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"הכל מסכימים כיום כי הישרדותם של ארגונים תלויה במידה 

רבה ביכולתם להתאים עצמם לתמורות המתרחשות סביבם, 

התמודדות עם התהפוכות החיצוניות והיכולת לפעול בגמישות 

ולהנהיג שינויים במקום המתאים ובזמן המתאים, הם צורך חיוני 

כיום יותר מאי פעם"

פוקס, 2001



שהחלה  בחינוך  לחדשנות  האסטרטגית  התוכנית  של  התקדמותה  על  זרקור  שמציג   ,9 מס'  ניוזלטר  את  בפניכם  להציג  שמחה  אני 
ביישומה לפני כשנתיים. נציג לכם מבט עומק לנושא החמישי בתכנית האסטרטגית: "שילוב אקדמיה, תעשייה והמגזר השלישי העסקי, 

בעשייה החינוכית באור יהודה".

בחזוני, אני רואה לנגד עיניי את החשיבות בקידום והובלת מוסדות החינוך בעיר לערכי המצוינות והחדשנות, שבאים לידי ביטוי גם 
בהשקעה מסיבית במערכת החינוך על כלל שותפיה ובאה לידי ביטוי גם בתקציב משמעותי -  2020. התקציב כולל בין היתר השקעה 
בבינוי, בשיפוץ מוסדות החינוך, בהכנסת תכניות ייחודיות, ביצירת מרחבי למידה חדשניים, בלמידה במרחבים הציבוריים בעיר ובתהליכי 

ההוראה והלמידה הנלמדים במוסדות החינוך באור יהודה ומחוצה לה.                                             

יותר מכל, אני שמחה לציין את החשיבות בשילוב גופי למידה, כגון: אקדמיה: אוניברסיטאות / מכללות, חברות תעשייה ומוזיאונים 
בבתי הספר ובגני הילדים. כל אלו מעשירים ויעשירו את עולמם של ילדי העיר לעולם הגלובאלי אליו הם עתידים לצאת בעתיד הלא 
רחוק, כל זאת תוך מתן כלים ומיומנויות הנלמדים מחוץ לכותלי בית הספר ו/או הגן. אין ספק כי היכולות הנלמדות תסייענה לבוגרים 

העתידיים לתפקד טוב יותר בעולם המשתנה של המחר ולקבל החלטות שקולות.
אני בטוחה שעוד נכונו לנו אתגרים נוספים שעתידים להיכלל בתכנית האסטרטגית בשנתיים הקרובות. 

בתמונה מצויינים הגופים מהאקדמיה: מכללות ואוניברסיטאות, מוזיאונים, גופי תעשייה ועוד, שהם חלק אימננטי מהלמידה 
המשמעותית שמתרחשת במוסדות החינוך  באור יהודה.
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מערכת החינוך העירונית כאקוסיסטם

 קמפוס חרדי

טכניון
מכללת בית 

ברל מו״פ
מכללת לוינסקי

מורי חותם
בסיס תל השומר

יחידת מופ״ת בר אילןמכללת אונו
אוניברסיטת תל אביב

תעשייה - נתיבי ישראל

מוזאוני מדע - מכון ויצמן

מוזיאון לוב

משכן למוסיקה

מכללת אור יהודה

נפגשים - מרכזים קהילתיים

מוזיאון בבל

רווחה - שרותים חברתיים קהילתיים

מרכז קזז לצעירים

היכל התרבות

פארק איילון - אריאל שרון

בית בפארק

התחדשות עירונית

מעונות
גני ילדים
מועדוניות
בתי ספר

הייטק - יזמות יוניסטרים
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: קידום אקדמיה, תעשייה והמגזר  5  להלן(,  היא  אחת החוליות החשובות ביותר בתוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך )מס' 
השלישי העיסקי במערכת החינוך העירונית, על פני כל הרצף הגילי- הגיל הרך, קדם יסודי, יסודי, על יסודי, מועדוניות, בית הנוער 

קדימה צעירים ובוגרים. 

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

ערכים 
שבחרנו

קבוצות
משימה
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1

67

34

בניוזלטר המובא, נקבל הצצה על הגופים מהאקדמיה והתעשייה שפועלים במוסדות החינוך, וככאלה, מקדמים למידה והוראה חדשניים, 
וככאלה, מקדמים הוראה ולמידה חדשנית ומקדמת. 

