אור יהודה

מובילה

"תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך"
"מהגות למעשה חינוכי"
סיכום ביניים
שנים תשע"ח – תשע"ט

יחד יוצרים את פסיפס העתיד

לחוסן ולמצוינות

תוכן העניינים
3
4
5
8
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
24
26
27
29
30

2

דבר ראש העיר  -עו"ד ליאת שוחט
דבר מנהלת אגף החינוך  -דלילה אשכנזי
העיר רוויית האתגרים שהפכה לסיפור הצלחה
חזון עיר
"חוכמת ההמונים"
"מהגות ליישום"
שלב  :PREמרץ תשע"ח – תהליכי חשיבה ותכנון
בניית מודל עבודה לתוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך
שלב  - 15/5/19 :1כנס אסטרטגי ראשון "-חוכמת ההמונים"
שלב  :2יוני תשע"ט –  7מעגלי חשיבה לניסוח יעדים עירוניים בכפוף ליעדי משרד החינוך
שלב  4/9/18 :3כנס אסטרטגי שני של התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך
הצגת היעדים העירוניים של החינוך
שלב  :4ספטמבר 2018
כתיבת חוברת עבודה יישומית לכל מוסה"ח בעיר
שלב  :5אוקטובר ' - 2018האקטון יוזמות'
תלמידי העיר מפצחים את העשור השמיני של העיר החוגגת  70שנה להיווסדה
שלב  :6התכנית האסטרטגית משולבת בוועדות מלוות ובפורום מנהלים ומובילי פדגוגיה – הערכה,
מדידה ובקרה:
שלב  :7ינואר תשע"ט ,פיתוח צוותי מו"פ ב 6-מוס"ח
שלב  :8שבוע חינוך  -כנס אסטרטגי שלישי " –2/4/19כשיזמות וחדשנות נפגשים" –
תלמידים מצידים יוזמות עירוניות
סיכום תוצרי ביניים ברמה העירונית בכל אחת משבעה אבני הדרך
עם הפנים לתש"פ
נספח א' :מוסדות חינוך חדשניים באור יהודה

דבר ראש העיר

עו"ד ליאת שוחט

אור יהודה חוגגת השנה  70שנה להיווסדה ,וככזה ,מתוך התבוננות עומק להיסטוריה העניפה
של העיר הוותיקה והמתחדשת ,החלטתי לצאת לדרך בשנת תשע"ח ,ולהוביל תכנית אסטרטגית
לחדשנות בחינוך ,שמטרתה להציב זרקור חדש על מערכת החינוך בעיר ,על כלל רכיביה ואפיוניה
הייחודיים ,כאשר נקודת המוצא התבססה גם על הידע הקיים במערכת החינוך ,בצד חשיבה
עתידית על החינוך הפורמאלי ,הרגיל והחינוך המיוחד ,בכל שלבי החינוך :קדם יסודי ,יסודי ועל-
יסודי ,בכל המגזרים :ממלכתי ,ממ"ד וחרדי– מוכר שאינו רישמי ,על החינוך הא-פורמאלי וזיקתו
לחינוך הקהילתי בעיר ,והכל תוך התבוננות מתמדת בפרט וביחיד 365 ,24/7 -ימים בשנה.
לתכנית האסטרטגית יצאנו במטרה להגדיר מחדש את חזונה וצביונה של העיר בשלוש השנים
הבאות ,ובהתוויית קווים מנחים להתפתחות ולשינויים הדמוגרפיים והפדגוגיים הצפויים להתרחש
בעיר בעשור הבא.
כידוע ,במסגרת החתימה של אור יהודה על הסכם גג ,נבנות בעיר שתי שכונות חדשות (בית
בפארק -כניסה  ,2021פארק איילון) ,שיכללו הקמת מבני חינוך שעתידים לתת מענה לצרכים של
האוכלוסייה החדשה בעיר ,שהטכנולוגיה החדשנית והפדגוגיה המתקדמת יכתיבו את האדריכלות
של המבנים שיעוצבו .במקביל ,אני רואה חשיבות רבה בקידום בתי הספר הקיימים בעיר ,שדרוגם
ופיתוחם ,אם בשיפור חזות כלל מוסה"ח ,קידום מרחבי למידה חדשניים ומתקדמים ,טיפוח איכות
מנהיגות חינוכית-מקצועית והכשרתם לעולם החינוך העתידי.
העיקרון המנחה היה לכתוב תכנית אסטרטגית שעיקריה נכתבו ע"י "חוכמת ההמונים" ,תוך שיקוף
צורכי העיר העכשוויים והעתידיים כאחד .מודל העבודה שנקבע הינו מודל שיתופי שלשמחתי
הרבה חיבר את כלל הקהילות בעיר :הנהלת העיר ,חברי מועצת עיר ,מנהלת אגף החינוך שמובי-
לה את התכנית ברמה העירונית ,נציגי אגף החינוך ,עובדי עירייה ומנהלי אגפים ,מנהלי מוסה"ח
בכל המיגזרים (בתי"ס וגנ"י) ,צוותים חינוכיים ,מפקחים ,תלמידים ,מועצת הנוער ופרלמנט היל-
דים ,תנועות נוער ,אנשי ציבור ,נציגות הורים ,גורמים מקצועיים בכל תחום ובעלי עניין נוספים.
בטוחני שאנו בדרך הנכונה להוביל את העיר למערכת חינוך מתקדמת שנשענת על 'חוסן ומ-
צויינות' ,וכבר כעת ,בתום שנה וחצי להחלת התכנית ,אנו רואים תוצרים יישומיים ברמה העירונית
וברמת מוסה"ח כמפורטים בחוברת ,אך יחד עם זאת ,עוד נכונו לנו אתגרים ומשימות במטרה
להגשים ולשרש בעבותות את החלום החינוכי לאושיות מערכת החינוך העירונית.
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דבר מנהלת אגף החינוך

דלילה אשכנזי

תוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך היוצאת לדרך באור יהודה תוביל את מערכת החינוך
בשנים הקרובות למצוינות ערכית ,חברתית ולימודית תוך התחשבות ופיצוח סוד " -היחד
והיחיד" ומתוך ההבנה " -שיחד יוצרים את פסיפס העתיד" של אור יהודה.
אור יהודה היא עיר שמבקשת לפרוץ את גבולות ,הזמן ,המקום ,הזהות והתודעה – וככזה,
לגבש ולדייק את המהות הייחודית שלנו כעיר תוך יצירת תודעת עיר שמנפצת את עצם
היותנו פריפריה חברתית במרכז הארץ .התוכנית נכתבה מתוך הכרה והבנה באחריות המוט-
לת על כולנו בעיצוב פני הדור הצעיר ,במתן הזדמנות שווה וכבוד לכל תלמיד ותלמידה בכלל
מסגרות החינוך ,ובעיקר ביצירת מסגרת פעולה שתיצור תשתית מיטבית ואיכותית בה יוכלו
כולם – אבל כולם -למצות את כישוריהם.
לעיצוב עתיד החינוך באור יהודה היו שותפים רבים שהובילו את התהליך יחד עמנו ,הם
הקדישו מזמנם ,ממרצם ,גילו מעורבות ואכפתיות ,תרמו מניסיונם ומהידע האישי שלהם
לגיבושה של התוכנית ולהפיכתה מ"הגות למעשה חינוכי משמעותי ורלוונטי" .וככזה ,אנו
מברכים על שיתוף הפעולה המוצלח בין כל הגורמים ,שמבטא ,יותר מכל ,את תפיסת העולם
שאנו מובילים הדוגל בשיתוף התושבים ובקיום דיאלוג פתוח ,מפרה ובונה.
התוכנית האסטרטגית מציגה תמונת מצב ותחזיות להתפתחות דמוגרפית ומציבה מטרות,
יעדים ודרכי פעולה לטווח הקצר והארוך ,שממנה נגזרו תוכניות עבודה יישומיות שנמצאות
על שולחנם של המנהלים והגננות לשנים תשע"ט -תשפ"א .תהליכי העבודה החלו במיפוי
המצב הקיים ,בירור נקודות החוזק של מערכת החינוך ואיתור נקודות החיזוק והאתגרים
העומדים בפניה .במהלך השנה וחצי התקיימו כנסי יסוד לתוכנית האסטרטגית ,האקטון
יוזמות בשיתוף תלמידים ,פורומים של מובילי החינוך בעיר ,הערכה מעצבת ועוד כמפורט
בחוברת להלן.
בשנים הבאות נמשיך להוביל את מערכת החינוך שלנו להצלחות ולהישגים בתחומים החב-
רתיים  ,הפדגוגיים והלימודיים במטרה לצקת משמעות חדשה ומובילה ברוח אתגרי החינוך
המקומי ,הארצי והעולמי של המאה ה.21-
ברצוני לברך את ראש העיר ,עו"ד ליאת שוחט על  :חלום ,הגות והובלה של מערכת החינוך
בעיר על כל שותפיה ,מכמינה ותושביה – והכל – למען ילדי העיר שלנו.

