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קוראים יקרים,
 

לעיונכם  המובאים  הניוזלטרים  שמונת 
שנת  לראשית  עד  תשע"ח  שנת  בשלהי  נכתבו  כאוגדן, 
תש"ף, אחת לחודשיים, ומגוללים את 'סיפור המעשה' של 
מערכת החינוך העירונית - ברוח אבני הדרך של התוכנית 
ברמה  שמתקיימות  הפעולות  פריזמת  ודרך  האסטרטגית 
מונעים   – יחד  שכולנו  כך  החינוך,  ובמוסדות  העירונית 
להוביל חינוך משמעותי ורלוונטי שפורץ את גבולות הזמן 

והמקום.

לחדשנות  האסטרטגית  התוכנית  כי  יודגש 
תשע"ח,  הלימודים  שנת  בשלהי  בה  שהתחלנו  בחינוך 
חדשות  לפסגות  יהודה  באור  החינוך  מערכת  את  הובילה 
ולעשייה חינוכית, ערכית, חברתית ופדגוגית, תוך שיתופי 
 - העירונית  החינוך  במערכת  השותפים  כלל  בין  פעולה 
והא- הפורמאלית  המערכת  העירייה,  אגפי  העיר,  הנהלת 

פורמלית, מפקחי ונציגי משרד החינוך, ההורים, התלמידים 
נר  הם   יחד  שכולם   - השלישי  מהמגזר  נוספים  ושותפים 
למינוף מערכת  נשגב העומד כאבן הראשה  וערך  לרגלינו 

החינוך העירונית. 

בין היתר,  הניוזלטרים עוסקים במגוון נושאים, 
לחדשנות  האסטרטגית  התוכנית  של  וביסוסה  בהחלתה 
מקצועי  פיתוח  וזהות",  "מקום  התוכנית  הטמעת  בחינוך, 
הענפה  לעשייה  זרקור  ההוראה,  עובדי  איכות  וטיוב 
מרחבי  החינוך,  שבוע  החינוך,  אירועי  החינוך,  במוסדות 
האנושי  ובפסיפס  תש"ף  שנה"ל  פתיחת  חדשניים,  למידה 

הייחודי שהתברכה בו אור יהודה – זה היופי והאתגר.

 עם כל המתואר, אנו מאמינות, שעוד נכונה לנו דרך, 
וכי רק יחד נמשיך להוביל את העיר למצוינות ולחדשנות, כך שנזכה 
ערכיים,   אנשים  העירונית,  החינוך  מערכת  בוגרי  את  לראות  כולנו 
אחראים, תורמים, אכפתיים ובעלי מוביליות חברתית, שחוזרים לעיר 
החדשה והמתחדשת ומבססים את חייהם העתידיים בצבא, באזרחות, 

בתעסוקה – כאן באור יהודה.

עו״ד ליאת שוחט
ראש העיר

דלילה אשכנזי
מנהלת אגף החינוך

תנועת
נפש עירונית

מרחבי למידה 
חדשניים

״בסוד היחיד 
והביחד״

״מקום
וזהות״

יחד יוצרים
את פסיפס

העתיד
א.ק.ג.

חי נושם
ובועט

תכנית
אסטרטגית 

לחדשנות
בחינוך

לפרוץ
את גבולות

הזמן והמקום

אור יהודה
אור לגויים

 בברכת הצלחה והמשך עשייה פורייה!

המילים שיצרנו יחד
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חדשנות בחינוך

תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך  -  יצאה לדרך באור יהודה 

אור יהודה – יצאה לדרך עם תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך: חדשנות, מצוינות, שיתופיות.

ביום שלישי -15/5/18 התקיים בתיכון יובלים באור יהודה אירוע השקה והתנעה של  תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך המבוססת על 
חדשנות פורצת דרך שתכלול מערכת פדגוגית ערכית המשלבת מעורבות פעילה, יזמות ומנהיגות של השותפים בה, תוך מתן מענה פרטני 

וייחודי לכלל התלמידים והעוסקים במלאכת החינוך.

הערב החל בברכתה של ראש העיר שהדגישה בדבריה שהמנהיגות החינוכית העירונית יוצאת לדרך חדשה שתוביל ותקדם את בתי הספר 
הקיימים באור יהודה בצד התחדשות עירונית והקמה עתידית של מוסדות חינוך חדשים שהטכנולוגיה החדשנית והפדגוגיה המתקדמת 
יכתיבו את האדריכלות של המבנים שיעוצבו. כידוע, במסגרת החתימה של אור יהודה על הסכם גג, ייבנו שתי שכונות חדשות שיכללו 
הקמת מבני חינוך שעתידים לתת מענה לצרכים של האוכלוסייה החדשה של העיר. במקביל, העירייה רואה חשיבות רבה בקידום בתי 

הספר הקיימים בעיר, שדרוגם ופיתוחם.

לערב הגיעה נציגות נכבדה של כ-180 איש, ביניהם רב העיר מר ציון כהן, מר עופר תודר- מנכ"ל העירייה, חברי מועצת העיר, נציגי 
אגף החינוך, הגברת דלית שטאובר - יועצת אסטרטגית בחינוך ומנכ״לית משרד החינוך לשעבר, הגב׳ אתי ג׳אן המפקחת המתכללת, 
הגב׳ דלילה אשכנזי, מנהלת אגף החינוך החדשה, מפקחים ונציגי משה"ח, נציגי אגפי העירייה, מנהלי בתי הספר, גננות מובילות 
ונציגי פרלמנט  נוער  נציגות תנועות  חברי מועצת התלמידים העירונית,    – חביבים  ואחרונים  ציבור  ונציגי  הורים  נציגי  וסייעות, 

הילדים.

את הערב הנחתה והובילה דלילה אשכנזי, מנהלת אגף החינוך, שהדגישה את חזון העיר ואת עקרונות מערכת החינוך המבוססים על:

ויצירת מרחבי לימוד וסביבות 	  מיתוג עיר - חדשנות פדגוגית  
למידה חדשניות )M21( שיאפשרו דרכי הוראה ולמידה פורצות 

דרך, זמן ומקום.

העצמת מנהלים וגננות - פיתוח והעצמת סגלי החינוך על כל 	 
רצף הגילאים. 

קידום מצוינות תוך מתן שוויון הזדמנויות לכלל הלומדים - 	 
אור יהודה התברכה באוכלוסייה רב גונית, רב מגזרית, גם לאור 
הגידול הדמוגרפי, וככזו נפתחת  בפני העירייה האפשרות ליזום 
ולקדם תכניות ייחודיות מותאמות לתלמידים עד קבלת תעודות 
בגרות איכותיות הפותחות בפניהם את שערי החיים העתידיים 

בצבא, באזרחות, בתעסוקה ובאקדמיה. 

תרבות 	  הטמעת  על  דגש  כישוריו  פי  על  ביחיד  התמקדות 

ארגונית המייחדת תשומת לב ליחיד על מכלול  צרכיו הרגשיים, 
הלימודיים והחברתיים.  כל תלמיד במערכת החינוך ילווה על ידי 
מבוגר משמעותי  למיצוי חוזקותיו וכישוריו תוך  הקניית הידע 

הערכים ומיומנויות המאה ה-21. 

ל"מקום 	  והבוגרים  התלמידים  בקרב  השייכות  ערך  ביסוס 
ולזהות" של העיר הובלת תכניות בגנים ובבתי הספר שיבססו 
את ערך השייכות והזהות של התלמידים למורשת העיר והמדינה. 

עקרון ההתמדה והעלאת רמת המוחזקות של התלמידים בעיר 	 
- מערכת החינוך פועלת ותפעל בראייה מערכתית רב שנתית 
על מנת לאפשר, לכלל הלומדים בעיר, מגוון רחב של תכניות 
שונים  דעת  בתחומי  ועדכניות  אטרקטיביות  בחירה  ומקצועות 
 כדי לאפשר מיצוי יכולות והתמדתם של התלמידים ללמוד בעיר. 
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החינוך 	  במערכת  השותפים  כלל  בין  פעולה  שיתופי 
העירונית - שותפות ושקיפות המערכת הפורמאלית, הבלתי 
פורמאלית, מפקחי ונציגי  משרד החינוך, ההורים, התלמידים 
וערך  לרגלינו   נר  הם  השלישי-  מהמגזר  נוספים  ושותפים 
נשגב העומד כאבן הראשה למינוף מערכת החינוך כמובילה 

בארץ. 

בהורים שותפים לדרך 	  רואה  אגף החינוך   - שותפות הורים 
שמבטיחים את החינוך הטוב ביותר לילדי העיר.

את המשך הערב הנחו  דלית  שטאובר ודלילה אשכנזי  , שהפעילו 
מנהלי  הובילו  אותם  עגולים,  בשולחנות  שישבו  את המשתתפים 
שלושה  לבחור  משימה  שקיבלו  מובילות,   וגננות  הספר  בתי 
עלו  לכך  יהודה בשנים הבאות. בהתאם  אור  ערכים שיעצבו את 
לעיר  יהודה  אור  את  שיקדמו  והפעולות  החלומות  כגון  סוגיות 
לגויים".  "אור  בבחינת   – הבקעה  בכל  וערכית  חינוכית  מובילה 
ליין במצגת שיתופית כך שכל המשתתפים  התשובות הועלו און 
יכלו לראות את פני העיר בראי העתיד. ערב ההתנעה היה רק צעד 
ראשון להמשך עבודה בקבוצות מיקוד עד לכתיבת תכנית עבודה 

יישומית שראשיתה תופעל כבר בראשית שנה"ל תשע"ט.

טרום ערב התנעה - צוות אגף החינוך באור 
יהודה מכין את החומרים לקראת ערב ההתנעה

ערב ההתנעה!

 

 

 

( ערכים מובילים ברמה העירונית  4, נאספו תוצרי הערב ונבחרו   בתום הערב ובמהלך חודש מאי
בשלושת  שיובילו את העשייה החינוכית  נושאי אב  7+ אגף החינוך הוסיף את ערך המצויינות)

 :השנים הבאות

 

שלב ב'- ישיבה בתתי קבוצות עבודה וסיכום בכנס מליאה נוסף ב- 8/7/18 , ובסיומה תיכתב 
יישומית שתוטמע בבתי הספר ובגנים כבר בראשית שנת תשע"ט.תכנית עבודה   

 

 

 

 

 

בתום הערב ובמהלך חודש מאי, נאספו תוצרי הערב ונבחרו  4 ערכים מובילים ברמה העירונית ( אגף החינוך הוסיף את ערך המצויינות
)+ 7 נושאי אב  שיובילו את העשייה החינוכית  בשלושת השנים הבאות:

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

7 הסוגיות לפיצוח

1234

567

תכניות ומקצועות בחירה אטרקטיביות ועדכניות בתחומי דעת שונים כדי לאפשר מיצוי 

 יכולות והתמדתם של התלמידים ללמוד בעיר. 

 שותפות ושקיפות המערכת  -שיתופי פעולה בין כלל השותפים במערכת החינוך העירונית

ההורים, התלמידים הפורמאלית, הבלתי פורמאלית, מפקחי ונציגי  משרד החינוך, 

הם נר לרגלינו  וערך נשגב העומד כאבן הראשה למינוף  -ושותפים נוספים מהמגזר השלישי

 מערכת החינוך כמובילה בארץ. 

 אגף החינוך רואה בהורים שותפים לדרך שמבטיחים את החינוך הטוב  :שותפות הורים

 ביותר לילדי העיר.

את המשתתפים שישבו בשולחנות  שהפעילו, כנזי  דלית  שטאובר ודלילה אש הנחו את המשך הערב 

 שלושה ערכיםעגולים, אותם הובילו מנהלי בתי הספר וגננות מובילות,  שקיבלו משימה לבחור 

שיעצבו את אור יהודה בשנים הבאות. בהתאם לכך עלו סוגיות כגון החלומות והפעולות שיקדמו 

בבחינת "אור לגויים". התשובות הועלו  –את אור יהודה לעיר מובילה חינוכית וערכית בכל הבקעה 

ערב ההתנעה  און ליין במצגת שיתופית כך שכל המשתתפים יכלו לראות את פני העיר בראי העתיד.

תה היה רק צעד ראשון להמשך עבודה בקבוצות מיקוד עד לכתיבת תכנית עבודה יישומית שראשי

 .תופעל כבר בראשית שנה"ל תשע"ט

 צוות אגף החינוך באור יהודה מכין את החומרים לקראת ערב ההתנעה: -טרום ערב התנעה

 

 
 

 לערב ההתנעה -רזרקו

 

 

שלב ב'- ישיבה בתתי 
קבוצות עבודה וסיכום 

בכנס מליאה נוסף 
ב- 8/7/18 , ובסיומה 
תיכתב תכנית עבודה 

יישומית שתוטמע בבתי 
הספר ובגנים כבר 

בראשית שנת תשע"ט.
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תכניות ומקצועות בחירה אטרקטיביות ועדכניות בתחומי דעת שונים כדי לאפשר מיצוי 

 יכולות והתמדתם של התלמידים ללמוד בעיר. 

 שותפות ושקיפות המערכת  -שיתופי פעולה בין כלל השותפים במערכת החינוך העירונית

ההורים, התלמידים הפורמאלית, הבלתי פורמאלית, מפקחי ונציגי  משרד החינוך, 

הם נר לרגלינו  וערך נשגב העומד כאבן הראשה למינוף  -ושותפים נוספים מהמגזר השלישי

 מערכת החינוך כמובילה בארץ. 

 אגף החינוך רואה בהורים שותפים לדרך שמבטיחים את החינוך הטוב  :שותפות הורים

 ביותר לילדי העיר.

את המשתתפים שישבו בשולחנות  שהפעילו, כנזי  דלית  שטאובר ודלילה אש הנחו את המשך הערב 

 שלושה ערכיםעגולים, אותם הובילו מנהלי בתי הספר וגננות מובילות,  שקיבלו משימה לבחור 

שיעצבו את אור יהודה בשנים הבאות. בהתאם לכך עלו סוגיות כגון החלומות והפעולות שיקדמו 

בבחינת "אור לגויים". התשובות הועלו  –את אור יהודה לעיר מובילה חינוכית וערכית בכל הבקעה 

ערב ההתנעה  און ליין במצגת שיתופית כך שכל המשתתפים יכלו לראות את פני העיר בראי העתיד.

תה היה רק צעד ראשון להמשך עבודה בקבוצות מיקוד עד לכתיבת תכנית עבודה יישומית שראשי

 .תופעל כבר בראשית שנה"ל תשע"ט

 צוות אגף החינוך באור יהודה מכין את החומרים לקראת ערב ההתנעה: -טרום ערב התנעה

 

 
 

 לערב ההתנעה -רזרקו
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במהלך חופשת פסח  נרשמו ילדים למסגרת 
של קייטנה בת 5 ימים, שמסגרתה הילדים חוו 
פעילויות חינוכיות ומגוונות תוך השקעה של 

הרשות מעבר לתקצוב של משה"ח. 

ניצנים נראו בארץ - קייטנות בפסח 

טקסי יום השואה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל במערכת החינוך

טקסי יום העצמאות - 70 שנה למדינה

 קייטנות בפסח  - ניצנים נראו בארץ .2
ימים,  5במהלך חופשת פסח  נרשמו ילדים למסגרת של קייטנה בת 

ונות תוך השקעה של הרשות שמסגרתה הילדים חוו פעילויות חינוכיות ומגו
 קצוב של משה"ח מעבר לת

 
 

 

 במערכת החינוךלחללי מערכות ישראל  ויום הזיכרוןטקסי יום השואה  .3

 

 של אור יהודה ברמה העירונית והאזורית טקס יום השואה לגננות ולסייעות 

 

 

  

  שנות עצמאות  70 משגררים תלמידים  –שנה למדינת ישראל  70הייד פארק  - שיזף בית ספר

 

 

 

 , יום ירושלים חגיגת חג השבועות במוסדות החינוך'חגים עלינו' :  .5

  שיזף                                                      סעדיה גאון
 

 

 

 

 

 

 

 

 אהוד מנור
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 אהוד מנור

 

 

 

 

 

 

 

 

טקס יום השואה לגננות ולסייעות

טקס יום עצמאות לכלל 
ילדי הגנים בעיר 

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בתיכון יובלים

בית ספר שיזף - הייד פארק 70 שנה למדינת ישראל 
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אהוד מנורסעדיה גאון  שיזף
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בבית ספר יעדים

מעורבות חברתית

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 מעורבות חברתית .6

לתת את  – מעורבות חברתית עילות מתנדבות באהוד מנור במסגרתפ -אור חנה
 אלא עשייה לשמה  -לא רק סיסמא -הנשמה ואת הלב
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 ע"ש אלירז פרץ ז"ל.  פועלת קבוצת תלמידים בשם סיירת אלירז

יצאו התלמידים יחד עם המדריך לטיול בירושלים, שבמהלכו ביקרו גם בקיברו של  בל"ג בעומר
 אלירז.

התמונות והדיווח הועברו לאימו מרים פרץ, שמעודכנת בשוטף על הפעילות, מרים שלחה הודעה 
 ת לתלמידים.מוקלטת  מרגש
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 דרמה, מחול ומוזיקה: ערב כישרונות צעירים - אור חנה

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  במוסדות חינוך םאירועי .7

משכונת נווה רבין לביקור במשכן הכנסת שבירושלים. הביקור יצאו " ילדי גן "אמנון
משמעותי מתחילת השנה ובו הכירו, למדו וחקרו את  היה שיאו של תהליך למידה 

 ומושגים כמו דמוקרטיה, ומנהיגות. הביקור היה חוויתי ועוצמתי סמלי המדינה 
 לילדים, לצוות החינוכי ולהורים המלווים. 