התפיסה העומדת מאחורי שילובם ושיתופם של גופים חיצוניים לתחומי ההוראה והלמידה, נשענת על עקרונות "פדגוגיה מוטת 
עתיד" )סכימה להלן(, שתכתליתה לספק מענה פדגוגי בהווה לדרישות הנגזרות ממגמות כלליות וחינוכיות עתידיות, וככזו, גוזרת את 

עקרונות החינוך, שיש ליישם כבר בהווה, מתוך מבט הצופה קדימה אל העתיד.

שיתופיות

אי פורמאליות

שייכות

גלוקליות

יצירתיות
וחדשנות

תכלולתמורתיות

כבוד האדם
מצויינותושוויון זכויות

2
פרסונליזציה



הפדגוגיה עתידית  מניחה כי עולם החינוך מושפע באופן עמוק מהמציאות החיצונית, החברתית, הטכנולוגית, הכלכלית, הסביבתית 
והפוליטית, שבתוכה הוא פועל, ולכן מבקשת לעצב עתיד פדגוגי רצוי וישים , בהתייחס לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים ממגמות עתיד 

כלליות וחינוכיות.

רלוונטיות החינוך במציאות משתנה המובילה  לסייע למערכת החינוך להתמודד עם אתגר  נועדה  תפישת הפדגוגיה מוטת העתיד,  
לעתיד שונה ובלתי ידוע, והיא מבוססת על עקרונות פדגוגיים מרכזיים המשפיעים על דרכי למידה, מיומנויות נדרשות, שינויים במערכת 

החינוך והטמעת סביבות אירגוניות וטכנולוגיות מאפשרות. 
שהוא תהליך שבו שתי ישויות או יותר פועלות יחדיו כדי לממש או  אחד מעקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד הוא עקרון השיתופיות, 
להשיג  הערך המוסף של השיתופיות,  תוך העצמת  השותפים ויצירת קרקע בטוחה לשותפות, המאפשרת להם להשיג יחדיו מטרות שלא 

יכלו להשיג כל אחד לבדו.   
שיתופיות היא כלי רב עצמה לשיפור הישגים ויצרנות, שכן יעילות קולקטיבית מגבירה משמעותית את רמת השאיפות, המוטיבציה, 

המורל והחוסן לאתגרי הקבוצה. 
שיתופיות בחינוך מובילה לשיתוף פעולה בין יחידים ומוסדות בעולם החינוך ובחברה. יישום עקרון השיתופיות בחינוך מסייע להתמודדות 
עם אתגר המציאות המשתנה ועם רלוונטיות החינוך באופנים האלה: ראשית, הוא מעצים את יכולתם של פרטים וארגונים לבצע למידה 
אפקטיבית ולשפר מאפייני חינוך ללומדים; שנית, שיתופיות מאפשרת ללומדים להבין את המציאות המורכבת והמשתנה טוב יותר, מאחר 
שמחד גיסא, כל פרט מביא את זווית הראייה הייחודית שלו ומאידך גיסא, ההטיות של כל פרט מקוזזות ומתוקנות על ידי שאר חברי 
הקבוצה. ולבסוף, שיתופיות מאפשרת לקבוצות מקומיות או מבוזרות ללמוד ולפעול יחד כדי לעצב עתיד רצוי משותף ומוסכם ביחס 

לאתגרים ולהזדמנויות. 

גאים להציג בפניכם, את הגופים שפועלים במערכת החינוך העירונית, תוך שיתןף פעולה פורה ומעצים עם המנהלים, צוות חינוך, גננות, 
פיקוח, הורים ותלמידים, שיותר מכל מבינים את הרלוונטיות בבניית תמונת עתיד חינוכית אחרת , שתוביל את כולנו ללמידה והוראה 

אינדיבידואלית וגלובאלית כאחד.

איזה עיקרון קרוב לליבך?
עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

פרסונליות
התאמה אישית של כל היבטיי 
הפדגוגיה לאדם בהתחשב 
ביכולתיו, צרכיו ורצונותיו, כדי 
לספק לו ערך מוסף ולהעצימו.

שיתופיות
תהליך שבו פועלים יחדיו שניים 
או יותר כדי להעצים את עצמם 

ולהשיג יעד פדגוגי משותף, שלא 
יכלו להשיג כל אחד לבדו.

אי-פורמליות
למידה המתבצעת במרחבי 
החיים השונים, מחוץ למסגרות 
ארגוניות מוכרות, בה הלומד 
מתחבר להזדמנויות וזרמי למידה 
אפשריים קיימים ומנצל את 
המירב שהם מזמנים.

