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לקראת
חטיבת הביניים



הורים, תלמידות ותלמידים יקרים, 

בפתחה של הכניסה לחטיבת-הביניים ולגיל הנעורים אנחנו מברכים אתכם ומאחלים לכם 
הצלחה בדרככם החדשה.  

תפקידנו הוא ללוות אתכם כדי שחווית-הלמידה שלכם תהיה מפרה ומהנה, ותוביל אתכם 
למיצוי מיטבי של יכולותיכם ושל כישוריכם ושתחוו הנאה מלימודיכם. 

שנות הלימודים רצופות באתגרים, בצמיחה ובחוויות נפלאות, אבל גם בקשיים לא מעטים.  
תפקידנו, בין היתר, הוא לצייד אתכם בכלים להתמודדות עם מציאות משתנה, עם אתגרים 
מגוונים, עם חוסר וודאות של עולם המשתנה במהירות, ועם רעיונות עמוקים ויישומם ולתת 

לכם כלים, שהם רלוונטיים לחיים במאה ה-21. 

בחטיבת-הביניים, לצד מרכזיות הלמידה בחייכם, תדרשו גם לפיתוח אישיות אוטונומית, 
שבמרכזה עולם ערכי מובנה ומוצק. תחשפו לצורך לעמוד בכללים של מותר ואסור, ראוי 

ובלתי-ראוי, וכך גם תתקדמו מעדנות אל עבר עולם המבוגרים. 

חוברת זו חושפת בפניכם את התכניות הייחודיות שיש בכל חטיבות-הביניים ברמה"ש, ואנו 
מקווים, שתפיקו ממנה את המרב ואת המיטב. 

כמו כן, בחוברת תמצאו את כל המידע, הנוגע לרישום, ואנו מקווים, שבכך המעבר לחטיבות 
ותהליך הרישום – יקל עליכם.  

אנו וצוותי-החינוך זמינים עבורכם לכל עניין ודבר.

 אנו נעמוד לצידכם ונלווה אתכם בדרככם למימוש הפוטנציאל האישי שלכם. 

בברכת הצלחה,

אבי גרובר
ראש העירייה

דוברת וייזר
סגנית ראש העיריה
ומחזיקה תיק חינוך

זהבית גולדמן
מנהלת המחלקה

לחינוך על-יסודי

שלומית שפיגלבלט
מנהלת אגף החינוך



רישום שלא באמצעות האינטרנט מיועד לאוכלוסיות הבאות בלבד: 
#_ תושבים חדשים – שאינם מופיעים במרשם התושבים יש להביא חוזה דירה חתום ותעודת זהות

של שני ההורים עם כתובת עדכנית )ספח פתוח( וטופס ביטול רישום מהרשות ממנו הגיעו. 
#_ עולים חדשים – יש להביא תעודות זהות שני ההורים וחוזה דירה חתום. 

#_ הורים עצמאים/ גרושים/פרודים – מתבקשים למלא כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים.
במידה ולא מופיעה חתימה של שני ההורים על גבי הטופס, יש לצרף מסמך משפטי

)החלטה או פסק דין( המתייחס למשמורת על הילדים. 

הרישום יתבצע באגף החינוך רחוב יצחק שדה 4, רמת השרון.

בתי ספר מזינים

אוסישקין, הדר ואורנים
יירשמו לחט״ב קלמן

קרית יערים, דורון, אמירים  וגולן
יירשמו לחט״ב עלומים

הרישום לחטיבות הביניים לשנה"ל תשפ"א בין התאריכים:
יום ד' כ"ח ניסן תש"פ 22.4.20 ויסתיים ביום א' ט' אייר תש"פ 3.5.20. 

הרישום לחטיבות יתבצע בתאריכים אלו באתר האינטרנט של הרשות בלבד.

לתשומת ליבכם:



תהליך הרישום

#_ יש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של התלמיד ות"ז הורה. 
#_ הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל של שני ההורים. 
#_ בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה", תופיע עם

גמר הרישום כמו כן קבלת אישור בכתובת הדוא"ל שהוקלדה בתהליך הרישום. 
#_ במידה ונתקלתם בפרטים לא נכונים במסך הרישום כגון כתובת מגורים/טלפון/

תאריך לידה או כל פרט אחר יש לשלוח דוא"ל לרויטל משעני - מזכירת מחלקת בתי ספר 
.revital_m@ramhash.co.il :עי"ס

אנא רשמו בכותרת ההודעה את שם התלמיד, מספר תעודת זהות וחט"ב מבוקשת.

