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19/3/23-26/3/23

שבוע החינוך
באור יהודה

מוגנות ברשת - "יחד בונים רשת ביטחון חברתי"

בסימן ה˙כני˙ ה‡סטרט‚י˙ "מ˜ום וזהו˙" – ‡‚ף החינוך

‡‚ף
החינוך 
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"מוגנות  בסימן  השנה  שמתקיים  החינוך  שבוע  את  לפתוח  שמחים  אנו 
ברשת" שמטרתו לבנות יחד עם התלמידים  רשת בטחון חברתי למיגור 

האלימות ולהעלאת ערכי הסובלנות.
לכבוד השבוע הכל-כך מיוחד הזה, עמלנו על תכנית עשירה הן בפעילויות 
מגוונות לקהילה והן בפעילויות בבתי הספר ובגני הילדים שבהם נעצים את 
העשייה החינוכית החשובה שמתבצעת בכל שכבות הגיל, בכל המגזרים 

ועבור כל הקהלים באור יהודה.
אנו ממשיכים לפעול למען קידום מערך ההוראה והלמידה בעיר, בהיבטים 
התלמידים,  את  ולחבק  ללמד  לחנך,  דיגיטאלית,  ומצוינות  חדשנות  של 

ההורים  ואת כל צוותי החינוך.

חודשים  מספר  לפני  לשנה.  משנה  עולה  יהודה  באור  בחינוך  ההשקעה 
אישרנו את תקציב העירייה לשנת 2023, כאשר 37.5% ממנו מיועד למערכת 
עם  יחד  חדשניות  פדגוגיות  תוכניות  הכנסת  על  עומלים  אנו  החינוך. 
פרויקטים רבים לקידום תלמידים הזקוקים לתגבורים. אני שמחה לראות, 
שיחד עם צוות אגף החינוך ההשקעה הרבה שלנו מוכיחה את עצמה בזכות 
עלייה בכל מדדי החינוך החשובים, אחוזי זכאות לבגרות, צמצום הנשירה, 

התמדה ועוד.
אור יהודה היא עיר שמדברת ועושה  חינוך.

אני מאחלת לכולכם שבוע חינוך מוצלח!

שלכם,
ליאת שוחט
ראש העיר 

דבר ראש העיר,
 ליאת שוחט
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שלכם,
דלילה אשכנזי

מנהלת אגף החינוך

המתקיים  החינוך"  "שבוע  את  יהודה  באור  השנה  לפתוח  נרגשת  אני 
וזהות" שמטרתה הפעם שיח מכבד  "מקום  העירונית  במסגרת התוכנית 

והוגן של כלל באי מערכת החינוך בנושא "מוגנות ברשת"
 8,500 לכלל  שעריו  את  פותח  העירוני  החינוך  ששבוע  לציין  שמחה  אני 
תלמידים בגילים 3 - 18 הלומדים ב-110 מוסדות החינוך בעיר, ממלכתיים, 

ממ"ד וחרדים. סה"כ בעיר 90 גני ילדים ו-20 בתי ספר.
אנו גאים לציין כי השנה כל מוסדות החינוך בעיר לוקחים חלק פעיל בשבוע 
החינוך שכולל הפעלת תוכניות ייחודיות, יוזמות ורעיונות שחולצו מתוככם, 
וככזה, מסמלים יותר מכל את השותפות, המגויסות והמעורבות של כולכם 

במעשה החינוכי שקורם עור וגידים באור יהודה.

את  צובעים  החינוך  במוסדות  החינוך  שבוע  תוצרי  כי  לציין  נרגשת  אני 
ה"תכנית  עוגני  על  הנשענת  עירונית  נפש  ובתנועת  צבעים  בקשת  העיר 
אסטרטגית בחינוך". תכנית זו מבוססת על חדשנות פורצת דרך הכוללת 
מערכת פדגוגית ערכית, המשלבת מעורבות פעילה, יזמות ומנהיגות של 

השותפים בה.

