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דבר ראש העיר

תושבים יקרים, 

אני גאה להניח בפניכם את הדו"ח 
 .2009 הפעילות  שנת  של  המסכם 
רבה  העשיה  נפרשת  זה,  בדוח 
אגפיה  על  העירייה  של  ורחבה 
הגם,  השונות.  והמחלקות  השונים 
שנה,  מדי  ומציין  חוזר  שאני  כפי 
תיאור זה,  מפורט ככל שיהיה,  אינו 

יכול להכיל את מלוא היריעה.  

של הפעילות  הכותרת  גולת  את  בחינוך  רואים  אנו  כמו-תמיד, 
תוצאות  כי  שוב,  הוכיחה  קודמותיה,  כמו    ,2009 העירונית. 
מוכיחות  לתלמיד,  ש"ח בממוצע   ההשקעה,  כעשרת אלפים 
הן  להוביל  ממשיכה  רמת-השרון  זו.  להשקעה  תמורה  יש  כי 
בתוצאות בחינות הבגרות והן בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.  

זאת,  תוך שמירה על רמת נשירה אפסית מן התיכונים. 

השירותים  הרוווחה,  בשירותי  היא  נוספת  גבוהה  השקעה 
החברתיים והקהילתיים שלנו. מערכת זו, המצויה מחוץ לטווח 
המקצועיים  ובכלים  אנושיות  במסירות,   פועלת  הזרקורים, 

ביותר. 

בתחומי  הפעילות  את  המרץ  במלוא  המשכנו   2009 בשנת 
של  פניה  את  ולשנות  להמשיך  במטרה  הפיזיות,   התשתיות 
לפנינה  מוזנחת  פינה  כל  האפשר,   ככל  ולהפוך,   השרון  רמת 

מטופחת.

עליהם:  מופקדים  שאנו  הנושאים  בכל  פועלים  אנו  בהתאם, 
בתחום השירותים שאנו מגישים לתושבים בתוך בנייני העירייה 
ומחוצה להם, לרבות באמצעות הגופים הקשורים בעירייה,  כמו 
במסגרתה  הפועלים  והיחידים  שהקבוצות   – הספורט  אגודת 
הקהילתיים,   המרכזים  ורשת  מצויינות  לתוצאות  הגיעו 
המציעים מיגוון רחב ביותר של פעילויות בתחומי תרבות הפנאי 
המתנדבים  לכל  להודות  הראוי  מן  זו  ובהזדמנות  וההתנדבות 

הללו על הפעילות המופלאה שהם עושים לאורך כל השנה.  

שלכם  הרצון  שביעות  קיבלה    ,2009 בשלהי  הרבה,  לשמחתי 
סקר  בדמות  גושפנקא  קיבלה  השרון,  ברמת  החיים  מאיכות 
של "ידיעות אחרונות",  שבו צויינה רמת השרון כישוב האיכותי 
כבוד  תעודת  הוא  זה  שציון  סבור  אני  ישראל.  במדינת  ביותר 
ובראשונה לכם התושבים. משום שאתם  לעירייה,  אך בראש 

חלק מהותי מן העשיה העירונית.    

  ,2010 אנו עומדים במחצית שנת העבודה  בימים אלה, שבהם 
האמון  את  להצדיק  כדי  המרץ  במלוא  ופועלים  אנו ממשיכים 
שאתם נותנים בנו ואני  משוכנע  שגם הדוח הבא,  שיתייחס 
ל-2010,  יהיה אף הוא מסמך שיתאר פעילות לא פחות עתירת 

הישגים.

    
       

שלכם,   
יצחק רוכברגר    

      ראש העירייה 
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מערכת החינוך

מערכת החינוך היישובית

הכותרת  גולת  את  החינוך  במערכת  רואה  השרון  רמת  עיריית 

הן  לה את מירב המשאבים,   ומקדישה  של העשיה העירונית 

החינוך  מערכת  האנושי.  ההון  פיתוח  מבחינת  והן  התקציביים 

שלנו, מבוססת על המטרה הראשונה  בחוק  החינוך הממלכתי,  

קרי לחנך אדם להיות אוהב אדם, באופן שכל תלמיד ירגיש שייך 

העבודה  תוכניות  בו.  הטמון  הפוטנציאל  את  ויממש  ומכובד 

המבוססות על אחריות ומחויבות של כל השותפים הן לתוכניות 

העבודה והן ליישומן. 

במהלך השנה נעשו פעולות רבות למימוש והשגת יעדי מערכת 

החינוך ובהן: 

החינוך  סגלי  הכשרת  לצד  לתלמידים  סיוע  שעות  תגבור  א. 

בעלות  אוכלוסיות  עבור  והפעולות  התוכניות  מגוון  והרחבת 

תוכניות  ופיתוח  הרגילות  הלימוד  במסגרות  ייחודיים,  צרכים 

באמצעות  החינוכי  הסגל  הכשרת  לתלמידים;  אישיות 

גנים  יום  מעונות  מגיל  לצוותים  וליווי  הדרכה  השתלמויות, 

הדרכה  מסגרות  הקמת  התיכוניים;  בתי-הספר  ועד  פרטיים  

למעקב,  להיוועצות,  ועדות  תמיכה:  מנגנוני  פיתוח  להורים; 

צוותי היגוי וקיום ועדה לילדים בסיכון בגיל הרך ; פר"ח - מימון 

עירוני מלא לתוכנית במסגרתה סטודנטים מאוניברסיטת תל-

אביב פועלים בבתי-הספר האינטגרטיביים בעיר.

ב. פתיחת מסגרות ייחודיות במוסדות החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 

הצוותים  הכשרת  תוך  ותוכניות  מסגרות  מסלולים,  ופיתוח   18

החינוכיים.

בשנת-הלימודים תשס"ט המשיכו לפעול תוכניות הדגל שהחלו 

בשנת 2008:

1. תוכנית ה"מא"ה" – מסלול אימון להצלחה

בשנת- לפעול  החלה  בארץ  מסוגה  הראשונה  התוכנית, 

תלמידים  כ-120  ברמת-השרון.  בתיכונים  תשס"ח  הלימודים 

מסגרות  על  המושתתת  בתוכנית  משתתפים  ט'  כיתות  בוגרי 

דומות במדינות שונות,  בהן  בארה"ב, שנועדו לקדם תלמידים 

כ-15  המונות  בקבוצות  מתבצעים  הלימודים  נשירה.  ולמנוע 

תלמידים,  תוך ליווי  ואימון אישיים לתלמידים על-ידי מבוגרים 

משמעותיים. המחנכים, מקיימים מפגשים אישיים וקבוצתיים 

מידי יום והתלמידים לומדים מקצועות חובה לבגרות,  תוך מתן 

האפשרות לבחור מקצועות נוספים,  הנלמדים בקבוצות קטנות 

המותאמות ליכולותיהם. ב-2008 הוגשו כל התלמידים לבגרות 

ומרביתם עברו בהצלחה יתרה. בשנת-הלימודים 2008/9, פעלו 

11 כיתות מא"ה בשני התיכונים. 

2. מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור

החינוך,  משרד  בשיתוף  התוכנית,   של  היעד  אוכלוסיית 

מקיפה את הגננות, המורים בעלי תפקידים ומנהלי בתי הספר. 

התוכנית מתבססת על התפיסה לפיה כל אדם ייחודי ובכל אדם 

ניתן להשתמש כמנוף למימוש אישי  ישנם אזורי חוזק,  בהם 

וחברתי. התלמידים נעזרים במבוגר 

את  לאתר  המסייע  משמעותי, 

לידי  ולהביאן  שלהן  החוזק  נקודות 

ביטוי בקבוצה ובקהילה. בסיס נוסף 

מחנכת  קהילה  הוא  התוכנית  של 

דור,  שכן חיבור בין הקהילה לחינוך 

מאפשר לתלמידים התפתחות סביב 

קהילתי  מעגל  ויצירת  החוזק  אזורי 

של לימוד משותף. מתוך התפיסה,  

לפיה מנהלי בתי-הספר הם מנהיגים 

חינוכיים,   התוכנית פועלת לפיתוח  

הנפגשת  מובילה,   מנהלים  קבוצת 

החוזק  אזורי  את  לאתר  במטרה 

ולקדם  ספר  בית  וכל  מנהל  כל  של 

שיסייעו  ותכניות,   פעולה  שיתופי 

להתפתחות התלמידים סביב אזורי 

החוזק.

עקרון נוסף של התוכנית הוא חינוך 

שיתוף  באמצעות  ערב,  עד  מבוקר 

פעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי 
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מערכת החינוך

וליצירת  התלמידים  של  החוזק  אזורי  את   לחזק  כדי  פורמלי 

פרויקטים קהילתיים משותפים. חיבור הקהילה אל עולם החינוך 

אנשים  שמגייס  חינוך,  קהילה  מקשר  מרכז  באמצעות  נעשה 

בין  ומקשר  החינוך  בעולם  מעורבים  להיות  הרוצים  מהקהילה 

והחטיבות  היסודיים  הספר  בתי  ולהפך.  לקהילה  הספר  בית 

ב"אופק חדש" יבנו מצידם תכנית תומכת יפעלו סביב עקרונות 

החינוך האישי. 

3. המשך תמיכה ופיתוח במסגרות ייחודיות

כיתות חינוך מיוחד:  בכל שכבות הגיל, החל מגני-הילדים, ועד 

בשכבה  בתיכונים,  ומב"ר  אמ"ץ  כיתות  בכלל;   ועד  לתיכונים 

מרכז  בתיכונים;  למידה  לקויי  לתלמידים  מהו"ת  מרכזי  י"ב; 

רמון - לתלמידים מוכשרים בגיל גן חובה וכיתות  א'- ב'; מרכזי 

מרכז עירוני רקפת – לתלמידים  רמה  ורם - לטיפוח מחוננים; 

בשיתוף  היסודי,  לגילאי   - טיפוליות  מועדוניות  למידה;  לקויי 

למידה  תגבור   - הלכה למעשה  חינוך  והמתנ"סים;  הרווחה  עם 

הרווחה  אגף  רוטרי,  מועדון  בשתוף  יא'  כיתות  לתלמידי 

והמתנ"סים.

שעת  תוספת  וכן  בתי-הספר  בכל  הוראה  שעות  תוספת   .4

חינוך לכיתות ז'-י'

5. הגדלת הסיוע למשפחות בהוצאות לחינוך

נשירה  מניעת  מדריכות   - תפקידים  לבעלי  תקנים  תגבור   .6

אלימות;  למניעת  הרשות  בשיתוף  בחטיבות-הביניים, 

פסיכולוגים - תוספת תקנים לאיוש פסיכולוגים למוסדות חינוך 

מגיל הקדם יסודי כולל לתיכונים.

7. פיתוח תוכניות העשרה עירוניות: דו-קיום - הפעלה ומימון 

תוכנית   - שינוי  מובילות  נערות   - מיגדר  התיכונים;  התוכנית 

ייחודית של לימודי מיגדר לתלמידי כיתות י' כחלק בלתי נפרד 

האשה;   מעמד  לקידום  היחידה  בשיתוף  הלימודים,  מתוכנית 

חינוך מוסיקלי - חשיפת תלמידי בתי-הספר לסגנונות מוסיקה, 

של  הקונסרבטוריון  תלמידי  באמצעות  והרכבים  נגינה  כלי 

רוקדת  עיר  הלימודים;   מתוכנית  כחלק  העירוני,  החינוך  אגף 

סלוניים  וריקודים  עמים  ריקודי  לומדים  ד'-ו'  כיתות  תלמידי   -

ד'  כיתות  תלמידי   - שלי  הישוב  הלימודים;  מתוכנית  כחלק 

נחשפים לתולדות העיר בפעילות בשיתוף בית-ראשונים; תגבור 

היסודיים  בתי-הספר  תלמידי  כלל   - קריאה  לעידוד  פעולות 

וחטיבות-הביניים משתתפים בפעילויות  להכרת סופר ישראלי 

מפגשים  משלבת  עירונית,  הספריה  בשיתוף  התוכנית  וכתביו. 

עם סופרים; הדרכה במגרש זהירות בדרכים היישובי - לתלמידי 

לבטיחות  היחידה   בשתוף  יסודיים,  ובתי-הספר  החובה  גני 

בדרכים; תזונה נכונה - תוכנית "לאכול ולגדול" - תוכנית לתזונה 

נכונה מתקיימת בכל גני-הילדים; מרכז מדע לגיל הרך - פעילות 

העשרה במדעים לכל תלמידי גן חובה וכיתות א' בעיר; לימודי 

מורשת וידיעת הארץ.

ביצוע תוכניות לקידומה ופיתוחה של מנהיגות צעירה. 

מעורבות  של  מנהיגות  לפיתוח  נוער  מתנדבת  עיר   - עמ"ן 

המיועדות  רבות   התנדבות  מסגרות  הפעלת   - והתנדבות 

להעצמת המנהיגות הצעירה של בני-הנוער. התוכנית משותפת 

לאגף החינוך בעיריית רמת-השרון, ג'וינט ישראל ומינהל חברה 

ונוער במשרד החינוך.

ממעורבות להתנדבות: תוכנית לימודים בין-תחומית,  בשיתוף 

בחטיבות- החינוך  לשעורי  נבנתה  בני-נוער,   התנדבויות  רכזת 

בהשקעת  לכיתה,  שלישית  חינוך  שעת  תוספת  תוך  הביניים 

נועדה  השלישית  החינוך  שעת  תוספת  המקומית.  הרשות 

להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, לראיית צרכי העמיתים 

וקבוצות נוספות במוסדות החינוך ובקהילה,  להעלות את מספר 

קבוצות המנהיגות בבתי-הספר ולהניע את התלמידים להתנדב 

בנושאים  מנהיגות  קבוצות   36 הוקמו  השאר  בין  בקהילה. 

במסגרת  אחת  פעילות  מתקיימת  חינוכי  מוסד  בכל  מגוונים; 

"משאלת לב": בכל מוסד חינוכי נערכים מבצעי איסוף מצרכי 

מזון למשפחות נזקקות מספר פעמים בשנה; בחטיבות-הביניים 

הוסיפה העירייה שעת חינוך שלישית, להעלאת מעורבות בני-

הנוער במערך ההתנדבות בקהילה; בכל מוסד חינוכי התקיימו 

לאורך  בקהילה  לפחות  אחד  גורם  מול  התנדבות  פעילויות 

השנה כולה; הורחבה יחידת הנוער באגף החינוך ווהתמנה רכז 

התנדבויות נוער עירוני; בשנת 2006 עם הקמתו של מינהל גיל 

הזהב בעיר, נרקמו תוכניות רבות בין בני-נוער 

תפקידים  לבעלי  הכשרות  הבוגרת;  לאוכלוסיה  מתנדבים 

במערכת החינוך לניהול והפעלת מתנדבים.  

"נקודות חן" - הישגים, מצוינות וערכים במערכת החינוך.

פרס שרת החינוך למגמת הקולנוע

שנת- בתחילת  שנערך  צעירה,  ליצירה  דימונה  בפסטיבל 

הלימודים, זכתה מגמת הקולנוע של תיכון "אלון" בפרס שרת 

והאנימציה.  החינוך, כמגמה ארצית מצטיינת בתחום הקולנוע 

באותו פסטיבל זכתה המגמה בשני פרסים נוספים. הסרט "בוקה 

ומבולקה" זכה בפרס הראשון בקטגוריית הסרט העלילתי וסרט 

האנימציה "איזה משהו" זכה בפרס הראשון בקטגוריית הסרט 

האחר. פרסים אלו מצטרפים לשורה של זכיות של המגמה.

מצויינות מתמטית

ומצוינות  "מיצוי  תוכנית  "עלומים"  בחט"ב  לפעול  החלה  השנה 

ההשכלה  והרחבת  מתמטית  חשיבה  לפיתוח  במתמטיקה", 

תלמידים  בקרב  והעניין  המוטיבציה  הגברת  תוך  המתמטית, 

מצטיינים.

פרס האמי - אמי וולף, תלמידת תיכון "אלון" קיבלה את הפרס 
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החינוך  משרד  מטעם  הארצי"  המצטיין  הפעיל  "אות  היוקרתי 

ההתנדבותית  פעילותה  על  כהוקרה  ונוער,  חברה  מינהל   -

המבורכת לאורך שנים. "אות הפעיל המצטיין המחוזי" מטעם 

)מתוך  ל-7 תלמידי תיכון מרמת-השרון  מחוז תל-אביב הוענק 

על  והערכה  כהוקרה  להם  ניתן  האות  מהמחוז(.  תלמידים   81

פעילותם בקהילה. הזוכים: סער שוורצברג, 

דרור  ועמית  לויטה  מיכל  וינוגרד,  תמר 

פלח  נעמה  בקמן,  ענבל  "רוטברג".  מתיכון 

ואמי וולף מתיכון "אלון".

יוזמה מנצחת

היזם,  למורה  רקאנטי-צ'ייס-רש"י  פרס 

הוענק לאורנה בוצר-אלקיים, מורה למדעים 

על  "אורנים",  בבית-הספר  חקר  גן  ומנהלת 

המשמש  חקר  גן  להקמת  וייסודה  פועלה 

כמרכז לימודי בעלי-חיים ערכי וטיפולי.

מדענים צעירים במכון ויצמן

בשכבות  הרב-תחומית  המגמה  תלמידי 

וי"ב בתיכון "רוטברג" הצטיינו בטורניר  י"א 

ויצמן  במכון  צעירים  למדענים  "תערובות" 

וזכו בציון 100 בבגרות במעבדה בכימיה. 

פילוסוף הדרך!

זכתה  "אלון",  תיכון  תלמידת  דליהו,  נועה 

במקום הראשון בתחרות החיבורים הארצית 

בפילוסופיה, ונסעה בסוף חודש מאי לייצג 

הפילוסופיה  באולימפיאדת  ישראל  את 

בהלסינקי  שהתקיימה  הבינלאומית 

שבפינלנד.

"עושים חשבון"

בית הספר "אוסישקין" זכה במקום הראשון 

באולימפיאדה החמישית למתמטיקה לבתי 

הספר היסודיים ברמת-השרון. למקום השני 

המכובד הגיע ביה"ס "גולן". 

תיאטרון משובח

תיכון  של  התיאטרון  במגמת  י"א  תלמידי 

"אלון" זכו לשבחים רבים, הן מבוחנת משרד 

היכולות  על  הרב,  הקהל  מצד  והן  החינוך 

בבחינת  שהפגינו  הגבוהות  המקצועיות 

הבגרות מונולוגים-דיאלוגים.

