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תקציב מערכת החינוך, 125 מיליון ₪, כשליש מן     
התקציב העירוני השוטף, מבטא את מקומו  החשוב ביותר 

של החינוך בתפיסת העולם של העירייה. 
מערכת החינוך של רמת השרון פועלת לאורם של שני 

עקרונות מנחים:
•לכל תלמיד יש אזורי חוזק ותפקידה של מערכת החינוך הוא 

לסייע באיתור, חיזוק ומימוש פוטנציאל זה במגוון תחומים 
רחב ובסביבה תומכת.

•החיבור בין הקהילה לחינוך יוצר הזדמנויות להתפתחות                                                                          
ולהצלחה אישית, קבוצתית וחברתית.

כדי לממש עקרונות אלה פועלת מערכת החינוך ליזום לפתח 
ולממן מסגרות תכניות  ומסלולים יחודיים, תוך הכשרת 

הצוותים החינוכיים במטרה לתת מענים מיטביים ומותאמים 
לכלל התלמידים במערכת, בדגש על מצויינות אקדמית 

וחברתית – ערכית. 
הפעולות ליישום המטרות והיעדים:

א. תגבור שעות סיוע לתלמידים והכשרת סגלי 
החינוך והרחבת מגוון התוכניות והפעולות   

אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים קיבלו תוספת שעות סיוע, 
לשילובן 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. שילוב מתנדבים במוסדות 

החינוך בשיתוף רכזת ארגוני 
המתנדבים העירונית.

                   
ב. פתיחת מסגרות ייחודיות לצורך מתן מענה לפרט 

במוסדות החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 18. 
להלן דגשים על כמה מתכניות הדגל של אגף החינוך:

תוכנית ה"מא"ה" – מסלול אימון להצלחה
התוכנית, נוסדה בשנת 2007, והינה תוכנית ייחודית ראשונה 

מסוגה בארץ הפועלת  בתיכונים ברמת-השרון.   
"תכנית המאה" המופעלת בתיכוני העיר, תוכננה ונבנתה 
בשיתוף עם "המכון לחינוך דמוקרטי",  בהשראת מודלים 

שונים של חינוך בארץ ובעולם ובהתאמה ליתרונותיה ולנקודות 
החוזק של קהילת רמת-השרון. התכנית 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 לקראת תעודת בגרות מלאה ועוברים 

במקביל תהליך לאיתור תחום המצויינות האישית שלה. 
בבסיס התוכנית מושתתת התפיסה, 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.  התוכנית, מוכרת ומוערכת על-ידי משרד החינוך, 

מהווה מוקד עליה ללמידת עמיתים מכל רחבי הארץ.

קידום כישורי למידה בגיל הרך 
התכנית מופעלת כפיילוט ב-10 גני ילדים המושתת על הגישה 

הנוירו- התפתחותית-תפקודית,  בשילוב התחום הפדגוגי. 
מטרתה לאפשר לכל ילד במערכת החינוך למידה באמצעות 

התנסויות.  התנסויות אלה יאפשרו קידום מירבי של תפקודיו 
ומכלול האינטיליגנציות שלו, ויסייעו גם בהתמודדות עם 

קשיים הנובעים מבעיות קשב, ריכוז, תפקוד התנהגותי בלתי 
תקין וליקויי למידה. התהליך כולל הדרכת צוותי הגן וארגון 

מחדש את הסביבה הלימודית-התנסותית של הילדים, באופן 
שמאפשר לבנות את תיפקודם ביעילות.  התחום הנוירו-

התפתחותי מצרף לתכנית את הבנת התפתחות תפקודיו 
וכישוריו של הילד, מתוך הכרת ההתנסויות הסביבתיות 

המשפיעות על התפתחות תפקודים אלו )התנסויות סנסוריות 
ומוטוריות(. התחום הפדגוגי מציע מגוון אחר של יישומים 

דידקטיים להתנסויות הסביבתיות המשפיעות על הלמידה, 
בדרך של הפעלה שונה בתוך המסגרת הלימודית )עיצוב 

סביבה אחרת (.

חינוך
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עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית – בחט"ב
"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. 

לימודי חלל בבתי-הספר העל-יסודיים
בשנת-הלימודים תשע"ד החלה לפעול ב-4 בתי-הספר 

העל-יסודיים, בתיכונים "אלון" ו"רוטברג" ובחטיבות-הביניים 
"עלומים ו"קלמן", תוכנית ללימודי החלל. התוכנית, ביוזמת 

עיריית רמת-השרון ובמימונה, כוללת מספר מסגרות לימוד, 
המונחות על-ידי חב' ספייסיאליסט המוכרת כמומחית מובילה 

בנושא על-ידי ועדת החלל. במסגרת זו יתקיימו: ניסוי חלל 
קרוב ) בלון סטראטוספרי(: סדרה של-10 הרצאות בנות 
שעתיים, לצד-4 מפגשי תכנון הניסוי, בניית מערך הניסוי 

)תיבה( ועריכת הניסוי בפועל על בלון סטראטוספירי )עד-2 
ק"ג כולל חומרה ותוכנה(.  מחנה חלל,  הכולל סדנת לימוד 

בת 5 ימים והפעלה מעשית של הלוויין במשך 7 ימים רצופים. 
הרצאות העשרה בנושא החלל,  בנושאים שונים לאורך השנה 

של מומחים בנושא מדעי החלל. כגון, ההיסטוריה של החלל, 
מהפכת הלוויינים, כריית מחצבים בחלל, לוחמה ובטחון בחלל, 
לוחמת סייבר ועוד.  בשנת-הלימודים הבאה תמשיך התוכנית 

לפעול ואף תורחב לבניית ננו-לווין - תוכנית ייחודית, לבניית 
ננו-לוויין, שיבנו התלמידים וישוגר לחלל ויבצע ניסויים שתיכננו 

התלמידים.

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

)שלשה גנים(, בתי ספר יסודיים )4 כיתות( ועד לתיכונים; 
מרכזי מהו"ת   לתלמידים לקויי למידה בתיכונים.

מרכז רמון – לתלמידים מוכשרים בגיל גן חובה וכיתות  א'- ב'. 
מרכז רמה  ורם – לטיפוח מחוננים ומצטיינים.  רם  לתלמידי 

היסודי רמה לתלמידי  החטיבה 
מועדוניות טיפוליות - לגילאי היסודי, בשתוף עם הרווחה 

והמתנ"סים. תוכנית "אמירים" – לתלמידים מצטיינים בבתי-
הספר היסודיים.

ג. תוספת שעות הוראה בכל בתי-הספר על פני הרצף 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 – ברבעון ראשון של שנת-הלימודים 
בגני טרום טרום חובה; איוש חובשים בבתי-הספר בהמשך 

שנת- הלימודים; 
ו. פיתוח תוכניות העשרה עירוניות. מגוון התוכניות והעושר 

המוצע לתלמידי העיר, בפיקוח משותף של משרד החינוך 
ואגף החינוך.

בגני ילדים:  
חינוך גופני -  חינוך לתנועה, התכנית מאפשרת לילדים לגלות 

את גופם על שלל יכולותיהם, תוך כדי התנסות פיזית תואמת 
שלב התפתחותי. מדע בא לגן - פיתוח סקרנות אצל הילדים 
תוך  חשיפתם לתופעות פיזיות וכימיות, בדרך של התנסות  

חווייתית. עידוד קריאה - בדגש על פיתוח שפה,  אוצר מילים 
דרך המחזה, באמצעות הסיפור נפגשים הילדים בסיטואציות 

חברתיות ולומדים למצוא פתרונות למצבים מחיי היומיום. 

חינוך
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ספריית פיג'מה -  תכנית אוריינות; "גנים ירוקים" - חלק 
מגני רמת-השרון הוסמכו ע"י משרד החינוך והמשרד להגנת 

הסביבה כגנים ירוקים.  גנים אלה חרטו על דגלם ערכים 
לשמירה, להטמעה וליישום חוק הקיימות, מתוך הכרה 

בחשיבות יחסי גומלין מאוזנים עם הסביבה. הילדים לומדים  
להכיר את החי והצומח   בסביבתם, לשמור עליו ולטפח 

אותו. השנה הוסמך הגן החמישי.  מצעד הספרים – תכנית 
שמטרתה ללמד ולחוות  אהבת ספר.

בבתי הספר:
דו-קיום – הפעלת תכנית לדיאלוג ישיר בינתרבותי בין מגזרים 

שונים בחברה הישראלית בבתי-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.
שרים ברמה, תוכנית להטמעת הזמר העברי פיילוט בבית 
ספר יסודי  אחד. בית ספר מנגן, תלמידי בית ספר אורנים 

לומדים לנגן  בכלים שונים, הקמת תזמורת בית ספרית 
בשתוף עם הקונסבטריון העירוני; 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 נערכים 
סיורים המותאמים לתוכניות הלימודים בשכבות הגיל השונות, 
החל מסביבת הגן ובית-הספר בשכבות הקדם יסודי, במסגרת 

לימודי 'היישוב שלי'. סיור ברמה לכלל תלמידי כיתות ד', 
ניווטים ומקומות ואתרים ייחודיים בעיר ובהמשך, ברחבי 

הארץ. 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 לילה לבן 

לתלמידי כיתות ג; סדנאות לכתיבה יוצרת. הדרכה במגרש 
זהירות בדרכים היישובי – לתלמידי גני החובה ובתי-הספר 

היסודיים, בשתוף היחידה  לבטיחות בדרכים;  יום ילק"מ  
יום להוקרה לכוחות הבטחון וההצלה  לכלל תלמידי כיתות 

ה'.  מרחבים ירוקים – בתי הספר כולם מוסמכים לבתי ספר 
ירוקים, הרחבה ל-4 בתי ספר למיזם. מרכז מדע לגיל הרך – 
פעילות העשרה במדעים לכל תלמידי גן חובה וכיתות א' בעיר.  

ובנוסף - לימודי מורשת וידיעת הארץ; טניס לגני חובה; 
כיתות ספורט ונבחרות ספורט בית-ספריות בשיתוף אגודת 

הספורט; תוכנית לחינוך לבריאות בגיל הרך תחל השנה.

ז. במהלך שנה"ל תשע"ד הצטרפה מערכת החינוך של רמת-
השרון לתוכנית "ניהול עצמי".

ניהול עצמי של בתי-ספר היא תפיסה ניהולית-חינוכית 
שבבסיסה מתן אוטונומיה וסמכות לבית-הספר. תפיסה זו 

מאפשרת לבית-הספר לפעול כארגון אוטונומי יותר, הן בהיבט 
הפדגוגי, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הכלכלי.   משאבים 

פדגוגיים וכלכליים מועברים ממשרד החינוך ומהרשות 
המקומית, ישירות לבית-הספר ומאפשרים לצוות ולעומד 

בראשו גמישות וסמכות בניהולם. זאת על ידי קביעת סדר 
עדיפויות וניתוב המשאבים לתהליכים שיובילו להשגת היעדים 

והצרכים שהגדיר לעצמו. בית-הספר יוצר תשתית ארגונית 
של העצמה והאצלת סמכויות, כך שכלל הצוות החינוכי שותף 

בקבלת ההחלטות וחותר במשותף להגשמת היעדים. בד 
בבד, הניהול העצמי מייצר הלימה בין סמכות לאחריות, בית-

הספר נדרש לקחת אחריות על התוצרים החינוכיים שלו
ח. 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, 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 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  לשונה, לחשוף את התלמידים 

לראיית צרכי עמיתיהם וקבוצות נוספות במוסדות החינוך 
ובקהילה, להעלות את מספר קבוצות המנהיגות בבתי-הספר 

ולהניע את התלמידים להתנדב בקהילה.
עשרות תחומי הכשרה לנוער מתנדב מוצעים מידי שנה 

לתלמידי העיר, החל מכיתות ה' ועד יב'. כמו כן, מציע אגף 
החינוך לבני הנוער מגוון הכשרות למהלך חודשי הקיץ, זאת 

על מנת לאפשר לתלמידים לרכוש כלים חיוניים במהלך 
החופש הגדול, לשמור על שגרה ועשייה ולפתח תחומי עניין. 
בין הקורסים המוצעים בקיץ תשע"ד לבני הנוער: קורס בישול 

בכיף, קורס מד"א של 60 שעות, קורס מד"א של 20 שעות, 
קורס ליצני רפואה, קורס מספרי סיפורים, סדנאות בלונים, 

קורסי מדע וטכנולוגיה, קורס מד"צים לבוגרי ח', קורס מד"צים 
לבוגרי ט', קורס מד"בים לבוגרי י' שהינם מד"צים, ועוד. בוגרי 
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קורסי המד"צים מקבלים תעודת מדריך צעיר, המאפשרת 
לעבוד ולהשתכר כמדריך בקיטנות הקיץ השונות וכן להוביל 
ולהיות אחראי על תוכניות התנדבות שונות הקיימות בעיר. 