החינוך  באנשי  לנו,  ששותפים  בהורים  בילדינו,  ושמחים  גאים  נהיה  יחד 
במחוז  המקצועיים  ובמפקחים  החינוך  באגף  היקרים  בעמיתי  המצוינים, 

החרדי ובמחוז ת"א.

דבר מנהלת אגף החינוך, 
דלילה אשכנזי
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בי"ס שיזף: תוכנית מעברים – 'הרקדה ישראלית'

בי"ס סעדיה גאון: חמד של תודה – "הפסוק שלי"

בי"ס אלונים וחט"ב יובלים: כיתת מנהיגות שכבה ז' 
בבי"ס יובלים מעבירים יום ספורט בבי"ס אלונים

בי"ס בית אקשטיין: יום ספורט היתולי

בי"ס סביונים: "לוקחים אחריות" – יום שיא בנושא: 
"מוגנות ברשת" לשכבות ד'-ו'

בי"ס שיזף: חפש את המטמון – מסע ישראלי

ִפְסָחא – חסד אורות" בי"ס אורות: "ִקְמָחא ּדְ

בי"ס יצחק נבון: יום מדעים ואסטרונומיה

בי"ס בית אקשטיין: מעגלי שיח - "החינוך לאן? שכבת י'"

בי"ס סעדיה גאון: הרצאה למורים בנושא:
"SEL אמוני"

ב"ס אור מנחם: מלווה מלכה אבות
ובנים הכנה לחג הפסח בהובלת

מנהיגות הורים בית ספרית

יום ראשון | 19.3.23
כ"ו באדר, תשפ"ג

אירועים בית ספריים:
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בי"ס שיזף: הפסקה ישראלית

בי"ס אהוד מנור: יום שיא באנגלית

בי"ס מכתב מאליהו בנות: מבצע "בדרך המלך"

בי"ס אורות: אירוח גנים לפעילות לקראת פסח

בי"ס סביונים: "הורים מנהיגים" – הרצאה להורים: מקומם של 
ההורים בפיתוח מיומנויות חברתית

בי"ס סעדיה גאון: מוזיאון פעיל על דמות בחמ"ד – נחמה ליבוביץ

בי"ס אור מנחם ובי"ס יעדים: פעילות משותפת בסימן "לא שינו 
לשונם" חשיבות שמירה על שפה נקייה

בי"ס שיזף: פתיחת תערוכת מסע ישראלי

בי"ס בית אקשטיין: קשר רב דורי – שכבת ט'

NLP בי"ס יצחק נבון: יום תאטרון בגישת

STEAM -בי"ס אלונים: יום שיא יזמות ו

בי"ס סעדיה גאון: סיור במוזיאון בבל בנושא המעברות – כיתות ד'

בי"ס סביונים: יום שיא במדעים

אירועים בית ספריים:
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יום שני | 20.3.23 
 כ"ז באדר, תשפ"ג
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בי"ס אלונים: פעילות מועצת תלמידים בנושא אקולוגיה 
והקמת קומפוסטר בחצר בית הספר

בי"ס שיזף: מופע גולדה מאיר – יום האישה ומנהיגות 
נשית מעוררת השראה

בי"ס סעדיה גאון: אפיית מצות לכלל בית הספר בשיתוף 
גן חט"צ

בי"ס בית אקשטיין: יום המעשים הטובים – פעילות 
שכבתית קהילתית

בי"ס אור חנה: "לוקחים אחריות ברשת" – שימוש 
מושכל במדיה

בי"ס אהוד מנור: פארק האחדות

בי"ס סביונים: יום שיא אומנות ומוסיקה

בי"ס יעדים: יום ספורט

בי"ס אלונים: הרצאות מתנדבי יחידת 8100   

על עבודתם ביחידה וחברות

ההייטק שהקימו

יום שלישי | 21.3.23
 כ"ח באדר, תשפ"ג

אירועים בית ספריים:
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בי"ס אלונים: מעורבות חברתית במרכז'אור יום' 
לאזרח הוותיק