הרישום באינטרנט הינו לתושבי רמת השרון בלבד:

להלן הנחיות לצורך ביצוע הליך הרשמה בהצלחה.

#_ יש להיכנס ללינק "רישום לחטיבות ביניים" בתוך אתר האינטרנט העירוני 
./https://ramat-hasharon.muni.il 

#_ יש למלא בשדות המתאימים: מספר תעודת זהות תלמיד ותעודת זהות הורה.
#_ לאחר מילוי השדות יש ללחוץ חץ "המשך" ולהכניס זיהוי נוסף כגון מס' נייד/מייל,

 מס' נכס ארנונה וללחוץ "המשך".
#_ את  קוד האבטחה אשר תקבל יש להקליד בשדה "קוד" וללחוץ "המשך" מעבר

 לפרטי התלמיד/ה.
#_ יש לבחור ארבעה חברים שונים: אנא הקפידו לציין שם פרטי + שם משפחה של החברים.

* בית הספר מחויב לשיבוץ של חבר אחד מתוך הארבעה.
#_ יש לסרוק תעודה מחצית ראשונה כולל "ממני אליך" ותמונת פספורט ע"י לחיצה

 על "הוסף".

*תשומת ליבכם נדרשת חתימתם של שני ההורים במקרה של הורים
פרודים/גרושים.

הנחיות לרישום

#_ יש להיכנס ללינק "רישום לחטיבות ביניים" בתוך אתר האינטרנט העירוני 
#_ בקשת העברה: לצורך בקשת העברה מבית הספר יש לסיים את הליך הרישום ולמלא

את השדות המתאימים בעמוד האחרון של הרישום.
#_ תלמידים אשר לומדים בכפר הירוק ואורים – רשאים להירשם באמצעות האתר העירוני.

#_ תושבים חדשים – תוכלו להירשם בדרך זו רק לאחר עדכונכם ואישורכם במערכת 
הממוחשבת, במשרדי אגף החינוך )רחוב יצחק שדה 4, רמת השרון(.
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בקשות העברה

ביטול רישום

הורים עצמאיים/גרושים/פרודים

לאחר השלמת תהליך הרישום באתר האינטרנט ניתן להוסיף בקשת העברה. 
תשובות לבקשות העברה יינתנו בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחזרה לשגרה.

תושבים העתידים לעזוב את רמת השרון לקראת שנה"ל תשפ"א, מתבקשים להגיע לאגף 
החינוך עם ת"ז כולל ספח ועם חוזה דירה בתוקף לשנת תשפ"א בכתובת החדשה.  

טפסים מתאימים ניתן לקבל באגף החינוך ברשות או באתר הרשות

מתבקשים למלא כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים.  
את הטופס ניתן למצוא ברישום עצמו לסרוק ולצרף לרישום ע"י לחיצה על "הוסף". 
במידה ולא מופיע חתימה של שני ההורים על גבי הטופס, יש לצרף מסמך משפטי 

)החלטה או פסק דין( המתייחס למשמורת על הילדים .

לביטול רישום

https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9c-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/


כל התלמידים במערכת החינוך מבוטחים בביטוח תאונות אישיות. 
התשלום השנתי הוא חובה וסכומו נקבע ע"י מערכת החינוך. 

התשלום ייגבה ע"י ביה"ס בתחילת השנה 

לידיעתכם! 
רישום כוזב הינו עברה פלילית. 

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים של מקום המגורים הקבוע של התלמיד, יביא 
לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות בידי הרשות.

בחטיבות הביניים ברמת השרון פועלות תכניות ייחודיות, הורים המעוניינים בהגשת בקשה 
לאישור ללימודים בעיר אחרת מתבקשים למלא באתר בקשה מנומקת ללימודי חוץ בצירוף 

המסמכים הנדרשים ולהעביר לאגף החינוך.