התוכניות שמות דגש על חינוך לערכים ודמוקרטיה, הקניית 
ארגז כלים להדרכה והתמודדות עם ילדים ועם אתגרים שונים 

העולים בעת ההדרכה. 

להלן שתי תוכניות דגל:
תוכנית ח"ן-תוכנית ייחודית הפועלת ברמת השרון, 

בשיתוף עם בית איזי שפירא. מטרתה של התוכנית הינה 
פיתוח מנהיגות נוער כמנוף לשינוי עמדות בקרב בני נוער 

כלפי אנשים בעלי מוגבלויות ונכויות התפתחותיות. התוכנית 
מתמקדת בהתמודדות ערכית של בני הנוער עם עמדותיהם 

כלפי החריג והשונה, ומכוונת ליצור סובלנות וקבלה חברתית. 
במטרה להביא לידי ביטוי את חזון התוכנית הלכה למעשה 

,עוד בבחירת הרכב בני הנוער בקבוצה, שולבו בני נוער 
בעלי צרכים מיוחדים, ויחד נוצרה קבוצה ייחודית בארץ אשר 

משלבת בין העולמות החל מתחילת התהליך ועד תומו. 
במסגרת התוכנית, עברו בני הנוער בקבוצה פעילויות אחת 
לשבוע . בתחומי מנהיגות ויזמות חברתית, וכן פעילויות 

חברתיות שונות להעצמה ופיתוח דרכי תקשורת, תוך שהם 
מלווים במדריך מקצועי מבית איזי שפירא וברכזת הנוער 

מאגף החינוך. הצוות המלווה פעל במהלך השנה להכשיר 
את משתתפי התוכנית דרך סדנאות, מתן כלים, התנסות 

התנדבותית ועידודם להפוך לשגרירים של הנושא בקהילה 
במטרה להגביר סובלנות כלפי השונה. הקבוצה עברה תהליך 

מגבש תוך למידה על עולם המוגבלויות, ביקור בבית איזי 
שפירא וערב שיא בנוכחות כלל ההורים, וניכרת התחושה כי 

חבריה רואים בכלל המשתתפים קבוצה אחת מלוכדת.

שפת הסימנים – בהתאם לראיה המערכתית של רמת השרון,  
לפיה יש לקבל את השונה בחברה ולא להוקיעו ממנה, פועלת 

בעיר תוכנית לימוד של שפת הסימנים, זה ארבע שנים. 
בני נוער לומדים את השפה בהנחיית מורה מקצועי שהוא 

עצמו חירש. התלמידים מגיעים לאירועים שונים כמתורגמנים 
ומסייעם בהנגשת העיר לכל  תושביה. התוכנית קיבלה חיזוק 
נוסף , לפני כשנה,  עם כניסתה של דליה רצון, מנהלת יחידת 

התנדבות נוער ובת להורים חירשים בעצמה, אל בתי הספר 
היסודיים, שם לימדה את התלמידים שיר בשפת הסימנים. מה 

שהחל כנגיעה בעולם החירשות, הפך לפרויקט עירוני בשם 
"שרים בשפת הסימנים", בו משתתפים מגוון בתי ספר יסודיים 
המעלים מופע של שירים בשפת הסימנים כאשר כל בית ספר 

לומד ומתרגל שיר אחר. כמו כן, בבתי ספר שונים התקיימו 
הפסקות פעילות וכלל ילדי בית הספר שרו שיר שלימדו 

אותם תלמידי השכבות הבוגרות, כל זאת בשפת הסימנים. 
התלמידים הצעירים, בשכבות ה' לרוב, לומדים את השפה 

בדרך חווייתית, לומדים את דרך התקשורת ועומלים על מופע 
מרהיב ומרגש שיתקיים זו השנה השנייה, הכולל שירים שהם 

בחרו לבצע בשפת הסימנים. 

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 ובמסגרת זו נערך בעיר 
יום עיון ולמידה ארצי בנושא. כיום יש אפשרות לכל מחנך 
לצפות בפעילות ההתנדבותית של  תלמידיו מחוץ לכותלי 

בית הספר, ועל ידי כך לדעת להעריך את התלמיד בהתאם 
ולהעצים אותו בתחומים המעניינים אותו. כמו כן , מוצגות 
בפני בני הנוער הפעילויות הפתוחות בפניהם ומתאפשרת 
להם הרשמה לתוכניות שונות וקבלת משוב על פעילותם. 

תוכניות משותפות לבתי הספר היסודיים  פועלות במשותף 
עם מחלקת הנוער ומתנדבי הנוער כחלק מתפיסה חינוכית 

כוללת: מפתח הלב, שפת הסימנים , תדמית הקשיש, 
תוכניות בינדוריות והתנדבות בקהילה. בנוסף, בבתי הספר 
פועלת תכנית של"מ בחינוך, 35 מתנדבים גימלאים לעזרה 

בבתי ספר , 2-3 שעות בשבוע, במקצועות הלימוד ובהיבטים 
חברתיים.    

דגשים והישגים במהלך 2013
חינוך שוויוני וערכי מוביל למצוינות

החזון מתממש: עליה באחוזי הזכאות לבגרות. 
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"ב על 87%  מתלמידי י"ב .  עליה של 2% משנת-
הלימודים הקודמת.

נתון מדהים נוסף מבשר, כי 100%  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.
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לנתונים אלו מצטרף אחוז הזכאים לבגרות
 המצטיינים-4.1%! 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. 

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. 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 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. 

מהיסודי לחטיבה: טקס סיום שנה מרגש לתלמידי כיתות ו' 
536 בוגרי כיתות ו׳ משבעת בתי-הספר היסודיים חגגו את 
סיום לימודיהם. הטקס היישובי התקיים לראשונה בפארק 

החדש ברמת השרון בסימן "האחר הוא אני".

חינוך
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"כשנסגרת דלת אחת- נפתחת אחרת.
אבל לעיתים, אנו ממשיכים להביט בצער בדלת הסגורה, 

עד שאיננו רואים את זו שנפתחה בפנינו." 
)אלכסנדר גרהאם בל(

מדיניות ותפיסת עבודה מקצועית
בשנים האחרונות גדל תפקידה ואחריותה של הרשות 

המקומית בכל הקשור להענקת שירותי רווחה לתושביה. 
זאת על רקע התמורות והשינויים מרחיקי הלכת במדיניות 

הממשלתית לשינוי מודל מדינת הרווחה.
מהות השינוי הינו תהליך הפרטה מסיבי של השירותים. 

תהליך שיש לו השלכות נרחבות ומשמעותיות. תהליך שעל 
קצב התקדמותו והיקפו לא התקיים דיון ציבורי וערכי.

לפיכך, ההבנה שבמדינת ישראל קיים אי-שוויון חברתי וכלכלי 
המשפיע במידה רבה על איכות החיים של התושבים ברשויות 

השונות, מחייבת את הרשות המקומית הרוצה לספק איכות 
חיים למתגוררים בתחומה, להשקיע משאבים, לתכנן וליישם 
מערך שירותים חברתיים, ובכך להפוך את המרחב העירוני 
למקום ראוי שפועלת בו חברה בריאה, מקדמת ומאפשרת. 

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, וחוסנה 
התקציבי של העירייה, מאפשר יצירת מרחב קהילתי עירוני 

של חיי תרבות, חינוך, רווחה, בינוי ותשתיות מהמובילים 
בארץ. 

חזון וייעוד
עיריית רמת השרון הנהיגה, בשנים האחרונות, מדיניות 

חברתית וקהילתית המושתתת על חוסנה התקציבי וערכים 
חברתיים משמעותיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה 

והקהילה להיות הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי 
הטיפול וקידום הקהילה.

אגף הרווחה והקהילה, הממלא תפקיד מקצועי חשוב וחיוני 
בעיר, פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה בריאה 

ואיכותית. 
מערך השירותים שפותח בשמונה השנים האחרונות באגף, 

מאפשר גישה מקצועית הרואה את התושב במרכז ומציעה לו 
כלים טיפוליים ותומכים ע"מ להגיע לתפקוד מיטבי בהתאם 

לצרכיו. 

מקצוע העבודה הסוציאלית מושתת על בסיס ערכים המגדיר 
את אחריותם של העוסקים בו. מתוך האחריות והאתיקה 

המקצועית, נגזרים עקרונות פעולה המנחים את העובד 
הסוציאלי כיצד עליו לבחון מצבים ולקבל החלטות מקצועיות.  

קוד האתיקה מכוון את העשייה המקצועית, מגדיר את הנדרש 
כלפי הלקוחות, כלפי עמיתים, מעסיקים, המקצוע והחברה 

בכללותה.

העבודה הסוציאלית שואפת לממש ולקדם ככל הניתן 
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, ליישם 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.

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.

משימות העבודה של אגף הרווחה והקהילה הינן ברובן הגדול 
אוניברסאליות ומכוונות לכלל תושבי העיר ולא רק לאוכלוסיה 

חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית. 
אמנם המנדט המקצועי הראשוני בבסיס העבודה הסוציאלית 
הינו חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה, אך חשוב 

לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים 
וחברתיים. לפיכך, המדינות המקצועית אותה מוביל האגף 
הינה מתן שירותי טיפול במגוון רחב של תופעות אנושיות 

וחברתיות מורכבות , המגיעות מכל אזורי העיר. 

ייעודה של העבודה באגף הינה שיפור וחיזוק 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.

רווחה והקהילה
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לקוחות האגף 
פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון )כמתחייב בחוק(, הקהילה 

המקצועית )העוסקת במתן שירותים במסגרות השונות 
בקהילה( והציבור הרחב.

הצוות המקצועי נותן בעבודתו דגש מיוחד להבטחת שלומם 
של חסרי ישע, אנשים וקטינים במצבי סיכון וכן בטיפול 

באוכלוסיה פגיעה.
בהתאם לנתוני היסוד המדווחים למשרד הרווחה, ניתן ללמוד 

מהי מהות הנזקקות העיקרית בגינה מקבלים תושבי רמת 
השרון שירות באגף הרווחה והקהילה: בתחום הזקנה- 50%, 
חולי ונכות- 21%, ילדים ונוער ויחסים במשפחה- 20%, 4% 
בתחומים שונים, ואילו מצבי מצוקה כלכלית מהווים סך של- 

20% מכלל מקבלי השירות )למשפחות, לא כולל זקנה(. 
לפיכך, ניתן לומר שמעבר לסטיגמה הרווחת ששירותי הרווחה 
הם שירותים לעניים בלבד, בפועל הם ניתנים לאנשים באשר 
הם, המתמודדים בחייהם עם מצבים אנושיים אוניברסאליים, 

כדוגמת זקנה, מחלות, גירושין ובעיות שבין הורים וילדים.

מבנה ארגוני ומשאבי אנוש
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.
הקצאת כוח אדם מקצועי בהתאם למיפוי צרכים ונתונים, 

מאפשרת שיפור מתמיד של השירות ללקוחות. 
פיתוח המשאב האנושי באגף מתאפשר הודות לבניית מערך 

למידה, הדרכה והשתלמויות פנים   
אגפי וחיצוני. מערך זה מונע שחיקה ומאפשר את פיתוח 

הארגון כארגון לומד ומלמד.
בשנת 2013, התמקדה הלמידה הארגונית בנושאים, כגון, 

העשרת הידע המקצועי בטיפול במצבי 
חירום, טיפול בילדים ובני נוער בסיכון , ומניעת אלימות כלפי 

קשישים. 

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע עפ"י תקנות 
משרד הרווחה, בהתאם למיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים 

לרשות העירייה.
באגף 5 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, בזוג ובמשפחה, 
וצוות קהילה, מינהלה וזכאות.

הצוות מונה-40 עובדי עירייה, 16 פרילנסרים, 23 עובדים 
סמך מקצועיים ומדריכים, 10 מורי הילה, וכ- 100 מתנדבים.

תקציב האגף
התקציב הינו נגזרת של הפעולות המקצועיות, ופיתוח 

התוכניות והשירותים שמתבצעים באגף.
עבודת האגף בתחומים השונים מותאמת לסביבת הקהילה 

שבתוכה אנו פועלים, ולמגמות הדמוגראפיות של העיר. 
לפיכך, פועל הצוות המקצועי לזהות צרכים משתנים ולקבוע 

סדרי עדיפות בתחומי הטיפול ולפיתוח השירותים החברתיים 
והקהילתיים.

תקציב האגף מבוסס על הכנסות/תקבולים מתקציב המדינה 
)75%(, תקציב העירייה )25%(, 

גביה מלקוחות, וגיוס משאבים מארגונים וגופים שונים.
עיריית רמת-השרון, מקצה תקציבים נוספים בהתאם למדיניות 

מועצת העיר והעומד בראשה, צרכי תושביה ומצבה הכלכלי. 
בשנת 2013 חלק העירייה בתקציב עמד על  40%.