בי"ס סביונים: יום שיא  "בסביונים מגלים אחראיות 
ושומרים על הבריאות"

בי"ס ברנקו וייס: ערב הצלחות לתלמידים

בי"ס אהוד מנור: סדנת מוגנות חברתית

STEAM בי"ס אלונים: ערב הנהגת הורים בסימן

בי"ס שיזף: יום שיא מקדם בריאות

YTEK בי"ס אהוד מנור: יום שיא בנושא רובוטיקה בשיתוף

בי"ס יעדים: פעילות מועצת התלמידים בנושא "הכרת הטוב"

בי"ס בית אקשטיין: הרצאות בנושא הפצת סרטונים ובריונות 
ברשת

אירועים בית ספריים:
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יום רביעי | 22.3.23 
כ"ט באדר, תשפ"ג
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בי"ס יעדים: שבוע חשיפה ומודעות למוקד 105 
 )מוקד לנפגעים ברשת(

בי"ס אורות: חלוקת ספרי תורה שכולל סיור במוזיאון יהדות בבל - 
כיתות ב' 

בי"ס אלונים: יום שיא בריאות וספורט

בי"ס ת"ת מכתב מאליהו: בן אדם לחברו – אבות ובנים

בי"ס יצחק נבון: יום ספורט היתולי

בי"ס סביונים: העצמה רגשית חברתית - פיתוח חשיבה חיובית ברוח 
NLP שכבות ה'-ו'

בי"ס שיזף: הרצאת תלמידים – מנהיגות צעירה

חט"ב יובלים: כיתת מנהיגות שכבה ח' בביקור במועדון "המגדלור"

בי"ס בית אקשטיין: הרקדה בבית הספר בנושא שירי ארץ ישראל

בי"ס אור חנה ובי"ס אהוד מנור: הפרשת חלה
בית ספרית בשיתוף שני בתי הספר

בי"ס אורות: תפילת הלל משותפת

בי"ס אור חנה: כנס ראש חודש, חידון פסח וחלוקות תעודות הצטיינות 

             בי"ס סביונים: "אחריות חברתית – שילוב באומנות"

יום חמישי | 23.3.23  
א' בניסן, תשפ"ג

אירועים בית ספריים:
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בי"ס אלונים: מעורבות חברתית במרכז'אור יום' 
בי"ס סעדיה גאון: "לוקחים אחריות" פעילות 

בנושא מוגנות ברשות לשכבות ד'-ו'

בי"ס יצחק נבון: "נבון איידול" פסטיבל שירים וריקודים באנגלית

בי"ס אלונים: הרצאה של ד"ר עמיר גפן, בנושא בטיחות ברשתות 
החברתיות ומעגלי שיח בנושא

בי"ס סביונים: "אדמה של מקום" – קבלת שבת חגיגית ברחבת 
העירייה - שכבת ו'

בי"ס שיזף: הצגה "הסנדלר והגמדים" לשכבות א'-ב' ויום שיא 
באנגלית

בי"ס בית אקשטיין ובי"ס אהוד מנור: פעילות שיא בנושא בריונות

בי"ס אור מנחם: הפרשת חלה אימהות, סבתות ובנים בסימן: 
הכרת הטוב

אירועים בית ספריים:
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יום שישי | 24.3.23
ב' בניסן, תשפ"ג

יום ראשון | 26.3.23
ג' בניסן, תשפ"ג

בי"ס אורות: "הקול ח)ו(גים"

בי"ס אור מנחם: אפיית מצות, תחנות 
פעילות לכבוד חג הפסח + ליל סדר 

לדוגמה בכיתות



-10-- 10 -

ב˙כני˙:
 18:30

 19:15

19:30

̇ חינוכי̇ו ̇ יוזמו ערוכ  ̇̇ ה˙כנסו˙  - "˜פה ומ‡פה" והˆ‚

̆ים ̆ימי ‡טי‡ס, ‡ומן חו ̇יחה והנחייה -  מופע פ

̃ הפלילים  ̆ „ס ̇ TED - „ורון הרמן, מנכ"ל SafeSchool, ל˘עבר ר‡ הרˆ‡
13 ̇ ̆ו ˘ל ח„