גלוקליות
פיתוח זהויות ותודעה עולמית 
)גלובלית( ומקומית )לוקלית( 

ויצירת איזון והרמוניה בינהן כדי 
לפעול ולשגשג בו זמנית במרחב  

העולמקומי.

תמורתיות
יכולת הסתגלות והתאמה במציאות 
אי וודאית ומשתנה, המשמרת 
ומגבירה את הרלוונטיות תוך עיצוב 
עתיד רצוי.

תכלול
גיבוש של עצמי שלם, משמעות 

ותכלית אישית, על מנת שאלה יהוו 
עוגן איתן במציאות המשתנה.

פרסונליות

תמורתיות

תכלול

גלוקליות

שיתופיות

אי-פורמליות



הטכניון - המרכז לרובוטיקה, 
הטכניון - הפקולטה להנדסה ביורפואית 
בר אילן - בית הספר לחינוך באוניברסיטה
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בשנת 2017 הכריזה עיריית אור יהודה
על הצטרפותה לתוכנית מהפכנית בחינוך "עיר המח"ר" ללימודי הנדסה, מתמטיקה, 

חלל ורובוטיקה.

 Science, Technology, Engineering,(                -מטרות החינוך בתחומי ה
and Mathematics( הפכו לסימן של חינוך גלובאלי ומדיניות רפורמה כלכלית בכל 
המדינות המפותחות. המטרה היא הכנת הלומדים לאתגרים ולהזדמנויות בכלכלה של 
המאה ה-21, פיתוח אזרחים אורייניSTEM  - בעלי ידע והבנה בתחום והיכולת ליישם 

את ההבנה של "איך העולם פועל?". 

בשיתוף  פועלת  יהודה  באור  המח"ר  תכנית 
תכניות  והטמעת  בפיתוח  העוסקת   -  Ytek
ומלווה    STEM  - ה  מקצועות  של  לימודיות 
ע"י הפקולטה למתמטיקה )הטכניון(, הפקולטה 
להנדסת מכונות – המרכז לרובוטיקה )הטכניון(, 
ובית  )הטכניון(  ביורפואית  להנדסה  הפקולטה 

הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן.

שנים  שלוש  לפני  לפעול  התחילה  התוכנית 
לבתי  התרחבה  השנים  ועם  ספר  בתי  בשישה 

ספר נוספים והחל מהשנה מצטרפים לתוכנית עשרה גני ילדים. 
שיפור  ומדעים,  מתמטיקה  ללימודי  מוטיבציה  העלאת  הן  התוכנית  ממטרות  חלק 
הישגים ויצירת רצף לימודי מתפתח במתמטיקה ומדעים מגילאי גן ועד לתיכון למניעת 

נקודות השבר הקריטיות במעברים בין שלבי הרצף השונים. 

יהודה היא בניית רצף ספירלי מגני ילדים ועד לתיכון.  ייחודיות תכנית המח"ר באור 
בסביבות  המוסדות  הצטיידות  ולצד  ברשות  החינוך  מוסדות  כל  את  מקיפה  התוכנית 
טכנולוגיות החדשניות ביותר, היא כוללת גם שיעורים לתלמידים וגם הכשרת מורים 

וגננות בעיר.
 Robotics Based( המחקר מצביע כי סביבת למידה טכנולוגית המבוססת רובוטיקה
Learning( ולמידה מבוססת בעיות )Problem Based Learning(  מפתחת בקרב 

הלומדים חשיבה מתמטית – מדעית והרגלי חשיבה של מהנדסים 
.)Engineering Habits of  Mind(

לדברי דלילה אשכנזי, מנהלת אגף חינוך בעיריית אור יהודה, זהו מחזה מיוחד לראות 
תלמידים הנוהרים לשיעורי מתמטיקה בשילוב רובוטיקה. האגף משקיע רבות בטיפוח 

 .STEM – מצוינות והסרת חשש ממקצועות ה

STEM

)Y-TEK( באור יהודה חושבים על המח"ר - בוחרים ללמוד מדע – גני ילדים ובתי ספר



אוניברסיטת בר אילן 
"חושבים שפה"- מכון חדד – פרופ' רחל שיף: גני ילדים ובתי ספר

04
עיריית אור יהודה בראשותה של עו"ד ליאת שוחט וראש אגף החינוך, גברת דלילה אשכנזי, פועלים לקידום והעצמת לימודי השפה 
בעיר. ההתמקדות בשפה היא הכרחית ומהווה בסיס איתן ללמידה בכל תחום. על כן, גם בשנה הנוכחית פועלת בעיר תכנית "חושבים 

שפה", תכנית הדגל של "מרכז חדד", אוניברסיטת בר- אילן. 