תשובות לבקשות יינתנו לאחר קבלת התמונה הכוללת של מצבת התלמידים בעיר,
עד סוף חודש יוני.

תאונות אישיות

אישור לימודי חוץ

להגשת בקשה

לכניסה

תלמידים עם צרכים מיוחדים

רמת השרון מקדמת את נושא הנגישות בהתאם לחזון העירוני ועפ"י חוק הנגישות לאנשים עם 
צרכים מיוחדים. 

#_ במידה ואתם או ילדכם זקוקים להתאמות מסוימות, עקב מוגבלות פיזית או חושית, תלמידים  
עם אלרגיות ותלמידים הזכאים לסייעת רפואית אנא ציינו זאת בעת הרישום,

במקביל יש להיכנס  לאתר העירייה – מחלקת חינוך מיוחד:

https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98-2/
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9c-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98-2/


מערכות תומכות

שירות פסיכולוגי חינוכי - שפ"ח: 
השרות הפסיכולוגי החינוכי שפ״ח ברמת השרון, הינו מחלקה באגף החינוך 

בעירייה שמטרתה קידום התפתחותם הרגשית המיטבית של התלמידים במערכות 
החינוך בעיר. 

עבודת הפסיכולוג החינוכי מתמקדת בייעוץ חינוכי וטיפולי לצוותים, לוועדות 
מקצועיות, לצד אבחון וטיפול ישיר בילדים והוריהם. השירות ניתן לתלמידי מערכות 

בעיר החל ממעונות היום ועד התיכוניים. 
השירות הפסיכולוגי החינוכי שותף לגופים בקהילה העוסקים בקידום הילד ורווחתו. 

בכל מוסד חינוכי משובץ פסיכולוג חינוכי מטעם השפ״ח. 

מנהלת השפ"ח - גב' קרן גל-מיכלזון:  
 shapacha@ramat-hasharon.muni.il

טל' 03-7602499 / 03-7602487, פקס: 03-7602490 
רח' צחק שדה 4,  רמת השרון

ימים ושעות קבלה: 
ימים א'-ה׳ 08:00-14:00 

המחלקה לחינוך מיוחד:  
המחלקה לחינוך מיוחד מעמידה לרשות הקהילה מעטפת כוללת,  הנותנת מענה

בתחומים הבאים: 
#_ קיום ועדות אפיון וזכאות 

#_ שיבוץ ושיוך תלמידים למסגרות מתאימות במסגרת החינוך המיוחד. 
#_ מעקב אחר השתלבות תלמידים. 

מנהלת המחלקה -גב' מעיין אורלב:  
 maayan_o@ramat-hasharon.muni.il

טל' 03-7602456 / 03-7602455, פקס: 03-7602400 
רח' צחק שדה 4, רמת השרון 

ימים ושעות קבלה:  
ימים ב', ה'  09:00-12:00 

יום ג' 16:00-18:00



מתי"א – מרכז תמיכה יישובי אזורי:   
רמת השרון משויכת למתי"א שרונים, המרכז את המענים הטיפוליים והחינוכיים 

למוסדות החינוך כדי לאפשר לתלמידים זכאיים שילוב מיטבי. 
בצוות מתי"א מומחי תחום ומדריכות המלווים ותומכים בצוותים החינוכיים. 

 מתי"א שרונים: 
 matia@012.net.il | 09-9564401 :טלפון

מרכז "רקפת"  
מרכז "רקפת" של אגף החינוך הינו מרכז טיפולי עירוני יחיד במינו שהוקם ע"י עירית רמת השרון. 
מטרת המרכז לתת מענה לצרכיהם של הילדים והנוער )בגילאי 3-18 שנים( בעלי לקויות למידה, 

קשיי למידה, קשיי קשב וריכוז, קשיי התפתחות, קשיי התנהגות וקשיים רגשיים. ההורים הינם 
שותפים בתהליך ומקבלים הדרכה ועדכון שוטף על התקדמות הטיפולים. המרכז הינו מלכ"ר 

הממומן על ידי אגף החינוך ועיריית רמת השרון. 
המרכז מעמיד לרשות התלמידים, מטפלים ומורים, אנשי צוות מקצועי ומיומן. 