 

 

 

 

 

פועלת קבוצת תלמידים בשם סיירת אלירז  
ע"ש אלירז פרץ ז"ל.

עם  יחד  התלמידים  יצאו  בעומר  בל"ג 
המדריך לטיול בירושלים, שבמהלכו ביקרו 

גם בקיברו של אלירז.

אור חנה - פעילות מתנדבות באהוד מנור במסגרת 
מעורבות חברתית – לתת את הנשמה ואת הלב- לא רק 

סיסמא- אלא עשייה לשמה 

אור חנה - ערב כשרונות צעירים: דרמה, מחול ומוזיקה.
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קידום נוער

אירועים בבתי הספר

בחודש מאי  הסתיימה קבוצת התנדבות של 10 מפגשים בביה"ח תל השומר בשיתוף עם עמותת "שישי שמח".  
בני הנוער התנדבו בחלוקת קפה, עוגיות, פרחים ובלונים למאושפזים ולמשפחותיהם במחלקות השונות בביה"ח. במהלך ההתנדבות היו 

2 אירועי שיא-התנדבות במועדונית הפלמ"ח ביום מעשים טובים, וגיוס כספים למען העמותה.

ילדי גן "אמנון" יצאו משכונת נווה רבין לביקור במשכן 
הכנסת שבירושלים. הביקור היה שיאו של תהליך למידה  
את  וחקרו  למדו  הכירו,  ובו  השנה  מתחילת  משמעותי 
ומנהיגות.  דמוקרטיה,  כמו  ומושגים  המדינה   סמלי 
החינוכי  לצוות  לילדים,  ועוצמתי  חוויתי  היה  הביקור 

ולהורים המלווים. 

בית ספר סביונים 
כותבים לזכרה של 

המורה איריס דלומי 
ז"ל

תלמידים כותבים  
לזכרה של המורה 

היקרה  איריס דלומי 
ז"ל, שנפטרה השנה. 
איריס הייתה מחנכת 

דגולה שלימדה 11 שנה 
בבית הספר היסודי 

סביונים

בית אקשטיין 
סיור לימודי של מגמת גאוגרפיה לנתב"ג.

לתכנית  בהתאם  סיורים  נערכים  המגמות,  לימודי  במסגרת 
הלימודים. את הסיור בנתב"ג מדריכים אנשי רשות ותיקים וניתן 

דגש לאיכות הסביבה ולקשר עם הקהילה.

תלמידות אורות
יוצאות לפעילות ב-14 גנים ברחבי העיר לקראת החגים

זוכים בפעילות חווייתית ובטעימה מתכני  ילדי הגן  לפני כל חג, 
לפעילות  במחווה  שי  העניקו  מזל  הגננת  בניהול  הדר,  גן  החג. 

במהלך השנה
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 ומושגים כמו דמוקרטיה, ומנהיגות. הביקור היה חוויתי ועוצמתי סמלי המדינה 
 לילדים, לצוות החינוכי ולהורים המלווים. 

 

 

 

 

 

 קידום נוער
מפגשים בביה"ח תל השומר בשיתוף עם  10של  קבוצת התנדבות בחודש מאי  הסתיימה
  עמותת "שישי שמח". 

בני הנוער התנדבו בחלוקת קפה, עוגיות, פרחים ובלונים למאושפזים ולמשפחותיהם 
התנדבות במועדונית -אירועי שיא 2במהלך ההתנדבות היו במחלקות השונות בביה"ח. 

 הפלמ"ח ביום מעשים טובים, וגיוס כספים למען העמותה.

 

 בית אקשטיין 
 .סיור לימודי של מגמת גאוגרפיה לנתב"ג

 לימודי המגמות, נערכים סיורים בהתאם לתכנית הלימודים.במסגרת 
הסביבה ולקשר עם  יכותתן דגש לאאת הסיור בנתב"ג מדריכים אנשי רשות ותיקים וני

 .הקהילה

 
 תלמידות אורות יוצאות לפעילות ב-14 גנים ברחבי העיר לקראת החגים

החגלפני כל חג, ילדי הגן זוכים בפעילות חווייתית ובטעימה מתכני   
.גן הדר, בניהול הגננת מזל העניקו שי במחווה לפעילות במהלך השנה  
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תחרויות

תחרות הקורא הצעיר: 
לאורך כל שנת הלימודים גם תחום השפה נמצא במרכז של המרכז בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים באור יהודה. במסגרת שיעורי השפה 
נפגשו התלמידים עם סופרים, היו מעורבים בפעילות חניכה, עברו ימי שיא ומרתונים, כתבו בעקבות ספרים ודמויות וקראו מספר גבוה 

יותר של ספרים במסגרת מבצע העלאת מספר ספרי הקריאה השנתי. 
היום, בעיצומו של חודש הספר העברי –סוכמה   העשייה הענפה בתחרות העירונית הראשונה "קורא העיר", במסגרתה נציגים מובילים 
משכבות ג-ד, ה-ו בעיר המליצו על ספרים בפרזנטציות יוצאות מן הכלל, אשר כללו עמידה על במה מול קהל, שימוש באביזרים תומכים 

ואף מענה על שאלות השופטים.  שמות המנצחים הוכרזו:

שכבות ג-ד
במקום הראשון: אסף כהן, מביה"ס "סביונים"

במקום השני: מתן בר, מביה"ס "שיזף"
במקום השלישי: רחל גלעם, מביה"ס "סעדיה גאון"

 
 

 

 טורניר כדורעף עירוניבביה"ס סעדיה גאון מקום שני ושלישי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  YTEKעיר המחר  - 
אלונים בתחרות ארצית של עיר המחרמקום ראשון ביס יסודי   

הלומדים  בנימינובומיכל  זינובייבהזכריה, מיכאל  שלושת תלמידי בי"ס אלונים, נהוראי
  בכיתה ב', זכו במקום הראשון בתחרות רובוטיקה שנערכה בטכניון בחיפה.

 .מדובר בתחרות ארצית אליה הגיעו מתחרים מבתי ספר ברחבי הארץ
, ששם דגש על קידום תחומי אור יהודה נכנסה בשנה האחרונה לפרויקט עיר המח"ר

בשבעה בתי  מח"רהמתמטיקה, החלל והרובוטיקה בבתי הספר. במסגרת זו הוקמו מרכזי 
ספר בעיר והורחבו שעות הלימוד כל זאת במטרה לפתוח בפני התלמידים אופק אקדמי 

 צועות אלו.והנדסי ולעודד אותם לפנות בבגרותם אל מק
 

 

 
 
 
 

חידון מדע וטכנולוגיה בהשתתפות נציגי תלמידי כיתות ח' בחטיבת הביניים יובלים . 
החידון התקיים במעמד ראש העיר עו"ד ליאת שוחט ושר המדע והטכנולוגיה מר אופיר 

 פינס
.יענקלה  -החידון התקיים לראשונה ביוזמת רכז המדעים  
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אלונים בתחרות ארצית של עיר המחרמקום ראשון ביס יסודי   

הלומדים  בנימינובומיכל  זינובייבהזכריה, מיכאל  שלושת תלמידי בי"ס אלונים, נהוראי
  בכיתה ב', זכו במקום הראשון בתחרות רובוטיקה שנערכה בטכניון בחיפה.

 .מדובר בתחרות ארצית אליה הגיעו מתחרים מבתי ספר ברחבי הארץ
, ששם דגש על קידום תחומי אור יהודה נכנסה בשנה האחרונה לפרויקט עיר המח"ר

בשבעה בתי  מח"רהמתמטיקה, החלל והרובוטיקה בבתי הספר. במסגרת זו הוקמו מרכזי 
ספר בעיר והורחבו שעות הלימוד כל זאת במטרה לפתוח בפני התלמידים אופק אקדמי 

 צועות אלו.והנדסי ולעודד אותם לפנות בבגרותם אל מק
 

 

 
 
 
 

חידון מדע וטכנולוגיה בהשתתפות נציגי תלמידי כיתות ח' בחטיבת הביניים יובלים . 
החידון התקיים במעמד ראש העיר עו"ד ליאת שוחט ושר המדע והטכנולוגיה מר אופיר 

 פינס
.יענקלה  -החידון התקיים לראשונה ביוזמת רכז המדעים  

 
 

שכבות ה-ו
במקום הראשון: עוז יונתן, מביה"ס "שיזף"

במקום השני: ליה יעקובסון, מביה"ס "סביונים"
במקום השלישי: עדי אליאייב, מביה"ס "אורות"

חלק  התלמידים שלקחו  לכל  מודים  אנו  סטימצקי.  ברשת  ספרים  לקניית  שי  תווי  לצד  הצטיינות  תעודות  קיבלו  לזוכים אשר  ברכות 
בתחרות. מאחלים לך חודש קריאה שמח!

 YTEK - עיר המחר
מקום ראשון ביס יסודי אלונים בתחרות ארצית של עיר המחר

שלושת תלמידי בי"ס אלונים, נהוראי זכריה, מיכאל זינובייבה ומיכל בנימינוב הלומדים בכיתה ב', זכו במקום הראשון בתחרות רובוטיקה 
שנערכה בטכניון בחיפה. 

מדובר בתחרות ארצית אליה הגיעו מתחרים מבתי ספר ברחבי הארץ.
אור יהודה נכנסה בשנה האחרונה לפרויקט עיר המח"ר, ששם דגש על קידום תחומי המתמטיקה, החלל והרובוטיקה בבתי הספר. במסגרת 
זו הוקמו מרכזי מח"ר בשבעה בתי ספר בעיר והורחבו שעות הלימוד כל זאת במטרה לפתוח בפני התלמידים אופק אקדמי והנדסי ולעודד 

אותם לפנות בבגרותם אל מקצועות אלו.

חידון מדע וטכנולוגיה
בהשתתפות נציגי תלמידי כיתות ח' בחטיבת הביניים יובלים . החידון התקיים במעמד ראש 

העיר עו"ד ליאת שוחט ושר המדע והטכנולוגיה מר אופיר פינס
החידון התקיים לראשונה ביוזמת רכז המדעים- יענקלה.
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 במקום הראשון בטורניר כדור עף , מקום שני בנות כדורעף עירוני  סביונים

 

 
 
 

  חידון מורשת :טקסים עירוניים .9
 אות פעיל מצטיין  

 תמונות 
 

 –בעיר  ביקור מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב -תכנית חוסן לאומית .10
 למידה מהצלחות 

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, הגיע ביום שישי שעבר לאור יהודה יחד עם אנשי 
להעצמה של   משרדו כדי להתרשם מיישומה של תכנית "חוסן חינוך" המופעלת בעיר ומרכז

 .  ילדים בבית הספר
בבית ספר אלונים, שם הוא פגש את ראש העיר ליאת שוחט, מנכ"ל  הביקור החל אבואב

העירייה, עופר תודר, ומנהלת אגף החינוך, דלילה אשכנזי. במהלך המפגש שמע אבואב על 
יישומה של התכנית, בין השאר מפי מנהלת בית הספר מירית מויאל, ומנהלת השירות 

בבית הספר שמופעל על ידי תכנית  חינוכי, ד"ר רונית גלר שיתפה על המרכז-הפסיכולוגי
. לאחר מכן, יצאו המשתתפים לביקור בכיתות הלימוד, בהן הם פגשו תלמידים שהדגימו 360

להם כיצד הם מיישמים כלים של חוסן, כמו נשימות עמוקות, התמודדות עם מחשבות 
מכשילות ועוד .משם המשיכו הצוותים לגנים תמר וצבר בעיר, ושם פגשו את הילדים 

 צעירים שלמדו חוסן.ה
במסגרת התכנית, התכנים מתווכים לתלמידים ולילדי הגנים על ידי דמות של ילד בשם אדם, 

ילד בגילם של הילדים שמספר ומשתף מחוויותיו, קשייו ותחושותיו. דרך עיבוד החוויות של 
 אדם, הילדים לומדים לעבד את החוויות האישיות שלהם. הם לומדים לקרוא לרגשות בשם,
לזהות מחשבות מכשילות ולאזנם. אדם משתף אותם בבעיות בתחומים שונים, בין אישיים, 

 חברתיים והם לומדים דרכו ודרך נועה, המורה שלו, טכניקות שונות להתמודדות יעילה.
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 טורניר כדורעף עירוניבביה"ס סעדיה גאון מקום שני ושלישי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 טורניר כדורעף עירוניבביה"ס סעדיה גאון מקום שני ושלישי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ביה"ס סעדיה גאון מקום שני ושלישי בטורניר כדורעף עירוני

אות פעיל מצטייןחידון מורשת

סביונים במקום הראשון 
בטורניר כדור עף , מקום שני 

בנות כדורעף עירוני 

טקסים עירוניים

תכנית חוסן לאומית

ביקור מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב בעיר – למידה מהצלחות 

אנשי  עם  יחד  יהודה  לאור  שישי שעבר  ביום  הגיע  אבואב,  החינוך, שמואל  מנכ"ל משרד 
משרדו כדי להתרשם מיישומה של תכנית "חוסן חינוך" המופעלת בעיר ומרכז  להעצמה של 

ילדים בבית הספר.

הביקור החל אבואב בבית ספר אלונים, שם הוא פגש את ראש העיר ליאת שוחט, מנכ"ל 
אבואב  שמע  המפגש  במהלך  אשכנזי.  דלילה  החינוך,  אגף  ומנהלת  תודר,  עופר  העירייה, 
על יישומה של התכנית, בין השאר מפי מנהלת בית הספר מירית מויאל, ומנהלת השירות 
הפסיכולוגי-חינוכי, ד"ר רונית גלר שיתפה על המרכז בבית הספר שמופעל על ידי תכנית 
360. לאחר מכן, יצאו המשתתפים לביקור בכיתות הלימוד, בהן הם פגשו תלמידים שהדגימו 
מחשבות  עם  התמודדות  עמוקות,  נשימות  כמו  חוסן,  של  כלים  מיישמים  הם  כיצד  להם 
הילדים  את  פגשו  ושם  בעיר,  וצבר  תמר  לגנים  הצוותים  המשיכו  .משם  ועוד  מכשילות 

הצעירים שלמדו חוסן.
במסגרת התכנית, התכנים מתווכים לתלמידים ולילדי הגנים על ידי דמות של ילד בשם אדם, 
ילד בגילם של הילדים שמספר ומשתף מחוויותיו, קשייו ותחושותיו. דרך עיבוד החוויות של 
אדם, הילדים לומדים לעבד את החוויות האישיות שלהם. הם לומדים לקרוא לרגשות בשם, 
לזהות מחשבות מכשילות ולאזנם. אדם משתף אותם בבעיות בתחומים שונים, בין אישיים, 

חברתיים והם לומדים דרכו ודרך נועה, המורה שלו, טכניקות שונות להתמודדות יעילה.

ספטמבר 2018

ניוזלטר
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כנס שלב ב'- התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך – באור יהודה: 
הוצגו היעדים העירוניים של החינוך

ידי  ובו הוצגו היעדים שנוסחו על  יובלים בהשתתפות כ-200 אנשים,  4/9/18, בתיכון  שלב ב' של התכנית התקיים ב- 
המנהלים יחד עם השותפים וצוותי החינוך. דלילה אשכנזי, מנהלת אגף החינוך: "התכנית יוצרת תחושת שותפות וגאווה 

עירונית, מקצועיות, מגויסות ומעורבות שמובילה ומתניעה עיר שלמה לקראת המעשה החינוכי העתידי"

רגע לפני ראש השנה, הגיעו כ-200 איש לתיכון יובלים באור יהודה כדי להשתתף בכנס שלב ב' של התכנית האסטרטגית לחדשנות 
בחינוך. במסגרת הכנס, שמע הקהל הרחב את כלל היעדים העירונים שייושמו כבר השנה, ועתידים לעצב את דמותה וצביונה של העיר 

בשנים הבאות. את הכנס מוביל אגף החינוך בעירייה בראשות דלילה אשכנזי.

הערב החל בברכתה של ראש העיר ליאת שוחט, שהדגישה את החשיבות שהיא מייחסת לתכנית שתוביל את העיר יחד עם כלל השותפים 
מבית ומחוץ לגיבוש תכנית אב שתיושם כבר בראשית השנה בכל מוסדות החינוך, החל מגני הילדים, דרך בתי הספר היסודיים וכלה 
בעל יסודיים. שוחט הזכירה בדבריה את ההישגים שכבר נראים בשטח הן בעלייה היפה באחוז הזכאות לבגרות, בצמצום מדדי הנשירה, 
בהעלאת אחוז הגיוס המשמעותי לצה"ל, בעלייה המרשימה באחוז הנרשמים ליובלים ועוד. במקביל, מקודמים תהליכים של בינוי בעיר, 

הן בהקמת מבנים חדשים והן בשיפוצים של המבנים הקיימים.