התוכנית פועלת במוסדות חינוכיים שונים בעיר משנת 2007 ובשנה הנוכחית פועלת בחלק מגני הילדים ובכל בתי הספר היסודיים 
הממלכתיים והממ"ד בכיתות א-ו.

מרכז חדד הינו מרכז לחקר לקויות למידה ודיסלקציה, וייחודיותו היא בכך שהוא מחבר בין התחום המעשי חינוכי לבין התחום האקדמי 
מחקרי. התוכנית פותחה ומלווה על ידי פרופ' רחל שיף, מנהלת המרכז וראש חוג לקויות למידה באוניברסיטת בר- אילן. מתוך הניסיון 
שהצטבר לאורך שנות העבודה במרכז חדד ומתוך מחקר, התפתחה ההבנה כי יש לבסס את מודל העבודה בתחום השפה בכמה מישורים 
מרכזיים: פיתוח מיומנויות לשוניות, קריאה וכתיבה, פיתוח מיומנויות קוגניטיביות ומטה-קוגניטיביות וקידום עקרונות ההוראה היעילה 
אשר נמצאו כבעלי השפעה רבה על יכולת ההתפתחות הקוגניטיבית, המטה-קוגניטיבית והרגשית של הילדים. זאת ועוד, אנו רואים 
חשיבות רבה ליצירת שותפויות בין מנהל החינוך העירוני, בתי הספר והורים בקיום ערבי עידוד קריאה, הרצאות, פרויקטים עירונים 

ותיעוד העשייה.

הכשרה  בעלות  למידה,  בלקויות  שני  תואר  בעלות  כולן  הו"מ,  ומורות  מדריכות  מרכזות,  מורכב  הספר  בבתי  הפועל  חדד  מרכז  צוות 
שונים  מחוזות  מטעם  מדריכות  ובחלקן  מורים  להכשרת  במוסדות  מרצות  בחלקן  מותאמת.  להוראה  ומומחיות  דידקטיות  כמאבחנות 

במשרד החינוך. התוכנית פועלת בשיתוף מלא עם צוות ההדרכה והפיקוח מטעם משרד החינוך ועם מנהל החינוך העירוני. 

התוכנית נותנת מענה לכל קשת התלמידים, תוך התייחסות דיפרנציאלית לכל תלמידי הכתה, ובמקביל מעצימה ומשביחה את תהליכי 
ההוראה ולמידה. 



המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך 05
שמונה  מזה  גאון  סעדיה  בביה"ס  מתקיימת  התכנית 

שנים.

התכנית נועדה  לגישור על פערים בכל הנוגע לכישורי 
ויצירת  ההוראה  שיטת  שינוי  באמצעות  וזאת  שפה 
אוריינות  לימודי  המקדמת  כוללת  ספרית  בית  תרבות 
חיזוק  כוללת:  התוכנית  והכתיבה.  הקריאה  וטיפוח 
בית  בין  גישור  השפה,  וכישורי  הפדגוגית  התרבות 
הספר לבין משפחות התלמידים והתמקצעות של הצוות 
לקריאה  אהבה  לפתח  מנת  על  היתר,  בין  החינוכי. 
ומעודדים  ספרים  הרבה   כיתה  לכל  מכניסים  וכתיבה, 
יום. בכך, תורמת התוכנית  את התלמידים לקרוא בכל 
להעלאה בהישגים בכישורי השפה של כלל התלמידים 
מאמנת  עם  לשבוע  אחת  נפגשים  ביה"ס  מורי  בכיתה. 

בית ספרית.
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פיתוח צוותים מקצועיים בבתי הספר בשיתוף פעולה עם מכללת 
המתאר  עדכני  מונח  הוא  לומדת  מקצועית  קהילה   - ברל  בית 
בתוכו  הצוותים  עבודת  את  ומאפיין  לומד  כארגון  הספר  בית  את 
בלמידה מקצועית מתמדת המחויבת לעשייה של המורים.  הקונספט 
מבוסס על תיאוריות למידה המדגישות את חשיבותה של המערכת 
החברתית- מקצועית כבסיס ללמידה טובה ולתהליכי שיפור מקצועי.  
חברי צוות בית הספר  בוחנים באופן משותף את הידע והפרקטיות 

שלהם ודנים בהם במטרה להשתפר מבחינה מקצועית. 

