
 ספורט

 .ועידוד התושבים לעסוק בפעילות גופנית  המודעות עלאתה
 

 משימות:

 ארגון פעילויות התושבים באירועי ספורט •

 הובלת אירועי ספורט לתלמידי בתי הספר והגנים •
 

 מועד האירוע מיקום מהות אירוע

אירועי ספורט 
 ךבמערכת החינו

 

ארגון אליפויות בתי הספר  •
כדורגל, במשחקי כדור: כדורסל, 

 טניס, כדור רשת.

בתי הספר, ו תאום בין המורים •
 תיאום מתקנים.

סיוע בהשתתפות בתי הספר  •
ביישוב בתחרויות ספורט בין בתי 

 הספר מחוץ ליישוב.

 קבלת אישור משרד החינוך. •

 פרסום, הכנת המסלול, אבטחה. •

תיאום ומעקב הכנת הילדים,  •
 ביצוע המרוץ . חלוקת פרסים.

 גני הילדים.יום ספורט לילדי  •

 בתי הספר

במרכז הספורט 
 לידר

 במגרשי הטניס

 במגרשי הכדורגל

 מרץ -ינואר

לימוד פרוייקט 
שחייה לכיתות 

 ה-ד
 

תיאום  שיפור סגנון,, לימוד שחייה

 מדריכים תיאום הסעות ובריכה

בריכת השחייה 

 של מרכז לידר

בריכת השחייה 

 קאנטרי גלים

מבר בנו-אוקטובר

 מאי

גני ליגת מאמנט
 תקווה

 

 נשים בכדורסל ליגת

 אליפויות פנימיות של הישוב

 מיזמים קהילתיים.

בתי הספר 

רביבים גנים 

 אולמות הספורט

 יוני-ספטמבר

ליגת מאמאנט 
 בקעת אונו

 

מכילה וקבוצות  22-ליגה המורכבת מ

בקעת בליגה מרשויות  שחקניות 220

 .אונו

מיזמים קהילתיים אליפויות 

 השתלמויות.

באולמות 

הספורט של גני 

ויישובי תקווה 

 .בקעת אונו

 יוני-ספטמבר

 ליגת פאפאסל
 לגברים

 הקמת ליגת פאפאסל לגברים

 ,אימונים ,על פי שיוך לבתי הספר

משחקים, ערב פתיחה ערב סיום 

 פעילות גופנית לתושבים

בבתי הספר 

רביבים  ,אילות

 וגנים.

 יוני-נובמבר

 יום ההליכה
 הבינלאומי

 יום הליכה בכל בתי הספר

פרוייקט אוטובוס מהלך לילדי הגן 

כל ביס יצעד במסלול  ג.-וכיתות א

 שיקבע מתוך מטרה לחזק את הילדים

 ולהכין אותם לאורח חיים בריא

בכל מוסדות 

 החינוך

 

 נובמבר



 מועד האירוע מיקום מהות אירוע

 מועד האירוע מיקום מהות אירוע

טיפוח מצויינות 
 בספורט

מבחני איתור, שיתוף מורים לחינוך 

גופני, הפנייה לאגודות ספורט 

ופעילויות המטפחות מצויינות 

 בספורט

 בכל בתי הספר

חוגי הספורט 

 אגודות הספורט

 כל השנה

 אורח חיים בריא

 קבוצת הליכה, זומבה ופילאטיס

לתושבים ללא תשלום לאפשר להם 

לטעום על מנת להכניס אותם למעגל 

 הספורטאים

בגן השלום 

 והאהבה
 אוגוסט-יולי-יוני

מסע אופניים 
 סובב בקעת אונו

השתתפות במסע אופניים סובב 

רשויות  5בקעת אונו בהשתתפות 

 שיתופי הפעולה תבמסגר

כל שנה יוצא 

 מרשות אחרת
 מאי

צעדה/מירוץ 
ישובי לילדי 

 מערכת החינוך
 יא-כיתות ד
 

הוצאת כל ילדי הישוב להליכה סביב 

 ק"מ 5למסלול של גני תקווה 
 מרץ ברחבי הישוב

תשתיות ומתקני 
 ספורט

מיפוי הישוב ובניית תרשים של כל 

 מתקני הספורט,

 בניית מסלולי הליכה,

 בניית מסלולי רכיבה על אופניים

 