אור יהודה – החינוך במרכז
העיר רוויית האתגרים שהפכה לסיפור הצלחה
"הכשרה בחינוך היא לאומנות החיים ולמימוש המוצלח ביותר
של יכולות האדם במציאות הקונקרטית של חייו"

סיפורה של אור יהודה הוא סיפורה של החברה הישראלית
על כל גווניה .אור יהודה הוקמה בשנת  1949כמעברת עולים
מארצות מזרח ומערב .מאז חלפו שבעה העשורים ,והעיר חוגגת
השנה  70שנה להיווסדה ומתפארת בשינוי ניכר בכל תחומי
החיים ,ובראשם תחום החינוך.
אור יהודה היא עיר מחוברת ומחברת ,עיר מרכזית המאגדת
את בקעת אונו בכל קצותיה 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.
במשך שנים הסתכלה אור יהודה על שכנותיה מסביון ,קריית
אונו ,גני תקווה ונווה מונוסון מתחושת פספוס .אולי זה הפער
המשמעותי במדד הסוציו-אקונומי ,אולי זה בשל העובדה
שבמשך עשורים נהרו אליה אלפי עולים שהציבו בפניה אתגרים

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 בשכונות חדשות לצד אלו
שמתגוררים בשכונות מתחדשות ,וביחד כולם ממנפים למטרה
– להיות עיר מובילה במרכז הארץ שמהווה מודל לחיקוי לערים
השכנות.

בלתי נגמרים ,ואולי זה דווקא החלום להפוך לעיר מובילה
בתחום החינוך – שהעמידו בפני קברניטי העיר במשך שנים
אינספור התמודדויות וקשיים .אבל אחרי  70שנה אפשר לומר
בגאון שרוח חדשה נושבת כיום באור יהודה.
בזכות השקעה בלתי נגמרת בכלל תחומי החיים ,ובראשם
בחינוך ,למעלה משליש מתקציב העירייה השנתי מושקע
בתחום זה – סוף סוף רואים באור יהודה את התוצאות .בשנה
האחרונה השקיעה העירייה באמצעות אגף החינוך בכל תלמיד
ותלמידה כמעט  20אלף שקל ,סכום חסר תקדים עבור רשות
מקומית בסדר גודל כמוה ( 37אלף תושבים) ,כשהכספים
הרבים מנותבים בעיקר לתכניות חינוכיות חדשניות ,להשקעה
משמעותית במבנים הפיזיים של התלמידים וילדי הגנים ובטיפוח
ערכי המצוינות.

העיר במספרים – כולם ילדינו
באור יהודה קיימת מערכת חינוך שמספקת שירות מגיל לידה
ועד גיל  ,18והיא כוללת  90מוסדות חינוך מגן ועד י"ב – בסך
הכול  7,501ילדים .באור יהודה פועלים תשעה מעונות יום72 ,
גני ילדים 10 ,בתי ספר יסודיים ,שבעה בתי ספר על יסודיים
וקידום נוער 70 .אחוז מהתלמידים לומדים במוסדות חינוך
ממלכתיים 15 ,אחוז במוסדות ממלכתיים דתיים ו 15-אחוז
במוסדות חינוך חרדים .באור יהודה כל המגזרים שותפים
לתהליך החינוכי וכולם מקבלים את סל השירותים המלא
שמאפשר להם לצמוח ,להתפתח ולהגשים את כל החלומות
שלהם.

כי החינוך אצלנו מתחיל מלידה
אור יהודה היא עיר שחיה ונושמת חינוך ,מגיל הלידה והלאה.
לצד ההשקעה האדירה בחינוך הפורמלי ,מוקצים משאבים
רבים לחינוך הבלתי פורמלי .מאות בני נוער פועלים בשעות
הפנאי במסגרת מועדוני הנוער ותנועות הנוער ומשקיעים את
זמנם למען האחר .בזכות הפעילות הענפה הזו ,זכתה אור יהודה
לפני למעלה משנה בפרס יחידת נוער מצטיינת ארצית שמסב
הרבה מאוד גאווה לעיר.
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מאפייני  7בתי ספר העל יסודיים:

לתלמידים רבים בעיר השפה העברית היא שפה זרה וברוב הבתים גם שפת האם מדוברת ברמה נמוכה ולא תקנית .אנו מאמינים
ששיפור היכולת השפתית בכלל ובמיוחד השפה הדבורה והכתובה קשור קשר הדוק לשיפור ההישגים בכל המקצועות ,ומהווה בסיס
להשתלבות בחברה.

 1עיוני  3 +מח"טים  1 +אתגרי  1 +תיכון לליקויי
למידה /חינוך מיוחד  1 +ישיבה תומכי תמימים
חרדי לבנים כולם תלמידי חוץ שלא ניגשים
לבגרות:

נתוני יסוד אור יהודה:
מספר
תושבים:

37,000
מספר
תלמידים
בגילאי :3-18

•אשכול למ״ס6 :
•ממוצע מדד טיפוח לומדים4.88 :
• 90מוס״ח ()72+17+1
•מס׳ עובדי הוראה476 :
•תקציב משרד החינוך פר תלמיד
במוסד חינוכי19,704 :
•התחדשות עירונית נרחבת

7,501

במהלך השנים האחרונות השקיעה העיר משאבים רבים במתן מענים רחבים ורגשיים לצרכים השונים של הקבוצות השונות ,לצד
טיפוח מרקם קהילתי אחיד ייחודי והעמקת תחושת הזהות הלאומית והיישובית ,הבאים לידי ביטוי בתפיסה החינוכית העירונית:
•רגישות לצרכים השונים של אוכלוסיית הלומדים המגוונת
•דגש על טיפוח כישורי שפה ומיומנויות למידה
•תפיסה אורכית ברצף החינוכי ,הערכי והרגשי מגיל שלושה חודשים ומעלה.
•רצף בין החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי
•ממשקים הדוקים בתחום הערכי-תרבותי בין מוסדות החינוך ומוסדות התרבות בעיר.
•תהליכי רה-ארגון תוכניים ומבניים במערכת החינוך ,כתוצאה מזיהוי מוקדי קושי.
העיר ממשיכה להוות בסיס קליטה חם לעולים גם היום .במשך שנים משפחות שהתבססו והתחזקו ,עזבו לערים חזקות יותר בגוש
דן ומשפחות חלשות החליפו אותן והתמקמו בשכונות הוותיקות.
תהליכים ומענים:
•מחויבות ,מעורבות אישית ולכידות של כל הנהגת העיר בתהליכי היום יום של מערכת החינוך.
•פיתוח תכניות לטיפוח וקידום מנהיגות צעירה ,לחיזוק תחושת השייכות לעיר במסגרת התכנית "מקום וזהות".
•מתן מענים דיפרנציאליים פדגוגיים בתחומי השפה ,המתמטיקה ,המדעים ,האמנויות ולימודי הסביבה.
•פיתוח תכניות ייחודיות לטיפול בפערי שפה ,כתוצאה מהרבגוניות התרבותית.
•ביסוס אקלים מיטבי חברתי וערכי לכלל אוכלוסיית התלמידים.
•חיזוק וביסוס ערכי מורשת ושייכות לעיר ,לעם ולמדינה בתהליכים מבניים ,בתוכניות הלמידה ובשגרת בתיה"ס.
•בניית בתי ספר חדשניים בשכונות החדשות  :בית בפארק ופארק איילון.
שפה ומורשת
טיפוח כישורי השפה מתוך הכרה בחשיבות האוריינות השפתית בגיל הצעיר ,כמקדמת הישגים בכול תחומי הדעת וכמצמצמת פערים
לצד העמקת ערכי מורשת ישראל .זאת מתוך ראיית התלמיד כישות שלמה בהיבט החברתי ,האישי והלימודי.

אור יהודה – עיר צומחת ומתפתחת מרגשת .מחדשת .חולמת

כולם אבל כולם  -למען מטרה אחת משותפת

כאמור ,מאז היווסדה קלטה אור יהודה באופן מתמשך קבוצות גדולות של עולים .האוכלוסייה מורכבת מעולים מעיראק ,טריפולי
ותורכיה (עולי שנות ה )50-ומעולים מבוכרה ,אתיופיה וגאורגיה (עולי שנות ה 80-וה.)90-

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

בתחילת שנות ה 90-הוקמו בעיר שתי שכונות חדשות ,נווה סביון ונווה רבין ,שמשכו אליהן אוכלוסייה מבוססת ממעמד סוציו אקונומי
גבוה יותר ,המהווה שליש מאוכלוסיית העיר.
האוכלוסייה בעיר מקוטבת כך שקיימת שונות גבוהה בקרב אוכלוסיית התלמידים ,עם פערים לימודיים ,קבוצה גדולה של תלמידים תת
משיגים ,תלמידים עם בעיות מורכבות ו/או קשיים כלכליים חמורים ובעיות רגשיות .המציאות החדשה העצימה את אתגר ההתמודדות
עם צרכים הטרוגניים ותמהיל אוכלוסייה מגוון.
במהלך השנה האחרונה החלה בנייתה של שכונה חדשה בצפון העיר ,שכונת בית בפארק ,שעתידה לאכלס משפחות צעירות ,ובהמשך
תוקם שכונה נוספת ,במערב העיר ,שכונת פארק איילון ,כשבסך הכול יצטרפו כ 5,000-משפחות חדשות לעיר ,זאת לצד תהליכי
התחדשות עירונית מוצאים שמתקיימים בעיר .בסופו של תהליך ,אור יהודה צפויה להכפיל את עצמה מבחינת כמות התושבים בטווח
של קצת יותר מעשור.
על פי נתוני הלמ"ס העיר מדורגת באשכול  6בסולם של  1עד  ,10כשהיישובים סביבה מדורגים באשכולות  10-8באותו דירוג .למעשה
דירוג זה ,כממוצע ,אינו משקף את המציאות :בשכונות הוותיקות המדד הוא  -2 1ובחדשות .-8 7

