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מערכת החינוך של רמת-השרון חרתה על דגלה את המטרה 
הראשונה בחוק החינוך הממלכתי, לחנך אדם להיות אוהב 

אדם. מערכת החינוך ברמת-השרון תדאג שכל תלמיד ירגיש 
שייך, חשוב, מכובד ויממש את הפוטנציאל הטמון בו בחברה 

מקבלת ותומכת.
מתוך כך, תורגם החזון למטרות ויעדים הבאים לידי ביטוי 

בתוכניות העבודה של מינהל החינוך על יחידותיו. 
תקציב החינוך, כשליש מן התקציב השוטף של עיריית 

רמת-השרון על סך 106 מיליון ₪, מבטא את מקומו החשוב 
ביותר של החינוך בתפיסת העולם של העירייה.

הפעולות ליישום המטרות והיעדים:
א.תגבור שעות סיוע לתלמידים לצד הכשרת סגלי החינוך 
והרחבת מגוון התוכניות והפעולות עבור אוכלוסיות בעלות 

צרכים ייחודיים. 
תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; 
הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי 

לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר 
התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני 
תמיכה: ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה 

לילדים בסיכון בגיל הרך; פר"ח – מימון עירוני מלא לתוכנית. 
סטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב פועלים בבתי-הספר 
האינטגרטיביים בעיר. שילוב מתנדבים במוסדות החינוך 

בשיתוף רכזת ארגוני המתנדבים העירונית.
                   

ב.פתיחת מסגרות ייחודיות לצורך מתן מענה לפרט במוסדות 
החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 18

המנהיגות החינוכית בעיר, פועלת בשנים האחרונות ביתר 
שאת לייזום, פיתוח ומימון מסגרות, תוכניות ומסלולים 

ייחודיים תוך הכשרת הצוותים החינוכיים לאיתור אבחון 
ופיתוח מענים מותאם, לכלל התלמידים במערכת, בדגש של 

מצויינות אקדמית וחברתית-ערכית.

להלן דגשים על תוכניות הדגל:
תוכנית ה"מא"ה" – מסלול אימון להצלחה

התוכנית, נוסדה בשנת 2007 – שנת הלימודים תשס"ח, והינה 
תוכנית ייחודית ראשונה מסוגה בארץ הפועלת  בתיכונים 

ברמת-השרון.
"תכנית המאה" המופעלת בתיכוני העיר, אותה הגו והוציאו 

לפועל אגף החינוך של עיריית רמת-השרון ומנהלי התיכונים 
בשיתוף עם "המכון לחינוך דמוקרטי", נבנתה,  בהשראת 

מודלים שונים של חינוך בארץ ובעולם ובהתאמה ליתרונותיה 
ולנקודות החוזק של קהילת רמת-השרון. התכנית מושתתת 

על שני עקרונות מרכזיים "מבוגר משמעותי" עבור התלמידים 
וחיבור של הקהילה לעולם החינוך. מבוגר משמעותי הוא  אד 

שהתלמידים רואים בו בעל ערך עבורם – והוא יזוהה כך  
כאשר יעזור להם לאתר את נקודות החוזק שלהם ולממשן. 

בנייתה של תכנית המא"ה הובילה לעליית מדרגה
בקליטת התלמידים לתיכונים, ההישגיות ומניעת הנשירה. 
הפעילות נעשית בקבוצות של כ-15 תלמידים ומסתייעת 

בליווי ואימון אישיים על בסיס יומי, על-ידי מבוגרים 
משמעותיים, מתנדבים בקהילה, מומחים בתחומיהם. 

התלמידים לומדים מקצועות חובה לבגרות ויכולים לבחור 
מקצועות נוספים, בהתאם ליכולותיהם. פיתוח המצוינות 

האישית של התלמיד מושתת על האמונה,  כי לכל ילד תחום 
עניין שבו יוכל להצטיין כך שיוכל לחוות הצלחה שתוביל 

לחיזוק אמונו ביכולותיו ולחיזוק הדימוי העצמי. במסגרת זו, 
כל תלמיד בוחר להתמחות במשך יום בשבוע במקום התמחות 

מחוץ לביה"ס, בתחום בו הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו 
ויכולותיו ולהצטיין בו. ביוני 2012 סיימו תלמידי המחזור 

השלישי של התוכנית, בשני התיכונים, י"ב שנים במערכת 
החינוך ומרביתם עברו את בחינות הבגרות בהצלחה רבה. 

התוכנית, מוכרת ומוערכת על-ידי משרד החינוך, מהווה מוקד 
עליה ללמידת עמיתים מכל רחבי הארץ.

תוכנית עירונית – מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור
תוכנית זו נכנסה בתשע"ג לשנתה הרביעית במערכת החינוך 

העירונית והיא מבוססת על שני  עקרונות מרכזיים – מבוגר 
משמעותי וקהילה מחנכת דור, במסגרת הטמעת עקרונות 

תוכנית המא"ה בכל מערכת החינוך ברמת-השרון.  התוכנית 
גורסת שלכל תלמיד אזורי חוזק ויש לאתר ווסייע במיצוי  

הפוטנציאל האישי במגוון התחומים, בעזרת הידע, המקצועיות 
והיכולת - המצויים בכל  מוסד חינוכי ובעזרת המעשה 
החינוכי – שהוא נחלת הקהילה כולה. לפיכך, הגורמים 

המרכזיים הם: 1.  מבוגר משמעותי – אותו אדם שהתלמידים 
רואים בו משמעותי עבורם, כאשר יעזור להם לאתר את 

נקודות החוזק שלהן ולהביאן לידי ביטוי בקבוצה ובקהילה 2. 
קהילה מחנכת דור – מתוך אמונה  שהחיבור בין הקהילה 

לחינוך יוצר הזדמנויות ואפשרויות רבות. לפי תפיסה זו 
המוטיבציה מגיעה דרך אזורי החוזק של התלמיד, שכאשר 

הוא מקבל עזרה ומאפשרים לו לחוות הצלחה, יוכל להתמודד 
ביתר הצלחה עם מקומות חלשים יותר ולצמוח דרכם.  חיבור 

הקהילה לחינוך יאפשר לתלמידים התפתחות סביב אזורי 
החוזק, התפתחות אשר תבוא לידי ביטוי בקרב הקהילה ובכך 

תיצור מעגל קהילתי של לימוד ויצירה משותפת . 

דגשי התוכנית:
מיקוד והעצמת העשייה הבית-ספרית המושתתת על שני 
העקרונות המרכזיים של התוכנית העירונית, לצד תהליכי 

למידה ומשוב פנימיים; יצירת מסגרות שיאפשרו מתן ביטוי 
לייחודיותו של כל בית-ספר במסגרת עקרונות התוכנית;  

יצירת שפה חינוכית עירונית – בדומה למערכות החינוך 

המתקדמות בעולם, - בהתבסס על המשאבים הייחודיים 
ונקודות החוזק של היישוב. בכך הופך התהליך החינוכי 

לתהליך הוליסטי וליצירת קהילה חזקה שבה קשר הדוק 
וישיר בין מבוגרים, ילדים ונוער; המשך הכשרת מורים 
כמבוגרים משמעותיים לתלמידיהם באמצעות תהליכי 

הכשרה הנעשים, בין היתר, במסגרת 'שעות השהייה' ב"אופק 
חדש"; איתור והעצמת אזורי החוזק של התלמיד והעמקת 

הקשר וההיכרות עימו, יחד עם הכשרת המורה לניהול דיאלוג 
משמעותי עם התלמידים במעגלי השיח, בשעות פרטניות 

ובשיחה האישית המתקיימים במסגרת "אופק חדש";  יישום 
עקרונות החינוך האישי בתחומי עשייה נוספים בבית-הספר. 

החל מאשתקד נעשתה עליית מדרגה בשני מישורים:  
הראשון, הקניית ידע, שינוי עמדות ומתן כלים למורים 

להתמודדות עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז. השני, 
עמקת תהליכי ההיכרות של המחנך עם תלמידיו, לאיתור 
נקודות החוזק והעצמתן לכדי מצוינות בכל שכבות הגיל.

מקומה הייחודי של מערכת החינוך של רמת-השרון ניכר 
בבקשות של בעלי התפקידים לפקוד את העיר בכדי ללמוד 

מקרוב ולנסות ליישם מהלכים דומים בעירם. בזמן הקצר 
שחלף, ביקרו במערכת החינוך נציגים רבים ובכירים של 

משרד החינוך ומינהלי אגפי חינוך ברשויות מרחבי הארץ 
כולה.

עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית
"עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" הינה תוכנית לאומית 

להגדלת מספר הבוגרים המתמחים בתחומי המדע 
והטכנולוגיה. רמת-השרון נכללה בתוכנית, לאחר שמינהל 
המדע והטכנולוגיה במטה משרד החינוך מצא, כי הן ההון 

האנושי, קרי צוותי ההוראה והן התלמידים הם ברמה הגבוהה 
ביותר. זאת, נוסף על נכונות הרשות המקומית להשקיע 

משאבים משלה לצורך עמידה בתקנים הנדרשים  ממרחבי 
הלמידה:  מעבדות מדעים, מחשבים ואמצעי הוראה-למידה 

טכנולוגיים מתקדמים. 
נוסף על לימודי  הליבה אותה לומדים כלל התלמידים, 

לומדים התלמידים שבתוכנית שעתיים שבועיות נוספות של 
מתמטיקה; שעתיים נוספות של מדעי המחשב ושעתיים 
נוספות פיסיקה. שיעורי המדעים יילמדו על-פי תוכנית 

לימודים ייחודית המיועדת לעתודה. 

"אקדמיה בתיכון"
תיכוני העיר "רוטברג" ו"אלון" יהיו חלק מתכנית פיילוט של 

משרד החינוך, ראשונה מסוגה בארץ שתפעל בתשע"ג בכ-85 
תיכונים ברחבי הארץ. ממטרות התכנית: הנגשת ההשכלה 

הגבוהה, טיפוח ההון האנושי וחיזוק החינוך הציבורי. התכנית 
מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים וכוללת 
בין השאר: קורסים לקרדיטציה אקדמית של האוניברסיטה 

הפתוחה; המרת בחינות הבגרות בהיקף מלא או חלקי; קורס 
מבוא - אוריינות אקדמית או אשנב למתמטיקה.

המשך תמיכה ופיתוח במסגרות ייחודיות
כיתות חינוך מיוחד בכל שכבות הגיל, החל מגני-הילדים, ועד 

לתיכונים ועד בכלל; מרכזי מהו"ת לתלמידים לקויי למידה 
בתיכונים; מרכז רמון – לתלמידים מוכשרים בגיל גן חובה 

וכיתות  א'-ב'; מרכזי  רמה  ורם – לטיפוח מחוננים; רום 
לחטיבה – תוכנית למצטיינים בחטיבות הביניים; רם ליסודי – 

העשרה לתלמידים מצטיינים בכיתות ג'; מרכז עירוני רקפת – 
לתלמידים לקויי למידה; מועדוניות טיפוליות - לגילאי היסודי, 
בשתוף עם הרווחה והמתנ"סים. תוכנית "אמירים" – לתלמידים 

מצטיינים בבתי-הספר היסודיים; 
ג.תוספת שעות הוראה בכל בתי-הספר וכן תוספת שעות חינוך 

לכיתות ז'-יב'
על מנת לקדם את מטרותיה ויעדיה של התוכנית העירונית 

ברמות השונות, הוגדרו שני ערוצי פעולה עיקריים: 
תוספת שעות חינוך ע"י הרשות (מכיתה א'-י'): מעבר לשעות 
הניתנות לכיתות א'-ח' לקיומם של "מעגלי שיח" לצד שיעורי 

חינוך, מממנת העירייה שעות נוספות עבור לפחות מעגל שיח 
אחד ושיעור חינוך נוספים. בכיתות ט'-י' מוסיפה הרשות 4 

שעות לכל כיתה מעבר לתקן משרד החינוך כך שהתלמידים 
נפגשים 5-4 פעמים בשבוע עם מחנך הכיתה. תוספת הזמן 
מאפשרת תקשורת בין-אישית טובה יותר, היכרות עם מגוון 

נושאים ותחומים מחיי התלמידים, גם מעבר לשעות 
הלימודים, זיהוי נקודות החוזק שלהם, יצירת מנגנוני העצמה 

וחיזוק תחושת המסוגלות למצוינות. 
בניית מערך למידה והכשרה מקיף –  טיפוח ההון האנושי 

באמצעות תוכנית הכשרה ייחודית המבוססת על  הידע, 
המקצועיות והיכולת שבכל מוסד חינוך.  המורים הם הגורם 

המרכזי בתהליך החינוכי של ילדינו, תוך יצירת חיבור 
משמעותי בין  החיים הבית-ספריים לשעות הפנאי.

ד.סיוע למשפחות בהוצאות לחינוך
בהתאם למדיניות, משתתפת העירייה בהוצאות למשפחות 

תלמידים שאין ידן משגת.  זאת, כפועל יוצא מתפיסת עולם 
הדוגלת בשוויון הזדמנויות, שלפיה מאף תלמיד לא תישלל  

האפשרות לקחת חלק בפעילות עירונית בשל מצוקה 
כלכלית. לצורך כך הוגדרו קריטריונים ייעודיים לפני שנים 

אחדות ובהתאמה נבנה נוהל יחד אגף הרווחה.
ה.תגבור תקנים לבעלי תפקידים

מדריכות מניעת נשירה בחטיבות-הביניים, בשיתוף הרשות 
למניעת אלימות; פסיכולוגים – תוספת תקנים לאיוש 

פסיכולוגים למוסדות חינוך מגיל הקדם יסודי כולל לתיכונים; 
תוספת סייעות הסתגלות בגני-הילדים – רבעון ראשון של 

שנת-הלימודים בגני טרום טרום חובה; איוש חובשים 
בבתי-הספר בהמלך שנת הלימודים; 

ו.פיתוח תוכניות העשרה עירוניות
מגוון התוכניות והעושר המוצע לתלמידי העיר, בפיקוח 

משותף של משרד החינוך ואגף החינוך, מפורט להלן: דו-קיום 
– הפעלה ומימון התוכנית בשני בתי-הספר העל-יסודיים; 

חינוך מוסיקלי – חשיפת תלמידי בתי-הספר לסגנונות 
מוסיקה, כלי נגינה והרכבים באמצעות עמיתיהם,  תלמידי 

הקונסרבטוריון של אגף החינוך העירוני, כחלק מתוכנית 
הלימודים; עיר רוקדת - תלמידי כיתות ד' לומדים ריקודי עם 
ותלמידי כיתות ה' לומדים ריקודים סלוניים כחלק מתוכנית 

הלימודים; ליבת הטיולים – תוכנית המשותפת למשרד החינוך 
מינהל חברה ונוער, היחידה לשל"ח וידיעת הארץ – יישום 

תוכנית הליבה של משרד החינוך להכרת הארץ ואהבת 
המולדת. במסגרתה סיורים המותאמים לתוכניות הלימודים 

בשכבות הגיל השונות, החל מסביבת הגן ובית-הספר בשכבות 
הקדם יסודי, העיר, במסגרת לימודי 'היישוב שלי', ניווטים 

ומקומות ואתרים ייחודיים, המשך ברחבי הארץ. מזה שלוש 
שנים מתקיימים סיורים לירושלים, המתוכננים מודרכים 
ומתוקצבים בשותפות של מוסדות החינוך, אגף החינוך 

ומשרד החינוך. גם השנה יצאו תלמידי שכבה יא' בתיכוני 
העיר ל"מסע ישראלי", שנועד לחזק את זהותו האישית, 

היהודית והציונית של התלמיד ואת מקומו בחברה, בקהילה, 
והקשר לעמו, לארצו ולמדינת ישראל; תגבור פעולות לעידוד 
קריאה – כלל תלמידי בתי-הספר היסודיים וחטיבות-הביניים 

משתתפים בפעילויות  להכרת סופר ישראלי וכתביו. התוכנית 
בשיתוף הספריה העירונית, משלבת מפגשים עם סופרים; 

הדרכה במגרש זהירות בדרכים היישובי – לתלמידי גני החובה 
ובתי-הספר היסודיים, בשתוף היחידה  לבטיחות בדרכים; 

מרכז מדע לגיל הרך – פעילות העשרה במדעים לכל תלמידי 
גן חובה וכיתות א' בעיר; לימודי מורשת וידיעת הארץ; טניס 

לגני חובה; כיתות ספורט ונבחרות ספורט בית-ספריות 
בשיתוף אגודת הספורט; תוכנית לחינוך לבריאות בגיל הרך 

תחל השנה.
ז. ביצוע תוכניות לקידום ופיתוח מנהיגות צעירה ולהתנדבות
עיר מתנדבת נוער (עמ"ן)  הפך זה מכבר לשמה השני של 

רמת-השרון, המובילה ברמה הארצית באחוז בני-הנוער 
המתנדבים במגוון פעילויות. אגף החינוך מקצה משאבים 

רבים לקורסי הכשרה לקראת התנדבות בתחומים מגוונים, 
בהתאמה לצרכיהם ובקשותיהם של בני-הנוער. במסגרת זו 

לומדים בני-הנוער מיומנויות מקצועיות, מקבלים "ארגז כלים" 
לניהול לאחריות, מחויבות והתמדה במשימות. כמו כן, 

נחשפים וחווים התנסויות, מהן לומדים את המשמעויות 
השונות של היחסים הבין-אישיים, קבלת השונה ואהבת אדם.

במקביל ליחידת הנוער המתנדב באגף החינוך, הותוותה 
תוכנית הוליסטית לחינוך לערכי נתינה והתנדבות בקרב 

בני-הנוער. תוקצבו הוקצו שעות חינוך מכיתה ז' ועד יב' ובניית 
מערך ההוראה-למידה בבתי-הספר העל-יסודיים בעיר. 

"ממעורבות להתנדבות" - תוכנית לימודים בין-תחומית לשעורי 
החינוך בחטיבות-הביניים תוך תוספת שעת חינוך שלישית 
לכיתה, בהשקעת הרשות המקומית. תוספת שעת החינוך 
השלישית נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, 
לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, וקבוצות 
נוספות במוסדות החינוך ובקהילה, להעלות את מספר 
קבוצות המנהיגות בבתי-הספר ולהניע את התלמידים 

להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי מתפתח 
ומקושר לתוכניות הלימודים בתחומי הדעת הנוספים. מתוך 

כך נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות, ומועצות 
התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות בקהילה.  הפעולות 

המתוארות להלן, מתקיימות ביוזמת אגף החינוך באמצעות 
רכזת התנדבויות בני-נוער וכן ביוזמות מוסדות החינוך וגופים 

בקהילה. כל תוכנית מושתתת על עקרון השותפות בה 
מעורבים בני-נוער, תלמידי מוסדות החינוך בעיר, ועל איגום 

משאבים בין מוסדי בעיר.עשרות תחומי הכשרה לנוער 
מתנדב מוצעים מידי שנה לתלמידי העיר, החל מכיתות ה' 

ועד יב'.
להלן שתי תוכניות דגל:

"רגישות לנגישות" – חלק מרכזי בערכים שעליהם מחנכת 
מערכת החינוך בא לידי ביטוי בתכנית החינוכית 'רגישות 
לנגישות', שמפעילה יחידת התנדבות נוער באגף החינוך, 

בראשותה של דליה רצון. התוכנית נועדה להעלות את 
המודעות לצרכים של בעלי מוגבלויות ולשינוי דעות קדומות, 

במסגרתה מכשירים ומלווים בני-נוער לקחת חלק פעיל 
ומרכזי באיתור ומיפוי מפגעים ומקומות שאינם נגישים ברחבי 
העיר. זאת, לצד ייזום פעילויות להעלאת המודעות הן בביה"ס 

והן בקהילה כולה למוגבלויות השונות והצורך בנגישות 
מתאימה. המודל בנוי משני נדבכים, הרמה העירונית והרמה 

הבית-ספרית (העל-יסודיים). הפעילות בבנדבכים השונים 
מקבילה ושזורה זו בזו. למעשה, כל שנה קבוצת העמיתים 

היא הדואגת והאחראית להפעלת התכנית בבתי הספר. 
לאחרונה התקיימו פעילויות שיא בחלק מבתי-הספר 

העל-יסודיים - "שבוע רגישות לנגישות". במהלך שבוע זה 
משתתפים התלמידים בשורה של פעילויות והתנסויות 

שהמחישו את המוגבלויות השונות במטרה לנסות ולהבין את 
הקשיים של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. כך למשל, ניסו 

בני-הנוער להעביר מסר כשעל אוזניהם אוזניות אטומות, ניסו 
לאתר דרכם בחדר חשוך כשעיניהם מכוסות ואף התניידו 

באמצעות כסאות גלגלים. 
"יחידת כפיר" - תוכנית ההתנדבות 'יחידת כפיר' מכשירה 
בני-נוער למתן סיוע לאוכלוסיה בשעת חירום. במסגרת 

התוכנית, שהינה ייחודית מסוגה בארץ,  עוברים בני-הנוער 
הכשרה בתחומים שונים הקשורים בזמן חירום על-ידי גורמים 

מקצועיים מפיקוד העורף ובשיתוף מחלקת הנוער של אגף 
החינוך ובראשם מנהל מחלקת הנוער - חיים דיין, מנהלת 

יחידת התנדבות נוער עירונית - דליה רצון ומנהל מערך 

החירום של עיריית רמת-השרון – מר צדוק שהין. מבין 
הנושאים בהכשרה: התמודדות במצבי לחץ, דפוסי התנהגות 

קהילתיים במצב חרום והתמודדות איתם, דרכים להרגעה, 
עזרה ראשונה, מיומנות שיחה עם אזרחים באמצעות מוקד 

106 ועוד.
בזמן חירום אמורים בני נוער המתנדבים לפעול ברובעים 

השונים של העיר, עפ"י הנחיית  פיקוד העורף בזמן חירום. 
בראש ה"יחידה" עומדת תלמידת כיתה י"ב, תמר קדיש, 

הכפופה ישירות לראש ועדת מל"ח העירונית, האחראית על 
ששה מנהלי רובעים, גם הם תלמידי תיכוני העיר. בכל רובע 

משובצים בני-נוער מתנדבים שעברו הכשרות להתנדבות 
בתחומי עניין שונים כגון: ליצנות, תיאטרון, משחקי חשיבה, 

מספרי סיפורים, מתמטיקה ברוח אחרת, מד"א ועוד. 
המתנדבים הצעירים ישובצו בהתאם לצרכים הספציפיים 
ברובע אליו הם שייכים, הנמצא בסמוך למקום מגוריהם. 

יפעלו במקלטים, במרכזי אריזה, תחנות מד"א ועוד. כחלק 
מהכשרתם, יוצאים בני-הנוער לסמינרים מקצועיים, וסופגים 

ידע ממדריכים מקצועיים מפיקוד העורף. זאת, לצד 
השתתפות בתרגיל שטח, ביקור בבסיס צבאי והיכרות עם 

מכלולי פעולה בזמן חירום וכן סדנאות להעצמת מיומנויות 
הפעלת קבוצות, עבודת צוות ושיתופי פעולה. במהלך 

ההכשרה השנתית, השתתפו חברי 'יחידת כפיר" בסיור מודרך 
בבסיס פיקוד העורף בקריה בתל-אביב. מטרת הסיור הייתה 
להפגיש את המתנדבים עם הגורמים המקצועיים האחראים 
על הפעולות שנעשות באתרי ההרס ובחיזוק הקשר שלהם 

עם בני הנוער. בנוסף, למדו בני הנוער על ההיבטים 
הפסיכולוגיים בשעת חירום מפי מנהל השירות הפסיכולוגי 

החינוכי, ד"ר עצמון בכר.
במהלך חודש אוקטובר נערך תרגיל ארצי של פיקוד העורף – 

"נקודת מפנה 6" שבו השתתפה גם רמת-השרון. בתרגיל, 
השתתפו זו הפעם השנייה, גם חברי יחידת כפיר שסייעו 

במשימות כמו הפעלת עמדת חינוך ונוער באס"ל העירוני, 
חלוקת מים לתושבים, קבלת תושבים מפונים במרכז קליטה 

עירוני, מיפוי צרכים ומפגעים במקלטים ועוד. 
תוכנית הפעולה של "יחידת כפיר" הוצגה בפני חובב צוברי, 

קב"ט מחוז תל-אביב במשרד החינוך, על-ידי מנהלת אגף 
החינוך וצוות מחלקת הנוער, במטרה ל"העביר הלאה"  את 

עיקרי התוכנית לרשויות אחרות במחוז ובכלל. כמו כן, היו 
שותפים לתהליך ניסוחן מחדש של הנחיות חוזר מנכ"ל 

העוסקות בהפעלת בני-נוער בחירום.
מערך התנדבות הנוער מנוהל באמצעות מערכת ניהול נוער 
מתנדב - משרד החינוך, מינהל חברה ונוער יחד עם ג'וינט 

ישראל פיתחו תוכנה ייחודית, שמטרתה עליית מדרגה בניהול 
מקצועי והכשרת בני-נוער להתנדבות בקהילה. רמת-השרון 
מובילה את הטמעתה. מנהלת יחידת התנדבות נוער באגף 

החינוך, הגב' דליה רצון, הובילה לקיום יום עיון ולמידה ארצי 
בנושא, שהתקיים בעיר.

"החופש להתנדב" – במהלך חופשת הקיץ תוכניות ההתנדבות 
ממשיכות במספר ערוצים: סמינרים לקבוצות מנהיגות; 

משלחת הנוער המסורתית לעיר התאומה בגרמניה; הפעלת 
מערך קורסי הכשרה לנוער מתנדב, בינהם: קורסי מד"א, 

מד"צים, ליצני רפואה, התנדבות בבתי-חולים, שפת הסימנים, 
S.O.S חיות, בישול בכיף ועוד.

דגשים והישגים במהלך 2012
חינוך שוויוני וערכי מוביל למצוינות

רמת-השרון ממשיכה את מגמת העלייה באחוזי הזכאות 
לבגרות. מנתונים שפרסם משרד החינוך לשנת-הלימודים 

תשע"א עולה כי לרמת-השרון הישג מרשים ברמה הארצית 
באחוזי הזכאות לבגרות, והוא תולדה של עליה באחוזי 

הזכאות של תיכוני העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות 
העירייה. בתיכונים אלו עומד אחוז הזכאות לבגרות בשנת 

תשע"א על 84.9% מתלמידי י"ב.  עליה של 1.33% 
משנת-הלימודים הקודמת.

נתון מדהים נוסף מבשר כי 99.81% מהתלמידים הוגשו 
לבחינות הבגרות ואחוזי הנשירה בעיר הם מהנמוכים בארץ. 

זאת, לצד קליטת כ-100% מתלמידי החטיבות לתיכונים, 
ולנוכח העובדה כי שעור הנשירה מתיכוני העיר מהנמוכים 
בארץ. נתונים אלה הם גאווה גדולה לקהילת רמת-השרון 

כולה ולמערכת החינוך העירונית, שכן מדיניות החינוך 
השיוויונית הובילה למצויינות.

לנתונים אלו מצטרף אחוז הזכאים לבגרות המצטיינים – 
13.6%! לקטגוריה זו שייכים תלמידים משתי קטגוריות – 

האחת, בעלי ממוצע משוקלל של כל ציוני התעודה בציון של 
95 לפחות ונבחנו ב- 30 יח"ל לפחות, מתוכן 4 יח"ל לפחות 

במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. השנייה, ממוצע משוקלל של 
כל ציוני התעודה בציון של 95 לפחות ונבחנו ב-25 יח"ל 

לפחות, מתוכן 5 יח"ל במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. 
מקומה הארצי המרשים של רמת-השרון באחוזי הזכאות 
לבגרות, הוא תולדה של עליה באחוזי הזכאות של תיכוני 

העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות העירייה. 
כנגזרת מאמונה חינוכית זו, תרגומה למגוון הפעולות 

במערכת החינוך וההישגים המרשימים שהוצגו לעיל, גם 
נתוני הגיוס של תיכוני העיר ברמת-השרון – רוטברג ואלון 

ממשיכים להרקיע שחקים ולשמור על מגמת עלייה, כאשר 
אחוז הגיוס בהם עומד על 98.1%.

פתיחת משכנו החדש של בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים

בשנת-הלימודים תשע"ב נפתחו שעריו של מבנה בית-הספר 
רמ"ה למחוננים ומצטיינים, בשכונת מורשה, אליו מגיעים 

תלמידים מרחבי העיר. בשנים האחרונות, הופעול התוכניות 
שונות של מרכז רמ"ה למחוננים ומצטיינים במבנה אשכול 

הפיס. הגידול המתמשך במספר התלמידים במערכת החינוך, 
יחד עם הרחבת מגוון המסגרות המוצעות לתלמידים מחוננים 
ומצטיינים, קידמו מהלך משותף לעיריית רמת-השרון ומשרד 

החינוך להקמת מבנה בו ישכון "בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים". בבית-הספר כיתות מולטימדיה מתקדמות לצד 

אביזרי למידה ייחודיים. את בית-הספר רמ"ה פוקדים כ- 430 
תלמידים הלוקחים חלק במגוון פעילויות בית-הספר. כחלק 

מתפיסת העולם החינוכית של מערכת החינוך בעיר, 
בבית-הספר מופעלות תוכניות, חד-יומיות על-פי קבוצות גיל 

שונות, במסגרתן מגיעים התלמידים ליום-לימודים 
בבית-הספר רמ"ה, במקום לימודיהם בבית-הספר בו לומדים 

מידי יום. זאת במטרה לתת מענה לתלמידים אלו מענה 
לצרכים שלהם מצד אחד ושמירה על מקומם החברתי 

בקהילה  מצד שני.
התוכניות המופעלות בבית-הספר: "רמון" – למצטיינים בגילאי 

גן-ב'; "רמה" – מחוננים בגילאי ג'-ו'; "רם" – מחוננים בגילאי 
ו'-ט; "רמבו" – מחוננים בגילאי תיכון; "חוגי רום" – תוכנית 

העשרה בשעות אחה"צ לתלמידי היסודיים, מחוננים 
ומצטיינים; "רום לחטיבה" – תוכנית העשרה בהמשך יום 

הלימודים לתלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים.

ביקור משלחת נוער בעיר התאומה גיאורגסמרינהוטה 
שבגרמניה

רמת-השרון וגיאורגסמרינהוטה חתמו לפני כ- 37 שנה על 
הסכם ערים תאומות ומאז נרקם קשר ידידות ייחודי 

ומשמעותי ביניהן. בעשור האחרון, פועל אגף החינוך לרקום 
ולהדק הקשר סביב היכרות רב-תרבותית עכשווית והיסטורית 

של בני-הנוער משתי הערים. מרקם חשוב, מורכב ועדין 
ביחסים בין העם היהודי והעם הגרמני בכלל ובחינוך הנוער 

לסובלנות, סבלנות והדדיות בפרט. תוך כך יצאה כמידי שנה 
משלחת של בני נוער אל אתרים הקשורים בשואת היהודים 

באירופה.  המשלחת ביקרה, יחד עם בני-הנוער הגרמנים, 
באתרים הקשורים בשואה – בית אנה פרנק (אמסטרדם), ברגן 

בלזן, אנדרטת השואה בברלין ומחנה עבודה ליד העיר 
גיאורגסמרינהוטה, שרק לאחרונה התברר, על סמך חפירות 

ארכיאולוגיות, שהמקום היה מחנה ריכוז. בנוסף, ביקרו 
הנערים הישראלים והגרמנים באתרים שונים להיכרות העיר 

וגרמניה בכלל, כמו  מוסדות ציבור, הרייכסטאג,  מוזיאונים 
ועוד. 

המארחים מקבלים את המשלחת הישראלית בכבוד רב 
ומסקרים באופן נרחב את ביקור המשלחת בעיתונות 

המקומית. קבלת הפנים הרשמית, הנערכת מידי שנה,  
התקיים במעמד ראש העירייה, מר מר אנסגר פולמן ובכיריה, 

בני-הנוער והמשפחות המארחות. בדבריו הדגיש ראש 
העירייה הידידות רבת השנים בין רמת-השרון והבטיח שימשיך 

ואף יחזק את היחסים עם העיר התאומה בישראל - 
רמת-השרון. 

ילדי גני-הילדים חגגו יחדיו  64  לעצמאות ישראל
52 גני-הילדים, המונים 1890 ילדים, גננות וסייעות ציינו 
במופע חגיגי את  יום העצמאות ה-64 למדינת ישראל.  

האירוע החגיגי נפתח בהעלאת דגל ישראל לראש התורן ע"י 
חיילים מגדוד 405  בתותחנים ומגדוד 481 באוגדת עזה, 

המאומצים על-ידי רמת-השרון, שגם ערכו צעידה חיילית 
כמיטב מסורת צה"ל. האירוע בניהול ופיקוח אגף החינוך, עליו 

ניצחה הגב׳ ריבה מזרחי, מנהלת מדור גני-ילדים, כלל מופע 
ריקוד ושירה של ילדי כל הגנים, שעליהם התאמנו הילדים 

במהלך השבועות שקדמו לאירוע. שיאו של הטקס היה במיצג 
תכלית של צוות לוחמי האש של תחנת הכיבוי בעיר. הכבאים 

הדגימו לילדים שימוש בזרנוקי מים ומנופים גדולים, דרכי 
שינוע של נפגעים ועוד. טקס יום העצמאות לגני-הילדים 

נערך זו הפעם השנייה באצטדיון הכדורגל. זאת, מפאת 
הגידול הניכר והמתמשך במספר הילדים הנרשמים למערכת 

החינוך בעיר כבר מגיל 3 בשנים האחרונות.

עיר רוקדת 
תלמידי כיתות ד' ו-ה' "רקדו כל הדרך" לסיום שנת-הלימודים 

תשע"ב, בערבי מופע חגיגיים שכולם מוסיקה וריקודים.
התוכנית "עיר רוקדת", בה לומדים תלמידי כיתות ד' ריקודי 

עם ותלמידי כיתות ה' ריקודים סלוניים, כבר הפכה מזמן 
לחוויה קהילתית של ממש. כמידי שנה הפליאו תלמידי 

בתי-הספר היסודיים בערבי ריקוד חגיגיים לסיכום שנת 
הפעילות וסחפו את הקהל.  התלמידים סיכמו שנה של 
מחולות במסיבת הסיום המסורתית, שהתקיימה במגרש 

הספורט של חטיבת-הביניים קלמן. בליווי המורה גליה כהנא, 
העלו יחד 578 תלמידי השכבה ריקודים לצלילי 12 שירים 

ישראלים. בסיום העניק ראש העירייה, מר איציק רוכברגר, 
תעודת הוקרה לכל בית-ספר ובנוסף תקליטור ובו שירי 

המופע. תלמידי כיתות ה' סיכמו שנה של ריקודים סלוניים 
בערב סיום צבעוני במיוחד.  במהלך הערב, הציג כל בית-ספר 

ריקוד בסגנון סלוני מסוים, בליווי תלבושות צבעוניות 
ומוקפדות. האירוע התקיים באולם "אורנים", אשר היה גדוש 

בהורים ובתושבים נלהבים. 

מהיסודי לחטיבה: טקס סיום שנה מרגש לתלמידי 
כיתות ו' 

463 בוגרי כיתות ו׳ משבעת בתי-הספר היסודיים חגגו את 
סיום לימודיהם. הטקס היישובי התקיים בסימן שירה עברית 

ונפתח במופע "אין לי ארץ אחרת", של מיטב היוצרים, כותבים 
ומלחינים שבזמר הישראלי.

יריד תעסוקה לנוער
יריד תעסוקה לנוער נערך זו השנה השנייה. היריד הופק 

ותוכנן על-ידי מחלקת הנוער באגף החינוך. חיים דיין, מנהל 
המחלקה יחד עם חברי מועצת הנוער והתלמידים (מנתר"ה) 

עמלו על פרסום האירוע, חלוקת מידע לנוער לפני היריד 
ובמהלכו וכן, עזרה בהפקת האירוע יחד עם מומחה בתחום. 

כ-200 בני-נוער הגיעו ליריד שנערך מרחבת מגרש הכדורסל 
של חטיבת-הביניים קלמן. במקום הוצבו דוכני תעסוקה של 

בתי-עסק ברמת-השרון ובסביבותיה. נערכו ראיונות ראשוניים, 
חולק מידע רלוונטי מטעם שירות התעסוקה וכן הונפקו 

פנקסי עבודה לנוער בגילאי 14 ומעלה. 

היערכות לוגיסטית 
510 תלמידים חדשים בבתי-הספר ובגני-הילדים:

עיריית רמת-השרון מאפשרת ואף מעודדת הורים לילדים 
בגילאי 3-4 להירשם לגני-הילדים במערכת הציבורית. לאור 

הגידול הניכר והמתמשך של אוכלוסיה צעירה, הקימה 
העירייה  17 גני-ילדים חדשים ב-7 השנים האחרונות. חוק 

חינוך חינם שחוקק בחודש ינואר 2012  היווה עבורנו הזדמנות 
לסייע בידי הורים המעוניינים בכך, לרשום ילדיהם לגני העיר. 

למרות הזמן הקצר נבנו  10 גני-ילדים נוספים, בהשקעה 
כספית גדולה ובאיוש צוותים ובהבניית מערכת גני-הילדים 
המותאמת לקליטה מיטבית של  1,950 תלמידים בגיל הרך, 

בהם ילדים בחינוך המיוחד ובגן בזרם החינוך הממלכתי-דתי. 
כמו כן, הותאמו חדרים לכיתות-אם ונוספו כיתות לימוד 

בבתי-הספר – בהתאם לגידול במספר התלמידים.
שדרוג והחלפת מערכות מיזוג, תאורה: בהתאם לתוכנית 

הרב-שנתית.
הצטיידות טכנולוגית – בהתאם לתוכנית הרב-שנתית של אגף 

החינוך, להצטיידות בכיתות טכנולוגיות מתקדמות במערכת 
החינוך, הוקמו 44 'כיתות חכמות' המצויידות בלוח חכם 
ומחשב ו- 45 כיתות מקוונות המצויידות במקרן ומחשב.

פיתוח סביבות למידה – מבנים וחצרות בוצעו עבודות בטיחות 
ייעודיות בכל מוסדות החינוך בהתאם לבדיקות ולממצאים 

בכל התחומים.

"לא נפסיק ללכת" זכה באוסקר
סרטם של בוגרי מגמת תקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר  

להשתתף בתחרות הבין-לאומית לסרטי תלמידים בהוליווד, 
וזכה לתואר "הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר". הסרט "לא 

נפסיק ללכת" שהופק כפרויקט גמר של תלמידי י"ב במגמת 
התקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר מבין 400 סרטים מרחבי 

  ISFFH -העולם לייצג את ישראל בתחרות ה
 (International Student Film Festival Hollwood)

הנחשבת ל"אוסקר של סרטי התלמידים".

"גולן ירוק" 
בית-הספר היסודי "גולן" הוסמך מטעם המשרד להגנת 

הסביבה ל"בית-ספר ירוק". ההסמכה הוענקה כהכרה בחינוך 
סביבתי משמעותי המתקיים בבית-הספר. בית-הספר מצטרף 

לשאר בתי-הספר שכבר הוסמכו או נמצאים בשלבים 
האחרונים לקראת ההסמכה.

"הדר בשדרה" 
תערוכת כרזות של תלמיד בית-הספר "הדר" ליום הולדתה 

ה-90 של לרמת-השרון הועלתה לאורך שד' ביאליק. תלמידי 
בית הספר למדו את סוגת הכרזה ועל ההיסטוריה של העיר 

והכינו את הכרזות בקבוצות עבודה תוך שיתוף פעולה בין 
ילדים והורים.

מערכת החינוך
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מערכת החינוך של רמת-השרון חרתה על דגלה את המטרה 
הראשונה בחוק החינוך הממלכתי, לחנך אדם להיות אוהב 

אדם. מערכת החינוך ברמת-השרון תדאג שכל תלמיד ירגיש 
שייך, חשוב, מכובד ויממש את הפוטנציאל הטמון בו בחברה 

מקבלת ותומכת.
מתוך כך, תורגם החזון למטרות ויעדים הבאים לידי ביטוי 

בתוכניות העבודה של מינהל החינוך על יחידותיו. 
תקציב החינוך, כשליש מן התקציב השוטף של עיריית 

רמת-השרון על סך 106 מיליון ₪, מבטא את מקומו החשוב 
ביותר של החינוך בתפיסת העולם של העירייה.

הפעולות ליישום המטרות והיעדים:
א.תגבור שעות סיוע לתלמידים לצד הכשרת סגלי החינוך 
והרחבת מגוון התוכניות והפעולות עבור אוכלוסיות בעלות 

צרכים ייחודיים. 
תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; 
הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי 

לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר 
התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני 
תמיכה: ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה 

לילדים בסיכון בגיל הרך; פר"ח – מימון עירוני מלא לתוכנית. 
סטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב פועלים בבתי-הספר 
האינטגרטיביים בעיר. שילוב מתנדבים במוסדות החינוך 

בשיתוף רכזת ארגוני המתנדבים העירונית.
                   

ב.פתיחת מסגרות ייחודיות לצורך מתן מענה לפרט במוסדות 
החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 18

המנהיגות החינוכית בעיר, פועלת בשנים האחרונות ביתר 
שאת לייזום, פיתוח ומימון מסגרות, תוכניות ומסלולים 

ייחודיים תוך הכשרת הצוותים החינוכיים לאיתור אבחון 
ופיתוח מענים מותאם, לכלל התלמידים במערכת, בדגש של 

מצויינות אקדמית וחברתית-ערכית.

להלן דגשים על תוכניות הדגל:
תוכנית ה"מא"ה" – מסלול אימון להצלחה

התוכנית, נוסדה בשנת 2007 – שנת הלימודים תשס"ח, והינה 
תוכנית ייחודית ראשונה מסוגה בארץ הפועלת  בתיכונים 

ברמת-השרון.
"תכנית המאה" המופעלת בתיכוני העיר, אותה הגו והוציאו 

לפועל אגף החינוך של עיריית רמת-השרון ומנהלי התיכונים 
בשיתוף עם "המכון לחינוך דמוקרטי", נבנתה,  בהשראת 

מודלים שונים של חינוך בארץ ובעולם ובהתאמה ליתרונותיה 
ולנקודות החוזק של קהילת רמת-השרון. התכנית מושתתת 

על שני עקרונות מרכזיים "מבוגר משמעותי" עבור התלמידים 
וחיבור של הקהילה לעולם החינוך. מבוגר משמעותי הוא  אד 

שהתלמידים רואים בו בעל ערך עבורם – והוא יזוהה כך  
כאשר יעזור להם לאתר את נקודות החוזק שלהם ולממשן. 

בנייתה של תכנית המא"ה הובילה לעליית מדרגה
בקליטת התלמידים לתיכונים, ההישגיות ומניעת הנשירה. 
הפעילות נעשית בקבוצות של כ-15 תלמידים ומסתייעת 

בליווי ואימון אישיים על בסיס יומי, על-ידי מבוגרים 
משמעותיים, מתנדבים בקהילה, מומחים בתחומיהם. 

התלמידים לומדים מקצועות חובה לבגרות ויכולים לבחור 
מקצועות נוספים, בהתאם ליכולותיהם. פיתוח המצוינות 

האישית של התלמיד מושתת על האמונה,  כי לכל ילד תחום 
עניין שבו יוכל להצטיין כך שיוכל לחוות הצלחה שתוביל 

לחיזוק אמונו ביכולותיו ולחיזוק הדימוי העצמי. במסגרת זו, 
כל תלמיד בוחר להתמחות במשך יום בשבוע במקום התמחות 

מחוץ לביה"ס, בתחום בו הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו 
ויכולותיו ולהצטיין בו. ביוני 2012 סיימו תלמידי המחזור 

השלישי של התוכנית, בשני התיכונים, י"ב שנים במערכת 
החינוך ומרביתם עברו את בחינות הבגרות בהצלחה רבה. 

התוכנית, מוכרת ומוערכת על-ידי משרד החינוך, מהווה מוקד 
עליה ללמידת עמיתים מכל רחבי הארץ.

תוכנית עירונית – מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור
תוכנית זו נכנסה בתשע"ג לשנתה הרביעית במערכת החינוך 

העירונית והיא מבוססת על שני  עקרונות מרכזיים – מבוגר 
משמעותי וקהילה מחנכת דור, במסגרת הטמעת עקרונות 

תוכנית המא"ה בכל מערכת החינוך ברמת-השרון.  התוכנית 
גורסת שלכל תלמיד אזורי חוזק ויש לאתר ווסייע במיצוי  

הפוטנציאל האישי במגוון התחומים, בעזרת הידע, המקצועיות 
והיכולת - המצויים בכל  מוסד חינוכי ובעזרת המעשה 
החינוכי – שהוא נחלת הקהילה כולה. לפיכך, הגורמים 

המרכזיים הם: 1.  מבוגר משמעותי – אותו אדם שהתלמידים 
רואים בו משמעותי עבורם, כאשר יעזור להם לאתר את 

נקודות החוזק שלהן ולהביאן לידי ביטוי בקבוצה ובקהילה 2. 
קהילה מחנכת דור – מתוך אמונה  שהחיבור בין הקהילה 

לחינוך יוצר הזדמנויות ואפשרויות רבות. לפי תפיסה זו 
המוטיבציה מגיעה דרך אזורי החוזק של התלמיד, שכאשר 

הוא מקבל עזרה ומאפשרים לו לחוות הצלחה, יוכל להתמודד 
ביתר הצלחה עם מקומות חלשים יותר ולצמוח דרכם.  חיבור 

הקהילה לחינוך יאפשר לתלמידים התפתחות סביב אזורי 
החוזק, התפתחות אשר תבוא לידי ביטוי בקרב הקהילה ובכך 

תיצור מעגל קהילתי של לימוד ויצירה משותפת . 

דגשי התוכנית:
מיקוד והעצמת העשייה הבית-ספרית המושתתת על שני 
העקרונות המרכזיים של התוכנית העירונית, לצד תהליכי 

למידה ומשוב פנימיים; יצירת מסגרות שיאפשרו מתן ביטוי 
לייחודיותו של כל בית-ספר במסגרת עקרונות התוכנית;  

יצירת שפה חינוכית עירונית – בדומה למערכות החינוך 

המתקדמות בעולם, - בהתבסס על המשאבים הייחודיים 
ונקודות החוזק של היישוב. בכך הופך התהליך החינוכי 

לתהליך הוליסטי וליצירת קהילה חזקה שבה קשר הדוק 
וישיר בין מבוגרים, ילדים ונוער; המשך הכשרת מורים 
כמבוגרים משמעותיים לתלמידיהם באמצעות תהליכי 

הכשרה הנעשים, בין היתר, במסגרת 'שעות השהייה' ב"אופק 
חדש"; איתור והעצמת אזורי החוזק של התלמיד והעמקת 

הקשר וההיכרות עימו, יחד עם הכשרת המורה לניהול דיאלוג 
משמעותי עם התלמידים במעגלי השיח, בשעות פרטניות 

ובשיחה האישית המתקיימים במסגרת "אופק חדש";  יישום 
עקרונות החינוך האישי בתחומי עשייה נוספים בבית-הספר. 

החל מאשתקד נעשתה עליית מדרגה בשני מישורים:  
הראשון, הקניית ידע, שינוי עמדות ומתן כלים למורים 

להתמודדות עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז. השני, 
עמקת תהליכי ההיכרות של המחנך עם תלמידיו, לאיתור 
נקודות החוזק והעצמתן לכדי מצוינות בכל שכבות הגיל.

מקומה הייחודי של מערכת החינוך של רמת-השרון ניכר 
בבקשות של בעלי התפקידים לפקוד את העיר בכדי ללמוד 

מקרוב ולנסות ליישם מהלכים דומים בעירם. בזמן הקצר 
שחלף, ביקרו במערכת החינוך נציגים רבים ובכירים של 

משרד החינוך ומינהלי אגפי חינוך ברשויות מרחבי הארץ 
כולה.

עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית
"עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" הינה תוכנית לאומית 

להגדלת מספר הבוגרים המתמחים בתחומי המדע 
והטכנולוגיה. רמת-השרון נכללה בתוכנית, לאחר שמינהל 
המדע והטכנולוגיה במטה משרד החינוך מצא, כי הן ההון 

האנושי, קרי צוותי ההוראה והן התלמידים הם ברמה הגבוהה 
ביותר. זאת, נוסף על נכונות הרשות המקומית להשקיע 

משאבים משלה לצורך עמידה בתקנים הנדרשים  ממרחבי 
הלמידה:  מעבדות מדעים, מחשבים ואמצעי הוראה-למידה 

טכנולוגיים מתקדמים. 
נוסף על לימודי  הליבה אותה לומדים כלל התלמידים, 

לומדים התלמידים שבתוכנית שעתיים שבועיות נוספות של 
מתמטיקה; שעתיים נוספות של מדעי המחשב ושעתיים 
נוספות פיסיקה. שיעורי המדעים יילמדו על-פי תוכנית 

לימודים ייחודית המיועדת לעתודה. 

"אקדמיה בתיכון"
תיכוני העיר "רוטברג" ו"אלון" יהיו חלק מתכנית פיילוט של 

משרד החינוך, ראשונה מסוגה בארץ שתפעל בתשע"ג בכ-85 
תיכונים ברחבי הארץ. ממטרות התכנית: הנגשת ההשכלה 

הגבוהה, טיפוח ההון האנושי וחיזוק החינוך הציבורי. התכנית 
מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים וכוללת 
בין השאר: קורסים לקרדיטציה אקדמית של האוניברסיטה 

הפתוחה; המרת בחינות הבגרות בהיקף מלא או חלקי; קורס 
מבוא - אוריינות אקדמית או אשנב למתמטיקה.

המשך תמיכה ופיתוח במסגרות ייחודיות
כיתות חינוך מיוחד בכל שכבות הגיל, החל מגני-הילדים, ועד 

לתיכונים ועד בכלל; מרכזי מהו"ת לתלמידים לקויי למידה 
בתיכונים; מרכז רמון – לתלמידים מוכשרים בגיל גן חובה 

וכיתות  א'-ב'; מרכזי  רמה  ורם – לטיפוח מחוננים; רום 
לחטיבה – תוכנית למצטיינים בחטיבות הביניים; רם ליסודי – 

העשרה לתלמידים מצטיינים בכיתות ג'; מרכז עירוני רקפת – 
לתלמידים לקויי למידה; מועדוניות טיפוליות - לגילאי היסודי, 
בשתוף עם הרווחה והמתנ"סים. תוכנית "אמירים" – לתלמידים 

מצטיינים בבתי-הספר היסודיים; 
ג.תוספת שעות הוראה בכל בתי-הספר וכן תוספת שעות חינוך 

לכיתות ז'-יב'
על מנת לקדם את מטרותיה ויעדיה של התוכנית העירונית 

ברמות השונות, הוגדרו שני ערוצי פעולה עיקריים: 
תוספת שעות חינוך ע"י הרשות (מכיתה א'-י'): מעבר לשעות 
הניתנות לכיתות א'-ח' לקיומם של "מעגלי שיח" לצד שיעורי 

חינוך, מממנת העירייה שעות נוספות עבור לפחות מעגל שיח 
אחד ושיעור חינוך נוספים. בכיתות ט'-י' מוסיפה הרשות 4 

שעות לכל כיתה מעבר לתקן משרד החינוך כך שהתלמידים 
נפגשים 5-4 פעמים בשבוע עם מחנך הכיתה. תוספת הזמן 
מאפשרת תקשורת בין-אישית טובה יותר, היכרות עם מגוון 

נושאים ותחומים מחיי התלמידים, גם מעבר לשעות 
הלימודים, זיהוי נקודות החוזק שלהם, יצירת מנגנוני העצמה 

וחיזוק תחושת המסוגלות למצוינות. 
בניית מערך למידה והכשרה מקיף –  טיפוח ההון האנושי 

באמצעות תוכנית הכשרה ייחודית המבוססת על  הידע, 
המקצועיות והיכולת שבכל מוסד חינוך.  המורים הם הגורם 

המרכזי בתהליך החינוכי של ילדינו, תוך יצירת חיבור 
משמעותי בין  החיים הבית-ספריים לשעות הפנאי.

ד.סיוע למשפחות בהוצאות לחינוך
בהתאם למדיניות, משתתפת העירייה בהוצאות למשפחות 

תלמידים שאין ידן משגת.  זאת, כפועל יוצא מתפיסת עולם 
הדוגלת בשוויון הזדמנויות, שלפיה מאף תלמיד לא תישלל  

האפשרות לקחת חלק בפעילות עירונית בשל מצוקה 
כלכלית. לצורך כך הוגדרו קריטריונים ייעודיים לפני שנים 

אחדות ובהתאמה נבנה נוהל יחד אגף הרווחה.
ה.תגבור תקנים לבעלי תפקידים

מדריכות מניעת נשירה בחטיבות-הביניים, בשיתוף הרשות 
למניעת אלימות; פסיכולוגים – תוספת תקנים לאיוש 

פסיכולוגים למוסדות חינוך מגיל הקדם יסודי כולל לתיכונים; 
תוספת סייעות הסתגלות בגני-הילדים – רבעון ראשון של 

שנת-הלימודים בגני טרום טרום חובה; איוש חובשים 
בבתי-הספר בהמלך שנת הלימודים; 

ו.פיתוח תוכניות העשרה עירוניות
מגוון התוכניות והעושר המוצע לתלמידי העיר, בפיקוח 

משותף של משרד החינוך ואגף החינוך, מפורט להלן: דו-קיום 
– הפעלה ומימון התוכנית בשני בתי-הספר העל-יסודיים; 

חינוך מוסיקלי – חשיפת תלמידי בתי-הספר לסגנונות 
מוסיקה, כלי נגינה והרכבים באמצעות עמיתיהם,  תלמידי 

הקונסרבטוריון של אגף החינוך העירוני, כחלק מתוכנית 
הלימודים; עיר רוקדת - תלמידי כיתות ד' לומדים ריקודי עם 
ותלמידי כיתות ה' לומדים ריקודים סלוניים כחלק מתוכנית 

הלימודים; ליבת הטיולים – תוכנית המשותפת למשרד החינוך 
מינהל חברה ונוער, היחידה לשל"ח וידיעת הארץ – יישום 

תוכנית הליבה של משרד החינוך להכרת הארץ ואהבת 
המולדת. במסגרתה סיורים המותאמים לתוכניות הלימודים 

בשכבות הגיל השונות, החל מסביבת הגן ובית-הספר בשכבות 
הקדם יסודי, העיר, במסגרת לימודי 'היישוב שלי', ניווטים 

ומקומות ואתרים ייחודיים, המשך ברחבי הארץ. מזה שלוש 
שנים מתקיימים סיורים לירושלים, המתוכננים מודרכים 
ומתוקצבים בשותפות של מוסדות החינוך, אגף החינוך 

ומשרד החינוך. גם השנה יצאו תלמידי שכבה יא' בתיכוני 
העיר ל"מסע ישראלי", שנועד לחזק את זהותו האישית, 

היהודית והציונית של התלמיד ואת מקומו בחברה, בקהילה, 
והקשר לעמו, לארצו ולמדינת ישראל; תגבור פעולות לעידוד 
קריאה – כלל תלמידי בתי-הספר היסודיים וחטיבות-הביניים 

משתתפים בפעילויות  להכרת סופר ישראלי וכתביו. התוכנית 
בשיתוף הספריה העירונית, משלבת מפגשים עם סופרים; 

הדרכה במגרש זהירות בדרכים היישובי – לתלמידי גני החובה 
ובתי-הספר היסודיים, בשתוף היחידה  לבטיחות בדרכים; 

מרכז מדע לגיל הרך – פעילות העשרה במדעים לכל תלמידי 
גן חובה וכיתות א' בעיר; לימודי מורשת וידיעת הארץ; טניס 

לגני חובה; כיתות ספורט ונבחרות ספורט בית-ספריות 
בשיתוף אגודת הספורט; תוכנית לחינוך לבריאות בגיל הרך 

תחל השנה.
ז. ביצוע תוכניות לקידום ופיתוח מנהיגות צעירה ולהתנדבות
עיר מתנדבת נוער (עמ"ן)  הפך זה מכבר לשמה השני של 

רמת-השרון, המובילה ברמה הארצית באחוז בני-הנוער 
המתנדבים במגוון פעילויות. אגף החינוך מקצה משאבים 

רבים לקורסי הכשרה לקראת התנדבות בתחומים מגוונים, 
בהתאמה לצרכיהם ובקשותיהם של בני-הנוער. במסגרת זו 

לומדים בני-הנוער מיומנויות מקצועיות, מקבלים "ארגז כלים" 
לניהול לאחריות, מחויבות והתמדה במשימות. כמו כן, 

נחשפים וחווים התנסויות, מהן לומדים את המשמעויות 
השונות של היחסים הבין-אישיים, קבלת השונה ואהבת אדם.

במקביל ליחידת הנוער המתנדב באגף החינוך, הותוותה 
תוכנית הוליסטית לחינוך לערכי נתינה והתנדבות בקרב 

בני-הנוער. תוקצבו הוקצו שעות חינוך מכיתה ז' ועד יב' ובניית 
מערך ההוראה-למידה בבתי-הספר העל-יסודיים בעיר. 

"ממעורבות להתנדבות" - תוכנית לימודים בין-תחומית לשעורי 
החינוך בחטיבות-הביניים תוך תוספת שעת חינוך שלישית 
לכיתה, בהשקעת הרשות המקומית. תוספת שעת החינוך 
השלישית נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, 
לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, וקבוצות 
נוספות במוסדות החינוך ובקהילה, להעלות את מספר 
קבוצות המנהיגות בבתי-הספר ולהניע את התלמידים 

להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי מתפתח 
ומקושר לתוכניות הלימודים בתחומי הדעת הנוספים. מתוך 

כך נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות, ומועצות 
התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות בקהילה.  הפעולות 

המתוארות להלן, מתקיימות ביוזמת אגף החינוך באמצעות 
רכזת התנדבויות בני-נוער וכן ביוזמות מוסדות החינוך וגופים 

בקהילה. כל תוכנית מושתתת על עקרון השותפות בה 
מעורבים בני-נוער, תלמידי מוסדות החינוך בעיר, ועל איגום 

משאבים בין מוסדי בעיר.עשרות תחומי הכשרה לנוער 
מתנדב מוצעים מידי שנה לתלמידי העיר, החל מכיתות ה' 

ועד יב'.
להלן שתי תוכניות דגל:

"רגישות לנגישות" – חלק מרכזי בערכים שעליהם מחנכת 
מערכת החינוך בא לידי ביטוי בתכנית החינוכית 'רגישות 
לנגישות', שמפעילה יחידת התנדבות נוער באגף החינוך, 

בראשותה של דליה רצון. התוכנית נועדה להעלות את 
המודעות לצרכים של בעלי מוגבלויות ולשינוי דעות קדומות, 

במסגרתה מכשירים ומלווים בני-נוער לקחת חלק פעיל 
ומרכזי באיתור ומיפוי מפגעים ומקומות שאינם נגישים ברחבי 
העיר. זאת, לצד ייזום פעילויות להעלאת המודעות הן בביה"ס 

והן בקהילה כולה למוגבלויות השונות והצורך בנגישות 
מתאימה. המודל בנוי משני נדבכים, הרמה העירונית והרמה 

הבית-ספרית (העל-יסודיים). הפעילות בבנדבכים השונים 
מקבילה ושזורה זו בזו. למעשה, כל שנה קבוצת העמיתים 

היא הדואגת והאחראית להפעלת התכנית בבתי הספר. 
לאחרונה התקיימו פעילויות שיא בחלק מבתי-הספר 

העל-יסודיים - "שבוע רגישות לנגישות". במהלך שבוע זה 
משתתפים התלמידים בשורה של פעילויות והתנסויות 

שהמחישו את המוגבלויות השונות במטרה לנסות ולהבין את 
הקשיים של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. כך למשל, ניסו 

בני-הנוער להעביר מסר כשעל אוזניהם אוזניות אטומות, ניסו 
לאתר דרכם בחדר חשוך כשעיניהם מכוסות ואף התניידו 

באמצעות כסאות גלגלים. 
"יחידת כפיר" - תוכנית ההתנדבות 'יחידת כפיר' מכשירה 
בני-נוער למתן סיוע לאוכלוסיה בשעת חירום. במסגרת 

התוכנית, שהינה ייחודית מסוגה בארץ,  עוברים בני-הנוער 
הכשרה בתחומים שונים הקשורים בזמן חירום על-ידי גורמים 

מקצועיים מפיקוד העורף ובשיתוף מחלקת הנוער של אגף 
החינוך ובראשם מנהל מחלקת הנוער - חיים דיין, מנהלת 

יחידת התנדבות נוער עירונית - דליה רצון ומנהל מערך 

החירום של עיריית רמת-השרון – מר צדוק שהין. מבין 
הנושאים בהכשרה: התמודדות במצבי לחץ, דפוסי התנהגות 

קהילתיים במצב חרום והתמודדות איתם, דרכים להרגעה, 
עזרה ראשונה, מיומנות שיחה עם אזרחים באמצעות מוקד 

106 ועוד.
בזמן חירום אמורים בני נוער המתנדבים לפעול ברובעים 

השונים של העיר, עפ"י הנחיית  פיקוד העורף בזמן חירום. 
בראש ה"יחידה" עומדת תלמידת כיתה י"ב, תמר קדיש, 

הכפופה ישירות לראש ועדת מל"ח העירונית, האחראית על 
ששה מנהלי רובעים, גם הם תלמידי תיכוני העיר. בכל רובע 

משובצים בני-נוער מתנדבים שעברו הכשרות להתנדבות 
בתחומי עניין שונים כגון: ליצנות, תיאטרון, משחקי חשיבה, 

מספרי סיפורים, מתמטיקה ברוח אחרת, מד"א ועוד. 
המתנדבים הצעירים ישובצו בהתאם לצרכים הספציפיים 
ברובע אליו הם שייכים, הנמצא בסמוך למקום מגוריהם. 

יפעלו במקלטים, במרכזי אריזה, תחנות מד"א ועוד. כחלק 
מהכשרתם, יוצאים בני-הנוער לסמינרים מקצועיים, וסופגים 

ידע ממדריכים מקצועיים מפיקוד העורף. זאת, לצד 
השתתפות בתרגיל שטח, ביקור בבסיס צבאי והיכרות עם 

מכלולי פעולה בזמן חירום וכן סדנאות להעצמת מיומנויות 
הפעלת קבוצות, עבודת צוות ושיתופי פעולה. במהלך 

ההכשרה השנתית, השתתפו חברי 'יחידת כפיר" בסיור מודרך 
בבסיס פיקוד העורף בקריה בתל-אביב. מטרת הסיור הייתה 
להפגיש את המתנדבים עם הגורמים המקצועיים האחראים 
על הפעולות שנעשות באתרי ההרס ובחיזוק הקשר שלהם 

עם בני הנוער. בנוסף, למדו בני הנוער על ההיבטים 
הפסיכולוגיים בשעת חירום מפי מנהל השירות הפסיכולוגי 

החינוכי, ד"ר עצמון בכר.
במהלך חודש אוקטובר נערך תרגיל ארצי של פיקוד העורף – 

"נקודת מפנה 6" שבו השתתפה גם רמת-השרון. בתרגיל, 
השתתפו זו הפעם השנייה, גם חברי יחידת כפיר שסייעו 

במשימות כמו הפעלת עמדת חינוך ונוער באס"ל העירוני, 
חלוקת מים לתושבים, קבלת תושבים מפונים במרכז קליטה 

עירוני, מיפוי צרכים ומפגעים במקלטים ועוד. 
תוכנית הפעולה של "יחידת כפיר" הוצגה בפני חובב צוברי, 

קב"ט מחוז תל-אביב במשרד החינוך, על-ידי מנהלת אגף 
החינוך וצוות מחלקת הנוער, במטרה ל"העביר הלאה"  את 

עיקרי התוכנית לרשויות אחרות במחוז ובכלל. כמו כן, היו 
שותפים לתהליך ניסוחן מחדש של הנחיות חוזר מנכ"ל 

העוסקות בהפעלת בני-נוער בחירום.
מערך התנדבות הנוער מנוהל באמצעות מערכת ניהול נוער 
מתנדב - משרד החינוך, מינהל חברה ונוער יחד עם ג'וינט 

ישראל פיתחו תוכנה ייחודית, שמטרתה עליית מדרגה בניהול 
מקצועי והכשרת בני-נוער להתנדבות בקהילה. רמת-השרון 
מובילה את הטמעתה. מנהלת יחידת התנדבות נוער באגף 

החינוך, הגב' דליה רצון, הובילה לקיום יום עיון ולמידה ארצי 
בנושא, שהתקיים בעיר.

"החופש להתנדב" – במהלך חופשת הקיץ תוכניות ההתנדבות 
ממשיכות במספר ערוצים: סמינרים לקבוצות מנהיגות; 

משלחת הנוער המסורתית לעיר התאומה בגרמניה; הפעלת 
מערך קורסי הכשרה לנוער מתנדב, בינהם: קורסי מד"א, 

מד"צים, ליצני רפואה, התנדבות בבתי-חולים, שפת הסימנים, 
S.O.S חיות, בישול בכיף ועוד.

דגשים והישגים במהלך 2012
חינוך שוויוני וערכי מוביל למצוינות

רמת-השרון ממשיכה את מגמת העלייה באחוזי הזכאות 
לבגרות. מנתונים שפרסם משרד החינוך לשנת-הלימודים 

תשע"א עולה כי לרמת-השרון הישג מרשים ברמה הארצית 
באחוזי הזכאות לבגרות, והוא תולדה של עליה באחוזי 

הזכאות של תיכוני העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות 
העירייה. בתיכונים אלו עומד אחוז הזכאות לבגרות בשנת 

תשע"א על 84.9% מתלמידי י"ב.  עליה של 1.33% 
משנת-הלימודים הקודמת.

נתון מדהים נוסף מבשר כי 99.81% מהתלמידים הוגשו 
לבחינות הבגרות ואחוזי הנשירה בעיר הם מהנמוכים בארץ. 

זאת, לצד קליטת כ-100% מתלמידי החטיבות לתיכונים, 
ולנוכח העובדה כי שעור הנשירה מתיכוני העיר מהנמוכים 
בארץ. נתונים אלה הם גאווה גדולה לקהילת רמת-השרון 

כולה ולמערכת החינוך העירונית, שכן מדיניות החינוך 
השיוויונית הובילה למצויינות.

לנתונים אלו מצטרף אחוז הזכאים לבגרות המצטיינים – 
13.6%! לקטגוריה זו שייכים תלמידים משתי קטגוריות – 

האחת, בעלי ממוצע משוקלל של כל ציוני התעודה בציון של 
95 לפחות ונבחנו ב- 30 יח"ל לפחות, מתוכן 4 יח"ל לפחות 

במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. השנייה, ממוצע משוקלל של 
כל ציוני התעודה בציון של 95 לפחות ונבחנו ב-25 יח"ל 

לפחות, מתוכן 5 יח"ל במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. 
מקומה הארצי המרשים של רמת-השרון באחוזי הזכאות 
לבגרות, הוא תולדה של עליה באחוזי הזכאות של תיכוני 

העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות העירייה. 
כנגזרת מאמונה חינוכית זו, תרגומה למגוון הפעולות 

במערכת החינוך וההישגים המרשימים שהוצגו לעיל, גם 
נתוני הגיוס של תיכוני העיר ברמת-השרון – רוטברג ואלון 

ממשיכים להרקיע שחקים ולשמור על מגמת עלייה, כאשר 
אחוז הגיוס בהם עומד על 98.1%.

פתיחת משכנו החדש של בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים

בשנת-הלימודים תשע"ב נפתחו שעריו של מבנה בית-הספר 
רמ"ה למחוננים ומצטיינים, בשכונת מורשה, אליו מגיעים 

תלמידים מרחבי העיר. בשנים האחרונות, הופעול התוכניות 
שונות של מרכז רמ"ה למחוננים ומצטיינים במבנה אשכול 

הפיס. הגידול המתמשך במספר התלמידים במערכת החינוך, 
יחד עם הרחבת מגוון המסגרות המוצעות לתלמידים מחוננים 
ומצטיינים, קידמו מהלך משותף לעיריית רמת-השרון ומשרד 

החינוך להקמת מבנה בו ישכון "בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים". בבית-הספר כיתות מולטימדיה מתקדמות לצד 

אביזרי למידה ייחודיים. את בית-הספר רמ"ה פוקדים כ- 430 
תלמידים הלוקחים חלק במגוון פעילויות בית-הספר. כחלק 

מתפיסת העולם החינוכית של מערכת החינוך בעיר, 
בבית-הספר מופעלות תוכניות, חד-יומיות על-פי קבוצות גיל 

שונות, במסגרתן מגיעים התלמידים ליום-לימודים 
בבית-הספר רמ"ה, במקום לימודיהם בבית-הספר בו לומדים 

מידי יום. זאת במטרה לתת מענה לתלמידים אלו מענה 
לצרכים שלהם מצד אחד ושמירה על מקומם החברתי 

בקהילה  מצד שני.
התוכניות המופעלות בבית-הספר: "רמון" – למצטיינים בגילאי 

גן-ב'; "רמה" – מחוננים בגילאי ג'-ו'; "רם" – מחוננים בגילאי 
ו'-ט; "רמבו" – מחוננים בגילאי תיכון; "חוגי רום" – תוכנית 

העשרה בשעות אחה"צ לתלמידי היסודיים, מחוננים 
ומצטיינים; "רום לחטיבה" – תוכנית העשרה בהמשך יום 

הלימודים לתלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים.

ביקור משלחת נוער בעיר התאומה גיאורגסמרינהוטה 
שבגרמניה

רמת-השרון וגיאורגסמרינהוטה חתמו לפני כ- 37 שנה על 
הסכם ערים תאומות ומאז נרקם קשר ידידות ייחודי 

ומשמעותי ביניהן. בעשור האחרון, פועל אגף החינוך לרקום 
ולהדק הקשר סביב היכרות רב-תרבותית עכשווית והיסטורית 

של בני-הנוער משתי הערים. מרקם חשוב, מורכב ועדין 
ביחסים בין העם היהודי והעם הגרמני בכלל ובחינוך הנוער 

לסובלנות, סבלנות והדדיות בפרט. תוך כך יצאה כמידי שנה 
משלחת של בני נוער אל אתרים הקשורים בשואת היהודים 

באירופה.  המשלחת ביקרה, יחד עם בני-הנוער הגרמנים, 
באתרים הקשורים בשואה – בית אנה פרנק (אמסטרדם), ברגן 

בלזן, אנדרטת השואה בברלין ומחנה עבודה ליד העיר 
גיאורגסמרינהוטה, שרק לאחרונה התברר, על סמך חפירות 

ארכיאולוגיות, שהמקום היה מחנה ריכוז. בנוסף, ביקרו 
הנערים הישראלים והגרמנים באתרים שונים להיכרות העיר 

וגרמניה בכלל, כמו  מוסדות ציבור, הרייכסטאג,  מוזיאונים 
ועוד. 

המארחים מקבלים את המשלחת הישראלית בכבוד רב 
ומסקרים באופן נרחב את ביקור המשלחת בעיתונות 

המקומית. קבלת הפנים הרשמית, הנערכת מידי שנה,  
התקיים במעמד ראש העירייה, מר מר אנסגר פולמן ובכיריה, 

בני-הנוער והמשפחות המארחות. בדבריו הדגיש ראש 
העירייה הידידות רבת השנים בין רמת-השרון והבטיח שימשיך 

ואף יחזק את היחסים עם העיר התאומה בישראל - 
רמת-השרון. 

ילדי גני-הילדים חגגו יחדיו  64  לעצמאות ישראל
52 גני-הילדים, המונים 1890 ילדים, גננות וסייעות ציינו 
במופע חגיגי את  יום העצמאות ה-64 למדינת ישראל.  

האירוע החגיגי נפתח בהעלאת דגל ישראל לראש התורן ע"י 
חיילים מגדוד 405  בתותחנים ומגדוד 481 באוגדת עזה, 

המאומצים על-ידי רמת-השרון, שגם ערכו צעידה חיילית 
כמיטב מסורת צה"ל. האירוע בניהול ופיקוח אגף החינוך, עליו 

ניצחה הגב׳ ריבה מזרחי, מנהלת מדור גני-ילדים, כלל מופע 
ריקוד ושירה של ילדי כל הגנים, שעליהם התאמנו הילדים 

במהלך השבועות שקדמו לאירוע. שיאו של הטקס היה במיצג 
תכלית של צוות לוחמי האש של תחנת הכיבוי בעיר. הכבאים 

הדגימו לילדים שימוש בזרנוקי מים ומנופים גדולים, דרכי 
שינוע של נפגעים ועוד. טקס יום העצמאות לגני-הילדים 

נערך זו הפעם השנייה באצטדיון הכדורגל. זאת, מפאת 
הגידול הניכר והמתמשך במספר הילדים הנרשמים למערכת 

החינוך בעיר כבר מגיל 3 בשנים האחרונות.

עיר רוקדת 
תלמידי כיתות ד' ו-ה' "רקדו כל הדרך" לסיום שנת-הלימודים 

תשע"ב, בערבי מופע חגיגיים שכולם מוסיקה וריקודים.
התוכנית "עיר רוקדת", בה לומדים תלמידי כיתות ד' ריקודי 

עם ותלמידי כיתות ה' ריקודים סלוניים, כבר הפכה מזמן 
לחוויה קהילתית של ממש. כמידי שנה הפליאו תלמידי 

בתי-הספר היסודיים בערבי ריקוד חגיגיים לסיכום שנת 
הפעילות וסחפו את הקהל.  התלמידים סיכמו שנה של 
מחולות במסיבת הסיום המסורתית, שהתקיימה במגרש 

הספורט של חטיבת-הביניים קלמן. בליווי המורה גליה כהנא, 
העלו יחד 578 תלמידי השכבה ריקודים לצלילי 12 שירים 

ישראלים. בסיום העניק ראש העירייה, מר איציק רוכברגר, 
תעודת הוקרה לכל בית-ספר ובנוסף תקליטור ובו שירי 

המופע. תלמידי כיתות ה' סיכמו שנה של ריקודים סלוניים 
בערב סיום צבעוני במיוחד.  במהלך הערב, הציג כל בית-ספר 

ריקוד בסגנון סלוני מסוים, בליווי תלבושות צבעוניות 
ומוקפדות. האירוע התקיים באולם "אורנים", אשר היה גדוש 

בהורים ובתושבים נלהבים. 

מהיסודי לחטיבה: טקס סיום שנה מרגש לתלמידי 
כיתות ו' 

463 בוגרי כיתות ו׳ משבעת בתי-הספר היסודיים חגגו את 
סיום לימודיהם. הטקס היישובי התקיים בסימן שירה עברית 

ונפתח במופע "אין לי ארץ אחרת", של מיטב היוצרים, כותבים 
ומלחינים שבזמר הישראלי.

יריד תעסוקה לנוער
יריד תעסוקה לנוער נערך זו השנה השנייה. היריד הופק 

ותוכנן על-ידי מחלקת הנוער באגף החינוך. חיים דיין, מנהל 
המחלקה יחד עם חברי מועצת הנוער והתלמידים (מנתר"ה) 

עמלו על פרסום האירוע, חלוקת מידע לנוער לפני היריד 
ובמהלכו וכן, עזרה בהפקת האירוע יחד עם מומחה בתחום. 

כ-200 בני-נוער הגיעו ליריד שנערך מרחבת מגרש הכדורסל 
של חטיבת-הביניים קלמן. במקום הוצבו דוכני תעסוקה של 

בתי-עסק ברמת-השרון ובסביבותיה. נערכו ראיונות ראשוניים, 
חולק מידע רלוונטי מטעם שירות התעסוקה וכן הונפקו 

פנקסי עבודה לנוער בגילאי 14 ומעלה. 

היערכות לוגיסטית 
510 תלמידים חדשים בבתי-הספר ובגני-הילדים:

עיריית רמת-השרון מאפשרת ואף מעודדת הורים לילדים 
בגילאי 3-4 להירשם לגני-הילדים במערכת הציבורית. לאור 

הגידול הניכר והמתמשך של אוכלוסיה צעירה, הקימה 
העירייה  17 גני-ילדים חדשים ב-7 השנים האחרונות. חוק 

חינוך חינם שחוקק בחודש ינואר 2012  היווה עבורנו הזדמנות 
לסייע בידי הורים המעוניינים בכך, לרשום ילדיהם לגני העיר. 

למרות הזמן הקצר נבנו  10 גני-ילדים נוספים, בהשקעה 
כספית גדולה ובאיוש צוותים ובהבניית מערכת גני-הילדים 
המותאמת לקליטה מיטבית של  1,950 תלמידים בגיל הרך, 

בהם ילדים בחינוך המיוחד ובגן בזרם החינוך הממלכתי-דתי. 
כמו כן, הותאמו חדרים לכיתות-אם ונוספו כיתות לימוד 

בבתי-הספר – בהתאם לגידול במספר התלמידים.
שדרוג והחלפת מערכות מיזוג, תאורה: בהתאם לתוכנית 

הרב-שנתית.
הצטיידות טכנולוגית – בהתאם לתוכנית הרב-שנתית של אגף 

החינוך, להצטיידות בכיתות טכנולוגיות מתקדמות במערכת 
החינוך, הוקמו 44 'כיתות חכמות' המצויידות בלוח חכם 
ומחשב ו- 45 כיתות מקוונות המצויידות במקרן ומחשב.

פיתוח סביבות למידה – מבנים וחצרות בוצעו עבודות בטיחות 
ייעודיות בכל מוסדות החינוך בהתאם לבדיקות ולממצאים 

בכל התחומים.

"לא נפסיק ללכת" זכה באוסקר
סרטם של בוגרי מגמת תקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר  

להשתתף בתחרות הבין-לאומית לסרטי תלמידים בהוליווד, 
וזכה לתואר "הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר". הסרט "לא 

נפסיק ללכת" שהופק כפרויקט גמר של תלמידי י"ב במגמת 
התקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר מבין 400 סרטים מרחבי 

  ISFFH -העולם לייצג את ישראל בתחרות ה
 (International Student Film Festival Hollwood)

הנחשבת ל"אוסקר של סרטי התלמידים".

"גולן ירוק" 
בית-הספר היסודי "גולן" הוסמך מטעם המשרד להגנת 

הסביבה ל"בית-ספר ירוק". ההסמכה הוענקה כהכרה בחינוך 
סביבתי משמעותי המתקיים בבית-הספר. בית-הספר מצטרף 

לשאר בתי-הספר שכבר הוסמכו או נמצאים בשלבים 
האחרונים לקראת ההסמכה.

"הדר בשדרה" 
תערוכת כרזות של תלמיד בית-הספר "הדר" ליום הולדתה 

ה-90 של לרמת-השרון הועלתה לאורך שד' ביאליק. תלמידי 
בית הספר למדו את סוגת הכרזה ועל ההיסטוריה של העיר 

והכינו את הכרזות בקבוצות עבודה תוך שיתוף פעולה בין 
ילדים והורים.

מערכת החינוך
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מערכת החינוך של רמת-השרון חרתה על דגלה את המטרה 
הראשונה בחוק החינוך הממלכתי, לחנך אדם להיות אוהב 

אדם. מערכת החינוך ברמת-השרון תדאג שכל תלמיד ירגיש 
שייך, חשוב, מכובד ויממש את הפוטנציאל הטמון בו בחברה 

מקבלת ותומכת.
מתוך כך, תורגם החזון למטרות ויעדים הבאים לידי ביטוי 

בתוכניות העבודה של מינהל החינוך על יחידותיו. 
תקציב החינוך, כשליש מן התקציב השוטף של עיריית 

רמת-השרון על סך 106 מיליון ₪, מבטא את מקומו החשוב 
ביותר של החינוך בתפיסת העולם של העירייה.

הפעולות ליישום המטרות והיעדים:
א.תגבור שעות סיוע לתלמידים לצד הכשרת סגלי החינוך 
והרחבת מגוון התוכניות והפעולות עבור אוכלוסיות בעלות 

צרכים ייחודיים. 
תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; 
הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי 

לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר 
התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני 
תמיכה: ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה 

לילדים בסיכון בגיל הרך; פר"ח – מימון עירוני מלא לתוכנית. 
סטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב פועלים בבתי-הספר 
האינטגרטיביים בעיר. שילוב מתנדבים במוסדות החינוך 

בשיתוף רכזת ארגוני המתנדבים העירונית.
                   

ב.פתיחת מסגרות ייחודיות לצורך מתן מענה לפרט במוסדות 
החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 18

המנהיגות החינוכית בעיר, פועלת בשנים האחרונות ביתר 
שאת לייזום, פיתוח ומימון מסגרות, תוכניות ומסלולים 

ייחודיים תוך הכשרת הצוותים החינוכיים לאיתור אבחון 
ופיתוח מענים מותאם, לכלל התלמידים במערכת, בדגש של 

מצויינות אקדמית וחברתית-ערכית.

להלן דגשים על תוכניות הדגל:
תוכנית ה"מא"ה" – מסלול אימון להצלחה

התוכנית, נוסדה בשנת 2007 – שנת הלימודים תשס"ח, והינה 
תוכנית ייחודית ראשונה מסוגה בארץ הפועלת  בתיכונים 

ברמת-השרון.
"תכנית המאה" המופעלת בתיכוני העיר, אותה הגו והוציאו 

לפועל אגף החינוך של עיריית רמת-השרון ומנהלי התיכונים 
בשיתוף עם "המכון לחינוך דמוקרטי", נבנתה,  בהשראת 

מודלים שונים של חינוך בארץ ובעולם ובהתאמה ליתרונותיה 
ולנקודות החוזק של קהילת רמת-השרון. התכנית מושתתת 

על שני עקרונות מרכזיים "מבוגר משמעותי" עבור התלמידים 
וחיבור של הקהילה לעולם החינוך. מבוגר משמעותי הוא  אד 

שהתלמידים רואים בו בעל ערך עבורם – והוא יזוהה כך  
כאשר יעזור להם לאתר את נקודות החוזק שלהם ולממשן. 

בנייתה של תכנית המא"ה הובילה לעליית מדרגה
בקליטת התלמידים לתיכונים, ההישגיות ומניעת הנשירה. 
הפעילות נעשית בקבוצות של כ-15 תלמידים ומסתייעת 

בליווי ואימון אישיים על בסיס יומי, על-ידי מבוגרים 
משמעותיים, מתנדבים בקהילה, מומחים בתחומיהם. 

התלמידים לומדים מקצועות חובה לבגרות ויכולים לבחור 
מקצועות נוספים, בהתאם ליכולותיהם. פיתוח המצוינות 

האישית של התלמיד מושתת על האמונה,  כי לכל ילד תחום 
עניין שבו יוכל להצטיין כך שיוכל לחוות הצלחה שתוביל 

לחיזוק אמונו ביכולותיו ולחיזוק הדימוי העצמי. במסגרת זו, 
כל תלמיד בוחר להתמחות במשך יום בשבוע במקום התמחות 

מחוץ לביה"ס, בתחום בו הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו 
ויכולותיו ולהצטיין בו. ביוני 2012 סיימו תלמידי המחזור 

השלישי של התוכנית, בשני התיכונים, י"ב שנים במערכת 
החינוך ומרביתם עברו את בחינות הבגרות בהצלחה רבה. 

התוכנית, מוכרת ומוערכת על-ידי משרד החינוך, מהווה מוקד 
עליה ללמידת עמיתים מכל רחבי הארץ.

תוכנית עירונית – מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור
תוכנית זו נכנסה בתשע"ג לשנתה הרביעית במערכת החינוך 

העירונית והיא מבוססת על שני  עקרונות מרכזיים – מבוגר 
משמעותי וקהילה מחנכת דור, במסגרת הטמעת עקרונות 

תוכנית המא"ה בכל מערכת החינוך ברמת-השרון.  התוכנית 
גורסת שלכל תלמיד אזורי חוזק ויש לאתר ווסייע במיצוי  

הפוטנציאל האישי במגוון התחומים, בעזרת הידע, המקצועיות 
והיכולת - המצויים בכל  מוסד חינוכי ובעזרת המעשה 
החינוכי – שהוא נחלת הקהילה כולה. לפיכך, הגורמים 

המרכזיים הם: 1.  מבוגר משמעותי – אותו אדם שהתלמידים 
רואים בו משמעותי עבורם, כאשר יעזור להם לאתר את 

נקודות החוזק שלהן ולהביאן לידי ביטוי בקבוצה ובקהילה 2. 
קהילה מחנכת דור – מתוך אמונה  שהחיבור בין הקהילה 

לחינוך יוצר הזדמנויות ואפשרויות רבות. לפי תפיסה זו 
המוטיבציה מגיעה דרך אזורי החוזק של התלמיד, שכאשר 

הוא מקבל עזרה ומאפשרים לו לחוות הצלחה, יוכל להתמודד 
ביתר הצלחה עם מקומות חלשים יותר ולצמוח דרכם.  חיבור 

הקהילה לחינוך יאפשר לתלמידים התפתחות סביב אזורי 
החוזק, התפתחות אשר תבוא לידי ביטוי בקרב הקהילה ובכך 

תיצור מעגל קהילתי של לימוד ויצירה משותפת . 

דגשי התוכנית:
מיקוד והעצמת העשייה הבית-ספרית המושתתת על שני 
העקרונות המרכזיים של התוכנית העירונית, לצד תהליכי 

למידה ומשוב פנימיים; יצירת מסגרות שיאפשרו מתן ביטוי 
לייחודיותו של כל בית-ספר במסגרת עקרונות התוכנית;  

יצירת שפה חינוכית עירונית – בדומה למערכות החינוך 

המתקדמות בעולם, - בהתבסס על המשאבים הייחודיים 
ונקודות החוזק של היישוב. בכך הופך התהליך החינוכי 

לתהליך הוליסטי וליצירת קהילה חזקה שבה קשר הדוק 
וישיר בין מבוגרים, ילדים ונוער; המשך הכשרת מורים 
כמבוגרים משמעותיים לתלמידיהם באמצעות תהליכי 

הכשרה הנעשים, בין היתר, במסגרת 'שעות השהייה' ב"אופק 
חדש"; איתור והעצמת אזורי החוזק של התלמיד והעמקת 

הקשר וההיכרות עימו, יחד עם הכשרת המורה לניהול דיאלוג 
משמעותי עם התלמידים במעגלי השיח, בשעות פרטניות 

ובשיחה האישית המתקיימים במסגרת "אופק חדש";  יישום 
עקרונות החינוך האישי בתחומי עשייה נוספים בבית-הספר. 