 Rakefet@ramat-hasharon.muni.il
טל': 03-5405377 | פקס: 03-5471613 

רח' יצחק שדה 4, רמת השרון 

מרכז רמ"ה למחוננים: 
בית הספר רמ"ה הוא מרכז טיפוח והעשרה למחוננים ומצטיינים מכתה א' ועד ט' הפועל בפיקוח 

ואחריות האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך בשיתוף עם עיריית רמת השרון. 
בית הספר פועל כמרכז העשרה יומי )כל קבוצת גיל מגיעה ליום אחד בשבוע(. 

תכניות הלימוד בביה"ס הן ייחודיות ונבנות בהלימה לצרכים ההתפתחותיים האינטלקטואליים 
והרגשיים של התלמידים המחוננים והמצטיינים מתוך רצון לעודד סקרנות, מבט חוקר ועניין 

במידה כדרך חיים.

מנהלת גב' אודליה כהן-אופנהיים: 
 merkaz.rama@gmail.com

טל': 03-7262756 | פקס: 03-7602400 
רח' יצחק שדה 4, רמת השרון

ימים ושעות קבלה: 
רח' שבטי ישראל 102 , רמת-השרון



בחטיבת "קלמן" מאמינים במיצוי היכולת האישית,  
בפיתוח המנהיגות החברתית ובקבלת השונה. 

תפיסתנו החינוכית דוגלת ב:

מעורבות תלמידים 
מנהיגות תלמידים 
שותפות תלמידים

מ.מ.ש "קלמן"
הפעילות החינוכית הבית ספרית באה לידי ביטוי תוך הדגשים חינוכיים – ערכיים,   

אשר מלווים את תוכניות העבודה בתחומים הפדגוגי, החברתי והייעוצי.
#_ מיצוי היכולת האישית: לאפשר לכל אחת ואחד מתלמידי בית-הספר למצות את מלוא יכולתו, 

כישוריו וכישרונותיו ולהגיע להישגים לימודיים מרביים. מיצוי הכישרון ושיפור ההישגים 
הלימודיים והאישיים דורשים מכל אחד משמעת אישית ואחריות.

#_ פיתוח מנהיגות: חטיבת "קלמן" מאמינה במעורבות תלמידים, מנהיגות תלמידים ושותפות
עם התלמידים: ממ"ש קלמן.  חלק ניכר מתלמידי בית הספר תורמים מעצמם למען קהילת 

בית הספר והקהילה שמחוצה לו. אנו קוראים לכל תלמיד ותלמידה להצטרף לקבוצה 
האיכותית של מנהיגות קלמן.

#_ קבלת השונה: בין כתלי ביה"ס לומדים תלמידים מצטיינים לצד תלמידי החינוך המיוחד- 
דבר המחייב את כולנו להתנהל מתוך קבלה הדדית וסובלנות הדדית.

#_ אקלים חינוכי מיטבי:  עלינו לעזור ולתרום ככל יכולתנו ליצירת אוירה ואקלים של כבוד הדדי, 
הגינות, עידוד ותמיכה ובכך נוכל כולנו, כקבוצה, להבטיח לעצמנו יחסי אנוש טובים ומיטיבים. 

כמו-כן על המבוגרים מוטלת המשימה  לשמור על זכויות  התלמידים ולאפשר לכל תלמיד 
למצות את יכולותיו. על התלמידים מוטלת המשימה להקפיד על תקנון בית הספר, לכבד 

ולהוקיר את הצוות החינוכי של בית-הספר, אשר שוקד רבות על מלאכתו כדי לאפשר לכם 
התלמידים לחוות הצלחה מרבית.

תפיסה חינוכית - חטיבת ביניים ״קלמן״

מנהלת: אורית רוגובסקי 
״קלמן רמת השרון״

אוסישקין 7 רמת השרון
טלפון: 03-5405830
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כיתת כדור - יד
בחטיבת "קלמן" פועלת כיתת כדור יד )אוסישקין, הדר, אורנים( כיתת הכדור - יד תורמת להנחת 

תשתית המאפשרת לתלמיד בעל כישורים בתחום הספורט למצות את הפוטנציאל שבו ולהגיע 
להישגים חינוכיים וספורטיביים. 