המפגשים מתנהלים באווירה אינטימית,  חיובית,  עם אנרגיות של 
ומוכוונות  חיובי  שינוי  להניע  רצון   , משותפת  חשיבה  יצירתיות,  
סוגיות  מעלים  מקצועית,  הנחיה  בעזרת  המורים  מטרות.   להשגת 
אחת  סוגיה  ללמוד  בוחרת  הקבוצה  אותם.   המעסיקות  פדגוגיות 
לעומקה,  בוחנת את הרלוונטיות שלה ועל הדרכים בהם ניתן ליישם 

פתרונות אפשריים.
  

תובנות  את  מציף  פתרונות,  ביישום  מתנסה  הקהילה  מורי  צוות 
היישום בקהילה ויחד מגבשים ומעצבים פתרון או פתרונות הולמים 

לאתגר הנבחר. מטרות: 

קידום שיח חינוכי מקצועי, המבוסס על אמון שקיפות והדדיות 	 
בין עמיתים למקצוע, בהלימה לתוכנית האסטרטגית החינוכית 

היישובית. 
קידום שותפות חינוכית עם מוסד אקדמי ויצירת מודל עבודה-	 

למידה חדשני המפעיל מתודולוגית למידה שיתופית מבוססת 
חקר פעולה.

שחרור המורים,  חברי הקהילות,  מבידודם המסורתי מאחורי 	 
דלת הכיתה – למידה מקצועית בית ספרית ויישובית של מורה . 
הכרה ביכולת ופיתוח מסוגלות ללמידה מתוך השדה באמצעות 

עמיתים 
למידה והתנסות עם מתודולוגיה השתתפותית,  תרגול חברות 	 

והצמחת  ביה"ס,  הנהלת  בשיתוף  עובדת-לומדת,   בקהילה 
קהילות למידה נוספות.

חזון  בעלי  אקדמאיים  ומכשירה  מפתחת  מגייסת,  חותם  תכנית 
וכישורי מנהיגות להוראה משמעותית ומעוררת השראה בפריפריה 
השותפות  בעזרת  ישראל.  מדינת  של  והגיאוגרפית  החברתית 
התוכנית מעניקה  נעמי,  וקרן  ישראל  ג'וינט  החינוך,  משרד  בין 
בבתי- אותם  ומשבצת  ייחודית,  הכשרה  המתאימים  לאקדמאיים 

 Teach For ספר ברחבי הארץ. חותם היא חלק מהארגון הגלובלי
בישראל, לאחר שבע  הפועל בכ-400 מדינות ברחבי העולם.   All
שנים של פעילות ענפה, התוכנית פועלת בכ- 160 בתי-ספר, ומונה 

כ- 700 חותמיסטים פעילים בכל רחבי הארץ.
חותם מייחסת חשיבות רבה לתהליך הגיוס והמיון, תוך אמונה כי 
מחוללי  מורים  להיות  ביותר  והמתאימים  הטובים  את  לבחור  יש 
ויחד  בארץ  המובילים  הגופים  עם  חותם  חברה  כך  לצורך  שינוי, 
שינויים  נעשו  השנים  במהלך  חותם.  של  המיוני  המודל  את  בנו 
וחידודים בהתאם לממצאים שעולים מהשטח, אך עקרונות המודל 
של  עיקרון  על  ומושתת  שלבים  ממספר  מורכב  המודל  נשמרים. 

ריבוי מעריכים.
עמידה  לבדיקת  אישי  שלבים: שאלון  חמישה  כולל  המיון  תהליך 
בתנאי הסף, שאלון עמדות מפורט, מרכז הערכה בן חמש תחנות 
בית  מנהל/ת  עם  קבלה  ראיון  אישי,  עומק  ראיון  שונות,  הערכה 

ספר.
יסודיים  ספר  בבתי  הן   , רבים  חותם  מורי  משולבים  יהודה  באור 
והן בעל יסודיים. בחודש דצמבר, התקיים ביקור חשוב של הנהלת 
'חותם' בקריית החינוך 'יובלים,. יחד עם פילנטרופים מחו"ל ויושבת 
ראש הארגון )מנכלית משרד החינוך בעבר( הגברת שלומית עמיחי 

בקריית החינוך יובלים.