החל מאשתקד נעשתה עליית מדרגה בשני מישורים:  
הראשון, הקניית ידע, שינוי עמדות ומתן כלים למורים 

להתמודדות עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז. השני, 
עמקת תהליכי ההיכרות של המחנך עם תלמידיו, לאיתור 
נקודות החוזק והעצמתן לכדי מצוינות בכל שכבות הגיל.

מקומה הייחודי של מערכת החינוך של רמת-השרון ניכר 
בבקשות של בעלי התפקידים לפקוד את העיר בכדי ללמוד 

מקרוב ולנסות ליישם מהלכים דומים בעירם. בזמן הקצר 
שחלף, ביקרו במערכת החינוך נציגים רבים ובכירים של 

משרד החינוך ומינהלי אגפי חינוך ברשויות מרחבי הארץ 
כולה.

עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית
"עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" הינה תוכנית לאומית 

להגדלת מספר הבוגרים המתמחים בתחומי המדע 
והטכנולוגיה. רמת-השרון נכללה בתוכנית, לאחר שמינהל 
המדע והטכנולוגיה במטה משרד החינוך מצא, כי הן ההון 

האנושי, קרי צוותי ההוראה והן התלמידים הם ברמה הגבוהה 
ביותר. זאת, נוסף על נכונות הרשות המקומית להשקיע 

משאבים משלה לצורך עמידה בתקנים הנדרשים  ממרחבי 
הלמידה:  מעבדות מדעים, מחשבים ואמצעי הוראה-למידה 

טכנולוגיים מתקדמים. 
נוסף על לימודי  הליבה אותה לומדים כלל התלמידים, 

לומדים התלמידים שבתוכנית שעתיים שבועיות נוספות של 
מתמטיקה; שעתיים נוספות של מדעי המחשב ושעתיים 
נוספות פיסיקה. שיעורי המדעים יילמדו על-פי תוכנית 

לימודים ייחודית המיועדת לעתודה. 

"אקדמיה בתיכון"
תיכוני העיר "רוטברג" ו"אלון" יהיו חלק מתכנית פיילוט של 

משרד החינוך, ראשונה מסוגה בארץ שתפעל בתשע"ג בכ-85 
תיכונים ברחבי הארץ. ממטרות התכנית: הנגשת ההשכלה 

הגבוהה, טיפוח ההון האנושי וחיזוק החינוך הציבורי. התכנית 
מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים וכוללת 
בין השאר: קורסים לקרדיטציה אקדמית של האוניברסיטה 

הפתוחה; המרת בחינות הבגרות בהיקף מלא או חלקי; קורס 
מבוא - אוריינות אקדמית או אשנב למתמטיקה.

המשך תמיכה ופיתוח במסגרות ייחודיות
כיתות חינוך מיוחד בכל שכבות הגיל, החל מגני-הילדים, ועד 

לתיכונים ועד בכלל; מרכזי מהו"ת לתלמידים לקויי למידה 
בתיכונים; מרכז רמון – לתלמידים מוכשרים בגיל גן חובה 

וכיתות  א'-ב'; מרכזי  רמה  ורם – לטיפוח מחוננים; רום 
לחטיבה – תוכנית למצטיינים בחטיבות הביניים; רם ליסודי – 

העשרה לתלמידים מצטיינים בכיתות ג'; מרכז עירוני רקפת – 
לתלמידים לקויי למידה; מועדוניות טיפוליות - לגילאי היסודי, 
בשתוף עם הרווחה והמתנ"סים. תוכנית "אמירים" – לתלמידים 

מצטיינים בבתי-הספר היסודיים; 
ג.תוספת שעות הוראה בכל בתי-הספר וכן תוספת שעות חינוך 

לכיתות ז'-יב'
על מנת לקדם את מטרותיה ויעדיה של התוכנית העירונית 

ברמות השונות, הוגדרו שני ערוצי פעולה עיקריים: 
תוספת שעות חינוך ע"י הרשות (מכיתה א'-י'): מעבר לשעות 
הניתנות לכיתות א'-ח' לקיומם של "מעגלי שיח" לצד שיעורי 

חינוך, מממנת העירייה שעות נוספות עבור לפחות מעגל שיח 
אחד ושיעור חינוך נוספים. בכיתות ט'-י' מוסיפה הרשות 4 

שעות לכל כיתה מעבר לתקן משרד החינוך כך שהתלמידים 
נפגשים 5-4 פעמים בשבוע עם מחנך הכיתה. תוספת הזמן 
מאפשרת תקשורת בין-אישית טובה יותר, היכרות עם מגוון 

נושאים ותחומים מחיי התלמידים, גם מעבר לשעות 
הלימודים, זיהוי נקודות החוזק שלהם, יצירת מנגנוני העצמה 

וחיזוק תחושת המסוגלות למצוינות. 
בניית מערך למידה והכשרה מקיף –  טיפוח ההון האנושי 

באמצעות תוכנית הכשרה ייחודית המבוססת על  הידע, 
המקצועיות והיכולת שבכל מוסד חינוך.  המורים הם הגורם 

המרכזי בתהליך החינוכי של ילדינו, תוך יצירת חיבור 
משמעותי בין  החיים הבית-ספריים לשעות הפנאי.

ד.סיוע למשפחות בהוצאות לחינוך
בהתאם למדיניות, משתתפת העירייה בהוצאות למשפחות 

תלמידים שאין ידן משגת.  זאת, כפועל יוצא מתפיסת עולם 
הדוגלת בשוויון הזדמנויות, שלפיה מאף תלמיד לא תישלל  

האפשרות לקחת חלק בפעילות עירונית בשל מצוקה 
כלכלית. לצורך כך הוגדרו קריטריונים ייעודיים לפני שנים 

אחדות ובהתאמה נבנה נוהל יחד אגף הרווחה.
ה.תגבור תקנים לבעלי תפקידים

מדריכות מניעת נשירה בחטיבות-הביניים, בשיתוף הרשות 
למניעת אלימות; פסיכולוגים – תוספת תקנים לאיוש 

פסיכולוגים למוסדות חינוך מגיל הקדם יסודי כולל לתיכונים; 
תוספת סייעות הסתגלות בגני-הילדים – רבעון ראשון של 

שנת-הלימודים בגני טרום טרום חובה; איוש חובשים 
בבתי-הספר בהמלך שנת הלימודים; 

ו.פיתוח תוכניות העשרה עירוניות
מגוון התוכניות והעושר המוצע לתלמידי העיר, בפיקוח 

משותף של משרד החינוך ואגף החינוך, מפורט להלן: דו-קיום 
– הפעלה ומימון התוכנית בשני בתי-הספר העל-יסודיים; 

חינוך מוסיקלי – חשיפת תלמידי בתי-הספר לסגנונות 
מוסיקה, כלי נגינה והרכבים באמצעות עמיתיהם,  תלמידי 

הקונסרבטוריון של אגף החינוך העירוני, כחלק מתוכנית 
הלימודים; עיר רוקדת - תלמידי כיתות ד' לומדים ריקודי עם 
ותלמידי כיתות ה' לומדים ריקודים סלוניים כחלק מתוכנית 

הלימודים; ליבת הטיולים – תוכנית המשותפת למשרד החינוך 
מינהל חברה ונוער, היחידה לשל"ח וידיעת הארץ – יישום 

תוכנית הליבה של משרד החינוך להכרת הארץ ואהבת 
המולדת. במסגרתה סיורים המותאמים לתוכניות הלימודים 

בשכבות הגיל השונות, החל מסביבת הגן ובית-הספר בשכבות 
הקדם יסודי, העיר, במסגרת לימודי 'היישוב שלי', ניווטים 

ומקומות ואתרים ייחודיים, המשך ברחבי הארץ. מזה שלוש 
שנים מתקיימים סיורים לירושלים, המתוכננים מודרכים 
ומתוקצבים בשותפות של מוסדות החינוך, אגף החינוך 

ומשרד החינוך. גם השנה יצאו תלמידי שכבה יא' בתיכוני 
העיר ל"מסע ישראלי", שנועד לחזק את זהותו האישית, 

היהודית והציונית של התלמיד ואת מקומו בחברה, בקהילה, 
והקשר לעמו, לארצו ולמדינת ישראל; תגבור פעולות לעידוד 
קריאה – כלל תלמידי בתי-הספר היסודיים וחטיבות-הביניים 

משתתפים בפעילויות  להכרת סופר ישראלי וכתביו. התוכנית 
בשיתוף הספריה העירונית, משלבת מפגשים עם סופרים; 

הדרכה במגרש זהירות בדרכים היישובי – לתלמידי גני החובה 
ובתי-הספר היסודיים, בשתוף היחידה  לבטיחות בדרכים; 

מרכז מדע לגיל הרך – פעילות העשרה במדעים לכל תלמידי 
גן חובה וכיתות א' בעיר; לימודי מורשת וידיעת הארץ; טניס 

לגני חובה; כיתות ספורט ונבחרות ספורט בית-ספריות 
בשיתוף אגודת הספורט; תוכנית לחינוך לבריאות בגיל הרך 

תחל השנה.
ז. ביצוע תוכניות לקידום ופיתוח מנהיגות צעירה ולהתנדבות
עיר מתנדבת נוער (עמ"ן)  הפך זה מכבר לשמה השני של 

רמת-השרון, המובילה ברמה הארצית באחוז בני-הנוער 
המתנדבים במגוון פעילויות. אגף החינוך מקצה משאבים 

רבים לקורסי הכשרה לקראת התנדבות בתחומים מגוונים, 
בהתאמה לצרכיהם ובקשותיהם של בני-הנוער. במסגרת זו 

לומדים בני-הנוער מיומנויות מקצועיות, מקבלים "ארגז כלים" 
לניהול לאחריות, מחויבות והתמדה במשימות. כמו כן, 

נחשפים וחווים התנסויות, מהן לומדים את המשמעויות 
השונות של היחסים הבין-אישיים, קבלת השונה ואהבת אדם.

במקביל ליחידת הנוער המתנדב באגף החינוך, הותוותה 
תוכנית הוליסטית לחינוך לערכי נתינה והתנדבות בקרב 

בני-הנוער. תוקצבו הוקצו שעות חינוך מכיתה ז' ועד יב' ובניית 
מערך ההוראה-למידה בבתי-הספר העל-יסודיים בעיר. 

"ממעורבות להתנדבות" - תוכנית לימודים בין-תחומית לשעורי 
החינוך בחטיבות-הביניים תוך תוספת שעת חינוך שלישית 
לכיתה, בהשקעת הרשות המקומית. תוספת שעת החינוך 
השלישית נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, 
לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, וקבוצות 
נוספות במוסדות החינוך ובקהילה, להעלות את מספר 
קבוצות המנהיגות בבתי-הספר ולהניע את התלמידים 

להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי מתפתח 
ומקושר לתוכניות הלימודים בתחומי הדעת הנוספים. מתוך 

כך נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות, ומועצות 
התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות בקהילה.  הפעולות 

המתוארות להלן, מתקיימות ביוזמת אגף החינוך באמצעות 
רכזת התנדבויות בני-נוער וכן ביוזמות מוסדות החינוך וגופים 

בקהילה. כל תוכנית מושתתת על עקרון השותפות בה 
מעורבים בני-נוער, תלמידי מוסדות החינוך בעיר, ועל איגום 

משאבים בין מוסדי בעיר.עשרות תחומי הכשרה לנוער 
מתנדב מוצעים מידי שנה לתלמידי העיר, החל מכיתות ה' 

ועד יב'.
להלן שתי תוכניות דגל:

"רגישות לנגישות" – חלק מרכזי בערכים שעליהם מחנכת 
מערכת החינוך בא לידי ביטוי בתכנית החינוכית 'רגישות 
לנגישות', שמפעילה יחידת התנדבות נוער באגף החינוך, 

בראשותה של דליה רצון. התוכנית נועדה להעלות את 
המודעות לצרכים של בעלי מוגבלויות ולשינוי דעות קדומות, 

במסגרתה מכשירים ומלווים בני-נוער לקחת חלק פעיל 
ומרכזי באיתור ומיפוי מפגעים ומקומות שאינם נגישים ברחבי 
העיר. זאת, לצד ייזום פעילויות להעלאת המודעות הן בביה"ס 

והן בקהילה כולה למוגבלויות השונות והצורך בנגישות 
מתאימה. המודל בנוי משני נדבכים, הרמה העירונית והרמה 

הבית-ספרית (העל-יסודיים). הפעילות בבנדבכים השונים 
מקבילה ושזורה זו בזו. למעשה, כל שנה קבוצת העמיתים 

היא הדואגת והאחראית להפעלת התכנית בבתי הספר. 
לאחרונה התקיימו פעילויות שיא בחלק מבתי-הספר 

העל-יסודיים - "שבוע רגישות לנגישות". במהלך שבוע זה 
משתתפים התלמידים בשורה של פעילויות והתנסויות 

שהמחישו את המוגבלויות השונות במטרה לנסות ולהבין את 
הקשיים של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. כך למשל, ניסו 

בני-הנוער להעביר מסר כשעל אוזניהם אוזניות אטומות, ניסו 
לאתר דרכם בחדר חשוך כשעיניהם מכוסות ואף התניידו 

באמצעות כסאות גלגלים. 
"יחידת כפיר" - תוכנית ההתנדבות 'יחידת כפיר' מכשירה 
בני-נוער למתן סיוע לאוכלוסיה בשעת חירום. במסגרת 

התוכנית, שהינה ייחודית מסוגה בארץ,  עוברים בני-הנוער 
הכשרה בתחומים שונים הקשורים בזמן חירום על-ידי גורמים 

מקצועיים מפיקוד העורף ובשיתוף מחלקת הנוער של אגף 
החינוך ובראשם מנהל מחלקת הנוער - חיים דיין, מנהלת 

יחידת התנדבות נוער עירונית - דליה רצון ומנהל מערך 

החירום של עיריית רמת-השרון – מר צדוק שהין. מבין 
הנושאים בהכשרה: התמודדות במצבי לחץ, דפוסי התנהגות 

קהילתיים במצב חרום והתמודדות איתם, דרכים להרגעה, 
עזרה ראשונה, מיומנות שיחה עם אזרחים באמצעות מוקד 

106 ועוד.
בזמן חירום אמורים בני נוער המתנדבים לפעול ברובעים 

השונים של העיר, עפ"י הנחיית  פיקוד העורף בזמן חירום. 
בראש ה"יחידה" עומדת תלמידת כיתה י"ב, תמר קדיש, 

הכפופה ישירות לראש ועדת מל"ח העירונית, האחראית על 
ששה מנהלי רובעים, גם הם תלמידי תיכוני העיר. בכל רובע 

משובצים בני-נוער מתנדבים שעברו הכשרות להתנדבות 
בתחומי עניין שונים כגון: ליצנות, תיאטרון, משחקי חשיבה, 

מספרי סיפורים, מתמטיקה ברוח אחרת, מד"א ועוד. 
המתנדבים הצעירים ישובצו בהתאם לצרכים הספציפיים 
ברובע אליו הם שייכים, הנמצא בסמוך למקום מגוריהם. 

יפעלו במקלטים, במרכזי אריזה, תחנות מד"א ועוד. כחלק 
מהכשרתם, יוצאים בני-הנוער לסמינרים מקצועיים, וסופגים 

ידע ממדריכים מקצועיים מפיקוד העורף. זאת, לצד 
השתתפות בתרגיל שטח, ביקור בבסיס צבאי והיכרות עם 

מכלולי פעולה בזמן חירום וכן סדנאות להעצמת מיומנויות 
הפעלת קבוצות, עבודת צוות ושיתופי פעולה. במהלך 

ההכשרה השנתית, השתתפו חברי 'יחידת כפיר" בסיור מודרך 
בבסיס פיקוד העורף בקריה בתל-אביב. מטרת הסיור הייתה 
להפגיש את המתנדבים עם הגורמים המקצועיים האחראים 
על הפעולות שנעשות באתרי ההרס ובחיזוק הקשר שלהם 

עם בני הנוער. בנוסף, למדו בני הנוער על ההיבטים 
הפסיכולוגיים בשעת חירום מפי מנהל השירות הפסיכולוגי 

החינוכי, ד"ר עצמון בכר.
במהלך חודש אוקטובר נערך תרגיל ארצי של פיקוד העורף – 

"נקודת מפנה 6" שבו השתתפה גם רמת-השרון. בתרגיל, 
השתתפו זו הפעם השנייה, גם חברי יחידת כפיר שסייעו 

במשימות כמו הפעלת עמדת חינוך ונוער באס"ל העירוני, 
חלוקת מים לתושבים, קבלת תושבים מפונים במרכז קליטה 

עירוני, מיפוי צרכים ומפגעים במקלטים ועוד. 
תוכנית הפעולה של "יחידת כפיר" הוצגה בפני חובב צוברי, 

קב"ט מחוז תל-אביב במשרד החינוך, על-ידי מנהלת אגף 
החינוך וצוות מחלקת הנוער, במטרה ל"העביר הלאה"  את 

עיקרי התוכנית לרשויות אחרות במחוז ובכלל. כמו כן, היו 
שותפים לתהליך ניסוחן מחדש של הנחיות חוזר מנכ"ל 

העוסקות בהפעלת בני-נוער בחירום.
מערך התנדבות הנוער מנוהל באמצעות מערכת ניהול נוער 
מתנדב - משרד החינוך, מינהל חברה ונוער יחד עם ג'וינט 

ישראל פיתחו תוכנה ייחודית, שמטרתה עליית מדרגה בניהול 
מקצועי והכשרת בני-נוער להתנדבות בקהילה. רמת-השרון 
מובילה את הטמעתה. מנהלת יחידת התנדבות נוער באגף 

החינוך, הגב' דליה רצון, הובילה לקיום יום עיון ולמידה ארצי 
בנושא, שהתקיים בעיר.

"החופש להתנדב" – במהלך חופשת הקיץ תוכניות ההתנדבות 
ממשיכות במספר ערוצים: סמינרים לקבוצות מנהיגות; 

משלחת הנוער המסורתית לעיר התאומה בגרמניה; הפעלת 
מערך קורסי הכשרה לנוער מתנדב, בינהם: קורסי מד"א, 

מד"צים, ליצני רפואה, התנדבות בבתי-חולים, שפת הסימנים, 
S.O.S חיות, בישול בכיף ועוד.

דגשים והישגים במהלך 2012
חינוך שוויוני וערכי מוביל למצוינות

רמת-השרון ממשיכה את מגמת העלייה באחוזי הזכאות 
לבגרות. מנתונים שפרסם משרד החינוך לשנת-הלימודים 

תשע"א עולה כי לרמת-השרון הישג מרשים ברמה הארצית 
באחוזי הזכאות לבגרות, והוא תולדה של עליה באחוזי 

הזכאות של תיכוני העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות 
העירייה. בתיכונים אלו עומד אחוז הזכאות לבגרות בשנת 

תשע"א על 84.9% מתלמידי י"ב.  עליה של 1.33% 
משנת-הלימודים הקודמת.

נתון מדהים נוסף מבשר כי 99.81% מהתלמידים הוגשו 
לבחינות הבגרות ואחוזי הנשירה בעיר הם מהנמוכים בארץ. 

זאת, לצד קליטת כ-100% מתלמידי החטיבות לתיכונים, 
ולנוכח העובדה כי שעור הנשירה מתיכוני העיר מהנמוכים 
בארץ. נתונים אלה הם גאווה גדולה לקהילת רמת-השרון 

כולה ולמערכת החינוך העירונית, שכן מדיניות החינוך 
השיוויונית הובילה למצויינות.

לנתונים אלו מצטרף אחוז הזכאים לבגרות המצטיינים – 
13.6%! לקטגוריה זו שייכים תלמידים משתי קטגוריות – 

האחת, בעלי ממוצע משוקלל של כל ציוני התעודה בציון של 
95 לפחות ונבחנו ב- 30 יח"ל לפחות, מתוכן 4 יח"ל לפחות 

במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. השנייה, ממוצע משוקלל של 
כל ציוני התעודה בציון של 95 לפחות ונבחנו ב-25 יח"ל 

לפחות, מתוכן 5 יח"ל במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. 
מקומה הארצי המרשים של רמת-השרון באחוזי הזכאות 
לבגרות, הוא תולדה של עליה באחוזי הזכאות של תיכוני 

העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות העירייה. 
כנגזרת מאמונה חינוכית זו, תרגומה למגוון הפעולות 

במערכת החינוך וההישגים המרשימים שהוצגו לעיל, גם 
נתוני הגיוס של תיכוני העיר ברמת-השרון – רוטברג ואלון 

ממשיכים להרקיע שחקים ולשמור על מגמת עלייה, כאשר 
אחוז הגיוס בהם עומד על 98.1%.

פתיחת משכנו החדש של בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים

בשנת-הלימודים תשע"ב נפתחו שעריו של מבנה בית-הספר 
רמ"ה למחוננים ומצטיינים, בשכונת מורשה, אליו מגיעים 

תלמידים מרחבי העיר. בשנים האחרונות, הופעול התוכניות 
שונות של מרכז רמ"ה למחוננים ומצטיינים במבנה אשכול 

הפיס. הגידול המתמשך במספר התלמידים במערכת החינוך, 
יחד עם הרחבת מגוון המסגרות המוצעות לתלמידים מחוננים 
ומצטיינים, קידמו מהלך משותף לעיריית רמת-השרון ומשרד 

החינוך להקמת מבנה בו ישכון "בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים". בבית-הספר כיתות מולטימדיה מתקדמות לצד 

אביזרי למידה ייחודיים. את בית-הספר רמ"ה פוקדים כ- 430 
תלמידים הלוקחים חלק במגוון פעילויות בית-הספר. כחלק 

מתפיסת העולם החינוכית של מערכת החינוך בעיר, 
בבית-הספר מופעלות תוכניות, חד-יומיות על-פי קבוצות גיל 

שונות, במסגרתן מגיעים התלמידים ליום-לימודים 
בבית-הספר רמ"ה, במקום לימודיהם בבית-הספר בו לומדים 

מידי יום. זאת במטרה לתת מענה לתלמידים אלו מענה 
לצרכים שלהם מצד אחד ושמירה על מקומם החברתי 

בקהילה  מצד שני.
התוכניות המופעלות בבית-הספר: "רמון" – למצטיינים בגילאי 

גן-ב'; "רמה" – מחוננים בגילאי ג'-ו'; "רם" – מחוננים בגילאי 
ו'-ט; "רמבו" – מחוננים בגילאי תיכון; "חוגי רום" – תוכנית 

העשרה בשעות אחה"צ לתלמידי היסודיים, מחוננים 
ומצטיינים; "רום לחטיבה" – תוכנית העשרה בהמשך יום 

הלימודים לתלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים.

ביקור משלחת נוער בעיר התאומה גיאורגסמרינהוטה 
שבגרמניה

רמת-השרון וגיאורגסמרינהוטה חתמו לפני כ- 37 שנה על 
הסכם ערים תאומות ומאז נרקם קשר ידידות ייחודי 

ומשמעותי ביניהן. בעשור האחרון, פועל אגף החינוך לרקום 
ולהדק הקשר סביב היכרות רב-תרבותית עכשווית והיסטורית 

של בני-הנוער משתי הערים. מרקם חשוב, מורכב ועדין 
ביחסים בין העם היהודי והעם הגרמני בכלל ובחינוך הנוער 

לסובלנות, סבלנות והדדיות בפרט. תוך כך יצאה כמידי שנה 
משלחת של בני נוער אל אתרים הקשורים בשואת היהודים 

באירופה.  המשלחת ביקרה, יחד עם בני-הנוער הגרמנים, 
באתרים הקשורים בשואה – בית אנה פרנק (אמסטרדם), ברגן 

בלזן, אנדרטת השואה בברלין ומחנה עבודה ליד העיר 
גיאורגסמרינהוטה, שרק לאחרונה התברר, על סמך חפירות 

ארכיאולוגיות, שהמקום היה מחנה ריכוז. בנוסף, ביקרו 
הנערים הישראלים והגרמנים באתרים שונים להיכרות העיר 

וגרמניה בכלל, כמו  מוסדות ציבור, הרייכסטאג,  מוזיאונים 
ועוד. 

המארחים מקבלים את המשלחת הישראלית בכבוד רב 
ומסקרים באופן נרחב את ביקור המשלחת בעיתונות 

המקומית. קבלת הפנים הרשמית, הנערכת מידי שנה,  
התקיים במעמד ראש העירייה, מר מר אנסגר פולמן ובכיריה, 

בני-הנוער והמשפחות המארחות. בדבריו הדגיש ראש 
העירייה הידידות רבת השנים בין רמת-השרון והבטיח שימשיך 

ואף יחזק את היחסים עם העיר התאומה בישראל - 
רמת-השרון. 

ילדי גני-הילדים חגגו יחדיו  64  לעצמאות ישראל
52 גני-הילדים, המונים 1890 ילדים, גננות וסייעות ציינו 
במופע חגיגי את  יום העצמאות ה-64 למדינת ישראל.  

האירוע החגיגי נפתח בהעלאת דגל ישראל לראש התורן ע"י 
חיילים מגדוד 405  בתותחנים ומגדוד 481 באוגדת עזה, 

המאומצים על-ידי רמת-השרון, שגם ערכו צעידה חיילית 
כמיטב מסורת צה"ל. האירוע בניהול ופיקוח אגף החינוך, עליו 

ניצחה הגב׳ ריבה מזרחי, מנהלת מדור גני-ילדים, כלל מופע 
ריקוד ושירה של ילדי כל הגנים, שעליהם התאמנו הילדים 

במהלך השבועות שקדמו לאירוע. שיאו של הטקס היה במיצג 
תכלית של צוות לוחמי האש של תחנת הכיבוי בעיר. הכבאים 

הדגימו לילדים שימוש בזרנוקי מים ומנופים גדולים, דרכי 
שינוע של נפגעים ועוד. טקס יום העצמאות לגני-הילדים 

נערך זו הפעם השנייה באצטדיון הכדורגל. זאת, מפאת 
הגידול הניכר והמתמשך במספר הילדים הנרשמים למערכת 

החינוך בעיר כבר מגיל 3 בשנים האחרונות.

עיר רוקדת 
תלמידי כיתות ד' ו-ה' "רקדו כל הדרך" לסיום שנת-הלימודים 

תשע"ב, בערבי מופע חגיגיים שכולם מוסיקה וריקודים.
התוכנית "עיר רוקדת", בה לומדים תלמידי כיתות ד' ריקודי 

עם ותלמידי כיתות ה' ריקודים סלוניים, כבר הפכה מזמן 
לחוויה קהילתית של ממש. כמידי שנה הפליאו תלמידי 

בתי-הספר היסודיים בערבי ריקוד חגיגיים לסיכום שנת 
הפעילות וסחפו את הקהל.  התלמידים סיכמו שנה של 
מחולות במסיבת הסיום המסורתית, שהתקיימה במגרש 

הספורט של חטיבת-הביניים קלמן. בליווי המורה גליה כהנא, 
העלו יחד 578 תלמידי השכבה ריקודים לצלילי 12 שירים 

ישראלים. בסיום העניק ראש העירייה, מר איציק רוכברגר, 
תעודת הוקרה לכל בית-ספר ובנוסף תקליטור ובו שירי 

המופע. תלמידי כיתות ה' סיכמו שנה של ריקודים סלוניים 
בערב סיום צבעוני במיוחד.  במהלך הערב, הציג כל בית-ספר 

ריקוד בסגנון סלוני מסוים, בליווי תלבושות צבעוניות 
ומוקפדות. האירוע התקיים באולם "אורנים", אשר היה גדוש 

בהורים ובתושבים נלהבים. 

מהיסודי לחטיבה: טקס סיום שנה מרגש לתלמידי 
כיתות ו' 

463 בוגרי כיתות ו׳ משבעת בתי-הספר היסודיים חגגו את 
סיום לימודיהם. הטקס היישובי התקיים בסימן שירה עברית 

ונפתח במופע "אין לי ארץ אחרת", של מיטב היוצרים, כותבים 
ומלחינים שבזמר הישראלי.

יריד תעסוקה לנוער
יריד תעסוקה לנוער נערך זו השנה השנייה. היריד הופק 

ותוכנן על-ידי מחלקת הנוער באגף החינוך. חיים דיין, מנהל 
המחלקה יחד עם חברי מועצת הנוער והתלמידים (מנתר"ה) 

עמלו על פרסום האירוע, חלוקת מידע לנוער לפני היריד 
ובמהלכו וכן, עזרה בהפקת האירוע יחד עם מומחה בתחום. 

כ-200 בני-נוער הגיעו ליריד שנערך מרחבת מגרש הכדורסל 
של חטיבת-הביניים קלמן. במקום הוצבו דוכני תעסוקה של 

בתי-עסק ברמת-השרון ובסביבותיה. נערכו ראיונות ראשוניים, 
חולק מידע רלוונטי מטעם שירות התעסוקה וכן הונפקו 

פנקסי עבודה לנוער בגילאי 14 ומעלה. 

היערכות לוגיסטית 
510 תלמידים חדשים בבתי-הספר ובגני-הילדים:

עיריית רמת-השרון מאפשרת ואף מעודדת הורים לילדים 
בגילאי 3-4 להירשם לגני-הילדים במערכת הציבורית. לאור 

הגידול הניכר והמתמשך של אוכלוסיה צעירה, הקימה 
העירייה  17 גני-ילדים חדשים ב-7 השנים האחרונות. חוק 

חינוך חינם שחוקק בחודש ינואר 2012  היווה עבורנו הזדמנות 
לסייע בידי הורים המעוניינים בכך, לרשום ילדיהם לגני העיר. 

למרות הזמן הקצר נבנו  10 גני-ילדים נוספים, בהשקעה 
כספית גדולה ובאיוש צוותים ובהבניית מערכת גני-הילדים 
המותאמת לקליטה מיטבית של  1,950 תלמידים בגיל הרך, 

בהם ילדים בחינוך המיוחד ובגן בזרם החינוך הממלכתי-דתי. 
כמו כן, הותאמו חדרים לכיתות-אם ונוספו כיתות לימוד 

בבתי-הספר – בהתאם לגידול במספר התלמידים.
שדרוג והחלפת מערכות מיזוג, תאורה: בהתאם לתוכנית 

הרב-שנתית.
הצטיידות טכנולוגית – בהתאם לתוכנית הרב-שנתית של אגף 

החינוך, להצטיידות בכיתות טכנולוגיות מתקדמות במערכת 
החינוך, הוקמו 44 'כיתות חכמות' המצויידות בלוח חכם 
ומחשב ו- 45 כיתות מקוונות המצויידות במקרן ומחשב.

פיתוח סביבות למידה – מבנים וחצרות בוצעו עבודות בטיחות 
ייעודיות בכל מוסדות החינוך בהתאם לבדיקות ולממצאים 

בכל התחומים.

"לא נפסיק ללכת" זכה באוסקר
סרטם של בוגרי מגמת תקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר  

להשתתף בתחרות הבין-לאומית לסרטי תלמידים בהוליווד, 
וזכה לתואר "הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר". הסרט "לא 

נפסיק ללכת" שהופק כפרויקט גמר של תלמידי י"ב במגמת 
התקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר מבין 400 סרטים מרחבי 

  ISFFH -העולם לייצג את ישראל בתחרות ה
 (International Student Film Festival Hollwood)

הנחשבת ל"אוסקר של סרטי התלמידים".

"גולן ירוק" 
בית-הספר היסודי "גולן" הוסמך מטעם המשרד להגנת 

הסביבה ל"בית-ספר ירוק". ההסמכה הוענקה כהכרה בחינוך 
סביבתי משמעותי המתקיים בבית-הספר. בית-הספר מצטרף 

לשאר בתי-הספר שכבר הוסמכו או נמצאים בשלבים 
האחרונים לקראת ההסמכה.

"הדר בשדרה" 
תערוכת כרזות של תלמיד בית-הספר "הדר" ליום הולדתה 

ה-90 של לרמת-השרון הועלתה לאורך שד' ביאליק. תלמידי 
בית הספר למדו את סוגת הכרזה ועל ההיסטוריה של העיר 

והכינו את הכרזות בקבוצות עבודה תוך שיתוף פעולה בין 
ילדים והורים.

מערכת החינוך
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מערכת החינוך של רמת-השרון חרתה על דגלה את המטרה 
הראשונה בחוק החינוך הממלכתי, לחנך אדם להיות אוהב 

אדם. מערכת החינוך ברמת-השרון תדאג שכל תלמיד ירגיש 
שייך, חשוב, מכובד ויממש את הפוטנציאל הטמון בו בחברה 

מקבלת ותומכת.
מתוך כך, תורגם החזון למטרות ויעדים הבאים לידי ביטוי 

בתוכניות העבודה של מינהל החינוך על יחידותיו. 
תקציב החינוך, כשליש מן התקציב השוטף של עיריית 

רמת-השרון על סך 106 מיליון ₪, מבטא את מקומו החשוב 
ביותר של החינוך בתפיסת העולם של העירייה.

הפעולות ליישום המטרות והיעדים:
א.תגבור שעות סיוע לתלמידים לצד הכשרת סגלי החינוך 
והרחבת מגוון התוכניות והפעולות עבור אוכלוסיות בעלות 

צרכים ייחודיים. 
תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; 
הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי 

לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר 
התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני 
תמיכה: ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה 

לילדים בסיכון בגיל הרך; פר"ח – מימון עירוני מלא לתוכנית. 
סטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב פועלים בבתי-הספר 
האינטגרטיביים בעיר. שילוב מתנדבים במוסדות החינוך 

בשיתוף רכזת ארגוני המתנדבים העירונית.
                   

ב.פתיחת מסגרות ייחודיות לצורך מתן מענה לפרט במוסדות 
החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 18

המנהיגות החינוכית בעיר, פועלת בשנים האחרונות ביתר 
שאת לייזום, פיתוח ומימון מסגרות, תוכניות ומסלולים 

ייחודיים תוך הכשרת הצוותים החינוכיים לאיתור אבחון 
ופיתוח מענים מותאם, לכלל התלמידים במערכת, בדגש של 

מצויינות אקדמית וחברתית-ערכית.

להלן דגשים על תוכניות הדגל:
תוכנית ה"מא"ה" – מסלול אימון להצלחה

התוכנית, נוסדה בשנת 2007 – שנת הלימודים תשס"ח, והינה 
תוכנית ייחודית ראשונה מסוגה בארץ הפועלת  בתיכונים 

ברמת-השרון.
"תכנית המאה" המופעלת בתיכוני העיר, אותה הגו והוציאו 

לפועל אגף החינוך של עיריית רמת-השרון ומנהלי התיכונים 
בשיתוף עם "המכון לחינוך דמוקרטי", נבנתה,  בהשראת 

מודלים שונים של חינוך בארץ ובעולם ובהתאמה ליתרונותיה 
ולנקודות החוזק של קהילת רמת-השרון. התכנית מושתתת 

על שני עקרונות מרכזיים "מבוגר משמעותי" עבור התלמידים 
וחיבור של הקהילה לעולם החינוך. מבוגר משמעותי הוא  אד 

שהתלמידים רואים בו בעל ערך עבורם – והוא יזוהה כך  
כאשר יעזור להם לאתר את נקודות החוזק שלהם ולממשן. 

בנייתה של תכנית המא"ה הובילה לעליית מדרגה
בקליטת התלמידים לתיכונים, ההישגיות ומניעת הנשירה. 
הפעילות נעשית בקבוצות של כ-15 תלמידים ומסתייעת 

בליווי ואימון אישיים על בסיס יומי, על-ידי מבוגרים 
משמעותיים, מתנדבים בקהילה, מומחים בתחומיהם. 

התלמידים לומדים מקצועות חובה לבגרות ויכולים לבחור 
מקצועות נוספים, בהתאם ליכולותיהם. פיתוח המצוינות 

האישית של התלמיד מושתת על האמונה,  כי לכל ילד תחום 
עניין שבו יוכל להצטיין כך שיוכל לחוות הצלחה שתוביל 

לחיזוק אמונו ביכולותיו ולחיזוק הדימוי העצמי. במסגרת זו, 
כל תלמיד בוחר להתמחות במשך יום בשבוע במקום התמחות 

מחוץ לביה"ס, בתחום בו הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו 
ויכולותיו ולהצטיין בו. ביוני 2012 סיימו תלמידי המחזור 

השלישי של התוכנית, בשני התיכונים, י"ב שנים במערכת 
החינוך ומרביתם עברו את בחינות הבגרות בהצלחה רבה. 

התוכנית, מוכרת ומוערכת על-ידי משרד החינוך, מהווה מוקד 
עליה ללמידת עמיתים מכל רחבי הארץ.

תוכנית עירונית – מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור
תוכנית זו נכנסה בתשע"ג לשנתה הרביעית במערכת החינוך 

העירונית והיא מבוססת על שני  עקרונות מרכזיים – מבוגר 
משמעותי וקהילה מחנכת דור, במסגרת הטמעת עקרונות 

תוכנית המא"ה בכל מערכת החינוך ברמת-השרון.  התוכנית 
גורסת שלכל תלמיד אזורי חוזק ויש לאתר ווסייע במיצוי  

הפוטנציאל האישי במגוון התחומים, בעזרת הידע, המקצועיות 
והיכולת - המצויים בכל  מוסד חינוכי ובעזרת המעשה 
החינוכי – שהוא נחלת הקהילה כולה. לפיכך, הגורמים 

המרכזיים הם: 1.  מבוגר משמעותי – אותו אדם שהתלמידים 
רואים בו משמעותי עבורם, כאשר יעזור להם לאתר את 

נקודות החוזק שלהן ולהביאן לידי ביטוי בקבוצה ובקהילה 2. 
קהילה מחנכת דור – מתוך אמונה  שהחיבור בין הקהילה 

לחינוך יוצר הזדמנויות ואפשרויות רבות. לפי תפיסה זו 
המוטיבציה מגיעה דרך אזורי החוזק של התלמיד, שכאשר 

הוא מקבל עזרה ומאפשרים לו לחוות הצלחה, יוכל להתמודד 
ביתר הצלחה עם מקומות חלשים יותר ולצמוח דרכם.  חיבור 

הקהילה לחינוך יאפשר לתלמידים התפתחות סביב אזורי 
החוזק, התפתחות אשר תבוא לידי ביטוי בקרב הקהילה ובכך 

תיצור מעגל קהילתי של לימוד ויצירה משותפת . 

דגשי התוכנית:
מיקוד והעצמת העשייה הבית-ספרית המושתתת על שני 
העקרונות המרכזיים של התוכנית העירונית, לצד תהליכי 

למידה ומשוב פנימיים; יצירת מסגרות שיאפשרו מתן ביטוי 
לייחודיותו של כל בית-ספר במסגרת עקרונות התוכנית;  

יצירת שפה חינוכית עירונית – בדומה למערכות החינוך 

המתקדמות בעולם, - בהתבסס על המשאבים הייחודיים 
ונקודות החוזק של היישוב. בכך הופך התהליך החינוכי 

לתהליך הוליסטי וליצירת קהילה חזקה שבה קשר הדוק 
וישיר בין מבוגרים, ילדים ונוער; המשך הכשרת מורים 
כמבוגרים משמעותיים לתלמידיהם באמצעות תהליכי 

הכשרה הנעשים, בין היתר, במסגרת 'שעות השהייה' ב"אופק 
חדש"; איתור והעצמת אזורי החוזק של התלמיד והעמקת 

הקשר וההיכרות עימו, יחד עם הכשרת המורה לניהול דיאלוג 
משמעותי עם התלמידים במעגלי השיח, בשעות פרטניות 

ובשיחה האישית המתקיימים במסגרת "אופק חדש";  יישום 
עקרונות החינוך האישי בתחומי עשייה נוספים בבית-הספר. 

החל מאשתקד נעשתה עליית מדרגה בשני מישורים:  
הראשון, הקניית ידע, שינוי עמדות ומתן כלים למורים 

להתמודדות עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז. השני, 
עמקת תהליכי ההיכרות של המחנך עם תלמידיו, לאיתור 
נקודות החוזק והעצמתן לכדי מצוינות בכל שכבות הגיל.

מקומה הייחודי של מערכת החינוך של רמת-השרון ניכר 
בבקשות של בעלי התפקידים לפקוד את העיר בכדי ללמוד 

מקרוב ולנסות ליישם מהלכים דומים בעירם. בזמן הקצר 
שחלף, ביקרו במערכת החינוך נציגים רבים ובכירים של 

משרד החינוך ומינהלי אגפי חינוך ברשויות מרחבי הארץ 
כולה.

עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית
"עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" הינה תוכנית לאומית 

להגדלת מספר הבוגרים המתמחים בתחומי המדע 
והטכנולוגיה. רמת-השרון נכללה בתוכנית, לאחר שמינהל 
המדע והטכנולוגיה במטה משרד החינוך מצא, כי הן ההון 

האנושי, קרי צוותי ההוראה והן התלמידים הם ברמה הגבוהה 
ביותר. זאת, נוסף על נכונות הרשות המקומית להשקיע 

משאבים משלה לצורך עמידה בתקנים הנדרשים  ממרחבי 
הלמידה:  מעבדות מדעים, מחשבים ואמצעי הוראה-למידה 

טכנולוגיים מתקדמים. 
נוסף על לימודי  הליבה אותה לומדים כלל התלמידים, 

לומדים התלמידים שבתוכנית שעתיים שבועיות נוספות של 
מתמטיקה; שעתיים נוספות של מדעי המחשב ושעתיים 
נוספות פיסיקה. שיעורי המדעים יילמדו על-פי תוכנית 

לימודים ייחודית המיועדת לעתודה. 

"אקדמיה בתיכון"
תיכוני העיר "רוטברג" ו"אלון" יהיו חלק מתכנית פיילוט של 

משרד החינוך, ראשונה מסוגה בארץ שתפעל בתשע"ג בכ-85 
תיכונים ברחבי הארץ. ממטרות התכנית: הנגשת ההשכלה 

הגבוהה, טיפוח ההון האנושי וחיזוק החינוך הציבורי. התכנית 
מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים וכוללת 
בין השאר: קורסים לקרדיטציה אקדמית של האוניברסיטה 

הפתוחה; המרת בחינות הבגרות בהיקף מלא או חלקי; קורס 
מבוא - אוריינות אקדמית או אשנב למתמטיקה.

המשך תמיכה ופיתוח במסגרות ייחודיות
כיתות חינוך מיוחד בכל שכבות הגיל, החל מגני-הילדים, ועד 

לתיכונים ועד בכלל; מרכזי מהו"ת לתלמידים לקויי למידה 
בתיכונים; מרכז רמון – לתלמידים מוכשרים בגיל גן חובה 

וכיתות  א'-ב'; מרכזי  רמה  ורם – לטיפוח מחוננים; רום 
לחטיבה – תוכנית למצטיינים בחטיבות הביניים; רם ליסודי – 

העשרה לתלמידים מצטיינים בכיתות ג'; מרכז עירוני רקפת – 
לתלמידים לקויי למידה; מועדוניות טיפוליות - לגילאי היסודי, 
בשתוף עם הרווחה והמתנ"סים. תוכנית "אמירים" – לתלמידים 

מצטיינים בבתי-הספר היסודיים; 
ג.תוספת שעות הוראה בכל בתי-הספר וכן תוספת שעות חינוך 

לכיתות ז'-יב'
על מנת לקדם את מטרותיה ויעדיה של התוכנית העירונית 

ברמות השונות, הוגדרו שני ערוצי פעולה עיקריים: 
תוספת שעות חינוך ע"י הרשות (מכיתה א'-י'): מעבר לשעות 
הניתנות לכיתות א'-ח' לקיומם של "מעגלי שיח" לצד שיעורי 

חינוך, מממנת העירייה שעות נוספות עבור לפחות מעגל שיח 
אחד ושיעור חינוך נוספים. בכיתות ט'-י' מוסיפה הרשות 4 

שעות לכל כיתה מעבר לתקן משרד החינוך כך שהתלמידים 
נפגשים 5-4 פעמים בשבוע עם מחנך הכיתה. תוספת הזמן 
מאפשרת תקשורת בין-אישית טובה יותר, היכרות עם מגוון 

נושאים ותחומים מחיי התלמידים, גם מעבר לשעות 
הלימודים, זיהוי נקודות החוזק שלהם, יצירת מנגנוני העצמה 

וחיזוק תחושת המסוגלות למצוינות. 
בניית מערך למידה והכשרה מקיף –  טיפוח ההון האנושי 

באמצעות תוכנית הכשרה ייחודית המבוססת על  הידע, 
המקצועיות והיכולת שבכל מוסד חינוך.  המורים הם הגורם 

המרכזי בתהליך החינוכי של ילדינו, תוך יצירת חיבור 
משמעותי בין  החיים הבית-ספריים לשעות הפנאי.

ד.סיוע למשפחות בהוצאות לחינוך
בהתאם למדיניות, משתתפת העירייה בהוצאות למשפחות 

תלמידים שאין ידן משגת.  זאת, כפועל יוצא מתפיסת עולם 
הדוגלת בשוויון הזדמנויות, שלפיה מאף תלמיד לא תישלל  

האפשרות לקחת חלק בפעילות עירונית בשל מצוקה 
כלכלית. לצורך כך הוגדרו קריטריונים ייעודיים לפני שנים 

אחדות ובהתאמה נבנה נוהל יחד אגף הרווחה.
ה.תגבור תקנים לבעלי תפקידים

מדריכות מניעת נשירה בחטיבות-הביניים, בשיתוף הרשות 
למניעת אלימות; פסיכולוגים – תוספת תקנים לאיוש 

פסיכולוגים למוסדות חינוך מגיל הקדם יסודי כולל לתיכונים; 
תוספת סייעות הסתגלות בגני-הילדים – רבעון ראשון של 

שנת-הלימודים בגני טרום טרום חובה; איוש חובשים 
בבתי-הספר בהמלך שנת הלימודים; 

ו.פיתוח תוכניות העשרה עירוניות
מגוון התוכניות והעושר המוצע לתלמידי העיר, בפיקוח 

משותף של משרד החינוך ואגף החינוך, מפורט להלן: דו-קיום 
– הפעלה ומימון התוכנית בשני בתי-הספר העל-יסודיים; 

חינוך מוסיקלי – חשיפת תלמידי בתי-הספר לסגנונות 
מוסיקה, כלי נגינה והרכבים באמצעות עמיתיהם,  תלמידי 

הקונסרבטוריון של אגף החינוך העירוני, כחלק מתוכנית 
הלימודים; עיר רוקדת - תלמידי כיתות ד' לומדים ריקודי עם 
ותלמידי כיתות ה' לומדים ריקודים סלוניים כחלק מתוכנית 

הלימודים; ליבת הטיולים – תוכנית המשותפת למשרד החינוך 
מינהל חברה ונוער, היחידה לשל"ח וידיעת הארץ – יישום 

תוכנית הליבה של משרד החינוך להכרת הארץ ואהבת 
המולדת. במסגרתה סיורים המותאמים לתוכניות הלימודים 

בשכבות הגיל השונות, החל מסביבת הגן ובית-הספר בשכבות 
הקדם יסודי, העיר, במסגרת לימודי 'היישוב שלי', ניווטים 

ומקומות ואתרים ייחודיים, המשך ברחבי הארץ. מזה שלוש 
שנים מתקיימים סיורים לירושלים, המתוכננים מודרכים 
ומתוקצבים בשותפות של מוסדות החינוך, אגף החינוך 

ומשרד החינוך. גם השנה יצאו תלמידי שכבה יא' בתיכוני 
העיר ל"מסע ישראלי", שנועד לחזק את זהותו האישית, 

היהודית והציונית של התלמיד ואת מקומו בחברה, בקהילה, 
והקשר לעמו, לארצו ולמדינת ישראל; תגבור פעולות לעידוד 
קריאה – כלל תלמידי בתי-הספר היסודיים וחטיבות-הביניים 

משתתפים בפעילויות  להכרת סופר ישראלי וכתביו. התוכנית 
בשיתוף הספריה העירונית, משלבת מפגשים עם סופרים; 

הדרכה במגרש זהירות בדרכים היישובי – לתלמידי גני החובה 
ובתי-הספר היסודיים, בשתוף היחידה  לבטיחות בדרכים; 

מרכז מדע לגיל הרך – פעילות העשרה במדעים לכל תלמידי 
גן חובה וכיתות א' בעיר; לימודי מורשת וידיעת הארץ; טניס 

לגני חובה; כיתות ספורט ונבחרות ספורט בית-ספריות 
בשיתוף אגודת הספורט; תוכנית לחינוך לבריאות בגיל הרך 

תחל השנה.
ז. ביצוע תוכניות לקידום ופיתוח מנהיגות צעירה ולהתנדבות
עיר מתנדבת נוער (עמ"ן)  הפך זה מכבר לשמה השני של 

רמת-השרון, המובילה ברמה הארצית באחוז בני-הנוער 
המתנדבים במגוון פעילויות. אגף החינוך מקצה משאבים 

רבים לקורסי הכשרה לקראת התנדבות בתחומים מגוונים, 
בהתאמה לצרכיהם ובקשותיהם של בני-הנוער. במסגרת זו 

לומדים בני-הנוער מיומנויות מקצועיות, מקבלים "ארגז כלים" 
לניהול לאחריות, מחויבות והתמדה במשימות. כמו כן, 

נחשפים וחווים התנסויות, מהן לומדים את המשמעויות 
השונות של היחסים הבין-אישיים, קבלת השונה ואהבת אדם.

במקביל ליחידת הנוער המתנדב באגף החינוך, הותוותה 
תוכנית הוליסטית לחינוך לערכי נתינה והתנדבות בקרב 

בני-הנוער. תוקצבו הוקצו שעות חינוך מכיתה ז' ועד יב' ובניית 
מערך ההוראה-למידה בבתי-הספר העל-יסודיים בעיר. 

"ממעורבות להתנדבות" - תוכנית לימודים בין-תחומית לשעורי 
החינוך בחטיבות-הביניים תוך תוספת שעת חינוך שלישית 
לכיתה, בהשקעת הרשות המקומית. תוספת שעת החינוך 
השלישית נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, 
לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, וקבוצות 
נוספות במוסדות החינוך ובקהילה, להעלות את מספר 
קבוצות המנהיגות בבתי-הספר ולהניע את התלמידים 

להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי מתפתח 
ומקושר לתוכניות הלימודים בתחומי הדעת הנוספים. מתוך 

כך נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות, ומועצות 
התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות בקהילה.  הפעולות 

המתוארות להלן, מתקיימות ביוזמת אגף החינוך באמצעות 
רכזת התנדבויות בני-נוער וכן ביוזמות מוסדות החינוך וגופים 

בקהילה. כל תוכנית מושתתת על עקרון השותפות בה 
מעורבים בני-נוער, תלמידי מוסדות החינוך בעיר, ועל איגום 

משאבים בין מוסדי בעיר.עשרות תחומי הכשרה לנוער 
מתנדב מוצעים מידי שנה לתלמידי העיר, החל מכיתות ה' 

ועד יב'.
להלן שתי תוכניות דגל:

"רגישות לנגישות" – חלק מרכזי בערכים שעליהם מחנכת 
מערכת החינוך בא לידי ביטוי בתכנית החינוכית 'רגישות 
לנגישות', שמפעילה יחידת התנדבות נוער באגף החינוך, 

בראשותה של דליה רצון. התוכנית נועדה להעלות את 
המודעות לצרכים של בעלי מוגבלויות ולשינוי דעות קדומות, 

במסגרתה מכשירים ומלווים בני-נוער לקחת חלק פעיל 
ומרכזי באיתור ומיפוי מפגעים ומקומות שאינם נגישים ברחבי 
העיר. זאת, לצד ייזום פעילויות להעלאת המודעות הן בביה"ס 

והן בקהילה כולה למוגבלויות השונות והצורך בנגישות 
מתאימה. המודל בנוי משני נדבכים, הרמה העירונית והרמה 

הבית-ספרית (העל-יסודיים). הפעילות בבנדבכים השונים 
מקבילה ושזורה זו בזו. למעשה, כל שנה קבוצת העמיתים 

היא הדואגת והאחראית להפעלת התכנית בבתי הספר. 
לאחרונה התקיימו פעילויות שיא בחלק מבתי-הספר 

העל-יסודיים - "שבוע רגישות לנגישות". במהלך שבוע זה 
משתתפים התלמידים בשורה של פעילויות והתנסויות 

שהמחישו את המוגבלויות השונות במטרה לנסות ולהבין את 
הקשיים של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. כך למשל, ניסו 

בני-הנוער להעביר מסר כשעל אוזניהם אוזניות אטומות, ניסו 
לאתר דרכם בחדר חשוך כשעיניהם מכוסות ואף התניידו 

באמצעות כסאות גלגלים. 
"יחידת כפיר" - תוכנית ההתנדבות 'יחידת כפיר' מכשירה 
בני-נוער למתן סיוע לאוכלוסיה בשעת חירום. במסגרת 

התוכנית, שהינה ייחודית מסוגה בארץ,  עוברים בני-הנוער 
הכשרה בתחומים שונים הקשורים בזמן חירום על-ידי גורמים 

מקצועיים מפיקוד העורף ובשיתוף מחלקת הנוער של אגף 
החינוך ובראשם מנהל מחלקת הנוער - חיים דיין, מנהלת 

יחידת התנדבות נוער עירונית - דליה רצון ומנהל מערך 

החירום של עיריית רמת-השרון – מר צדוק שהין. מבין 
הנושאים בהכשרה: התמודדות במצבי לחץ, דפוסי התנהגות 

קהילתיים במצב חרום והתמודדות איתם, דרכים להרגעה, 
עזרה ראשונה, מיומנות שיחה עם אזרחים באמצעות מוקד 

106 ועוד.
בזמן חירום אמורים בני נוער המתנדבים לפעול ברובעים 

השונים של העיר, עפ"י הנחיית  פיקוד העורף בזמן חירום. 
בראש ה"יחידה" עומדת תלמידת כיתה י"ב, תמר קדיש, 

הכפופה ישירות לראש ועדת מל"ח העירונית, האחראית על 
ששה מנהלי רובעים, גם הם תלמידי תיכוני העיר. בכל רובע 

משובצים בני-נוער מתנדבים שעברו הכשרות להתנדבות 
בתחומי עניין שונים כגון: ליצנות, תיאטרון, משחקי חשיבה, 

מספרי סיפורים, מתמטיקה ברוח אחרת, מד"א ועוד. 
המתנדבים הצעירים ישובצו בהתאם לצרכים הספציפיים 
ברובע אליו הם שייכים, הנמצא בסמוך למקום מגוריהם. 

יפעלו במקלטים, במרכזי אריזה, תחנות מד"א ועוד. כחלק 
מהכשרתם, יוצאים בני-הנוער לסמינרים מקצועיים, וסופגים 

ידע ממדריכים מקצועיים מפיקוד העורף. זאת, לצד 
השתתפות בתרגיל שטח, ביקור בבסיס צבאי והיכרות עם 

מכלולי פעולה בזמן חירום וכן סדנאות להעצמת מיומנויות 
הפעלת קבוצות, עבודת צוות ושיתופי פעולה. במהלך 

ההכשרה השנתית, השתתפו חברי 'יחידת כפיר" בסיור מודרך 
בבסיס פיקוד העורף בקריה בתל-אביב. מטרת הסיור הייתה 
להפגיש את המתנדבים עם הגורמים המקצועיים האחראים 
על הפעולות שנעשות באתרי ההרס ובחיזוק הקשר שלהם 

עם בני הנוער. בנוסף, למדו בני הנוער על ההיבטים 
הפסיכולוגיים בשעת חירום מפי מנהל השירות הפסיכולוגי 

החינוכי, ד"ר עצמון בכר.
במהלך חודש אוקטובר נערך תרגיל ארצי של פיקוד העורף – 

"נקודת מפנה 6" שבו השתתפה גם רמת-השרון. בתרגיל, 
השתתפו זו הפעם השנייה, גם חברי יחידת כפיר שסייעו 

במשימות כמו הפעלת עמדת חינוך ונוער באס"ל העירוני, 
חלוקת מים לתושבים, קבלת תושבים מפונים במרכז קליטה 

עירוני, מיפוי צרכים ומפגעים במקלטים ועוד. 
תוכנית הפעולה של "יחידת כפיר" הוצגה בפני חובב צוברי, 

קב"ט מחוז תל-אביב במשרד החינוך, על-ידי מנהלת אגף 
החינוך וצוות מחלקת הנוער, במטרה ל"העביר הלאה"  את 

עיקרי התוכנית לרשויות אחרות במחוז ובכלל. כמו כן, היו 
שותפים לתהליך ניסוחן מחדש של הנחיות חוזר מנכ"ל 

העוסקות בהפעלת בני-נוער בחירום.
מערך התנדבות הנוער מנוהל באמצעות מערכת ניהול נוער 
מתנדב - משרד החינוך, מינהל חברה ונוער יחד עם ג'וינט 

ישראל פיתחו תוכנה ייחודית, שמטרתה עליית מדרגה בניהול 
מקצועי והכשרת בני-נוער להתנדבות בקהילה. רמת-השרון 
מובילה את הטמעתה. מנהלת יחידת התנדבות נוער באגף 

החינוך, הגב' דליה רצון, הובילה לקיום יום עיון ולמידה ארצי 
בנושא, שהתקיים בעיר.

"החופש להתנדב" – במהלך חופשת הקיץ תוכניות ההתנדבות 
ממשיכות במספר ערוצים: סמינרים לקבוצות מנהיגות; 

משלחת הנוער המסורתית לעיר התאומה בגרמניה; הפעלת 
מערך קורסי הכשרה לנוער מתנדב, בינהם: קורסי מד"א, 

מד"צים, ליצני רפואה, התנדבות בבתי-חולים, שפת הסימנים, 
S.O.S חיות, בישול בכיף ועוד.

דגשים והישגים במהלך 2012
חינוך שוויוני וערכי מוביל למצוינות

רמת-השרון ממשיכה את מגמת העלייה באחוזי הזכאות 
לבגרות. מנתונים שפרסם משרד החינוך לשנת-הלימודים 

תשע"א עולה כי לרמת-השרון הישג מרשים ברמה הארצית 
באחוזי הזכאות לבגרות, והוא תולדה של עליה באחוזי 

הזכאות של תיכוני העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות 
העירייה. בתיכונים אלו עומד אחוז הזכאות לבגרות בשנת 

תשע"א על 84.9% מתלמידי י"ב.  עליה של 1.33% 
משנת-הלימודים הקודמת.

נתון מדהים נוסף מבשר כי 99.81% מהתלמידים הוגשו 
לבחינות הבגרות ואחוזי הנשירה בעיר הם מהנמוכים בארץ. 

זאת, לצד קליטת כ-100% מתלמידי החטיבות לתיכונים, 
ולנוכח העובדה כי שעור הנשירה מתיכוני העיר מהנמוכים 
בארץ. נתונים אלה הם גאווה גדולה לקהילת רמת-השרון 

כולה ולמערכת החינוך העירונית, שכן מדיניות החינוך 
השיוויונית הובילה למצויינות.

לנתונים אלו מצטרף אחוז הזכאים לבגרות המצטיינים – 
13.6%! לקטגוריה זו שייכים תלמידים משתי קטגוריות – 

האחת, בעלי ממוצע משוקלל של כל ציוני התעודה בציון של 
95 לפחות ונבחנו ב- 30 יח"ל לפחות, מתוכן 4 יח"ל לפחות 

במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. השנייה, ממוצע משוקלל של 
כל ציוני התעודה בציון של 95 לפחות ונבחנו ב-25 יח"ל 

לפחות, מתוכן 5 יח"ל במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. 
מקומה הארצי המרשים של רמת-השרון באחוזי הזכאות 
לבגרות, הוא תולדה של עליה באחוזי הזכאות של תיכוני 

העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות העירייה. 
כנגזרת מאמונה חינוכית זו, תרגומה למגוון הפעולות 

במערכת החינוך וההישגים המרשימים שהוצגו לעיל, גם 
נתוני הגיוס של תיכוני העיר ברמת-השרון – רוטברג ואלון 

ממשיכים להרקיע שחקים ולשמור על מגמת עלייה, כאשר 
אחוז הגיוס בהם עומד על 98.1%.

פתיחת משכנו החדש של בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים

בשנת-הלימודים תשע"ב נפתחו שעריו של מבנה בית-הספר 
רמ"ה למחוננים ומצטיינים, בשכונת מורשה, אליו מגיעים 

תלמידים מרחבי העיר. בשנים האחרונות, הופעול התוכניות 
שונות של מרכז רמ"ה למחוננים ומצטיינים במבנה אשכול 

הפיס. הגידול המתמשך במספר התלמידים במערכת החינוך, 
יחד עם הרחבת מגוון המסגרות המוצעות לתלמידים מחוננים 
ומצטיינים, קידמו מהלך משותף לעיריית רמת-השרון ומשרד 

החינוך להקמת מבנה בו ישכון "בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים". בבית-הספר כיתות מולטימדיה מתקדמות לצד 

אביזרי למידה ייחודיים. את בית-הספר רמ"ה פוקדים כ- 430 
תלמידים הלוקחים חלק במגוון פעילויות בית-הספר. כחלק 

מתפיסת העולם החינוכית של מערכת החינוך בעיר, 
בבית-הספר מופעלות תוכניות, חד-יומיות על-פי קבוצות גיל 

שונות, במסגרתן מגיעים התלמידים ליום-לימודים 
בבית-הספר רמ"ה, במקום לימודיהם בבית-הספר בו לומדים 

מידי יום. זאת במטרה לתת מענה לתלמידים אלו מענה 
לצרכים שלהם מצד אחד ושמירה על מקומם החברתי 

בקהילה  מצד שני.
התוכניות המופעלות בבית-הספר: "רמון" – למצטיינים בגילאי 

גן-ב'; "רמה" – מחוננים בגילאי ג'-ו'; "רם" – מחוננים בגילאי 
ו'-ט; "רמבו" – מחוננים בגילאי תיכון; "חוגי רום" – תוכנית 

העשרה בשעות אחה"צ לתלמידי היסודיים, מחוננים 
ומצטיינים; "רום לחטיבה" – תוכנית העשרה בהמשך יום 

הלימודים לתלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים.

ביקור משלחת נוער בעיר התאומה גיאורגסמרינהוטה 
שבגרמניה

רמת-השרון וגיאורגסמרינהוטה חתמו לפני כ- 37 שנה על 
הסכם ערים תאומות ומאז נרקם קשר ידידות ייחודי 

ומשמעותי ביניהן. בעשור האחרון, פועל אגף החינוך לרקום 
ולהדק הקשר סביב היכרות רב-תרבותית עכשווית והיסטורית 

של בני-הנוער משתי הערים. מרקם חשוב, מורכב ועדין 
ביחסים בין העם היהודי והעם הגרמני בכלל ובחינוך הנוער 

לסובלנות, סבלנות והדדיות בפרט. תוך כך יצאה כמידי שנה 
משלחת של בני נוער אל אתרים הקשורים בשואת היהודים 

באירופה.  המשלחת ביקרה, יחד עם בני-הנוער הגרמנים, 
באתרים הקשורים בשואה – בית אנה פרנק (אמסטרדם), ברגן 

בלזן, אנדרטת השואה בברלין ומחנה עבודה ליד העיר 
גיאורגסמרינהוטה, שרק לאחרונה התברר, על סמך חפירות 

ארכיאולוגיות, שהמקום היה מחנה ריכוז. בנוסף, ביקרו 
הנערים הישראלים והגרמנים באתרים שונים להיכרות העיר 

וגרמניה בכלל, כמו  מוסדות ציבור, הרייכסטאג,  מוזיאונים 
ועוד. 

המארחים מקבלים את המשלחת הישראלית בכבוד רב 
ומסקרים באופן נרחב את ביקור המשלחת בעיתונות 

המקומית. קבלת הפנים הרשמית, הנערכת מידי שנה,  
התקיים במעמד ראש העירייה, מר מר אנסגר פולמן ובכיריה, 

בני-הנוער והמשפחות המארחות. בדבריו הדגיש ראש 
העירייה הידידות רבת השנים בין רמת-השרון והבטיח שימשיך 

ואף יחזק את היחסים עם העיר התאומה בישראל - 
רמת-השרון. 

ילדי גני-הילדים חגגו יחדיו  64  לעצמאות ישראל
52 גני-הילדים, המונים 1890 ילדים, גננות וסייעות ציינו 
במופע חגיגי את  יום העצמאות ה-64 למדינת ישראל.  

האירוע החגיגי נפתח בהעלאת דגל ישראל לראש התורן ע"י 
חיילים מגדוד 405  בתותחנים ומגדוד 481 באוגדת עזה, 

המאומצים על-ידי רמת-השרון, שגם ערכו צעידה חיילית 
כמיטב מסורת צה"ל. האירוע בניהול ופיקוח אגף החינוך, עליו 

ניצחה הגב׳ ריבה מזרחי, מנהלת מדור גני-ילדים, כלל מופע 
ריקוד ושירה של ילדי כל הגנים, שעליהם התאמנו הילדים 

במהלך השבועות שקדמו לאירוע. שיאו של הטקס היה במיצג 
תכלית של צוות לוחמי האש של תחנת הכיבוי בעיר. הכבאים 

הדגימו לילדים שימוש בזרנוקי מים ומנופים גדולים, דרכי 
שינוע של נפגעים ועוד. טקס יום העצמאות לגני-הילדים 

נערך זו הפעם השנייה באצטדיון הכדורגל. זאת, מפאת 
הגידול הניכר והמתמשך במספר הילדים הנרשמים למערכת 

החינוך בעיר כבר מגיל 3 בשנים האחרונות.

עיר רוקדת 
תלמידי כיתות ד' ו-ה' "רקדו כל הדרך" לסיום שנת-הלימודים 

תשע"ב, בערבי מופע חגיגיים שכולם מוסיקה וריקודים.
התוכנית "עיר רוקדת", בה לומדים תלמידי כיתות ד' ריקודי 

עם ותלמידי כיתות ה' ריקודים סלוניים, כבר הפכה מזמן 
לחוויה קהילתית של ממש. כמידי שנה הפליאו תלמידי 

בתי-הספר היסודיים בערבי ריקוד חגיגיים לסיכום שנת 
הפעילות וסחפו את הקהל.  התלמידים סיכמו שנה של 
מחולות במסיבת הסיום המסורתית, שהתקיימה במגרש 

הספורט של חטיבת-הביניים קלמן. בליווי המורה גליה כהנא, 
העלו יחד 578 תלמידי השכבה ריקודים לצלילי 12 שירים 

ישראלים. בסיום העניק ראש העירייה, מר איציק רוכברגר, 
תעודת הוקרה לכל בית-ספר ובנוסף תקליטור ובו שירי 

המופע. תלמידי כיתות ה' סיכמו שנה של ריקודים סלוניים 
בערב סיום צבעוני במיוחד.  במהלך הערב, הציג כל בית-ספר 

ריקוד בסגנון סלוני מסוים, בליווי תלבושות צבעוניות 
ומוקפדות. האירוע התקיים באולם "אורנים", אשר היה גדוש 

בהורים ובתושבים נלהבים. 

מהיסודי לחטיבה: טקס סיום שנה מרגש לתלמידי 
כיתות ו' 

463 בוגרי כיתות ו׳ משבעת בתי-הספר היסודיים חגגו את 
סיום לימודיהם. הטקס היישובי התקיים בסימן שירה עברית 

ונפתח במופע "אין לי ארץ אחרת", של מיטב היוצרים, כותבים 
ומלחינים שבזמר הישראלי.

יריד תעסוקה לנוער
יריד תעסוקה לנוער נערך זו השנה השנייה. היריד הופק 

ותוכנן על-ידי מחלקת הנוער באגף החינוך. חיים דיין, מנהל 
המחלקה יחד עם חברי מועצת הנוער והתלמידים (מנתר"ה) 

עמלו על פרסום האירוע, חלוקת מידע לנוער לפני היריד 
ובמהלכו וכן, עזרה בהפקת האירוע יחד עם מומחה בתחום. 

כ-200 בני-נוער הגיעו ליריד שנערך מרחבת מגרש הכדורסל 
של חטיבת-הביניים קלמן. במקום הוצבו דוכני תעסוקה של 

בתי-עסק ברמת-השרון ובסביבותיה. נערכו ראיונות ראשוניים, 
חולק מידע רלוונטי מטעם שירות התעסוקה וכן הונפקו 

פנקסי עבודה לנוער בגילאי 14 ומעלה. 

היערכות לוגיסטית 
510 תלמידים חדשים בבתי-הספר ובגני-הילדים:

עיריית רמת-השרון מאפשרת ואף מעודדת הורים לילדים 
בגילאי 3-4 להירשם לגני-הילדים במערכת הציבורית. לאור 

הגידול הניכר והמתמשך של אוכלוסיה צעירה, הקימה 
העירייה  17 גני-ילדים חדשים ב-7 השנים האחרונות. חוק 

חינוך חינם שחוקק בחודש ינואר 2012  היווה עבורנו הזדמנות 
לסייע בידי הורים המעוניינים בכך, לרשום ילדיהם לגני העיר. 

למרות הזמן הקצר נבנו  10 גני-ילדים נוספים, בהשקעה 
כספית גדולה ובאיוש צוותים ובהבניית מערכת גני-הילדים 
המותאמת לקליטה מיטבית של  1,950 תלמידים בגיל הרך, 

בהם ילדים בחינוך המיוחד ובגן בזרם החינוך הממלכתי-דתי. 
כמו כן, הותאמו חדרים לכיתות-אם ונוספו כיתות לימוד 

בבתי-הספר – בהתאם לגידול במספר התלמידים.
שדרוג והחלפת מערכות מיזוג, תאורה: בהתאם לתוכנית 

הרב-שנתית.
הצטיידות טכנולוגית – בהתאם לתוכנית הרב-שנתית של אגף 

החינוך, להצטיידות בכיתות טכנולוגיות מתקדמות במערכת 
החינוך, הוקמו 44 'כיתות חכמות' המצויידות בלוח חכם 
ומחשב ו- 45 כיתות מקוונות המצויידות במקרן ומחשב.

פיתוח סביבות למידה – מבנים וחצרות בוצעו עבודות בטיחות 
ייעודיות בכל מוסדות החינוך בהתאם לבדיקות ולממצאים 

בכל התחומים.

"לא נפסיק ללכת" זכה באוסקר
סרטם של בוגרי מגמת תקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר  

להשתתף בתחרות הבין-לאומית לסרטי תלמידים בהוליווד, 
וזכה לתואר "הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר". הסרט "לא 

נפסיק ללכת" שהופק כפרויקט גמר של תלמידי י"ב במגמת 
התקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר מבין 400 סרטים מרחבי 

  ISFFH -העולם לייצג את ישראל בתחרות ה
 (International Student Film Festival Hollwood)

הנחשבת ל"אוסקר של סרטי התלמידים".

"גולן ירוק" 
בית-הספר היסודי "גולן" הוסמך מטעם המשרד להגנת 

הסביבה ל"בית-ספר ירוק". ההסמכה הוענקה כהכרה בחינוך 
סביבתי משמעותי המתקיים בבית-הספר. בית-הספר מצטרף 

לשאר בתי-הספר שכבר הוסמכו או נמצאים בשלבים 
האחרונים לקראת ההסמכה.

"הדר בשדרה" 
תערוכת כרזות של תלמיד בית-הספר "הדר" ליום הולדתה 

ה-90 של לרמת-השרון הועלתה לאורך שד' ביאליק. תלמידי 
בית הספר למדו את סוגת הכרזה ועל ההיסטוריה של העיר 

והכינו את הכרזות בקבוצות עבודה תוך שיתוף פעולה בין 
ילדים והורים.

ערב הוקרה לנוער מתנדב 

מערכת החינוך
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מערכת החינוך של רמת-השרון חרתה על דגלה את המטרה 
הראשונה בחוק החינוך הממלכתי, לחנך אדם להיות אוהב 

אדם. מערכת החינוך ברמת-השרון תדאג שכל תלמיד ירגיש 
שייך, חשוב, מכובד ויממש את הפוטנציאל הטמון בו בחברה 

מקבלת ותומכת.
מתוך כך, תורגם החזון למטרות ויעדים הבאים לידי ביטוי 

בתוכניות העבודה של מינהל החינוך על יחידותיו. 
תקציב החינוך, כשליש מן התקציב השוטף של עיריית 

רמת-השרון על סך 106 מיליון ₪, מבטא את מקומו החשוב 
ביותר של החינוך בתפיסת העולם של העירייה.

הפעולות ליישום המטרות והיעדים:
א.תגבור שעות סיוע לתלמידים לצד הכשרת סגלי החינוך 
והרחבת מגוון התוכניות והפעולות עבור אוכלוסיות בעלות 

צרכים ייחודיים. 
תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; 
הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי 

לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר 
התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני 
תמיכה: ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה 

לילדים בסיכון בגיל הרך; פר"ח – מימון עירוני מלא לתוכנית. 
סטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב פועלים בבתי-הספר 
האינטגרטיביים בעיר. שילוב מתנדבים במוסדות החינוך 

בשיתוף רכזת ארגוני המתנדבים העירונית.
                   

ב.פתיחת מסגרות ייחודיות לצורך מתן מענה לפרט במוסדות 
החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 18

המנהיגות החינוכית בעיר, פועלת בשנים האחרונות ביתר 
שאת לייזום, פיתוח ומימון מסגרות, תוכניות ומסלולים 

ייחודיים תוך הכשרת הצוותים החינוכיים לאיתור אבחון 
ופיתוח מענים מותאם, לכלל התלמידים במערכת, בדגש של 

מצויינות אקדמית וחברתית-ערכית.

להלן דגשים על תוכניות הדגל:
תוכנית ה"מא"ה" – מסלול אימון להצלחה

התוכנית, נוסדה בשנת 2007 – שנת הלימודים תשס"ח, והינה 
תוכנית ייחודית ראשונה מסוגה בארץ הפועלת  בתיכונים 

ברמת-השרון.
"תכנית המאה" המופעלת בתיכוני העיר, אותה הגו והוציאו 

לפועל אגף החינוך של עיריית רמת-השרון ומנהלי התיכונים 
בשיתוף עם "המכון לחינוך דמוקרטי", נבנתה,  בהשראת 

מודלים שונים של חינוך בארץ ובעולם ובהתאמה ליתרונותיה 
ולנקודות החוזק של קהילת רמת-השרון. התכנית מושתתת 

על שני עקרונות מרכזיים "מבוגר משמעותי" עבור התלמידים 
וחיבור של הקהילה לעולם החינוך. מבוגר משמעותי הוא  אד 

שהתלמידים רואים בו בעל ערך עבורם – והוא יזוהה כך  
כאשר יעזור להם לאתר את נקודות החוזק שלהם ולממשן. 

בנייתה של תכנית המא"ה הובילה לעליית מדרגה
בקליטת התלמידים לתיכונים, ההישגיות ומניעת הנשירה. 
הפעילות נעשית בקבוצות של כ-15 תלמידים ומסתייעת 

בליווי ואימון אישיים על בסיס יומי, על-ידי מבוגרים 
משמעותיים, מתנדבים בקהילה, מומחים בתחומיהם. 

התלמידים לומדים מקצועות חובה לבגרות ויכולים לבחור 
מקצועות נוספים, בהתאם ליכולותיהם. פיתוח המצוינות 

האישית של התלמיד מושתת על האמונה,  כי לכל ילד תחום 
עניין שבו יוכל להצטיין כך שיוכל לחוות הצלחה שתוביל 

לחיזוק אמונו ביכולותיו ולחיזוק הדימוי העצמי. במסגרת זו, 
כל תלמיד בוחר להתמחות במשך יום בשבוע במקום התמחות 

מחוץ לביה"ס, בתחום בו הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו 
ויכולותיו ולהצטיין בו. ביוני 2012 סיימו תלמידי המחזור 

השלישי של התוכנית, בשני התיכונים, י"ב שנים במערכת 
החינוך ומרביתם עברו את בחינות הבגרות בהצלחה רבה. 

התוכנית, מוכרת ומוערכת על-ידי משרד החינוך, מהווה מוקד 
עליה ללמידת עמיתים מכל רחבי הארץ.

תוכנית עירונית – מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור
תוכנית זו נכנסה בתשע"ג לשנתה הרביעית במערכת החינוך 

העירונית והיא מבוססת על שני  עקרונות מרכזיים – מבוגר 
משמעותי וקהילה מחנכת דור, במסגרת הטמעת עקרונות 

תוכנית המא"ה בכל מערכת החינוך ברמת-השרון.  התוכנית 
גורסת שלכל תלמיד אזורי חוזק ויש לאתר ווסייע במיצוי  

הפוטנציאל האישי במגוון התחומים, בעזרת הידע, המקצועיות 
והיכולת - המצויים בכל  מוסד חינוכי ובעזרת המעשה 
החינוכי – שהוא נחלת הקהילה כולה. לפיכך, הגורמים 

המרכזיים הם: 1.  מבוגר משמעותי – אותו אדם שהתלמידים 
רואים בו משמעותי עבורם, כאשר יעזור להם לאתר את 

נקודות החוזק שלהן ולהביאן לידי ביטוי בקבוצה ובקהילה 2. 
קהילה מחנכת דור – מתוך אמונה  שהחיבור בין הקהילה 

לחינוך יוצר הזדמנויות ואפשרויות רבות. לפי תפיסה זו 
המוטיבציה מגיעה דרך אזורי החוזק של התלמיד, שכאשר 

הוא מקבל עזרה ומאפשרים לו לחוות הצלחה, יוכל להתמודד 
ביתר הצלחה עם מקומות חלשים יותר ולצמוח דרכם.  חיבור 

הקהילה לחינוך יאפשר לתלמידים התפתחות סביב אזורי 
החוזק, התפתחות אשר תבוא לידי ביטוי בקרב הקהילה ובכך 

תיצור מעגל קהילתי של לימוד ויצירה משותפת . 

דגשי התוכנית:
מיקוד והעצמת העשייה הבית-ספרית המושתתת על שני 
העקרונות המרכזיים של התוכנית העירונית, לצד תהליכי 

למידה ומשוב פנימיים; יצירת מסגרות שיאפשרו מתן ביטוי 
לייחודיותו של כל בית-ספר במסגרת עקרונות התוכנית;  

יצירת שפה חינוכית עירונית – בדומה למערכות החינוך 

המתקדמות בעולם, - בהתבסס על המשאבים הייחודיים 
ונקודות החוזק של היישוב. בכך הופך התהליך החינוכי 

לתהליך הוליסטי וליצירת קהילה חזקה שבה קשר הדוק 
וישיר בין מבוגרים, ילדים ונוער; המשך הכשרת מורים 
כמבוגרים משמעותיים לתלמידיהם באמצעות תהליכי 

הכשרה הנעשים, בין היתר, במסגרת 'שעות השהייה' ב"אופק 
חדש"; איתור והעצמת אזורי החוזק של התלמיד והעמקת 

הקשר וההיכרות עימו, יחד עם הכשרת המורה לניהול דיאלוג 
משמעותי עם התלמידים במעגלי השיח, בשעות פרטניות 

ובשיחה האישית המתקיימים במסגרת "אופק חדש";  יישום 
עקרונות החינוך האישי בתחומי עשייה נוספים בבית-הספר. 

החל מאשתקד נעשתה עליית מדרגה בשני מישורים:  
הראשון, הקניית ידע, שינוי עמדות ומתן כלים למורים 

להתמודדות עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז. השני, 
עמקת תהליכי ההיכרות של המחנך עם תלמידיו, לאיתור 
נקודות החוזק והעצמתן לכדי מצוינות בכל שכבות הגיל.

מקומה הייחודי של מערכת החינוך של רמת-השרון ניכר 
בבקשות של בעלי התפקידים לפקוד את העיר בכדי ללמוד 

מקרוב ולנסות ליישם מהלכים דומים בעירם. בזמן הקצר 
שחלף, ביקרו במערכת החינוך נציגים רבים ובכירים של 

משרד החינוך ומינהלי אגפי חינוך ברשויות מרחבי הארץ 
כולה.

עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית
"עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" הינה תוכנית לאומית 

להגדלת מספר הבוגרים המתמחים בתחומי המדע 
והטכנולוגיה. רמת-השרון נכללה בתוכנית, לאחר שמינהל 
המדע והטכנולוגיה במטה משרד החינוך מצא, כי הן ההון 

האנושי, קרי צוותי ההוראה והן התלמידים הם ברמה הגבוהה 
ביותר. זאת, נוסף על נכונות הרשות המקומית להשקיע 

משאבים משלה לצורך עמידה בתקנים הנדרשים  ממרחבי 
הלמידה:  מעבדות מדעים, מחשבים ואמצעי הוראה-למידה 

טכנולוגיים מתקדמים. 
נוסף על לימודי  הליבה אותה לומדים כלל התלמידים, 

לומדים התלמידים שבתוכנית שעתיים שבועיות נוספות של 
מתמטיקה; שעתיים נוספות של מדעי המחשב ושעתיים 
נוספות פיסיקה. שיעורי המדעים יילמדו על-פי תוכנית 

לימודים ייחודית המיועדת לעתודה. 

"אקדמיה בתיכון"
תיכוני העיר "רוטברג" ו"אלון" יהיו חלק מתכנית פיילוט של 

משרד החינוך, ראשונה מסוגה בארץ שתפעל בתשע"ג בכ-85 
תיכונים ברחבי הארץ. ממטרות התכנית: הנגשת ההשכלה 

הגבוהה, טיפוח ההון האנושי וחיזוק החינוך הציבורי. התכנית 
מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים וכוללת 
בין השאר: קורסים לקרדיטציה אקדמית של האוניברסיטה 

הפתוחה; המרת בחינות הבגרות בהיקף מלא או חלקי; קורס 
מבוא - אוריינות אקדמית או אשנב למתמטיקה.

המשך תמיכה ופיתוח במסגרות ייחודיות
כיתות חינוך מיוחד בכל שכבות הגיל, החל מגני-הילדים, ועד 

לתיכונים ועד בכלל; מרכזי מהו"ת לתלמידים לקויי למידה 
בתיכונים; מרכז רמון – לתלמידים מוכשרים בגיל גן חובה 

וכיתות  א'-ב'; מרכזי  רמה  ורם – לטיפוח מחוננים; רום 
לחטיבה – תוכנית למצטיינים בחטיבות הביניים; רם ליסודי – 

העשרה לתלמידים מצטיינים בכיתות ג'; מרכז עירוני רקפת – 
לתלמידים לקויי למידה; מועדוניות טיפוליות - לגילאי היסודי, 
בשתוף עם הרווחה והמתנ"סים. תוכנית "אמירים" – לתלמידים 

מצטיינים בבתי-הספר היסודיים; 
ג.תוספת שעות הוראה בכל בתי-הספר וכן תוספת שעות חינוך 

לכיתות ז'-יב'
על מנת לקדם את מטרותיה ויעדיה של התוכנית העירונית 

ברמות השונות, הוגדרו שני ערוצי פעולה עיקריים: 
תוספת שעות חינוך ע"י הרשות (מכיתה א'-י'): מעבר לשעות 
הניתנות לכיתות א'-ח' לקיומם של "מעגלי שיח" לצד שיעורי 

חינוך, מממנת העירייה שעות נוספות עבור לפחות מעגל שיח 
אחד ושיעור חינוך נוספים. בכיתות ט'-י' מוסיפה הרשות 4 

שעות לכל כיתה מעבר לתקן משרד החינוך כך שהתלמידים 
נפגשים 5-4 פעמים בשבוע עם מחנך הכיתה. תוספת הזמן 
מאפשרת תקשורת בין-אישית טובה יותר, היכרות עם מגוון 

נושאים ותחומים מחיי התלמידים, גם מעבר לשעות 
הלימודים, זיהוי נקודות החוזק שלהם, יצירת מנגנוני העצמה 

וחיזוק תחושת המסוגלות למצוינות. 
בניית מערך למידה והכשרה מקיף –  טיפוח ההון האנושי 

באמצעות תוכנית הכשרה ייחודית המבוססת על  הידע, 
המקצועיות והיכולת שבכל מוסד חינוך.  המורים הם הגורם 

המרכזי בתהליך החינוכי של ילדינו, תוך יצירת חיבור 
משמעותי בין  החיים הבית-ספריים לשעות הפנאי.