עדנה גדולה לרמת-השרון

עדנה יצחקי, מורה בבית הספר "אמירים", היתה בין המועמדים 

הסופיים בתחרות "המורה של המדינה".
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לרקוד כל הדרך לבגרות

הגמר  עבודת  את  הציגו  "אלון"  בתיכון  מחול  מגמת  תלמידות 

ביותר  גבוהה  רמה  הוכיחו  התלמידות  פברואר.  בחודש  שלהן 

וההופעות זכו להצלחה גדולה ולתשואות רמות מהקהל.

חגיגה בכספת 

במכון  שנה  מדי  המתקיים  פיזיקה  טורניר  הכספות,  בטורניר 

ויצמן, זכתה קבוצת תלמידי התיכון "רוטברג" להצלחה רבה עם 

בנוסף,  בלבד.  פעמיים  נפרצה  אשר  בסנוקר",  "חגיגה  הכספת 

התלמידים המצטיינים זכו לציון 100 בבגרות במעבדה.

בזכות הל"ב הרחב

בתי-הספר היסודיים שהשתתפו בתוכנית שגרירי מפתח הל"ב 

מגוונים  רעיונות  וייזום  תכנון  חשיבה,  בזכות  ארצי,  בפרס  זכו 

דמוקרטיים  הליכים  על  הקפדה  תוך  התוכנית,  ערכי  ליישום 

והרחבת מעגלי השותפים. התוכנית היא חלק מתוכנית הליבה 

במסגרת  ונלמדת  היסודיים  בבתי-הספר  החברתי  החינוך  של 

בית-הספר  תלמידי  כלל  העצמת  שמטרתה  חינוך,   שיעורי 

אחריות  תוך  לעשייה  וגיוסם  ערכי-חברתי  מהלך  התנעת  תוך 

והדדיות בקהילה.

שז"רו ניצחון 

שני תלמידי "רוטברג" זכו בפרס זלמן שז"ר היוקרתי על עבודות 

מחקר מצוינות ברמת 5 יח"ל בהיסטוריה: דניאל סתיו - "מהיהודי 

הישן הגלותי" ל"יהודי החדש החלוץ" וברק שרגאי - "הפאשיזם 

באיטליה - אידיאולוגיה לעומת אופורטוניזם".

"פדגוגיה ברמה"

פרומן,  אורלי  הגב'  החינוך,  במשרד  אביב  תל  מחוז  מנהלת 

במהלך  ברמת-השרון.  החינוך  במערכת  ביקרו  המחוז  והנהלת 

הביקור הודגמה העשייה החינוכית בדגש של שיפור הישגים.

מצעד הניצחון של פלג

פלג אייזנר, תלמידת כיתה ד' בבית הספר "אורנים", זכתה בפרס 

הראשון בתחרות של מחוז תל אביב במשרד החינוך, במסגרת 

ברחוב  "האי  הספר  בהשראת  עבודתה  על  הספרים",  "מצעד 

הציפורים" של אורי אורלב.

מדעניות העתיד

הרב-תחומי  מהמסלול  מצטיינות  תלמידות   52 של  משלחת 

עיון  ביום  "רוטברג" השתתפה  בתיכון  תוכנה  הנדסת  וממגמת 

בטכניון  ומדעים,  במתמטיקה  מצטיינות  לתלמידות  מיוחד 

בחיפה.

מות"ק של מועצה

 , "קלמן"  כל הכבוד למועצת התלמידים המצטיינת של חט"ב 

והעצמת  לקידום  ז"ל  גורמן  שמעון  שם  על  בפרס  זכתה  אשר 

יסודיים במחוז תל אביב,  מועצות תלמידים בבתי הספר העל 

כהוקרה על פעילותה הרבה והמבורכת.

מאלפים? אלופים!

הצלחה גדולה לקבוצת האילוף רמת-השרונית בתחרות הארצית 

זכתה  הקבוצה  שדרות.  בעיר  באפריל  שנערכה  כלבים  לאילוף 

בשלוש מדליות: זהב, כסף וארד, בתואר "חביבת הקהל" ועשיית 

נבחרו  הקבוצה  מחברי   4 בנוסף,  ביותר.  הקצר  בזמן  המסלול 

לייצג את ישראל בתחרות העולמית שתתקיים בהונגריה. 

על מלאכים ואלוהים

פרסים  קצרו  "רוטברג"  בתיכון  התקשורת  מגמת  תלמידי 

במקום  זכה  שטן"  או  "מלאך  הסרט  השונים.  בפסטיבלים 

"האלוהים  הסרט   ."2 נעורים  "מרד  הסרטים  בתחרות  הראשון 

של הילי" זכה במקום הראשון בתחרות הסרטים "רנסנס".

כבשו את המחוז

ממוסדות  חינוך  אנשי  הם  תל-אביב  מחוז  מצטייני   61 מבין   3

מיוחד(  )חינוך  מתי"א  מורת  המר,  דפנה  ברמת-השרון:  החינוך 

מגמת  מרכז  דבורקיס,  מיכאל  ד"ר  "קריית-יערים",  מביה"ס 

תיכון  מנהלת  סגנית  ענבר,  ועילית  "אלון"  בתיכון  האמנות 

"רוטברג".

מונסון של הצלחות

גב' טליה מונסון, מורה לחינוך גופני בבית-הספר היסודי "קריית-

הגופני  החינוך  בפרס  וזכתה  מצטיינת  למורה  נבחרה  יערים", 

במחוז תל-אביב לשנה"ל תשס"ט.

תיכון "רוטברג":

% בנות י'-י"ב סגניות אלופות המדינה בכדורסל.

% בנים י'-י"ב מקום שלישי באליפות המדינה בכדוריד. 

חטיבת-הביניים "עלומים":

אתלטיקה קלה

•בנות ט' - אלופות המדינה 	
•בנים ט' - אלופי המדינה 	

•בנות ז'-ח' - זכו במקום שני באליפות המדינה 	
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מרוצי שדה

•בנות ז'-ח' - אלופות מחוז ת"א. 	
•בנות ט'- אלופות מחוז ת"א.  	

כדורסל

•בנות ט' - מקום שני באליפות מחוז ת"א. 	
•בנים ט' - מקום שלישי באליפות מחוז ת"א. 	

טנ"ש

•בנות ז'-ח' - אלופות המדינה ואלופות המחוז. 	
•בנים ז'-ח' - מקום שני באליפות מחוז ת"א. 	

ניווט

•בנות ז'-ח' - מקום שני באליפות המדינה. 	
•בנות ט' - אלופות המדינה. 	

•בנים ט' - מקום שני באליפות המדינה. 	
כדורגל

•בנות ז'-ח' - סגניות אלופות מחוז ת"א. 	
•בנות ט' - אלופות מחוז ת"א. 	

הישגים אישיים:

אריאל סבאון - )ז'( מקום רביעי באליפות ישראל בג'ודו עד 

גיל 14.

איגור סמילנסקי - )ח'( אלוף ישראל בטניס עד גיל 14.

לרה פטיוק - )ז'( אלופת ישראל בטניס עד גיל 14.

נועם מזור  - )ח'( סגן אלוף ישראל בטניס עד גיל 14.

קטיה טור - )ט'( אלופת ישראל בטניס עד גיל 18.

נועם וינוגרד - )ז'( אלופת ישראל בהתעמלות קרקע.

ליה פירסט - )ח'( מקום ראשון בארץ במקבילים.

מאיה לוינסון - )ח'( מקום ראשון בארץ בדרגה 3

בהתעמלות מכשירים.

קשת שפיגלשטיין - )ט'( מקום ראשון בארץ בדרגה 4

בהתעמלות מכשירים.

אלירן מעודה - )ח'( סגן אלוף הארץ באגרוף תאילנדי.

באליפות  שני  ומקום  בקרטינג  ישראל  אלוף  )ח'(   - ניסני  רוי 

איטליה.

גנים ונהנים

• ילדים, מלווים בגננות, סייעות  44 גני-הילדים, המונים 1300	

העצמאות  יום  לציון  חגיגי  למופע  יחדיו  התכנסו  והורים, 

ה-61 למדינת ישראל. האירוע החגיגי נפתח בהעלאת דגל 

ישראל לראש התורן ע"י חיילים, בוגרי תוכנית עמ"ן, שהיו 

מבני-הנוער המובילים, כמדריכים וכפעילים, במגוון תחומי 

ריקוד  מופע  הייתה  הכותרת  גולת  בעיר.  הנוער  התנדבות 

השבועות  במהלך  למדו  אותו  הגנים,  כל  ילדי  של  ושירה 

הגננות  הפתיעו  המופע,  סיום  לקראת  לאירוע.  שקדמו 

והסייעות את הילדים והוריהם והעלו מופע שירה וצעידה, 

ישראל  שנושאם  עבריים  שירים  של  מחרוזות  שכלל 

ועצמאותה.

בנושא   • שנתית	 השתלמות  סיימו  בעיר  גני-הילדים  גננות 

אריאל  בפארק  וחווייתי  מרתק  בביקור  הסביבה  איכות 

שרון.

•סייעות גני-הילדים השתתפו בהשתלמות שנתית בנושאי  	
העצמה אישית, במסגרתה רכשו ידע בתוכניות הלימודים 

בטיול  הסייעות  חגגו  הקורס  סיום  את  גני-הילדים.  של 

בתל-אביב וקיבלו תעודות גמר.

מיכלי  איסוף  בתחרות  השתתפו  גני-ילדים   • 	18  - מיחזור 

החינוך,  אגף  יוזמת  פרי  בתחרות,  פיקדון.  נושאי  משקה 

גני-הילדים:  זכו  "אל"ה",  ותאגיד  הסביבה  לאיכות  המח' 

"סביון", "רותם" ו"אלה".

• - ילדי גני-הילדים בעיר צפו בקונצרט  "צעצוע של קונצרט"	

הישראלית,  הבמה  תזמורת  בביצוע  לילדים  מוסבר 

בניצוחה ובניהולה המוזיקלי של טליה אילן. הילדים האזינו 

ליצירותיהם של מוצרט, שומן, צ'ייקובסקי ועוד.

מרכז  בשיתוף  מוטורי  לפיתוח  תוכנית   -  • בגנים	 טניס 

הטניס, בו משתתפים 10 גני חובה. השיעורים מתקיימים 

אחת לשבוע במרכז הטניס ובגן-הילדים לסירוגין. ילדי גן 

"חבצלת" השתתפו באירוע הפתיחה של תחרות הטניס על 

שם סמל ליאור וישינסקי ז"ל והציגו שיעור טניס לדוגמה. 

למפקחות  לדוגמה  שיעור  ערכו  "הרדוף"  גן  ילדי  כן,  כמו 

ולמדריכות ארציות של משרד החינוך.

 • - תוכנית התנדבות של גמלאים הפועלת ב-16	 "זהב בגן" 

תכניות  הגמלאים  מעבירים  במסגרתה  בעיר,  גני-ילדים 

הגמלאים  יוצאים  פועלם,  על  כהוקרה  מגוונות.  העשרה 

לסיור בירושלים, מטעם עיריית רמת-השרון.

- כמדי שנה, כל ילדי גני-החובה ביקרו ולמדו ב"גן  • "גן מדע" 	

המדע". השנה עסק הביקור בנושאים: "כוח", "מרכז הכוח" 

והכוחות הפועלים עלינו.

בפרויקט  וחוללו  למדו  אשכול-גנים  ילדי   -  • "ריקודי-עם"	

ההורים  את  הגנים  אירחו  האביב  לקראת  רוקדים".  "גנים 

לבוקר של מחולות.
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אגף הרווחה והקהילה

רמת השרון ממוקמת במדרג חברתי-כלכלי גבוה )9(. יחד עם זאת, 

החיים בה מורכבים מפסיפס חברתי מגוון. לכן, נגזרת מדיניות 

העבודה באגף הרווחה והקהילה משני היבטים מרכזיים. האחד 

עוסק במתן ופיתוח שירותים אישיים, משפחתיים וקהילתיים 

בעיר  החלשות  כחוליות  המוגדרות  אוכלוסיה  קבוצות  לאותן 

מכובדת  חברתית  בטחון  רשת  לפרוש  מחויבים  אנו  ולגביהן 

ומכבדת. השני מתייחס לפערים החברתיים והכלכליים החדים 

הקיימים בעיר, לגביהם אנו יוזמים ומפתחים תוכניות ושותפויות 

ותוכניות  השונים  הקהילה  וגורמי  מתנדבים  ארגוני  עם 

אוניברסאליות, כגון, התחנה לטיפול בפרט ובמשפחה.

המפתח העיקרי להצלחת האגף הינו בניית תשתית חברתית כלל 

עירונית ומיצוב התוכניות השונות, ככל הניתן, לא רק כשירות 

סקטוריאלי לאוכלוסייה החלשה.

של  הטבעיים  התמיכה  מקורות  כאשר  ניתנת  הרווחה  מערכת 

האנשים אינם מספיקים. 

בהבנת  הסוציאלית  העבודה  מתמקדת  הקהילתית,  ברמה 

והעצמת  פערים  לצמצום  והנעתם  בעיר  חברתיים  תהליכים 

קהילות. 

וקהילה מקצועיים,  רווחה  נהנים ממערך שירותי  תושבי העיר 

האבחון,  ובתחומי  החיים,  מעגלי  בכל  הגילאים,  לכל  הניתנים 

הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום.

הסעד  שירותי  בחוק  מעוגנים  והקהילה,  הרווחה  אגף  שירותי 

תשי"ח )1958(, ומבוססים על ערכי העבודה הסוציאלית והקוד 

האתי שלה. 

בנוסף, פועל האגף במסגרת של למעלה מ-30 חוקים חברתיים.

מערך השירותים כולל שירותי חובה )חוקי הגנה, פיקוח והענקה(, 

ושירותי רשות, המושתתים על תקנות משרד הרווחה ומדיניות 

והמשאבים  העיר  תושבי  לצרכי  בהתאם  הנקבעת  העירייה, 

העומדים לרשותה.

חזון האגף
בתחומי  השרון  ברמת  המוביל  המקצועי  הגוף  הוא  האגף 

לצרכיו,  בהתאם  מיטבי  תפקוד  לקוח  לכל  המאפשר  הטיפול, 

בריאה  קהילה  ליצירת  שותפות  של  מעגלים  לבניית  ופועל 

האגף-איכות,  עבודת  בבסיס  העומדים  הערכים  ואיכותית. 

נגישות  יזמות, אמון,  מצוינות ומקצועיות, אופטימיות ואהבה, 

וזמינות השירות.

שיפוטה  בתחום  המצויים  התושבים  כלל  הינם  האגף  לקוחות 

של רמת השרון, פרטים ומשפחות במצבי משבר זמני ומתמשך, 

קהילות בסיכון, והקהילה המקצועית העוסקת במתן שירותים 

במסגרות השונות בקהילה.  

באגף טופלו ב-2009 כ-1907 בתי אב.

מבנה ארגוני
המבנה הארגוני מושתת על שילוב של חלוקה אזורית וחלוקה 

מחלקה/ראש  כל  באחריות  הנמצאים  מקצועיים  לתחומים 

צוות. 

לקשיש,  המדור  אוטיסטים,  פיגור,  ונכויות,  שיקום   -  1 צוות 

עולים ומערך השירותים לגיל הרך.

נוער, משפחות רב בעייתיות, אלימות  - סדרי דין, חוק   2 צוות 

במשפחה, וועדות החלטה.

שט"י- התחנה לטיפול בפרט ובמשפחה.

המחלקה לקידום נוער.

צוות קהילה, מינהלה וזכאות.

להצלחה  המרכזי  המפתח  הינו  האגף  של  האנושי  המשאב 

כולל,  המקצועי  הצוות  העבודה.  ובמשימות  ביעדים  ולעמידה 

סמך  עובדים  וזכאות,  מינהלה  עובדי  עובדים-סוציאליים, 

מקצועיים, סטודנטים מתמחים ומתנדבים.

מערך השירותים המרכזיים
ארגון לומד - תוכנית כלל אגפית, בנושא: "לקוחות אגף הרווחה 

והקהילה - אוקיאנוס כחול". תהליך למידה זה, עוסק בסוגיית 

לבין קהל  בינינו  הגומלין  ובדיקת קשרי  הגדרת לקוחות האגף 

לקוחותינו. בנוסף, עסקנו בסוגיית מקומו של האגף כמונופול, 

לפיתוח  חדשים  תחומים  ומציאת  והתחרותי  המשתנה  בעולם 

ויוזמות. 

תחומים:  בשלושה  משותפת  בלמידה  עסקו  האגף  עובדי 

איסוף ידע על "סוגיית הלקוח" ממקורות תיאורטיים, מלמידה 

עסקיים  אחרים  מארגונים  ולמידה  ועירונית,  ארגונית  פנים 

וציבוריים. 

בנוסף התקיימה למידה בנושא: "הלקוח הפנים ארגוני".

כמו כן, עברו העובדים השתלמות בנושא איכות השירות.

תחום הטיפול בפרט ובמשפחה 
ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף, לפרטים ולמשפחות, לשיפור  סיוע, 

התפקוד בתחומים, כגון: הורות, זוגיות, מניעת אלימות, שיקום 

תעסוקתי, מיצוי זכויות וסיוע חומרי.

תוכנית "אישה לאישה" - בשיתוף מועצת נשים יישובית - ליווי 

ותמיכה לנשים במצבי משבר, ע"י מתנדבות שעוברות הכשרה 

ייחודית בתחום.

"האוניברסיטה של החיים" - תוכנית טיפול ייחודית למשפחות 
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צעירות.

יישובית,  נשים  מועצת  בשיתוף  משפטי,  ייעוץ   - ועוד"  "עוד 

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות ומשרד המשפטים. 

טיפול  תוכנית  ובניית  מקדים  אבחון   - תסקיר  טרום  פורום 

למשפחות בגירושין.

- תוכניות  המרכז העירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה 

אלימות  החווים  וקשישים  ילדים  גברים,  לנשים,  טיפול 

במשפחתם. המרכז נפתח בחודש יולי 2009.

תחום הטיפול בילדים ובני נוער 
אבחון  סיכון,  במצבי  נוער  ובני  בילדים  וטיפול  מניעה  איתור, 

לה,  ומחוצה  הקהילה  בתוך  מערכתיות,  טיפול  תוכניות  ובניית 

מערכת  החלטה,  ועדות  הנוער,  לחוק  סעד  פקידי  באמצעות: 

טיפוליות,  מועדוניות  פורמאלית,  והבלתי  הפורמאלית  החינוך 

מערך חונכות מסייע, מעונות יום וסידורים חוץ ביתיים.

