
גולן

מרכזים רב-תחומיים רמת השרון

מועצת נשים יישובית



מצלמה אישה השראה – )מא"ה(
פרוייקט צילום

ב-8 למרץ 1857 פתחו מאות פועלות במפעלי טקסטיל בניו יורק בשביתת מחאה על תנאי העסקתן שכללו 
עבודה בשעות ארוכות ובשכר נמוך. באותם ימים, קמו הפגנות נשים שדרשו לקבל זכות הצבעה וזכות לכהן 

במשרות ציבוריות.
הרעיון לציין יום כזה מידי שנה, באותו תאריך, קם במטרה לקדם שוויון זכויות נשים ומצוין ברוב מדינות העולם.
השנה, לרגל יום האישה הבינלאומי, נולד רעיון לערוך תערוכת צילום ייחודית של נשים מעוררות השראה ברמת 

השרון, דרך שילוב – מצלמה אישה השראה )מא"ה(.
מטרת התערוכה לתת במה לנשים, בנות רמת השרון, חלקן אלמוניות, חלקן ידועות ומפורסמות - כולן נשים 

הראויות לציון.
נקבע שהפרויקט יכלול הצגת 100 צילומי נשים מהעיר, שנמצאות במוקד העשייה החברתית, נשים שעוסקות 
התנדבות,  בחירה,  מתוך  שעיסוקן  נשים  עצמי.  מימוש  בפועלן  הרואות  נשים  החברה.  למען  החברה  בתיקון 

יצירתיות, ביטוי אישי, עמדות מפתח, תפקידי ניהול. 
הפרוייקט שצמח ממגוונים גולן, ביוזמה ובסיוע של דוברת וייזר סגנית ראש העירייה, יו"ר מועצת נשים יישובית 

ויו"ר דירקטוריון מגוונים, יצא לדרך.
לאחר מחשבה ותוך חיפוש אחר נשים מתאימות נרתמנו למשימה, ביחד עם הצוות הנמרץ של "מגוונים גולן", 

והתחלנו בתהליך האיסוף.
התהליך כלל התמודדות עם לוח זמנים קצר תוך כדי הבנה שיש הרבה יותר ממאה נשים ראויות לציון ומעוררות 

השראה וגאווה. 
מלאכת איסוף הצילומים התגלתה כמבצע לא קטן אך מלא סיפוק. 

והמטרה להגיע ל- 100 נשים הושגה!!!
בתערוכה מוצגים צילומי הנשים עם הסבר על פועלן המיוחד, ולקהל הרחב תהיה אפשרות לראות ולהבין את 

גודל התרומה העצומה שיש להן בעיר ואף מחוצה לה, כמו גם את ההצלחה האישית.
ומתפרסמות  תורמות, מצליחות  למען הקהילה,  מופלאות שעושות  בנשים  רמת השרון,  עירנו,  נתברכה  ואכן 

בארץ ובעולם. 
חשוב לציין שכל הצילומים הם בחירתה האישית של כל מצולמת, שנועדו לחבר את דיוקנה של האישה אל 

האופי והעיסוק שלה.
מכיוון שהזמן להתארגנות היה קצר והמקום שנבחר להציג צר מלהכיל את כולן, מן הראוי שמידי שנה תקום 

תערוכה כזו, שתאפשר להתרשם מנשים נוספות מעוררות השראה בעירנו.

אוצרת 
דלית שחם 
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דבר ראש העירייה
ברמת השרון חיים תושבים ותושבות בעלי השפעה בחברה הישראלית וברמה הלאומית. נשים לוקחות חלק 

חשוב, יוזם ופעיל בעשייה הזו.
אני יודע שנשים הן כח חיובי ומוביל בקהילת רמת השרון, ומוקיר את הפעילויות השונות שהן יוזמות.

העיר שלנו מצטיינת בעשייה כדוגמא אישית ולא בסיסמאות.
אני מאמין שלגדול כילדה ברמת השרון 2017 זה לגדול במקום שמעורר השראה.

עיר בה נשים הן חלק פעיל בניהול השוטף ובקבלת ההחלטות החשובות.
ברצוני לנצל הזדמנות זו ולהודות לסגניתי דוברת וייזר על פעילותה הנמרצת למען תושבי העיר בכלל ולמען 

הנשים בפרט.

שלכם,
אבי גרובר
ראש העירייה
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דבר סגנית ראש העירייה, יו"ר מועצת נשים יישובית 
ויו"ר דירקטוריון מגוונים

פרוייקט מא"ה - מצלמה, אישה, השראה, עומד במוקד חודש האישה הבינלאומי ברמת השרון. 
לראשונה ברמת השרון, מוקדש חודש מרץ כולו לחגיגות, הוקרה וציון כללי של כבוד ואהבה כלפי נשים ברחבי 

העולם בכלל וכלפי נשות רמת השרון בפרט.
הפרוייקט נולד מתוך רצון לשלב קהילה, נשים ואומנות. המטרה היא ליצור סיפור, שנוגע בכל גווני הקהילה 
המקומית, ואשר מוצג ברחבי העיר בחודש האישה הבינלאומי. במשך שנים רבות נשים הודרו מההיסטוריה של 
הצילום בישראל ומחוצה לה, הייצוג שלהן היה חסר במרחב החזותי. המאבק לשיוויון לא פסח על מאבק הנשים 

לייצוג במרחב התרבותי, החזותי ובתוכו הצילום. 
והנה פה, התערוכה שלנו מורכבת מ- 100 צילומים של נשים שונות, תושבות העיר, עם הסבר על פועלן המיוחד, 
על התרומה שלהן לקהילה, על הדרך שלהן לעורר השראה בקרב נשים אחרות.  דרך השילוב מצלמה- אישה- 

השראה, אנו מביאים את סיפורן של נשים מובילות ביישוב. 
התערוכה נותנת אפשרות לקהל הרחב לראות ולהבין את גודל התרומה הנשית העצומה שיש לעיר הזו ואף 

מחוצה לה.
בנשים בעלות  הזולת.  ובאהבה שלהן למען  בכישורים  בידע,  עוצמתיות שבחרו להשקיע  בנשים  אני מוקפת 
אלא  לא",  "למה  סיבות  מחפשות  ואינן  בעצמן  המאמינות  בנשים  החיים.  מקהלת  על  לנצח  מדהימה  יכולת 

מוצאות את כל הדרכים “למה כן”.
רובנו משלמות מחיר כמעט יומיומי כשאנחנו מתייסרות בין הבית לעבודה, בין הילדים לבן הזוג, בין מה שמקובל 
למה שנראה קצת חריג, בין הרצון שלנו להציב גבולות ברורים לילדים שלנו, לקולגות שלנו, לחברות,לבין הרצון 

שלנו לאהוב עד השמים, להשקיע מעל ומעבר למה שמצפים מאיתנו.
אנו מתמודדות עם התחושה הזו כל פעם מחדש, אבל ההישגים האישיים שחשובים לכל אחת מאיתנו בעוצמות 
שנכונות לה ורק לה, הם אלו שנותנות לנו את הכוח להמשיך הלאה, להרגיש חשובה ומשמעותית, להרגיש 

שניצחנו!
יש לנו ברמת השרון נשים נפלאות, ייחודיות שהעשייה היא דרך חיים עבורן והשאיפה שלי היא לתת להן במה 

בכל התחומים ולעזור להן להעצים נשים אחרות.
גולן,  מגוונים  ובניהול  מגוונים רמת השרון  ורשת  יישובית  נשים  יוזמה משותפת של מועצת  הינה  התערוכה, 
ומטרתה לתת במה לנשים שלנו - מרמת השרון, חלקן אלמוניות, חלקן ידועות ומפורסמות, כולן נשים הראויות 

לציון ביום האישה הבינלאומי.

לחיי הנשים שלנו ברמת השרון, לחיי השלום, השיויון, האהבה והאחווה בינינו.
שלכם,
דוברת וייזר, 
סגנית ראש העירייה
יו"ר מועצת נשים יישובית ויו"ר דירקטוריון מגוונים
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אביגיל דר
אוטיסטים,  לילדים  עמותה   – באלו”ט  פעילה 
ועדות הכנסת,  זכויות: חקיקה,  קידום  בנושא 
בעמותת  וגזברית  ועד  חברת  הרווחה.  משרד 
רגשי  מענה  המספקת   – השווים”  “קבוצת 
על  לבוגרים  אמנויות  באמצעות  ותעסוקתי 
ומקימות  מיוזמות  האוטיסטי.  הספקטרום 
לילדים  הורים  מנהיגות   – “לביאות”  מנהיגות 

ובוגרים עם צרכים מיוחדים ברמת השרון. 
ההתוויה  אישור  לקידום  המהלך  מובילת 
לילדים  רפואי  בקנביס  והטיפול  והמחקר 
המונים  מימון  קמפיין  והעלאת  אוטיסטים 

לצורך מחקר קליני בנושא.

צילום: דלית שחם

אהובה קופרמן
“אשת- שהמושג  אישה  הישוב,  מוותיקות 

עבודה” הוא המתאים לה ביותר. 
ברוח  השרון  ברמת  משרד  שרותי  מנהלת 
בעבודה  מזוהה  חכם.  ציוד  עם  חדשנית, 
איכות  על  מתפשרת  אינה  כשהיא  האחראית 
ומתפללת שרק תמשיך לתת שירות לתושבים 

עוד שנים רבות.

צילום: דורית מרטין

67

הנשים בקטלוג מוצגות על פי סדר הא'-ב’ 
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אופירה אמיר
יקירת רמה”ש. 

“כציפור אני - דמיוני הוא כנפיי” - אופירה בת 
רמת השרון שחקנית ומורה לדרמה.

ילדים  ומפעילה  העירונית  בספרייה  מתנדבת 
“אוזן  בפרויקט  מלינוב  בבית  בספריות, 
בגני  בגן”  “זהב  בפרויקט  משתתפת  קשבת”. 
בין-דורי  בפרויקט  פעילה  בנוסף,  הילדים. 

בתחום אומנויות הבמה בעיר.

צילום: דורית מרטין

 

אוסי ילון
חברת הנהלה ב”הקתדרה רמת השרון” וחברה 

בוועד תושבי שכונת מורשה.
בסטודיו  ויוצרת  שונות  אוכלוסיות  מלמדת 

בביתה. לומדת לתואר שני בחינוך ואוצרות.

אורית חשאי
.Brayola מייסדת ומנכ"לית חברת

מטה  כאשר  בינלאומי,  טכנולוגי  מיזם  הינו   Brayola.com אתר 
המיזם פועל ברמת השרון. המיזם מאפשר לנשים לרכוש חזיות 
אונליין מבלי צורך במדידה, הודות לטכנולוגיה ייחודית ומהפכנית 

פרי פיתוחה של אורית חשאי.
אורית נבחרה לאחת ממאה המייסדות המצליחות ביותר באירופה 
על ידי פרובס והיא חלק מנבחרת 40 הצעירים המבטיחים לשנת 

2016 של המגזין גלובס. 

אורנה אוסטפלד
רמת  של  נשים  כדורסל  קבוצת  של  המקצועית  והמנהלת  המאמנת 

השרון, שזכתה בהישגים רבים בגביעי המדינה ואירופה. 
בכדורסל  ונשים  נערות  ילדות  מחלקת  את  הקימה  אוסטפלד  אורנה 
ברמת השרון, והייתה כדורסלנית בליגה הבכירה, מחזיקה בשיא גינס 

משנת 1982  של קליעת 108 נקודות במשחק אחד. 
אוסטפלד זכתה לפרסים רבים על תרומתה העצומה למאבק לקידום 
שיוויון בין המינים בחברה בכלל ובספורט בפרט. במרץ 2005  זכתה 
בפרס יוקרתי מטעם הוועד האולימפי, שזכו בו רק 5 נשים מ-5 יבשות. 
בווינגייט  היהודי  הספורט  של  התהילה  להיכל  נבחרה   2009 בשנת 

וקיבלה אות הערכה על פועלה לקידום ספורט נשים.
חברת מועצת עיריית רמת השרון ומחזיקת  תיק הגימלאים בין השנים 

2003 – 2009 ותרמה להקמת מינהל גיל הזהב.

צילום: עודד קרני
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אורנה הוזמן בכור
פנים,  שונים:  ממשלה  משרדי   4 של  כמנכ"לית  כיהנה 

תשתיות, שיתוף פעולה אזורי ונגב גליל.
ניהול  בתפקידי  נשים  לקידום  פעלה  תפקידה  במסגרת 

בכירים.
פעלה רבות בתחומי שוויון ומגדר.