ניוזלטר מספר 2

התכנית האסטרטגית
לחדשנות בחינוך

כזכור, באמצע חודש מאי התקיים בתיכון יובלים באור יהודה 
אירוע השקה והתנעה של התכנית המבוססת על חדשנות פורצת 
דרך שתכלול מערכת פדגוגית ערכית המשלבת מעורבות פעילה, 
יזמות ומנהיגות של השותפים בה, תוך מתן מענה פרטני וייחודי 
לכלל התלמידים והעוסקים במלאכת החינוך. בתום השיח הציבורי 
את  שיובילו  ערכים  ארבעה  חולצו  עגולים,  בשולחנות  שהתקיים 
האדם  כבוד  וחדשנות,  יצירתיות  שייכות,  הבאות:  בשנים  העיר 
שחולצו  נושאים  שבעה  לצד  וזאת  ומצוינות,  הזדמנויות  ושוויון 
ביקש  שהציבור  הגדולות  האבנים  שהם  העגולים  בשולחנות 

להטמיע באושיות החינוך העתידיות והחדשניות של העיר.

במהלך חודש יוני ישבו מנהלי בתי הספר לשבע קבוצות משימה 
ויחד עם כלל השותפים ניסחו יעדים עירוניים שיובילו את המערך 
אשכנזי  והנחתה  הובילה  האסטרטגי  הכנס  את  בעיר.  החינוכי 
הנהלת  כהן,  ציון  הרב  העיר,  רב  ביניהם  הנוכחים,  את  שבירכה 
העיר, צוות אגף החינוך, כלל המנהלים )ממלכתי, ממ"ד, חרדי(, 
מועצת  תלמידי  הורים,  הורים,  ועדי  יו"ר  מפקחים,  חינוך,  צוותי 
התלמידים העירונית, נציגות תנועות נוער, פרלמנט הילדים ועוד.

שיאו של הכנס כלל הצגת יעדים עירוניים שנוסחו ע"י המנהלים 
יחד עם שותפים נוספים וצוותי חינוך: ד"ר נתי ברק, מנהל תיכון 
גיגי, מנהל  נושא "החדשנות הפדגוגית", מורדי  יובלים הציג את 

מנהלת  הילמן,  רחל  מקצועי",  "פיתוח  נושא  את  אקשטיין,  בית 
בי"ס יסודי סביונים את הנושא "חינוך אישי", הרב גיל יאיר, מנהל 
תיכון יעדים ממ"ד את נושא "מיתוג וגאווה עירונית", רוית דאי, 
מנהלת חט"ב יובלים את נושא "שילוב אקדמיה ותעשייה במוסדות 
חינוך", יפית שמואלי, רכזת עירונית חברתית את תכנית "מקום 
זית, מנהל אגף קהילה,  יסף  יהודה,  70 שנה לאור  וזהות" בסימן 

נוער וצעירים את נושא "מנהיגות נוער".

יובלים,  בתיכון  י"א  תלמידת  והצעירים,  הנוער  מועצת  יו"ר 
ריגשה בדבריה ובירכה את התכנית תוך הוקרה והכרת החשיבות 
עירם.  של  העתיד  תמונת  בעיצוב  והילדים  התלמידים  בשיתוף 
הערב כלל גם הרצאת השראה מפי שאול מידן, יזם ויועץ מיתוג 

בנושא "כיצד ממתגים רעיונות ויוזמות בחינוך".

דבריה  בסיכום  ציינה  החינוך,  אגף  מנהלת  אשכנזי,  דלילה 
היא  העירונית  והמוביליות  ההתנעה  של  האדירה  ש"החשיבות 
וכלל  המנהלים  עם  יחד  נבנית  האסטרטגית  שהתכנית  בכך 
השותפים, ולא מונחתת מלמעלה, וככזו, יוצרת תחושת שותפות 
וגאווה עירונית, מקצועיות, מגויסות ומעורבות יתרה שמובילה 
ומתניעה עיר שלמה לקראת המעשה החינוכי העתידי, בבחינת: 

"אור יהודה – אור לבקעה".

ניוזלטר מספר 2
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תכנית "מקום  וזהות" 
 לביסוס ערך זהות היהודית ישראלית וערך השייכות של התלמידים 

למורשתה של העיר והמדינה- בסימן 70 שנה לאור יהודה

הטמעת תכנית ייחודית ״מקום וזהות״ 
בסימן 70 שנה לאור יהודה

קידום יעד עירוני
ביסוס ערך הזהות היהודית ישראלית וערך השייכות לעיר ולמורשתה

שייכות

מנהלים
צוותי

״מקום וזהות״

תלמידי
כיתות

ד׳, ה׳, ז׳-י׳

מינהל
חברה ונוער

פיקוח
מקצועי תרבות 

ישראל

הפיקוח
הכולל והמקצועי 

ממלכתי ממ״ד

מקוםזהות

אגף החינוך: דלילה אשכנזי, מנהלת אגף החינוך, נוגה 
נדלר, מנהלת מדור גנ״י, יפית שמואלי - רכזת יישובית 
לחינוך החברתי ולתכנית ״מקום וזהות״, נורית שולמן, 

מנהלת קיימות ונגישות - עיריית אור יהודה.

- מפקחת מתכללת,  ג׳אן  ומקצועי: אתי  פיקוח כולל 
 - כהן  דרורית  ממלכתי,  יסודי  מפקחת   - גרוס  לאה 
חברה  מינהל  מפקחת   - רביאן  אתי  ממ״ד,  מפקחת 
ונוער, אילנה מזרחי - מפקחת גנ״י, שרה קוך - מפקחת 

תרבות ישראל מחוז ת״א, עופרה - רב דורי

אסתי  אקשטיין,  בית  מנהל   - גיגי  מורדי  מנהלים: 
מנהל   - ברק  נתי  יעקב,  בית  תיכון  מנהלת   - ליכטיג 
יובלים, גיל יאיר -  יובלים, רוית דאיי - מנהלת חט״ב 
אור  תיכון  מנהלת   - אשכנזי  לאה  יעדים,  תיכון  מנהל 

מנור,  אהוד  יסודי  בי״ס  מנהלת   - בלכר  עידית  חנה, 
אילנית - סגנית יובלים.

נוער  אגף  מנהלת   - זית  יסף  וצעירים:  נוער  אגף 
וצעירים.

מכון חדד - חושבים שפה: נועה שמש, נוי פריד, חיל 
דנוך

רכזות חינוך חברתי מכלל בתי הספר

נציגות מועצת תלמידים ופרלמנט ילדים

נציגות הורים: רינה אברהמי - ועד הורים חט״ב יובלים, 
ליאור פרקש - יו״ר ועד הורים סביונים.

ניוזלטר מספר 2

האקתון יזמות
תלמידי שכבה ט' באור יהודה מתכננים את העשור השמיני  של העיר 

במסגרת חגיגות 70 שנה לאור יהודה

 
כ- 130 תלמידי שכבה ט'  מכל חטיבות הביניים בעיר, ממלכתי, ממ"ד וחרדי , ישתתפו ב-14/10/18  ב"האקתון יזמים ")מרתון רעיונות 

ומיזמים(, במטרה להציג מתווה ורעיונות לתכנון העשור השמיני  של אור יהודה.
כבר  לתוקף  שנכנסת   " ומקום  "זהות  שנושאה:  ייחודית  עירונית  תכנית  במסגרת  הינו  הפרויקט 
מנור בהשתתפות  ראש  יתקיים באהוד  יסודיים בעיר.  ההאקתון  בתשע"ט לכלל בתי הספר העל 
בשיתוף  בעיר  התכנית  את  שמובילה  לחינוך,  אגף   מנהלת  אשכנזי,  דלילה  העיר,  הנהלת  העיר, 
יפית שמואלי, הרכזת העירונית שמונתה לתכנית, מנהלי בתי הספר,  הפיקוח הכולל והמקצועי של 
מחוז ת"א, מינהל חברה ונוער, אגף הנוער והצעירים, אגפי עירייה, נציגות הורים,  תלמידי מועצת 

התלמידים העירונית ופרלמנט הילדים. 
נבחרות התלמידים יציגו רעיונות ויוזמות עליהם עמלו במלוא המרץ לקראת ההאקתון -  והם ייסובו 

סביב רעיונות הקשורים לחינוך,
התחדשות עירונית, תרבות, חברה וקהילה, קיימות ואיכות הסביבה, ביטחון ועוד.

פתיחת שנה״ל תשע״ט

ביקור מנהלת המחוז 
הגב' חיה שיטאי 

בביה"ס היסודי שיזף

ניוזלטר מספר 2
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תמונות מספרות חוויות מעצימות מפתיחת שנה״ל תשע״ט

בי״ס אלונים

בי״ס מדעים ויהדות

בי״ס סביונים

בי״ס אהוד מנור

בי״ס ממ״ד סעדיה גאון

בי״ס ממ״ד אורות

ניוזלטר מספר 2

פתיחת שני גני הדר בשכונת נווה רבין

YTEK קייטנת מתמטיקה

בי״ס ממ״ד אור מנחם

גן סחלבגן אגוז

תיכון ברנקו וייס קרית חינוך יובלים

במימון ובשיתוף משרד המדע 
והטכנולוגיה ואגף החינוך באור יהודה.

ניוזלטר מספר 2
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פורטל החינוך יצא לדרך

ניוזלטר מספר 2

אוקטובר 2018

ניוזלטר
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תלמידים 
מפצחים את ה-80

האקטון יזמות וחדשנות - תלמידי כיתה ט' באור יהודה מתכננים את 
העשור השמיני בסימן 70 שנה להיווסדה

תכנית "מקום וזהות" מבססת את הזהות היהודית ישראלית, 
ערכי  לשיח  שותפות  ושל  לעיר  והגאווה  השייכות  את 
החל  הגילאים,  רצף  בכל  תיושם  התכנית  ופדגוגי.  חינוכי 
מגני הילדים, המשך בבתי הספר היסודיים וכלה בתיכונים 
- תלמידים,  לומדים מתרחבת  קהילת  יצירה של  ותאפשר 
מורים, הורים, מנהלים- נכבדי ומייסדי העיר. התכנית תביא 
לפיתוח שיח מקומי המבוסס על התרבות המקומית על כל 

גווניה ומכמניה כך שיהווה זרע לצמיחה במרחב הציבורי.

ביום ראשון, ה- 14.10.2018, התכנסו 120 תלמידי כיתות ט' 
בעיר מכל הזרמים וכל סוגי בתי הספר והמסגרות החינוכיות 
באור יהודה בבית הספר "אהוד מנור" להאקטון יזמות שהינו 
והזהות" של תלמידי  בירור ה"מקום  חלק מתכנית אב של 

העיר לקראת שנה ה70 להיווסדה.

בכנס השתתפו, ראש העיר הנהלת העיר, נציגי אגף החינוך, הפיקוח הכולל והמקצועי, מנהלי 
בתי הספר ומובילי התכנית, הפיקוח במנהל חברה ונוער, אגף נוער צעירים וקהילה, מרכז 

חדד, נציגות הורים, מרכז יזמות יוניסטרים בעיר ומכובדים רבים נוספים.

תכנית אסטרטגית "מקום וזהות" בסימן 70 שנה לאור יהודה

ניוזלטר מספר 3

ברכות והרצאת פתיחה

הרצאת יזמות

TED מושבי

את האירוע פתחו ראש העיר ודלילה אשכנזי 
מנהלת אגף החינוך שנתנו את ברכתן וחיברו 
של  האסטרטגי  לתהליך  כולו  האירוע  את 
החינוך  מערכת  בכל  שיוטמע  וזהות"  "מקום 

בעיר בשנה הקרובה ובשנים הבאות.

הרצאת פתיחה בנושא "זהות ומקום" הועברה 
ע"י מנהלת אגף החינוך דלילה אשכנזי במצגת 

אינטראקטיבית.

בנושא  השראה  הרצאת  חוו  התלמידים 
ע"י  שניתנה  יצירתית  וחשיבה  תעוזה  יזמות, 
ליזום  מוטיבציה"  "זריקת  וקיבלו  מידן.  שאול 
ולהמציא ובכך לפרוץ את הזמן והמקום בתוך 

בתי הספר.

כל משתתפי האירוע עברו בין 5 מושבים שהועברו 
ע"י אנשי מקצוע, יואל לוי, יועץ ראש העיר, שדיבר 
ממנהל  אפריימוב  חני  למיזם.  משאבים  גיוס  על 
הכסאות  על  כולם  את  שהקפיצה  ונוער  חברה 
ולימדה רבות על עבודת צוות, שאול מידן, יזם ויועץ 
רעיון  להציג  כיצד  את המשתתפים  מיתוג, שהנחה 
בצורה הכי טובה שאפשר, חגית חכם, מנהלת מרכז 
ההדרכה הטכנולוגי במנהל חברה ונוער, שהסבירה 
איך ליזום ברשת בעידן שבו הכל ממוחשב ומקוון, 
קאסט  קאסטום  חברת  של  בריחה  חדר  ולבסוף 
או  ועזר להם להבין דבר  שאיתגר את המשתתפים 
שניים על דרכי ההתמודדות והפתרון שלהם למצבים 

מורכבים...

ניוזלטר מספר 3
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יוזמות בתי הספר

שיפוץ ספריות בתי ספר
שיפוץ וריענון הספריות בבתי הספר 

שיעשה ע"י בני הנוער. 

תיעוד ושיווק אירועי 
חגיגות ה-70 לאור יהודה

תיעוד ארועי חגיגות ה- 70 לאור 
יהודה על ידי התלמידים שיצור חיבור 
לעיר ממקום יצירתי ויהווה כלי ביטוי 

לאהבתם ושייכותם למקום. 

זכויות בעלי חיים

קידום כל נושא זכויות בעלי חיים 
בקרב תלמידי העיר , כתיבת מערכי 

שיעור במקצועות שונים.  אירוע מרכזי 
ביום זכויות בע"ח בחודש מאי

"מכירים בטוב מאירים את הטוב" 

מפגשים ומעגלי שיח בין תרבותיים בהם יאותרו 
ויודגשו נקודות האור והטוב באור יהודה.

חקר אודות רבי יהודה אלקלעי 

חקר, פרסום והפצה של דרכו המשמעותית של 
הרב יהודה אלקלעי שעל שמו קרויה העיר.

חיזוק הקשר הרב דורי

תיעוד סיפורי הגיל השלישי בעיר ופרסומם באתר 
בית התפוצות, בשיתוף מוזיאון בבל ולוב

תכנית מענה על צרכי הנוער בעיר
בית לנוער- הקצאת מקום גדול בו יוכלו בני 

הנוער לשהות בזמנם הפנוי לעבוד ולהיפגש
מקום בילוי- הקמת מקום בילוי נוסף באור יהודה 

נוער פעיל- הגברת האקטיביות של בני הנוער 
לפעילויות והתנדבויות בעיר

הקמת מחלקה וטרינרית באור יהודה

עידוד הקמת יחידה וטרינרית עירונית שתיתן 
מענה עירוני לתושבי העיר בכול הקשור לטיפול, 

למודעות, לחינוך   והשגחה על בע"ח, מתן 
חיסונים ומניעת כלבת, טיפול בחתולי רחוב ועוד,

מפגשים רב תרבותיים לבנות 
ונשים סביב בתי הכנסת

סדרת מפגשים במטרה לגלות את סיפורי בתי הכנסת 
בעיר בזרקור על פועלן של נשים משמעותיות.

ניוזלטר מספר 3

כיכר הנוער
כיכר אחת בעיר שתוקדש לבני הנוער הם יעצבו 

ויצבעו אותה מדי שנה על פי ראות עיניהם. 

פסטיבל 70 שנה
פסטיבל רחוב שיופעל ויאורגן ע"י בני 
הנוער-הפסטיבל יהיה סביב מאכלים 

בטעמי העיר והמפעילים יתלבשו ויתנהלו 
כמו לפני 70 שנה. 

כרטיס נוער 
כרטיס שיאפשר 5% הנחה באור יהודה 

לבני נוער בעסקים

פרלמנט הילדים

תיכון
בית יעקב

מועצת התלמידים 
העירונית

לסיכום האירוע

מה אומרים התלמידים?

בסוף האירוע, התלמידים השתמשו בכל 
הכלים החשובים שנלמדו במהלך היום 

ויצרו סרטונים קצרצרים המסבירים את 
המיזמים היפים שעליהם עמלו...

"למדנו הרבה דברים 
והיה מאד כיף, הדברים 

שלמדנו יעזרו לנו 
בהמשך החיים"

 "נתנו לנו את הכלים 
מה לעשות אם יש לנו 

מיזם או רעיון ואיך 
לקדם אותו"

"היה נחמד לדעת 
איך לעמוד מול קהל 

ולדבר"

"הכלים שלמדנו יעזרו 
לנו גם באוניברסיטה 

וגם בחיים עצמם"

"העשירו אותנו 
בכל מיני מיומנויות 

שחשובות למיזם וגם 
לחיים בכלל ועשו 
את זה בדרך כיפית 

ולא בדרך של למידה 
מסורתית".

ניוזלטר מספר 3
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אור יהודה על המפה

אנו שמחים כי האירוע תועד ופורסם ע"י מחוז תל אביב של משרד החינוך, 
ו"אונו ניוז" ומקווים שיהווה השראה לתלמידי אור יהודה ובקעת אונו.

ניוזלטר מספר 3

דצמבר 2018

ניוזלטר



29 28

הכיתה בשנת 2021 - מרחבי סביבה ולמידה ייחודיים פורצי גבולות זמן ומקום

הניוזלטר עוסק ביישומי התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך שאור יהודה מובילה בשנת תשע"ט, והפעם יינתן זרקור לסביבות הלמידה 
החדשניות שמתקיימות במוסדות החינוך באור יהודה – עם מבט עתידי על אור יהודה המתחדשת והחדשה כפי שמובילה ראש העיר, עו"ד 
ליאת שוחט. יש לציין כי עיריית אור יהודה בשנים האחרונות ובדגש בשנים הבאות, השקיעה, משקיעה ותשקיע משאבים רבים בעיצוב 

סביבות למידה חדשניות שמאפשרות למידה ברוח התפיסה הפדגוגית מוטת העתיד.