אגף  עם  משותפת  תוכנית   - הרך  בגיל  בסיכון  ילדים  תוכנית 

החינוך- שרות פסיכולוגי חינוכי, מרכז רקפת, מנהלות מעונות 

היום, טיפות חלב ונציגי גני ילדים פרטיים. 

והקהילה  הרווחה  אגף  באמצעות  ניתנים  התוכנית  במסגרת 

קלינאית  התפתחותית,  פסיכולוגית  של  ייחודיים  שירותים 

הדרכה  לייעוץ,  היום,  במעונות  בעיסוק,  ומרפאה  תקשורת 

והעשרה לצוותים החינוכיים וכן לאיתור בעיות של ילדים בגיל 

הרך.

בקהילה,  חלופה  פיתוח  החינוכי.  הגרעין  בשיתוף   - חממיות 

בגילאי  בסיכון  לילדים 

על  הבנוי  מודל  יסודי.  בי"ס 

ילדים  הקולטות  משפחות 

הצהריים,  אחר  בשעות 

חם  בית  להעניק  במטרה 

וקידום  העשרה  ותומך, 

לילדים  ולימודי  חברתי 

משפחה  כל  ומשפחותיהם. 

קולטת מהווה "חממה".

 - לקהילה"  הפנים  "עם 

ייחודיות  טיפול  תוכניות 

נוער  ובני  לילדים 

)פסיכותרפיה(, כולל הדרכת 

הורים. במסגרת התחנה.

מועדוניות -  "ניצנים" )לגיל 

משותפת-  ומועדונית  הרך(, 

תילתן )לכיתות א-ג(.

השרון  ברמת   - יום  מעונות 

6 מעונות יום המופעלים על 

ידי ארגוני נשים והמרכזים הקהילתיים. בנוסף, פועל משפחתון 

אחד.

המחלקה לקידום נוער 
איתור, טיפול ומעקב לנערים ונערות במישור האישי, משפחתי, 

השכלה  והשלמת  טיפול  נשירה.  מניעת  וקהילתי.  קבוצתי 

לנוער מנותק. טיפול סמכותי על בסיס חוק הנוער. התערבויות 

במצבי משבר. יצירת שיתופי פעולה עם המערכות החינוכיות. 

פיתוח תוכניות טיפוליות, חברתיות וקהילתיות לנערים ונערות 

במצוקה.

תוכניות טיפוליות- חברתיות
ממסגרות  מנותק  לנוער  ובגרויות  השכלה  השלמת   - "היל"ה" 

)כולל עו"ס- תומכי הילה(.

הורים  מעורבות  להגברת   - היל"ה  לתלמידי  הורים  קבוצת 

בתוכנית היל"ה.

מועדונים ומרכזי למידה )כולל קבוצות לנערים ונערות(.

משחקי  באמצעות  ספורטיבית  חלופה   - זוהר"  "כדור  תוכנית 

כדור ייחודיים.

סדנת טיפול באומנות/בניית ציפורניים/איפור לנערות

הכנה לצה"ל

פרויקט "מסע אופניים" - בשיתוף אגודת הספורט.

עירוני,   - ייחודי  פרויקט   - הקיץ  בחופשת  תעסוקה  פרויקט 

אגף הרווחה והקהילה
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להעסקת 80 בני נוער בחופשת הקיץ.

זו  וייחודי הפועל  - פרויקט חדשני  "כנפיים פרושות"  פרויקט 

השנה הרביעית. 20 נערים ונערות טסו בחופשת הקיץ לבלגיה, 

לאחר חצי שנה של עבודת הכנה משותפת. התוכנית היא מנוף 

אישי,  ופיתוח  בקהילה  התנדבות  התנהגות,  למידה,  לשיפור 

תרומה  בזכות  לפועל  יצא  הפרויקט  ולהוריהם.  למשתתפים 

כספית גדולה של הקהילה היהודית באנטוורפן. 

קבוצות הורים למתבגרים. 

קבוצת "היפ הופ".

אלימות  למניעת  הרשות  בשיתוף  תוכנית   - רפואה  ליצני 

רפואית  ליצנות  בתחום  הכשרה  המשלבת  והתמכרויות, 

והתנדבות למען חולים ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

סטודנטים  ע"י  ושירה,  נגינה  ללימוד  תוכנית   - המשווה  תו 

מתנדבים מבי"ס למוזיקה - רימון.

להק - למען הקהילה - עידוד פעילות התנדבותית של בני נוער 

למען הקהילה.

תוכנית "מועדון חצות" - חלופת שוטטות ע"י פעילות מבוקרת 

בשעות הלילה )מדריכי נוער+עו"ס(.

תחום הטיפול בנכויות התפתחותיות )שיקום, פיגור, אוטיזם( 

ואוכלוסיות ייחודיות. טיפול ושיפור איכות החיים לאנשים בכל 

סוגי הנכויות ושיקום נכים פיזית ונפשית, כולל טיפול בתחום 

הפיגור, בריאות הנפש והאוטיזם. הדרכה ליווי והתאמת תוכניות 

בעלי  ולבוגרים  לילדים  למשפחות,  מערכתיות  רב  טיפוליות 

ומעקב  פיקוח  קהילתיים.  פרויקטים  פיתוח  מיוחדים.  צרכים 

בנושא מסגרות חוץ ביתיות.

מיוחדים.  צרכים  בעלי  לילדים  חברתית  מסגרת   - תחושון 

בשיתוף המתנ"ס ורכזת התנדבות.

פיזית,  נכות  עם  לאנשים  יומית  מסגרת   - יד-שרה  שיקומון 

המאפשרת פעילות משקמת ומשמרת.

לתמיכה   - מיוחדים  צרכים  בעלי  לילדים  אמהות  קבוצת 

והעשרה.   

- באמצעות מרכזי השיקום  ונשים  שיקום תעסוקתי לגברים 

של משרד הרווחה. 

המשקם - מפעל תעסוקתי לנכים של חברת "המשקם".

לסיוע  ייעודי  תקציב   - מיוחדים  צרכים  עם  לילדים  סיוע 

ברכישת טיפולים פרא-רפואיים.

מועדונית ייחודית לילדים עם צרכים מיוחדים

אנוש רמה"ש - מועדון תעסוקתי וחברתי.

אקי"ם רמה"ש - הוסטל "תלמי רות" )לקראת הרחבה(, מועדון 

חברתי "צבעי הקשת" )לקראת שיפוץ(.

ישראל.  צ'יימס  ארגון  ע"י  מופעל   - השרון  טיפולי  יום  מרכז 

לתוכנית: רמת השרון,  3 רשויות השותפות  ע"י  שכ"ד משולם 

הרצליה והוד השרון.

תחום העבודה הקהילתית
איתור, ייזום ואיסוף נתונים ומידע על בעיות חברתיות בקהילה. 

פיתוח, חיזוק וקידום קהילות וקבוצות, במצבי משבר, שינוי או 

תוך  שונות,  לאוכלוסיות  ופרויקטים  שירותים  פיתוח  מצוקה, 

יצירת שותפויות עם לקוחות, ארגוני מתנדבים וגורמים שונים 

בקהילה.

מרכז חברתי לנשים בשיתוף ויצ"ו רמת-השרון )כולל משפחות 

חד הוריות(.

פרויקט למיצוי זכויות - תוכנית ייחודית לליווי לקוחות האגף 

השיכון  משרד  לאומי,  )ביטוח  שונים  למוסדות  בפניותיהם 

ועמידר(, באמצעות רכזת קהילה.

נוער  בני  לילדים,  סיוע   - הקיץ  בחופשת  לבריכה  כרטיסיות 

ומשפחותיהם, לבילוי בבריכה. 

לכל  "מחשב  ועמותת  החינוך  אגף  בשיתוף   - ילד  לכל  מחשב 

ילד".

לימוד  ספרי  לרכישת  בהערכות  סיוע   - הספר  לבית  חזרה 

לקראת שנת הלימודים.

רכזת התנדבות  לניהול תקציב המשפחה, בשיתוף   - פעמונים 

יישובית וארגון "פעמונים".

"לתת",  וארגון  תקוה"  "חסדי  עמותת  עם  בשיתוף   - מזון  סלי 

מחולקים כ-100 סלי מזון למשפחות. 

ארוחה חמה ו"בית חם" )חב"ד( ללקוחות האגף לקבלת ארוחות, 

ביגוד ועוד, ב"בית החם" או בבית.

בעלויות  מתנדבים  שיניים  רופאי   - "שורשים"  פרויקט 

מסובסדות.

של"צ - שירות לתועלת הציבור - בשיתוף שירות המבחן.

קייטנת אמהות - השנה יצאו 45 נשים ל-3 לילות בטבריה.

במטרה  להצגות,  נשים  קבוצות  הוצאת   - תרבות  של  ערב 

לפעילות הנאה והעשרה תרבותית.

ועמותת  ברית,  בנות  לשכת  רוטרי,  ע"י   - לסטודנטים  מלגות 

"חום הלב".

ותמיכה  סיוע  טיפול,  שירותי  פס"ח,  ועדת   - חירום  שעת 

באוכלוסיה בשעת משבר ומצבי חירום.

אוקיאנוס כחול - תוכנית קהילתית חדשה בשיכון אילת.

)תחנה(,  בגירושים  ילדים  בתחום   - ומודעות  הסברה  אירועי 

ובתחום הפיגור )צוות שיקום(.

רכזת  הקהילתיים.  המרכזים  בשיתוף   - ההתנדבות  תחום 

התנדבות יישובית במרכזים הקהילתיים, פועלת בשיתוף פעולה 

עם אגף הרווחה והקהילה.

אגף הרווחה והקהילה
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אגף הרווחה והקהילה

נגישות  תוכנית  למתנדבים,  שנתי  אירוע   - מרכזיים  תחומים 

עירונית, פורום ארגוני מתנדבים.

תחום הטיפול באוכלוסיה המבוגרת 
עזרה  חומרי,  עזרות  סל  טיפוליים-אישיים,  שירותים  מתן 

ובני  לקשישים  מקצועי  ויעוץ  נופשון  מוסדי,  סידור  ביתית, 

וחסידי  שואה  ניצולי  לקשישים  ויעוץ  טיפול  משפחותיהם. 

אומות עולם.

ומניעת  הגנה  חוקי  הפעלת  הסיעוד.  חוק  על  ופיקוח  הפעלה 

תומכת,  קהילה  תומכות,  קהילתיות  תוכניות  פיתוח  אלימות. 

מרכז יום רב שירותי לקשיש ומועדונים חברתיים. 
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שירותים לעולים חדשים
סיוע אישי וחומרי, מועדון חברתי לעולים ודיור מוגן.

לטיפול  והיחידה  ובמשפחה  בפרט  לטיפול  התחנה 
במצבי  ומשפחות,  זוגות  בפרטים,  טיפול  ומתבגרים.  בילדים 

יחסי  משפחתי,  טיפול  וגירושין,  פרידה  נישואין,  יחסי  משבר, 

)השירות  נוער  ובני  בילדים  ייחודי  וטיפול  וילדים,  הורים 

בתשלום מסובסד(. התחנה מופרטת חלקית, ומועסקים בה 20 

פרילנסרים בתחומים השונים.

תוכניות טיפול ייחודיות:

בעלות  אינדיבידואלי,  לטיפול  מומחיות  פסיכותרפיסטיות 

תואר שני, בוגרות בי"ס לפסיכותרפיה. מעניקות טיפול לאנשים 

הזקוקים  פסיכוטיים  פוסט  אנשים  חיים,  במשברי  הנמצאים 

להמשך טיפול בקהילה. ברמת השרון אין תחנה לבריאות הנפש 

ועלות טיפול אינדיבידואלי בשוק הפרטי יקרה, לפיכך, תוכניות 

הטיפול הייחודיות שפותחו בתחנה מהוות מענה טיפולי נאות.

האגודה  ע"י  מוסמכות  זוגיות/משפחתיות,  מטפלות 

בתי  בוגרות  חלקן  ובנישואין,  במשפחה  לטיפול  הישראלית 

הזוגי  הטיפול  בתחומי  מענה  נותנות  לפסיכותרפיה.  ספר 

והמשפחתי.

יחידה לטיפול בילדים ובמתבגרים. היחידה כוללת 6 מטפלות 

ניתנים  זו  במסגרת  ובמתבגרים.  בילדים  לטיפול  מומחיות 

דיאדיים  טיפולים  ארבע,  מגיל  החל  לילדים  רגשיים  טיפולים 

והדרכות הורים. התחנה מעסיקה גם מתמחים ועושה הכשרות 

בהדרכות  מלווים  התחנה  עובדי  האגף.  לעובדי  גם  מקצועיות 

של אנשי מקצוע בתחומים השונים ובהשתלמויות קבוצתיות. 

את  מעצימה  והקהילה,  הרווחה  לאגף  התחנה  השתייכות 

ברמה  האגף.  עובדי  עם  והאינטנסיבי  ההדדי  הפעולה  שיתוף 

בתחנה  המטפלים  בין  מקצועי  קשר  נבנה  האינדיבידואלית 

והתערבות  להתבוננות  המסייע  באגף,  הסוציאליים  והעובדים 

מערכתית.  ברמת הניהול וההעמדה של פרויקטים משותפים 

מיושמות תוכניות משותפות לפרטים ולקהילה, כגון:

ילדים  זה מטופלים  - בפרויקט  "עם הפנים לקהילה"  פרויקט 

באגף,  המטופלות  המשפחות  של  הקשה  מהגרעין   ,4 מגיל 

המקבלים הזדמנות לטיפול רגשי, שמטרתו לתת מענה לחסכים 

הרגשיים העמוקים בהם נתונים הילדים. הפרויקט ממומן ברובו 

20 ₪ של  ובהשתתפות סמלית בסך  מתקציב המרת המכסות 

הורי הילדים.

תוכנית "האוניברסיטה של החיים" - פרויקט ייחודי שבא לתת 

מענה טיפולי למשפחות דור שני ושלישי למצוקה.

תוכניות "סרבנות קשר" )ניכור הורי( ותיאום הורי, מודל חדשני 

והצלחה ייחודית, בגין הבעייתיות והמורכבות הרבה של הנושא 

וההתמודדות עימו. באגף הוכשר צוות מיוחד בתחום.

ההצלחה גורמת לפניות מערים אחרות ופניות של יחידת הסיוע 

של בית המשפט למשפחה. 

תחום ארגון, מינהל וזכאות 

משק  ומחשוב,  מידע  מזכירות,  שירותי  של  ארגונית  מעטפת 

ותחזוקה, כוח אדם, תקציב, זכאות ותשלומים.

בית חדש לאגף הרווחה והקהילה

מגן,  נווה  בי"ס  במתחם  מבנה  שיפצה  השרון  רמת  עיריית 

כולו פועלים החל מאפריל  שנסגר לפני מספר שנים. במתחם 

2010 משרדי אגף החינוך, השירות הפסיכולוגי, הרשות למניעת 

המחלקה  כולל  והקהילה,  הרווחה  ואגף  והתמכרויות  אלימות 

לקידום נוער.                                                            

אגף הרווחה והקהילה
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מינהל גיל הזהב

פעילות  תחומי  בפיתוח  ב-2009  התמקד  הזהב  גיל  מינהל 

השילוב  הגברת  לצד  אקטיבי,   ופנאי  בריאות  בנושאי  חדשים 

מנהיגות  פיתוח  לרבות    - הקהילה  בחיי  הגימלאים  ומעורבות 

עם  ובתיאום  פעולה  בשיתוף  עובד  המינהל  הקשישים.  בקרב 

העמותות נותנות השרותים - "א.ל.ה", "ביתנו" ורשת המרכזים 

הקהילתיים. 

המינהל  מפעיל  מחלות  ומניעת  בריאות  קידום  בתחום 

מתנדבים  צוות  באמצעות  לשנים(,  )חיים  חי"ל  פרויקט  את  

כמו                                                                                                      עוסק,   בהם  בתחומים  מקצועית  הכשרה  העובר  מיומן,  

קדמה ומוריה  בדיקות סינון שמיעה וראייה, הנערכות בסניפי 

בריאות  שרותי  מכבי  בסניפי  וכן  כללית  בריאות   שרותי  של 

הזיכרון   לשיפור  סדנאות  ומאוחדת;  לאומית  החולים  וקופות 

במועדוני הגימלאים השונים; סדנאות לגידול ושימוש בצמחי 

תבלין. כמו-כן, בבית מלינוב  פועל  מועדון "שוחרי  בריאות", 

שישה  מדי  הישוב  לגימלאי  הרצאות  נערכות  שבמסגרתו 

שבועות,  ע"י מיטב המרצים, הרופאים ובעלי מקצוע נוספים.

היום  במרכז  התומכים  השירותים  מערך  הורחב   2009 בשנת 

לקשיש, עם השלמת בנייתו של  אגף חדש לקשישים הסובלים 

המבנה.  איכלוס  תהליך  של   ותחילתו  ואלצהיימר  מדמנציה 

סיעוד  קרן   - לאומי  לביטוח  המוסד  שותפים  היו  לפרויקט 

ומשרד הרווחה, העירייה ועמותת א.ל.ה., המפעילה את האגף.  

המשפחה  לבני  ותמיכה  לייעוץ  המידע  מרכז  הורחב   בנוסף,  

מתנדבים  הכשרת  הסתיימה  כמו-כן  אלצהיימר.  חולה  שבה 

לסיוע לקשישים הסובלים מדמנציה, באמצעות ערכת הפעלה 

ההתנדבות  במרכז  ועוד,  זאת  מקצוע.  אנשי  ע"י  שפותחה 

שבמרכז הקהילתי קרית הצעירים, נפתחה תחנת ייעוץ לקשיש 

מתנדבים  ע"י  מופעלת  התחנה  לאומי.  לביטוח  המוסד  של 

שעברו הכשרה בשיתוף רכזת המתנדבים היישובית והמרכזים 

מדריך  לאור של   הוצאה  יזם המינהל  הקהילתיים.  במקביל,  

זכויות ומידע  בנושא בריאות, פנאי, סיעוד, עובדים זרים, דיור 

מוגן ועוד. המדריך הופץ לכל בתי האב שבהם בני  +60.

הפנינג זהב - כמידי שנה השתתפו מאות גמלאים מרמת השרון 

באירוע גדול  שנערך עבורם במועדון הספורט של רמת השרון 

מקהלת  של  הופעה  כללה  התוכנית  אמנותית.  תוכנית  וכלל 

מקהלת  עם  בינדורית  הופעה  א.ל.ה,   עמותת  של  מבוגרים 

הילדים של ביה"ס אוסישקין,  זמרת ופעילויות ספורט ויצירה.