לצמצום  פרויקטים  עשרות  קידמה  בכור,  הוזמן  אורנה 
הפערים בין המרכז לפריפריה וביניהם פרויקט הדגל אותו 

הובילה:  הקמת הפקולטה לרפואה בצפת. 
מאמינה בניהול ללא אגו, עם דלת פתוחה וצוות מקצועי, 
שעובד בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים 

לצורך קידום הפרויקטים.

אורנית דקל
מנהלת תנועת של"מ בחברה למתנ"סים.

רשת  היא  השרון,  ברמת  המתנ"סים  רשת  הקמת  תהליך  את  וליוותה  שותפה 
17 שנה.   מגוונים. כיהנה בתפקיד רכזת קהילה וסגנית רשת המתנ"סים במשך 
במסגרת תפקידה הקימה את מערך המתנדבים ברמת השרון  ופורום שלחן עגול 

של ארגוני ההתנדבות.
מרכז ההתנדבות רמת השרון נקרא ע"ש אמה, כרמלה אבן עזרא, והוא מהווה 

מוקד מפגש, הכשרה ובית עבור מאות המתנדבים הפועלים ברמת השרון. 
תנועת של"מ-שרות לאומי למבוגר הינה תנועת מתנדבים ארצית והינה התנועה 

הגדולה בארץ למתנדבים גמלאים. 

צילום: דלית שחם

אושרה זיו
הבעלים של חברת “קל שרותי נופש ותיירות”. 
אושרה מנהלת את סניף החברה ברמת השרון, 
לנסיעות  מומחית  נסיעות  כסוכנת  ועוסקת 
תואר שני  אלו מסיימת  בימים  ובחו"ל.  בארץ 

כמשפטנית בבר אילן.      

צילום: דלית שחם

איה תמרי
בעלת  עסק עצמאי לייעוץ לכלכלת המשפחה. 
מתנדבת ופעילה חברתית בשכונת נוה רסקו.
שינוי  של  בתהליכים  ויחידים  זוגות  מלווה 
מרצה  ובנוסף  שלהם  הכלכלית  בהתנהלות 
השנים  במהלך  שונים.  בפורומים  התחום  על 
האחרונות ליוותה מאות משפחות בתהליכים 
של  בצמיחה"  "משפחה  בפרויקט  כאלה 
להנגיש  שלי  "המטרה  אחרונות.  ידיעות 
שעוטפים  והנושאים  המושגים  את  ולפשט 
מאחר  לכסף.  וקשורים  הכיוונים  מכל  אותנו 
בידינו  עוצמה  היא  נכונה עם כסף  והתנהלות 
נשים  להעצמת  שונות  פעילויות  מקדמת  אני 
בכסף  שמבינה  שאישה  מאמינה  אני  בנושא. 
כשזה  יותר  אסרטיבית  תהיה  יותר,  תרוויח 
יותר". כך  בשל  ותתקדם  בכך  לעיסוק  מגיע 

צילום: דלית שחם



1213

אילנה דותן
בצה"ל  שירתה  משפחתה.  עם  מצ'ילה  לישראל  עלתה 
במשך 16 שנים והגיעה לדרגת סגן אלוף בחיל המודיעין. 
במשך שנות שרותה פיקדה על דורות של חיילים מוכשרים 
ראש  כיושבת  מכהנת  הארץ.  של  ובנותיה  בניה  מטובי 
ליהדות מתקדמת ברמת  נועם של התנועה  דרכי  קהילת 

השרון מזה 22 שנה. 
סיפוק  ורואה  בהתנדבות  התפקיד  את  ממלאת  "אני 
היהודית  למסורת  מהאזור  משפחות  מאות  בחיבור  רב 
ולערכים היקרים לליבי. לפני כארבע שנים הגשמתי חלום 
הכנסת  בית  עבור  קבע  בניין  של  בהקמתו  לראות  וזכיתי 

שלנו".

צילום: דלית שחם

אילנה מרום
יוזמת ומקימת המוזיאון הגיאולוגי ברמת השרון, וכן את גן סלעי ארץ ישראל 

המייצגים את הגיאולוגיה של ישראל מהגולן ועד אילת.
שותפה להקמת בית ראשונים לזכרם של מייסדי רמה”ש. כתבה ספר לימוד 
ודאגה  וחברה,  מולדת  לימודי  במסגרת  שלנו”  השרון  “רמת  אינטראקטיבי 
להצבת שלטי רחוב במקומות המזכירים את ההיסטוריה של פעילויות “ההגנה” 

או “סליקים” מוסתרים של נשק.
מטרת  השרון.  ברמת  הטבע  להגנת  החברה  סניף  את  והקימה  יזמה  בנוסף, 
הסניף לאפשר לכל תושבי רמת השרון להצטרף לטיולים וליהנות מנופיה של 

ארץ ישראל.
“נושא אהבת המדינה יקר מאד לליבי, ואני מאמינה שטיולי טבע בארצנו הם 

דרך נפלאה להכיר את המדינה ולהרגיש חלק ממנה”.

אילנית ליטאי
מתנדבת בבתי הספר בתפקידים שונים: חברה 
מערכת  בניהול  מתנדבת  וכן  ההורים  בוועדי 

לימודי דוברי אנגלית בבי"ס הדר.
"עין  ארגון  של  הפעילות  כמנהלת  משמשת 
נתי  ע"י  השרון  ברמת  שהוקם  ארגון  מציון", 
הוצאת   - פעילותם  עיקר  העיר.  יליד  מרכוס, 
עיניים  רופאי  של  הומניטריות  משלחות 
מישראל להצלת ראיה ברחבי העולם במדינות 

מתפתחות. 
ולשמש  הארגון  בפעילות  גאה  מאוד  "אני 

שגרירה של רצון טוב למדינת ישראל".

אירית פינס
מנהלת מחלקת איכות הסביבה בעיריית רמת 

השרון.
מהמתנות  השראה  לקבלת  לקיימות,  החיבור 
שאנו מקבלים מן הטבע, שימוש חוזר ותרבות 
אירית  אצל  והוטמעו  השתרשו  הצריכה 
במהלך השנים ובאים לידי ביטוי בחיי היומיום, 
חוזר של  כיוצרת משימוש  הן במרחב האישי 
חומרים והן במרחב העבודה במחלקה לאיכות 
למחלקה  חברותיה  עם  יחד  בעיר.  הסביבה 
מאכל,  לעצי  בוסתן  הקימה  הסביבה  לאיכות 
מקור  מהווה  הבוסתן  תבלין.  וצמחי  ירק  גן 
ומיטבה  לטבע  ואהבה  הרמוניה  להשראה, 

לסביבת עבודה נעימה.
מאמינה כי "זבל של אדם אחד הוא אוצר של 

אדם אחר".

צילום: דלית שחם
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אתי גפני 
ועדת  בחינוך(,  )שיוויון  פו"ש  כעמותת  ועדות  במספר  ופעילה  מתנדבת 
הגימלאים בעיר ועוד. שותפה בפרויקט "אישה למען אישה"  בשיתוף עם אגף 
בחייהן  קשיים  החוות  בנשים  ומלווה  תומכת  השרון.  רמת  בעיריית  הרווחה 
כלים  מתן  ידי  על  להם  ועוזרת  כלכליות,  ובעיות  התנהגותיות  הפרעות  כמו 
לארגון והתמודדות בחייהן היומיומיים ומניעת התדרדרות  לכיוונים שליליים 
ובכך מביאה אותן לידי שפור משמעותי בחייהן. מנחה בהתנדבות את קבוצת 
"שירה והומור ביידיש" במועדון מורים גמלאים. חברה במועצת נשים יישובית, 
היוזמת פרויקטים העונים לצרכי הקהילה, ושיפור החיים לכלל הנשים בעיר.

אסנת אוליאל לימור
מנהלת’ יד לבנים’ רמת השרון. 

ותוסס  חי  למרכז  לבנים’  ‘יד  הפיכת  למען  רבות  פועלת 
למורשת ולתרבות, לצד היותו מרכז ההנצחה העירוני לזכר 

חללי מערכות ישראל.
לבנים’  ‘יד  בית  את  לנהל  הגדולה  הזכות  בחלקי  "נפלה 
עבור תושבי רמת השרון. אני מזמינה אתכם לבוא ולצרוך 

תרבות קרוב לבית".

ברוריה שילוני
ופעילה למען הגימלאים במועדון א.ל.ה בתחומי הפנאי והתרבות,  מתנדבת 

תוך יזום ערבי זמר, טיולים, סדנאות ועוד לטובת קשישי העיר.
יוזמת ומפעילה את "צאצידע" - קייטנות סבים ונכדים ברמת השרון, שותפה 

בקבוצת פעילים במיזם "רסיסי חיים" למען הגשמת חלומות לקשישים.

גאולה אלבלינק 
נולדה וגדלה בשכונת מורשה ברמת השרון.

הקימה והיתה פעילה בפרויקט שיקום שכונות במורשה, במהלכו התבצעו מאות 
הרחבות דיור ושופצו עשרות בניינים ברחבי השכונה. תהליך השיקום כלל מתן 
דבר  מסובסדות,  הלוואות  וקבלת  תשלום  ללא  בניה  היתרי  להרחבה,  תוכניות 

שהביא עמו  הגירה חיובית של תושבים שגילו את הפוטנציאל הטמון בשכונה.  
"העבודה בפרויקט הייתה מאתגרת  ומלאת  סיפוק והעניקה לי הזדמנות להכיר 

מקרוב אנשים נפלאים מכל רחבי העיר".
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ג'ון סופיה גחטן   
עם  עברה  היא   .1931 בשנת  בהודו  נולדה  ג'ון 
המחשב  על  שם  עבדה  ואף  לאנגליה  משפחתה 
כך  ואחר  כמזכירה  בעולם  הראשון  המשרדי 
כמתכנתת. בהמשך עבדה כמזכירה של רשת בתי 
ספר אנתרופוסופים לילדים עם צרכים מיוחדים. 
להקים  היה  חלומה   .1965 בשנת  ארצה  עלתה 
שלא  למרות  וולדורף.  שיטת  לפי  ספר  בית  כאן 
את  שתלה  בהחלט  היא  זאת,  להגשים  הצליחה 

הגרעין לשיטת חינוך זו בארץ.
הרצוג  חיים  של  הדין  עורכי  במשרד  עבדה  ג'ון 
לעבוד  עברה  מותו,  לאחר  האישית.  כמזכירתו 

בארכיון "יד חיים הרצוג".

צילום: דורית מרטין

גלי ארנון 
מבוסס  בפרסום  העוסקת  בינלאומית  חברה   – “ברייטקום”  חברת  מנכ"לית 

טכנולוגיה באינטרנט. 
בענקית  בכירה  נשיאה  כסגנית  שימשה  גדולים:  ארגונים  בהובלת  ניסיון  לגלי 
ללימודי  רשת   -  Wall Street Institute חברת  של  מנכ"לית   .888 האונליין 

אנגלית מקבוצת קידום. 
ו-MBA עם התמחות  ופסיכולוגיה בהצטיינות  בעלת תואר ראשון בתקשורת 

בשיווק מאוניברסיטת תל אביב.
עמותת   עם  פעולה  משתפת  ברייטקום  חברת  גלי,  של  ובעידודה  ביוזמתה 

“תפוח”, עמותה אשר מנגישה חינוך טכנולוגי וגישה יזמית לנוער בפריפריה. 

דוברת וייזר 
דירקטוריון  ויו"ר  יישובית  נשים  מועצת  יו"ר  העירייה,  ראש  סגנית  חשבון,  רואת 

מגוונים.
שמשה כמנהלת בפירמת רואי החשבון סומך- חייקין, סמנכ"לית כספים בקרן הון 

סיכון וכמנכ"לית ויזמית בחברת קלינטק. 
במקביל התנדבה בפעילות וועדי ההורים ושמשה כיו"ר וועד ההורים היישובי. 