השילוב של כיתת הספורט בכדוריד עם מחלקת הנוער בכדוריד של א.ס. רמת השרון, מעלה את 
רמת הטיפוח של הספורטאים על ידי הגדלת נפח האימון השבועי בשל תוספת יחידות האימון, 
העשרה גופנית וקוגניטיבית, מעטפת רפואית ומדעית, הומוגניות מקצועית והכי חשוב – גאוות 

יחידה!! 
מחלקת הנוער של א.ס. רמת השרון נחשבת לטובה ולמקצועית ביותר בישראל ומעסיקה את 

אנשי המקצוע הטובים ביותר.  
ענף הכדוריד נבחר כענף מוביל לאומי לאולימפיאדת 2024 ומושקעים בו פרויקטים רבים לרבות 

האקדמיה לכדוריד במכון וינגייט.  

בהתאם להנחיות משרד הבריאות נחזור להשלים את תהליך המיונים לכיתת הכדור יד ולאחר 
שיסתיים שלב המבחנים ינתנו תשובות לכל הנבחנים.

מטרות המסלול 
#_ פיתוח כישורי מנהיגות ומוכנות להובלת תהליכים ומשימות חברתיות. 

#_ הרחבת ההבנה בחינוך הגופני תוך תפיסת הקשר בין גוף לנפש. 
#_ הערכים אותם מזמן העיסוק בנושא הבריאות והספורט, יתרמו לשיפור הדימוי העצמי

של התלמידים. 
#_ תלמידים שמודעים ואכפתיים לעצמם ולסביבה הקרובה יהפכו לאזרחים פעילים

ותורמים בחברה. 
#_ עיסוק בנושא האהוב עליהם יאפשר מודעות לאחריות האישית של כל אחד ואחת. 

#_ ביסוס כבוד עצמי וכבוד הדדי מצמצם ומונע מראש אירועים של פגיעה בעצמי ופגיעה בזולת.

הבנים של שכבה ט׳ זכו השנה במקום ראשון במחוז ת״א



כיתות ייחודיות בחטיבת ״קלמן״

עתודה מדעית טכנולוגית  )כיתת עמ"ט(
תוכנית מצוינות ייחודית ופורצת דרך המקדמת את התלמידים ללימודים מאתגרים, מעניינים 

וברמה לימודית גבוהה. התלמידים המשתתפים בתכנית לומדים את תוכנית הלימודים הרגילה, 
בדגש על תגבור לימודי בתחומי המדעים, הטכנולוגיה )מחשבים( והמתמטיקה. את השעות 

התוספתיות בפיזיקה ובמחשבים הם לומדים במסגרת שעות בית הספר בתיכון אלון.  
בנוסף ישנם הרצאות, סדנאות וטיולים ייחודיים למסלול זה, למשל: סדנת בליסטיקה וטילים, 
סיור בתעשייה אווירית, יציאה לחקר ימים ואגמים בחיפה כולל ניסויים בשטח, יציאה לטכנודע 

בחדרה, יציאה למכון ויצמן... 
כיתת עתודה מדעית טכנולוגית מיועדת לתלמידים בעלי יכולות גבוהות, מוטיבציה לימודית 
גבוהה ובעלי הישגים גבוהים במקצועות המדעיים. התלמידים במסלול זה מכוונים להרחבת 

מקצועות מדעיים בתיכון. 

מטרות המסלול 
#_ הקניית מושגי יסוד במדעי המחשב. 
#_ הקניית חשיבה לוגית באופן חווייתי.  

#_ הקניית הרגלי למידה, משמעת עצמית, ביקורת עצמית ועבודה כיחיד ובקבוצה. 
#_ כישורי הפשטה, התמודדות עם סיבוכיות וחשיבה מודולרית. 

#_ הצבעה על קשרי הגומלין בין תחום המחשב לתחומי ידע נוספים. 
#_ הגדלת מספר התלמידים המיועדים לשיבוץ ברמה של 5  יח"ל מתמטיקה בחטיבה העליונה.  