מגמות ודגשים של העבודה המקצועית בשנת 2013:
• חיזוק מקומו ותפקידו של עו"ס המשפחה בטיפול במשפחות.
• מיצוב מקומו של עו"ס לחוק הנוער טיפול והשגחה במערכת 

החינוך ובקהילה.
• הרחבה, חיזוק והטמעה של מערך השירותים של היחידה 

לטיפול בקשיש, פרטנית וקהילתית, כולל תחום האלימות 
והזנחת קשישים בסיכון.

• מיצוב קהילתי של תוכנית הדגל הטיפולית לילדים והוריהם , 
של התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה, ומתן פסיכותרפיה 

למבוגרים, זוגות ומשפחות, באיכות מקצועית גבוהה 
ובתעריפים שווים לכל נפש. 

• פיתוח ההון הקהילתי- חיזוק התהליכים למעורבות תושבים 
בחיי הקהילה בתוכניות שונות, כגון: תוכנית המיתאר 

הכוללנית, מרכז הגישור, פורום ארגוני ההתנדבות, קבוצות 
פעילים באזורים מודרים.

השירותים הטיפוליים, החברתיים והקהילתיים
שירותי הטיפול במשפחות

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. 

רווחה והקהילה
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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 אוניברסאלי, 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 בתעריפים מסובסדים.
שירותי הטיפול הרגשי והפסיכותרפיה, ניתנים על ידי 16 

עובדים סוציאליים מקצועיים בעלי תואר שני קליני, רובם בעלי 
הכשרה בפסיכותרפיה, המועסקים כפרילנסרים וכן 7 מעובדי 

האגף הקבועים. 
המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות

במרכז העירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ניתן 
במהלך 2013 דגש על חיזוק קשרי הגומלין עם יחידת אלמ"ב 

במשטרה, וכן בפיתוח תוכניות קבוצתיות לנשים נפגעות 
אלימות במשפחה וכן פעלה קבוצה ייחודית לגברים בשליטה 

בכעסים. 
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 )וועדת החלטה(

מסגרת לדיון, בין שירותית ורב מקצועית לקביעת תוכניות 
טיפוליות לקטינים. בשנת 2013 הובאו לדיון בוועדה 192 

ילדים: 24 בגיל הרך, 78 בגילאי בית הספר היסודי, 90 בני 
נוער. 

בוועדה משתתפים צוותי רווחה וחינוך הדנים יחד עם ההורים 
והילד על התוכנית הטיפולית המותאמת לצרכיו.

מערך המסגרות הטיפוליות
מועדונית תלתן- משותפת חינוך-רווחה, ל- 15 ילדים 

תלמידי א-ד. מועדונית גיל רך-ניצנים ל- 18 ילדים בגילאי 
הגן. מועדונית דרורים- ל-12 ילדים, תלמידי א-ג, עם צרכים 
מיוחדים. נפתחה בשנת 2013. מועדוניות ביתיות וחממיות 

)במסגרת הגרעין החינוכי(, ל- 25 ילדים בגילאי ביה"ס היסודי. 
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 )55 תלמידים בגילאי יסודי(.
פנימיית יום עלומים כפר סבא- השמת 10 ילדים בגילאי בי"ס 

יסודי.
פנימיות מלאות- השמת 12 ילדים במסגרות של פנימיות 

מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.
משפחות אומנה- 2 ילדים מושמים.

סידורים לילדים בגיל הרך  במסגרת מעונות יום )35 ילדים, 
בהתאם לחוק פעוטות בסיכון/ הזכאות לסידור פעוטות במעון 

יום(. סבסוד השמת 55 ילדים בגני יול"א וצהרוני מגוונים.
תוכנית "עם הפנים לקהילה"- תוכניות לילדים בסיכון 

במסגרת הקהילה שמתוקצבות על ידי משרד הרווחה, ע"ח 
המרת מכסות שיועדו לסידור לפנימייה. התוכנית מעניקה 

טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון, הדרכה הורית, ושירותי 
חונכות מטפחת, לילדים ובני נוער.

רווחה והקהילה
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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. 

צוות המחלקה מונה 10 עובדים בחלקיות משרה: מנהלת, 
מזכירה, מרכזת תוכנית היל"ה, מרכזת היחידה לנערות, 
רכז מרכז "צעיר בעיר", עו"ס לחוק הנוער ולתוכנית זינוק 

לצעירות, עו"ס אינטייק ומקשרת לתיכונים, עו"ס מלווה היל"ה 
והכנה לצה"ל, עו"ס תוכניות בקהילה ומלווה מועדון הנוער, 

עו"ס מקשרת לחט"ב, רכזת בית חם לנערות ומלווה תוכניות 
קהילתיות שונות. 

הטיפול במחלקה ניתן כרצף 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. 
120 בני נוער מגיעים לטיפול או ליווי ומעקב בסמכות ע"י עו"ס 

לחוק הנוער )פק"ס( במחלקה.

המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות התערבות 
טיפולית בתוך בתיה"ס, מתן שירותי חוק הנוער, טיפול 

ייחודי בנערות, השלמת השכלה לתלמידים שנשרו ממערכת 
החינוך הפורמאלית )השנה לומדים בתוכנית הילה-  30 בני 
נוער(, ייעוץ להורים, ותוכניות קהילתיות וקבוצתיות שמהותן 

המקצועית-שילוב בין תחומי הטיפול, החברה והלמידה.

התוכניות שפעלו בשנת 2013: 
סיוע ותמיכה אישית לנערים ונערות במצבי סיכון ומצוקה, 

הפעלת מרכז למידה והעשרה ומועדון נוער במתחם אלי כהן 
)80 משתתפים(, מדריכי נוער קבועים במועדון ובחופשות 
בתוכנית "ערים בלילה", הסעות וטיולים, סדנאות העצמה 

וטיפוח לנערות, בית חם לנערות )18 נערות(, תוכנית הכנה 
לצה"ל )כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית של"ח(, תו 

המשווה- להעשרה מוזיקאלית ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים 
פרושות, אוניברסיטה בעם, פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, 

קבוצות בתוך בתי"ס, קבוצות הורים למתבגרים, פרויקט 
נמ"ש-נוער מוביל שינוי, להעצמה ומניעת התנהגויות סיכון.

תוכניות ייחודיות: קבוצת הכנה והסתגלות לחטיבה-תוכנית 
שנבנתה והועברה ביוזמת סטודנטים לעבודה סוציאלית. 

תוכנית אמהות ובנות- בשיתוף מועצת נשים יישובית, סדנה 
וטיול לחיזוק הקשר בגיל ההתבגרות.

מרכז צעירים- "צעיר בעיר"–תוכנית שהינה חלק ממערך 
שירותי המחלקה לנוער וצעירים )בהתאם לשינוי הארגוני 

שבוצע במשרד הרווחה במסגרת השירות למתבגרים, צעירות 
וצעירים(.

המרכז הינו בית לקידום ומתן הזדמנויות לצעירים בני +18, 
להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי והעצמה אישית. 

פרויקט "בגרות לבוגרים"- 8 צעירים וצעירות בני +19, החלו 
תוכנית ייחודית להשלמת בגרויות, בשיתוף רוטרי רמת השרון.

פרויקט "זינוק" לצעירות- תוכנית חדשנית בשיתוף עיריית 
הרצליה, ל- 20 צעירות 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 - 1,090 בתי אב של 
קשישים מתוכם 693 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 2013 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 

רווחה והקהילה
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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.  

השנה נפתחה באגף תוכנית חדשה בשיתוף עמותת א.ל.ה 
ואש"ל-היחידה לטיפול ומניעת הזנחה והתעללות בזקנים.

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 72 אנשים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית, 7 ילדים אוטיסטים 
ו-30 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, שיקומון לנכים 

מבוגרים, ספיבק, ושירותי טיפול וייעוץ. השנה פתח האגף 
מועדון חברתי לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי 

בשיתוף עמותת "קבוצת השווים". התוכנית פועלת פעמיים 
בשבוע במועדון "צבעי הקשת" ומשתתפים בה 15 ילדים, לפי 

קבוצות גיל.
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 באגף פועל במשותף עם המרכז העירוני 
להתנדבות במגוונים.

התוכניות שפעלו השנה: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים, 
תוכנית "עיר לכל תושביה"- קידום נגישות עירונית בהובלת 

ארגוני המתנדבים, הפעלת המרכז החברתי לנשים-
שתתפות כ-70 נשים )בשיתוף ויצו(, קייטנת אמהות )50 

משתתפות(, אירוע היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות 
נגד נשים, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה שונות, 

הפעלת קבוצות לקידום נשים בפרויקט "אישה לאישה", 
בשיתוף מועצת נשים יישובית, תוכנית אוניברסיטה בעם )60 
משתתפים(, קבוצת נשים חד הוריות צעירות בשיתוף מעגל 

נשים, פיתוח משאבי קהילה וליווי לקוחות, תוכנית "אוקיאנוס 
כחול"- שהינה תוכנית קהילתית ייחודית להתערבות חברתית 

בשיכון אילת, באמצעות קבוצת פעילים.
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.

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.

רווחה והקהילה
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מינהל גיל הזהב
מינהל גיל הזהב  עסק בשנת 2013 בזיהוי צרכים ופיתוח 

מענים לאוכלוסיית הקשישים  שתוחלת החיים שלה  הולכת 
ומתארכת ורובם הגדול נשאר לגור בביתם בקהילה. שימת 

לב  מיוחדת ניתנת לאוכלוסיית בני 65, "הגימלאים הצעירים", 
שזה עתה פרשו מהעבודה ועבור חלקם הגדול  מדובר 

בתקופת מעבר שכרוכה באובדן, פגיעה בסטטוס, ירידה 
בהכנסות ומצד שני באוכלוסיית הגיל הרביעי, בני +85, 

שבקרבם הולך וגדל אחוז הסובלים מירידה בתפקוד הפיזי 
והקוגניטיבי  והם חווים אובדנים רבים וסובלים מבדידות.                                              

נוסף על פיתוח תוכניות ושירותים לאוכלוסיית הקשישים, 
מפעיל המינהל  מוקד מידע ומיצוי זכויות, המסייע להם ולבני 

משפחותיהם.                                                                                     
מטרתו של  המינהל הינה חיזוק מעמדם של הקשישים 

בקהילה באמצעות  בניית תוכניות  ופעילויות  המאפשרות 
להם להישאר משמעותיים, לחברם לעולם העשייה  

וההתנדבות. בנוסף מינהל גיל הזהב ביחד עם אגף החינוך 
עוסקים בשבירת מיתוסים ובשינוי עמדות של ילדים ונוער 

כלפי קשישים וההפך באמצעות יצירת מפגשים ותוכניות בין - 
דוריות. 

המחקרים מראים קשר חיובי הדוק בין השתתפות בפעילויות 
פנאי לבין שביעות רצון מהחיים. מציאת  משמעות לחיים 

הינה חשובה ביותר ולכן מעודד המינהל יזמות ויוזמות, בניית  
תכנים שיכולים לתת עניין ומשמעות לחזק את הדימוי העצמי.                             

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 הקליטה, 

המשרד לאזרחים ותיקים, ביטוח לאומי וג'וינט-אשל. 

תוכניות בתחום קידום בריאות
• מועדון "שוחרי בריאות" פועל בבית מלינוב אחת לחודש  

ובמסגרתו מתקיימות הרצאות לגמלאי הישוב ע"י מיטב 
המרצים.

• צעדה בשביל ישראל - יציאה לצעדה  ב"שביל ישראל" 4 
פעמים בשנה באופן מאורגן ובמסלולים  מתאימים.

• קבוצת הליכה - צועדת ברחבי הישוב 3 פעמים בשבוע 
בשעות הבוקר ומלווה ע"י נאמן הליכה.

• טניס שולחן - אימונים  קבועים מספר פעמים בשבוע בבית 
מלינוב כולל השתתפות בתחרויות בין - דוריות.

שירותים תומכים:
• מרכז יום לקשיש - מיועד  לקשישים מוגבלים פיסית וכולל 

הסעות הלוך וחזור, ארוחות, פעילות חברתית ותרבותית. 
אחד מאגפי  מרכז היום משמש לטיפול בקשישים הסובלים 

מדמנציה ואלצהיימר.    מרכז היום מופעל ע"י עמותת א.ל.ה 
ובליווי של אגף הרווחה.                                           

 
                                    

• יעוץ ותמיכה לבני משפחה של  חולי אלצהיימר - ניתן 
הן  באופן אישי והן במסגרת קבוצת תמיכה המתכנסת  אחת 

לחודש ומונחית ע"י  צוות מקצועי.     

• פרויקט "קשרים וכישורים" - מופעל בשיתוף עמותת 
"עמדא" לאלצהיימר ומחלות אחרות .מתנדבים  שעברו 

הכשרה מיוחדת עורכים ביקורי בית אצל קשישים שסובלים 
מדמנסיה ומדריכים את בני המשפחה כיצד לטפל בקשיש. 

• קהילה תומכת ומוגנת- כ- 350 בתי אב של קשישים 
מחוברים באמצעות לחצן למוקד מצוקה המספק שרות רפואי 

, קשר עם אב קהילה המבצע  תיקונים בבית ומפעילות 
חברתית בתעריף מוזל.