לפני שלוש שנים החליטה לעזוב את העולם העסקי ולהיכנס לפוליטיקה המקומית 
וזאת על מנת להשפיע על מערכת החינוך ועל האופן שבו רמת השרון תתפתח 

ותתעצב. 
והחברה.  הקהילה  למען  עשייה  עשייה.  של  ובמשמעותה  בכוחה  מאמינה  "אני 
עלינו  יותר  מאושרות  להיות  מנת  על  כי  מאמינה  אני  נתינה.  שמטרתה  עשייה 
את  מגדלות  אנו  ובו  חיות  אנו  בו  המקום  את  להפוך  כדי  אקטיבי,  באופן  לפעול 
ילדנו למקום טוב יותר. אנחנו הנשים צריכות לפלס דרך זו לזו ולהעניק הזדמנויות, 

תקווה וכוח למען החברה כולה."
"אנחנו לא תמיד יודעות באיזה חיים נגענו ועשינו אותם טובים יותר בגלל שהיה 
לנו איכפת. לפעמים למעשים שלנו יש תוצאות בלתי נראות. מה שחשוב שיהיה 
בידי הכוח  אותי להאמין שהכל אפשרי,  גידלו  ושנפעל. ההורים שלי  איכפת  לנו 
לעשות ולשנות. זה מה שמנחה אותי בחיי אלו העקרונות לפיהם גדלתי ועל פיהם 

אני מחנכת את ילדיי".

צילום: סיגל איילנד שילמן 

גלית יצפאן
ומחשבות”,  “קווים  בעמותת  קריאטיב  תחום  ראש 
בדרמה  מטפלת  קשב.  להפרעת  הישראלית  העמותה 
ומטפלת קוגניטיבית התנהגותית  בשילוב כלים יצירתיים.
עם  בעבודה  החינוך  בתחום  שנה   20 של  ניסיון  בעלת 
חברתי  התקשורתי  בציר  הפרעות  עם  ונוער  ילדים 

והפרעות נפשיות.
וילדים.  במבוגרים  פרטית  בקליניקה  מטפלת  בנוסף, 
מתמחה בהפרעת קשב, חרדות ולקויות בציר התקשורתי 
חברתי. מרצה לארגונים ולקהל הרחב על “חיים בהפרעת 

קשב”. 

צילום: דני קיטרי
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דורית בן - אביר
בחינוך  התמחות  עם  ברל  בית  סמינר  בוגרת 

מיוחד.
המאמינה  ילדים  של  רבים  דורות  מחנכת 

בחינוך, בהעצמה, בחיזוקים חיוביים.
לאורך השנים עסוקה בפרויקטים התנדבותיים 
בביתה  מארחת  נשים,  מעגל  במסגרת 

תלמידים ותמיד עסוקה בעזרה ונתינה.
הכל  עושה  מורה.  ואז  מחנכת  כל  קודם  "אני 
מאוד  גבולות  עם  קשובה,  תמיד  באהבה, 
הם  ושמחה  פרופורציות  אופטימיות  ברורים, 
עוד מתכון מנצח. החלום הכי גדול שלי להיות 
בנפש  חותם  ולהשאיר  משמעותית  דמות 

תלמידי".

דורית מרטין
ילידת רמת השרון, נכדתו של יוסף ביאליק, 

ממייסדי רמת השרון.
מאז ומתמיד כותבת )מילים(, 

משפצת )רהיטים(, מצלמת )בחדווה(, 
מקשיבה )למוזיקה(, יוצרת )קולאז'ים(, 

מארגנת )הרצאות בברים(, חולמת )בקול( 
ואוהבת )אנשים(.

דורית קירשנר 
מנהלת הקתדרה רמת השרון. 

את  ולפתח  להקים  האפשרות  בדרכי  נקרתה  "לשמחתי 
הקתדרה היישובית, דבר שהיווה בזמנו פריצת דרך בתחומי 
התוכן למבוגרים במסגרת המרכזים הקהילתיים רמת השרון.
מתוך הרקע שלי בתחום החברה והתרבות והחיבור האישי 
לקהילה, נוצר מקום המאופיין באווירה ייחודית  ומזמן חוויה 
של מפגש בינאישי, עולם תוכן ושיח תרבותי, המשקפים את 

צביונה של הקהילה בישוב.
קו  היוצר  חברתי,  רעיון  למימוש  מקום  בקתדרה  רואה  אני 
להטבעת  שותפים  והמרצים  הקהילה  הצוות,  חדש.  אופק 

חותם בתרבות המקומית".

צילום: דורית מרטין 

דורית קרסו
והצלה,  חיפוש  לכלבי  בארץ  הראשונה  היחידה  את  השרון  ברמת  הקימה  אמנית, 

המאומנים לפעול ברעידת אדמה לאיתור ניצולים תחת הריסות.
"יחידת כלבי הצלה הוקמה על מנת לתת מענה מקומי ראשוני במקרה של אסון רב 

נפגעים כמו רעידת אדמה או התקפת טילים, בעזרת כלבי חיפוש והצלה.
את היחידה הקמתי עם שני מאלפים ממקימי יחידת העוקץ של צה"ל, לפני כמה 
שנים, ואני מובילה ומנהיגה את היחידה. אנחנו מאלפים את הכלבים האישיים שלנו 
ברמת  בבתים,  איתנו  חיים  הכלבים  הריסות.  תחת  קבורים  חיים  אנשים  לאיתור 

השרון והרצליה, ולכן אנחנו זמינים מאוד לתת מענה מקומי ראשוני."
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דורית שמרון 
 - התנועתרון  ומנהלת  מייסדת  כוריאוגרפית, 

תיאטרון מחול.
ואיכותה  מקוריותה  בזכות  התפרסמה  הלהקה 
ויצרה מופעי מחול מגוונים בשיתופי פעולה עם 
אומנים מתחומים שונים. הופיעה בארץ ובעולם 
החינוך  משרד  את  וייצגה  רבים,  בפסטיבלים 

ומשרד החוץ באירועים שונים ברחבי העולם.
ליצור  דורית  המשיכה  התנועתרון  עידן  אחרי 
נוגה  כ"בין  בוגרות   רקדניות  עם  יצירות  מספר 
וסלתא"  "שמנא  בראש",  במה  לי  "יש  ומאדים", 

ועוד.
"היה זה חזון חינוכי אומנותי שהתממש".

צילום: דורית מרטין

דליה דיגמי 
מנהלת את מגוונים נוה גן. 

במהלך עבודתה במגוונים שמשה במגוון רחב של תפקידים: רכזת חוגים וקהילה 
ומ"מ מנהלת מתנ"ס קרית הצעירים, הקימה את מעון צעירון ואת המרכז לגיל 
הרך  ובו תערוכה פעילה "גלגולו של דגן ". בנוסף, במסגרת עבודתה במגוונים  

ניהלה את תוכנית יול"א ואת מגוונים נוה רסקו. 
"במהלך עבודתי אני מאמינה בשירות שווה לכל לקוח/ה, חריצות, יושר, כבוד 

הדדי, קבלת האחר השונה ושילובו בקהילה".

דליה יואל 
מחלוצות הקמת עיר עמ"ן בארץ, ייסדה את היחידה להתנדבות באגף החינוך ברמת השרון  

וכיום משמשת כמנהלת מחלקת גני ילדים בעיר.
למושג  הנוער  בני  התנדבות  את  דליה  הפכה  במטרה,  ודבקותה  ערכיה  אישיותה,  בזכות 

שגור בקרב מערכת החינוך. 
חינוך  לאשת  ונבחרה  ת"א  מחוז  ונוער  חברה  ממינהל  הוקרה  אות  קבלה  פעילותה  על 

מצטיינת לשנת תשמ"ט של משרד החינוך מחוז תל אביב.

דנה דיאמנט
וכפעילת  כיוצרת  פעילותה  אדם.  זכויות  ופעילת  יוצרת 
זכויות אדם החלה על מנת לגרום לעולם לראות את היופי 
שבמבט המיוחד של בתה האוטיסטית, כדי שיהיה לו מקום 
על  ילדה  של  אמא  "להיות  של  במסע  שהחל  מה  בעולם. 
מוגבלות  עם  כאשה  מהארון  לצאת  אותה  הוביל  הרצף", 
בעצמה. דנה מובילה באמצעות הפעילויות אותן היא יוזמת 
את המסר, כי "אנשים בעלי מוגבלות בכלל ואוטיזם בפרט 
בחברה  לחיות  שיוכלו  בכדי  וזאת  מהקהילה,  חלק  הינם 
חסד  של  כאובייקטים  ולא  מלא  שוויון  מתוך  הישראלית 
הזה  שבמסע  "למרות  מצבם".  מה  משנה  ולא  רחמים  או 
יש הרבה תסכולים ומכשולים, ההשראה שהאשה הקטנה 
והמיוחדת הזו )ביתי( נותנת לי, ממלאת אותי כוח ושמחה. 

היא עוזרת לי לגדל גם את עצמי".

צילום: תמרה דיאמנט, בתה של דנה
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דניאלה מיכאל
מנכ"לית עמותת “אנוש” לשעבר.

מתנדבת בתכניות שונות דרך המרכז העירוני 
להתנדבות.

- מתנדבים  מרכזת את תכנית של״מ בחינוך 
בבתי ספר ברמת השרון, רכזת תכנית ביקורים 
מטעם  ובהרצליה  השרון  ברמת  ראשוניים 
בנושא  יעוץ  נותנת  לאומי,  לביטוח  המוסד 
זכויות לקשישים ברמת  ומיצוי  הגיל השלישי 

השרון.
"ההתנדבות נותנת לי משמעות ומהווה דוגמה 

אישית בתרומה לקהילה".

הגר אורן 
שחקנית ופנטומימאית. 

יוצרת  כותבת,  מופעים.  לוגו  תיאטרון  בעלת 
ומפיקה הצגות ייחודיות לילדים.

הילדים,  עם  הישיר  החיבור  את  אוהבת 
המאפשר לגעת בנושאים הקרובים לליבם.

שחוץ  נפלאות,  הצגות  במבחר  מופיעה 
מהיותן יפות ומושקעות, הן גם חינוכיות ועם 
ותורמות  הילדים  מוסף, המעשירות את  ערך 

לעולמם החברתי, רוחני ופיזי. 
"כנראה שלעולם אהיה - ילדה אישה".

צילום: טומי אורן 

ויוי שמואלי 
זוגית ומשפחתית ומדריכה מוסמכת  מטפלת 
בטיפול משפחתי וזוגי. מוסמכת מטעם ארגון 

האימאגו הבינלאומי.
מאמינה  אני  ומשפחתית,  זוגית  "כמטפלת 
מערכות  של  הרבה  וחשיבותן  במשמעותן 
מערכת  הינו  הזוגי  הקשר  בחיינו.  יחסים 
לאווירה  היחסים הבסיסית, שמהווה תשתית 
המשפחתית ומשפיע על מעגלים נוספים כמו: 
קריירה, משפחה מורחבת, חברים, התפתחות 
מרפא  כוח  טמון  אלו  ביחסי  אישית.  וצמיחה 

ועוצמה רבה".

זהבה שמואלי
האתלטיקה  איגוד  הנהלת  חברת  אצנית, 
בישראל. זהבה רצה למרחקים ארוכים, הייתה 
ישראל  את  וייצגה  אולימפית  ספורטאית 
באולימפיאדת לוס אנג'לס במרתון ובתחרויות 
עולמיות נוספות, בתקופה שנדיר היה לראות 

נשים בכלל מתחרות במרחקים הארוכים.
רצי רמת  עומדת מאחורי הקמתו של מועדון 
חברים  בו  שנים,  עשרה  חמש  לפני  השרון 
ספורטאים מהבכירים בארץ לצד חובבי ריצה 
אייל,  בנה  את  שכלה    2000 ביוני  מהשורה. 
שנה  מדי  מתקיים  לזכרו  לב.  מדום  שנפטר 
"מרוץ אייל" ברמת השרון. מרוץ אייל מהווה 
ילדים,  הורים,  המשפחה:  לכל  ספורט  חוויית 
קבוצות ריצה ורצים יחידים, שאוהבים ספורט 

ונהנים ממגוון של מסלולים.

צילום: דלית שחם
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זיוה דיארי
ופרויקטים בקהילה  מתנדבת במגוון מקומות 

ובעיר. 
ובין  הצעירים  קרית  במגוונים  הנהלה  חברת 
המובילות את פרויקט "שבבה - קבלת שבת 

בסבבה" למשפחות צעירות.
של  "יחדיו"  בקבוצת  וועד  כחברת  מתנדבת 
יום  במרכז  נפגשת  הקבוצה  מורשה.  נשות 
העשרה  תוכנית  לבניית  ופועלת  לקשיש 

למשתתפים בו ומענה לצרכי המרכז.
גיל  במנהל  קשבת"  "אוזן  בפרויקט  מתנדבת 

הזהב.
וחברה  החשמל"  "חברת  גמלאית  בנוסף, 

במועצת גמלאי “חברת החשמל”.

