך אישי 
מותאם

)מענים דיפרנציאליים(

מנהיגות נוער 
מובילה ״דרך ארץ״, 

התנדבויות ועוד

יצירתיות
וחדשנות

כבוד האדם
מצויינותושוויון זכויות ערכים 

שבחרנו

קבוצות
משימה
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חוכמת ההמונים לעבודה ולמלאכה חילוץ תובנות ׳תכלס׳

"תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך" 

"מהגות למעשה חינוכי" 

סיכום ביניים

שנים תשע"ח – תשע"ט

יחד יוצרים את פסיפס העתיד לחוסן  ולמצוינות 

אור יהודה

מובילה



סיפורה של אור יהודה הוא סיפורה של החברה הישראלית על כל גווניה. אור יהודה הוקמה בשנת 1949 כמעברת עולים מארצות מזרח 
ומערב. מאז חלפו שבעה העשורים, והעיר חוגגת 70 שנה להיווסדה ומתפארת בשינוי ניכר בכל תחומי החיים, ובראשם תחום החינוך, 

אותו מובילה ראש העיר עו"ד ליאת שוחט. 

אזוריים לכל הרשויות  ומעניקה שירותים  אונו בכל קצוותיה  עיר מרכזית המאגדת את בקעת  ומחברת,  עיר מחוברת  היא  יהודה  אור 
הסובבות אותה, עיר העסוקה באופן מתמיד בקידום, שיפור וצמיחה של כל תחומי החיים על מנת להעניק לתושביה ולתושבי בקעת אונו 

כולה איכות חיים מקסימלית.

במשך עשורים נהרו לאור יהודה אלפי עולים שהציבו בפניה אתגרים בלתי נגמרים, ואולי זה דווקא החלום להפוך לעיר מובילה בתחום 
החינוך – שהעמידו בפני קברניטי העיר במשך שנים אינספור התמודדויות וקשיים. אבל אחרי 70 שנה אפשר לומר בגאון שרוח חדשה 

נושבת כיום באור יהודה, יחד עם הטמעת התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך שהחלה בשלהי תשע"ח.

ראש העיר עו"ד ליאת שוחט, משקיעה משאבים רבים בכל תחומי החיים, ובראשם בתחום החינוך, וככזה, למעלה משליש מתקציב 
העירייה השנתי מושקע בתחום זה. בשנה האחרונה השקיעה העירייה באמצעות אגף החינוך בכל תלמיד ותלמידה כמעט 20 אלף 
שקל, סכום חסר תקדים עבור רשות מקומית בסדר גודל כמוה )37 אלף תושבים(, כשהכספים הרבים מנותבים בעיקר לתכניות חינוכיות 

חדשניות, להשקעה משמעותית במבנים הפיזיים של התלמידים וילדי הגנים ובטיפוח ערכי המצוינות והחדשנות.

 אור יהודה - העיר רוויית האתגרים04
שהפכה לסיפור הצלחה

הפריפריה החברתית שהצליחה לפרוץ למרכז הבמה 

אור יהודה התברכה באוכלוסייה רב עדתית, רב מגזרית ורב זהותית 
המהווה פסיפס מייצג של כלל החברה הישראלית. באור יהודה חיים 
זה לצד זה בכפיפה אחת יוצאי עיראק, בוכרה, אתיופיה, לוב וגאורגיה 
לצד יוצאי עדות נוספות. עולים חדשים לצד תושבים ותיקים, תושבים 
וביחד  מתחדשות,  בשכונות  שמתגוררים  אלו  לצד  חדשות  בשכונות 
במרכז  מובילה  עיר  להיות   – משותפת  אחת  למטרה  ממנפים  כולם 

הארץ שמהווה מודל לחיקוי לערים השכנות. 

כי החינוך אצלנו מתחיל מלידה

הלידה  מגיל  חינוך,  ונושמת  שחיה  עיר  היא  יהודה  אור 
והלאה. לצד ההשקעה האדירה בחינוך הפורמלי, מוקצים 
נוער  בני  מאות  פורמלי.  הבלתי  לחינוך  רבים  משאבים 
פועלים בשעות הפנאי במסגרת מועדוני הנוער ותנועות 

הנוער ומשקיעים את זמנם למען האחר. 