ד.סיוע למשפחות בהוצאות לחינוך
בהתאם למדיניות, משתתפת העירייה בהוצאות למשפחות 

תלמידים שאין ידן משגת.  זאת, כפועל יוצא מתפיסת עולם 
הדוגלת בשוויון הזדמנויות, שלפיה מאף תלמיד לא תישלל  

האפשרות לקחת חלק בפעילות עירונית בשל מצוקה 
כלכלית. לצורך כך הוגדרו קריטריונים ייעודיים לפני שנים 

אחדות ובהתאמה נבנה נוהל יחד אגף הרווחה.
ה.תגבור תקנים לבעלי תפקידים

מדריכות מניעת נשירה בחטיבות-הביניים, בשיתוף הרשות 
למניעת אלימות; פסיכולוגים – תוספת תקנים לאיוש 

פסיכולוגים למוסדות חינוך מגיל הקדם יסודי כולל לתיכונים; 
תוספת סייעות הסתגלות בגני-הילדים – רבעון ראשון של 

שנת-הלימודים בגני טרום טרום חובה; איוש חובשים 
בבתי-הספר בהמלך שנת הלימודים; 

ו.פיתוח תוכניות העשרה עירוניות
מגוון התוכניות והעושר המוצע לתלמידי העיר, בפיקוח 

משותף של משרד החינוך ואגף החינוך, מפורט להלן: דו-קיום 
– הפעלה ומימון התוכנית בשני בתי-הספר העל-יסודיים; 

חינוך מוסיקלי – חשיפת תלמידי בתי-הספר לסגנונות 
מוסיקה, כלי נגינה והרכבים באמצעות עמיתיהם,  תלמידי 

הקונסרבטוריון של אגף החינוך העירוני, כחלק מתוכנית 
הלימודים; עיר רוקדת - תלמידי כיתות ד' לומדים ריקודי עם 
ותלמידי כיתות ה' לומדים ריקודים סלוניים כחלק מתוכנית 

הלימודים; ליבת הטיולים – תוכנית המשותפת למשרד החינוך 
מינהל חברה ונוער, היחידה לשל"ח וידיעת הארץ – יישום 

תוכנית הליבה של משרד החינוך להכרת הארץ ואהבת 
המולדת. במסגרתה סיורים המותאמים לתוכניות הלימודים 

בשכבות הגיל השונות, החל מסביבת הגן ובית-הספר בשכבות 
הקדם יסודי, העיר, במסגרת לימודי 'היישוב שלי', ניווטים 

ומקומות ואתרים ייחודיים, המשך ברחבי הארץ. מזה שלוש 
שנים מתקיימים סיורים לירושלים, המתוכננים מודרכים 
ומתוקצבים בשותפות של מוסדות החינוך, אגף החינוך 

ומשרד החינוך. גם השנה יצאו תלמידי שכבה יא' בתיכוני 
העיר ל"מסע ישראלי", שנועד לחזק את זהותו האישית, 

היהודית והציונית של התלמיד ואת מקומו בחברה, בקהילה, 
והקשר לעמו, לארצו ולמדינת ישראל; תגבור פעולות לעידוד 
קריאה – כלל תלמידי בתי-הספר היסודיים וחטיבות-הביניים 

משתתפים בפעילויות  להכרת סופר ישראלי וכתביו. התוכנית 
בשיתוף הספריה העירונית, משלבת מפגשים עם סופרים; 

הדרכה במגרש זהירות בדרכים היישובי – לתלמידי גני החובה 
ובתי-הספר היסודיים, בשתוף היחידה  לבטיחות בדרכים; 

מרכז מדע לגיל הרך – פעילות העשרה במדעים לכל תלמידי 
גן חובה וכיתות א' בעיר; לימודי מורשת וידיעת הארץ; טניס 

לגני חובה; כיתות ספורט ונבחרות ספורט בית-ספריות 
בשיתוף אגודת הספורט; תוכנית לחינוך לבריאות בגיל הרך 

תחל השנה.
ז. ביצוע תוכניות לקידום ופיתוח מנהיגות צעירה ולהתנדבות
עיר מתנדבת נוער (עמ"ן)  הפך זה מכבר לשמה השני של 

רמת-השרון, המובילה ברמה הארצית באחוז בני-הנוער 
המתנדבים במגוון פעילויות. אגף החינוך מקצה משאבים 

רבים לקורסי הכשרה לקראת התנדבות בתחומים מגוונים, 
בהתאמה לצרכיהם ובקשותיהם של בני-הנוער. במסגרת זו 

לומדים בני-הנוער מיומנויות מקצועיות, מקבלים "ארגז כלים" 
לניהול לאחריות, מחויבות והתמדה במשימות. כמו כן, 

נחשפים וחווים התנסויות, מהן לומדים את המשמעויות 
השונות של היחסים הבין-אישיים, קבלת השונה ואהבת אדם.

במקביל ליחידת הנוער המתנדב באגף החינוך, הותוותה 
תוכנית הוליסטית לחינוך לערכי נתינה והתנדבות בקרב 

בני-הנוער. תוקצבו הוקצו שעות חינוך מכיתה ז' ועד יב' ובניית 
מערך ההוראה-למידה בבתי-הספר העל-יסודיים בעיר. 

"ממעורבות להתנדבות" - תוכנית לימודים בין-תחומית לשעורי 
החינוך בחטיבות-הביניים תוך תוספת שעת חינוך שלישית 
לכיתה, בהשקעת הרשות המקומית. תוספת שעת החינוך 
השלישית נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, 
לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, וקבוצות 
נוספות במוסדות החינוך ובקהילה, להעלות את מספר 
קבוצות המנהיגות בבתי-הספר ולהניע את התלמידים 

להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי מתפתח 
ומקושר לתוכניות הלימודים בתחומי הדעת הנוספים. מתוך 

כך נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות, ומועצות 
התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות בקהילה.  הפעולות 

המתוארות להלן, מתקיימות ביוזמת אגף החינוך באמצעות 
רכזת התנדבויות בני-נוער וכן ביוזמות מוסדות החינוך וגופים 

בקהילה. כל תוכנית מושתתת על עקרון השותפות בה 
מעורבים בני-נוער, תלמידי מוסדות החינוך בעיר, ועל איגום 

משאבים בין מוסדי בעיר.עשרות תחומי הכשרה לנוער 
מתנדב מוצעים מידי שנה לתלמידי העיר, החל מכיתות ה' 

ועד יב'.
להלן שתי תוכניות דגל:

"רגישות לנגישות" – חלק מרכזי בערכים שעליהם מחנכת 
מערכת החינוך בא לידי ביטוי בתכנית החינוכית 'רגישות 
לנגישות', שמפעילה יחידת התנדבות נוער באגף החינוך, 

בראשותה של דליה רצון. התוכנית נועדה להעלות את 
המודעות לצרכים של בעלי מוגבלויות ולשינוי דעות קדומות, 

במסגרתה מכשירים ומלווים בני-נוער לקחת חלק פעיל 
ומרכזי באיתור ומיפוי מפגעים ומקומות שאינם נגישים ברחבי 
העיר. זאת, לצד ייזום פעילויות להעלאת המודעות הן בביה"ס 

והן בקהילה כולה למוגבלויות השונות והצורך בנגישות 
מתאימה. המודל בנוי משני נדבכים, הרמה העירונית והרמה 

הבית-ספרית (העל-יסודיים). הפעילות בבנדבכים השונים 
מקבילה ושזורה זו בזו. למעשה, כל שנה קבוצת העמיתים 

היא הדואגת והאחראית להפעלת התכנית בבתי הספר. 
לאחרונה התקיימו פעילויות שיא בחלק מבתי-הספר 

העל-יסודיים - "שבוע רגישות לנגישות". במהלך שבוע זה 
משתתפים התלמידים בשורה של פעילויות והתנסויות 

שהמחישו את המוגבלויות השונות במטרה לנסות ולהבין את 
הקשיים של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. כך למשל, ניסו 

בני-הנוער להעביר מסר כשעל אוזניהם אוזניות אטומות, ניסו 
לאתר דרכם בחדר חשוך כשעיניהם מכוסות ואף התניידו 

באמצעות כסאות גלגלים. 
"יחידת כפיר" - תוכנית ההתנדבות 'יחידת כפיר' מכשירה 
בני-נוער למתן סיוע לאוכלוסיה בשעת חירום. במסגרת 

התוכנית, שהינה ייחודית מסוגה בארץ,  עוברים בני-הנוער 
הכשרה בתחומים שונים הקשורים בזמן חירום על-ידי גורמים 

מקצועיים מפיקוד העורף ובשיתוף מחלקת הנוער של אגף 
החינוך ובראשם מנהל מחלקת הנוער - חיים דיין, מנהלת 

יחידת התנדבות נוער עירונית - דליה רצון ומנהל מערך 

החירום של עיריית רמת-השרון – מר צדוק שהין. מבין 
הנושאים בהכשרה: התמודדות במצבי לחץ, דפוסי התנהגות 

קהילתיים במצב חרום והתמודדות איתם, דרכים להרגעה, 
עזרה ראשונה, מיומנות שיחה עם אזרחים באמצעות מוקד 

106 ועוד.
בזמן חירום אמורים בני נוער המתנדבים לפעול ברובעים 

השונים של העיר, עפ"י הנחיית  פיקוד העורף בזמן חירום. 
בראש ה"יחידה" עומדת תלמידת כיתה י"ב, תמר קדיש, 

הכפופה ישירות לראש ועדת מל"ח העירונית, האחראית על 
ששה מנהלי רובעים, גם הם תלמידי תיכוני העיר. בכל רובע 

משובצים בני-נוער מתנדבים שעברו הכשרות להתנדבות 
בתחומי עניין שונים כגון: ליצנות, תיאטרון, משחקי חשיבה, 

מספרי סיפורים, מתמטיקה ברוח אחרת, מד"א ועוד. 
המתנדבים הצעירים ישובצו בהתאם לצרכים הספציפיים 
ברובע אליו הם שייכים, הנמצא בסמוך למקום מגוריהם. 

יפעלו במקלטים, במרכזי אריזה, תחנות מד"א ועוד. כחלק 
מהכשרתם, יוצאים בני-הנוער לסמינרים מקצועיים, וסופגים 

ידע ממדריכים מקצועיים מפיקוד העורף. זאת, לצד 
השתתפות בתרגיל שטח, ביקור בבסיס צבאי והיכרות עם 

מכלולי פעולה בזמן חירום וכן סדנאות להעצמת מיומנויות 
הפעלת קבוצות, עבודת צוות ושיתופי פעולה. במהלך 

ההכשרה השנתית, השתתפו חברי 'יחידת כפיר" בסיור מודרך 
בבסיס פיקוד העורף בקריה בתל-אביב. מטרת הסיור הייתה 
להפגיש את המתנדבים עם הגורמים המקצועיים האחראים 
על הפעולות שנעשות באתרי ההרס ובחיזוק הקשר שלהם 

עם בני הנוער. בנוסף, למדו בני הנוער על ההיבטים 
הפסיכולוגיים בשעת חירום מפי מנהל השירות הפסיכולוגי 

החינוכי, ד"ר עצמון בכר.
במהלך חודש אוקטובר נערך תרגיל ארצי של פיקוד העורף – 

"נקודת מפנה 6" שבו השתתפה גם רמת-השרון. בתרגיל, 
השתתפו זו הפעם השנייה, גם חברי יחידת כפיר שסייעו 

במשימות כמו הפעלת עמדת חינוך ונוער באס"ל העירוני, 
חלוקת מים לתושבים, קבלת תושבים מפונים במרכז קליטה 

עירוני, מיפוי צרכים ומפגעים במקלטים ועוד. 
תוכנית הפעולה של "יחידת כפיר" הוצגה בפני חובב צוברי, 

קב"ט מחוז תל-אביב במשרד החינוך, על-ידי מנהלת אגף 
החינוך וצוות מחלקת הנוער, במטרה ל"העביר הלאה"  את 

עיקרי התוכנית לרשויות אחרות במחוז ובכלל. כמו כן, היו 
שותפים לתהליך ניסוחן מחדש של הנחיות חוזר מנכ"ל 

העוסקות בהפעלת בני-נוער בחירום.
מערך התנדבות הנוער מנוהל באמצעות מערכת ניהול נוער 
מתנדב - משרד החינוך, מינהל חברה ונוער יחד עם ג'וינט 

ישראל פיתחו תוכנה ייחודית, שמטרתה עליית מדרגה בניהול 
מקצועי והכשרת בני-נוער להתנדבות בקהילה. רמת-השרון 
מובילה את הטמעתה. מנהלת יחידת התנדבות נוער באגף 

החינוך, הגב' דליה רצון, הובילה לקיום יום עיון ולמידה ארצי 
בנושא, שהתקיים בעיר.

"החופש להתנדב" – במהלך חופשת הקיץ תוכניות ההתנדבות 
ממשיכות במספר ערוצים: סמינרים לקבוצות מנהיגות; 

משלחת הנוער המסורתית לעיר התאומה בגרמניה; הפעלת 
מערך קורסי הכשרה לנוער מתנדב, בינהם: קורסי מד"א, 

מד"צים, ליצני רפואה, התנדבות בבתי-חולים, שפת הסימנים, 
S.O.S חיות, בישול בכיף ועוד.

דגשים והישגים במהלך 2012
חינוך שוויוני וערכי מוביל למצוינות

רמת-השרון ממשיכה את מגמת העלייה באחוזי הזכאות 
לבגרות. מנתונים שפרסם משרד החינוך לשנת-הלימודים 

תשע"א עולה כי לרמת-השרון הישג מרשים ברמה הארצית 
באחוזי הזכאות לבגרות, והוא תולדה של עליה באחוזי 

הזכאות של תיכוני העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות 
העירייה. בתיכונים אלו עומד אחוז הזכאות לבגרות בשנת 

תשע"א על 84.9% מתלמידי י"ב.  עליה של 1.33% 
משנת-הלימודים הקודמת.

נתון מדהים נוסף מבשר כי 99.81% מהתלמידים הוגשו 
לבחינות הבגרות ואחוזי הנשירה בעיר הם מהנמוכים בארץ. 

זאת, לצד קליטת כ-100% מתלמידי החטיבות לתיכונים, 
ולנוכח העובדה כי שעור הנשירה מתיכוני העיר מהנמוכים 
בארץ. נתונים אלה הם גאווה גדולה לקהילת רמת-השרון 

כולה ולמערכת החינוך העירונית, שכן מדיניות החינוך 
השיוויונית הובילה למצויינות.

לנתונים אלו מצטרף אחוז הזכאים לבגרות המצטיינים – 
13.6%! לקטגוריה זו שייכים תלמידים משתי קטגוריות – 

האחת, בעלי ממוצע משוקלל של כל ציוני התעודה בציון של 
95 לפחות ונבחנו ב- 30 יח"ל לפחות, מתוכן 4 יח"ל לפחות 

במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. השנייה, ממוצע משוקלל של 
כל ציוני התעודה בציון של 95 לפחות ונבחנו ב-25 יח"ל 

לפחות, מתוכן 5 יח"ל במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. 
מקומה הארצי המרשים של רמת-השרון באחוזי הזכאות 
לבגרות, הוא תולדה של עליה באחוזי הזכאות של תיכוני 

העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות העירייה. 
כנגזרת מאמונה חינוכית זו, תרגומה למגוון הפעולות 

במערכת החינוך וההישגים המרשימים שהוצגו לעיל, גם 
נתוני הגיוס של תיכוני העיר ברמת-השרון – רוטברג ואלון 

ממשיכים להרקיע שחקים ולשמור על מגמת עלייה, כאשר 
אחוז הגיוס בהם עומד על 98.1%.

פתיחת משכנו החדש של בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים

בשנת-הלימודים תשע"ב נפתחו שעריו של מבנה בית-הספר 
רמ"ה למחוננים ומצטיינים, בשכונת מורשה, אליו מגיעים 

תלמידים מרחבי העיר. בשנים האחרונות, הופעול התוכניות 
שונות של מרכז רמ"ה למחוננים ומצטיינים במבנה אשכול 

הפיס. הגידול המתמשך במספר התלמידים במערכת החינוך, 
יחד עם הרחבת מגוון המסגרות המוצעות לתלמידים מחוננים 
ומצטיינים, קידמו מהלך משותף לעיריית רמת-השרון ומשרד 

החינוך להקמת מבנה בו ישכון "בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים". בבית-הספר כיתות מולטימדיה מתקדמות לצד 

אביזרי למידה ייחודיים. את בית-הספר רמ"ה פוקדים כ- 430 
תלמידים הלוקחים חלק במגוון פעילויות בית-הספר. כחלק 

מתפיסת העולם החינוכית של מערכת החינוך בעיר, 
בבית-הספר מופעלות תוכניות, חד-יומיות על-פי קבוצות גיל 

שונות, במסגרתן מגיעים התלמידים ליום-לימודים 
בבית-הספר רמ"ה, במקום לימודיהם בבית-הספר בו לומדים 

מידי יום. זאת במטרה לתת מענה לתלמידים אלו מענה 
לצרכים שלהם מצד אחד ושמירה על מקומם החברתי 

בקהילה  מצד שני.
התוכניות המופעלות בבית-הספר: "רמון" – למצטיינים בגילאי 

גן-ב'; "רמה" – מחוננים בגילאי ג'-ו'; "רם" – מחוננים בגילאי 
ו'-ט; "רמבו" – מחוננים בגילאי תיכון; "חוגי רום" – תוכנית 

העשרה בשעות אחה"צ לתלמידי היסודיים, מחוננים 
ומצטיינים; "רום לחטיבה" – תוכנית העשרה בהמשך יום 

הלימודים לתלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים.

ביקור משלחת נוער בעיר התאומה גיאורגסמרינהוטה 
שבגרמניה

רמת-השרון וגיאורגסמרינהוטה חתמו לפני כ- 37 שנה על 
הסכם ערים תאומות ומאז נרקם קשר ידידות ייחודי 

ומשמעותי ביניהן. בעשור האחרון, פועל אגף החינוך לרקום 
ולהדק הקשר סביב היכרות רב-תרבותית עכשווית והיסטורית 

של בני-הנוער משתי הערים. מרקם חשוב, מורכב ועדין 
ביחסים בין העם היהודי והעם הגרמני בכלל ובחינוך הנוער 

לסובלנות, סבלנות והדדיות בפרט. תוך כך יצאה כמידי שנה 
משלחת של בני נוער אל אתרים הקשורים בשואת היהודים 

באירופה.  המשלחת ביקרה, יחד עם בני-הנוער הגרמנים, 
באתרים הקשורים בשואה – בית אנה פרנק (אמסטרדם), ברגן 

בלזן, אנדרטת השואה בברלין ומחנה עבודה ליד העיר 
גיאורגסמרינהוטה, שרק לאחרונה התברר, על סמך חפירות 

ארכיאולוגיות, שהמקום היה מחנה ריכוז. בנוסף, ביקרו 
הנערים הישראלים והגרמנים באתרים שונים להיכרות העיר 

וגרמניה בכלל, כמו  מוסדות ציבור, הרייכסטאג,  מוזיאונים 
ועוד. 

המארחים מקבלים את המשלחת הישראלית בכבוד רב 
ומסקרים באופן נרחב את ביקור המשלחת בעיתונות 

המקומית. קבלת הפנים הרשמית, הנערכת מידי שנה,  
התקיים במעמד ראש העירייה, מר מר אנסגר פולמן ובכיריה, 

בני-הנוער והמשפחות המארחות. בדבריו הדגיש ראש 
העירייה הידידות רבת השנים בין רמת-השרון והבטיח שימשיך 

ואף יחזק את היחסים עם העיר התאומה בישראל - 
רמת-השרון. 

ילדי גני-הילדים חגגו יחדיו  64  לעצמאות ישראל
52 גני-הילדים, המונים 1890 ילדים, גננות וסייעות ציינו 
במופע חגיגי את  יום העצמאות ה-64 למדינת ישראל.  

האירוע החגיגי נפתח בהעלאת דגל ישראל לראש התורן ע"י 
חיילים מגדוד 405  בתותחנים ומגדוד 481 באוגדת עזה, 

המאומצים על-ידי רמת-השרון, שגם ערכו צעידה חיילית 
כמיטב מסורת צה"ל. האירוע בניהול ופיקוח אגף החינוך, עליו 

ניצחה הגב׳ ריבה מזרחי, מנהלת מדור גני-ילדים, כלל מופע 
ריקוד ושירה של ילדי כל הגנים, שעליהם התאמנו הילדים 

במהלך השבועות שקדמו לאירוע. שיאו של הטקס היה במיצג 
תכלית של צוות לוחמי האש של תחנת הכיבוי בעיר. הכבאים 

הדגימו לילדים שימוש בזרנוקי מים ומנופים גדולים, דרכי 
שינוע של נפגעים ועוד. טקס יום העצמאות לגני-הילדים 

נערך זו הפעם השנייה באצטדיון הכדורגל. זאת, מפאת 
הגידול הניכר והמתמשך במספר הילדים הנרשמים למערכת 

החינוך בעיר כבר מגיל 3 בשנים האחרונות.

עיר רוקדת 
תלמידי כיתות ד' ו-ה' "רקדו כל הדרך" לסיום שנת-הלימודים 

תשע"ב, בערבי מופע חגיגיים שכולם מוסיקה וריקודים.
התוכנית "עיר רוקדת", בה לומדים תלמידי כיתות ד' ריקודי 

עם ותלמידי כיתות ה' ריקודים סלוניים, כבר הפכה מזמן 
לחוויה קהילתית של ממש. כמידי שנה הפליאו תלמידי 

בתי-הספר היסודיים בערבי ריקוד חגיגיים לסיכום שנת 
הפעילות וסחפו את הקהל.  התלמידים סיכמו שנה של 
מחולות במסיבת הסיום המסורתית, שהתקיימה במגרש 

הספורט של חטיבת-הביניים קלמן. בליווי המורה גליה כהנא, 
העלו יחד 578 תלמידי השכבה ריקודים לצלילי 12 שירים 

ישראלים. בסיום העניק ראש העירייה, מר איציק רוכברגר, 
תעודת הוקרה לכל בית-ספר ובנוסף תקליטור ובו שירי 

המופע. תלמידי כיתות ה' סיכמו שנה של ריקודים סלוניים 
בערב סיום צבעוני במיוחד.  במהלך הערב, הציג כל בית-ספר 

ריקוד בסגנון סלוני מסוים, בליווי תלבושות צבעוניות 
ומוקפדות. האירוע התקיים באולם "אורנים", אשר היה גדוש 

בהורים ובתושבים נלהבים. 

מהיסודי לחטיבה: טקס סיום שנה מרגש לתלמידי 
כיתות ו' 

463 בוגרי כיתות ו׳ משבעת בתי-הספר היסודיים חגגו את 
סיום לימודיהם. הטקס היישובי התקיים בסימן שירה עברית 

ונפתח במופע "אין לי ארץ אחרת", של מיטב היוצרים, כותבים 
ומלחינים שבזמר הישראלי.

יריד תעסוקה לנוער
יריד תעסוקה לנוער נערך זו השנה השנייה. היריד הופק 

ותוכנן על-ידי מחלקת הנוער באגף החינוך. חיים דיין, מנהל 
המחלקה יחד עם חברי מועצת הנוער והתלמידים (מנתר"ה) 

עמלו על פרסום האירוע, חלוקת מידע לנוער לפני היריד 
ובמהלכו וכן, עזרה בהפקת האירוע יחד עם מומחה בתחום. 

כ-200 בני-נוער הגיעו ליריד שנערך מרחבת מגרש הכדורסל 
של חטיבת-הביניים קלמן. במקום הוצבו דוכני תעסוקה של 

בתי-עסק ברמת-השרון ובסביבותיה. נערכו ראיונות ראשוניים, 
חולק מידע רלוונטי מטעם שירות התעסוקה וכן הונפקו 

פנקסי עבודה לנוער בגילאי 14 ומעלה. 

היערכות לוגיסטית 
510 תלמידים חדשים בבתי-הספר ובגני-הילדים:

עיריית רמת-השרון מאפשרת ואף מעודדת הורים לילדים 
בגילאי 3-4 להירשם לגני-הילדים במערכת הציבורית. לאור 

הגידול הניכר והמתמשך של אוכלוסיה צעירה, הקימה 
העירייה  17 גני-ילדים חדשים ב-7 השנים האחרונות. חוק 

חינוך חינם שחוקק בחודש ינואר 2012  היווה עבורנו הזדמנות 
לסייע בידי הורים המעוניינים בכך, לרשום ילדיהם לגני העיר. 

למרות הזמן הקצר נבנו  10 גני-ילדים נוספים, בהשקעה 
כספית גדולה ובאיוש צוותים ובהבניית מערכת גני-הילדים 
המותאמת לקליטה מיטבית של  1,950 תלמידים בגיל הרך, 

בהם ילדים בחינוך המיוחד ובגן בזרם החינוך הממלכתי-דתי. 
כמו כן, הותאמו חדרים לכיתות-אם ונוספו כיתות לימוד 

בבתי-הספר – בהתאם לגידול במספר התלמידים.
שדרוג והחלפת מערכות מיזוג, תאורה: בהתאם לתוכנית 

הרב-שנתית.
הצטיידות טכנולוגית – בהתאם לתוכנית הרב-שנתית של אגף 

החינוך, להצטיידות בכיתות טכנולוגיות מתקדמות במערכת 
החינוך, הוקמו 44 'כיתות חכמות' המצויידות בלוח חכם 
ומחשב ו- 45 כיתות מקוונות המצויידות במקרן ומחשב.

פיתוח סביבות למידה – מבנים וחצרות בוצעו עבודות בטיחות 
ייעודיות בכל מוסדות החינוך בהתאם לבדיקות ולממצאים 

בכל התחומים.

"לא נפסיק ללכת" זכה באוסקר
סרטם של בוגרי מגמת תקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר  

להשתתף בתחרות הבין-לאומית לסרטי תלמידים בהוליווד, 
וזכה לתואר "הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר". הסרט "לא 

נפסיק ללכת" שהופק כפרויקט גמר של תלמידי י"ב במגמת 
התקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר מבין 400 סרטים מרחבי 

  ISFFH -העולם לייצג את ישראל בתחרות ה
 (International Student Film Festival Hollwood)

הנחשבת ל"אוסקר של סרטי התלמידים".

"גולן ירוק" 
בית-הספר היסודי "גולן" הוסמך מטעם המשרד להגנת 

הסביבה ל"בית-ספר ירוק". ההסמכה הוענקה כהכרה בחינוך 
סביבתי משמעותי המתקיים בבית-הספר. בית-הספר מצטרף 

לשאר בתי-הספר שכבר הוסמכו או נמצאים בשלבים 
האחרונים לקראת ההסמכה.

"הדר בשדרה" 
תערוכת כרזות של תלמיד בית-הספר "הדר" ליום הולדתה 

ה-90 של לרמת-השרון הועלתה לאורך שד' ביאליק. תלמידי 
בית הספר למדו את סוגת הכרזה ועל ההיסטוריה של העיר 

והכינו את הכרזות בקבוצות עבודה תוך שיתוף פעולה בין 
ילדים והורים. עצמאות גני-ילדים

מערכת החינוך
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מערכת החינוך של רמת-השרון חרתה על דגלה את המטרה 
הראשונה בחוק החינוך הממלכתי, לחנך אדם להיות אוהב 

אדם. מערכת החינוך ברמת-השרון תדאג שכל תלמיד ירגיש 
שייך, חשוב, מכובד ויממש את הפוטנציאל הטמון בו בחברה 

מקבלת ותומכת.
מתוך כך, תורגם החזון למטרות ויעדים הבאים לידי ביטוי 

בתוכניות העבודה של מינהל החינוך על יחידותיו. 
תקציב החינוך, כשליש מן התקציב השוטף של עיריית 

רמת-השרון על סך 106 מיליון ₪, מבטא את מקומו החשוב 
ביותר של החינוך בתפיסת העולם של העירייה.

הפעולות ליישום המטרות והיעדים:
א.תגבור שעות סיוע לתלמידים לצד הכשרת סגלי החינוך 
והרחבת מגוון התוכניות והפעולות עבור אוכלוסיות בעלות 

צרכים ייחודיים. 
תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; 
הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי 

לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר 
התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני 
תמיכה: ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה 

לילדים בסיכון בגיל הרך; פר"ח – מימון עירוני מלא לתוכנית. 
סטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב פועלים בבתי-הספר 
האינטגרטיביים בעיר. שילוב מתנדבים במוסדות החינוך 

בשיתוף רכזת ארגוני המתנדבים העירונית.
                   

ב.פתיחת מסגרות ייחודיות לצורך מתן מענה לפרט במוסדות 
החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 18

המנהיגות החינוכית בעיר, פועלת בשנים האחרונות ביתר 
שאת לייזום, פיתוח ומימון מסגרות, תוכניות ומסלולים 

ייחודיים תוך הכשרת הצוותים החינוכיים לאיתור אבחון 
ופיתוח מענים מותאם, לכלל התלמידים במערכת, בדגש של 

מצויינות אקדמית וחברתית-ערכית.

להלן דגשים על תוכניות הדגל:
תוכנית ה"מא"ה" – מסלול אימון להצלחה

התוכנית, נוסדה בשנת 2007 – שנת הלימודים תשס"ח, והינה 
תוכנית ייחודית ראשונה מסוגה בארץ הפועלת  בתיכונים 

ברמת-השרון.
"תכנית המאה" המופעלת בתיכוני העיר, אותה הגו והוציאו 

לפועל אגף החינוך של עיריית רמת-השרון ומנהלי התיכונים 
בשיתוף עם "המכון לחינוך דמוקרטי", נבנתה,  בהשראת 

מודלים שונים של חינוך בארץ ובעולם ובהתאמה ליתרונותיה 
ולנקודות החוזק של קהילת רמת-השרון. התכנית מושתתת 

על שני עקרונות מרכזיים "מבוגר משמעותי" עבור התלמידים 
וחיבור של הקהילה לעולם החינוך. מבוגר משמעותי הוא  אד 

שהתלמידים רואים בו בעל ערך עבורם – והוא יזוהה כך  
כאשר יעזור להם לאתר את נקודות החוזק שלהם ולממשן. 

בנייתה של תכנית המא"ה הובילה לעליית מדרגה
בקליטת התלמידים לתיכונים, ההישגיות ומניעת הנשירה. 
הפעילות נעשית בקבוצות של כ-15 תלמידים ומסתייעת 

בליווי ואימון אישיים על בסיס יומי, על-ידי מבוגרים 
משמעותיים, מתנדבים בקהילה, מומחים בתחומיהם. 

התלמידים לומדים מקצועות חובה לבגרות ויכולים לבחור 
מקצועות נוספים, בהתאם ליכולותיהם. פיתוח המצוינות 

האישית של התלמיד מושתת על האמונה,  כי לכל ילד תחום 
עניין שבו יוכל להצטיין כך שיוכל לחוות הצלחה שתוביל 

לחיזוק אמונו ביכולותיו ולחיזוק הדימוי העצמי. במסגרת זו, 
כל תלמיד בוחר להתמחות במשך יום בשבוע במקום התמחות 

מחוץ לביה"ס, בתחום בו הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו 
ויכולותיו ולהצטיין בו. ביוני 2012 סיימו תלמידי המחזור 

השלישי של התוכנית, בשני התיכונים, י"ב שנים במערכת 
החינוך ומרביתם עברו את בחינות הבגרות בהצלחה רבה. 

התוכנית, מוכרת ומוערכת על-ידי משרד החינוך, מהווה מוקד 
עליה ללמידת עמיתים מכל רחבי הארץ.

תוכנית עירונית – מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור
תוכנית זו נכנסה בתשע"ג לשנתה הרביעית במערכת החינוך 

העירונית והיא מבוססת על שני  עקרונות מרכזיים – מבוגר 
משמעותי וקהילה מחנכת דור, במסגרת הטמעת עקרונות 

תוכנית המא"ה בכל מערכת החינוך ברמת-השרון.  התוכנית 
גורסת שלכל תלמיד אזורי חוזק ויש לאתר ווסייע במיצוי  

הפוטנציאל האישי במגוון התחומים, בעזרת הידע, המקצועיות 
והיכולת - המצויים בכל  מוסד חינוכי ובעזרת המעשה 
החינוכי – שהוא נחלת הקהילה כולה. לפיכך, הגורמים 

המרכזיים הם: 1.  מבוגר משמעותי – אותו אדם שהתלמידים 
רואים בו משמעותי עבורם, כאשר יעזור להם לאתר את 

נקודות החוזק שלהן ולהביאן לידי ביטוי בקבוצה ובקהילה 2. 
קהילה מחנכת דור – מתוך אמונה  שהחיבור בין הקהילה 

לחינוך יוצר הזדמנויות ואפשרויות רבות. לפי תפיסה זו 
המוטיבציה מגיעה דרך אזורי החוזק של התלמיד, שכאשר 

הוא מקבל עזרה ומאפשרים לו לחוות הצלחה, יוכל להתמודד 
ביתר הצלחה עם מקומות חלשים יותר ולצמוח דרכם.  חיבור 

הקהילה לחינוך יאפשר לתלמידים התפתחות סביב אזורי 
החוזק, התפתחות אשר תבוא לידי ביטוי בקרב הקהילה ובכך 

תיצור מעגל קהילתי של לימוד ויצירה משותפת . 

דגשי התוכנית:
מיקוד והעצמת העשייה הבית-ספרית המושתתת על שני 
העקרונות המרכזיים של התוכנית העירונית, לצד תהליכי 

למידה ומשוב פנימיים; יצירת מסגרות שיאפשרו מתן ביטוי 
לייחודיותו של כל בית-ספר במסגרת עקרונות התוכנית;  

יצירת שפה חינוכית עירונית – בדומה למערכות החינוך 

המתקדמות בעולם, - בהתבסס על המשאבים הייחודיים 
ונקודות החוזק של היישוב. בכך הופך התהליך החינוכי 

לתהליך הוליסטי וליצירת קהילה חזקה שבה קשר הדוק 
וישיר בין מבוגרים, ילדים ונוער; המשך הכשרת מורים 
כמבוגרים משמעותיים לתלמידיהם באמצעות תהליכי 

הכשרה הנעשים, בין היתר, במסגרת 'שעות השהייה' ב"אופק 
חדש"; איתור והעצמת אזורי החוזק של התלמיד והעמקת 

הקשר וההיכרות עימו, יחד עם הכשרת המורה לניהול דיאלוג 
משמעותי עם התלמידים במעגלי השיח, בשעות פרטניות 

ובשיחה האישית המתקיימים במסגרת "אופק חדש";  יישום 
עקרונות החינוך האישי בתחומי עשייה נוספים בבית-הספר. 

החל מאשתקד נעשתה עליית מדרגה בשני מישורים:  
הראשון, הקניית ידע, שינוי עמדות ומתן כלים למורים 

להתמודדות עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז. השני, 
עמקת תהליכי ההיכרות של המחנך עם תלמידיו, לאיתור 
נקודות החוזק והעצמתן לכדי מצוינות בכל שכבות הגיל.

מקומה הייחודי של מערכת החינוך של רמת-השרון ניכר 
בבקשות של בעלי התפקידים לפקוד את העיר בכדי ללמוד 

מקרוב ולנסות ליישם מהלכים דומים בעירם. בזמן הקצר 
שחלף, ביקרו במערכת החינוך נציגים רבים ובכירים של 

משרד החינוך ומינהלי אגפי חינוך ברשויות מרחבי הארץ 
כולה.

עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית
"עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" הינה תוכנית לאומית 

להגדלת מספר הבוגרים המתמחים בתחומי המדע 
והטכנולוגיה. רמת-השרון נכללה בתוכנית, לאחר שמינהל 
המדע והטכנולוגיה במטה משרד החינוך מצא, כי הן ההון 

האנושי, קרי צוותי ההוראה והן התלמידים הם ברמה הגבוהה 
ביותר. זאת, נוסף על נכונות הרשות המקומית להשקיע 

משאבים משלה לצורך עמידה בתקנים הנדרשים  ממרחבי 
הלמידה:  מעבדות מדעים, מחשבים ואמצעי הוראה-למידה 

טכנולוגיים מתקדמים. 
נוסף על לימודי  הליבה אותה לומדים כלל התלמידים, 

לומדים התלמידים שבתוכנית שעתיים שבועיות נוספות של 
מתמטיקה; שעתיים נוספות של מדעי המחשב ושעתיים 
נוספות פיסיקה. שיעורי המדעים יילמדו על-פי תוכנית 

לימודים ייחודית המיועדת לעתודה. 

"אקדמיה בתיכון"
תיכוני העיר "רוטברג" ו"אלון" יהיו חלק מתכנית פיילוט של 

משרד החינוך, ראשונה מסוגה בארץ שתפעל בתשע"ג בכ-85 
תיכונים ברחבי הארץ. ממטרות התכנית: הנגשת ההשכלה 

הגבוהה, טיפוח ההון האנושי וחיזוק החינוך הציבורי. התכנית 
מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים וכוללת 
בין השאר: קורסים לקרדיטציה אקדמית של האוניברסיטה 

הפתוחה; המרת בחינות הבגרות בהיקף מלא או חלקי; קורס 
מבוא - אוריינות אקדמית או אשנב למתמטיקה.

המשך תמיכה ופיתוח במסגרות ייחודיות
כיתות חינוך מיוחד בכל שכבות הגיל, החל מגני-הילדים, ועד 

לתיכונים ועד בכלל; מרכזי מהו"ת לתלמידים לקויי למידה 
בתיכונים; מרכז רמון – לתלמידים מוכשרים בגיל גן חובה 

וכיתות  א'-ב'; מרכזי  רמה  ורם – לטיפוח מחוננים; רום 
לחטיבה – תוכנית למצטיינים בחטיבות הביניים; רם ליסודי – 

העשרה לתלמידים מצטיינים בכיתות ג'; מרכז עירוני רקפת – 
לתלמידים לקויי למידה; מועדוניות טיפוליות - לגילאי היסודי, 
בשתוף עם הרווחה והמתנ"סים. תוכנית "אמירים" – לתלמידים 

מצטיינים בבתי-הספר היסודיים; 
ג.תוספת שעות הוראה בכל בתי-הספר וכן תוספת שעות חינוך 

לכיתות ז'-יב'
על מנת לקדם את מטרותיה ויעדיה של התוכנית העירונית 

ברמות השונות, הוגדרו שני ערוצי פעולה עיקריים: 
תוספת שעות חינוך ע"י הרשות (מכיתה א'-י'): מעבר לשעות 
הניתנות לכיתות א'-ח' לקיומם של "מעגלי שיח" לצד שיעורי 

חינוך, מממנת העירייה שעות נוספות עבור לפחות מעגל שיח 
אחד ושיעור חינוך נוספים. בכיתות ט'-י' מוסיפה הרשות 4 

שעות לכל כיתה מעבר לתקן משרד החינוך כך שהתלמידים 
נפגשים 5-4 פעמים בשבוע עם מחנך הכיתה. תוספת הזמן 
מאפשרת תקשורת בין-אישית טובה יותר, היכרות עם מגוון 

נושאים ותחומים מחיי התלמידים, גם מעבר לשעות 
הלימודים, זיהוי נקודות החוזק שלהם, יצירת מנגנוני העצמה 

וחיזוק תחושת המסוגלות למצוינות. 
בניית מערך למידה והכשרה מקיף –  טיפוח ההון האנושי 

באמצעות תוכנית הכשרה ייחודית המבוססת על  הידע, 
המקצועיות והיכולת שבכל מוסד חינוך.  המורים הם הגורם 

המרכזי בתהליך החינוכי של ילדינו, תוך יצירת חיבור 
משמעותי בין  החיים הבית-ספריים לשעות הפנאי.

ד.סיוע למשפחות בהוצאות לחינוך
בהתאם למדיניות, משתתפת העירייה בהוצאות למשפחות 

תלמידים שאין ידן משגת.  זאת, כפועל יוצא מתפיסת עולם 
הדוגלת בשוויון הזדמנויות, שלפיה מאף תלמיד לא תישלל  

האפשרות לקחת חלק בפעילות עירונית בשל מצוקה 
כלכלית. לצורך כך הוגדרו קריטריונים ייעודיים לפני שנים 

אחדות ובהתאמה נבנה נוהל יחד אגף הרווחה.
ה.תגבור תקנים לבעלי תפקידים

מדריכות מניעת נשירה בחטיבות-הביניים, בשיתוף הרשות 
למניעת אלימות; פסיכולוגים – תוספת תקנים לאיוש 

פסיכולוגים למוסדות חינוך מגיל הקדם יסודי כולל לתיכונים; 
תוספת סייעות הסתגלות בגני-הילדים – רבעון ראשון של 

שנת-הלימודים בגני טרום טרום חובה; איוש חובשים 
בבתי-הספר בהמלך שנת הלימודים; 

ו.פיתוח תוכניות העשרה עירוניות
מגוון התוכניות והעושר המוצע לתלמידי העיר, בפיקוח 

משותף של משרד החינוך ואגף החינוך, מפורט להלן: דו-קיום 
– הפעלה ומימון התוכנית בשני בתי-הספר העל-יסודיים; 

חינוך מוסיקלי – חשיפת תלמידי בתי-הספר לסגנונות 
מוסיקה, כלי נגינה והרכבים באמצעות עמיתיהם,  תלמידי 

הקונסרבטוריון של אגף החינוך העירוני, כחלק מתוכנית 
הלימודים; עיר רוקדת - תלמידי כיתות ד' לומדים ריקודי עם 
ותלמידי כיתות ה' לומדים ריקודים סלוניים כחלק מתוכנית 

הלימודים; ליבת הטיולים – תוכנית המשותפת למשרד החינוך 
מינהל חברה ונוער, היחידה לשל"ח וידיעת הארץ – יישום 

תוכנית הליבה של משרד החינוך להכרת הארץ ואהבת 
המולדת. במסגרתה סיורים המותאמים לתוכניות הלימודים 

בשכבות הגיל השונות, החל מסביבת הגן ובית-הספר בשכבות 
הקדם יסודי, העיר, במסגרת לימודי 'היישוב שלי', ניווטים 

ומקומות ואתרים ייחודיים, המשך ברחבי הארץ. מזה שלוש 
שנים מתקיימים סיורים לירושלים, המתוכננים מודרכים 
ומתוקצבים בשותפות של מוסדות החינוך, אגף החינוך 

ומשרד החינוך. גם השנה יצאו תלמידי שכבה יא' בתיכוני 
העיר ל"מסע ישראלי", שנועד לחזק את זהותו האישית, 

היהודית והציונית של התלמיד ואת מקומו בחברה, בקהילה, 
והקשר לעמו, לארצו ולמדינת ישראל; תגבור פעולות לעידוד 
קריאה – כלל תלמידי בתי-הספר היסודיים וחטיבות-הביניים 

משתתפים בפעילויות  להכרת סופר ישראלי וכתביו. התוכנית 
בשיתוף הספריה העירונית, משלבת מפגשים עם סופרים; 

הדרכה במגרש זהירות בדרכים היישובי – לתלמידי גני החובה 
ובתי-הספר היסודיים, בשתוף היחידה  לבטיחות בדרכים; 

מרכז מדע לגיל הרך – פעילות העשרה במדעים לכל תלמידי 
גן חובה וכיתות א' בעיר; לימודי מורשת וידיעת הארץ; טניס 

לגני חובה; כיתות ספורט ונבחרות ספורט בית-ספריות 
בשיתוף אגודת הספורט; תוכנית לחינוך לבריאות בגיל הרך 

תחל השנה.
ז. ביצוע תוכניות לקידום ופיתוח מנהיגות צעירה ולהתנדבות
עיר מתנדבת נוער (עמ"ן)  הפך זה מכבר לשמה השני של 

רמת-השרון, המובילה ברמה הארצית באחוז בני-הנוער 
המתנדבים במגוון פעילויות. אגף החינוך מקצה משאבים 

רבים לקורסי הכשרה לקראת התנדבות בתחומים מגוונים, 
בהתאמה לצרכיהם ובקשותיהם של בני-הנוער. במסגרת זו 

לומדים בני-הנוער מיומנויות מקצועיות, מקבלים "ארגז כלים" 
לניהול לאחריות, מחויבות והתמדה במשימות. כמו כן, 

נחשפים וחווים התנסויות, מהן לומדים את המשמעויות 
השונות של היחסים הבין-אישיים, קבלת השונה ואהבת אדם.

במקביל ליחידת הנוער המתנדב באגף החינוך, הותוותה 
תוכנית הוליסטית לחינוך לערכי נתינה והתנדבות בקרב 

בני-הנוער. תוקצבו הוקצו שעות חינוך מכיתה ז' ועד יב' ובניית 
מערך ההוראה-למידה בבתי-הספר העל-יסודיים בעיר. 

"ממעורבות להתנדבות" - תוכנית לימודים בין-תחומית לשעורי 
החינוך בחטיבות-הביניים תוך תוספת שעת חינוך שלישית 
לכיתה, בהשקעת הרשות המקומית. תוספת שעת החינוך 
השלישית נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, 
לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, וקבוצות 
נוספות במוסדות החינוך ובקהילה, להעלות את מספר 
קבוצות המנהיגות בבתי-הספר ולהניע את התלמידים 

להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי מתפתח 
ומקושר לתוכניות הלימודים בתחומי הדעת הנוספים. מתוך 

כך נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות, ומועצות 
התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות בקהילה.  הפעולות 

המתוארות להלן, מתקיימות ביוזמת אגף החינוך באמצעות 
רכזת התנדבויות בני-נוער וכן ביוזמות מוסדות החינוך וגופים 

בקהילה. כל תוכנית מושתתת על עקרון השותפות בה 
מעורבים בני-נוער, תלמידי מוסדות החינוך בעיר, ועל איגום 

משאבים בין מוסדי בעיר.עשרות תחומי הכשרה לנוער 
מתנדב מוצעים מידי שנה לתלמידי העיר, החל מכיתות ה' 

ועד יב'.
להלן שתי תוכניות דגל:

"רגישות לנגישות" – חלק מרכזי בערכים שעליהם מחנכת 
מערכת החינוך בא לידי ביטוי בתכנית החינוכית 'רגישות 
לנגישות', שמפעילה יחידת התנדבות נוער באגף החינוך, 

בראשותה של דליה רצון. התוכנית נועדה להעלות את 
המודעות לצרכים של בעלי מוגבלויות ולשינוי דעות קדומות, 

במסגרתה מכשירים ומלווים בני-נוער לקחת חלק פעיל 
ומרכזי באיתור ומיפוי מפגעים ומקומות שאינם נגישים ברחבי 
העיר. זאת, לצד ייזום פעילויות להעלאת המודעות הן בביה"ס 

והן בקהילה כולה למוגבלויות השונות והצורך בנגישות 
מתאימה. המודל בנוי משני נדבכים, הרמה העירונית והרמה 

הבית-ספרית (העל-יסודיים). הפעילות בבנדבכים השונים 
מקבילה ושזורה זו בזו. למעשה, כל שנה קבוצת העמיתים 

היא הדואגת והאחראית להפעלת התכנית בבתי הספר. 
לאחרונה התקיימו פעילויות שיא בחלק מבתי-הספר 

העל-יסודיים - "שבוע רגישות לנגישות". במהלך שבוע זה 
משתתפים התלמידים בשורה של פעילויות והתנסויות 

שהמחישו את המוגבלויות השונות במטרה לנסות ולהבין את 
הקשיים של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. כך למשל, ניסו 

בני-הנוער להעביר מסר כשעל אוזניהם אוזניות אטומות, ניסו 
לאתר דרכם בחדר חשוך כשעיניהם מכוסות ואף התניידו 

באמצעות כסאות גלגלים. 
"יחידת כפיר" - תוכנית ההתנדבות 'יחידת כפיר' מכשירה 
בני-נוער למתן סיוע לאוכלוסיה בשעת חירום. במסגרת 

התוכנית, שהינה ייחודית מסוגה בארץ,  עוברים בני-הנוער 
הכשרה בתחומים שונים הקשורים בזמן חירום על-ידי גורמים 

מקצועיים מפיקוד העורף ובשיתוף מחלקת הנוער של אגף 
החינוך ובראשם מנהל מחלקת הנוער - חיים דיין, מנהלת 

יחידת התנדבות נוער עירונית - דליה רצון ומנהל מערך 

החירום של עיריית רמת-השרון – מר צדוק שהין. מבין 
הנושאים בהכשרה: התמודדות במצבי לחץ, דפוסי התנהגות 

קהילתיים במצב חרום והתמודדות איתם, דרכים להרגעה, 
עזרה ראשונה, מיומנות שיחה עם אזרחים באמצעות מוקד 

106 ועוד.
בזמן חירום אמורים בני נוער המתנדבים לפעול ברובעים 

השונים של העיר, עפ"י הנחיית  פיקוד העורף בזמן חירום. 
בראש ה"יחידה" עומדת תלמידת כיתה י"ב, תמר קדיש, 

הכפופה ישירות לראש ועדת מל"ח העירונית, האחראית על 
ששה מנהלי רובעים, גם הם תלמידי תיכוני העיר. בכל רובע 

משובצים בני-נוער מתנדבים שעברו הכשרות להתנדבות 
בתחומי עניין שונים כגון: ליצנות, תיאטרון, משחקי חשיבה, 

מספרי סיפורים, מתמטיקה ברוח אחרת, מד"א ועוד. 
המתנדבים הצעירים ישובצו בהתאם לצרכים הספציפיים 
ברובע אליו הם שייכים, הנמצא בסמוך למקום מגוריהם. 

יפעלו במקלטים, במרכזי אריזה, תחנות מד"א ועוד. כחלק 
מהכשרתם, יוצאים בני-הנוער לסמינרים מקצועיים, וסופגים 

ידע ממדריכים מקצועיים מפיקוד העורף. זאת, לצד 
השתתפות בתרגיל שטח, ביקור בבסיס צבאי והיכרות עם 

מכלולי פעולה בזמן חירום וכן סדנאות להעצמת מיומנויות 
הפעלת קבוצות, עבודת צוות ושיתופי פעולה. במהלך 

ההכשרה השנתית, השתתפו חברי 'יחידת כפיר" בסיור מודרך 
בבסיס פיקוד העורף בקריה בתל-אביב. מטרת הסיור הייתה 
להפגיש את המתנדבים עם הגורמים המקצועיים האחראים 
על הפעולות שנעשות באתרי ההרס ובחיזוק הקשר שלהם 

עם בני הנוער. בנוסף, למדו בני הנוער על ההיבטים 
הפסיכולוגיים בשעת חירום מפי מנהל השירות הפסיכולוגי 

החינוכי, ד"ר עצמון בכר.
במהלך חודש אוקטובר נערך תרגיל ארצי של פיקוד העורף – 

"נקודת מפנה 6" שבו השתתפה גם רמת-השרון. בתרגיל, 
השתתפו זו הפעם השנייה, גם חברי יחידת כפיר שסייעו 

במשימות כמו הפעלת עמדת חינוך ונוער באס"ל העירוני, 
חלוקת מים לתושבים, קבלת תושבים מפונים במרכז קליטה 

עירוני, מיפוי צרכים ומפגעים במקלטים ועוד. 
תוכנית הפעולה של "יחידת כפיר" הוצגה בפני חובב צוברי, 

קב"ט מחוז תל-אביב במשרד החינוך, על-ידי מנהלת אגף 
החינוך וצוות מחלקת הנוער, במטרה ל"העביר הלאה"  את 

עיקרי התוכנית לרשויות אחרות במחוז ובכלל. כמו כן, היו 
שותפים לתהליך ניסוחן מחדש של הנחיות חוזר מנכ"ל 

העוסקות בהפעלת בני-נוער בחירום.
מערך התנדבות הנוער מנוהל באמצעות מערכת ניהול נוער 
מתנדב - משרד החינוך, מינהל חברה ונוער יחד עם ג'וינט 

ישראל פיתחו תוכנה ייחודית, שמטרתה עליית מדרגה בניהול 
מקצועי והכשרת בני-נוער להתנדבות בקהילה. רמת-השרון 
מובילה את הטמעתה. מנהלת יחידת התנדבות נוער באגף 

החינוך, הגב' דליה רצון, הובילה לקיום יום עיון ולמידה ארצי 
בנושא, שהתקיים בעיר.

"החופש להתנדב" – במהלך חופשת הקיץ תוכניות ההתנדבות 
ממשיכות במספר ערוצים: סמינרים לקבוצות מנהיגות; 

משלחת הנוער המסורתית לעיר התאומה בגרמניה; הפעלת 
מערך קורסי הכשרה לנוער מתנדב, בינהם: קורסי מד"א, 

מד"צים, ליצני רפואה, התנדבות בבתי-חולים, שפת הסימנים, 
S.O.S חיות, בישול בכיף ועוד.

דגשים והישגים במהלך 2012
חינוך שוויוני וערכי מוביל למצוינות

רמת-השרון ממשיכה את מגמת העלייה באחוזי הזכאות 
לבגרות. מנתונים שפרסם משרד החינוך לשנת-הלימודים 

תשע"א עולה כי לרמת-השרון הישג מרשים ברמה הארצית 
באחוזי הזכאות לבגרות, והוא תולדה של עליה באחוזי 

הזכאות של תיכוני העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות 
העירייה. בתיכונים אלו עומד אחוז הזכאות לבגרות בשנת 

תשע"א על 84.9% מתלמידי י"ב.  עליה של 1.33% 
משנת-הלימודים הקודמת.

נתון מדהים נוסף מבשר כי 99.81% מהתלמידים הוגשו 
לבחינות הבגרות ואחוזי הנשירה בעיר הם מהנמוכים בארץ. 

זאת, לצד קליטת כ-100% מתלמידי החטיבות לתיכונים, 
ולנוכח העובדה כי שעור הנשירה מתיכוני העיר מהנמוכים 
בארץ. נתונים אלה הם גאווה גדולה לקהילת רמת-השרון 

כולה ולמערכת החינוך העירונית, שכן מדיניות החינוך 
השיוויונית הובילה למצויינות.

לנתונים אלו מצטרף אחוז הזכאים לבגרות המצטיינים – 
13.6%! לקטגוריה זו שייכים תלמידים משתי קטגוריות – 

האחת, בעלי ממוצע משוקלל של כל ציוני התעודה בציון של 
95 לפחות ונבחנו ב- 30 יח"ל לפחות, מתוכן 4 יח"ל לפחות 

במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. השנייה, ממוצע משוקלל של 
כל ציוני התעודה בציון של 95 לפחות ונבחנו ב-25 יח"ל 

לפחות, מתוכן 5 יח"ל במתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית. 
מקומה הארצי המרשים של רמת-השרון באחוזי הזכאות 
לבגרות, הוא תולדה של עליה באחוזי הזכאות של תיכוני 

העיר, "רוטברג" ו"אלון" שהינם בבעלות העירייה. 
כנגזרת מאמונה חינוכית זו, תרגומה למגוון הפעולות 

במערכת החינוך וההישגים המרשימים שהוצגו לעיל, גם 
נתוני הגיוס של תיכוני העיר ברמת-השרון – רוטברג ואלון 

ממשיכים להרקיע שחקים ולשמור על מגמת עלייה, כאשר 
אחוז הגיוס בהם עומד על 98.1%.

פתיחת משכנו החדש של בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים

בשנת-הלימודים תשע"ב נפתחו שעריו של מבנה בית-הספר 
רמ"ה למחוננים ומצטיינים, בשכונת מורשה, אליו מגיעים 

תלמידים מרחבי העיר. בשנים האחרונות, הופעול התוכניות 
שונות של מרכז רמ"ה למחוננים ומצטיינים במבנה אשכול 

הפיס. הגידול המתמשך במספר התלמידים במערכת החינוך, 
יחד עם הרחבת מגוון המסגרות המוצעות לתלמידים מחוננים 
ומצטיינים, קידמו מהלך משותף לעיריית רמת-השרון ומשרד 

החינוך להקמת מבנה בו ישכון "בית-הספר רמ"ה למחוננים 
ומצטיינים". בבית-הספר כיתות מולטימדיה מתקדמות לצד 

אביזרי למידה ייחודיים. את בית-הספר רמ"ה פוקדים כ- 430 
תלמידים הלוקחים חלק במגוון פעילויות בית-הספר. כחלק 

מתפיסת העולם החינוכית של מערכת החינוך בעיר, 
בבית-הספר מופעלות תוכניות, חד-יומיות על-פי קבוצות גיל 

שונות, במסגרתן מגיעים התלמידים ליום-לימודים 
בבית-הספר רמ"ה, במקום לימודיהם בבית-הספר בו לומדים 

מידי יום. זאת במטרה לתת מענה לתלמידים אלו מענה 
לצרכים שלהם מצד אחד ושמירה על מקומם החברתי 

בקהילה  מצד שני.
התוכניות המופעלות בבית-הספר: "רמון" – למצטיינים בגילאי 

גן-ב'; "רמה" – מחוננים בגילאי ג'-ו'; "רם" – מחוננים בגילאי 
ו'-ט; "רמבו" – מחוננים בגילאי תיכון; "חוגי רום" – תוכנית 

העשרה בשעות אחה"צ לתלמידי היסודיים, מחוננים 
ומצטיינים; "רום לחטיבה" – תוכנית העשרה בהמשך יום 

הלימודים לתלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים.

ביקור משלחת נוער בעיר התאומה גיאורגסמרינהוטה 
שבגרמניה

רמת-השרון וגיאורגסמרינהוטה חתמו לפני כ- 37 שנה על 
הסכם ערים תאומות ומאז נרקם קשר ידידות ייחודי 

ומשמעותי ביניהן. בעשור האחרון, פועל אגף החינוך לרקום 
ולהדק הקשר סביב היכרות רב-תרבותית עכשווית והיסטורית 

של בני-הנוער משתי הערים. מרקם חשוב, מורכב ועדין 
ביחסים בין העם היהודי והעם הגרמני בכלל ובחינוך הנוער 

לסובלנות, סבלנות והדדיות בפרט. תוך כך יצאה כמידי שנה 
משלחת של בני נוער אל אתרים הקשורים בשואת היהודים 

באירופה.  המשלחת ביקרה, יחד עם בני-הנוער הגרמנים, 
באתרים הקשורים בשואה – בית אנה פרנק (אמסטרדם), ברגן 

בלזן, אנדרטת השואה בברלין ומחנה עבודה ליד העיר 
גיאורגסמרינהוטה, שרק לאחרונה התברר, על סמך חפירות 

ארכיאולוגיות, שהמקום היה מחנה ריכוז. בנוסף, ביקרו 
הנערים הישראלים והגרמנים באתרים שונים להיכרות העיר 

וגרמניה בכלל, כמו  מוסדות ציבור, הרייכסטאג,  מוזיאונים 
ועוד. 

המארחים מקבלים את המשלחת הישראלית בכבוד רב 
ומסקרים באופן נרחב את ביקור המשלחת בעיתונות 

המקומית. קבלת הפנים הרשמית, הנערכת מידי שנה,  
התקיים במעמד ראש העירייה, מר מר אנסגר פולמן ובכיריה, 

בני-הנוער והמשפחות המארחות. בדבריו הדגיש ראש 
העירייה הידידות רבת השנים בין רמת-השרון והבטיח שימשיך 

ואף יחזק את היחסים עם העיר התאומה בישראל - 
רמת-השרון. 

ילדי גני-הילדים חגגו יחדיו  64  לעצמאות ישראל
52 גני-הילדים, המונים 1890 ילדים, גננות וסייעות ציינו 
במופע חגיגי את  יום העצמאות ה-64 למדינת ישראל.  

האירוע החגיגי נפתח בהעלאת דגל ישראל לראש התורן ע"י 
חיילים מגדוד 405  בתותחנים ומגדוד 481 באוגדת עזה, 

המאומצים על-ידי רמת-השרון, שגם ערכו צעידה חיילית 
כמיטב מסורת צה"ל. האירוע בניהול ופיקוח אגף החינוך, עליו 

ניצחה הגב׳ ריבה מזרחי, מנהלת מדור גני-ילדים, כלל מופע 
ריקוד ושירה של ילדי כל הגנים, שעליהם התאמנו הילדים 

במהלך השבועות שקדמו לאירוע. שיאו של הטקס היה במיצג 
תכלית של צוות לוחמי האש של תחנת הכיבוי בעיר. הכבאים 

הדגימו לילדים שימוש בזרנוקי מים ומנופים גדולים, דרכי 
שינוע של נפגעים ועוד. טקס יום העצמאות לגני-הילדים 

נערך זו הפעם השנייה באצטדיון הכדורגל. זאת, מפאת 
הגידול הניכר והמתמשך במספר הילדים הנרשמים למערכת 

החינוך בעיר כבר מגיל 3 בשנים האחרונות.

עיר רוקדת 
תלמידי כיתות ד' ו-ה' "רקדו כל הדרך" לסיום שנת-הלימודים 

תשע"ב, בערבי מופע חגיגיים שכולם מוסיקה וריקודים.
התוכנית "עיר רוקדת", בה לומדים תלמידי כיתות ד' ריקודי 

עם ותלמידי כיתות ה' ריקודים סלוניים, כבר הפכה מזמן 
לחוויה קהילתית של ממש. כמידי שנה הפליאו תלמידי 

בתי-הספר היסודיים בערבי ריקוד חגיגיים לסיכום שנת 
הפעילות וסחפו את הקהל.  התלמידים סיכמו שנה של 
מחולות במסיבת הסיום המסורתית, שהתקיימה במגרש 

הספורט של חטיבת-הביניים קלמן. בליווי המורה גליה כהנא, 
העלו יחד 578 תלמידי השכבה ריקודים לצלילי 12 שירים 

ישראלים. בסיום העניק ראש העירייה, מר איציק רוכברגר, 
תעודת הוקרה לכל בית-ספר ובנוסף תקליטור ובו שירי 

המופע. תלמידי כיתות ה' סיכמו שנה של ריקודים סלוניים 
בערב סיום צבעוני במיוחד.  במהלך הערב, הציג כל בית-ספר 

ריקוד בסגנון סלוני מסוים, בליווי תלבושות צבעוניות 
ומוקפדות. האירוע התקיים באולם "אורנים", אשר היה גדוש 

בהורים ובתושבים נלהבים. 

מהיסודי לחטיבה: טקס סיום שנה מרגש לתלמידי 
כיתות ו' 

463 בוגרי כיתות ו׳ משבעת בתי-הספר היסודיים חגגו את 
סיום לימודיהם. הטקס היישובי התקיים בסימן שירה עברית 

ונפתח במופע "אין לי ארץ אחרת", של מיטב היוצרים, כותבים 
ומלחינים שבזמר הישראלי.

יריד תעסוקה לנוער
יריד תעסוקה לנוער נערך זו השנה השנייה. היריד הופק 

ותוכנן על-ידי מחלקת הנוער באגף החינוך. חיים דיין, מנהל 
המחלקה יחד עם חברי מועצת הנוער והתלמידים (מנתר"ה) 

עמלו על פרסום האירוע, חלוקת מידע לנוער לפני היריד 
ובמהלכו וכן, עזרה בהפקת האירוע יחד עם מומחה בתחום. 

כ-200 בני-נוער הגיעו ליריד שנערך מרחבת מגרש הכדורסל 
של חטיבת-הביניים קלמן. במקום הוצבו דוכני תעסוקה של 

בתי-עסק ברמת-השרון ובסביבותיה. נערכו ראיונות ראשוניים, 
חולק מידע רלוונטי מטעם שירות התעסוקה וכן הונפקו 

פנקסי עבודה לנוער בגילאי 14 ומעלה. 

היערכות לוגיסטית 
510 תלמידים חדשים בבתי-הספר ובגני-הילדים:

עיריית רמת-השרון מאפשרת ואף מעודדת הורים לילדים 
בגילאי 3-4 להירשם לגני-הילדים במערכת הציבורית. לאור 

הגידול הניכר והמתמשך של אוכלוסיה צעירה, הקימה 
העירייה  17 גני-ילדים חדשים ב-7 השנים האחרונות. חוק 

חינוך חינם שחוקק בחודש ינואר 2012  היווה עבורנו הזדמנות 
לסייע בידי הורים המעוניינים בכך, לרשום ילדיהם לגני העיר. 

למרות הזמן הקצר נבנו  10 גני-ילדים נוספים, בהשקעה 
כספית גדולה ובאיוש צוותים ובהבניית מערכת גני-הילדים 
המותאמת לקליטה מיטבית של  1,950 תלמידים בגיל הרך, 

בהם ילדים בחינוך המיוחד ובגן בזרם החינוך הממלכתי-דתי. 
כמו כן, הותאמו חדרים לכיתות-אם ונוספו כיתות לימוד 

בבתי-הספר – בהתאם לגידול במספר התלמידים.
שדרוג והחלפת מערכות מיזוג, תאורה: בהתאם לתוכנית 

הרב-שנתית.
הצטיידות טכנולוגית – בהתאם לתוכנית הרב-שנתית של אגף 

החינוך, להצטיידות בכיתות טכנולוגיות מתקדמות במערכת 
החינוך, הוקמו 44 'כיתות חכמות' המצויידות בלוח חכם 
ומחשב ו- 45 כיתות מקוונות המצויידות במקרן ומחשב.

פיתוח סביבות למידה – מבנים וחצרות בוצעו עבודות בטיחות 
ייעודיות בכל מוסדות החינוך בהתאם לבדיקות ולממצאים 

בכל התחומים.

"לא נפסיק ללכת" זכה באוסקר
סרטם של בוגרי מגמת תקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר  

להשתתף בתחרות הבין-לאומית לסרטי תלמידים בהוליווד, 
וזכה לתואר "הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר". הסרט "לא 

נפסיק ללכת" שהופק כפרויקט גמר של תלמידי י"ב במגמת 
התקשורת בתיכון "רוטברג" נבחר מבין 400 סרטים מרחבי 

  ISFFH -העולם לייצג את ישראל בתחרות ה
 (International Student Film Festival Hollwood)

הנחשבת ל"אוסקר של סרטי התלמידים".

"גולן ירוק" 
בית-הספר היסודי "גולן" הוסמך מטעם המשרד להגנת 

הסביבה ל"בית-ספר ירוק". ההסמכה הוענקה כהכרה בחינוך 
סביבתי משמעותי המתקיים בבית-הספר. בית-הספר מצטרף 

לשאר בתי-הספר שכבר הוסמכו או נמצאים בשלבים 
האחרונים לקראת ההסמכה.

"הדר בשדרה" 
תערוכת כרזות של תלמיד בית-הספר "הדר" ליום הולדתה 

ה-90 של לרמת-השרון הועלתה לאורך שד' ביאליק. תלמידי 
בית הספר למדו את סוגת הכרזה ועל ההיסטוריה של העיר 

והכינו את הכרזות בקבוצות עבודה תוך שיתוף פעולה בין 
ילדים והורים.

עיר רוקדת 

מערכת החינוך
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מדיניות ותפיסת עבודה מקצועית בשנת 2012
מתוך האתיקה המקצועית והקוד האתי של מקצוע העבודה 

הסוציאלית, נגזרים עקרונות פעולה המנחים את העובד 
הסוציאלי ביחס למצבים שונים וקבלת החלטות מקצועיות 

ומדריכים את הנדרש כלפי הלקוחות, העמיתים, המעסיקים, 
המקצוע והחברה בכללותה.

העבודה הסוציאלית שואפת לממש ולקדם את הקיום 
האנושי. זאת, מתוך ראיית עצמאותו ואחריותו של האדם 
לניהול חייו ולבחירת תנאי קיומו, יצירת שוויון בהזדמנות 

ובזכויות ומתן סיוע לכל אחד ללא אפליה.

העובד הסוציאלי מחויב למתן כבוד ללקוח, לשתף אותו 
בתהליכים ובהחלטות הנוגעות ברווחתו ובתנאי חייו האישיים, 

לתת שרות במסירות, נאמנות, נחישות, וליישם את מיומנויותיו 
וכישוריו המקצועיים, ולקיים תנאים של צנעה ופרטיות לכל 

אדם.

שירותי הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון, מחויבים 
לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על 

ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות 
השירות ובעיקר אהבה לאנשים.

"כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, לרכוש חום ולא 
בכסף, לרכוש מתוך מגע..." (נתן זך).

ולמרות המילים הנוגעות האלו, יצירת מערך שירותי-רווחה 
רחב היקף כמו ברמת-השרון, מחייבת הקצאת משאבים 

עירוניים, מעבר למה שהמדינה נותנת.

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, מאפשר 
יצירת מרחב קהילתי עירוני של חיי תרבות, חינוך, בינוי 

ותשתיות מהמובילים בארץ. בקהילה עירונית, שלרוב אינה 
עסוקה בהתמודדויות עם עוני חד, בולט ובוטה, עולה סוגיה 

לגבי מהות המדדים הראויים לפיהם יוקצו משאבים תקציביים 
לתחומי הרווחה לאותם פרטים, משפחות וקהילות ביישוב 

מסוג זה וזקוקות לשירותי הרווחה העירוניים.

שירותי הרווחה והקהילה של מדינת ישראל מעוגנים בחוק 
שירותי הסעד תשי"ח (1958), במסגרת של למעלה מ-40 
חוקים חברתיים נוספים, ובהתאם לתקנות משרד הרווחה.

המדינה טרם קבעה מהו סל שירותי הרווחה האוניברסאלי 
הראוי לאזרחיה. אולם ניתן לקוות שגם בתהליך חקיקת חוק 
שירותי הרווחה החדש וגם בהתאם לרפורמה האמורה להיות 
מיושמת בשנים הקרובות בשירותי הרווחה, יינתנו השירותים 

החברתיים לאזרחים בצורה מכבדת ושוויונית יותר.

זון האגף וייעודו
עיריית רמת השרון הנהיגה בשנים האחרונות מדיניות 

חברתית וקהילתית המושתתת על חוסנה התקציבי וערכים 
חברתיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות 

הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי הטיפול וברוח זו 
האגף אכן פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה 
בריאה ואיכותית ומאפשר לכל לקוח להגיע לתפקוד מיטבי 

בהתאם לצרכיו. 

טעות נפוצה היא שמשימות האגף מכוונות רק לאוכלוסיה 
חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית. אמנם, 
המנדט המקצועי הראשוני של העבודה הסוציאלית הינו 

חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה. אולם, חשוב 
לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים 

וחברתיים. לפיכך, באגף מטפל במיגוון רחב של תופעות 
אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר. 

ייעוד העבודה באגף היא לשפר ולחזק את איכות חייהם 
ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, הנתונים 

במצבי חיים של מצוקה, משבר, מוגבלות וחולי, עוני והדרה 
חברתית, קשיי תפקוד, וקושי אישי וחברתי, באופן זמני או 

מתמשך, בזמן רגיעה או בעיתות חירום.

לקוחות האגף הינם, פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון 
(כמתחייב בחוק), הקהילה המקצועית (העוסקת במתן 

שירותים במסגרות השונות בקהילה) והציבור הרחב. דגש 
מיוחד הושם על הבטחת שלומם של חסרי ישע, אנשים 

וקטינים במצבי סיכון וכן בטיפול באוכלוסיה פגיעה.

מבנה ארגוני 
המפתח המרכזי להצלחה ולעמידה ביעדים ובמשימות 

העבודה הינו המשאב האנושי המרכיב את האגף, עובדים 
סוציאליים לצד עובדים סמך מקצועיים, מתנדבים ומערך 
מסייע של עובדי מינהלה וזכאות. פיתוח המשאב האנושי 
נעשה ע"י בניית מערך למידה, הדרכה והשתלמויות בתוך 
ומחוץ לאגף. מערך זה מונע שחיקה ומאפשר את פיתוח 

הארגון כארגון לומד ומלמד.בשנת 2012, התמקדה הלמידה 
הארגונית בנושאים, כגון, העשרת הידע המקצועי בטיפול 
במצבי חירום, טיפול בילדים בסיכון, מניעת אלימות כלפי 

קשישים, הרחבת מערך העובדים הסוציאליים  
הממונים על הפעלת חוקים שונים ועוד.

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע עפ"י תקנות 
משרד הרווחה, בהתאם למיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים 

לרשות העירייה. באגף 5 מחלקות/צוותים בהם משתלבת 
העבודה לפי תחומים מקצועיים ייעודיים, יחד עם תוכניות 

קהילתיות לאזורים גיאוגרפיים/שכונתיים: צוות פרט ומשפחה, 

הצוות לטיפול באוכלוסיות מיוחדות (נכויות, עולים וקשישים), 
המחלקה לקידום נוער וצעירים, התחנה לטיפול בפרט 

ובמשפחה, וצוות קהילה, מינהלה וזכאות.
הצוות מונה 42 עובדי עירייה, 19 פרילנסרים, 27 עובדים 

סמך-מקצועיים ומדריכים, 10 מורי הילה, וכ-100 מתנדבים.

השירותים הטיפוליים, החברתיים והקהילתיים
שירותי הטיפול במשפחות

בשנת 2012 הושם דגש על שיפור מערך השירותים 
למשפחות בהיבט המערכתי והאוניברסאלי, תוך הטמעת 
ניהול התערבויות מקצועיות בטיפול במשפחות מורכבות 

וחיזוק מעמדו ותפקידו של עו"ס המשפחה.

העובדים הסוציאליים העוסקים בטיפול במשפחות מהווים את 
הציר המרכזי עליו מושתתים שירותי הרווחה. ההתערבות 

המקצועית מייצרת רקמה של מערכת יחסים מקצועית אשר 
מחייבת את העובד, בשיתוף המשפחה, לתוכנית טיפולית 

המותאמת לצרכים. התוכניות הטיפוליות מיועדות לקידום 
ושיפור מצבם של יחידים ומשפחות על ידי סיוע, ייעוץ, טיפול 

ישיר ועקיף, בתחומים, כגון: הורות, זוגיות, מניעת אלימות 
במשפחה, שיקום תעסוקתי, תיווך וסנגור במיצוי זכויות וסיוע 

חומרי.

משפחות במצבי מצוקה כלכלית ובמשברי חיים, מקבלות 
סיוע בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים 

וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה. 

תחום סדרי דין
במסגרת סדרי דין מתבצעת עבודה עפ"י חוק, על ידי עובדים 

סוציאליים לחוק סדרי דין (שם קודם: פקידי סעד). בהתאם 
לצו בית המשפט לענייני משפחה, מוגשת חוות-דעת 

מקצועית לגבי משפחות בגירושין, משמורת, סדרי ראיה, 
אפוטרופסות, והגנה על חסרי ישע.

התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה
שירות עירוני לכל, שהינו תוכנית-הדגל הטיפולית של עיריית 

רמת השרון למבוגרים, משפחות בני-נוער וילדים. בתחנה 
מתאפשר לכל תושב לקבל שירותי טיפול אישי, זוגי, משפחתי 

וטיפול בילדים ובמתבגרים (כ-350 משפחות ויחידים), 
בתעריפים מסובסדים המאפשרים טיפול לכל אחד.

שירותי הטיפול הרגשי והפסיכותרפיה, ניתנים על ידי 19 
עובדים סוציאליים מקצועיים בעלי הכשרה בפסיכותרפיה, 
המועסקים כפרילנסרים בחוזה מיוחד וכן 6 מעובדי האגף 

הקבועים. התחנה מהווה מודל ייחודי ארצי לתוכניות טיפול 
חדשניות להורים בגירושין, כגון: תיאום הורי, וניכור הורי. 

ובנוסף לפניות לטיפול של תושבים מכל אזורי העיר, 
מתקבלות גם פניות מיחידות הסיוע שלצד בתי המשפט 

למשפחה ומתושבי חוץ. 

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות
במרכז העירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ניתן 

במהלך 2012 דגש על חיזוק קשרי הגומלין עם יחידת אלמ"ב 
במשטרה וכן בפיתוח תוכניות קבוצתיות לנשים נפגעות 

אלימות במשפחה. כמו כן  בשליטה בכעסים. 
מאז פתיחתו נעזרו בשירותי המרכז יותר מ-250 משפחות. 

מידי שנה מתקבלות כ-60 פניות חדשות. ייחודיותו של המרכז 
בזמינות המיידית של הצוות המקצועי ובליווי בכל הקשור 

לבניית תוכנית מוגנות וטיפול.

שירותי הטיפול לילדים ובני נוער
איתור וזיהוי של ילדים ובני-נוער במצבי סיכון, הינה משימה 
מקצועית מאתגרת ומורכבת. מצבי הסיכון הינם רב-ממדיים 

ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
אגף הרווחה והקהילה מטפל ב-11% מכלל הילדים ובני 

הנוער מגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. חלק מילדים 
אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף 

משפחתי. בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות 
התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות. האגף שוקד על 

קידום מהלך של מתן רצף שירותים לילדים ונוער בסיכון 
בתוך הקהילה.

חוק הנוער טיפול והשגחה
עבודה עפ"י חוק, של עובדים סוציאליים לחוק הנוער (שם 

קודם: פקידי סעד), לצורך הגנה על קטינים המצויים בסכנה, 
הנגרמת ע"י האחראיים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה. 

החוק מקנה סמכות להתערבות, לעובד סוציאלי אשר עבר 
הכשרה וקיבל מינוי לתפקידו מהמדינה.

שירות צוות מקצועי זמין למערכת החינוך
מערך טיפולי משולב ועוטף, המאפשר לאנשי החינוך רשת 

תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס יומיומי.

ועדות תכנון והערכה
מסגרת לדיון, בין שירותית ורב מקצועית לקביעת תוכניות 

טיפוליות לקטינים.

מערך המסגרות הטיפוליות
מועדונית תלתן - משותפת חינוך-רווחה, ל-15 ילדים תלמידי 

א-ד. 
מועדונית גיל רך - ניצנים ל-18 ילדים בגילאי הגן. 

מועדוניות ביתיות וחממיות (במסגרת הגרעין החינוכי), ל-20 
ילדים בגילאי ביה"ס היסודי. 

מטפחים/ חונכים - מערך לליווי ילדים ולטיפוח קשר-הורים 
וילדים.

איתור ילדים בגיל הרך - לאיתור ילדים בסיכון ומעוכבי 
התפתחות במעונות היום. בתוכנית מועסקים גורמים 

מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק 
ופסיכולוגית התפתחותית.

סבסוד קייטנות קיץ (20 ילדים). מרכז למידה במגוונים אלי 
כהן (20 ילדים). שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים (50 

תלמידים בגילאי יסודי).
פנימיית-יום עלומים כפר סבא - השמת 12 ילדים בגילאי בי"ס 

יסודי.
פנימיות מלאות - השמת 16 ילדים במסגרות של פנימיות 

מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.
סידורים לילדים בגיל הרך במסגרת מעונות יום (49 ילדים, 

בהתאם לחוק פעוטות בסיכון/ הזכאות לסידור פעוטות במעון 
יום). סבסוד השמת 53 ילדים בגני יול"א וצהרוני מגוונים.

המחלקה לקידום נוער וצעירים
המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית 

של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. 
המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה 

מותאמת תוכנית אישית- "לא לוותר לאף אחד – לא לוותר על 
אף אחד".במסגרת המחלקה מטופלים למעלה מ-420 נערים 
ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ-40 צעירים בני 18 עד 25. 

הטיפול במחלקה ניתן ברצף של שירותים, החל מטיפול 
וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור 

תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י 
מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור 

החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום. 
המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות 

התערבות טיפולית בתוך בתיה"ס, מתן שירותי חוק הנוער, 
טיפול ייחודי בנערות, הילה - השלמת השכלה לתלמידים 

שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית, ייעוץ להורים, ותוכניות 
קהילתיות וקבוצתיות שמהותן המקצועית- שילוב בין תחומי 

הטיפול, החברה והלמידה.
בשנת 2012 הרחיבה המחלקה לקידום נוער וצעירים, את 

מערך השירותים ושמה דגש לאיתור בני נוער במצבי סיכון 
ושילובם בקהילה, וכן לפיתוח תוכניות חדשניות לצעירים 

וצעירות.

התוכניות שפעלו: 
הפעלת מרכז למידה והעשרה ומועדון נוער במתחם אלי כהן, 

מדריכי נוער בתוכנית "ערים בלילה" (בחופשות), כולל 
פעילויות ספורט, תחרות בישול "מאסטר שף" ועוד, הסעות 
וטיולים, סדנאות העצמה וטיפוח לנערות, בית חם לנערות, 
תוכנית הכנה לצה"ל, כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית 

של"ח, תו המשווה- בשיתוף בי"ס רימון, להעשרה מוזיקאלית 
ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים פרושות, אוניברסיטה בעם, 

פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות הורים למתבגרים, 
נמ"ש- נוער מוביל שינוי, למניעת התנהגויות סיכון, והשמת 

תלמידים במסגרת מפת"ן.
מרכז צעירים - "צעיר בעיר"- בית לקידום ומתן הזדמנויות 
לצעירים בני +18, להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי 

והעצמה אישית. במרכז פועלות תוכניות טיפול אישיות 
לצעירים ולצעירות וכן תוכניות קבוצתיות, פרויקט בגרות 

לבוגרים - 8 צעירים וצעירות בני +19, החלו תוכנית ייחודית 
להשלמת בגרויות, פרויקט "זינוק" לצעירות - תוכנית בשיתוף 

עיריית הרצליה לצעירות בגילאי 20-25, לפיתוח אישי, 
מקצועי ותעסוקתי (כולל אבחון מקצועי, בניית מסלול 

קריירה, מלגות ללימודים או הכשרה מקצועית והכוונה 
למקום עבודה)

שירותים לאוכלוסיה המבוגרת
השירותים לאוכלוסיה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה 

והקהילה הינם מגוונים  ואוניברסאליים במהותם. הסיוע 
המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל-1,181 בתי אב של 

קשישים מתוכם 640 מקבלי חוק סיעוד. רובם של קשישים 
אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, 

טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. 

שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת 
איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.

מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות 
האגף.

בשנת 2012, פעלו השירותים הבאים: טיפול אישי וסיעודי, 
ייעוץ לבני משפחה, טיפולי פסיכותרפיה ייחודים לגמלאים 
במחירים מסובסדים במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג 

ובמשפחה, השמת 8 קשישים במסגרת מוסדית, מתן שירותים 
אישיים, פיקוח על חוק הסיעוד, הפעלת חוקי הגנה 

ואפוטרופסות על קשישים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, 
צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית 
(סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, 

נופשונים, מערך שכונה וקהילה תומכת, השתתפות במימון 
המועדונים החברתיים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים. 

עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות 
מרכז היום, שכונה וקהילה תומכת והמועדונים החברתיים, 
בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.

קיימת גם מעורבות מקצועית של האגף בדיור המוגן יחד עם 
החברה המפעילה עמידר ומשרד השיכון

 .
תוכנית הוועדה הרב מקצועית פועלת יחד עם עמותת יד ריבה, 

עפ"י מודל שפותח בעיריית תל אביב. במסגרת התוכנית 
משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, ומובאים לדיון 

מקרים מורכבים של קשישים בסיכון. הוועדה דנה ביצירת 
קשת רחבה של דרכי טיפול המותאמות למצב הקשיש וכן 

ניתנים שירותי ייעוץ משפטי בתחומים של אפוטרופסות, חוקי 
הגנה, ירושות, צוואות וזכויות שונות הנוגעות באוכלוסיה 

המבוגרת. 

שירותים לאנשים ומשפחות עם צרכים מיוחדים 
(מוגבלות שכלית התפתחותית, שיקום, אוטיזם, נכויות פיזיות, 

חושיות ונפשיות) 
הטיפול באנשים ובמשפחות עם צרכים מיוחדים, הינו רב 

מימדי ומחייב עבודה מערכתית. 
עלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה לאנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית, מהווה נתח תקציבי כבד, כמעט 
כ-50% מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה.

המערך המקצועי מיועד לשילובם ולשיפור איכות חייהם של 
ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, לתמיכה בבני משפחה, 

ויצירת מארג שירותים תומכים בשילובם של חריגים בקהילה, 
הסרת חסמים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים, ליצירת עיר 

נגישה לכל תושביה.

התוכניות והמסגרות: השמת 73 אנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, 6 ילדים אוטיסטיים ו-31 נכים במסגרות מחוץ 

לקהילה, הפעלת נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה, השמה 
והסעה למרכז יום טיפולי (עמותת צ'יימס) בהרצליה, השמה 

והסעה למע"ש, מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים ולנכים 
נוספים, מעונות שיקום ממשלתיים, מעונות יום שיקומיים 
לילדים, מסגרות שיקומיות כגון, תחושון - חוג לילדים עם 

צרכים מיוחדים, פעילות חברתית לילדים אוטיסטיים, שיקומון 
לנכים מבוגרים, ספיבק, ושירותי טיפול וייעוץ.עמותת אקים 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות הוסטל 
"תלמי רות", ומועדון חברתי "צבעי הקשת". עמותת אנוש 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות בית "אנוש", 
המקיים תוכניות תעסוקתיות, טיפוליות, חברתיות ותוכניות 

העשרה לנפגעי נפש ובני משפחותיהם. עמותת איל"ן מסייעת 
לילדים נכים תושבי העיר ברכישת עזרים שונים ובסיוע 

חברתי וטיפולים פרא רפואיים.

עבודה קהילתית והתנדבות
התערבות מקצועית בראיה של עבודה סוציאלית קהילתית 
מבוססת על עבודה עם ובתוך קבוצות בקהילה, תוך שיתוף 

תושבים וגורמי קהילה ועירייה שונים, במטרה לקדם ולפתח 
תוכניות לטובת הקהילה, להעצים אוכלוסיות מודרות, לפתח 

מעורבות, סולידאריות ואחריות חברתית, ולזהות תופעות 
חברתיות, תהליכים דמוגראפיים ושימוש מושכל במשאבים 

קהילתיים.העבודה הסוציאלית הקהילתית באגף מובילה 
תהליכים הבוחנים את צרכי הפרט בהקשר החברתי בתוכו 
הוא חי. בהתאם לכך, מתבצעת עבודת איתור, ייזום ואיסוף 

נתונים ומידע מהפרט אל הכלל, מיפוי קהילתי ופרופיל 
הלקוחות, מיקוד צרכים ובעיות, פיתוח וקידום שירותים, ויצירת 

מסלול קהילתי המשלב תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע.
תחום ההתנדבות פועל במרכז העירוני להתנדבות במגוונים, 

ובשיתוף עם אגף הרווחה והקהילה.

התוכניות שפעלו השנה: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים, 
תוכנית "עיר לכל תושביה"- קידום נגישות עירונית בהובלת 

ארגוני המתנדבים, הפעלת המרכז החברתי לנשים (בשיתוף 
ויצו), קייטנת אמהות, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה 
שונות, פרויקט "אישה לאישה", בשיתוף מועצת נשים יישובית, 

פרויקט למיצוי זכויות - ליווי לקוחות האגף בפניותיהם 
למוסדות שונים (ביטוח לאומי, משרד השיכון ועמידר), סבסוד 

כרטיסיות לבריכה בקיץ, חזרה לבית הספר –סיוע לרכישת 
ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים, סלי מזון, בשיתוף עמותת 

"חסדי תקוה" ובית חב"ד, מחולקים כ-100 סלי מזון קבועים 
למשפחות ו-300 סלים במועדי ישראל, ארוחה חמה על בסיס 

יומי מוגשת בבית חם- חב"ד, פרויקט "שורשים" של רופאי 
שיניים מתנדבים בעלויות מסובסדות. של"צ – שירות לתועלת 

הציבור – בשיתוף שירות המבחן. ערב של תרבות - הוצאת 

קבוצות נשים להצגות, במטרה לפעילות הנאה והעשרה 
תרבותית. מלגות לסטודנטים וסיוע למשפחות ויחידים 

במצוקה - ע"י מועדון רוטרי. מרגישים בבית - ליווי, טיפוח 
וחיזוק הקשר לקהילה לילדי פנימיית היום ולבית חם לנערות, 
ע"י מועדון ליונס. ליווי מועדון הנוער ומועדונית הגיל הרך ע"י 

מעגל נשים.
תוכנית "אוקיאנוס כחול" - תוכנית קהילתית ייחודית 

להתערבות חברתית בשיכון אילת, במסגרתה פועלת קבוצת 
פעילים ובה משתתפים 15 תושבים, לשיפור איכות החיים 
בשכונה. הקבוצה מקבלת הדרכה מקצועית וכן ליווי של 

רכזות הקהילה. במסגרת התוכנית, החל פיילוט משולב עם 
מרכז הגישור במגוונים- לבניית הסכמות בבתים משותפים.