•צוות חשיבה עירוני לגיבוש ויישום רפורמת התכנית
האסטרטגית לחדשנות בחינוך
•צוות עיר מורחב ומצומצם
•פורום הורים יישובי
•פורום מנהלים ,סגנים ומובילי פדגוגיה בעיר
•פורום לגננות וסייעות
•פורום למורים למתמטיקה
•פורום מנהלים חדשים
•ועדת היגוי לגיל הרך
•ועדת היגוי עירונית ליישום תכנית עירונית "מקום וזהות"
•פורום חינוך חברתי
•פורום יועצות

•פורום נוער וצעירים עירוני
•מרכז נוער רשותי
•פורום חינוך סביבתי
•צוות חשיבה למצוינות עירונית
•ועדת היגוי להקמת מרכז למחוננים ולמצטיינים
•ועדות היגוי מקצועיות מלוות תוכניות
•מרכז הכנה לצה"ל
•צוות היגוי – הרשות למאבק-באלימות-סמים ואלכוהול.
•צוות היגוי -התכנית הלאומית 360

תקציב החינוך :ההשקעה בחינוך באה לידי ביטוי באחוז תקציב החינוך מסך כל תקציב הרשות עומד על .34.27%
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חזון העיר
מערכת החינוך העירונית
תושתת על חדשנות פורצת
דרך ,ותכלול מערכת
פדגוגית ערכית המשלבת
מעורבות פעילה ,יזמות
ומנהיגות של השותפים
בה ,תוך מתן מענה פרטני
וייחודי לכלל התלמידים
והעוסקים במלאכת החינוך.

יעדי העיר
טיפוח מצויינות ערכית ולימודית בסיסבה פיזית בטוחה ,בריאה,
ירוקה ,חדשנית ומטופחת.

.1
אור יהודה מקדמת את
מימוש הפוטנציאל האישי
של הילדים מלידה
לבגרות בתחום הלימודי,
הרגשי ,החברתי והערכי,
ולצמצום פערים חברתיים
ומצבי סיכון של ילדים
ובני נוער.

.2
.3

מתן מענה לצרכים המגוונים  -לימודיים  -רגשיים  -חברתיים -
ערכיים  -של התלמיד/ה ,תוך פיתוח כישוריהם ,צמצום פערים
והישגים הלימודיים ,הכלתם ושילובם המיטבי  -כל אחד על פי
צרכיו.

חיזוק תחושת השייכות והגאווה העירונית  -מקומית ,טיפוח הזיקה
למורשת העיר ולמדינת ישראל.

קידום מצויינות וחדשנות
״מקום וזהות״

ערכית ולימודית
בשיתוף אקדמיה ותעשייה

ביסוס ערך השייכות של התלמידים
למורשת העיר והמדינה

עקרון ההתמדה
העלאת כוח המוחזקות של
תלמידי העיר

אינטרגרציה
בין המערכת הפורמלית,
הא-פורמלית קהילתית

מרחבי למידה
חדשניים ומתקדמים
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העקרונות של
מערכת החינוך
באור יהודה

עיר חכמה

עקרון ההתמדה
העלאת כוח המוחזקות של
תלמידי העיר

חיזוק שותפויות
שוויון הזדמנויות בחינוך
וצמצום פערים

צוותי מו״פ
פיתוח ההון האנושי
פדגוגיה מוטת עתיד

בניית מערך לימודי רשתי קהילתי
מיתוג עיר
גאווה עירונית

חיזוק שותפויות
והשיתוף עם ההורים ,אגף החינוך
ובתי הספר
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"חוכמת ההמונים"
התכנית האסטרטגית שהתגבשה בזכות 'חוכמת ההמונים'
בהובלת ראש העיר ,עו"ד ליאת שוחט יצאה אור יהודה לדרך
עם תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך שמבוססת על 3
עוגנים :חדשנות ,מצוינות ,שיתופיות .התנעתה של התוכנית
האסטרטגית מבוססת על חדשנות פורצת דרך שכוללת
מערכת פדגוגית ערכית המשלבת מעורבות פעילה ,יזמות
ומנהיגות של השותפים בה ,תוך מתן מענה פרטני וייחודי
לכלל התלמידים והעוסקים במלאכת החינוך.
התוכנית האסטרטגית רואה בביסוס המנהיגות החינוכית
העירונית ערך עליון שבצידו הובלה וקידום מוסדות החינוך
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 ,נבנות
שתי שכונות חדשות (בית בפארק +פארק איילון) ,שאחת מהן
כבר יצאה לדרך ,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.

חוכמת ההמונים :הדגש בתכנית האסטרטגית היא שגיבושה
נקבע באמצעות "חוכמת ההמונים" -האסטרטגיה בהחלת
תוכנית אסטרטגית באור יהודה הייתה לעצב ולסתת את צביונה
של העיר ,לא בהנחלה ובהנחתה של תוכנית מובנית ומוצלחת
ככל שתהייה ,אלא נהפוכו ,המטרה הייתה לעצב תכנית ייחודית
ומותאמת לייחודיותה של העיר ,תוך גיוס ושיתוף כלל השותפים
בה ,תוך הבנה עמוקה שהחוכמה נמצאת בשטח -היא היא -
"חוכמת ההמונים" ,וככזה ,להנביע ,לחלץ ולסתת את 'תמונת
העתיד' של העיר בשלוש השנים הבאות תוך תכלול התובנות
מההמונים לכדי יצירת תמות מרכזיות מובילות .ראשית הטמעת
הרעיון ,היה לחבר את כל המנהלים והגננות בכל המגזרים בעיר:
ממלכתיים ,ממ"ד ,חרדים ,ובכל הרצפים והגילאים ,בבחינת:
"יחד שבטי ישראל".
השותפים לתכנית האסטרטגית באור יהודה :חוכמת ההמונים
כוללת כ 200 -איש :ראש העיר ,קברניטי העיר ,צוות אגף החינוך,
אגפי העירייה הרלוונטיים ,הפיקוח הכולל והמקצועי במחוז ת"א,
צוות עיר מורחב ,מנהלים ,גננות ,הורים ,מועצת הנוער ,תנועות
נוער ,פרלמנט הילדים ,תלמידים ,אנשי חינוך ,גופים מעורבים
בחינוך בעיר ועוד.

התכנית האסטרטגית שמה דגש על:
•מיתוג עיר  -חדשנות פדגוגית ויצירת מרחבי לימוד וסביבות
למידה חדשניות ( )M21שמאפשרים דרכי הוראה ולמידה
פורצות דרך ,זמן ומקום.

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

•העצמת מנהלים ,צוותי חינוך וגננות :פיתוח והעצמת סגלי
החינוך על כל רצף הגילאים.

•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 ומקצועות בחירה אטרקטיביות ועדכניות
בתחומי דעת שונים כדי לאפשר מיצוי יכולות והתמדתם של
התלמידים ללמוד בעיר.

•קידום מצוינות תוך מתן שוויון הזדמנויות לכלל הלומדים:
אור יהודה התברכה באוכלוסייה רב גונית ,רב מגזרית ,גם
לאור הגידול הדמוגרפי ,וככזה ,העירייה מאפשרת לקדם
תכניות ייחודיות מותאמות לתלמידים עד קבלת תעודות
בגרות איכותיות הפותחות בפניהם את שערי החיים
העתידיים בצבא ,באזרחות ,בתעסוקה ובאקדמיה.
•התמקדות ביחיד על פי כישוריו דגש על הטמעת תרבות
ארגונית המתמקדת ביחיד על מכלול צרכיו הרגשיים .כל
תלמיד במערכת החינוך ילווה על ידי מבוגר משמעותי למיצוי
חוזקותיו וכישוריו תוך הקניית הידע הערכים ומיומנויות
המאה ה.21-

•שיתופי פעולה בין כלל השותפים במערכת החינוך
העירונית -שותפות ושקיפות המערכת הפורמאלית ,הבלתי
פורמאלית ,מפקחי ונציגי משרד החינוך ,ההורים ,התלמידים
ושותפים נוספים מהמגזר השלישי -הם נר לרגלינו וערך
נשגב העומד כאבן הראשה למינוף מערכת החינוך כמובילה
בארץ.
•שותפות הורים :אגף החינוך רואה בהורים שותפים לדרך
שמבטיחים את החינוך הטוב ביותר לילדי העיר.