מרכז הספורט 

לידר ומתקני 

הספורט בבתי 

 הספר

 פברואר-ינואר

 

  



  הירות ובטיחות בדרכיםז

 :ותמשימה

 העלאת המודעות לכללי הזהירות בדרכים בבתי הספר •
 טיפול במפגעים ופעילויות לצמצום תאונות הדרכים בישוב. •

 

 מהות אירוע
 מיקום
 האירוע

 מועד

בטיחות 
 בדרכים

סדנאות של פעילות ו הצגות •

 זהב במערכת החינוך

 אירועים מדור לדור •

 הקניית הרגלים בטיחותיים •

ם יאופניעל שעורים  •

 חשמליות

מוסדות בכל 

 החינוך
 לאורך כל השנה

מעבירי חצייה 
 בצמתים

מבוגרים  13ניהול צוות של 

.שמשמשים כמעבירי חצייה לילדים  

סיוע בשמירה על הילדים במעברי 

 חצייה מסוכנים

במעברי החצייה 

הסמוכים לבתי 

 הספר

 ספטמבר יוני

סביבה בטוחה 
בדרך לבתי 
הספר וגני 

 הילדים

 בניית מסלולי הליכה בטוחים •

וגני הילדים  לכיוון בתי הספר

יצירת סביבה בטוחה ל

 הפחתת תאונות. להליכה ו

הורדה  -יוזמת נשק וסע •

בטוחה של הילדים ליד בתי 

 מניעת עומסיםל הספר

בכל מוסדות 

 החינוך
 מאי אוגוסט

שיפור תשתיות 
 זהב

 ,מעקות בטיחות, בניית עיני זהב

אמצעי זהירותותמרורים   

בכבישים 

הסמוכים לכלל 

בתי הספר 

 בישוב

 בכל השנה

 חידון אזורי זהב

הרשויות  לחידון בטיחות לכ

  - בבקעת אונו

המטרה לימוד מבוקר של כללי 

 התנהגות בכביש

כל בתי הספר 

 בבקעת אונו
 דצמבר

 

  



 יכות חיים וסביבהא

להובלת סדר היום את ערכי איכות הסביבה. אנו רואים בילדים שגרירים לעלות הבשנה זו בחרנו ל
שינוי התנהגותי לעולם בר קיימא. נתמקד בחינוך לצמצום משאבים, מיון אשפה ושימוש חוזר 

ם כלכלי, העצמת הקהילה ושיפור הדימוי ובחומרים. מעבר לתועלות הסביבתיות, יש למהלך זה קי
 והתדמית המקומית.

 

 מהות אירוע
מיקום 
 האירוע

 מועד

 כלכלה וסביבהלימודי 
לכלל תלמידי בתי 

 הספר
 

מפגשי שיח ולמידה בנושא 

קיימות תרבות הצריכה 

 חברתית-מבחינה ערכית

דיון בבעיות הקיימות בנושא 

 המיחזור.

למידה לכלל התלמידים 

 בבתי הספר.

 במהלך כל השנה בכל בתי הספר

 צמצום משאבים

חינוך לשימוש חוזר 

בחומרים, איסוף מי גשמים, 

סוללות משומשות והטיפול 

חסכון בחשמל, בהם, נורות 

 ניקיון סביבתי

 יוני-ספטמבר בכל בתי הספר

 יום הניקיון הבינלאומי

הוצאת התלמידים למבצע 

ניקיון בכל בתי הספר 

ובפארקים הסמוכים לבתי 

 הספר.

 נובמבר בכל בתי הספר

 יום המעשים הטובים

פעילות התנדבותית של 

תלמידי בתי הספר: סיוע 

לקשישים, מועדון נכי צה"ל, 

דוכנים והפעלות שההכנסות 

 קודש לילדים נזקקים.

 מרץ בכל בתי הספר

 

 

 


	ספורט