 עיצוב מרחבי למידה משמעותיים הינו תהליך הוליסטי של יצירת מרחבי למידה המתאימים לעקרונות הפדגוגיים החדשים, וככזה, הוא 
מפתח בלומד כישורים לחיים במאה ה- 21.  במסגרת שילוב זה, המורה היוצר/ת הוא/היא הציר המרכזי והמחולל של שינוי המרחב.

7 אדנים. מדובר  ב-  יסוד שארוגים  יהודה בתכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך שמבוססת על ערכי  יצאה אור  כזכור, במאי תשע"ח 
בתכנית שעתידה לספק מענה פרטני וייחודי לכלל התלמידים במערכת החינוך בעיר, ומשלבת מעורבות פעילה, יזמות, חדשנות ומנהיגות 

של כלל השותפים בה: תלמידים, הורים, פיקוח, מורים, צוותי הוראה, גננות, סייעות, נציגי תנועות הנוער, נציגי פרלמנט הילדים ועוד.

7 האדנים בתכנית האסטרטגית, כפי שהציבור באור יהודה בחר, מושתתים על: חדשנות פדגוגית, חינוך אישי ומענים דיפרנציאליים, 
פיתוח מקצועי, מיתוג העיר וגאווה עירונית, שילוב אקדמיה ותעשיות בבתי הספר, תכניות חברתיות ייחודיות ומנהיגות נוער, וככאלה, 

הם ארוגים כשתי וערב ב – 4 ערכי יסוד שהם ב- DNA העירוני: שייכות, יצירתיות וחדשנות, כבוד האדם ומצויינות.

ה"חדשנות פדגוגית" מתמקדת, בין היתר, ב"פיתוח מרחבי למידה" – המרחב הפיסי כמקדם למידה משמעותית וכפורץ גבולות של זמן 
מתודות  באמצעות  הכיתה הקלאסית  הקונבנציונלי של  המבנה  "לשבור" את  למורים  ותהליכים שמאפשרים  במהלכים  מדובר  ומקום. 
מגוונות, כגון: פעילויות חקר מקוונות, חינוך אישי, YTEK -לימוד מתמטיקה באמצעות רובוטיקה, מתודת PBL )למידת חקר פרויקטאלית(, 

למידה רשתית, חינוך אישי ועוד.

 

 

מובילים יחד קהילות לומדות ברמה העירונית בשיתוף אגף החינוך והפיקוח: פורום מנהלים + פורום מובילי פדגוגיה+ פורום חינוך חברתי: 
השנה נוביל יחד עם המנהיגות החינוכית העירונית מסע מעצים של למידה והשראה, חלום ודמיון, ויצירה קהילתית משותפת, תוך התנסות 
בחשיבה עיצובית - design thinking אשר רואה בעיצוב אורח חיים דרך להתמודד עם אתגרים רלוונטיים שמעסיקים אותנו אנשי החינוך 

בעידן העכשווי.

אבני דרך לתכנית אסטרטגית
סביבות למידה חדשניות

דבר מנהלת אגף החינוך | דלילה אשכנזי

מדגם מרחבי חינוך ולמידה:

למידה בידיים:
מייקררים,
טינקרינג

פינות ייחודיות 
)כיתה, מרחב 
חוץ, ספרייה(

חינוך אישי

מעבדות 
חדשניות

מרחב-
הפצה, העצמה, 

מו״פ, 
רב תרבותי

מודל נבחרת
)כיתה בי״ס(

מרחבי לימוד
m21, p21

PBL מתודת

חדרי
בריחה

אחר

למידה חוץ 
כיתתית

HOW2MOOC
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סביבת למידה - חדר אנגלית
אוריינית בשפה האנגלית, מרחבי הלמידה המגוונים מזמנים  יצירת סביבת למידה 
הלימודים.  לתכנית  בהתאם  שונים  בתכנים  קטנות  בקבוצות  למידה  ומאפשרים 
למידה במרחב מגוון מרחיבה את ארגז הכלים האישי של התלמיד ותורמת לפיתוח 
ולמידה מגוונת מעודדת את  נוספת. הוראה  והביטחון העצמי בלמידת שפה  הערך 

מעורבות התלמידים בלמידה ומטפחת חשיבה יצירתית.

החלל הלימודי יתפקד כ"המורה השלישי", בחלל ניתן לשלב מיומנויות למידה מסדר 
תוכן  בעלות  ומשימות  דיון  פיתוח  וביקורתית,  יצירתית  לחשיבה  אפשרות  שלישי, 

גן סיפור
תלמידי  שהגו  כיתתית,  חוץ  חווייתית  ללמידה  תכנית  הינה  סיפור'  'גן  תכנית 
מנהיגות קריאה במטרה לקרב את התלמידים לעולם הספר, לעודד את הקריאה 
בביה"ס, לפתח בקרב התלמידים סקרנות ומוטיבציה ולהעשיר את עולמם התרבותי 
באמצעות חשיפה לסיפורים וליוצרים מתוך רשימה של יצירות ספרותיות מסוגות 
שונות. הפעילויות המגוונות שמות דגש על טיפוח אוצר המילים והמשלב הלשוני 

באמצעות יצירות ספרות.

באמצעות תהליך למידה מבוססת פרויקטים - PBL, התלמידים תכננו 4 גני סיפור. 
לכל סיפור הוקם אתר וברקוד, שכולל הפעלות יצירתיות בעקבות קריאת הסיפור, 

סיפורים נוספים, משחקים ועוד... 

תלמידי מנהיגות הקריאה מפעילים לאורך השנה את תלמידי ביה"ס בגני הסיפור 

השונים. השנה בשני גני סיפור נוספים המיועדים לתלמידים בשכבות הבוגרות.
אוכלוסיית יעד: כיתות א'-ו' )כולל ילדי גנים( בהדרכת תלמידים חונכים.

 

גן עוצמה נשית
הגן הפדגוגי, עוצב בהשראת דמויות נשיות מן התנ"ך. כל אחת מהן, בייחודיותה,

קהילת  את  גם  להאיר  כח  ונותנת  ונשית  אישית  מבחינה  מעצים  ומסר  רעיון  מבטאת 
הנשים סביבנו.

ההקשבה  יכולת  של  ופיתוח  חיזוק  לתלמידות  שתזמן  חווייתית  התנסות  מאפשר  הגן 
ולהשפיע  החוצה  לפרוץ  לשאוף  כך  ומתוך  בהן  החבויים  הכוחות  את  לזהות  שלהן, 

במעגלים רחבים- בכיתה, במשפחה, בקהילה, ובעולם.
מרחבי הגן מאפשרים שיח אינטימי, תמיכה בזולת, התנסות בדיבור מול קהל, חוויות 
פנימי  שיח  מאפשרים  מרחב  לכל  הייחודיים  העיצובים  ועוד.  אפיה  אירוח,  של  נשיות 

וקבוצתי.
הפרויקט תוכנן בשיתוף תיכון ממ"ד 'אור חנה' הצמוד לנו, וישמש את שני המוסדות.

ביה"ס היסודי ממלכתי "שיזף"

ביה"ס היסודי ממלכתי "אלונים"

ביה"ס היסודי ממ"ד "אורות"
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ביה"ס היסודי ממ"ד "אורות"

ביה"ס היסודי "סביונים"

ביה"ס היסודי חרדי "מכתב מאליהו" בנים

M21 מרחבי
בבית ספרנו קיימים שני מרחבים:

גילאית,  זה קיימת למידה רב  המרחב הראשון - מרחב למידה בשפה וחשבון. במרחב 
העשרה שפתית, חיזוק ותרגול מודעות פונולוגית ויצירת קרקע פוריה לרכישת הקריאה 

והכתיבה. אוכלוסיית היעד היא ילדי גנים וכיתות א' עם המורים והגננות.

המרחב השני הוא מרחב M21. מרחב התורם לקידום פדגוגיה חדשנית - תפישה חדשנית 
מענה  נותן  המרחב  ולמידה.  הוראה  אסטרטגיות  במגוון  שימוש  המאפשרת  הוליסטית 
אישי  הבין  קוגניטיבי,  והמטה  הקוגניטיבי  בתחום  ה21:  במאה  הנדרשות  למיומנויות 
וההכוונה העצמית בלמידה, התוך אישי והחושי - תנועתי בכל תחומי הדעת. אוכלוסיית 

היעד היא כלל תלמידי בית הספר- כיתות א'-ו'.

חדר -טינקרינג
משחק  על  המבוססת  בינלאומית  חווייתית  לימוד  שיטת  היא  "טינקרינג" 
יצירה ובניה. התוכנית משלבת את עולמות המדעים והאומנויות. זוהי שיטת 
לימוד מתוך עשיה. התוכנית קיימת במספר מצומצם של בתי ספר נבחרים 

שנמצאו מתאימים לפרויקט. בית ספר "סביונים" הוא אחד מהם.
"טינקרינג" זו גישה לחיים, ללמוד לסמוך על עצמך. לעבוד בשיתוף פעולה. 
יום.  היום  בחיי  יצירתיות  לשלב  הדברים.  על  פקוחות  בעיניים  להתבונן 

להתגבר על בעיות ולמצוא פתרונות. אבל בעיקר ליהנות מהדרך.

אוכלוסיית היעד: שכבת ד'.

מבצע "כולה ביה"
מידי שנה בשנה מופעל בתקופת החורף בת"ת מבצע ייחודי לחיזוק הלמידה 

והמידות הטובות.
השנה בחרנו במבצע "כולה ביה" כאשר בחלק העיוני התלמידים מקבלים 
בנוסף  הגמרא.  ללימוד  הארמית  מילים בשפה  באורי  עם  מהודרת  חוברת 

מקבלים אלבום מדבקות מיוחד למוטיבים הנלמדים בחוברת העיונית.
ועוד  עוד  מקבלים  כך  בארמית  מילים  ועוד  עוד  לרכוש  שמצליחים  ככל 

מדבקות.
עם סיום אלבום המדבקות מתקיימת הגרלה של פרסים יקרי ערך. בנוסף 

לפרס שכל תלמיד זוכה לקבל מעצם השתתפותו במבצע.
כך אנו מרוויחים גם חיזוק ורכישת ערכי למידה פורמלית וגם חוויה והנאה 

לתלמידים בצורת למידה מיוחדת שנמשכת לאורך כל תקופת החורף.
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גן ילדים ממלכתי רימון

תיכון "בית אקשטיין"

חצר לימודית משמעותית בדגש על קיימות 
חיבוק הורים ותלמידים וחבירה קהילתית לימודית, תוך מתן זהות אישית של חלקת גינה 
לילד והוריו ויצירת סביבת למידה פעילה המושתתת על ערכי ייסוד של שייכות יצירתיות 

בהיבטים: חברתיים, רגשיים ומשפחתיים.

M21 כיתת
לאפשר  היה   M21 כיתת  של  המרחב  בעיצוב  המנחים  מהעקרונות  אחד 
בכיתה.  הלמידה  באופני  ודינמיות  במרחב,  התלמידים  בתנועת  דינמיות 
יותר  לפעילים  התלמידים  את  הופכים  וההוראה  הלמידה  באופני  שינויים 
ולשותפים בלמידה. בנוסף המרחב מעודד אינטראקציה בין התלמידים, שיח 

והתדיינות תוך מתן אפשרות לאזורים אישיים ושקטים יותר.

אוכלוסיית היעד היא כיתה ח'2 והמורים המלמדים בכיתה שמהווים כ50% 
מהמורים בבית הספר. לכיתה שימוש קבוע כי היא משמשת גם ככיתת אם 

וגם כמרחב למידה מותאמת לתלמידים נוספים...
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חטיבת ביניים ממלכתי "יובלים"

תיכון ממ"ד "אור חנה"

לומדים אחרת
מבוססת  "למידה  של  בדרך  רוח"  ב"אשכול  ההומניסטיקה  מקצועות  את  "יובלים"  בחט"ב  התלמידים  לומדים  בה  השנייה  השנה  זוהי 

פרויקטים"- PBL, בה כל תהליך הלמידה מאורגן סביב פרויקט-תוצר ושאלה פורייה המניעים את כל תהליך הלמידה.

דוגמאות לתוצרים ולפעילויות סביב הפקת התוצרים שמתנסים בהם התלמידים השנה: צילום מבויים, בניית קופסת בריחה, קומיקס, 

כתיבת תסריט והפקת סרטון, סדנת כתיבה בסגנון הספוקן - וורד...

הדמיון הוא היעד

תחרות  היא  היעד'  הוא  'הדמיון  תחרות 
היצירתיות  את  לפתח  שמטרתה  עולמית 
והיזמות המדעית של התלמידים. בכל מפגש 
משימה   – בזק'  'אתגר  מבצעים  התלמידים 
שלא הכירו קודם והזמן המוקצב לפתרון הוא 

מצומצם.

התלמידים  ממשיכים  מפגש  כל  בהמשך 
לתכנן 'משימת אתגר מרכזית' שניתנה להם 
לאורך  מפתחים  הם  ואותה  השנה  בתחילת 

השנה.
הצטרפה  חנה'  'אור  תשע"ט  שנת  במהלך 
עם  ותצעד  בעולם  התלמידים  לאלפי 
בפיתוח  קדימה  צעד  החט"ב  תלמידות 

יצירתיות, מנהיגות ויזמות.
לקבוצות  מחולקות  החט"ב  תלמידות  כל 
עבודה קטנות. כשכל שיעור מובל ומנוהל ע"י 
4 מורות בו זמנית. השיעור מתחיל במליאה, 
ולאחר מכן עובר לעבודה קבוצתית. כל אחת 
בסביבתה  קושי  או  בעיה  מזהה  מהקבוצות 
יצירתי  פתרון  למצוא  ומנסה  אותו,  חוקרת 
נרכשים  היצירתיים  הכלים  הקיים.  למצב 
ביטוי  לידי  ומביאים  השונים  בתרגולים 
של  היצירתית  והחשיבה  הכישורים  את 

התלמידות.
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תיכון ממ"ד "יעדים"

ביה"ס היסודי ממלכתי "אהוד מנור"

תיכון ממלכתי "ברנקו וויס"

עיר המח"ר
בבית ספרנו קיימים שני מרחבי למידה ייחודיים. אחד מהם הוא מעבדת 
המחשבים שמטרתה ללמוד מתמטיקה ע"י רובוטיקה וחיזוק כללי של 
הלימודים המתוקשבים, אוכלוסיית היעד היא תלמידי כיתות ז'-ט' וכלל 

מורי בית הספר המלמדים בכיתה זו.

במעבדה  המח"ר  עיר  של  האלקטרוניקה  מעבדת  הוא  השני  המרחב 
בשבוע  פעמים   3 במשך  האלקטרוניקה  מגמת  לימודי  מתקיימים  זו 

לתלמידי כיתות י'-י"ב ע"י שני מורים מקצועיים.

מרחב  חדשנית  למידה  סביבת 
כיתות א'

מהגן  המעבר  את  להקל  מנת  על 
א'  כיתות  מרחב  עוצב  א',  לכיתה 
פעילה,  למידה  על  דגש  שישים  כך 
למידה  משחק,  כדי  תוך  למידה 
תוך  למידה  אומנותיים,  באמצעים 
בקבוצות.  ולמידה  פעילה  התנסות 

כללי  את  לצמצם  לתלמידים,  אישי  יחס  לתת  ומאפשר  רגשי  מענה  נותן  המרחב  בנוסף, 
המשמעת, וללמוד נושאים באופן רב-תחומי, כפי שנהוג בגן.

ישירה  התנסות  ללומדים  מאפשרות  לה  מחוצה  והן  בכיתה  הן  השונות  הלמידה  סביבות 
באמצעים מוחשיים. למידה באופן הזה מזמנת למידה ממשית, אמיתית ואותנטית המעודדת 
התנסות  מתוך  טבעי  למידה  תהליך  מקדמת  ידע,  הבניית  בתהליך  הלומד  מעורבות  את 
ישירה וחווייתית, ובכך מעוררת את העניין והסקרנות של הלומדים, הבנה מעמיקה יותר של 

מושגים, רעיונות ועקרונות מתחומי דעת שונים.

אוכלוסיית יעד: תלמידי שכבת א, וכלל הצוות החינוכי.

סביבת למידה חדשנית מרחב כיתות א'
על מנת להקל את המעבר מהגן לכיתה א', עוצב מרחב כיתות א' כך שישים דגש על למידה 
פעילה, למידה תוך כדי משחק, למידה באמצעים אומנותיים, למידה תוך התנסות פעילה 
לתלמידים,  אישי  יחס  לתת  ומאפשר  רגשי  מענה  נותן  המרחב  בנוסף,  בקבוצות.  ולמידה 

לצמצם את כללי המשמעת, וללמוד נושאים באופן רב-תחומי, כפי שנהוג בגן.
ישירה  התנסות  ללומדים  מאפשרות  לה  מחוצה  והן  בכיתה  הן  השונות  הלמידה  סביבות 
באמצעים מוחשיים. למידה באופן הזה מזמנת למידה ממשית, אמיתית ואותנטית המעודדת 
התנסות  מתוך  טבעי  למידה  תהליך  מקדמת  ידע,  הבניית  בתהליך  הלומד  מעורבות  את 
ישירה וחווייתית, ובכך מעוררת את העניין והסקרנות של הלומדים, הבנה מעמיקה יותר של 

מושגים, רעיונות ועקרונות מתחומי דעת שונים.
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ביה"ס היסודי חרדי "מדעים ויהדות"

העתיד )כמעט( כבר כאן

סביבת למידה במדעים
בבית הספר שלנו שיעורי ההעשרה מועברים באופן חוותי תוך כדי עיון בספרי 
עזר, מחקרים, מפות ותרשימים, כבסיסים לעבודות המבוצעות בכיתה. שיעורי 
המדעים מועברים בלמידה משמעותית מגוונת תוך כדי התנסות אישית במגוון 

הציוד הקיים במעבדה, בכל תחומי המדע והטבע.