ועד הורים ישובי
מרץ תשע"ט

מפגש סדנאי :שותפות הורים " -גבולות ומרחב" -בהובלת דלילה אשכנזי-מנהלת אגף החינוך ובשיתוף ,גלית שקד -פיקוח
על הייעוץ מחוז ת"א וד"ר רונית גלר ,מנהלת השפ"ח /אגף החינוך.
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שלב :P R E

מרץ תשע"ח
תהליכי חשיבה ותכנון

בניית מודל עבודה לתוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך

עיצוב תמונת העתיד של אור יהודה
תלת שנתי תשע״ט  -תשפ״א

"מהגות ליישום"
אבני דרך בתכנית האסטרטגית

ערכים
מובילים

קביעת
מדיניות

יישום

לחדשנות בחינוך
 שלב ביניים -שנים :תשע"ח-תשע"ט
מודל עבודה לתכנית אסטרטגית עירונית
רשות  +שותפים

״למה״

״מה״

״מתי״

״איך״

״המהלך״
למידה
וניתוח

מטרת צוות החשיבה:
•ניתוח הציר ממדיניות ליישום
•זיהוי נקודות התערבות
•תכנון המהלך
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•מתווה
•תכנית
•חכמת ההמונים

פיתוח

המלצות
יישומיות

מטרת המהלך:
גיבוש המלצות יישומיות להטמעה
במודל עבודה רשותי לצמצום הפער
בין מדיניות ליישום.
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שלב :1

 - 15/5/19כנס אסטרטגי ראשון

"חוכמת ההמונים"

העם אמר את דברו:
כ  200 -איש ישבו בשולחנות עגולים וקבעו את ארבעת הערכים שיסתתו את צביונה של העיר והמשימות הגדולות שלאורם נלך.
בתום הערב נקבעו הערכים וגובשו המשימות ל 7 -תמות מרכזיות.
להלן הערכים והמשימות שנבחרו ע"י חוכמת ההמונים ומהווים את היסודות והעוגנים לתכנית האסטרטגית:

בערב האסטרטגי הראשון התבקשו ההמונים לעצב את תמונת העתיד של אור יהודה בשלוש השנים הבאות ,תוך שנשאלו  :מהם
הערכים אותם הם מבקשים להוביל באור יהודה ,ומהן המשימות והאבנים הגדולות עליהן יש לשים את בדגש במטרה לעצב את צביונה
של העיר המתחדשת והחדשה 200 .שותפים ומובילי דעה ישבו בשולחנות עגולים במטרה להגות ,לתכנן ולעצב את תמונת העתיד
של העיר על פי שאלות מנחות שלהלן.

התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך  -אור יהודה

ערכים שבחרנו

תכנון תמונת העתיד

שייכות

יצירתיות
וחדשנות

תרגיל בחשיבה תוצאתית
מה יחשב הצלחה
לאן רוצים להגיע
מה התוצאה הרצויה
וגוזרים לאחור :את המטרות ,היעדים ,הפעולות והמדדים.
צורת חשיבה זו מאפשרת לחשוב על הדרך האפקטיבית ביותר להשיג את המטרות שלנו.

שאלות מנחות:
מה הערכים החשובים לנו (עליכם להסכים על  3ערכים מובילים)?
מה נרצה עבור ילדינו?
איך נכשיר את הבוגר להצלחה בעולם של אי ודאות ותמורות מהירות?
איך תביא מערכת החינוך לידי ביטוי מיטבי את הרב תרבותיות המאפיינת את העיר?
מה נרגיש החמצה אם לא יקרה?
במה נרצה להיות גאים?
מה ייחד ויאפיין את החינוך באור יהודה?
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מצויינות

קבוצות משימה

חשיבה תוצאתית היא חשיבה תכנונית המדגישה הגדרת מטרות כשלב ראשוני וחיוני בתהליכי תכנון.
מגדירים:

כבוד האדם
ושוויון זכויות

1

2

3

פדגוגיה
חדשנית
וייחודית

פיתוח ,הכשרה
והעצמה
מקצועית

חינוך אישי
מותאם
(מענים דיפרנציאליים)

5

6

שילוב אקדמיה,
תעשייה והמגזר

תכניות ערכיות
לשילוב תרבויות ורב
מגזריות בקהילה

השלישי העיסקי בעשייה
החינוכית

4
מיתוג העיר
בניית אימון.
גאוות יחידה.

7
מנהיגות נוער
מובילה ״דרך ארץ״,
התנדבויות ועוד
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שלב :2

שלב :3

יוני תשע"ט

 7מעגלי חשיבה לניסוח יעדים עירוניים
בכפוף ליעדי משרד החינוך
המפגשים התקיימו בהובלת מנהלי בתי הספר וגננות

4/9/18

כנס אסטרטגי שני של התכנית
האסטרטגית לחדשנות בחינוך
הצגת היעדים העירוניים של החינוך

בשלב ב' של התוכנית ,מנהלי בתי הספר הובילו את התוכנית ,במסגרתה חולקו כלל  200המשתתפים ל 7 -קבוצות משימה (בהתאמה
לאבני הדרך) .אשכול של  2-3מנהלי בתי הספר הובילו בנפרד כל קבוצת משימה ,כך שבמהלך המפגשים התבקשו המנהלים לכתוב
יחד עם השותפים תכנית עבודה יישומית ,שכוללת :הגדרת היעדים ,שותפים ,אחראי ,אבני דרך ,לו"ז ,מדדי הצלחה (בדומה לחוברת
מתנ"ה).

שלב ג' של התכנית התקיים ב ,4/9/18 -בתיכון יובלים בהשתתפות כ 200-אנשים ,ובו הוצגו היעדים שנוסחו על ידי המנהלים יחד עם
השותפים וצוותי החינוך .תוכנית הכנס יצרה תחושת שותפות וגאווה עירונית ,מקצועיות ,מגויסות ומעורבות שמובילה ומתניעה עיר
שלמה לקראת המעשה החינוכי העתידי.
מנהלים הציגו בכנס את התמות המרכזיות שמתורגמות ליעדים מדידים (:)SMART

לדוגמה:

נושא תת
קבוצה

יעד/ים

אחראי

קידום פדגוגיה
חדשנית
במוסדות חינוך

 .1חובה  -כל
מוסד חינוך
יפתח לפחות
סביבת למידה
חדשנית אחת
בשנה

מנהלת
ביה״ס

 .2חובה  -כל
מורה ישתתף
במסגרת של
פיתוח מקצועי/
השתלמות מו-
סדית המייחסת
לפדוגוגיה
עדכנית

מנהלת
ביה״ס

שותפים

רשות ,פיקוח,
צוותי חינוך

פיסגה ,פיקוח,
אגף החינוך

שנת הטמעה
תשע״ז ,תש״פ,
תשפ״א

תשע״ט  -תש״פ

תשע״ט  -תשפ״א

אבני דרך

משאבים

פיתוח
סביבות
למידה
חדשניות

משה״ח ,רשות

השתלמות
מוסדית

משה״ח ,רשות

מדדי הצלחה
הקמת סביבות למידה:
•תיאור סביבה לימודית
•מיקוד תפקוד לומד/מיומנויות
של המאה ה21-
•מיקוד אוכלוסיית יעד
•מס׳ שעות שבועיות שהמרחב
פעיל
•צפייה בשיעורים

•"חדשנות פדגוגית" :ד"ר נתי ברק ,מנהל תיכון יובלים
• "פיתוח מקצועי" :מורדי גיגי ,מנהל בית אקשטיין
• "חינוך אישי ומענים דיפרנציאליים" :רחל הילמן ,מנהלת בי"ס יסודי סביונים
• "מיתוג עיר וגאוות יחידה" :הרב גיל יאיר ,מנהל תיכון יעדים ממ"ד
• "שילוב אקדמיה ותעשייה במוסדות חינוך" :רוית דאי ,מנהלת חט"ב יובלים את נושא
• "תוכניות חינוכיות חברתיות" -תכנית "מקום וזהות" :יפית שמואלי ,רכזת עירונית חברתית
•"מנהיגות נוער" :יסף זית ,מנהל אגף קהילה ,נוער וצעירים

פתיחת ההשתלמות בהלימה:
•כל בי״ס יעביר לפיקוח ולאגף
החינוך את נושא ההשתלמות
המוסדי.
•מי מעביר את ההשתלמות
•מי המשתתפים
•מהם ממדי ההצלחה להשת-
למות
לפחות  80%מהמשתלמים מיישמים
שיטות הוראה מגוונות .יישום למידה
חדשנית לפחות ב 80%-מהכיתות.
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שלב :4

שלב :5

ספטמבר 2018

כתיבת חוברת עבודה יישומית לכל מוסה"ח בעיר
בשלב זה ,בשיתוף הפיקוח ומנהלי בתי הספר ,נכתבה תכנית עבודה יישומית שמונחת על שולחנם של כלל המנהלים.