מועמדים  להכשרת  ומשמעותי  ייחודי  אירגון  הנו  חותם  כאמור, 
נבחרים ואיכותיים להוראה, כאלו אשר עברו סדרת מיונים והכשרה 
קפדנית. 'יובלים' נחשב לבית ספר חשוב)מוסד דגל( עבור התוכנית 
גדול  מספר  התוכנית!!!  מבוגרי  מעשרים  למעלה  בו  עובדים  שכן 
הכל קנה מידה. חלקם אף השתלבו ביובלים בתפקידי ניהול הובלה.

צמרת הארגון נפגשה עם מנהל הקרייה, ד"ר נתי ברק, עם מורים 
בוגרי תוכנית חותם, עם תלמידים משתי החטיבות,  וקיימה דיוני 

עומק על יחסי תלמידים מורים בעידן הנוכחי. כל זאת ביובלים.
עמוקות  'התרשמנו  סיכמה  האירגון  ראש  יושבת  עמיחי  שלומית 
פדגוגיים  החינוכיים  ומהתהליכים  'יובלים'  החינוך  מקריית 
המתקיימים בה. אני שמחה מאוד שיובלים היה ויוסיף להיות בית 

מטפח ומפתח עבור רבים מבוגרי התוכנית'
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מעורבות המוזיאון בחיי הקהילה בכלל ובמערכת החינוך בפרט בעלת חשיבות רבה. לאור זאת, יזמנו פרויקטים חדשים בשיתוף פעולה 

עם מוזיאון יהדות בבל  במטרה להרחיב את אופקיהם של התלמידים, תוך שהם עוברים חוויה מוזאלית. 

פרויקט "ילדות במעברה"- במסגרת לימודי לשון ושפה של שכבת כיתות ד' בעיר, נבחר הספר "ילדות במעברה" של גאולה סחייק-	 
אלעני, כספר לעידוד קריאה. 

פרויקט "אור יהודה שלי"- במסגרתו מגיעים למוזיאון תלמידי כיתות ה' הלומדים בעיר, כהשלמה 	 
ויזואלית להכנה לחידון שיזמה העירייה בנושא "מורשת אור יהודה". הביקור במוזיאון כלל סיור מודרך, 
חבלי  על  לתלמידים  שסיפרה  מעיראק,  עולה  "נעימה",  עם  מפגש  וכן  סדנאות  בתערוכות,  הפעלות 

קליטתה והמגורים בארץ בשנות החמישים.  
פרויקט "מוזיאון למען הקהילה"- במסגרתו מאמץ המרכז מאות תלמידים הלומדים בעיר, במטרה 	 

לחשוף בפניהם תרבות עשירה ומגוונת, המשלימה את התכנים הנלמדים בבתי הספר. לצורך כך, נבנו 
תוכניות הדרכה חווייתיות בלתי פורמאליות. הלמידה החוץ כיתתית והגירויים להם נחשפים התלמידים 
במוזיאון, יוצרים אצלם חוויה חיובית, עליה הם מבקשים לחזור שוב ושוב באופן עצמאי, גם מחוץ לשעות 

הלימודים. 
פרויקט תקשוב במסגרת פרויקט משותף  בין צוות אגף החינוך וההדרכה של המוזאון  לבין סטודנטים 	 

מתמחים בתקשוב ולמידה במל"א, פיתחו הסטודנטים  פעילויות למידה עבור תלמידים. התוכנית משלבת 
את מוצגי המוזיאון וטכנולוגיות למידה חדשנית המונגשות באמצעות טאבלט ומכשירים ניידים.  פרויקט 
זה יצר עבור המוזיאון מגוון עשיר של פעילות למידה על תשתית ניידת ובכך מתאפשרת לתלמידים חוויה 
לימודית עדכנית, מהנה ומאתגרת ברחבי המוזיאון. עבור הסטודנטים של התמחות תקשוב ולמידה הייתה זו אפשרות להוציא לפועל 

את יכולותיהם.
פעילויות העשרה לתלמידי המועדוניות בעיר – כ-80 ילדי מועדוניות מגיעים למוזיאון 13 מפגשים לאורך כל השנה. בנוסף, פיתוח 	 

מקצועי לצוות החינוכי של המועדוניות.