מוסדות חינוך חדשניים שעתידים להיבנות באור יהודה

 

 

 סביבת למידה בשיעורי מדעים

 והעשרה בספריהסביבת למידה 

 שיעורי מדעים

מתנהלים בלמידה 

מעשית פעילה 

ת למידה, עם בבסבי

בכל  ציודהמיטב 

 תחומי המדע.

מגוון שיעורים 

מועשרים ע"י ספרי 

מגוון ידע ומחקר ב

תחומים, וכוללים עיון 

במפות, תרשימים 

ומחקרים, בסביבת 

 הספריה. -הלמידה

 בס"ד

מבט על - בית ספר שש שנתי )שמאל( על יסודי למדעים 
ואומנויות – בית בפארק

 ביה"ס על יסודי, שש שנתי למדעים ואומנויות– 
בית בפארק

 ביה"ס היסודי החדש - בית בפארק

אשכול גנים -  בית בפארק

ניוזלטר מספר 4

דצמבר 2018

ניוזלטר
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דבר ראש העיר | עו״ד ליאת שוחט

הניהול  לצוותי  מאפשרת  ספריים  והבית  העירוניים  בפורומים  הלמידה  לחינוך.  האסטרטגית  התכנית  מיעדי  אחד  הוא  מקצועי  פיתוח 
והחינוך צמיחה מקצועית ושיפור תהליכי ההוראה והלמידה, וככזו מהווה פלטפורמה להעצמת הצוות החינוכי ולהתפתחותו כארגון לומד.
כראש עיר, אני מייחסת חשיבות רבה בפיתוח ההון האנושי ומשקיעה משאבים רבים בטיפוח צוותי הוראה מתקדמים, חדשניים ומקצועיים.

בנוסף, המפגשים מהווים בעיני הזדמנות מבורכת  לחיבורים ושיתופי פעולה בין צוותי החינוך לקידום יוזמות ויצירת שפה משותפת בין 
המנהלים וצוותי החינוך.

אני מבקשת להודות למנהלת אגף החינוך ולצוותה, לפיקוח הכולל והמקצועי, למנהלים ולגננות ולכל צוותי החינוך בעיר על כל מגזריו 
שיחד ממנפים את העיר למצוינות לימודית וערכית כאחד.

דבר מנהלת אגף החינוך | דלילה אשכנזי

מערכת החינוך באור יהודה - מעצבת דעת וערכים:
האסטרטגית נקבעו  בתכנית  מקצועי.  כזכור,  על פיתוח  בחינוך בדגש  לחדשנות  האסטרטגית  התכנית  ביישומי  הניוזלטר  עוסק 
7 נושאי אב שהשני בהם נסוב סביב  הנושא: "פיתוח מקצועי" ושאחד מיעדיו עסק בהשתלמויות  ייחודיות בית ספריות והשתלמויות  
עירוניות  חוצות גיל - גנ"י | יסודי | על יסודי  |מגזר – ממלכתי | ממ"ד | חרדי , בשיתוף- אגף החינוך | פיקוח כולל ומקצועי | פיסג"ה| 

טכניון | אוניברסיטת בר אילן ועוד.

 

"לשתות מבאר הידע הארגוני":
מערכת החינוך באור יהודה עולה קומה כך שבמקביל לפיתוח המקצועי העירוני  )5 פורומים(, מתקיימות בתוך בתי הספר השתלמויות 
בית ספריות שנקבעו על פי צורך בית סיפרי, כך שביחד מתעצבות בעיר תפיסות חינוכיות ופדגוגיות רשתיות שיוצרות חיבורים אימננטיים 
בתוך ובין בתי הספר תוך יצירת תשתית מקצועית של המרחב הלימודי העירוני -  מרחב הנועד להיות בבחינת "מורה נבוכים"  עבור 

צוותי החינוך. 

פיתוח
מקצועי 

עירוני כולל
השתלמויות 

עירוניות
השתלמויות 

ברמת המוסד 
החינוכי

פיתוח מקצועי
ברמה עירונית והבית ספרית

ניוזלטר מספר 5

כולנו מסכימים להנחת היסוד שאיכות ההוראה מהווה גורם מרכזי המשפיע על איכותה של מערכת חינוך הארצית בכלל והעירונית 
בפרט,  וככזו, תלויה באפקטיביות של תהליכי הפיתוח המקצועי. שהינם מתמשכים ותהליכיים שבו עובד הוראה עובר שינויים בעקבות 
למידה  מגוונת המתרחשת לאורך חייו. הלמידה מתקיימת במסגרות ובמרחבי למידה מגוונים, כגון קהילות מקצועיות לומדות, לימודים 

לתארים אקדמיים גבוהים, השתלמויות, תהליכי פיתוח מקצועי בית ספרי, יוזמות בית ספריות ועוד.

מאפייני העידן הפוסטמודרני והשפעתו על עיצוב מהלכיה של מערכת  החינוך במאה ה – 21:
העידן הפוסטמודרני מאופיין על ידי מספר תמורות ומהפכות המתאפיינות- במהפכת טכנולוגיות חדשות בתקשורת ובמחשב, בשינויים 
מהירים בידע, הגלובליזציה וסדרי העדיפויות המשתנים בתחומי  התעסוקה והכלכלה, הארכת תוחלת החיים והחלפת קריירות בחיים,  
אינדיווידואליזם,  ומוסרי, התערערות הסמכויות המרכזיות,  ערכי  לשיפוט  מידה  קני  והתפוררות  רלטיביזם  מסורתיות,  פירוק מסגרות 

אגואיזם, הישגיות, תחרותיות , סיפוק מיידי של צרכים, תרבות הרייטינג ועוד.
כל אלו מחייבים אותנו אנשי החינוך להכיר את השינויים ולהטביע חותם לתמורות המתחוללות.  האתגרים הניצבים בפנינו מחייבים 
פיתוח מודעות לשימוש תקשורתי תרבותי, פיתוח מיומנויות לטיפול בידע, פיתוח חשיבה רפלקטיבית, ביקורתית, רציונלית רב תחומית, 
חיזוק הזהות הלאומית והמסורתית שלנו למדינה, להפגיש את התלמידים עם תחומי עיסוק מגוונים, פיתוח עבודת צוות וקיום דיאלוגים 
פוריים, הנחלת ערכי סובלנות לשונות , פיתוח מודעות לערכים אוניברסליים – סולידריות חברתית אנושית סביבתית כלל עולמית – 
הטמעת הערכים המבוססים על כבוד האדם וחירותו – שוויון הזדמנויות – יושר – הגינות- אהבת האדם, פיתוח אינטליגנציות רגשיות 
להתמודדות עם אתגרים חברתיים ואישיים, פיתוח אזרחות פעילה בקהילה, פיתוח למידת חקר ושילוב כל הגורמים בקהילה בתהליכי 

החינוך העכשוויים.

כמורים בעידן זה – עלינו לספק לתלמידים תחושה בטוחה על בסיסה יוכלו הסקרנות וההתלהבות לפרוח. הכיתה צריכה להוות חממה 
רגשית  שבה כל תלמיד יחוש מוגן, רצוי, מקובל וחופשי לבטא את עצמו, צרכיו, מאווייו ושאלותיו. 

מורה רוחני אמר פעם: "אל תחפש את התשובות שקודמיך שאלו, חפש את השאלות שהם שאלו".  מורה בכיתה לא מקיים רק שיעור 
פרונטלי, אלא מחזיר את השיעור אל התלמידים, שואל, ומפנה חלק מהשיעור להגיגי מחשבותיהם של התלמידים, לתהיות ולהתלבטויות 
של הלומדים מתוך רצון אמיתי ליצור מולטילוג בונה בינו לבינם, ובינם לבין עצמם. המורה כמחנך מאזין ומתלבט יחד עם תלמידיו מתוך 
רצון להבין את התהליכים הפנימיים המתחוללים בקרב הלומדים.  כל אלו מהווים פלטפורמה רוחנית ופיזית להגשמת חלומותיהם של  

הלומד והמלמד  לקראת מציאות אפקטיבית ורלוונטית ביותר. 

ברמה העירונית 
מתקיימים בתשע"ט 5 
פורומים עירוניים חוצי 

גיל ) גנ"י, יסודי, על יסודי(
ומגזר )ממלכתי, ממ"ד, חרדי(.

פורום
מובילי 
פדגוגיה

כתיבת תוכניות עבודה, ממשקי 
עבודה, למידת עמיתים, מנגנוני 
מדידה, הערכה, בקרה - פסגה

תכנית עבודה חינוכית ערכית 
חברתית + הטמעת תכנית ״מקום 
וזהות״ בסימן 70 שנה לאור יהודה

חדשנות פדגוגית וחשיבה 
אסטרטגית עירונית - פיסגה

הוראת מתמטיקה 
מעשית באמצעות 

רובוטיקה - בשיתוף 
הטכניון - עיר המחר.

Y-ted - פסגה

ליווי והדרכה

פורום
מנהלים 
חדשים

פורום
חינוך
חברתי

פורום מורי 
מתמטיקה

יסודי

פורום
מנהלים
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39 38

פורום מנהלים עירוני

"פיתוח מנהיגות פדגוגית חדשנית – תרגום  חזון בית ספרי ועירוני לפרקטיקות"

בפני המנהיגות הפדגוגית והמערכתית עומדים כל העת שני אתגרים משלימים: גיבוש מדיניות ברורה מחד ותרגומה למטרות, יעדים, 
תכניות עבודה ומדדי הערכה ובקרה מאידך. בשל כך חייבת המנהיגות לצקת משמעות לעשייה ולבחון את עצמה כל העת. 

כי החיים בעידן העכשווי מפגישים את  יש לזכור,  לקיומו  החיוניים  בתוכו את הערכים  המקפל  מנהיגות פדגוגית  מוגדרת  בחזון 
המערך הבית ספרי כולו עם מקורות מידע רבים ומגוונים בצמידות לחידושים טכנולוגיים. בשל כך עלינו ליצור ארגון לומד ומלמד, 
ברוח התפיסות הפדגוגיות, ולהמציא עצמנו מחדש בכדי לתת מענה רלוונטי לשלושה היבטים חינוכיים יסודיים: להיבט התוכן, להיבט 
המתודולוגי ולהיבט הפדגוגי עלינו כמנהיגים פדגוגיים לטפח למידה על ידי יישום דרכי הוראה מגוונות ופיתוח עבודת צוות רב מקצועי 

תוך התייחסות לשונות באוכלוסיית התלמידים ולעולם חינוכי פורץ גבולות מקום וזמן.

הקורס יביא לידי ביטוי כלים ארגוניים שיביאו לייעולה ולתיעולה של המערכת הבית ספרית. תוצרי עבודת המיפוי "יציפו"  עקרונות 
ויזומות המחייבות את המנהלת, המורים,  ותכניות עבודה פדגוגיות מתחדשות  נורמות  פדגוגים שלתהודתם תהייה השפעה על מיסוד 
התלמידים וההורים וברמה העירונית. תוך התמקדות בשלושה תחומים עיקריים:  בתחום ההוראה והלמידה בתחום ההערכה והמדידה  

ובתחום מערך תומך הוראה ולמידה.

מטרות התכנית:
• הכרת מודלים שונים להובלת ארגון בעיתות של שינוי.	
• הגדרת מושג החזון הבית ספרי, ומודלים שונים להובלת החזון	
• פיתוחהויישומה של תרבות ארגונית פדגוגית אדפטיבית וחדשנית	
• מיפוי ארגון על רכיביו כל מרכיביו ומורכבויותיו.	
• הגדרה וניסוח מטרות ויעדים ותרגומם לתכניות עבודה אופרטיביות וקוהרנטיות לחזון הבית ספרי והעירוני.	
• ניתוח והקניית מודלים הכוללים פרקטיקות ניהוליות בשלושה תחומי ליבה: בתחום ההוראה והלמידה, בתחום המדידה, 	

הערכה ובקרה ובתחום מערך תומך הוראה ולמידה .
• יצירת שותפויות, עבודת צוות ואיגום נכסי ידע ארגוני מתוקשב ברמה הבית ספרית והעירונית.	

״

״ ״

״

דר' נתי ברק מנהל תיכון יובלים:
אנשים  קבוצת  הנה  המנהלים  "פורום 
מובילה בעיר אשר מאפשרת לי במסגרתה 
והכל  מחשבה-תומך  מעורר  מפרה  דיון 
את  ולקדם  לתרום  ועמוק  כנה  במאמץ 

הסוגיות החינוכיות המשמעותיות בעיר".

דבורי מלוב - מנהלת ביה"ס "אורות":
כל  בין  להכרות  מצוינת  מהוויםהזדמנות  המנהלים  "מפגשי 
קבוצת  יצירת  הוראה,  וחומרי  בתהליכים  שיתוף  המוסדות, 
גיל  וקבוצות  ממגזרים  עמיתים  למידת  המאפשרת  למידה 
שונות ויצירת שיתופי פעולה. בנוסף הוא תורם להבניית שפה 
יוזמות עירוניות. המפגשים  וקידום  אחידה של צוותי החינוך 
העירונית  היחידה  גאוות  ואת  השייכות  תחושת  את  מחזקים 

ואני מקווה להמשך התפתחות וצמיחה משותפת".
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פורום רכזים פדגוגים עירוני

תפקידו של הרכז הפדגוגי, בעידן העכשווי, הוא מרכזי ומשמעותי בהבניית תהליכי עומק בתכניות העבודה, וככזה, מוביל את העבודה 
הפדגוגית בבית הספר אל מול הצוותים ובממשקים הנוספים, אחראי לביצועה, משביח פדגוגיה מוטת עתיד, מתמקצע במתודות הוראה 

ולמידה חדשניות ומתנהל אל מול מציאות של אי ודאות משתנה.

 

מטרות:
• למידת עמיתים: העצמה סינרגטית של הרכזים הפדגוגיים באמצעות מפגשים משותפים שיהוו מקום ללמידה ולחשיבה 	

ברמה הבית ספרית והעירונית, מקום להיוועצות והתלבטות משותפת בסוגיות דומות ושונות .
• מתקדמות 	 פדגוגיות  עבודה  תכניות  לקידום  שיובילו  דרך  פורצי  חדשניים  ארגוניים  כלים  קבלת  ופרקטיקות:  כלים 

ובחשיבת רצף רב גילאית.
• פדגוגיה מבוססת נתונים: הקניית מיומנויות ופרקטיקות שמטרתה הבניית תרבות ארגונית מבוססת נתונים: "ממיפוי 	

לפעולה".

״

״

״

״

נחמה מרקוביץ סגנית סעדיה גאון:
מעצימים  הרכזים  של  המשותפים  "המפגשים 
מאד את הרכז ואת מעמדו תפקיד הרכז מאתגר 
מאד וכאשר נפגשים עם קבוצת השווים הדבר 
וחוויות  כלים  מתן  עמיתים  למידת  מאפשר 

שיתופיות".

גלית תירוש סגנית סביונים:
"כסגנית חדשה במערכת אני רואה את פורום ההשתלמות 
של  המקצועית  הזהות  ועיצוב  לפיתוח  דרך  הסגנים 
לצד  ומנהיגות  ניהול  המיומנויות  התפקיד,הרחבת 
זוהי  לכך  בנוסף  התפקיד.  ותפיסת  פדגוגיות  מיומנויות 
בעיר  חינוכיים  בעלי תפקידים  להכיר  מצוינת  הזדמנות 
הבית  בפעילות  חווים  שאנו  השונות  בחוויות  ולשתף 

ספרית".
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YTEK השתלמות

מורים  מכשירה  ההשתלמות  טכנולוגיה.  עתירת  בסביבה  גאומטריה  לימודי  מעודדת  המח"ר  בתוכנית  למתמטיקה  מורים  השתלמות 
למתמטיקה ללמד בסביבת למידה חדשנית המשלבת רובוטיקה להמחשת נושאים מופשטים והופכת את הגיאומטריה מסטטית לדינאמית.

מטרות התכנית:
• יצירת קהילת מורי מתמטיקה פעילה, המקיימת למידה שיתופית ולמידת עמיתים ומסייעת להתפתחות המקצועית, 	

האישית והבית ספרית.
• גיוון בשיטות הוראת המתמטיקה.	
• מתן כלים לשיפור המוטיבציה בקרב התלמידים על ידי שימוש בעולם תוכן דיגיטלי ופיתוח כישורי לומד עצמאי.	
• קידום ופיתוח דרכי החשיבה לפתרון בעיות בקרב התלמידים ויצירת אתגר וההעשרה עבור תלמידים מצטיינים.	