אוקטובר 2018

'האקטון יוזמות'
תלמידי העיר מפצחים את העשור השמיני של העיר החוגגת  70שנה להיווסדה

שער לחוברת האסטרטגית לחינוך " :זה השער ...יבואו בו" ,תהילים קי"ח

 120תלמידי שכבה ט' מכל חטיבות הביניים בעיר ,פרלמנט הילדים ומועצת התלמידים העירונית ,התכנסו ב , 14/10/18 -בספרייה
של ביה"ס היסודי "אהוד מנור" ,למפגש "האקטון יזמים" במסגרתו התבקשו להציג מתווה ויוזמות לתכנון העשור השמיני של העיר אור
יהודה החוגגת  70שנה .התוכנית הינה במסגרת תכנית אב רחבה" :מקום וזהות" ,שנכתבה בעיר לראשונה מתוך מטרה לחזק את תחושת
השותפות והשייכות לעיר ,ליצור חווית למידה משמעותית וחיזוק הזהות היהודית-ישראלית למקום ,למורשתה של העיר ולמדינה.
בכנס השתתפו ראש העיר ,הנהלת העיר ,נציגי אגף החינוך ,הפיקוח הכולל והמקצועי ,מנהלי בתי הספר ומובילי התוכנית ,הפיקוח
במינהל חברה ונוער ,אגף נוער צעירים וקהילה ,מרכז חדד שבאוניברסיטת בר אילן ,נציגות הורים ,מרכז יזמות 'יוניסטרים' בעיר ,נציגות
הורים ומכובדים רבים נוספים.
ראש העיר ברכה על האקטון במסגרתו שותפים תלמידי העיר בתכנון העיר
שחוגגת השנה את  70שנותיה ,תוך העלאת יוזמות שצומחות מהשטח ובנושאים
שקרובים לליבם .ראש העיר הבטיחה לתלמידים שיקבלו סיוע ליישום היוזמות
תוך שיתופי פעולה עם כלל המובילים בעיר .זאת ועוד ,הוסיפה ראש העיר
וציינה ,שהעיר עוברת מחד ,התחדשות עירונית ,ומאידך ,העיר צומחת
ומתפתחת לשטחי בינוי נוספים שאין ספק ששותפות תלמידים למוביליות
חברתית ומעורבות הם חלק בלתי נפרד מחזון העיר ,מהוויית העיר ומחזונה.

הערכים -ו 7-נושאי המשימה מפורטים למ�ט
שייכות

18

יצירתיות | חדשנות

כבוד האדם ושוויון זכויות

מצוינות

כנס האקטון יוזמות הוא חלק מתכנית אב רחבה שנקראת" :מקום וזהות"
שבעיקרה מבססת את הזהות היהודית ישראלית ,את השייכות והגאווה לעיר
ושל שותפות לשיח ערכי חינוכי ופדגוגי .התוכנית מוטמעת במוסה"ח ע"י יפית
שמואלי הרכזת העירונית לתוכנית יחד עם כלל השותפים .התוכנית מיושמת
בכל רצף הגילאים ,החל מגני הילדים ,ביסודיים ובתיכונים ומאפשרת יצירה של
קהילת לומדים מתרחבת  -תלמידים ,מורים ,הורים ,מנהלים -נכבדי ומייסדי
העיר  /קשר בין הנעשה בתוך בתי הספר לבין המתרחש בעיר  -שילוב גמלאים,
מפגשי בתי-ספר ,הורים  ,מוזיאונים ועוד  /פיתוח שיח מקומי מבוסס על
התרבות המקומית על כל גווניה ומכמניה כך שיהווה זרע לצמיחה גם במרחב
הציבורי.

חדשנות פדגוגית

פיתוח מקצועי
והכשרה

חינוך אישי מענים
דיפרנציאליים

מיתוג עיר,
גאוות יחידה

שילוב אקדמיה ,עשייה
ומיגזר שלישי

תוכניות ערכיות
לשילוב תרבויות
ומיגזריות

מנהיגות
תלמידים מובילה

סביבות למידה חדש-
ניות בראיית רצף

פורום מנהלים  -פדגוגיה
מוטת עתיד

מבנים תומכי למידה:
אופק ,עוז

פורטל חינוך,
פייסבוק  -אגף
חינוך

שילוב אקדמיה ,תעשייה
ומיגזר שלישי

הטמעת תכנית
״מקום וזהות״

מנהיגות מועצת
נוער עירונית

גיוון מתודות הוראה
ולמידה

פורום פדגוגיים  -מורי
מתמטיקה YTEK

פסיכו-פדגוגיה ,תפיסה
אסטרטגית רגשית
בתהליכים

תלמידים והורים
כסוכני שינוי ,פורום
הורים יישובי

שילוב מוס״ח בקהילה

האקטון יזמות -
תלמידים מפצחים
את ה80-

תנועות נוער

כנס האקטון יזמות כלל הרצאת מבוא על מהות הכנס וחשיבותו ,בהמשך שמעו
התלמידים הרצאת  ,TEDבנושא יזמות שהעביר שאול מידן ,יזם ויועץ מיתוג /
לאחר מכן ,התחלקו התלמידים ל 5 -מושבי  TEDקצרים ומקבילים במסגרתם
קיבלו טיפים ורעיונות כיצד להוביל מיזם מזרע הרעיון ועד לפיתוחו .נושאי
חמשת המושבים כללו" :יזמות ברשת" ,עבודת צוות"" ,גיוס משאבים"" ,יסודות
הפרזנטציה"" ,חדר בריחה".

מיומנויות של הלומד
במאה ה21-

פורום חינוך חברתי

מרכזי טיפול ,העצמה
והכלה

יוזמות חדשניות,
מיקור פנים וחוץ

שילוב תוכניות מצויינות

קשר רב דורי  -פרל-
מנט תלמידים

קידום מובילות
חברתית

בתום הכנס הציגו נבחרות התלמידים את  12הרעיונות ,עליהם עמלו במלוא המרץ החל מראשית השנה ,והם סבו סביב רעיונות
הקשורים לחינוך ,תרבות ,חברה וקהילה ,איכות הסביבה ,פיתוח העיר ועוד.

שיעורים חוץ כיתתיים

פורום מנהלים חדשים

פרופיל תלמיד

קידום השגים
ערכיים ולימודיים

שילוב תוכניות מקדמות

שיתופי פעולה עם
מוזיאון בבל ולוב

שירות משמעותי
בצה״ל

כך תלמידי חט"ב ממלכתי "יובלים" הציגו  4יוזמות בנושאים מגוונים :פיתוח כיכר בעיר שתוקדש לבני הנוער והם יהיו חלק בלתי נפרד
מעיצובה  /קיומו של פסטיבל רחוב שיופעל ויאורגן ע"י התלמידים סביב מאכלים וסיפורי המקום במסגרת  70שנה לעיר  /שיפוץ
ספריות בתי הספר והעיר  /כרטיס נוער שיאפשר הנחה סמלית בתחבורה ובחנויות.
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תלמידות תיכון ממ"ד "אור חנה" הלכו על מפגשים ומעגלי שיח בין תרבותיים
בהם יאותרו ויודגשו נקודות האור והטוב באור יהודה.
תלמידות תיכון חרדי בית יעקוב שואפות לקיים מפגשים רב תרבותיים לבנות
ונשים סביב בתי הכנסת במטרה לגלות את סיפורי בתי הכנסת בדגש על פועלן
של נשים משמעותיות.
תלמידי תיכון ממ"ד "יעדים" הציעו יוזמה לפרסם ולהפיץ
המשמעותית של הרב יהודה אלקלעי שעל שמו קרויה העיר.
פרלמנט הילדים החליטו על חיזוק הקשר הרב דורי -תיעוד סיפורי הגיל
השלישי בעיר ופרסומם באתר בית התפוצות בשיתוף מוזאוני בבל ולוב.
את דרכו

תלמידי "בית אקשטיין" הציגו מיזם בנושא זכויות בעלי החיים  ,הגברת
המודעות והכנת שיעורים במקצועות שונים בנושא -הפקת אירוע שיא בחודש מאי -יום זכויות בע"ח ברמה הארצית.
תיכון לתקשורת ברנקו וייס לקחו את היוזמה לתיעוד אירועי חגיגות ה 70 -לאור יהודה על ידי התלמידים שיצור חיבור לעיר ממקום
יצירתי ויהווה כלי ביטוי לאהבתם ושייכותם למקום.
תלמידי היחידה לקידום נוער תכננו יוזמה לעידוד הקמת יחידה וטרינרית עירונית שתיתן מענה עירוני לתושבי העיר בכל הקשור
להגברת המודעות ,טיפול והשגחה על בע"ח ,מתן חיסונים ומניעת כלבת ,טיפול בחתולי רחוב ועוד ,וחינוך והסברה עירוניים.

שלב :6

התכנית האסטרטגית
משולבת בוועדות מלוות ובפורום
מנהלים ומובילי פדגוגיה
הערכה ,מדידה ובקרה

ועדות מלוות :שילוב יעדי התכנית האסטרטגית בוועדות המלוות בשיתוף הפיקוח ,אגף חינוך ,מנהלים ,צוותי חינוך.
פורום מנהלים בדצמבר  :2018חלוקת המנהלים לקבוצות עבודה תוך התבוננות עומק ביעדי התכנית האסטרטגית
על פי  7משימות העבודה:
•מיפוי התכנית על פי צבעים :יישום מלא ,חלקי ,כלל לא.
•ניתוח יישום תכנית העבודה על פי מודל של  , SWOTבדגש על חוזקות ונקודות לחיזוק /שיפור.
•חילוץ תובנות.