העיר רוויית האתגרים שהפכה לסיפור  -אור יהודה .4
 הצלחה

 
. אור יהודה הוקמה בשנת סיפורה של אור יהודה הוא סיפורה של החברה הישראלית על כל גווניה

שנה  70כמעברת עולים מארצות מזרח ומערב. מאז חלפו שבעה העשורים, והעיר חוגגת  1949
, אותו מובילה ראש העיר ובראשם תחום החינוךלהיווסדה ומתפארת בשינוי ניכר בכל תחומי החיים, 

 . עו"ד ליאת שוחט
 
אור יהודה היא עיר מחוברת ומחברת, עיר מרכזית המאגדת את בקעת אונו בכל קצוותיה ומעניקה 
שירותים אזוריים לכל הרשויות הסובבות אותה, עיר העסוקה באופן מתמיד בקידום, שיפור וצמיחה 

 .של כל תחומי החיים על מנת להעניק לתושביה ולתושבי בקעת אונו כולה איכות חיים מקסימלית
 
אלפי עולים שהציבו בפניה אתגרים בלתי נגמרים, ואולי זה דווקא  לאור יהודהמשך עשורים נהרו ב

שהעמידו בפני קברניטי העיר במשך שנים אינספור  –החלום להפוך לעיר מובילה בתחום החינוך 
, שנה אפשר לומר בגאון שרוח חדשה נושבת כיום באור יהודה 70התמודדויות וקשיים. אבל אחרי 

 .עם הטמעת התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך שהחלה בשלהי תשע"ח יחד
 

, חינוךתחום הובראשם בתחומי החיים,  לבכרבים  משאבים שקיעהמ ראש העיר עו"ד ליאת שוחט,
בשנה האחרונה השקיעה למעלה משליש מתקציב העירייה השנתי מושקע בתחום זה. וככזה, 

סכום חסר תקדים עבור  אלף שקל, 20ותלמידה כמעט  העירייה באמצעות אגף החינוך בכל תלמיד
אלף תושבים(, כשהכספים הרבים מנותבים בעיקר לתכניות  37רשות מקומית בסדר גודל כמוה )

חינוכיות חדשניות, להשקעה משמעותית במבנים הפיזיים של התלמידים וילדי הגנים ובטיפוח ערכי 
 .והחדשנות המצוינות

 
 הפריפריה החברתית שהצליחה לפרוץ למרכז הבמה 

 
באוכלוסייה רב עדתית, רב מגזרית ורב זהותית המהווה פסיפס מייצג של כלל  אור יהודה התברכה

החברה הישראלית. באור יהודה חיים זה לצד זה בכפיפה אחת יוצאי עיראק, בוכרה, אתיופיה, לוב 
ים לצד תושבים ותיקים, תושבים בשכונות חדשות לצד וגאורגיה לצד יוצאי עדות נוספות. עולים חדש

להיות עיר  – אחת משותפתאלו שמתגוררים בשכונות מתחדשות, וביחד כולם ממנפים למטרה 
 מובילה במרכז הארץ שמהווה מודל לחיקוי לערים השכנות. 
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העיר במספרים - כולם ילדינו

7,401

37,000

דים
יל

תושבים באור יהודה
באור יהודה קיימת 
מערכת חינוך
שמספקת שירות
מגיל לידה ועד גיל 18

מוסדות חינוך מגן ועד י"ב

גני ילדיםמעונות יום

בתי ספר על יסודייםבתי ספר יסודיים קידום נוער

גנ״י חינוך מיוחד

92

באור יהודה כל המגזרים שותפים לתהליך החינוכי וכולם 
מקבלים את סל השירותים המלא שמאפשר להם לצמוח, 

להתפתח ולהגשים את כל החלומות שלהם.