            
                                                

שעת חירום 
האגף אחראי בשעת חירום על מכלול הטיפול באוכלוסיה, 

המעניק שירותי טיפול, תמיכה ופיתוח חוסן קהילתי, במשבר 
ומצבי חירום.

שירותי ארגון, מינהלה וזכאות 
מעטפת ארגונית של שירותי מזכירות, מידע ומחשוב, תחזוקה, 

כוח אדם, תקציב, זכאות ללקוחות ומערך תשלומים.

אגף הרווחה והקהילה

9



מדיניות ותפיסת עבודה מקצועית בשנת 2012
מתוך האתיקה המקצועית והקוד האתי של מקצוע העבודה 

הסוציאלית, נגזרים עקרונות פעולה המנחים את העובד 
הסוציאלי ביחס למצבים שונים וקבלת החלטות מקצועיות 

ומדריכים את הנדרש כלפי הלקוחות, העמיתים, המעסיקים, 
המקצוע והחברה בכללותה.

העבודה הסוציאלית שואפת לממש ולקדם את הקיום 
האנושי. זאת, מתוך ראיית עצמאותו ואחריותו של האדם 
לניהול חייו ולבחירת תנאי קיומו, יצירת שוויון בהזדמנות 

ובזכויות ומתן סיוע לכל אחד ללא אפליה.

העובד הסוציאלי מחויב למתן כבוד ללקוח, לשתף אותו 
בתהליכים ובהחלטות הנוגעות ברווחתו ובתנאי חייו האישיים, 

לתת שרות במסירות, נאמנות, נחישות, וליישם את מיומנויותיו 
וכישוריו המקצועיים, ולקיים תנאים של צנעה ופרטיות לכל 

אדם.

שירותי הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון, מחויבים 
לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על 

ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות 
השירות ובעיקר אהבה לאנשים.

"כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, לרכוש חום ולא 
בכסף, לרכוש מתוך מגע..." (נתן זך).

ולמרות המילים הנוגעות האלו, יצירת מערך שירותי-רווחה 
רחב היקף כמו ברמת-השרון, מחייבת הקצאת משאבים 

עירוניים, מעבר למה שהמדינה נותנת.

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, מאפשר 
יצירת מרחב קהילתי עירוני של חיי תרבות, חינוך, בינוי 

ותשתיות מהמובילים בארץ. בקהילה עירונית, שלרוב אינה 
עסוקה בהתמודדויות עם עוני חד, בולט ובוטה, עולה סוגיה 

לגבי מהות המדדים הראויים לפיהם יוקצו משאבים תקציביים 
לתחומי הרווחה לאותם פרטים, משפחות וקהילות ביישוב 

מסוג זה וזקוקות לשירותי הרווחה העירוניים.

שירותי הרווחה והקהילה של מדינת ישראל מעוגנים בחוק 
שירותי הסעד תשי"ח (1958), במסגרת של למעלה מ-40 
חוקים חברתיים נוספים, ובהתאם לתקנות משרד הרווחה.

המדינה טרם קבעה מהו סל שירותי הרווחה האוניברסאלי 
הראוי לאזרחיה. אולם ניתן לקוות שגם בתהליך חקיקת חוק 
שירותי הרווחה החדש וגם בהתאם לרפורמה האמורה להיות 
מיושמת בשנים הקרובות בשירותי הרווחה, יינתנו השירותים 

החברתיים לאזרחים בצורה מכבדת ושוויונית יותר.

זון האגף וייעודו
עיריית רמת השרון הנהיגה בשנים האחרונות מדיניות 

חברתית וקהילתית המושתתת על חוסנה התקציבי וערכים 
חברתיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות 

הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי הטיפול וברוח זו 
האגף אכן פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה 
בריאה ואיכותית ומאפשר לכל לקוח להגיע לתפקוד מיטבי 

בהתאם לצרכיו. 

טעות נפוצה היא שמשימות האגף מכוונות רק לאוכלוסיה 
חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית. אמנם, 
המנדט המקצועי הראשוני של העבודה הסוציאלית הינו 

חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה. אולם, חשוב 
לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים 

וחברתיים. לפיכך, באגף מטפל במיגוון רחב של תופעות 
אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר. 

ייעוד העבודה באגף היא לשפר ולחזק את איכות חייהם 
ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, הנתונים 

במצבי חיים של מצוקה, משבר, מוגבלות וחולי, עוני והדרה 
חברתית, קשיי תפקוד, וקושי אישי וחברתי, באופן זמני או 

מתמשך, בזמן רגיעה או בעיתות חירום.

לקוחות האגף הינם, פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון 
(כמתחייב בחוק), הקהילה המקצועית (העוסקת במתן 

שירותים במסגרות השונות בקהילה) והציבור הרחב. דגש 
מיוחד הושם על הבטחת שלומם של חסרי ישע, אנשים 

וקטינים במצבי סיכון וכן בטיפול באוכלוסיה פגיעה.

מבנה ארגוני 
המפתח המרכזי להצלחה ולעמידה ביעדים ובמשימות 

העבודה הינו המשאב האנושי המרכיב את האגף, עובדים 
סוציאליים לצד עובדים סמך מקצועיים, מתנדבים ומערך 
מסייע של עובדי מינהלה וזכאות. פיתוח המשאב האנושי 
נעשה ע"י בניית מערך למידה, הדרכה והשתלמויות בתוך 
ומחוץ לאגף. מערך זה מונע שחיקה ומאפשר את פיתוח 

הארגון כארגון לומד ומלמד.בשנת 2012, התמקדה הלמידה 
הארגונית בנושאים, כגון, העשרת הידע המקצועי בטיפול 
במצבי חירום, טיפול בילדים בסיכון, מניעת אלימות כלפי 

קשישים, הרחבת מערך העובדים הסוציאליים  
הממונים על הפעלת חוקים שונים ועוד.

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע עפ"י תקנות 
משרד הרווחה, בהתאם למיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים 

לרשות העירייה. באגף 5 מחלקות/צוותים בהם משתלבת 
העבודה לפי תחומים מקצועיים ייעודיים, יחד עם תוכניות 

קהילתיות לאזורים גיאוגרפיים/שכונתיים: צוות פרט ומשפחה, 

הצוות לטיפול באוכלוסיות מיוחדות (נכויות, עולים וקשישים), 
המחלקה לקידום נוער וצעירים, התחנה לטיפול בפרט 

ובמשפחה, וצוות קהילה, מינהלה וזכאות.
הצוות מונה 42 עובדי עירייה, 19 פרילנסרים, 27 עובדים 

סמך-מקצועיים ומדריכים, 10 מורי הילה, וכ-100 מתנדבים.

השירותים הטיפוליים, החברתיים והקהילתיים
שירותי הטיפול במשפחות

בשנת 2012 הושם דגש על שיפור מערך השירותים 
למשפחות בהיבט המערכתי והאוניברסאלי, תוך הטמעת 
ניהול התערבויות מקצועיות בטיפול במשפחות מורכבות 

וחיזוק מעמדו ותפקידו של עו"ס המשפחה.

העובדים הסוציאליים העוסקים בטיפול במשפחות מהווים את 
הציר המרכזי עליו מושתתים שירותי הרווחה. ההתערבות 

המקצועית מייצרת רקמה של מערכת יחסים מקצועית אשר 
מחייבת את העובד, בשיתוף המשפחה, לתוכנית טיפולית 

המותאמת לצרכים. התוכניות הטיפוליות מיועדות לקידום 
ושיפור מצבם של יחידים ומשפחות על ידי סיוע, ייעוץ, טיפול 

ישיר ועקיף, בתחומים, כגון: הורות, זוגיות, מניעת אלימות 
במשפחה, שיקום תעסוקתי, תיווך וסנגור במיצוי זכויות וסיוע 

חומרי.

משפחות במצבי מצוקה כלכלית ובמשברי חיים, מקבלות 
סיוע בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים 

וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה. 

תחום סדרי דין
במסגרת סדרי דין מתבצעת עבודה עפ"י חוק, על ידי עובדים 

סוציאליים לחוק סדרי דין (שם קודם: פקידי סעד). בהתאם 
לצו בית המשפט לענייני משפחה, מוגשת חוות-דעת 

מקצועית לגבי משפחות בגירושין, משמורת, סדרי ראיה, 
אפוטרופסות, והגנה על חסרי ישע.

התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה
שירות עירוני לכל, שהינו תוכנית-הדגל הטיפולית של עיריית 

רמת השרון למבוגרים, משפחות בני-נוער וילדים. בתחנה 
מתאפשר לכל תושב לקבל שירותי טיפול אישי, זוגי, משפחתי 

וטיפול בילדים ובמתבגרים (כ-350 משפחות ויחידים), 
בתעריפים מסובסדים המאפשרים טיפול לכל אחד.

שירותי הטיפול הרגשי והפסיכותרפיה, ניתנים על ידי 19 
עובדים סוציאליים מקצועיים בעלי הכשרה בפסיכותרפיה, 
המועסקים כפרילנסרים בחוזה מיוחד וכן 6 מעובדי האגף 

הקבועים. התחנה מהווה מודל ייחודי ארצי לתוכניות טיפול 
חדשניות להורים בגירושין, כגון: תיאום הורי, וניכור הורי. 

ובנוסף לפניות לטיפול של תושבים מכל אזורי העיר, 
מתקבלות גם פניות מיחידות הסיוע שלצד בתי המשפט 

למשפחה ומתושבי חוץ. 

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות
במרכז העירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ניתן 

במהלך 2012 דגש על חיזוק קשרי הגומלין עם יחידת אלמ"ב 
במשטרה וכן בפיתוח תוכניות קבוצתיות לנשים נפגעות 

אלימות במשפחה. כמו כן  בשליטה בכעסים. 
מאז פתיחתו נעזרו בשירותי המרכז יותר מ-250 משפחות. 

מידי שנה מתקבלות כ-60 פניות חדשות. ייחודיותו של המרכז 
בזמינות המיידית של הצוות המקצועי ובליווי בכל הקשור 

לבניית תוכנית מוגנות וטיפול.

שירותי הטיפול לילדים ובני נוער
איתור וזיהוי של ילדים ובני-נוער במצבי סיכון, הינה משימה 
מקצועית מאתגרת ומורכבת. מצבי הסיכון הינם רב-ממדיים 

ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
אגף הרווחה והקהילה מטפל ב-11% מכלל הילדים ובני 

הנוער מגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. חלק מילדים 
אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף 

משפחתי. בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות 
התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות. האגף שוקד על 

קידום מהלך של מתן רצף שירותים לילדים ונוער בסיכון 
בתוך הקהילה.

חוק הנוער טיפול והשגחה
עבודה עפ"י חוק, של עובדים סוציאליים לחוק הנוער (שם 

קודם: פקידי סעד), לצורך הגנה על קטינים המצויים בסכנה, 
הנגרמת ע"י האחראיים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה. 

החוק מקנה סמכות להתערבות, לעובד סוציאלי אשר עבר 
הכשרה וקיבל מינוי לתפקידו מהמדינה.

שירות צוות מקצועי זמין למערכת החינוך
מערך טיפולי משולב ועוטף, המאפשר לאנשי החינוך רשת 

תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס יומיומי.

ועדות תכנון והערכה
מסגרת לדיון, בין שירותית ורב מקצועית לקביעת תוכניות 

טיפוליות לקטינים.

מערך המסגרות הטיפוליות
מועדונית תלתן - משותפת חינוך-רווחה, ל-15 ילדים תלמידי 

א-ד. 
מועדונית גיל רך - ניצנים ל-18 ילדים בגילאי הגן. 

מועדוניות ביתיות וחממיות (במסגרת הגרעין החינוכי), ל-20 
ילדים בגילאי ביה"ס היסודי. 

מטפחים/ חונכים - מערך לליווי ילדים ולטיפוח קשר-הורים 
וילדים.

איתור ילדים בגיל הרך - לאיתור ילדים בסיכון ומעוכבי 
התפתחות במעונות היום. בתוכנית מועסקים גורמים 

מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק 
ופסיכולוגית התפתחותית.

סבסוד קייטנות קיץ (20 ילדים). מרכז למידה במגוונים אלי 
כהן (20 ילדים). שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים (50 

תלמידים בגילאי יסודי).
פנימיית-יום עלומים כפר סבא - השמת 12 ילדים בגילאי בי"ס 

יסודי.
פנימיות מלאות - השמת 16 ילדים במסגרות של פנימיות 

מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.
סידורים לילדים בגיל הרך במסגרת מעונות יום (49 ילדים, 

בהתאם לחוק פעוטות בסיכון/ הזכאות לסידור פעוטות במעון 
יום). סבסוד השמת 53 ילדים בגני יול"א וצהרוני מגוונים.

המחלקה לקידום נוער וצעירים
המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית 

של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. 
המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה 

מותאמת תוכנית אישית- "לא לוותר לאף אחד – לא לוותר על 
אף אחד".במסגרת המחלקה מטופלים למעלה מ-420 נערים 
ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ-40 צעירים בני 18 עד 25. 

הטיפול במחלקה ניתן ברצף של שירותים, החל מטיפול 
וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור 

תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י 
מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור 

החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום. 
המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות 

התערבות טיפולית בתוך בתיה"ס, מתן שירותי חוק הנוער, 
טיפול ייחודי בנערות, הילה - השלמת השכלה לתלמידים 

שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית, ייעוץ להורים, ותוכניות 
קהילתיות וקבוצתיות שמהותן המקצועית- שילוב בין תחומי 

הטיפול, החברה והלמידה.
בשנת 2012 הרחיבה המחלקה לקידום נוער וצעירים, את 

מערך השירותים ושמה דגש לאיתור בני נוער במצבי סיכון 
ושילובם בקהילה, וכן לפיתוח תוכניות חדשניות לצעירים 

וצעירות.

התוכניות שפעלו: 
הפעלת מרכז למידה והעשרה ומועדון נוער במתחם אלי כהן, 

מדריכי נוער בתוכנית "ערים בלילה" (בחופשות), כולל 
פעילויות ספורט, תחרות בישול "מאסטר שף" ועוד, הסעות 
וטיולים, סדנאות העצמה וטיפוח לנערות, בית חם לנערות, 
תוכנית הכנה לצה"ל, כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית 

של"ח, תו המשווה- בשיתוף בי"ס רימון, להעשרה מוזיקאלית 
ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים פרושות, אוניברסיטה בעם, 

פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות הורים למתבגרים, 
נמ"ש- נוער מוביל שינוי, למניעת התנהגויות סיכון, והשמת 

תלמידים במסגרת מפת"ן.
מרכז צעירים - "צעיר בעיר"- בית לקידום ומתן הזדמנויות 
לצעירים בני +18, להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי 

והעצמה אישית. במרכז פועלות תוכניות טיפול אישיות 
לצעירים ולצעירות וכן תוכניות קבוצתיות, פרויקט בגרות 

לבוגרים - 8 צעירים וצעירות בני +19, החלו תוכנית ייחודית 
להשלמת בגרויות, פרויקט "זינוק" לצעירות - תוכנית בשיתוף 

עיריית הרצליה לצעירות בגילאי 20-25, לפיתוח אישי, 
מקצועי ותעסוקתי (כולל אבחון מקצועי, בניית מסלול 

קריירה, מלגות ללימודים או הכשרה מקצועית והכוונה 
למקום עבודה)

שירותים לאוכלוסיה המבוגרת
השירותים לאוכלוסיה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה 

והקהילה הינם מגוונים  ואוניברסאליים במהותם. הסיוע 
המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל-1,181 בתי אב של 

קשישים מתוכם 640 מקבלי חוק סיעוד. רובם של קשישים 
אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, 

טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. 

שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת 
איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.

מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות 
האגף.

בשנת 2012, פעלו השירותים הבאים: טיפול אישי וסיעודי, 
ייעוץ לבני משפחה, טיפולי פסיכותרפיה ייחודים לגמלאים 
במחירים מסובסדים במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג 

ובמשפחה, השמת 8 קשישים במסגרת מוסדית, מתן שירותים 
אישיים, פיקוח על חוק הסיעוד, הפעלת חוקי הגנה 

ואפוטרופסות על קשישים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, 
צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית 
(סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, 

נופשונים, מערך שכונה וקהילה תומכת, השתתפות במימון 
המועדונים החברתיים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים. 

עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות 
מרכז היום, שכונה וקהילה תומכת והמועדונים החברתיים, 
בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.

קיימת גם מעורבות מקצועית של האגף בדיור המוגן יחד עם 
החברה המפעילה עמידר ומשרד השיכון

 .
תוכנית הוועדה הרב מקצועית פועלת יחד עם עמותת יד ריבה, 

עפ"י מודל שפותח בעיריית תל אביב. במסגרת התוכנית 
משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, ומובאים לדיון 

מקרים מורכבים של קשישים בסיכון. הוועדה דנה ביצירת 
קשת רחבה של דרכי טיפול המותאמות למצב הקשיש וכן 

ניתנים שירותי ייעוץ משפטי בתחומים של אפוטרופסות, חוקי 
הגנה, ירושות, צוואות וזכויות שונות הנוגעות באוכלוסיה 

המבוגרת. 

שירותים לאנשים ומשפחות עם צרכים מיוחדים 
(מוגבלות שכלית התפתחותית, שיקום, אוטיזם, נכויות פיזיות, 

חושיות ונפשיות) 
הטיפול באנשים ובמשפחות עם צרכים מיוחדים, הינו רב 

מימדי ומחייב עבודה מערכתית. 
עלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה לאנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית, מהווה נתח תקציבי כבד, כמעט 
כ-50% מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה.

המערך המקצועי מיועד לשילובם ולשיפור איכות חייהם של 
ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, לתמיכה בבני משפחה, 

ויצירת מארג שירותים תומכים בשילובם של חריגים בקהילה, 
הסרת חסמים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים, ליצירת עיר 

נגישה לכל תושביה.

התוכניות והמסגרות: השמת 73 אנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, 6 ילדים אוטיסטיים ו-31 נכים במסגרות מחוץ 

לקהילה, הפעלת נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה, השמה 
והסעה למרכז יום טיפולי (עמותת צ'יימס) בהרצליה, השמה 

והסעה למע"ש, מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים ולנכים 
נוספים, מעונות שיקום ממשלתיים, מעונות יום שיקומיים 
לילדים, מסגרות שיקומיות כגון, תחושון - חוג לילדים עם 

צרכים מיוחדים, פעילות חברתית לילדים אוטיסטיים, שיקומון 
לנכים מבוגרים, ספיבק, ושירותי טיפול וייעוץ.עמותת אקים 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות הוסטל 
"תלמי רות", ומועדון חברתי "צבעי הקשת". עמותת אנוש 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות בית "אנוש", 
המקיים תוכניות תעסוקתיות, טיפוליות, חברתיות ותוכניות 

העשרה לנפגעי נפש ובני משפחותיהם. עמותת איל"ן מסייעת 
לילדים נכים תושבי העיר ברכישת עזרים שונים ובסיוע 

חברתי וטיפולים פרא רפואיים.

עבודה קהילתית והתנדבות
התערבות מקצועית בראיה של עבודה סוציאלית קהילתית 
מבוססת על עבודה עם ובתוך קבוצות בקהילה, תוך שיתוף 

תושבים וגורמי קהילה ועירייה שונים, במטרה לקדם ולפתח 
תוכניות לטובת הקהילה, להעצים אוכלוסיות מודרות, לפתח 

מעורבות, סולידאריות ואחריות חברתית, ולזהות תופעות 
חברתיות, תהליכים דמוגראפיים ושימוש מושכל במשאבים 

קהילתיים.העבודה הסוציאלית הקהילתית באגף מובילה 
תהליכים הבוחנים את צרכי הפרט בהקשר החברתי בתוכו 
הוא חי. בהתאם לכך, מתבצעת עבודת איתור, ייזום ואיסוף 

נתונים ומידע מהפרט אל הכלל, מיפוי קהילתי ופרופיל 
הלקוחות, מיקוד צרכים ובעיות, פיתוח וקידום שירותים, ויצירת 

מסלול קהילתי המשלב תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע.
תחום ההתנדבות פועל במרכז העירוני להתנדבות במגוונים, 

ובשיתוף עם אגף הרווחה והקהילה.

התוכניות שפעלו השנה: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים, 
תוכנית "עיר לכל תושביה"- קידום נגישות עירונית בהובלת 

ארגוני המתנדבים, הפעלת המרכז החברתי לנשים (בשיתוף 
ויצו), קייטנת אמהות, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה 
שונות, פרויקט "אישה לאישה", בשיתוף מועצת נשים יישובית, 

פרויקט למיצוי זכויות - ליווי לקוחות האגף בפניותיהם 
למוסדות שונים (ביטוח לאומי, משרד השיכון ועמידר), סבסוד 

כרטיסיות לבריכה בקיץ, חזרה לבית הספר –סיוע לרכישת 
ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים, סלי מזון, בשיתוף עמותת 

"חסדי תקוה" ובית חב"ד, מחולקים כ-100 סלי מזון קבועים 
למשפחות ו-300 סלים במועדי ישראל, ארוחה חמה על בסיס 

יומי מוגשת בבית חם- חב"ד, פרויקט "שורשים" של רופאי 
שיניים מתנדבים בעלויות מסובסדות. של"צ – שירות לתועלת 

הציבור – בשיתוף שירות המבחן. ערב של תרבות - הוצאת 

קבוצות נשים להצגות, במטרה לפעילות הנאה והעשרה 
תרבותית. מלגות לסטודנטים וסיוע למשפחות ויחידים 

במצוקה - ע"י מועדון רוטרי. מרגישים בבית - ליווי, טיפוח 
וחיזוק הקשר לקהילה לילדי פנימיית היום ולבית חם לנערות, 
ע"י מועדון ליונס. ליווי מועדון הנוער ומועדונית הגיל הרך ע"י 

מעגל נשים.
תוכנית "אוקיאנוס כחול" - תוכנית קהילתית ייחודית 

להתערבות חברתית בשיכון אילת, במסגרתה פועלת קבוצת 
פעילים ובה משתתפים 15 תושבים, לשיפור איכות החיים 
בשכונה. הקבוצה מקבלת הדרכה מקצועית וכן ליווי של 

רכזות הקהילה. במסגרת התוכנית, החל פיילוט משולב עם 
מרכז הגישור במגוונים- לבניית הסכמות בבתים משותפים.

            
                                                

החברים באגף

שעת חירום 
האגף אחראי בשעת חירום על מכלול הטיפול באוכלוסיה, 

המעניק שירותי טיפול, תמיכה ופיתוח חוסן קהילתי, במשבר 
ומצבי חירום.

שירותי ארגון, מינהלה וזכאות 
מעטפת ארגונית של שירותי מזכירות, מידע ומחשוב, תחזוקה, 

כוח אדם, תקציב, זכאות ללקוחות ומערך תשלומים.

אגף הרווחה והקהילה

10



מדיניות ותפיסת עבודה מקצועית בשנת 2012
מתוך האתיקה המקצועית והקוד האתי של מקצוע העבודה 

הסוציאלית, נגזרים עקרונות פעולה המנחים את העובד 
הסוציאלי ביחס למצבים שונים וקבלת החלטות מקצועיות 

ומדריכים את הנדרש כלפי הלקוחות, העמיתים, המעסיקים, 
המקצוע והחברה בכללותה.

העבודה הסוציאלית שואפת לממש ולקדם את הקיום 
האנושי. זאת, מתוך ראיית עצמאותו ואחריותו של האדם 
לניהול חייו ולבחירת תנאי קיומו, יצירת שוויון בהזדמנות 

ובזכויות ומתן סיוע לכל אחד ללא אפליה.

העובד הסוציאלי מחויב למתן כבוד ללקוח, לשתף אותו 
בתהליכים ובהחלטות הנוגעות ברווחתו ובתנאי חייו האישיים, 

לתת שרות במסירות, נאמנות, נחישות, וליישם את מיומנויותיו 
וכישוריו המקצועיים, ולקיים תנאים של צנעה ופרטיות לכל 

אדם.

שירותי הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון, מחויבים 
לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על 

ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות 
השירות ובעיקר אהבה לאנשים.

"כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, לרכוש חום ולא 
בכסף, לרכוש מתוך מגע..." (נתן זך).

ולמרות המילים הנוגעות האלו, יצירת מערך שירותי-רווחה 
רחב היקף כמו ברמת-השרון, מחייבת הקצאת משאבים 

עירוניים, מעבר למה שהמדינה נותנת.

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, מאפשר 
יצירת מרחב קהילתי עירוני של חיי תרבות, חינוך, בינוי 

ותשתיות מהמובילים בארץ. בקהילה עירונית, שלרוב אינה 
עסוקה בהתמודדויות עם עוני חד, בולט ובוטה, עולה סוגיה 

לגבי מהות המדדים הראויים לפיהם יוקצו משאבים תקציביים 
לתחומי הרווחה לאותם פרטים, משפחות וקהילות ביישוב 

מסוג זה וזקוקות לשירותי הרווחה העירוניים.

שירותי הרווחה והקהילה של מדינת ישראל מעוגנים בחוק 
שירותי הסעד תשי"ח (1958), במסגרת של למעלה מ-40 
חוקים חברתיים נוספים, ובהתאם לתקנות משרד הרווחה.

המדינה טרם קבעה מהו סל שירותי הרווחה האוניברסאלי 
הראוי לאזרחיה. אולם ניתן לקוות שגם בתהליך חקיקת חוק 
שירותי הרווחה החדש וגם בהתאם לרפורמה האמורה להיות 
מיושמת בשנים הקרובות בשירותי הרווחה, יינתנו השירותים 

החברתיים לאזרחים בצורה מכבדת ושוויונית יותר.

זון האגף וייעודו
עיריית רמת השרון הנהיגה בשנים האחרונות מדיניות 

חברתית וקהילתית המושתתת על חוסנה התקציבי וערכים 
חברתיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות 

הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי הטיפול וברוח זו 
האגף אכן פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה 
בריאה ואיכותית ומאפשר לכל לקוח להגיע לתפקוד מיטבי 

בהתאם לצרכיו. 

טעות נפוצה היא שמשימות האגף מכוונות רק לאוכלוסיה 
חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית. אמנם, 
המנדט המקצועי הראשוני של העבודה הסוציאלית הינו 

חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה. אולם, חשוב 
לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים 

וחברתיים. לפיכך, באגף מטפל במיגוון רחב של תופעות 
אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר. 

ייעוד העבודה באגף היא לשפר ולחזק את איכות חייהם 
ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, הנתונים 

במצבי חיים של מצוקה, משבר, מוגבלות וחולי, עוני והדרה 
חברתית, קשיי תפקוד, וקושי אישי וחברתי, באופן זמני או 

מתמשך, בזמן רגיעה או בעיתות חירום.

לקוחות האגף הינם, פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון 
(כמתחייב בחוק), הקהילה המקצועית (העוסקת במתן 

שירותים במסגרות השונות בקהילה) והציבור הרחב. דגש 
מיוחד הושם על הבטחת שלומם של חסרי ישע, אנשים 

וקטינים במצבי סיכון וכן בטיפול באוכלוסיה פגיעה.

מבנה ארגוני 
המפתח המרכזי להצלחה ולעמידה ביעדים ובמשימות 

העבודה הינו המשאב האנושי המרכיב את האגף, עובדים 
סוציאליים לצד עובדים סמך מקצועיים, מתנדבים ומערך 
מסייע של עובדי מינהלה וזכאות. פיתוח המשאב האנושי 
נעשה ע"י בניית מערך למידה, הדרכה והשתלמויות בתוך 
ומחוץ לאגף. מערך זה מונע שחיקה ומאפשר את פיתוח 

הארגון כארגון לומד ומלמד.בשנת 2012, התמקדה הלמידה 
הארגונית בנושאים, כגון, העשרת הידע המקצועי בטיפול 
במצבי חירום, טיפול בילדים בסיכון, מניעת אלימות כלפי 

קשישים, הרחבת מערך העובדים הסוציאליים  
הממונים על הפעלת חוקים שונים ועוד.

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע עפ"י תקנות 
משרד הרווחה, בהתאם למיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים 

לרשות העירייה. באגף 5 מחלקות/צוותים בהם משתלבת 
העבודה לפי תחומים מקצועיים ייעודיים, יחד עם תוכניות 

קהילתיות לאזורים גיאוגרפיים/שכונתיים: צוות פרט ומשפחה, 

הצוות לטיפול באוכלוסיות מיוחדות (נכויות, עולים וקשישים), 
המחלקה לקידום נוער וצעירים, התחנה לטיפול בפרט 

ובמשפחה, וצוות קהילה, מינהלה וזכאות.
הצוות מונה 42 עובדי עירייה, 19 פרילנסרים, 27 עובדים 

סמך-מקצועיים ומדריכים, 10 מורי הילה, וכ-100 מתנדבים.

השירותים הטיפוליים, החברתיים והקהילתיים
שירותי הטיפול במשפחות

בשנת 2012 הושם דגש על שיפור מערך השירותים 
למשפחות בהיבט המערכתי והאוניברסאלי, תוך הטמעת 
ניהול התערבויות מקצועיות בטיפול במשפחות מורכבות 

וחיזוק מעמדו ותפקידו של עו"ס המשפחה.

העובדים הסוציאליים העוסקים בטיפול במשפחות מהווים את 
הציר המרכזי עליו מושתתים שירותי הרווחה. ההתערבות 

המקצועית מייצרת רקמה של מערכת יחסים מקצועית אשר 
מחייבת את העובד, בשיתוף המשפחה, לתוכנית טיפולית 

המותאמת לצרכים. התוכניות הטיפוליות מיועדות לקידום 
ושיפור מצבם של יחידים ומשפחות על ידי סיוע, ייעוץ, טיפול 

ישיר ועקיף, בתחומים, כגון: הורות, זוגיות, מניעת אלימות 
במשפחה, שיקום תעסוקתי, תיווך וסנגור במיצוי זכויות וסיוע 

חומרי.

משפחות במצבי מצוקה כלכלית ובמשברי חיים, מקבלות 
סיוע בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים 

וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה. 

תחום סדרי דין
במסגרת סדרי דין מתבצעת עבודה עפ"י חוק, על ידי עובדים 

סוציאליים לחוק סדרי דין (שם קודם: פקידי סעד). בהתאם 
לצו בית המשפט לענייני משפחה, מוגשת חוות-דעת 

מקצועית לגבי משפחות בגירושין, משמורת, סדרי ראיה, 
אפוטרופסות, והגנה על חסרי ישע.

התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה
שירות עירוני לכל, שהינו תוכנית-הדגל הטיפולית של עיריית 

רמת השרון למבוגרים, משפחות בני-נוער וילדים. בתחנה 
מתאפשר לכל תושב לקבל שירותי טיפול אישי, זוגי, משפחתי 

וטיפול בילדים ובמתבגרים (כ-350 משפחות ויחידים), 
בתעריפים מסובסדים המאפשרים טיפול לכל אחד.

שירותי הטיפול הרגשי והפסיכותרפיה, ניתנים על ידי 19 
עובדים סוציאליים מקצועיים בעלי הכשרה בפסיכותרפיה, 
המועסקים כפרילנסרים בחוזה מיוחד וכן 6 מעובדי האגף 

הקבועים. התחנה מהווה מודל ייחודי ארצי לתוכניות טיפול 
חדשניות להורים בגירושין, כגון: תיאום הורי, וניכור הורי. 

ובנוסף לפניות לטיפול של תושבים מכל אזורי העיר, 
מתקבלות גם פניות מיחידות הסיוע שלצד בתי המשפט 

למשפחה ומתושבי חוץ. 

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות
במרכז העירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ניתן 

במהלך 2012 דגש על חיזוק קשרי הגומלין עם יחידת אלמ"ב 
במשטרה וכן בפיתוח תוכניות קבוצתיות לנשים נפגעות 

אלימות במשפחה. כמו כן  בשליטה בכעסים. 
מאז פתיחתו נעזרו בשירותי המרכז יותר מ-250 משפחות. 

מידי שנה מתקבלות כ-60 פניות חדשות. ייחודיותו של המרכז 
בזמינות המיידית של הצוות המקצועי ובליווי בכל הקשור 

לבניית תוכנית מוגנות וטיפול.

שירותי הטיפול לילדים ובני נוער
איתור וזיהוי של ילדים ובני-נוער במצבי סיכון, הינה משימה 
מקצועית מאתגרת ומורכבת. מצבי הסיכון הינם רב-ממדיים 

ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
אגף הרווחה והקהילה מטפל ב-11% מכלל הילדים ובני 

הנוער מגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. חלק מילדים 
אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף 

משפחתי. בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות 
התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות. האגף שוקד על 

קידום מהלך של מתן רצף שירותים לילדים ונוער בסיכון 
בתוך הקהילה.

חוק הנוער טיפול והשגחה
עבודה עפ"י חוק, של עובדים סוציאליים לחוק הנוער (שם 

קודם: פקידי סעד), לצורך הגנה על קטינים המצויים בסכנה, 
הנגרמת ע"י האחראיים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה. 

החוק מקנה סמכות להתערבות, לעובד סוציאלי אשר עבר 
הכשרה וקיבל מינוי לתפקידו מהמדינה.

שירות צוות מקצועי זמין למערכת החינוך
מערך טיפולי משולב ועוטף, המאפשר לאנשי החינוך רשת 

תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס יומיומי.

ועדות תכנון והערכה
מסגרת לדיון, בין שירותית ורב מקצועית לקביעת תוכניות 

טיפוליות לקטינים.

מערך המסגרות הטיפוליות
מועדונית תלתן - משותפת חינוך-רווחה, ל-15 ילדים תלמידי 

א-ד. 
מועדונית גיל רך - ניצנים ל-18 ילדים בגילאי הגן. 

מועדוניות ביתיות וחממיות (במסגרת הגרעין החינוכי), ל-20 
ילדים בגילאי ביה"ס היסודי. 

מטפחים/ חונכים - מערך לליווי ילדים ולטיפוח קשר-הורים 
וילדים.

איתור ילדים בגיל הרך - לאיתור ילדים בסיכון ומעוכבי 
התפתחות במעונות היום. בתוכנית מועסקים גורמים 

מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק 
ופסיכולוגית התפתחותית.

סבסוד קייטנות קיץ (20 ילדים). מרכז למידה במגוונים אלי 
כהן (20 ילדים). שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים (50 

תלמידים בגילאי יסודי).
פנימיית-יום עלומים כפר סבא - השמת 12 ילדים בגילאי בי"ס 

יסודי.
פנימיות מלאות - השמת 16 ילדים במסגרות של פנימיות 

מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.
סידורים לילדים בגיל הרך במסגרת מעונות יום (49 ילדים, 

בהתאם לחוק פעוטות בסיכון/ הזכאות לסידור פעוטות במעון 
יום). סבסוד השמת 53 ילדים בגני יול"א וצהרוני מגוונים.

המחלקה לקידום נוער וצעירים
המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית 

של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. 
המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה 

מותאמת תוכנית אישית- "לא לוותר לאף אחד – לא לוותר על 
אף אחד".במסגרת המחלקה מטופלים למעלה מ-420 נערים 
ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ-40 צעירים בני 18 עד 25. 

הטיפול במחלקה ניתן ברצף של שירותים, החל מטיפול 
וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור 

תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י 
מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור 

החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום. 
המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות 

התערבות טיפולית בתוך בתיה"ס, מתן שירותי חוק הנוער, 
טיפול ייחודי בנערות, הילה - השלמת השכלה לתלמידים 

שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית, ייעוץ להורים, ותוכניות 
קהילתיות וקבוצתיות שמהותן המקצועית- שילוב בין תחומי 

הטיפול, החברה והלמידה.
בשנת 2012 הרחיבה המחלקה לקידום נוער וצעירים, את 

מערך השירותים ושמה דגש לאיתור בני נוער במצבי סיכון 
ושילובם בקהילה, וכן לפיתוח תוכניות חדשניות לצעירים 

וצעירות.

התוכניות שפעלו: 
הפעלת מרכז למידה והעשרה ומועדון נוער במתחם אלי כהן, 

מדריכי נוער בתוכנית "ערים בלילה" (בחופשות), כולל 
פעילויות ספורט, תחרות בישול "מאסטר שף" ועוד, הסעות 
וטיולים, סדנאות העצמה וטיפוח לנערות, בית חם לנערות, 
תוכנית הכנה לצה"ל, כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית 

של"ח, תו המשווה- בשיתוף בי"ס רימון, להעשרה מוזיקאלית 
ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים פרושות, אוניברסיטה בעם, 

פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות הורים למתבגרים, 
נמ"ש- נוער מוביל שינוי, למניעת התנהגויות סיכון, והשמת 

תלמידים במסגרת מפת"ן.
מרכז צעירים - "צעיר בעיר"- בית לקידום ומתן הזדמנויות 
לצעירים בני +18, להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי 

והעצמה אישית. במרכז פועלות תוכניות טיפול אישיות 
לצעירים ולצעירות וכן תוכניות קבוצתיות, פרויקט בגרות 

לבוגרים - 8 צעירים וצעירות בני +19, החלו תוכנית ייחודית 
להשלמת בגרויות, פרויקט "זינוק" לצעירות - תוכנית בשיתוף 

עיריית הרצליה לצעירות בגילאי 20-25, לפיתוח אישי, 
מקצועי ותעסוקתי (כולל אבחון מקצועי, בניית מסלול 

קריירה, מלגות ללימודים או הכשרה מקצועית והכוונה 
למקום עבודה)

שירותים לאוכלוסיה המבוגרת
השירותים לאוכלוסיה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה 

והקהילה הינם מגוונים  ואוניברסאליים במהותם. הסיוע 
המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל-1,181 בתי אב של 

קשישים מתוכם 640 מקבלי חוק סיעוד. רובם של קשישים 
אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, 

טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. 

שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת 
איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.

מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות 
האגף.

בשנת 2012, פעלו השירותים הבאים: טיפול אישי וסיעודי, 
ייעוץ לבני משפחה, טיפולי פסיכותרפיה ייחודים לגמלאים 
במחירים מסובסדים במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג 

ובמשפחה, השמת 8 קשישים במסגרת מוסדית, מתן שירותים 
אישיים, פיקוח על חוק הסיעוד, הפעלת חוקי הגנה 

ואפוטרופסות על קשישים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, 
צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית 
(סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, 

נופשונים, מערך שכונה וקהילה תומכת, השתתפות במימון 
המועדונים החברתיים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים. 

עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות 
מרכז היום, שכונה וקהילה תומכת והמועדונים החברתיים, 
בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.

קיימת גם מעורבות מקצועית של האגף בדיור המוגן יחד עם 
החברה המפעילה עמידר ומשרד השיכון

 .
תוכנית הוועדה הרב מקצועית פועלת יחד עם עמותת יד ריבה, 

עפ"י מודל שפותח בעיריית תל אביב. במסגרת התוכנית 
משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, ומובאים לדיון 

מקרים מורכבים של קשישים בסיכון. הוועדה דנה ביצירת 
קשת רחבה של דרכי טיפול המותאמות למצב הקשיש וכן 

ניתנים שירותי ייעוץ משפטי בתחומים של אפוטרופסות, חוקי 
הגנה, ירושות, צוואות וזכויות שונות הנוגעות באוכלוסיה 

המבוגרת. 

שירותים לאנשים ומשפחות עם צרכים מיוחדים 
(מוגבלות שכלית התפתחותית, שיקום, אוטיזם, נכויות פיזיות, 

חושיות ונפשיות) 
הטיפול באנשים ובמשפחות עם צרכים מיוחדים, הינו רב 

מימדי ומחייב עבודה מערכתית. 
עלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה לאנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית, מהווה נתח תקציבי כבד, כמעט 
כ-50% מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה.

המערך המקצועי מיועד לשילובם ולשיפור איכות חייהם של 
ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, לתמיכה בבני משפחה, 

ויצירת מארג שירותים תומכים בשילובם של חריגים בקהילה, 
הסרת חסמים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים, ליצירת עיר 

נגישה לכל תושביה.

התוכניות והמסגרות: השמת 73 אנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, 6 ילדים אוטיסטיים ו-31 נכים במסגרות מחוץ 

לקהילה, הפעלת נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה, השמה 
והסעה למרכז יום טיפולי (עמותת צ'יימס) בהרצליה, השמה 

והסעה למע"ש, מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים ולנכים 
נוספים, מעונות שיקום ממשלתיים, מעונות יום שיקומיים 
לילדים, מסגרות שיקומיות כגון, תחושון - חוג לילדים עם 

צרכים מיוחדים, פעילות חברתית לילדים אוטיסטיים, שיקומון 
לנכים מבוגרים, ספיבק, ושירותי טיפול וייעוץ.עמותת אקים 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות הוסטל 
"תלמי רות", ומועדון חברתי "צבעי הקשת". עמותת אנוש 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות בית "אנוש", 
המקיים תוכניות תעסוקתיות, טיפוליות, חברתיות ותוכניות 

העשרה לנפגעי נפש ובני משפחותיהם. עמותת איל"ן מסייעת 
לילדים נכים תושבי העיר ברכישת עזרים שונים ובסיוע 

חברתי וטיפולים פרא רפואיים.

עבודה קהילתית והתנדבות
התערבות מקצועית בראיה של עבודה סוציאלית קהילתית 
מבוססת על עבודה עם ובתוך קבוצות בקהילה, תוך שיתוף 

תושבים וגורמי קהילה ועירייה שונים, במטרה לקדם ולפתח 
תוכניות לטובת הקהילה, להעצים אוכלוסיות מודרות, לפתח 

מעורבות, סולידאריות ואחריות חברתית, ולזהות תופעות 
חברתיות, תהליכים דמוגראפיים ושימוש מושכל במשאבים 

קהילתיים.העבודה הסוציאלית הקהילתית באגף מובילה 
תהליכים הבוחנים את צרכי הפרט בהקשר החברתי בתוכו 
הוא חי. בהתאם לכך, מתבצעת עבודת איתור, ייזום ואיסוף 

נתונים ומידע מהפרט אל הכלל, מיפוי קהילתי ופרופיל 
הלקוחות, מיקוד צרכים ובעיות, פיתוח וקידום שירותים, ויצירת 

מסלול קהילתי המשלב תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע.
תחום ההתנדבות פועל במרכז העירוני להתנדבות במגוונים, 

ובשיתוף עם אגף הרווחה והקהילה.

התוכניות שפעלו השנה: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים, 
תוכנית "עיר לכל תושביה"- קידום נגישות עירונית בהובלת 

ארגוני המתנדבים, הפעלת המרכז החברתי לנשים (בשיתוף 
ויצו), קייטנת אמהות, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה 
שונות, פרויקט "אישה לאישה", בשיתוף מועצת נשים יישובית, 

פרויקט למיצוי זכויות - ליווי לקוחות האגף בפניותיהם 
למוסדות שונים (ביטוח לאומי, משרד השיכון ועמידר), סבסוד 

כרטיסיות לבריכה בקיץ, חזרה לבית הספר –סיוע לרכישת 
ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים, סלי מזון, בשיתוף עמותת 

"חסדי תקוה" ובית חב"ד, מחולקים כ-100 סלי מזון קבועים 
למשפחות ו-300 סלים במועדי ישראל, ארוחה חמה על בסיס 

יומי מוגשת בבית חם- חב"ד, פרויקט "שורשים" של רופאי 
שיניים מתנדבים בעלויות מסובסדות. של"צ – שירות לתועלת 

הציבור – בשיתוף שירות המבחן. ערב של תרבות - הוצאת 

קבוצות נשים להצגות, במטרה לפעילות הנאה והעשרה 
תרבותית. מלגות לסטודנטים וסיוע למשפחות ויחידים 

במצוקה - ע"י מועדון רוטרי. מרגישים בבית - ליווי, טיפוח 
וחיזוק הקשר לקהילה לילדי פנימיית היום ולבית חם לנערות, 
ע"י מועדון ליונס. ליווי מועדון הנוער ומועדונית הגיל הרך ע"י 

מעגל נשים.
תוכנית "אוקיאנוס כחול" - תוכנית קהילתית ייחודית 

להתערבות חברתית בשיכון אילת, במסגרתה פועלת קבוצת 
פעילים ובה משתתפים 15 תושבים, לשיפור איכות החיים 
בשכונה. הקבוצה מקבלת הדרכה מקצועית וכן ליווי של 

רכזות הקהילה. במסגרת התוכנית, החל פיילוט משולב עם 
מרכז הגישור במגוונים- לבניית הסכמות בבתים משותפים.

            
                                                

שעת חירום 
האגף אחראי בשעת חירום על מכלול הטיפול באוכלוסיה, 

המעניק שירותי טיפול, תמיכה ופיתוח חוסן קהילתי, במשבר 
ומצבי חירום.

שירותי ארגון, מינהלה וזכאות 
מעטפת ארגונית של שירותי מזכירות, מידע ומחשוב, תחזוקה, 

כוח אדם, תקציב, זכאות ללקוחות ומערך תשלומים.

אגף הרווחה והקהילה
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מדיניות ותפיסת עבודה מקצועית בשנת 2012
מתוך האתיקה המקצועית והקוד האתי של מקצוע העבודה 

הסוציאלית, נגזרים עקרונות פעולה המנחים את העובד 
הסוציאלי ביחס למצבים שונים וקבלת החלטות מקצועיות 

ומדריכים את הנדרש כלפי הלקוחות, העמיתים, המעסיקים, 
המקצוע והחברה בכללותה.

העבודה הסוציאלית שואפת לממש ולקדם את הקיום 
האנושי. זאת, מתוך ראיית עצמאותו ואחריותו של האדם 
לניהול חייו ולבחירת תנאי קיומו, יצירת שוויון בהזדמנות 

ובזכויות ומתן סיוע לכל אחד ללא אפליה.

העובד הסוציאלי מחויב למתן כבוד ללקוח, לשתף אותו 
בתהליכים ובהחלטות הנוגעות ברווחתו ובתנאי חייו האישיים, 

לתת שרות במסירות, נאמנות, נחישות, וליישם את מיומנויותיו 
וכישוריו המקצועיים, ולקיים תנאים של צנעה ופרטיות לכל 

אדם.

שירותי הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון, מחויבים 
לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על 

ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות 
השירות ובעיקר אהבה לאנשים.

"כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, לרכוש חום ולא 
בכסף, לרכוש מתוך מגע..." (נתן זך).

ולמרות המילים הנוגעות האלו, יצירת מערך שירותי-רווחה 
רחב היקף כמו ברמת-השרון, מחייבת הקצאת משאבים 

עירוניים, מעבר למה שהמדינה נותנת.

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, מאפשר 
יצירת מרחב קהילתי עירוני של חיי תרבות, חינוך, בינוי 

ותשתיות מהמובילים בארץ. בקהילה עירונית, שלרוב אינה 
עסוקה בהתמודדויות עם עוני חד, בולט ובוטה, עולה סוגיה 

לגבי מהות המדדים הראויים לפיהם יוקצו משאבים תקציביים 
לתחומי הרווחה לאותם פרטים, משפחות וקהילות ביישוב 

מסוג זה וזקוקות לשירותי הרווחה העירוניים.

שירותי הרווחה והקהילה של מדינת ישראל מעוגנים בחוק 
שירותי הסעד תשי"ח (1958), במסגרת של למעלה מ-40 
חוקים חברתיים נוספים, ובהתאם לתקנות משרד הרווחה.

המדינה טרם קבעה מהו סל שירותי הרווחה האוניברסאלי 
הראוי לאזרחיה. אולם ניתן לקוות שגם בתהליך חקיקת חוק 
שירותי הרווחה החדש וגם בהתאם לרפורמה האמורה להיות 
מיושמת בשנים הקרובות בשירותי הרווחה, יינתנו השירותים 

החברתיים לאזרחים בצורה מכבדת ושוויונית יותר.

זון האגף וייעודו
עיריית רמת השרון הנהיגה בשנים האחרונות מדיניות 

חברתית וקהילתית המושתתת על חוסנה התקציבי וערכים 
חברתיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות 

הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי הטיפול וברוח זו 
האגף אכן פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה 
בריאה ואיכותית ומאפשר לכל לקוח להגיע לתפקוד מיטבי 

בהתאם לצרכיו. 

טעות נפוצה היא שמשימות האגף מכוונות רק לאוכלוסיה 
חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית. אמנם, 
המנדט המקצועי הראשוני של העבודה הסוציאלית הינו 

חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה. אולם, חשוב 
לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים 

וחברתיים. לפיכך, באגף מטפל במיגוון רחב של תופעות 
אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר. 

ייעוד העבודה באגף היא לשפר ולחזק את איכות חייהם 
ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, הנתונים 

במצבי חיים של מצוקה, משבר, מוגבלות וחולי, עוני והדרה 
חברתית, קשיי תפקוד, וקושי אישי וחברתי, באופן זמני או 

מתמשך, בזמן רגיעה או בעיתות חירום.

לקוחות האגף הינם, פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון 
(כמתחייב בחוק), הקהילה המקצועית (העוסקת במתן 

שירותים במסגרות השונות בקהילה) והציבור הרחב. דגש 
מיוחד הושם על הבטחת שלומם של חסרי ישע, אנשים 

וקטינים במצבי סיכון וכן בטיפול באוכלוסיה פגיעה.

מבנה ארגוני 
המפתח המרכזי להצלחה ולעמידה ביעדים ובמשימות 

העבודה הינו המשאב האנושי המרכיב את האגף, עובדים 
סוציאליים לצד עובדים סמך מקצועיים, מתנדבים ומערך 
מסייע של עובדי מינהלה וזכאות. פיתוח המשאב האנושי 
נעשה ע"י בניית מערך למידה, הדרכה והשתלמויות בתוך 
ומחוץ לאגף. מערך זה מונע שחיקה ומאפשר את פיתוח 

הארגון כארגון לומד ומלמד.בשנת 2012, התמקדה הלמידה 
הארגונית בנושאים, כגון, העשרת הידע המקצועי בטיפול 
במצבי חירום, טיפול בילדים בסיכון, מניעת אלימות כלפי 

קשישים, הרחבת מערך העובדים הסוציאליים  
הממונים על הפעלת חוקים שונים ועוד.

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע עפ"י תקנות 
משרד הרווחה, בהתאם למיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים 

לרשות העירייה. באגף 5 מחלקות/צוותים בהם משתלבת 
העבודה לפי תחומים מקצועיים ייעודיים, יחד עם תוכניות 

קהילתיות לאזורים גיאוגרפיים/שכונתיים: צוות פרט ומשפחה, 

הצוות לטיפול באוכלוסיות מיוחדות (נכויות, עולים וקשישים), 
המחלקה לקידום נוער וצעירים, התחנה לטיפול בפרט 

ובמשפחה, וצוות קהילה, מינהלה וזכאות.
הצוות מונה 42 עובדי עירייה, 19 פרילנסרים, 27 עובדים 

סמך-מקצועיים ומדריכים, 10 מורי הילה, וכ-100 מתנדבים.

השירותים הטיפוליים, החברתיים והקהילתיים
שירותי הטיפול במשפחות

בשנת 2012 הושם דגש על שיפור מערך השירותים 
למשפחות בהיבט המערכתי והאוניברסאלי, תוך הטמעת 
ניהול התערבויות מקצועיות בטיפול במשפחות מורכבות 

וחיזוק מעמדו ותפקידו של עו"ס המשפחה.

העובדים הסוציאליים העוסקים בטיפול במשפחות מהווים את 
הציר המרכזי עליו מושתתים שירותי הרווחה. ההתערבות 

המקצועית מייצרת רקמה של מערכת יחסים מקצועית אשר 
מחייבת את העובד, בשיתוף המשפחה, לתוכנית טיפולית 

המותאמת לצרכים. התוכניות הטיפוליות מיועדות לקידום 
ושיפור מצבם של יחידים ומשפחות על ידי סיוע, ייעוץ, טיפול 

ישיר ועקיף, בתחומים, כגון: הורות, זוגיות, מניעת אלימות 
במשפחה, שיקום תעסוקתי, תיווך וסנגור במיצוי זכויות וסיוע 

חומרי.

משפחות במצבי מצוקה כלכלית ובמשברי חיים, מקבלות 
סיוע בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים 

וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה. 

תחום סדרי דין
במסגרת סדרי דין מתבצעת עבודה עפ"י חוק, על ידי עובדים 

סוציאליים לחוק סדרי דין (שם קודם: פקידי סעד). בהתאם 
לצו בית המשפט לענייני משפחה, מוגשת חוות-דעת 

מקצועית לגבי משפחות בגירושין, משמורת, סדרי ראיה, 
אפוטרופסות, והגנה על חסרי ישע.

התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה
שירות עירוני לכל, שהינו תוכנית-הדגל הטיפולית של עיריית 

רמת השרון למבוגרים, משפחות בני-נוער וילדים. בתחנה 
מתאפשר לכל תושב לקבל שירותי טיפול אישי, זוגי, משפחתי 

וטיפול בילדים ובמתבגרים (כ-350 משפחות ויחידים), 
בתעריפים מסובסדים המאפשרים טיפול לכל אחד.

שירותי הטיפול הרגשי והפסיכותרפיה, ניתנים על ידי 19 
עובדים סוציאליים מקצועיים בעלי הכשרה בפסיכותרפיה, 
המועסקים כפרילנסרים בחוזה מיוחד וכן 6 מעובדי האגף 

הקבועים. התחנה מהווה מודל ייחודי ארצי לתוכניות טיפול 
חדשניות להורים בגירושין, כגון: תיאום הורי, וניכור הורי. 

ובנוסף לפניות לטיפול של תושבים מכל אזורי העיר, 
מתקבלות גם פניות מיחידות הסיוע שלצד בתי המשפט 

למשפחה ומתושבי חוץ. 

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות
במרכז העירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ניתן 

במהלך 2012 דגש על חיזוק קשרי הגומלין עם יחידת אלמ"ב 
במשטרה וכן בפיתוח תוכניות קבוצתיות לנשים נפגעות 

אלימות במשפחה. כמו כן  בשליטה בכעסים. 
מאז פתיחתו נעזרו בשירותי המרכז יותר מ-250 משפחות. 

מידי שנה מתקבלות כ-60 פניות חדשות. ייחודיותו של המרכז 
בזמינות המיידית של הצוות המקצועי ובליווי בכל הקשור 

לבניית תוכנית מוגנות וטיפול.

שירותי הטיפול לילדים ובני נוער
איתור וזיהוי של ילדים ובני-נוער במצבי סיכון, הינה משימה 
מקצועית מאתגרת ומורכבת. מצבי הסיכון הינם רב-ממדיים 

ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
אגף הרווחה והקהילה מטפל ב-11% מכלל הילדים ובני 

הנוער מגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. חלק מילדים 
אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף 

משפחתי. בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות 
התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות. האגף שוקד על 

קידום מהלך של מתן רצף שירותים לילדים ונוער בסיכון 
בתוך הקהילה.

חוק הנוער טיפול והשגחה
עבודה עפ"י חוק, של עובדים סוציאליים לחוק הנוער (שם 

קודם: פקידי סעד), לצורך הגנה על קטינים המצויים בסכנה, 
הנגרמת ע"י האחראיים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה. 

החוק מקנה סמכות להתערבות, לעובד סוציאלי אשר עבר 
הכשרה וקיבל מינוי לתפקידו מהמדינה.

שירות צוות מקצועי זמין למערכת החינוך
מערך טיפולי משולב ועוטף, המאפשר לאנשי החינוך רשת 

תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס יומיומי.

ועדות תכנון והערכה
מסגרת לדיון, בין שירותית ורב מקצועית לקביעת תוכניות 

טיפוליות לקטינים.

מערך המסגרות הטיפוליות
מועדונית תלתן - משותפת חינוך-רווחה, ל-15 ילדים תלמידי 

א-ד. 
מועדונית גיל רך - ניצנים ל-18 ילדים בגילאי הגן. 

מועדוניות ביתיות וחממיות (במסגרת הגרעין החינוכי), ל-20 
ילדים בגילאי ביה"ס היסודי. 

מטפחים/ חונכים - מערך לליווי ילדים ולטיפוח קשר-הורים 
וילדים.

איתור ילדים בגיל הרך - לאיתור ילדים בסיכון ומעוכבי 
התפתחות במעונות היום. בתוכנית מועסקים גורמים 

מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק 
ופסיכולוגית התפתחותית.

סבסוד קייטנות קיץ (20 ילדים). מרכז למידה במגוונים אלי 
כהן (20 ילדים). שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים (50 

תלמידים בגילאי יסודי).
פנימיית-יום עלומים כפר סבא - השמת 12 ילדים בגילאי בי"ס 

יסודי.
פנימיות מלאות - השמת 16 ילדים במסגרות של פנימיות 

מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.
סידורים לילדים בגיל הרך במסגרת מעונות יום (49 ילדים, 

בהתאם לחוק פעוטות בסיכון/ הזכאות לסידור פעוטות במעון 
יום). סבסוד השמת 53 ילדים בגני יול"א וצהרוני מגוונים.

המחלקה לקידום נוער וצעירים
המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית 

של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. 
המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה 

מותאמת תוכנית אישית- "לא לוותר לאף אחד – לא לוותר על 
אף אחד".במסגרת המחלקה מטופלים למעלה מ-420 נערים 
ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ-40 צעירים בני 18 עד 25. 

הטיפול במחלקה ניתן ברצף של שירותים, החל מטיפול 
וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור 

תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י 
מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור 

החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום. 
המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות 

התערבות טיפולית בתוך בתיה"ס, מתן שירותי חוק הנוער, 
טיפול ייחודי בנערות, הילה - השלמת השכלה לתלמידים 

שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית, ייעוץ להורים, ותוכניות 
קהילתיות וקבוצתיות שמהותן המקצועית- שילוב בין תחומי 

הטיפול, החברה והלמידה.
בשנת 2012 הרחיבה המחלקה לקידום נוער וצעירים, את 

מערך השירותים ושמה דגש לאיתור בני נוער במצבי סיכון 
ושילובם בקהילה, וכן לפיתוח תוכניות חדשניות לצעירים 

וצעירות.

התוכניות שפעלו: 
הפעלת מרכז למידה והעשרה ומועדון נוער במתחם אלי כהן, 

מדריכי נוער בתוכנית "ערים בלילה" (בחופשות), כולל 
פעילויות ספורט, תחרות בישול "מאסטר שף" ועוד, הסעות 
וטיולים, סדנאות העצמה וטיפוח לנערות, בית חם לנערות, 
תוכנית הכנה לצה"ל, כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית 

של"ח, תו המשווה- בשיתוף בי"ס רימון, להעשרה מוזיקאלית 
ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים פרושות, אוניברסיטה בעם, 

פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות הורים למתבגרים, 
נמ"ש- נוער מוביל שינוי, למניעת התנהגויות סיכון, והשמת 

תלמידים במסגרת מפת"ן.
מרכז צעירים - "צעיר בעיר"- בית לקידום ומתן הזדמנויות 
לצעירים בני +18, להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי 

והעצמה אישית. במרכז פועלות תוכניות טיפול אישיות 
לצעירים ולצעירות וכן תוכניות קבוצתיות, פרויקט בגרות 

לבוגרים - 8 צעירים וצעירות בני +19, החלו תוכנית ייחודית 
להשלמת בגרויות, פרויקט "זינוק" לצעירות - תוכנית בשיתוף 

עיריית הרצליה לצעירות בגילאי 20-25, לפיתוח אישי, 
מקצועי ותעסוקתי (כולל אבחון מקצועי, בניית מסלול 

קריירה, מלגות ללימודים או הכשרה מקצועית והכוונה 
למקום עבודה)

שירותים לאוכלוסיה המבוגרת
השירותים לאוכלוסיה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה 

והקהילה הינם מגוונים  ואוניברסאליים במהותם. הסיוע 
המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל-1,181 בתי אב של 

קשישים מתוכם 640 מקבלי חוק סיעוד. רובם של קשישים 
אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, 

טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. 

שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת 
איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.

מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות 
האגף.

בשנת 2012, פעלו השירותים הבאים: טיפול אישי וסיעודי, 
ייעוץ לבני משפחה, טיפולי פסיכותרפיה ייחודים לגמלאים 
במחירים מסובסדים במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג 

ובמשפחה, השמת 8 קשישים במסגרת מוסדית, מתן שירותים 
אישיים, פיקוח על חוק הסיעוד, הפעלת חוקי הגנה 

ואפוטרופסות על קשישים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, 
צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית 
(סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, 

נופשונים, מערך שכונה וקהילה תומכת, השתתפות במימון 
המועדונים החברתיים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים. 

עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות 
מרכז היום, שכונה וקהילה תומכת והמועדונים החברתיים, 
בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.

קיימת גם מעורבות מקצועית של האגף בדיור המוגן יחד עם 
החברה המפעילה עמידר ומשרד השיכון

 .
תוכנית הוועדה הרב מקצועית פועלת יחד עם עמותת יד ריבה, 

עפ"י מודל שפותח בעיריית תל אביב. במסגרת התוכנית 
משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, ומובאים לדיון 

מקרים מורכבים של קשישים בסיכון. הוועדה דנה ביצירת 
קשת רחבה של דרכי טיפול המותאמות למצב הקשיש וכן 

ניתנים שירותי ייעוץ משפטי בתחומים של אפוטרופסות, חוקי 
הגנה, ירושות, צוואות וזכויות שונות הנוגעות באוכלוסיה 

המבוגרת. 

שירותים לאנשים ומשפחות עם צרכים מיוחדים 
(מוגבלות שכלית התפתחותית, שיקום, אוטיזם, נכויות פיזיות, 

חושיות ונפשיות) 
הטיפול באנשים ובמשפחות עם צרכים מיוחדים, הינו רב 

מימדי ומחייב עבודה מערכתית. 
עלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה לאנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית, מהווה נתח תקציבי כבד, כמעט 
כ-50% מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה.

המערך המקצועי מיועד לשילובם ולשיפור איכות חייהם של 
ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, לתמיכה בבני משפחה, 

ויצירת מארג שירותים תומכים בשילובם של חריגים בקהילה, 
הסרת חסמים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים, ליצירת עיר 

נגישה לכל תושביה.

התוכניות והמסגרות: השמת 73 אנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, 6 ילדים אוטיסטיים ו-31 נכים במסגרות מחוץ 

לקהילה, הפעלת נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה, השמה 
והסעה למרכז יום טיפולי (עמותת צ'יימס) בהרצליה, השמה 

והסעה למע"ש, מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים ולנכים 
נוספים, מעונות שיקום ממשלתיים, מעונות יום שיקומיים 
לילדים, מסגרות שיקומיות כגון, תחושון - חוג לילדים עם 

צרכים מיוחדים, פעילות חברתית לילדים אוטיסטיים, שיקומון 
לנכים מבוגרים, ספיבק, ושירותי טיפול וייעוץ.עמותת אקים 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות הוסטל 
"תלמי רות", ומועדון חברתי "צבעי הקשת". עמותת אנוש 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות בית "אנוש", 
המקיים תוכניות תעסוקתיות, טיפוליות, חברתיות ותוכניות 

העשרה לנפגעי נפש ובני משפחותיהם. עמותת איל"ן מסייעת 
לילדים נכים תושבי העיר ברכישת עזרים שונים ובסיוע 

חברתי וטיפולים פרא רפואיים.

עבודה קהילתית והתנדבות
התערבות מקצועית בראיה של עבודה סוציאלית קהילתית 
מבוססת על עבודה עם ובתוך קבוצות בקהילה, תוך שיתוף 

תושבים וגורמי קהילה ועירייה שונים, במטרה לקדם ולפתח 
תוכניות לטובת הקהילה, להעצים אוכלוסיות מודרות, לפתח 

מעורבות, סולידאריות ואחריות חברתית, ולזהות תופעות 
חברתיות, תהליכים דמוגראפיים ושימוש מושכל במשאבים 

קהילתיים.העבודה הסוציאלית הקהילתית באגף מובילה 
תהליכים הבוחנים את צרכי הפרט בהקשר החברתי בתוכו 
הוא חי. בהתאם לכך, מתבצעת עבודת איתור, ייזום ואיסוף 

נתונים ומידע מהפרט אל הכלל, מיפוי קהילתי ופרופיל 
הלקוחות, מיקוד צרכים ובעיות, פיתוח וקידום שירותים, ויצירת 

מסלול קהילתי המשלב תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע.
תחום ההתנדבות פועל במרכז העירוני להתנדבות במגוונים, 

ובשיתוף עם אגף הרווחה והקהילה.

התוכניות שפעלו השנה: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים, 
תוכנית "עיר לכל תושביה"- קידום נגישות עירונית בהובלת 

ארגוני המתנדבים, הפעלת המרכז החברתי לנשים (בשיתוף 
ויצו), קייטנת אמהות, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה 
שונות, פרויקט "אישה לאישה", בשיתוף מועצת נשים יישובית, 

פרויקט למיצוי זכויות - ליווי לקוחות האגף בפניותיהם 
למוסדות שונים (ביטוח לאומי, משרד השיכון ועמידר), סבסוד 

כרטיסיות לבריכה בקיץ, חזרה לבית הספר –סיוע לרכישת 
ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים, סלי מזון, בשיתוף עמותת 

"חסדי תקוה" ובית חב"ד, מחולקים כ-100 סלי מזון קבועים 
למשפחות ו-300 סלים במועדי ישראל, ארוחה חמה על בסיס 

יומי מוגשת בבית חם- חב"ד, פרויקט "שורשים" של רופאי 
שיניים מתנדבים בעלויות מסובסדות. של"צ – שירות לתועלת 

הציבור – בשיתוף שירות המבחן. ערב של תרבות - הוצאת 

קבוצות נשים להצגות, במטרה לפעילות הנאה והעשרה 
תרבותית. מלגות לסטודנטים וסיוע למשפחות ויחידים 

במצוקה - ע"י מועדון רוטרי. מרגישים בבית - ליווי, טיפוח 
וחיזוק הקשר לקהילה לילדי פנימיית היום ולבית חם לנערות, 
ע"י מועדון ליונס. ליווי מועדון הנוער ומועדונית הגיל הרך ע"י 

מעגל נשים.
תוכנית "אוקיאנוס כחול" - תוכנית קהילתית ייחודית 

להתערבות חברתית בשיכון אילת, במסגרתה פועלת קבוצת 
פעילים ובה משתתפים 15 תושבים, לשיפור איכות החיים 
בשכונה. הקבוצה מקבלת הדרכה מקצועית וכן ליווי של 

רכזות הקהילה. במסגרת התוכנית, החל פיילוט משולב עם 
מרכז הגישור במגוונים- לבניית הסכמות בבתים משותפים.

            
                                                

שעת חירום 
האגף אחראי בשעת חירום על מכלול הטיפול באוכלוסיה, 

המעניק שירותי טיפול, תמיכה ופיתוח חוסן קהילתי, במשבר 
ומצבי חירום.

שירותי ארגון, מינהלה וזכאות 
מעטפת ארגונית של שירותי מזכירות, מידע ומחשוב, תחזוקה, 

כוח אדם, תקציב, זכאות ללקוחות ומערך תשלומים.

אגף הרווחה והקהילה
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מדיניות ותפיסת עבודה מקצועית בשנת 2012
מתוך האתיקה המקצועית והקוד האתי של מקצוע העבודה 

הסוציאלית, נגזרים עקרונות פעולה המנחים את העובד 
הסוציאלי ביחס למצבים שונים וקבלת החלטות מקצועיות 

ומדריכים את הנדרש כלפי הלקוחות, העמיתים, המעסיקים, 
המקצוע והחברה בכללותה.

העבודה הסוציאלית שואפת לממש ולקדם את הקיום 
האנושי. זאת, מתוך ראיית עצמאותו ואחריותו של האדם 
לניהול חייו ולבחירת תנאי קיומו, יצירת שוויון בהזדמנות 

ובזכויות ומתן סיוע לכל אחד ללא אפליה.

העובד הסוציאלי מחויב למתן כבוד ללקוח, לשתף אותו 
בתהליכים ובהחלטות הנוגעות ברווחתו ובתנאי חייו האישיים, 

לתת שרות במסירות, נאמנות, נחישות, וליישם את מיומנויותיו 
וכישוריו המקצועיים, ולקיים תנאים של צנעה ופרטיות לכל 

אדם.

שירותי הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון, מחויבים 
לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על 

ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות 
השירות ובעיקר אהבה לאנשים.

"כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, לרכוש חום ולא 
בכסף, לרכוש מתוך מגע..." (נתן זך).

ולמרות המילים הנוגעות האלו, יצירת מערך שירותי-רווחה 
רחב היקף כמו ברמת-השרון, מחייבת הקצאת משאבים 

עירוניים, מעבר למה שהמדינה נותנת.

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, מאפשר 
יצירת מרחב קהילתי עירוני של חיי תרבות, חינוך, בינוי 

ותשתיות מהמובילים בארץ. בקהילה עירונית, שלרוב אינה 
עסוקה בהתמודדויות עם עוני חד, בולט ובוטה, עולה סוגיה 

לגבי מהות המדדים הראויים לפיהם יוקצו משאבים תקציביים 
לתחומי הרווחה לאותם פרטים, משפחות וקהילות ביישוב 

מסוג זה וזקוקות לשירותי הרווחה העירוניים.

שירותי הרווחה והקהילה של מדינת ישראל מעוגנים בחוק 
שירותי הסעד תשי"ח (1958), במסגרת של למעלה מ-40 
חוקים חברתיים נוספים, ובהתאם לתקנות משרד הרווחה.

המדינה טרם קבעה מהו סל שירותי הרווחה האוניברסאלי 
הראוי לאזרחיה. אולם ניתן לקוות שגם בתהליך חקיקת חוק 
שירותי הרווחה החדש וגם בהתאם לרפורמה האמורה להיות 
מיושמת בשנים הקרובות בשירותי הרווחה, יינתנו השירותים 

החברתיים לאזרחים בצורה מכבדת ושוויונית יותר.

 מינהל גיל הזהב
מינהל גיל הזהב  עסק בשנת 2012 בזיהוי צרכים ופיתוח 

מענים לאוכלוסיית הגיל השלישי במטרה להגביר את השילוב 
והמעורבות של הגימלאים בחיי הקהילה. תשומת  לב מיוחדת 
ניתנת לאוכלוסיית הגיל הרביעי, בני +85, שבה אחוז הסובלים 

מירידה בתפקוד הולך וגדל, לצד העלייה בשכיחות מחלות 
הדמנציה ואלצהיימר. בנוסף לפיתוח תוכניות ושירותים 

לקשישים עצמם, ממשיך המינהל לפתח  שירותים  לבני 
משפחה של קשישים סיעודיים וחולי אלצהיימר. מינהל גיל 

הזהב עובד בשיתוף פעולה עם מחלקות העירייה השונות ועם 
העמותות נותנות השירותים לאוכלוסייה המבוגרת: א.ל.ה, 
ביתנו ומגוונים (רשת המרכזים הקהילתיים) וכן עם גופים 
ממשלתיים כגון משרד הרווחה, משרד הקליטה, המשרד 

לאזרחים ותיקים, ביטוח לאומי וג'וינט-אשל. 

תוכניות בתחום קידום בריאות
מועדון  "שוחרי  בריאות" פועל בבית מלינוב  ובמסגרתו 

מתקיימות הרצאות לגמלאי הישוב אחת לששה שבועות ע"י 
מיטב המרצים .

צעדה בשביל ישראל- יציאה לצעידה  ב"שביל ישראל" 4 
פעמים בשנה באופן מאורגן ובמסלולים  מתאימים.

קבוצת הליכה - צועדת ברחבי הישוב 3 פעמים בשבוע ומלווה 
ע"י נאמן הליכה.

טניס שולחן - אימונים  קבועים מספר פעמים בשבוע בבית 
מלינוב והשתתפות בתחרויות. 

שירותים תומכים:
מרכז יום לקשיש - מיועד  לקשישים מוגבלים (תשושי גוף 
ונפש) וכולל הסעות, ארוחות, פעילות חברתית ותרבותית. 

במרכז פועל אגף מיוחד  לקשישים הסובלים מדמנציה 
ואלצהיימר  . 

יעוץ ותמיכה לבני המשפחה של  חולי אלצהיימר - ניתן הן  
באופן אישי והן במסגרת קבוצת תמיכה הנאספת  אחת 

לחודש ומונחית ע"י  צוות מקצועי. 
פרויקט "קשרים וכישורים" - מופעל בשיתוף עמותת "עמדא" 

לאלצהיימר ומחלות אחרות באמצעות קבוצת מתנדבים 
שעברו הכשרה. 15 מתנדבים נכנסו עד כה ל-60  משפחות, 

בהן יש   חולה  אלצהיימר בתחילת תהליך ההתדרדרות.  
הפרויקט מופעל בשיתוף עם רכזת ההתנדבות  היישובית 

ועמותת א.ל.ה. 
קהילה תומכת ומוגנת -  350 בתי אב של קשישים מחוברים 

באמצעות לחצן למוקד ונהנים משרות רפואי , מקשר עם אב 
קהילה המבצע  תיקונים בבית ומפעילות חברתית.

בוקר טוב, מה שלומך? - 850 בתי אב נמצאים בקשר טלפוני 
עם מתנדבים קבועים אשר מתקשרים אחת לשבוע לבית 

הקשיש ומשוחחים איתו. השירות ניתן ללא תשלום.

זון האגף וייעודו
עיריית רמת השרון הנהיגה בשנים האחרונות מדיניות 

חברתית וקהילתית המושתתת על חוסנה התקציבי וערכים 
חברתיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות 

הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי הטיפול וברוח זו 
האגף אכן פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה 
בריאה ואיכותית ומאפשר לכל לקוח להגיע לתפקוד מיטבי 

בהתאם לצרכיו. 

טעות נפוצה היא שמשימות האגף מכוונות רק לאוכלוסיה 
חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית. אמנם, 
המנדט המקצועי הראשוני של העבודה הסוציאלית הינו 

חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה. אולם, חשוב 
לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים 

וחברתיים. לפיכך, באגף מטפל במיגוון רחב של תופעות 
אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר. 

ייעוד העבודה באגף היא לשפר ולחזק את איכות חייהם 
ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, הנתונים 

במצבי חיים של מצוקה, משבר, מוגבלות וחולי, עוני והדרה 
חברתית, קשיי תפקוד, וקושי אישי וחברתי, באופן זמני או 

מתמשך, בזמן רגיעה או בעיתות חירום.

לקוחות האגף הינם, פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון 
(כמתחייב בחוק), הקהילה המקצועית (העוסקת במתן 

שירותים במסגרות השונות בקהילה) והציבור הרחב. דגש 
מיוחד הושם על הבטחת שלומם של חסרי ישע, אנשים 

וקטינים במצבי סיכון וכן בטיפול באוכלוסיה פגיעה.

מבנה ארגוני 
המפתח המרכזי להצלחה ולעמידה ביעדים ובמשימות 

העבודה הינו המשאב האנושי המרכיב את האגף, עובדים 
סוציאליים לצד עובדים סמך מקצועיים, מתנדבים ומערך 
מסייע של עובדי מינהלה וזכאות. פיתוח המשאב האנושי 
נעשה ע"י בניית מערך למידה, הדרכה והשתלמויות בתוך 
ומחוץ לאגף. מערך זה מונע שחיקה ומאפשר את פיתוח 

הארגון כארגון לומד ומלמד.בשנת 2012, התמקדה הלמידה 
הארגונית בנושאים, כגון, העשרת הידע המקצועי בטיפול 
במצבי חירום, טיפול בילדים בסיכון, מניעת אלימות כלפי 

קשישים, הרחבת מערך העובדים הסוציאליים  
הממונים על הפעלת חוקים שונים ועוד.

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע עפ"י תקנות 
משרד הרווחה, בהתאם למיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים 

לרשות העירייה. באגף 5 מחלקות/צוותים בהם משתלבת 
העבודה לפי תחומים מקצועיים ייעודיים, יחד עם תוכניות 

קהילתיות לאזורים גיאוגרפיים/שכונתיים: צוות פרט ומשפחה, 

הצוות לטיפול באוכלוסיות מיוחדות (נכויות, עולים וקשישים), 
המחלקה לקידום נוער וצעירים, התחנה לטיפול בפרט 

ובמשפחה, וצוות קהילה, מינהלה וזכאות.
הצוות מונה 42 עובדי עירייה, 19 פרילנסרים, 27 עובדים 

סמך-מקצועיים ומדריכים, 10 מורי הילה, וכ-100 מתנדבים.

השירותים הטיפוליים, החברתיים והקהילתיים
שירותי הטיפול במשפחות

בשנת 2012 הושם דגש על שיפור מערך השירותים 
למשפחות בהיבט המערכתי והאוניברסאלי, תוך הטמעת 
ניהול התערבויות מקצועיות בטיפול במשפחות מורכבות 

וחיזוק מעמדו ותפקידו של עו"ס המשפחה.

העובדים הסוציאליים העוסקים בטיפול במשפחות מהווים את 
הציר המרכזי עליו מושתתים שירותי הרווחה. ההתערבות 

המקצועית מייצרת רקמה של מערכת יחסים מקצועית אשר 
מחייבת את העובד, בשיתוף המשפחה, לתוכנית טיפולית 

המותאמת לצרכים. התוכניות הטיפוליות מיועדות לקידום 
ושיפור מצבם של יחידים ומשפחות על ידי סיוע, ייעוץ, טיפול 

ישיר ועקיף, בתחומים, כגון: הורות, זוגיות, מניעת אלימות 
במשפחה, שיקום תעסוקתי, תיווך וסנגור במיצוי זכויות וסיוע 

חומרי.

משפחות במצבי מצוקה כלכלית ובמשברי חיים, מקבלות 
סיוע בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים 

וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה. 

תחום סדרי דין
במסגרת סדרי דין מתבצעת עבודה עפ"י חוק, על ידי עובדים 

סוציאליים לחוק סדרי דין (שם קודם: פקידי סעד). בהתאם 
לצו בית המשפט לענייני משפחה, מוגשת חוות-דעת 

מקצועית לגבי משפחות בגירושין, משמורת, סדרי ראיה, 
אפוטרופסות, והגנה על חסרי ישע.

התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה
שירות עירוני לכל, שהינו תוכנית-הדגל הטיפולית של עיריית 

רמת השרון למבוגרים, משפחות בני-נוער וילדים. בתחנה 
מתאפשר לכל תושב לקבל שירותי טיפול אישי, זוגי, משפחתי 

וטיפול בילדים ובמתבגרים (כ-350 משפחות ויחידים), 
בתעריפים מסובסדים המאפשרים טיפול לכל אחד.

שירותי הטיפול הרגשי והפסיכותרפיה, ניתנים על ידי 19 
עובדים סוציאליים מקצועיים בעלי הכשרה בפסיכותרפיה, 
המועסקים כפרילנסרים בחוזה מיוחד וכן 6 מעובדי האגף 

הקבועים. התחנה מהווה מודל ייחודי ארצי לתוכניות טיפול 
חדשניות להורים בגירושין, כגון: תיאום הורי, וניכור הורי. 

ובנוסף לפניות לטיפול של תושבים מכל אזורי העיר, 
מתקבלות גם פניות מיחידות הסיוע שלצד בתי המשפט 

למשפחה ומתושבי חוץ. 

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות
במרכז העירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ניתן 

במהלך 2012 דגש על חיזוק קשרי הגומלין עם יחידת אלמ"ב 
במשטרה וכן בפיתוח תוכניות קבוצתיות לנשים נפגעות 

אלימות במשפחה. כמו כן  בשליטה בכעסים. 
מאז פתיחתו נעזרו בשירותי המרכז יותר מ-250 משפחות. 

מידי שנה מתקבלות כ-60 פניות חדשות. ייחודיותו של המרכז 
בזמינות המיידית של הצוות המקצועי ובליווי בכל הקשור 

לבניית תוכנית מוגנות וטיפול.

שירותי הטיפול לילדים ובני נוער
איתור וזיהוי של ילדים ובני-נוער במצבי סיכון, הינה משימה 
מקצועית מאתגרת ומורכבת. מצבי הסיכון הינם רב-ממדיים 

ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
אגף הרווחה והקהילה מטפל ב-11% מכלל הילדים ובני 

הנוער מגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. חלק מילדים 
אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף 

משפחתי. בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות 
התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות. האגף שוקד על 

קידום מהלך של מתן רצף שירותים לילדים ונוער בסיכון 
בתוך הקהילה.

חוק הנוער טיפול והשגחה
עבודה עפ"י חוק, של עובדים סוציאליים לחוק הנוער (שם 

קודם: פקידי סעד), לצורך הגנה על קטינים המצויים בסכנה, 
הנגרמת ע"י האחראיים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה. 

החוק מקנה סמכות להתערבות, לעובד סוציאלי אשר עבר 
הכשרה וקיבל מינוי לתפקידו מהמדינה.

שירות צוות מקצועי זמין למערכת החינוך
מערך טיפולי משולב ועוטף, המאפשר לאנשי החינוך רשת 

תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס יומיומי.

ועדות תכנון והערכה
מסגרת לדיון, בין שירותית ורב מקצועית לקביעת תוכניות 

טיפוליות לקטינים.

מערך המסגרות הטיפוליות
מועדונית תלתן - משותפת חינוך-רווחה, ל-15 ילדים תלמידי 

א-ד. 
מועדונית גיל רך - ניצנים ל-18 ילדים בגילאי הגן. 

מועדוניות ביתיות וחממיות (במסגרת הגרעין החינוכי), ל-20 
ילדים בגילאי ביה"ס היסודי. 

מטפחים/ חונכים - מערך לליווי ילדים ולטיפוח קשר-הורים 
וילדים.

איתור ילדים בגיל הרך - לאיתור ילדים בסיכון ומעוכבי 
התפתחות במעונות היום. בתוכנית מועסקים גורמים 

מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק 
ופסיכולוגית התפתחותית.

סבסוד קייטנות קיץ (20 ילדים). מרכז למידה במגוונים אלי 
כהן (20 ילדים). שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים (50 

תלמידים בגילאי יסודי).
פנימיית-יום עלומים כפר סבא - השמת 12 ילדים בגילאי בי"ס 

יסודי.
פנימיות מלאות - השמת 16 ילדים במסגרות של פנימיות 

מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.
סידורים לילדים בגיל הרך במסגרת מעונות יום (49 ילדים, 

בהתאם לחוק פעוטות בסיכון/ הזכאות לסידור פעוטות במעון 
יום). סבסוד השמת 53 ילדים בגני יול"א וצהרוני מגוונים.

המחלקה לקידום נוער וצעירים
המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית 

של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. 
המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה 

מותאמת תוכנית אישית- "לא לוותר לאף אחד – לא לוותר על 
אף אחד".במסגרת המחלקה מטופלים למעלה מ-420 נערים 
ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ-40 צעירים בני 18 עד 25. 

הטיפול במחלקה ניתן ברצף של שירותים, החל מטיפול 
וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור 

תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י 
מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור 

החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום. 
המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות 

התערבות טיפולית בתוך בתיה"ס, מתן שירותי חוק הנוער, 
טיפול ייחודי בנערות, הילה - השלמת השכלה לתלמידים 

שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית, ייעוץ להורים, ותוכניות 
קהילתיות וקבוצתיות שמהותן המקצועית- שילוב בין תחומי 

הטיפול, החברה והלמידה.
בשנת 2012 הרחיבה המחלקה לקידום נוער וצעירים, את 

מערך השירותים ושמה דגש לאיתור בני נוער במצבי סיכון 
ושילובם בקהילה, וכן לפיתוח תוכניות חדשניות לצעירים 

וצעירות.

התוכניות שפעלו: 
הפעלת מרכז למידה והעשרה ומועדון נוער במתחם אלי כהן, 

מדריכי נוער בתוכנית "ערים בלילה" (בחופשות), כולל 
פעילויות ספורט, תחרות בישול "מאסטר שף" ועוד, הסעות 
וטיולים, סדנאות העצמה וטיפוח לנערות, בית חם לנערות, 
תוכנית הכנה לצה"ל, כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית 

של"ח, תו המשווה- בשיתוף בי"ס רימון, להעשרה מוזיקאלית 
ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים פרושות, אוניברסיטה בעם, 

פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות הורים למתבגרים, 
נמ"ש- נוער מוביל שינוי, למניעת התנהגויות סיכון, והשמת 

תלמידים במסגרת מפת"ן.
מרכז צעירים - "צעיר בעיר"- בית לקידום ומתן הזדמנויות 
לצעירים בני +18, להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי 

והעצמה אישית. במרכז פועלות תוכניות טיפול אישיות 
לצעירים ולצעירות וכן תוכניות קבוצתיות, פרויקט בגרות 

לבוגרים - 8 צעירים וצעירות בני +19, החלו תוכנית ייחודית 
להשלמת בגרויות, פרויקט "זינוק" לצעירות - תוכנית בשיתוף 

עיריית הרצליה לצעירות בגילאי 20-25, לפיתוח אישי, 
מקצועי ותעסוקתי (כולל אבחון מקצועי, בניית מסלול 

קריירה, מלגות ללימודים או הכשרה מקצועית והכוונה 
למקום עבודה)

שירותים לאוכלוסיה המבוגרת
השירותים לאוכלוסיה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה 

והקהילה הינם מגוונים  ואוניברסאליים במהותם. הסיוע 
המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל-1,181 בתי אב של 

קשישים מתוכם 640 מקבלי חוק סיעוד. רובם של קשישים 
אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, 

טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. 

שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת 
איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.

מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות 
האגף.

בשנת 2012, פעלו השירותים הבאים: טיפול אישי וסיעודי, 
ייעוץ לבני משפחה, טיפולי פסיכותרפיה ייחודים לגמלאים 
במחירים מסובסדים במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג 

ובמשפחה, השמת 8 קשישים במסגרת מוסדית, מתן שירותים 
אישיים, פיקוח על חוק הסיעוד, הפעלת חוקי הגנה 

ואפוטרופסות על קשישים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, 
צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית 
(סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, 

נופשונים, מערך שכונה וקהילה תומכת, השתתפות במימון 
המועדונים החברתיים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים. 

עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות 
מרכז היום, שכונה וקהילה תומכת והמועדונים החברתיים, 
בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.

קיימת גם מעורבות מקצועית של האגף בדיור המוגן יחד עם 
החברה המפעילה עמידר ומשרד השיכון

 .
תוכנית הוועדה הרב מקצועית פועלת יחד עם עמותת יד ריבה, 

עפ"י מודל שפותח בעיריית תל אביב. במסגרת התוכנית 
משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, ומובאים לדיון 

מקרים מורכבים של קשישים בסיכון. הוועדה דנה ביצירת 
קשת רחבה של דרכי טיפול המותאמות למצב הקשיש וכן 

ניתנים שירותי ייעוץ משפטי בתחומים של אפוטרופסות, חוקי 
הגנה, ירושות, צוואות וזכויות שונות הנוגעות באוכלוסיה 

המבוגרת. 

שירותים לאנשים ומשפחות עם צרכים מיוחדים 
(מוגבלות שכלית התפתחותית, שיקום, אוטיזם, נכויות פיזיות, 

חושיות ונפשיות) 
הטיפול באנשים ובמשפחות עם צרכים מיוחדים, הינו רב 

מימדי ומחייב עבודה מערכתית. 
עלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה לאנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית, מהווה נתח תקציבי כבד, כמעט 
כ-50% מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה.

המערך המקצועי מיועד לשילובם ולשיפור איכות חייהם של 
ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, לתמיכה בבני משפחה, 

ויצירת מארג שירותים תומכים בשילובם של חריגים בקהילה, 
הסרת חסמים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים, ליצירת עיר 

נגישה לכל תושביה.

התוכניות והמסגרות: השמת 73 אנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, 6 ילדים אוטיסטיים ו-31 נכים במסגרות מחוץ 

לקהילה, הפעלת נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה, השמה 
והסעה למרכז יום טיפולי (עמותת צ'יימס) בהרצליה, השמה 

והסעה למע"ש, מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים ולנכים 
נוספים, מעונות שיקום ממשלתיים, מעונות יום שיקומיים 
לילדים, מסגרות שיקומיות כגון, תחושון - חוג לילדים עם 

צרכים מיוחדים, פעילות חברתית לילדים אוטיסטיים, שיקומון 
לנכים מבוגרים, ספיבק, ושירותי טיפול וייעוץ.עמותת אקים 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות הוסטל 
"תלמי רות", ומועדון חברתי "צבעי הקשת". עמותת אנוש 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות בית "אנוש", 
המקיים תוכניות תעסוקתיות, טיפוליות, חברתיות ותוכניות 

העשרה לנפגעי נפש ובני משפחותיהם. עמותת איל"ן מסייעת 
לילדים נכים תושבי העיר ברכישת עזרים שונים ובסיוע 

חברתי וטיפולים פרא רפואיים.

עבודה קהילתית והתנדבות
התערבות מקצועית בראיה של עבודה סוציאלית קהילתית 
מבוססת על עבודה עם ובתוך קבוצות בקהילה, תוך שיתוף 

תושבים וגורמי קהילה ועירייה שונים, במטרה לקדם ולפתח 
תוכניות לטובת הקהילה, להעצים אוכלוסיות מודרות, לפתח 

מעורבות, סולידאריות ואחריות חברתית, ולזהות תופעות 
חברתיות, תהליכים דמוגראפיים ושימוש מושכל במשאבים 

קהילתיים.העבודה הסוציאלית הקהילתית באגף מובילה 
תהליכים הבוחנים את צרכי הפרט בהקשר החברתי בתוכו 
הוא חי. בהתאם לכך, מתבצעת עבודת איתור, ייזום ואיסוף 

נתונים ומידע מהפרט אל הכלל, מיפוי קהילתי ופרופיל 
הלקוחות, מיקוד צרכים ובעיות, פיתוח וקידום שירותים, ויצירת 

מסלול קהילתי המשלב תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע.
תחום ההתנדבות פועל במרכז העירוני להתנדבות במגוונים, 

ובשיתוף עם אגף הרווחה והקהילה.

התוכניות שפעלו השנה: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים, 
תוכנית "עיר לכל תושביה"- קידום נגישות עירונית בהובלת 

ארגוני המתנדבים, הפעלת המרכז החברתי לנשים (בשיתוף 
ויצו), קייטנת אמהות, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה 
שונות, פרויקט "אישה לאישה", בשיתוף מועצת נשים יישובית, 

פרויקט למיצוי זכויות - ליווי לקוחות האגף בפניותיהם 
למוסדות שונים (ביטוח לאומי, משרד השיכון ועמידר), סבסוד 

כרטיסיות לבריכה בקיץ, חזרה לבית הספר –סיוע לרכישת 
ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים, סלי מזון, בשיתוף עמותת 

"חסדי תקוה" ובית חב"ד, מחולקים כ-100 סלי מזון קבועים 
למשפחות ו-300 סלים במועדי ישראל, ארוחה חמה על בסיס 

יומי מוגשת בבית חם- חב"ד, פרויקט "שורשים" של רופאי 
שיניים מתנדבים בעלויות מסובסדות. של"צ – שירות לתועלת 

הציבור – בשיתוף שירות המבחן. ערב של תרבות - הוצאת 

קבוצות נשים להצגות, במטרה לפעילות הנאה והעשרה 
תרבותית. מלגות לסטודנטים וסיוע למשפחות ויחידים 

במצוקה - ע"י מועדון רוטרי. מרגישים בבית - ליווי, טיפוח 
וחיזוק הקשר לקהילה לילדי פנימיית היום ולבית חם לנערות, 
ע"י מועדון ליונס. ליווי מועדון הנוער ומועדונית הגיל הרך ע"י 

מעגל נשים.
תוכנית "אוקיאנוס כחול" - תוכנית קהילתית ייחודית 

להתערבות חברתית בשיכון אילת, במסגרתה פועלת קבוצת 
פעילים ובה משתתפים 15 תושבים, לשיפור איכות החיים 
בשכונה. הקבוצה מקבלת הדרכה מקצועית וכן ליווי של 

רכזות הקהילה. במסגרת התוכנית, החל פיילוט משולב עם 
מרכז הגישור במגוונים- לבניית הסכמות בבתים משותפים.

            
                                                

ביקור חברתי - מתנדבים מבקרים בבתי קשישים עריריים 
ומהווים עבורם חברה. השירות ניתן ללא תשלום.

אספקת ארוחות חמות - פעמיים בשבוע  סופקו ארוחות 
מבושלות לבתי קשישים. השירות בתשלום סמלי.

מוקד מידע וייעוץ טלפוני – צוות מינהל גיל הזהב עונה 
לשאלות של קשישים  הקשורות לביטוח לאומי, גמלת סיעוד, 

העסקת עובד זר, שירותים קהילתיים, אפוטרופסות ועוד. 
השירות ניתן ללא תשלום.

קבוצת תמיכה בבני משפחה של קשישים סיעודיים 
המתגוררים בביתם - התוכנית הופעלה בשיתוף עם ביטוח 

לאומי-קרן סיעוד.

קשר עם הקהילה:
הוצאה לאור של חוברת  מידע על כל פעילויות הפנאי -  

חוברת המידע "זה הכל בשבילכם" נשלחה לכל בתי 
הגימלאים לקראת הרישום למועדוני הגימלאים ולמכללות 

השונות.
עיתון "דורות " רמת השרון - ב-2012 יצאו לאור של 3 עיתונים, 
המשלבים בתוכם מידע על חיי הקהילה לצד כתבות בנושאים 

רלבנטיים המעניינים את האוכלוסייה המבוגרת. מערכת 
העיתון חברים גימלאים פעילים.

פנאי אקטיבי:
ממשיכות להתקיים פעילויות הנשענות על  תפיסת פנאי 

אקטיבי  לפיהן התושבים יוזמים  ופעילים -   ותורמים לעצמם 
ולקהילה. אופי הפעילות נקבע ע"י משתתפי הקבוצה 

והממסד משמש רק כגוף מסייע כגון: במסגרת זו פועלת 
קבוצת נגינה (אורקסטרה) במועדון א.ל.ה, מועדון יידיש בבית 

מלינוב  ומועדון לאדינו הפועל במועדון א.ל.ה. 
קריירה בפנאי - הסתיים מחזור ראשון של מיזם חדשני 

להכשרת פורשים מהעבודה אשר מעוניינים לפתח לעצמם 
מסלול לצמיחה אישית בפנאי וחיבור לעשייה קהילתית.
פעילות חברתית במורשה – 2 מועדוני גימלאים  פועלים 

במרכז היום לקשיש בשעות אחה"צ ובהם משתתפים קשישים 
עצמאיים.                                                                             

 

יצירתיות:
להקת  ריקודים "פלמנקו+" - קבוצת נשים מבוגרות הינה חלק 
מבי"ס לפלמנקו "ריתמו" הפועל  ב"מגוונים", רשת המרכזים 

הקהילתיים. הלהקה הופיעה באירועים קהילתיים.
תערוכת "זהב יוצר" – יותר מ- 100  גימלאים המשתתפים 

בחוגי הציור במועדון א.ל.ה, בבית מלינוב  וב"מגוונים- קריית 
הצעירים" הציגו  את יצירותיהם בגלריית "חוצות וייצמן" 

במשך מספר חודשים וזכו להדים  מרגשים מקהל הצופים.

פעילויות בינדוריות:
שיתוף הפעולה הבינדורי  בישוב נמשך, בשיתוף עם יחידת 

ע.מ.ן באגף החינוך העירוני.
שיתופי הפעולה מתקיימים במגוון נושאים:

מחול בין דורי - מבוגרות מהדיור המוגן  ומהקהילה רוקדות זו 
השנה השביעית עם תלמידות כיתה י'  - מגמת המחול של 

תיכון "אלון". 
סרט בין דורי – הופק בשיתוף עם "אשל" ובהשתתפות חברי 

מרכז יום לקשישי ותלמידי בי"ס אמירים.
מפגשים בין דוריים - בחגי ישראל הגיעו תלמידים מבתי ספר 

בישוב לפעילות יזומה במרכז היום לקשיש.
"צאציאדה" קייטנת סבים ונכדים - בחודש אוגוסט עם סיום 

הקייטנות ובחופשת פסח   התקיימו מפגשים של סבים 
ונכדים בגילאי  5-10 שנים כשבני הנוער המתנדבים 

משולבים בפעילויות.
מקהלה בין דורית - מקהלת "א.ל.ה" הופיעה בבי"ס אוסישקין 
בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בפני כל תלמידי בית הספר 

וההורים.

ברכת יום הולדת - ברכה אישית מתלמיד בי"ס יסודי נשלחה 
לקשיש לרגל יום הולדתו.

תיאטרון בינדורי - זו השנה הרביעית שתלמידים ומבוגרים 
השתתפו בחוג תיאטרון והופיעו במופע משותף.

סדנת מספרי סיפורים - קבוצת גימלאים קיבלה הכשרה 
והשתלבה בפעילות של גני ילדים בישוב.

פעילויות ייחודיות לניצולי שואה:
"קפה אירופה" - מפגש חברתי  לניצולי שואה עם שירים 

וריקודים, קפה ועוגה.המועדון פעל אחת לשבוע  בסיוע נוער 
עמ"ן (עיר מתנדבת נוער) ובנות  שירות לאומי .                                                                 
מועדון "קפה מוסקווה" לעולים מחבר העמים - מפגש חברתי  

עם שירים וריקודים, קפה ועוגה. התקיים אחת לשבוע בדיור 
המוגן.

יום הניצחון על הנאצים - כמידי שנה נערך אירוע הוקרה 
עבור הווטרנים המתגוררים ברמת השרון.

מיצוי זכויות – מתנדבים,  שעברו הכשרה מיוחדת,  סייעו 
לניצולי שואה תושבי המקום למלא טפסים למיצוי זכויותיהם 

הפרויקט פעל בשיתוף  עם המשרד לאזרחים ותיקים. 

פינת ההמתנה במשרדי האגף לרווחה וקהילה 

שעת חירום 
האגף אחראי בשעת חירום על מכלול הטיפול באוכלוסיה, 

המעניק שירותי טיפול, תמיכה ופיתוח חוסן קהילתי, במשבר 
ומצבי חירום.

שירותי ארגון, מינהלה וזכאות 
מעטפת ארגונית של שירותי מזכירות, מידע ומחשוב, תחזוקה, 

כוח אדם, תקציב, זכאות ללקוחות ומערך תשלומים.

אגף הרווחה והקהילה
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מדיניות ותפיסת עבודה מקצועית בשנת 2012
מתוך האתיקה המקצועית והקוד האתי של מקצוע העבודה 

הסוציאלית, נגזרים עקרונות פעולה המנחים את העובד 
הסוציאלי ביחס למצבים שונים וקבלת החלטות מקצועיות 

ומדריכים את הנדרש כלפי הלקוחות, העמיתים, המעסיקים, 
המקצוע והחברה בכללותה.

העבודה הסוציאלית שואפת לממש ולקדם את הקיום 
האנושי. זאת, מתוך ראיית עצמאותו ואחריותו של האדם 
לניהול חייו ולבחירת תנאי קיומו, יצירת שוויון בהזדמנות 

ובזכויות ומתן סיוע לכל אחד ללא אפליה.

העובד הסוציאלי מחויב למתן כבוד ללקוח, לשתף אותו 
בתהליכים ובהחלטות הנוגעות ברווחתו ובתנאי חייו האישיים, 

לתת שרות במסירות, נאמנות, נחישות, וליישם את מיומנויותיו 
וכישוריו המקצועיים, ולקיים תנאים של צנעה ופרטיות לכל 

אדם.

שירותי הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון, מחויבים 
לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על 

ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות 
השירות ובעיקר אהבה לאנשים.

"כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, לרכוש חום ולא 
בכסף, לרכוש מתוך מגע..." (נתן זך).

ולמרות המילים הנוגעות האלו, יצירת מערך שירותי-רווחה 
רחב היקף כמו ברמת-השרון, מחייבת הקצאת משאבים 

עירוניים, מעבר למה שהמדינה נותנת.

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, מאפשר 
יצירת מרחב קהילתי עירוני של חיי תרבות, חינוך, בינוי 

ותשתיות מהמובילים בארץ. בקהילה עירונית, שלרוב אינה 
עסוקה בהתמודדויות עם עוני חד, בולט ובוטה, עולה סוגיה 

לגבי מהות המדדים הראויים לפיהם יוקצו משאבים תקציביים 
לתחומי הרווחה לאותם פרטים, משפחות וקהילות ביישוב 

מסוג זה וזקוקות לשירותי הרווחה העירוניים.

שירותי הרווחה והקהילה של מדינת ישראל מעוגנים בחוק 
שירותי הסעד תשי"ח (1958), במסגרת של למעלה מ-40 
חוקים חברתיים נוספים, ובהתאם לתקנות משרד הרווחה.

המדינה טרם קבעה מהו סל שירותי הרווחה האוניברסאלי 
הראוי לאזרחיה. אולם ניתן לקוות שגם בתהליך חקיקת חוק 
שירותי הרווחה החדש וגם בהתאם לרפורמה האמורה להיות 
מיושמת בשנים הקרובות בשירותי הרווחה, יינתנו השירותים 

החברתיים לאזרחים בצורה מכבדת ושוויונית יותר.

 מינהל גיל הזהב
מינהל גיל הזהב  עסק בשנת 2012 בזיהוי צרכים ופיתוח 

מענים לאוכלוסיית הגיל השלישי במטרה להגביר את השילוב 
והמעורבות של הגימלאים בחיי הקהילה. תשומת  לב מיוחדת 
ניתנת לאוכלוסיית הגיל הרביעי, בני +85, שבה אחוז הסובלים 

מירידה בתפקוד הולך וגדל, לצד העלייה בשכיחות מחלות 
הדמנציה ואלצהיימר. בנוסף לפיתוח תוכניות ושירותים 

לקשישים עצמם, ממשיך המינהל לפתח  שירותים  לבני 
משפחה של קשישים סיעודיים וחולי אלצהיימר. מינהל גיל 

הזהב עובד בשיתוף פעולה עם מחלקות העירייה השונות ועם 
העמותות נותנות השירותים לאוכלוסייה המבוגרת: א.ל.ה, 
ביתנו ומגוונים (רשת המרכזים הקהילתיים) וכן עם גופים 
ממשלתיים כגון משרד הרווחה, משרד הקליטה, המשרד 

לאזרחים ותיקים, ביטוח לאומי וג'וינט-אשל. 

תוכניות בתחום קידום בריאות
מועדון  "שוחרי  בריאות" פועל בבית מלינוב  ובמסגרתו 

מתקיימות הרצאות לגמלאי הישוב אחת לששה שבועות ע"י 
מיטב המרצים .

צעדה בשביל ישראל- יציאה לצעידה  ב"שביל ישראל" 4 
פעמים בשנה באופן מאורגן ובמסלולים  מתאימים.

קבוצת הליכה - צועדת ברחבי הישוב 3 פעמים בשבוע ומלווה 
ע"י נאמן הליכה.

טניס שולחן - אימונים  קבועים מספר פעמים בשבוע בבית 
מלינוב והשתתפות בתחרויות. 

שירותים תומכים:
מרכז יום לקשיש - מיועד  לקשישים מוגבלים (תשושי גוף 
ונפש) וכולל הסעות, ארוחות, פעילות חברתית ותרבותית. 

במרכז פועל אגף מיוחד  לקשישים הסובלים מדמנציה 
ואלצהיימר  . 

יעוץ ותמיכה לבני המשפחה של  חולי אלצהיימר - ניתן הן  
באופן אישי והן במסגרת קבוצת תמיכה הנאספת  אחת 

לחודש ומונחית ע"י  צוות מקצועי. 
פרויקט "קשרים וכישורים" - מופעל בשיתוף עמותת "עמדא" 

לאלצהיימר ומחלות אחרות באמצעות קבוצת מתנדבים 
שעברו הכשרה. 15 מתנדבים נכנסו עד כה ל-60  משפחות, 

בהן יש   חולה  אלצהיימר בתחילת תהליך ההתדרדרות.  
הפרויקט מופעל בשיתוף עם רכזת ההתנדבות  היישובית 

ועמותת א.ל.ה. 
קהילה תומכת ומוגנת -  350 בתי אב של קשישים מחוברים 

באמצעות לחצן למוקד ונהנים משרות רפואי , מקשר עם אב 
קהילה המבצע  תיקונים בבית ומפעילות חברתית.

בוקר טוב, מה שלומך? - 850 בתי אב נמצאים בקשר טלפוני 
עם מתנדבים קבועים אשר מתקשרים אחת לשבוע לבית 

הקשיש ומשוחחים איתו. השירות ניתן ללא תשלום.

זון האגף וייעודו
עיריית רמת השרון הנהיגה בשנים האחרונות מדיניות 

חברתית וקהילתית המושתתת על חוסנה התקציבי וערכים 
חברתיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות 

הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי הטיפול וברוח זו 
האגף אכן פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה 
בריאה ואיכותית ומאפשר לכל לקוח להגיע לתפקוד מיטבי 

בהתאם לצרכיו. 

טעות נפוצה היא שמשימות האגף מכוונות רק לאוכלוסיה 
חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית. אמנם, 
המנדט המקצועי הראשוני של העבודה הסוציאלית הינו 

חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה. אולם, חשוב 
לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים 

וחברתיים. לפיכך, באגף מטפל במיגוון רחב של תופעות 
אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר. 

ייעוד העבודה באגף היא לשפר ולחזק את איכות חייהם 
ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, הנתונים 

במצבי חיים של מצוקה, משבר, מוגבלות וחולי, עוני והדרה 
חברתית, קשיי תפקוד, וקושי אישי וחברתי, באופן זמני או 

מתמשך, בזמן רגיעה או בעיתות חירום.

לקוחות האגף הינם, פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון 
(כמתחייב בחוק), הקהילה המקצועית (העוסקת במתן 

שירותים במסגרות השונות בקהילה) והציבור הרחב. דגש 
מיוחד הושם על הבטחת שלומם של חסרי ישע, אנשים 

וקטינים במצבי סיכון וכן בטיפול באוכלוסיה פגיעה.

מבנה ארגוני 
המפתח המרכזי להצלחה ולעמידה ביעדים ובמשימות 

העבודה הינו המשאב האנושי המרכיב את האגף, עובדים 
סוציאליים לצד עובדים סמך מקצועיים, מתנדבים ומערך 
מסייע של עובדי מינהלה וזכאות. פיתוח המשאב האנושי 
נעשה ע"י בניית מערך למידה, הדרכה והשתלמויות בתוך 
ומחוץ לאגף. מערך זה מונע שחיקה ומאפשר את פיתוח 

הארגון כארגון לומד ומלמד.בשנת 2012, התמקדה הלמידה 
הארגונית בנושאים, כגון, העשרת הידע המקצועי בטיפול 
במצבי חירום, טיפול בילדים בסיכון, מניעת אלימות כלפי 

קשישים, הרחבת מערך העובדים הסוציאליים  
הממונים על הפעלת חוקים שונים ועוד.

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע עפ"י תקנות 
משרד הרווחה, בהתאם למיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים 

לרשות העירייה. באגף 5 מחלקות/צוותים בהם משתלבת 
העבודה לפי תחומים מקצועיים ייעודיים, יחד עם תוכניות 

קהילתיות לאזורים גיאוגרפיים/שכונתיים: צוות פרט ומשפחה, 

הצוות לטיפול באוכלוסיות מיוחדות (נכויות, עולים וקשישים), 
המחלקה לקידום נוער וצעירים, התחנה לטיפול בפרט 

ובמשפחה, וצוות קהילה, מינהלה וזכאות.
הצוות מונה 42 עובדי עירייה, 19 פרילנסרים, 27 עובדים 

סמך-מקצועיים ומדריכים, 10 מורי הילה, וכ-100 מתנדבים.

השירותים הטיפוליים, החברתיים והקהילתיים
שירותי הטיפול במשפחות

בשנת 2012 הושם דגש על שיפור מערך השירותים 
למשפחות בהיבט המערכתי והאוניברסאלי, תוך הטמעת 
ניהול התערבויות מקצועיות בטיפול במשפחות מורכבות 

וחיזוק מעמדו ותפקידו של עו"ס המשפחה.

העובדים הסוציאליים העוסקים בטיפול במשפחות מהווים את 
הציר המרכזי עליו מושתתים שירותי הרווחה. ההתערבות 

המקצועית מייצרת רקמה של מערכת יחסים מקצועית אשר 
מחייבת את העובד, בשיתוף המשפחה, לתוכנית טיפולית 

המותאמת לצרכים. התוכניות הטיפוליות מיועדות לקידום 
ושיפור מצבם של יחידים ומשפחות על ידי סיוע, ייעוץ, טיפול 

ישיר ועקיף, בתחומים, כגון: הורות, זוגיות, מניעת אלימות 
במשפחה, שיקום תעסוקתי, תיווך וסנגור במיצוי זכויות וסיוע 

חומרי.

משפחות במצבי מצוקה כלכלית ובמשברי חיים, מקבלות 
סיוע בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים 

וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה. 

תחום סדרי דין
במסגרת סדרי דין מתבצעת עבודה עפ"י חוק, על ידי עובדים 

סוציאליים לחוק סדרי דין (שם קודם: פקידי סעד). בהתאם 
לצו בית המשפט לענייני משפחה, מוגשת חוות-דעת 

מקצועית לגבי משפחות בגירושין, משמורת, סדרי ראיה, 
אפוטרופסות, והגנה על חסרי ישע.

התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה
שירות עירוני לכל, שהינו תוכנית-הדגל הטיפולית של עיריית 

רמת השרון למבוגרים, משפחות בני-נוער וילדים. בתחנה 
מתאפשר לכל תושב לקבל שירותי טיפול אישי, זוגי, משפחתי 

וטיפול בילדים ובמתבגרים (כ-350 משפחות ויחידים), 
בתעריפים מסובסדים המאפשרים טיפול לכל אחד.

שירותי הטיפול הרגשי והפסיכותרפיה, ניתנים על ידי 19 
עובדים סוציאליים מקצועיים בעלי הכשרה בפסיכותרפיה, 
המועסקים כפרילנסרים בחוזה מיוחד וכן 6 מעובדי האגף 

הקבועים. התחנה מהווה מודל ייחודי ארצי לתוכניות טיפול 
חדשניות להורים בגירושין, כגון: תיאום הורי, וניכור הורי. 

ובנוסף לפניות לטיפול של תושבים מכל אזורי העיר, 
מתקבלות גם פניות מיחידות הסיוע שלצד בתי המשפט 

למשפחה ומתושבי חוץ. 

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות
במרכז העירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ניתן 

במהלך 2012 דגש על חיזוק קשרי הגומלין עם יחידת אלמ"ב 
במשטרה וכן בפיתוח תוכניות קבוצתיות לנשים נפגעות 

אלימות במשפחה. כמו כן  בשליטה בכעסים. 
מאז פתיחתו נעזרו בשירותי המרכז יותר מ-250 משפחות. 

מידי שנה מתקבלות כ-60 פניות חדשות. ייחודיותו של המרכז 
בזמינות המיידית של הצוות המקצועי ובליווי בכל הקשור 

לבניית תוכנית מוגנות וטיפול.

שירותי הטיפול לילדים ובני נוער
איתור וזיהוי של ילדים ובני-נוער במצבי סיכון, הינה משימה 
מקצועית מאתגרת ומורכבת. מצבי הסיכון הינם רב-ממדיים 

ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
אגף הרווחה והקהילה מטפל ב-11% מכלל הילדים ובני 

הנוער מגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. חלק מילדים 
אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף 

משפחתי. בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות 
התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות. האגף שוקד על 

קידום מהלך של מתן רצף שירותים לילדים ונוער בסיכון 
בתוך הקהילה.

חוק הנוער טיפול והשגחה
עבודה עפ"י חוק, של עובדים סוציאליים לחוק הנוער (שם 

קודם: פקידי סעד), לצורך הגנה על קטינים המצויים בסכנה, 
הנגרמת ע"י האחראיים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה. 

החוק מקנה סמכות להתערבות, לעובד סוציאלי אשר עבר 
הכשרה וקיבל מינוי לתפקידו מהמדינה.

שירות צוות מקצועי זמין למערכת החינוך
מערך טיפולי משולב ועוטף, המאפשר לאנשי החינוך רשת 

תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס יומיומי.

ועדות תכנון והערכה
מסגרת לדיון, בין שירותית ורב מקצועית לקביעת תוכניות 

טיפוליות לקטינים.

מערך המסגרות הטיפוליות
מועדונית תלתן - משותפת חינוך-רווחה, ל-15 ילדים תלמידי 

א-ד. 
מועדונית גיל רך - ניצנים ל-18 ילדים בגילאי הגן. 

מועדוניות ביתיות וחממיות (במסגרת הגרעין החינוכי), ל-20 
ילדים בגילאי ביה"ס היסודי. 

מטפחים/ חונכים - מערך לליווי ילדים ולטיפוח קשר-הורים 
וילדים.

איתור ילדים בגיל הרך - לאיתור ילדים בסיכון ומעוכבי 
התפתחות במעונות היום. בתוכנית מועסקים גורמים 

מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק 
ופסיכולוגית התפתחותית.

סבסוד קייטנות קיץ (20 ילדים). מרכז למידה במגוונים אלי 
כהן (20 ילדים). שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים (50 

תלמידים בגילאי יסודי).
פנימיית-יום עלומים כפר סבא - השמת 12 ילדים בגילאי בי"ס 

יסודי.
פנימיות מלאות - השמת 16 ילדים במסגרות של פנימיות 

מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.
סידורים לילדים בגיל הרך במסגרת מעונות יום (49 ילדים, 

בהתאם לחוק פעוטות בסיכון/ הזכאות לסידור פעוטות במעון 
יום). סבסוד השמת 53 ילדים בגני יול"א וצהרוני מגוונים.

המחלקה לקידום נוער וצעירים
המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית 

של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. 
המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה 

מותאמת תוכנית אישית- "לא לוותר לאף אחד – לא לוותר על 
אף אחד".במסגרת המחלקה מטופלים למעלה מ-420 נערים 
ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ-40 צעירים בני 18 עד 25. 

הטיפול במחלקה ניתן ברצף של שירותים, החל מטיפול 
וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור 

תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י 
מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור 

החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום. 
המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות 

התערבות טיפולית בתוך בתיה"ס, מתן שירותי חוק הנוער, 
טיפול ייחודי בנערות, הילה - השלמת השכלה לתלמידים 

שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית, ייעוץ להורים, ותוכניות 
קהילתיות וקבוצתיות שמהותן המקצועית- שילוב בין תחומי 

הטיפול, החברה והלמידה.
בשנת 2012 הרחיבה המחלקה לקידום נוער וצעירים, את 

מערך השירותים ושמה דגש לאיתור בני נוער במצבי סיכון 
ושילובם בקהילה, וכן לפיתוח תוכניות חדשניות לצעירים 

וצעירות.

התוכניות שפעלו: 
הפעלת מרכז למידה והעשרה ומועדון נוער במתחם אלי כהן, 

מדריכי נוער בתוכנית "ערים בלילה" (בחופשות), כולל 
פעילויות ספורט, תחרות בישול "מאסטר שף" ועוד, הסעות 
וטיולים, סדנאות העצמה וטיפוח לנערות, בית חם לנערות, 
תוכנית הכנה לצה"ל, כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית 

של"ח, תו המשווה- בשיתוף בי"ס רימון, להעשרה מוזיקאלית 
ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים פרושות, אוניברסיטה בעם, 

פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות הורים למתבגרים, 
נמ"ש- נוער מוביל שינוי, למניעת התנהגויות סיכון, והשמת 

תלמידים במסגרת מפת"ן.
מרכז צעירים - "צעיר בעיר"- בית לקידום ומתן הזדמנויות 
לצעירים בני +18, להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי 

והעצמה אישית. במרכז פועלות תוכניות טיפול אישיות 
לצעירים ולצעירות וכן תוכניות קבוצתיות, פרויקט בגרות 

לבוגרים - 8 צעירים וצעירות בני +19, החלו תוכנית ייחודית 
להשלמת בגרויות, פרויקט "זינוק" לצעירות - תוכנית בשיתוף 

עיריית הרצליה לצעירות בגילאי 20-25, לפיתוח אישי, 
מקצועי ותעסוקתי (כולל אבחון מקצועי, בניית מסלול 

קריירה, מלגות ללימודים או הכשרה מקצועית והכוונה 
למקום עבודה)

שירותים לאוכלוסיה המבוגרת
השירותים לאוכלוסיה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה 

והקהילה הינם מגוונים  ואוניברסאליים במהותם. הסיוע 
המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל-1,181 בתי אב של 

קשישים מתוכם 640 מקבלי חוק סיעוד. רובם של קשישים 
אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, 

טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. 

שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת 
איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.

מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות 
האגף.

בשנת 2012, פעלו השירותים הבאים: טיפול אישי וסיעודי, 
ייעוץ לבני משפחה, טיפולי פסיכותרפיה ייחודים לגמלאים 
במחירים מסובסדים במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג 

ובמשפחה, השמת 8 קשישים במסגרת מוסדית, מתן שירותים 
אישיים, פיקוח על חוק הסיעוד, הפעלת חוקי הגנה 

ואפוטרופסות על קשישים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, 
צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית 
(סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, 

נופשונים, מערך שכונה וקהילה תומכת, השתתפות במימון 
המועדונים החברתיים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים. 

עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות 
מרכז היום, שכונה וקהילה תומכת והמועדונים החברתיים, 
בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.

קיימת גם מעורבות מקצועית של האגף בדיור המוגן יחד עם 
החברה המפעילה עמידר ומשרד השיכון

 .
תוכנית הוועדה הרב מקצועית פועלת יחד עם עמותת יד ריבה, 

עפ"י מודל שפותח בעיריית תל אביב. במסגרת התוכנית 
משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, ומובאים לדיון 

מקרים מורכבים של קשישים בסיכון. הוועדה דנה ביצירת 
קשת רחבה של דרכי טיפול המותאמות למצב הקשיש וכן 

ניתנים שירותי ייעוץ משפטי בתחומים של אפוטרופסות, חוקי 
הגנה, ירושות, צוואות וזכויות שונות הנוגעות באוכלוסיה 

המבוגרת. 

שירותים לאנשים ומשפחות עם צרכים מיוחדים 
(מוגבלות שכלית התפתחותית, שיקום, אוטיזם, נכויות פיזיות, 

חושיות ונפשיות) 
הטיפול באנשים ובמשפחות עם צרכים מיוחדים, הינו רב 

מימדי ומחייב עבודה מערכתית. 
עלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה לאנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית, מהווה נתח תקציבי כבד, כמעט 
כ-50% מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה.

המערך המקצועי מיועד לשילובם ולשיפור איכות חייהם של 
ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, לתמיכה בבני משפחה, 

ויצירת מארג שירותים תומכים בשילובם של חריגים בקהילה, 
הסרת חסמים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים, ליצירת עיר 

נגישה לכל תושביה.

התוכניות והמסגרות: השמת 73 אנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, 6 ילדים אוטיסטיים ו-31 נכים במסגרות מחוץ 

לקהילה, הפעלת נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה, השמה 
והסעה למרכז יום טיפולי (עמותת צ'יימס) בהרצליה, השמה 

והסעה למע"ש, מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים ולנכים 
נוספים, מעונות שיקום ממשלתיים, מעונות יום שיקומיים 
לילדים, מסגרות שיקומיות כגון, תחושון - חוג לילדים עם 

צרכים מיוחדים, פעילות חברתית לילדים אוטיסטיים, שיקומון 
לנכים מבוגרים, ספיבק, ושירותי טיפול וייעוץ.עמותת אקים 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות הוסטל 
"תלמי רות", ומועדון חברתי "צבעי הקשת". עמותת אנוש 

מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות בית "אנוש", 
המקיים תוכניות תעסוקתיות, טיפוליות, חברתיות ותוכניות 

העשרה לנפגעי נפש ובני משפחותיהם. עמותת איל"ן מסייעת 
לילדים נכים תושבי העיר ברכישת עזרים שונים ובסיוע 

חברתי וטיפולים פרא רפואיים.

עבודה קהילתית והתנדבות
התערבות מקצועית בראיה של עבודה סוציאלית קהילתית 
מבוססת על עבודה עם ובתוך קבוצות בקהילה, תוך שיתוף 

תושבים וגורמי קהילה ועירייה שונים, במטרה לקדם ולפתח 
תוכניות לטובת הקהילה, להעצים אוכלוסיות מודרות, לפתח 

מעורבות, סולידאריות ואחריות חברתית, ולזהות תופעות 
חברתיות, תהליכים דמוגראפיים ושימוש מושכל במשאבים 

קהילתיים.העבודה הסוציאלית הקהילתית באגף מובילה 
תהליכים הבוחנים את צרכי הפרט בהקשר החברתי בתוכו 
הוא חי. בהתאם לכך, מתבצעת עבודת איתור, ייזום ואיסוף 

נתונים ומידע מהפרט אל הכלל, מיפוי קהילתי ופרופיל 
הלקוחות, מיקוד צרכים ובעיות, פיתוח וקידום שירותים, ויצירת 

מסלול קהילתי המשלב תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע.
תחום ההתנדבות פועל במרכז העירוני להתנדבות במגוונים, 

ובשיתוף עם אגף הרווחה והקהילה.

התוכניות שפעלו השנה: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים, 
תוכנית "עיר לכל תושביה"- קידום נגישות עירונית בהובלת 

ארגוני המתנדבים, הפעלת המרכז החברתי לנשים (בשיתוף 
ויצו), קייטנת אמהות, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה 
שונות, פרויקט "אישה לאישה", בשיתוף מועצת נשים יישובית, 

פרויקט למיצוי זכויות - ליווי לקוחות האגף בפניותיהם 
למוסדות שונים (ביטוח לאומי, משרד השיכון ועמידר), סבסוד 

כרטיסיות לבריכה בקיץ, חזרה לבית הספר –סיוע לרכישת 
ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים, סלי מזון, בשיתוף עמותת 

"חסדי תקוה" ובית חב"ד, מחולקים כ-100 סלי מזון קבועים 
למשפחות ו-300 סלים במועדי ישראל, ארוחה חמה על בסיס 

יומי מוגשת בבית חם- חב"ד, פרויקט "שורשים" של רופאי 
שיניים מתנדבים בעלויות מסובסדות. של"צ – שירות לתועלת 

הציבור – בשיתוף שירות המבחן. ערב של תרבות - הוצאת 

קבוצות נשים להצגות, במטרה לפעילות הנאה והעשרה 
תרבותית. מלגות לסטודנטים וסיוע למשפחות ויחידים 

במצוקה - ע"י מועדון רוטרי. מרגישים בבית - ליווי, טיפוח 
וחיזוק הקשר לקהילה לילדי פנימיית היום ולבית חם לנערות, 
ע"י מועדון ליונס. ליווי מועדון הנוער ומועדונית הגיל הרך ע"י 

מעגל נשים.
תוכנית "אוקיאנוס כחול" - תוכנית קהילתית ייחודית 

להתערבות חברתית בשיכון אילת, במסגרתה פועלת קבוצת 
פעילים ובה משתתפים 15 תושבים, לשיפור איכות החיים 
בשכונה. הקבוצה מקבלת הדרכה מקצועית וכן ליווי של 

רכזות הקהילה. במסגרת התוכנית, החל פיילוט משולב עם 
מרכז הגישור במגוונים- לבניית הסכמות בבתים משותפים.

            
                                                

ביקור חברתי - מתנדבים מבקרים בבתי קשישים עריריים 
ומהווים עבורם חברה. השירות ניתן ללא תשלום.

אספקת ארוחות חמות - פעמיים בשבוע  סופקו ארוחות 
מבושלות לבתי קשישים. השירות בתשלום סמלי.

מוקד מידע וייעוץ טלפוני – צוות מינהל גיל הזהב עונה 
לשאלות של קשישים  הקשורות לביטוח לאומי, גמלת סיעוד, 

העסקת עובד זר, שירותים קהילתיים, אפוטרופסות ועוד. 
השירות ניתן ללא תשלום.

קבוצת תמיכה בבני משפחה של קשישים סיעודיים 
המתגוררים בביתם - התוכנית הופעלה בשיתוף עם ביטוח 

לאומי-קרן סיעוד.

קשר עם הקהילה:
הוצאה לאור של חוברת  מידע על כל פעילויות הפנאי -  

חוברת המידע "זה הכל בשבילכם" נשלחה לכל בתי 
הגימלאים לקראת הרישום למועדוני הגימלאים ולמכללות 

השונות.
עיתון "דורות " רמת השרון - ב-2012 יצאו לאור של 3 עיתונים, 
המשלבים בתוכם מידע על חיי הקהילה לצד כתבות בנושאים 

רלבנטיים המעניינים את האוכלוסייה המבוגרת. מערכת 
העיתון חברים גימלאים פעילים.

פנאי אקטיבי:
ממשיכות להתקיים פעילויות הנשענות על  תפיסת פנאי 

אקטיבי  לפיהן התושבים יוזמים  ופעילים -   ותורמים לעצמם 
ולקהילה. אופי הפעילות נקבע ע"י משתתפי הקבוצה 

והממסד משמש רק כגוף מסייע כגון: במסגרת זו פועלת 
קבוצת נגינה (אורקסטרה) במועדון א.ל.ה, מועדון יידיש בבית 

מלינוב  ומועדון לאדינו הפועל במועדון א.ל.ה. 
קריירה בפנאי - הסתיים מחזור ראשון של מיזם חדשני 

להכשרת פורשים מהעבודה אשר מעוניינים לפתח לעצמם 
מסלול לצמיחה אישית בפנאי וחיבור לעשייה קהילתית.
פעילות חברתית במורשה – 2 מועדוני גימלאים  פועלים 

במרכז היום לקשיש בשעות אחה"צ ובהם משתתפים קשישים 
עצמאיים.                                                                             

 

יצירתיות:
להקת  ריקודים "פלמנקו+" - קבוצת נשים מבוגרות הינה חלק 
מבי"ס לפלמנקו "ריתמו" הפועל  ב"מגוונים", רשת המרכזים 

הקהילתיים. הלהקה הופיעה באירועים קהילתיים.
תערוכת "זהב יוצר" – יותר מ- 100  גימלאים המשתתפים 

בחוגי הציור במועדון א.ל.ה, בבית מלינוב  וב"מגוונים- קריית 
הצעירים" הציגו  את יצירותיהם בגלריית "חוצות וייצמן" 

במשך מספר חודשים וזכו להדים  מרגשים מקהל הצופים.

פעילויות בינדוריות:
שיתוף הפעולה הבינדורי  בישוב נמשך, בשיתוף עם יחידת 

ע.מ.ן באגף החינוך העירוני.
שיתופי הפעולה מתקיימים במגוון נושאים:

מחול בין דורי - מבוגרות מהדיור המוגן  ומהקהילה רוקדות זו 
השנה השביעית עם תלמידות כיתה י'  - מגמת המחול של 

תיכון "אלון". 
סרט בין דורי – הופק בשיתוף עם "אשל" ובהשתתפות חברי 

מרכז יום לקשישי ותלמידי בי"ס אמירים.
מפגשים בין דוריים - בחגי ישראל הגיעו תלמידים מבתי ספר 

בישוב לפעילות יזומה במרכז היום לקשיש.
"צאציאדה" קייטנת סבים ונכדים - בחודש אוגוסט עם סיום 

הקייטנות ובחופשת פסח   התקיימו מפגשים של סבים 
ונכדים בגילאי  5-10 שנים כשבני הנוער המתנדבים 

משולבים בפעילויות.
מקהלה בין דורית - מקהלת "א.ל.ה" הופיעה בבי"ס אוסישקין 
בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בפני כל תלמידי בית הספר 

וההורים.

ברכת יום הולדת - ברכה אישית מתלמיד בי"ס יסודי נשלחה 
לקשיש לרגל יום הולדתו.

תיאטרון בינדורי - זו השנה הרביעית שתלמידים ומבוגרים 
השתתפו בחוג תיאטרון והופיעו במופע משותף.

סדנת מספרי סיפורים - קבוצת גימלאים קיבלה הכשרה 
והשתלבה בפעילות של גני ילדים בישוב.

פעילויות ייחודיות לניצולי שואה:
"קפה אירופה" - מפגש חברתי  לניצולי שואה עם שירים 

וריקודים, קפה ועוגה.המועדון פעל אחת לשבוע  בסיוע נוער 
עמ"ן (עיר מתנדבת נוער) ובנות  שירות לאומי .                                                                 
מועדון "קפה מוסקווה" לעולים מחבר העמים - מפגש חברתי  

עם שירים וריקודים, קפה ועוגה. התקיים אחת לשבוע בדיור 
המוגן.

יום הניצחון על הנאצים - כמידי שנה נערך אירוע הוקרה 
עבור הווטרנים המתגוררים ברמת השרון.

מיצוי זכויות – מתנדבים,  שעברו הכשרה מיוחדת,  סייעו 
לניצולי שואה תושבי המקום למלא טפסים למיצוי זכויותיהם 

הפרויקט פעל בשיתוף  עם המשרד לאזרחים ותיקים. 

שעת חירום 
האגף אחראי בשעת חירום על מכלול הטיפול באוכלוסיה, 

המעניק שירותי טיפול, תמיכה ופיתוח חוסן קהילתי, במשבר 
ומצבי חירום.

שירותי ארגון, מינהלה וזכאות 
מעטפת ארגונית של שירותי מזכירות, מידע ומחשוב, תחזוקה, 

כוח אדם, תקציב, זכאות ללקוחות ומערך תשלומים.

גיל הזהב
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 מינהל גיל הזהב
מינהל גיל הזהב  עסק בשנת 2012 בזיהוי צרכים ופיתוח 

מענים לאוכלוסיית הגיל השלישי במטרה להגביר את השילוב 
והמעורבות של הגימלאים בחיי הקהילה. תשומת  לב מיוחדת 
ניתנת לאוכלוסיית הגיל הרביעי, בני +85, שבה אחוז הסובלים 

מירידה בתפקוד הולך וגדל, לצד העלייה בשכיחות מחלות 
הדמנציה ואלצהיימר. בנוסף לפיתוח תוכניות ושירותים 

לקשישים עצמם, ממשיך המינהל לפתח  שירותים  לבני 
משפחה של קשישים סיעודיים וחולי אלצהיימר. מינהל גיל 

הזהב עובד בשיתוף פעולה עם מחלקות העירייה השונות ועם 
העמותות נותנות השירותים לאוכלוסייה המבוגרת: א.ל.ה, 
ביתנו ומגוונים (רשת המרכזים הקהילתיים) וכן עם גופים 
ממשלתיים כגון משרד הרווחה, משרד הקליטה, המשרד 

לאזרחים ותיקים, ביטוח לאומי וג'וינט-אשל. 

תוכניות בתחום קידום בריאות
מועדון  "שוחרי  בריאות" פועל בבית מלינוב  ובמסגרתו 

מתקיימות הרצאות לגמלאי הישוב אחת לששה שבועות ע"י 
מיטב המרצים .

צעדה בשביל ישראל- יציאה לצעידה  ב"שביל ישראל" 4 
פעמים בשנה באופן מאורגן ובמסלולים  מתאימים.

קבוצת הליכה - צועדת ברחבי הישוב 3 פעמים בשבוע ומלווה 
ע"י נאמן הליכה.

טניס שולחן - אימונים  קבועים מספר פעמים בשבוע בבית 
מלינוב והשתתפות בתחרויות. 

שירותים תומכים:
מרכז יום לקשיש - מיועד  לקשישים מוגבלים (תשושי גוף 
ונפש) וכולל הסעות, ארוחות, פעילות חברתית ותרבותית. 

במרכז פועל אגף מיוחד  לקשישים הסובלים מדמנציה 
ואלצהיימר  . 

יעוץ ותמיכה לבני המשפחה של  חולי אלצהיימר - ניתן הן  
באופן אישי והן במסגרת קבוצת תמיכה הנאספת  אחת 

לחודש ומונחית ע"י  צוות מקצועי. 
פרויקט "קשרים וכישורים" - מופעל בשיתוף עמותת "עמדא" 

לאלצהיימר ומחלות אחרות באמצעות קבוצת מתנדבים 
שעברו הכשרה. 15 מתנדבים נכנסו עד כה ל-60  משפחות, 

בהן יש   חולה  אלצהיימר בתחילת תהליך ההתדרדרות.  
הפרויקט מופעל בשיתוף עם רכזת ההתנדבות  היישובית 

ועמותת א.ל.ה. 
קהילה תומכת ומוגנת -  350 בתי אב של קשישים מחוברים 

באמצעות לחצן למוקד ונהנים משרות רפואי , מקשר עם אב 
קהילה המבצע  תיקונים בבית ומפעילות חברתית.

בוקר טוב, מה שלומך? - 850 בתי אב נמצאים בקשר טלפוני 
עם מתנדבים קבועים אשר מתקשרים אחת לשבוע לבית 

הקשיש ומשוחחים איתו. השירות ניתן ללא תשלום.

אגף הנדסה - 2012
שנת 2012 הצטיינה בהרחבה גדולה מאד של קידום תוכניות 

בניה, שיקום ושיקום תשתיות וכן בנייה גדולה של תשתיות 
שונו. לצד קידום התוכניות לבניה למגורים בשכונות שונות, 

לרבות שכונת נווה-גן, הוחל בבניה רחבת מימדים של 
גני-ילדים בעקבות החלת חוק לימוד חינם בגני-הילדים. 
נושא בולט נוסף הוא פיתוח הנגשת מבני ציבור וחינוך 

ואתרים רבים נוספים, כמו גם מדרכות, תחנות אוטובוסים ועוד 
לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

להלן רשימת הפרויקטים שבוצעו בשנת 2012:
הנגשה

•הוחל בהנגשה של אתרים שונים עבור אוכלוסיה בעלת                                                                                                                                                                                            
צרכים מיוחדים. 

•הונגשו מבני חינוך ומבני ציבור רבים עבור נכים.
פיתוח ותשתיות

•עבודות פיתוח בשכונת נווה גן
•מאסף ביוב מערבי ושדרוג רחובות במערב העיר: נחשון, 

יחיעם וקהילת וילנה 
•שבילי אופניים והולכי רגל במערב הישוב

•עבודת סלילה ופיתוח ברחוב השרף
•פיתוח איצטדיון הכדורגל

•הקמת מגרש אימונים לכדורגל 
•הרחבה ופיתוח בית העלמין בצומת מורשה

•הקמת פארק תע"ש
בניה ושידרוג מוסדות חינוך וציבור

•בניית בית ספר למחוננים
•הרחבת בית ספר רמב"ם

•שדרוג ותוספת בניה ב"בית יד לבנים"
•בניית בית ספר וספריה בנווה גן

•בניית תוספת כיתות בבית הספר הדר
•בניית תוספת כיתות בבית הספר אוסישקין 

•התקנת 2 מעליות בתיכון רוטברג
•שיפוצים במוסדות חינוך
•פיתוח רחבת בית מלינוב

שדרוג תאורה ברחובות:

ביקור חברתי - מתנדבים מבקרים בבתי קשישים עריריים 
ומהווים עבורם חברה. השירות ניתן ללא תשלום.

אספקת ארוחות חמות - פעמיים בשבוע  סופקו ארוחות 
מבושלות לבתי קשישים. השירות בתשלום סמלי.

מוקד מידע וייעוץ טלפוני – צוות מינהל גיל הזהב עונה 
לשאלות של קשישים  הקשורות לביטוח לאומי, גמלת סיעוד, 

העסקת עובד זר, שירותים קהילתיים, אפוטרופסות ועוד. 
השירות ניתן ללא תשלום.

קבוצת תמיכה בבני משפחה של קשישים סיעודיים 
המתגוררים בביתם - התוכנית הופעלה בשיתוף עם ביטוח 

לאומי-קרן סיעוד.

קשר עם הקהילה:
הוצאה לאור של חוברת  מידע על כל פעילויות הפנאי -  

חוברת המידע "זה הכל בשבילכם" נשלחה לכל בתי 
הגימלאים לקראת הרישום למועדוני הגימלאים ולמכללות 

השונות.
עיתון "דורות " רמת השרון - ב-2012 יצאו לאור של 3 עיתונים, 
המשלבים בתוכם מידע על חיי הקהילה לצד כתבות בנושאים 

רלבנטיים המעניינים את האוכלוסייה המבוגרת. מערכת 
העיתון חברים גימלאים פעילים.

פנאי אקטיבי:
ממשיכות להתקיים פעילויות הנשענות על  תפיסת פנאי 

אקטיבי  לפיהן התושבים יוזמים  ופעילים -   ותורמים לעצמם 
ולקהילה. אופי הפעילות נקבע ע"י משתתפי הקבוצה 

והממסד משמש רק כגוף מסייע כגון: במסגרת זו פועלת 
קבוצת נגינה (אורקסטרה) במועדון א.ל.ה, מועדון יידיש בבית 

מלינוב  ומועדון לאדינו הפועל במועדון א.ל.ה. 
קריירה בפנאי - הסתיים מחזור ראשון של מיזם חדשני 

להכשרת פורשים מהעבודה אשר מעוניינים לפתח לעצמם 
מסלול לצמיחה אישית בפנאי וחיבור לעשייה קהילתית.
פעילות חברתית במורשה – 2 מועדוני גימלאים  פועלים 

במרכז היום לקשיש בשעות אחה"צ ובהם משתתפים קשישים 
עצמאיים.                                                                             

 

יצירתיות:
להקת  ריקודים "פלמנקו+" - קבוצת נשים מבוגרות הינה חלק 
מבי"ס לפלמנקו "ריתמו" הפועל  ב"מגוונים", רשת המרכזים 

הקהילתיים. הלהקה הופיעה באירועים קהילתיים.
תערוכת "זהב יוצר" – יותר מ- 100  גימלאים המשתתפים 

בחוגי הציור במועדון א.ל.ה, בבית מלינוב  וב"מגוונים- קריית 
הצעירים" הציגו  את יצירותיהם בגלריית "חוצות וייצמן" 

במשך מספר חודשים וזכו להדים  מרגשים מקהל הצופים.

פעילויות בינדוריות:
שיתוף הפעולה הבינדורי  בישוב נמשך, בשיתוף עם יחידת 

ע.מ.ן באגף החינוך העירוני.
שיתופי הפעולה מתקיימים במגוון נושאים:

מחול בין דורי - מבוגרות מהדיור המוגן  ומהקהילה רוקדות זו 
השנה השביעית עם תלמידות כיתה י'  - מגמת המחול של 

תיכון "אלון". 
סרט בין דורי – הופק בשיתוף עם "אשל" ובהשתתפות חברי 

מרכז יום לקשישי ותלמידי בי"ס אמירים.
מפגשים בין דוריים - בחגי ישראל הגיעו תלמידים מבתי ספר 

בישוב לפעילות יזומה במרכז היום לקשיש.
"צאציאדה" קייטנת סבים ונכדים - בחודש אוגוסט עם סיום 

הקייטנות ובחופשת פסח   התקיימו מפגשים של סבים 
ונכדים בגילאי  5-10 שנים כשבני הנוער המתנדבים 

משולבים בפעילויות.
מקהלה בין דורית - מקהלת "א.ל.ה" הופיעה בבי"ס אוסישקין 
בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בפני כל תלמידי בית הספר 

וההורים.

• אוסישקין
•התקווה

בניית גני-ילדים חדשים לגילאי 3-4
•גן ברחוב הרב קוק

•2 גנים ברחוב ריינס
•גן ברחוב דולב

•5 גנים ברחוב זרובבל
•גן בנווה-גן

•כיתת גן ברחוב יהודה הנשיא

כבישים
קירצוף וריבוד:

•רחוב שבטי ישראל ורחוב המלכים
•מתחם אלון רחובות: אז"ר, השפלה וגאולים

סלילה בהיקף קטן ברחובות:
רש"י, הירדן, יבוק, מכבים, בוסתנאי, ירמוך, מוריה, החרושת, 

לח"י, הנצח וסלילת גישה למתקני ספורט אתגרי במזרח 
העיר.

שדרוג רחובות 
•רחוב הגפן

•רחוב בית שמאי
•רחוב מודיעין
•רחוב מסדה
•רחוב עין גדי
•רחוב הרימון
•יצחק שדה

•בלפור
•יגיע כפיים

•למרחב
•רחוב הנץ

•רחוב כצנלסון
שדרוג סמטאות: 

דליה, האילנות, תרשיש ודולב
מגרש חניה

פיתוח מגרש חניה ברחוב השיבולת

תוכניות לשנת 2013:

•קידום תוכנית בניין עיר (תב"ע) רחוב אלכסנדרוני להקמת 
414 יחידות דיור. התוכנית עומדת לפני מתן תוקף.

•קידום תב"ע רצועת הנופש – שתי תוכניות מפורטות מצויות 
בוועדה המחוזית לקראת מתן תוקף.

•קודמה תב"ע נווה-גן מבנן 1 – התוכנית הופקדה בוועדה 
המחוזית.

•תב"ע פינוי-בינוי מתחם הצעירים ברחוב השח"ל – התוכנית 
קיבלה תוקף

•תב"ע פינוי-בינוי מתחם יוספטל - התוכנית קיבלה תוקף.
•קידום תוכנית אב לתחבורה.

•קידום תוכנית-אב למערב הישוב.
•קידום פרויקט גאולת הירקון. המשך התחדשות עירונית.       

•קידום נגישות לאוכלוסיה מיוחדת ברחבי העיר. 
•קידום נגישות למבני-חינוך ומבני-ציבור.

•פיתוח והרחבת בית העלמין בצומת מורשה. שיקום בריכת 
האגירה אוסישקין.

•קידום תוכניות לבניית תחנת רכבת בגלילות.
•קידום הקמת מחלף הרב-מכר בגלילות צפון.

•פיתוח שכונת נווה-גן.
מאסף ביוב מערבי כולל פיתוח רחובות במערב הישוב: קהילת 

וילנה, יחיעם, נחשון ולפיד
פיתוח מתחם אלון, הרחובות: אז"ר, השפלה וגאולים

פיתוח רצועת הנופש
גני ילדים לגילאים 3-4 : 1 ברחוב הרב קוק, 2 ברחוב ריינס, 1 

ברחוב דולב, 5 ברחוב זרובבל ו-1 בשכונת נווה גן
הקמת גלריה במפעל המים

ברכת יום הולדת - ברכה אישית מתלמיד בי"ס יסודי נשלחה 
לקשיש לרגל יום הולדתו.

תיאטרון בינדורי - זו השנה הרביעית שתלמידים ומבוגרים 
השתתפו בחוג תיאטרון והופיעו במופע משותף.

סדנת מספרי סיפורים - קבוצת גימלאים קיבלה הכשרה 
והשתלבה בפעילות של גני ילדים בישוב.

פעילויות ייחודיות לניצולי שואה:
"קפה אירופה" - מפגש חברתי  לניצולי שואה עם שירים 

וריקודים, קפה ועוגה.המועדון פעל אחת לשבוע  בסיוע נוער 
עמ"ן (עיר מתנדבת נוער) ובנות  שירות לאומי .                                                                 
מועדון "קפה מוסקווה" לעולים מחבר העמים - מפגש חברתי  

עם שירים וריקודים, קפה ועוגה. התקיים אחת לשבוע בדיור 
המוגן.

יום הניצחון על הנאצים - כמידי שנה נערך אירוע הוקרה 
עבור הווטרנים המתגוררים ברמת השרון.

מיצוי זכויות – מתנדבים,  שעברו הכשרה מיוחדת,  סייעו 
לניצולי שואה תושבי המקום למלא טפסים למיצוי זכויותיהם 

הפרויקט פעל בשיתוף  עם המשרד לאזרחים ותיקים. 

גיל הזהב
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 מינהל גיל הזהב
מינהל גיל הזהב  עסק בשנת 2012 בזיהוי צרכים ופיתוח 

מענים לאוכלוסיית הגיל השלישי במטרה להגביר את השילוב 
והמעורבות של הגימלאים בחיי הקהילה. תשומת  לב מיוחדת 
ניתנת לאוכלוסיית הגיל הרביעי, בני +85, שבה אחוז הסובלים 

מירידה בתפקוד הולך וגדל, לצד העלייה בשכיחות מחלות 
הדמנציה ואלצהיימר. בנוסף לפיתוח תוכניות ושירותים 

לקשישים עצמם, ממשיך המינהל לפתח  שירותים  לבני 
משפחה של קשישים סיעודיים וחולי אלצהיימר. מינהל גיל 

הזהב עובד בשיתוף פעולה עם מחלקות העירייה השונות ועם 
העמותות נותנות השירותים לאוכלוסייה המבוגרת: א.ל.ה, 
ביתנו ומגוונים (רשת המרכזים הקהילתיים) וכן עם גופים 
ממשלתיים כגון משרד הרווחה, משרד הקליטה, המשרד 

לאזרחים ותיקים, ביטוח לאומי וג'וינט-אשל. 

תוכניות בתחום קידום בריאות
מועדון  "שוחרי  בריאות" פועל בבית מלינוב  ובמסגרתו 

מתקיימות הרצאות לגמלאי הישוב אחת לששה שבועות ע"י 
מיטב המרצים .

צעדה בשביל ישראל- יציאה לצעידה  ב"שביל ישראל" 4 
פעמים בשנה באופן מאורגן ובמסלולים  מתאימים.

קבוצת הליכה - צועדת ברחבי הישוב 3 פעמים בשבוע ומלווה 
ע"י נאמן הליכה.

טניס שולחן - אימונים  קבועים מספר פעמים בשבוע בבית 
מלינוב והשתתפות בתחרויות. 

שירותים תומכים:
מרכז יום לקשיש - מיועד  לקשישים מוגבלים (תשושי גוף 
ונפש) וכולל הסעות, ארוחות, פעילות חברתית ותרבותית. 

במרכז פועל אגף מיוחד  לקשישים הסובלים מדמנציה 
ואלצהיימר  . 

יעוץ ותמיכה לבני המשפחה של  חולי אלצהיימר - ניתן הן  
באופן אישי והן במסגרת קבוצת תמיכה הנאספת  אחת 

לחודש ומונחית ע"י  צוות מקצועי. 
פרויקט "קשרים וכישורים" - מופעל בשיתוף עמותת "עמדא" 

לאלצהיימר ומחלות אחרות באמצעות קבוצת מתנדבים 
שעברו הכשרה. 15 מתנדבים נכנסו עד כה ל-60  משפחות, 

בהן יש   חולה  אלצהיימר בתחילת תהליך ההתדרדרות.  
הפרויקט מופעל בשיתוף עם רכזת ההתנדבות  היישובית 

ועמותת א.ל.ה. 
קהילה תומכת ומוגנת -  350 בתי אב של קשישים מחוברים 

באמצעות לחצן למוקד ונהנים משרות רפואי , מקשר עם אב 
קהילה המבצע  תיקונים בבית ומפעילות חברתית.

בוקר טוב, מה שלומך? - 850 בתי אב נמצאים בקשר טלפוני 
עם מתנדבים קבועים אשר מתקשרים אחת לשבוע לבית 

הקשיש ומשוחחים איתו. השירות ניתן ללא תשלום.

אגף הנדסה - 2012
שנת 2012 הצטיינה בהרחבה גדולה מאד של קידום תוכניות 

בניה, שיקום ושיקום תשתיות וכן בנייה גדולה של תשתיות 
שונו. לצד קידום התוכניות לבניה למגורים בשכונות שונות, 

לרבות שכונת נווה-גן, הוחל בבניה רחבת מימדים של 
גני-ילדים בעקבות החלת חוק לימוד חינם בגני-הילדים. 
נושא בולט נוסף הוא פיתוח הנגשת מבני ציבור וחינוך 

ואתרים רבים נוספים, כמו גם מדרכות, תחנות אוטובוסים ועוד 
לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

להלן רשימת הפרויקטים שבוצעו בשנת 2012:
הנגשה

•הוחל בהנגשה של אתרים שונים עבור אוכלוסיה בעלת                                                                                                                                                                                            
צרכים מיוחדים. 

•הונגשו מבני חינוך ומבני ציבור רבים עבור נכים.
פיתוח ותשתיות

•עבודות פיתוח בשכונת נווה גן
•מאסף ביוב מערבי ושדרוג רחובות במערב העיר: נחשון, 

יחיעם וקהילת וילנה 
•שבילי אופניים והולכי רגל במערב הישוב

•עבודת סלילה ופיתוח ברחוב השרף
•פיתוח איצטדיון הכדורגל

•הקמת מגרש אימונים לכדורגל 
•הרחבה ופיתוח בית העלמין בצומת מורשה

•הקמת פארק תע"ש
בניה ושידרוג מוסדות חינוך וציבור

•בניית בית ספר למחוננים
•הרחבת בית ספר רמב"ם

•שדרוג ותוספת בניה ב"בית יד לבנים"
•בניית בית ספר וספריה בנווה גן

•בניית תוספת כיתות בבית הספר הדר
•בניית תוספת כיתות בבית הספר אוסישקין 

•התקנת 2 מעליות בתיכון רוטברג
•שיפוצים במוסדות חינוך
•פיתוח רחבת בית מלינוב

שדרוג תאורה ברחובות:

ביקור חברתי - מתנדבים מבקרים בבתי קשישים עריריים 
ומהווים עבורם חברה. השירות ניתן ללא תשלום.

אספקת ארוחות חמות - פעמיים בשבוע  סופקו ארוחות 
מבושלות לבתי קשישים. השירות בתשלום סמלי.

מוקד מידע וייעוץ טלפוני – צוות מינהל גיל הזהב עונה 
לשאלות של קשישים  הקשורות לביטוח לאומי, גמלת סיעוד, 

העסקת עובד זר, שירותים קהילתיים, אפוטרופסות ועוד. 
השירות ניתן ללא תשלום.

קבוצת תמיכה בבני משפחה של קשישים סיעודיים 
המתגוררים בביתם - התוכנית הופעלה בשיתוף עם ביטוח 

לאומי-קרן סיעוד.

קשר עם הקהילה:
הוצאה לאור של חוברת  מידע על כל פעילויות הפנאי -  

חוברת המידע "זה הכל בשבילכם" נשלחה לכל בתי 
הגימלאים לקראת הרישום למועדוני הגימלאים ולמכללות 

השונות.
עיתון "דורות " רמת השרון - ב-2012 יצאו לאור של 3 עיתונים, 
המשלבים בתוכם מידע על חיי הקהילה לצד כתבות בנושאים 

רלבנטיים המעניינים את האוכלוסייה המבוגרת. מערכת 
העיתון חברים גימלאים פעילים.

פנאי אקטיבי:
ממשיכות להתקיים פעילויות הנשענות על  תפיסת פנאי 

אקטיבי  לפיהן התושבים יוזמים  ופעילים -   ותורמים לעצמם 
ולקהילה. אופי הפעילות נקבע ע"י משתתפי הקבוצה 

והממסד משמש רק כגוף מסייע כגון: במסגרת זו פועלת 
קבוצת נגינה (אורקסטרה) במועדון א.ל.ה, מועדון יידיש בבית 

מלינוב  ומועדון לאדינו הפועל במועדון א.ל.ה. 
קריירה בפנאי - הסתיים מחזור ראשון של מיזם חדשני 

להכשרת פורשים מהעבודה אשר מעוניינים לפתח לעצמם 
מסלול לצמיחה אישית בפנאי וחיבור לעשייה קהילתית.
פעילות חברתית במורשה – 2 מועדוני גימלאים  פועלים 

במרכז היום לקשיש בשעות אחה"צ ובהם משתתפים קשישים 
עצמאיים.                                                                             

 

יצירתיות:
להקת  ריקודים "פלמנקו+" - קבוצת נשים מבוגרות הינה חלק 
מבי"ס לפלמנקו "ריתמו" הפועל  ב"מגוונים", רשת המרכזים 

הקהילתיים. הלהקה הופיעה באירועים קהילתיים.
תערוכת "זהב יוצר" – יותר מ- 100  גימלאים המשתתפים 

בחוגי הציור במועדון א.ל.ה, בבית מלינוב  וב"מגוונים- קריית 
הצעירים" הציגו  את יצירותיהם בגלריית "חוצות וייצמן" 

במשך מספר חודשים וזכו להדים  מרגשים מקהל הצופים.

פעילויות בינדוריות:
שיתוף הפעולה הבינדורי  בישוב נמשך, בשיתוף עם יחידת 

ע.מ.ן באגף החינוך העירוני.
שיתופי הפעולה מתקיימים במגוון נושאים:

מחול בין דורי - מבוגרות מהדיור המוגן  ומהקהילה רוקדות זו 
השנה השביעית עם תלמידות כיתה י'  - מגמת המחול של 

תיכון "אלון". 
סרט בין דורי – הופק בשיתוף עם "אשל" ובהשתתפות חברי 

מרכז יום לקשישי ותלמידי בי"ס אמירים.
מפגשים בין דוריים - בחגי ישראל הגיעו תלמידים מבתי ספר 

בישוב לפעילות יזומה במרכז היום לקשיש.
"צאציאדה" קייטנת סבים ונכדים - בחודש אוגוסט עם סיום 

הקייטנות ובחופשת פסח   התקיימו מפגשים של סבים 
ונכדים בגילאי  5-10 שנים כשבני הנוער המתנדבים 

משולבים בפעילויות.
מקהלה בין דורית - מקהלת "א.ל.ה" הופיעה בבי"ס אוסישקין 
בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בפני כל תלמידי בית הספר 

וההורים.

• אוסישקין
•התקווה

בניית גני-ילדים חדשים לגילאי 3-4
•גן ברחוב הרב קוק

•2 גנים ברחוב ריינס
•גן ברחוב דולב

•5 גנים ברחוב זרובבל
•גן בנווה-גן

•כיתת גן ברחוב יהודה הנשיא

כבישים
קירצוף וריבוד:

•רחוב שבטי ישראל ורחוב המלכים
•מתחם אלון רחובות: אז"ר, השפלה וגאולים

סלילה בהיקף קטן ברחובות:
רש"י, הירדן, יבוק, מכבים, בוסתנאי, ירמוך, מוריה, החרושת, 

לח"י, הנצח וסלילת גישה למתקני ספורט אתגרי במזרח 
העיר.

שדרוג רחובות 
•רחוב הגפן

•רחוב בית שמאי
•רחוב מודיעין
•רחוב מסדה
•רחוב עין גדי
•רחוב הרימון
•יצחק שדה

•בלפור
•יגיע כפיים

•למרחב
•רחוב הנץ

•רחוב כצנלסון
שדרוג סמטאות: 

דליה, האילנות, תרשיש ודולב
מגרש חניה

פיתוח מגרש חניה ברחוב השיבולת

תוכניות לשנת 2013:

•קידום תוכנית בניין עיר (תב"ע) רחוב אלכסנדרוני להקמת 
414 יחידות דיור. התוכנית עומדת לפני מתן תוקף.

•קידום תב"ע רצועת הנופש – שתי תוכניות מפורטות מצויות 
בוועדה המחוזית לקראת מתן תוקף.

•קודמה תב"ע נווה-גן מבנן 1 – התוכנית הופקדה בוועדה 
המחוזית.

•תב"ע פינוי-בינוי מתחם הצעירים ברחוב השח"ל – התוכנית 
קיבלה תוקף

•תב"ע פינוי-בינוי מתחם יוספטל - התוכנית קיבלה תוקף.
•קידום תוכנית אב לתחבורה.

•קידום תוכנית-אב למערב הישוב.
•קידום פרויקט גאולת הירקון. המשך התחדשות עירונית.       

•קידום נגישות לאוכלוסיה מיוחדת ברחבי העיר. 
•קידום נגישות למבני-חינוך ומבני-ציבור.

•פיתוח והרחבת בית העלמין בצומת מורשה. שיקום בריכת 
האגירה אוסישקין.

•קידום תוכניות לבניית תחנת רכבת בגלילות.
•קידום הקמת מחלף הרב-מכר בגלילות צפון.

•פיתוח שכונת נווה-גן.
מאסף ביוב מערבי כולל פיתוח רחובות במערב הישוב: קהילת 

וילנה, יחיעם, נחשון ולפיד
פיתוח מתחם אלון, הרחובות: אז"ר, השפלה וגאולים

פיתוח רצועת הנופש
גני ילדים לגילאים 3-4 : 1 ברחוב הרב קוק, 2 ברחוב ריינס, 1 

ברחוב דולב, 5 ברחוב זרובבל ו-1 בשכונת נווה גן
הקמת גלריה במפעל המים

ברכת יום הולדת - ברכה אישית מתלמיד בי"ס יסודי נשלחה 
לקשיש לרגל יום הולדתו.

תיאטרון בינדורי - זו השנה הרביעית שתלמידים ומבוגרים 
השתתפו בחוג תיאטרון והופיעו במופע משותף.

סדנת מספרי סיפורים - קבוצת גימלאים קיבלה הכשרה 
והשתלבה בפעילות של גני ילדים בישוב.

פעילויות ייחודיות לניצולי שואה:
"קפה אירופה" - מפגש חברתי  לניצולי שואה עם שירים 

וריקודים, קפה ועוגה.המועדון פעל אחת לשבוע  בסיוע נוער 
עמ"ן (עיר מתנדבת נוער) ובנות  שירות לאומי .                                                                 
מועדון "קפה מוסקווה" לעולים מחבר העמים - מפגש חברתי  

עם שירים וריקודים, קפה ועוגה. התקיים אחת לשבוע בדיור 
המוגן.

יום הניצחון על הנאצים - כמידי שנה נערך אירוע הוקרה 
עבור הווטרנים המתגוררים ברמת השרון.

מיצוי זכויות – מתנדבים,  שעברו הכשרה מיוחדת,  סייעו 
לניצולי שואה תושבי המקום למלא טפסים למיצוי זכויותיהם 

הפרויקט פעל בשיתוף  עם המשרד לאזרחים ותיקים. 

בית יד לבנים המשופץ

הנדסה
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אגף הנדסה - 2012
שנת 2012 הצטיינה בהרחבה גדולה מאד של קידום תוכניות 

בניה, שיקום ושיקום תשתיות וכן בנייה גדולה של תשתיות 
שונו. לצד קידום התוכניות לבניה למגורים בשכונות שונות, 

לרבות שכונת נווה-גן, הוחל בבניה רחבת מימדים של 
גני-ילדים בעקבות החלת חוק לימוד חינם בגני-הילדים. 
נושא בולט נוסף הוא פיתוח הנגשת מבני ציבור וחינוך 

ואתרים רבים נוספים, כמו גם מדרכות, תחנות אוטובוסים ועוד 
לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

להלן רשימת הפרויקטים שבוצעו בשנת 2012:
הנגשה

•הוחל בהנגשה של אתרים שונים עבור אוכלוסיה בעלת                                                                                                                                                                                            
צרכים מיוחדים. 

•הונגשו מבני חינוך ומבני ציבור רבים עבור נכים.
פיתוח ותשתיות

•עבודות פיתוח בשכונת נווה גן
•מאסף ביוב מערבי ושדרוג רחובות במערב העיר: נחשון, 

יחיעם וקהילת וילנה 
•שבילי אופניים והולכי רגל במערב הישוב

•עבודת סלילה ופיתוח ברחוב השרף
•פיתוח איצטדיון הכדורגל

•הקמת מגרש אימונים לכדורגל 
•הרחבה ופיתוח בית העלמין בצומת מורשה

•הקמת פארק תע"ש
בניה ושידרוג מוסדות חינוך וציבור

•בניית בית ספר למחוננים
•הרחבת בית ספר רמב"ם

•שדרוג ותוספת בניה ב"בית יד לבנים"
•בניית בית ספר וספריה בנווה גן

•בניית תוספת כיתות בבית הספר הדר
•בניית תוספת כיתות בבית הספר אוסישקין 

•התקנת 2 מעליות בתיכון רוטברג
•שיפוצים במוסדות חינוך
•פיתוח רחבת בית מלינוב

שדרוג תאורה ברחובות:

• אוסישקין
•התקווה

בניית גני-ילדים חדשים לגילאי 3-4
•גן ברחוב הרב קוק

•2 גנים ברחוב ריינס
•גן ברחוב דולב

•5 גנים ברחוב זרובבל
•גן בנווה-גן

•כיתת גן ברחוב יהודה הנשיא

כבישים
קירצוף וריבוד:

•רחוב שבטי ישראל ורחוב המלכים
•מתחם אלון רחובות: אז"ר, השפלה וגאולים

סלילה בהיקף קטן ברחובות:
רש"י, הירדן, יבוק, מכבים, בוסתנאי, ירמוך, מוריה, החרושת, 

לח"י, הנצח וסלילת גישה למתקני ספורט אתגרי במזרח 
העיר.

שדרוג רחובות 
•רחוב הגפן

•רחוב בית שמאי
•רחוב מודיעין
•רחוב מסדה
•רחוב עין גדי
•רחוב הרימון
•יצחק שדה

•בלפור
•יגיע כפיים

•למרחב
•רחוב הנץ

•רחוב כצנלסון
שדרוג סמטאות: 

דליה, האילנות, תרשיש ודולב
מגרש חניה

פיתוח מגרש חניה ברחוב השיבולת

תוכניות לשנת 2013:

•קידום תוכנית בניין עיר (תב"ע) רחוב אלכסנדרוני להקמת 
414 יחידות דיור. התוכנית עומדת לפני מתן תוקף.

•קידום תב"ע רצועת הנופש – שתי תוכניות מפורטות מצויות 
בוועדה המחוזית לקראת מתן תוקף.

•קודמה תב"ע נווה-גן מבנן 1 – התוכנית הופקדה בוועדה 
המחוזית.

•תב"ע פינוי-בינוי מתחם הצעירים ברחוב השח"ל – התוכנית 
קיבלה תוקף

•תב"ע פינוי-בינוי מתחם יוספטל - התוכנית קיבלה תוקף.
•קידום תוכנית אב לתחבורה.

•קידום תוכנית-אב למערב הישוב.
•קידום פרויקט גאולת הירקון. המשך התחדשות עירונית.       

•קידום נגישות לאוכלוסיה מיוחדת ברחבי העיר. 
•קידום נגישות למבני-חינוך ומבני-ציבור.

•פיתוח והרחבת בית העלמין בצומת מורשה. שיקום בריכת 
האגירה אוסישקין.

•קידום תוכניות לבניית תחנת רכבת בגלילות.
•קידום הקמת מחלף הרב-מכר בגלילות צפון.

•פיתוח שכונת נווה-גן.
מאסף ביוב מערבי כולל פיתוח רחובות במערב הישוב: קהילת 

וילנה, יחיעם, נחשון ולפיד
פיתוח מתחם אלון, הרחובות: אז"ר, השפלה וגאולים

פיתוח רצועת הנופש
גני ילדים לגילאים 3-4 : 1 ברחוב הרב קוק, 2 ברחוב ריינס, 1 

ברחוב דולב, 5 ברחוב זרובבל ו-1 בשכונת נווה גן
הקמת גלריה במפעל המים

מהנדס העיר ולדימיר לוין בטקס הנחת אבן הפינה
 לפארק החדש ברח' הנצח

מכשירים את הקרקע לפארק החדש ברח' הנצח

הנדסה
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אגף הנדסה - 2012
שנת 2012 הצטיינה בהרחבה גדולה מאד של קידום תוכניות 

בניה, שיקום ושיקום תשתיות וכן בנייה גדולה של תשתיות 
שונו. לצד קידום התוכניות לבניה למגורים בשכונות שונות, 

לרבות שכונת נווה-גן, הוחל בבניה רחבת מימדים של 
גני-ילדים בעקבות החלת חוק לימוד חינם בגני-הילדים. 
נושא בולט נוסף הוא פיתוח הנגשת מבני ציבור וחינוך 

ואתרים רבים נוספים, כמו גם מדרכות, תחנות אוטובוסים ועוד 
לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

להלן רשימת הפרויקטים שבוצעו בשנת 2012:
הנגשה

•הוחל בהנגשה של אתרים שונים עבור אוכלוסיה בעלת                                                                                                                                                                                            
צרכים מיוחדים. 

•הונגשו מבני חינוך ומבני ציבור רבים עבור נכים.
פיתוח ותשתיות

•עבודות פיתוח בשכונת נווה גן
•מאסף ביוב מערבי ושדרוג רחובות במערב העיר: נחשון, 

יחיעם וקהילת וילנה 
•שבילי אופניים והולכי רגל במערב הישוב

•עבודת סלילה ופיתוח ברחוב השרף
•פיתוח איצטדיון הכדורגל

•הקמת מגרש אימונים לכדורגל 
•הרחבה ופיתוח בית העלמין בצומת מורשה

•הקמת פארק תע"ש
בניה ושידרוג מוסדות חינוך וציבור

•בניית בית ספר למחוננים
•הרחבת בית ספר רמב"ם

•שדרוג ותוספת בניה ב"בית יד לבנים"
•בניית בית ספר וספריה בנווה גן

•בניית תוספת כיתות בבית הספר הדר
•בניית תוספת כיתות בבית הספר אוסישקין 

•התקנת 2 מעליות בתיכון רוטברג
•שיפוצים במוסדות חינוך
•פיתוח רחבת בית מלינוב

שדרוג תאורה ברחובות:

 המחלקה לתרבות הדיור 
שיפוץ בתים משותפים. בשנת 2012 שופצו כ-50 בתים, בליווי 

המחלקה לתרבות הדיור,  בראשות מנהלת המחלקה,  יוכי 
סלע.

גישור ללא תשלום - פעילות מרכזית נוספת נרשמת בנושא 
הגישור. מקרים שבהם נדרש גישור טופלו באמצעות יוכי סלע 

מגשרת מוסמכת, בשיתוף עם עו"ד אסף גואטה, היועץ 
המשפטי של האגודה לתרבות הדיור. משירות זה נהנים 

הבתים המשותפים החברים באגודה לתרבות הדיור וגם תושבי 
העיר שאינם חברים באגודה, כולל תושבים מבתים פרטיים - 

ללא תשלום. הייעוץ המשפטי ממומן מתקציב האגודה 
והעירייה כאחד.

ה"סדנה המטיילת" - בשנת 2012 יצאו דיירים ונציגי ועדי בתים 
החברים באגודה לתרבות הדיור במסגרת "הסדנה המטיילת" 

לרמת הגולן, לגדוד תותחנים 405 (נמר-1), הגדוד המאומץ 
של רמת השרון. סדנה זו הינה מסורת הפועלת זו השנה 
התשיעית. הפעם נסעו 4 אוטובוסים בליווי ובהדרכה של 

תא"ל במיל' אורי מנוס, סמג"ד הגדוד במלחמת יום הכיפורים, 
שקיבל עיטור גבורה על קרב זה. מנוס סיפר למשתתפי 

הסדנה על גבורת הגדוד ועל קרב הקשה שהתנהל במקום. 
לסדנה הצטרף גם עו"ד סמי ישראל, היועץ המשפטי הארצי 

של האגודה לתרבות הדיור, שהיה מג"ד בצנחנים, שהרצה 
במהלך הנסיעה על נושאים משפטיים הקשורים לחוק 

המקרקעין בנושא בתים משותפים וריתק בסיפורי ובידע על 
המאורעות והקרבות שהתחוללו ברמת-הגולן. משתתפי 

הסדנה ביקרו גם באתר ההנצחה של נופלי הגדוד בג'וחאדר 
ואף חזו בתרגיל הפעלת סוללה בזעורה, המשקיפה על לבנון.  

תמ"א 38 – המחלקה,  בשיתוף היועץ המשפטי של האגודה 
לתרבות הדיור, מסייעת בייעוץ לגבי האופן שבו ניתן להוציא 
לפועל פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף לצורך חיזוק מבנים, 

תוך מתן תמריצים  באמצעות תוספת של אחוזי בנייה. 
מקלטים -  לאור החשיבות הרבה בנושא המקלוט בארצנו, 

ניתן לקבל ייעוץ חינם על-ידי יועצים מקצועיים בתחום 
המיקלוט.  דיירים הפונים למחלקה בתלונות על ציוד 

המאוחסן במקלט, מטופלים בשיתוף פעולה עם שירותי  
חירום  בעירייה.

יצוין כי, רוב הבתים המשותפים בעיר כבר נמנים כחברים 
באגודה לתרבות הדיור וכי הבתים החדשים הנבנים בנווה גן, 

ברחוב השפלה, וברחוב יבנה הצטרפו לקבלת שירותי 
המחלקה והאגודה לתרבות הדיור מיד עם איכלוס הבתים.

• אוסישקין
•התקווה

בניית גני-ילדים חדשים לגילאי 3-4
•גן ברחוב הרב קוק

•2 גנים ברחוב ריינס
•גן ברחוב דולב

•5 גנים ברחוב זרובבל
•גן בנווה-גן

•כיתת גן ברחוב יהודה הנשיא

כבישים
קירצוף וריבוד:

•רחוב שבטי ישראל ורחוב המלכים
•מתחם אלון רחובות: אז"ר, השפלה וגאולים

סלילה בהיקף קטן ברחובות:
רש"י, הירדן, יבוק, מכבים, בוסתנאי, ירמוך, מוריה, החרושת, 

לח"י, הנצח וסלילת גישה למתקני ספורט אתגרי במזרח 
העיר.

שדרוג רחובות 
•רחוב הגפן

•רחוב בית שמאי
•רחוב מודיעין
•רחוב מסדה
•רחוב עין גדי
•רחוב הרימון
•יצחק שדה

•בלפור
•יגיע כפיים

•למרחב
•רחוב הנץ

•רחוב כצנלסון
שדרוג סמטאות: 

דליה, האילנות, תרשיש ודולב
מגרש חניה

פיתוח מגרש חניה ברחוב השיבולת

תוכניות לשנת 2013:

•קידום תוכנית בניין עיר (תב"ע) רחוב אלכסנדרוני להקמת 
414 יחידות דיור. התוכנית עומדת לפני מתן תוקף.

•קידום תב"ע רצועת הנופש – שתי תוכניות מפורטות מצויות 
בוועדה המחוזית לקראת מתן תוקף.

•קודמה תב"ע נווה-גן מבנן 1 – התוכנית הופקדה בוועדה 
המחוזית.

•תב"ע פינוי-בינוי מתחם הצעירים ברחוב השח"ל – התוכנית 
קיבלה תוקף

•תב"ע פינוי-בינוי מתחם יוספטל - התוכנית קיבלה תוקף.
•קידום תוכנית אב לתחבורה.

•קידום תוכנית-אב למערב הישוב.
•קידום פרויקט גאולת הירקון. המשך התחדשות עירונית.       

•קידום נגישות לאוכלוסיה מיוחדת ברחבי העיר. 
•קידום נגישות למבני-חינוך ומבני-ציבור.

•פיתוח והרחבת בית העלמין בצומת מורשה. שיקום בריכת 
האגירה אוסישקין.

•קידום תוכניות לבניית תחנת רכבת בגלילות.
•קידום הקמת מחלף הרב-מכר בגלילות צפון.