ממשיך  זו  ובמסגרת  בקהילה  התנדבות  את   מעודד  המינהל   

לפעול בהצלחה רבה השרות  "בוקר טוב מה שלומך?". ב-2009 

נוספים המעניקים  זה לאחר שגוייסו מתנדבים  התרחב שרות 

יחס אישי ל-700 קשישים באמצעות הטלפון ובאמצעות ביקורי 

בית. קורס הכשרה לגימלאים יזמים בתחום הקהילה הסתיים 

- הקמת   בג'ינס  שישי  ובעקבותיו מתקיימות  שתי פעילויות: 

מועדון חברתי לבני +60 שפועל אחת לחודש בימי שישי בבית 

מלינוב וקידום הפולקלור המזרחי,  באמצעות קבוצת גימלאים 

המסייעת לקדם  ערבים עיראקיים, תימנים, בלקניים  ועוד.                                                                  

הבינדורי  הפעולה  שיתוף  בינדוריות:  ופעילויות  יצירתיות 

נמשך בשיתוף עם יחידת עמ"ן באגף החינוך העירוני,  במיגוון 

עם  רוקדות  המוגן   מהדיור  דיירות   - בינדורי  מחול  נושאים: 

תלמידות כיתה י' במגמת המחול של תיכון אלון. בנוסף,  תיכון 

אלון הזמין את קהילת הגימלאים להשתתף בשיעורים יחד עם  

בני הנוער;

יוצרת   לכתיבה  בחוג  משתתפים  רוטברג   תיכון   תלמידי 

עמ"ן   בשיתוף  הדר  ביה"ס  שואה;  ניצולי  עם  אמנות  ובסדנת 

וגימלאים   השרון  רמת  בעיריית  הסביבה  לאיכות  והמחלקה 

גימלאים  קבוצת  לביה"ס;   הצמודה  אקולוגית  גינה  מנהלים 

מבית מלינוב ומועדון א.ל.ה יחד עם בני נוער מחטיבות הביניים 

"באמירים  ציור קיר על קיר ברח' הנצח;  ציירו  וקלמן  עלומים 

עצים  שדרת  לנטיעת  פרויקט  של  שמו  זהו  עצים".  מחבקים 

תיאטרון  ולסביבה;  בבית הספר,  תוך הדגשת התועלת לאדם 

בינדורי - במהלך השנה השתתפו קשישים, מבוגרים ובני נוער 

ביצירת מופע תיאטרלי המשלב בתוכו את כל אמנויות הבמה: 

צילום, תפאורה, תלבושות, משחק, מוסיקה, תנועה עוד; 

תיעוד מורשת לוחמים. הוחל בפרויקט לתיעוד סיפורי מלחמת 

תש"ח, בשיתוף ארגון "צוות" ותלמידי בתי ספר.

פעילות ייחודית לניצולי שואה: 

שירים  עם  שואה  לניצולי  חברתי   מפגש   - אירופה"  "קפה 

וריקודים, קפה ועוגה. המועדון פועל אחת לשבוע, בסיוע חניכי 

תנועת הצופים  ובני שרות לאומי ובשיתוף אגף הרווחה;                                                                          

אחת  פועל  העמים  מחבר  לעולים  אירופה"  "קפה  מועדון   

לשבוע בדיור המוגן ברח' דב הוז  11; יום הניצחון על הנאצים - 

כמידי שנה נערכה חגיגת הוקרה עבור ה"ווטרנים" )ותיקי הצבא 

באולם  התקיים  האירוע  השרון.  ברמת  המתגוררים  האדום( 

אורנים וכלל תוכנית אמנותית, ריקוד בינדורי של בנות ממגמת 

המחול בתיכון "אלון",  יחד עם נשים מהדיור המוגן וכן ארוחת 

ערב חגיגית; "סטרנה צ'ודייס" - ארץ מופלאה. הצגת תיאטרון 

של שחקני דיור מוגן "מעונות השרון". זהו פרויקט ייחודי של 

עשייה תיאטרונית עם גימלאים עולים מחבר העמים. 
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לענייני  יועץ  פועל  כמעט,  ייחודי  באופן  רמה"ש,  בעיריית 

חשובה  אוכלוסיה  בקבוצת  שמדובר  תפיסה  מתוך  צעירים, 

המשמעותיות  ההחלטות  מתקבלות  אלה  ושבגילאים   - ביותר 

והשכלה  פסיכומטרי  לימודי  הצבאי,  והשירות  הגיוס  בחייהם: 

גבוהה, תעסוקה, דיור ועוד.

חיילים

1. המתגייסים קיבלו שי מהעירייה.

2. מכבסת החיילים המשיכה להעניק שירותי כביסה לחיילים 

בשירות חובה.

אשר  חיילים   - מדים"  על  "סחבקים  בארץ  ייחודי  פרויקט   .3

סיירו בגנים הציבוריים במהלך חופשת הקיץ ויצרו עם בני-נוער 

להעביר  במטרה  העיניים'',  ''בגובה  הסברתי-מניעתי  דיאלוג 

מסרים שוללי שימוש באלכוהול וסמים.*

חיילים משוחררים וסטודנטים

1. הוקמה שלוחה בעיר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים 

את  ומונעת  מקומי  שירות  נותנת  אשר  הבטחון,  משרד  של 

הטירחה שבהגעה לסניף לשכת הגיוס.

2. הגדלת מספר המלגות לסטודנטים עד כדי 50% מבין מבקשי 

המלגות,  באמצעות העמותות השונות הפועלות בעיר )רוטרי, 

בנות ברית ועוד(.

ירידי לימודים ותעסוקה. 

למוסיקה  מבי"ס  סטודנטים  בשילוב  ייחודית  רדיו  תוכנית   .1

.FM 106 רימון",  ברדיו המקומי"

זוגות צעירים

1. הרצאות הכוונה להורים להתמודדות עם ילדיהם, עם מיטב 

המרצים בארץ )מיכל דליות "סופר נני", פרופ' עמוס רולידר(.*

2. קידום פרויקטים לזוגות צעירים.

ייחודיים  מפרויקטים  הצעירים  נהנו  השוטף,  לטיפול  מעבר 

מסוגם בארץ, כגון:

בפרויקט  "רימון"  למוסיקה  מבי"ס  סטודנטים  שילוב   .1

התנדבותי למען הקהילה - לימוד שיעורי נגינה ילדים ובני נוער 

ממשפחות מעוטות יכולת. 

יזמות לצעירים אשר מכשיר אותם להקמה  2. קידום פרויקט 

עזרה  ואף  העסק  הקמת  בהליכי  ליווי  עצמאי,  עסק  וניהול 

בהשגת המימון הדרוש.

תחת  נהיגה  בנושא  לצעירים  ליליות  הסברה  פעילויות   .3

השפעת אלכוהול. צעירים אשר נמצאו "נקיים" תוגמלו בשובר 

לתדלוק רכבם*.

*פרויקט בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות.

צעירים
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שנת 2009,  בדומה לשנים  האחרונות,  היתה גם היא שנה של 

תכנון וביצוע של פרויקטים רבים,  על קשת רחבה של תחומים: 

מגורים,  תשתיות,  חינוך,  תרבות ועוד. דו"ח זה מסכם עבודה 

ראש  ובראשה  העיר  הנהלת  שותפים  היו  לה  אינטנסיבית,  

העירייה,  אנשי מקצוע, נציגי התושבים ורבים אחרים.

שקלים  מיליוני  עשרות  העירייה  השקיעה  השנה   במהלך 

בעבודות תשתית נרחבות בשכונות רבות ברמת השרון, בהתאם 

למדיניות העירונית להחליף ולשדרג את התשתיות. 

כ-800  על   2009 בסוף  עמד  הזמינות  החדשות  הדירות  מלאי   

אלון.  ומתחם  ב'  - שלב  גן  נווה  יח"ד בהסתמך על התכנון של 

בשנים הקרובות יתאפשר מלאי דירות חדשות ממתחמי "פינוי 

בינוי", "פארק הנופש"  - שכונת מגורים חדשה צפונית לנווה גן, 

מתחם פרויקט זוגות צעירים במזרח הישוב ועוד.

הישגים  משמעותיים נרשמו ברמת תוכנית המתאר העירונית 

לפיתוח העיר. במהלך השנה אושר שדרוג של אזור התעשייה 

רשת  על  המבוסס  מודרני,   תעסוקה  לאזור  הישוב  במזרח 

כבישים מוסדרת.

במקביל, אגף ההנדסה, בראשות אינג' טלי אליקים-שמחה, פעל 

אזורי  איילון, שתאפשר  לנתיבי  לאישורה של תכנית  ממערב 

תעסוקה בהיקפים גדולים בטווח הקרוב. כך גם ביחס לתכנית 

רצועת הנופש,  שבשנת 2009 היתה אף היא ערב מתן תוקף. 

פארקים,  חדשים,  ציבוריים  מרחבים  לעיר  תעניק  זו  תוכנית 

אזורי ספורט ונופש ואזורי מגורים.

בתחום מבני הציבור נעשתה עבודה רבה. לאורך השנה התבצע  

ספר  בתי  בהם  בעיר,   החינוך  מוסדות  לשדרוג  גדול  פרויקט 

וגני ילדים וטיפול באוכלוסיית הקשישים, לצד שיפוץ מוסדות 

תרבות לרווחת התושבים.

מבני הציבור
בניין  של  השיפוץ  עבודות   - ביאליק  בשדרות  העירייה  בניין 

טוב  שירות  להעניק  כדי  נמשכו,   ביאליק   בשדרות  העירייה 

יותר. הושלמה הקמת  נעימה  יותר לתושבים, בסביבת עבודה 

מועדון פיס לנוער ברחוב יצחק שדה.  מבנה המועדון בשטח 

של כ-250 מ"ר וסביבו מגרש ששטחו כ-2 דונם. הקמת המבנה 

יום  מרכז  הפיס.  מפעל  בהשתתפות  העירייה   על-ידי  מומנה 

היחידה  בניית  הושלמה   - נפש  לתשושי  יחידה    - לקשישים 

הכוללת מבנה בשטח של כ- 350 מ"ר,  על מגרש הצמוד למרכז 

היום לקשיש ברחוב הרב קוק. רמפה מחברת בין שני המבנים 

ומאפשר  נגישות לבעלי מוגבלויות. היחידה החדשה היא חלק 

ממרכז היום. 

הפרויקט כולל גינה בשטח של כדונם אדמה  מתאימה לתשושי 

נפש. הפרויקט הוקם במימון העירייה ובשיתוף המוסד לביטוח 

א'  - הסתיים שלב  נווה מגן   בית ספר  התאמת מבנה  לאומי. 

נווה מגן לשעבר.  משרדי  בית ספר  של שיפוץ  אגף במתחם 

אגף החינוך, השרות הפסיכולוגי, קידום נוער והיחידה למלחמה 

את  לאגד  העירונית  מהתוכנית  כחלק  למבנה,  עברו  באלימות 

משרדי העירייה  במתחמים  מרוכזים.

מוסדות חינוך
תכנון וביצוע גני ילדים בשכונת  נווה גן.

נועד  גנים. התכנון   3 ילדים מתוך קומפלקס של  גני   2 אוכלסו 

עבור בניה  בסטנדרט גבוה. הגן השלישי  ייבנה עפ"י הביקושים 

וקצב  אכלוס השכונה.  פרויקט "אופק חדש"  -  בכל בתי הספר 

המתאימים  לימוד  מרחבי  השנה  נבנו  השרון  ברמת  היסודיים 

לרפורמה לפי הנחיות ובאישור משרד החינוך. ברוב בתי הספר 

בבית  קיימת.  לימוד  כיתת  ידי חלוקת  על  נבנו  הלימוד  מרחבי 

ספר אוסישיקין כלל הפרויקט שינויים בחדרי המינהלה וחדרים. 

בבית ספר אורנים העמדנו מבנה יביל בחצר בית הספר שישמש 

את "אופק חדש" הפרויקט במימון העירייה ומשרד החינוך. בית 

ספר אלון - במסגרת התאמת המבנה למגמות ושיטות הלימוד 

בבית ספר תיכון אלון ערכנו פרוגרמה רב שנתית שתיתן מענה 

על צרכים.

מחדש,  חלוקה  על-ידי  הכיתות  מספר  הוגדל  הראשון  בשלב 

של כיתות קיימות. בית ספר עלומים - השנה הסתיים פרויקט 

קירוי מגרש כדור-סל בחצר בית הספר. הקירוי מאפשר הרחבת 

ספורט  כיתות  יש  בו  הספר  בבית  הספורטיבית  הפעילות 

הפיס.   ומפעל  השרון  רמת  עיריית  במימון  הפרויקט  ייחודיות. 
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להנגשת  נוספות  פעולות  ונעשו  מעלית  הותקנה  ב"עלומים" 

בית הספר לשימוש לאוכלוסיות המיוחדות,  במימון  העירייה  

ומשרד החינוך.

מתקני ספורט
אולם  ושיפוץ  שדרוג  אוסישקין:  ספר  בבית  ספורט  אולם 

הספורט לשימוש בית ספר ועמותת הספורט העירונית. נוספה 

הסתיים  השנה  עלומים:  ספר  בית  חדשה.  אויר  מיזוג  מערכת 

פרויקט קירוי מגרש כדור סל בחצר  בית הספר. 

פרויקטים בתכנון מתקדם
בית ספר יסודי בשכונת נווה גן - בית הספר יכלול בשלב הסופי  

18 כיתות א'-ו'. ביה"ס תוכנן במטרה לשרת את שכונת נווה גן 

כולה ולהוות לב תרבותי  וחינוכי  של האזור. לצורך זה תוכננה 

וחצר שתאפשר פעילות  גדול  אולם  ספורט  ספרייה מרווחת, 

ייבנה עפ"י התכנון  עניפה,  בשילוב מגרש ספורט. בית הספר 

כמקבצים של  "בתים",  כדי ליצור  אווירה חמה ועצמאית של 

כל מקבץ בנפרד,  אך חללים משותפים יאפשרו התכנסות של 

מגרש  הוכשר  הביניים  תקופת  עבור  הספר.  בית  תלמידי  כל 

והוצב מבנה יביל  המאפשר לימודים לתלמידי כיתות א'. שדרוג 

עם  בקרוב.  להתחיל  מתוכנן   - המחתרת  ברחוב  לבנים  יד  בית 

סיום העבודות יכלול האולם  כ-350 מושבים. סטנדרט הבניה 

ויעניק מענה לביקוש הרב של התושבים לפעילות  גבוה  יהיה 

יכלול השיפוץ את שדרוג מבואת הכניסה  בין השאר  תרבות.  

 - רמב"ם  הספר  בית  ההנצחה.  ולאזור  לאולם  המבואה  ואת 

בקרוב תחל בניית תוספת 6 כיתות לימוד, חדרי  ספח  וממד"ים 

במתחם בית הספר. הפרויקט על שטח של כ- 650 מ"ר,  כולל 

העירייה  מתקציב   ימומן  הפרויקט  הספר.  בית  חצר   פיתוח 

ומפעל הפיס. גן ברחוב מנחם בגין  -  העירייה מתכננת לבנות 

כיתת גן חדשה במתחם "אשכול הגנים"  הקיים וכן מעון-יום. 

ברחוב  גן  כיתות   3 של  בניה  מתוכננת   - זרובבל  ברחוב  גנים 

וגדלים  ההולכים  לביקושים  מענה  מתן  שיאפשרו  זרובבל,  

במערב היישוב. הפרויקט ייבנה בשלבים.

הקמת שכונות חדשות
השכונות  חדשות.  שכונות  מספר  בבניה  נמצאות  אלה  בימים 

האלה,  נווה גן, מתחם אלון יוסיפו להיצע הדירות החדשות של 

רמת  השרון יותר מ-800  יחידות דיור.  

על   משתרעת  בתל-אביב,  הגובלת  השכונה,   - גן  נווה  שכונת 

שטח של כ-250 דונם והיא תכלול בסופו של התהליך בנינים בני 

9, 12  ו-16 קומות עם  מרכז מסחרי, מבני ציבור וחינוך  לרווחת 

התושבים. יש לציין,  כי הבניה  בשכונה מתאפיינת בסטנדרט 

גבוה וכך גם הפיתוח הסביבתי,  שיכלול  שדרה ירוקה ורחבה 

במרכז השכונה,  שתאפשר  מעברים בטוחים ונגישות למוסדות 

הציבור. השכונה מרושתת בשבילי אופניים מוגדרים. בשלב א',  

הנמצא לפני סיום הוקמו כ-680 יחידות דיור. שלב ב',  שבנייתו 

החלה בסוף 2009, יגדיל את מספר יחידות הדיור עד 1500 יח"ד. 

שכונת מתחם אלון  - בחלקו הצפוני של היישוב, גובלת ברחוב 

יבנה ומשתרעת על שטח של 50 דונם. בסוף 2009 הסתיים שלב 

א', שכלל 100 יחידות דיור חדשות והחל ביצוע שלב  ב'. בסיום 

הבניה הכולל, יהיו במתחם זה 249 יח"ד, בבניינים בני  7,  8, 14 

המתחם  תכנון  יח"ד.  כ-144  בניה  בהליכי  מצויות  כיום  קומות. 

כלל  הקמת פארק  מרכזי שיפותח  כחלק ממערך הבינוי של 

 - אולפינר  מתחם  אלון.  ספר  בית  סביב  הפתוחים  השטחים 

הממוקם ברחוב אוסישקין פינת  כיכר העצמאות, כולל  שטח 

של כ-20 דונם. במתחם מתוכננות כ-130 יח"ד מעל מרכז מסחרי 

ששטחו כ-1200 מ"ר.  כיום נעשות עבודות פיתוח  בשטח וסיום 

מתחם  עירוני.  שטח  כולל  המתחם  המקורה.  הבריכה  הקמת 

המנפטה )לשעבר( - ממוקם בפינת  הרחובות יבנה-סוקולוב, 

בניני  להקמת  המתוכננים  דונם,  כ-25  כולל   המתחם  שטח 

מגורים בהיקף  של 208 יחידות דיור, מרכז מסחרי בהיקף של 

1500 יח"ד,  עם משרדים.  גובה הבנייה תוכנן באופן שלא יעלה 

על 12 קומות וכן נקבעו שטחי ציבור למבני  חינוך ותרבות,  על  

ציר הרחובות צנלסון-יבנה. 