מוזיאון לוב – אור יהודה | פרלמנט הילדים אימץ את המוזיאון 09
מוזיאון לוב -  כחלק מהתוכנית האסטרטגית של העיר, נבנתה תוכנית 
הכוללת ביקורים של תלמידי הפרלמנט העירוני במוזיאון יהדות לוב. 
במהלך הביקורים נחשפים הילדים לתרבות ולמסורת של יהדות לוב. 
הילדים התחקו אחר שורשי עדה מתוך משחק חוויתי וחידונים שנערכו 

על ידי מתנדבי המוזיאון. 
העיר,  ותיקי  עם  ראיונות  מפגש  היה  המפגשים  של  השיא  אירוע 
יוצאי העדה, ששיתפו אותנו בסיפורי הקמתה של העיר אור יהודה, על 
הקשיים. ההתחלתיים, ועל חווית ילדות מתוקות. הילדים זכו להכיר פן 
חדש של העיר, להתחבר אל המקום בו הם נולדו , לפתח זהות מעמיקה 
ששורשיה אי שם ב 1948 עם העליות הראשונות שהגיעו לעיר. החוויה 

הייתה מעמיקה מיוחדת ובעלת ערך חברתי עמוק. 
תודה ליפית שמואלי הרכזת החברתית ולכרמית שטרית מדריכת 

הפרלמנט.

תאגיד תמיר - תעשייה
חלק היחידה הסביבתית בשנת הלימודים שת"פ הוא ביצוע תכנית חינוך והסברה להטמעת 
השנייה  השנה  זו  זכוכית(.  לאריזות  הסגול  הפח   + הכתום  )הפח  אריזות  פסולת  הפרדת 
שהתוכנית מבוצעת בחינוך הפורמלי )שיעורים, הצגות, סדנאות, חדרי בריחה ועוד( ובקהילה. 

10
ביצוע התוכנית מלווה בבקרה באמצעות בדיקת שביעות הרצון של גננות 

ומורות.

תאגיד תמיר פועל באור יהודה החל ממרץ 2018. גם בתחום איסוף פסולת 
אלקטרונית יבוצעו פעילויות חינוך והסברה במוסדות החינוך.
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2007 בפארק  הוקם בשנת   - מרכז לחינוך סביבתי חירייה 
ערים  איגוד  של  החינוכית  הזרוע  ומשמש  חירייה  המחזור 
דן לתברואה. המרכז עוסק בחינוך והסברה בנושאי פסולת 

ותרבות הצריכה. 
הן  שוטף,  באופן  המרכז  עם  עובדת  יהודה  אור  עיריית 
בתוכניות  והן  הפסולת  נושא  ללמידת  תלמידים  בביקורי 

חינוך סביבתי, המבוצעות ע"י מח' הדרכה של המרכז.

 hp חברת  הייטק - מיקרו פוקוס
שת"פ עם חמשת המועדוניות באור יהודה

12
חברת הייטק - מיקרו פוקוס,  הינה חברת הייטק שמתמחה בתחום הבדיקות. החברה ממוקמת ביהוד וחרטה על דיגלה תרומה לקהילה 
במיוחד לישובים הסמוכים למשרדי החברה .  החברה מאמצת את חמשת המועדוניות שמונה שנים, ובכל שנה-  מועדונית אחרת. התוכנית 
מופעלת השנה  במועדונית הדרים בהנהלתה של אילנית ארקש ובשיתוף פעולה עם  אתי ואקנין רכזת מועדוניות באגף חינוך . לחברה 
מגיעים ילדי המועדונית פעם בשבוע, והוא  כולל,  ארוחת צהריים ופעילות משותפת בה לוקחים חלק מתנדבי החברה. הפעילויות כוללות 

מגוון הפעלות, כגון: סרט פופקורן , קריוקי , פעילויות יצירה ככל העולה בדמיונם של המתנדבים.
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ענפים  חמישה  יש  ביחידה  אנוש.  משאבי  יחידת  השומר  תל  לבסיס  שייכת  מופת  יחידת 
לכל ענף יש רען בדרגת סא"ל . כל ענף ביחידה מאמץ מועדונית )שקד, פלמ"ח, הדרים, 
אביב וההסתדרות( פעם בשבוע מגיעים שלושה חיילים לכל מועדונית. החיילים מסייעים 
בוגרים"  כ"אחים  ובעיקר משמשים  ומוסיקלית  ספורטיבית  בית,פעילות  בשיעורי  לילדים 
וכמודל לחיקוי. החיבור בין החיילים לילדים מרגש מאד ילדי המועדוניות זקוקים לתמיכה 

ולהעצמה והחיילים משמשים להם כמודל לחיקוי.