מועצת הנוער העירונית התייחסו ביוזמות להקמת בית לנוער -הקצאת מקום גדול בו יוכלו בני הנוער לשהות בזמנם הפנוי לעבוד
ולהיפגש  /הקמת מקום בילוי נוסף באור יהודה  /טיפוח נוער פעיל -הגברת האקטיביות של בני הנוער לפעילויות והתנדבויות בעיר.
בתום הכנס ערכו התלמידים סרטון בן דקה שתיעד את היוזמה תוך שימוש בכלים המקצועיים שקיבלו במהלך המושבים .הופקה
חוברת "מקום וזהות" שכוללת את תכנית האב בכל הרצפים ועם כל היוזמות.
במהלך השנה ימשיכו התלמידים לעסוק ולפתח את היוזמות כך שבשבוע החינוך שהתקיים בעיר בחודש אפריל – הציגו
התלמידים לקהילה הרחבה בעיר ומבחוץ את היוזמות שעברו גלגול – 'מרעיון למעשה'.
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שלב :7

ינואר תשע״ט

צוותי מו"פ – נושאים נבחרים בבתי הספר והקשרם ל 7-הנושאים בתכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך :

פיתוח צוותי מו״פ ב 6-מוס״ח
הקמת צוותי מו"פ בית סיפריים בשישה מוסדות חינוך  :אהוד מנור ,אלונים ,סביונים ,שיזף ,סעדיה גאון ,חט"ב יובלים.
תוכנית העבודה כללה הקמת צוות פיתוח (מו"פ) מצוותי בתי הספר שהמנהלים קבעו ,על פי צורך ואג'נדה חינוכית של בית ספרם וברוח
התכנית האסטרטגית העירונית וחזון בית הספר.
המו"פים הבית סיפריים שצומחים ויצמחו מתוך בתי הספר ,יחד עם הפורומים העירוניים לקידום התכנית האסטרטגית ,יובילו את העיר
להקמת צוות מו"פ עירוני ולמצוינות פדגוגית חינוכית.

צוותי מו"פ בית סיפריים – נושאים בהחלה (ינואר-יוני תשע"ט):

סעדיה גאון

מטרות

אוכלוסיית
יעד

אלונים

אהוד מנור

סביונים

 .1התאמת ההוראה
 .1פיתוח משחק אינטרדי�ס
 .1בניית צוות מו״פ
והלמידה בכיתות א׳ למ-
ציפלינרי
רחבים לימודיים חדשנים,
 .2יציקת צכנים ועקרונות
 .2התנסות של למידת חקר,
של פדגוגיה חדשנית לתוך באמצאות עקרונות חינוכיים
למידה חוץ-כיתתית ורב
כית ת  m21על בסיס ת�כ מהגן (כגון משחק ,סקרנות,
תחומית בהקשר של התכנית
ניות התערבות ומשאבים
עבודה יצירתית ,מרחב)
״מקום וזהות״  70 -שנה
הדרכתיים קיימים
 .2בניית אג׳נדה פרטנית עם
לאור יהודה
צוות א׳

שכבה א׳

שכבות ג׳-ד׳

שכבות ד׳-ו׳

 .1בניית צוות פיתוח
מתמטיקה
 .2פיתוח פדגוגיה חדשנית
בשיעורי חשבון

כיתות גבוהות

שיזף

סוגיה עירונית

סעדיה גאון

אלונים

1

פדגוגיה חדשנית
וייחודית

יציקת תכנים ועקרונות של
פדגוגיה חדשנית לתוך כיתת
 M21על בסיס תכניות
התערבות ומשאבים הדרכתיים
קיימים

מרחבי למידה

2

פיתוח ,הכשרה והעצמה
מקצועית

בניית צוות פיתוח והכשרה של
אסטרטגיות של פדגוגיה חדשנית

3

חינוך אישי מענים
דיפרנציאלים

מענים דיפרנציאלים לפי
בחירת הילד באיזה חלק של
משחק יבחר לעסוק (לפי צרכי
הפרוייקט)

4

מיתוג העיר ,בניית אימון,
גאוות יחידה במוס״ח

התנסות של למידת חקר ,למי-
דה חוץ כיתתית ורב תחומית
בהקשר של התכנית ״מקום
וזהות״  70 -שנה לאור עקיבא

יובלים חט״ב

 .1פיצוח והגדרה מהו אדם
 .1יצירת ״שדרת
בעל תחושת מסוגלות עצמית,
ביניים״ המורכבת
אדם חשוב ,בוחר באופן מודע
מ 12-מורות שיובילו
ומושכל ולוקח אחריות ,אדם
תרבות שיח פתוח
בעל חוסן.
ואמון.
 .2מיפוי סך הפעולות הבית
 .2חדר מורים ככוח
ספריות ע״פ הפיצוח וארגון סך
לשינוי
העשיה החינוכית מחדש ע״י
 .3מטרות הנבחרת
רציונל זה.
עדיין בהתלבטות
 .3פתוח אג׳נדה ופירוט
ובדיקה  -לשיפור
הפעולות.
וקידום האקלים
 .4שותפות התיכון בפיוח
בחדר המורים
התוצר בחט״ב

5

סביונים

שיזף

אהוד מנור

יובלים
חט״ב

פיתוח משחק
אינטרדיסציפלינרי

יצירת צוות פיתוח ויצירת כלים
יצירתיים ומקצועיים

בניית צוות מתמטיקה
שיפתח דרכי הוראה
במתמטיקה

יצירת ״שדרת ביניים״
המורכבת מ 12-מורותת
שיובילו תרבות שיח,
פיתוח אמון

שילוב אקדמיה ,תעשייה
ומגזר שלישי

6

תכניות ערכיות לשילוב
תרבותיות ורב מגזריות
בקהילה

7

מנהיגות נוער מובילה
״דרך ערך ,התנדבות ועוד

הכרות עם התרבויות השונות
באור יהודה לצורך בניית
הפרוייקט

כל חדר מורים

הסוגיות העירוניות מהתכנית האסטרטגית – שנבחרו ע"י צוותי מו"פ בית סיפריים בהובלת המנהלים:
הרכב המו״פ

הרכב המו״פ

הנהלה וצוות מקצועי:
שפה ומתמטיקה

הנהלה ומורות כיתה א׳

הנהלה רחבה ,מורות וצוות
תכנית מעורבות

סדירות

פעם בשבועיים

פעם בשבוע

היו שני מפגשים

תוצר ומדדים

הכנסת אסטרטגיות חדשניות
ב 21-במטמתיקה ושפה +
יישום האסטרטגיות/מיומנויות
לומד

שינוי דרכי ההוראה
בהתאמה לאג׳נדה של
פיתוח רגש יצירתיות ולומד
צמאי

התנסות מידת חקר ,למידה
חוץ כיתתית ולמידה רב
תחומית בהקשר ״מקום
זהות״  70 -שנה לעיר

מנהלת וצוות מתמטיקה

מנהלת ,סגנית12 ,
מורות

כרגע אין ,מתקיימים רק
מפגשים עם הנהלת בי״ס
המורחבת

פעם
בשבועיים-שלוש

פעם בשבועיים

•סוגיה  :1חדשנות פדגוגית,
•סוגיה  :2פיתוח מקצועי,
•סוגיה  :3חינוך אישי,
•סוגיה  :4מיתוג עיר,
•סוגיה  :5שילוב אקדמיה ותעשייה,
•סוגיה  :6תכנית חברתיות,
•סוגיה  :7מנהיגות נוער

מיפוי הפרוייקטים בחפיפה
עם אבני היסוד ,יצירת שפה
אחידה בין הצוותים .יצירת
רצף תהליך של האג׳נדה עד
התיכון.

עם הפנים לתש״פ:
תש״פ

22

מטרות לדיון

הגדלת מס׳ הדיס-
ציפלינות,
העלאת מס׳ הכיתות

פיתוח והעמקה בעק-
רונות ״של גן״ ושילוב
מושכל

בניית צוותים רב
מקצועיים ואשכול
חלק מהמקצועות

פרקטיקה ליישום התפיסה
ובה חוויית למידה
אלטרנטיבי
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שלב :8

סיכום אבני דרך

שבוע חינוך  -כנס אסטרטגי שלישי 2/4/19

תכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך

"כשיזמות וחדשנות נפגשים"

תשע״ח  -תשע״ט

תלמידים מציגים יוזמות עירוניות

קיומו של כנס יסוד שלישי שהתקיים במוזיאון בבל  ,בשבוע החינוך ,במסגרת התכנית "מקום וזהות" ובסימן  70שנה להיווסדה של אור
יהודה .בכנס הועלו תוצרי היוזמות של כלל בתי הספר והגנים שכללו ,בין היתר ,עבודות שקשורות לחקר העיר ,סרטונים ,חיבור המנונים
לעיר ,תערוכות צילומים ,מיצגים סביבתיים ,תיעוד סיפורים של וותיקי העיר ועוד.