חידוש תשתיות עירוניות 
כבישים

עשייה  של  שנה  היתה   2009 גם  כך  האחרונות,  לשנים  בדומה 

גדולה  בתחום שדרוג מערכות התשתית ביישוב. בשורה ארוכה 

ניקוז  ביוב,  מים,   כמו  שונות  תשתיות  הוחלפו  רחובות  של 

הגובלת  אלחנן  יצחק  ברחוב  חניה  השלמנו  השנה  ותאורה.  

בבי"ס ק.יערים. החניה ליד בית העלמין )במשה סנה( במימון  

משותף עם משרד הביטחון. שדרוג רחוב למרחב שחלקו כבר 

סיימנו  גן.  בנווה  הכבישים  בסלילת  מתקדמים  אנו  הושלם. 

חידוש  געתון.  ברחוב  לעבוד  מתחילים  ואנו  אז"ר  רחוב  את 

מערכות ביוב מים וניקוז - פרויקט תשתיות מים וביוב נעשה 

כיום בשיתוף עם תאגיד המים והביוב. שידרוג הרחובות הנמשך 

לשדרוג  למכרז  יצאנו  עומק.  בתשתיות  טיפול  תוך  נעשה 

לציוד  במכרז  זוכה  ויש  הצמוד,  והמכון  אוסישיקין  בריכת 

בריכת "התותים". השנה סגרנו 2 בארות מים  האלקטרוני של 

בנוה גן וסיימנו את הבריכה החדשה, בנפח של 1000 קו"ב עבור 

השכונה החדשה. הכפר הירוק התחבר לאחרונה לביוב ללא אגני 

הדרך  בביצוע.  נמצא  הפרויקט   - עלמין  בית  עוקף  החימצון.  

ההולכת ונסללת ממערב לבית העלמין פונה מזרחה בתפר בין 

הכפר הירוק מצפון ובית הקברות מדרום. הדרך תתחבר לרחוב 

משה סנה ותיצור צומת חדש מול מרכז הטניס.  הדרך תקל על 
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העומס התחברותי ב"צומת הפיל" ותאפשר אכלוסן של יחידות 

פרויקט הרב מכר -  גן.  דיור נוספות משלב ב' של שכונת נווה 

לכביש  איילון  נתיבי  שבין  האזור  את  לייעד  מהתכנון  כחלק 

מספר 2 לאזור תעסוקה,  מקודם בימים אלה מחלף הממוקם 

השרון,  רמת  עיריית  ע"י  וימומן  מקומיות   רשויות  שתי  בין 

עיריית הרצליה  ומשרד התחבורה. המחלף אמור לספק פתרון 

לכניסות  וליציאות לתחומי רמת השרון ולשטחים  המתוכננים 

 - עירוני  נגישות  פרויקט   - עירוני  נגישות  פרויקט  בהרצליה. 

"רמת השרון עיר לכל תושביה".  פרויקט משותף שנולד בזכות 

ובשיתוף "פורום שולחן עגול" פורום ארגוני ההתנדבות היישובי 

במטרה לייצור עיר נגישה שמותאמת לכל תושביה. הפרויקט 

ההתנדבות  ארגוני  ובשיתוף  בעירייה  שונים  גופים  בשילוב 

  2009 בסוף   - אופניים  לשבילי  אב  תוכנית  פעילים.  ותושבים 

יצא לדרך פרויקט שבילי אופניים והולכי רגל במערב היישוב. 

השביל יקשר בין רחוב ז'בוטינסקי  לדרך השרף לאורך התפר 

בין המגורים לשדות  עד להתחברותו חזרה לרחוב  ז'בוטינסקי. 

התוכנית   השרף.  רח'  לפיתוח  התוכנית  אושרה   - השרף  רחוב 

תאפשר בשלב א' חיבור בין צומת הראשונים  לשד' אהרון יריב 

)אזור המחנות( ובעתיד חיבור לכביש העוקף המערבי העתידי 

הפיל  למחלף  ויתחבר  איילון  נתיבי   לכביש  במקביל  )שייסלל 

בקצהו הדרומי ולהרצליה  בקצהו הצפוני(. תיכנון הכביש כולל 

אקוסטית  מגן  סוללת  ע"י  הפרדה  הבנוי,  האזור  עם  במפגש 

ולאורכו יפותחו שבילי אופנים והולכי רגל.

פרויקט פיתוח וגינון סביבתי.
יהודה,  גן  את  השנה  כללו  הציבוריים  הגנים  בפיתוח  העבודות 

התחלנו  השנה   - גן  נוה  במרכז  השדרה  פיתוח  ועוד.  אנפה  גן 

בפיתוח השדרה הראשית בשכונת נווה גן. השדרה מהווה את 

ללא  בטוחה  הליכה  מאפשרת  השכונה,  של  שדרה"  "עמוד 

חציית כבישים עם מסלולי אופניים לאורכה, מקומות מוצלים, 

פינות ישיבה ומתקני משחק.

תוכניות מתאר

במקביל לתכנון המפורט קודמו השנה תוכניות מתאר למתחמים 

גדולים רבי חשיבות לרמת השרון, שישפיעו על פיתוחה העתידי 

הכלכלי והחברתי של העיר. עקרונות הפיתוח הינם חלק מתכנית 

החיצונית  בטבעת  אינטנסיבי  פיתוח  הקובעת  היישובית  האב 

של מרחב התכנון. התכנון צריך לשמור על האיזון בין הפיתוח 

 214 ר"ש  הקיים.   המרקם  על  שמירה  לבין  החיצונית  בטבעת 

- תכנית לשדרוג אזור התעשייה במזרח היישוב עומדת   ב'/1  

דונם  כ-266  ששטחה  התכנית  סופי.  אישור  בפני  אלה  בימים 

לגובה  בנייה  ע"י  והן   חדשה  בנייה  ע"י  הן  האזור  את  תשדרג 

של עד 7 קומות. אזור התעשייה יהיה גם אזור למסחר ובנוסף 

תתאפשר בנייה למגורים בסמוך למתחם תע"ש,  בהיקף של 356 

יח"ד, בבניינים של עד 13 קומות. התכנית תאפשר יציאה נוספת 

מכביש 4 לכיוון מערב  ותתחבר עם תוכנית החומש של מע"צ 

מכיוון  לעיר  נוספת  כניסה  ולהסדרת  מורשה   צומת  לפיתוח 

צפון מזרח. ר"ש 763/1 תכנית "רצועת הנופש"  - נמצאת בימים 

דונם  כ-3,000  פני  על   המשתרעת  התכנית  אישור.  לפני  אלה 

גובלת בתל-אביב ומאפשרת בנייה  חדשה של 5800 יח"ד + 300 

יחידות שיוקצו לדיור מוגן. התכנית קובעת רצועת פארק לנופש 

התוכנית   - ר"ש/760  מטרופולינית.  ברמה  לשימוש  וספורט, 

נמצאת בהליכי חתימה למתן תוקף.  התוכנית מאפשרת פיתוח 

של כחצי מיליון מ"ר  המיועדים לשטחי תעסוקה מסחר ובילוי 

באזור הרב מכר שממערב לנתיבי איילון. תוכנית זו הינה תוכנית 

-א'3 שאושרה לפני מספר שנים.  ר"ש/616  משלימה לתוכנית 

של   החדש  התעסוקה  אזור  פיתוח  כל  את  משלימה  התוכנית 

רמת השרון )בין נתיבי איילון לכביש 2( ובמסגרתה יוקם מוקד 

תחנת הרכבת העתידית שתוקם מעל  תחבורתי המתחבר אל 

בכך משלימה רמת השרון את  לרב-מכר.  איילון ממזרח  נתיבי 

קידום התוכניות העיקריות ממערב לנתיבי איילון. 
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המחלקה לתרבות ואירועים 

מעט  לא  תורמות  השרון  ברמת  הרבות  התרבות  פעילויות 

לצביונה המיוחד של העיר. 

גבוהה  להיענות  זוכים  תרבות  ופעילויות  קהילתיים  אירועים 

מצד התושבים ומושכים צופים ומשתתפים גם מערים אחרות. 

שהמשיכו  והאירועים,   הפעילויות  אל  רב  קהל  זרם  ב-2009 

למצב את העיר כמובילה בתחום זה.

אירועי תרבות  שהפכו למסורת בעיר
עדלאידע רמת השרון 

מספר   ב-2004.  בה  שהוחל  מסורת  הוא  העדלאידע  מסע 

המשתתפים הלך וצמח עם השנים וב-2009 כבר השתתפו בה 

עתיקות  מכוניות  הארץ,  מכל  נוער  ובני  ילדים  מ-1,000  יותר 

הילדים  מעולם  מיצגים  אי.וי.סי,  האספנות  מועדון  של 

מקומיים  וגורמים 

המתנ"סים,  כמו 

הנוער,  תנועות 

ועוד.  חב"ד  צעירי 

התקיימה  התהלוכה 

"מחזות  בסימן 

כשבמופע  זמר", 

דנה  הופיעה  המרכזי 

"טולי  בהצגה  דבורין 

בילבולי". 

"תמיד  פסטיבל 

אישה".

במסגרת  הפסטיבל,  

האישה  יום  אירועי 

התקיים  הבינלאומי,  

בשיתוף  שנה  כמדי 

ויועצת  נשים  מועצת 

למעמד  העיר  ראש 

כלל  הוא  האישה. 

של   ימים  ארבעה 

בידור  מופעי  הצגות, 

ותערוכה בסימן נשי. 

 פסטיבל  "לגעת בטבע" בכפר הירוק. 

שילב  הירוק  בכפר  שנה  מדי  המתקיים  וטבע  אביב  פסטיבל 

פעילויות ספורטיביות לכל המשפחה )רכיבה על אופניים, ניווט 

ופעילויות  מקומיים  כוחות  של  מופעים  עם  ועוד(  משפחתי 

הקשורות לטבע. 

טקס יקיר רמת השרון

בראשונה מאז הענקת פרסי "יקיר רמת השרון",  נערך האירוע 

המרגש ביום ירושלים )במקום במוצאי יום העצמאות(. בתכנית 

האמנותית הופיעו שולי נתן ויהודה אליאס בשירי ירושלים. 

"רוקדים ושרים בלבן" – חגיגת הזמר והמחול השנתית

חגיגות "רוקדים ושרים בלבן" - הנערכת מדי חג השבועות בכפר 

פסטיבל  עם  בציבור  ושירה  זמר  מופעי  הפעם  שילבו  הירוק, 

הופיעו  באירוע  הארץ.  רחבי  מכל  רב  קהל  שמשך  מחולות,  

להקת "חלב ודבש" במופע איחוד מרגש, הזמר יואב יצחק וכן 

הזמר האורח,  שמעון בוסיקלה.

"מוסיקיץ" רמת השרון - אירועי קיץ מוסיקליים )יולי-אוגוסט 

.)2009

הקיץ  אירועי  של  המוצלחת  המסורת  את  המשכנו  השנה  גם 

הזמר  למחזות  מחווה  ערב  היה  הפתיחה  מופע  המוסיקליים. 

ובהמשך  השרון  רמת  הקמפוס  תזמורת  בשילוב  הגדולים 

הופיעו עברי לידר ולהקת "הברירה הטבעית",  בשילוב הבדרן 

קפה  בבתי  מוסיקליות  הופעות  התקיימו  בנוסף  יצפאן.  אלי 

מובילים בעיר. 

אוגוסט  )יולי  ולמשפחה  לילדים  קיץ  אירועי   - הילדים  עולם 

.)2009

השנה גוונו פעילויות הקיץ לילדים ולמשפחה. קיימנו 3 אירועים 
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המחלקה לתרבות ואירועים 

גדולים ועוד הרבה מופעים קטנים ב-4 גינות שונות ברחבי העיר 

כך שמדי אחר הצהרים התקיימה פעילות. האירועים היו הצלחה 

גדולה והקונספט הזה ימשיך גם בשנה הבאה.

"קיצעיר" - אירועי קיץ לבני הנוער בעיר.

מסורת אירועי הקיץ לבני הנוער נמשכה בקיץ 2009 כשתוכנית 

האירועים הורחבה וכללה תחרות להקות הרוק של רמת השרון, 

כיתות אמן, סדנאות מחול, רחצה לילית ומופעי חצות של מיטב 

הסטנדאפיסטים בישראל. 

"סטודיו פתוח" רמת השרון

בין  המשלבת  מקומית  אמנות  חגיגת  פתוח",  "סטודיו  מסורת 

ביתם  את  פתחו  השרון  רמת  אמני  נמשכה.  וקהילה,   תרבות 

גם  לציבור הרחב במשך שני סופי שבוע בסוכות.  וסדנותיהם 

השנה זכה האירוע להצלחה רבה.

 

פעילויות/ אירועי תרבות חדשים 
1. שבוע חוויה יהודית

בראשונה  נערך  תורנית  לתרבות  היחידה  פעילות  במסגרת 

בעיר את פסטיבל חוויה יהודית שנמשך שבוע וכלל בין היתר:  

פסטיבל לקולנוע יהודי ישראלי )בשיתוף המרכזים הקהילתיים(, 

מופעים של יהורם טהרלב בליווי האחים אסנר, מתי סרי ומירל 

יהדות  בנושאי  לילדים  שונות  ופעילויות  ד'אור  דוד  רזניק, 

ומסורת. למרבה הצער חלק מהמופעים בוטל  עקב מזג האוויר 

הסוער. 

2. חנוכת גלריית החוצות בשד' ויצמן

ם  ו י ב  , ה נ ש ה

נחנכה  העצמאות, 

גלריית  החוצות בשד' 

המשמשת  ויצמן, 

חלל פתוח, חי ותוסס 

תצוגת  בין  המשלב 

פסלים  של  קבע 

לאורך  הממוקמים 

תערוכות  השדרה, 

ונוף  מתחלפות 

העיר.

הראשונה  התערוכה 

ת  א ה  ג י צ ה

עבודותיהם של אמני 

רמת השרון ובהמשך 

של  תערוכה  הוצגה 

דיגיטלית  אמנות 

צילומים  ותערוכת 

קבוצתית. 
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3. לילות חמישי באוסישקין - הפנינג מוסיקה, יין וקניות

חנויות  בשיתוף  הקיץ,  בחודשי  חדשה  מסורת  החלה  השנה 

הופיעו  שבועות   4 במשך  אוסישקין.  ברחוב  והעיצוב  האופנה 

שס  אילן  של  המוסיקלי  בליוויו  מובילים  זמרים  יפתח  בחניון 

ולהקתו, הרכבים מוסיקליים ניגנו לאורך הרחוב וחנויות האופנה 

והעיצוב היו פתוחות עד חצות והציעו מבצעים שונים. בעקבות 

ההצלחה הגדולה הוארך האירוע בשבועיים נוספים. 

4. מופע מחווה לפסטיבל וודסטוק

במלאת 40 שנה לפסטיבל המיתולוגי הופק מופע מחווה שהביא 

את מיטב השירים של פעם,   בביצוע זמרים מובילים. האירוע 

היה מוצלח בכל הרמות ומשך קהל רב מכל רחבי הארץ.

5. "סטודיו בשדרה"

יין ומוסיקה  יריד אמנות,  בשנת 2009 התקיים לראשונה בעיר 

בשד' ביאליק במהלך חג הסוכות. 

ביתם  את  לפתוח  יכולים  שאינם  לאמנים  לאפשר  היה  הרעיון 

מסיבות שונות להציג את עבודותיהם בצורה מרוכזת. נוסף על 

דוכני האמנים התקיים בכיכר העירייה מתחם יין ומוסיקה 

הצלחה  היה  האירוע  שונים.  אמנים  הערב  בשעות  הופיעו  בו 

גדולה וכעת ויהפוך למסורת בעיר.

6. הקמת מרכז לפעילות תרבותית רוחנית - "בשביל הרוח"

"בשביל הרוח" החל להציע ב-2009 פעילויות שונות,  המהוות 

להגשמה  המובילים  כלים  ולרכישת  אישית  לצמיחה  מנוף 

עצמית. בנוסף, במסגרת זו, התחלנו להפעיל סדנאות והרצאות 

בנושא הזוגיות בשיתוף מכון קלייר רבין. 

7. הרחבת הפעילות במוזיאון הגיאולוגי

נוספה  רמות:  בכמה  הורחבה  הגיאולוגי  המוזיאון  פעילות 

פעילות מדעית לגיל הרך בשבת אחת לחודש, נוספו פעילויות 

 - לילדים באמצע השבוע, חודשה מסורת "המוזיאון המטייל" 

טיולי משפחות בלווי מדריך בשבת אחת לחודש ועוד.  

המחלקה לתרבות ואירועים 
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ספריות 

לספריה  חצי-יובל  הספריות  רשת  ציינה   2009 ב- 
המרכזית בבית יד לבנים,  אירוע ששיאו היה בשבוע 

הספר העברי.

לקבוצות  העשרה  פעולות  נערכו  הקודמות,   כבשנים  השנה,  

אוכלוסיה שונות: קשישים, מבוגרים, בני נוער וילדי גנים.

התוכנית היישובית לעידוד קריאה,  בשיתוף מערכת החינוך,  

בתי"ס  ל-5  פרטנית  קריאה  עידוד  תוכנית  נבנתה  הורחבה. 

)ט'(. פעילות  ועלומים  )ז'-ט'(,  יסודיים, ותלמידי חטה"ב קלמן 

ג'  מכתות  נבחרים  לתלמידים  המיועדת  בספריה"  לבן  "לילה 

המצטיינים בקריאה המשיכה לגרוף הצלחה, בשיתוף מלא של 

אגף החינוך, להכשרה והעמקת הידע של המדריכים הצעירים. 

בחופשת הקיץ נערך פיילוט "לילה לבן" לתלמידי כתות ז'.

בהנחיית  למבוגרים,   ספרותיים  מפגשים  סדרת  למבוגרים: 

ד"ר רונית בועז, "כל ספר וגורלו שלו". הסדרה "קסם המילה - 

זכתה  ובעולם" לאוכלוסיה המבוגרת  מסעות ספרותיים בארץ 

ליבי"  "עם  המופע  התקיים  פברואר  בחודש  רבה.  להצלחה 

על  שהתפרסמו  חדשים  ספרים   5 הושקו  עגנון.  ש"י  מיצירות 

ידי תושבי רמה"ש.

שעות סיפור ומופעים  מדי שבוע התקיימו בספריה המרכזית 

התקיימו   לשבוע  אחת  בסניפים.  לחודש  ואחת  לקטנטנים 

סדנאות לכתיבה יוצרת לתלמידי בתי הספר היסודיים, בהנחיית 

הסופרת חנה ליבנה וסדנת קומיקס,  בהנחיית אורי פינק.

