פעילות אגף
החינוך
לשנת הלימודים
תשע"ז

מחלקת גני ילדים
הגן בחווה פעילות קיימות
"הגן בחווה" מהווה מרכז העשרה לגני ילדים,
צוותי חינוך וקהילה ומשמש להפצת ידע בתחום
לצוותים חינוכיים ,לטיפוח וכיבוד ערכי הסביבה
והטבע .

המודל שבו מופעל הגן נקרא "הגן הזה הוא אני"
שמשמעותו לייצר לכל ילד/ה את השביל הייחודי
שלו ,תוך התייחסות לנקודות החוזק שבו.

אשכול קש"ת (הבילויים) –
הפנינג קיימות
אשכול קשת ,חרט על דגלו את נושא הקיימות
ולסיכום הנושא התקיימו בהפנינג תחנות הפעלה
ויצירה שונות שהמשותף לכולן היו הקיימות,
השימוש בחומרים מהטבע ועידוד המחזור
באמצעות הכרת סוגי פחים למחזור

פרס חינוך ארצי לאשכול
ערמונים
אשכול גנים ערמונים זכה בפרס חינוך ארצי
לשנה"ל תשע"ז .המוטו החינוכי המלווה את
האשכול הוא  :למידה מתוך סקרנות הילד
שנעשית מתוך חוויה וחקירה.

אירוע שיא שחמט
בעיריית רמת גן חושבים כמה מהלכים קדימה
ומרחיבים מידי שנה את תכנית השחמט בגני
הילדים העירוניים .השנה נטלו חלק  43גנים,
ובתמונה -אירוע השיא – משחק סימולטני הורים
וילדים באולם מרום נווה.

מועדון הורים אשכולי
קבוצות ההורים של מועדון הורים אשכולי
מתקיימות באשכולות הגנים ,במחירים מסובסדים
ועוסקות בדילמות וקשיים שאופייניים להורים
לגילאי הגן .ההורים מקבלים ידע וכלים להורות
מודעת ,רגועה ומספקת ,תוך שיתוף והתייעצות עם
המנחה המקצועית והמנוסה ועם חברי הקבוצה.

חוגגים עצמאות – מרום נווה
טקס יום העצמאות באשכול מרום נווה הפך
למסורת שבה הורי ילדי הגנים מגיעים כולם לחגוג
את יום ההולדת למדינה .חוויה מרגשת שמלווה
בתחושת יחד עם המון שמחה .בטקס ילדי הגנים
רוקדים ושרים יחד עם צוות הגן.

מחלקת עליה
תאטרון נוער ,מיועד לתלמידי כיתות
ו' – ח'.
פרויקט חדש וייחודי פרי שיתוף פעולה של
המחלקה לעליה וקליטה ,אגף החינוך ומשרד
לעליה וקליטה.
הפרויקט פותח במטרה לסייע לבני נוער עולים ובני
עולים בסיכון ,המתמודדים עם משברי הגירה,
קונפליקט תרבויות וחווים קשיים בהסתגלות
נורמטיבית לחברה ישראלית דרך אומנות הבמה.
במהלך השנה ,בפרויקט השתתפו כ 20 -נערים,
משישה בתי ספר בעיר :עתיד ,הלל ,אביגור ,בן
גוריון ,יהל"ם וחשמונאים.
רובם עולים חדשים ,וותק בארץ של שלוש שנים
ומטה.

עם לימודי עברית בערב .באולפן לומדים תלמידים
משלל מדינות ביניהן קולומביה ,רוסיה,
אוקראינה ,ארה"ב ,הונגריה ופולין.

חוג צילום באמצעות הטלפון
הנייד לבני נוער עולים
חוג המלמד בניית קומפוזיציות וצילומן באמצעות
הטלפון הנייד .החוג היה לבנות בגילאי ,11-14
באורך של כ 15-מפגשים שבועיים וזכה לתגובות
מעולות .הילדות נהנו מאוד ,קיבלו מיומנויות
חדשות וצברו חוויות ..את החוג העבירה המתנדבת
מרינה ברדיצ'בסקה.