״

תמי ששון ביה"ס שיזף:״
שונה,  משהו  המביאה  "השתלמות 
מקצועי  הצוות  ומעניין.  מרענן 
פתיחות  של  רוח  מביא  ומיומן, 
קורלציה  קיימת  למשתלם.  והנאה 
לנושאים  הרובוט  עם  העבודה  בין 
נלמד  הנושא  בגאומטריה,  הנלמדים 
לתלמידים  ומאפשר  מעשי  באופן 
מאחורי  שעומד  הרציונאל  הבנת 

הלימודים בכיתה".

ניוזלטר מספר 5

פורום חינוך חברתי עירוני

השתלמות סייעות בגני ילדים

אתי רביאן מפקחת חינוך חברתי ערכי:
"השנה פתחנו פורום לבעלי תפקידים באור יהודה 
של  חינוכי  וברצף  יב   - א  מכיתה  שנתי  ברצף 
בוקר וערב. מטרת המפגשים הינה ליצור קבוצת 
ולזהות.  למקום  זיקה  עם  בעיר  מובילה  מנהיגות 
במסגרת המפגשים נערוך הכרות עם אור יהודה, 
נצא  המורים,  חדר  להנחיית  ומתודות  כלים  נכיר 
חברי  של  מעמיקה  ולהכרות  גיבוש  לפעילויות 
השתלמות  כגמול  יוכרו  המפגשים  הקבוצה. 

למשתתפים".

יפית שמואלי מדריכה עירונית:
"כמדריכה עירונית לחינוך חברתי אני פוגשת את בעלי התפקידים 
אני שומעת על הערך המוסף של הפורום שמאפשר  ואת הרכזות, 
כוללת  ותמונה  משותפות  יוזמות  פעולה  שיתופי  עמיתים,  למידת 
מנהלת  אשכנזי  לדלילה  ומודה  מברכת  אני  החינוכי.  הרצף  של 
אגף החינוך ואתי רביאן מפקחת ח"ח על היוזמה ועל ההפעלה של 

הפורום".

״

״

״

״

״

״

קורס הכשרת סייעות בגני ילדים 270 שעות בשיתוף בית ברל. בסיום הקורס תינתן תעודה של מרכז השלטון המקומי.  הקורס כולל 
הנחות יסוד בעבודה בגן הילדים. מאפיינים התפתחותיים קוגניטיביים, תהליכי גמילה כחלק מתהליך התפתחותי פרידה, הסתגלות 

ותקשורת. בסיום הקורס נדרשו הסייעות להגיש עבודת סיכום שהכינו בשיתוף צוות הגן והילדים. בקורס השתתפו 15 סייעות.

יפה יעקב ואמה ממיסטבלוב, סייעות:
"ההשתלמות מעניינת  מבחינה תוכנית. עוזרת 
לעבודה בגן. המפגש החברתי היה נחמד וחשוב 
בנושאים כמו  מאוד. אשמח להשתלם בהמשך 

פענוח ציורי ילדים" 

ניוזלטר מספר 5
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השתלמות גננות

"ספריית הגן כמוקד לעידוד קריאה אהבת הספר והשפה העברית בשיתוף הורים"
 

הגננות תרכושנה כלים ומיומנויות הוראה חדשניות ליצירת חווית קריאה מעצימה ומהנה לילדים בדור האלפא. העמקת הידע והכלים 
במעורבות הורים בקריאת ספרים בגן ובבית בהתאמה לדור האלפא.

שיכלול המיומנויות של הגננת לקריאת סיפור מקראי בדגש על ייחודיות השפה המקראית. בנית תכניות ויוזמות עירוניות המתמקדות 
ב-70 שנה לאור-יהודה. את ההשתלמות עוברות 100% מהגננות והיא מוכרת ע"י פסג"ה.

 

חינוך לשוני בגיל הרך

צוות הגן נדרש להתאים את עצמו למציאות הדינמית של חיינו, להתנסות בכלים חדשים, 
לבצע התאמות לשיטות ההוראה והלמידה בהתאם להנחיות משרד החינוך. להרחיב את 
האופקים וללמוד תחומים חדשים. כל זאת תוך שמירה קפדנית על "רוח הגן" כלומר 

תהליכי הוראה ולמידה תוך משחק ויצירה.

הבנת מטרות החינוך הלשוני בגיל הרך ויישום תובנות אלה בחיי היום יום בגן.

רכישת פרקטיקות, מיומנויות ואסטרטגיות לקידום הילדים לקראת קריאה וכתיבה.35% 
מהגננות. פסג"ה.

 

Creative leadership השתלמות לגננות מובילות: מנהיגות יוצרת
 

פיתוח היכולות הניהוליות והמנהיגותיות של הגננות- המובילות, להתמודד עם מצבים 
חדשים. יכולת לשחרר את הכישרון והדמיון, לשתף פעולה, לקחת סיכונים, לדחוף את 
הגבולות ולמצוא דרכים חדשניות לפתור אתגרים ניהוליים מטרידים ומעל הכל להוביל 
מובילות  לגננות  מיועדת  ההשתלמות  שלהן.  בארגון  ויוזמה  חדשנות  ולהניע  להשראה 

מדריכות ועתודה למובילות, משותפת לחינוך הממלכתי והממ"ד ומוכרת ע"י הפסג"ה.
 

חממה - סדנת הגננת החדשה, שנה א'
 

כחלק מהתפיסה הרואה חשיבות בערכי השייכות והזהות, נפתחה לראשונה השתלמות לגננות מתמחות "סדנת סטאז'" בפסגה בשיתוף: 
סמינר לוינסקי, פיקוח, יועצות חינוכיות ומדריכות.

מטרות:
• סיוע ותמיכה בעיבוד התנסויותיהם וחוויותיהם בהוראה בעולם גן הילדים.	
• סיוע ותמיכה בשכלול כישורי ההוראה באמצעות תהליכים רפלקטיביים.	
• תמיכה והעצמה בפיתוח האסרטיביות בהתמודדות עם אתגרי ההוראה והחינוך בגן הילדים.	
• תמיכה והעצמה בפיתוח דרכים וכלים לפתרון בעיות בגן הילדים.	

ניוזלטר מספר 5

״

״

חממה – לגננות מתמחות – סדנת התמחות וכניסה להוראה

כחלק מהתפיסה הרואה חשיבות בערכי השייכות והזהות, נפתחה לראשונה השתלמות לגננות מתמחות "סדנת סטאז'" בפסגה בשיתוף: 
סמינר לוינסקי, פיקוח, יועצות חינוכיות ומדריכות.

ורדית נקר ודנה
נחום, גננות:

"הפתוח המקצועי 
חשוב  להתקדמות 

האישית וכן לעבודה 
היומיומית בגן. 

הפגישה עם הגננות 
העמיתות - מאוד 

מפרה ותורמת רבות 
לאיכות ההשתלמות 
וללמידת עמיתים."

מטרות:
• לסייע למתמחות בעיבוד התנסויות חווייתיות בראשית דרכן המקצועית.	
• לפתח במתמחות יכולות אסרטיביות והתמודדות עם אתגרים חינוכיים.	
• לפתח כלים להתמודדות עם בעיות ודילמות חינוכיות ומנהליות בגן ובקהילה.	
• 100% גננות מתמחות.	
• פסג"ה, סמינר לוינסקי.	

אמנות – "מוזה באה לגן" - למידה תוך כדי הדרכה תוך גנית ומודלינג
 

המטרה: קידום החינוך לאמנות כאורח חיים בגן.
התכנית כוללת העשרת הגננת וילדי הגן, ליווי הגננת, הדרכה והנחיה לאורך כל תכנית העבודה השנתית.

הגשת חומרים, סדנת יצירה, הכרות ודיאלוג עם עשר יצירות אומנות וביקור במוזיאון.
ההשתלמות מיועדת לשלוש גננות בכל שנה דרך משרד החינוך- האגף הקדם יסודי .

 

 

חושבים שפה – תכנית שפה של מכון חד"ד אוניברסיטת בר אילן
 

הנושאים המרכזיים השנה:
• מרכיבי התבנית הסיפורים )נרטיב(: דמויות, זמן, מקום, בעיה ופתרון.	
• כל 	 למידת  תכנון,  קביעת מטרה,  ה-21:  למאה  מותאמות  קוגניטיביות  מיומנויות מטה 

מרכיבי התכנית "לקראת קריאה וכתיבה" בדרך חווייתית, משחק תנועה ועוד.
• התמקצעות הגננות במיומנויות של התכנית.	
• מודלינג 	 ונותנת  ילדים  העובדת עם קבוצת  לגן מדריכה  נכנסת  במסגרת ההשתלמות, 

לגננת. הגננת ממשיכה עם שאר הילדים את מה שלמדה.

המדריכה מגיעה לגן חובה 3 פעמים בחודש ולגני טרום חובה אחת לחודש.7 גני חובה, 7 גני 
טרום חובה, אוניברסיטת בר אילן.
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השתלמות עירונית - יועצות ממ״ד

השתלמות עירונית - יועצות ממלכתי

בשנת תשע"ח עברו יועצי החינוך הממלכתי דתי הכשרה מקיפה בחינוך למיניות בריאה. מטרות ההשתלמות היו הקנית ידע בנושא מיניות 
בריאה תוך התמודדות אישית עם תפיסות מעכבות שיח בנושא, פיתוח שפה תואמת חמ"ד לשיח פתוח עם תלמידים בנושא מיניות בריאה, 

ופיתוח יכולת וכלים לשיח בנושא מיניות בהשקה לנושאי לימוד רלוונטיים בתוכנית הלימודים )פסיכופדגוגיה(.
בסוף השנה הגישו היועצים תוכניות לימודים וסדנאות במיניות המותאמות לתחומי הדעת השונים. כל זאת עברנו בדרכי למידה מגוונות 

המשלבות עבודת גוף ונפש, רכישת ידע ועיבוד רגשי.
 

בשנת תשע"ט אנו מעמיקים בהיכרות עם עבודת הגוף והנפש במטרה לרכוש כלים לצמיחה, לטיפוח חוסן ולוויסות רגשי. אנו לומדים על 
מקורות הכוח שלנו כיועצים, כמורים וכאנשי צוות - לטיפוח חוסן וחמלה אצלנו הצוות החינוכי, ולאחר מכן גם הילדים שבכיתה עוברים 
את אותו תהליך: היכרות עם משאבי גוף )נשימות ותנועה(, שכל )מודל אפרת ומודלים אחרים של cbt(, ורגש- ביטוי רגשי וויסות רגשי. 

זאת בד בבד עם המשך הנכחה בכיתות של חינוך למיניות בריאה.

במהלך המפגשים שיתקיימו השנה יושם דגש על יחסי קרבה ואכפתיות בתוך תהליך הלמידה ומחוצה לו. ההשתלמות תעסוק בקידום 
ידע מקצועי ולמידה הדדית בקרב היועצות בנושא חשיבות הקשר הבינאישי מורה-תלמיד ויישומו במרחבים שונים, דרך נושאים משתנים 

ובדרכים מגוונות.
בהשתלמות זו נעמיק את ההתבוננות ביחסי קרבה ואכפתיות בבית הספר באמצעות התנסות, שיח רגשי משמעותי, המשגה ושימת דגם 

על מתן כלים ומיומנויות להטמעת נושא זה בבית הספר.
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השתלמויות בית ספריות לשנה"ל תשע"ט

תיכון ברנקו וייס - יצירת קשר מיטבי בעבודה עם נוער בהדרה
 

מטרת ההשתלמות להעמיק את תפקיד בית ספר כמרחב מגדל של הצוות והתלמידים, פיתוח היכולת לעבודה מיטבית של הצוות עם 
הנוער בדגש על קשר מקדם ללמידה והתפתחות אישית של התלמידים.

כל צוות בית הספר משתתף בהשתלמות הבית ספרית פעם בחודש בבית הספר. ההשתלמות מועברת ע"י דוקטורנטית בשם נורית גלזר 
חוזיק - עובדת סוציאלית, מנחת קבוצות ומומחית בעבודה עם נוער בהדרה.

 

ב.י. מכתב מאליהו בנות - מוגנות - "מגן להולכי תום"
 

ההשתלמות עוסקת בהגנה על תלמידתנו מפני פגיעות על מנת לתת להן את היכולת להתמודד מול אנשים פוגעים, מסוכנים והמתנהגים 
ישיר מהתלמידות. בהשתלמות  ולקבל משוב  יעילה  צניעות. הכשרת המחנכות מאפשרת להעביר את התכנית בכיתות בצורה  בחוסר 

שותפות כל המחנכות והיא מופעלת דרך הסתדרות המורים של החינוך העצמאי.
 

בי"ס סעדיה גאון ממ"ד יסודי - התנסויות בכלים מתוקשבים
 

בהשתלמות ילמדו מגוון מודלים להוראה בסביבה דיגיטלית ויינתנו כלים ליצירת פדגוגיה שיתופית ברשת, בנוסף, תבוצע הקניית כלים 
שיתופיים וכלים לארגון מידע. השותפים הם 90% מהמורים וההשתלמות מוכרת ע"י פסג"ה.

 

תיכון יעדים ממ"ד - השתלמות "משיקים" והשתלמות "אפיקים"

משיקים: מתקיימת כחלק מהתכנית של "מלקות ללמידה" הבאה לתת מענה לתלמידים בעלי קשיים. השותפים הם 75% מהמורים והיא 
מוכרת ע"י פסג"ה. 

 100% הם  לנו הקידמה הטכנולוגית, השותפים  והאתגרים החינוכיים שמציבה  עוסקת בהתייחסות לטכנולוגיה  ההשתלמות   אפיקים: 
מהמורים. הגוף המפעיל הוא "אפיקים".  

חט"ב יובלים ממלכתי - "משיקים"
 

השתלמות "משיקים" לצוות ההוראה בחט"ב יובלים מקנה כלים ומיומנויות להוראה מותאמת הנותנת מענה לשונות בין תלמידי הכיתה 
תוך פיתוח מודעות להיבטים פסיכופדגוגיים בהוראה.

התכנית מכוונת להעצמת המורה כמומחה לתחום הדעת והתאמת הוראתו לתלמידים עם לקויות למידה.
ההשתלמות נבחרה כחלק מכניסת רפורמת "מלקויות ללמידה" לחטיבה לקידום המענה הניתן לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת 

קשב. בהשתלמות משתתפים כ-30 מורים מתחומי רבי המלל. 
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בי"ס שיזף ממלכתי יסודי - אוריינות טכנולוגית דיגיטלית
 

במסגרת הפיתוח המקצועי צוות בית הספר משלים את השנה השלישית בהשתלמות של "מחשב לכל מורה".
מטרת ההשתלמות היא קידום הוראת כלל תחומי הדעת באמצעות הסביבה הדיגיטלית .התאמת תכניות הלימודים, 
מערכי הערכה ומדידה, תפיסת ההוראה, ההכשרה והפיתוח המקצועיתוך שימוש מושכל בסביבה הדיגיטלית קידום 
תחושת  בצוות,  עבודה  יכולת  קידום  ה-21,  למאה  המותאמים  לומד  תפקודי  פיתוח  על  בדגש  לימודיים  הישגים 

מסוגלות ויכולת ניהול עצמי של התלמיד. מספר מורים משתלמים - 25.
 

הוראה מכילה בכיתה ההטרוגנית:
בי"ס סביונים יסודי ממלכתי, בי"ס אהוד מנור וסביונים ממלכתי יסודי

 
מטרות ההשתלמות הן הכרות עם הוראה דיפרנציאלית במודלים שונים, הכרות עם אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, פיתוח פעילויות 
לימודיות של הוראה דיפרנציאלית לקידום אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, קידום הכלה מיטבית של אוכלוסיית התלמידים המגוונת 

בכיתה, מתן כלים למורה לעבודה בכיתה הטרוגנית מתן כלים למורה להערכת התקדמות דיפרנציאלית של לומדים.
קהל היעד הוא המורים בבית הספר והיא מוכרת ע"י פסג"ה רמת גן.

 

בי"ס אלונים ממלכתי יסודי - טינקרינג – למידה מתוך עשייה
 

הטינקרינג הוא זרם ייחודי בתנועת המייקרס שמתמקד באלתור והמצאה תוך שימוש בכלים וחומרים פשוטים מחיי היום יום. הטינקרינג 
מאפשר למידה חוויתית ומהנה בסביבת למידה מגוונת במגוון כלי עבודה וחומרים, המאפשרת לילד להביא את עולמו הפנימי לידי ביטוי 
על ידי המצאה ואלתור, שילוב עולם הדמיון עם עולם התוכן. באמצעות פירוק והרכבה של חפצים ומוצרים מחיי היום - יום ויצירת מוצרים 
חדשים, תוך יחסי גומלין עם הסביבה ולומדים אחרים, הילד מיישם חשיבה יצירתית, ומיומנויות של ניסוי וטעיה, אלתור, משחק והמצאה, 

מציאת פתרונות לבעיות והבנה שכישלון הוא חלק חשוב בתהליך למידה.
השותפים הם כ – 25 משתתפים מצוות ביה"ס אלונים ומורים נוספים מבתי ספר יסודיים באור יהודה.

 

תיכון יובלים ממלכתי: פסיכופדגוגיה
 

ההשתלמות פועלת בבית הספר במסגרת ליווי ארגוני - פדגוגי של שרית חדד ממכון "שאיפה" באמצעות הארגון כי"ח. ההשתלמות 
מיועדת לצוות המוביל בבית הספר במטרה להעצים אות ו ולהגיע לתוצאות מיטביות ולשפר הישגים - הנהלה, רכזי שכבות ורכזי מקצוע. 
נתונים.  מבוססת  ולמידה  הפדגוגיים,  התהליכים  שכלול  ומשותפת,  אחידה  ספרית  בית  שפה  יצירת  בהשתלמות:  המרכזיים  הנושאים 

ההשתלמות מתקיימת בבית הספר באמצעות פסגה ר"ג. 
 