#_ ביסוס הידע המדעי, מקומה של המתמטיקה, פליאה, זיהוי  עקרונות וחוקיות ותפישות
מדעיות ועוד



חינוך לבריאות
תכנית מובילי בריאות היא תכנית אשר 
במהלכה ירכשו התלמידים ידע וכלים 

לאורח חיים בריא יותר ולשמירה על איכות 
הסביבה.  

מטרת התכנית היא שהתלמידים יישמו 
את הידע שירכשו ויהפכו למובילי בריאות 

בחברה. דרך למידה אודות מערכות שונות 
בגוף האדם, נבין כיצד ניתן לחזק ולשמר 

את גופנו, נגדיר ונלמד על אורח חיים 
בריא, ונבין כיצד תזונה, ספורט, הרגלים 

והשפעות הסביבה, משתלבים באורח 
חיים שכזה. כמו כן, נדון בקשר שבין גוף 

ונפש ובחדשנות בתחום, וננסה לענות על 
השאלה מהי בכלל בריאות?

מנהיגות
תכנית אשר במהלכה ירכשו התלמידים ידע וכלים בנושא 

ההנהגה והמנהיגות.  
מטרות התכנית: פיתוח אחריות אישית תוך מתן אמון 

מלא בתלמידים וחתירה לבקרה עצמית, העלאת הדימוי 
העצמי החיובי על ידי מתן חיזוקים והתמקדות בחוזקות, 

ופיתוח ערכים אנושיים ומיומנויות אישיות ובין- אישיות 
בסיסיות אשר יהוו את הבסיס להתפתחותם העתידית של 

התלמידים.  
השאיפה היא כי הלמידה תתבצע מתוך הפנמה ולא מתוך 
שינון וכי יתפתח קשר הדדי עם המדריך אשר יהווה דוגמה 

אישית.

חטיבת ביניים״קלמן״ מסלולים
כפועל יוצא מהתפיסה החינוכית/עירונית המכוונת ללמידה חוויתית ובהתנסות אישית, 

התלמידים והתלמידות ייחשפו במהלך לימודיהם בחטיבה לשישה מסלולים, אחד בכל מחצית.
במסגרת המסלולים נצא לפעילויות חוויתיות, סדנאות, סיורים וימי שיא.



חטיבת ביניים ״קלמן״

יזמות
הדבר הגדול הבא בטכנולוגיה למעשה כבר כאן – האינטרנט! האינטרנט בעתיד יגיע כמעט לכל 
חפץ בסביבה המוכרת לנו וישנה את הדרך בה אנחנו חיים, לומדים ועובדים והתלמידים יכולים 

להיות בלב המהפכה! כבר היום, יש יותר מוצרים שמחוברים לאינטרנט מאשר אנשים ועד שנת- 
2020 המספר עתיד לצמוח ל-50 מיליארד מוצרים המחוברים לאינטרנט כל הזמן. חיבור מוצרים 

לאינטרנט מאפשר לאנושות יכולת להשתמש במידע באופן שהיה בלתי אפשרי עד כה. 
הקורס מפגיש את התלמידים עם עולם המחר, ועם הכלים הטכנולוגים העומדים לרשותם כבר 

היום. הקורס הייחודי מחבר את התלמידים גם לתחום הדיגיטל. 
 

זהו המקום להיחשף לחדשנות טכנולוגית פורצת דרך. במסגרת קורס יזמות המחובר לקהילה, 
יכירו התלמידים את רעיון ה- Internet Of Things" ,האינטרנט של הדברים", שבאמצעותו חיבור 

מוצרים קיימים לרשת האינטרנט מאפשר בראש ובראשונה איכות חיים חדשה וכמו כן, איסוף 
מידע מדויק ורציף, שליטה ובקרה ועיצוב דפוסי התנהגות. 