צילום: דלית שחם

זלי דה טולדו 
 

מנהלת PUBLIC AFFAIRS בתזמורת הפילהרמונית, 
נספחת תרבות מטעם משרד החוץ בטורקיה 
ואזרבייז'ן וכיום יו"ר התאחדות יוצאי טורקיה.
 17 בגיל  לבדה,  מטורקיה,  ארצה  עלתה  זלי 
קשה.  הייתה  דרכה  תחילת  ציונות.  מטעמי 
ללא השכלה או עזרה מבית, למדה והתקדמה. 
תפקידי  ומילאה  מעניינת  קריירה  פיתחה 
אומנים  מדינאים,  עם  קשרים  יצרה  מפתח. 
ואנשי עסקים מובילים בעולם אשר, בין היתר, 

סייעו להפריית קשרי תעשייה ותרבות.
זלי רואה דברים באור חיובי, מנצלת את החיים 
 doesn't take no( עד תום, לא עוצרת בקשיים
אינטליגנטית  וישרה,  ישירה   ,)for an answer
הארץ  את  אוהבת  רחומה.  אופקים,  ורחבת 

ואת הישראלים.

צילום: דלית שחם

חוה גל-און 
האמנות  בתחום  יוצרת  רב-תחומית,  אמנית 

העכשווית.
שמן,  עבודות  רישומים,  כוללות  עבודותיה 

 .readymade-קולאז'ים ו
של  ליבו  בלב  שהם  בנושאים   לעסוק  מרבה 
והקבלה,  המקראי  העולם  הישראלי:  הנרטיב 
המהות האקטואלית-פוליטית ישראלית, לצד 
היא  בעבודותיה  וספונטנית.  אקראית  יצירה 
מציגה בבואת השתקפות של המציאות, ללא 
נקיטת עמדה, עם קריצה לעובדות והומור קל.

צילום: דלית שחם

חוקה )חוה( נבות
המשפחות  משבע  משורר,  לבית  נבות,  חוה 
שייסדו את עיר שלום, שלימים הפכה לרמת 

השרון. 
קריית  באזור  מידע  לשכת  כראש  שימשה 

יערים במסגרת "מלח" - משק לשעת חרום.
יו"ר סניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר מזה 
שיחד  מתנדבות,  קבוצות  גיבשה  שנה.  כ-14 
עמה הפכו את הסניף למוביל בארץ. אחראית 
כיום על ערבי אירועי התרמה כיו"ר לשם כבוד 

של הסניף.
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חוה ענבר
חלוצה אמיתית ופורצת דרך בהעצמה נשית וסורופוטימסטית גאה.

השופטת הצבאית הראשונה בארץ ובעולם. החניכה הראשונה בפו"מ, והייתה 
לאישה הראשונה שקיבלה דרגות אלוף משנה  בצה"ל.

מסגרות  להקמת  פעלה  אשר  אמה,  של  חייה  מפעל  היה  חוה  של  השראתה 
חינוך חדשות לילדי הנשים העובדות.

חמוטל ינאי
ומקימה את "מעגל  - צופי רמת השרון לשעבר, פעילה  “נוה מגן”  ראש שבט 

נשים רמת השרון".
“העונג הגדול ביותר שלי היום, הוא לראות את השבט ממשיך לפעול עם הורים 
מתנדבים מחויבים כמונו, עם שכבה בוגרת מחויבת ומנהיגה וכמובן את מאות 

החניכים, שממלאים את רחובות רמת השרון בחאקי בכל יום שלישי ושישי.”
“מעגל הנשים פועל בשיתוף פעולה צמוד עם אגף הרווחה ומסייע לאוכלוסיות 
נזקקות בעירנו. אנחנו סוג של נבחרת מנצחת. מתרימות עסקים, מתרימות נותני 
שירותים, מגייסות כספים ע"י אירועי התרמה, וכל זאת בכדי שיחזור חזרה לאלו 
הזקוקים לעזרתנו: מועדוניות, מרכזי הגיל השלישי, בית חם לנערות, מועדון חד 

הוריות.“
"מאמינה שאין כזה דבר "לא יכול", יש רק "לא מספיק רוצה"."

חן ליזרע
אישית  מאמנת  מכר,  רב  סופרת  צפיות,  מיליון   6.5 עם   TED-ב מרצה 

סומטית )דרך הגוף( ורקדנית מקצועית.
התאהבה בקובה במהלך טיול ונשארה כדי לחקור את סודות האושר של 

הקובנים.

צילום: ג’ונתן קרוז

חנה רוזנשטיין
צלמת.

שונים.  בספרים  מופיעים  צילומיה  העירוניות.  בספריות  בעיקר  מתנדבת 
לכל  "אישה   - המוטו  את  דגלו  על  שחרט  הסורופטימיסט  בארגון  חברה 
את  לכלכל  האפשרות  תהיה  אישה  שלכל  כך  אישה”,  לכל  ומקצוע  מקצוע 

עצמה בכבוד".
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טל הוף 
בת 23 עם צרכים מיוחדים ושחקנית באולינג מצטיינת.

קיבלה מגן הוקרה משרת הספורט בטקס פרס הספורט 
רמת  מעיריית  הוקרה  ותעודת   2016 לשנת  הישראלי 
וספורטיבית  חברותית  גבוה,  תפקוד  בעלת  טל  השרון.  
וקוגניטיביות  פיזיות  בעיות  שלל  עם  שנולדה  אף  ועל 
בספורט.  מדהימים  להישגים  ומגיע  עצמה  על  מתעלה 

מגיעה לאימונים באופן קבוע מדי שבוע. 
טל מוכיחה, שקושי הוא לא מכשול הוא מטרה לשינוי ועם 
התמדה, לא פשוטה, אפשר להצליח ולחיות לצד הקשיים 
ולא עם הקשיים ולחיות כאחד האדם במגבלות האפשר, 

על כך היא מהווה מקור השראה לחברה כולה. 

צילום:דלית שחם

טלי גורן
וחברת  בקשת  בכירה  הנהלה  חברת  והרגולציה,  התקשורת  סמנכ"לית 

דירקטוריון בערוץ 24.
אסטרטגיה  ניהול  הרגולציה,  בתחומי  תאגידית  ואחריות  ניהול  על  אחראית 
רגולטורית ותקשורתית, טיפול במשברים והשפעה על שינוי חקיקה בתחומי 

התקשורת. שותפה ליוזמת וכתיבת הקוד האתי.
מלווה ברמה האסטרטגית את עמותת ״רואים רחוק״. מטרת העמותה לאתר 
בני נוער מצטיינים מפריפריות גאוגרפיות וחברתיות ולהכשיר אותם ללימודים 
מלגות  הענקת  ידי  על  זאת  והאמנות,  הטלוויזיה  הקולנוע,  בתחום  גבוהים 

ללימודים אקדמאיים לתלמידים מצטיינים וחניכה על ידי סטודנטים ואמנים.
שותפה במעגל הנשים של רמת השרון.

טלי ורטהיים 
עפרון

עו"ד ומגשרת.
"ואהבת לרעך כמוך" הוא הכלל שמנחה אותה 

בהתנדבותה ובעבודתה המקצועית. 
טלי התנדבה ופעלה לאורך השנים במגוון רחב 
הראשונה,  הגנים  הורי  נציגת  תפקידים:  של 
השרון,  רמת  צופי   – מגן"  "נוה  שבט  ראש 
חברה ברוטרי ואנו"ש, מנהלת המרכז לגישור 
שבהידברות  מאמינה  ועוד.  מגוונים  ברשת 
להידבר,  "ההזדמנות  להסכמות.  להגיע  ניתן 
את  למצוא  ההזדמנות  להקשיב,  ההזדמנות 
לחיי  יובילו  הצדדים,  לכל  המתאים  הפתרון 

קהילה טובים יותר לכולנו".

טלי שלום
יערים  קרית  ספר  בית  ומנהלת  חינוך  אשת 
נוער  ובני  ילדים  מאמנת  וכיום  לשעבר 

להעצמה אישית.
בשעות הפנאי מציירת, מפסלת ושרה.

“בכל ילד חבוי ניצוץ של אור, רק צריך לגלותו”.

צילום: נטלי ליכטנברג
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יונת סער
צלמת 

ממקימי עמותת  "לנצח אחי", הפועלת לקידום 
חללי  של  שכולים  ואחיות  אחיות  של  זכויות 

כוחות הביטחון.
הפכה את תחביב הצילום למקצוע - מתמחה 
בצילומי חוץ, ב"ניצול" משאבי הטבע הקיימים 

כמו אור טבעי, שקיעות וזריחות. 

צילום: סיגל בלייר גת

יעל ארליכמן 
ברגישות  לפסליה  יוצקת  פסלת,  אמנית 

ובמיומנות את החום ואהבת האדם שבה.
הדמויות ספוגות בהומור ובגרוטסקיות בראיה 
האדם  טבע  שבהן.  לאנושיות  אמפאתית 
עולם  בפסליה:  והשראה  לכח  מקור  משמש 
אנושיים,  שמות  בעלות  דמויות  של  שלם 

שהופכות עם השנים לחלק ממשפחתה.
עבודותיה נרכשו ע"י אספנים פרטיים וחברות 
בחללים  ומוצגות  ובעולם  בארץ  עסקיות 

ציבוריים, בגני תעשיה ובבתים פרטיים.

יעל שילה
מורה בגימלאות - עבדה  בחט”ב "קלמן" ברמת השרון  

כמורה מחנכת, רכזת שכבה ורכזת פרויקטים ייחודיים.
מתנדבת כרכזת פדגוגית בפרויקט של"מ בחינוך ברמת 

השרון.
את  המוביל  לצוות  הצטרפה  לפנסיה,   יציאתה  לאחר 
"הסיפוק  השרון.  ברמת  החינוך  בנושא  ההתנדבות 
החינוך  מוסדות  בכל  הפרושים  נפלאים.  אנשים  אדיר, 
ערכים  והקניית  לימודיים  להישגים  ילדינו  את  ומקדמים 

אוניברסליים. אני גאה מאד בעשיה ההתנדבותית!".

יפה ויגודסקי 
יו"ר "קרן מעגלים" - למען בעלי מקצועות שוחקים. 

הקרן מסייעת לאנשים מבוגרים לעבור שדרוג/הסבה מקצועית  וזאת על מנת לאפשר 
להם להישאר במעגל העבודה.

הנהלה  חברת  "עמל",  וברשת  החשמל   בחברת  כדירקטורית  יפה  מכהנת  בנוסף, 
בבלט הישראלי, בית צבי, צוותא ויו"ר אגודת הידידים של תיאטרון יידישפיל.

כיהנה עד לא מזמן כיו"ר שדולת הנשים בישראל. במסגרת תפקידה פעלה לקידום 
המדיניות והחקיקה בכל הנוגע למעמד האישה בישראל.

ונוער,  ילדים  תכניות  של  להפקות  ופעלה  החינוכית  הטלוויזיה  כמנכ"לית  שמשה 
אשר יכשירו את תלמידי מערכת החינוך בנושאי הלימוד ובהכנות לבגרויות, כמו גם 

בהקניית ערכים, אקטואליה ומניעת אלימות.

צילום: ראין 1
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כרמלה דרורי
במשך השנים עסקה כרמלה רבות בפעילויות 
התנדבות רבות, גיוס תרומות, פעילות במועצת 
הפועלים, ניהול בנעמ״ת, ריכוז התנדבות לגיל 

השלישי.
כרמלה מנהלת עיזבון "בבה אידלסון" ומממנת 
באמצעותו מלגות לנשים הלומדות תואר שני 

במקצועות טכנולוגיים. 
בשנה וחצי האחרונות מנהלת בהתנדבות את 
תרבות  פעילות  מתרחשת  שם  מלינוב,  בית 

הפנאי עבור גמלאי רמת השרון.

צילום: סיגל בלייר גת

ליאת  פרופסור 
לרנר גבע

האישה  בריאות  לחקר  היחידה  מנהלת 
וחקר  לאפידמיולוגיה  גרטנר  במכון  והילד 
לאומיים  מחקרים  מובילה  בריאות.  מדיניות 
בנושאים אלו. מתנדבת סידרתית. בעלת תואר 
 )Ph.D( שלישי  ותואר   )M.D( לרפואה  דוקטור 
מהפקולטה  הציבור  ובריאות  באפידמיולוגיה 
לרפואה באוניברסיטת תל-אביב. פרופ' חבר 
הפקולטה  הציבור,  לבריאות  הספר  בבית 
תל-  אוניברסיטת  סאקלר,  ע"ש  לרפואה 
פעולה  מבצעים  אנחנו  "כשמתנדבים  אביב. 
של מניעה כלפי האוכלוסיות בסיכון הן ברמה 
אנו  ובכך  הקהילתית,  ברמה  והן  האישית 

גורמים לעולם להיות טוב יותר".