בסניף "דעת" נערכו מפגשי העשרה לילדי אשכול גנים וילדי גן 

"אורנים", מפגשי סופרים לבי"ס "אורנים". בנוסף, במשך השנה 

היתה השאלה מרוכזת של ספרים לילדי הגנים.

כתות  לתלמידי  לכתיבה  סדנה  התקיימה  ארמה"  "דני  בסניף 

שומרי  לילדים  המיוחד  האוסף  והועשר  "אורנים"  מבי"ס  ו' 

מסורת.

עם  ביישוב,   ה'  כתות  לתלמידי  המפגשים  סדרת  על  נוסף 

הסופרת עפרה גלברט, נפגשו התלמידים גם עם הסופרים חנה 

נוי,  יצחק  ד"ר  עוז,  גליה  רז,  אורית  כהן-אסיף,  שלומית  ליבנה, 

ד"ר משה גרנות, רבקה מגן ועם המספר רן ורד שסיפר על אריך 

קסטנר. לתלמידי חטה"ב נערכו מפגשים עם ד"ר דורית אורגד, 

המשורר רוני סומק והמתרגמת גילי בר הלל.

בספריה המרכזית ובסניף "דעת" התקיימו מפגשים להורי כתות 

א' עם פרופ' מירי ברוך.

חברי  צעירים,  לעיתונאים  סדנאות  התקיימו  הספר  בשבוע 

כתות  לתלמידי  בגדול"  "קוראים  הספר.  בית  עיתון  מערכת 

העירייה  ראש  ידי  על  סיפור  לשעת  הילדים  זכו  במהלכה  א' 

והצגה.

אירועי חצי יובל לספריה בבית יד לבנים כללו קבלת פנים של 

ראש העירייה לסופרים ומשוררים תושבי המקום, שוק ספרים  

שלו,  מאיר  הסופר  קרמן,  ודני  כץ  אבנר  עם  מפגשים  "קחתן", 

באכסדרה  מוסיקה  משוררות,  מפגש  אלתרמן,  שירי  מופע 

ובספריה.
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היחידה למערכות מידע 

העירייה  פעילות  של  הפועמת  הליבה  הוא  העירוני  המיחשוב 

בתחומים שונים וכיום קשה לשער כיצד ניתן היה להגיש את 

שעליו  המיחשוב  אלמלא  רבים  בתחומים  האיכותי  השירות 

אמונה היחידה למערכות מידע של העירייה.  היחידה בניהולה 

דוד  ותקשוב,  תקשורת  לסמנכ"ל  וכפופה  בן-טובים  לאה  של 

מנשה, פועלת על בסיס תוכנית רב-שנתית לשדרוג נמשך ובלתי 

בתחומים  העירייה  משתמשת  שבהן  הטכנולוגיות  של  פוסק 

ללא  המתפתח  בעולם  חיים  שאנו  ההבנה  מתוך  זאת,  שונים. 

הרף,  תוך התפתחות והתקדמות טכנולוגית בלתי פוסקת.  

 

הרב- העבודה  מתוכנית  וכחלק  היחידה  של  החזון  בסיס  על 

שנתית בוצעו מספר פרויקטים גדולים. בין השאר,  לצד פעילות 

התחזוקה והשמירה על הקיים ניתן להצביע על:

המשך ההצטיידות של בתי הספר וגני הילדים בכ- 150   •

מחשבים חדשים,  לרבות  מחשבים ניידים ומקרנים,  בשיתוף 

עם מפעל הפיס.

ילד".   לכל  "מחשב  בפרויקט  נכללו  משפחות   15  •

לילדים  המועברת  שעות   60 בת  השתלמות  כלל  הפרוייקט 

דק,  מסך  עם  החדיש  המחשב  אספקת  לפני  המלווה  ולהורה 

סל תוכנות וחיבור לאינטרנט בחינם למשך חצי שנה. המחשב 

נמצא באחריות ושירות למשך 3 שנים.

העירייה  משרדי  של  מהיר  לחיבור  אופטי  סיב  הונח   •

לתושב  השירות  משיפור  כחלק   - העירייה  לבניין  המרוחקים 

ושיפור זמני התגובה של מערך המיחשוב.

הרחבת  לרבות  וטלפוניה,  תקשורת  תשתית  הוכנה   •

אגף  של  המעבר  לקראת  העירייה,  של  המרכזית  התשתית 

הרווחה למתחם נוה מגן.

בתי ספר הצטיידו בלוחות חכמים - לוחות אלקטרוניים   •

בבית  המעבדה  למחשבי  המקושר  עצמו  בפני  מחשב  שהם 

הספר ובאמצעותו מועברים שיעורים וחומרים לתלמידים.

הועלו טפסים שימושיים/תפעוליים לאתר האינטרנט   •

הצורך  ומניעת  השירות  משיפור  כחלק  התושבים  לשימוש 

מהתושבים להגיע לעירייה על מנת לקבלם ולמלאם.

המוזיאון הגיאולוגי זכה לאביזרים אור-קוליים לטובת    •

מערך ההדרכה לתלמידים ותושבים. 

מידע  )מערכת   G.I.S-ל ייעודיים  שרתים  נרכשו   •

גיאוגראפית(,  כדי להגיע לשקיפות מקסימאלית ולשיפור זמני 

ושאר  המתכננים  התושבים,  לטובת   – המערכת  של  התגובה 

אנשי המקצוע הנעזרים בה.

שודרגה מערכת אבטחת המידע בעירייה באמצעות   •

רכישת firewall חזק, שיאפשר עבודה על מחשבי העירייה גם 

מרחוק ללא חשש מחדירות של גורמים זרים.

נכתב מכרז למערכות הליבה של המיחשוב העירוני,     •

העלויות  והקטנת  לאזרח  המקוונים  השירותים  שיפור  לצורך 

השוטפות.

בוצעה עבודת הכנה מדוקדקת לקראת הקמת ארכיון   •

עירוני ממוחשב, הכולל ארכיון הנדסי וארכיון "בית הראשונים". 

הארכיון יתבסס על סריקה דיגיטלית, יהיה מקוטלג ובעל יכולת 

זו  מערכת  ממוחשבת.  מערכת  באמצעות  מתקדמת,   איחזור 

תאפשר לשלוף ולאחר כל פיסת מידע בנוחות ובקלות, לרבות 

האינטרנט.  אתר  דרך  צפייה  ואפשרות  לתושב  מידע  עמדות 

ארכיון בית הראשונים כבר הוכנס לאתר העירייה.

בבית   )WiFi( אלחוטית  אינטרנט  מערכת  הותקנה   •

מחשבים  עם  למקום  המגיעים  התושבים  לנוחיות  לבנים  יד 

ניידים.

הותקנו תשתיות תקשורת חדשות במרחבים ייעודיים   •

ונרכש ציוד מיחשוב לבתי הספר שהצטרפו ל"אופק חדש" )29 

מחשבים ו-7 מדפסות( כחלק מדרישות  הרפורמה.

רשת תקשורת אלחוטית,  במספר בתי ספר הותקנה   •

דבר המאפשר למעשה להעביר שיעורים באמצעות מחשב בכל 

כיתה ואולם בבית הספר. זאת כצעד לפני העמדת עמדת מחשב 

ומקרן בכל כיתה בבית הספר.

ובניה,   תכנון  לוועדת  הודעות  פרסום  מודול  הועלה   •

בכל  התושב  עבור  יותר  רבה  ונגישות  שקיפות  המאפשר  דבר 

לציבור  מאפשר  הדבר  מגוריו,  בסביבת  התכנוניים  הנושאים 

גישה לפרסומים התכנוניים וכן חשיפה לפרסומים אלה ולכלל 

הנושאים התכנוניים ברשות.

תוכניות לעתיד
ב-2010 תושלם התקנת מרכזת IP חדשה שתבסס את   • 

הטלפוניה העירונית על תקשורת אינטרנטית לחיסכון בעלויות 

ואמינות גבוהה.

יותקן סיב אופטי בין העירייה לבית "יד לבנים" עבור   •

מרכז הפיקוד טהשליטה בעיתות חירום.

יותקן סיב אופטי לתקשורת מהירה מן העירייה לבית   •

הספר )לשעבר( נווה מגן עבור אגף החינוך והרווחה.

במקביל  נוספות  חשובות  תשתית  עבודות  יבוצעו   •

בתחום  העירייה  של  שנתית  הרב  ההצטיידות  ביצוע  להמשך 

המיחשוב העירוני.
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העירונית  G.I.S-ה יחידת 

מערכת ה-GIS  )מערכת מידע ומיפוי גאוגרפי( בראשות עינב 

מאפשרת  והתקשוב,  התקשורת  לסמנכ"ל  הכפופה  בן-יעקב 

למשל,   כך  דינאמית.  עיר  מפת  על  המבוסס  רב  מידע  קבלת 

תושב המקליד למערכת נתונים כמו כתובת הנכס, גוש/חלקה, 

שם מוסד ציבורי וכו' יכול לקבל מיפוי עד רמת המבנה וסביבתו 

הכולל מידע לגבי המבנה. כמו כן ניתן  לצפות בתצלומי אוויר 

של הנכס,  או סביבת  העיר המתעדכנים בכל שנה. זאת ועוד, 

נתונים,   של  שונות  "שכבות"  מוצבות  הדינמית  המפה  גבי  על 

כמו התמרורים הפרושים בעיר,  מערך קווי החשמל,  הטלפונים,  

נתונים  וכן  נוספים  רבים  תשתית  ונתוני  הביוב  המים,   קווי 

דמוגרפיים מורכבים. כל אלה מאפשרים לבעלי תפקידים שונים 

פי הרשאות המגבילות משתמשים  על  לה,   ומחוצה  בעירייה 

שונים לצפות בסוגים שונים של מידע,  לקבל נתונים וחתכים 

של מידע לצרכי עבודתם.  

שירות ה-GIS הינו אינטרנטי והכניסה אליו מתבצעת באמצעות 

www.ramat-hasharon.muni.il האתר העירוני

 חלק מן היכולות האדירות של מערכת זו נשען על קישוריות 

ועידכון  הנתונים הממוחשבים שבמחלקות העירייה   לבסיסי 

השונות  שמחלקות  המידע  וקליטת  איסוף  תוך    - שוטף 

את  המשמש  עדכני  נתונים  מאגר  נבנה  זה  באופן  בעירייה. 

העובדים והציבור הרחב - ומאפשר שקיפות בשירות לתושב.

במערכת ה-GIS, הבנויה כאמור על בסיס מפת העיר שעליה 

ניתן בין היתר למדוד שטחים ומרחקים  שכבות מידע שונות, 

תכנוני  מידע  ולקבל  ההנדסית  במערכת  לצפות  מוסדות,  בין 

לצורכי בניה כגון: קוי בנייה,  זכויות בניה ורשימת תוכניות. כמו-

כן ניתן לצפות בתשריטי התכנון אשר נסרקו וקושרו למערכת. 

הכולל  רב  מידע  העיר  מפת  ע"ג  ולאתר  לצפות  ניתן  במקביל 

גבולות  ציבוריים  גנים  תמרורים,  ילדים,  גני  כתובות  איתור 

חלקות מס' הנפשות מבנה חלוקת גילאים ועוד.

פרויקטים נבחרים של יחידת ה-GIS בשנת 2009

ביצוע סקר שדה לאיתור ומיפוי תשתיות הביוב המים   •

.G.I.S-והניקוז בעיר וקשירתן למערכת ה

הקמת מערכת ממוחשבת לניהול התשתיות.  •

 GPS בניית רשת אחידה בעיר ע"י הצבת 300 נקודות  •

בשיטות טכנולוגיות מתקדמות.

מיושר  )צילום  "אורוטופוטו"  אוויר  צילום  ביצוע   •

ומדויק לצורך מדידה( ועידכונו במערכת.

לרשימת  ונייחים  ניידים  טלפונים  מספרי  הוספת   •

למבנים  הנתונים  וקשירת  רבעון  בכל  המתעדכנת  האוכלוסין 

במפה.

לרבות  חרום,   לצורכי  העיר  וחלוקת  מיפוי  הכנת   •

בכל  והילדים  הקשישים  מספר  הנפשות,  מספר  ע"פ  חלוקה 

אזור נתון, סוגי מבנים קיימים וכו'.

ייעודי  לרבות  המערכת,   שכבות  של  שוטף  עדכון   •

קרקע, מבני ציבור, עדכון שינוי במבנה החלקות.

בניית ממשק בין מערכות ההנדסה,  החינוך והגביה   •

.GIS-למערכת צפייה ואחזור נתונים ב

ע"י  לתלמידים  נסיעות  והחזר  רישום  אזורי  קיבוע   •

מיפוי גיאוגרפי,  באמצעות שימוש טכנולוגי מתקדם.

עיר(   בניין  )תוכניות  תב"ע  תוכניות  השוואת  ביצוע   •

לבין תוכניות תצ"ר )תוכניות לצורכי רישום(.

הכנת דוחות רבעונים של נתוני אוכלסין בעיר.  •
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הרשות למניעת אלימות והתמכרויות

הינם  האלימות  ששיעורי  כך  על  מצביעה  המדעית  הספרות 

לתקופות  בהשוואה  ההתבגרות,  בתקופת  במיוחד  גבוהים 

החרפה  ניכרת  המערבי  בעולם  רבות  במדינות  וכי  אחרות,  גיל 

הצעירים  בהיחשפות  לגידול  במקביל  האלימות  בשיעורי 

לשתיית אלכוהול, סמים  ונשיאת נשק . 

תפקידיה  שנים,  כ-9  לפני  הוקמה  אלימות  למניעת  הרשות 

הגורמים  כלל  את  ולחבר  להעצים  לתאם,  הינם  המרכזיים 

העירוניים והבין עירוניים העוסקים בצמצום אלימות, שימוש 

והלאומיות  העירוניות  המטרות  לקידום  ואלכוהול  בסמים 

בתחום מניעה אכיפה וטיפול.   

בשותפות  הפועלת  עירונית  עצמאית  יחידה  הינה  הרשות 

מייצגת  השרון  ברמת  הרשות  העירייה.   ומחלקות  אגפים  עם 

בסמים  למלחמה  הלאומית  הרשות  עם   שותפויות  ומקיימת 

ומשמשת  פנים(  לבטחון  )המשרד  ו"מציל"ה"  ואלכוהול  

כנציגתם ברמת השרון.

הוא  והתמכרויות  אלימות  למניעת  הרשות  את  המוביל  החזון 

להיות גוף מוביל ומשפיע ברמת השרון בכל הקשור בהעצמה  

למעורבות  מוקד  לשמש  ובמטרה   קהילה  משאבי  של  וגיוס 

סדר  על  להעלות  כדי  זאת,   ומתנדבים.  תושבים  של  חברתית 

היום את המאבק באלימות סמים ואלכוהול.

פעילויות הרשות מתבססת על "קהילה למען קהילה", במסגרת 

יישובית מערכתית,  המתייחסת על תוכנית עבודה מהגיל הרך 

עד לגיוסו לצבא. ככזו,  נבנית התוכנית היישובית בשיתוף עם 

אגף החינוך, אגף הרווחה,  מחלקת קידום נוער, מחלקת תרבות, 

רישוי עסקים מחלקת פיקוח מתנסי"ם ועוד -  וכמובן בתיאום 

עם הגורמים החוץ-עירוניים,  המשטרה והארציים מציל"ה.

התוכניות השונות פונות למעגלי קהילה רחבים בכל הגילאים. 

סיכוניות  התנהגויות  לצמצום  ביחס  החשובים  המעגלים  אחד 

אצל בני נוער,  הינם המבוגרים. במחקרים רבים נמצא שנוכחות 

מבוגרים מקטינה את רמת האלימות ושימוש בחומרים ממכרים. 

לשם כך הוקמו הפרוייקטים הבאים:

הכוונה  ליווי,  שמטרתן  הורים  סדנאות   - הורות"  "חושבים   

המשפחתי.  התא  לחיזוק   כלים  להעניק  במטרה  וייעוץ,  

הרך  בגיל  לילדים  הורים  שני  מסלולים:  בעלות  היו  הסדנאות 

העצמת  כמו  בנושאים  עוסקות  והן  מתבגרים  לילדים  והורים 

הסמכות ההורית, תקשורת אפקטיבית במשפחה ככלי למניעת 

אלימות והתמכרויות בקהילה בכלל ובמשפחה בפרט.

"מושבה בטוחה" -  פרויקט הדגל של רמת השרון. זהו פרויקט 

עם  קהילתית  להתמודדות  מודל  ומהווה  בארץ  מסוגו  מוביל 

בעיות אלימות ושימוש בסמים בקרב בני נוער. בקבוצה כ-60 

מתנדבים,  רובם הורים לבני נוער.  קבוצה זו משמשת כ"שגרירי"  

ההורים כלפי בני הנוער. 

גני  בתוך  מבוגרים  של  שילוב   - בטוחה"  במושבה  בגן  "זהב 

גורם מרתיע,  מאתר  הילדים,  מתוך התפיסה שנוכחותם היא 

ומונע בנושא האלימות.

בסיכון,   נוער  להעצמת  משמשת  זו   תוכנית  משפיע".  "נוער 

מתוך הקפדה שכל אחת מהפעילויות תהייה תשתלב במסגרת 

התפיסה של "קהילה למען קהילה". 
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המחלקה לתרבות הדיור 

במרוצת שנת 2009 שופצו כ-30 בתים משותפים בסיוע וליווי 

יוכי  עומדת  שבראשה  הדיור,  לתרבות  המחלקה  של  מקצועי 

זה קיבלו הדיירים הלוואת מימון לשיפוץ הרכוש  סלע. לצורך 

המשותף בסך של 18,000 ₪ ב-24 תשלומים שווים ללא ריבית 

וללא הצמדה.

יצוין, כי בשנת 2009 זכו תשעה בתים למענק כספי של האגודה 

לתרבות הדיור. המענק הינו בגובה של 1,500 ₪ וניתן לכל דירה 

בבית משותף שיצא לשיפוץ כולל.

בנוסף מסייעת המחלקה לדיירים בבתים משותפים גם בהקמת 

בעיות   לפתור  המשותף,  בבית  החיים  שיפור  לצורך  מעליות 

גישורים  לקיים  עצמם,  לבין  הדיירים  בין  במחלוקת  השנויות 

בסיוע היועץ המשפטי של האגודה לתרבות הדיור ללא תשלום,  

השירותים  מסל  נהנים  הדיור  לתרבות  באגודה  החברים  בתים 

הרחב של האגודה לתרבות הדיור באמצעות המחלקה .