בעזרת חקר מונחה בקבוצות עבודה יאפיינו התלמידים מבנה קהילתי/ בית הספר ויציעו פתרונות 
לאתגרים באמצעות ממשקי TOI. בחלקו האחרון של הקורס ילמדו התלמידים כיצד להכין 

ולהעביר פרזנטציה אפקטיבית שמציגה תהליך של למידה משמעותית ומאתגרת. במהלך הקורס 
יפגשו התלמידים אונליין עם מומחים מחברת CISCO ישראל, להרצאות מקוונות ולמשוב על 

עבודותיהם.
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תיאטרון
המסלול יתמקד בהכרת שפה אישית ושפתם של אחרים, שפות בתיאטרון ותפקידן, הבנת הקול 

ותפקידו. 
כמו כן נפתח דמיון, יצירתיות, יכולת יצירה, גמישות מחשבתית ויכולת התמודדות עם שינויים. נבין 

את כוחה של הקבוצה, נעסוק בדימוי אמנותי/ תאטרלי/ פואטי – פיזי, נעמיק בחקירה עצמאית , 
משחקי שפה וניחשף לאמצעי התאטרון והשימושים השונים שלהם.  

סייבר
המסלול נוגע בפרקים נבחרים בעולם הסייבר וצולל לעומקם הן מהזווית של ההאקר והן מהזווית 

של המגן. התלמידים ייחשפו לנושאים מתקדמים ויתנסו בתוכנות ובכלים הנמצאים בשימוש 
נרחב בעולם ההאקינג ואף יתרגלו מצבים אמיתיים של התמודדות עם תקיפה. 

הקורס מוגש ומועבר תוך שמירה על כללי האתיקה בעולם הסייבר ובאופן חינוכי ואתי. הקורס אינו 
בא ללמד חלילה כיצד לפעול באופן שאינו טהור ותמים והחומרים הנלמדים אינם לימודי האקינג 

או מתיימרים להיות כאלה.
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קולנוע
השינויים שחלו בשנים האחרונות בתחום הקולנוע והתקשורת בעולם והמציאות               

הטכנולוגית החדשה משפיעים גם על אופי התכנים השונים, המועברים באמצעות המדיה ועל 
חוויית הקולנוע, הטלוויזיה, הבידור, הפרסום והפנאי בישראל ובעולם. 

מטרות התכנית: היכרות עם מגוון תחומי הקולנוע, הטלוויזיה, העיתונות, הפרסום והאנימציה: 
מבע קולנועי, תולדות הקולנוע, קולנוע רפלקסיבי, מתח והומור בקולנוע.  

במסגרת השיעורים התיאורטיים יועברו תחומי הידע השונים באמצעות: הרצאות, צפייה בסרטים 
רלוונטיים וניתוח הסרטים במהלך הצפייה ודיון לאחריו.   

נלמד את יסודות הצילום, נבצע תרגילי צילום ועריכה, דיבוב ועריכת כתוביות, הפקת סרטוני 
אנימציה, קליפים, כתבות, מהדורת חדשות ותשדירי שירות ופרסומת.  

במסגרת התכנית נצא לפעילויות חווייתיות, סדנאות וסיורים באולפנים. 

עם החזרה לשגרה תערך הערכות מחודשת.



מערכות תמיכה

פל"א בקלמן
בקלמן פועל זו השנה השלישית מרכז למידה פל"א – פעילות לימודית אישית. 

יוזמת מרכז הלמידה כורכת יחדיו את תלמידי החטיבה ואת תלמידי תיכון "אלון" ליצירת שת"פ  
לטובת מטרה לימודית אשר בה כולם תורמים ונתרמים כאחד, כקהילה לטובת צרכיה. 

פעילות מרכז הלמידה משלבת את תלמידי כתה ז׳ עם תלמידי כתה י׳ מתיכון אלון שבחרו 
להתנדב כחונכים בפל"א, כשלצידם בתרומה משמעותית יתרה- מצטייני תלמידי שכבה ט׳ 

מכיתת העתודה המדעית טכנולוגית, מכיתת דוברי אנגלית, ומהקבצת מצוינות במתמטיקה. 

המפגש מיועד לפעילות לימודית אישית . לכל תלמיד שכבה ז׳ יש חונך שמתרגל עימו כאח בוגר 
את המשימות הלימודיות במתמטיקה ובאנגלית. 

הפעילות מתקיימת בנוכחות רכזת התוכנית שהינה מורה למתמטיקה ומלווה פדגוגית את 
המפגשים. 

לצד הפן הלימודי מתפתח היבט חברתי – שהינו הערך המוסף המשמעותי.