בי"ס אורות ממ"ד יסודי - הכיתה כנבחרת
 

וזו השנה השנייה שאנחנו חלק  בית הספר  צוות  כל  נותנת כלים להוראה חדשנית במודל הנבחרת. בהשתלמות משתתף  ההשתלמות 
מהתהליך. ההשתלמות היא מטעם ערי חינוך ומוכרת ע"י פסג"ה.

 

בי"ס בית אקשטיין - הוראה מכילה בכתה הטרוגנית
 

לידי ביטוי בלקויות,  בין התלמידים. השוני בא  וקיים שוני רב  תלמידי בית הספר שלנו הינם תלמידים בעלי לקויות למידה מורכבות 
ביכולות ובמשאבים הפנימיים שלהם ועל כן ההוראה והלמידה בכיתות הינן מאתגרות ודורשות יצירתיות, התאמה לצרכים והנגשה של 
הלמידה. לאור זאת, החלנו השנה שינויים בדרכי ההוראה והלמידה בכדי לתת מענה מיטבי יותר לתלמידים ולהתאים כמה שניתן את 

הלמידה לכל אחד, ע"פ יכולותיו וצרכיו.
השינויים כללו בין היתר: מעבר ללמידה בקבוצות קטנות, צמצום ההוראה הפרונטלית, הרחבת אופני ההוראה )PBL, הוראה דיפרנציאלית(, 
נוספים להוראה  ופיתוח כלים  )הכרות עם סגנון הלמידה האישי, בחירת תכנים או שיעורים(  העברת אחריות הלמידה על התלמידים 
הטרוגנית. על מנת לתמוך בשינויים הללו הכנסנו השתלמות בבית הספר לכלל הצוות החינוכי. מטרת ההשתלמות היא ללוות את המורים 
בתהליכי השינוי. התכנים המועברים בהשתלמות תוכננו מראש בשיתוף עם המרצה, תוך דגש על תמיכה מעשית, חשיפה לדרכי הוראה 

מגוונות ונתינת כלים ליישום בשטח.

ניוזלטר מספר 5
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חינוך והוראה
בעידן העכשווי

"אקולוגיה של חדשנות פדגוגית"

מאגד   , החינוך  אגף  של   -  6 מס'  הניוזלטר  כי  לציין  שמחה 
בתוכו  תכניות, אירועים וכנסים שהם מעבר לתכנית הלימודים 
וככאלה,  ביה"ס,  כתלי  בין  ומתרחשת  שנלמדת  הפורמאלית 
ומתודולוגיות  אידאולוגיות  עולם,  תפיסות  על  אור  שופכים  הם 
המוצגות  התכניות  יהודה.  באור  והמלמדים  הלומדים  כלל  של 
התלמידים,  ברמת  ולימודית  ערכית  עשייה  מנכיחות  בניוזלטר 
המנהלים, צוותי החינוך בעיר, וככאלה, פורצות את גבולות הזמן. 

המקום. התודעה.

אין ספק, כי החיים בעידן העכשווי, מפגישים את המערך הבית 
ספרי כולו עם מקורות מידע מגוונים וחידושים טכנולוגים רבים, 
מחויבים  העתיד,  דור  את  המכשירים  חינוכיים,  כמנהיגים  ואנו, 
עלינו האחריות  כך שמוטלת  בעובדה שעולמנו משתנה,  להכיר 
לפתח תשתית ללמידה משמעותית שתהיה רלוונטית, אקטואלית 
ומאתגרת עבור תלמידינו. ברוח התקופה העכשווית, עלינו ליצור 
לומד, מתעשר, הממציא את עצמו  גם  ארגון מלמד, שבה בעת 
מחדש על מנת לשמר את מטרת הליבה של בית הספר – חינוך, 

על כל נגזרותיו.

חשוב  תפקיד  יש  מרכזי,  חיברות  כסוכן  הספר  שלבית  מכאן, 
ביצירה של סביבת למידה מאתגרת המעודדת תלמידים להישגיות 
הלמידה  את  לטפח  מחויבים  שאנו  כך  אקטיבית.  וללמידה 
באמצעות פיתוח ויישום של מתודולוגיות הוראה מגוונות ופיתוח 

בין  הבאים  הלומדים  בין  לשונות  התייחסות  תוך  צוות,  עבודת 
כתלינו.

יותר מכל, אנו מתחבטים יום יום שעה שעה בשאלה על מהותה של 
- ה" למידה המשמעותית", אם כמקדמת את הלומדים ומעניקה 
להם תחושת צמיחה, אם כערך ומסוגלות לאורך הרצף החינוכי, 
חיוני  באופן  הדרושה  ורלוונטית,  מעמיקה  נכספת,  כלמידה  אם 
חוויות  ביציקת  ועיתוי, אם  בכל הקשר  החינוך  איכות  להעלאת 
מקפל  משמעותית"  "למידה  המונח  ועוד,  זאת  ועוד.   למידה 
בתוכו כשעטנז איכויות הוראה ולמידה בהקשר של שני היבטים 
במצב  למשמעותית  הופכת  למידה  והלומד.  הלמידה  עיקריים: 
בו הלמידה היא בעלת חשיבות, ערך ומשמעות ללומד בהלימה 
ובעצם  שלו,  ולרגש  לקוגניציה  שלו,  המושגים  לעולם  לעולמו, 
אישיותו,  על  הלומד,  חייו של  התרחשותה מעצבת את מציאות 

כישוריו, התפתחותו  ועתידו.

צוותי  המנהלים,  הפיקוח,  החינוך,  אגף  צוות  שבשיתוף  שמחה 
חינוך, תלמידים והורים – אנו מובילים יחד - תהליכים, תכניות 
בתוך  החינוכי  לשיח  אימננטית  שמתחברים  עירוניים,  וכנסים 
המערכת  את  עתידית  מובילים  וככאלה,  החינוך,    מוסדות 
שמבקש  אסטרטגי  תהליך  של    לפסגתו  העירונית,  החינוכית 

לפרוץ את גבולות 'תודעת העיר' על כל המשתמע.

התקיים  ו'  כיתות  לתלמידי  מצווה"  "בני  קונצרט 
יהודה.  לאור  שנה   70 בסימן  יהודה  באור  השנה 
והעמיקו  הספר  בבתי  סדנאות  עברו  התלמידים 
השיא  באירוע  השונות.  העדות  של  מורשת  בשירי 

נגנו 45 נגנים בניצוחו של דוד זבה.

דבר מנהלת אגף החינוך | דלילה אשכנזי

17.2.19 "סימפונט רעננה" – קונצרט בני מצווה

ניוזלטר מספר 6

עצות להורים ומורים...

בפורום השני של צוותי החינוך בעיר התקיימה הרצאה מאת דר' תמר טרבלוס בנושא "אלימות ברשת". במהלך ההרצאה המשתתפים 
קיבלו טיפים ודרכי התמודדות עם אלימות ברשת. בסיום ההרצאה התקיים פאנל מקצועי בהשתתפות: עו"ד נרקיס רובין – ממונה על 
מערך האכיפה מוסמכת היועץ המשפטי לממשלה והממונה על יישום ח"ח המידע עיריית אור יהודה- התמקדה וחידדה את ההיבטים 
המשפטיים והפליליים שמלווים את נושא ה"האלימות ברשת"-  תוך מתן הסברים על:  חוק העונשין, חוק לשון הרע ועוד . גלית שקד- 
מפקחת על היועצות מחוז תל אביב - בדבריה חידדה מחד את ההיבטים הרגשיים שמלווים את התלמידים שנפגעו מאלימות ברשת,  
ומאידך, את החשיבות להעלאת המודעות ומתן כלים שניתן לקבל מצוותי החינוך בביה"ס,  תוך הדגשה שהתלמידים אינם לבד.  בנוסף, 
ציינה שקד שבבתי הספר מקדמים מודלים חינוכיים וערכיים למיגור התופעה ובמקביל פיתוח תכניות להעצמה אישית וקולקטיבית 
כאחד. עירית חברוני - יו"ר הנהגת הורים עירונית - הדגישה את חשיבות השיח המקדם והמשותף שחייב להיות בין ההורים, התלמידים 
וצוותי החינוך בביה"ס, כך שכולם יחד שותפים ואחראים למיגור התופעה. עוד ציינה חברוני, שיש חשיבות להכנסת תכניות ומרצים 

מומחי תוכן שיש ביכולתם להשפיע ברמה התודעתית וההתנהגותית על התנהגותם של התלמידים בכל נושא השיימינג.

105 של    נאוה כהן - אביגדור, מנהלת תחום בכירה מידע, מחקר ושת"פ )והממונה על השוויון המגדרי( – ציינה בהרחבה שמוקד 
המשטרה פתוח און ליין לפניות תלמידים שנפגעו מאלימות ברשת . נציגת מועצת הנוער העירונית – שרה אפריאט. חברי הפאנל נשאלו 
שאלות ע"י צוותי החינוך, נציגי תלמידים מפרלמנט הילדים ומועצת הנוער העירונית ריגשה בדבריה וציינה שהתלמידים הנפגעים- 
אינם לבד.  מועצת הנוער העירונית  נמצאת שם עבורם גם לאוזן קשבת וגם לחשיבה כוללת יחד עם התלמידים בכלל והנפגעים בפרט. 
בנוסף, הדגישה שמועצת הנוער העירונית הינה יישות ארגונית שיכולה להצליח בקידום תהליכים, כגון:  שיח מכבד ובגובה העיניים 

בין תלמידים.

19.2.19 "צוות עיר מורחב" בנושא אלימות ברשת

שימו לב לשינויים התנהגותיים כגון:

 שינויים במצב הרוח הרגיל, לרבות עצבות, הסתגרות וירידה בפעילות החברתית.	•

 שינויים במשקל.	•

 דיבורים על חוסר טעם בחיים, על יאוש.	•

 שימוש בפלאפון או המחשב מאחורי דלת סגורה.	•

שימוש מוגבר במחשב או בפלאפון מתוך דאגה וחשש למה שנכתב או הופץ עליהם.	•

כלים למניעה וטיפול

 העלאת המודעות	•

 ביסוס חוקים/אמנה	•

 בנית מערך טיפולי	•

 בנית מערך תקשורת	•

שיתופי פעולה	•
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אור יהודה מארחת את הכנס הארצי לצמצום פערים ושוויון הזדמנויות בחינוך בהובלת ראש העיר, עו"ד ליאת שוחט ובהשתתפות ראשי 
ערים וחברי כנסת. הכנס אורגן ע"י הדוברות בעירייה ואגף החינוך, כאשר במהלכו הציגו ראשי ערים, וביניהם, ראש העיר – עו"ד ליאת 
שוחט, את התפיסות העירוניות לקידום שוויון הזדמנויות. מנהלת אגף החינוך הציגה את המודל העירוני לצמצום פערים ושוויון הזדמנויות 
בחינוך באור יהודה. על הבמה הופיעה להקת הכינורות של ביה"ס "שיזף" ומקהלת "להקת שבא" של מועדונית "קדימה" צעירים. כיבדו 
אותנו בנוכחותם: ראש עיריית רמת גן - כרמל שאמה-הכהן, ראש עיריית גבעתיים - רן קוניק, ראש עיריית ראש העין - שלום בן משה, 

ראש עיריית יהוד מונוסון - יעלה מקליס, ח"כ נורית קורן, פרופ' יוסי יונה, ח"כ עודד פורר וח"כ יעקב מרגי.

"אלונים",  ספר  בבית    M21 במסגרת  למידה  מרחבי  שני  חניכת 
היציאה  הזה  בעידן  כי  לזכור  חשוב  אקשטיין".  "בית  ספר  ובבית 
מגבולות הכיתה, העבודה הקבוצתית ופיתוח של חשיבה יצירתית, 
התלמידים  של  דמותם  בעיצוב  ומשמעותי  חשוב  חלק  מהווים 
להביא  יכול  תלמיד  כל  אלה,  מרחבים  בעזרת  החינוך.  במערכת 
תחושת  שיוצרת  חיובית  למידה  לחוות  חוזקותיו,  את  ביטוי  לידי 
שייכות ותורמת לביטחון העצמי שלו. נמשיך לפתח מרחבי למידה 
נוספים במוסדות החינוך בעיר. בזמן הקרוב נחנוך מרחבים נוספים: 

בסעדיה גאון, שיזף, אורות, חט"ב יובלים ותפוח הפיס.

 

21.2.19 "כנס שוויון הזדמנויות בחינוך"

"פדגוגיה חדשנית" 
חניכת שני מרחבי למידה בבית ספר "אלונים" ובבית ספר "בית אקשטיין"

ניוזלטר מספר 6

מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב, יחד עם מנהלת מחוז ת"א - הגב' חיה שיטאי, ביקרו בראשית חודש מרץ בשלושה בתי ספר 
בעיר: "שיזף", "חטיבת יובלים" ו"אור חנה". בביקור השתתפו: ראש העיר - עו"ד ליאת שוחט, מנכ"ל העירייה - מר אלי אהרוני, מנהלת 
אגף החינוך- הגב' דלילה אשכנזי  והפיקוח הכולל. במהלך הביקור הציגו מנהלות בתי הספר למר אבואב את החזון הבית ספרי, נתוני 
ועירוניות לקידום  בית ספריות  ואפיון,  תכניות  ציון  חינוכיים בצד הצלחות, תוך  בית ספרי, אתגרים  ביה"ס, אקלים  הישגי  מיצ"בים, 
הפיתוח המקצועי, קידום מרחבי למידה כפלטפורמה לגיוון דרכי ההוראה בכיתות הטרוגניות, קידום תלמידים מצטיינים ומאתגרים כאחד 
ועוד. בסיום הביקור, סיכם מר אבואב את התרשמותו מההשקעה הרבה של מנהלות בתי הספר וצוותי החינוך בקידום יעדי החינוך בעיר. 
בנוסף, הדגיש מר אבואב את התרשמותו הכנה מההשקעה העירונית של ראש העיר ואגף החינוך בקידום תכנית אסטרטגית לחדשנות 

בחינוך שהינה בהלימה ליעדי משרד החינוך והמחוז.

"סעדיה  מנור",  "אהוד  "שיזף",  "סביונים",  "אלונים",  היסודיים:  הספר  בבתי  ו'  כיתות  תלמידי  את  מברכים  ת"א  ומחוז  החינוך  אגף 
גאון" על השתתפותם באולימפידע למתמטיקה לשנת הלימודים תשע"ט. התלמידים עברו הכנה רבה בתוך בתי הספר והגיעו לתחרות 
נרגשים ומגובשים. השנה חל שינוי באופי התחרות, וככזה, הגיעה נבחרת תלמידים מכל בי"ס, ולא רק נציג אחד, מה שהוביל לגיבוש 
כיתתי ושכבתי של תלמידי כיתות ו'. במהלך התחרות התלמידים צפו בסרטון הסברה על החללית ההיסטורית "בראשית" ודנו בהקשרים 

המתמטיים מרגע בניית החללית ועד לשיגורה לירח.

ראש העיר- עו"ד ליאת שוחט העניקה לכלל 25 הזוכים: תעודת הוקרה ושעון דיגיטאלי.
ברכות לתלמידי ביה"ס סעדיה גאון שזכו במקום הראשון וקיבלו בנוסף שי כספי שכבתי.

5.3.19 ביקור מוצלח של מנכ"ל משרד החינוך במוסדות החינוך באור יהודה

6.3.19 אולימפידע למתמטיקה לכיתות ו'
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הספר  מבתי  ה'-ו'  כיתות 
רצו  בעיר  היסודיים 
לזכרה  העממי  במקצה 
רט"ש  מג"ב  לוחמת  של 
הדר כהן זיכרונה לברכה. 
מאוד  התרגשו  הילדים 
עם  הפגישה  לקראת 
מכל  ויותר  כהן  משפחת 

לרוץ יחד איתם לזכרה.

15.3.19 "מרוץ אור יהודה" 
 רצים לזכרה של רט"ש הדר כהן זיכרונה לברכה

ניוזלטר מספר 6

ולולאד  אליאב  למתי  ברכות 
"בית  ספר  מבית  קרוסט 
אות  קבלת  על  אקשטיין" 
הפעיל המצטיין המחוזי. מתי 
התלמידים  במועצת  נציג 
את  מייצג  וכן  ספרית  הבית 
הנוער  במועצת  הספר  בית 
יהודה.  אור  של  העירונית 
מרכזי  פעיל  מהווה  מתי 

אות הפעיל המצטיין המחוזי

ומשמעותי בפעילות המועצות. הוא יוזם, מביע את דעותיו ודואג לקידום פעילויות מגוונות עבור בני הנוער בעיר. ולאד הינו נער חברותי, 
מזמין ומכבד. רוח התנדבותית ורצון לעזור בכל תחום. מדרבן בני נוער אחרים ומשריש מוטיבציה וערכים טובים. ולאד החל את דרכו 
בבית דני  ועבר תהליך משמעותי וניכר לעין. בזכות רוח התנדבותו הנעימה הקמנו להקות והרכבים מוסיקלים אשר ייצגו את מרכז הנוער 
בית דני בכבוד. ולאד פעיל ביוזמות חברתיות ואירועי שיא שמתקיימים במרכז ומחוצה לו. מעלה רעיונות ויוזם, מתחזק את חדר המוסיקה 

ועוזר לבני נוער אחרים לפתח את כישוריהם. יישר כוח!