חוג צילום למבוגרים
אולפן לצעירים עולים בגילאי
:20-40
מחלקתנו מפעילה פרויקט אולפן עירוני בעל
ייחודיות רבה בשל העובדה שהלימודי
מתקיימים בשעות הערב ,והדבר מאפשר
לתלמידים לשלב עבודה בבוקר

חוג של כ 5-מפגשים לעולים דוברי אנגלית
המלמד את יסודות הצילום .כל שיעור נלמד נושא
אחר והוסבר כיצד לצלם תמונות איכותיות
ומעניינות .היו משובים מעולים על החוג והיה
ביקוש לחוג המשך בשנה הבאה או חוג נוסף
מעמיק יותר .את החוג העבירה המתנדבת מרינה
ברדיצ'בסקה.

סיום קורס הכנה לכיתה א'

אולפן לתיכוניסטים בתוך תיכון
"אורה מודיעים"
השנה נפתח לראשונה אולפן לתלמידים עולים
ומהגרים תיכוניסטים בתוך תיכון "אורה
מודיעים" .אולפן נועד לתלמידים אשר עלו לארץ
במהלך שנת הלימודים הקודמת ולא רכשו עדיין
את השפה העברית בצורה מספקת על מנת
להשתלב בכיתה ולגשת למבחני בגרות.
תלמידים למדו יומיים באולפן ויומיים יחד עם
חבריהם לכיתת אם .סה"כ השתתפו באולפן כ –
 15נערים.

קורס ייחודי – קורס הכנה לכיתה א' – בשיתוף
פעולה של משרד עלייה וקליטה ,מחלקת עלייה
וקליטה בעיריית רמת גן.
קורס זה נועד לילדים העולים בשנה הבאה
(תשע"ח) לכיתה א' למסגרות החינוך
העירוניות .קורס זה הינו ייחודי בכך ששילב 10
מפגשים המכינים את הילדים לקראת עלייה
לכיתה א' יחד עם סדרת מפגשים להורים.
הקורס לילדים הועבר בשפה העברית ואילו
ההרצאות להורים הועברו ב 2-שפות :רוסית
ואנגלית .הקורס מתאים הן לעולים שעלו מברית
המועצות והן עולים שעלו ממדינות שונות
שדוברות את השפה האנגלית.
בסדרת המפגשים להורים בהנחיית אנשי מקצוע
מתחום חינוך והתפתחות הילד ההורים קיבלו
כלים אשר יסייעו לילדיהם בקליטה מיטבית
במערכת החינוך העירונית ,בכניסתם לכיתה א'.
בקורס השתתפו כ 15-ילדים – חשוב לציין שכל מי
שהתחיל את הקורס גם סיים אותו ,השתתפות
ההורים בהרצאות הייתה .100%

חוג אנגלית לקטנטנים
החוג יועד לילדים בגילאי טרום גן ,מיועד לעולים
דוברי אנגלית בגילאי  .3-6היו  2קבוצות נפרדות:
גילאי  ,3-4גילאי  ,5-6התקיים שיעור פעם בשבוע
והיו כ 10-מפגשים .בכל שיעור נלמדו אותיות
מילים וכל זאת באמצעות משחקים ,שירה ,ריקוד
ואמצעים חווייתיים נוספים .את החוג העבירה
המתנדבת ג'יל פליקס ועזרה לה המתנדבת דניאל
דיאן בועז.

מחלקת חינוך
חברתי-ערכי
כנס מתגייסים
כמדי שנה יוצאים כ 1,400 -תלמידי כיתות יב לכנס
מתגייסים בבסיס הצנחנים בא"ח  35במטרה
לחשוף את בני הנוער לתפקידים שונים בצבא.

תו תקן של מועצת תלמידים

מסע ערכים
מדי שנה יוצא צוות החינוך חברתי של בתי הספר
העל יסודי והיסודי למסע ערכים .השנה יצא הצוות
למסע בירושלים .במהלך המסע עובר הצוות ברור
של מושגים ערכיים ,לימודיים עם תוכן חינוכי
המגבש את הצוותים מסכם את השנה שעברה
ומתכונן לקראת שנה"ל הבא.

