
 הקסם של ראש העין

המרקם העירוני, הנוף והירוק ובתוך כל אלה התושבים. המורשת, לראש העין יש קסם מיוחד. 

האמירות המובאות להלן נאמרו במסגרת קבוצות המיקוד והדיון השונות ומבטאות את החוזקות 

 של העיר, את מה שהגדירו התושבים "לשימור".  

 

 – כפריות עירונית \עיר במסווה של כפר 

. השילוב "העיר לא המונית יש שלווה" ,בעלת אווירה שקטהעיר "איכות חיים של מושבה",  

לא ידעתי לפני שהגעתי לראש העין שהשקט והנוף כל "הזה של כפר ועיר, מייצר אוויר טוב! 

יש לי חשש  -כך בולטים. אני לא יודעת האם הבנייה החדשה לא תפר את השקט והנוף

 שהצביון הכפרי ייפגע".

  – עיר של קהילה

  תחושת משפחתיות משרה על תושביה שראש העין מתנהלת כמו ישוב קהילתי. זו עיר

חובה  –הקהילה בראש העין "מעורבות חברתית ו ושייכות, שיתוף, אכפתיות למתרחש סביב

 לשמר אותה".

 )הקשר והמשפחתיות בין התושבים  .התושבים בעיר מכירים זה את זה )בוותיקה ובחדשה

"זו אמנם עיר, אבל יש בה  בכל שכונה ושכונה, מהווה מקור לגאווה בקרב התושבים. 

   חמימות, משפחתיות, אנשים מכירים אחד את השני".

 יוזמות העיר בעלת חוסן ואיתנות קהילתית כאשר הקהילתיות הינה ערך מרכזי בה. ה

 .שניבהאחד האישית והתמיכה ההדדית מקדמות את ההיכרות  ,קהילתיותהפעילויות וה

  .""התחושה שאתה לא לבד והסולידריות החברתית מייצרים את האווירה הקהילתית 

  –עיר קטנה גדולה 

מייצרת את  ,תושבים ההאיכות של ראש העין זה הגודל שלה, העובדה שהיא לא מרוב

 נגישות לכל מקום בתוכה.  יש "זוהי עיר קטנה". האינטימיות העירונית

  – שהיא משאב טבעעיר 

 מרחבים טבעיים ועירוניים פתוחים, נופים ואתרי איכותיים שאבי טבעסביב ראש העין מ ,

נעלמו אך עדיין  ןשברוב גבעות,יער,  ,המרחב העירוני הפתוח אגם, מזרקב. טבע יפים

, גנים ציבוריים וחורשות הפזורות בשכונות, ", נקודות ירוקות ברחבי העירפיסהנותרה מהם "

"הגעתי לראש העין בגלל הטבע שמקיף אותו,  הטיילת והנחל החוצה את העיר. ,פארק טל

 לכן חשוב לשמר את הסביבה בעיר"

  זה מיוחד"." –ראש העין נמצאת על נתיב נדידת הציפורים, ניתן לצפות בהן במעופן 

  הנגישות אל הטבע נפלאה", "ניתן סביב ראש העין. שישנה גישה בלתי אמצעית לטבע"

 עוברים באמצע העיר, זהו קסם".שהטיילת והנחל " ".להגיע ליער הסמוך בהליכה

גם הם  לי חיים"השילוב של קרבה לתל אביב והיכולת להיות תוך רגע באזורי יער עם בע     

 הקסם של העיר".

 "בעיקר בחורף, כשהמים גועשים בנחל.  "נכנס לעיר ממש הטבע 



 - עיר מקבלת 

 בשל קהילת האנשים בה. הדבר בולט בעיקר בקרב הקהילה הדתית המצליחה למשוך אליה

תחושה  מרגישיםמיד ו קצרבפרק זמן  אליהמסתגלים הבאים לעיר, חדשים ו אנשים מחוץ לעיר.

 .שייכותשל בית ו

 -עיר של ערכים 

הנתינה והעזרה ההדדית תופסים מקום מרכזי בחיי התושבים ואף המעורבות הקהילתית, 

"יש כאן נתינה יוצאת ופרויקטים קהילתיים רבים.  יוזמות התנדבותיותהנוער, אשר מתבטאים ב

 דופן, והרבה שיתוף פעולה".

  –מקור לגאווה  נוער איכותי

  .כמעט כל הילדים ובני הנוער בעיר הילדים והנוער בראש העין עסוקים ופעילים רבות

)בני עקיבא, צופים, הנוער בתנועות הנוער במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי, לוקחים חלק 

 חשוב לשמר את החינוך לדרך ארץ של הילדים"."העובד והלומד(.  

  .הנוער בראש העין בעל מוטיבציה גבוהה להתנדב 

 חשובה לו.  "יחד"דור של נוער שאווירת ה 

  בעל חשיפה מועטה  "והוא  ,הנוער בראש העין חשוף לתכנים חיובייםשהתחושה היא

 כפי שקורה בערים הגדולות.  "והשפעות שליליותבלתי הולמים לתכנים 

 רוב הנוער מתגייס לצה"ל".הילדים יוצאים מראש העין כבוגרים בעלי ערכים" .  