במסורת  הדיור  לתרבות  המחלקה  המשיכה   2009 בשנת 

הסדנה המטיילת,  הפעם הכיוון היה ירושלים. בסדנה זו ביקרו 

המשתתפים בבית המשפט העליון  ולאחר מכן המשיכו לסיור 

מרתק ומרגש במנהרות הכותל.
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המחלקה לבטיחות בדרכים

בשנת 2009 בוצעו פעולות רבות להגברת הבטיחות בדרכים, 

בתחום התשתיות, בתחום ההדרכה ובתחום ההסברה. 

בדרכים  לבטיחות  במגרש  נעשה  והחינוך  ההדרכה  עיקר 

במערב היישוב. בתחום זה הוקנו כלים לקהלי יעד שונים. עיקר 

בכל  ילדים,   בקרב  נעשה  הפעילות 

שכבות הגיל.

כללה  הבטיחות  במגרש  ההדרכה 

היסודיים  תלמידי  כל  את  השנה 

בנוסף  כיתה.  לכל  פעמיים  ברמה"ש 

בטיחות,   סדנאות   15 הועברו 

לתלמידי  חיצונית,  חברה  באמצעות 

שבוע  בתי הספר היסודיים במסגרת 

אפודים  נרכשו  בדרכים.  הבטיחות 

במשמרות  תלמידי  עבור  ותמרורים 

משמרות  מפקדי  בנוסף,  הזה"ב. 

מיוחדת,   הדרכה  קיבלו  הזה"ב 

בדרכים  הבטיחות  במגרש  שנערכה,  

ידי משטרת ישראל. תלמידי בתי  על 

הספר התיכוניים השתתפו בסדנאות 

בטיחות באמצעות סימולטור, כיתות 

מתקיימים  התיכוניים  בשני  יא' 

במערכת- מובנים  תעבורה  שיעורי 

מסע  במסגרת  לשבוע.  שיעור 

בחודש  "רמתשרונדו"  האופניים 

רמת  של  הספורט  אגודת  ע"י  מאי,  

השרון בשיתוף המטה לבטיחות בדרכים נערכה מכירה מיוחדת 

קסדות לרוכבי אופניים. הקסדות נמכרו במחיר מסובסד.  של 

חומר  לחלוקת  דוכן  והוצב  בטיחות  כרזות  נתלו  עצמו  באירוע 

בני הגיל  ועלונים ע"י מתנדבי המטה. בקרב  הסברה, מדבקות 

המבוגר נעשו בעיקר פעולות הסברה,  שכללו חומרי

 הסברה במועדוני הקשישים. פעילות בקייטנות: בוצעו פעולות 

הדרכה שונות  ע"י משטרת  ישראל.

סמוך  החציה  מעברי  של  הסימון  חודש  בתשתיות:  השקעה 

חציה  למעברי  סמוך   - ג'7  תמרורי  הוצבו  החינוך;  למוסדות 

אזהרה  שלטי  הותקנו  הזה"ב;  משמרות  ידי  על  המאויישים 

סיוע  פעולות  חצייה;   מעברי  ליד  תעבור"(  בטרם  )"עצור 

וליד  העיר   ברחבי  בטיחות  וכרזות  שלטים  הוצבו  והסברה: 

הדרכים  התאונות  מצב  אחר  מתמיד  מעקב  נערך  הספר;  בתי 

במהלך  המעורבת  האוכלוסיה  וסוג  תאונות  מוקדי  והנפגעים, 

השנה; בתחילת שנת הלימודים אויישו מעברי החצייה למשך 

מתנדבים,  ע"י  הלימודים  שנת  של  הראשונים  הימים  שלושת 

של  משותפות  אכיפה  פעילויות  בוצעו  ופקחים.  שוטרים 

המשטרה והמטה לבטיחות בדרכים; מידע על מפגעים ברחבי 

היישוב מועבר באופן שוטף לטיפול המחלקות המתאימות.
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מרכזים קהילתיים

המרכזים הקהילתיים הם הלכה למעשה הזרוע המבצעת של 

עיריית רמת השרון בתחום שעות הפנאי והקהילה. בשנת 2009 

ציינו המרכזים הקהילתיים 25 שנה להיווסדם. זו הייתה שנה 

שאופיינה בשלל פעילויות ואירועים עם הקהילה ולמענה.

בתי- בכל  צהרונים  שבעה  נפתחו  תש"ע  הלימודים  בשנת 

הספר היסודיים בעיר וב-32 גני ילדים פעלה תוכנית יול"א )יום 

לימודים ארוך( המופעלת על ידי המרכזים הקהילתיים.

ברמת  הרך  הגיל  מילדי   39% השתתפו   2009 הפעילות  בשנת 

מן   32% כמו-כן,   הקהילתיים.  המרכזים  של  בחוגים  השרון 

הילדים, 19% מבני הנוער, 5% מבוגרים ו5% גמלאים משתתפים 

וגני  מצהרונים  החל  השונות  הקהילתיים  המרכזים  בפעילויות 

לבד  זאת,   למבוגרים.  ופעילויות  הרצאות  בחוגים,  וכלה  יול"א 

שאינם  שונים  קהילתיים  ואירועים  בקייטנות  מהשתתפות 

בתשלום.

מועדון  הרך.  לגיל  הפעילויות  על  ב-2009  הושם  מיוחד  דגש 

וילדים לפעילות  "קטקטים" לתרבות לגיל הרך, מפגיש הורים 

בשנתיים  שפעל  המועדון  לשבוע.  אחת  איכותית  תרבות 

האחרונות במרכזים בגולן, אלי כהן וקרית הצעירים, פעל השנה 

גם בנווה רסקו, אלון ושלוחת נווה גן. במסגרת זו הורים וילדים 

בגילאי 3-6, מגיעים מדי יום ג' לאחד המרכזים ונהנים מהצגת 

ילדים איכותית וחינוכית ולאחריה ארוחת ערב קלה.

זאת ועוד,  במרכזים הקהילתיים מתקיימות עבור הורים וילדים 

פעילויות מגוונות,  כגון  "קשרים", מרכז הורים וילדים בקריית 

הצעירים, עבור פעוטות, עד גיל  6. במקביל לסדנאות פועלת 

ציוד  ובו  ידיים  רחב  באולם  ומגוונת  עשירה  משחקיה  במקום 

מוטורית,  התפתחות  המגרים  מיוחדים  מתקנים  עם  חדשני 

תחושתית וחברתית.  בנוסף, פועלת בשעות הבוקר משחקיה 

עשירה לגיל הרך באלי כהן וג'ימבורי בגולן הפתוח לקהל הרחב 

בשעות אחר הצהריים.

חדשה  שלוחה  הקהילתיים  המרכזים  רשת  פתחה  השנה 

בשכונת נווה גן,  כשלוחה של מרכז קהילתי גולן,  במבנה כיתה 

א' אשר בשכונה. במסגרתו פועל צהרון  לילדי כיתות א' ומספר 

חוגים לגיל הרך ולילדים.  אחת לחודש מתקיימת הצגת ילדים 

במסגרת מועדון "קטקטים". בעתיד מתוכננים עוד שעות סיפור 

ואירועים קהילתיים.

הראשונה  בפעם  התקיים   )2009( השנה   - המחול  פסטיבל 

הועלו  במסגרתו  יוני.  חודש  במהלך  העירוני  המחול  פסטיבל 

ארבעה מופעים מבית היוצר של המרכז למחול העירוני: "מחול 

"תות  ritmo  ולהקת  בית הספר לפלמנקו  "מחולה",  באלון",  

שדה". בנוסף, הופיעו קבוצות המחול של המרכזים הקהילתיים 

נווה רסקו, קרית הצעירים ואלי כהן.

גולן להושם דגש,  באמצעות  במרכז הקהילתי   - שבוע הספר 

עם  נפגשו  הילדים  מקומיים.   יוצרים  על  מתנדבים,   תושבים 

סידון  אפריים  עוז,  גליה  שיר,  סמדר  אטלס,  יהודה  הסופרים 

ערב  ומבוגרים:  לנוער  פעילויות  התקיימו  בערבים  דגון.  וצילה 

יוצרים מקומיים, מפגש עם הסופרת יהודית רותם,  ערב עם ד"ר 

אילנה בן דב ועוד. 

המבצע  תחילת  עם   - יצוקה"  "עופרת 

התארגנו במרכזים הקהילתיים לקליטת 

תושבי הדרום. הוקם חדר מצב לקליטת 

משפחות  וגיוס  מהדרום  משפחות 

לימי  ונוער  ילדים  אירוח  מארחות, 

לעזרה  נתיבות  למתנ"ס  ונסיעה  כיף 

באופן  במקלטים.  הילדים  בהפעלת 

משפחות  עשרות  כאן   התארחו  זה 

שקטים  משבועות  ונהנו  מהדרום 

הספר  בבתי  נקלטו  המתארחים  בעיר. 

חלק  לקחו  הצהרים  ואחר  היסודיים 

הקהילתיים  המרכזים  ובפעילות  בחוגי 

מעובדי   15 כן,  כמו  כיף.   מימי  ונהנו 

נתיבות השוהים  ילדי  המרכזים הקהילתיים נסעו להפעיל את 

במקלטים. 

גן  נפתח  השנה   - הרפתקאה  שכולו  גרוטאות  גן  "גרוטקאה", 

הרפתקאות ייחודי במרכז קהילתי אלי כהן. אל החצר האחורית  

נאספו מתקנים וחפצים ישנים שהיו מיועדים להפוך לאשפה. 

אנשי המרכז הפכו אותם לגן הרפתקאות מרתק לילדים,  שהורכב 

ילדי התחושון
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מרכזים קהילתיים

"רוטרי"  חבר  זימלר,  עמי  ביוזמת  הוקם  הגן  גרוטאות.  משלל 

שבקליפורניה  בברקלי  ביקר  שבו  מגן  שהתרשם  השרון,  רמת 

נענה  ניצן אביב, מנכ"ל רשת המרכזים הקהילתיים,  נכדיו.  עם 

שגייס  בעיר,  רוטרי  מועדון  את  גייסו  זימלר  עם  ויחד  לאתגר 

רוטרי העולמי להרים תרומה  ואת  מצידו את המועדון בציריך 

נכבדה שסייעה לעיריית רמת השרון להקים את גן הרפתקאות 

הייחודי. במקום פועל בית קפה חדש,  להנאת המבקרים.

השנה   - הקיץ  קייטנות 

שיא  מספר  נרשם 

לקייטנות  ילדים  של 

המרכזים  של  הקיץ 

ברמת  הקהילתיים 

מ-2,000  יותר  השרון. 

ממיגוון  נהנו  ילדים 

עשיר במיוחד,  בחמשת 

הקהילתיים   המרכזים 

וב- 30 גני יול"א ו- 5 גני חצי יום ברחבי העיר.  

נמשכת השותפות עם  ה- Y92nd Street, מרכז התרבותי היהודי 

הגדול בניו יורק. המיזם הייחודי פועל כשלוש שנים,  בשותפות 

היתה  הראשונה  הפעולה  מסגרת  הגדול.  היהודי  המרכז  עם 

הפרויקט "חוויה אינטרנשיונל",  בו 18 בני נוער מרמת השרון 

יורק עוברים במשך שנתיים סדרות  נוער מניו  בני   18 יחד עם 

מנהיגות, לימוד ערכים ותרבות יהודית ותרומה לקהילה. במהלך 

הקיץ שבין שתי שנות הפעילות פועלים בני הנוער הישראלים 

ילדים  בהדרכת  בארה"ב,  וחצי  שבועיים  במשך  והאמריקאים 

משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, מחלקים מזון לחסרי בית, 

מקיימים פעילויות במועדוניות רווחה ועוד ולאחר מכן במשך 

שבועיים וחצי בישראל הם מתמקדים במנהיגות וציונות, סיור 

באתרים שונים, סדנאות מנהיגות, ימי השרדות ועוד. 

מרכז "גוונים" לתרבות יהודית ישראלית. המרכז הייחודי פועל 

על פי  ההשקפה כי  לכל אחד ואחת הזכות לחיות ולחוות את 

פעילויות  ומקיים  עולמו   השקפת  פי  על  וישראליותו  יהדותו 

הקולנוע  פסטיבל  זו  במסגרת  נערך  השאר  בין  בנושא.  רבות 

יהודית",   חוויה  מ"שבוע  כחלק  צעירים  ליוצרים  השלישי 

 7 הוקרנו  בפסטיבל  ואירועים.  לתרבות  המחלקה   שבהפקת 

היהודית  התרבות  מעולם  ודילמות  בסוגיות  העוסקים  סרטים 

חברתיים  בהיבטים  עסקו  הסרטים  הישראלית.  והחברה 

לאחריהם  היהודית-ישראלית.  מזהותנו  הנובעים  ובדילמות 

בפנינו  שמציבה  באתגרים  נושאים  מגוון  על  שיחות  התקיימו 

הלב",  "חכמת  עם  פעולה  בשיתוף  הופק  הפסטיבל  היהדות. 

התקיים  שבועות  ליל  תיקון  נועם".  ו"דרכי  החינוכי  הגרעין 

במרכז קהילתי אלון בשיתוף עם קהילת "חכמת הלב" וקהילת 

"דרכי נעם". באירוע השתתפו כ-120 תושבי רמת השרון. בחלקו 

עמיחי  של  סת"ם  סיפורי  חבורת  הופיעה  הערב  של  הראשון 

לאו-לביא. בהמשך התקיימו שלושה מפגשים בפורום מצומצם 

של לימוד מגילת רות.

- סביב יום מיוחד זה התקיים אירוע מיוחד תחת  תשעה באב 

עם  בשיתוף  התקיים  האירוע  ה-ט'".  שלפני  "החטא  הכותרת 

קהילת בית הכנסת "שבת אחים" בנווה רסקו וכלל קריאה של 

הקריאה  בתום  ראשון.  בית  חורבן  על  המספרת  איכה,  מגילת 

נערך דיון על המשמעות החברתית והקהילתית של חורבן הבית, 

תוך השוואה למאורעות בני זמננו. 

- במרכז קהילתי אלון התקיימו התפילות,   "יום כיפור לכולם" 

בשיתוף עם ארגון "צוהר" והגרעין החינוכי, בו השתתפו כ-800 

הצעירים,  קרית  קהילתי  במרכז  העיר,  של  השני  בקצה  איש. 

נערך מניין נוסף בשיתוף עם הגרעין החינוכי. במקביל, במתנ"ס 

כ-400  בהשתתפות  טהור  ספרדי  מניין  התקיים  רסקו,  נווה 

מתפללים. בנוסף, נפתחו השנה שני בתי מדרש, האחד במרכז 

החיים  אורח  מתוך  העולות  בשאלות  העוסק  גולן,  קהילתי 

והשני  לנושא,  מתייחסים  היהודיים  המקורות  וכיצד  המודרני 

קהילתי  מרכז  עם  בשיתוף  אחים"  "שבת  הכנסת  בבית  ייפתח 

נווה רסק,  שיעסוק ברבדים שבין התרבות הישראלית למקורות 

היהודים.

תוכנית  הזמן,  בנק   - עזר"  שיעורי  תמורת  גזר  עוגת  "אפיתי 

בעיר  האחרונות  בשנתיים  פועלת  אשר  ומיוחדת,  חדשנית 

ומפעילה כ-100 תושבים המחליפים ביניהם את זמנם. הרעיון 

רותי  לדוגמא:  כסף.  במקום  זמן  של  חילופין   - פשוט  הוא 

היא  ואילו  מתמטיקה  לימור  את  מלמד  יורם  ליורם,  מבשלת 

מעבירה טיפולי קוסמטיקה ליעל. המטרה היא גם לחסוך כסף, 

דהיינו "כלכלה קהילתית", אבל בעיקר ליצור קשרים חברתיים 

בין התושבים. 

אירגוני   32 מפעיל  עזרא  אבן  כרמלה  ע"ש  ההתנדבות  מרכז 

לארגוני  בנוסף  מתנדבים.  כ-1800  פועלים  בהם  התנדבות 
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ההתנדבות השונים, מפעיל המרכז להתנדבות מתנדבים רבים 

נוספים בפרוייקטים ייחודיים כמו "זהב בגן" )מתנדבים גמלאים 

בגני הילדים(, "של"מ בחינוך" )מתנדבים גמלאים בבתי בספר(, 

פרוייקט זהירות בדרכים ביחד עם עמותת "אור ירוק", פרוייקט 

המרכז  באמצעות  פועלים  בנוסף,  ועוד.  לנכים  העיר  הנגשת 

להם  לגימלאים  לפנאי  יחודיים  פרוייקטים  שני  להתנדבות 

גיל הזהב ברמת  ומינהל  שותפים  החברה  למתנ"סים, אש"ל  

השרון:  "שישי בג'ינס", פועל אחת לחודש בבית מלינוב,עבור בני 

+50 בכל יום שישי האחרון בחודש ופועל באמצעות מתנדבים. 

בקריית  הפועלת  פלוס"   60" קבוצת  היא   השנייה  הקבוצה 

כדי  "אתניים"  ערבים  מארגנת  המתנדבים  קבוצת  הצעירים. 

לקרב את הקהילות השונות, תוך שימור המאפיינים הייחודיים 

של כל קבוצה. במסגרת זו התקיימו ערבים שהוקדשו לתרבות 

התימנית, הרוסית, המרוקאית והעיראקית. 

פלמנקו  קבוצת  הזהב,  גיל  מינהל  עם  בשיתוף  נפתח  השנה 

לצלילי  פלוס   60 בגילאי  נשים   17 רוקדות  בקבוצה  פלוס.   60

מוסיקת הפלמנקו, שיופיעו באירועים קהילתיים. 

בנות  רבים.  הישגים  הקהילתיים  למרכזים  היו  בספורט  גם 

קרית  של  ומכשירים  קרקע  בהתעמלות  הליגה  נבחרת 

הצעירים זכו במדליות רבות, אישיות וקבוצתיות, בהן אליפות 

המתנסיאדה ואליפות הארץ זו שנה שניה ברציפות. בתחרות 

במכון וינגייט זכו הבנות,  ברמה הקבוצתית וברמות האישיות 

וכן  רבים  בהישגים  זכינו  במתניאסדה  הראשונים.   במקומות 

זכה עומר טופול ממרכז קהילתי  לילדים בה  באליפות ישראל 

גולן במקום השני.