פיילוט ארצי -רמת גן מובילה
את התכנית למעורבות חברתית
לתלמידים בכיתות ט
התכנית משלבת התנסות מעשית במעורבות
חברתית עם למידה עיונית ,ערכית ורגשית
במסגרות שונות החל משכבת תלמידי כיתות ט

כנס משותף למקומות ההתנסות
ולרכזי המעורבות החברתית
הכנס נועד על מנת להדק את הקשרים הרחבים
והמגוונים הקיימים בעיר ,הנותנים מענה לתלמידי
העיר במקומות ההתנסות השונים ,כשהמטרה
הינה מימוש מיטבי במקומות ההתנסות ,העצמה
ולמידה משמעותית.

יום המעשים הטובים
מחלקת חינוך חברתי-ערכי מתכללת את יום
המעשים הטובים העירוני בכל האגפים והמחלקות
בעיר .שיאו של יום זה הוא באירוע המרכזי בכיכר
רמב"ם בהובלת מנהיגות הנוער העירוני.

השתלמות  HUBשל צוות החינוך
החברתי

ביקור של חנה שוורץ מנהל
חברה ונוער מחוז ת"א

"בא לגן" -המיזם החינוכי של
אהל שם בגני הילדים ברחבי
העיר
במסגרת התוכנית מעורבות חברתית בבתי הספר
התיכוניים נדרשים התלמידים להשתתף במיזם
קבוצתי למען הקהילה .תלמידי שכבת י"א מבית
ספר "אהל – שם" בחרו לקיים הפעלה חווייתית
לילדי הגנים ברמת גן.

קבלת מלגות ע"ש יעקב רוזן על
התנדבות בקהילה והישגים
לימודיים

ביכורי יצירה
תחרות ביכורי יצירה מתקיימת מזה  22שנה בעיר
ר"ג .תחרות זו משלבת יצירות בתחום השירה,
סיפורת ואמנות .קטעים נבחרים מתוך היצירות
מומחזים ומועלים למופע בהשתתפות תלמידי בתי
הספר העל יסודיים ובו גם מחולקים פרסים
ותעודות לזוכים וללוקחים חלק בתחרות.

קבלת מלגות ע"ש חיה נאור
שטורפר ז"ל על הצטיינות
חברתית
טקס חלוקת מלגות למצוינות חברתית ע"ש חיה
נאור שטורפר ז"ל התקיים ביום שני ה 8-במאי
באשכול פיס אהל
שם .המלגות הוענקו ל 25-תלמידים שנבחרו על ידי
מנהלי התיכונים ,על עשייה חברתית ותרומה
איכותית לחברה ולקהילה.

מחלקת חינוך חברתי-ערכי
ומחלקת נוער ,צעירים וסטודנטים
חינוך חברתי-ערכי לאורך כל
היום
שולחנות עגולים בנושא :הון אנושי מקדם רצפים
ושותפויות למרכזי חינוך חברתי יסודי ,מרכזי
חינוך חברתי על יסודי ומרכזי תנועות הנוער.

שבוע תנועות הנוער בבתי הספר התיכונים

ערב הוקרה למתנדבי הנוער ,הוענקו כ 30-אותות
הוקרה ליחידים ולקבוצות על התנדבותם בקהילה,
כ 550 -בני נוער השתתפו.

שבוע הנוער  -מעגלי שיח בנושא זהות יהודית
ישראלית  ,השתתפו כ 120-תלמידים.

מעגלי שיח בנושא :תוצאות סקר הצרכים ופעילות
קיץ לנוער ,השתתפו כ 150-תלמידים.
סקר צרכים עירוני בנושא שעות הפנאי לתלמידי
כיתות ז-יב
מנהיגות הנוער מובילה מעשים טובים ,ביתני
הפעלה ותרומה בכיכר רמב"ם

 11מיזמים חברתיים של מועצות התלמידים
והנוער הוצגו בכנס יוזמות חינוכיות עירוני.

מחלקת נוער ,צעירים וסטודנטים
תנועות הנוער
בשנת הלימודים תשע"ז עלייה ב 32-במספר
החניכים המשתתפים בתנועות הנוער 44% -
שבוע תנועות הנוער פעילות שיא של תנועות הנוער
בעיר :הפסקות פעילות בבתי הספר ובתיכונים,
שיעורי חינוך המועברים ע"י מדריכי התנועות,
מעגלי שיח" .בוקר תרבות" ביסודי  -פעילות
בנושא מניעת אלימות ברשתות החברתיות ע"י
מדריכי תנועות הנוער.