•פיתוח שכונת נווה-גן.
מאסף ביוב מערבי כולל פיתוח רחובות במערב הישוב: קהילת 

וילנה, יחיעם, נחשון ולפיד
פיתוח מתחם אלון, הרחובות: אז"ר, השפלה וגאולים

פיתוח רצועת הנופש
גני ילדים לגילאים 3-4 : 1 ברחוב הרב קוק, 2 ברחוב ריינס, 1 

ברחוב דולב, 5 ברחוב זרובבל ו-1 בשכונת נווה גן
הקמת גלריה במפעל המים

בית משופץ ברח' הפלמח

בית משופץ ברח' בית שמאי

תרבות הדיור
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•התכנסויות של ועדת מל"ח ופס"ח
•מעבר לשיטת המכלולים בועדת מל"ח

•הדרכות לראשי המכלולים וראשי הועדות מל"ח למענה   
 בנושא רעידת אדמה                                              

•השתלמות למנהלי בתי הספר ומנהלי מתקן קליטה בנושא  
•הפעלת מיתקן קליטה

•יום השתלמות למכלול מידע לציבור
•יום השתלמות נוסף למכלול מידע לציבור פקע"ר

•תידרוך למנהלי המכלולים ולחברי ועדת מל"ח בנושא 
 המענה לרעידת אדמה.

•מפגש לתיאום ציפיות עם פיקד העורף לקראת תרגיל 
 נקודת מפנה-6. 

•יום עיון בנושא רעידת אדמה ברעננה.
•תרגיל פריסת תחנות לחלוקת מים.

•בניית אתר לסיוע לאוכלוסייה (אס"ל) בתרגיל נקודת 
 מפנה-6. 

•פתיחת תחנה לרענון ערכות מגן :75% מהתושבים  כשרים.

תרגילים ותדרוכים לצוותי חירום
במסגרת תרגיל חירום בתרגול צוות האס"ל בהקמתו וקליטת  

תושבים.

מוכנות ציוד החירום וכשירותו (מחסן, ספירה, אחזקה וכד')
ספירת מלאי

•אוורור שמיכות ומזרנים
•רכישת 6 מיכל מים גמיש + ברז נשיאה

•רכישת 12 שקיות  מילוי רזרביות למילוי 200 ליטר מים
•רכישת 4 אוהל חפ"ק  3X6 מ"ר לאס"ל.

•רכישת 12גזיבו  לאס"ל
•רכישת 24 שולחנות מתקפלים 1.90/0.80 מ'
•רכישת 120 אפודים זוהרים למעילי האס"ל

•רכישת 12 לוחות ניידים  מחק כולל גלגלים 240X120 לצורך  
 האס"ל

•רכישת 150 מחסומים לאס"ל
•רכישת 10  מכשירי קשר ברק כתום

עדכון שוטף של תוכנת מל"ח (קומפיוצ'ר)
•עדכון תיקי תכנון
•עדכון תיק נהלים

שידרוג מרכז ההפעלה והתאמתו לעבודה במכלולים, עזרים, 
תקשורת, מחשוב

•בניית חדרים לכל מכלול , חדר דיונים, חדר לראש העיר

מגוונים – מרכזים רב תחומיים סיכום שנה
"מגוונים" רשת מרכזים רב תחומיים,  גאה להציג לכם, 

התושבים, עם סיומה של שנת 2012, מקצת ממה שהתחדש 
אצלנו, כולל הפעילויות והאירועים המרכזיים שהתקיימו 

ב"מגוונים" במהלך השנה האזרחית האחרונה:

מגוונים נווה גן - השנה הרחבנו את פעילות המרכז השביעי 
של רשת מגוונים. שנפתח אך בשנה שעברה, המרכז פועל 

בבית ספר ע"ש מאיר דורון ובו פעילות לכל המשפחה, החל 
מפעילות לגיל הרך, דרך צהרונים וכלה בחוגים לכל הגילאים, 

הרצאות למבוגרים ופעילויות קהילתיות לכל המשפחה.

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה - מרכז הגישור, שם לו 
למטרה להוות מענה עבור תושבי העיר, המצויים בסכסוכים 
שונים. לאורך השנה הרחיב המרכז את פעילותו כולל טיפול 
בגישורים והכשרת מגשרים לעבודה בקהילה. השנה, התחיל 

פרוייקט "גישור בחינוך" ילדי צהרון קרית יערים וגולן נהנו  
מסדנת "שפה גישורית", המועברת על ידי מגשרי המרכז, 
העושים עבודתם בהתנדבות, מציידים את הילדים בכלים 

ובכישורי חיים מעולם הגישור כגון מיומנויות הקשבה, הבנת 
האחר וצרכיו, הגעה לפתרונות תוך הידברות ועוד. כל זאת, 

כמובן, תוך התאמה לעולם הילדים ומושגיו. בסוף שנת 2012 
הורחבה הסדנה גם לגני תוכנית יול"א. 

תקדים -  קרן תקדים הושקה בשנה שעברה, בעת ההשקה 
נקבע (האלוף במי"ל) דוד עברי ליו"ר הקרן. שתי פעולות 

משמעותיות קודמו במהלך השנה שעברה: האחד, התקיים 
תהליך קהילתי מרתק של בחירת הפרויקטים הראשונים של 

הקרן:
1. פרויקט הדגל של הקרן - תכנון והקמת פארק-משלב, נגיש 

לילדים עם ובלי מוגבלויות בעיר. התכנון נעשה בשיתוף 
תושבים מתנדבים, עמותה בינ"ל וצוות מתכננים מקצועים 

ממשרדי קו בנוף – אדריכלי נוף. הפארק יכלול אזור מתקנים 
מיוחד ובנוסף לו: שביל שנקרא (בשלב זה) "הנתיב 

הפנטסטי", שהינו שביל ראשון בעולם שלכל אורכו מתקנים 
והפעלות.

2. השקת פיילוט ראשון של קורס מיוחד לבני נוער בעיר רמת 
השרון וכן באזור חבל לכיש, הבא להכשיר בני נוער אלה 

להיות יזמים חברתיים יעילים ומוצלחים.
3. קבוצת מנהיגות צעירה של הקרן (פעילים בני 25-40) 
המובילים מהלך של שדרוג ומיתוג מרכז הנוער היישובי 

היחידי בעיר. ביוזמה זו שותפים בני נוער, מגוונים גולן וועדי 
ההורים של בתי הספר שבמקום.

השני, הושק מבצע גיוס קהילתי הראשון במדינת ישראל, 
הדגש החשוב במעלה של המבצע – הפנייה לכלל תושבי 

העיר להירתם לפרויקטים של הקרן: לרווחת העיר ולהמשך 
גיבושה כקהילה המבוססת על אחריות הדדית עם כלל 

מרכז לטיפול באוכלוסיה מפונה במסגרת תרגיל שטח 

גנרטור לשעת חירום

פעילות תאגיד המים
•הערכות  עם העירייה לחלוקת מים במצבי חירום והוצאת    

 פקודת ארגון לחלוקה
•תרגול מעשי פתיחת תחנת חלוקה למים ברחבי רמת השרון   

 ובבתי הספר

מיגון ראשותי
•הכנת  ואישור תוכנית מיגון ראשותי בשיתוף פיקוד העורף  
 והצגתה בפני ראש העיר ומנכ"ל העירייה ובכירים בעירייה

מקלטים ציבוריים
•שיפוץ מקלטים והכנת לביקורת פיקוד העורף

•ציון הבקורת: טוב מאוד
•התקנת וונטות

•התקנת לוחות חשמל תקניים
•רכישת ערכות ע"ר

•רכישת מטפי כיבוי אש
•צביעה וסיוד יסודי של רוב המקלטים

חבריה. בסה"כ עד היום גויסו כ-1,000,000 ₪ למימוש חלום 
הקרן והעיר. היעד: 3,800,000 ₪ אז מלאכתנו טרם הסתיימה 
ואנו פונים אל תושבי העיר להמשיך ולתרום לטובת פיתוחה 

של רמת השרון.  

"עמוד ענן" - במהלך חודש נובמבר התקיים מבצע "עמוד ענן"  
ברצועת עזה ותושבים רבים בדרום יישבו במקלטים במשך 

כשבוע.  רמת  השרון נרתמה למאמץ ובמסגרת המבצע 
התארחו במרכזי מגוונים השונים  1,300 מתושבי הדרום בהם 

תושבי שדרות, אופקים, מושבים מהמועצה המקומית מרחבים. 
ומכפר הקליטה "איבים" הגיעו עולים חדשים מאתיופיה. 

במהלך כל השבוע, נהנו ההורים והילדים משפע של 
פעילויות, משחקים, הפעלות והצגות שהועברו על ידי צוות 

מגוונים מהמרכזים והתחומים השונים, מתנדבים רבים, רובם 
מקהילת "חכמת הלב" ואמנים ומדריכים שהתנדבו על מנת 

לשמח את לב הילדים וההורים. כמו כן, היו תושבים וקהילות, 
שתרמו כספים הן דרך "חכמת הלב" והן דרך מגוונים, ואפשרו 

בכך לממן את האוטובוסים, המזון וחומרי ההפעלה.
בנוסף, בצהרונים ובגני תוכנית יול"א נאספו מאות צעצועים, 

משחקים וספרים, שנתרמו לילדי אופקים ויבנה השוהים 
במקלטים.  וכן תושבים רבים מרמת השרון אירחו משפחות 

מהדרום בבתיהם. 

יום "עושים טוב" - בחודש נובמבר צוין ברחבי העולם            
ה-Mitzva Day -  יום שכולו מעשים טובים למען הזולת. רשת 

מגוונים היא הראשונה בישראל שהצטרפה ליוזמה 
הבינלאומית תחת הכותרת "עושים טוב". את היום ציינו 

במסגרות השונות במגוונים, ובשיתוף עם ה-92Y, המרכז 
היהודי השותף בניו יורק. בשל מבצע עמוד ענן חלק 

מהפעילויות ביום זה נסובו לטובת תושבי הדרום עת נאספו 
ספרים וצעצועים. בנוסף ילדי צהרוני מגוונים גולן וקרית 

יערים הכינו טיסנים אותם חילקו לילדים במחלקות ילדים 
בבתי חולים, ודמי חנוכה לטובת ילדי "התחושון". באי לובי 

מגוונים גולן הכינו חנוכיות וברכות אותם העבירו למעון 
לנשים מוכות בהרצליה, קהילת שבבה הכינה חמסות וברכות 

הבית אותם חילקה בבית דיור מוגן בשכונה. ילדי גן ברקן 
ואורנים הכינו תעודות הוקרה למתנדבי של"מ בחינוך וזה"ב 

בגן, שיחולקו למתנדבים בחודש דצמבר, במסגרת קבלת 
תעודות הוקרה  בבית המתנדב.

מרכז "גוונים" לתרבות יהודית ישראלית - בשנים האחרונות 
שמים ברשת מגוונים באמצעות מרכז "גוונים" דגש מיוחד על 
פעילויות ברוח יהודית ישראלית לקהלים שונים. המרכז פועל 
על פי ההשקפה, כי לכל אחד ואחת הזכות לחיות ולחוות את 

יהדותו וישראליותו על פי השקפת עולמו. המרכז מקיים 
פעילויות רבות בנושא וכששת אלפים תושבים השתתפו 

לאורך השנה בפרויקטים שונים, בהם:
פסטיבל לקולנוע יהודי ישראלי ליוצרים צעירים התקיים זו 
השנה השישית. הפסטיבל מציג סרטים של יוצרים צעירים 

העוסקים בסוגיות ודילמות מעולם התרבות היהודית והחברה 
הישראלית. הפסטיבל הופק בשיתוף פעולה עם קהילות 

שונות בקהילה כמו חכמת הלב וקהילת "בראשית".
ט"ו בשבט - במסגרת אירועי היום הירוק המסורתיים במגוונים 

אלון, התקיים סדר ט"ו בשבט כמו כן, התקיימו סדרי ט"ו 
בשבט בצהרוני מגוונים, בחלקם בשיתוף ההורים.

שבועות - "קהילולה", תהלוכת שבועות  אשר יצאה ממגוונים 
נווה רסקו ובה אספו הילדים טנא מבתי התושבים. בסיום 

התהלוכה נהנו הילדים וההורים מפעילויות והופעות ברוח 
החג.. 

"שבועות בשבוע" - אירוע קהילתי במגוונים אלון, האירוע כלל 
הרקדה של הורים, ילדים וסבים/סבתות עם גליה כהנא, 

סדנאות שונות, תערוכת צילומים מקצועית "העבר את זה 
הלאה" (צלם: חנן שפיר. אוצרת: גילי קודמן) ומופע של 

 Unplag))'קבוצת 'טררם' - במופע החדש: 'טררם אנפלג
ללא תשלום.

ארוחת ראש השנה - זו השנה השלישית, בה התקיימה סעודת 
ראש השנה במגוונים אלי כהן הסעודה פתוחה לכל מי שחפץ 

לערוך את ארוחת החג באווירה קהילתית פתוחה 
פלורליסטית

.

"יום כיפור לכולם" -  גם השנה התקיימו תפילות יום כיפור 
ברחבי העיר. במגוונים אלון ובמגוונים לוי התקיימו מניינים 

בשיתוף עם ארגון "צוהר", בהם השתתפו כ-1,000 איש.
"להתפלל מחדש" -  כמה ימים לפני יום כיפור, התקיים ערב 

מיוחד  תחת השם "להתפלל מחדש". במסגרתו,  דנו ישראלים 
חילונים וחובשי כיפה ביחד במשמעות התפילה בימינו, בליווי 

מוסיקלי עשיר ומופע שירה מיוחד של הרכב "קולות רבים" 
ובהנחיית הסופר אבי שגיא ואיש הרוח רני יגר, מייסד בית 

תפילה ישראלי. הערב היווה נדבך אחד בסדרה של אירועים 
שהתקיימו ברחבי הארץ שהתקיימו ביוזמת מכון הרטמן. 

ברמת השרון הערב התקיים בשיתוף עם קהילות 'דרכי נועם 
ו'חכמת הלב'. 

על מנת להרחיב את יריעת הפעילות בתחום התרבות 
היהודית - ישראלית, חברה רשת מגוונים לשיתוף פעולה עם 

החברה למתנ"סים וקרן אביחי, לפיילוט במסגרת תוכנית בי"ת 
(בתי יוצר קהילתיים). במסגרת זו החלו לפעול פרויקטים 

שמוגדרים כ"חממות קהילתיות" ומטרתם לאמן אנשי צוות 
ותושבים ביצירת ופיתוח פרויקטים קהילתיים. הפרויקטים 

הינם פרויקטים ארוכי טווח המתקיימים במרכזי מגוונים 
השונים בשיתוף עם ועדות היגוי המורכבות מתושבים פעילים 

וחברי צוות.

שבבה - קבלת שבת בסבבה, פועלת במגוונים קרית הצעירים. 
מביאה מידי שבועיים משפחות, לקבלת שבת קהילתית ברוח 
פתוחה ופלורליסטית. את קבלות השבת מתכננים חברי צוות 

ועדת היגוי המורכבת מתושבים הורים לילדים וחברי צוות 
מגוונים. בכל קבלת שבת מתקיימת פעילות מיוחדת להורים 
וילדים כגון שעת סיפור, יצירה, פעילות עם בעלי חיים ועוד. 
בסיום מדליקים ההורים והילדים ביחד נרות שבת ומקדשים 
על היין. במהלך הקיץ 2012 התקיימו קבלות שבת בגן שרה.

"העבר את זה הלאה" - במסגרת היוזמה בחרו במגוונים אלון 
להתמקד בערך 'תיקון עולם' דרך עשיית מעשים טובים 

בקהילה, הפעילות שהגיע לשיא סביב חג השבועות ותיקון 
ליל שבועות. התוכנית הכילה שלושה פרויקטים: הראשון היה 

הירתמות הילדים והוריהם בחג הפורים למען קשישי דיור מוגן 
רמת השרון. הילדים אפו אוזני המן, ארזו וקישטו את משלוחי 

מנות, הדפיסו דפי ברכה בעברית וברוסית  וחילקו את 
משלוחי המנות הצבעוניים והמשמחים לאוכלוסיית גיל הזהב. 
הפרויקט השני היה התנדבות להפעיל את הפרויקט "חוזרים 

לשחק במשחקים של פעם". בהם שיחקו באיי הגינה 
במשחקים כמו, גומי, חבל, קלאס, דג מלוח ועוד. צוות הצהרון 

הגיע לשחק ולהוביל את הפעילות ביחד עם אמהות ילדי 
הכיתה, שהיו שותפות לאורך כל הדרך בארגון ובהפקה. 

הפרויקט השלישי הוא תכנון ובנייה של גינת ירק ומשחקים 
לילדי צהרון "אוסישקין". המטרה העיקרית היא להפוך את 
השטח המוזנח לפינה נעימה עבור התלמידים, באמצעות 

יצירת תרומה לקהילה והפיכת הילדים לשגרירים של נתינה 
לשם נתינה. חברי הנהלת מגוונים אלון, עקיבא ומרים 

סדובסקי, נרתמו אף הם לפרויקט הגינה, שתלו והנחו את 
הילדים כיצד לשתול ולהשקות נכון את הערוגות. במסגרת 

הפרויקטיים השתתפו הילדים ב-3 סדנאות של מעגלי 
הקשבה והעצמה

"שרשרת זהב" -  פרויקט במגוונים נווה רסקו העוסק בקשר 
בין דורי ומורשת. התוכנית מיועדת לילדי צהרון אמירים 

בכיתות א', בשיתוף הסבים והסבתות שלהם. במסגרת 
התוכנית התקיימו מס' אירועים, בהם ישתתפו הסבים 

והסבתות יחד עם הנכדים/ות. האחד: בחנוכה. שלושים 
משפחות השתתפו הכינו ביחד חנוכיות תוצרת בית, הפיקו 

משמן זית ויצרו מטבעות שוקולד. את החנוכיות, שהכינו 
הילדים ביחד עם הסבים והסבתות, חילקו הילדים לוותיקי 
שכונת נווה רסקו. בשני, התקיים סדר ט"ו בשבט משותף. 
בשלישי, לפני פסח התקיים טיול משותף לסבים ונכדיהם 

ביערות הכרמל. ברביעי לפני שבועות התקיימה פעילות 
משותפת לסבים ונכדיהם ובחמישי,  בחג הסוכות התקיימה 
ארוחת צהריים משותפת בסוכת הצהרון, בה הילדים בישלו 

את ארוחת הצהריים לסבים ולסבתות. 

השנה התקיימו מספר פעילויות קהילתיות אשר נערכו ביחד 
עם תושבים מתנדבים שיזמו, בנו והוציאו לפועל את האירועים 

השונים. כך התקיימו להם: 
הפנינג "משחקים בדרך" במגוונים אלי כהן- במסגרת ההפנינג 
הוצפו כל הרחובות המקיפים את מגוונים אלי כהן במשחקים. 

התושבים נהנו מסדנאות יצירה, תיאטרון רחוב, הצגה ומופעים 
שונים והכל פרי יצירת חברי הנהלת מגוונים אלי כהן 
(תושבים מתנדבים) וצוות המרכז ובהשתתפות פעילה 

והפעלה של ילדי החוגים ותלמידי חטיבת הביניים קלמן.

"שלל שרב" - מופע משיריו של גידי גוב- ילדי צהרוני מגוונים 
גולן וקרית יערים קיימו מופע מחווה לשירי גידי גוב, הילדים 

למדו לאורך כל השנה על היוצר והמבצע גידי גוב. אורח 
הכבוד במופע היה גידי גוב ואשתו ענת ז"ל. שהתרגש מאד 

לשמוע את הילדים הצעירים שרים את שיריו בחן רב. 

"ילדי כל הזמנים" - ילדי גני יול"א בשכונה המערבית, בהנחיית 
מדריכי מגוונים גולן, ערכו במהלך השנה פעילויות בגן סביב 

השירים מתוכניות הטלוויזיה עליהם גדלו הוריהם, צפו 
בתוכניות, נחשפו לתכנים מהתוכניות הישנות והאהובות כמו: 

ריצ- רץ, קישקשתא, ועוד... בסיום העלו מופע מקצועי 
ומקסים משיריו לתשואות ההורים המתלהבים

"לגדול בריא" – ילדי גני הילדים בשכונת מורשה עברו פעילות 
סביב נושא הבריאות, בהנחיית מדריכי מגוונים קרית הצעירים 

וצוות הורים מתנדבים. כל גן הכין מיצג סביב הנושא  אשר 
הוצג בפני ההורים באחר צהריים שכולו כיף ופעילות 

משותפת של ההורים והילדים. בסיומו העלה כל גן מופע 
קצר.

גם מקומם של הפרויקטים הייחודים לא נפקד והשנה התקיימו 
מספר פרויקטים ייחודיים:

"טאון הול" - השנה התקיימו שלושה אירועים קהילתיים טרנס 
אטלנטיים ראשונים מסוגם. כאשר ברמת השרון ובניו יורק בו 
זמנית, התקיים שיח משותף. הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה 

בין רשת מגוונים למרכז היהודי בניו יורק 92Y. את הפאנל 
הנחתה ברמת השרון מירי איזין אל"מ במיל' ויועצת לענייני 

תקשורת זרה ולשעבר דוברת משרד ראש הממשלה 
לעיתונות זרה. ומהצד השני בניו יורק פרופ' ליאל לייבוביץ'. 
הדיונים נסבו סביב סוגיות בחברה הישראלית והאמריקאית. 
באירועים נוצר גם קשר ישיר בין התושבים משתי הקהילות, 

שדנו בנושאים עכשווים ובעיקר בצורך של קירוב בין קהילות 
שני הארגונים בדגש על בני נוער, צעירים וחינוך.

"משפחות עורכות זיכרון" - זוהי השנה השנייה בה מתקיים 
הפרויקט ייחודי של המרכז לתקשורת קהילתית, בשיתוף עם 
ארגון יד לבנים בעיר. הסדנה מאפשרת  למשפחות שכולות 

להפיק סרט הנצחה על יקירם שאבד.המשתתפים אספו 
חומרים על יקירם, ראיינו קרובי משפחה ובסוף התהליך אגדו 
וערכו את הכל לסרט קצר המספר את סיפור אהובם שנפל. 
תשע משפחות סיימו את הפרויקט בשנת הפעילות האחרונה.

גינה קהילתית - במגוונים אלי כהן. את הגינה הקהילתית 
מארגנים תושבים פעילים וסביבה מתקיימים אחת לשבוע 

פעילויות מיוחדות סביב נושאים אקולוגיים וכן פעילות לכל 
המשפחה. בנוסף נוספו השנה עוד ערוגות משפחתיות בהם 

כל משפחה מגדלת מני ירקות שונים. כמו כן, ישנן ערוגות 

משותפות לרווחת הקהילה, בהם צמחי תבלין, פרחים ועוד. 
תחום הספורט אף הוא לא נשכח והשנה זכו נבחרות מגוונים 

לשפע של הצטיינות ותעודת לשבח:
נבחרת התעמלות הקרקע והמכשירים ממגוונים קרית הצעירים 

זכתה זו השנה השישית ברציפות בתואר אלופות המדינה. 
בנות הנבחרת זכו ברוב המקומות הראשונים בקרב רב 

ובמקום הראשון הקבוצתי בכל הדרגות ללא יוצא מן הכלל. 
נציין רק את מקצתן: אלופות ישראל קבוצתי לליגה דרגה 2,  

אלופת ישראל דרגה 2 - ליהיא רז, אלופות ישראל קבוצתי 
לליגה דרגה 3, אלופת ישראל דרגה 3 - גאיה גבע, אלופת 

ישראל לליגה דרגה 4 – רומי הננסון, דרגה 5 - סגנית שנייה 
ליאור שוורץ ועוד מדליות רבות.

נבחרת הג'ודו ממגוונים גולן זכתה באליפות הארץ  בקטגורית 
המתחרים עד גיל 12 עת רועי רזניק מרמת השרון, זכה 

במקום שלישי באליפות ישראל. רועי הינו חניך ביה"ס לג'ודו 
של מגוונים גולן, בניהולה של נועה לאור.

קייטנות הקיץ - השנה נרשם מספר שיא של ילדים לקייטנות 
הקיץ של מגוונים. מעל 2,800 ילדים בילו את החופש הגדול 

בקייטנות מרכזי מגוונים. המגוון השנה היה גדול מתמיד. 
בשישה ממרכזי מגוונים  וב- 39 גני יול"א ו- 3 גני חצי יום 

ברחבי העיר הופעלו הילדים סביב נושאי עניין רבים: 
התעמלות קרקע וכיופים, ספורט, עיר הילדים, מחול, תיאטרון, 

אומנות, איכות הסביבה ועוד. בנוסף, התקיימו סדנת מחול 
מקצועיות במגוונים אלון וסדנת מבוכים ודרקונים במגוונים 

גולן. בגני הילדים התקיימה קייטנת "מגדל בבל" סביב נושא 
התקשורת.

גני תוכנית יול"א - ב-39 גני ילדים בהם מופעלת תוכנית יום 
לימודים ארוך (יול"א) על ידי רשת מגוונים, לומדים הילדים 
את שפת הג'ירף. בכל שנה בוחר הצוות הפדגוגי של יול"א 

נושא חינוכי מרכזי, העובר כחוט השני בכל הפעילויות בגני 
הילדים לאורך השנה. "שפת הג'ירף", היא שפה של תקשורת 

מקרבת ובלתי אלימה, הדוגלת בהבעת רגשות ושיח הדדי. 
השפה משתלבת הן באורח החיים היום יומי בגן וכן בפעילויות 

ואירועים סביב חגי ישראל, עונות השנה ועוד.

מרכז ההתנדבות, מפעיל כ-1800 מתנדבים ברחבי רמת השרון 
ב-32 ארגוני התנדבות וב-20 ארגונים המפעילים מתנדבים, 

מפעיל שני פרויקטי התנדבות ייחודים. הראשון הוא "תות 
ירוק" בשיתוף עם מחלקת התברואה ואיכות הסביבה בעיריית 

רמת השרון. בפרויקט חברים כ-20 תושבים המובילים את 
מהפכת המיחזור ברובע הדר ובהמשך ב 2013 ברובע נווה 

רסקו ומסבירים לתושבים על חשיבות המיחזור והשמירה על 
הסביבה. כמו כן, חברי הקבוצה מקיימים פעילויות מיוחדות 

בנושא. 

הפרויקט השני הוא "מדברים בסימנים"- מספר מתנדבים 
אשר למדו את שפת הסימנים ועוזרים לחרשים וכבדי שמיעה 

בעיר לתקשר עם גופים שונים. כמו כן, מקיימים המתנדבים 
פעילויות בבתי הספר, בצהרונים ובקייטנות בהם הם מלמדים 

את שפת הסימנים.

תחום הנוער הרחיב אף הוא את פעילותו בבית הנוער 
המחודש בשכונה המערבית והוא מרכז את כל פעילות הנוער 

ברמת השרון. במרכז חדר חזרות מושקע וכמו כן נערכים 
ערבי להקות וסדנאות ייחודיות, כמו גם מסיבות ואירועים לבני 

הנוער. השנה יצאה משלחת חוויה זו השנה החמישית 
במסגרת המשלחת נוסעים 18 בני נוער מרמת השרון ביחד 

עם 18 בני נוער מארצות הברית למסע חוצה אוקיינוס, 
שבועיים בישראל ושבועיים בארה"ב, בו שימת הדגש היא על 

מנהיגות, תרומה לקהילה וזהות יהודית. בשיאו של המסע, 
מתנדבים בני הנוער במחנה קיץ בסוואנה ג'ורג'יה, לילדים 

מעוטי יכולת, שמאורגן ןמנוהל כולו על ידי בני הנוער. 
תנועת הצופים השנה הרחיבה את פעילותה הקהילתית וילדי 

הצופים יצאו השנה למגוון פעילויות קהילתיות בהם: נקיון 
גינות ציבוריות ביחד עם מתנדבי "תות ירוק", ביקור בבית 

הדיור המוגן "בית בלב", הפורימון השנתי הוקדש השנה 
לטובת גיוס כספים לילדי ה'תחושון' והם אספו 2,500 ₪ 

שנתרמו לטובת ילדי המועדון. כ-800 ילדי שבט "נווה מגן" 
יצאו השנה למחנה הקיץ השנתי.

מחול - השנה הצטרף לבית הספר למחול אלי מזרחי שפתח 
סטודיו לריקודים סלונים תחת המרכז למחול מגוונים אלון. 

הסטודיו החדש והמאובזר נמצא במגוונים לוי ורוקדים בו 
מבוגרים, ילדים ונוער. כמו כן שתי משלחות של רקדני להקת 

"מחולה" מבית הספר למחול מגוונים אלון יצאו הקיץ 
לאירופה וייצגו את ישראל ואת רמת השרון. האחת הייתה 
בפסטיבל מחול בקפריסין בעיר "גוניאלי". השנייה, הייתה 

משלחת רקדנים של הלהקה הבוגרת "מחולה" רמת השרון  
שנסעה לקרואטיה לייצג את ישראל.

רשת "מגוונים" היא ארגון קהילתי, שמשתף את הקהילה 
ומופעל בשיתוף עם מתנדבים ותושבים מהקהילה. זו 

ההזדמנות להודות לאלפי המתנדבים, שמסייעים בפרויקטים 
השונים ולחברי הנהלות מרכזי מגוונים וחברי הדירקטוריון, 

העושים את מלאכה נפלאה, על טהרת ההתנדבות, למען 
הקהילה.

משק לשעת חירום
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מגוונים – מרכזים רב תחומיים סיכום שנה
"מגוונים" רשת מרכזים רב תחומיים,  גאה להציג לכם, 

התושבים, עם סיומה של שנת 2012, מקצת ממה שהתחדש 
אצלנו, כולל הפעילויות והאירועים המרכזיים שהתקיימו 

ב"מגוונים" במהלך השנה האזרחית האחרונה:

מגוונים נווה גן - השנה הרחבנו את פעילות המרכז השביעי 
של רשת מגוונים. שנפתח אך בשנה שעברה, המרכז פועל 

בבית ספר ע"ש מאיר דורון ובו פעילות לכל המשפחה, החל 
מפעילות לגיל הרך, דרך צהרונים וכלה בחוגים לכל הגילאים, 

הרצאות למבוגרים ופעילויות קהילתיות לכל המשפחה.

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה - מרכז הגישור, שם לו 
למטרה להוות מענה עבור תושבי העיר, המצויים בסכסוכים 
שונים. לאורך השנה הרחיב המרכז את פעילותו כולל טיפול 
בגישורים והכשרת מגשרים לעבודה בקהילה. השנה, התחיל 

פרוייקט "גישור בחינוך" ילדי צהרון קרית יערים וגולן נהנו  
מסדנת "שפה גישורית", המועברת על ידי מגשרי המרכז, 
העושים עבודתם בהתנדבות, מציידים את הילדים בכלים 

ובכישורי חיים מעולם הגישור כגון מיומנויות הקשבה, הבנת 
האחר וצרכיו, הגעה לפתרונות תוך הידברות ועוד. כל זאת, 

כמובן, תוך התאמה לעולם הילדים ומושגיו. בסוף שנת 2012 
הורחבה הסדנה גם לגני תוכנית יול"א. 

תקדים -  קרן תקדים הושקה בשנה שעברה, בעת ההשקה 
נקבע (האלוף במי"ל) דוד עברי ליו"ר הקרן. שתי פעולות 

משמעותיות קודמו במהלך השנה שעברה: האחד, התקיים 
תהליך קהילתי מרתק של בחירת הפרויקטים הראשונים של 

הקרן:
1. פרויקט הדגל של הקרן - תכנון והקמת פארק-משלב, נגיש 

לילדים עם ובלי מוגבלויות בעיר. התכנון נעשה בשיתוף 
תושבים מתנדבים, עמותה בינ"ל וצוות מתכננים מקצועים 

ממשרדי קו בנוף – אדריכלי נוף. הפארק יכלול אזור מתקנים 
מיוחד ובנוסף לו: שביל שנקרא (בשלב זה) "הנתיב 

הפנטסטי", שהינו שביל ראשון בעולם שלכל אורכו מתקנים 
והפעלות.

2. השקת פיילוט ראשון של קורס מיוחד לבני נוער בעיר רמת 
השרון וכן באזור חבל לכיש, הבא להכשיר בני נוער אלה 

להיות יזמים חברתיים יעילים ומוצלחים.
3. קבוצת מנהיגות צעירה של הקרן (פעילים בני 25-40) 
המובילים מהלך של שדרוג ומיתוג מרכז הנוער היישובי 

היחידי בעיר. ביוזמה זו שותפים בני נוער, מגוונים גולן וועדי 
ההורים של בתי הספר שבמקום.

השני, הושק מבצע גיוס קהילתי הראשון במדינת ישראל, 
הדגש החשוב במעלה של המבצע – הפנייה לכלל תושבי 

העיר להירתם לפרויקטים של הקרן: לרווחת העיר ולהמשך 
גיבושה כקהילה המבוססת על אחריות הדדית עם כלל 

אירוח הילדים מכפר הקליטה "איבים"
 שליד שדרות - במבצע "עמוד ענן".

חבריה. בסה"כ עד היום גויסו כ-1,000,000 ₪ למימוש חלום 
הקרן והעיר. היעד: 3,800,000 ₪ אז מלאכתנו טרם הסתיימה 
ואנו פונים אל תושבי העיר להמשיך ולתרום לטובת פיתוחה 

של רמת השרון.  

"עמוד ענן" - במהלך חודש נובמבר התקיים מבצע "עמוד ענן"  
ברצועת עזה ותושבים רבים בדרום יישבו במקלטים במשך 

כשבוע.  רמת  השרון נרתמה למאמץ ובמסגרת המבצע 
התארחו במרכזי מגוונים השונים  1,300 מתושבי הדרום בהם 

תושבי שדרות, אופקים, מושבים מהמועצה המקומית מרחבים. 
ומכפר הקליטה "איבים" הגיעו עולים חדשים מאתיופיה. 

במהלך כל השבוע, נהנו ההורים והילדים משפע של 
פעילויות, משחקים, הפעלות והצגות שהועברו על ידי צוות 

מגוונים מהמרכזים והתחומים השונים, מתנדבים רבים, רובם 
מקהילת "חכמת הלב" ואמנים ומדריכים שהתנדבו על מנת 

לשמח את לב הילדים וההורים. כמו כן, היו תושבים וקהילות, 
שתרמו כספים הן דרך "חכמת הלב" והן דרך מגוונים, ואפשרו 

בכך לממן את האוטובוסים, המזון וחומרי ההפעלה.
בנוסף, בצהרונים ובגני תוכנית יול"א נאספו מאות צעצועים, 

משחקים וספרים, שנתרמו לילדי אופקים ויבנה השוהים 
במקלטים.  וכן תושבים רבים מרמת השרון אירחו משפחות 

מהדרום בבתיהם. 

יום "עושים טוב" - בחודש נובמבר צוין ברחבי העולם            
ה-Mitzva Day -  יום שכולו מעשים טובים למען הזולת. רשת 

מגוונים היא הראשונה בישראל שהצטרפה ליוזמה 
הבינלאומית תחת הכותרת "עושים טוב". את היום ציינו 

במסגרות השונות במגוונים, ובשיתוף עם ה-92Y, המרכז 
היהודי השותף בניו יורק. בשל מבצע עמוד ענן חלק 

מהפעילויות ביום זה נסובו לטובת תושבי הדרום עת נאספו 
ספרים וצעצועים. בנוסף ילדי צהרוני מגוונים גולן וקרית 

יערים הכינו טיסנים אותם חילקו לילדים במחלקות ילדים 
בבתי חולים, ודמי חנוכה לטובת ילדי "התחושון". באי לובי 

מגוונים גולן הכינו חנוכיות וברכות אותם העבירו למעון 
לנשים מוכות בהרצליה, קהילת שבבה הכינה חמסות וברכות 

הבית אותם חילקה בבית דיור מוגן בשכונה. ילדי גן ברקן 
ואורנים הכינו תעודות הוקרה למתנדבי של"מ בחינוך וזה"ב 

בגן, שיחולקו למתנדבים בחודש דצמבר, במסגרת קבלת 
תעודות הוקרה  בבית המתנדב.

מרכז "גוונים" לתרבות יהודית ישראלית - בשנים האחרונות 
שמים ברשת מגוונים באמצעות מרכז "גוונים" דגש מיוחד על 
פעילויות ברוח יהודית ישראלית לקהלים שונים. המרכז פועל 
על פי ההשקפה, כי לכל אחד ואחת הזכות לחיות ולחוות את 

יהדותו וישראליותו על פי השקפת עולמו. המרכז מקיים 
פעילויות רבות בנושא וכששת אלפים תושבים השתתפו 

לאורך השנה בפרויקטים שונים, בהם:
פסטיבל לקולנוע יהודי ישראלי ליוצרים צעירים התקיים זו 
השנה השישית. הפסטיבל מציג סרטים של יוצרים צעירים 

העוסקים בסוגיות ודילמות מעולם התרבות היהודית והחברה 
הישראלית. הפסטיבל הופק בשיתוף פעולה עם קהילות 

שונות בקהילה כמו חכמת הלב וקהילת "בראשית".
ט"ו בשבט - במסגרת אירועי היום הירוק המסורתיים במגוונים 

אלון, התקיים סדר ט"ו בשבט כמו כן, התקיימו סדרי ט"ו 
בשבט בצהרוני מגוונים, בחלקם בשיתוף ההורים.

שבועות - "קהילולה", תהלוכת שבועות  אשר יצאה ממגוונים 
נווה רסקו ובה אספו הילדים טנא מבתי התושבים. בסיום 

התהלוכה נהנו הילדים וההורים מפעילויות והופעות ברוח 
החג.. 

"שבועות בשבוע" - אירוע קהילתי במגוונים אלון, האירוע כלל 
הרקדה של הורים, ילדים וסבים/סבתות עם גליה כהנא, 

סדנאות שונות, תערוכת צילומים מקצועית "העבר את זה 
הלאה" (צלם: חנן שפיר. אוצרת: גילי קודמן) ומופע של 

 Unplag))'קבוצת 'טררם' - במופע החדש: 'טררם אנפלג
ללא תשלום.

ארוחת ראש השנה - זו השנה השלישית, בה התקיימה סעודת 
ראש השנה במגוונים אלי כהן הסעודה פתוחה לכל מי שחפץ 

לערוך את ארוחת החג באווירה קהילתית פתוחה 
פלורליסטית

.

"יום כיפור לכולם" -  גם השנה התקיימו תפילות יום כיפור 
ברחבי העיר. במגוונים אלון ובמגוונים לוי התקיימו מניינים 

בשיתוף עם ארגון "צוהר", בהם השתתפו כ-1,000 איש.
"להתפלל מחדש" -  כמה ימים לפני יום כיפור, התקיים ערב 

מיוחד  תחת השם "להתפלל מחדש". במסגרתו,  דנו ישראלים 
חילונים וחובשי כיפה ביחד במשמעות התפילה בימינו, בליווי 

מוסיקלי עשיר ומופע שירה מיוחד של הרכב "קולות רבים" 
ובהנחיית הסופר אבי שגיא ואיש הרוח רני יגר, מייסד בית 

תפילה ישראלי. הערב היווה נדבך אחד בסדרה של אירועים 
שהתקיימו ברחבי הארץ שהתקיימו ביוזמת מכון הרטמן. 

ברמת השרון הערב התקיים בשיתוף עם קהילות 'דרכי נועם 
ו'חכמת הלב'. 

על מנת להרחיב את יריעת הפעילות בתחום התרבות 
היהודית - ישראלית, חברה רשת מגוונים לשיתוף פעולה עם 

החברה למתנ"סים וקרן אביחי, לפיילוט במסגרת תוכנית בי"ת 
(בתי יוצר קהילתיים). במסגרת זו החלו לפעול פרויקטים 

שמוגדרים כ"חממות קהילתיות" ומטרתם לאמן אנשי צוות 
ותושבים ביצירת ופיתוח פרויקטים קהילתיים. הפרויקטים 

הינם פרויקטים ארוכי טווח המתקיימים במרכזי מגוונים 
השונים בשיתוף עם ועדות היגוי המורכבות מתושבים פעילים 

וחברי צוות.

שבבה - קבלת שבת בסבבה, פועלת במגוונים קרית הצעירים. 
מביאה מידי שבועיים משפחות, לקבלת שבת קהילתית ברוח 
פתוחה ופלורליסטית. את קבלות השבת מתכננים חברי צוות 

ועדת היגוי המורכבת מתושבים הורים לילדים וחברי צוות 
מגוונים. בכל קבלת שבת מתקיימת פעילות מיוחדת להורים 
וילדים כגון שעת סיפור, יצירה, פעילות עם בעלי חיים ועוד. 
בסיום מדליקים ההורים והילדים ביחד נרות שבת ומקדשים 
על היין. במהלך הקיץ 2012 התקיימו קבלות שבת בגן שרה.

"העבר את זה הלאה" - במסגרת היוזמה בחרו במגוונים אלון 
להתמקד בערך 'תיקון עולם' דרך עשיית מעשים טובים 

בקהילה, הפעילות שהגיע לשיא סביב חג השבועות ותיקון 
ליל שבועות. התוכנית הכילה שלושה פרויקטים: הראשון היה 

הירתמות הילדים והוריהם בחג הפורים למען קשישי דיור מוגן 
רמת השרון. הילדים אפו אוזני המן, ארזו וקישטו את משלוחי 

מנות, הדפיסו דפי ברכה בעברית וברוסית  וחילקו את 
משלוחי המנות הצבעוניים והמשמחים לאוכלוסיית גיל הזהב. 
הפרויקט השני היה התנדבות להפעיל את הפרויקט "חוזרים 

לשחק במשחקים של פעם". בהם שיחקו באיי הגינה 
במשחקים כמו, גומי, חבל, קלאס, דג מלוח ועוד. צוות הצהרון 

הגיע לשחק ולהוביל את הפעילות ביחד עם אמהות ילדי 
הכיתה, שהיו שותפות לאורך כל הדרך בארגון ובהפקה. 

הפרויקט השלישי הוא תכנון ובנייה של גינת ירק ומשחקים 
לילדי צהרון "אוסישקין". המטרה העיקרית היא להפוך את 
השטח המוזנח לפינה נעימה עבור התלמידים, באמצעות 

יצירת תרומה לקהילה והפיכת הילדים לשגרירים של נתינה 
לשם נתינה. חברי הנהלת מגוונים אלון, עקיבא ומרים 

סדובסקי, נרתמו אף הם לפרויקט הגינה, שתלו והנחו את 
הילדים כיצד לשתול ולהשקות נכון את הערוגות. במסגרת 

הפרויקטיים השתתפו הילדים ב-3 סדנאות של מעגלי 
הקשבה והעצמה

"שרשרת זהב" -  פרויקט במגוונים נווה רסקו העוסק בקשר 
בין דורי ומורשת. התוכנית מיועדת לילדי צהרון אמירים 

בכיתות א', בשיתוף הסבים והסבתות שלהם. במסגרת 
התוכנית התקיימו מס' אירועים, בהם ישתתפו הסבים 

והסבתות יחד עם הנכדים/ות. האחד: בחנוכה. שלושים 
משפחות השתתפו הכינו ביחד חנוכיות תוצרת בית, הפיקו 

משמן זית ויצרו מטבעות שוקולד. את החנוכיות, שהכינו 
הילדים ביחד עם הסבים והסבתות, חילקו הילדים לוותיקי 
שכונת נווה רסקו. בשני, התקיים סדר ט"ו בשבט משותף. 
בשלישי, לפני פסח התקיים טיול משותף לסבים ונכדיהם 

ביערות הכרמל. ברביעי לפני שבועות התקיימה פעילות 
משותפת לסבים ונכדיהם ובחמישי,  בחג הסוכות התקיימה 
ארוחת צהריים משותפת בסוכת הצהרון, בה הילדים בישלו 

את ארוחת הצהריים לסבים ולסבתות. 

השנה התקיימו מספר פעילויות קהילתיות אשר נערכו ביחד 
עם תושבים מתנדבים שיזמו, בנו והוציאו לפועל את האירועים 

השונים. כך התקיימו להם: 
הפנינג "משחקים בדרך" במגוונים אלי כהן- במסגרת ההפנינג 
הוצפו כל הרחובות המקיפים את מגוונים אלי כהן במשחקים. 

התושבים נהנו מסדנאות יצירה, תיאטרון רחוב, הצגה ומופעים 
שונים והכל פרי יצירת חברי הנהלת מגוונים אלי כהן 
(תושבים מתנדבים) וצוות המרכז ובהשתתפות פעילה 

והפעלה של ילדי החוגים ותלמידי חטיבת הביניים קלמן.

"שלל שרב" - מופע משיריו של גידי גוב- ילדי צהרוני מגוונים 
גולן וקרית יערים קיימו מופע מחווה לשירי גידי גוב, הילדים 

למדו לאורך כל השנה על היוצר והמבצע גידי גוב. אורח 
הכבוד במופע היה גידי גוב ואשתו ענת ז"ל. שהתרגש מאד 

לשמוע את הילדים הצעירים שרים את שיריו בחן רב. 

"ילדי כל הזמנים" - ילדי גני יול"א בשכונה המערבית, בהנחיית 
מדריכי מגוונים גולן, ערכו במהלך השנה פעילויות בגן סביב 

השירים מתוכניות הטלוויזיה עליהם גדלו הוריהם, צפו 
בתוכניות, נחשפו לתכנים מהתוכניות הישנות והאהובות כמו: 

ריצ- רץ, קישקשתא, ועוד... בסיום העלו מופע מקצועי 
ומקסים משיריו לתשואות ההורים המתלהבים

"לגדול בריא" – ילדי גני הילדים בשכונת מורשה עברו פעילות 
סביב נושא הבריאות, בהנחיית מדריכי מגוונים קרית הצעירים 

וצוות הורים מתנדבים. כל גן הכין מיצג סביב הנושא  אשר 
הוצג בפני ההורים באחר צהריים שכולו כיף ופעילות 

משותפת של ההורים והילדים. בסיומו העלה כל גן מופע 
קצר.

גם מקומם של הפרויקטים הייחודים לא נפקד והשנה התקיימו 
מספר פרויקטים ייחודיים:

"טאון הול" - השנה התקיימו שלושה אירועים קהילתיים טרנס 
אטלנטיים ראשונים מסוגם. כאשר ברמת השרון ובניו יורק בו 
זמנית, התקיים שיח משותף. הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה 

בין רשת מגוונים למרכז היהודי בניו יורק 92Y. את הפאנל 
הנחתה ברמת השרון מירי איזין אל"מ במיל' ויועצת לענייני 

תקשורת זרה ולשעבר דוברת משרד ראש הממשלה 
לעיתונות זרה. ומהצד השני בניו יורק פרופ' ליאל לייבוביץ'. 
הדיונים נסבו סביב סוגיות בחברה הישראלית והאמריקאית. 
באירועים נוצר גם קשר ישיר בין התושבים משתי הקהילות, 

שדנו בנושאים עכשווים ובעיקר בצורך של קירוב בין קהילות 
שני הארגונים בדגש על בני נוער, צעירים וחינוך.

"משפחות עורכות זיכרון" - זוהי השנה השנייה בה מתקיים 
הפרויקט ייחודי של המרכז לתקשורת קהילתית, בשיתוף עם 
ארגון יד לבנים בעיר. הסדנה מאפשרת  למשפחות שכולות 

להפיק סרט הנצחה על יקירם שאבד.המשתתפים אספו 
חומרים על יקירם, ראיינו קרובי משפחה ובסוף התהליך אגדו 
וערכו את הכל לסרט קצר המספר את סיפור אהובם שנפל. 
תשע משפחות סיימו את הפרויקט בשנת הפעילות האחרונה.

גינה קהילתית - במגוונים אלי כהן. את הגינה הקהילתית 
מארגנים תושבים פעילים וסביבה מתקיימים אחת לשבוע 

פעילויות מיוחדות סביב נושאים אקולוגיים וכן פעילות לכל 
המשפחה. בנוסף נוספו השנה עוד ערוגות משפחתיות בהם 

כל משפחה מגדלת מני ירקות שונים. כמו כן, ישנן ערוגות 

משותפות לרווחת הקהילה, בהם צמחי תבלין, פרחים ועוד. 
תחום הספורט אף הוא לא נשכח והשנה זכו נבחרות מגוונים 

לשפע של הצטיינות ותעודת לשבח:
נבחרת התעמלות הקרקע והמכשירים ממגוונים קרית הצעירים 

זכתה זו השנה השישית ברציפות בתואר אלופות המדינה. 
בנות הנבחרת זכו ברוב המקומות הראשונים בקרב רב 

ובמקום הראשון הקבוצתי בכל הדרגות ללא יוצא מן הכלל. 
נציין רק את מקצתן: אלופות ישראל קבוצתי לליגה דרגה 2,  

אלופת ישראל דרגה 2 - ליהיא רז, אלופות ישראל קבוצתי 
לליגה דרגה 3, אלופת ישראל דרגה 3 - גאיה גבע, אלופת 

ישראל לליגה דרגה 4 – רומי הננסון, דרגה 5 - סגנית שנייה 
ליאור שוורץ ועוד מדליות רבות.

נבחרת הג'ודו ממגוונים גולן זכתה באליפות הארץ  בקטגורית 
המתחרים עד גיל 12 עת רועי רזניק מרמת השרון, זכה 

במקום שלישי באליפות ישראל. רועי הינו חניך ביה"ס לג'ודו 
של מגוונים גולן, בניהולה של נועה לאור.

קייטנות הקיץ - השנה נרשם מספר שיא של ילדים לקייטנות 
הקיץ של מגוונים. מעל 2,800 ילדים בילו את החופש הגדול 

בקייטנות מרכזי מגוונים. המגוון השנה היה גדול מתמיד. 
בשישה ממרכזי מגוונים  וב- 39 גני יול"א ו- 3 גני חצי יום 

ברחבי העיר הופעלו הילדים סביב נושאי עניין רבים: 
התעמלות קרקע וכיופים, ספורט, עיר הילדים, מחול, תיאטרון, 

אומנות, איכות הסביבה ועוד. בנוסף, התקיימו סדנת מחול 
מקצועיות במגוונים אלון וסדנת מבוכים ודרקונים במגוונים 

גולן. בגני הילדים התקיימה קייטנת "מגדל בבל" סביב נושא 
התקשורת.

גני תוכנית יול"א - ב-39 גני ילדים בהם מופעלת תוכנית יום 
לימודים ארוך (יול"א) על ידי רשת מגוונים, לומדים הילדים 
את שפת הג'ירף. בכל שנה בוחר הצוות הפדגוגי של יול"א 

נושא חינוכי מרכזי, העובר כחוט השני בכל הפעילויות בגני 
הילדים לאורך השנה. "שפת הג'ירף", היא שפה של תקשורת 

מקרבת ובלתי אלימה, הדוגלת בהבעת רגשות ושיח הדדי. 
השפה משתלבת הן באורח החיים היום יומי בגן וכן בפעילויות 

ואירועים סביב חגי ישראל, עונות השנה ועוד.

מרכז ההתנדבות, מפעיל כ-1800 מתנדבים ברחבי רמת השרון 
ב-32 ארגוני התנדבות וב-20 ארגונים המפעילים מתנדבים, 

מפעיל שני פרויקטי התנדבות ייחודים. הראשון הוא "תות 
ירוק" בשיתוף עם מחלקת התברואה ואיכות הסביבה בעיריית 

רמת השרון. בפרויקט חברים כ-20 תושבים המובילים את 
מהפכת המיחזור ברובע הדר ובהמשך ב 2013 ברובע נווה 

רסקו ומסבירים לתושבים על חשיבות המיחזור והשמירה על 
הסביבה. כמו כן, חברי הקבוצה מקיימים פעילויות מיוחדות 

בנושא. 

הפרויקט השני הוא "מדברים בסימנים"- מספר מתנדבים 
אשר למדו את שפת הסימנים ועוזרים לחרשים וכבדי שמיעה 

בעיר לתקשר עם גופים שונים. כמו כן, מקיימים המתנדבים 
פעילויות בבתי הספר, בצהרונים ובקייטנות בהם הם מלמדים 

את שפת הסימנים.

תחום הנוער הרחיב אף הוא את פעילותו בבית הנוער 
המחודש בשכונה המערבית והוא מרכז את כל פעילות הנוער 

ברמת השרון. במרכז חדר חזרות מושקע וכמו כן נערכים 
ערבי להקות וסדנאות ייחודיות, כמו גם מסיבות ואירועים לבני 

הנוער. השנה יצאה משלחת חוויה זו השנה החמישית 
במסגרת המשלחת נוסעים 18 בני נוער מרמת השרון ביחד 

עם 18 בני נוער מארצות הברית למסע חוצה אוקיינוס, 
שבועיים בישראל ושבועיים בארה"ב, בו שימת הדגש היא על 

מנהיגות, תרומה לקהילה וזהות יהודית. בשיאו של המסע, 
מתנדבים בני הנוער במחנה קיץ בסוואנה ג'ורג'יה, לילדים 

מעוטי יכולת, שמאורגן ןמנוהל כולו על ידי בני הנוער. 
תנועת הצופים השנה הרחיבה את פעילותה הקהילתית וילדי 

הצופים יצאו השנה למגוון פעילויות קהילתיות בהם: נקיון 
גינות ציבוריות ביחד עם מתנדבי "תות ירוק", ביקור בבית 

הדיור המוגן "בית בלב", הפורימון השנתי הוקדש השנה 
לטובת גיוס כספים לילדי ה'תחושון' והם אספו 2,500 ₪ 

שנתרמו לטובת ילדי המועדון. כ-800 ילדי שבט "נווה מגן" 
יצאו השנה למחנה הקיץ השנתי.

מחול - השנה הצטרף לבית הספר למחול אלי מזרחי שפתח 
סטודיו לריקודים סלונים תחת המרכז למחול מגוונים אלון. 

הסטודיו החדש והמאובזר נמצא במגוונים לוי ורוקדים בו 
מבוגרים, ילדים ונוער. כמו כן שתי משלחות של רקדני להקת 

"מחולה" מבית הספר למחול מגוונים אלון יצאו הקיץ 
לאירופה וייצגו את ישראל ואת רמת השרון. האחת הייתה 
בפסטיבל מחול בקפריסין בעיר "גוניאלי". השנייה, הייתה 

משלחת רקדנים של הלהקה הבוגרת "מחולה" רמת השרון  
שנסעה לקרואטיה לייצג את ישראל.

רשת "מגוונים" היא ארגון קהילתי, שמשתף את הקהילה 
ומופעל בשיתוף עם מתנדבים ותושבים מהקהילה. זו 

ההזדמנות להודות לאלפי המתנדבים, שמסייעים בפרויקטים 
השונים ולחברי הנהלות מרכזי מגוונים וחברי הדירקטוריון, 

העושים את מלאכה נפלאה, על טהרת ההתנדבות, למען 
הקהילה.

מגוונים – מרכזים 
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מגוונים – מרכזים רב תחומיים סיכום שנה
"מגוונים" רשת מרכזים רב תחומיים,  גאה להציג לכם, 

התושבים, עם סיומה של שנת 2012, מקצת ממה שהתחדש 
אצלנו, כולל הפעילויות והאירועים המרכזיים שהתקיימו 

ב"מגוונים" במהלך השנה האזרחית האחרונה:

מגוונים נווה גן - השנה הרחבנו את פעילות המרכז השביעי 
של רשת מגוונים. שנפתח אך בשנה שעברה, המרכז פועל 

בבית ספר ע"ש מאיר דורון ובו פעילות לכל המשפחה, החל 
מפעילות לגיל הרך, דרך צהרונים וכלה בחוגים לכל הגילאים, 

הרצאות למבוגרים ופעילויות קהילתיות לכל המשפחה.

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה - מרכז הגישור, שם לו 
למטרה להוות מענה עבור תושבי העיר, המצויים בסכסוכים 
שונים. לאורך השנה הרחיב המרכז את פעילותו כולל טיפול 
בגישורים והכשרת מגשרים לעבודה בקהילה. השנה, התחיל 

פרוייקט "גישור בחינוך" ילדי צהרון קרית יערים וגולן נהנו  
מסדנת "שפה גישורית", המועברת על ידי מגשרי המרכז, 
העושים עבודתם בהתנדבות, מציידים את הילדים בכלים 

ובכישורי חיים מעולם הגישור כגון מיומנויות הקשבה, הבנת 
האחר וצרכיו, הגעה לפתרונות תוך הידברות ועוד. כל זאת, 

כמובן, תוך התאמה לעולם הילדים ומושגיו. בסוף שנת 2012 
הורחבה הסדנה גם לגני תוכנית יול"א. 

תקדים -  קרן תקדים הושקה בשנה שעברה, בעת ההשקה 
נקבע (האלוף במי"ל) דוד עברי ליו"ר הקרן. שתי פעולות 

משמעותיות קודמו במהלך השנה שעברה: האחד, התקיים 
תהליך קהילתי מרתק של בחירת הפרויקטים הראשונים של 

הקרן:
1. פרויקט הדגל של הקרן - תכנון והקמת פארק-משלב, נגיש 

לילדים עם ובלי מוגבלויות בעיר. התכנון נעשה בשיתוף 
תושבים מתנדבים, עמותה בינ"ל וצוות מתכננים מקצועים 

ממשרדי קו בנוף – אדריכלי נוף. הפארק יכלול אזור מתקנים 
מיוחד ובנוסף לו: שביל שנקרא (בשלב זה) "הנתיב 

הפנטסטי", שהינו שביל ראשון בעולם שלכל אורכו מתקנים 
והפעלות.

2. השקת פיילוט ראשון של קורס מיוחד לבני נוער בעיר רמת 
השרון וכן באזור חבל לכיש, הבא להכשיר בני נוער אלה 

להיות יזמים חברתיים יעילים ומוצלחים.
3. קבוצת מנהיגות צעירה של הקרן (פעילים בני 25-40) 
המובילים מהלך של שדרוג ומיתוג מרכז הנוער היישובי 

היחידי בעיר. ביוזמה זו שותפים בני נוער, מגוונים גולן וועדי 
ההורים של בתי הספר שבמקום.

השני, הושק מבצע גיוס קהילתי הראשון במדינת ישראל, 
הדגש החשוב במעלה של המבצע – הפנייה לכלל תושבי 

העיר להירתם לפרויקטים של הקרן: לרווחת העיר ולהמשך 
גיבושה כקהילה המבוססת על אחריות הדדית עם כלל 

חבריה. בסה"כ עד היום גויסו כ-1,000,000 ₪ למימוש חלום 
הקרן והעיר. היעד: 3,800,000 ₪ אז מלאכתנו טרם הסתיימה 
ואנו פונים אל תושבי העיר להמשיך ולתרום לטובת פיתוחה 

של רמת השרון.  

"עמוד ענן" - במהלך חודש נובמבר התקיים מבצע "עמוד ענן"  
ברצועת עזה ותושבים רבים בדרום יישבו במקלטים במשך 

כשבוע.  רמת  השרון נרתמה למאמץ ובמסגרת המבצע 
התארחו במרכזי מגוונים השונים  1,300 מתושבי הדרום בהם 

תושבי שדרות, אופקים, מושבים מהמועצה המקומית מרחבים. 
ומכפר הקליטה "איבים" הגיעו עולים חדשים מאתיופיה. 

במהלך כל השבוע, נהנו ההורים והילדים משפע של 
פעילויות, משחקים, הפעלות והצגות שהועברו על ידי צוות 

מגוונים מהמרכזים והתחומים השונים, מתנדבים רבים, רובם 
מקהילת "חכמת הלב" ואמנים ומדריכים שהתנדבו על מנת 

לשמח את לב הילדים וההורים. כמו כן, היו תושבים וקהילות, 
שתרמו כספים הן דרך "חכמת הלב" והן דרך מגוונים, ואפשרו 

בכך לממן את האוטובוסים, המזון וחומרי ההפעלה.
בנוסף, בצהרונים ובגני תוכנית יול"א נאספו מאות צעצועים, 

משחקים וספרים, שנתרמו לילדי אופקים ויבנה השוהים 
במקלטים.  וכן תושבים רבים מרמת השרון אירחו משפחות 

מהדרום בבתיהם. 

יום "עושים טוב" - בחודש נובמבר צוין ברחבי העולם            
ה-Mitzva Day -  יום שכולו מעשים טובים למען הזולת. רשת 

מגוונים היא הראשונה בישראל שהצטרפה ליוזמה 
הבינלאומית תחת הכותרת "עושים טוב". את היום ציינו 

במסגרות השונות במגוונים, ובשיתוף עם ה-92Y, המרכז 
היהודי השותף בניו יורק. בשל מבצע עמוד ענן חלק 

מהפעילויות ביום זה נסובו לטובת תושבי הדרום עת נאספו 
ספרים וצעצועים. בנוסף ילדי צהרוני מגוונים גולן וקרית 

יערים הכינו טיסנים אותם חילקו לילדים במחלקות ילדים 
בבתי חולים, ודמי חנוכה לטובת ילדי "התחושון". באי לובי 

מגוונים גולן הכינו חנוכיות וברכות אותם העבירו למעון 
לנשים מוכות בהרצליה, קהילת שבבה הכינה חמסות וברכות 

הבית אותם חילקה בבית דיור מוגן בשכונה. ילדי גן ברקן 
ואורנים הכינו תעודות הוקרה למתנדבי של"מ בחינוך וזה"ב 

בגן, שיחולקו למתנדבים בחודש דצמבר, במסגרת קבלת 
תעודות הוקרה  בבית המתנדב.

מרכז "גוונים" לתרבות יהודית ישראלית - בשנים האחרונות 
שמים ברשת מגוונים באמצעות מרכז "גוונים" דגש מיוחד על 
פעילויות ברוח יהודית ישראלית לקהלים שונים. המרכז פועל 
על פי ההשקפה, כי לכל אחד ואחת הזכות לחיות ולחוות את 

יהדותו וישראליותו על פי השקפת עולמו. המרכז מקיים 
פעילויות רבות בנושא וכששת אלפים תושבים השתתפו 

לאורך השנה בפרויקטים שונים, בהם:
פסטיבל לקולנוע יהודי ישראלי ליוצרים צעירים התקיים זו 
השנה השישית. הפסטיבל מציג סרטים של יוצרים צעירים 

העוסקים בסוגיות ודילמות מעולם התרבות היהודית והחברה 
הישראלית. הפסטיבל הופק בשיתוף פעולה עם קהילות 

שונות בקהילה כמו חכמת הלב וקהילת "בראשית".
ט"ו בשבט - במסגרת אירועי היום הירוק המסורתיים במגוונים 

אלון, התקיים סדר ט"ו בשבט כמו כן, התקיימו סדרי ט"ו 
בשבט בצהרוני מגוונים, בחלקם בשיתוף ההורים.

שבועות - "קהילולה", תהלוכת שבועות  אשר יצאה ממגוונים 
נווה רסקו ובה אספו הילדים טנא מבתי התושבים. בסיום 

התהלוכה נהנו הילדים וההורים מפעילויות והופעות ברוח 
החג.. 

"שבועות בשבוע" - אירוע קהילתי במגוונים אלון, האירוע כלל 
הרקדה של הורים, ילדים וסבים/סבתות עם גליה כהנא, 

סדנאות שונות, תערוכת צילומים מקצועית "העבר את זה 
הלאה" (צלם: חנן שפיר. אוצרת: גילי קודמן) ומופע של 

 Unplag))'קבוצת 'טררם' - במופע החדש: 'טררם אנפלג
ללא תשלום.

ארוחת ראש השנה - זו השנה השלישית, בה התקיימה סעודת 
ראש השנה במגוונים אלי כהן הסעודה פתוחה לכל מי שחפץ 

לערוך את ארוחת החג באווירה קהילתית פתוחה 
פלורליסטית

.

"יום כיפור לכולם" -  גם השנה התקיימו תפילות יום כיפור 
ברחבי העיר. במגוונים אלון ובמגוונים לוי התקיימו מניינים 

בשיתוף עם ארגון "צוהר", בהם השתתפו כ-1,000 איש.
"להתפלל מחדש" -  כמה ימים לפני יום כיפור, התקיים ערב 

מיוחד  תחת השם "להתפלל מחדש". במסגרתו,  דנו ישראלים 
חילונים וחובשי כיפה ביחד במשמעות התפילה בימינו, בליווי 

מוסיקלי עשיר ומופע שירה מיוחד של הרכב "קולות רבים" 
ובהנחיית הסופר אבי שגיא ואיש הרוח רני יגר, מייסד בית 

תפילה ישראלי. הערב היווה נדבך אחד בסדרה של אירועים 
שהתקיימו ברחבי הארץ שהתקיימו ביוזמת מכון הרטמן. 

ברמת השרון הערב התקיים בשיתוף עם קהילות 'דרכי נועם 
ו'חכמת הלב'. 

על מנת להרחיב את יריעת הפעילות בתחום התרבות 
היהודית - ישראלית, חברה רשת מגוונים לשיתוף פעולה עם 

החברה למתנ"סים וקרן אביחי, לפיילוט במסגרת תוכנית בי"ת 
(בתי יוצר קהילתיים). במסגרת זו החלו לפעול פרויקטים 

שמוגדרים כ"חממות קהילתיות" ומטרתם לאמן אנשי צוות 
ותושבים ביצירת ופיתוח פרויקטים קהילתיים. הפרויקטים 

הינם פרויקטים ארוכי טווח המתקיימים במרכזי מגוונים 
השונים בשיתוף עם ועדות היגוי המורכבות מתושבים פעילים 

וחברי צוות.

שבבה - קבלת שבת בסבבה, פועלת במגוונים קרית הצעירים. 
מביאה מידי שבועיים משפחות, לקבלת שבת קהילתית ברוח 
פתוחה ופלורליסטית. את קבלות השבת מתכננים חברי צוות 

ועדת היגוי המורכבת מתושבים הורים לילדים וחברי צוות 
מגוונים. בכל קבלת שבת מתקיימת פעילות מיוחדת להורים 
וילדים כגון שעת סיפור, יצירה, פעילות עם בעלי חיים ועוד. 
בסיום מדליקים ההורים והילדים ביחד נרות שבת ומקדשים 
על היין. במהלך הקיץ 2012 התקיימו קבלות שבת בגן שרה.

"העבר את זה הלאה" - במסגרת היוזמה בחרו במגוונים אלון 
להתמקד בערך 'תיקון עולם' דרך עשיית מעשים טובים 

בקהילה, הפעילות שהגיע לשיא סביב חג השבועות ותיקון 
ליל שבועות. התוכנית הכילה שלושה פרויקטים: הראשון היה 

הירתמות הילדים והוריהם בחג הפורים למען קשישי דיור מוגן 
רמת השרון. הילדים אפו אוזני המן, ארזו וקישטו את משלוחי 

מנות, הדפיסו דפי ברכה בעברית וברוסית  וחילקו את 
משלוחי המנות הצבעוניים והמשמחים לאוכלוסיית גיל הזהב. 
הפרויקט השני היה התנדבות להפעיל את הפרויקט "חוזרים 

לשחק במשחקים של פעם". בהם שיחקו באיי הגינה 
במשחקים כמו, גומי, חבל, קלאס, דג מלוח ועוד. צוות הצהרון 

הגיע לשחק ולהוביל את הפעילות ביחד עם אמהות ילדי 
הכיתה, שהיו שותפות לאורך כל הדרך בארגון ובהפקה. 

הפרויקט השלישי הוא תכנון ובנייה של גינת ירק ומשחקים 
לילדי צהרון "אוסישקין". המטרה העיקרית היא להפוך את 
השטח המוזנח לפינה נעימה עבור התלמידים, באמצעות 

יצירת תרומה לקהילה והפיכת הילדים לשגרירים של נתינה 
לשם נתינה. חברי הנהלת מגוונים אלון, עקיבא ומרים 

סדובסקי, נרתמו אף הם לפרויקט הגינה, שתלו והנחו את 
הילדים כיצד לשתול ולהשקות נכון את הערוגות. במסגרת 

הפרויקטיים השתתפו הילדים ב-3 סדנאות של מעגלי 
הקשבה והעצמה

"שרשרת זהב" -  פרויקט במגוונים נווה רסקו העוסק בקשר 
בין דורי ומורשת. התוכנית מיועדת לילדי צהרון אמירים 

בכיתות א', בשיתוף הסבים והסבתות שלהם. במסגרת 
התוכנית התקיימו מס' אירועים, בהם ישתתפו הסבים 

והסבתות יחד עם הנכדים/ות. האחד: בחנוכה. שלושים 
משפחות השתתפו הכינו ביחד חנוכיות תוצרת בית, הפיקו 

משמן זית ויצרו מטבעות שוקולד. את החנוכיות, שהכינו 
הילדים ביחד עם הסבים והסבתות, חילקו הילדים לוותיקי 
שכונת נווה רסקו. בשני, התקיים סדר ט"ו בשבט משותף. 
בשלישי, לפני פסח התקיים טיול משותף לסבים ונכדיהם 

ביערות הכרמל. ברביעי לפני שבועות התקיימה פעילות 
משותפת לסבים ונכדיהם ובחמישי,  בחג הסוכות התקיימה 
ארוחת צהריים משותפת בסוכת הצהרון, בה הילדים בישלו 

את ארוחת הצהריים לסבים ולסבתות. 

השנה התקיימו מספר פעילויות קהילתיות אשר נערכו ביחד 
עם תושבים מתנדבים שיזמו, בנו והוציאו לפועל את האירועים 

השונים. כך התקיימו להם: 
הפנינג "משחקים בדרך" במגוונים אלי כהן- במסגרת ההפנינג 
הוצפו כל הרחובות המקיפים את מגוונים אלי כהן במשחקים. 

התושבים נהנו מסדנאות יצירה, תיאטרון רחוב, הצגה ומופעים 
שונים והכל פרי יצירת חברי הנהלת מגוונים אלי כהן 
(תושבים מתנדבים) וצוות המרכז ובהשתתפות פעילה 

והפעלה של ילדי החוגים ותלמידי חטיבת הביניים קלמן.

"שלל שרב" - מופע משיריו של גידי גוב- ילדי צהרוני מגוונים 
גולן וקרית יערים קיימו מופע מחווה לשירי גידי גוב, הילדים 

למדו לאורך כל השנה על היוצר והמבצע גידי גוב. אורח 
הכבוד במופע היה גידי גוב ואשתו ענת ז"ל. שהתרגש מאד 

לשמוע את הילדים הצעירים שרים את שיריו בחן רב. 

"ילדי כל הזמנים" - ילדי גני יול"א בשכונה המערבית, בהנחיית 
מדריכי מגוונים גולן, ערכו במהלך השנה פעילויות בגן סביב 

השירים מתוכניות הטלוויזיה עליהם גדלו הוריהם, צפו 
בתוכניות, נחשפו לתכנים מהתוכניות הישנות והאהובות כמו: 

ריצ- רץ, קישקשתא, ועוד... בסיום העלו מופע מקצועי 
ומקסים משיריו לתשואות ההורים המתלהבים

"לגדול בריא" – ילדי גני הילדים בשכונת מורשה עברו פעילות 
סביב נושא הבריאות, בהנחיית מדריכי מגוונים קרית הצעירים 

וצוות הורים מתנדבים. כל גן הכין מיצג סביב הנושא  אשר 
הוצג בפני ההורים באחר צהריים שכולו כיף ופעילות 

משותפת של ההורים והילדים. בסיומו העלה כל גן מופע 
קצר.

גם מקומם של הפרויקטים הייחודים לא נפקד והשנה התקיימו 
מספר פרויקטים ייחודיים:

"טאון הול" - השנה התקיימו שלושה אירועים קהילתיים טרנס 
אטלנטיים ראשונים מסוגם. כאשר ברמת השרון ובניו יורק בו 
זמנית, התקיים שיח משותף. הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה 

בין רשת מגוונים למרכז היהודי בניו יורק 92Y. את הפאנל 
הנחתה ברמת השרון מירי איזין אל"מ במיל' ויועצת לענייני 

תקשורת זרה ולשעבר דוברת משרד ראש הממשלה 
לעיתונות זרה. ומהצד השני בניו יורק פרופ' ליאל לייבוביץ'. 
הדיונים נסבו סביב סוגיות בחברה הישראלית והאמריקאית. 
באירועים נוצר גם קשר ישיר בין התושבים משתי הקהילות, 

שדנו בנושאים עכשווים ובעיקר בצורך של קירוב בין קהילות 
שני הארגונים בדגש על בני נוער, צעירים וחינוך.

"משפחות עורכות זיכרון" - זוהי השנה השנייה בה מתקיים 
הפרויקט ייחודי של המרכז לתקשורת קהילתית, בשיתוף עם 
ארגון יד לבנים בעיר. הסדנה מאפשרת  למשפחות שכולות 

להפיק סרט הנצחה על יקירם שאבד.המשתתפים אספו 
חומרים על יקירם, ראיינו קרובי משפחה ובסוף התהליך אגדו 
וערכו את הכל לסרט קצר המספר את סיפור אהובם שנפל. 
תשע משפחות סיימו את הפרויקט בשנת הפעילות האחרונה.

גינה קהילתית - במגוונים אלי כהן. את הגינה הקהילתית 
מארגנים תושבים פעילים וסביבה מתקיימים אחת לשבוע 

פעילויות מיוחדות סביב נושאים אקולוגיים וכן פעילות לכל 
המשפחה. בנוסף נוספו השנה עוד ערוגות משפחתיות בהם 

כל משפחה מגדלת מני ירקות שונים. כמו כן, ישנן ערוגות 

משותפות לרווחת הקהילה, בהם צמחי תבלין, פרחים ועוד. 
תחום הספורט אף הוא לא נשכח והשנה זכו נבחרות מגוונים 

לשפע של הצטיינות ותעודת לשבח:
נבחרת התעמלות הקרקע והמכשירים ממגוונים קרית הצעירים 

זכתה זו השנה השישית ברציפות בתואר אלופות המדינה. 
בנות הנבחרת זכו ברוב המקומות הראשונים בקרב רב 

ובמקום הראשון הקבוצתי בכל הדרגות ללא יוצא מן הכלל. 
נציין רק את מקצתן: אלופות ישראל קבוצתי לליגה דרגה 2,  

אלופת ישראל דרגה 2 - ליהיא רז, אלופות ישראל קבוצתי 
לליגה דרגה 3, אלופת ישראל דרגה 3 - גאיה גבע, אלופת 

ישראל לליגה דרגה 4 – רומי הננסון, דרגה 5 - סגנית שנייה 
ליאור שוורץ ועוד מדליות רבות.

נבחרת הג'ודו ממגוונים גולן זכתה באליפות הארץ  בקטגורית 
המתחרים עד גיל 12 עת רועי רזניק מרמת השרון, זכה 

במקום שלישי באליפות ישראל. רועי הינו חניך ביה"ס לג'ודו 
של מגוונים גולן, בניהולה של נועה לאור.

קייטנות הקיץ - השנה נרשם מספר שיא של ילדים לקייטנות 
הקיץ של מגוונים. מעל 2,800 ילדים בילו את החופש הגדול 

בקייטנות מרכזי מגוונים. המגוון השנה היה גדול מתמיד. 
בשישה ממרכזי מגוונים  וב- 39 גני יול"א ו- 3 גני חצי יום 

ברחבי העיר הופעלו הילדים סביב נושאי עניין רבים: 
התעמלות קרקע וכיופים, ספורט, עיר הילדים, מחול, תיאטרון, 

אומנות, איכות הסביבה ועוד. בנוסף, התקיימו סדנת מחול 
מקצועיות במגוונים אלון וסדנת מבוכים ודרקונים במגוונים 

גולן. בגני הילדים התקיימה קייטנת "מגדל בבל" סביב נושא 
התקשורת.

גני תוכנית יול"א - ב-39 גני ילדים בהם מופעלת תוכנית יום 
לימודים ארוך (יול"א) על ידי רשת מגוונים, לומדים הילדים 
את שפת הג'ירף. בכל שנה בוחר הצוות הפדגוגי של יול"א 

נושא חינוכי מרכזי, העובר כחוט השני בכל הפעילויות בגני 
הילדים לאורך השנה. "שפת הג'ירף", היא שפה של תקשורת 

מקרבת ובלתי אלימה, הדוגלת בהבעת רגשות ושיח הדדי. 
השפה משתלבת הן באורח החיים היום יומי בגן וכן בפעילויות 

ואירועים סביב חגי ישראל, עונות השנה ועוד.

מרכז ההתנדבות, מפעיל כ-1800 מתנדבים ברחבי רמת השרון 
ב-32 ארגוני התנדבות וב-20 ארגונים המפעילים מתנדבים, 

מפעיל שני פרויקטי התנדבות ייחודים. הראשון הוא "תות 
ירוק" בשיתוף עם מחלקת התברואה ואיכות הסביבה בעיריית 

רמת השרון. בפרויקט חברים כ-20 תושבים המובילים את 
מהפכת המיחזור ברובע הדר ובהמשך ב 2013 ברובע נווה 

רסקו ומסבירים לתושבים על חשיבות המיחזור והשמירה על 
הסביבה. כמו כן, חברי הקבוצה מקיימים פעילויות מיוחדות 

בנושא. 

הפרויקט השני הוא "מדברים בסימנים"- מספר מתנדבים 
אשר למדו את שפת הסימנים ועוזרים לחרשים וכבדי שמיעה 

בעיר לתקשר עם גופים שונים. כמו כן, מקיימים המתנדבים 
פעילויות בבתי הספר, בצהרונים ובקייטנות בהם הם מלמדים 

את שפת הסימנים.

תחום הנוער הרחיב אף הוא את פעילותו בבית הנוער 
המחודש בשכונה המערבית והוא מרכז את כל פעילות הנוער 

ברמת השרון. במרכז חדר חזרות מושקע וכמו כן נערכים 
ערבי להקות וסדנאות ייחודיות, כמו גם מסיבות ואירועים לבני 

הנוער. השנה יצאה משלחת חוויה זו השנה החמישית 
במסגרת המשלחת נוסעים 18 בני נוער מרמת השרון ביחד 

עם 18 בני נוער מארצות הברית למסע חוצה אוקיינוס, 
שבועיים בישראל ושבועיים בארה"ב, בו שימת הדגש היא על 

מנהיגות, תרומה לקהילה וזהות יהודית. בשיאו של המסע, 
מתנדבים בני הנוער במחנה קיץ בסוואנה ג'ורג'יה, לילדים 

מעוטי יכולת, שמאורגן ןמנוהל כולו על ידי בני הנוער. 
תנועת הצופים השנה הרחיבה את פעילותה הקהילתית וילדי 

הצופים יצאו השנה למגוון פעילויות קהילתיות בהם: נקיון 
גינות ציבוריות ביחד עם מתנדבי "תות ירוק", ביקור בבית 

הדיור המוגן "בית בלב", הפורימון השנתי הוקדש השנה 
לטובת גיוס כספים לילדי ה'תחושון' והם אספו 2,500 ₪ 

שנתרמו לטובת ילדי המועדון. כ-800 ילדי שבט "נווה מגן" 
יצאו השנה למחנה הקיץ השנתי.

מחול - השנה הצטרף לבית הספר למחול אלי מזרחי שפתח 
סטודיו לריקודים סלונים תחת המרכז למחול מגוונים אלון. 

הסטודיו החדש והמאובזר נמצא במגוונים לוי ורוקדים בו 
מבוגרים, ילדים ונוער. כמו כן שתי משלחות של רקדני להקת 

"מחולה" מבית הספר למחול מגוונים אלון יצאו הקיץ 
לאירופה וייצגו את ישראל ואת רמת השרון. האחת הייתה 
בפסטיבל מחול בקפריסין בעיר "גוניאלי". השנייה, הייתה 

משלחת רקדנים של הלהקה הבוגרת "מחולה" רמת השרון  
שנסעה לקרואטיה לייצג את ישראל.

רשת "מגוונים" היא ארגון קהילתי, שמשתף את הקהילה 
ומופעל בשיתוף עם מתנדבים ותושבים מהקהילה. זו 

ההזדמנות להודות לאלפי המתנדבים, שמסייעים בפרויקטים 
השונים ולחברי הנהלות מרכזי מגוונים וחברי הדירקטוריון, 

העושים את מלאכה נפלאה, על טהרת ההתנדבות, למען 
הקהילה.

מגוונים – מרכזים 
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מגוונים – מרכזים רב תחומיים סיכום שנה
"מגוונים" רשת מרכזים רב תחומיים,  גאה להציג לכם, 

התושבים, עם סיומה של שנת 2012, מקצת ממה שהתחדש 
אצלנו, כולל הפעילויות והאירועים המרכזיים שהתקיימו 

ב"מגוונים" במהלך השנה האזרחית האחרונה:

מגוונים נווה גן - השנה הרחבנו את פעילות המרכז השביעי 
של רשת מגוונים. שנפתח אך בשנה שעברה, המרכז פועל 

בבית ספר ע"ש מאיר דורון ובו פעילות לכל המשפחה, החל 
מפעילות לגיל הרך, דרך צהרונים וכלה בחוגים לכל הגילאים, 

הרצאות למבוגרים ופעילויות קהילתיות לכל המשפחה.

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה - מרכז הגישור, שם לו 
למטרה להוות מענה עבור תושבי העיר, המצויים בסכסוכים 
שונים. לאורך השנה הרחיב המרכז את פעילותו כולל טיפול 
בגישורים והכשרת מגשרים לעבודה בקהילה. השנה, התחיל 

פרוייקט "גישור בחינוך" ילדי צהרון קרית יערים וגולן נהנו  
מסדנת "שפה גישורית", המועברת על ידי מגשרי המרכז, 
העושים עבודתם בהתנדבות, מציידים את הילדים בכלים 

ובכישורי חיים מעולם הגישור כגון מיומנויות הקשבה, הבנת 
האחר וצרכיו, הגעה לפתרונות תוך הידברות ועוד. כל זאת, 

כמובן, תוך התאמה לעולם הילדים ומושגיו. בסוף שנת 2012 
הורחבה הסדנה גם לגני תוכנית יול"א. 

תקדים -  קרן תקדים הושקה בשנה שעברה, בעת ההשקה 
נקבע (האלוף במי"ל) דוד עברי ליו"ר הקרן. שתי פעולות 

משמעותיות קודמו במהלך השנה שעברה: האחד, התקיים 
תהליך קהילתי מרתק של בחירת הפרויקטים הראשונים של 

הקרן:
1. פרויקט הדגל של הקרן - תכנון והקמת פארק-משלב, נגיש 

לילדים עם ובלי מוגבלויות בעיר. התכנון נעשה בשיתוף 
תושבים מתנדבים, עמותה בינ"ל וצוות מתכננים מקצועים 

ממשרדי קו בנוף – אדריכלי נוף. הפארק יכלול אזור מתקנים 
מיוחד ובנוסף לו: שביל שנקרא (בשלב זה) "הנתיב 

הפנטסטי", שהינו שביל ראשון בעולם שלכל אורכו מתקנים 
והפעלות.

2. השקת פיילוט ראשון של קורס מיוחד לבני נוער בעיר רמת 
השרון וכן באזור חבל לכיש, הבא להכשיר בני נוער אלה 

להיות יזמים חברתיים יעילים ומוצלחים.
3. קבוצת מנהיגות צעירה של הקרן (פעילים בני 25-40) 
המובילים מהלך של שדרוג ומיתוג מרכז הנוער היישובי 

היחידי בעיר. ביוזמה זו שותפים בני נוער, מגוונים גולן וועדי 
ההורים של בתי הספר שבמקום.

השני, הושק מבצע גיוס קהילתי הראשון במדינת ישראל, 
הדגש החשוב במעלה של המבצע – הפנייה לכלל תושבי 

העיר להירתם לפרויקטים של הקרן: לרווחת העיר ולהמשך 
גיבושה כקהילה המבוססת על אחריות הדדית עם כלל 

משחקים בדרך  - אירוע קהילתי ב"מגוונים אלי כהן".

חבריה. בסה"כ עד היום גויסו כ-1,000,000 ₪ למימוש חלום 
הקרן והעיר. היעד: 3,800,000 ₪ אז מלאכתנו טרם הסתיימה 
ואנו פונים אל תושבי העיר להמשיך ולתרום לטובת פיתוחה 

של רמת השרון.  

"עמוד ענן" - במהלך חודש נובמבר התקיים מבצע "עמוד ענן"  
ברצועת עזה ותושבים רבים בדרום יישבו במקלטים במשך 

כשבוע.  רמת  השרון נרתמה למאמץ ובמסגרת המבצע 
התארחו במרכזי מגוונים השונים  1,300 מתושבי הדרום בהם 

תושבי שדרות, אופקים, מושבים מהמועצה המקומית מרחבים. 
ומכפר הקליטה "איבים" הגיעו עולים חדשים מאתיופיה. 

במהלך כל השבוע, נהנו ההורים והילדים משפע של 
פעילויות, משחקים, הפעלות והצגות שהועברו על ידי צוות 

מגוונים מהמרכזים והתחומים השונים, מתנדבים רבים, רובם 
מקהילת "חכמת הלב" ואמנים ומדריכים שהתנדבו על מנת 

לשמח את לב הילדים וההורים. כמו כן, היו תושבים וקהילות, 
שתרמו כספים הן דרך "חכמת הלב" והן דרך מגוונים, ואפשרו 

בכך לממן את האוטובוסים, המזון וחומרי ההפעלה.
בנוסף, בצהרונים ובגני תוכנית יול"א נאספו מאות צעצועים, 

משחקים וספרים, שנתרמו לילדי אופקים ויבנה השוהים 
במקלטים.  וכן תושבים רבים מרמת השרון אירחו משפחות 

מהדרום בבתיהם. 

יום "עושים טוב" - בחודש נובמבר צוין ברחבי העולם            
ה-Mitzva Day -  יום שכולו מעשים טובים למען הזולת. רשת 

מגוונים היא הראשונה בישראל שהצטרפה ליוזמה 
הבינלאומית תחת הכותרת "עושים טוב". את היום ציינו 

במסגרות השונות במגוונים, ובשיתוף עם ה-92Y, המרכז 
היהודי השותף בניו יורק. בשל מבצע עמוד ענן חלק 

מהפעילויות ביום זה נסובו לטובת תושבי הדרום עת נאספו 
ספרים וצעצועים. בנוסף ילדי צהרוני מגוונים גולן וקרית 

יערים הכינו טיסנים אותם חילקו לילדים במחלקות ילדים 
בבתי חולים, ודמי חנוכה לטובת ילדי "התחושון". באי לובי 

מגוונים גולן הכינו חנוכיות וברכות אותם העבירו למעון 
לנשים מוכות בהרצליה, קהילת שבבה הכינה חמסות וברכות 

הבית אותם חילקה בבית דיור מוגן בשכונה. ילדי גן ברקן 
ואורנים הכינו תעודות הוקרה למתנדבי של"מ בחינוך וזה"ב 

בגן, שיחולקו למתנדבים בחודש דצמבר, במסגרת קבלת 
תעודות הוקרה  בבית המתנדב.