ספטמבר 2018

הכנס האסטרטגי השלישי כלל:
•תערוכת תוצרי תלמידים מהאקטון יזמות שהתקיים בחודש אוקטובר  ,2018סרטונים על היסטוריה של העיר ,משחקים ,המנונים
ועוד.
•סיכום אבני הדרך של התוכנית האסטרטגית ,מראשיתה במרץ תשע"ח ועד חודש אפריל תשע"ט:

ממדיניות ליישום
כתיבת תכנית
עבודה

4.9.18

שלב :3

שלב :4

ערב תכנית
אסטרטגית
מנהלים מציגים
תוצרי עבודה

אסטרטגי ראשון – חוכמת ההמונים -מאי תשע"ח ⋅ מנהלים מנסחים יעדים עירוניים
במעגלי שיח מצומצמים ⋅ ערב אסטרטגי שני ,ספטמבר תשע"ט -מסגרתו הציגו
המנהלים את אבני הדרך תוך תרגומם ליעדים מדידים ⋅ סוף ספטמבר תשע"ט ,נכתבה
תכנית עבודה יישומית שמונחת על שולחנם של כלל המנהלים בעיר ⋅ הקמת צוות היגוי
וכתיבת חוברת לתוכנית העירונית הייחודית " -מקום וזהות" לביסוס ערכי השייכות של

שלב :2

מנהלים מובילים
צוותי עבודה
ומשימות

שלב :8

שלב :7

שבוע חינוך
ערב תוכנית
אסטרטגית
״כשיוזמות
וחדשנות נפגשים״

הקמת מו״פ
בית ספריים

15.5.18

שלב :PRE

שלב :1

תכנון
התכנית
האסטרגטית

ערב התנעה
תכנית אסטרטגית
חכמת ההמונים

25.12.18

1-3.19

2.4.19
מרץ תשע"ח  -הקמת צוותי חשיבה עם מנהלי בתי הספר ומשתתפי הכנס ⋅ ערב

יוני 2018

אפריל 2018

שלב :6

הערכה מעצבת
פורום מנהלים
ופדגוגים וועדות
מלוות

14.10.18

שלב :5

האקטון יוזמות
תלמידים מפצחים
את העשור השמיני

התלמידים למורשת העיר ⋅ אוקטובר תשע"ט ,התקיים האקטון יוזמות בו התלמידים

התבקשו לתכנן את העשור השמיני של העיר במסגרת  70שנה להיווסדה של העיר ⋅
התקיים פורום מנהלים ופדגוגיים בנושא הערכה מעצבת של יישום התכנית על כלל
מדדיה ⋅ כנס שלישי באפריל תשע"ט ,במסגרת שבוע החינוך  -במסגרתו הועלו תוצרי
היוזמות של כלל בתי הספר והגנים ,שכללו בין היתר ,עבודות שקשורות לחקר העיר,

כנס 3

כנס 2

כנס 1

סרטונים ,חיבור המנונים לעיר ,תערוכות צילומים ,מיצגים סביבתיים ,תיעוד סיפורים
של וותיקי העיר ועוד .חלוקת תעודות הוקרה למנהלים ולגננות בהשתתפות ראש
העיר ,רב העיר ,הפיקוח הכולל והמקצועי ,מנהלת אגף החינוך וציוותה ⋅ סיום "בשבילי
הפסיפס" 17 -פסיפסים מעוצבים ע"י תלמידי העיר והגנים  ,ברוח חזון העיר תוך
חילוץ ערכים בית סיפריים ותרגומם למיצגים סביבתיים וקיבועם בפארק באור יהודה
(ספטמבר תש"פ).

אור יהודה

א.ק.ג .חי ,נושם ,ובועט!
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סיכום תוצרי ביניים ברמה העירונית
בכל אחת משבעה אבני הדרך
התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך  -אור יהודה

ערכים שבחרנו

סיכום ביניים
יישומים עירוניים
לתוכנית האסטרטגית
לחדשנות בחינוך

שייכות

כבוד האדם
ושוויון זכויות

יצירתיות
וחדשנות

מצויינות

קבוצות משימה
1

2

3

פדגוגיה
חדשנית
וייחודית

פיתוח ,הכשרה
והעצמה
מקצועית

חינוך אישי
מותאם
(מענים דיפרנציאליים)

5

6

שילוב אקדמיה,
תעשייה והמגזר

תכניות ערכיות
לשילוב תרבויות ורב
מגזריות בקהילה

השלישי העיסקי בעשייה
החינוכית

4
מיתוג העיר
בניית אימון.
גאוות יחידה.

7
מנהיגות נוער
מובילה ״דרך ארץ״,
התנדבויות ועוד

שנים :תשע"ח-תשע"ט
 .1פדגוגיה חדשנית:
•הקמת מרחבי למידה  M21בבתי ספר ובגנים בעיר :אלונים,
סעדיה ,שיזף ,תפוח פיס ,חט"ב יובלים ,אורות  ,גן עתידי
"שיטה" ,פיתוח חצרות לימודיות (אורות) (מתוכננים לקום 10
מרחבים נוספים בתש"פ).
•הקמת חדרי בריחה וטינקרינג בבתי הספר שמפתחים
חשיבה המצאתית ויכולת לפתרון בעיות באמצעות משחק
ואלתור.
• גיוון דרכי הוראה ולמידה במתודות מתקדמות וטכנולוגיות.
•שיעורים חוץ כיתתיים במרחבי ביה"ס ,העיר ומחוץ לעיר.
•הקמת בתי ספר וגני ילדים חדשניים בבית בפארק (נספח
א' עמוד .)32
•שבוע הפיסיקה באור יהודה – בני נוער מדריכים על תיבות
בריחה לחבריהם .שילוב הרצאות של ממציאים ישראלים:
ממציא המזל"ט וממציא מכונת טיהור המים ללא כימיקלים.

26

•תכנית "אלברטו" במועדוניות העיר – בניית מודלים מוחשיים
ע"י התלמידים .לימוד מעשי ופרקטי של חוקי הפיסיקה
והמתמטיקה .בעיר שמנו דגש לעלות את כל הפירמידה
למעלה ,גם את ילדי הקצה.
•עיר מדברת אנגלית (ג'רוזלם פוסט) – העברת שיעורים ע"י
מורים מקצועיים בשפה האנגלית (מתמטיקה ,היסטוריה,
מדעים ,ספורט וכו').
• – Ytekעיר המחר בשיתוף הטכניון ובר אילן (גן-דע),
קידום מתמטיקה וגאומטריה באמצעות רובוטיקה .בבתי
הספר היסודיים והחטיבה .בשנה"ל הבאה תש"פ -כניסה
לגנ"י  +השתלמות ל 60 -גננות בנושא" :פיתוח סקרנות
חשיבה מתמטית מתקדמת".
•למידה דרך המוזיקה :בית ספר מנגן – ביה"ס "שיזף" .להקת
הסינקופה – ביה"ס "אלונים" ,ביה"ס "אלונים".
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 .6תכניות ערכיות לשילוב רב תרבותיות ומגזריות בקהילה:

 .2פיתוח מקצועי:
בנוסף להשתלמויות הבית ספריות ,מתקיימים שבעה פורומים מקצועיים בשיתוף אגף החינוך ,הפיקוח הכולל והמקצועי במחוז ת"א
ובאמצעות הפיסג"ה (פיתוח סגלי הוראה):
•פורום מנהלים בכל המיגזרים (ממלכתי ,ממ"ד ,חרדי).
•פורום מובילי פדגוגיה (ממלכתי ,ממ"ד ,חרדי).
•פורום חינוך חברתי (ממלכתי ,ממ"ד ,חרדי).
•פורום ל 20 -מורי מתמטיקה ביסודי ובחטיבת הביניים,
במסגרת תכנית עיר המחר  , YTEK -המבוסס על קידום
תפיסות של תלמידים את מקצוע המתמטיקה והגיאומטריה
באמצעות רובוטיקה,
•פורום יועצות עירוני (ממלכתי וממ"ד)
•פורום למנהלים חדשים

•הקמת צוותי מו"פ (פיתוח ומחקר) ב 6-בתי ספר בשיתוף
גוגיה (פיילוט).
•פורום גננות וסייעות
•תכנית חושבים שפה – פיתוח מקצועי של צוות ההוראה של
מקצוע השפה.
•פיתוח השפה האנגלית למורים מקצועיים לצורך העברת
שיעורים בשפה האנגלית (ג'רוזלם פוסט).
•פורום הורים יישובי לקידום שותפויות ,ממשקים ויישום
יעדי התכנית האסטרטגית העירונית.

•יישום תכנית "מקום וזהות" שכוללת:
האקטון יוזמות במסגרתו תלמידי התבקשו כלל בתי הספר והגנים לתכנן את העשור השמיני של העיר ,שתוצריו נראו בתערוכה
מרהיבה בכנס השלישי של התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך במוזיאון בבל לפני שבוע.
הובלת תכנית ייחודית " :בשבילי הפסיפס" ,במסגרתו תלמידים בכל מוסדות החינוך המשיגו ערכים בית סיפריים למציגי פסיפס
סביבתיים שיקובעו בפארק בעיר.

 .7מנהיגות נוער:
•פרלמנט הילדים "אימץ" השנה את מוזיאון לוב ,וככזה ,נבנתה תכנית ייחודית" :הקשר הרב דורי" במסגרתו מתועדים סיפורים של
ותיקי העיר כך שבהמשך יפורסמו התיעודים בבית התפוצות בתל אביב .בנוסף  ,תלמידי בתי הספר ,הגנים והמועדוניות מבקרים
ולומדים את העיר באמצעות מרכז מורשת יהדות בבל ודרך סיפורי המעברות – מאז ועד היום.