  – תוסובלנשל עיר 

  ,תיקים ועולים, אוכלוסייה ומסורתיים ודתיים, תושבים ובעיר מגוון אוכלוסיות, חילונים

התושבים  ,בעלי צרכים מיוחדים ועוד. עם זאת ,מתחדשת מול אוכלוסייה צעירה, אנשי קבע

על פי מגלים סובלנות, כבוד הדדי וקבלה של אורח חיים שונה. פועל יוצא מכך שבעיר 

 ".זוטרייםייכוכים אחפרט ל" "כמעט ואין מתחים בין האוכלוסיות",התושבים: י

  באזורים בהם הם מתגוררים, כך מכבדים אוכלוסייה דתית ומסורתית,  ים"חילוני"תושבים

 אינם מחללים שבת בפרהסיה. 

  – עם השכנים קיום-דו

ראש  .שני הישוביםשכנות טהעיים מתקיימים בין העיר שוכנת על גבול כפר קאסם. יחסים 

 ויש מתושבי הכפר המועסקים בראש העין. בכפר העין צורכת שירותים 

  – עיר עם מורשת

בהיבט  ייחודית בארץ"" המורשת שתרבות תימן הביאה עמה נשמרו וכן צביונה, בכך ראש העין

 "."ראש העין עיר מיוחדת בעלת טעמים וריחות. זה

  – וצביון דתי עיר עם מסורת

חשוב לי שילדי יגדלו על " .בהכרח דתייםהמחזיקים בערכי המסורת, גם אם אינם תושבים ישנם 

, אמירה זו עלתה ממספר לא מבוטל של "ברכי המסורת, לא רק מהבית אלא גם מהסביבה

 משתתפים.



  – מרקם עירוני ייחודי

הבנייה צמודת קרקע, לכל היותר  ,לרובהעיר בעלת צפיפות נמוכה ושטחים מרווחים ואיכותיים. 

 הכבישים אינם סואנים. עד שלוש קומות. 

  – שהיא סיפורעיר 

ת ותחושעוררים , המההיסטוריהכולל אתרי ותיק הוישן את החדש והמודרני לצד ה משלבתעיר ה

שכונת אנשי הצבא, שכונת כלי הנגינה, כמובן  ".הסיפור שלה"לכל שכונה . אצל תושביה גאווה

   ".סיפוריווצר "שגם לשכונה החדשה מקווים התושבים  השכונה הוותיקה...

  – עברעיר עם 

גם . ובהם מגדל צדק מיוחדים היסטורייםארכיאולוגיים ואתרים על בממוקמת באזור ראש העין 

התושבים הדגישו את  .והמבנים הבריטייםמבנים היסטוריים דוגמת בית הקולנוע בגלעין העיר 

המקום ואת העיר ר בית מורשת יהדות תימן כחלק מהתרבות והשורשים של ומישהחשיבות שב

 ".יש חיבור בין הקהילה של העיר להיסטוריה שלה".  הוותיקה על המרקם המיוחד שלה

  – עיר לדורות

  ם "חמולתיים".בעיר תאי וכך נוצר ,בראש העין משפחות ותיקות הגרות בה דורות אחורה

  – ללא אלימותעיר 

מקנה לתושביה תחושת ביטחון. מדדי האלימות בה נמוכים, עובדה המאפשרת לתושבים, העיר 

"הפשיעה . לרבות ילדים, נערות ונשים, להסתובב בעיר ללא כל חשש בשעות השונות של היום

 ברוב חלקי העיר." נמוכה, ניתן להסתובב בחופשיות

  –מקום טוב באמצע 

ערים גדולות  מרכזית, קרובה ומחוברת ל זו עירהמיקום הגיאוגרפי של ראש העין אידיאלי, 

יש בה " )הוד השרון, פתח תקווה, רעננה, כפר סבא, אריאל, אלקנה, בר אילן, אלעד(. סביבהש

 . "מרכזיבגלל המיקום האופציות כלכליות 

  - תושביהל מימוש עצמי

להתפתח נשים מסוימות חשות כי העיר מאפשרת מימוש עצמי. העיר הינה פלטפורמה לנשים 

 ". ניתן לומר שגם בהקשר הציבוריבמישור הקהילתי, החברתי, העסקי ו"

  –עיר עם חינוך ברמה 

לצד אינטגרציה מוצלחת בבתי  ,כעיר עם חינוך ברמה גבוהה ,בעיניי תושביה ראש העין נתפשת

 "את ביה"ס אפק צריך לשמר".. הספר

   - לעם תרבות

כמו כן קיים בעיר היצע מרשים של אירועים  ומגוונים.אירועי התרבות שהעיר מציעה רבים 

 .בסוכות יש לשמר" תימנהאת אירוע ה. "עירוניים הייחודיים לנוער