974

107 1

15

70%15%15%
לומדים 

במוסדות 
חינוך חרדים

לומדים במוסדות 
חינוך ממלכתיים 

דתיים

לומדים 
במוסדות חינוך 

ממלכתיים



 : יגילרב  ףפיתוח מקצועי חוצה עיר | מיגזר| רצ -תורת החיבורים .7
בעיר קיימים מפגשים ושיתופי פעולה בין צוותי משרד החינוך המלווים את העיר, אנשי 

המונכח בכל מוסדות החינוך בכל המגזרים, תוך  מקצוע והנהגה חינוכית עירונית בעלת חזון 
תרבותי, צוותי חשיבה כוללים, תכניות -רצף פדגוגיביסוס מבנה ארגוני רוחבי ואורכי המטפח 

 עבודה רצופות ושפה אחידה.
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

כולם אבל כולם,06
למען מטרה אחת משותפת

 למען מטרה אחת משותפת -כולם אבל  כולם .6
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ושיתופי  מפגשים  קיימים  בעיר 
החינוך  משרד  צוותי  בין  פעולה 
מקצוע  אנשי  העיר,  את  המלווים 
בעלת  עירונית  חינוכית  והנהגה 
חזון  המונכח בכל מוסדות החינוך 
מבנה  ביסוס  תוך  המגזרים,  בכל 
רצף  המטפח  ואורכי  רוחבי  ארגוני 
חשיבה  צוותי  פדגוגי-תרבותי, 
רצופות  עבודה  תכניות  כוללים, 

ושפה אחידה.

תורת החיבורים - פיתוח מקצועי07
חוצה עיר | מיגזר | רצף רב גילי:



השקעה חסרת תקדים בשיפוצי קיץ ובינוי מוס"ח08
בסך של כ- 20 מליון ₪       בסך של  –השקעה חסרת תקדים בשיפוצי קיץ ובינוי מוס"ח  .8

 :מליון ש"ח 20 -כ
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



פתיחת שנה"ל תש"ף - 09
ביקורי ראש העיר, הנהלת העיר

ואגף החינוך במוסדות החינוך בעיר
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ביקור ח"כ ויו"ר ועדת הכספים
הרב משה גפני במוסדות החינוך החרדים בעיר

נחנך גן הדר על שם תושבת העיר, הדר כהן הי"ד
שנפלה ב-3 בפברואר 2016 בשער שכם

ובמותה הצילה חיי רבים.

אצלנו באור יהודה כולם שווים! מערכת החינוך מחויבת לכולם ומספקת מענה לכל הזרמים:
בשבוע הראשון לפתיחת שנה"ל  ביקרה ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט  במוסדות החינוך של החינוך החרדי- המוכר שאינו רשמי בעיר, 
יחד עם יו"ר ועדת הכספים בכנסת, הרב משה גפני ורב העיר, הרב ציון כהן,  במטרה לפגוש את תלמידי העיר ולראות מקרוב את עבודות 
שיפוצי הקיץ שבוצעו - בפעם הראשונה בעיר.  בימים אלו מתקיימות עבודות בינוי להרחבת בית ספר מדעים ויהדות בסמיכות לבית 

הספר הקיים.
כפי שציינה ראש העיר בפני גפני, כיום אנחנו מדביקים פערים של עשרות שנים. 

במהלך הקיץ בוצעו גם שיפוצים מאסיביים בבתי הספר מכתב מאליהו בנים ובנות ובתיכון בית יעקב ובשני גני ילדים של אגודת ישראל. 

הדר כהן  ז"ל היא  דוגמה ומופת לנתינה, לערבות הדדית ולאהבה, וראוי שכולנו נזכור אותה. בגן הדר לומדים  35 ילדים מקסימים, 
והוא  יהיה אבן הדרך הראשונה בדרכם של הילדים ששם תתעצב אישיותם. 

הדר- נזכור אותך תמיד.
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כנס חינוך- פתיחת שנה"ל תש"ף 

לוגו חדש לאגף החינוך באור יהודה

כנס פתיחת שנה"ל תש"ף של מערכת החינוך העירונית באור יהודה 
התקיים ב- 3/9/19 , במעמד ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט ובהובלת 
החינוך.  אגף  מנהלת  אשכנזי  דלילה  בראשות  החינוך  אגף  צוות 
בכנס החינוך השתתפו מ"מ ראש העיר מר אלירן אליה , וסגני ראש 
העיר: הגב' ימית קרקוקלי, מר אברהם בורוכוב וליאת מועלם חברת 

מועצת העיר.