פתיחת שבט צופים חדש "ירדן" לתלמידי בתי
ספר :ערמונים ,ארנון ומכל"ל

מועצת נוער עירונית

מצעד לפידים עירוני של תנועות הנוער-כ2,500-
חניכים השתתפו.

מפגש צעירים בשנת שירות עם הנהלת העיר
ומנהלי מחלקות באגף החינוך.
חנוכת סניף בני עקיבא מרום נווה בנות בשכונת
עמידר

מועצת נוער עירונית ערכה סקר נגישות ב4-
רחובות ראשיים בעיר ,נמצאו כ 210-מפגעים.
בפגישה עם ראש העיר ,מר ישראל זינגר נמסרו
תוצאות הסקר במטרה לחדד נהלים לבתי עסק
בעיר ולסלק המפגעים.

יום שלטון הנוער  -חברי מועצת הנוער העירונית,
מתלווים לבעלי התפקידים הבכירים בעירייה
ולומדים על תפקידם וההקשר לחיי בני הנוער
בעיר.

"הנער של היום ,האזרח של המחר"  -פיילוט
ארצי בשיתוף עמותת נירים (שייטת) ומשטרת
ישראל .תכנית עירונית לבני נוער בנושא חוק,
משפט והישרדות בתנאי שטח.
תו תקן מחוזי למועצת הנוער העירונית

היחידה לקידום נוער

יריד תעסוקה לנוער  -כ 500-בני נוער השתתפו
ביריד התעסוקה בקניון אילון ,בו הוצעו מאות
מקומות עבודה לחופשת הקיץ.

קידום נוער-היל"ה  :קורס גלישת גלים ,גדנ"ע ,
חינוך חברתי-ערכי בהיל"ה ובמועדוני הנוער:
סדנאות למניעת התנהגויות סיכוניות ,טיולים ,ימי
כיף ,חגים ועוד .עולם העבודה :יזמות עסקית
בקפה חירייה ,מקומות תעסוקה ברחבי העיר.

תכנית קיץ לנוער " -נעולים ברמת-גן  -אין לאן
לברוח !"  4 ,חדרי בריחה" .עיר הילדים והנוער",
מתחם לילדים בשעות אחה"צ ולבני הנוער בערב:
מאהל זולה ,שולחנות משחק ,משחקי מולטימדיה,
סדנאות ,די.ג'י ,מעגלי שיח .כיתות אומן ,סרטים
מוזלים ביס פלאנט ובתיאטראות לב ,הצגות ללא
תשלום ,טיולים וימי כיף במועדוני הנוער
בשכונות ,בריכות במחיר מוזל ועוד .בשיתוף
מחלקת ספורט  11מוקדי ספורט וכושר באולמות
ובגינות הכושר.

מדריכים למניעת נשירה ב 4-בתי ספר .תלמידי
היחידה לקידום נוער  -היל"ה ,יצאו השנה לטיול
שנתי משותף עם תלמידי קידום נוער ערבים
מעכו .המטרה ,לבנות ולבסס קשרים אישיים
שימוססו את הדעות הקדומות .בין הפעילויות
שנעשו :סנפלינג מחומות עכו ,סיור בעיר העתיקה,
משחק כדורגל וארוחה משותפת האווירה הייתה
נהדרת ונוצרו קשרים מאד משמעותיים בין
התלמידים ובין הצוותים.

צעירים וסטודנטים

מפגש תושבים צעירים עם ראש העיר מר ישראל
זינגר ומחזיק תיק נוער ,צעירים וסטודנטים עו"ד
שי בכור ב"קומה השנייה".

שיתופי פעולה עם אגודות הסטודנטים במוסדות
להשכלה גבוה בעיר.

 330מלגות הוענקו לסטודנטים ,ששולבו
במעורבות חברתית במסגרות מגוונות בעיר
ומחוצה לה.

מסיבת רחוב לצעירים בפורים ,במתחם הבורסה
השתתפו כ 3,000-צעירים.