מרכז "גוונים" לתרבות יהודית ישראלית - בשנים האחרונות 
שמים ברשת מגוונים באמצעות מרכז "גוונים" דגש מיוחד על 
פעילויות ברוח יהודית ישראלית לקהלים שונים. המרכז פועל 
על פי ההשקפה, כי לכל אחד ואחת הזכות לחיות ולחוות את 

יהדותו וישראליותו על פי השקפת עולמו. המרכז מקיים 
פעילויות רבות בנושא וכששת אלפים תושבים השתתפו 

לאורך השנה בפרויקטים שונים, בהם:
פסטיבל לקולנוע יהודי ישראלי ליוצרים צעירים התקיים זו 
השנה השישית. הפסטיבל מציג סרטים של יוצרים צעירים 

העוסקים בסוגיות ודילמות מעולם התרבות היהודית והחברה 
הישראלית. הפסטיבל הופק בשיתוף פעולה עם קהילות 

שונות בקהילה כמו חכמת הלב וקהילת "בראשית".
ט"ו בשבט - במסגרת אירועי היום הירוק המסורתיים במגוונים 

אלון, התקיים סדר ט"ו בשבט כמו כן, התקיימו סדרי ט"ו 
בשבט בצהרוני מגוונים, בחלקם בשיתוף ההורים.

שבועות - "קהילולה", תהלוכת שבועות  אשר יצאה ממגוונים 
נווה רסקו ובה אספו הילדים טנא מבתי התושבים. בסיום 

התהלוכה נהנו הילדים וההורים מפעילויות והופעות ברוח 
החג.. 

"שבועות בשבוע" - אירוע קהילתי במגוונים אלון, האירוע כלל 
הרקדה של הורים, ילדים וסבים/סבתות עם גליה כהנא, 

סדנאות שונות, תערוכת צילומים מקצועית "העבר את זה 
הלאה" (צלם: חנן שפיר. אוצרת: גילי קודמן) ומופע של 

 Unplag))'קבוצת 'טררם' - במופע החדש: 'טררם אנפלג
ללא תשלום.

ארוחת ראש השנה - זו השנה השלישית, בה התקיימה סעודת 
ראש השנה במגוונים אלי כהן הסעודה פתוחה לכל מי שחפץ 

לערוך את ארוחת החג באווירה קהילתית פתוחה 
פלורליסטית

.

"יום כיפור לכולם" -  גם השנה התקיימו תפילות יום כיפור 
ברחבי העיר. במגוונים אלון ובמגוונים לוי התקיימו מניינים 

בשיתוף עם ארגון "צוהר", בהם השתתפו כ-1,000 איש.
"להתפלל מחדש" -  כמה ימים לפני יום כיפור, התקיים ערב 

מיוחד  תחת השם "להתפלל מחדש". במסגרתו,  דנו ישראלים 
חילונים וחובשי כיפה ביחד במשמעות התפילה בימינו, בליווי 

מוסיקלי עשיר ומופע שירה מיוחד של הרכב "קולות רבים" 
ובהנחיית הסופר אבי שגיא ואיש הרוח רני יגר, מייסד בית 

תפילה ישראלי. הערב היווה נדבך אחד בסדרה של אירועים 
שהתקיימו ברחבי הארץ שהתקיימו ביוזמת מכון הרטמן. 

ברמת השרון הערב התקיים בשיתוף עם קהילות 'דרכי נועם 
ו'חכמת הלב'. 

על מנת להרחיב את יריעת הפעילות בתחום התרבות 
היהודית - ישראלית, חברה רשת מגוונים לשיתוף פעולה עם 

החברה למתנ"סים וקרן אביחי, לפיילוט במסגרת תוכנית בי"ת 
(בתי יוצר קהילתיים). במסגרת זו החלו לפעול פרויקטים 

שמוגדרים כ"חממות קהילתיות" ומטרתם לאמן אנשי צוות 
ותושבים ביצירת ופיתוח פרויקטים קהילתיים. הפרויקטים 

הינם פרויקטים ארוכי טווח המתקיימים במרכזי מגוונים 
השונים בשיתוף עם ועדות היגוי המורכבות מתושבים פעילים 

וחברי צוות.

שבבה - קבלת שבת בסבבה, פועלת במגוונים קרית הצעירים. 
מביאה מידי שבועיים משפחות, לקבלת שבת קהילתית ברוח 
פתוחה ופלורליסטית. את קבלות השבת מתכננים חברי צוות 

ועדת היגוי המורכבת מתושבים הורים לילדים וחברי צוות 
מגוונים. בכל קבלת שבת מתקיימת פעילות מיוחדת להורים 
וילדים כגון שעת סיפור, יצירה, פעילות עם בעלי חיים ועוד. 
בסיום מדליקים ההורים והילדים ביחד נרות שבת ומקדשים 
על היין. במהלך הקיץ 2012 התקיימו קבלות שבת בגן שרה.

"העבר את זה הלאה" - במסגרת היוזמה בחרו במגוונים אלון 
להתמקד בערך 'תיקון עולם' דרך עשיית מעשים טובים 

בקהילה, הפעילות שהגיע לשיא סביב חג השבועות ותיקון 
ליל שבועות. התוכנית הכילה שלושה פרויקטים: הראשון היה 

הירתמות הילדים והוריהם בחג הפורים למען קשישי דיור מוגן 
רמת השרון. הילדים אפו אוזני המן, ארזו וקישטו את משלוחי 

מנות, הדפיסו דפי ברכה בעברית וברוסית  וחילקו את 
משלוחי המנות הצבעוניים והמשמחים לאוכלוסיית גיל הזהב. 
הפרויקט השני היה התנדבות להפעיל את הפרויקט "חוזרים 

לשחק במשחקים של פעם". בהם שיחקו באיי הגינה 
במשחקים כמו, גומי, חבל, קלאס, דג מלוח ועוד. צוות הצהרון 

הגיע לשחק ולהוביל את הפעילות ביחד עם אמהות ילדי 
הכיתה, שהיו שותפות לאורך כל הדרך בארגון ובהפקה. 

הפרויקט השלישי הוא תכנון ובנייה של גינת ירק ומשחקים 
לילדי צהרון "אוסישקין". המטרה העיקרית היא להפוך את 
השטח המוזנח לפינה נעימה עבור התלמידים, באמצעות 

יצירת תרומה לקהילה והפיכת הילדים לשגרירים של נתינה 
לשם נתינה. חברי הנהלת מגוונים אלון, עקיבא ומרים 

סדובסקי, נרתמו אף הם לפרויקט הגינה, שתלו והנחו את 
הילדים כיצד לשתול ולהשקות נכון את הערוגות. במסגרת 

הפרויקטיים השתתפו הילדים ב-3 סדנאות של מעגלי 
הקשבה והעצמה

"שרשרת זהב" -  פרויקט במגוונים נווה רסקו העוסק בקשר 
בין דורי ומורשת. התוכנית מיועדת לילדי צהרון אמירים 

בכיתות א', בשיתוף הסבים והסבתות שלהם. במסגרת 
התוכנית התקיימו מס' אירועים, בהם ישתתפו הסבים 

והסבתות יחד עם הנכדים/ות. האחד: בחנוכה. שלושים 
משפחות השתתפו הכינו ביחד חנוכיות תוצרת בית, הפיקו 

משמן זית ויצרו מטבעות שוקולד. את החנוכיות, שהכינו 
הילדים ביחד עם הסבים והסבתות, חילקו הילדים לוותיקי 
שכונת נווה רסקו. בשני, התקיים סדר ט"ו בשבט משותף. 
בשלישי, לפני פסח התקיים טיול משותף לסבים ונכדיהם 

ביערות הכרמל. ברביעי לפני שבועות התקיימה פעילות 
משותפת לסבים ונכדיהם ובחמישי,  בחג הסוכות התקיימה 
ארוחת צהריים משותפת בסוכת הצהרון, בה הילדים בישלו 

את ארוחת הצהריים לסבים ולסבתות. 

השנה התקיימו מספר פעילויות קהילתיות אשר נערכו ביחד 
עם תושבים מתנדבים שיזמו, בנו והוציאו לפועל את האירועים 

השונים. כך התקיימו להם: 
הפנינג "משחקים בדרך" במגוונים אלי כהן- במסגרת ההפנינג 
הוצפו כל הרחובות המקיפים את מגוונים אלי כהן במשחקים. 

התושבים נהנו מסדנאות יצירה, תיאטרון רחוב, הצגה ומופעים 
שונים והכל פרי יצירת חברי הנהלת מגוונים אלי כהן 
(תושבים מתנדבים) וצוות המרכז ובהשתתפות פעילה 

והפעלה של ילדי החוגים ותלמידי חטיבת הביניים קלמן.

"שלל שרב" - מופע משיריו של גידי גוב- ילדי צהרוני מגוונים 
גולן וקרית יערים קיימו מופע מחווה לשירי גידי גוב, הילדים 

למדו לאורך כל השנה על היוצר והמבצע גידי גוב. אורח 
הכבוד במופע היה גידי גוב ואשתו ענת ז"ל. שהתרגש מאד 

לשמוע את הילדים הצעירים שרים את שיריו בחן רב. 

"ילדי כל הזמנים" - ילדי גני יול"א בשכונה המערבית, בהנחיית 
מדריכי מגוונים גולן, ערכו במהלך השנה פעילויות בגן סביב 

השירים מתוכניות הטלוויזיה עליהם גדלו הוריהם, צפו 
בתוכניות, נחשפו לתכנים מהתוכניות הישנות והאהובות כמו: 

ריצ- רץ, קישקשתא, ועוד... בסיום העלו מופע מקצועי 
ומקסים משיריו לתשואות ההורים המתלהבים

"לגדול בריא" – ילדי גני הילדים בשכונת מורשה עברו פעילות 
סביב נושא הבריאות, בהנחיית מדריכי מגוונים קרית הצעירים 

וצוות הורים מתנדבים. כל גן הכין מיצג סביב הנושא  אשר 
הוצג בפני ההורים באחר צהריים שכולו כיף ופעילות 

משותפת של ההורים והילדים. בסיומו העלה כל גן מופע 
קצר.

גם מקומם של הפרויקטים הייחודים לא נפקד והשנה התקיימו 
מספר פרויקטים ייחודיים:

"טאון הול" - השנה התקיימו שלושה אירועים קהילתיים טרנס 
אטלנטיים ראשונים מסוגם. כאשר ברמת השרון ובניו יורק בו 
זמנית, התקיים שיח משותף. הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה 

בין רשת מגוונים למרכז היהודי בניו יורק 92Y. את הפאנל 
הנחתה ברמת השרון מירי איזין אל"מ במיל' ויועצת לענייני 

תקשורת זרה ולשעבר דוברת משרד ראש הממשלה 
לעיתונות זרה. ומהצד השני בניו יורק פרופ' ליאל לייבוביץ'. 
הדיונים נסבו סביב סוגיות בחברה הישראלית והאמריקאית. 
באירועים נוצר גם קשר ישיר בין התושבים משתי הקהילות, 

שדנו בנושאים עכשווים ובעיקר בצורך של קירוב בין קהילות 
שני הארגונים בדגש על בני נוער, צעירים וחינוך.

"משפחות עורכות זיכרון" - זוהי השנה השנייה בה מתקיים 
הפרויקט ייחודי של המרכז לתקשורת קהילתית, בשיתוף עם 
ארגון יד לבנים בעיר. הסדנה מאפשרת  למשפחות שכולות 

להפיק סרט הנצחה על יקירם שאבד.המשתתפים אספו 
חומרים על יקירם, ראיינו קרובי משפחה ובסוף התהליך אגדו 
וערכו את הכל לסרט קצר המספר את סיפור אהובם שנפל. 
תשע משפחות סיימו את הפרויקט בשנת הפעילות האחרונה.

גינה קהילתית - במגוונים אלי כהן. את הגינה הקהילתית 
מארגנים תושבים פעילים וסביבה מתקיימים אחת לשבוע 

פעילויות מיוחדות סביב נושאים אקולוגיים וכן פעילות לכל 
המשפחה. בנוסף נוספו השנה עוד ערוגות משפחתיות בהם 

כל משפחה מגדלת מני ירקות שונים. כמו כן, ישנן ערוגות 

משותפות לרווחת הקהילה, בהם צמחי תבלין, פרחים ועוד. 
תחום הספורט אף הוא לא נשכח והשנה זכו נבחרות מגוונים 

לשפע של הצטיינות ותעודת לשבח:
נבחרת התעמלות הקרקע והמכשירים ממגוונים קרית הצעירים 

זכתה זו השנה השישית ברציפות בתואר אלופות המדינה. 
בנות הנבחרת זכו ברוב המקומות הראשונים בקרב רב 

ובמקום הראשון הקבוצתי בכל הדרגות ללא יוצא מן הכלל. 
נציין רק את מקצתן: אלופות ישראל קבוצתי לליגה דרגה 2,  

אלופת ישראל דרגה 2 - ליהיא רז, אלופות ישראל קבוצתי 
לליגה דרגה 3, אלופת ישראל דרגה 3 - גאיה גבע, אלופת 

ישראל לליגה דרגה 4 – רומי הננסון, דרגה 5 - סגנית שנייה 
ליאור שוורץ ועוד מדליות רבות.

נבחרת הג'ודו ממגוונים גולן זכתה באליפות הארץ  בקטגורית 
המתחרים עד גיל 12 עת רועי רזניק מרמת השרון, זכה 

במקום שלישי באליפות ישראל. רועי הינו חניך ביה"ס לג'ודו 
של מגוונים גולן, בניהולה של נועה לאור.

קייטנות הקיץ - השנה נרשם מספר שיא של ילדים לקייטנות 
הקיץ של מגוונים. מעל 2,800 ילדים בילו את החופש הגדול 

בקייטנות מרכזי מגוונים. המגוון השנה היה גדול מתמיד. 
בשישה ממרכזי מגוונים  וב- 39 גני יול"א ו- 3 גני חצי יום 

ברחבי העיר הופעלו הילדים סביב נושאי עניין רבים: 
התעמלות קרקע וכיופים, ספורט, עיר הילדים, מחול, תיאטרון, 

אומנות, איכות הסביבה ועוד. בנוסף, התקיימו סדנת מחול 
מקצועיות במגוונים אלון וסדנת מבוכים ודרקונים במגוונים 

גולן. בגני הילדים התקיימה קייטנת "מגדל בבל" סביב נושא 
התקשורת.

גני תוכנית יול"א - ב-39 גני ילדים בהם מופעלת תוכנית יום 
לימודים ארוך (יול"א) על ידי רשת מגוונים, לומדים הילדים 
את שפת הג'ירף. בכל שנה בוחר הצוות הפדגוגי של יול"א 

נושא חינוכי מרכזי, העובר כחוט השני בכל הפעילויות בגני 
הילדים לאורך השנה. "שפת הג'ירף", היא שפה של תקשורת 

מקרבת ובלתי אלימה, הדוגלת בהבעת רגשות ושיח הדדי. 
השפה משתלבת הן באורח החיים היום יומי בגן וכן בפעילויות 

ואירועים סביב חגי ישראל, עונות השנה ועוד.

מרכז ההתנדבות, מפעיל כ-1800 מתנדבים ברחבי רמת השרון 
ב-32 ארגוני התנדבות וב-20 ארגונים המפעילים מתנדבים, 

מפעיל שני פרויקטי התנדבות ייחודים. הראשון הוא "תות 
ירוק" בשיתוף עם מחלקת התברואה ואיכות הסביבה בעיריית 

רמת השרון. בפרויקט חברים כ-20 תושבים המובילים את 
מהפכת המיחזור ברובע הדר ובהמשך ב 2013 ברובע נווה 

רסקו ומסבירים לתושבים על חשיבות המיחזור והשמירה על 
הסביבה. כמו כן, חברי הקבוצה מקיימים פעילויות מיוחדות 

בנושא. 

הפרויקט השני הוא "מדברים בסימנים"- מספר מתנדבים 
אשר למדו את שפת הסימנים ועוזרים לחרשים וכבדי שמיעה 

בעיר לתקשר עם גופים שונים. כמו כן, מקיימים המתנדבים 
פעילויות בבתי הספר, בצהרונים ובקייטנות בהם הם מלמדים 

את שפת הסימנים.

תחום הנוער הרחיב אף הוא את פעילותו בבית הנוער 
המחודש בשכונה המערבית והוא מרכז את כל פעילות הנוער 

ברמת השרון. במרכז חדר חזרות מושקע וכמו כן נערכים 
ערבי להקות וסדנאות ייחודיות, כמו גם מסיבות ואירועים לבני 

הנוער. השנה יצאה משלחת חוויה זו השנה החמישית 
במסגרת המשלחת נוסעים 18 בני נוער מרמת השרון ביחד 

עם 18 בני נוער מארצות הברית למסע חוצה אוקיינוס, 
שבועיים בישראל ושבועיים בארה"ב, בו שימת הדגש היא על 

מנהיגות, תרומה לקהילה וזהות יהודית. בשיאו של המסע, 
מתנדבים בני הנוער במחנה קיץ בסוואנה ג'ורג'יה, לילדים 

מעוטי יכולת, שמאורגן ןמנוהל כולו על ידי בני הנוער. 
תנועת הצופים השנה הרחיבה את פעילותה הקהילתית וילדי 

הצופים יצאו השנה למגוון פעילויות קהילתיות בהם: נקיון 
גינות ציבוריות ביחד עם מתנדבי "תות ירוק", ביקור בבית 

הדיור המוגן "בית בלב", הפורימון השנתי הוקדש השנה 
לטובת גיוס כספים לילדי ה'תחושון' והם אספו 2,500 ₪ 

שנתרמו לטובת ילדי המועדון. כ-800 ילדי שבט "נווה מגן" 
יצאו השנה למחנה הקיץ השנתי.

מחול - השנה הצטרף לבית הספר למחול אלי מזרחי שפתח 
סטודיו לריקודים סלונים תחת המרכז למחול מגוונים אלון. 

הסטודיו החדש והמאובזר נמצא במגוונים לוי ורוקדים בו 
מבוגרים, ילדים ונוער. כמו כן שתי משלחות של רקדני להקת 

"מחולה" מבית הספר למחול מגוונים אלון יצאו הקיץ 
לאירופה וייצגו את ישראל ואת רמת השרון. האחת הייתה 
בפסטיבל מחול בקפריסין בעיר "גוניאלי". השנייה, הייתה 

משלחת רקדנים של הלהקה הבוגרת "מחולה" רמת השרון  
שנסעה לקרואטיה לייצג את ישראל.

רשת "מגוונים" היא ארגון קהילתי, שמשתף את הקהילה 
ומופעל בשיתוף עם מתנדבים ותושבים מהקהילה. זו 

ההזדמנות להודות לאלפי המתנדבים, שמסייעים בפרויקטים 
השונים ולחברי הנהלות מרכזי מגוונים וחברי הדירקטוריון, 

העושים את מלאכה נפלאה, על טהרת ההתנדבות, למען 
הקהילה.

מגוונים – מרכזים 
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מגוונים – מרכזים רב תחומיים סיכום שנה
"מגוונים" רשת מרכזים רב תחומיים,  גאה להציג לכם, 

התושבים, עם סיומה של שנת 2012, מקצת ממה שהתחדש 
אצלנו, כולל הפעילויות והאירועים המרכזיים שהתקיימו 

ב"מגוונים" במהלך השנה האזרחית האחרונה:

מגוונים נווה גן - השנה הרחבנו את פעילות המרכז השביעי 
של רשת מגוונים. שנפתח אך בשנה שעברה, המרכז פועל 

בבית ספר ע"ש מאיר דורון ובו פעילות לכל המשפחה, החל 
מפעילות לגיל הרך, דרך צהרונים וכלה בחוגים לכל הגילאים, 

הרצאות למבוגרים ופעילויות קהילתיות לכל המשפחה.

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה - מרכז הגישור, שם לו 
למטרה להוות מענה עבור תושבי העיר, המצויים בסכסוכים 
שונים. לאורך השנה הרחיב המרכז את פעילותו כולל טיפול 
בגישורים והכשרת מגשרים לעבודה בקהילה. השנה, התחיל 

פרוייקט "גישור בחינוך" ילדי צהרון קרית יערים וגולן נהנו  
מסדנת "שפה גישורית", המועברת על ידי מגשרי המרכז, 
העושים עבודתם בהתנדבות, מציידים את הילדים בכלים 

ובכישורי חיים מעולם הגישור כגון מיומנויות הקשבה, הבנת 
האחר וצרכיו, הגעה לפתרונות תוך הידברות ועוד. כל זאת, 

כמובן, תוך התאמה לעולם הילדים ומושגיו. בסוף שנת 2012 
הורחבה הסדנה גם לגני תוכנית יול"א. 

תקדים -  קרן תקדים הושקה בשנה שעברה, בעת ההשקה 
נקבע (האלוף במי"ל) דוד עברי ליו"ר הקרן. שתי פעולות 

משמעותיות קודמו במהלך השנה שעברה: האחד, התקיים 
תהליך קהילתי מרתק של בחירת הפרויקטים הראשונים של 

הקרן:
1. פרויקט הדגל של הקרן - תכנון והקמת פארק-משלב, נגיש 

לילדים עם ובלי מוגבלויות בעיר. התכנון נעשה בשיתוף 
תושבים מתנדבים, עמותה בינ"ל וצוות מתכננים מקצועים 

ממשרדי קו בנוף – אדריכלי נוף. הפארק יכלול אזור מתקנים 
מיוחד ובנוסף לו: שביל שנקרא (בשלב זה) "הנתיב 

הפנטסטי", שהינו שביל ראשון בעולם שלכל אורכו מתקנים 
והפעלות.

2. השקת פיילוט ראשון של קורס מיוחד לבני נוער בעיר רמת 
השרון וכן באזור חבל לכיש, הבא להכשיר בני נוער אלה 

להיות יזמים חברתיים יעילים ומוצלחים.
3. קבוצת מנהיגות צעירה של הקרן (פעילים בני 25-40) 
המובילים מהלך של שדרוג ומיתוג מרכז הנוער היישובי 

היחידי בעיר. ביוזמה זו שותפים בני נוער, מגוונים גולן וועדי 
ההורים של בתי הספר שבמקום.

השני, הושק מבצע גיוס קהילתי הראשון במדינת ישראל, 
הדגש החשוב במעלה של המבצע – הפנייה לכלל תושבי 

העיר להירתם לפרויקטים של הקרן: לרווחת העיר ולהמשך 
גיבושה כקהילה המבוססת על אחריות הדדית עם כלל 

חבריה. בסה"כ עד היום גויסו כ-1,000,000 ₪ למימוש חלום 
הקרן והעיר. היעד: 3,800,000 ₪ אז מלאכתנו טרם הסתיימה 
ואנו פונים אל תושבי העיר להמשיך ולתרום לטובת פיתוחה 

של רמת השרון.  

"עמוד ענן" - במהלך חודש נובמבר התקיים מבצע "עמוד ענן"  
ברצועת עזה ותושבים רבים בדרום יישבו במקלטים במשך 

כשבוע.  רמת  השרון נרתמה למאמץ ובמסגרת המבצע 
התארחו במרכזי מגוונים השונים  1,300 מתושבי הדרום בהם 

תושבי שדרות, אופקים, מושבים מהמועצה המקומית מרחבים. 
ומכפר הקליטה "איבים" הגיעו עולים חדשים מאתיופיה. 

במהלך כל השבוע, נהנו ההורים והילדים משפע של 
פעילויות, משחקים, הפעלות והצגות שהועברו על ידי צוות 

מגוונים מהמרכזים והתחומים השונים, מתנדבים רבים, רובם 
מקהילת "חכמת הלב" ואמנים ומדריכים שהתנדבו על מנת 

לשמח את לב הילדים וההורים. כמו כן, היו תושבים וקהילות, 
שתרמו כספים הן דרך "חכמת הלב" והן דרך מגוונים, ואפשרו 

בכך לממן את האוטובוסים, המזון וחומרי ההפעלה.
בנוסף, בצהרונים ובגני תוכנית יול"א נאספו מאות צעצועים, 

משחקים וספרים, שנתרמו לילדי אופקים ויבנה השוהים 
במקלטים.  וכן תושבים רבים מרמת השרון אירחו משפחות 

מהדרום בבתיהם. 

יום "עושים טוב" - בחודש נובמבר צוין ברחבי העולם            
ה-Mitzva Day -  יום שכולו מעשים טובים למען הזולת. רשת 

מגוונים היא הראשונה בישראל שהצטרפה ליוזמה 
הבינלאומית תחת הכותרת "עושים טוב". את היום ציינו 

במסגרות השונות במגוונים, ובשיתוף עם ה-92Y, המרכז 
היהודי השותף בניו יורק. בשל מבצע עמוד ענן חלק 

מהפעילויות ביום זה נסובו לטובת תושבי הדרום עת נאספו 
ספרים וצעצועים. בנוסף ילדי צהרוני מגוונים גולן וקרית 

יערים הכינו טיסנים אותם חילקו לילדים במחלקות ילדים 
בבתי חולים, ודמי חנוכה לטובת ילדי "התחושון". באי לובי 

מגוונים גולן הכינו חנוכיות וברכות אותם העבירו למעון 
לנשים מוכות בהרצליה, קהילת שבבה הכינה חמסות וברכות 

הבית אותם חילקה בבית דיור מוגן בשכונה. ילדי גן ברקן 
ואורנים הכינו תעודות הוקרה למתנדבי של"מ בחינוך וזה"ב 

בגן, שיחולקו למתנדבים בחודש דצמבר, במסגרת קבלת 
תעודות הוקרה  בבית המתנדב.

מרכז "גוונים" לתרבות יהודית ישראלית - בשנים האחרונות 
שמים ברשת מגוונים באמצעות מרכז "גוונים" דגש מיוחד על 
פעילויות ברוח יהודית ישראלית לקהלים שונים. המרכז פועל 
על פי ההשקפה, כי לכל אחד ואחת הזכות לחיות ולחוות את 

יהדותו וישראליותו על פי השקפת עולמו. המרכז מקיים 
פעילויות רבות בנושא וכששת אלפים תושבים השתתפו 

לאורך השנה בפרויקטים שונים, בהם:
פסטיבל לקולנוע יהודי ישראלי ליוצרים צעירים התקיים זו 
השנה השישית. הפסטיבל מציג סרטים של יוצרים צעירים 

העוסקים בסוגיות ודילמות מעולם התרבות היהודית והחברה 
הישראלית. הפסטיבל הופק בשיתוף פעולה עם קהילות 

שונות בקהילה כמו חכמת הלב וקהילת "בראשית".
ט"ו בשבט - במסגרת אירועי היום הירוק המסורתיים במגוונים 

אלון, התקיים סדר ט"ו בשבט כמו כן, התקיימו סדרי ט"ו 
בשבט בצהרוני מגוונים, בחלקם בשיתוף ההורים.

שבועות - "קהילולה", תהלוכת שבועות  אשר יצאה ממגוונים 
נווה רסקו ובה אספו הילדים טנא מבתי התושבים. בסיום 

התהלוכה נהנו הילדים וההורים מפעילויות והופעות ברוח 
החג.. 

"שבועות בשבוע" - אירוע קהילתי במגוונים אלון, האירוע כלל 
הרקדה של הורים, ילדים וסבים/סבתות עם גליה כהנא, 

סדנאות שונות, תערוכת צילומים מקצועית "העבר את זה 
הלאה" (צלם: חנן שפיר. אוצרת: גילי קודמן) ומופע של 

 Unplag))'קבוצת 'טררם' - במופע החדש: 'טררם אנפלג
ללא תשלום.

ארוחת ראש השנה - זו השנה השלישית, בה התקיימה סעודת 
ראש השנה במגוונים אלי כהן הסעודה פתוחה לכל מי שחפץ 

לערוך את ארוחת החג באווירה קהילתית פתוחה 
פלורליסטית

.

"יום כיפור לכולם" -  גם השנה התקיימו תפילות יום כיפור 
ברחבי העיר. במגוונים אלון ובמגוונים לוי התקיימו מניינים 

בשיתוף עם ארגון "צוהר", בהם השתתפו כ-1,000 איש.
"להתפלל מחדש" -  כמה ימים לפני יום כיפור, התקיים ערב 

מיוחד  תחת השם "להתפלל מחדש". במסגרתו,  דנו ישראלים 
חילונים וחובשי כיפה ביחד במשמעות התפילה בימינו, בליווי 

מוסיקלי עשיר ומופע שירה מיוחד של הרכב "קולות רבים" 
ובהנחיית הסופר אבי שגיא ואיש הרוח רני יגר, מייסד בית 

תפילה ישראלי. הערב היווה נדבך אחד בסדרה של אירועים 
שהתקיימו ברחבי הארץ שהתקיימו ביוזמת מכון הרטמן. 

ברמת השרון הערב התקיים בשיתוף עם קהילות 'דרכי נועם 
ו'חכמת הלב'. 

על מנת להרחיב את יריעת הפעילות בתחום התרבות 
היהודית - ישראלית, חברה רשת מגוונים לשיתוף פעולה עם 

החברה למתנ"סים וקרן אביחי, לפיילוט במסגרת תוכנית בי"ת 
(בתי יוצר קהילתיים). במסגרת זו החלו לפעול פרויקטים 

שמוגדרים כ"חממות קהילתיות" ומטרתם לאמן אנשי צוות 
ותושבים ביצירת ופיתוח פרויקטים קהילתיים. הפרויקטים 

הינם פרויקטים ארוכי טווח המתקיימים במרכזי מגוונים 
השונים בשיתוף עם ועדות היגוי המורכבות מתושבים פעילים 

וחברי צוות.

שבבה - קבלת שבת בסבבה, פועלת במגוונים קרית הצעירים. 
מביאה מידי שבועיים משפחות, לקבלת שבת קהילתית ברוח 
פתוחה ופלורליסטית. את קבלות השבת מתכננים חברי צוות 

ועדת היגוי המורכבת מתושבים הורים לילדים וחברי צוות 
מגוונים. בכל קבלת שבת מתקיימת פעילות מיוחדת להורים 
וילדים כגון שעת סיפור, יצירה, פעילות עם בעלי חיים ועוד. 
בסיום מדליקים ההורים והילדים ביחד נרות שבת ומקדשים 
על היין. במהלך הקיץ 2012 התקיימו קבלות שבת בגן שרה.

"העבר את זה הלאה" - במסגרת היוזמה בחרו במגוונים אלון 
להתמקד בערך 'תיקון עולם' דרך עשיית מעשים טובים 

בקהילה, הפעילות שהגיע לשיא סביב חג השבועות ותיקון 
ליל שבועות. התוכנית הכילה שלושה פרויקטים: הראשון היה 

הירתמות הילדים והוריהם בחג הפורים למען קשישי דיור מוגן 
רמת השרון. הילדים אפו אוזני המן, ארזו וקישטו את משלוחי 

מנות, הדפיסו דפי ברכה בעברית וברוסית  וחילקו את 
משלוחי המנות הצבעוניים והמשמחים לאוכלוסיית גיל הזהב. 
הפרויקט השני היה התנדבות להפעיל את הפרויקט "חוזרים 

לשחק במשחקים של פעם". בהם שיחקו באיי הגינה 
במשחקים כמו, גומי, חבל, קלאס, דג מלוח ועוד. צוות הצהרון 

הגיע לשחק ולהוביל את הפעילות ביחד עם אמהות ילדי 
הכיתה, שהיו שותפות לאורך כל הדרך בארגון ובהפקה. 

הפרויקט השלישי הוא תכנון ובנייה של גינת ירק ומשחקים 
לילדי צהרון "אוסישקין". המטרה העיקרית היא להפוך את 
השטח המוזנח לפינה נעימה עבור התלמידים, באמצעות 

יצירת תרומה לקהילה והפיכת הילדים לשגרירים של נתינה 
לשם נתינה. חברי הנהלת מגוונים אלון, עקיבא ומרים 

סדובסקי, נרתמו אף הם לפרויקט הגינה, שתלו והנחו את 
הילדים כיצד לשתול ולהשקות נכון את הערוגות. במסגרת 

הפרויקטיים השתתפו הילדים ב-3 סדנאות של מעגלי 
הקשבה והעצמה

"שרשרת זהב" -  פרויקט במגוונים נווה רסקו העוסק בקשר 
בין דורי ומורשת. התוכנית מיועדת לילדי צהרון אמירים 

בכיתות א', בשיתוף הסבים והסבתות שלהם. במסגרת 
התוכנית התקיימו מס' אירועים, בהם ישתתפו הסבים 

והסבתות יחד עם הנכדים/ות. האחד: בחנוכה. שלושים 
משפחות השתתפו הכינו ביחד חנוכיות תוצרת בית, הפיקו 

משמן זית ויצרו מטבעות שוקולד. את החנוכיות, שהכינו 
הילדים ביחד עם הסבים והסבתות, חילקו הילדים לוותיקי 
שכונת נווה רסקו. בשני, התקיים סדר ט"ו בשבט משותף. 
בשלישי, לפני פסח התקיים טיול משותף לסבים ונכדיהם 

ביערות הכרמל. ברביעי לפני שבועות התקיימה פעילות 
משותפת לסבים ונכדיהם ובחמישי,  בחג הסוכות התקיימה 
ארוחת צהריים משותפת בסוכת הצהרון, בה הילדים בישלו 

את ארוחת הצהריים לסבים ולסבתות. 

השנה התקיימו מספר פעילויות קהילתיות אשר נערכו ביחד 
עם תושבים מתנדבים שיזמו, בנו והוציאו לפועל את האירועים 

השונים. כך התקיימו להם: 
הפנינג "משחקים בדרך" במגוונים אלי כהן- במסגרת ההפנינג 
הוצפו כל הרחובות המקיפים את מגוונים אלי כהן במשחקים. 

התושבים נהנו מסדנאות יצירה, תיאטרון רחוב, הצגה ומופעים 
שונים והכל פרי יצירת חברי הנהלת מגוונים אלי כהן 
(תושבים מתנדבים) וצוות המרכז ובהשתתפות פעילה 

והפעלה של ילדי החוגים ותלמידי חטיבת הביניים קלמן.

"שלל שרב" - מופע משיריו של גידי גוב- ילדי צהרוני מגוונים 
גולן וקרית יערים קיימו מופע מחווה לשירי גידי גוב, הילדים 

למדו לאורך כל השנה על היוצר והמבצע גידי גוב. אורח 
הכבוד במופע היה גידי גוב ואשתו ענת ז"ל. שהתרגש מאד 

לשמוע את הילדים הצעירים שרים את שיריו בחן רב. 

"ילדי כל הזמנים" - ילדי גני יול"א בשכונה המערבית, בהנחיית 
מדריכי מגוונים גולן, ערכו במהלך השנה פעילויות בגן סביב 

השירים מתוכניות הטלוויזיה עליהם גדלו הוריהם, צפו 
בתוכניות, נחשפו לתכנים מהתוכניות הישנות והאהובות כמו: 

ריצ- רץ, קישקשתא, ועוד... בסיום העלו מופע מקצועי 
ומקסים משיריו לתשואות ההורים המתלהבים

"לגדול בריא" – ילדי גני הילדים בשכונת מורשה עברו פעילות 
סביב נושא הבריאות, בהנחיית מדריכי מגוונים קרית הצעירים 

וצוות הורים מתנדבים. כל גן הכין מיצג סביב הנושא  אשר 
הוצג בפני ההורים באחר צהריים שכולו כיף ופעילות 

משותפת של ההורים והילדים. בסיומו העלה כל גן מופע 
קצר.

גם מקומם של הפרויקטים הייחודים לא נפקד והשנה התקיימו 
מספר פרויקטים ייחודיים:

"טאון הול" - השנה התקיימו שלושה אירועים קהילתיים טרנס 
אטלנטיים ראשונים מסוגם. כאשר ברמת השרון ובניו יורק בו 
זמנית, התקיים שיח משותף. הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה 

בין רשת מגוונים למרכז היהודי בניו יורק 92Y. את הפאנל 
הנחתה ברמת השרון מירי איזין אל"מ במיל' ויועצת לענייני 

תקשורת זרה ולשעבר דוברת משרד ראש הממשלה 
לעיתונות זרה. ומהצד השני בניו יורק פרופ' ליאל לייבוביץ'. 
הדיונים נסבו סביב סוגיות בחברה הישראלית והאמריקאית. 
באירועים נוצר גם קשר ישיר בין התושבים משתי הקהילות, 

שדנו בנושאים עכשווים ובעיקר בצורך של קירוב בין קהילות 
שני הארגונים בדגש על בני נוער, צעירים וחינוך.

"משפחות עורכות זיכרון" - זוהי השנה השנייה בה מתקיים 
הפרויקט ייחודי של המרכז לתקשורת קהילתית, בשיתוף עם 
ארגון יד לבנים בעיר. הסדנה מאפשרת  למשפחות שכולות 

להפיק סרט הנצחה על יקירם שאבד.המשתתפים אספו 
חומרים על יקירם, ראיינו קרובי משפחה ובסוף התהליך אגדו 
וערכו את הכל לסרט קצר המספר את סיפור אהובם שנפל. 
תשע משפחות סיימו את הפרויקט בשנת הפעילות האחרונה.

גינה קהילתית - במגוונים אלי כהן. את הגינה הקהילתית 
מארגנים תושבים פעילים וסביבה מתקיימים אחת לשבוע 

פעילויות מיוחדות סביב נושאים אקולוגיים וכן פעילות לכל 
המשפחה. בנוסף נוספו השנה עוד ערוגות משפחתיות בהם 

כל משפחה מגדלת מני ירקות שונים. כמו כן, ישנן ערוגות 

משותפות לרווחת הקהילה, בהם צמחי תבלין, פרחים ועוד. 
תחום הספורט אף הוא לא נשכח והשנה זכו נבחרות מגוונים 

לשפע של הצטיינות ותעודת לשבח:
נבחרת התעמלות הקרקע והמכשירים ממגוונים קרית הצעירים 

זכתה זו השנה השישית ברציפות בתואר אלופות המדינה. 
בנות הנבחרת זכו ברוב המקומות הראשונים בקרב רב 

ובמקום הראשון הקבוצתי בכל הדרגות ללא יוצא מן הכלל. 
נציין רק את מקצתן: אלופות ישראל קבוצתי לליגה דרגה 2,  

אלופת ישראל דרגה 2 - ליהיא רז, אלופות ישראל קבוצתי 
לליגה דרגה 3, אלופת ישראל דרגה 3 - גאיה גבע, אלופת 

ישראל לליגה דרגה 4 – רומי הננסון, דרגה 5 - סגנית שנייה 
ליאור שוורץ ועוד מדליות רבות.

נבחרת הג'ודו ממגוונים גולן זכתה באליפות הארץ  בקטגורית 
המתחרים עד גיל 12 עת רועי רזניק מרמת השרון, זכה 

במקום שלישי באליפות ישראל. רועי הינו חניך ביה"ס לג'ודו 
של מגוונים גולן, בניהולה של נועה לאור.

קייטנות הקיץ - השנה נרשם מספר שיא של ילדים לקייטנות 
הקיץ של מגוונים. מעל 2,800 ילדים בילו את החופש הגדול 

בקייטנות מרכזי מגוונים. המגוון השנה היה גדול מתמיד. 
בשישה ממרכזי מגוונים  וב- 39 גני יול"א ו- 3 גני חצי יום 

ברחבי העיר הופעלו הילדים סביב נושאי עניין רבים: 
התעמלות קרקע וכיופים, ספורט, עיר הילדים, מחול, תיאטרון, 

אומנות, איכות הסביבה ועוד. בנוסף, התקיימו סדנת מחול 
מקצועיות במגוונים אלון וסדנת מבוכים ודרקונים במגוונים 

גולן. בגני הילדים התקיימה קייטנת "מגדל בבל" סביב נושא 
התקשורת.

גני תוכנית יול"א - ב-39 גני ילדים בהם מופעלת תוכנית יום 
לימודים ארוך (יול"א) על ידי רשת מגוונים, לומדים הילדים 
את שפת הג'ירף. בכל שנה בוחר הצוות הפדגוגי של יול"א 

נושא חינוכי מרכזי, העובר כחוט השני בכל הפעילויות בגני 
הילדים לאורך השנה. "שפת הג'ירף", היא שפה של תקשורת 

מקרבת ובלתי אלימה, הדוגלת בהבעת רגשות ושיח הדדי. 
השפה משתלבת הן באורח החיים היום יומי בגן וכן בפעילויות 

ואירועים סביב חגי ישראל, עונות השנה ועוד.

מרכז ההתנדבות, מפעיל כ-1800 מתנדבים ברחבי רמת השרון 
ב-32 ארגוני התנדבות וב-20 ארגונים המפעילים מתנדבים, 

מפעיל שני פרויקטי התנדבות ייחודים. הראשון הוא "תות 
ירוק" בשיתוף עם מחלקת התברואה ואיכות הסביבה בעיריית 

רמת השרון. בפרויקט חברים כ-20 תושבים המובילים את 
מהפכת המיחזור ברובע הדר ובהמשך ב 2013 ברובע נווה 

רסקו ומסבירים לתושבים על חשיבות המיחזור והשמירה על 
הסביבה. כמו כן, חברי הקבוצה מקיימים פעילויות מיוחדות 

בנושא. 

הפרויקט השני הוא "מדברים בסימנים"- מספר מתנדבים 
אשר למדו את שפת הסימנים ועוזרים לחרשים וכבדי שמיעה 

בעיר לתקשר עם גופים שונים. כמו כן, מקיימים המתנדבים 
פעילויות בבתי הספר, בצהרונים ובקייטנות בהם הם מלמדים 

את שפת הסימנים.

תחום הנוער הרחיב אף הוא את פעילותו בבית הנוער 
המחודש בשכונה המערבית והוא מרכז את כל פעילות הנוער 

ברמת השרון. במרכז חדר חזרות מושקע וכמו כן נערכים 
ערבי להקות וסדנאות ייחודיות, כמו גם מסיבות ואירועים לבני 

הנוער. השנה יצאה משלחת חוויה זו השנה החמישית 
במסגרת המשלחת נוסעים 18 בני נוער מרמת השרון ביחד 

עם 18 בני נוער מארצות הברית למסע חוצה אוקיינוס, 
שבועיים בישראל ושבועיים בארה"ב, בו שימת הדגש היא על 

מנהיגות, תרומה לקהילה וזהות יהודית. בשיאו של המסע, 
מתנדבים בני הנוער במחנה קיץ בסוואנה ג'ורג'יה, לילדים 

מעוטי יכולת, שמאורגן ןמנוהל כולו על ידי בני הנוער. 
תנועת הצופים השנה הרחיבה את פעילותה הקהילתית וילדי 

הצופים יצאו השנה למגוון פעילויות קהילתיות בהם: נקיון 
גינות ציבוריות ביחד עם מתנדבי "תות ירוק", ביקור בבית 

הדיור המוגן "בית בלב", הפורימון השנתי הוקדש השנה 
לטובת גיוס כספים לילדי ה'תחושון' והם אספו 2,500 ₪ 

שנתרמו לטובת ילדי המועדון. כ-800 ילדי שבט "נווה מגן" 
יצאו השנה למחנה הקיץ השנתי.

מחול - השנה הצטרף לבית הספר למחול אלי מזרחי שפתח 
סטודיו לריקודים סלונים תחת המרכז למחול מגוונים אלון. 

הסטודיו החדש והמאובזר נמצא במגוונים לוי ורוקדים בו 
מבוגרים, ילדים ונוער. כמו כן שתי משלחות של רקדני להקת 

"מחולה" מבית הספר למחול מגוונים אלון יצאו הקיץ 
לאירופה וייצגו את ישראל ואת רמת השרון. האחת הייתה 
בפסטיבל מחול בקפריסין בעיר "גוניאלי". השנייה, הייתה 

משלחת רקדנים של הלהקה הבוגרת "מחולה" רמת השרון  
שנסעה לקרואטיה לייצג את ישראל.

רשת "מגוונים" היא ארגון קהילתי, שמשתף את הקהילה 
ומופעל בשיתוף עם מתנדבים ותושבים מהקהילה. זו 

ההזדמנות להודות לאלפי המתנדבים, שמסייעים בפרויקטים 
השונים ולחברי הנהלות מרכזי מגוונים וחברי הדירקטוריון, 

העושים את מלאכה נפלאה, על טהרת ההתנדבות, למען 
הקהילה.

מגוונים – מרכזים 



מגוונים – מרכזים רב תחומיים סיכום שנה
"מגוונים" רשת מרכזים רב תחומיים,  גאה להציג לכם, 

התושבים, עם סיומה של שנת 2012, מקצת ממה שהתחדש 
אצלנו, כולל הפעילויות והאירועים המרכזיים שהתקיימו 

ב"מגוונים" במהלך השנה האזרחית האחרונה:

מגוונים נווה גן - השנה הרחבנו את פעילות המרכז השביעי 
של רשת מגוונים. שנפתח אך בשנה שעברה, המרכז פועל 

בבית ספר ע"ש מאיר דורון ובו פעילות לכל המשפחה, החל 
מפעילות לגיל הרך, דרך צהרונים וכלה בחוגים לכל הגילאים, 

הרצאות למבוגרים ופעילויות קהילתיות לכל המשפחה.

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה - מרכז הגישור, שם לו 
למטרה להוות מענה עבור תושבי העיר, המצויים בסכסוכים 
שונים. לאורך השנה הרחיב המרכז את פעילותו כולל טיפול 
בגישורים והכשרת מגשרים לעבודה בקהילה. השנה, התחיל 

פרוייקט "גישור בחינוך" ילדי צהרון קרית יערים וגולן נהנו  
מסדנת "שפה גישורית", המועברת על ידי מגשרי המרכז, 
העושים עבודתם בהתנדבות, מציידים את הילדים בכלים 

ובכישורי חיים מעולם הגישור כגון מיומנויות הקשבה, הבנת 
האחר וצרכיו, הגעה לפתרונות תוך הידברות ועוד. כל זאת, 

כמובן, תוך התאמה לעולם הילדים ומושגיו. בסוף שנת 2012 
הורחבה הסדנה גם לגני תוכנית יול"א. 

תקדים -  קרן תקדים הושקה בשנה שעברה, בעת ההשקה 
נקבע (האלוף במי"ל) דוד עברי ליו"ר הקרן. שתי פעולות 

משמעותיות קודמו במהלך השנה שעברה: האחד, התקיים 
תהליך קהילתי מרתק של בחירת הפרויקטים הראשונים של 

הקרן:
1. פרויקט הדגל של הקרן - תכנון והקמת פארק-משלב, נגיש 

לילדים עם ובלי מוגבלויות בעיר. התכנון נעשה בשיתוף 
תושבים מתנדבים, עמותה בינ"ל וצוות מתכננים מקצועים 

ממשרדי קו בנוף – אדריכלי נוף. הפארק יכלול אזור מתקנים 
מיוחד ובנוסף לו: שביל שנקרא (בשלב זה) "הנתיב 

הפנטסטי", שהינו שביל ראשון בעולם שלכל אורכו מתקנים 
והפעלות.

2. השקת פיילוט ראשון של קורס מיוחד לבני נוער בעיר רמת 
השרון וכן באזור חבל לכיש, הבא להכשיר בני נוער אלה 

להיות יזמים חברתיים יעילים ומוצלחים.
3. קבוצת מנהיגות צעירה של הקרן (פעילים בני 25-40) 
המובילים מהלך של שדרוג ומיתוג מרכז הנוער היישובי 

היחידי בעיר. ביוזמה זו שותפים בני נוער, מגוונים גולן וועדי 
ההורים של בתי הספר שבמקום.

השני, הושק מבצע גיוס קהילתי הראשון במדינת ישראל, 
הדגש החשוב במעלה של המבצע – הפנייה לכלל תושבי 

העיר להירתם לפרויקטים של הקרן: לרווחת העיר ולהמשך 
גיבושה כקהילה המבוססת על אחריות הדדית עם כלל 

מערכות מידע
היחידה למערכות מידע, שעליה מופקד סמנכ"ל תקשורת 
ותקשוב בעירייה, דויד מנשה, ומנוהלת ע"י לאה בן-טובים 

וצחי שלום, אחראית על מערכות המיחשוב והמידע, לרבות 
תשתיות התקשורת של אגפי העירייה ומערכת החינוך. 

מערכות הליבה של העירייה מפוקחות ע"י היחידה וכוללות 
את המערכת הפיננסית, שכר וכ"א, הנדסה, חינוך, רווחה 

ולוגיסטיקה. כמו-כן עוסקת היחידה גם ברישוי ושירותי 
תחזוקה ותמיכה של חברות שונות בתחום החומרה, התוכנה 

ואינטגרציה בין השניים.

בין תחומי האחריות של היחידה גם התחזוקה השוטפת של 
מחשבי העירייה ומחשבי מערכת החינוך וכן פרויקטים של 

מחשוב במערכת החינוך כגון: מימוש הקצבות מפעל הפיס, 
פרויקט מחשב לכל ילד, "אופק חדש", הנה"ח בתי ספר, 

אבטחת מידע, מיחשוב ספריות בתי הספר, תשתיות, הקמת 
כיתות ניידות, חכמות ומקוונות, ניהול חוגים ופעילות             

קונסרבטוריון ומרכז רקפת, תוכנת שליטה ועוד.

עוד כלולים במסגרת אחריות היחידה כל נושאי אבטחת 
המידע, מצלמות האבטחה, איחסון ואירכוב, גיבוי, מרכז 

שליטה בשעת חירום גם הם, יחד עם הטיפול הטכנולוגי ברדיו 
המקומי 106FM וכן אתר האינטרנט העירוני. 

יעדי המחלקה לשנת 2012 שהושגו: 
1. מכרז למערכות הליבה – נבחר ספק לאספקה ותפעול 

מערכות הליבה בעירייה. מדובר במערכות מתקדמות בתחום 
ההכנסות, הנהלת חשבונות, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ושכר, 
הנדסה, חינוך, רווחה ומערכות רוחביות כמו:  ניהול מסמכים, 

מחולל דוחות, תהליכים עסקיים, אתר תשלומים ומענה 
קולי-אנושי וממוחשב. כל זאת ועוד, בעלויות מופחתות מאלו 

ששולמו עד כה.
2. המשך הקמת מערך חרום ממוחשב לרבות מערך גיבוי 

והישרדות- פיתוח והצטיידות לרבות התקנה והטמעת מערכת 
לשעת חירום במחלקות העירייה. הותקנה מערכת להעברת 

מסרים ומידע בין כל הגופים הפעילים בחירום.
3. נבנה  אתר אינטרנט עירוני חדש בטכנולוגיה מתקדמת 

ויכולות אינטראקטיביות רבות.
4. נמשך פרויקט גדול מאד בהיקפו של  ארגון הארכיון 

ההנדסי, לרבות סריקת תיקי בניה וקישורם למערכת 
התפעולית, סריקת חומרים הנדסיים נוספים כגון: תיקי רישוי 

עסקים, פיקוח על הבניה. התיקים הסרוקים ניתנים לצפייה 
באתר האינטרנט החדש.

5. שדרוג והרחבת תשתיות התקשורת -  טלפוניה בטכנולוגית   
VOIP (Voice Over Ip), הותקנו סיבים אופטיים ורשתות 

אלחוטיות (WiFi) ברחבי העיר, לרבות פרויקטים ושיפוצים 
בהם מעורבת עבודת תשתיות תקשורת שונות.

חבריה. בסה"כ עד היום גויסו כ-1,000,000 ₪ למימוש חלום 
הקרן והעיר. היעד: 3,800,000 ₪ אז מלאכתנו טרם הסתיימה 
ואנו פונים אל תושבי העיר להמשיך ולתרום לטובת פיתוחה 

של רמת השרון.  

"עמוד ענן" - במהלך חודש נובמבר התקיים מבצע "עמוד ענן"  
ברצועת עזה ותושבים רבים בדרום יישבו במקלטים במשך 

כשבוע.  רמת  השרון נרתמה למאמץ ובמסגרת המבצע 
התארחו במרכזי מגוונים השונים  1,300 מתושבי הדרום בהם 

תושבי שדרות, אופקים, מושבים מהמועצה המקומית מרחבים. 
ומכפר הקליטה "איבים" הגיעו עולים חדשים מאתיופיה. 

במהלך כל השבוע, נהנו ההורים והילדים משפע של 
פעילויות, משחקים, הפעלות והצגות שהועברו על ידי צוות 

מגוונים מהמרכזים והתחומים השונים, מתנדבים רבים, רובם 
מקהילת "חכמת הלב" ואמנים ומדריכים שהתנדבו על מנת 

לשמח את לב הילדים וההורים. כמו כן, היו תושבים וקהילות, 
שתרמו כספים הן דרך "חכמת הלב" והן דרך מגוונים, ואפשרו 

בכך לממן את האוטובוסים, המזון וחומרי ההפעלה.
בנוסף, בצהרונים ובגני תוכנית יול"א נאספו מאות צעצועים, 

משחקים וספרים, שנתרמו לילדי אופקים ויבנה השוהים 
במקלטים.  וכן תושבים רבים מרמת השרון אירחו משפחות 

מהדרום בבתיהם. 

יום "עושים טוב" - בחודש נובמבר צוין ברחבי העולם            
ה-Mitzva Day -  יום שכולו מעשים טובים למען הזולת. רשת 

מגוונים היא הראשונה בישראל שהצטרפה ליוזמה 
הבינלאומית תחת הכותרת "עושים טוב". את היום ציינו 

במסגרות השונות במגוונים, ובשיתוף עם ה-92Y, המרכז 
היהודי השותף בניו יורק. בשל מבצע עמוד ענן חלק 

מהפעילויות ביום זה נסובו לטובת תושבי הדרום עת נאספו 
ספרים וצעצועים. בנוסף ילדי צהרוני מגוונים גולן וקרית 

יערים הכינו טיסנים אותם חילקו לילדים במחלקות ילדים 
בבתי חולים, ודמי חנוכה לטובת ילדי "התחושון". באי לובי 

מגוונים גולן הכינו חנוכיות וברכות אותם העבירו למעון 
לנשים מוכות בהרצליה, קהילת שבבה הכינה חמסות וברכות 

הבית אותם חילקה בבית דיור מוגן בשכונה. ילדי גן ברקן 
ואורנים הכינו תעודות הוקרה למתנדבי של"מ בחינוך וזה"ב 

בגן, שיחולקו למתנדבים בחודש דצמבר, במסגרת קבלת 
תעודות הוקרה  בבית המתנדב.

מרכז "גוונים" לתרבות יהודית ישראלית - בשנים האחרונות 
שמים ברשת מגוונים באמצעות מרכז "גוונים" דגש מיוחד על 
פעילויות ברוח יהודית ישראלית לקהלים שונים. המרכז פועל 
על פי ההשקפה, כי לכל אחד ואחת הזכות לחיות ולחוות את 

יהדותו וישראליותו על פי השקפת עולמו. המרכז מקיים 
פעילויות רבות בנושא וכששת אלפים תושבים השתתפו 

לאורך השנה בפרויקטים שונים, בהם:
פסטיבל לקולנוע יהודי ישראלי ליוצרים צעירים התקיים זו 
השנה השישית. הפסטיבל מציג סרטים של יוצרים צעירים 

העוסקים בסוגיות ודילמות מעולם התרבות היהודית והחברה 
הישראלית. הפסטיבל הופק בשיתוף פעולה עם קהילות 

שונות בקהילה כמו חכמת הלב וקהילת "בראשית".
ט"ו בשבט - במסגרת אירועי היום הירוק המסורתיים במגוונים 

אלון, התקיים סדר ט"ו בשבט כמו כן, התקיימו סדרי ט"ו 
בשבט בצהרוני מגוונים, בחלקם בשיתוף ההורים.

שבועות - "קהילולה", תהלוכת שבועות  אשר יצאה ממגוונים 
נווה רסקו ובה אספו הילדים טנא מבתי התושבים. בסיום 

התהלוכה נהנו הילדים וההורים מפעילויות והופעות ברוח 
החג.. 

"שבועות בשבוע" - אירוע קהילתי במגוונים אלון, האירוע כלל 
הרקדה של הורים, ילדים וסבים/סבתות עם גליה כהנא, 

סדנאות שונות, תערוכת צילומים מקצועית "העבר את זה 
הלאה" (צלם: חנן שפיר. אוצרת: גילי קודמן) ומופע של 

 Unplag))'קבוצת 'טררם' - במופע החדש: 'טררם אנפלג
ללא תשלום.

ארוחת ראש השנה - זו השנה השלישית, בה התקיימה סעודת 
ראש השנה במגוונים אלי כהן הסעודה פתוחה לכל מי שחפץ 

לערוך את ארוחת החג באווירה קהילתית פתוחה 
פלורליסטית

.

"יום כיפור לכולם" -  גם השנה התקיימו תפילות יום כיפור 
ברחבי העיר. במגוונים אלון ובמגוונים לוי התקיימו מניינים 

בשיתוף עם ארגון "צוהר", בהם השתתפו כ-1,000 איש.
"להתפלל מחדש" -  כמה ימים לפני יום כיפור, התקיים ערב 

מיוחד  תחת השם "להתפלל מחדש". במסגרתו,  דנו ישראלים 
חילונים וחובשי כיפה ביחד במשמעות התפילה בימינו, בליווי 

מוסיקלי עשיר ומופע שירה מיוחד של הרכב "קולות רבים" 
ובהנחיית הסופר אבי שגיא ואיש הרוח רני יגר, מייסד בית 

תפילה ישראלי. הערב היווה נדבך אחד בסדרה של אירועים 
שהתקיימו ברחבי הארץ שהתקיימו ביוזמת מכון הרטמן. 

ברמת השרון הערב התקיים בשיתוף עם קהילות 'דרכי נועם 
ו'חכמת הלב'. 

על מנת להרחיב את יריעת הפעילות בתחום התרבות 
היהודית - ישראלית, חברה רשת מגוונים לשיתוף פעולה עם 

החברה למתנ"סים וקרן אביחי, לפיילוט במסגרת תוכנית בי"ת 
(בתי יוצר קהילתיים). במסגרת זו החלו לפעול פרויקטים 

שמוגדרים כ"חממות קהילתיות" ומטרתם לאמן אנשי צוות 
ותושבים ביצירת ופיתוח פרויקטים קהילתיים. הפרויקטים 

הינם פרויקטים ארוכי טווח המתקיימים במרכזי מגוונים 
השונים בשיתוף עם ועדות היגוי המורכבות מתושבים פעילים 

וחברי צוות.

שבבה - קבלת שבת בסבבה, פועלת במגוונים קרית הצעירים. 
מביאה מידי שבועיים משפחות, לקבלת שבת קהילתית ברוח 
פתוחה ופלורליסטית. את קבלות השבת מתכננים חברי צוות 

ועדת היגוי המורכבת מתושבים הורים לילדים וחברי צוות 
מגוונים. בכל קבלת שבת מתקיימת פעילות מיוחדת להורים 
וילדים כגון שעת סיפור, יצירה, פעילות עם בעלי חיים ועוד. 
בסיום מדליקים ההורים והילדים ביחד נרות שבת ומקדשים 
על היין. במהלך הקיץ 2012 התקיימו קבלות שבת בגן שרה.

"העבר את זה הלאה" - במסגרת היוזמה בחרו במגוונים אלון 
להתמקד בערך 'תיקון עולם' דרך עשיית מעשים טובים 

בקהילה, הפעילות שהגיע לשיא סביב חג השבועות ותיקון 
ליל שבועות. התוכנית הכילה שלושה פרויקטים: הראשון היה 

הירתמות הילדים והוריהם בחג הפורים למען קשישי דיור מוגן 
רמת השרון. הילדים אפו אוזני המן, ארזו וקישטו את משלוחי 

מנות, הדפיסו דפי ברכה בעברית וברוסית  וחילקו את 
משלוחי המנות הצבעוניים והמשמחים לאוכלוסיית גיל הזהב. 
הפרויקט השני היה התנדבות להפעיל את הפרויקט "חוזרים 

לשחק במשחקים של פעם". בהם שיחקו באיי הגינה 
במשחקים כמו, גומי, חבל, קלאס, דג מלוח ועוד. צוות הצהרון 

הגיע לשחק ולהוביל את הפעילות ביחד עם אמהות ילדי 
הכיתה, שהיו שותפות לאורך כל הדרך בארגון ובהפקה. 

הפרויקט השלישי הוא תכנון ובנייה של גינת ירק ומשחקים 
לילדי צהרון "אוסישקין". המטרה העיקרית היא להפוך את 
השטח המוזנח לפינה נעימה עבור התלמידים, באמצעות 

יצירת תרומה לקהילה והפיכת הילדים לשגרירים של נתינה 
לשם נתינה. חברי הנהלת מגוונים אלון, עקיבא ומרים 

סדובסקי, נרתמו אף הם לפרויקט הגינה, שתלו והנחו את 
הילדים כיצד לשתול ולהשקות נכון את הערוגות. במסגרת 

הפרויקטיים השתתפו הילדים ב-3 סדנאות של מעגלי 
הקשבה והעצמה

"שרשרת זהב" -  פרויקט במגוונים נווה רסקו העוסק בקשר 
בין דורי ומורשת. התוכנית מיועדת לילדי צהרון אמירים 

בכיתות א', בשיתוף הסבים והסבתות שלהם. במסגרת 
התוכנית התקיימו מס' אירועים, בהם ישתתפו הסבים 

והסבתות יחד עם הנכדים/ות. האחד: בחנוכה. שלושים 
משפחות השתתפו הכינו ביחד חנוכיות תוצרת בית, הפיקו 

משמן זית ויצרו מטבעות שוקולד. את החנוכיות, שהכינו 
הילדים ביחד עם הסבים והסבתות, חילקו הילדים לוותיקי 
שכונת נווה רסקו. בשני, התקיים סדר ט"ו בשבט משותף. 
בשלישי, לפני פסח התקיים טיול משותף לסבים ונכדיהם 

ביערות הכרמל. ברביעי לפני שבועות התקיימה פעילות 
משותפת לסבים ונכדיהם ובחמישי,  בחג הסוכות התקיימה 
ארוחת צהריים משותפת בסוכת הצהרון, בה הילדים בישלו 

את ארוחת הצהריים לסבים ולסבתות. 

השנה התקיימו מספר פעילויות קהילתיות אשר נערכו ביחד 
עם תושבים מתנדבים שיזמו, בנו והוציאו לפועל את האירועים 

השונים. כך התקיימו להם: 
הפנינג "משחקים בדרך" במגוונים אלי כהן- במסגרת ההפנינג 
הוצפו כל הרחובות המקיפים את מגוונים אלי כהן במשחקים. 

התושבים נהנו מסדנאות יצירה, תיאטרון רחוב, הצגה ומופעים 
שונים והכל פרי יצירת חברי הנהלת מגוונים אלי כהן 
(תושבים מתנדבים) וצוות המרכז ובהשתתפות פעילה 

והפעלה של ילדי החוגים ותלמידי חטיבת הביניים קלמן.

"שלל שרב" - מופע משיריו של גידי גוב- ילדי צהרוני מגוונים 
גולן וקרית יערים קיימו מופע מחווה לשירי גידי גוב, הילדים 

למדו לאורך כל השנה על היוצר והמבצע גידי גוב. אורח 
הכבוד במופע היה גידי גוב ואשתו ענת ז"ל. שהתרגש מאד 

לשמוע את הילדים הצעירים שרים את שיריו בחן רב. 

"ילדי כל הזמנים" - ילדי גני יול"א בשכונה המערבית, בהנחיית 
מדריכי מגוונים גולן, ערכו במהלך השנה פעילויות בגן סביב 

השירים מתוכניות הטלוויזיה עליהם גדלו הוריהם, צפו 
בתוכניות, נחשפו לתכנים מהתוכניות הישנות והאהובות כמו: 

ריצ- רץ, קישקשתא, ועוד... בסיום העלו מופע מקצועי 
ומקסים משיריו לתשואות ההורים המתלהבים

"לגדול בריא" – ילדי גני הילדים בשכונת מורשה עברו פעילות 
סביב נושא הבריאות, בהנחיית מדריכי מגוונים קרית הצעירים 

וצוות הורים מתנדבים. כל גן הכין מיצג סביב הנושא  אשר 
הוצג בפני ההורים באחר צהריים שכולו כיף ופעילות 

משותפת של ההורים והילדים. בסיומו העלה כל גן מופע 
קצר.

גם מקומם של הפרויקטים הייחודים לא נפקד והשנה התקיימו 
מספר פרויקטים ייחודיים:

"טאון הול" - השנה התקיימו שלושה אירועים קהילתיים טרנס 
אטלנטיים ראשונים מסוגם. כאשר ברמת השרון ובניו יורק בו 
זמנית, התקיים שיח משותף. הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה 

בין רשת מגוונים למרכז היהודי בניו יורק 92Y. את הפאנל 
הנחתה ברמת השרון מירי איזין אל"מ במיל' ויועצת לענייני 

תקשורת זרה ולשעבר דוברת משרד ראש הממשלה 
לעיתונות זרה. ומהצד השני בניו יורק פרופ' ליאל לייבוביץ'. 
הדיונים נסבו סביב סוגיות בחברה הישראלית והאמריקאית. 
באירועים נוצר גם קשר ישיר בין התושבים משתי הקהילות, 

שדנו בנושאים עכשווים ובעיקר בצורך של קירוב בין קהילות 
שני הארגונים בדגש על בני נוער, צעירים וחינוך.

"משפחות עורכות זיכרון" - זוהי השנה השנייה בה מתקיים 
הפרויקט ייחודי של המרכז לתקשורת קהילתית, בשיתוף עם 
ארגון יד לבנים בעיר. הסדנה מאפשרת  למשפחות שכולות 

להפיק סרט הנצחה על יקירם שאבד.המשתתפים אספו 
חומרים על יקירם, ראיינו קרובי משפחה ובסוף התהליך אגדו 
וערכו את הכל לסרט קצר המספר את סיפור אהובם שנפל. 
תשע משפחות סיימו את הפרויקט בשנת הפעילות האחרונה.

גינה קהילתית - במגוונים אלי כהן. את הגינה הקהילתית 
מארגנים תושבים פעילים וסביבה מתקיימים אחת לשבוע 

פעילויות מיוחדות סביב נושאים אקולוגיים וכן פעילות לכל 
המשפחה. בנוסף נוספו השנה עוד ערוגות משפחתיות בהם 

כל משפחה מגדלת מני ירקות שונים. כמו כן, ישנן ערוגות 

משותפות לרווחת הקהילה, בהם צמחי תבלין, פרחים ועוד. 
תחום הספורט אף הוא לא נשכח והשנה זכו נבחרות מגוונים 

לשפע של הצטיינות ותעודת לשבח:
נבחרת התעמלות הקרקע והמכשירים ממגוונים קרית הצעירים 

זכתה זו השנה השישית ברציפות בתואר אלופות המדינה. 
בנות הנבחרת זכו ברוב המקומות הראשונים בקרב רב 

ובמקום הראשון הקבוצתי בכל הדרגות ללא יוצא מן הכלל. 
נציין רק את מקצתן: אלופות ישראל קבוצתי לליגה דרגה 2,  

אלופת ישראל דרגה 2 - ליהיא רז, אלופות ישראל קבוצתי 
לליגה דרגה 3, אלופת ישראל דרגה 3 - גאיה גבע, אלופת 

ישראל לליגה דרגה 4 – רומי הננסון, דרגה 5 - סגנית שנייה 
ליאור שוורץ ועוד מדליות רבות.

נבחרת הג'ודו ממגוונים גולן זכתה באליפות הארץ  בקטגורית 
המתחרים עד גיל 12 עת רועי רזניק מרמת השרון, זכה 

במקום שלישי באליפות ישראל. רועי הינו חניך ביה"ס לג'ודו 
של מגוונים גולן, בניהולה של נועה לאור.

קייטנות הקיץ - השנה נרשם מספר שיא של ילדים לקייטנות 
הקיץ של מגוונים. מעל 2,800 ילדים בילו את החופש הגדול 

בקייטנות מרכזי מגוונים. המגוון השנה היה גדול מתמיד. 
בשישה ממרכזי מגוונים  וב- 39 גני יול"א ו- 3 גני חצי יום 

ברחבי העיר הופעלו הילדים סביב נושאי עניין רבים: 
התעמלות קרקע וכיופים, ספורט, עיר הילדים, מחול, תיאטרון, 

אומנות, איכות הסביבה ועוד. בנוסף, התקיימו סדנת מחול 
מקצועיות במגוונים אלון וסדנת מבוכים ודרקונים במגוונים 

גולן. בגני הילדים התקיימה קייטנת "מגדל בבל" סביב נושא 
התקשורת.

גני תוכנית יול"א - ב-39 גני ילדים בהם מופעלת תוכנית יום 
לימודים ארוך (יול"א) על ידי רשת מגוונים, לומדים הילדים 
את שפת הג'ירף. בכל שנה בוחר הצוות הפדגוגי של יול"א 

נושא חינוכי מרכזי, העובר כחוט השני בכל הפעילויות בגני 
הילדים לאורך השנה. "שפת הג'ירף", היא שפה של תקשורת 

מקרבת ובלתי אלימה, הדוגלת בהבעת רגשות ושיח הדדי. 
השפה משתלבת הן באורח החיים היום יומי בגן וכן בפעילויות 

ואירועים סביב חגי ישראל, עונות השנה ועוד.

מרכז ההתנדבות, מפעיל כ-1800 מתנדבים ברחבי רמת השרון 
ב-32 ארגוני התנדבות וב-20 ארגונים המפעילים מתנדבים, 

מפעיל שני פרויקטי התנדבות ייחודים. הראשון הוא "תות 
ירוק" בשיתוף עם מחלקת התברואה ואיכות הסביבה בעיריית 

רמת השרון. בפרויקט חברים כ-20 תושבים המובילים את 
מהפכת המיחזור ברובע הדר ובהמשך ב 2013 ברובע נווה 

רסקו ומסבירים לתושבים על חשיבות המיחזור והשמירה על 
הסביבה. כמו כן, חברי הקבוצה מקיימים פעילויות מיוחדות 

בנושא. 

הפרויקט השני הוא "מדברים בסימנים"- מספר מתנדבים 
אשר למדו את שפת הסימנים ועוזרים לחרשים וכבדי שמיעה 

בעיר לתקשר עם גופים שונים. כמו כן, מקיימים המתנדבים 
פעילויות בבתי הספר, בצהרונים ובקייטנות בהם הם מלמדים 

את שפת הסימנים.

תחום הנוער הרחיב אף הוא את פעילותו בבית הנוער 
המחודש בשכונה המערבית והוא מרכז את כל פעילות הנוער 

ברמת השרון. במרכז חדר חזרות מושקע וכמו כן נערכים 
ערבי להקות וסדנאות ייחודיות, כמו גם מסיבות ואירועים לבני 

הנוער. השנה יצאה משלחת חוויה זו השנה החמישית 
במסגרת המשלחת נוסעים 18 בני נוער מרמת השרון ביחד 

עם 18 בני נוער מארצות הברית למסע חוצה אוקיינוס, 
שבועיים בישראל ושבועיים בארה"ב, בו שימת הדגש היא על 

מנהיגות, תרומה לקהילה וזהות יהודית. בשיאו של המסע, 
מתנדבים בני הנוער במחנה קיץ בסוואנה ג'ורג'יה, לילדים 

מעוטי יכולת, שמאורגן ןמנוהל כולו על ידי בני הנוער. 
תנועת הצופים השנה הרחיבה את פעילותה הקהילתית וילדי 

הצופים יצאו השנה למגוון פעילויות קהילתיות בהם: נקיון 
גינות ציבוריות ביחד עם מתנדבי "תות ירוק", ביקור בבית 

הדיור המוגן "בית בלב", הפורימון השנתי הוקדש השנה 
לטובת גיוס כספים לילדי ה'תחושון' והם אספו 2,500 ₪ 

שנתרמו לטובת ילדי המועדון. כ-800 ילדי שבט "נווה מגן" 
יצאו השנה למחנה הקיץ השנתי.

מחול - השנה הצטרף לבית הספר למחול אלי מזרחי שפתח 
סטודיו לריקודים סלונים תחת המרכז למחול מגוונים אלון. 

הסטודיו החדש והמאובזר נמצא במגוונים לוי ורוקדים בו 
מבוגרים, ילדים ונוער. כמו כן שתי משלחות של רקדני להקת 

"מחולה" מבית הספר למחול מגוונים אלון יצאו הקיץ 
לאירופה וייצגו את ישראל ואת רמת השרון. האחת הייתה 
בפסטיבל מחול בקפריסין בעיר "גוניאלי". השנייה, הייתה 

משלחת רקדנים של הלהקה הבוגרת "מחולה" רמת השרון  
שנסעה לקרואטיה לייצג את ישראל.

רשת "מגוונים" היא ארגון קהילתי, שמשתף את הקהילה 
ומופעל בשיתוף עם מתנדבים ותושבים מהקהילה. זו 

ההזדמנות להודות לאלפי המתנדבים, שמסייעים בפרויקטים 
השונים ולחברי הנהלות מרכזי מגוונים וחברי הדירקטוריון, 

העושים את מלאכה נפלאה, על טהרת ההתנדבות, למען 
הקהילה.

6. הטמעת מערכת ניהול עסקי לייעול ומעקב אחר תהליכים 
פיננסיים חוצי ארגון.

7. פריסת מצלמות אבטחה ברחבי העיר ובבתי הספר 
מקושרות ל"מוקד רואה" הממוקם במוקד העירוני ומאויש 24 

שעות ביממה.
8. סריקת חומרים כללית וקישורם למערכות התפעוליות 

השונות ולמערכת לניהול מסמכים במחלקות העירייה כגון: 
פיננסים, כ"א, מח' משפטית וכד'. זאת כחלק מחזון העיר 

הירוקה.
9. השלמת הצטיידות כיתות חכמות ומקוונות ב- 11 בתי ספר 
(מקרנים, מקרנים אינטראקטיביים/לוחות חכמים+מחשבים) 

הוקמה כיתת מחשבים ניידים עם תחנת הטענה מרכזית 
בבי"ס קרית יערים ובבי"ס דורון.

10. תיגבור שעות פעילות של מדריכים טכניים בבתי הספר 
לצורת מתן תמיכה שוטפת לצוותים הפדגוגיים, לעובדי 

המינהלה ולתלמידים בהפעלת ציוד המיחשוב המתוחכם 
המצוי בבתי הספר לשימוש אופטימאלי בו לצרכי הוראה, 

למידה ומינהלה.
11. רישום מאגרי מידע ממוחשבים כדין כחלק מחוק הגנת 

הפרטיות - נרשמו 19 מאגרי מידע במשרד המשפטים. לכל 
מאגר הוגדרו מטרות ודרכי שימוש ומונה מנהל מאגר 

האחראי בפני החוק על שימוש במאגר לצרכים אליו הוא יועד 
בלבד.

12. הוקם חדר מורשת ממוחשב בבית יד לבנים במטרה 
שיהווה מרכז להדרכת מחשבים למשפחות השכולות ולכלל 
תושבי רמת השרון. החדר כולל 13 עמדות מחשב עם תוכנות 

ייעודיות וקישור לאינטרנט. כמו כן הותקן בחדר מקרן 
אינטראקטיבי אשר דומה ביכולותיו ללוח החכם כמו: השימוש 

בעט האלקטרונית של המקרן האינטראקטיבי מאפשר 
לשמור במחשב כל מה שנכתב ע"ג הלוח בכיתה, המקרן 
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האינטרנט לאתר ההנצחה של משרד הביטחון.

מערכות מידע
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G.I.S-מחלקת נכסי העירייה וה
פעילות יחידת ה-G.I.S בתחום המיפוי העירוני וההנדסי 

התרחבה בשנים האחרונות לתחומים רבים ומגוונים ברשות, 
ובכך  נצבר ונאגר מידע רב. כיום המערכת מרכזת באופן 
טבעי את כל נכסיה של הרשות, בהם מבנים ושטחי ציבור 
בכל רחבי העיר. בתוקף זה משמשת המערכת מקור מידע 
לניהול וקבלת החלטות ( איתור השטחים וביצוע הפקעות, 

זיהוי מבנים והסדרת ההסכמים מול שוכרים שונים בעיר וכו'). 
זאת,  ע"י ניתוח תכנוני המתקבל מ-G.I.S, שימוש בצילומי 
אוויר, זיהוי השטחים הציבוריים בעיר לרבות מעקב אחרי 

פולשים.

במסגרת  רה-ארגון בעירייה ב-2012  אוחדה פעילות מח' 
ה-G.I.S עם מחלקת הנכסים, בראשותו של עינב ב-יעקב,  

לצורך הבטחת זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, 
הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית ומצד שני 

(באמצעות ה-G.I.S) בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של 
שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות, 

וכמתן  שירות יעיל ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.

 :G.I.S-תפקידי מחלקת נכסי העירייה וה
מתחלקים ל-3 תחומי פעילות עיקריים: 

1. ניהול נכסי העירייה – קרי נכסי דלא ניידי, שיש להם זיקה 
קניינית כלשהי לעירייה בדרך של בעלות וחכירה, 

שכירות, זיקת הנאה וכיו"ב. על המחלקה מוטלת האחריות 
לניהול נכסי העירייה, לארגונם ולפיקוח עליהם בהתאם 
להוראות כל דין ולמדיניות שנקבעת ע"י מועצת הרשות 

במטרה להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם 
באורח כלכלי ככל הניתן. במסגרת ניהול נכסי העירייה 

עוסקת המחלקה בהשכרת ושכירת נכסים,  העברת נושאים 
לדיון בהנהלת המועצה ומליאתה, הכנת הסכמים וטיפול בהם 

לאחר חתימתם.
2. רישום נכסי העירייה – רישום זכויות העירייה במקרקעין לפי 

חוק בלשכת רישום המקרקעין בת"א, פ"ת ונתניה, רישום 
שטחים המיועדים לצורכי ציבור וכן ניהול ספר הנכסים של 

העירייה הכולל זכויות במקרקעין    
לטובת העירייה, וכן זכויות הזולת במקרקעי העירייה, וכן ניהול 

ספר הקצאות עפ"י נוהלי משרד הפנים.
3. תפעול ותחזוק מערכת ה-G.I.S -  בניית מאגר נתונים 

ממוחשב ופיתוחו בין המחלקות השונות בעירייה תוך ניהול 
תחזוקה ועדכון מערכת G.I.S  ברמה פנים ארגונית וחוץ 

ארגונית כשירות לציבור, המשך סיוע בישיבות הוועדה 
המקומית ע"ג הצגה במערכות הגיאוגרפיות קרי ניתוח 

תופעות מרחביות כסיוע למקבלי החלטות בעיר וסיוע בהליכי 
תכנון בסיס נתונים זמין ומעודכן: תצלום אויר, יעודי קרקע, 

טופוגרפיה, גושים, חלקות, מבני ציבור, שטחים וכו'. 

הפעילות בשנת 2012
לאור היקף העבודה שגדל משמעותית לאחר איחוד 

המחלקות, אנו שמנו לדגש את קביעת נהלי המחלקה, 
קליטת סוקר נכסים אשר ישתמש בכלי ה-G.I.S לצורך מיפוי 
ועדכון של נכסי העירייה במערכת ה-G.I.S, התקנה והטמעת 
מערכת G.I.S חדשה לשימוש העובדים והתושבים באמצעות 

אתר האינטרנט העירוני ופיתוח מס' אתרי G.I.S (כללי, חירום, 
איכות סביבה, חינוך). נציין כי המערכת שהותקנה בשרתי 

העירייה, הנה מערכת עצמאית ובלתי תלויה בגורמים 
חיצוניים אשר משדרגת באופן עצום את קצב פעילות אתר, 

קבלת המידע בו והידידותיות של הממשקים והנוחות 
למשתמש. כמובן שהמערכת הינה בתקופה הרצה ובהמשך 

נרחיב את הממשקים בה.

G.I.S-תמצית הפעילות של מערכת ה
     G.I.S-שדרוג טכנולוגי, החלפה והתקנת אפליקציית מערכת ה

 (ARC G.I.S Server) - האינטרנטית לשימוש העובדים 
והתושבים  במעבר לאחסון ושרות עצמאי ובלתי תלוי 

בשירותי החב' לאוטומציה למערכת ידידות, מהירה וזמינה 
לכל עובד (לייעול ושדרוג קצב אחזור הנתונים, זמני תגובה 

ואבטחת תפעול במערכת בחרום - ללא תלות בחוות שרתים 
חיצונית). 

פיתוח ממשק לאיתור מוסדות בין נקודה לנקודה עבור 
מערכת ה-G.I.S לצרכים שונים כמו: איתור מקלט קרוב 
למגורים, מיקום גן ילדים לפי גיל לכתובת, איתור מוסד 

מנקודה לנקודה וכו'.עדכון ומיפוי פוטוגרמטריה שוטף לעיר - 
כתשתית מפת רקע לכל השכבות העירוניות בשיתוף חב' 
חשמל, בזק ותאגיד שרונים.שדרוג מערכת צילומי אוויר 

אלכסונים לשנת 2012  לצורכי פיקוח בניה, ואכיפת תשלומי 
ארנונה.עדכון ורכישת צילומי אוויר אורטופוטו עדכני לשנת 

2012עדכון שוטף של שכבות גאודטיות הנדסיות לעיר 
בשיתוף המרכז למיפוי ישראל גושים וחלקות, בעקבות 

שינויים טבעיים של בניה בעיר.עדכון שכבת מוסדות החינוך, 
לרבות ביצוע סקר איתור שב"צ מתאים ל גני הילדים לאור 

ועדת טרכטנברג.עדכון שוטף של שכבת ייעודי קרקע- 
תוכניות בניין עיר.התחלת ביצוע סקר שטחי ציבור- לרבות 

איתור כל השטחים שבבעלות העירייה (שצ"פ, דרך, שב"צ, וכן 

חלקות שלהם זכויות בניה כאלו ואחרות לזכות עיריית 
רמה"ש), פעילות משולבת של G.I.S, הנדסה, טאבו, ממ"י, 

ואחרים.

      

היערכות לוגיסטית
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ובכך  נצבר ונאגר מידע רב. כיום המערכת מרכזת באופן 
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בכל רחבי העיר. בתוקף זה משמשת המערכת מקור מידע 
לניהול וקבלת החלטות ( איתור השטחים וביצוע הפקעות, 

זיהוי מבנים והסדרת ההסכמים מול שוכרים שונים בעיר וכו'). 
זאת,  ע"י ניתוח תכנוני המתקבל מ-G.I.S, שימוש בצילומי 
אוויר, זיהוי השטחים הציבוריים בעיר לרבות מעקב אחרי 

פולשים.

במסגרת  רה-ארגון בעירייה ב-2012  אוחדה פעילות מח' 
ה-G.I.S עם מחלקת הנכסים, בראשותו של עינב ב-יעקב,  

לצורך הבטחת זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, 
הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית ומצד שני 

(באמצעות ה-G.I.S) בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של 
שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות, 

וכמתן  שירות יעיל ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.

 :G.I.S-תפקידי מחלקת נכסי העירייה וה
מתחלקים ל-3 תחומי פעילות עיקריים: 

1. ניהול נכסי העירייה – קרי נכסי דלא ניידי, שיש להם זיקה 
קניינית כלשהי לעירייה בדרך של בעלות וחכירה, 

שכירות, זיקת הנאה וכיו"ב. על המחלקה מוטלת האחריות 
לניהול נכסי העירייה, לארגונם ולפיקוח עליהם בהתאם 
להוראות כל דין ולמדיניות שנקבעת ע"י מועצת הרשות 

במטרה להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם 
באורח כלכלי ככל הניתן. במסגרת ניהול נכסי העירייה 

עוסקת המחלקה בהשכרת ושכירת נכסים,  העברת נושאים 
לדיון בהנהלת המועצה ומליאתה, הכנת הסכמים וטיפול בהם 

לאחר חתימתם.
2. רישום נכסי העירייה – רישום זכויות העירייה במקרקעין לפי 

חוק בלשכת רישום המקרקעין בת"א, פ"ת ונתניה, רישום 
שטחים המיועדים לצורכי ציבור וכן ניהול ספר הנכסים של 

העירייה הכולל זכויות במקרקעין    
לטובת העירייה, וכן זכויות הזולת במקרקעי העירייה, וכן ניהול 

ספר הקצאות עפ"י נוהלי משרד הפנים.
3. תפעול ותחזוק מערכת ה-G.I.S -  בניית מאגר נתונים 

ממוחשב ופיתוחו בין המחלקות השונות בעירייה תוך ניהול 
תחזוקה ועדכון מערכת G.I.S  ברמה פנים ארגונית וחוץ 

ארגונית כשירות לציבור, המשך סיוע בישיבות הוועדה 
המקומית ע"ג הצגה במערכות הגיאוגרפיות קרי ניתוח 

תופעות מרחביות כסיוע למקבלי החלטות בעיר וסיוע בהליכי 
תכנון בסיס נתונים זמין ומעודכן: תצלום אויר, יעודי קרקע, 

טופוגרפיה, גושים, חלקות, מבני ציבור, שטחים וכו'. 

הפעילות בשנת 2012
לאור היקף העבודה שגדל משמעותית לאחר איחוד 

המחלקות, אנו שמנו לדגש את קביעת נהלי המחלקה, 
קליטת סוקר נכסים אשר ישתמש בכלי ה-G.I.S לצורך מיפוי 
ועדכון של נכסי העירייה במערכת ה-G.I.S, התקנה והטמעת 
מערכת G.I.S חדשה לשימוש העובדים והתושבים באמצעות 

אתר האינטרנט העירוני ופיתוח מס' אתרי G.I.S (כללי, חירום, 
איכות סביבה, חינוך). נציין כי המערכת שהותקנה בשרתי 

העירייה, הנה מערכת עצמאית ובלתי תלויה בגורמים 
חיצוניים אשר משדרגת באופן עצום את קצב פעילות אתר, 

קבלת המידע בו והידידותיות של הממשקים והנוחות 
למשתמש. כמובן שהמערכת הינה בתקופה הרצה ובהמשך 

נרחיב את הממשקים בה.