 .3חינוך אישי ומענים דיפרנציאליים:
•החלת תכניות לקידום יעד ההכלה והמענים האישיים –
משה"ח.
•מרכזי טיפול והכלה ,מבנים תומכי למידה והוראה בקבוצות
קטנות במוסדות חינוך
•החלת תכנית "מלקות ללמידה" בחטיבות הביניים בעיר –
תשע"ט
•הרחבת תכנית "צומחים יחד" – חונכויות תלמידי קצה בבתי
הספר בעיר.
•הרחבת תכנית פר"ח בבתי הספר
•מרכזי טיפול בהובלת השפ"ח
•תכנית  360הורחבה

עם הפנים לתש"פ:
•מרכז מתיא – מרכזי טיפול
•סדנאות להורים דרך השפ"ח
•תכנית מדע דרך "סל מדע" – לילדי המועדוניות – קידום
אוכלוסיות קצה.
•תכנית מפתחות – מענה לתלמידים יוצאי העדה.
•תכנית קאוצ'ינג לתלמידים עם חשש לנשירה גלויה וסמויה.
•"מיניות במרחב בטוח" – בביה"ס החילוניים והדתיים בעיר
(בשילוב הדרכות הורים).
•חינוך לפסגות" :תכנית מצטיינים" לתלמידי ביה"ס היסודי.
תכנית המשלבת  4ימים בשבוע (חשיבה על פיתוח התכנית
לחטיבה).

סיכום:
דלילה אשכנזי ,מנהלת אגף החינוך :יותר מכל ,הצלחת ההתנעה וההטמעה של התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך באור יהודה
משתקפת בהובלה של ראש העיר עו"ד ליאת שוחט ובהתמדתם של  200משתתפי בשלושת כנסי יסוד שהתקיימו :הנהלת העיר ,רב
העיר ,צוות עיר -פיקוח כולל ומקצועי  ,מנהלים בכל המגזרים ,צוותי חינוך ,הורים ,תלמידי מועצת הנוער ,פרלמנט הילדים ,נציגי ציבור,
וככזה ,מעידה יותר מכל  ,על מחויבותם ושייכותם של המשתתפים שרואים עצמם חלק בלתי נפרד מצוות מוביל רחב של המערכת
החינוכית בעיר למצוינות ערכית ,חברתית ולימודית כאחד ,שיחד יוצרים 'תנועת נפש עירונית' וא.ק.ג .חי ,נושם ובועט.

 .4מיתוג עיר וגאוות יחידה (תשע"ט):
•הקמת פורטל חינוך
• פתיחת פייסבוק של אגף החינוך בעיר.
•הפצת  7ניוזלטרים מטעם אגף החינוך המתעדים את
כלל העשייה החינוכית ,הלימודית והערכית במערכת
החינוך בעיר.
•כתבות בעיתונות המקומית והארצית.

בשנה"ל תש"פ יתקיימו תהליכי עומק נוספים בהטמעת התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך על כל שותפיה והיבטיה:
•פורום מנהלים וסגנים :השתלמות שנתית בשיתוף משרד החינוך והפיסג"ה ,בנושא " :חדשנות פדגוגית -שלב ב'".
•המשך הכשרות ופיתוח מקצועי של דרגי ביניים וצוותי מקצוע (בדגש :מתמטיקה ,אנגלית ומדעים ,על פני כל רצף הגילאים).
•וועדות מלוות  3פעמים בשנה במיקוד יעדי משה"ח והתכנית האסטרטגית העירונית.
•הערכה ,מדידה ובקרה של הטמעת יעדי התכנית האסטרטגית.
•שני ערבי אסטרטגיה נוספים , 29/10/19 :וערב נוסף בשבוע החינוך (ייקבע בהמשך).
•המשך פיתוח צוותי מו"פ בית סיפריים.
•האקטון יוזמות – תלמידים

ניוזלטר

פורטל

יחד עם זאת ,לפניה של עיריית אור יהודה עוד כברת דרך  -ליישום התכנית האסטרטגית  -שמציבה אתגרים נוספים שנתבקש להוביל
ולפצח בשנים הבאות.

לפרוץ את הגבולות

פייסבוק

 .5שילוב אקדמיה ותעשייה:
•שיתופי פעולה עם הטכניון במסגרת תכנית עיר המחר
–  .YTEKבשנה הבאה צפויים כלל גני הילדים לעבור
השתלמות בנושא קידום מתמטיקה באמצעות רובוטיקה
בשיתוף אוניברסיטת בר אילן  +פיילוט ב 10 -שני ילדים
ליישום התכנית.
•שיתוף פעולה של ביה"ס אהוד מנור והאקדמיה מלא –
משתלמים יחד.
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•שיתופי פעולה בין התעשייה נתיבי ישראל בחמשת
המועדוניות בעיר
•שיתוף פעולה עם עמותת 'יוניסטרים' (תעשייה) – לקידום
חשיבה עסקית
•מוזיאוני מדע  -מכון וייצמן ,באר שבע.
•מוזיאון בבל ולוב – כלל ילדי העיר מגיעים.

זמן

מקום

זהות

תודעה
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נספח א':
מוסדות חינוך חדשניים באור יהודה
השכונה החדשה בית בפארק תכלול הקמתם של בתי ספר חדשניים :הקמת תיכון על יסודי חדשני למדעים ואומנויות (מחול
ומוסיקה) 2 ,בתי ספר יסודיים 25 ,גנ"י ומעונות.

הצצה לתיכון העל יסודי – שזכה בקול קורא לבי"ס חדשני ,כניסה :2021
המודל הפדגוגי של בית הספר החדשני העל יסודי ,ז' – י"ב:
המודל הפדגוגי יושתת על חדשנות פורצת דרך ,ויכלול מערכת פדגוגית ערכית
המשלבת מעורבות פעילה ,יזמות ומנהיגות של השותפים בה ,תוך מתן מענה פרטני
וייחודי לכלל התלמידים והעוסקים במלאכת החינוך.
המודל הפדגוגי על פיו יפעל בית הספר החדש יכיל סביבות למידה מתקדמות
וחדשניות המבוססות על מקצעות המדעיים טכנולוגיים ברמה גבוהה :ביולוגיה,
כימיה ,פיסיקה ,מדעי מחשב ,רובוטיקה ,אלקטרוניקה ,הנדסה ביו רפואית ,לצד
מקצועות לימוד בתחומי האומנויות  :מחול ,מוסיקה ועוד .השילוב בין שני התחומים
יוביל למנעד רחב של בחירה בקרב התלמידים תוך יישום מיומנויות לומד של המאה
ה .21 -התפיסה החינוכית פדגוגית תוביל את התלמידים לאקטיביים הן בתהליכי
הלמידה והן בתהליכים החברתיים קהילתיים – .24/7

המודל הפדגוגי של התיכון השש שנתי החדש באור יהודה
שימוש נרחב בסביבות
טכנולוגיות ופיסיות מגוונות
•למידה מתוקשבת
•טכנולוגיה מתקדמת ומדומה
•פיתוח מיומנויות של חשיבה יצירתית
•שילוב אקדמיה ותעשיות ללמידה יומית

בנייה פעילה של הידע בקהילת הלומדים
למידה בדרך הגילוי והחקר

למידה מבוססת בפתרון בעיות

למידה מתוך התנסות
למידה מתוך משחק

למידה אינטדצפלינארית
רב גילאית

ביה"ס יושתת על:
•הובלת תרבות ארגונית המעודדת ומעצימה את עבודתו של צוות ההוראה
בתכנון משותף ,במטרה לקדם תהליכים פדגוגיים ממוקדי תהליך ותוצאה
לטובת כלל קהילת בית הספר.
•הובלת רוח של מנהיגות ומעורבות בקהילה מתוך ראיית בית הספר כמערכת
פתוחה הפועלת ביחסי גומלין והדדיות עם הקהילה.
•בניית "יחידות הוראה" והערכה אשר יתנו מענה מיטבי לתלמידי בית הספר
באמצעות התנסות וחוויה ,למידה במרחבים מגוונים ובשיטות מגוונות שיהפכו
אותם ללומדים פעילים תוך הכשרתם להתמודדות בעולם של אי ודאות ושינויים
מהירים.
•הקמת "צוות "מו"פ" בית ספרי  /עירוני :מתוך צוות המורים תבחר קבוצת מורים
מובילה שיהוו מו"פ בית ספרי כחלק ממודל עירוני בו צוותים כאלה יתפקדו בכל
מוסדות החינוך ,במטרה להבנות תרבות ארגונית של חדשנות מתמדת .צוות
זה יתחבר לשאר המו"פים הבית ספריים שאמורים לקום בשנה"ל הקרובה ,
תשע"ט ,בכל בתי הספר באור יהודה  ,ובהמשך יתפקדו כקבוצת מו"פ עירוני
מוביל.
•התחדשות טכנולוגית – חשיפה ויישום של כלים טכנולוגיים לצורך שילובם
בגיוון דרכי הוראה ,ולמתן מענה פדגוגי מיטבי לתלמידינו.
•למידה פורצת את גבולות ,הזמן ,המקום והתודעה.
•הובלה פדגוגית מונחית ערכים
•מרחבי למידה חדשניים ,מודולאריים ומשמעותיים המתייחסים לקיימות
ולאיכות הסביבה  -מענים מגוונים לצרכים ייחודיים מרובים תוך התמדת
תלמידים (הון אנושי) ושמירה על משאבי העיר ,המדינה והעולם.
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כל מה שצריך בחינוך