כ- 120 איש השתתפו בכנס; מנהלי בתי הספר בעיר וצוותי ההנהלה 
נכבדים  עירייה,  אגפי  נציגי  מפקחות,  מובילות,  גננות  והחינוך, 

ושותפים נוספים בעיר ומחוצה לה.

בכנס הציגה אשכנזי את המשנה החינוכית של מערכת החינוך בעיר, 
חינוך  לפרס  העיר המועמדת  העומדות בפתחה של  את המשימות 

יישובי ואת אתגרי העיר לשנים הקרובות.
בהמשך הכנס - ברכה והדגישה ראש העיר את חשיבות החיבורים וההשקעה האדירה של כלל השותפים בעירייה , בדגש ההשקעה של 

צוות אגף החינוך שהובילו כולם יחד להצלחה המיטבית של פתיחת שנה"ל. 

בכנס החינוך נשאלו המשתתפים )mentimeter( מהו הערך המאפיין את מערכת החינוך בשנתיים האחרונות והתוצאות המדהימות 
נחלקות לשני צירים מרכזיים : מקצועיות ואנושיות. 

זאת ועוד, נשאו ברכות אתי רביאן, מפקחת מתכללת ואתי גאן שברכה את אילנה מזרחי המפקחת של גני הילדים הפורשת לגימלאות.
יובלים והיתה בעבר תלמידה בביס פרקאוף. לירון,  במהלכו של הכנס הוצגו שלושה סיפורי השראה: מזל שרעבי שמנהלת את חט"ע 
מזכירת ברנקו וייס שהיום הינה מחנכת בביה"ס, ומורדי מנהל בית אקשטיין שסיפר את סיפורו של קובי מורה בבית ספרו שהיה שומר 

בשער בית הספר.
הכנס נחתם בחלוקת שי למנהלים: חוברת אסטרטגית - מהגות למעשה. מחברת תיוג של התכנית האסטרטגית ו"מנחה למנהלים".

 :פתיחת שנה"ל תש"ף  -כנס חינוך .12
 

, במעמד  3/9/19 -של מערכת החינוך העירונית באור יהודה התקיים ב כנס פתיחת שנה"ל תש"ף
ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט ובהובלת צוות אגף החינוך בראשות דלילה אשכנזי מנהלת אגף 

החינוך. בכנס החינוך השתתפו מ"מ ראש העיר מר אלירן אליה , וסגני ראש העיר : הגב' ימית 
 מועלם חברת מועצת העיר.קרקוקלי, מר אברהם בורוכוב וליאת 

 
איש השתתפו בכנס; מנהלי בתי הספר בעיר וצוותי ההנהלה והחינוך, גננות מובילות,  120 -כ

 .בעיר ומחוצה לה מפקחות, נציגי אגפי עירייה, נכבדים ושותפים נוספים
 

, את המשימות העומדות בכנס הציגה אשכנזי את המשנה החינוכית של מערכת החינוך בעיר
 ל העיר המועמדת לפרס חינוך יישובי ואת אתגרי העיר לשנים הקרובות.בפתחה ש

את חשיבות החיבורים וההשקעה האדירה של כלל  ברכה והדגישה ראש העיר -בהמשך הכנס 
השותפים בעירייה , בדגש ההשקעה של צוות אגף החינוך שהובילו כולם יחד להצלחה המיטבית 

 של פתיחת שנה"ל. 
 

מהו הערך המאפיין את מערכת החינוך   (mentimeter )המשתתפיםבכנס החינוך נשאלו 
 . מקצועיות ואנושיותוהתוצאות המדהימות נחלקות לשני צירים מרכזיים :  בשנתיים האחרונות

 

 
 

זאת ועוד, נשאו ברכות אתי רביאן, מפקחת מתכללת ואתי גאן שברכה את אילנה מזרחי המפקחת 
 של גני הילדים הפורשת לגימלאות.