צילום: דלית שחם

לימור אורן
מסעדנית ומנהלת יחד עם בעלה את "ריחות וטעמים", ילידת רמת השרון.

לימור מקיימת הלכה למעשה את הקשר שבין אהבה לאנשים, אוכל טרי וטעים ותרומה 
בסתר בין אם זה לניצולי שואה, אימוץ חיילים בודדים או משפחות קשות יום ובארגון 

אירועים משפחתיים למעוטי יכולת.
ניצ"ן  מוגבלויות מעמותות  עם  אנשים  ובעלה   לימור  בפעילות המסעדה  מעסיקים 

ואק"ים וזאת כחלק משילובם בקהילה.
"אנו עושים זאת רק מתוך אהבה, אוכל ואנשים".

צילום: דלית שחם

לימור מזוז 
אמנית, חיה ויוצרת ברמת השרון. לאורך השנים הציגה בתערוכות 

יחיד ובמסגרת תערוכות קבוצתיות בישראל וברחבי העולם.
ציירת פיגורטיבית, החותרת לשלמות הרמונית ומוצאת השראה 
בעולם הדימויים של חופי הים והטבע. ציוריה מקרינים סוג של 
עוברי  דייגים,  מאכלסים  נפשה,  שיח  את  ומדברים  מזכך  שקט 
עם הטקסטורה המשתנה של  וצלליות המתמזגים  נופים  אורח, 

המים.
ואמירה  אישי  רוח  הלך  המשלב  ייחודי,  סגנון  חושפת  יצירתה 
תרבות  חברתית,  זהות  אוניברסליות,  אנושיות  לסוגיות  ביחס 

ומצב קיומי.
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מיכל דותן שופמן 
שנים   18 מזה  ופעילה  גדול  בריאות  בארגון  כלכלנית 
והנהגות  הורים  ועדי  לרבות  שונות  התנדבות  במסגרות 

הורים בית ספריות.
חברותיה  שכל  עמותה  השרון,  רמת  נשים  מעגל  יו"ר 
שונות  לאוכלוסיות  ומסייעת  מלאה  בהתנדבות  פועלות 

בעיר. 
אנושית  עולם  תפיסת  משקפת  עבורי  "ההתנדבות 
חלק  הינה  ולכן  יותר  ערכית  לחברה  החותרת  וחברתית, 
חיוני הן בחיי הפרטיים והן בפעילות הציבורית שלי. אין 

הרבה דברים שנותנים כח, כמו הכח לתת."

צילום: דלית שחם

מיכל ינאי
מלכת הילדים של כל הזמנים.

סדרות  תאטרון,  הצגות  שכוללת  קריירה,  שנות   35 השנה  ״סוגרת״ 
טלוויזיה, סרטים בארץ ובחו״ל, מחזות זמר, הנחיות ועוד.

מיכל מנקס
ילידת רמת השרון, בוגרת מערכת החינוך בה. מלאה שורת תפקידים במערכת 

החינוך העירונית והארצית, וניהלה במשך עשור את אגף החינוך בעיר.
בסיסו  על  החינוכית.  בדרכי  המוביל  הערך  אדם"  אוהב  להיות  אדם  "לחנך   “
נרקמו תוכניות ומסגרות במוסדות החינוך ובמערכת העירונית כאחד, להובלת 
היא  ואישית. מלאכת החינוך  לימודית, חברתית  כלל תלמידי העיר למצוינות 
האומנות לשזור מגוון תחומים אלו באלו: חינוך למצוינות ולנתינה, להתנדבות 
ולמעורבות, להתבוננות פנימית תוך ראיית הסובבים והסביבה. החלום שלהם 
הוא המשימה שלנו; ההצלחה שלהם היא העתיד שלנו – אחריותנו כמבוגרים 

משמעותיים בקהילה מחנכת דור”.

מיכל צפיר
מאמנת לאורח חיים בריא והבעלים של המותג המצליח “כל אחד יכול”.

בשנים האחרונות הפכה מיכל לדמות מובילה ומשפיעה בתחום אורח החיים 
ובהן היא חולקת  ובחו"ל  והסדנאות שלה מבוקשות בארץ  הבריא. ההרצאות 
את הניסיון האישי והידע המקצועי שרכשה בתחום האימון והתזונה. בעזרת כל 
אלו ובשילוב מוצרים אותם פיתחה, שיתופי פעולה עם עיריות וחברות מובילות 

במשק, היא מניעה אלפי אנשים לחיים בריאים יותר.
העיתון “ידיעות אחרונות” הגדיר אותה לאחרונה כ"גורו הבריאות הרשמי של 

ישראל".
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מירי לינדר 
בת רמת השרון, פעילה בתנועת ׳נשים עושות שלום׳, תנועה המובלת 
הדיונים  שולחן  אל  מידית  לשוב  ממנהיגינו  דורשות  אשר  נשים,  ע"י 
ולהגיע להסכם מכבד, המקובל ע"י שני הצדדים. תנועה א-מפלגתית 

המכילה בתוכה ימין מרכז ושמאל. 
"אני מזמינה את תושבות ותושבי עירי להצטרף  לכל יוזמה אשר תהיה, 
ברמת  מאמינה  באזורנו.  והשלום  השלווה  השפיות,  את  תקדם  אשר 

השרון - עיר עושה שלום".

מיקי הורביץ
בת לניצולי שואה, ריכזה את תחום ניצולי השואה בעיריית 

רמת השרון.
הספר  בתי  תלמידי  עם  דוריות  בין  תוכניות  פיתחה 
ארצי  מודל  המהווה  אירופה  קפה  את  הקימה  התיכונים, 

ונותן מענה חברתי לניצולי השואה בעיר.
"בעבודתי זו ראיתי שליחות לעזור לניצולי השואה שהקימו 

לאחר השואה משפחות ועזרו בהקמת מדינת ישראל".

צילום: דלית שחם

מלי בזק
בעלת חנות למוצרי חשמל מיתולוגית בשם “כלבו בזק”, מוותיקי רמת השרון.

לאחרונה, החליטו מלי ובעלה להקצות מחצית מהחנות לטובת מוזיאון עתיקות - 
"מן הבוידעם והמרתף" מימי הקוקו והסרפן, וזאת על מנת לחשוף את בני הדור 

הצעיר כיצד חיו פעם טרום עידן הסלולארי. 

צילום: דורית מרטין

מסקי שבירו
שחקנית, במאית ויוצרת.

מתוך סיפור חייה האישי יצרה לעצמה מציאות חדשה והיום עוסקת בנוסף על 
עיסוקה כשחקנית גם באימון אנשים לשינוי גישה ושינוי מציאות.
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מרים לינדנפלד 
וקסלר

מורה לאנגלית וספרדית, מפסלת ויוצרת. 
חיברה  יוצא,  וכפועל  ולידה(  הריון  )תומכת  כדולה  הוסמכה 
מדריך הנקה ידידותי אותו היא משווקת בהצלחה רבה.  יזמה 

פרויקט ייחודי בישראל: "עמ" ה- עיר מעודדת הנקה". 
חסות  וקיבלה  השרון,  ברמת  הפרויקט  את  מובילה  מרים  
להפעלתו מקופת חולים גדולה ביישוב, במסגרתו מתקיימים 
מעגלי הנקה - מפגשים שבועיים הפתוחים לכל אישה שרואה 

בהנקה דרך חיים. 

צילום: פלד אלקלעי

נאוה משולם
מתנדבת ופעילה קהילתית. 

התנדבה במסגרות שונות שכולן סבבו סביב חינוך - החל מהנהגות הורים בגנים ובתי 
הספר לרבות יו"ר הנהגת הורים בבית הספר אוסישקין, דרך התנדבות כמנטורית לבני 

נוער דרך רשת מגוונים.
בבית  בהתנדבות  אותו  והעבירה   PBL בפורמט  ותרבות  ערכים  של  פרויקט  פיתחה 
דירקטוריון  חברת  הספר.  לבית  זמן  קפסולת  בתרומת  לסיומו  עד  אוסישקין  הספר 

מגוונים רמת השרון.
"מאמינה בכל ליבי שכשאת עושה יותר את מספיקה יותר וכל העיסוקים הללו שומרים 

אותי צעירה". 

צילום: נילי צדיקי ז’ינו 

נאוה איזין
בת רמת השרון, יו"ר הועד המנהל של מדרשת אדם לחינוך לדמוקרטיה, יועצת אקדמית 
נעמ"ת, מרכזת האגודה הישראלית לחקר תולדות  ומרצה לארכיונאות, חברה במועצת 

החינוך, חברה בוועדה לבטיחות בדרכים - רמת השרון.
שמשה כצירה לקונגרסים הציוניים וכחברה בוועד הפועל הציוני ובעצרת הסוכנות. ניהלה 
בהנהלת  חברה  כלכלית.  לצמיחה  הועדה  מטעם  בתעשייה  עולים  להשמת  השרות  את 
המרכז הבינלאומי לשלום ונציבות נשים בינלאומית לשלום ישראלי פלסטיני ובעוד מגוון 

רחב של תפקידים ציבוריים בכירים.

נאוה סברסקי סופר
הרצליה  הבינתחומי  במרכז   IDCBeyond הנשיאותית  היזמות  תכנית  ראש  עו”ד, 
המעודדת יצירת יזמויות משנות עולם. שותפה במספר קרנות הון סיכון ואף ייסדה 
קרן הון סיכון בעצמה. חברת מעגל נשים רמת השרון.  מקדמת  ומייעצת לנשים 

יזמיות. 
"כשאנחנו מאמינות בעצמנו  אף אחד לא יכול לעצור אותנו".

צילום: עדי כהן צדק.
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נורית אבנר 
חברת מועצת העיר רמת השרון, יו"ר הועדה למיגור הסמים וההתמכרויות, חברה 

בדירקטוריון רשת מגוונים וחברה בוועדות שונות בעיר.
אירועי  כ-30  הפיקה  היתר  בין  וחברתית.  קהילתית  לפעילות  מזמנה  מקדישה 
התרמה לעמותות חברתיות שונות ברחבי הארץ. חברה בארגון העולמי "קרן אריה 
יהודה", המונה 18,000 חברות יהודיות ברחבי העולם, ומכהנת כיו"ר ועדת החברות 

ב"קרן אריה יהודה" בארץ. 

נורית ורבין 
 13 מזה  )ע"ר(  “אישית”  את  ומנהלת  מייסדת 
בשני  עסקית  ליזמות  נשים  המקדמת  שנה, 
המכשירה  עסקית  ליזמות  מכללה  אופנים: 
דרך  ופריצת  קטנים  עסקים  לפתיחת  נשים 
מיזם   - “בגדקפה”  והשני:  העסקי  בעולם 
חברתי – חנות לבגדי נשים יד שניה ועודפים, 
מהקהילה  נשים  ע"י  בהתנדבות  המנוהלת 

ומממנת את פעילות העמותה.
ביכולתה  מאמינה  נורית  יכולה"-  אישה  "כל 
כלכלית  לעצמאות  להגיע  אישה  כל  של 
והידע  הכלים  ההזדמנות,  לה  שיינתנו  ובלבד 

הנדרשים. 

צילום: דלית שחם

נורית פרוכטלנדר 
כספי

"אנוש",  בעמותת  המוגן  המפעל  את  מנהלת 
מהווה  המוגן  המפעל  רמת-השרון.  ילידת 
מסגרת שיקומית, המעסיקה כ-25 מתמודדים 
היא  המפעל  מטרת  נפשית.  מגבלה  עם 
להקנות כלים להשתלבות בשוק החופשי, וכן 
כלי  מיצרים  במפעל  הצלחה.  חווית  לאפשר 
בתי  למסעדות,  הנמכרים  איכותיים  קרמיקה 
בישראל.  מהמובילות  הייטק  וחברות  קפה 

קיבלה תעודת עובדת מצטיינת בעמותה. 
נוה  במגוונים  הנהלה  כחברת  משמשת  נורית 
הקהילה  חיי  להעשרת  רבות  ופועלת  רסקו 

והפנאי של הילדים בשכונה.