• בוקר טוב, מה שלומך? שירות אוזן קשבת - 950 בתי אב 
נמצאים בקשר טלפוני עם מתנדבים קבועים אשר מתקשרים 

לבית הקשיש ומשוחחים איתו. השירות ניתן ללא תשלום.

• ביקור חברתי-מתנדבים מבקרים בבתי קשישים עריריים 
ומהווים עבורם חברה. השירות ניתן ללא תשלום.

• אספקת ארוחות חמות - פעמיים בשבוע  מסופקות ארוחות 
מבושלות לבתי קשישים. השירות בתשלום סמלי. הארוחות 

נרכשות במרכז יום לקשיש.

 

גיל הזהב
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קשר עם הקהילה:
• "מדריך זכויות לאוכלוסיה המבוגרת" הופץ ל-14,200 

בתי אב .
• מוקד מידע וייעוץ טלפוני – צוות מינהל גיל הזהב עונה 

לשאלות של קשישים  הקשורות לביטוח לאומי, גמלת סיעוד, 
העסקת עובד זר, שירותים בקהילה , אפוטרופסות ועוד.  

מתחילת השנה התקבלו במוקד כ- 200 פניות של גמלאים 
ובני משפחה בנושאים: סיעוד )26%(, מיצוי זכויות והנחות 

)22%(, תרבות פנאי )12%(, ניצולי שואה )12%(, שירותים 
תומכים )10%(, דמנציה )10%( וביטוח לאומי )8%(. השירות 

ניתן ללא תשלום.

• עיתון "דורות " רמת השרו ן- הוצאו לאור של 3 עיתונים 
המשלבים בתוכם מידע על חיי הקהילה לצד כתבות בנושאים 

רלבנטיים המעניינים את האוכלוסייה המבוגרת. מערכת 
העיתון מורכבת מגימלאים מתנדבים שרובם סיימו לאחרונה 

קורס עיתונות קהילתית .
• "ותיקים ברשת" - מינהל גיל הזהב ברמת השרון, ג'וינט 

ישראל- אשל ומכון גרטנר השיקו תוכנית חדשה בתחום שעות 
הפנאי והעשרה לגמלאים.

התוכנית מבוססת על  צורך בהעשרה ובחברה  בשילוב 
טכנולוגיה מתקדמת המיועדת לכלל אוכלוסיית הגמלאים 
ובעיקר לגמלאים אשר ממעטים לצאת מביתם ומעוניינים 

בקשרי חברה ושיחה בנושאים מגוונים.
במסגרת התוכנית מתקיימים מפגשים מרתקים 

ואינטראקטיביים המלווים גם בסרטוני וידאו ומצגות באמצעות 
טכנולוגיית שיחות וידאו באינטרנט.

• "חבר טלפוני" - מינהל גיל הזהב חבר לחברת "מדילוגי"  
המציעה  שרות של "חבר טלפוני" . השרות יוזם עבור 

הנרשמים את קשר עם אנשים שחולקים משהו משותף . 
השרות ניתן ללא תשלום .

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.                                                                                                                 
•קבוצת נגינה )אורקסטרה( במועדון א.ל.ה, * מועדון יידיש 

בבית מלינוב *מועדון לאדינו במועדון א.ל.ה . 

• עונג שבת – גם השנה המשכנו במסורת, מיטב האמנים 
הופיעו בנגינה ובשירה, קפה ועוגה בכל יום שבת בשעה 

17:00 בבית מלינוב .

•פעילות חברתית במורשה – 2 מועדוני גימלאים  פועלים 
במרכז היום לקשיש בשעות אחה"צ ובהם משתתפים קשישים 
עצמאיים .                                                                             

• ימי עיון – 2 ימי עיון התקיימו השנה לגמלאי רמת השרון , 
אחד בנושא  קבלת החלטות  בסוגיית המשך מגורים בבית או 

מעבר לדיור מוגן, והשני בנושא שימוש בהומור כדרך חיים. 
• סדנת הכנה לפרישה לעובדי העירייה - הסתיים מחזור 
נוסף של פורשים מהעבודה בעירייה. הסדנה הועברה ע"י  

צוות מינהל גיל הזהב .
                                                                             

יצירתיות בגיל המבוגר:
• להקת  ריקודים "פלמנקו+" - קבוצת נשים מבוגרות מהווה  

חלק מבי"ס לפלמנקו "ריתמו " הפועל  ב"מגוונים" מרשת 
המרכזים הקהילתיים. הלהקה הופיעה באירועים קהילתיים.

• אירוע קהילתי - התקיים בחודש מאי בו ניתנה במה לשתי 
מקהלות גימלאים-מקהלת  מועדון אלה ומקהלת  הדיור המוגן 

הציבורי ושתי להקות מחול; להקת פלמנקו +בו  רוקדות 
גמלאיות בהדרכת הכוריאוגרפית  שירי וילד-שלום מנהלת  

ביה"ס "ריתמו". להקת המחול  השנייה, הינה להקה בין-
דורית, בה משתתפות נשים מבוגרות ותלמידות כיתה י' 

במגמת מחול  בתיכון אלון. תוכנית המחול הבין- דורי בתיכון 
אלון פועלת זו השנה השמינית וזכתה השנה  בפרס חינוך 

ארצי למנהיגות.
 

פעילויות בין דוריות:
ממשיך שיתוף הפעולה הבינדורי  בישוב עם יחידת ע.מ.ן 

באגף החינוך העירוני שמטרתו הינה פיתוח סובלנות וסבלנות 
לזולת וגישור בין הדורות .

שיתופי הפעולה מתקיימים במגוון נושאים:
• מחול בין דורי - נשים מבוגרות מהדיור המוגן  ומהקהילה 

רוקדות זו השנה השמינית עם תלמידות כיתה י'  במגמת 
המחול של תיכון "אלון". 

• ברידג' בין דורי – תכנית חדשנית בה נפגשים גמלאים 
ותלמידי תיכון פעם בשבוע למשחק ברידג' משותף.

• מפגשים בין דוריים - בחגי ישראל הגיעו תלמידים מבתי 
ספר בישוב לפעילות יזומה במרכז היום לקשיש. בנוסף  

התקיימו מפגשים בחגים בין  ילדי צהרון "מגוונים נווה רסקו" 
ובי"ס אורנים וקשישים בדיור המוגן הציבורי.

• "סיור ברמה" - תלמידי שכבת כיתות ד', מכל בתי-הספר 
היסודיים בעיר, יצאו לסיור הכרת עירנו, רמת-השרון. הסיור 
התקיים ביוזמת אגף החינוך ובשיתוף מינהל גיל הזהב.אין 

ספק שמדובר בפרויקט שיהפוך במהרה למסורת .
• הכר את עירך – תלמידי כיתות ט' בחטיבת קלמן זכו לשמוע 

מותיקי רמת השרון על תולדות העיר.
• תכנית ל"הכשרת הלבבות" – במינהל גיל הזהב יזמו 

תוכנית חדשה להכשרת לבבות והיכרות מעמיקה ואחרת 

גיל הזהב
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עם עולם הקשישים. תוכנית זו החלה כפיילוט בבית-הספר 
היסודי "קרית  -יערים" והמשיכה בבי"ס "הדר". התכנית כללה 
הקרנת סרט ומצגת ייחודית שתפקידה לשנות "דעות קדומות" 

על קשישים שנובעות מחוסר ידע ולגרום לילדים להבין 
שהזקנים לא שונים באופן משמעותי מן הצעירים ולהבין טוב 

יותר את עולמו של הקשיש ואת תחומי העניין המשותפים.
• פרויקט ציור קיר בקריית יערים - בהמשך לתוכנית 

להכשרת לבבות וקירוב בין הילדים עם עולם הקשישים, נערך 
בבית -  הספר "קרית-יערים" בוקר חוויתי של ציור קיר משותף 

עם ילדי ועדת עיצוב חזות ביה"ס וגמלאים תושבי רמה"ש 
שהתנדבו לקחת חלק בפרויקט. 

• פרויקט "ביקור ופרח" - לכבוד 90 שנה לרמה"ש, יזם מנהל 
גיל הזהב בשיתוף עם יחידת התנדבות נוער באגף החינוך – 

עמ"ן, פרויקט בין דורי, בו תלמידים מבקרים קשישים שהשנה 
מלאו להם 90 שנה. פרויקט ייחודי זה חשף והפגיש תלמידים 

עם ותיקי העיר והווה נקודת מפגש מרגשת לשני הצדדים. 
התלמידים זכו לעשות מעשה נדיב כלפי הקשישים והקשישים 

מצידם הביעו הערכה ותודה על תשומת הלב .
• "צאציאדה" קייטנת סבים ונכדים- השנה התקיימו שלושה 

מפגשי סבים סבתות ונכדים– בחופשת הפסח, בחופש 
הגדול )עם סיום הקייטנות(, שבני נוער מתנדבים מעמ"ן )עיר 

מתנדבת נוער( באגף החינוך 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. המקהלה מופיעה יחד עם  מקהלת בית 

הספר.
*ברכת יום הולדת- ברכה אישית מתלמיד בי"ס יסודי נשלחה 

לכל קשיש בגיל 85 ומעלה לרגל יום הולדתו.

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 נודד" לניצולי שואה המרותקים לביתם - במסגרת 

התוכנית התבצעו ביקורי בית,  מדריכת תעסוקה ומורה 
להתעמלות מגיעים לבתי הניצולים המרותקים לביתם 

והפעילה אותם, מתנדבים  ובני נוער מגיעים לביקור חברתי 
בביתם. הפעילות הבין-דורית  נעשית בשיתוף עם ע.מ.ן באגף 

החינוך.                                                                  
• מועדון "קפה מוסקבה" לעולים מחבר העמים - מפגש 

חברתי  עם שירים וריקודים, קפה ועוגה. התקיים אחת לשבוע 
בדיור המוגן הציבורי.

• יום הניצחון על הנאצים - כמידי שנה נערך אירוע הוקרה 

עבור הווטרנים המתגוררים ברמת השרון.
• מיצוי זכויות - 135 ניצולי שואה הגיעו לקבלת ייעוץ ע"י עו"ד 
מומחה בתחום נציג עמותת "אביב". ניצולי השואה קיבלו סיוע 
במילוי טפסים למיצוי זכויותיהם ומעקב שוטף על התהליך עד 

סיומו. 
•  "צילום בגיל" - מסע צילום ייחודי , אליו יצאו ניצולי שואה 

בעקבות סיפוריהם. בתכנית התאפשר למשתתפים להתנסות 
באמנות הצילום ולהעביר דרך הצילום סיפורים אישיים בדרך 

ייחודית שלא התנסו בה בעבר. המשתתפים הציגו  את 
יצירותיהם במועדון א.ל.ה  במשך חודש, וחלקם אף זכו 

להציג את צילומיהם בתערוכה ארצית שהתקיימה בתיאטרון 
גבעתיים , וזכו להדים  מרגשים.

גיל הזהב
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שנת 2013 הצטיינה בקידום תוכניות בניה, שיקום ובניית 
תשתיות.

לצד קידום התוכניות לבניה למגורים בשכונות שונות, לרבות 
שכונת נווה - גן, נמשכה בניה רחבת מימדים של גני - ילדים, 

בעקבות החלת חוק לימוד חינם בגני-הילדים.

נושא בולט נוסף הוא הנגשת מבני - ציבור וחינוך וכן אתרים 
רבים נוספים , כמו - גם מדרכות, תחנות אוטובוס ועוד 

לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

אנו ממשיכים בקידום התוכניות לפיתוח העיר ונמצאים 
בעיצומה של הכנת תכנית-מתאר כוללת ל-20 השנים הבאות.

גולת הכותרת של הפרויקטים בשנת 2013 , היתה פתיחת 
פארק הנצח, שבוצע בהשקעה גבוהה ומהווה כיום מוקד 

משיכה לתושבי העיר ואורחים מחוצה לה בפארק הותקנו 
מתקני נופש ושעשועים רבים ומיחודים וכן אגם מלכותי קטן 

ויפיפה.

פוריקט בולט וחשוב מאוד נוסף היה פתיחת כביש הגישה 
לשכונת נווה גן , המאפשר כניסה ויציאה נוחה אל השוכנה.

בשורה חדשה נוספת שממנה נהנו תושבי רמת השרון היתה 
פתיחה כביש השרף, מרחוב הלבונה ועד גלילות צפון. בכך, 

לראשונה אחרי עשרות שנים ניתן לנסוע על כביש מודרני 
ונוח אל אזור גלילות צפון שיהיה בשנים הקרובות אזור מסחר 

ותעסוקה מודרני מהגדולים במדינה. 

הפרויקטים שבוצעו בשנת 2013: 
קידום ואישור תוכניות בינוי עיר )ת.ב.ע(  

•ת.ב.ע רש/1082 רחוב אלכסנדרוני – להקמת 414 יחידות-
דיור. התכנית עומדת לפני מתן תוקף.