קורסים/סדנאות :כניסה לעולם התעסוקה ,יוזמים
עסק ,הדרך לעבודה ,חינוך פיננסי ועוד.
הרצאות במגוון נושאים :מימון המונים ,ניהול
תקציב ,ניהול זמן ,איך לבחור תחום לימוד ,בניית
אתרים ,פנסיה ,שיווק באינסטגרם ,הורים צעירים
ועוד.
ערבי העשרה ופנאי :ארוחות שישי ,חגיגות
המימונה ,טיולים ,אקדמיה על הבר ברחבי העיר,
מופעי אמנים ,משחקי קופסא ועוד.

היוזמות מהשטח ,העשייה מהנשמה !!

מחלקת תקשוב
למידה בעולמות ווירטואליים
 The Islandsהינה למידה מתקדמת וחווייתית
ללימודי היסטוריה בנושא יוון העתיקה.
התלמידים שוטטו באתונה (בהדמיה תלת ממדית
של העיר) וביצעו משימות מתוקשבות כחלק
מתכנית הלימודים.

תכנית הקשר הרב דורי
השנה קיימנו כנס אשר סיכם והציג את הפעילויות
המגוונות שהתקיימו בבתי הספר .בכנס לקחו
חלק תלמידים ומבוגרים המשתתפים בתכנית אשר
שיתפו בחוויותיהם מן התכנית.

תיק תלמיד  /תיק מוסד
השנה נכנסה לפעילות מערכת תיק תלמיד ותיק
מוסד אשר מסייעת לנו לנהל את המידע ומאפשרת
לנו במתן פתרונות יעילים למוסדות ולתלמידים.
המערכת פועלת באגף החינוך ובשנה הקרובה
תופעל ב  7בתי ספר אשר סייעו בפיתוח המערכת
בהתאם לצרכי המנהלים.

ההתחדשות העירונית

 IPADלכל מורה  -תקשוב
החינוך המיוחד
במסגרת התכנית "  IPADלכל מורה" קיבלו מורי
וגננות החינוך המיוחד  IPADאשר מסייעים להם
כאמצעי הוראה .המורים קיבלו הכשרה שנתית
בנושא.

פותח ומומש פיילוט בנושא .אשר הינו יעד
אסטרטגי של עיריית רמת גן .מערכי השיעור
פותחו בהובלת צוות מב"ס חשמונאים .בשנת
תשע"ח תורחב התכנית ויפותח מערך הוראה
מתוקשב בנושא.
באליפות הסייבר של משרד החינוך זכו תלמידי
אמי"ת גוש דן במקום הראשון בקטגוריות גילאים
ז-ט עוד השתתפו תלמידים מבתי הספר בליך,
אהל שם ,אורט אבין ויסודי בן גוריון.

בחווה החקלאית פותחו פעילויות מתוקשבות אשר
מעשירות את חווית הלמידה ומשלבות משחק
אינטראקטיבי במערכת "למידה מבוססת מקום".
http://www.ramatgan.info/?CategoryID=1227

מחלקת חינוך יסודי
לימודי סביבה
לימודי חקר בנושא הרכבת הקלה ללמידה
משמעותית וחווייתית אותנטית בבית ספר
"חשמונאים".

יריד החקר העירוני במדע
וטכנולוגיה בבתי הספר
היסודיים
מבטא עבודה שנתית של התלמידים והמורים

למידה בעולמות וירטואליים
בשיעורי ההיסטוריה

בתחום הלמידה החקרנית.

למידה מקוונת ,חדשנית בתוכנות חווייתיות
ללימוד היסטוריה בדרך ייחודית.

בלי חיות איך אפשר לחיות

טקס וינטר עירוני לבוגרי כיתות
ח' בסימן "שירים הם חברים"
מופע משותף של כלל  1400תלמידי ח' ברמת גן.

תכנית עירונית לפיתוח תחושות האחריות והחמלה
בשיתוף עמותת אס או אס חיות.

ציפור הנפש
סדנאות עירוניות אחר הצהריים לילדי בתי הספר
היסודי בכתיבה יוצרת לפיתוח עולמו הרגשי של
הילד ופיתוח כישורי שפה.

"פרלמנט ילדים "
הקמת פרלמנט ילדים בשנת הלימודים הקרובה
לעידוד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.