שמחנו לארח גם השנה את פסטיבל "אור הזהב". אירוע המפגיש בני נוער יוצרים מכל הארץ במקום אחד. אנו גאים על הזכייה של תלמידי 
תיכון יובלים בפרס הבימוי העלילתי עם הסרט "שאלה אחת שתי תשובות" שביים וכתב אורי אסיא, תלמיד י"ב .

במהלך הפסטיבל פגשו התלמידים אמנים ויוצרים, כגון רן שריג, קובי אריאלי, דובר קוסאשווילי, דין מירושניקוב, ועוד, שהם שם דבר 
בתחום הקולנוע. יישר כוח גם לתלמידי מגמת הקולנוע של תיכון ברנקו וייס שלקחו חלק פעיל בתחרות.
יישר כוח לכל העוסקים במלאכה לטובת הצלחת האירוע: עיריית אור יהודה, מנהל חברה ונוער, מתנ"ס.

פסטיבל "אור הזהב"

ערב "התבגרות במרחב הבטוח" בתי הספר הממ"ד בעיר

מנחם",  "אור  "אורות",  גאון",  "סעדיה  הספר:  בתי 
"אור חנה", "יעדים" קיימו ערב אימהות בנושא שיח 
הפסיכולוגית  והתפתחות בהשתתפות  התבגרות  על 
תמי סמט – מנהלת מכון "באר אמונה". במהלך הערב 
ניתנו טיפים לתקשורת נכונה ובריאה של האימהות 
"מיניות  מתכניות  חלק  הוא  הערב  התלמידים.  עם 
במרחב בטוח" אשר מתקיימת בעיר בשיתוף משרדי 

הממשלה השונים ובהובלת משרד החינוך.

ניוזלטר מספר 6
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זכייה במקום השלישי בתחרות כתיבה, מושיקו חיים ביה"ס "סעדיה גאון"

ברכות למושיקו חיים, תלמיד כיתה ו' בבית ספר סעדיה גאון על השתתפותו בתחרות הכתיבה הארצית של המכרז הישראלי לחדשנות 
בחינוך, המיועדת לתלמידים מכיתות ג'-ו', וזכה במקום השלישי המכובד. בתחרות השתתפו עשרות ילדים מכל שכבה בבתי ספר ברשויות 

רבות בארץ. הסיפורים המצטיינים יראו אור בסוף השנה במסגרת ספר ילדים מיוחד בהוצאת המרכז לחדשנות בחינוך.

תיכון יעדים חידון גיאוגרפי מחוזי

החמישי  במקום  השבוע  זכה  יעדים,  בתיכון  ט'  כיתה  תלמיד  עג'מי,  אלירן 
בחידון מחוזי בגאוגרפיה. יישר כוח!

אפריל 2019

ניוזלטר
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תכנית "מקום וזהות"
בסימן 70 שנה לאור יהודה

דבר ראש העיר | עו״ד ליאת שוחט

דבר מנהלת אגף החינוך | דלילה אשכנזי

אני שמחה לציין כי שבוע החינוך שהתקיים היה עמוס באירועים ובפעילויות שעליהם עמלו כל צוותי 
החינוך וכמובן אגף החינוך בראשות דלילה אשכנזי וצוותה. היה לי לעונג לראות את כל בתי הספר 
מעשירות  פעילויות  ולייצר  לחדש  הרצון  בזכות  מאוד  יצירתיים  ובעיקר  מאוד  פעילים  הילדים  וגני 
מאוד.  בנוסף, כשיצאנו לדרך עם התכנית האסטרטגית בשנה שעברה, לצד כל המטרות החשובות שיש 
לתכנית כל כך משמעותית להציע לעיר כמו אור יהודה, הייתה לי גם משאלת לב אחת – לראות את כל 

אנשי החינוך תחת מטרייה אחת עובדים בשיתוף פעולה.

אני יכולה להגיד שבחלוף שנה לא רק שהמטרה הזו הושגה, אלא ההפריה ההדדית שמתקיימת כאן בין 
כל הזרמים, בין כל הגופים הפעילים בעיר, בין כל בתי הספר היא מדהימה. אני עוקבת אחרי כל העשייה 
המבורכת שמתבצעת בבתי הספר ובגני הילדים -  סה"כ ב-90 מוסדות חינוך ובהשתתפות 7501 ילדים 

מגיל 18-3 ומתרשמת מההשקעה הרבה שכל כולה מבוססת על ערכיות וחתירה למצוינות".

לאורם נלך : הערכים שהובילו את שבוע החינוך: שייכות | יצירתיות וחדשנות | כבוד 
 - תוצרי  בהצגת  השנה  התמקד  החינוך'  'שבוע  מצוינות.   | הזדמנויות  ושוויון  האדם 
האקטון יוזמות תלמידים - ובהטמעתה של התכנית העירונית - "מקום וזהות" שמטרתה 
ביסוס ערך הזהות היהודית ישראלית וערך השייכות של התלמידים למורשתה של העיר 
70 שנה להיווסדה. שימור הרציפות ההיסטורית של דור המייסדים, הינו ערך  החוגגת 
יסוד חשוב בהבנה של - תודעת עיר. בשבוע החינוך פתחו מוסדות החינוך את שעריהם 
לקהילת אור יהודה, וככזה, הציגו יוזמות חינוכיות, סרטונים, מיצגים, משחקים ורעיונות 

שרק מדגם מייצג מהם מובא בניוזלטר שלהלן.

אירוע השיא בשבוע החינוך התמקד בכנס האסטרטגי לחדשנות בחינוך )מס' 3(, שסיכם את התכנית האסטרטגית שהחלה במאי שנה 
שעברה ונושאה: "כשחדשנות ויזמות נפגשים", אך יותר מכל, הצלחת ההתנעה וההטמעה של התכנית האסטרטגית משתקפת בהובלה 
של ראש העיר ליאת שוחט ובהתמדתם של 200 משתתפי שלושת הכנסים שהתקיימו. זה העיד על מחויבותם ושייכותם של המשתתפים 

שיחד יוצרים 'תנועת נפש עירונית' וא.ק.ג. חי, נושם ובועט. 

ניוזלטר מספר 7

כנס אסטרטגי לחדשנות בחינוך בסימן 70 שנה לאור יהודה

כנס האסטרטגי לחדשנות בחינוך נערך במרכז מורשת יהדות בבל בהשתתפות נציגים מכל בתי הספר ואנשי החינוך בעיר מכל הזרמים 
החינוכיים . התלמידים הציגו את התוצרים בסימן 70 שנה לאור יהודה. כיבדו אותנו בנוכחותם: ראש העיר – ליאת שוחט, סגני ראש 

העיר – ימית קרקוקלי, אברהם בורכוב ואלירן אליה. מנכ"ל העירייה, רב העיר הרב ציון כהן, חברי מועצה ומכובדים נוספים.

ניוזלטר מספר 7
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יום קיבוץ גלויות בביה"ס "סעדיה גאון"

ביה"ס "ברנקו וייס" העלה מופע "פותחים דלתות"

התלמידים חקרו על מקומות ואתרים בעיר. התלמידים ראיינו את ראש העיר והכינו דגמים "מיני אור יהודה" על כל אתר שביקרו. בחלקו 
השני של האירוע התקיים מופע ריקודים בסימן קיבוץ גלויות.

העלו  הספר  בית  תלמידי 
ומחול.  למוסיקה  במשכן  מופע 
כישרונות  הפגינו  התלמידים 
עריכה  נגינה,  שירה,  משחק, 

וצילום וידאו.

ניוזלטר מספר 7

ביה"ס אהוד מנור בטקס מרגש 70 שנה לעיר אור יהודה

אור יהודה מצדיעה לאנשי החינוך המיוחד בערב "מתיא"

ילדי ביה"ס אהוד מנור חגגו לעיר 70 שנה להיווסדה בטקס מרגש וחגיגי. במהלך הטקס העניקו התלמידים קולאז' ברכות לעיר.

ערב הוקרה לאנשי החינוך המיוחד, שמופק מדי שנה על ידי 
יישובי-אזורי( במשרד החינוך בניהולה  מתי"א )מרכז תמיכה 
של אורלי ציפין התארח בהיכל התרבות בעיר. את הערב פתחו 
ילדי גן אלון שביצעו מספר שירים וריקודים על הבמה ובהמשך 
הערב הציגו תלמידי בי"ס שיזף את השתתפות תלמידי החינוך 
מתמטיקה,  ללימודי  המח"ר"  "עיר  תכנית  במסגרת  המיוחד 
ראשי  במעמד  התקיים  המרגש  האירוע   . ורובוטיקה  חלל 
העיריות, ליאת שוחט )אור יהודה(, ישראל גל )קריית אונו( ורן 
מנכ"לים,  עיריות,  סגני ראשי  ובהשתתפות  )גבעתיים(  קוניק 

מנהלות אגפי החינוך ומפקחות על החינוך המיוחד .

ניוזלטר מספר 7
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ביה"ס "אור מנחם" חוגג פסטיבל "סיפורי עדות"

ביה"ס "אור חנה" מוקיר תודה למערכת החינוך ולראש העיר

תלמידי בית הספר הזמינו את הסבים והסבתות מכל העדות. המשפחות סיפרו על העלייה לארץ ישראל, החיים בעיר בתחילת דרכה ועל 
המנהגים של העדות השונות. את הפסטיבל ליוו ריקודים, שירים ומאכלים.

תלמידות ביה"ס בהובלת מנהלת ביה"ס הגב' לאה אשכנזי הכינו טקס מרגש להוקרה למערכת החינוך ולראש העיר.

ניוזלטר מספר 7

יום שיא בנושא הלכות פסח בביה"ס "אורות"

ביה"ס "אלונים" חוגג לאור יהודה 70 שנה

תלמידי בית הספר ערכו טקס מרגש לכבודה של העיר אור יהודה. התלמידים העניקו לראש העיר את המתנות שהם הכינו לעיר.

אורות  ספר  בית  תלמידות 
לחג  ההלכות  את  למדו 
אישית  הגדה  הכינו  הפסח, 
הפסח.  סדר  את  ולמדו 
בנוסף, תלמידות בית הספר 
וסיפרו  הגן  ילדי  את  אירחו 

להם על חג הפסח.

ניוזלטר מספר 7
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ילדי ביה"ס "סביונים" נפגשים עם אנשים פורצי דרך

יום המדע והחלל בתפוח הפיס

תלמיד בית הספר נפגשו עם אנשים פורצי דרך: סגן וממלא מקום ראש העיר - אלירן אליה, הגב' חנה קזז, יצחק חייק ודובר קוסאשווילי.

משפחתי  להפנינג  הוזמנו  העיר  תושבי 
עברו  באירוע  הנוכחים  וחלל.  מדע  בנושא 
בתלת  הדפסה  מדעים,  רובוטיקה,  סדנאות 
האירוע  במהלך  וביו-רפואה.  חלל  מימד, 
הוענקו הגביעים לתלמידי חטיבת "יובלים" 
בינלאומית  בתחרות  הרביעי  במקום  שזכו 
בטכניון  שהתקיימה  "רובו-טרפיק" 

ולתלמידי תיכון "יעדים".

ניוזלטר מספר 7

חינוך לפסגות – "עיר חכמה זה כאן"

ביה"ס מדעים ויהדות מבקר במרכז יום לקשיש

קיים  לפסגות"  "חינוך  של  המצוינות  מרכז 
משפחותיהם  ובני  לחניכים  ייחודית  פעילות 
אותם  חשפה  הפעילות  לצעירים.  קזז  במרכז 
באמצעות  חכמה  עיר  של  בבסיסה  לאתגרים 

חוויות חינוכיות.

במסגרת הביקור תלמידות בית הספר נהנו במשחקים, 
ריקודים, סיפורים ושיחות עם בני הגיל השלישי במרכז 

יום לקשיש - אור הזהב.

תיכון "יעדים" – יום שיא בנושא רובוטיקה – עיר המח"ר

תלמידי תיכון "יעדים" 
קיימו יום שיא בנושא 

רובוטיקה, ערכו תחרות 
רובוטים תוך מתן 

ביטוי לערכי החדשנות 
והיצירתיות.

ניוזלטר מספר 7
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תלמידי ביה"ס "שיזף" ביום שיא באנגלית

תיכון "יובלים" מצדיע לחיילי אור – יהודה

פעילות  קיימו  התלמידים 
תלמידי  שבה  חונכות 
כיתות ה' לימדו את תלמידי 
בדרך  אנגלית  ב'  כיתות 
חוויתית ומעניינת. תלמידי 
כיתות ג' -ד' שיחקו בחצר 
ועברו  באנגלית  משחקים 
השונות  התחנות  בין 
הציגו  ו'  שכבת  .תלמידי 
במסגרת  באנגלית  ונאמו 
שנה   70 בסימן   Hyde Park

לאור יהודה.

תיכון "יובלים" מצדיע לחיילי העיר באירוע מרגש לזכרה של רט"ש הדר כהן ז"ל ובנוכחות הוריה, עופר וסיגל, ששוחחו עם התלמידים 
על העידוד לגיוס ומשמעותו של השירות בצה"ל.

ניוזלטר מספר 7

ילדי גני הילדים חוגגים את שבוע החינוך

במהלך השבוע כלל ילדי הגנים חגגו 70 שנה לעיר אור יהודה. הגנים יזמו פעילויות עם קשישים, בנו משחקים, הקימו פינות יצירה 
לתיעוד ההיסטוריה של העיר, וכל זאת בשיתוף פעולה מלא של ההורים.

ניוזלטר מספר 7
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תלמידי "קידום נוער" העבירו פעילויות לילדי מועדונית הפלמ"ח 
ביום המעשים הטובים

תלמידי קידום נוער העבירו לתלמידי המועדונית פעילויות בנושא "משחקים של פעם".

תלמידות תיכון "בית יעקב" במחזמר "מקום וזהות"

אור  לעיר  שנה   70 בסימן  עלה  המחזמר 
בית  תלמידות  כלל  בהשתתפות  יהודה, 
לעיר  המנון  שיר  הוצג  במחזמר  הספר. 

אור יהודה. 

ניוזלטר מספר 7

ביה"ס "מכתב מאליהו בנות" קיים חידון אור יהודה

החידון  נושא 
 70 היה בסימן 
שנה לעיר אור 

יהודה.

יריד האוכל בחטיבת ביניים "יובלים"
בית הספר חגג 70 שנה לעיר בפסטיבל אוכל מיוחד בסימן מיזוג תרבויות. תלמידי בית הספר היו אמונים על הכנת האוכל, 

הפקת האירוע ומכירה בדוכנים. 

בית ספר "מכתב מאליהו בנים" – "גם דור שלישי יבואו הנה"

תלמידי בית הספר קיימו פעילות שיא לציון 70 שנה לעיר אור יהודה. פעילות רב דורית לאבות ובנים ובשיתוף הסבים. 

ניוזלטר מספר 7
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תלמידות תיכון "בית יעקב" במחזמר "מקום וזהות"

תודות

ביום המעשים הטובים תלמידי בית הספר יצאו למרכז העיר חילקו ברכות לעוברים ושבים, לבעלי העסקים המקומיים ושימחו קשישים 
בפעילויות בבית אבות. "מגמת כלבנות" יצאו עם הכלבים לפעילות במע"ש.

אני מודה לראש העיר, למנכ"ל העירייה, להנהלת העיר ולאגפי העירייה על העדיפות הגבוהה לה 
זוכה תחום החינוך בעירייה ובעיר. מחזקת את ידי כל אנשי החינוך העושים מלאכתם נאמנה יום יום 
שעה שעה, מברכת ומודה לכל המנהלות והמנהלים המובילים ומנהיגים בגאון את המערכת החשובה 

ולשותפינו הנאמנים ממשרד החינוך. ברכתי החמה ותודתי הגדולה לעמיתיי באגף החינוך – אנשי 
מקצוע ראויים אשר מובילים את תחום החינוך ובדגש את שבוע החינוך לעילא ולעילא. יותר מכל 

נרגשת, שעיר שלמה נרתמה כדי להעניק לילדנו את החינוך הטוב ביותר.

חג פסח שמח! דלילה אשכנזי, מנהלת אגף החינוך

אוקטובר 2019

ניוזלטר
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התוכנית האסטרטגית לחדשנות
בחינוך באור יהודה   

ניפוץ תקרת הזכוכית

"יחד יוצרים את פסיפס העתיד"

ניוזלטר מספר 8

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
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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

ניוזלטר מספר 8

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

5

1

1 2 3 4

6

2

7

34

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

ניוזלטר מספר 8
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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
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70%15%15%
לומדים 

במוסדות 
חינוך חרדים

לומדים במוסדות 
חינוך ממלכתיים 

דתיים

לומדים 
במוסדות חינוך 

ממלכתיים

ניוזלטר מספר 8



77 76

 : 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:

ניוזלטר מספר 8

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

ואגף החינוך במוסדות החינוך בעיר

ניוזלטר מספר 8

10

11

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.

ניוזלטר מספר 8
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12

13

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

ניוזלטר מספר 8

14

15

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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16

17

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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22 סיבות לחייך 22

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.

תודעת שירות באגף החינוך | עריית אור יהודה23

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
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מערכת החינוך
באור יהודה
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