צילום: דלית שחם

נורית גבע 
מנהלת את מועדון א.ל.ה בעיר: מועדון תרבות שעות הפנאי 

של גימלאי רמת השרון.
מתנדבת פעילה לאורך השנים: ראש שבט נוה מגן - צופי רמת 
השרון, הייתה חברה בוועדי ההורים בבית הספר אוסישקין, 
קלמן ויו"ר ועד ההורים בתיכון אלון. כיהנה כיו"ר הנהלת רובע 

אלון והייתה חברת דירקטוריון ברשת מגוונים רמת השרון.
"כאוהבת אדם, העשייה נותנת לי אושר גדול ואני מודה על כך".
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נטלי אורן 
ליכטנברג

עיצוב  סדנאות  ומעבירה  אישית  סטייליסטית 
וקבלה עצמית.

בין  הלימה  שתהיה  שחשוב  מאמינה,  נטלי 
רוצות  שאנחנו  לאיך  מרגישות  שאנחנו  מה 

להיראות.
"כשאנחנו מחוברות לעצמנו הכל עובד".

ניצה ערמון 
סמנכ"ל חברה וקהילה ברשת מגוונים. 

והפרויקטים  הקהילה  תחום  כל  על  אחראית 
הקהילתיים במגוונים, בהם שותפים תושבים 
וכן על תחום ההנהלות  מהתכנון ועד הביצוע 
המרכז  את  הקימה  המרכזים.  בכל  והפעילים 
כנסי  את  ומובילה  בקהילה  ודיאלוג  לגישור 
השנים  במשך   וקהילה  עסקים  בתחומי  טד 

האחרונות.
"באמונתי, שותפות ומעורבות בקבלת החלטות 
שייכות  תחושת  לתושבים  יקנו  ובעשייה, 
חייהם  איכות  את  ישפרו  ובכך  ומשמעות 

בעיר".

צילום: דלית שחם

ניצן סברסקי 
מאוניברסיטת  הגפנים  ובתורת  בייננות  ראשון  תואר  בוגרת 
  European Master of שני  תואר  ובעלת  באיטליה  מילאנו 
מהפקולטה   Science )M.Sc.( of Viticulture an Enology

לחקלאות בפוליטכניקו של מדריד בספרד.
אחרים  ליקבים  כייננית  ומייעצת  "אחת"  היקב  של  בעלים 

ברחבי הארץ.

סברינה כהן
יועצת אירגונית. 

הקימה ומנהלת קבוצה, אשר מסייעת בכל סוף שבוע, בהכנת אוכל חם 
וניצולי שואה מעוטי יכולת בכל רחבי הארץ על בסיס קבוע.  לקשישים 
קשישים  אותם  לטובת  מגייסת  היא  הקבוצה,  באמצעות  זאת,  מלבד 
וניצולי שואה את כל מה שהם צריכים- בגדים, שמיכות, מוצרי חשמל, 
ריהוט וכל ציוד בסיסי אחר. כמו כן, דואגים לביקורים חברתיים לקשישים 

עריריים וסיוע מול גורמים בירוקרטיים. 
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סיגל רומנובסקי 
ופעילה  יזמית  ופסלת.  ציירת  גרפיקאית, 

חברתית למען הקהילה ברמת השרון. 
בבתי  השונים  בוועדים  ונציגה  חינוך  אשת 
בית  חזות  קהילה,  קשרי  ועדת  בעיר:  הספר 
במועצת  ופעילה  המוסדית  בהנהגה  הספר, 

נשים יישובית. 

צילום: רחלי איפרגן

סנדרה רינגלר
סטייליסטית ויועצת אופנה, מגישה בתוכניות 

טלוויזיה ומעבירה הרצאות בנושא סטיילינג.
ואני  עבורי,  חיים  פילוסופיית  היא  "סטיילינג 

מרגישה שהיא עובדת לי בכל הרמות. 
כשנותנים ומכבדים את הזולת, היקום מחזיר 

לך ודואג לעשות את החשבונות שלו".

צילום: ז'אן כהן

עדנה גור אריה 
ברק

יוצרת ומתנדבת פעילה.
נשים  ארגון  הסורופטימיסט,  בארגון  חברה 
זהו  בארה"ב.   1922 בשנת  שנוסד  בינלאומי 
ארגון א-פוליטי, המטפח בעיקר נשים וילדים 
בריאות,  בבעיות  גם  ועוסק  העולם.  ברחבי 

סביבה, יחסים בינלאומיים וחינוך. 

עדנה חרותי
יקירת רמה"ש. 

מתנדבת ופעילה להעצמתן ורווחתן של נשות 
אירגון  הרצאות,  קיום  ידי  על  השרון  רמת 

ערבים קהילתיים, קורסי העשרה ועוד.
יזמה ומובילה את "אישה למען אישה", אשר 
מטרתו העיקרית הינה לתת מענה וכתף לנשים 
בעיר, הסובלות ממצוקה כלשהי, זאת בשיתוף 

מלא עם אגף הרווחה והקהילה בעירייה.
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עדנה קרניאל 
גימלאית משרד החינוך, שימשה כמחנכת ומורה למדעי הטבע ברמת השרון. 

צפרית במכון אבשלום כבר 20 שנים. ההתעניינות בחיי הציפורים מתבטאת בציורי 
ציפורים, בטיולים רבים בהם עדנה מציירת אירועים נופים, ציפורים, אנשים ונגנים. 
מתנדבת בבתי ספר ברמת השרון בהפעלת תלמידים במשחקים לימודיים אותם 

היא מייצרת ומכינה בעצמה.  

עליזה ליכטנשטיין 
 .2002-2011 בשנים  השרון  רמת  ויצו  סניף  ראש  יושבת 
רבות  פעילויות  ארגנה  זה,  תפקידה  במסגרת 
כספים  גיוס  ולמען  בעיר  הקהילה  למען  ומגוונות 
מגבית,  ערבי  כמו  במצוקה,  ונערות  לילדים 
חנות  הפעלת  בזארים,  אופנה,  תצוגות  הרצאות, 

ביגודית, טיולים וחוגי בית. 
הוריות  חד  לנשים  שבועי  חוג  מפעילה  בנוסף, 
ופעילויות  סדנאות  מהרצאות,  הנהנות  צעירות 

העשרה  ותרבות.

צילום: דלית שחם

עדינה רוזנטל
מתנדבת ופעילה מזה עשרות שנים בעיר.

בין האירגונים והפעילויות בהן התנדבה: מחלקת הרווחה, 
ארגון בנות ברית, עמותת אל"ה, מרכז יום לקשיש והמרכז 
נפש, האגודה למלחמה בסרטן, האגודה למען  לתשושי 
חברה  פרקינסון.  לחולי  ריקודים  בחוגי  מתנדבת  החייל. 
המקביל   - בינלאומי  נשי  )אירגון  סורופטימיסט  בארגון 

לרוטרי הגברי(. 

צילום: סיגל בלייר גת

ענבל דיין ברקוביץ
עו"ד ומגשרת, הבעלים של מסעדת אבו ברקוביץ ברמת השרון.

ומעשים  "תרומות  שנקראת  חברים   30,000 מעל  המונה  פייסבוק  קבוצת  מנהלת 
הוריות,  חד  בודדים,  חיילים  יכולת,  מעוטי  לנזקקים,  מסייעת  הקבוצה  טובים". 
פנימיות ומועדוניות לילדים בסיכון ועוד. בביתה פועל מחסן תרומות, בו היא מקבלת 
מתושבי רמת השרון בגדים, נעליים, משחקים, ספרים וכדומה אותם היא ממיינת 

ומעבירה לנזקקים.
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ענת טננבום
מנהלת מגוונים אלון.

יוצאת להקת הנח"ל, בעלת תארים אקדמאיים 
מסמינר הקיבוצים, מכון וינגייט ואוניברסיטת 
ומחול,  תנועה  חינוך,  של  בתחומים  ת"א 
ספורט ואמנות בינתחומית. ניהלה את תחום 
של  וקואצ'רית  מנחה  ת"א,  בעיריית  המחול 
מורים ומנהלים בפועל. הופיעה באופן מקצועי 
האמנויות  בתחומי  עוסקת  ותיאטרון,  במחול 
שירה  פיסול,  ציור,  תיאטרון,  מחול,  השונים: 

ונגינה.
הוא הבית של  אלון  ומגוונים  בית  זה  "קהילה 
חלומותיה  להגשמת  שרונית  הרמת  הקהילה 

ומאווייה".

צילום: רחלי איפרגן

עפרה אלקובי 
מייסדת עמותת “מאבק לחיים”. 

לפני 17 שנה בעקבות מחלתו של בעלה, אלי 
אלקובי  ז"ל, הקימה עפרה את עמותת “מאבק 
לחיים”. העמותה שמה לעצמה למטרה לסייע 
דרך  בישראל.  העצם  מח  מאגרי  את  להגדיל 
העמותה נמצאים, מדי שנה, עשרות רבות של 
עצם  מח  לתרומת  הזקוקים  לחולים  תורמים 
מצילה חיים, מה שבעבר לא יכול היה לקרות, 

מאחר והמאגרים היו ריקים.
של  המייסדת  כיו"ר  לכהונתה  במקביל 
לחיים”, עבדה עפרה בתחום  “מאבק  עמותת 

התקשורת בערוצי הטלוויזיה המסחריים. 
הדסה  עצם  מח  מאגר  את  מנהלת  היא  כיום 
מאגר  להגדלת  ולפעול  להמשיך  ושואפת 

תורמי מח עצם הדסה לטובת הכלל.

ציונה כהן
עו"ס, רכזת קהילה באגף הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון.

אחראית על עבודה עם קבוצות שונות בקהילה, תוך שיתוף תושבים, במטרה לקדם 
ולפתח תוכניות לרווחת הקהילה וחיזוק אוכלוסיות מודרות.

"אוניברסיטה  לתוכנית  השביעית,  השנה  זו  נשים  וליווי  גיוס  על  אחראית  בנוסף, 
להן  ומאפשרות  מוחלשות  אוכלוסיות  בפני  שעריה  את  שפותחת  תכנית  בעם", 

לרכוש השכלה חיונית ומעשית בסביבה אקדמאית.
צילום: סיגל בלייר גת

צילה דגון 
סופרת ומשוררת, עסקה בחינוך הגיל הרך עשרות בשנים. תרמה 

ותורמת לקהילה ופעילה ציבורית. 
ממקימות ארגון הגנים בישראל ושימשה כחברה בוועדות החינוך 
של היישוב ומנהלת קבוצת נוער בכדור-יד. כתבת וחברת מערכת 
חשובים  אנשים  על  לכתוב  מרבה  'מגוונים'.  הקהילתי  בעיתון 

ביישוב ועל ההיסטוריה של רמת השרון מראשית דרכה. 
רמת  מעברת  קורות  את  מעברה"  של  "סיפורה  בספר  תיעדה 
ילדים.  ומחזות  הרך  לגיל  לימוד  תוכניות  כתבה  ויושביה.  השרון 
פרסמה ספרי פרוזה ושירה למבוגרים ועשרות ספרי ילדים ונוער.
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ציפי גזית 
האישה עם האקורדיון. 

מארגנת מפגשי נשים )בהתנדבות( במסגרת "בוקר נשים", 
נגינה,  הרצאות,  מתן  ידי  על  ב"אנוש"  בהתנדבות  פעילה 

אירועי חג ושיחות. 
אשת חינוך מזה שלושה עשורים, חונכת ב"מכון אבשלום". 
מזה שנים רבות שהיא מפיקה ערבים מוזיקליים מיוחדים, 
יחד עם נתי בן זוגה )יוצא להקת השריון( - במסגרת מועדון 

הזמר "ציפי, נתי וחברים".
יוזמת, נמרצת ומנחילה באהבה רבה את האהבה לצלילים 

ולשירים שהם הפסקול של חיינו.

צילום: דורית מרטין

ציפי פרנק 
ההארה   בתחום  קריירה   מנהלת  הגבול".  אינם  "השמים 
בטכניון,  מלמדת  משפחתיות.  לצד  עשורים  שלושה  מזה 
בבר אילן ובמכון אבני את נושא תכנון ועיצוב תאורה. בימים 
ומארגנת  התאורה"  מעצבי  "איגוד  בראש  עומדת  אלה 
הבינלאומית   האור  שנת  במסגרת  ותערוכות  אירועים 

שהוכרזה  על ידי  אונסק"ו. 
מאמינה בפתגם "הנותן מקבל" וכך הקימה עם חברים את 
מתנדבת  והיום  סרטן,  חולי  ילדים  למען  "חיים"  עמותת 

במועצת נשים של רמת השרון.
החיים"   "מהות   לאור  באהבתי  העולם  את  לשתף  "רוצה 
"רק מה  ולכל אחד, לצד המוטו שלי:  ולהפיצו בכל מקום 

שרואים מואר, ורק מה שמואר רואים.”