מחלקת חינוך על יסודי
 -yschoolלמידה מרחוק לכל
תלמיד ותלמיד במערכת החינוך
העל-יסודית.
ביוזמת רה"ע ניתנת לתלמידים יכולת ללמוד בשתי
פלטפורמות במערכת :צפייה בסרטונים באורך 10
דקות בכל המקצועות ,בכל הנושאים ובכל רמות
הלימוד .ובנוסף מרכז תקשוב אחה"צ ,שיעור
וירטואלי בווידאו ,קונפרנס במקצועות שונים מול
מורה באולפן וקבוצת תלמידים המתעניינים
במקצוע.

• כנס מו"פ ב  3/2017-בנושא :מסכמים שנה שניה
בתהליך ומסתכלים קדימה הפנינג ייצוגים :
עדויות מורים ותלמידים על המציאות הפדגוגית
החדשנית רפלקציה ומבט קדימה בסביבת
למידה מקוונת מליאה עירונית עם הפנים
לתשע"ח מרצה אורח  :רות סלומון – חדשנות
במוסדות החינוך.

עבודת חקר בכימיה לתלמידי
י"א בליווי אקדמי מסגל
אוניברסיטת בר-אילן.
(המחלקה לכימיה) ,עבודה בהיקף  450שעות
ומקנה מקצוע מורחב שלישי בהיקף  5יחידות.

ברכות:
• למגמת תקשורת אורט אבין ,על זכיה בתחרות
ארצית על הסרט הדוקומנטרי "לימונדה" בפרס
מיוחד "הסרט החברתי".
• למשלחת הרובוטיקה של "אהל-שם" ,ברכות
להצלחה בתחרות ביפן ,לאחר זכייתם בתחרות
ארצית במקום הראשון.
• תחרות סייבר – לבי"ס אמי"ת גוש דן ,על
זכייתם במקום הראשון בתחרות ארצית
לחטיבות הביניים.

ננוטכנולוגיה
תלמידי י' שאותרו ע"י המורים ,משתתפים בקורס
באוניברסיטת בר-אילן בסמסטר ב' .הקורס
האקדמי מתקיים במעבדות המחלקה.

מחקר ופיתוח
מחקר ופיתוח פדגוגי של צרכי למידה בתוך בתי
הספר התיכוניים ,תוך השתלמות הצוותים:
• כנס מו"פ על יסודי עירוני התקיים ב12/2016-
(פיתוח מקצועי צוותי חינוך בעל-יסודי) בנושא :
"מנהיגות פדגוגית במציאות משתנה" מו"פ פול
מנהיגות פדגוגית במעגלי שיח ד"ר יובל קליש
בהרצאתו "מינוף רשתות להצלחה".

מדעניות העתיד
 23בנות העיר לומדות בקורס בימי שישי ,במשך 3
שנים ,החל מכיתה י' הרחבה במקצועות :
מתמטיקה ,פיזיקה ,אנגלית וסייבר.

מחלקת ספורט וחינוך גופני
תוכנית פרחי ספורט שלב א

ליגת פאפאסל –כדורסל לאבות

השכלה תנועתית רחבה.

ליגת פאפאסל סיימה את העונה החמישית
בהשתתפות למעלה מ 180 -אבות המייצגים 12
בתי ספר שונים ברחבי העיר .הורי בית הספר של
"ערמונים" זכו השנה באליפות הליגה לאחר ניצחון
בגמר על "זומר".

תוכנית "זוזו"
בהתאם למדיניות העירונית תוספת של  1ש"ש
מקצועית במערכת השעות ללימוד כדורסל ,כדוריד
וא"ק לכתות ה'-ו' .השנה השתתפו בתוכנית 58
כתות ה' במסגרת  25בתי ספר יסודיים ובסה"כ כ
–  1,700תלמידים ותלמידות.

תוכנית פרחי ספורט שלב ב'
במהלך שנת הלימודים תשע"ז השתתפו כ300 -
ספורטאים מבתי הספר ברמת-גן ,אשר פעלו
במועדוני הספורט -סה"כ  30קבוצות.

ליגת אבא גול – קטרגל לאבות
ליגת אבא גול סיימה את העונה הרביעית,
בהשתתפות  10קבוצות ולמעלה מ 150 -אבות
המייצגים בתי ספר שונים בעיר .הורי בית הספר
של "מכל"ל" זכו באליפות הליגה.