חברות תעשייה "בית אלטמן" ו"מדלינק" – באור יהודה
"לתת את הנשמה ואת הלב"- התקיים בתיכון בית אקשטיין לליקויי למידה 
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בבית  ספורט  יום  התקיים  השנה 
עם  פעולה  בשיתוף  אקשטיין, 
ו"מדלינק"  אלטמן"  "בית  חברות 
שבאור יהודה, שחיפשו מקום בעיר 
במסגרתו יוכלו לתרום לתלמידים 

ולקהילה המקומית.

גופי  את  ברכה  העיר,  ראש 
ההתנדבות, וציינה שבית אקשטיין 
דוגמה  הם  גיגי  מורדי  והמנהל 
ומעניק  שמכיל  לבי"ס  ומופת 
נתינה  של  ערכים  לתלמידיו 

וסובלנות הראויים לציון ושבח.

האירוע המרגש היה יריית פתיחה לחיבור בין החברות לבית הספר . בחיבור הזה הגיעו עובדי החברות וקיימו יום ספורט, שכלל בין היתר, 
פעילות מאתגרת o.d.t, בנוסף חולקו לנבחרת הכדורגל חולצות ממותגות שהובילו לגאווה בית ספרית.



כ-80 ילדי חמש המועדוניות באור יהודה, נהנו בחנוכה ממגוון פעילויות בשיתוף פעולה מרגש ומעצים עם גופי התנדבות מהעיר ומחוצה 
לה , שהגיעו במיוחד לשמח את הילדים בחג החנוכה.

בין הגופים המתנדבים: 

גופי התנדבות בשבוע חנוכה
בחמש מועדוניות באור יהודה 
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עובדי חברת נתיבי ישראל - חברה לתשתיות תחבורה. 	 

ושיווק 	  תרופות  לפיתוח  חברה   - טכנולוגיות  אליין  חברת 
ויישור שיניים- שממוקמת באזור התעשייה באור יהודה .

כ-30 עובדי משרד הביטחון - אגף משפחות הנצחה ומורשת 	 
שיושבים בתל השומר שהגיעו למועדון בשכונת איילת השחר 
והפעילו את ילדי המועדוניות בתחנות יצירה, פינת קוסמים 

ושולחנות צביעה ואיפור.

יובלים באור יהודה, 	  בנק לאומי בשיתוף ילדי חטיבת חט"ב 
הגיעו לשמח את ילדי המועדוניות בחנוכה 

צדק 	  נווה  שבשכונת  גוטמן״  ״נחום  ע"ש  לאומנות  מוזיאון 
בתל אביב - אירח את ילדי המועדוניות בתערוכה ״חנוכייה 

לי יש״. 

כ-20 מחניכי מכינת ארז בעיר התנדבו במועדוניות במהלך 	 
פעילויות חג חנוכה.

בין היתר, בתחומי האומנויות,  ילדי המועדוניות בתחומים רבים,  ולהעשיר את עולמם של  אחד מיעדי מערכת החינוך, הוא להעצים 
המדעים, הטכנולוגיה ועוד נכונו להם הפתעות רבות השנה. 
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אתגרים נוספים:

שילוב סטודנטים מהאקדמיה בבתי הספר בעיר

קשר עם הקמפוס החרדי באור יהודה - שלוחה של מכללת  אונו.	 
מכללת סמינר הקיבוצים	 
אוניברסיטת תל אביב- נוער שוחר מדע 	 

'מרכז קזז לצעירים' בעיריית אור יהודה מוביל זאת כבר שנה הרביעית את ערכי התנדבות, מעורבות חברתית וחיזוק הקשר בין סטודנטים 
לבתי הספר הפזורים ברחבי העיר.

הסטודנטים לוקחים חלק  בפרויקטים השונים, בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא פורמלי בעיר כדיי לקדם את דור העתיד  במגוון נושאים, 
תוך הבנה  שעולמו של הילד רחב וישנו צורך בליווי ארוך טווח לאורך כל השנה בתחום הלימודי, החברתי והאישי

תחומי הפעילויות:
התנדבות סטודנטים בתוכנית ''פר''ח'' העוסקת בחונכות אישית, לימודית וחברתית  אחריי שעות בית הספר,	 
''חינוך לפסגות'' אשר מקיימת מרכזי מצוינות אחריי שעות הלימודים לתלמידיי בתי הספר היסודיים	 
ליווי והדרכה במועדוני ילדים בבית הנוער קדימה צעירים בעיר.	 

שותפיות


