
מערכת החינוך ביהוד מונוסון יוצרת 
מציאות חדשה ומגיבה למציאות משתנה.

לחינוך
מחזירים את הצבע
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חמישה צירים בחמישה צבעים

בשיתוף מספר גורמים: יעוץ וליווי ד"ר 
אייל דורון, מפקחים, מנהלי בתי ספר, 
מנהלי מחלקות חינוך, מנהלי מחלקות 
נוער, מתנ"ס, תנועות הנוער )הצופים 

ובני עקיבא( והורים.

איך?
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צרכי צו השעה

פערים )לימודיים, חברתיים ורגשיים(

הזדמנויות

למה?



צורך בתנועתיות בפיזיות, ביצירת 
אינטראקציות חברתיות, באיזון גוף 

ונפש וביצירת שקט פנימי.

הירוק
הציר הפיזי חברתי

הציר



הירוק
הציר הפיזי חברתי

מענה: "כאן זזים בכיף" במרחב 

הציבורי

מדריכים ומאמני כושר בגינות 
הציבוריות, עם מוזיקה, ציוד ספורט 

מתקני כושר וברק בעיניים!

התלמידים יגיעו לפי הקפסולות הבית 
ספריות לנקודות מפגש ידועות מראש.

קהל יעד: ילדי גן ותלמידי כיתות ז'-ט'.

מענה: פעילות העשרה המשולבת 
בפעילות חברתית במתנ"ס 

 ובחצרות בתיה"ס

מדע, תאטרון, כישורים חברתיים 
וספורט.

3-5 שעות שבועיות )בהתאם למערכת 
הבית ספרית יגיעו התלמידים ליום 
הנוסף( לפי קפסולות בית ספריות.

קהל יעד: כיתות ה'-ו'.

הציר



כמה זום / פרונטלי אפשר?

חוויות למידה חדשות
הסגול

הציר



הסגול

ליווי ויעוץ פרטני של ד"ר 
אייל דורון לכל מוסד - 

״עיר יצירתית״.
מענה: פיתוח של תפישות 

חדשות בזמן ובמרחב.

הציר

חוויות למידה חדשות



נוצרו פערים בצל הקורונה 
במסדי ידע בסיסיים הנדרשים 
לאדם: קריאה, כתיבה, פעולות 

חשבון, ידע כללי.

צמצום פערים לימודיים
במקצועות הליבה

האדום
הציר



האדום
הציר

מענה: מוכנות לכיתה א׳  

תוכנית ללימוד פונולוגיה וראשית הקריאה
והכתיבה.

 
קהל יעד:  ילדי גן חובה

צמצום פערים לימודיים
במקצועות הליבה



מענה: למידה לקראת תעודת 
בגרות  

בבתי הספר המקיפים נערכים 
במקצועיות עם הצוותים הקיימים 

לצמצום הפערים לקראת  השגת היעד.

 
קהל יעד:  כיתות י׳-י״ב.

האדום
הציר

מענה:  חבילה של עד 85 שעות  
לכל בית ספר בידי כל מנהלת 

ומנהלת לתגבור במקצועות 
הליבה, עפ"י מיפוי משרד החינוך   

קהל יעד:  כיתות א'-ט' )עד 5 תלמידים 
בקבוצה(.

מתחת מעל 
למצופהלמצופה מדאיגיםהמצופה

צמצום פערים לימודיים
במקצועות הליבה



ירידה במוטיבציה ובסקרנות.

ירידה ביכולת של עמידה במצבי לחץ. 

פתיחת פערים רגשיים הדורשים טיפול
פסיכולוגי מקצועי.

ציר החוסן הנפשי
הכחול

הציר



מענה:  המורים ישלבו בהוראה 
ובלמידה מיומנויות למידה של 

המאה ה 21   

   עבודת צוות.

   כשירות תרבותית וחברתית.

   חקר והתנסות.

   שימוש באמצעים דיגיטליים.

קהל יעד:  כלל בתי הספר בעיר בהתאם 
לשלבי הגיל.

ציר החוסן הנפשי
הכחול

הציר



מענה: הקצאת חבילה 
של 60 שעות לטיפול 

רגשי לכל בית ספר.

   
קהל יעד:  כיתות א׳-ט׳.

מענה: הקמת השירות 
הפסיכולוגי המשלים 

)השפ"מ( 

טיפול רגשי משלים 
מסובסד לכלל תלמידי 

העיר ובני משפחותיהם ע"י 
מיטב הפסיכולוגים שלנו.

מענה: הקצאת כ-80 
שעות חודשיות 
למדריכי הכלה.

מתן מענה לקושי של חזרה  
לשגרת לימודים בכיתה.

קהל יעד: כל בתי הספר 
היסודיים, כיתות א'-ו'.

מענה: פיתוח רגשי, 
תכנית למסוגלות 

אישית, דימוי עצמי 
והעצמה.

   
קהל יעד:  ילדי גן חובה: 

עפ"י צורך

ציר החוסן הנפשי
הכחול

הציר
מענה: חבילה של 150 

שעות לטיפול רגשי 
לתלמידי התיכון.  

 
קהל יעד:  כיתות י׳-י״ב.



עירית יהוד מונוסון רואה בהורים 
משמעותיים ביותר לתהליך החזרה 

לשגרת הלימודים.

הכתום
הציר

הקשר עם ההורים



מענה:  ההורים כמומחים – "הורים 
בנעלי בית".

 
מלמדים מגוון התמחויות בהן הם 

בקיאים. התלמידים יבחרו מתוך ההיצע 
קורסים להעשרה. 

קהל יעד: תלמידים - כללי.

מענה:  המשך למידה וסדנאות
עם ד"ר אייל דורון במסגרת 

תכנית עיר יצירתית - 
"היצירתיות נכנסת הביתה".

קהל יעד: הורים וקהילה.

מענה: סדנאות להורים במגוון 
נושאים: סמכות הורית, גלישה 
בטוחה, התמודדות עם חרדות.

הכתום
הציר

הקשר עם ההורים



השקענו



₪1,000,000



יוצרים מציאות חדשה
מחזירים את הצבע 

לחינוך