ציפי פילו
מזכירת מגוונים גולן מזה כ- 20 שנה.

פעילה קהילתית, נציגת האחים השכולים באירגון "יד לבנים" רמת השרון.
אחיה, מאיר, ממקימי יחידת החילוץ 669, נהרג במלחמת יום הכיפורים. 

לזכרו, יזמה ציפי את הפרוייקט "משפחות עורכות זכרון" - משפחות שכולות עורכות 
של  שיתוף  הינו  הפרויקט  וקבוצתי.  אישי  תהליך  תוך  ליקיריהם  והנצחה  זכרון  סרטי 

המרכז לתקשורת קהילתית ברשת מגוונים ויד לבנים.
בנוסף, יזמה פרויקט "בוקר נשים" של העשרת והעצמת נשים אותו היא מקיימת מזה 

מספר שנים.
אותי  שממלאים  והקהילה,  הילדים  עם  בעבודה  וכמובן  בעיר  כל  קודם  מאוהבת  "אני 

באנרגיה חיובית"

צילום: דלית שחם

קלאודיה רונן
מובילה את צוות קשרי קהילה בביה"ס קרית יערים.

צוות  אמון  עליו  והפעילויות  הקשרים  ממגוון  אחד  הוא  בלב”  “בית  עם  החם  הקשר 
קשרי קהילה בבית הספר. אימוץ גדוד לוחמים, קטיף עבור "לקט ישראל", אירוח עובדי 
תברואה של רמת השרון הם מספר דוגמאות נוספות בהם פעילים ומעורבים ילדי בית 

הספר בקהילה.
"נתינה, קבלה, הכרת תודה ומערכות יחסים משמעותיות אינם סיסמה או מטרה..."
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רביבה אפל 
ממייסדות המותג "רביבה וסיליה".  

הרעיון בהקמת "רביבה וסיליה" היה להקים מקום, שיאפשר להציע אוכל ועוגות 
חדשה  בשורה  להביא  הצליח  פתיחתו,  עם  כבר  פרטיים.  וללקוחות  קפה  לבתי 
כאשר הציג סגנון חדש של אפייה ואירוח שלא היה מוכר עד אז בישראל:  אפייה 
צרפתית מסורתית תוך שימוש בחומרי גלם שלא היו מוכרים לרוב הקהל בישראל. 
מיוחדת  באווירה  קטן  קפה  בית  גם  ונפתח  רבה  במהירות  מוניטין  צבר  המקום 

וביתית, שהפך במשך השנים למוקד עלייה לרגל גם לאנשים מחוץ לשכונה.
עם השנים התפרקה השותפות  ורביבה אפל בשיתוף עם בנה עמוס, הפכו להיות 

הבעלים היחידים של המקום שהפך למותג בתחומי הבישול, האפייה והאירוח.
כיום לרביבה וסיליה יש סניף נוסף גם בתל אביב.

רויטל קפלן 
מאפרת, עובדת בטלוויזיה ובהפקות, בת רמת השרון.

מרכזת את פרויקט ההנגשה ״מדברים בסימנים״, במסגרתו 
לומדים את שפת הסימנים ומתנדבים בבתי ספר, צהרונים, 
וכבדי  לחירשים  בתירגום  בעיר,  שונים  וארועים  קייטנות 

שמיעה וגם בחשיפת השפה והגברת המודעות בקהילה. 
בנוסף מתנדבת בתחושון- חוג לילדים עם צרכים מיוחדים, 
ביניהם כאלה שדוברים את שפת הסימנים ובקייטנת הקיץ 

לילדים עם צרכים מיוחדים.
"בשבילי רמת השרון היא עדיין מושבת ילדותי, לכן חשובה 

לי המעורבות האישית והפעילות ההתנדבותית שלי בעיר.
מתחילה  אבל  מהלב  לבוא  חייבת  שהתנדבות  חושבת  אני 
ולדעת  ולני,  דיבו  של  אמא  אני  מהכל  יותר  בבית.  בחינוך 

שדרכי הם מכירים ומעריכים התנדבות, זו גאווה גדולה". 

רומינה מאיר 
חברה בהנהגת ההורים במוסדות החינוך, מתנדבת בסיירת ההורים העירונית ופועלת 

למען הדור הצעיר של רמת השרון.
רחבי  בכל  ישראל  תוצרת  מוצרים  המייצאת  יצרנית,  חברה  ומנהלת  גאה  תעשיינית 
העולם. כמנכ"ל, מעסיקה עשרות עובדים בתמהיל המשקף את החברה הישראלית על 
כל גווניה ופועלת לשילוב עובדים בעלי מוגבלויות פיזיות ונפשיות, בכדי לאפשר להם 

הגשמה עצמית לצד יכולת להתפרנס בכבוד. 
וב-  בהתאחדות  מנהלות  נשים  בפורום  וחברה  התעשיינים  בהתאחדות  פעילה 
Supersona,  ארגונים ששמו להם כמטרה את קידומן של נשים מוכשרות לתפקידי 

ניהול בתעשייה הישראלית על כל תחומיה.
"אני מאמינה בכל ליבי, שאין תקרות זכוכית, וגם אם נמצאה כזו, נשים מוכשרות יכולות 

לפרוץ כל אחת מהן ולחצות כל גבול, לרבות בניהול התעשייה המסורתית בישראל".

צילום: יונת סער

רויטל לוי צוברי
לטיפוח  הבינלאומית  הרשת   ,Laline ומבעלי  מייסדת 

הגוף והנפש.
ונפש  לגוף  מתחברת  שלי.  היצירה  היא  שלי  "העשייה 
כדרך חיים. אני מאמינה כי  ההנאות הקטנות יוצרות את 
ליצירת  מכוונת,  שלי  העשייה  ולשם  הגדולים  הרגעים 
מוצרים שיעשו טוב. זאת, לצד מעורבות חברתית שהנה 
חלק משמעותי מהפעילות היומיומית שלי ושלנו כחברה, 
הבאה לידי ביטוי החל משיתופי פעולה להעלאת מודעות 
לסרטן השד ועד פיתוח מוצרים ייחודיים לקידום מטרות 

שונות בקהילה".

צילום: יונתן בלום
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רותי גרונסקי
חברת מועצה מטעם סיעת בית ופעילה חברתית בעיר.

שמשה   בארץ.  מהראשונות  ההורים  סיירת  בטוחה"  ב"מושבה  ומתנדבת  ממייסדות 
הביניים  חטיבת  של  ההורים  בוועד  חברה  וכן  גולן,  ספר  בית  של  ההורים  ועד  כיו"ר 
עלומים ותיכון אלון. בנוסף, הייתה פעילה בעמותת "כחום הלב", שסייעה בקליטת ילדי 

כיתות המא"ה במסגרות הצבאיות. 
להוראה,  הכללית, הסמכה  ובתורת הספרות  חינוך  במינהל   .B.A ראשון  תואר  בעלת 
M.sc בהתנהגות ארגונית מבית הספר לניהול ע"ש רקנאטי באוניברסיטת  ותואר שני 

תל אביב.
במיומנויות  אישי  ייעוץ  ומעניקה  והשתלמויות  הרצאות  מעבירה  ארגונית.  יועצת 

ניהוליות ופיתוח אירגוני, מגשרת מוסמכת בגישור אירגוני ועסקי.
במסגרת היותה חברת מועצה מחזיקה בתיק התחדשות עירונית, תיק שיפור השרות 
לציבור. יו"ר וועדת מכרזים, מכרזי כח אדם ויקירי העיר. חברה בוועדות: בנין עיר, משנה 

להיתרים, חינוך, איכות הסביבה, חקלאית.

רזיה גרשון
רקדנית ומורה לבלט, אמנית ופסלת בינלאומית.

רזיה הפכה את ביתה למיני מוזיאון והחצר סביבו בהם פזורים 
יצירותיה, רובם פסלי ברונזה, בהם היא מפסלת מתחילת שנות 

ה-80'. 
במשכן  המוצגים  עולם,  שועי  דיוקנות של  לפסל  אוהבת  רזיה 

הנשיא, מרכז פרס לשלום, הבית הלבן ועוד.
)כבשים  חיים  ובעלי  רקדניות  של  שלה  פיגורטיבים  פסלים 
סוסים ועוד( נרכשו על ידי קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, ברק 
בירדן  חוסיין  עבדאללה  המלך  הבריטי,  המלוכה  בית  אובמה, 

ועוד רבים אחרים..
"אני אוהבת את החיים והחיים אוהבים אותי ומרגישה בתחילת 

הדרך". 

צילום: דלית שחם

רותי ליאור
בקרימינולוגיה  שני  ותואר  בפסיכולוגיה  ראשון  תואר  בוגרת 
בנוער  מטפלת  אדלריאנית,  בגישה  פסיכותרפיסטית  קלינית, 
ומכשירה סיירות הורים ברחבי הארץ.  ומבוגרים. מלווה  צעירים 
בטוחה",  "מושבה  בארץ  הראשונה  ההורים  סיירת  את  הקימה 
הפועלת עד עצם היום הזה. שותפה בהקמת פרויקט "זה"ב בגן", 

מתנדבים בגני הילדים.
מודלים  ובניית  והתמכרויות  למניעת אלימות  על הקמת הרשות 
ארציים,  גורמים  עם  בשילוב  עירונית  והתערבות  למניעה  שונים 
קבלה בשנת 2005 את פרס "נשים פורצות דרך" של מרכז השלטון 
המקומי והרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה. 
לסייע  נועדה  אולי  בעיר   הקהילה  למען  המגוונת   “הפעילות 
לתושבי העיר אבל היא ממלאת אותי שמחה סיפוק והתרגשות 

רבה. כך שאני בכלל צריכה להודות לעיר ולא היא לי“.

רחל גאון
יקירת העיר על פעילותה ההתנדבותית המסורה למען הקהילה במגוונים נוה רסקו ובארגון 

"בנות הברית". יחד עם משפחתה הקימה את בית הכנסת הספרדי ברמת השרון.
פעילה בשימור מסורת הלאדינו בעיר במסגרת התנדבותה במינהל גיל הזהב.

וחוויה  זכות  זו  לתת  לדעת  הזולת.  של  הצרכים  את  ולראות  להקשיב  זה  לתת  "לדעת 
נפלאה." 

צילום: דלית שחם
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ריטה מרגלית - שילה
הנוגעים  בפרוייקטים  ומעורבת  יוזמת  בקהילה,  מתנדבת  ועו"ד,  עו"ס 

לרווחת אוכלוסיות  שונות מילדות ועד זקנה.
מחלקת  עם  בשיתוף  השרון  ברמת  בסלון”  “זכרון  פרוייקט  את  מובילה 

ההתנדבות העירונית.

ריקי קור
יוצרת ומעצבת פנים.

קור  ריקי  של  והמקוריים  הרעננים  העיצובים 
הולמים היטב את הבתים שהיא מעצבת.

סיפור,  מספרת  הריצפה  מדברים,  "הקירות 
מביאים  מהחלון  הבוקעים  והנוף  הניחוחות 
איתם השראה חדשה "- זהו המוטו בעבודתה 
של ריקי קור, שהוציאה 3 ספרי עיצוב, שהפכו 
הראשונה  בשורה  אותה  והעמידו  מכר,  לרבי 

של מעצבי הפנים בישראל.
"בהעדר חלום הזמן עוצר מלכת".

שולה פסקין 
מחמשת  לאחת  השרון,  ברמת  נולדה  שולה 

המשפחות המייסדות של המושבה.
וכאן  השרון,  ברמת  גרה  היא  חייה  כל  במשך 

חיות גם בנותיה ומשפחותיהן. 
השרון  רמת  בקהילת  רבות  ופעילה  מתנדבת 
מגוונים  ראש  ויושבת  הנהלה  חברת  ביניהם: 
אלון, חברת דירקטוריון ברשת מגוונים, יושבת 
יד לבנים ברמת השרון, חברה במועצת  ראש 
איכות  בארגון  השרון,  רמת  של  הנשים 
הסביבה, חברה בשולחן העגול, חברת הנהלה 
הגמלאים  מכללת  את  ומנהלת  מלינוב  בבית 

במקום.