•ת.ב.ע. רצועת הנופש – סה"כ 6,000 יחידות-דיור
שתי תוכניות מפורטות נמצאות בוועדה המחוזית לקראת מתן 

תוקף.
•ת.ב.ע. נווה-גן - מבנן 1 

התכנית הופקדה בוועדה המחוזית ופורסמה להתנגדויות.
•ת.ב.ע. פינוי - בינוי "מתחם הצעירים", ברחוב השח"ל 

התוכנית קיבלה תוקף, בהכנת תוכנית מפורטת .
•ת.ב.ע. פינוי - בינוי מתחם יוספטל

התכנית קיבלה תוקף, הוגשה בקשה לקבלת היתר לבניין 
הראשון.

•תכנית-אב לתחבורה.
•תכנית - אב למערב הישוב.

•פרויקט גאולת הירקון. 

• המשך התחדשות עירונית.
• נגישות לאוכלוסיה מיוחדת ברחבי העיר.

• נגישות למבני - חינוך ומבני-ציבור.
• פיתוח והרחבת בית - העלמין בצומת מורשה

• שיקום בריכת האגירה באוסישקין.
• קידום תכניות לבניית תחנת-רכבת בגלילות.

• קידום הקמת מחלף הרב - מכר בגלילות צפון.
• פיתוח שכונת נווה - גן.

• המשך תכנון איזור תעסוקה ברב-מכר הכולל 750,000 מ"ר.

הנגשה
• המשך הנגשה של אתרים שונים עבור אוכלוסיה בעלת                                         

צרכים מיוחדים.
• הונגשו מבני חינוך ומבני ציבור רבים עבור נכים.

המשך פיתוח ותשתיות
• עבודות פיתוח בשכונת נווה-גן.

• מאסף ביוב מערבי ושדרוג רחובות במערב העיר: נחשון, 
יחיעם וקהילת וילנה.

• שבילי אופניים והולכי רגל במערב בישוב.
• עבודת סלילה ופיתוח רחוב השרף.

• פיתוח אצטדיון הכדורגל.
• הקמת מגרש אימונים לכדורגל.

• הרחבה ופיתוח בית העלמין בצומת מורשה.
• הקמת פארק תע"ש.

הנדסה
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בנייה ושדרוג מוסדות חינוך וציבור
• השלמת בניית ספריה בנווה - גן.

• בניית גן ילדים בנווה - גן.
• בניית תוספת כיתות בבית - ספר הדר.

• בניית תוספת כיתות בבית-ספר אוסישקין.
• בניית גן ילדים ברחוב גדעון.

• שיפוצים במוסדות חינוך.
• בניית גלריה במפעל המים.

 
סלילה בהיקפים קטנים 

רחובות: מוריה, הטבק, הזורע, המאבק, מדרכה ביבנה, 
פיתוח סביבתי לבית כנסת רפורמי.

שדרוג רחובות
• הרימון.

• יצחק שדה.
• בלפור.

• יגיע כפיים.
• למרחב.
• כצנלסון.

• נחל קדרון.
• ריינס.

• קהילת וילנה.

מגרש חניה 
פיתוח מגרש חניה ברחוב השיבולת.

הנדסה
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פעילויות התרבות הרבות ברמת השרון תורמות רבות 
לצביונה המיוחד של העיר.

אירועים מופעים ופעילויות תרבות זוכים להיענות גבוהה 
מצד התושבים ומושכים גם 

תושבים מערים אחרות.

מתחם יד לבנים , לאחר ששופץ ושודרג , מציע שפע של 
מופעים, הצגות תיאטרון ובידור, הרצאות, סרטי קולנוע ומגוון 

פעילויות נוספות לתושבי העיר.

מופעים ואירועי תרבות  שהפכו למסורת בעיר
עדלאידע ברמת השרון                                                                                        

כמדי שנה אנו מקיימים את העדלאידע ברמת השרון הזוכה 
להכרה של העדלאידע של השרון נושא התהלוכה השנה 

הייה בסימן "ענקים בעולם הגמדים" – בתהלוכה הופיעו 6 
מיצגי ענק ונכללו בה כ- 2,000 מתופפים, רקדנים, שחקנים, 

אקרובטים, ליצנים ומופעי רחוב מבית "ראש חוצות" ובית 
הספר לקרקס "סנדסיאל", "קרקס פלורנטין" ולהקות מחול 

מרחבי הארץ
השתתפו:

מגוונים אלון - להקות "מחולה" רמת השרון, "מגוונים" קרית 
הצעירים – בי"ס להתעמלות קרקע.

"מגוונים אלון" - בי"ס לפלמנקו.
"מגוונים אלי כהן" - צהרון, תיפוף על הגוף וכלי הקשה בי"ס 

אוסישקין, סטודיו מוד ולהקות מכל רחבי הארץ. 

בסיום התהלוכה התקיימו מופע ילדים בכיכר העירייה: מימי 
ויויו  "החברים הכי טובים של רינת". כמדי שנה נכחו באירוע 

אלפים מתושבי העיר ואורחים מהערים סמוכות.

חגיגות ערב יום העצמאות ה- 66
החגיגות התפרשו על ארבע במות, לאורך שד' ביאליק וכיכר 

העירייה. 
במה מרכזית בכיכר העצמאות )העירייה( -  שאירחה את 
עברי לידר, להקת "עיר שלום", דודו טסה ולהקת גברבנד.

במת הילדים בחניון העירייה -   בהנחיית שחר והבובה שוקי, 
בה אירחנו  את "גילי בא לבקר" במופע חדש, קולות צעירים- 

נבחרת ילדי רמת השרון בביצוע שירי פסטיגלים מכל הזמנים, 
להקת "אינדי ילד" -  קלאסיקות של שירי הילדים מכל הזמנים 

בהגשה ייחודית רוקיסטית ומרעננת.

מתחם surf&roll בחניון העירייה – בבמה זו הופיעו 
להקת "בום פם", להקת "מלכה באיה" שאירחה את אקסום, 
להקת "מרסדס בנד" שאירחה את הזמרת אסתר ראדה, בין 

המופעים התקיימו מופעי אקסטרים – "סקייט" ודיג'יי אורי 
שוחט אירח את פלד ואורטגה על המיקרופונים.

רחבת בית מלינוב במת הזמר העברי - להקת 
"הטרנזיסטור", עם משה לוי בערב משיריו של אריק איינשטיין 

ו"הפרויקט של יענקל'ה מנדל", שאירח זמרים ואמנים שונים 
בשירים מן הזמר העברי. 

במת מוסיקה יהודית בביאליק פינת גולומב - בה הופיעו 
להקת נשמה יתרה.

טקס יקיר רמת השרון )דצמבר(
כמדי שנה מתקיים טקס ליקירי העיר רמת השרון. ונבחרים 

כ- 6 יקירים.           

חמישי בשדרה – בכיכר העירייה/בפארק רמת השרון 
בכל יום חמישי בחודשים יולי-אוגוסט מתקיימים מופעים 

מרכזיים עם מיטב האמנים הבולטים.  
בשנה שעברה הופיעו להקת "אתניקס", להקת "הדג נחש", 
יגאל בשן, מופע מחווה ללהקת "הביטלס" בביצוע התזמורת 

הסימפונית רמת השרון ולהקת "אומהגומה", מופע מחווה 
לשירי שנות ה- 60 , פבלו רוזנברג ושלישיית קריבושה. 

לפני כל מופע מרכזי ארחנו את  תחרות "כוכב רמת השרון" 
בה התמודדו זמרים צעירים תושבי העיר וכמו כן הוכתר 

בהצלחה פרויקט קולות צעירים  נבחרת ילדי רמת השרון 
במחווה לשירי כוורת. 

עולם הילדים – אירועי קיץ לילדים ולמשפחה 
בשנה שעברה התקיימו פעילויות הקיץ לילדים ולמשפחה 

בגינות השונות ברחבי העיר: פארק נווה רעים, רחבת בית 
יד לבנים ופארק נווה גן . סה"כ התקיימו במהלך הקיץ   9 

אירועים. האירועים נפתחו בפארק נווה רעים ונסגרו בגן סוזי 
קליפר באירוע לזכרה עם כוכב הילדים סבא טוביה. האירועים 

זכו להצלחה גדולה, ומשכו כמות גדולה של הורים וילדים.
השנה נמשיך באותה מסורת של אירועי קיץ לילדים ולמשפחה 

בהשתתפות אמני וכוכבי ילדים מגוונים. האירועים השנה 
יתקיימו בפארק רמת השרון החדש ברחוב הנצח. 

my place – מתחם בילוי לנוער במרכז הטניס 
מתחם הבילוי לנוער במתחם הטניס,  my place  פעל יומיים 

בשבוע, בימי שני ורביעי ומשך אליו מאות בני נוער שהגיעו 
לקחת חלק בפעילות ולצפות במופעים. הפעילות במתחם 
כללה מופעי סטנד-אפ של קומיקאים מהשורה הראשונה, 
ביניהם שחר חסון, דודו ארז ועופר שכטר, אמירם טובים, 

דודבני וקובץ' , שאולי בדישי ומופעי מוסיקה עם מיטב האמנים 
ביניהם קוקי לבנה, "מלכה באיה",  "האולטראס", EZ  )איזי(, 

idoB&zooki  ורד בנד. השנה מתכוונים לשלב פעילויות 
לנוער במתחם יד לבנים ובפארק החדש .

תרבות ואירועים 
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ART 13 וסטודיו פתוח
בשנה שעברה התקיים אירוע אמנותי ייחודי פסטיבל אמנות 
ומוסיקה שהתפרס על פני מתחמים שונים בעיר. הפסטיבל 
נוצר מתוך שיתוף פעולה מלא עם מעל 150 אמנים תושבי 

העיר.במסגרת הפסטיבל התארחו אמנים מתחום המוסיקה, 
הרכבים מוסיקליים מקונסרבטוריון רמת השרון, בית ספר 

רימון לג'אז ולמוסיקה בת זמננו, מקהלות זמר מקומיות, 
להקות מחול מקומיות ולהקות מחוץ לרמת השרון .

כמו כן התארחו אמנים מהשורה הראשונה ביניהם: אלי יצפאן, 
נקודת מפגש ומופע מיוחד "אני עושה לי מנגינות" בהשתתפות 

יהורם גאון, מקהלות הזמר המקומיות, להקות מחול בניהולו 
האמנותי של שלמה ממן.

האירוע הסתיים באירוע אמנותי מיוחד של קרן "תקדים" 
ביוזמתה של האמנית טליה דגון שגייסה את מיטב האמנים 

שתרמו את יצירותיהם האירוע התקיים באזור התעשייה נווה 
מגן במתחם המוסכים.

"סטודיו פתוח" – האירוע כלל גם את חגיגות העשור לציון 
סטודיו פתוח אירוע מסורתי שכולו חגיגת אמנות מקומית 

המשלבת בין תרבות, אמנות וקהילה: עשרות אמנים תושבי 
העיר רמת השרון ממגוון תחומי עשייה אמנותית פותחים את 

ביתם לציבור הרחב במשך שני סופי השבוע .

תערוכות בגלריית החוצות בשד' וייצמן
גלריית החוצות בשד' ויצמן משמשת חלל פתוח, חי ותוסס 

המשלב בין תצוגת קבע של פסלים הממוקמים לאורך 
השדרה, תערוכות מתחלפות ונוף העיר. גם השנה הגלריה 

הציגה תערוכות רבות ומגוונות, בהן: תערוכת אמני רמת 
השרון לכבוד יום העצמאות תשע"ג "השכונה שלי", יהודה גולן 
– "ענני ספרד", תערוכת אמני רמת השרון לציון עשור לסטודיו 

פתוח.

בשנת 2014 יוצגו מגוון תערוכות נוספות: תערוכת אמני רמת 
השרון לכבוד יום העצמאות תשע"ד "בין שדות לרחובות",  

תערוכתו של מיקי גולדנברג ותערוכה בנושא אדריכלות 
במסגרת " ארט 14 ". 

תערוכות בגלריית חוצות ביאליק
בשנת 2013 הוצגה בגלריית חוצות ביאליק תערוכת צילומים 
של מראות ויצירות שנשלחה ע"י עיריית סאנט-מור-דה-פוסה, 
העיר התאומה בצרפת. הגלריה היא חלק ממדיניות של שילוב 

אמנות בתוך מציאות הרחוב, מתוך רצון להפוך את השדרה 
למוזיאון פתוח. בשנת 2014 מתוכננות תערוכות נוספות 

בגלריית חוצות ביאליק .

גלריית אגוד 
גלריית אגוד היא פרי שיתוף פעולה בין מח' תרבות ואירועים 

לבין בנק אגוד, סניף רמת השרון. 
במסגרת שיתוף הפעולה נחנכה בסניף הבנק גלריית אמנות, 

היוצרת מפגש בלתי אמצעי בין הקהל לאמנות, מפגש 
המתרחש במציאות היומיומית, במקום שאינו מוזיאון, אלא 

כתליו של מוסד פיננסי.
בגלריה החדשה הוצגה סדרת תערוכות בשם "מפגשים". כל 

תערוכה בסדרה הפגישה בין יצירותיהם של שני אמנים תושבי 
העיר, מתחומי יצירה שונים. עבור כל תערוכה התקיים אירוע 
פתיחה חגיגי במעמד נכבדי העיר. הפעילות זכתה להצלחה 

רבה וכיום נחשבת גלריית אגוד ליעד איכותי ומבוקש לתצוגה 
עבור אמני רמת השרון והסביבה.