תכנית לימודי שחייה לכתות ב'
השנה שחו במסגרת התוכנית  1,704תלמידי כתות
ב' מ 29 -בתי ספר יסודיים בעיר בבריכת דג הזהב.

פרויקט מעגלי איתור לכתות ד'-
ה'
במסגרת הפרויקט הגיעו כ 1,700 -תלמידים
ותלמידות מ 22 -בתי ספר בעיר מכיתות ד' -ה'
וביצעו משימות ספורטיביות חווייתיות אשר
שיקפו יכולות גופניות מגוונות בשאיפה למצוא את
הפוטנציאל הספורטיבי הטמון בכל ילד וילדה.

הפסקות פעילות
בשנה"ל תשע"ז התקיימו  6הפסקות פעילות
בבתי הספר :אביגור ,ארנון ,בן גוריון ,הגפן,
מכל"ל והבילויים.

אליפויות בתי הספר
בשנה"ל תשע"ז התקיימו כ 34 -אליפויות ב10 -
ענפים שונים במסגרתם השתתפו אלפי תלמידים
ותלמידות.

ליגת מאמאנט – כדורשת
לאימהות
ליגת מאמאנט שסיימה את העונה השביעית ,כללה
השנה למעלה מ 200 -משתתפות במסגרת 16
קבוצות המייצגות ,בתי ספר השונים בעיר .את
המקום הראשון השנה קטפו אימהות בית הספר
"אביגור".

אירועי ספורט עממי
מרוץ ספארי רמת – גן
הפנינג הריצה התקיים בפארק הלאומי כלל מרוץ
תחרותי ל 5 -ק"מ ו 10 -ק"מ 2 ,ק"מ עממי ומרוץ
 200מ' לילדי הגנים ,בהשתתפות כ 4,500 -רצים,
חיילי צהל ותלמידי מערכת החינוך בעיר.

אליפות רמת-גן הפתוחה בטניס
שולחן
אליפות רמת – גן הפתוחה בטניס שולחן התקיימה
באולם מרום נווה בחופשת הפסח בהשתתפות
מאות תלמידי בתי הספר ושחקנים מכל רחבי
הארץ.

אירועי ספורט לקהילה

ערב הוקרה לספורטאים
מצטיינים
אירוע שנתי ההוקרה לספורטאים התקיים בחודש
ינואר ,במסגרתו הוענקו פרסים לספורטאים,
אגודות ספורט ובתי הספר על הישגים בעונת
המשחקים הקודמת.

במסגרת שבוע ספורט ישראל התקיימו  5אירועי
ספורט לקהילה בשכונות :רמת עמידר ,רמת
שקמה ,הבילויים ,הגפן ובגן אברהם (מרכז העיר).
מאות תושבים בכל שכונה ,נהנו מפעילויות ספורט
מהנות ומאתגרות ופעילות ספורטיבית מודרכת של
הורים וילדים.

ניווט ספארי רמת גן לזכר של זיו
בלאלי
כ 1,200 -תלמידים ונווטים מכל רחבי הארץ נטלו
חלק באירוע הניווט
הספורטיבי שהתקיים בפארק הלאומי ובספארי

גינות כושר קהילתיות ומגרשים
מועדוני ספורט בית ספריים
בשנת הלימודים תשע"ז פעלו  11מועדוני ספורט
בית ספריים שכללו סה"כ  1,251תלמידים
ותלמידות.

מונדיאל פורים
טורניר הקטרגל התקיים בחופשת הפורים
בהשתתפות כ 350 -תלמידי כתות ה'-ו' ,ז'-ח'
במגרשי הדשא הסינטטי.

בשנת העבודה האחרונה נוספו עוד  4גינות כושר
חדשות לשימוש התושבים ובני הנוער בגן מבוא
הפודים ,גן לב הזהב ,גן הפיקוסים וגן ראול
ולנברג ,כמו כן מגרש הספורט בשכונת הראשונים
עבר חידוש ובוצעו בו הצללה ,תאורה וצביעה.

יום ההליכה העולמי
יום ההליכה העולמי התקיים בפארק הלאומי
בהשתתפות מאות תלמידי בתי ספר ותושבי העיר
בליווי הדרכה והפנינג צבעוני.