‡ "מו‚נ̇ו 19:40 ̇ בנ̆ו ̇יו ̇ חבר ̂י‚ים יוזמו למי„ים מ ̆ים בר˘˙" -̇  פ‡נל "הכרי
 : בר˘˙". בה˘˙˙פ̇ו

 19:00

ר‡˘ העיר, לי‡˙ ˘וחט„ברי ברכה:
חיה ˘יט‡י, מנהל˙ מחוז ˙"‡ 

„לילה ‡˘כנזי, מנהל˙ ‡‚ף החינוך

ר‡˘ העיר, לי‡˙ ˘וחט
̇ ‡„רי, יו”ר SafeSchool, ל˘עבר מנכ"ל מ˘ר„ החינוך עמי

̃ הפלילים  ̆ „ס ̂ור, סמנכ"ל SafeSchool, ל˘עבר ר‡ מ‡ור 
13 ̇ ̆ו ˘ל ח„

̇ ‡‚ף  ̇ בכירה ב-SafeSchool, ל˘עבר מנהל „מי, יועˆ חנה̆ 
̂י במ˘ר„ החינוך ̇ הפסיכולו‚י-ייעו ̆ירו ה

Masterschool „̃ו - יזם ומייס ̂י רועי 

̆ימי ‡טי‡ס20:40 מופע סיום - 

יום ר‡˘ון | „' ניסן ˙˘פ"‚ | 26.3.23 | 18:30 - 21:00
‡ולם ˙יכון ‡ור חנה - רח' הבנים 10

”הכרישים ברשת”
יחד בונים רשת ביטחון חברתי

כנס ‡סטרט‚י מס' 9

‡‚ף 
החינוך

„מי„ורון הרמן ̇ ‡„ריחנה̆  ̃ו̆ימי ‡טי‡סעמי ̂י ̂וררועי  מ‡ור 
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גן נרקיס: פעילות בנושא חברות ושיתוף פעולה

גן שיטה, גן תות וגן צאלון: קבלת שבת משותפת ושוק קח ותן

גן רימון: הרקדה ושעת סיפור עם תלמידי בית ספר שיזף 

גן פרג: מסיבת פיג'מות והכנת אוזני המן

גן חט"ב וגן סביון: לימוד משותף על דמות החמ"ד "נחמה ליבוביץ" וקבלת שבת 
משותפת

גן שיזף: איסוף מצרכים למשפחות נזקקות

גן נשר וגן דרור: הצגה משותפת "גביע של אליהו"

גן חצב: בוקר לימוד אבות וילדים וקבלת שבת משותפת עם גן חנ"מ 

גן צבר: הצגה משותפת עם גן חצב

גן שיבולים וגן אירוסים: קבלת שבת משותפת

גן ארז וגן מרגנית: ערבות הדדית- איסוף מצרכים למשפחות רווחה

גן חרצית, גן רקפת וגן כלנית: קבלת שבת משותפת

גן סייפן וגן חרצית: פעילות ספורט משותפת וארוחת בוקר

גן אלה: איסוף מצרכים וביגוד לנזקקים בשיתוף עם מרכז החסד "אור בלב" הפועל בעיר

גן אגוז וגן הדר: לימוד על שיתוף פעולה וחברות

גן גפן: איסוף בגדים לנזקקים ואפיית מצות

גן הרדוף: איסוף מצרכי מזון לנזקקים לכבוד חג הפסח

גן פרג וגן נורית: תרומה לנזקקים ואיסוף מוצרי מזון לקראת חג הפסח

גן לבונה: הכנת מארזים לילדי רווחה השוהים בפנימיות

שבוע החינוך

גני ילדים:
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‡‚ף
החינוך 