בשנת 2013 התקיימו שלוש תערוכות.  הפעילות עתידה 
להימשך גם במהלך שנת 2014.

גלריה לאמנות מתחם בית יד לבנים ברמת השרון – בשנת 
2013 נחנכה הגלריה לאמנות במתחם יד לבנים. הגלריה 

מציגה תערוכות בסטנדרטים מוזיאליים מתוך ראייה שאמנות 
היא חלק מחיי הבית, הגלריה נפתחה עם תערוכתה של 

הצלמת הבינלאומית, ורדי כהנא, "שדות ראיה", בה הוצגו 
תצלומים של מסעותיה במסגרת הארגון "עין מציון" בה נוסעים 
רופאי-עיניים מתנדבים לכל קצוות עולם של ארצות מתפתחות 
לתת שירות רפואי לאוכלוסיות שאין בהן מערך רפואי ואמצעים 

למתן שרות זה. הרופאים הינם שגרירים של מדינת ישראל. 
לפתיחה החגיגית הגיע קהל רב והיא זכתה להדים רבים.

בנוסף הוצגה תערוכה חוזר ושב תערוכה קבוצתית של בכירי 
האמנים ברמת השרון ביניהם מיכה אולמן, אבנר כץ, גלעד 

אופיר ועוד. כך הפך גלריה לאמנות במתחם "יד לבנים" לשם-
דבר, לא רק בקרב תושבי-העיר, אלא גם בסצנת האמנות 

בארץ.
בהמשך הוצגה תערוכת מחווה לאמנית בעלת השם 

הבינלאומי, תושבת רמת-השרון, אווה פרקש-פישהוף, 
"דיוקנאות".  התערוכה זכתה להדים רבים והפתיחה 

החגיגית הייתה במעמד שגריר הונגריה בישראל.
בחודש מרץ לקראת חגיגות הפורים הוצגה תערוכת נשף 
מסכות בה מוצגות מסכות פרי יצירותיהם של 29 אמנים 

מחברי קבוצת אמני רמת-השרון. התערוכה נערכה ביוזמת 
ועד קבוצת אמני רמת-השרון והיא המשך של שיתוף-עולה 
פורה בין מחלקת תרבות ואירועים לבין הקבוצה. התערוכה 

זכתה להצלחה רבה.
בשנת 2014 תמשיך הגלריה להציג תערוכות איכותיות 

ותשמש במה לרבים מהיוצרים בעיר.

תרבות ואירועים 
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במהלך שנת 2014 מתוכננת להיפתח הגלריה העירונית 
לאמנות עכשווית בשדרות וייצמן שתיכנונה ובנייתה החלו 
בשנת 2013 . הגלריה תציג תערוכות בארץ ובעולם מתוך 

מתן עדיפות ליוצרים בולטים ברמת השרון.

תערוכות אמנות במוזיאון הגיאולוגי )פעילות שנתית(
במהלך שנת 2013 הוצגו במוזאון הגיאולוגי שתי תערוכות 

מתחלפות. האחת, תערוכת מינרלים שעסקה במדע אבני החן 
ותערוכת צורפות, שנפתחה במסגרת אירועי פסטיבל ארט 13 
שהתקיים בעיר. התערוכה הציגה  מעבודותיהן של 4 צורפות 

תושבות רמת השרון. 
הפעילות לילדים ולמשפחה כללה חוג מדע שבועי "סקרנים 

צעירים", ערבי "מדענים בלילה", קייטנות בחופשות הלימודים, 
פעילויות מיוחדות לקיץ, פעילויות לסבים ולנכדים ועוד. 
למבוגרים ניתנו שיחות גלריה בתערוכות ובגן הסלעים. 
בשנת 2014 הוצגה במוזיאון תערוכת בולים גיאולוגיים 

ובהמשך תערוכת צורפות. כמו כן תימשך הפעילות לילדים, 
למשפחה ולמבוגרים. 

חג הספר העברי 
חג הספר העברי התקיים ברחבת מתחם יד לבנים ובמסגרתו 

התקיימו: יריד ספרים, שעות סיפור והצגות לילדים.

תרבות ואירועים 
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מחלקת מל"ח

   יעדמטרה 
נערכו  ארבעה מפגשים במהלך השנה.ועדות מל"ח1
בוצע סידור וניקיון המחסנים, ניילון ציוד, רענון של ציוד ישן ובלאי.רענון מחסני חירום2
הקמה ושדרוג של מרכז הפעלה 3

חדש הנותן מענה להפעלת העיר 
בחירום בעבודה ע"פ מכלולים

הושלם. הותקנו עזרים טכניים, מערכות תקשורת, מחשוב, קשר 
ומערכות צפייה )טמ"ס(, עמדות עבודה למכלולים.

הדרכות ומפגשי עבודה למתקני 4
קליטה.

־המפגשים נערכו בבית הספר המשו
בץ כמתקן  

24.12.12 – ביה"ס גולן
26.12.12  -  ביה"ס רוטברג

28.01.13  - ביה"ס דורון
07.10.13  - ביה"ס קלמן 

14.10.13  -  ביה"ס אורנים 
04.11.13  - ביה"ס אלון – נדחה ובוצע בינואר 2014 

נכתב תרחיש ייחוס רשותי בהתאם לאיום הייחוס הלאומי הערכות מענה רשותי לרעידת אדמה5
של כלל המכלולים בשלב המענה 

ומתן סיוע בעזרה בפתיחת האס"ל.

בוצע יחד עם פקע"ר הוכן פק"ל להפעלת מתנדבים,הדרכת מתנדבים "צוות מוביל"6
נבחרו  כ-20 מתנדבים אשר יהוו כ – "צוות מוביל" והדרכה 

נבנתה תוכנית הדרכות שתתפרס במהלך השנה כסיוע במצבי 
חירום

מתקיים שיתוף - פעולה שוטף, לרבות כנסים והשתלמויות. שת"פ עם גורמי חוץ ורשויות אחרות. 7
במסגרת "שבוע חירום לאומי" התקיים בסוף חודש מאי תרגיל תרגיל "פדרו" במסגרת עורף איתן8

במחוז דן. עיריית רמה"ש תירגלה תרחישים בימים 27-28/5.
אימון יחידת מתנדבי חילוץ ואיתור 9

)כלבים(
בוצע לאורך השנה פעמיים בשבוע, כרגע תקול לא מתבצעים 

אימנים כ- 4 חודשים.
בתאריך 15/07/2013 התקיימה הדרכת רענון לממונה הג"א     רענון לממונה הג"א10

לעובדי העירייה שעברו קורס בשנת 2009.
בכל מבנה של העירייה משובץ ממונה הג"א. תפקיד הממונה 

לשמש אחראי  חירום על הבניין עליו הופקד. 
במהלך מפגש זה ממוני הג"א עברו הדרכה להכנת תיק חירום 

למבנה.

אימון-השתלמות לצוות הנדסה 11
ותשתיות

ב-18/07/2013 נערך יום אימון לכל צוותי הנדסה ותשתיות.

בתאריכים 22-23/07/2013 התקיימה הדרכה ובוצע אימון סע"ר השתלמות סע"ר/חילוץ ראשוני12
תגובה ומענה לחילוץ ראשוני אשר הועבר ע"י פקע"ר

בהשתלמות השתתפו 40 איש: 22 עובדי העירייה וכן  18 אנשים 
מיחידת החילוץ )הכלבנים(.
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מחלקת מל"ח

   יעדמטרה 
פתיחת תחנת חלוקת לרענון ערכות 13

מגן
בוצע 4 פעמים במהלך השנה: 

2 למשך 3 שבועות
1 למשך שבוע

יום אחד בכיכר העירייה.
הודעות לתושבים פורסמו באמצעי המדיה השונים, לרבות מידע 

על תאריכי פעילות תחנות בערים שכנות, לטובת אלה שלא
 הצטיידו בזמן.

 צוות עובדים ייעודי )תחת מחלקת חירום/מל"ח(, פועל לאורך כל מקלטים ציבוריים14
השנה לטיפול שוטף במקלטים ומתקן ליקויים במקלטים שבהם 

מתגלות תקלות. 
•העירייה קיבלה ממהנדס המחוז את הציון 93, בביקורת של 

פקע"ר.
•העיר קיבלה את העיטור "חמישה כוכבי יופי" על תחזוקת

 המקלטים בעיר.
•העיר קיבלה את הפרס 5 כוכבי-יופי על תחזוקת המקלטים

 הציבורים, מטעם המועצה לארץ ישראל היפה .

אישור תקציב הג"א מקומי והעברתו 15
לאישור ממונה המחוז.

בוצע ע"י מנהל מחלקת חירום, גזבר העירייה, ראש העירייה, יו"ר 
ועדת מל"ח.

נרכשו 17,600 שקיות-אשפה לחלוקה לתושבים במצבי חירום רכישות ציוד לחירום16
לאיסוף ופינוי אשפה,  נרכשו מכשירי קשר, תיקי עזרה ראשונה 

ציוד חילוץ לצוותי סע"ר ועוד.
־הפצת מידע במצבי חירום לכלל עוב17

די העירייה והנחיות לתושבים
במסגרת פקודת "זמן יקר" )מתיחות בסוריה( ובעקבות מספר 

מקרים של רעידות אדמה, הועברו הנחיות לכלל עובדי בעירייה 
ולתושבים באמצעות סמנכ"ל התקשורת.

צונאמי, הפצת מידע לראשי מכלולים 18
ובפרט למוסדות החינוך, דרכי פעולה

בוצע, בהתאם להנחיות הועדה ההיגוי הבין משרדית לרעידות 
אדמה.

שיפור המוכנות, כתיבת 19
נהלים,התאמת תרחישי הייחוס לעיר

נכתב תרחיש ייחוס אשר הועבר לפקע"ר לחתימה ואישור יעודכן 
במהלך 2014.
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"מגוונים" רשת מרכזים רב-תחומיים, המשיכה להעניק 
בשנת 2013, שלל פעילויות ואירועים המרכזיים, שחלקם 

מרוכז כאן.

חוגים
רשת מגוונים מפעילה מערכת מגוונת ורחבה של חוגים בכל 
התחומים, באיכות גבוהה, ע"י צוות מדריכים מעולה ובהיצע 
מגוון. אשתקד היו לרשת אלופים ואלופות רבים, יוצאי חוגי 
הספורט השונים. חוגי המחול התרחבו והתעצמו בתחומי 

הפולקלור, המחול המודרני והקלאסי, הפלמנקו ואף ריקודים 
סלוניים. הלהקות הייצוגיות "מחולה" ו"תות שדה" הופיעו 
בפסטיבלים יוקרתיים שונים ואחוז גבוה מאד מילדי העיר 

השתתפו בחוגים השונים.

בסקר שביעות רצון שנערך בקרב תושבי העיר, נמצא כי כ- 83 
אחוז מהתושבים המשתמשים בשירותי הרשת מרוצים ממגוון 

החוגים, איכותם ורמת ההדרכה.

חוגי ספורט
נבחרת הליגה של מגוונים בהתעמלות קרקע ומכשירים, 

הפועלת במגוונים קריית הצעירים, זכתה זו השנה השביעית 
ברציפות באליפות הארץ בהתעמלות קרקע ומכשירים. 

הנבחרת המורכבת ממתעמלות מגוונים אלון, גולן וקריית 
הצעירים קטפו את המקומות הראשונים באליפות הארץ 

למרכזי הקהילה והספורט. 
נבחרת ההתעמלות האמנותית במגוונים גולן זכתה במקומות 

הראשונים באליפות הארץ למרכזי הקהילה והספורט וכן 
השתתפו באליפות הארץ וזכו במקום השישי והמכובד.

נבחרות הג'ודו של מגוונים קריית הצעירים וגולן, התחרו 
באליפויות שונות וזכו במקומות הראשונים. באליפות ישראל 

לילדים זכה רועי רזניק, ממועדון הג'ודו במגוונים גולן, במקום 
השני -  והוא סגן אלוף הארץ למשקלו.