היתה וחט"ע יובלים את נהלת ממזל שרעבי ש במהלכו של הכנס הוצגו שלושה סיפורי השראה:
תלמידה בביס פרקאוף. לירון, מזכירת ברנקו וייס שהיום הינה מחנכת בביה"ס, ומורדי מנהל  בעבר

 בית אקשטיין שסיפר את סיפורו של קובי מורה בבית ספרו שהיה שומר בשער בית הספר.
 

מהגות למעשה. מחברת תיוג של התכנית  -וקת שי למנהלים: חוברת אסטרטגית הכנס נחתם בחל
 האסטרטגית ו"מנחה למנהלים".

 
 
 
 
 

ב?
שמתם ל
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חדשנות וייחודיות במערכת החינוך העירונית

"מרכז עתידנות" מוקם בימים אלו בתפוח הפיס

    האם שמתם .13
 

 לוגו חדש לאגף החינוך באור יהודה: 
 פורצת את גבולות עצמה, יוזמתשמערכת חינוך באור יהודה  את מבטאהחדש הלוגו 

 ...  השמיים אינם הגבול עבורנו מכלויותר   -ויצירתיות מובילה חדשנות  ו

 

 

 

 

 

 

  במערכת החינוך העירונית:חדשנות וייחודיות  .14
 

 

 

בברכת ראש העיר - אגף החינוך מוביל הקמת "מרכז 
נדבך  שיהווה  יהודה  אור  הפיס  בתפוח  עתידנות" 
כחלק  וזאת   , ויצרתיות  חדשנות  לביסוס  אימננטי 
מהתוכנית האסטרטגית העירונית , וככזה, כולל ויכלול 

 ,MAKERSיזמות ברובוטיקה,  מגוונים  תחומים 
במהלך  שייחשפו  נוספות  ויוזמות  וחלל  אסטרונומיה 

השנה. 
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מרכז מצויינות בתפוח הפיס

ליל המדענים והמדעניות – הגיע לאור יהודה

 בתפוח הפיס: ו"מרכז עתידנות" מוקם בימים אל .15
נדבך  שיהווהבתפוח הפיס אור יהודה  "מרכז עתידנותהקמת "אגף החינוך מוביל  -בברכת ראש העיר 

יכלול כולל וככזה, , והעירונית אסטרטגית הכנית ומהתדשנות ויצרתיות , וזאת כחלק חלביסוס אימננטי 
, אסטרונומיה וחלל ויוזמות נוספות שייחשפו במהלך     MAKERSתחומים מגוונים ברובוטיקה, יזמות

 השנה. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 :מצויינות בתפוח הפיס מרכז  .16
 :ימרכז המצוינות העירונ נפתח

תיאטרון,  ,FLL ,פעילות באסטרונומיה, רובוטיקההמרכז בפתוח פיס פועל בשיתוף אגף החינוך מציע 
תכנים מרתקים, דרכי למידה  .קולנוע ואמנות מקיימת לתלמידים שוחרי ידע בגילאי יסודי וחט"ב

  .המפגשים מתקיימים בימי ראשון אחר הצהריים .חווייתיות והכל עם מורים מומחים בעלי ניסיון רב

 

 

 

 

 

 

 

 

נפתח מרכז המצוינות העירוני:
המרכז בפתוח פיס פועל בשיתוף אגף החינוך מציע פעילות באסטרונומיה, 
רובוטיקה, FLL, תיאטרון, קולנוע ואמנות מקיימת לתלמידים שוחרי ידע 
עם  והכל  חווייתיות  למידה  דרכי  מרתקים,  תכנים  וחט"ב.  יסודי  בגילאי 
אחר  ראשון  בימי  מתקיימים  המפגשים  רב.  ניסיון  בעלי  מומחים  מורים 

הצהריים. 