צילום: רחלי איפרגן 

פרופסור ריקי פינצי 
במרפאת  בילדים  מטפלות  של  דור  ומדריכה  מטפלת  קלינית,  סוציאלית  עובדת 
הילדים והנוער של המרכז לבריאות הנפש גהה ומרצה באוניברסיטת בר אילן - 

ביה"ס לעבודה סוציאלית. 
העוסקים  בעולם  מדעיים  עת  בכתבי  שפורסמו  מחקרים  ערכה  השנים  לאורך 

בילדים במשפחותיהם במצבי חיים שונים ובהורות. 
שבשדרות,  ספיר  במכללת  חדשה  תכנית  שני,  לתואר  התכנית  כראש  משמשת 

הממוקדת בהתערבויות עם ילדים ובני נוער.

צילום: דלית שחם
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שירי הירש
צלמת חובבת מושבעת, עצמאית, אמא לשניים, בת רמת השרון.

בטחונם  שמירת  על  במאבק  פעילה  וחט״ב,  יסודי  ספר  בבית  הורים  בהנהגות  חברה 
בכביש של תלמידי קרית יערים, אחראית על דוברות פעילויות בתי הספר קרית יערים 

ועלומים לתקשורת.
"אוהבת את רמת השרון עוד מהימים שאזורי מגורים היו שדות של תותים וברחבי העיר 

יכולת ללכת לאיבוד בפרדסים".

שמחה סלח 
לאורך כל ימי חייה ובעשייה הציבורית שבה נטלה חלק או יזמה, 
חינוך היה במוקד העשייה. המטרה המכוונת היא להעניק לאלה 
את  אישיות,  ביכולות  ניחנו   אך  גשמיות,  ביכולות  התברכו  שלא 

המוטיבציה להצליח ואת הכלים לפרוץ דרך בכוחות עצמם.
יזמה והייתה שותפה בפרויקט שיקום השכונות, בפרויקט לחינוך 

הגיל הרך והמשפחה מיסודה של קרן ואן ליר בהולנד.
כיום במסגרת פעילותה עם בני נוער בבית חיל האוויר בהרצליה 

היא שואפת לפתוח בפניהם ערוצים להצלחה אישית.
לצמצם  ניתן  היחיד,  והעשרת  חינוך  באמצעות  כי  מאמינה  "אני 
ומגזרים  אוכלוסיות  לקדם  ובכך  ותרבותיים  חברתיים  פערים 

מרקעים שונים".

שירלי פאר יגרמן
מנכ"לית עיריית רמת השרון.

ומסחריות  קמעונאיות  לחברות  אסטרטגי  לייעוץ  חברה  של  ובעלים  מייסדת 
 ,”365 “קלאב  חברת  של  משותף  כמנכ"ל  כיהנה  בעברה  ובעולם.  בארץ 

דירקטורית בחברות ציבוריות, וסמנכ"לית שיווק.
לפני תפקידה הנוכחי, כמנכ״לית עיריית רמת השרון, כיהנה כיו"ר עמותת הורי 
גני הילדים ברמת השרון וכיו"ר משותפת של ועד הגנים הארצי מטעם פורום 

ההורים הארצי. כמו כן, הייתה חברה בהנהגת ההורים היישובי. 

צילום: סיגל איילנד שולמן

שרה חי
מנהלת עם בעלה את החנות "ספורט כרמל" המיתולוגית בלב רחוב אוסישקין.

למדה עיצוב פנים ובצעירותה הקימה בית ספר לפיסול בו הדריכה מבוגרים וילדים איך 
להתאהב בפיסול בחימר. אוהבת ליצור ולפסל.

משפחתה  את  שתיעד  אהבה",  "כמה  הדוקומנטרי  בסרט  השתתפה  שנים  כמה  לפני 
וההתמודדות עם מחלתו של בעלה. הסרט הוקרן בערוץ 8 וזכה בפרסים בפסטיבלים 

נחשבים בקנדה ובאירופה.
עבור שרה החנות היא הרבה מעבר לפרנסה, למרות שזה החל כצורך בגלל הנכות של 

בעלה. כולם מכירים אותה והיא מכירה את כולם.
היא מעידה על עצמה שהיא מרבה להקשיב ופחות להשמיע את עצמה. שמחה שיכולה 

לעזור, להגיד מילה טובה.

צילום: שירי הירש
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שרון לין
מייסדת ובעלים של “כושר מתחיל כאן!”

חזונה הוא להגיע לכל בית בישראל עם “כושר מתחיל כאן!“ 
ולהטמיע את נושא אורח החיים הבריא.

שרון פועלת לתת חשיפה לספורטאים מוכרים ואנונימיים 
בקבוצת הפייסבוק של “כושר מתחיל כאן!”, ובבוא היום 
גם שואפת להשיג תמיכה תקציבית למי שזקוק לכך כדי 
בחיים של  קטן  ולו  הבדל  ולעשות  בספורט  רחוק  להגיע 

אנשים.

שרון אלדמע
אמא לשלושה. 

פעילה קהילתית, בוגרת קורס מנהיגים קהילתיים )קש”ת( של רשת מגוונים, יו”ר 
הנהגת ההורים בבית ספר קריית יערים, יוזמת ושותפה ליוזמות שונות בעיר כגון: 
טורנירים בין בתי הספר של אבות ואמהות, יריד שבועות בשכונת קריית יערים, 
‘שוק מחבקים את הדרום’  בזמן צוק איתן, משתה ברובע - קבלת שבת שכונתית 

ועוד.

תמי שלח
באזורים  האלמנות  בבית  תמיכה  ביקורי  עורכת  אלמנה",  למען  "אלמנה  בקבוצת  פעילה 

שונים בארץ ומטפלת בצרכיהם מול המוסדות הרלוונטיים. 
חברה במועצה הציבורית להנצחת החייל ובמסגרת זאת, משמשת גם כיו"ר הוועדה המייעצת 
לשר הביטחון בנושא 'שי שר הביטחון למשפחות השכולות' הניתן ביום הזיכרון לחללי צה"ל. 

מאז יולי 2016 משמשת תמי יושבת ראש ארגון אלמנות, יתומי צה"ל וכוחות הביטחון.
במסגרת פעילותיה הענפות תמי משמשת כנציגת הארגון ברמת השרון ודואגת להציג את 

פעילות הארגון בקדמת הבמה היישובית.

צילום: עופר חג’וב

תמי גת אביב
אדריכלית, מתנדבת ופעילה חברתית. שותפה פעילה בוועדים 
בית ספריים ובהנהגת ההורים היישובית מתוך הרצון והיכולת 
להפוך את חיי הקהילה כולה, וחיי הילדים בפרט, למקום טוב 
יותר. יו"ר משותף בחטיבת הביניים קלמן, מתנדבת ב"סיירת 
חברה  לחינוך,  האב  בתכנית  פיסי  היגוי  מצוות  חלק  הורים", 
במועצת נשים יישובית, ומתנדבת בשמחה למיזמים נקודתיים 
במטרה  גולן  "מגוונים"  להנהלת  הצטרפה  לאחרונה  בעיר. 
לתרום ולמנף את הפוטנציאל של מארג שכונתי תוסס ופעיל. 
משפיעות"  "נשים  קבוצת  את  וייזר  דוברת  עם  ביחד  הקימה 
למען  שרונים-תושבים  "רמת  הפעילה  הפייסבוק  קבוצת  ואת 
תושבים" במטרה ליצור שיח פורה ולתת במה לעזרה הדדית 
ובמשמעות  מאין"  יש  "צור  שלי  "המוטו  קהילתיים.  ומיזמים 
והן  המקצועיים  בחיים  הן  אותי  הניע  שינוי,  לחולל  נוספת 

בפעילות חברתית קהילתית".

צילום: סיגל איילנד שילמן
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תמר סופר 
לטיפול  משמשים  הצבר  פרחי  צבר.  פרחי  כמוסות  יצרנית  “פריסו”,  חברת  מנכ"ל 

בבעיות שונות בדרכי השתן מזה מאות שנים.
הסורופטימיסט  בארגון  ופעילות  עבודה  משפחה,  בין  לשלב  החיים  כל  מנסה 

הבינלאומי.

ד"ר תקוה ברכה
היסטוריונית של המזרח התיכון. 

מייסדת ומנכ"ל עמותת "אפשר אחרת" לחינוך 
יהודים  ספר  בתי  ב-60  משותפים  לחיים 

וערבים ברחבי הארץ.

צילום: דלית שחם

תמר גוטרמן 
לבית הורביץ

אביה היה מראשוני המתיישבים ברמת השרון.
אחד  היה  אביה  המתיישבים,  ראשוני  להגיע  החלו   1924 בשנת 
מול  וייצמן,  )ברח’  הראשונה  הבאר  את  שקדחה  קבוצה  מחברי 
האנדרטה לזכר הנופלים( והמשיך לעבוד כמכונאי ועם התפתחות 

המושבה ניהל את מפעל המים.
מחנכת,  מורה,  שונים:  תפקידים  אוסישקין  בביה”ס  מילאה  תמר 

מורה למתמטיקה, סגנית מנהל ומנהלת.  
"חנכתי דורות של תלמידים. לעתים אני פוגשת מי מהם במקומות 
שונים ומפתיעים בארץ ואף בחו”ל וגם מפגשים יזומים של כיתה או 
מחזור. השמחה וההתרגשות רבים. כל פגישה מעלה זיכרונות של 
ימים עברו. אני נהנית לראות כיצד הילדים הרכים הפכו לבוגרים 

מצליחים איש איש בדרכו, ומקווה שגם לי חלק כלשהו בכך".
צילום: דורית מרטין

תקווה בלש
וניהלה  בתחילת דרכה עבדה כעובדת שכונה 

מקלט בשכונה בה גרה )רובע אלי כהן(.
לאחר מכן ניהלה את מגוונים אלי כהן. משם 
הצעירים  קריית  מגוונים  את  לנהל  עברה 
לאחרונה  פרשה  אשר  עד   - שנה   20 למשך 

לגימלאות.
כיום מתנדבת בהנהלה הציבורית של מגוונים 
אירועים  בקידום  מתמיד  באופן  ופעילה  אלון 

ופרויקטים קהילתיים שונים.

צילום: רחלי איפרגן 
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מועצת נשים יישובית
שורה עליונה מימין לשמאל:

לילך קאופמן, מעיין קוריאט ,מיכל עזר, רחלי שיזף, סיגל רומנובסקי, נאוה משולם, לאה פייט, ליאור בן ארי.

שורה תחתונה מימין לשמאל:
אורלי שביט, אורלי בניזרי סולומון, אני רביץ, חן שמגר סקלדמן, מזל גבאי, טל הדרי מנגן, נורית אבנר, אורלי יצחקוב, 

גלית אחיעזרא, דפנה קפלינסקי דוברת וייזר.

צילום: סיגל איילנד שולמן

תודות
דוברת וייזר – סגנית ראש העירייה יו"ר דירקטוריון  מגוונים ויו"ר מועצת נשים ישובית

אורלי פאר קפלן - מנהלת מגוונים גולן 

זיוה מסקוביץ - רכזת חוגים וקהילה מגוונים גולן 

דלית שחם - אוצרת  

תמר דניאל -  מעצבת התערוכה 

נועה שורניק - מנהלת שיווק רשת מגוונים

נורית ברוך "קוקיה מיתוג ואסטרטגיה" - מעצבת קטלוג מא"ה

אסף הלחמי -  מנהל דף הפייסבוק מא"ה 

נוי זליג - מרכזת מידע פרויקט מא"ה 

מועצת נשים יישובית 

רשת מגוונים

עיריית רמה"ש מחלקת תרבות ואירועים, מחלקת קהילה ורווחה.

צלמים בפרויקט: דורית מרטין, סיגל בלייר גת, דלית שחם , סיגל איילנד שולמן, יונת סער, שירי הירש, נילי צדיקי ז'נו, טומי אורן, 

עדי כהן צדק, עודד קרני, עופר חג'וב, דני קטירי, תמרה דיאמנט, נטלי ליכטנברג, ראיין 1, רחלי איפרגן, ז'אן כהן. 

תודה לכל הנשים שנטלו חלק בפרויקט 

“ביסודם של כל הדברים הגדולים נמצאת אישה” אלפונס דה-למרטין



גולן

מרכזים רב-תחומיים רמת השרון

מועצת נשים יישובית