הגיל הרך ותוכנית יול"א בגני הילדים
תכנית יול"א )יום לימודים ארוך( בגני הילדים פעלה בשנה"ל 
תשע"ג ב- 46 מגני הילדים העירוניים ואילו בשנה"ל תשע"ד 

היא פועלת ב-51 גני ילדים. במהלך השנה פעלו התוכניות 
החינוכיות והקהילתיות שפת הג'ירף בחיי היום להתנהגות 

לא אלימה, ”דובי של שבת“, גישור בגני הילדים, ”העבר את 
זה הלאה“ עם צהרון אוסישקין במגוונים אלון, ”תמיד עולה 

המנגינה- משירי הלהקות הצבאיות" במגוונים גולן, 
”קהילולה- חגיגת שבועות" במגוונים רסקו, ”חוגגים יום הולדת 

לרמת השרון“ במגוונים קריית הצעירים, הפנינג ירוק- מחזור 
ואיכות סביבה במגוונים נווה גן, מצעד לפידים ופרויקט ריקוד 

ושירה במגוונים אלי כהן. 
בחנוכה האחרון התקיים אירוע" אצלנו בחצר" במגוונים גולן. 

יחודו בכך, שהוא תוכנן בשיתוף עם ההורים, הצוות החינוכי 
וצוות המרכז. והוא נסוב סביב ערכי החג:  אור, גבורה, ניסים 

ונתינה.
שני מעונות היום הפועלים במגוונים - מעון "צעירון" במגוונים 

קריית הצעירים ופעוטון "תלתן" במגוונים אלי כהן, פועלים 
בתפוסה כמעט מלאה.

במרכזי מגוונים השונים מופעלים חוגים ותוכניות שונות לגיל 
הרך, מועדוני התרבות "ילדודס" לגילאי 2-4 ו"קטקטים" 

לגילאי 3-6 ,משחקיית "קשרים" במגוונים קריית הצעירים, 
פעילות ”כמו בגן“ במגוונים נווה רסקו  וחדר הג‘ימבורי 

במגוונים גולן.

צהרונים
צהרוני מגוונים פרוסים בכל בתי הספר בעיר. במסגרת 

הפעילויות הקהילתיות ילדי הצהרונים לוקחים חלק במיזמים 
קהילתיים. כך ילדי צהרון מגוונים נווה רסקו משתתפים 
בפרויקט בין דורי, ועברו בשנה שעברה סדנא והכשרה 

בקבלת כלים גישוריים, ילדי צהרון מגוונים  גולן לקחו חלק 
בפרויקט סביב אמן ישראלי )השנה, אריק איינשטיין(, ילדי 
צהרון אוסישקין, הפועל  במגוונים אלון, השתתפו בפרויקט 

”העבר את זה הלאה“ עם ילדי הגנים ברובע וילדי צהרון 
מגוונים נווה גן השתתפו בהפנינג ירוק ובפרויקט סביב אמן 

ישראלי.

קייטנות 
השנה קיימנו במגוונים מגוון רחב של קייטנות בהשתתפות 

של כ- 3,500 מילדי העיר. זהו מפעל הקייטנות הגדול ביותר 
ברמת השרון הודות לאמון התושבים באיכות הקייטנות 

ומקצועיות הצוות. 

נוער
השנה התקיימו שתי משלחות נוער: 

האחת משלחת "חוויה אינטרנשיונל" שיצאה לניו יורק זו השנה 
השישית,  ומשלחת ה - G.L.J.B, שנסעה בפעם השנייה 

ללונדון ונפגשה עם מאות בני נוער יהודיים מרחבי העולם. 
בשנה הקרובה יצטרפו שתי משלחות נוער אשר ייסעו האחת 
לחילופי משלחות עם  גרמניה והשנייה לחילופי משלחות עם 

הונגריה.
בנוסף, השנה התקיימה תחרות ”רוק ברמה“ בה השתתפו 

12 להקות מרחבי הארץ ובחודש יוני תתקיים התחרות 
בפעם השניה בהשתתפות 12 להקות שיתחרו על כרטיסים 

יוקרתיים.  
הנוער פועל במרכז הנוער "הכבריה". במרכז פועל חדר חזרות 

וכן קבוצות מנהיגות לנוער.
תנועות הנוער הרחיבו גם הן את  פעילותן. בני עקיבא גדלו 

והתרחבו בשנה הוחלפת. ואילו שבט הצופים ”נווה מגן“ , 
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שחוגג השנה יובל להיווסדו, הרחיב את שורותיו והוא מונה 
היום כ- 950 חניכים.

הקתדרה
גם בשנת הפעילות החולפת המשיכה הקתדרה רמת השרון 

להוות פינת חמד של תרבות והעשרה למבוגרים תושבי רמת 
השרון והסביבה. אלפי משתתפים גדשו את אולמות ההרצאות 

ואת המרכז לתרבות הגוף הפועל במקום ונהנו משפע של 
קורסים , הרצאות וערבי תרבות , שמאפיינים את המקום. 
בשנה הקרובה עתיד להיפתח גן המייצגים. הגן יהיה במה 

לאמנים להצגת עבודתם במרחב הציבורי.

קהילה והנהלות ציבוריות 
מגוון אירועים קהילתיים התקיימו בשנה החולפת במרכזי 

מגוונים, להם היו שותפות ההנהלות הציבוריות, בהם חברים 
תושבים מתנדבים. בין האירועים שהתקיימו: ”היום הירוק“ 

ו“העבר את זה הלאה“ במגוונים אלון, ”קהילולה“ ופרויקט בין 
דורי במגוונים נווה רסקו, "תמיד עולה המנגינה" מופע של 

ילדי גני הילדים במגוונים גולן ו“נוסטלגיה“ בהשתתפות ילדי 
הצהרונים של מגוונים גולן ונווה גן, ”מימונה“ במגוונים קריית 
הצעירים ופעילות של ילדי הגנים בשיתוף עם מגוונים קריית 

הצעירים אשר חגגו יום הולדת לרמת השרון.
"עושים טוב", פרויקט בו ילדי הצהרונים ותושבים לקחו חלק 
ותרמו למען הזולת בעיר ומחוצה לה. דיוקן מקומי- פרויקט 

של המרכז לתקשורת קהילתית בו תושבים יצרו סרטים 
דוקומנטריים בני ארבע דקות בהשראת היוזמה של היוצר 

בן שני של הרצועה הדוקומנטרית ”4 דקות“. כמו כן, מקיים 
המרכז לתקשורת קהילתית את הפרויקט ”משפחות עורכות 

זיכרון“ זו השנה השלישית, השנה השתתפו 3 משפחות אשר 
יצרו סרטונים לזכר יקירם.

התחדשות יהודית 
השנה התקיימו פסטיבל הקולנוע השביעי, מנייני תפילות 

יום הכיפורים ברחבי העיר, וחממות קהילתיות בהן פיתחו 
והפעילו תושבים, ביחד עם צוותי מגוונים, פעילויות למען 
הקהילה כדוגמת העבר את זה הלאה, פעילות בין דורית 

ושבבה - קבלת שבת פלורליסטית לכל המשפחה. בחנוכה 
התקיים לראשונה האירוע "בתים מדליקים" שבמסגרתו שלוש 

משפחות מהעיר פתחו את בתיהן בשעות הערב לאירוח 
תושבים לכבוד חנוכה. בכל בית התקיימה הדלקת נרות 

ופעילות תרבותית. הרעיון העומד מאחורי היוזמה הוא מתן 
הזדמנות לתושבים להכיר טוב יותר את שכניהם הקרובים 

והרחוקים. להתחבר לאנשים שאנחנו פוגשים במכולת, בדואר 
ובתור לרופא. 

המרכז להתנדבות
המרכז, מפעיל אלפי מתנדבים לאורך השנה. השנה הרחיבו 

את פעילותם קבוצת ”תות ירוק“  המובילה את מהפכת איכות 
הסביבה ברמת השרון ופעילי שפת הסימנים אשר לימדו 

לדבר את שפת הסמנים ומנגישים אירועים קהילתיים לטובת 
החרשים.  כמו כן, הורחבה פעילות משפחות מתנדבות 

בשיתוף עם מגוונים נווה רסקו וכן עם תושבים מתנדבים 
נוספים.

פורום שולחן עגול, המורכב מראשי אירגוני המתנדבים בעיר, 
המשיך להוביל את תהליך הנגשת העיר, וכך תחנות אוטובוס 

הונגשו השנה לנכים  ועוד נכונו פעילויות נוספות במהלך 
השנה הקרובה.
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המרכז לתקשורת קהילתית
המרכז לתקשורת קהילתית הרחיב ועיבה השנה את פעילותו.
פעילי התקשורת הקהילתית בקבוצה ”דוק שרון“ הפיקו סרט 

דוקומנטרי באורך מלא: "צומת חיים" על איש שב"כ שלקח על 
עצמו לטפח קבוצת בני נוער חריגים ולהביא אותם עד לגיוס 

לצבא.
באביב האחרון התקיים כנס מקצועי של מרכזי הטלוויזיה 

הקהילתית במחוז מרכז בשם:  "דיוקן מקומי" בהשתתפות 
פעילים מ- 15 מרכזים, במסגרתו הרצה העיתונאי והיוצר בן 

שני על הפרויקט הדוקומנטרי שיזם ”4 דקות“ במסגרת תכנית 
”עובדה“. כחודש לאחר הכנס התקיים פסטיבל אזורי לסרטים 
קצרים -“דיוקן מקומי“.  הסרטים נוצרו בהשראת הפרויקט ”4 
דקות“. לתחרות הוגשו 20 סרטים קצרים, מיוצרים הפעילים 

בטלוויזיה הקהילתית במחוז מרכז. הזוכה במקום הראשון הוא 
הסרט "חוסאן" בהפקת פעילים מקבוצת "דוק שרון" – פעילי 

הטלוויזיה הקהילתית ברמת השרון.
בנוסף, זו השנה השלישית שנפתח פרויקט ”משפחות עורכות 

זיכרון“ בשיתוף עם סניף יד לבנים בעיר. שלוש משפחות לקחו 
השנה בפרויקט חלק ויצרו סרט אישי על יקירם שנפל. 

המרכז מפתח פעילויות ביחד עם גופים קהילתיים בעיר, וכך 
השנה פעל במועדון החברתי של ”אנוש“ והנחה סדנא של ”דוק 

יוצר“ - וידיאו תרפיה.
בנוסף, התקיימו סדנת צילום פיגורה ועירום, סדנת צילום 

לאמני רמת השרון )סדנה לימודית בצילום סטודיו מקצועי של 
עבודותיהם( בהנחיית חנן שפיר.

המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה 
בשנה שעברה חידש המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה את 
פעילותו ואילו בשנה האחרונה הוא הרחיב את הפעילות. 
כך התקיימו להם בשנה החולפת עשרה גישורים במגוון 
תחומים: משפחה, שכנים, עסקי, תושב- רשות, בעבודה 

ועוד. בנוסף התקבלו עוד כ - 18 פניות שלא הבשילו לגישור 
)לעיתים גם מלאכת התיאום, "האינטייק" מסייעת בריכוך 

היחסים בין הצדדים ולעיתים, הצד השני לא מעוניין להגיע 
לגישור(.

המרכז פועל גם בגישור והובלת דיאלוג בין אנשים, וכך עזר 
וסייע המרכז בבניית הסכמות בבתים משותפים. המרכז הוביל 

תהליכי דיאלוג בקרב שכנים סביב נושא הבניין המשותף. 
הפרויקט נערך בשיתוף עם מחלקת הרווחה בעירייה.

בנוסף לגישור בין אנשים מעביר המרכז לגישור סדנאות גישור 
בתחומים שונים ולקהלי יעד משתנים. כך התקיימו בשנה 

החולפת פעילויות גישור בגני תכנית יול“א וכן בצהרוני מגוונים. 
השנה יורחבו הסדנאות ויגיעו לגנים ולצהרונים נוספים. כמו כן 

התקיים קורס גישור מסמיך לתושבי רמת השרון  והסביבה.

תקדים
הקרן לאחריות הדדית נכנסה השנה לשנתה השנייה, 

והרחיבה את פעילותה בגיוס משאבים וכספים לטובת פארק 
הנגישות, פיתוח מועדון הנוער כבריה והפעלת קבוצות נוער 
ליזמות בקהילה. בשיאו התקיים אירוע ארט - תקדים באזור 

התעשייה בנווה מגן, בו לקחו חלק אלפים מתושבי העיר  
ורכשו יצירות אמנות, כשכל ההכנסות הן לטובת הפארק 

הנגיש שיוקם בקרוב במתחם אציל.
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 מלאכה נפלאה, על טהרת ההתנדבות, למען 

הקהילה.
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היחידה אמונה על מערכות המיחשוב והמידע לרבות 
תשתיות תקשורת של אגפי העירייה ומערכת החינוך. 

מערכות הליבה של העירייה מפוקחות ע"י היחידה וכוללות 
את המערכת הפיננסית, שכר וכ"א, הנדסה, חינוך, רווחה 

ולוגיסטיקה. 
היחידה עוסקת גם ברישוי ושירותי תחזוקה ותמיכה של 
חברות שונות בתחום החומרה, התוכנה ואינטגרציה בין 

השניים.