G.I.S-תמצית הפעילות של מערכת ה
     G.I.S-שדרוג טכנולוגי, החלפה והתקנת אפליקציית מערכת ה

 (ARC G.I.S Server) - האינטרנטית לשימוש העובדים 
והתושבים  במעבר לאחסון ושרות עצמאי ובלתי תלוי 

בשירותי החב' לאוטומציה למערכת ידידות, מהירה וזמינה 
לכל עובד (לייעול ושדרוג קצב אחזור הנתונים, זמני תגובה 

ואבטחת תפעול במערכת בחרום - ללא תלות בחוות שרתים 
חיצונית). 

פיתוח ממשק לאיתור מוסדות בין נקודה לנקודה עבור 
מערכת ה-G.I.S לצרכים שונים כמו: איתור מקלט קרוב 
למגורים, מיקום גן ילדים לפי גיל לכתובת, איתור מוסד 

מנקודה לנקודה וכו'.עדכון ומיפוי פוטוגרמטריה שוטף לעיר - 
כתשתית מפת רקע לכל השכבות העירוניות בשיתוף חב' 
חשמל, בזק ותאגיד שרונים.שדרוג מערכת צילומי אוויר 

אלכסונים לשנת 2012  לצורכי פיקוח בניה, ואכיפת תשלומי 
ארנונה.עדכון ורכישת צילומי אוויר אורטופוטו עדכני לשנת 

2012עדכון שוטף של שכבות גאודטיות הנדסיות לעיר 
בשיתוף המרכז למיפוי ישראל גושים וחלקות, בעקבות 

שינויים טבעיים של בניה בעיר.עדכון שכבת מוסדות החינוך, 
לרבות ביצוע סקר איתור שב"צ מתאים ל גני הילדים לאור 

ועדת טרכטנברג.עדכון שוטף של שכבת ייעודי קרקע- 
תוכניות בניין עיר.התחלת ביצוע סקר שטחי ציבור- לרבות 

איתור כל השטחים שבבעלות העירייה (שצ"פ, דרך, שב"צ, וכן 

חלקות שלהם זכויות בניה כאלו ואחרות לזכות עיריית 
רמה"ש), פעילות משולבת של G.I.S, הנדסה, טאבו, ממ"י, 
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מיפוי מקלטים

G.I.S-נכסי הערייה ו
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הרשות למניעת אלימות והתמכרויות
הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות ברמה"ש  

הינה יחידה  עירונית עצמאית תפקידה לתאם בין הגורמים 
השונים העירוניים והארציים העוסקים בצמצום עבריינות   
אלימות בריונות שימוש בסמים ובחומרים ממכרים אחרים.

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות  פועלת כ-11 
שנים ומשמשת כנציגה הן של הרשות הארצית למלחמה 

בסמים ואלכוהול והן כנציגה עירונית של אגף מציל"ה 
במשרד לביטחון פנים. הרשות למניעת אלימות והתמכרויות 

מרכזת את המועצה היישובית לצמצום אלימות  ושימוש 
בסמים ואלכוהול הפועלת כמכניזם ארגוני המובל על ידי 

ראש העירייה וסגניתו לצורך קביעת מדיניות ומתן פתרונות 
לבעיות אלימות והתמכרויות המרכזיות בעיר.               

ייעודה של הרשות ליזום ולהפעיל  הערכות קהילתית יישובית 
אפקטיבית למאבק בהתנהגויות סיכוניות אשר תיצור אקלים 

קהילתי דוחה ושולל התנהגות אלימה או שימוש בחומרים 
ממכרים. 

תחום הקהילה הינו אחד הערוצים המשמעותיים בהם הרשות 
למניעת אלימות והתמכרויות  פועלת במטרה לפתח חברה 

וקהילה השוללת לרעה שימוש בסמים ואלכוהול והתנהגויות 
אלימות לסוגיהן השונות -"קהילה למען קהילה" -  זהו 

הרציונאל המלווה את כלל הפעילויות שמטרתן לקדם את 
היעדים אותם הרשות הציבה לעצמה, תוך הקפדה על תוכנית 

יישובית מערכתית, שתחל מהגיל הרך והלאה.
הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות פועלת בדרך 

שיטתית דינאמית ומקצועית בתחום מניעת התנהגויות 
סיכוניות, תוך קביעת סדרי עדיפויות מערכתיים, בהתאם 

לצרכים  המקומיים ויוצרת אינטגרציה אפקטיבית בין פעולות 
של מניעה והסברה, אכיפה וטיפול.

היחידה לפניות הציבור ותחנת רישום משרד הפנים
היחידה לפניות הציבור פועלת כ"אומבודסמן" עירוני, המרכזת 

ומטפלת בפניות של התושבים בכל הנושאים הקשורים 
למחלקות העירייה. היחידה, בראשות הגב' אתי עמרם, מנקזת 

אליה את הפניות שלא טופלו, או שהטיפול בהן לא היה 
לשביעות רצון הפונים, בכל התחומים שבהם עוסקת העירייה 

ומקבלת הצעות, בקשות והערות בכל הנושאים העירוניים. 
בשנת 2012 הוגשו 527 פניות ליחידה, שמרביתן הועברו 

באמצעות אתר האינטרנט העירוני.

מעבר למשימה המרכזית שלה, טיפול בפניות הציבור, 
מופקדת המחלקה  גם על חלוקת תווי-חניה חינם, לתושבי 

רמת השרון. זאת, בעקבות מדיניות החניה העירונית, של חניה 
חינם לתושבי העיר החונים בחניה מוסדרת (לאורך מדרכות 

וצירים המסומנים בכחול-לבן). תווי החניה ניתנים כנגד הצגת 
מסמכים (תעודת זהות, רישיון רכב הרשומים ע"ש התושב). 
בשנת 2012 הוחלפו תווי-החניה לתווים חדשים, עפ"י חוק. 

במסגרת זו הוחלפו כל תווי-החניה של תושבי העיר במספר 
כולל של כ-18,210 תווי-חניה חדשים.

 

בנוסף, בתקופת הקיץ נמכרים במשרדי היחידה כרטיסי 
כניסה לחוף הים בתל-אביב (חוף הצוק, הדרומי והצפוני) 
במחירים המסובסדים על ידי העירייה. בקיץ 2012 נמכרו 

2233 כרטיסים. עוד 355 כרטיסים שלא נעשה בהם שימוש 
הוחזרו לזכיין. 

לבד מן הטיפול בפניות תושבים בנושאים הקשורים לעירייה, 
משמשת המחלקה לפניות הציבור גם כתחנת רישום של 

משרד הפנים ומטפלת במגוון בקשות בנושאים שבהם מטפל 
המשרד.  במהלך שנת 2012 הוגשו 4,594 בקשות של תושבים. 

חזון:
הרשות למניעת אלימות והתמכרויות הינה גוף מוביל ומשפיע 

ברמת השרון. הרשות  מעצימה ומגייסת משאבי קהילה 
ומהווה בית למעורבות חברתית בקרב תושבים ומתנדבים 

ותעלה על סדר היום את נושא המאבק באלימות סמים 
ואלכוהול לקידום מאבק באלימות סמים ואלכוהול לקידום 

הביטחון האישי של תושבי העיר.

קהלי יעד 
קהלי יעד מרכזיים של הרשות הינם ילדים, נוער צעירים 

והורים וכן צוותים מקצועיים ותושבי רמת השרון.
שותפים ובעלי עניין שלנו: עיריית רמת השרון על אגפיה 

ומחלקותיה, מתנ"סים, תנועות נוער משטרה, הרשות 
הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, מצילה, בעלי עסקים 

ושירות מבחן.

תחום מבוגרים בקהילה:
טיפוח הורים כסוכני משנה הינה אחת המטרות המשמעותיות 
ליצירת שינוי חברתי , על מנת לקדם מטרה זו פועלת הרשות 

למניעת אלימות והתמכרויות  באינטנסיביות לגיוס הורים 
ולרתימתם להיות מעורבים בפעיליות השונות המוצאות הן 
במרכז ההדרכה להורים והן בסיירת ההורים. השנה הוכפל 

מספר ההורים שהשתתפו בפעילויות המרכז ובסיירת ההורים.
1. מרכז הדרכה להורים " חושבים הורות" - במסגרת מרכז 

ההדרכה להורים "חושבים הורות" הפועל מזה 5 שנים ברחבי 
העיר, מרוכזת כל הפעילויות להורים שמטרתן מתן כלים 

ומידע לצמצום התנהגויות סיכוניות . במרכז מתקיימות 
סדנאות להורים והרצאות להורים לגיל הרך ולהורים 

למתבגרים., הסדנאות מותאמות בהתאם לצרכים המצויים 
בשטח ומתעדכנות בהתאם. המרכז נחשב לאחד ממרכזי 

ההורים הטובים בארץ וכיום משתתפים בפעילויות השונות 
אלפי הורים מרחבי רמת השרון.

2. מושבה בטוחה" - סיירת הורים - בית להורים מעורבים
סיירת הפועלת למעלה מ-10 שנים ונחשבת לאחת הסיירות 

הטובות בארץ. "מתנדבי מושבה בטוחה – הורים למען ילדיהם, 
מסיירים מדי יום שישי ופוגשים את ילדיכם בגנים הציבוריים 
ובמקומות הבילוי בהם מתרכזים בני נוער וצעירים. בפרויקט 

זה משתתפים כ-80  הורים מתנדבים.
בשנתיים האחרונות פותח דגש ייחודי על מתבססת פעילות 

מושבה בטוחה, מודל זה מהווה היום בסיס לסיירות רבות 
אחרות בארץ. על פיתוח ויישום המודל  והתנדבות מבורכת  
בשנת 2010 קיבלו מתנדבי מושבה בטוחה את "אות מגן שר 

הרווחה".
3."מידעון להורים" - המידעון מתפרסם מדי חודש ומטרתו 

להעביר מידע בנושאי הורות בכלל ובנושאי התנהגויות 
סיכוניות בפרט. המידעון מופץ לאלפי בתי אב.

תחום הנוער  בקהילה:
פעילויות רבות מושקעות בקרב בני הנוער במסגרת החינוך 
הפורמאלי  בשיתוף אגף החינוך ובמסגרות הלא פורמליות 

בשיתוף  אגף הרווחה המתנסים, אגודת הספורט וגורמים 
נוספים ברשות המקומית ובקהילה. לפעילויות אלה מוקדשות 
משאבים ומאמצים רבים, הפעילויות מותאמות תרבותית לבני 

הנוער כדי לענות על צרכיהם ומשולבות בתכנים השותפים 
במסגרות השונות.

"נוער משפיע" - זהו המודל המצוי בכל אחת מהתוכניות 
באופן כזה או אחר ומטרתו  להעצים נוער בסיכון,   הרשות 

מקפידה  שכל אחת מהפעילויות תשתלב במסגרת התפיסה 
של "קהילה למען קהילה". 

אחת התוכניות המוצלחות הינה "נאמני יוגה" תוכנית הפועלת 
מזה שנתיים  בשיתוף אגף החינוך לאור הצלחת התוכנית 

התרחבה למספר בתי ספר יסודיים.  באמצעות  היוגה לומד 
הילד  להתחבר לעצמו באופן רגוע. הילד חווה שקט ושלווה 
בניגוד לחיי היום יום התחרותיים ומלאי המתח. ומאפשרת לו 

להגיע להגשמת ה"אני" המיוחד שבו. 
ילד שמתרגל יוגה לומד להגיע למקומות רגועים יותר גם 

ברגעים שהוא נסער. התלמיד מפתח יכולת שליטה עצמית. 
שליטה זו יש בה ליצור אווירה רגועה ושלווה יותר בבית הספר 

הן בשיעורים והן במגרש המשחקים.לילדים הסובלים 
מהפרעות קשר וריכוז מסייעת היוגה להגיע להישגים גבוהים 

יותר על ידי תרגול נשימות ותנוחות.
 נאמני היוגה שנבחרו בכל בית ספר, לאחר שעברו הכשרה 

מתאימה  מעבירים את הפעילות לשאר תלמידי בית הספר.
"תאטרון עם חזון" - קבוצת התיאטרון  פועלת בשיתוף עם 

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות מזה שנתיים במטרה 
להעלות את המודעות בקהילה לסכנות האלימות והתמכרויות 

השונות כל זאת באמצעות פעילות חוויתית יוצרת. שיטת 
עבודה זו הינה מקורית ומשלבת בתוכה תהליכי חוויה, יצירה 

שבמהלכה מפיקים בני הנוער מחזות באורך מלא ומחזות 
קצרים.תוכנית זו הינה בשיתוף הרשות למניעת אלימות 
והתמכרויות, מצילה והרשות הלאומית למחמה בסמים 

ואלכוהול במשרד לביטחון פנים

תחום אכיפה:
השנה תוגברה פעילות האכיפתית בשל שפע יוזמות חקיקה 

חדשות בתחום תופעת השיכרות שעלתה על סדר היום 
הציבורי בעקבות מספר אירועי פשיעה חמורים מאד שאירעו 

ברחבי הארץ על ידי צעירים שהיו נתונים תחת השפעת 
אלכוהול. עיקר המאמצים בתחום האכיפה ברחבי רמת השרון 
היו מול בעלי הפיצוציות הפעילות כללה , פעילות הסברתית 
של מתנדבי מושבה בטוחה, פקחי  העירייה משטרת גלילות 
לצד פעילות אכיפתית שבה במהלך השנה בוצעו מספר רב 

של פעולות  מול בעלי הפיצוציות כדי לצמצם את תופעת 
מכירת האלכוהול לקטינים  ואיסור שתיית אלכוהול במקומות 

ציבוריים.  התיאום בין כל גורמי האכיפה  נעשה בהרשות 
למניעת אלימות.

פניות הציבור 
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הרשות למניעת אלימות והתמכרויות
הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות ברמה"ש  

הינה יחידה  עירונית עצמאית תפקידה לתאם בין הגורמים 
השונים העירוניים והארציים העוסקים בצמצום עבריינות   
אלימות בריונות שימוש בסמים ובחומרים ממכרים אחרים.

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות  פועלת כ-11 
שנים ומשמשת כנציגה הן של הרשות הארצית למלחמה 

בסמים ואלכוהול והן כנציגה עירונית של אגף מציל"ה 
במשרד לביטחון פנים. הרשות למניעת אלימות והתמכרויות 

מרכזת את המועצה היישובית לצמצום אלימות  ושימוש 
בסמים ואלכוהול הפועלת כמכניזם ארגוני המובל על ידי 

ראש העירייה וסגניתו לצורך קביעת מדיניות ומתן פתרונות 
לבעיות אלימות והתמכרויות המרכזיות בעיר.               

ייעודה של הרשות ליזום ולהפעיל  הערכות קהילתית יישובית 
אפקטיבית למאבק בהתנהגויות סיכוניות אשר תיצור אקלים 

קהילתי דוחה ושולל התנהגות אלימה או שימוש בחומרים 
ממכרים. 

תחום הקהילה הינו אחד הערוצים המשמעותיים בהם הרשות 
למניעת אלימות והתמכרויות  פועלת במטרה לפתח חברה 

וקהילה השוללת לרעה שימוש בסמים ואלכוהול והתנהגויות 
אלימות לסוגיהן השונות -"קהילה למען קהילה" -  זהו 

הרציונאל המלווה את כלל הפעילויות שמטרתן לקדם את 
היעדים אותם הרשות הציבה לעצמה, תוך הקפדה על תוכנית 

יישובית מערכתית, שתחל מהגיל הרך והלאה.
הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות פועלת בדרך 

שיטתית דינאמית ומקצועית בתחום מניעת התנהגויות 
סיכוניות, תוך קביעת סדרי עדיפויות מערכתיים, בהתאם 

לצרכים  המקומיים ויוצרת אינטגרציה אפקטיבית בין פעולות 
של מניעה והסברה, אכיפה וטיפול.

הרצאה להורים

חזון:
הרשות למניעת אלימות והתמכרויות הינה גוף מוביל ומשפיע 

ברמת השרון. הרשות  מעצימה ומגייסת משאבי קהילה 
ומהווה בית למעורבות חברתית בקרב תושבים ומתנדבים 

ותעלה על סדר היום את נושא המאבק באלימות סמים 
ואלכוהול לקידום מאבק באלימות סמים ואלכוהול לקידום 

הביטחון האישי של תושבי העיר.

קהלי יעד 
קהלי יעד מרכזיים של הרשות הינם ילדים, נוער צעירים 

והורים וכן צוותים מקצועיים ותושבי רמת השרון.
שותפים ובעלי עניין שלנו: עיריית רמת השרון על אגפיה 

ומחלקותיה, מתנ"סים, תנועות נוער משטרה, הרשות 
הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, מצילה, בעלי עסקים 

ושירות מבחן.

תחום מבוגרים בקהילה:
טיפוח הורים כסוכני משנה הינה אחת המטרות המשמעותיות 
ליצירת שינוי חברתי , על מנת לקדם מטרה זו פועלת הרשות 

למניעת אלימות והתמכרויות  באינטנסיביות לגיוס הורים 
ולרתימתם להיות מעורבים בפעיליות השונות המוצאות הן 
במרכז ההדרכה להורים והן בסיירת ההורים. השנה הוכפל 

מספר ההורים שהשתתפו בפעילויות המרכז ובסיירת ההורים.
1. מרכז הדרכה להורים " חושבים הורות" - במסגרת מרכז 

ההדרכה להורים "חושבים הורות" הפועל מזה 5 שנים ברחבי 
העיר, מרוכזת כל הפעילויות להורים שמטרתן מתן כלים 

ומידע לצמצום התנהגויות סיכוניות . במרכז מתקיימות 
סדנאות להורים והרצאות להורים לגיל הרך ולהורים 

למתבגרים., הסדנאות מותאמות בהתאם לצרכים המצויים 
בשטח ומתעדכנות בהתאם. המרכז נחשב לאחד ממרכזי 

ההורים הטובים בארץ וכיום משתתפים בפעילויות השונות 
אלפי הורים מרחבי רמת השרון.

2. מושבה בטוחה" - סיירת הורים - בית להורים מעורבים
סיירת הפועלת למעלה מ-10 שנים ונחשבת לאחת הסיירות 

הטובות בארץ. "מתנדבי מושבה בטוחה – הורים למען ילדיהם, 
מסיירים מדי יום שישי ופוגשים את ילדיכם בגנים הציבוריים 
ובמקומות הבילוי בהם מתרכזים בני נוער וצעירים. בפרויקט 

זה משתתפים כ-80  הורים מתנדבים.
בשנתיים האחרונות פותח דגש ייחודי על מתבססת פעילות 

מושבה בטוחה, מודל זה מהווה היום בסיס לסיירות רבות 
אחרות בארץ. על פיתוח ויישום המודל  והתנדבות מבורכת  
בשנת 2010 קיבלו מתנדבי מושבה בטוחה את "אות מגן שר 

הרווחה".
3."מידעון להורים" - המידעון מתפרסם מדי חודש ומטרתו 

להעביר מידע בנושאי הורות בכלל ובנושאי התנהגויות 
סיכוניות בפרט. המידעון מופץ לאלפי בתי אב.

תחום הנוער  בקהילה:
פעילויות רבות מושקעות בקרב בני הנוער במסגרת החינוך 
הפורמאלי  בשיתוף אגף החינוך ובמסגרות הלא פורמליות 

בשיתוף  אגף הרווחה המתנסים, אגודת הספורט וגורמים 
נוספים ברשות המקומית ובקהילה. לפעילויות אלה מוקדשות 
משאבים ומאמצים רבים, הפעילויות מותאמות תרבותית לבני 

הנוער כדי לענות על צרכיהם ומשולבות בתכנים השותפים 
במסגרות השונות.

"נוער משפיע" - זהו המודל המצוי בכל אחת מהתוכניות 
באופן כזה או אחר ומטרתו  להעצים נוער בסיכון,   הרשות 

מקפידה  שכל אחת מהפעילויות תשתלב במסגרת התפיסה 
של "קהילה למען קהילה". 

אחת התוכניות המוצלחות הינה "נאמני יוגה" תוכנית הפועלת 
מזה שנתיים  בשיתוף אגף החינוך לאור הצלחת התוכנית 

התרחבה למספר בתי ספר יסודיים.  באמצעות  היוגה לומד 
הילד  להתחבר לעצמו באופן רגוע. הילד חווה שקט ושלווה 
בניגוד לחיי היום יום התחרותיים ומלאי המתח. ומאפשרת לו 

להגיע להגשמת ה"אני" המיוחד שבו. 
ילד שמתרגל יוגה לומד להגיע למקומות רגועים יותר גם 

ברגעים שהוא נסער. התלמיד מפתח יכולת שליטה עצמית. 
שליטה זו יש בה ליצור אווירה רגועה ושלווה יותר בבית הספר 

הן בשיעורים והן במגרש המשחקים.לילדים הסובלים 
מהפרעות קשר וריכוז מסייעת היוגה להגיע להישגים גבוהים 

יותר על ידי תרגול נשימות ותנוחות.
 נאמני היוגה שנבחרו בכל בית ספר, לאחר שעברו הכשרה 

מתאימה  מעבירים את הפעילות לשאר תלמידי בית הספר.
"תאטרון עם חזון" - קבוצת התיאטרון  פועלת בשיתוף עם 

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות מזה שנתיים במטרה 
להעלות את המודעות בקהילה לסכנות האלימות והתמכרויות 

השונות כל זאת באמצעות פעילות חוויתית יוצרת. שיטת 
עבודה זו הינה מקורית ומשלבת בתוכה תהליכי חוויה, יצירה 

שבמהלכה מפיקים בני הנוער מחזות באורך מלא ומחזות 
קצרים.תוכנית זו הינה בשיתוף הרשות למניעת אלימות 
והתמכרויות, מצילה והרשות הלאומית למחמה בסמים 

ואלכוהול במשרד לביטחון פנים

תחום אכיפה:
השנה תוגברה פעילות האכיפתית בשל שפע יוזמות חקיקה 

חדשות בתחום תופעת השיכרות שעלתה על סדר היום 
הציבורי בעקבות מספר אירועי פשיעה חמורים מאד שאירעו 

ברחבי הארץ על ידי צעירים שהיו נתונים תחת השפעת 
אלכוהול. עיקר המאמצים בתחום האכיפה ברחבי רמת השרון 
היו מול בעלי הפיצוציות הפעילות כללה , פעילות הסברתית 
של מתנדבי מושבה בטוחה, פקחי  העירייה משטרת גלילות 
לצד פעילות אכיפתית שבה במהלך השנה בוצעו מספר רב 

של פעולות  מול בעלי הפיצוציות כדי לצמצם את תופעת 
מכירת האלכוהול לקטינים  ואיסור שתיית אלכוהול במקומות 

ציבוריים.  התיאום בין כל גורמי האכיפה  נעשה בהרשות 
למניעת אלימות.
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הרשות למניעת אלימות והתמכרויות
הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות ברמה"ש  

הינה יחידה  עירונית עצמאית תפקידה לתאם בין הגורמים 
השונים העירוניים והארציים העוסקים בצמצום עבריינות   
אלימות בריונות שימוש בסמים ובחומרים ממכרים אחרים.

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות  פועלת כ-11 
שנים ומשמשת כנציגה הן של הרשות הארצית למלחמה 

בסמים ואלכוהול והן כנציגה עירונית של אגף מציל"ה 
במשרד לביטחון פנים. הרשות למניעת אלימות והתמכרויות 

מרכזת את המועצה היישובית לצמצום אלימות  ושימוש 
בסמים ואלכוהול הפועלת כמכניזם ארגוני המובל על ידי 

ראש העירייה וסגניתו לצורך קביעת מדיניות ומתן פתרונות 
לבעיות אלימות והתמכרויות המרכזיות בעיר.               

ייעודה של הרשות ליזום ולהפעיל  הערכות קהילתית יישובית 
אפקטיבית למאבק בהתנהגויות סיכוניות אשר תיצור אקלים 

קהילתי דוחה ושולל התנהגות אלימה או שימוש בחומרים 
ממכרים. 

תחום הקהילה הינו אחד הערוצים המשמעותיים בהם הרשות 
למניעת אלימות והתמכרויות  פועלת במטרה לפתח חברה 

וקהילה השוללת לרעה שימוש בסמים ואלכוהול והתנהגויות 
אלימות לסוגיהן השונות -"קהילה למען קהילה" -  זהו 

הרציונאל המלווה את כלל הפעילויות שמטרתן לקדם את 
היעדים אותם הרשות הציבה לעצמה, תוך הקפדה על תוכנית 

יישובית מערכתית, שתחל מהגיל הרך והלאה.
הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות פועלת בדרך 

שיטתית דינאמית ומקצועית בתחום מניעת התנהגויות 
סיכוניות, תוך קביעת סדרי עדיפויות מערכתיים, בהתאם 

לצרכים  המקומיים ויוצרת אינטגרציה אפקטיבית בין פעולות 
של מניעה והסברה, אכיפה וטיפול.

מתנדבי "מושבה בטוחה"

חזון:
הרשות למניעת אלימות והתמכרויות הינה גוף מוביל ומשפיע 

ברמת השרון. הרשות  מעצימה ומגייסת משאבי קהילה 
ומהווה בית למעורבות חברתית בקרב תושבים ומתנדבים 

ותעלה על סדר היום את נושא המאבק באלימות סמים 
ואלכוהול לקידום מאבק באלימות סמים ואלכוהול לקידום 

הביטחון האישי של תושבי העיר.

קהלי יעד 
קהלי יעד מרכזיים של הרשות הינם ילדים, נוער צעירים 

והורים וכן צוותים מקצועיים ותושבי רמת השרון.
שותפים ובעלי עניין שלנו: עיריית רמת השרון על אגפיה 

ומחלקותיה, מתנ"סים, תנועות נוער משטרה, הרשות 
הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, מצילה, בעלי עסקים 

ושירות מבחן.

תחום מבוגרים בקהילה:
טיפוח הורים כסוכני משנה הינה אחת המטרות המשמעותיות 
ליצירת שינוי חברתי , על מנת לקדם מטרה זו פועלת הרשות 

למניעת אלימות והתמכרויות  באינטנסיביות לגיוס הורים 
ולרתימתם להיות מעורבים בפעיליות השונות המוצאות הן 
במרכז ההדרכה להורים והן בסיירת ההורים. השנה הוכפל 

מספר ההורים שהשתתפו בפעילויות המרכז ובסיירת ההורים.
1. מרכז הדרכה להורים " חושבים הורות" - במסגרת מרכז 

ההדרכה להורים "חושבים הורות" הפועל מזה 5 שנים ברחבי 
העיר, מרוכזת כל הפעילויות להורים שמטרתן מתן כלים 

ומידע לצמצום התנהגויות סיכוניות . במרכז מתקיימות 
סדנאות להורים והרצאות להורים לגיל הרך ולהורים 

למתבגרים., הסדנאות מותאמות בהתאם לצרכים המצויים 
בשטח ומתעדכנות בהתאם. המרכז נחשב לאחד ממרכזי 

ההורים הטובים בארץ וכיום משתתפים בפעילויות השונות 
אלפי הורים מרחבי רמת השרון.

2. מושבה בטוחה" - סיירת הורים - בית להורים מעורבים
סיירת הפועלת למעלה מ-10 שנים ונחשבת לאחת הסיירות 

הטובות בארץ. "מתנדבי מושבה בטוחה – הורים למען ילדיהם, 
מסיירים מדי יום שישי ופוגשים את ילדיכם בגנים הציבוריים 
ובמקומות הבילוי בהם מתרכזים בני נוער וצעירים. בפרויקט 

זה משתתפים כ-80  הורים מתנדבים.
בשנתיים האחרונות פותח דגש ייחודי על מתבססת פעילות 

מושבה בטוחה, מודל זה מהווה היום בסיס לסיירות רבות 
אחרות בארץ. על פיתוח ויישום המודל  והתנדבות מבורכת  
בשנת 2010 קיבלו מתנדבי מושבה בטוחה את "אות מגן שר 

הרווחה".
3."מידעון להורים" - המידעון מתפרסם מדי חודש ומטרתו 

להעביר מידע בנושאי הורות בכלל ובנושאי התנהגויות 
סיכוניות בפרט. המידעון מופץ לאלפי בתי אב.

תחום הנוער  בקהילה:
פעילויות רבות מושקעות בקרב בני הנוער במסגרת החינוך 
הפורמאלי  בשיתוף אגף החינוך ובמסגרות הלא פורמליות 

בשיתוף  אגף הרווחה המתנסים, אגודת הספורט וגורמים 
נוספים ברשות המקומית ובקהילה. לפעילויות אלה מוקדשות 
משאבים ומאמצים רבים, הפעילויות מותאמות תרבותית לבני 

הנוער כדי לענות על צרכיהם ומשולבות בתכנים השותפים 
במסגרות השונות.

"נוער משפיע" - זהו המודל המצוי בכל אחת מהתוכניות 
באופן כזה או אחר ומטרתו  להעצים נוער בסיכון,   הרשות 

מקפידה  שכל אחת מהפעילויות תשתלב במסגרת התפיסה 
של "קהילה למען קהילה". 

אחת התוכניות המוצלחות הינה "נאמני יוגה" תוכנית הפועלת 
מזה שנתיים  בשיתוף אגף החינוך לאור הצלחת התוכנית 

התרחבה למספר בתי ספר יסודיים.  באמצעות  היוגה לומד 
הילד  להתחבר לעצמו באופן רגוע. הילד חווה שקט ושלווה 
בניגוד לחיי היום יום התחרותיים ומלאי המתח. ומאפשרת לו 

להגיע להגשמת ה"אני" המיוחד שבו. 
ילד שמתרגל יוגה לומד להגיע למקומות רגועים יותר גם 

ברגעים שהוא נסער. התלמיד מפתח יכולת שליטה עצמית. 
שליטה זו יש בה ליצור אווירה רגועה ושלווה יותר בבית הספר 

הן בשיעורים והן במגרש המשחקים.לילדים הסובלים 
מהפרעות קשר וריכוז מסייעת היוגה להגיע להישגים גבוהים 

יותר על ידי תרגול נשימות ותנוחות.
 נאמני היוגה שנבחרו בכל בית ספר, לאחר שעברו הכשרה 

מתאימה  מעבירים את הפעילות לשאר תלמידי בית הספר.
"תאטרון עם חזון" - קבוצת התיאטרון  פועלת בשיתוף עם 

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות מזה שנתיים במטרה 
להעלות את המודעות בקהילה לסכנות האלימות והתמכרויות 

השונות כל זאת באמצעות פעילות חוויתית יוצרת. שיטת 
עבודה זו הינה מקורית ומשלבת בתוכה תהליכי חוויה, יצירה 

שבמהלכה מפיקים בני הנוער מחזות באורך מלא ומחזות 
קצרים.תוכנית זו הינה בשיתוף הרשות למניעת אלימות 
והתמכרויות, מצילה והרשות הלאומית למחמה בסמים 

ואלכוהול במשרד לביטחון פנים

תחום אכיפה:
השנה תוגברה פעילות האכיפתית בשל שפע יוזמות חקיקה 

חדשות בתחום תופעת השיכרות שעלתה על סדר היום 
הציבורי בעקבות מספר אירועי פשיעה חמורים מאד שאירעו 

ברחבי הארץ על ידי צעירים שהיו נתונים תחת השפעת 
אלכוהול. עיקר המאמצים בתחום האכיפה ברחבי רמת השרון 
היו מול בעלי הפיצוציות הפעילות כללה , פעילות הסברתית 
של מתנדבי מושבה בטוחה, פקחי  העירייה משטרת גלילות 
לצד פעילות אכיפתית שבה במהלך השנה בוצעו מספר רב 

של פעולות  מול בעלי הפיצוציות כדי לצמצם את תופעת 
מכירת האלכוהול לקטינים  ואיסור שתיית אלכוהול במקומות 

ציבוריים.  התיאום בין כל גורמי האכיפה  נעשה בהרשות 
למניעת אלימות.

הרשות למניעת אלימות
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הרשות למניעת אלימות והתמכרויות
הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות ברמה"ש  

הינה יחידה  עירונית עצמאית תפקידה לתאם בין הגורמים 
השונים העירוניים והארציים העוסקים בצמצום עבריינות   
אלימות בריונות שימוש בסמים ובחומרים ממכרים אחרים.

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות  פועלת כ-11 
שנים ומשמשת כנציגה הן של הרשות הארצית למלחמה 

בסמים ואלכוהול והן כנציגה עירונית של אגף מציל"ה 
במשרד לביטחון פנים. הרשות למניעת אלימות והתמכרויות 

מרכזת את המועצה היישובית לצמצום אלימות  ושימוש 
בסמים ואלכוהול הפועלת כמכניזם ארגוני המובל על ידי 

ראש העירייה וסגניתו לצורך קביעת מדיניות ומתן פתרונות 
לבעיות אלימות והתמכרויות המרכזיות בעיר.               

ייעודה של הרשות ליזום ולהפעיל  הערכות קהילתית יישובית 
אפקטיבית למאבק בהתנהגויות סיכוניות אשר תיצור אקלים 

קהילתי דוחה ושולל התנהגות אלימה או שימוש בחומרים 
ממכרים. 

תחום הקהילה הינו אחד הערוצים המשמעותיים בהם הרשות 
למניעת אלימות והתמכרויות  פועלת במטרה לפתח חברה 

וקהילה השוללת לרעה שימוש בסמים ואלכוהול והתנהגויות 
אלימות לסוגיהן השונות -"קהילה למען קהילה" -  זהו 

הרציונאל המלווה את כלל הפעילויות שמטרתן לקדם את 
היעדים אותם הרשות הציבה לעצמה, תוך הקפדה על תוכנית 

יישובית מערכתית, שתחל מהגיל הרך והלאה.
הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות פועלת בדרך 

שיטתית דינאמית ומקצועית בתחום מניעת התנהגויות 
סיכוניות, תוך קביעת סדרי עדיפויות מערכתיים, בהתאם 

לצרכים  המקומיים ויוצרת אינטגרציה אפקטיבית בין פעולות 
של מניעה והסברה, אכיפה וטיפול.

המטה לבטיחות בדרכים
דוח פעילות

שבוע הבטיחות בדרכים במערכת החינוך 18-23 במרץ, 2012.
כינוס רכזי בטיחות של בתי הספר ברמה"ש, ביום ה-26/3/12 
במגרש הבטיחות בדרכים, שבו נערך דיון בנושא הפעילויות 

והתכנים בשבוע הבטיחות בדרכים. 

פעילות זה"ב 
סדנאות לגני חובה – זה"ב בתנועה - פיילוט שנעשה באחד 

מגני ילדים.
•זה"ב בביה"ס היסודיים

פעילות  הדרכה במגרש הבטיחות בדרכים - תלמידי כיתות   
א' עד ו' קיבלו הדרכה באופן שוטף במהלך  כל שנת    

הלימודים. הדגש ניתן על חציה נכונה, עליה וירידה   
מאוטובוס, התנהגות נכונה באוטובוס ורכיבה נכונה על 

אופניים. פעילות הדרכה זו ניתנת פעמיים בשנה לכל תלמיד.
"מרחבים חוץ כיתתיים" – בתי הספר יקימו ויעצבו מרחבי 
למידה חוץ כיתתיים בהם יוצגו התוצרים האומנותיים של 
התלמידים כגון: סטיקרים, כרזות,ציורים ועוד. ניתן לערוך 

חידון בית ספרי נושא פרסים בנושא הבטיחות בדרכים 
(פרסים לחידון בתיאום מראש עם מנהל המטה).

שיעורי חינוך – העמדת אתגר אינטלקטואלי בדיון בניהול 
סיכונים בדרך.

אוריינות – תלמידים כותבים סיפורים ושירים בנושא זה"ב.
רב תחומיות – שילוב מערכי שיעור במקצועות השונים דרך 
נוספת להעברת המסרים לתרבות התנהגותית נכונה בדרך. 

 עיצוב סביבה לימודית – מרחבי בתי הספר יעוצבו בעזרת 
תוצרים אומנותיים: ציורים סטיקרים, קריקטורות, פרסומים 

בנושא הבטיחות ועוד. 
•פעילות בבתי הספר היסודיים ע" גורמי חוץ

כיתות א' –ב'-ג' - ההצגה המוסיקלית "כיפה זהירה";  פעילות 
חינוכית "בדרך הבטוחה", תיאטרון גורון-גור קורן; יוזמות 
חינוכיות – פעילות חונכות לשכבות הגיל הצעירות בבתי 

הספר היסודיים.
כיתות ד'–ה'-ו'  ההצגה "יוצאים לדרכים", תיאטרון "קומיקיון"  

•פעילות זה"ב  לחטיבות הבניים 
שכבות  ז' - חטיבות "קלמן" ו"עלומים" - ההרצאה "תפישת 

סיכונים" 
שכבות ח' - חטיבות "קלמן" ו"עלומים":  הההרצאה - "חשיבות 

חגורת הבטיחות", כולל סימולציה באמצעות מחשב.
שכבת ט' -  מפגשים כיתתיים  לכיתות ט' - "סיפור אישי – 
תאונת דרכים באופנוע ", רוכב אופנוע  שנפצע בתאונת 

דרכים בהיותו תלמיד בכיתה  יא', ע"י רונן אלגלזי; שיעורי 
חינוך להעברת המסרים לתרבות נכונה בדרך, ע"י המחנכים. 

פעילות זה"ב בבתי-הספר התיכוניים

חזון:
הרשות למניעת אלימות והתמכרויות הינה גוף מוביל ומשפיע 

ברמת השרון. הרשות  מעצימה ומגייסת משאבי קהילה 
ומהווה בית למעורבות חברתית בקרב תושבים ומתנדבים 

ותעלה על סדר היום את נושא המאבק באלימות סמים 
ואלכוהול לקידום מאבק באלימות סמים ואלכוהול לקידום 

הביטחון האישי של תושבי העיר.

קהלי יעד 
קהלי יעד מרכזיים של הרשות הינם ילדים, נוער צעירים 

והורים וכן צוותים מקצועיים ותושבי רמת השרון.
שותפים ובעלי עניין שלנו: עיריית רמת השרון על אגפיה 

ומחלקותיה, מתנ"סים, תנועות נוער משטרה, הרשות 
הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, מצילה, בעלי עסקים 

ושירות מבחן.

תחום מבוגרים בקהילה:
טיפוח הורים כסוכני משנה הינה אחת המטרות המשמעותיות 
ליצירת שינוי חברתי , על מנת לקדם מטרה זו פועלת הרשות 

למניעת אלימות והתמכרויות  באינטנסיביות לגיוס הורים 
ולרתימתם להיות מעורבים בפעיליות השונות המוצאות הן 
במרכז ההדרכה להורים והן בסיירת ההורים. השנה הוכפל 

מספר ההורים שהשתתפו בפעילויות המרכז ובסיירת ההורים.
1. מרכז הדרכה להורים " חושבים הורות" - במסגרת מרכז 

ההדרכה להורים "חושבים הורות" הפועל מזה 5 שנים ברחבי 
העיר, מרוכזת כל הפעילויות להורים שמטרתן מתן כלים 

ומידע לצמצום התנהגויות סיכוניות . במרכז מתקיימות 
סדנאות להורים והרצאות להורים לגיל הרך ולהורים 

למתבגרים., הסדנאות מותאמות בהתאם לצרכים המצויים 
בשטח ומתעדכנות בהתאם. המרכז נחשב לאחד ממרכזי 

ההורים הטובים בארץ וכיום משתתפים בפעילויות השונות 
אלפי הורים מרחבי רמת השרון.

2. מושבה בטוחה" - סיירת הורים - בית להורים מעורבים
סיירת הפועלת למעלה מ-10 שנים ונחשבת לאחת הסיירות 

הטובות בארץ. "מתנדבי מושבה בטוחה – הורים למען ילדיהם, 
מסיירים מדי יום שישי ופוגשים את ילדיכם בגנים הציבוריים 
ובמקומות הבילוי בהם מתרכזים בני נוער וצעירים. בפרויקט 

זה משתתפים כ-80  הורים מתנדבים.
בשנתיים האחרונות פותח דגש ייחודי על מתבססת פעילות 

מושבה בטוחה, מודל זה מהווה היום בסיס לסיירות רבות 
אחרות בארץ. על פיתוח ויישום המודל  והתנדבות מבורכת  
בשנת 2010 קיבלו מתנדבי מושבה בטוחה את "אות מגן שר 

הרווחה".
3."מידעון להורים" - המידעון מתפרסם מדי חודש ומטרתו 

להעביר מידע בנושאי הורות בכלל ובנושאי התנהגויות 
סיכוניות בפרט. המידעון מופץ לאלפי בתי אב.

תחום הנוער  בקהילה:
פעילויות רבות מושקעות בקרב בני הנוער במסגרת החינוך 
הפורמאלי  בשיתוף אגף החינוך ובמסגרות הלא פורמליות 

בשיתוף  אגף הרווחה המתנסים, אגודת הספורט וגורמים 
נוספים ברשות המקומית ובקהילה. לפעילויות אלה מוקדשות 
משאבים ומאמצים רבים, הפעילויות מותאמות תרבותית לבני 

הנוער כדי לענות על צרכיהם ומשולבות בתכנים השותפים 
במסגרות השונות.

"נוער משפיע" - זהו המודל המצוי בכל אחת מהתוכניות 
באופן כזה או אחר ומטרתו  להעצים נוער בסיכון,   הרשות 

מקפידה  שכל אחת מהפעילויות תשתלב במסגרת התפיסה 
של "קהילה למען קהילה". 

אחת התוכניות המוצלחות הינה "נאמני יוגה" תוכנית הפועלת 
מזה שנתיים  בשיתוף אגף החינוך לאור הצלחת התוכנית 

התרחבה למספר בתי ספר יסודיים.  באמצעות  היוגה לומד 
הילד  להתחבר לעצמו באופן רגוע. הילד חווה שקט ושלווה 
בניגוד לחיי היום יום התחרותיים ומלאי המתח. ומאפשרת לו 

להגיע להגשמת ה"אני" המיוחד שבו. 
ילד שמתרגל יוגה לומד להגיע למקומות רגועים יותר גם 

ברגעים שהוא נסער. התלמיד מפתח יכולת שליטה עצמית. 
שליטה זו יש בה ליצור אווירה רגועה ושלווה יותר בבית הספר 

הן בשיעורים והן במגרש המשחקים.לילדים הסובלים 
מהפרעות קשר וריכוז מסייעת היוגה להגיע להישגים גבוהים 

יותר על ידי תרגול נשימות ותנוחות.
 נאמני היוגה שנבחרו בכל בית ספר, לאחר שעברו הכשרה 

מתאימה  מעבירים את הפעילות לשאר תלמידי בית הספר.
"תאטרון עם חזון" - קבוצת התיאטרון  פועלת בשיתוף עם 

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות מזה שנתיים במטרה 
להעלות את המודעות בקהילה לסכנות האלימות והתמכרויות 

השונות כל זאת באמצעות פעילות חוויתית יוצרת. שיטת 
עבודה זו הינה מקורית ומשלבת בתוכה תהליכי חוויה, יצירה 

שבמהלכה מפיקים בני הנוער מחזות באורך מלא ומחזות 
קצרים.תוכנית זו הינה בשיתוף הרשות למניעת אלימות 
והתמכרויות, מצילה והרשות הלאומית למחמה בסמים 

ואלכוהול במשרד לביטחון פנים

תחום אכיפה:
השנה תוגברה פעילות האכיפתית בשל שפע יוזמות חקיקה 

חדשות בתחום תופעת השיכרות שעלתה על סדר היום 
הציבורי בעקבות מספר אירועי פשיעה חמורים מאד שאירעו 

ברחבי הארץ על ידי צעירים שהיו נתונים תחת השפעת 
אלכוהול. עיקר המאמצים בתחום האכיפה ברחבי רמת השרון 
היו מול בעלי הפיצוציות הפעילות כללה , פעילות הסברתית 
של מתנדבי מושבה בטוחה, פקחי  העירייה משטרת גלילות 
לצד פעילות אכיפתית שבה במהלך השנה בוצעו מספר רב 

של פעולות  מול בעלי הפיצוציות כדי לצמצם את תופעת 
מכירת האלכוהול לקטינים  ואיסור שתיית אלכוהול במקומות 

ציבוריים.  התיאום בין כל גורמי האכיפה  נעשה בהרשות 
למניעת אלימות.

חשיפת היוזמות החינוכיות בזה"ב ובעיקר חונכות זה"ב, 
במיתווה של "בוגר משמעותי" .

שיעורי חינוך להעברת המסרים לתרבות נכונה בדרך, עפ"י 
ערכות שהועברו למורים לפי שכבות הגיל השונות. 

רב תחומיות – שילוב הנושא במקצועות השונים. 
עבודות חקר ותערוכות של זה"ב.

עיצוב סביבה לימודית בעזרת התוצרים האומנותיים. 
פעילות מתוקשבת: הקמת אתר זה"ב, פורום תלמידים ועוד.

•שכבת י'
הצגת בטיחות "חיים פעם אחת" לשכבת י' בתיכונים "רוטברג" 

ו"אלון".
•שכבת יא'

"סיפורי אישי –נפגע תאונת דרכים".
•שכבת יב'

נהיגה באמצעות סימולטור בתנאי דרך משתנים, לתיכוניים 
ברוטברג.

•פעילות בקרב הציבור הרחב
פעילות הסברתית בקרב הולכי רגל ברחובות מרכזיים 

סוקולוב ואוסישקין כולל חלוקת גלויות הסברה, תליית 6 
שמשוניות ועוד.

השתתפות באירועים ישוביים להעברת מסרים 
בטיחותיים 

•מירוץ האביב על שם גל לוינסון – העברת מסרים בטיחותיים 
באמצעות כרזות בטיחות באיזור הזינוק ובאצטדיון אתלטיקה, 

וסיוע של מתנדבי המטה לבטיחות בדרכים להבטחת צירי 
הריצה לצד הפקחים, המשטרה, ואנשי הית"ם.

•"רמתשרונדו" מסע רכיבה על אופניים –  תחת המסר 
לרכיבה בטוחה, העברת מסרים 

בטיחותיים, כרזות ומכירת קסדות במחיר מסובסד וסיוע של 
מתנדבי המטה לבטיחות בדרכים  

להבטחת צירי הרכיבה לצד הפקחים, המשטרה, ואנשי הית"ם, 
וחלוקת בלונים עם מסרים 

בטיחותיים לרוכבים.
•מרוץ אייל – העברת מסרים בטיחותיים, קישוט רחבת הזינוק 

ומסרים בטיחותיים ובכרזות 
וסיוע של מתנדבי המטה לבטיחות בדרכים, להבטחת צירי 

הריצה לצד הפקחים, המשטרה, 
ואנשי הית"ם.

פרסום ברחבי העיר באמצעות כרזות בטיחות והעברת מסרים 
בטיחותיים לנוהגים ולהולכי 

הרגל. כמו כן, פרסום באתר העירייה ובמסך הפרסום בצומת 
ראשונים.

המטה לבטיחות בדרכים



אגודת הספורט 
אגודת הספורט היא הגוף היוזם ומפעיל את כל פעילויות 

הספורט בעיר, כמו"כ פועלת בתחום החינוך המשלים. 
בשנים 2011 ו-2012  פעלו מידי שנה  כ-4,000 פעילים, בוגרים 

וצעירים, מהגיל הרך ועד "גיל הזהב", בנים ובנות, בענפי 
ספורט רבים ומגוונים, בבתי הספר ועד קבוצות ייצוגיות, כולל 

ספורט עממי לכלל הקהילה.

אירועי הספורט הישוביים ניהול האגודה:
דואתלון רמת השרון, ע"ש סרן ניר פורז ז"ל.  

ריצה ואופניים תחרותי ועממי. השתתפו כ-1000 משתתפים.
מרוץ האביב  ע"ש גל לוינסון ז"ל 

מרוץ תחרותי ועממי - "הפנינג" ספורט אמיתי.השתתפו 
כ-3,000 משתתפים.

"צעדת הבנים"  ע"ש בני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל.
בצעדה המסורתית השתתפו אלפי תושבי רמת השרון.

רמת שרונדו". מסע אופניים עממי ע"ש ערן יוליס ז"ל.  
להגברת הבטיחות ומודעות לרכיבה על  אופניים. השתתפו 

כ-1,500 בני נוער ובוגרים. התקיים בחודש מאי.
"מרוץ אייל". ע"ש אייל שמואלי ז"ל .

מרוץ תחרותי עממי כביש למרחקים של 15 ק"מ, 5 ק"מ          
ו-2 ק"מ השתתפו מעל 5,000 ספורטאים מכל רחבי ישראל

יוזמות חינוכיות ספורטיביות:
אגודת הספורט יזמה וארגנה מס' פעילויות ספורטיביות 

נוספות לקהילה: "הפנינג" חוגי ספורט לתלמידים/ות, אירוע 
שכולו בריאות לעולים לכיתה א', טורנירים בענפי קט-רגל, 

כדורסללחובבים, אליפות כדורשת נשים ,אולימפיאדת 
הילדים, חוג כדורסל לנשים, חוג לכדורשת נשים, חוג 

תריאטלון לילדים, שת"פ עם בתי הספר ברמת השרון , 
פרויקט בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות "אם 

שותים לא משחקים" ועוד. 
מועדון ספורט  שרונית 

בריכה חיצונית, בריכה מקורה, סאונה, ספא חדש, חדר כושר 
משוכלל וחדר חוגים. במועדון מתקיימים חוגי ספורט מגוונים 

וחוגי שחיה ללימוד ושיפור השחייה. 

מירוץ האביב

צעדת הבנים 

מיתקני  ספורט
בשנת 2012 שופצו חלק ממיתקני הספורט, בהם  אצטדיון 
האתלטיקה, אצטדיון הכדורגל במורשה, מגרש האימונים, 
המגרש הסינטטי ואולם אוסישקין. באולמות אלון ורוטברג 

הותקן מזגן ונצבעו משטחים באולמות.

 

הישגים
כדורסל בנות

רוטברג - חצי גמר ליגת על תלמידות.  מאמנת: גלית מוסאי
נערות ב' - חצי גמר גביע המדינה. מאמנת: נטע קרומר
מצוינות - מקום 2  בגמר הארצי. מאמנת: גלית מוסאי.

ילדות - אלופות מחוז שרון. מאמנת: נטע קרומר
ילדות - חצי גמר גביע המדינה. מאמנת: נטע קרומר

ילדות - רבע גמר  אליפות המדינה. מאמנת: נטע קרומר.
קטסל - אלופות מחוז דן. מאמנת: אלן דגן.

כדורסל בנים
קבוצת קט-סל ה' - אלופת מחוז שרון.

מאמן: יונתן אוסטפלד.
קבוצת קטסל ו' - אלופת מחוז פ"ת.

מאמן: עמית גלילי.
קבוצת קטסל ו' - אלופת מחוז שרון.

מאמן: שחר ישראל.
קבוצת קטסל ו' - סיימה במקום השני במחוז שרון.

מאמן: אביב הראל.
נבחרת תיכון "רוטברג"- העפילה לפיינל פור של ליגת 

התיכוניים.
מאמן: אסף טיטנסקי.

קבוצת בוגרים ארצית - סיימה במקום השני, מחוז דרום.
קבוצת נערים ב' - סיימה במקום השני במחוז שרון.

הכנה לליגה ה' - אלופת  "ליגת הכוכבים".
** נפתח מוקד ביה"ס לכדורסל "נווה-גן".

אתלטיקה
ריקי סלאם - מקום 2 ב-5,000 ו 10,000 מ'.

דרור מנור - אתלט בכיר בריצות-    5,000 ו-10,000 מ'.
שני לנדן - אלופת ישראל  ב- 400 ו-800 מ'.

דנה סיגאווי - מקום 2 באליפות הארץ לנוער בקפיצה למרחק 
וקפיצה משולשת.

אסף מלכה  -  מקום 2 ב 100 מ'.
כדוריד

קבוצת הבוגרים - העפילה לפלייאוף העליון וסיימה במקום 6 
בליגת העל 

קבוצת הבוגרים - העפילה לפלייאוף העליון וסיימה במקום 6 
בליגת העל.

קבוצת הנערים ט' - העפילה לחצי גמר גביע המדינה. 
קבוצת הילדים ח' צפון -  העפילה לחצי גמר גביע המדינה.

כדורגל
נוער- אליפות - עלייה לליגה לאומית לנוער. מאמן: חיים שאבו

נערים א' - סיימו מקום שני בהפרש נקודה מהעלייה לליגה 
הארצית. מאמן: אסף נמני.

נערים ב' - נשארו בליגה לנערים ארצית שהיא השנה הליגה 
הבכורה. מאמן: ישראל רייטמן

ילדים ב' - קבוצת העתיד של המועדון המאגדת בתוכה כישרונות 
רבים שמקבלים חיזוקים באימוני העשרה ומחוננים. מאמן: 

דניאל כהן.
קבוצות הטרומיות - פירמידה רחבה ביותר. נוספו השנה 120 

ילדים חדשים ונפתחו עוד 3 קבוצות ליגה.
ביה"ס לכדורגל 

1. מוקד חדש בנווה גן.
2. נפתח חוג למבוגרים.

3. ביה"ס לכדורגל מונה כ500 ילדים, בהם 100 ילדי גן. מנהל  
בי"ס לכדורגל: עמית ארצי         

יעדים ופיתוח תוכנית למתקני ופעילויות ספורט 
קידום הספורט העממי 

א. העלאת  המודעות בקרב הציבור הרחב לעיסוק בפעילות 
ספורטיבית,  כבילוי אך גם כחלק מן הבריאות.

ב. הגברת השתתפות תושבי רמת-השרון באירועים שונים, כמו 
צעדות, מישחים  ומירוצים עממיים, רכיבה על אופניים, 

פעילות כושר גופני וכו'. 
ג. ארגון ליגות, תחרויות ספורט וטורנירים בענפים שונים .  

ד. פיתוח הספורט העממי בקרב בני נוער בשילוב ובתיאום עם 
אגף החינוך.

ה. הכנת תכנית לפעילות עממית כגון: שבילי הליכה, שבילי 
אופניים ומתקני כושר פתוחים לציבור.

הספורט ההישגי ופיתוח מצוינות 
א. טיפוח הספורט ההישגי תחרותי והאולימפי, ע"י השקעה 

בספורטאים  תושבי רמה"ש וכן שידרוג ענפי הספורט 
התחרותי של תושבי ובני רמה"ש .

ב. המשך שיתוף הפעולה עם מוסדות הספורט בישראל..
ג. המשך פיתוח ספורט  ההישגי והאיכותי לנוער. דגש מיוחד 

יושם על נבחרות בתיה"ס חט"ב "עלומים" ותיכון "רוטברג" .
קידום ספורט נשים, ספורט לנוער, לגיל השלישי ולגיל הרך

אגודת הספורט מסייעת בחינוך הגופני והספורט לטיפוח בני 
נוער רבים, הגיל השלשי (ככל שניתן) והגיל הרך בספורט 

הישגי ועממי ובכלל. 
קידום  ספורטאים בענפי הספורט אישיים

א. איתור ספורטאים בענפי ספורט אישיים ספורטאים עולים  
ומאמנים עולים.

ב. סיוע לספורטאים אלה.

מספר פעילים/ות בענפי הספורט בעונת 2012 תשע"ב 
להלן ריכוז נתוני קבוצות ופעילי הספורט, עדכני ל-30.5.2012.

החלוקה היא לפי חוגי בוגרים, קבוצות בוגרים בליגה, קבוצות נוער בליגה,                              
פעילים בבתי הספר לענפים השונים וכן פעילות מועדוני הספורט בחט"ב עלומים.

סה"כ פעילים באגודת הספורט לתאריך הנ"ל  5,383 פעילים. 
*    קבוצות ליגה תחרותיות מקצועניות נשים וגברים, פועלות במסגרות נפרדות.

* *  מנויים.

באירועי הספורט הישוביים נטלו עד כה  חלק כ-12,000  משתתפים.

אגודת הספורט

31



32

אגודת הספורט 
אגודת הספורט היא הגוף היוזם ומפעיל את כל פעילויות 

הספורט בעיר, כמו"כ פועלת בתחום החינוך המשלים. 
בשנים 2011 ו-2012  פעלו מידי שנה  כ-4,000 פעילים, בוגרים 

וצעירים, מהגיל הרך ועד "גיל הזהב", בנים ובנות, בענפי 
ספורט רבים ומגוונים, בבתי הספר ועד קבוצות ייצוגיות, כולל 

ספורט עממי לכלל הקהילה.

אירועי הספורט הישוביים ניהול האגודה:
דואתלון רמת השרון, ע"ש סרן ניר פורז ז"ל.  

ריצה ואופניים תחרותי ועממי. השתתפו כ-1000 משתתפים.
מרוץ האביב  ע"ש גל לוינסון ז"ל 

מרוץ תחרותי ועממי - "הפנינג" ספורט אמיתי.השתתפו 
כ-3,000 משתתפים.

"צעדת הבנים"  ע"ש בני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל.
בצעדה המסורתית השתתפו אלפי תושבי רמת השרון.

רמת שרונדו". מסע אופניים עממי ע"ש ערן יוליס ז"ל.  
להגברת הבטיחות ומודעות לרכיבה על  אופניים. השתתפו 

כ-1,500 בני נוער ובוגרים. התקיים בחודש מאי.
"מרוץ אייל". ע"ש אייל שמואלי ז"ל .

מרוץ תחרותי עממי כביש למרחקים של 15 ק"מ, 5 ק"מ          
ו-2 ק"מ השתתפו מעל 5,000 ספורטאים מכל רחבי ישראל

יוזמות חינוכיות ספורטיביות:
אגודת הספורט יזמה וארגנה מס' פעילויות ספורטיביות 

נוספות לקהילה: "הפנינג" חוגי ספורט לתלמידים/ות, אירוע 
שכולו בריאות לעולים לכיתה א', טורנירים בענפי קט-רגל, 

כדורסללחובבים, אליפות כדורשת נשים ,אולימפיאדת 
הילדים, חוג כדורסל לנשים, חוג לכדורשת נשים, חוג 

תריאטלון לילדים, שת"פ עם בתי הספר ברמת השרון , 
פרויקט בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות "אם 

שותים לא משחקים" ועוד. 
מועדון ספורט  שרונית 

בריכה חיצונית, בריכה מקורה, סאונה, ספא חדש, חדר כושר 
משוכלל וחדר חוגים. במועדון מתקיימים חוגי ספורט מגוונים 

וחוגי שחיה ללימוד ושיפור השחייה. 

מרכז הספורט העירוני שרונית

מיתקני  ספורט
בשנת 2012 שופצו חלק ממיתקני הספורט, בהם  אצטדיון 
האתלטיקה, אצטדיון הכדורגל במורשה, מגרש האימונים, 
המגרש הסינטטי ואולם אוסישקין. באולמות אלון ורוטברג 

הותקן מזגן ונצבעו משטחים באולמות.

 

הישגים
כדורסל בנות

רוטברג - חצי גמר ליגת על תלמידות.  מאמנת: גלית מוסאי
נערות ב' - חצי גמר גביע המדינה. מאמנת: נטע קרומר
מצוינות - מקום 2  בגמר הארצי. מאמנת: גלית מוסאי.

ילדות - אלופות מחוז שרון. מאמנת: נטע קרומר
ילדות - חצי גמר גביע המדינה. מאמנת: נטע קרומר

ילדות - רבע גמר  אליפות המדינה. מאמנת: נטע קרומר.
קטסל - אלופות מחוז דן. מאמנת: אלן דגן.

כדורסל בנים
קבוצת קט-סל ה' - אלופת מחוז שרון.

מאמן: יונתן אוסטפלד.
קבוצת קטסל ו' - אלופת מחוז פ"ת.

מאמן: עמית גלילי.
קבוצת קטסל ו' - אלופת מחוז שרון.

מאמן: שחר ישראל.
קבוצת קטסל ו' - סיימה במקום השני במחוז שרון.

מאמן: אביב הראל.
נבחרת תיכון "רוטברג"- העפילה לפיינל פור של ליגת 

התיכוניים.
מאמן: אסף טיטנסקי.

קבוצת בוגרים ארצית - סיימה במקום השני, מחוז דרום.
קבוצת נערים ב' - סיימה במקום השני במחוז שרון.

הכנה לליגה ה' - אלופת  "ליגת הכוכבים".
** נפתח מוקד ביה"ס לכדורסל "נווה-גן".

אתלטיקה
ריקי סלאם - מקום 2 ב-5,000 ו 10,000 מ'.

דרור מנור - אתלט בכיר בריצות-    5,000 ו-10,000 מ'.
שני לנדן - אלופת ישראל  ב- 400 ו-800 מ'.

דנה סיגאווי - מקום 2 באליפות הארץ לנוער בקפיצה למרחק 
וקפיצה משולשת.

אסף מלכה  -  מקום 2 ב 100 מ'.
כדוריד

קבוצת הבוגרים - העפילה לפלייאוף העליון וסיימה במקום 6 
בליגת העל 

קבוצת הבוגרים - העפילה לפלייאוף העליון וסיימה במקום 6 
בליגת העל.

קבוצת הנערים ט' - העפילה לחצי גמר גביע המדינה. 
קבוצת הילדים ח' צפון -  העפילה לחצי גמר גביע המדינה.

כדורגל
נוער- אליפות - עלייה לליגה לאומית לנוער. מאמן: חיים שאבו

נערים א' - סיימו מקום שני בהפרש נקודה מהעלייה לליגה 
הארצית. מאמן: אסף נמני.

נערים ב' - נשארו בליגה לנערים ארצית שהיא השנה הליגה 
הבכורה. מאמן: ישראל רייטמן

ילדים ב' - קבוצת העתיד של המועדון המאגדת בתוכה כישרונות 
רבים שמקבלים חיזוקים באימוני העשרה ומחוננים. מאמן: 

דניאל כהן.
קבוצות הטרומיות - פירמידה רחבה ביותר. נוספו השנה 120 

ילדים חדשים ונפתחו עוד 3 קבוצות ליגה.
ביה"ס לכדורגל 

1. מוקד חדש בנווה גן.
2. נפתח חוג למבוגרים.

3. ביה"ס לכדורגל מונה כ500 ילדים, בהם 100 ילדי גן. מנהל  
בי"ס לכדורגל: עמית ארצי         

יעדים ופיתוח תוכנית למתקני ופעילויות ספורט 
קידום הספורט העממי 

א. העלאת  המודעות בקרב הציבור הרחב לעיסוק בפעילות 
ספורטיבית,  כבילוי אך גם כחלק מן הבריאות.

ב. הגברת השתתפות תושבי רמת-השרון באירועים שונים, כמו 
צעדות, מישחים  ומירוצים עממיים, רכיבה על אופניים, 

פעילות כושר גופני וכו'. 
ג. ארגון ליגות, תחרויות ספורט וטורנירים בענפים שונים .  

ד. פיתוח הספורט העממי בקרב בני נוער בשילוב ובתיאום עם 
אגף החינוך.

ה. הכנת תכנית לפעילות עממית כגון: שבילי הליכה, שבילי 
אופניים ומתקני כושר פתוחים לציבור.

הספורט ההישגי ופיתוח מצוינות 
א. טיפוח הספורט ההישגי תחרותי והאולימפי, ע"י השקעה 

בספורטאים  תושבי רמה"ש וכן שידרוג ענפי הספורט 
התחרותי של תושבי ובני רמה"ש .

ב. המשך שיתוף הפעולה עם מוסדות הספורט בישראל..
ג. המשך פיתוח ספורט  ההישגי והאיכותי לנוער. דגש מיוחד 

יושם על נבחרות בתיה"ס חט"ב "עלומים" ותיכון "רוטברג" .
קידום ספורט נשים, ספורט לנוער, לגיל השלישי ולגיל הרך

אגודת הספורט מסייעת בחינוך הגופני והספורט לטיפוח בני 
נוער רבים, הגיל השלשי (ככל שניתן) והגיל הרך בספורט 

הישגי ועממי ובכלל. 
קידום  ספורטאים בענפי הספורט אישיים

א. איתור ספורטאים בענפי ספורט אישיים ספורטאים עולים  
ומאמנים עולים.

ב. סיוע לספורטאים אלה.

מספר פעילים/ות בענפי הספורט בעונת 2012 תשע"ב 
להלן ריכוז נתוני קבוצות ופעילי הספורט, עדכני ל-30.5.2012.

החלוקה היא לפי חוגי בוגרים, קבוצות בוגרים בליגה, קבוצות נוער בליגה,                              
פעילים בבתי הספר לענפים השונים וכן פעילות מועדוני הספורט בחט"ב עלומים.

סה"כ פעילים באגודת הספורט לתאריך הנ"ל  5,383 פעילים. 
*    קבוצות ליגה תחרותיות מקצועניות נשים וגברים, פועלות במסגרות נפרדות.

* *  מנויים.

באירועי הספורט הישוביים נטלו עד כה  חלק כ-12,000  משתתפים.

אגודת הספורט
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אגודת הספורט 
אגודת הספורט היא הגוף היוזם ומפעיל את כל פעילויות 

הספורט בעיר, כמו"כ פועלת בתחום החינוך המשלים. 
בשנים 2011 ו-2012  פעלו מידי שנה  כ-4,000 פעילים, בוגרים 

וצעירים, מהגיל הרך ועד "גיל הזהב", בנים ובנות, בענפי 
ספורט רבים ומגוונים, בבתי הספר ועד קבוצות ייצוגיות, כולל 

ספורט עממי לכלל הקהילה.

אירועי הספורט הישוביים ניהול האגודה:
דואתלון רמת השרון, ע"ש סרן ניר פורז ז"ל.  

ריצה ואופניים תחרותי ועממי. השתתפו כ-1000 משתתפים.
מרוץ האביב  ע"ש גל לוינסון ז"ל 

מרוץ תחרותי ועממי - "הפנינג" ספורט אמיתי.השתתפו 
כ-3,000 משתתפים.

"צעדת הבנים"  ע"ש בני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל.
בצעדה המסורתית השתתפו אלפי תושבי רמת השרון.

רמת שרונדו". מסע אופניים עממי ע"ש ערן יוליס ז"ל.  
להגברת הבטיחות ומודעות לרכיבה על  אופניים. השתתפו 

כ-1,500 בני נוער ובוגרים. התקיים בחודש מאי.
"מרוץ אייל". ע"ש אייל שמואלי ז"ל .

מרוץ תחרותי עממי כביש למרחקים של 15 ק"מ, 5 ק"מ          
ו-2 ק"מ השתתפו מעל 5,000 ספורטאים מכל רחבי ישראל

יוזמות חינוכיות ספורטיביות:
אגודת הספורט יזמה וארגנה מס' פעילויות ספורטיביות 

נוספות לקהילה: "הפנינג" חוגי ספורט לתלמידים/ות, אירוע 
שכולו בריאות לעולים לכיתה א', טורנירים בענפי קט-רגל, 

כדורסללחובבים, אליפות כדורשת נשים ,אולימפיאדת 
הילדים, חוג כדורסל לנשים, חוג לכדורשת נשים, חוג 

תריאטלון לילדים, שת"פ עם בתי הספר ברמת השרון , 
פרויקט בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות "אם 

שותים לא משחקים" ועוד. 
מועדון ספורט  שרונית 

בריכה חיצונית, בריכה מקורה, סאונה, ספא חדש, חדר כושר 
משוכלל וחדר חוגים. במועדון מתקיימים חוגי ספורט מגוונים 

וחוגי שחיה ללימוד ושיפור השחייה. 

מיתקני  ספורט
בשנת 2012 שופצו חלק ממיתקני הספורט, בהם  אצטדיון 
האתלטיקה, אצטדיון הכדורגל במורשה, מגרש האימונים, 
המגרש הסינטטי ואולם אוסישקין. באולמות אלון ורוטברג 

הותקן מזגן ונצבעו משטחים באולמות.

 

הישגים
כדורסל בנות

רוטברג - חצי גמר ליגת על תלמידות.  מאמנת: גלית מוסאי
נערות ב' - חצי גמר גביע המדינה. מאמנת: נטע קרומר
מצוינות - מקום 2  בגמר הארצי. מאמנת: גלית מוסאי.

ילדות - אלופות מחוז שרון. מאמנת: נטע קרומר
ילדות - חצי גמר גביע המדינה. מאמנת: נטע קרומר

ילדות - רבע גמר  אליפות המדינה. מאמנת: נטע קרומר.
קטסל - אלופות מחוז דן. מאמנת: אלן דגן.

כדורסל בנים
קבוצת קט-סל ה' - אלופת מחוז שרון.

מאמן: יונתן אוסטפלד.
קבוצת קטסל ו' - אלופת מחוז פ"ת.

מאמן: עמית גלילי.
קבוצת קטסל ו' - אלופת מחוז שרון.

מאמן: שחר ישראל.
קבוצת קטסל ו' - סיימה במקום השני במחוז שרון.

מאמן: אביב הראל.
נבחרת תיכון "רוטברג"- העפילה לפיינל פור של ליגת 

התיכוניים.
מאמן: אסף טיטנסקי.

קבוצת בוגרים ארצית - סיימה במקום השני, מחוז דרום.
קבוצת נערים ב' - סיימה במקום השני במחוז שרון.

הכנה לליגה ה' - אלופת  "ליגת הכוכבים".
** נפתח מוקד ביה"ס לכדורסל "נווה-גן".

אתלטיקה
ריקי סלאם - מקום 2 ב-5,000 ו 10,000 מ'.

דרור מנור - אתלט בכיר בריצות-    5,000 ו-10,000 מ'.
שני לנדן - אלופת ישראל  ב- 400 ו-800 מ'.

דנה סיגאווי - מקום 2 באליפות הארץ לנוער בקפיצה למרחק 
וקפיצה משולשת.

אסף מלכה  -  מקום 2 ב 100 מ'.
כדוריד

קבוצת הבוגרים - העפילה לפלייאוף העליון וסיימה במקום 6 
בליגת העל 

קבוצת הבוגרים - העפילה לפלייאוף העליון וסיימה במקום 6 
בליגת העל.

קבוצת הנערים ט' - העפילה לחצי גמר גביע המדינה. 
קבוצת הילדים ח' צפון -  העפילה לחצי גמר גביע המדינה.

כדורגל
נוער- אליפות - עלייה לליגה לאומית לנוער. מאמן: חיים שאבו

נערים א' - סיימו מקום שני בהפרש נקודה מהעלייה לליגה 
הארצית. מאמן: אסף נמני.

נערים ב' - נשארו בליגה לנערים ארצית שהיא השנה הליגה 
הבכורה. מאמן: ישראל רייטמן

ילדים ב' - קבוצת העתיד של המועדון המאגדת בתוכה כישרונות 
רבים שמקבלים חיזוקים באימוני העשרה ומחוננים. מאמן: 

דניאל כהן.
קבוצות הטרומיות - פירמידה רחבה ביותר. נוספו השנה 120 

ילדים חדשים ונפתחו עוד 3 קבוצות ליגה.
ביה"ס לכדורגל 

1. מוקד חדש בנווה גן.
2. נפתח חוג למבוגרים.

3. ביה"ס לכדורגל מונה כ500 ילדים, בהם 100 ילדי גן. מנהל  
בי"ס לכדורגל: עמית ארצי         

יעדים ופיתוח תוכנית למתקני ופעילויות ספורט 
קידום הספורט העממי 

א. העלאת  המודעות בקרב הציבור הרחב לעיסוק בפעילות 
ספורטיבית,  כבילוי אך גם כחלק מן הבריאות.

ב. הגברת השתתפות תושבי רמת-השרון באירועים שונים, כמו 
צעדות, מישחים  ומירוצים עממיים, רכיבה על אופניים, 

פעילות כושר גופני וכו'. 
ג. ארגון ליגות, תחרויות ספורט וטורנירים בענפים שונים .  

ד. פיתוח הספורט העממי בקרב בני נוער בשילוב ובתיאום עם 
אגף החינוך.

ה. הכנת תכנית לפעילות עממית כגון: שבילי הליכה, שבילי 
אופניים ומתקני כושר פתוחים לציבור.

הספורט ההישגי ופיתוח מצוינות 
א. טיפוח הספורט ההישגי תחרותי והאולימפי, ע"י השקעה 

בספורטאים  תושבי רמה"ש וכן שידרוג ענפי הספורט 
התחרותי של תושבי ובני רמה"ש .

ב. המשך שיתוף הפעולה עם מוסדות הספורט בישראל..
ג. המשך פיתוח ספורט  ההישגי והאיכותי לנוער. דגש מיוחד 

יושם על נבחרות בתיה"ס חט"ב "עלומים" ותיכון "רוטברג" .
קידום ספורט נשים, ספורט לנוער, לגיל השלישי ולגיל הרך

אגודת הספורט מסייעת בחינוך הגופני והספורט לטיפוח בני 
נוער רבים, הגיל השלשי (ככל שניתן) והגיל הרך בספורט 

הישגי ועממי ובכלל. 
קידום  ספורטאים בענפי הספורט אישיים

א. איתור ספורטאים בענפי ספורט אישיים ספורטאים עולים  
ומאמנים עולים.

ב. סיוע לספורטאים אלה.

מספר פעילים/ות בענפי הספורט בעונת 2012 תשע"ב 
להלן ריכוז נתוני קבוצות ופעילי הספורט, עדכני ל-30.5.2012.

החלוקה היא לפי חוגי בוגרים, קבוצות בוגרים בליגה, קבוצות נוער בליגה,                              
פעילים בבתי הספר לענפים השונים וכן פעילות מועדוני הספורט בחט"ב עלומים.

סה"כ פעילים באגודת הספורט לתאריך הנ"ל  5,383 פעילים. 
*    קבוצות ליגה תחרותיות מקצועניות נשים וגברים, פועלות במסגרות נפרדות.

* *  מנויים.

באירועי הספורט הישוביים נטלו עד כה  חלק כ-12,000  משתתפים.

אגודת הספורט
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רשת הספריות הציבוריות 2012
בשנת 2012 היה עיקר הפעילות בסניף "דעת", בשל שיפוץ 
בית יד לבנים.  פעילות הרכש, ההשאלה ופעילויות העשרה 

התקיימו בסניפים, באשכול פיס ובבתי הספר. 

הפעילויות:
הרשת המשיכה בתוכנית היישובית לעידוד הקריאה, בשיתוף 
מערכת החינוך ונוסף על התוכניות היישוביות נבנתה תוכנית 

עידוד קריאה פרטנית ל-6 בתי-ספר יסודיים ותלמידי חט"ב 
(ז'-ט'). בין היוצרים שהשתתפו במפגשים עם תלמידי בתיה"ס 

היסודיים: שלומית כהן-אסיף, חנה ליבנה, עפרה גלברט, 
אורית רז, גליה עוז, ינץ לוי.

"קוראים בגדול" לכל תלמידי כתות א' בשבוע הספר העברי: 
שעת סיפור עם ראש העיר, צפייה במופע  וקבלת שי 

מהספריה.מפגשים לתלמידי חטה"ב: המשורר רוני סומק, 
הסופרת דורית אורגד. המאייר יניב שמעוני.

מפגשים להורי תלמידי כתות א' עם פרופ' מירי ברוך.
*תחרות אלופי הקריאה 25 הקוראים המצטיינים קיבלו שי 

ונפגשו עם ראש העיר והקומיקסאי אורי פינק.
פעילות "לילה לבן בספריה" המשיכה לגרוף הצלחה, גם 

במתכונתה המקוצרת (בשל השיפוץ) בסניף "דעת". גם השנה 
פעלנו בשיתוף מלא של אגף החינוך, להכשרה והעמקת 
הידע של המדריכים הצעירים, נפעל בכיוון זה גם בשנת 

2013. מצורף מכתב משוב. למרות מצוקת המקום המשיכה 
רשת הספריות בפעולות העשרה למבוגרים: סדנת מספרי 

אגודת הספורט 
אגודת הספורט היא הגוף היוזם ומפעיל את כל פעילויות 

הספורט בעיר, כמו"כ פועלת בתחום החינוך המשלים. 
בשנים 2011 ו-2012  פעלו מידי שנה  כ-4,000 פעילים, בוגרים 

וצעירים, מהגיל הרך ועד "גיל הזהב", בנים ובנות, בענפי 
ספורט רבים ומגוונים, בבתי הספר ועד קבוצות ייצוגיות, כולל 

ספורט עממי לכלל הקהילה.

אירועי הספורט הישוביים ניהול האגודה:
דואתלון רמת השרון, ע"ש סרן ניר פורז ז"ל.  

ריצה ואופניים תחרותי ועממי. השתתפו כ-1000 משתתפים.
מרוץ האביב  ע"ש גל לוינסון ז"ל 

מרוץ תחרותי ועממי - "הפנינג" ספורט אמיתי.השתתפו 
כ-3,000 משתתפים.

"צעדת הבנים"  ע"ש בני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל.
בצעדה המסורתית השתתפו אלפי תושבי רמת השרון.

רמת שרונדו". מסע אופניים עממי ע"ש ערן יוליס ז"ל.  
להגברת הבטיחות ומודעות לרכיבה על  אופניים. השתתפו 

כ-1,500 בני נוער ובוגרים. התקיים בחודש מאי.
"מרוץ אייל". ע"ש אייל שמואלי ז"ל .

מרוץ תחרותי עממי כביש למרחקים של 15 ק"מ, 5 ק"מ          
ו-2 ק"מ השתתפו מעל 5,000 ספורטאים מכל רחבי ישראל

יוזמות חינוכיות ספורטיביות:
אגודת הספורט יזמה וארגנה מס' פעילויות ספורטיביות 

נוספות לקהילה: "הפנינג" חוגי ספורט לתלמידים/ות, אירוע 
שכולו בריאות לעולים לכיתה א', טורנירים בענפי קט-רגל, 

כדורסללחובבים, אליפות כדורשת נשים ,אולימפיאדת 
הילדים, חוג כדורסל לנשים, חוג לכדורשת נשים, חוג 

תריאטלון לילדים, שת"פ עם בתי הספר ברמת השרון , 
פרויקט בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות "אם 

שותים לא משחקים" ועוד. 
מועדון ספורט  שרונית 

בריכה חיצונית, בריכה מקורה, סאונה, ספא חדש, חדר כושר 
משוכלל וחדר חוגים. במועדון מתקיימים חוגי ספורט מגוונים 

וחוגי שחיה ללימוד ושיפור השחייה. 

ערב הוקרה למשורר ארז ביטון 

מיתקני  ספורט
בשנת 2012 שופצו חלק ממיתקני הספורט, בהם  אצטדיון 
האתלטיקה, אצטדיון הכדורגל במורשה, מגרש האימונים, 
המגרש הסינטטי ואולם אוסישקין. באולמות אלון ורוטברג 

הותקן מזגן ונצבעו משטחים באולמות.

 

הישגים
כדורסל בנות

רוטברג - חצי גמר ליגת על תלמידות.  מאמנת: גלית מוסאי
נערות ב' - חצי גמר גביע המדינה. מאמנת: נטע קרומר
מצוינות - מקום 2  בגמר הארצי. מאמנת: גלית מוסאי.

ילדות - אלופות מחוז שרון. מאמנת: נטע קרומר
ילדות - חצי גמר גביע המדינה. מאמנת: נטע קרומר

ילדות - רבע גמר  אליפות המדינה. מאמנת: נטע קרומר.
קטסל - אלופות מחוז דן. מאמנת: אלן דגן.

כדורסל בנים
קבוצת קט-סל ה' - אלופת מחוז שרון.

מאמן: יונתן אוסטפלד.
קבוצת קטסל ו' - אלופת מחוז פ"ת.

מאמן: עמית גלילי.
קבוצת קטסל ו' - אלופת מחוז שרון.

מאמן: שחר ישראל.
קבוצת קטסל ו' - סיימה במקום השני במחוז שרון.

מאמן: אביב הראל.
נבחרת תיכון "רוטברג"- העפילה לפיינל פור של ליגת 

התיכוניים.
מאמן: אסף טיטנסקי.

קבוצת בוגרים ארצית - סיימה במקום השני, מחוז דרום.
קבוצת נערים ב' - סיימה במקום השני במחוז שרון.

הכנה לליגה ה' - אלופת  "ליגת הכוכבים".
** נפתח מוקד ביה"ס לכדורסל "נווה-גן".

אתלטיקה
ריקי סלאם - מקום 2 ב-5,000 ו 10,000 מ'.

דרור מנור - אתלט בכיר בריצות-    5,000 ו-10,000 מ'.
שני לנדן - אלופת ישראל  ב- 400 ו-800 מ'.

דנה סיגאווי - מקום 2 באליפות הארץ לנוער בקפיצה למרחק 
וקפיצה משולשת.

אסף מלכה  -  מקום 2 ב 100 מ'.
כדוריד

קבוצת הבוגרים - העפילה לפלייאוף העליון וסיימה במקום 6 
בליגת העל 

קבוצת הבוגרים - העפילה לפלייאוף העליון וסיימה במקום 6 
בליגת העל.

קבוצת הנערים ט' - העפילה לחצי גמר גביע המדינה. 
קבוצת הילדים ח' צפון -  העפילה לחצי גמר גביע המדינה.

כדורגל
נוער- אליפות - עלייה לליגה לאומית לנוער. מאמן: חיים שאבו

נערים א' - סיימו מקום שני בהפרש נקודה מהעלייה לליגה 
הארצית. מאמן: אסף נמני.

נערים ב' - נשארו בליגה לנערים ארצית שהיא השנה הליגה 
הבכורה. מאמן: ישראל רייטמן

ילדים ב' - קבוצת העתיד של המועדון המאגדת בתוכה כישרונות 
רבים שמקבלים חיזוקים באימוני העשרה ומחוננים. מאמן: 

דניאל כהן.
קבוצות הטרומיות - פירמידה רחבה ביותר. נוספו השנה 120 

ילדים חדשים ונפתחו עוד 3 קבוצות ליגה.
ביה"ס לכדורגל 

1. מוקד חדש בנווה גן.
2. נפתח חוג למבוגרים.

3. ביה"ס לכדורגל מונה כ500 ילדים, בהם 100 ילדי גן. מנהל  
בי"ס לכדורגל: עמית ארצי         

יעדים ופיתוח תוכנית למתקני ופעילויות ספורט 
קידום הספורט העממי 

א. העלאת  המודעות בקרב הציבור הרחב לעיסוק בפעילות 
ספורטיבית,  כבילוי אך גם כחלק מן הבריאות.

ב. הגברת השתתפות תושבי רמת-השרון באירועים שונים, כמו 
צעדות, מישחים  ומירוצים עממיים, רכיבה על אופניים, 

פעילות כושר גופני וכו'. 
ג. ארגון ליגות, תחרויות ספורט וטורנירים בענפים שונים .  

ד. פיתוח הספורט העממי בקרב בני נוער בשילוב ובתיאום עם 
אגף החינוך.

ה. הכנת תכנית לפעילות עממית כגון: שבילי הליכה, שבילי 
אופניים ומתקני כושר פתוחים לציבור.

הספורט ההישגי ופיתוח מצוינות 
א. טיפוח הספורט ההישגי תחרותי והאולימפי, ע"י השקעה 

בספורטאים  תושבי רמה"ש וכן שידרוג ענפי הספורט 
התחרותי של תושבי ובני רמה"ש .

ב. המשך שיתוף הפעולה עם מוסדות הספורט בישראל..
ג. המשך פיתוח ספורט  ההישגי והאיכותי לנוער. דגש מיוחד 

יושם על נבחרות בתיה"ס חט"ב "עלומים" ותיכון "רוטברג" .
קידום ספורט נשים, ספורט לנוער, לגיל השלישי ולגיל הרך

אגודת הספורט מסייעת בחינוך הגופני והספורט לטיפוח בני 
נוער רבים, הגיל השלשי (ככל שניתן) והגיל הרך בספורט 

הישגי ועממי ובכלל. 
קידום  ספורטאים בענפי הספורט אישיים

א. איתור ספורטאים בענפי ספורט אישיים ספורטאים עולים  
ומאמנים עולים.

ב. סיוע לספורטאים אלה.

מספר פעילים/ות בענפי הספורט בעונת 2012 תשע"ב 
להלן ריכוז נתוני קבוצות ופעילי הספורט, עדכני ל-30.5.2012.

החלוקה היא לפי חוגי בוגרים, קבוצות בוגרים בליגה, קבוצות נוער בליגה,                              
פעילים בבתי הספר לענפים השונים וכן פעילות מועדוני הספורט בחט"ב עלומים.

סה"כ פעילים באגודת הספורט לתאריך הנ"ל  5,383 פעילים. 
*    קבוצות ליגה תחרותיות מקצועניות נשים וגברים, פועלות במסגרות נפרדות.

* *  מנויים.

באירועי הספורט הישוביים נטלו עד כה  חלק כ-12,000  משתתפים.

סיפורים רב-דורית, מפגש עם הסופרים: צרויה שלו, אשכול 
נבו, רם אורן, מחווה למשורר ארז ביטון, תיקון ליל שבועות, 

מפגש עם הצלם רמי קליין.

פעילויות העשרה בסניף "דעת" זוכות להצלחה והשת"פ עם 
בי"ס אורנים הניב בשנה"ל הנוכחית תוכנית העשרה לכל 

שכבות הגיל בבית הספר, כולל סדנאות כתיבה בסניף "דעת".

בשנת 2012 נוספו שירותים נוספים לקוראי הספריה: גישה 
חופשית מהבית למבחר כתבי עת דיגיטליים (למנויי הספריה 

בלבד). ספרים קוליים: מיטב הכותרים בהקראת שחקנים 
מוכרים, סופרים וקריינים מקצועיים.

בשנת 2013 מתכוונת הרשת להרחיב את פעילויות ההעשרה 
ולאתר אוכלוסיות חדשות.

רשת הספריות הציבוריות



באת הביתה



רמת השרוןבאת הביתה



הפקה:
סמנכ"ל תקשורת ותקשוב

אתר העירייה:
ramat-hasharon.muni.il

המוקד העירוני 106
עומד לשרותכם 24 שעות ביממה

שד' ביאליק 41, רמת-השרון 47206,
טל. 03-5483888
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