פעילות  לבני הנוער. 
בשנת 2009 המשיכו תנועות הנוער לצמוח ברמת השרון. שבט 

לשבט  האחרונות  השנים  במרוצת  שהפך  מגן,  נווה  הצופים 

הגדול ביותר בהנהגת שרון דרום, השתתף גם השנה במחנה קיץ,  

מהגדולים שנערכו בשנים האחרונות. גם השנה קיים שבט נווה 

מגן את "צופים בכיכר", שהשנה היה בסימן הצדעה לצה"ל. 

ממשיכים  והם  נפקד  לא  עקיבא  בני  תנועת  של  מקומה  גם 

להאיר את העיר בשלל פעילויות.

של  הפעילות  גם  בעיר  הנוער  תנועות  לפעילות  נוספה  השנה 

"צבר" - מד"צים הפועלים במרכז קהילתי אלי כהן. כ-15 חברי 

כיתות ח' ו- ט' יצאו בקיץ האחרון לקורס הדרכה מטעם מינהל 

חברה ונוער.

לפעול  המשיכו  הצעירים  בקריית  המשולב  הנוער  במרכז 

בצוותא מועדון חברתי לבני הנוער  ומרכז הלמידה. בני הנוער 

מורים  באמצעות  בלימודים  סיוע  מקבלים  למרכז  המגיעים 

מפעילות  להינות  יכולים  זה  ולצד  סמלי  בתשלום  מקצועיים 

חברתית במועדון מאובזר ומצוייד.

מועדון ה"כבריה" לנוער יוצר חידש אף הוא את פניו. חדר חזרות 

בליווי  והכל  חזרות  בו  לקיים  צעירות   להקות  מזמין  חדשני 

מקצועי וחם. במהלך השנה מקיים המרכז ערבי להקות צעירות, 

בימים  ועוד.  אומן  סדנאות  בערב,  שישי  בימי  פתוחים  ערבים 

המחזה  והעלאת  להפקת  נוער  בני  קבוצת  המרכז  מגבש  אלה 

"בנג בנג אני יורה".

הטלוויזיה הקהילתית -  חברי הקבוצה מכינים זה כעשור 
תוכניות  המסקרות את הדברים הטובים הקורים ברמת השרון 

לערוץ המקומי )98(. השנה נפתחה גם קבוצה ליוצרים בתחום 

פעמיים  מתקיימת  הפעילות  והאישי.  הדוקומנטרי  הקולנוע 

לכל  המסייע  מקצועי,  ממנחה  נהנים  והמשתתפים  בשבוע 

משתתף להתפתח בנושאים הקרובים ללבו.  הסרטים משודרים 

בערוץ הארצי 98 פעמיים בשבוע ומועלים באופן קבוע באתר 

האינטרנט לשיתוף סרטים בכתובת: 

www.youtube.com/user/matnas12 

הגינה  כהן.  אלי  קהילתי  במרכז  קהילתית  גינה  בהקמת  הוחל 

הינה  רעיון של תושבות העיר אשר חברו למרכז קהילתי אלי 

וצמחים  ירקות  לגידול  ערוגות  תכלול  הגינה  והעירייה.  כהן 

)בערוגה אישית או משפחתית(, קומוספוט משותף, וכן בוסתן 

של עצי פרי ופעילות קהילתית נרחבת  סביב הגינה.
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פעילויות  כל  את  ומפעיל  היוזם  הגוף  היא  הספורט  אגודת 

הספורט בעיר ופועלת בתחום החינוך המשלים. בשנים 2008 ו- 

2009 פעלו מידי שנה  כ-4,000 פעילים, בוגרים וצעירים, מהגיל 

הרך ועד "גיל הזהב", בענפי ספורט רבים ומגוונים, מבתי הספר 

ועד קבוצות ייצוגיות וספורט עממי.

אירועי הספורט הישוביים:
ועממי,   תחרותי  מרוץ  ז"ל,   לוינסון  גל  ע"ש  האביב",   "מרוץ 

הנערך בחודש מרץ, משך כ-2,500 משתתפים; "צעדת הבנים",  

התקיימה  ישראל,   במערכות  שנפלו  השרון  רמת  בני  לזכר 

"רמת  השרון;  רמת  תושבי  אלפי  בהשתתפות  מאי,  בחודש 

שרונדו" מסע אופניים עממי,  ע"ש ערן יוליס ז"ל, נערך בחודש 

יוני ובו השתתפו כ-1,500 בני נוער ובוגרים; "מרוץ אייל", ע"ש 

אייל שמואלי ז"ל, הכולל מקצה תחרותי, עממי וכן מקצה כביש 

למרחקים של 15 ק"מ,  5 ק"מ ו 2 ק"מ, השתתפו יותר מ-3,000 

ע"ש  השרון"  רמת  "דואתלון  ישראל;  רחבי  מכל  ספורטאים 

השתתפו   בדואתלון,  ישראל  אליפות  גם  שהוא  ז"ל,  פורז  ניר 

ואגודת  כולל תלמידי חט"ב עלומים  יותר מ-1000 ספורטאים, 

דרך  בטבע  "לגעת  אוקטובר;  בחודש  נערך  המירוץ  הספורט. 

הספורט",  הפנינג לכל המשפחה, התקיים בחודש אפריל בכפר 

הירוק,  בשיתוף מחלקת התרבות וכלל מגוון פעילויות ספורט 

השלישי".  הגיל  "הפנינג  המשפחה;  לכלל  בטבע  ופעילויות 

אירגן  הספורט,   אגודת  עם  בצוותא  השלישי",   ה"גיל  מינהל 

"הפנינג" ספורט ונופש לבני הגיל השלישי.

יוזמות חינוכיות ספורטיביות:
לתלמידים;  ספורט  חוגי  "הפנינג" 

כדורסל  בקט-רגל,  טורנירים 

שולחן,  טניס  אליפות  לחובבים, 

כדורסל  חוג  סייקלינג",  "הפנינג 

נשים,  לכדורשת  חוג  נשים, 

בחופשת  לנוער  מגרשים פתוחים 

הלימודים  ועוד.

מועדון הספורט  שרונית 

במתכונת  לפעול  החל  המועדון 

החדשה,  הכוללת בריכה חיצונית, 

מקורה,  בריכה  ילדים,  בריכת 

כושר חדש משוכלל  סאונה, חדר 

מתקיימים  במועדון  חוגים.  וחדר 

שחיה  וחוגי  מגוונים  ספורט  חוגי 

בשנת  השחייה.   ושיפור  ללימוד 

המשתתפים  מספר  היה   2009

המזדמנים במועדון כ-50,0000. 

מיתקני  ספורט

מיתקני ספורט שופצו בהיקף של 

איצטדיון  בהם  ש"ח,   מיליון  כ-5 

אולם  במורשה,  הכדורגל 

אוסישקין וכן אולם אורנים.

לשנת  בולטים  הישגים 
 2008/09

בכדורסל,   הנשים  קבוצת  של  זכיתה  היתה  הכותרת  גולת 

היה  נוסף  הישג  המדינה.  באליפות  השרון"  רמת  "אלקטרה 

שנים  מספר  אחרי  בכדורסל,   הגברים  קבוצת  של  העפלתה 

בליגות הנמוכות,  לליגה הארצית,  בהדרכת המאמן אלון שפר. 

בליגת  הגמר  למשחקי  העפלה  חשוב,   הישג  נרשם  בכדוריד 

העל. קבוצת הכדורעף רשמה שנה נוספת בליגת העל והוכיחה 

נחישות לאורך כל העונה. כך גם קבוצת הכדורגל,  עירוני "ניר" 

רמת השרון,  רשמה שנה מוצלחת בליגה הלאומית. עוד הישג 

יפה היה של נבחרת הבנות,  נערות א',  מתיכון רוטברג שהעפילו 

לגמר אליפות המדינה. 
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יעדים ופיתוח תוכנית למתקני ספורט 
1. הכנת תוכנית-אב יישובית  של הרשות המקומית המאושרת 

ע"י מינהל הספורט ויישומה בפועל, כולל הקמת ושדרוג מתקני 

המקומית  הרשות  אוכלוסיית  את  ישמשו  אשר  הספורט, 

לפעילות ספורט עממית ותחרותית.

2. קידום הספורט העממי. 

לעיסוק  הצבור  כלל  למודעות  והבאתו  העממי  הספורט  א. 

בריאות  תכניות  הפעלת  כולל  להנאה  ספורטיבית  בפעילות 

לקהילה.

ב. שיתוף תושבי רמת-השרון באירועי ספורט שונים כמו צעדות 

ומישחים, מירוצים  עממיים, רכיבה על אופניים, פעילות כושר 

גופני , ועוד.

בענפים  בישוב   ספורט,טורנירים  ותחרויות  ליגות  ארגון  ג. 

שונים.  

ד. פיתוח הספורט העממי בקרב בני נוער בשילוב ובתיאום עם 

אגף החינוך.

שבילי  הליכה,  שבילי  כגון  עממית  לפעילות  תכנית  הכנת  ה. 

אופניים ומתקני כושר פתוחים לציבור.

3.   הספורט ההישגי ופיתוח מצוינות 

א. טיפוח הספורט ההישגי תחרותי והאולימפי,  השקעה וטיפוח 

ספורטאים תושבי רמה"ש  וכן שדרוג בענפי הספורט התחרותי 

של תושבי ובני רמה"ש.

ב. המשך שיתוף הפעולה עם מוסדות הספורט בישראל. 

ג. המשך פיתוח ספורט  ההישגי והאיכותי של בני הנוער ובפרט 

נבחרות בתיה"ס, דהיינו חט"ב "עלומים" ובתיכון "רוטברג" .

4. קידום ספורט נשים, פעילות ספורט נוער,לגיל השלישי והגיל 

הרך.

   

5. קידום  ספורטאים בענפי הספורט אישיים:

א. איתור ספורטאים בענפי ספורט אישיים,  ספורטאים עולים 

ומאמנים עולים.

ב. תמיכה וסיוע בפעילות של ספורטאים אלה.
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משק לשעת חירום )מל"ח(

הוא  השרון   רמת  בעיריית  חירום  ולשירותי  המחלקה  תפקיד 

להכין את העירייה לשעת חירום ולהבטיח שירותים שיאפשרו 

תפקוד חברתי - כלכלי סביר לתושבי העיר ולבאים בשעריה בעת 

כזו. מערך החירום העירוני פועל באופן מתואם ומשולב, בעתות 

שיגרה וחירום, עם גורמים שונים ובהם משרדי הממשלה, פיקוד 

העורף )צה"ל(, משטרת ישראל, מגן דוד אדום, שירותי כבאות 

והצלה ואחרים. מערך החירום מבוסס על כח-אדם מקרב עובדי 

לצורכי  מענה  לספק  כדי  אמצעים,  ומגוון  מתקנים  העירייה, 

האוכלוסייה, בהתאם לנוהלי מל"ח/ פס"ח. 

שעליהם  שונים  בתחומים  מקפת  פעילות  נערכה   2009 בשנת 

שכללו  שהין,   צדוק  של  בראשותו  המחלקה,   מופקדת 

חירום,   לצוותי  ותדרוכים  תרגילים  הצטיידות,   השתלמויות,  

  ,"3 מפנה  "נקודת  התרגיל  במסגרת  נערך   שבהם  שהגדול 

ב-2.6.09.

העירייה,   ראש  החוק,  מתוקף  עומד  שבראשה  מל"ח,   ועדת 

 70 של  מלאה  ובהשתתפות  מלא  בהרכב  פעמיים  התכנסה 

של  לשורה  חירום  לשעת  מינוי  כתבי  הוציאה  הוועדה  חבריה. 

את  לשמר  במטרה  לה,   ומחוצה  בעירייה  תפקידים,   ממלאי 

במערכות  החשובות  הפונקציות  ותפקוד  העירונית  הפעילות 

האזרחיות באופן היעיל ביותר. 

ההערכות לשעת חירום כוללת,  כאמור, הדרכה של בעלי תפקידים 

שונים. במסגרת זו בוצעה שורה ארוכה של השתלמויות לבעלי 

תפקידים בעירייה,  בהם פקחים,  מנהלי שירות וקב"טים )קציני 

בטחון( ולאב"טים )אחראי בטחון בבתי הספר(. ההדרכה ניתנה 

בתחומים שונים, כמו התמודדות בעת אירועים חריגים בעיתות 

התברואה  בנושא  השתלמויות  חירום,   במצבי  טיפול  חירום,  

ובנושא הבריאות,  חשמל,  בניה ועזרה ראשונה ועוד. 

הציוד,   של  מתמדת  בדיקה  גם  כמובן,   כוללת,   ההערכות 

זה,   בתחום  רבות  פעולות  נעשו  בהתאם  וכשירותו.  מוכנותו 

שכללו ריענון המחסנים, ספירת מלאי ותחזוקת הציוד: איוורור 

רכישת  המים;  מיכלי  של  והכלרה  שטיפה  ומזרונים;  שמיכות 

300 כסאות פלסטיק; רכישת 30 שולחנות מתקפלים 1.90/0.80 

מ'; רכישת מיכל מים נגרר 1,000 ליטר ועוד. זאת ועוד,  מערך 

המקלטים העירוני הוכשר,  כמו-גם מתקנים לקליטת מפונים 

ובאיכות  בכמות  המים  זמינות  להבטחת  מהלכים  נעשו  וכן 

פינוי  כמו  חיוניים  שירותים  אספקת  ובמקביל  השוטף  לקיום 

אשפה,  בריאות ווטרינריה ועוד. מערכת החינוך תפעל בהתאם 

להנחיות ממשלת ישראל.  

רענון  הוא  אף  עבר  חירום  לשעת  המשק  של  ההפעלה  מרכז 

לרבות  ומחשוב,   תקשורת  אמצעי  נרכשו  השאר  בין  מקיף. 

ייעודית. כמו-כן נערך עידכון של  תיקי התכנון,   תוכנת מל"ח 

עזרי מטה ותיק הנהלים וכן עדכון שוטף של הערכות העירייה 

לחלוקת מים במצבי חירום והוצאת פקודת ארגון לחלוקה. 

תחנות חלוקה ורענון לערכות המגן. בעת חירום תפתח באולם 

לערכות  ורענון  לחלוקה  תחנה  הצעירים  שבקרית  הספורט 

המגן.

צופרים. מערך הצופרים בעיר הוקם על ידי פיקוד העורף )צה"ל( 

ומתוחזק על ידו. פריסת הצופרים ברחבי העיר מאפשרת להביא 

הצופרים  חירום.  בשעת  הציבור  כלל  לידיעת  ההתרעה  את 

הוחלפו בחדשים והוצבו צופרים נוספים על אלה שהיו.

בעת  הממשלה,  הוראות  לפי  אוכלוסייה.   לחיסוני  מרכזים 

וחיידקים.  מגפות  כנגד  הציבור  יחוסן  לצורך,  ובהתאם  חירום 

לטובת תושבי העיר ייפתחו תחנות חיסון והציבור יוזמן אליהן 

לקבלת החיסונים.

חלוקת העיר לרובעים. כחלק מהפקת הלקחים ממלחמת לבנון 

השנייה, חולקה העיר למס רובעים/שכונות, שבראש כל אחד 

מהם יעמוד ממונה,  שיקשר בין מטה הרובע לבין מטה מל"ח 

עירוני, במרכז ההפעלה שבבית יד לבנים. במקביל,  יאוייש כל 

מטה רובע במתנדבים מתאימים, אשר ישמשו תחת יו"ר הרובע 

ויסיעו  לו בפתרון בעיות המתעוררות בו. תהליך הקמת הרובעים 

מבוצע בתיאום מלא עם גימלאי צה"ל,  אורי יילוז.
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היחידה לפניות הציבור 

משרד  רישום  ותחנת  הציבור  לפניות  היחידה 
הפנים

היחידה לפניות הציבור פועלת כ"אומבודסמן" עירוני, המרכזת 

הקשורים  הנושאים  בכל  התושבים  של  בפניות  ומטפלת 

למחלקות העירייה. היחידה, בראשות הגב' אתי עמרם, מנקזת 

היה  לא  בהן  שהטיפול  או  טופלו,  שלא  הפניות  את  אליה 

לשביעות רצון הפונים, בכל התחומים שבהם עוסקת העירייה 

ומקבלת הצעות, בקשות והערות בכל הנושאים העירוניים.

מעבר למשימה המרכזית שלה, טיפול בפניות הציבור, מופקדת 

המחלקה  גם על חלוקת תווי-חניה חינם, לתושבי רמת השרון. 

לפיה  העירייה,  ראש  שהנהיג  החניה  מדיניות  בעקבות  זאת, 

בחניה  החונים  רמת-השרון,  לתושבי  בתשלום  החניה  תבוטל 

תווי  בכחול-לבן.  המסומנים  וצירים  מדרכות  )לאורך  מוסדרת 

רישיון רכב  זהות,  )תעודת  כנגד הצגת מסמכים  ניתנים  החניה 

במהלך  התושב(.  ע"ש  הרשומים 

תווי   3763 חולקו   –  2009 שנת 

 31/12/2009 עד  לתושבים.  חנייה 

הענקת  תחילת  מאז  חולקו,  

התווים, 34,317 תווי חניה. 

נמכרים  הקיץ  בתקופת  בנוסף, 

כניסה  כרטיסי  היחידה  במשרדי 

לחוף הים בתל-אביב )חוף הצוק, 

במחירים  והצפוני(  הדרומי 

העירייה.  ידי  על  המסובסדים 

בקיץ 2009 נמכרו 3,542 כרטיסים. 

ילדים   2009 בקיץ  כי  לציין  יש 

מתשלום  פטורים  היו   13 גיל  עד 

בהתאם,   הים.  לחוף  בכניסה 

כרטיסי  היו  שנמכרו  הכרטיסים 

מבוגר וגמלאי. 

מן הטיפול בפניות תושבים  לבד 

לעירייה,  הקשורים  בנושאים 

לפניות  המחלקה  משמשת 

של  רישום  כתחנת  גם  הציבור 

במגוון  ומטפלת  הפנים  משרד 

הפנים  משרד  בנושאי  בקשות 

בהמשך(.  שירותים  טבלת  )ראה 

)מחודש   2005 שנת  במהלך 

בו התחיל לתפקד    '05 ספטמבר 

רמת  תושבי  עבור  זה  שרות 

השרון( הוגשו 389 בקשות בנושאי משרד הפנים, במהלך שנת 

 2,895 הוגשו   2007 שנת  במהלך  בקשות,   3,287 הוגשו   2006

בקשות, במהלך שנת 2008 הוגשו 3,690 בקשות ובמהלך שנת 

2009  הוגשו 4,071  בקשות.
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רמת השרון - עבר ועתיד
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