אירוע ליל המדענים והמדעניות 
בתפוח  שעבר  בשבוע  נערך 
והחללית  "חלל"  בסימן  פיס 
בראשית.  כ-70 משתתפים בכל 
פעילויות  ממגוון  נהנו  הגילאים 
חלליות  בניית  ביניהן  יצירה, 
ותחרות שיגור לחלל, תוך ניסיון 

"לשגרן" ברחבת המבנה.
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תיכן בית אקשטיין - ל"ל -  למען הקהילה

צוות היגוי לתוכנית "מקום וזהות"
תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך - תש"ף 

חיבור מרגש בין "אלטמן" ו"מדלינק" לבית אקשטיין.  שתי החברות שעובדות באיזורי התעשייה 
בעיר, יצרו שיתוף פעולה מרגש עם בית הספר וקיימו יום ספורט אתגרי במיוחד.  האירוע נערך 

במעמד ראש העיר, ליאת שוחט, ומנהלת אגף החינוך, דלילה אשכנזי. 

התכנית תתקיים  השנה בסימן: "ערבות הדדית" )הנושא השנתי של משרד החינוך לשנה"ל תש"ף( – דגשי התכנית לשנה"ל תש"ף: 
משתתפי צוות ההיגוי: נציגי אגף החינוך, פיקוח מחוז ת"א, אגפי עירייה, הורים  וגופים נוספים. 

• האקטון יוזמות - 18/2/20 - יתקיים בפברואר בנושא" "אלימות ברשת" – תלמידים יחלצו יוזמות בית ספריות ויובילו מהלכים בית 	
ספריים ועירוניים למיגור התופעה תוך ביסוס ערכי : אחריותיות, אכפתיות וערבות הדדית )בשיתוף עמותת "גשר"(.

• חינוך(:  )בסגנון 	 בשבוע   18/3/20( העירונית:   ברמה  מקוונים  חידה  יהודה" - כתבי  אור  אוצרות  את  "לגלות  למיליון-  המרוץ 
חמיצר- בשיתוף מחוז ת"א/ פיקוח תקשוב - יעל ירון - ממונה על התיקשוב במחוז  ושירלי(

• קידום והטמעת תוכניות במוסה"ח המבססות ערכי שייכות למקום ולזהות העירונית, כגון: חיבורים ורצפים בין  גנ"י, יסודיים, על 	
יסודיים, שיח חיילים בתיכונים בימי הזיכרון ובכלל, פעולות חסד ונתינה, חינוך סביבתי "השביל שלי"  ועוד.

• למידה שיתופית בין בתי ספר וגני ילדים - המשך ביסוס והטמעה.	
• למידה  מקוונת – רכזי תקשוב בבתי הספר יחלצו מיזמים בית ספריים תוך שיתוף בתי ספר בממשקים: 4 יסודיים ממלכתיים + 3 	

יסודיים ממ"ד.
• אתר אור יהודה/ אגף החינוך: תיעוד הצלחות כמסורת, העלאת פעילויות ויוזמות חינוכיות כמקדמות שיח מכבד, ערבות הדדית 	

ועוד.
• אות הפעיל המצטיין יצירת קבוצות איכות.	
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Y-SCHOOL תכנית
 שיעורי עזר מקוונים בכל התיכונים בעיר  | בכל המיגזרים 

ועד הורים יישובי – אור יהודה
יוצא לדרך זו שנה שנייה

שיעורי עזר מקוונים בכל התיכונים  -  SCHOOL-Yתכנית  .20
 בעיר  | בכל המיגזרים 

 ,Yschool תכניתהרחיבה את  , עו"ד ליאת שוחט, ראש העיראחרי פיילוט מוצלח, 
 .המספקת שיעורי עזר לתלמידי החטיבות העליונות

כל זאת באמצעות  מדובר בכלי שמעניק שיעורי אונליין בכל מקצועות הלימוד, החובה והבחירה,
 . טכנולוגיה מתקדמת וידידותית שכעת תהיה נגישה לכל בתי הספר בעיר ולכל המוסדות

יקבל ימי תדרוך והרשאה באמצעות קבלת  יב' (-במערכת החינוך העירונית בגילאים הללו )ז'כל תלמיד 
 .קוד אישי שיאפשרו לו לקבל את השירות

משמעותי במהלך שנת הלימודים, ובפרט לקראת  התכנית תסייע לתלמידים לקבל תגבור ועזר
  .הבחינות

 .נחסוך במשאביםנמשיך להעמיד את ההשקעה המרבית עבור תלמידי העיר ולא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחרי פיילוט מוצלח, ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט, 
הרחיבה את תכנית Yschool, המספקת שיעורי עזר לתלמידי החטיבות העליונות.