היחידה מטפלת בתחזוקה השוטפת של מחשבי העירייה 
ומחשבי מערכת החינוך כמו כן מטפלת היחידה בפרוייקטי 

מיחשוב במערכת החינוך כגון: מימוש הקצבות מפעל הפיס, 
פרויקט מחשב לכל ילד, אופק חדש, מנב"ס והנה"ח בתי 

ספר, אבטחת מידע, מיחשוב ספריות בתי הספר, תשתיות, 
הקמת כיתות ניידות, חכמות ומקוונות, ניהול חוגים ופעילות- 

קונסרבטוריון ומרכז רקפת, תוכנת שליטה ועוד.
היחידה עוסקת בתחום אבטחת מידע, מצלמות אבטחה, 

איחסון ואירכוב, גיבוי, drp במסגרת היערכות למצבי חירום, 
הצטיידות טכנולוגית לרדיו המקומי ואתר האינטרנט. 

יעדי המחלקה לשנת 2013 שהושגו: 

1( מכרז למערכות הליבה – תהליך השדרוג, ההטמעה, 
ההסבה ופיתוח הממשקים כמעט שהגיעו לסיום. 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, תווי חניה ומענה קולי-אנושי 
וממוחשב . כל זאת ועוד, בעלויות מופחתות מאלו ששולמו עד 

כה.

2( הסתיים פרויקט מיחשוב הארכיון ההנדסי. התיקים 
הסרוקים ניתנים לצפייה באתר האינטרנט החדש.

3( שדרוג והרחבת תשתיות התקשורת- נמשכה התקנת       
סיבים אופטיים ורשתות אלחוטיות )wifi( ברחבי העיר.

4( נמשכה פריסת מצלמות אבטחה ברחבי העיר ובבתי הספר 
מקושרות ל"מוקד רואה" הממוקם במוקד העירוני ומאויש 24 

שעות ביממה.

5( סריקת חומרים כללית וקישורם למערכות התפעוליות 
השונות ולמערכת לניהול מסמכים במחלקות העירייה כגון: 

פיננסים, כ"א, ספריה וארכיון עירוני. זאת כחלק מחזון העיר 
הירוקה.

6( השלמת הצטיידות כיתות חכמות ומקוונות בבתי הספר

7( שודרגה תוכנת המוקד במסגרת מגמת שיפור השירות 
לאזרח

8( החלה ההיערכות לרפורמה ברישוי עסקים

9( 20 משפחות השתתפו בפרויקט "מחשב לכל ילד"

10( בוצע רישום אינטרנטי לגני הילדים והוטמעה מערכת 
שיבוץ ממוחשבת ממומשקת לשכבת אזורי הרישום במערכת 

.gis -ה

11( נרכשה מערכת לניהול פעילות מרכז טיפולי רקפת.

מערכות מידע
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היחידה לפניות הציבור משמשת ערוץ דו-כיווני, של פניות 
תושבים בנושאים שונים לבין תגובות של מחלקות ואגפי 

העירייה לפניות אלו. הפונים מעודכנים באמצעות המיילים, 
או טלפונית לגבי תוצאות הטיפול.

הפניות נעשות במספר דרכים: מכתבים, פקסים, דואר 
אלקטרוני, בטלפון ובפגישות אישיות.

יש לציין , כי מרבית הפניות מגיעות כיום באמצעות הדואר 
האלקטרוני – ומועברות בו ביום למנהלי המחלקות / אגפים 

לבדיקה, טיפול ותגובה.

פניות דחופות )נזילות מים, השקיה בחורף של גינות ועוד(, 
מטופלות מיידית. יתר הפניות נבדקות ומטופלות עד כשבועיים 

מיום הפניה.

האתר העירוני הינו הפעיל ביותר במחלקה )בהתייחס לפניות 
בפקסים או דואר( ותושבים רבים )כולל אזרחים משאר 

הישובים בארץ( נעזרים באתר לפניות, לתלונות ולקבלת מידע 
כללי.

ערוץ זה כאמור מאפשר תשובות מיידיות ומהווה נדבך חשוב 
בשרות לציבור התושבים.

סה"כ פניות שנתקבלו ביחידה במהלך 2013 היה 757 פניות.

משרד הפנים
שירותי מירשם האוכלוסין של משרד הפנים הניתנים לתושבי 
רמת-השרון החל מחודש ספטמבר 2005, הם הקלה גדולה 

מאד על תושבי העיר. 
בשנת 2013 , התקבלו כ-4263 בקשות לשירותים בשורה 
נושאים, שהיחידה הוסמכה להעניקם לתושבי רמה"ש ע"י 

משרד הפנים: 
דרכונים, תעודות זהות, תעודות לידה, תעודות פטירה, שינוי 

סטאטוס, תמצית רישום, רישום נולד, שינוי מען ועוד.
מרבית הבקשות היו בגין דרכונים ושינויי מען.

בשנת 2013 משרד הפנים החל בפיילוט הביומטרי, תעודות 
זהות ודרכונים-ע"פ חוק הביומטריה,לתקופת מבחן של 

שנתיים למעוניינים בכך. המידע פורסם לתושבים והמעוניינים 
הופנו למשרד הפנים בהרצליה.  

היחידה מפרסמת  באתר העירוני את המידע לגבי השירותים 
המתבצעים במחלקה וכן תעריפי הדרכונים וההנחות הניתנות 

למשלמים באמצעות האינטרנט, זאת עפ"י הודעות ועדכונים 
של משרד הפנים.

תווי חניה
בשנת 2012 החל מ 15.1.12 הוחלפו התווים לכל תושבי 

רמת השרון.
התווים החדשים מוגבלים לתקופה של שנתיים עד  

31.12.2013 )ובינתיים הודיעה העירייה על הארכת תוקפם(.

במהלך שנת 2013 חולקו כ 4959 תווי חניה לתושבי רמת-
השרון עפ"י הקריטריונים שנקבעו:

•התווים ניתנים לבעלי רכב פרטי ואופנועים בלבד ) רכב 
מסחרי עד 4 טון בלבד(.

•רכב ממקום העבודה מחייב אישור ממקום העבודה על 
הצמדת הרכב לנוהג ברכב )בנוסף לת.ז. ורשיון רכב בתוקף(

•במקרה בו הרכב לא רשום ע"ש תושב רמת השרון,  יש 
להציג תצהיר חתום בפני עו"ד, על כך שהרכב צמוד 24 שעות 

ביממה לתושב.
•בעל רכב המוכר את רכבו או עוזב את העיר )עפ"י רישום 

בת.ז( מחויב להחזיר את התו שקיבל לרכבו .
•מידע מפורט מופיע באתר העירוני תחת הכותרת – המחלקה 

לפניות הציבור.
 

מכירת כרטיסים לים
כמדי שנה בעונת הרחצה, העירייה רוכשת מהזכיין )בתל-
אביב( כרטיסים לים במחיר מסובסד, לתושבי רמת השרון 

בלבד.
הכרטיסים לים הינם עבור חוף הצוק וסי-אנד-סאן, הנמכרים 

בשני שלבים:
שלב א' לתקופה : מאי עד יוני – נמכרו כרטיסים לימי שבת 

בלבד.
שלב ב' לתקופה : יולי עד סוף אוקטובר )סיום עונת הרחצה( 

נמכרו כרטיסים ליום חול ושבת.
מחירי הכרטיסים נותרו כפי שהיו בשנים קודמות.

3 ₪ עבור ילד )מגיל 13 ואילך( שוטר, חייל, גמלאי, סטודנט 
ונכה. 5 ₪ עבור מבוגרים. ילד עד גיל 12 - הכניסה חינם.

סה"כ כרטיסים שנמכרו-2231

זכיין הכרטיסים מעיריית תל-אביב לא אפשר השנה החזרת 
כרטיסים שנמכרו לתושבים ולא נוצלו על ידם. 

פרסום על מועד מכירת הכרטיסים מתפרסם בכל עת באתר 
העירוני ובמקומונים.

                                                                                                    

פניות ציבור
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הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות ברמה"ש, 
הינה יחידה  עירונית עצמאית        

שתפקידה לתאם בין הגורמים השונים העירוניים והארציים 
העוסקים בצמצום עבריינות   

אלימות בריונות שימוש בסמים ובחומרים ממכרים אחרים.

הרשות פועלת זה כ-14 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 בהנחיית ראש העירייה וממלאת מקומו,למתן 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 בפעילות 
הרשות למניעת אלימות והתמכרויות, במטרה להעמיק  את 

העמדה הקהילתית נגד השימוש בסמים ואלכוהול והתנהגויות 
אלימות לסוגיהן. הראציונל המנחה את כלל הפעילויות הוא 

של  "קהילה למען קהילה, 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..

  
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 - מישנה הינה אחת המטרות המרכזיות 

לצורך יצירת שינוי חברתי.  כדי  לקדם מטרה זו פועלת 
הרשות למניעת אלימות והתמכרויות באינטנסיביות לגיוס 

הורים ולרתימתם להיות מעורבים בפעילויות השונות,  
המוצעות 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 8 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
 הסיירת פועלת יותר מ-10 שנים ונחשבת לאחת 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-רווחה".

3."מידעון להורים"
המידעון מתפרסם מדי חודש ומטרתו להעביר מידע בנושאי 

הורות בכלל ובנושאי התנהגויות סיכוניות בפרט. המידעון 
מופץ לאלפי בתי - אב.

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות
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תחום הנוער  בקהילה:
פעילויות רבות מושקעות בקרב בני נוער במסגרת החינוך 

הפורמאלי, בשיתוף אגף החינוך ובמסגרות הלא פורמליות, 
בשיתוף  אגף-רווחה המתנ"סים, אגודת הספורט וגורמים 

נוספים ברשות המקומית ובקהילה. לפעילויות אלה מוקדשות 
משאבים ומאמצים רבים, הפעילויות מותאמות תרבותית לבני 

נוער, 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 היומיום 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 זה כשנתיים, במטרה 

להעלות את המודעות בקהילה לסכנות האלימות והתמכרויות 
השונות. זאת, באמצעות פעילות חווייתית 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, מציל"ה והרשות הלאומית למחמה בסמים 

ואלכוהול במשרד לביטחון פנים.

 תחום אכיפה:
השנה תוגברה פעילות האכיפה, בשל שפע יוזמות חקיקה 

חדשות בתחום תופעת השיכרות. זאת לאחר שעלתה על סדר 
היום הציבורי, בעקבות מספר אירועי פשיעה חמורים מאד 

שבוצעו ברחבי הארץ בידי  צעירים שבהשפעת אלכוהול. עיקר 
המאמצים בתחום האכיפה ברחבי רמת השרון היו מול בעלי 

ה"פיצוציות". הפעילות כללה  פעילות הסברה של מתנדבי 
"מושבה בטוחה", פקחי  העירייה משטרת גלילות לצד מספר 

רב של פעילות אכיפה כלפי בעלי ה"פיצוציות", כדי לצמצם 
מכירת האלכוהול לקטינים  ואיסור שתיית אלכוהול במקומות 

ציבוריים.  

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות
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הספריה המרכזית חזרה לבית יד לבנים באמצע שנת 
2013 לאחר שיפוץ הבית.

בספריה הוחלפה התקרה והתאורה.
• הרשת המשיכה, בשיתוף עם מערכת החינוך,  את התוכנית 

היישובית לעידוד הקריאה. בנוסף נבנתה תוכנית עידוד קריאה 
פרטנית ל-6  בתי"ס יסודיים ותלמידי חט"ב. התכנית כללה 
מפגשים לתלמידי בתיה"ס היסודיים עם סופרים ומשוררים, 

כמו: שלומית כהן-אסיף, חנה ליבנה, עפרה גלברט, אורית רז, 
גליה עוז, משה גרנות.

• "קוראים בגדול"- לכל תלמידי כתות א' בשבוע הספר העברי: 
שעת סיפור עם ראש העירייה, 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.

• סדנת קריאה וכתיבה לתלמידי כתות ד' בבית ספר דורון עם 
הסופרת גליה עוז.

פעילות "לילה לבן בספריה" לילדי כיתות ג' ממשיכה לגרוף 
הצלחה, גם במתכונתה המקוצרת )ימי שישי בין השעות 

20:00-24:00(. הפעילות נעשית בשיתוף עם אגף החינוך 
וכוללת הכשרה והעמקת הידע של המדריכים הצעירים, בד 

בבד עם הפעילות לעידוד הקריאה בקרב הילדים.

פעולות העשרה למבוגרים כוללות בעיקר מפגשים עם 
סופרים. השנה התארחו מאיר שלו , יאיר גרבוז.

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 בהנחיתה של 
הסופרת חנה ליבנה.

שירותים נוספים לקוראי הספריה: גישה חופשית מהבית 
לקטלוג הספריה ולמבחר כתבי עת דיגיטליים )למנויי הספריה 

בלבד(. ספרים קוליים: מיטב הכותרים בהקראת שחקנים 
מוכרים, סופרים וקריינים מקצועיים - פתרון מעולה לכבדי 

ראיה, לאנשים בנהיגה ממושכת או בפעילות שאינה מאפשרת 
להתיישב עם ספר ביד וסתם אם רוצים להתענג על ספר כמו 

בשמיעת קונצרט משובח .

רשת הספריות הציבוריות 
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