מתקני כושר בבתי ספר תיכונים
סטריטבול רמת – גן
טורניר כדורסל ארצי  3X3בחוה"מ סוכות בתיכון
אהל שם ,בהשתתפות כ 800 -תלמידי בתי הספר
ואורחים מרחבי הארץ.

בחצרות בתי ספר תיכונים הותקנו מתקני כושר
חדשים )מתח ,מקבילים וסולם אופקי( שישמשו
את התלמידים לתרגילי כושר והכנה לצה"ל :אורט
אבין ,אהל שם ,תיכון מקיף.

מחלקת קשרי חוץ
במסגרת הפרויקט השנה התארחה ברמת גן
משלחת נוער מגרמניה ואנו עתידים לארח במהלך
החודשים הקרובים משלחות נוער נוספות בעיר.
בחודש יולי יצאה משלחת נוער המונה 18
תלמידים מבתי הספר בעיר לואנהיים-גרמניה
לאחר הכנה ממושכת של כחצי שנה במסגרת
פרויקט חילופי משלחות נוער המבוסס על חילופי
גומלין בין בני הנוער המתקיים במשך  30שנה.
מצ"ב תמונה מהביקור העכשווי של המשלחת אשר
פורסם בעיתון המקומי בואנהיים.

ביקורים של משלחות מבוגרים מהזירה
הבינלאומית הפותח עבור הרשות המקומית צוהר
לעולם של חשיבה חדשנית ויצירתית מלאה
בהזדמנויות ופתרונות בתחומים שונים,
מצ"ב תמונה של משלחת מטאיוואן בעת ביקורה
במוסדות החינוך בעיר.
במהלך חודש אוגוסט מתוכננות לצאת  2משלחות
נוער נוספות מרמת גן לשתי ערים בגרמניה :קסל
המציגה השנה את הדוקומנטה בעיר (אחת ל5-
שנים) והעיר גרולשטיין.
במסגרת הפרויקט בני הנוער נחשפים לתרבות
אחרת ,ללמידה ותפיסה עצמית ,קידום המודעות
הדמוקרטית ,לאינטגרציה חברתית והתפתחות
אישית.

מחלקת אירועים
חידון התנ"ך העירוני לנוער
מתקיים זו השנה השלישית .החידון מהווה שיא של תהליך
לימודי ייחודי ויצרתי באמצעות תכנית "תמר"
המשלבת טכנולוגיה חדשנית פרי יוזמת חברת קומפדיה.

חידון התנ"ך המחוזי לנוער

ערב הוקרה למצטייני מערכת
החינוך
זו השנה הרביעית שמקיים ראש העיר ערב הוקרה
לאנשי חינוך .בערב זה מוקיר ראש העיר את
המנהלים ועשייתם במהלך שנת הלימודים
שחלפה ,ומאחל לכולם שנת לימודים פוריה.

ביקור השר נפתלי בנט במוסדות
חינוך

טקס חנוכת חדר מורים בליך

חנוכת ביה"ס שלום

חנוכת מרכז הHUB -
ערב הצעדה למנהלי מערכת
החינוך

חנוכת ביה"ס זומר

טקס חנוכת חדר מוסיקה ע"ש
יהודה שוחט ז"ל באהל שם

טקס חנוכת אגף חדש בכיתות
עתיד ביה"ס המנחיל
סיור ראש העיר במוסדות
החינוך לפתיחת שנת הלימודים
תשע"ז :בית ספר קורצ'אק
ותיכון אלון וגני ילדים

חנוכת אגף חדש ומרכז מהו"ת
בביה"ס אביגור

טקסי יום הזיכרון:
גרונר ,יד לבנים ,שרת,
אלכסנדרוני.

ביקור כפר טורעאן במוסדות
חינוך

כנס הערכות לפתיחת שנה"ל
תשע"ז

מסיבת פורים אגפית
סיור ועדת חינוך

פורום שוויון הזדמנויות בחינוך
מתקיים זו השנה השלישית בשיתוף מערכת
החינוך ברמת גן .מטרת הפורום לצמצם את
הפערים ההולכים וגדלים בחינוך בחברה
הישראלית ,ולרתום את כל השדולות של חברי
הכנסת למאבק זה.

השתלמות עובדי אגף החינוך
בצפון הארץ
יום המשפחה באגף החינוך

חנוכת בית ספר בית אקשטיין-
ספארי