מדובר בכלי שמעניק שיעורי אונליין בכל מקצועות הלימוד, החובה והבחירה, כל זאת 
באמצעות טכנולוגיה מתקדמת וידידותית שכעת תהיה נגישה לכל בתי הספר בעיר ולכל 

המוסדות.
כל תלמיד במערכת החינוך העירונית בגילאים הללו )ז'-יב'( יקבל ימי תדרוך והרשאה 

באמצעות קבלת קוד אישי שיאפשרו לו לקבל את השירות.
התכנית תסייע לתלמידים לקבל תגבור ועזר משמעותי במהלך שנת הלימודים, ובפרט 

לקראת הבחינות. 

נמשיך להעמיד את ההשקעה המרבית עבור תלמידי העיר ולא נחסוך במשאבים.

 : יוצא לדרך זו שנה שנייה –אור יהודה  –ועד הורים יישובי   .21
 בשנת הלימודים תש"ף .גם שמחים להמשיך את פורום ועד הורים יישובי 

 מטרות: 
 יצירת דיאלוג ככלי לטיפוח אקלים מיטבי 
הרשות ואגף בניית הסכמות ושיתוף פעולה באחריות בין וועד ההורים העירוני  

 החינוך בעיר.
 שיתוף ומתן מידע כללי )מקרו( על מערכת החינוך הקיימת באור יהודה  
שיתוף בחשיבה עתידית: "עיצוב תמונת העתיד של  אור יהודה" )התכנית  

 האסטרטגית לחדשנות בחינוך(.
כתיבת  אמנה  –גיבוש שפה משותפת  –בניית קודים התנהגותיים מכבדים  

 ו שנתית(עירונית )תכנית ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שמחים להמשיך את פורום ועד הורים יישובי גם בשנת הלימודים תש"ף.

מטרות: 
• יצירת דיאלוג ככלי לטיפוח אקלים מיטבי	
• בניית הסכמות ושיתוף פעולה באחריות בין וועד 	

ההורים העירוני הרשות ואגף החינוך בעיר.
• מערכת 	 על  )מקרו(  כללי  מידע  ומתן  שיתוף 

החינוך הקיימת באור יהודה.
• שיתוף בחשיבה עתידית: "עיצוב תמונת העתיד 	

של  אור יהודה" )התכנית האסטרטגית לחדשנות 
בחינוך(.

• בניית קודים התנהגותיים מכבדים – גיבוש שפה 	
דו  )תכנית  עירונית  אמנה  כתיבת   – משותפת 

שנתית(.
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ובנוסף  יהודה עברו סמינריון בעיר,  22 בנות השירות החדשות הפועלות באור 
כדי  ומנהלת אגף החינוך, דלילה אשכנזי,  ליאת שוחט,  נפגשו עם ראש העיר, 

להכיר את מאפייני העיר מקרוב. 
במסגרת המפגש סקרה ראש העיר את האתגרים איתם מתמודדת אור יהודה לצד 
תהליכי פיתוח ובנייה. בסיום המפגש, העניקו הבנות מתנה לראש העיר שאיחלה 
להן שנת עשייה משותפת ומוצלחת.  בנות השירות מתנדבות במוסדות החינוך 

בעיר מסייעות ותורמות לתוכניות ערכיות וחברתיות יחד עם צוותי החינוך.
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צוות אגף החינוך ודלילה אשכנזי מנהלת אגף החינוך

כאשר בני אדם חשים שמשקיעים בהם,
הם נרתמים להשקיע חזרה.

זוהי תמצית האנושיות ותמצית הסולידאריות בין בני אדם.

תודה לכל העוסקים במלאכת הקודש, קידום מערכת החינוך העירונית.

אחריותשקיפותמקצועיותאימון