בית חינוך לטיפוח זהות ומצוינות אישית ואנושית
#_ התפיסה החינוכית בחטיבת עלומים מושתתת על העקרונות המכירים בשונות בקרב

התלמידים והתלמידות ובקרב המורים והמורות ועל גישה המאפשרת מרחב חינוכי 
המזמין דיאלוג פתוח ומשמעותי, התייחסות אישית ומתן הזדמנות שווה לכל תלמיד.

#_ הגישה החינוכית רואה את התלמיד/ה על מכלול חייו/ה ועל כן דוגלת בעקרונות החינוך האישי 
והשוויוני המכיר ביכולות ובכישורי התלמיד/ה ועושה מאמץ לתת ביטוי ליכולות אלו.

#_ ביה"ס מחנך לערכי השוויון והדמוקרטיה, מקפיד על חיזוק תחושת השייכות לביה"ס ולחברה 
הישראלית ומקיים סדנאות והעשרות רבות בנושאים אלו.

#_ ביה"ס שואף לקדם ולהעצים תלמידים ותלמידות, מורים ומורות ועל כן מעודד יזמות, פיתוח 
תחושת מסוגלות עצמית וחותר להישגים לימודיים תוך מתן מענים ייחודיים בהיבט הלימודי, 

הרגשי והחברתי.
#_ ביה"ס חושף את התלמידים והתלמידות למגוון רחב של התנסויות, העשרה תרבותית, 

פעילויות ותכנים באמצעות מבחר מסלולי העשרה, תוכניות חברתיות וייעוציות על מנת לפתח 
כושר התמודדות עם שאלות זהות אישית, חברתית ולאומית ופיתוח מצוינות ואחריות אישית.

#_ ביה"ס מקיים שותפות חינוכית עם ההורים המבוססת על יחסי כבוד ואמון הדדי תוך שימת 
התלמיד/ה במרכז.

תפיסה חינוכית
חטיבת ביניים ״עלומים״

כל זאת במטרה לחנך לערכים אישיים ואנושיים של יושרה, שוויוניות, 
תרומה ונתינה, לחתירה להשכלה ולדעת תוך פיתוח מצוינות אישית 

ותחושת מסוגלות לעמידה באתגרי העתיד

שם המנהלת: אנדי קליסקי
״עלומים״ רמת השרון

יהושע טהון 5, רמת השרון
טלפון: 03-5494391
פקס: 03-5497488



כיתות ייחודיות בחטיבת ״עלומים״

כיתות ספורט על אזוריות בהתמחות אתלטיקה קלה
כיתות ספורט על אזוריות בהתמחות באתלטיקה פועלות ב"עלומים" מאז 1977, והן נחשבות 

לכיתות מובילות הזוכות באליפויות מחוזיות וארציות בתחום זה. 

התלמידים/ות בכיתה זוכים/ות לטיפוח מצוינות בתחומי הספורט לצד פיתוח מצוינות אישית 
וכושר גופני תוך לימוד וליטוש יסודות האתלטיקה הקלה, טיפוח כושר התמדה ושאיפה להישגיות 

כמו גם יכולת התמודדות עם מטלות מגוונות שהשפעתן ניכרת לאורך שנים. 

התלמידים/ות משתתפים/ות בשש שעות חינוך גופני שבועיות במסגרת מערכת השעות הבית 
ספרית, שלושה אימוני אתלטיקה קלה בשעות הבוקר ואחה"צ, שיעורי העשרה בענפי ספורט 

שונים כגון: כדורסל, כדורגל, כדוריד, חדר כושר וכן תכנית העשרה, כמו גם תכנית העשרה 
ופעילויות חווייתיות.  

אימוני הספורט הינם על פי תכנית משלימה המאושרת ע"י הפיקוח על החינוך הגופני ומועברים 
על ידי מאמנים בכירים, כל אחד בתחום התמחותו.                                                      

תלמידי/ות כיתות ו' מתקבלים לאחר מיונים על פי כישוריהם/ן הספורטיביים.   

בהתאם להנחיות משרד הבריאות נחזור להשלים את תהליך המיונים לכיתת הספורט ולאחר 
שיסתיים שלב מבחני כיתות ספורט לתלמידים שהיו פצועים, חולים או בבידוד-  ישלחו מכתבי 

תשובה )דרך מזכירות בתי הספר היסודי( לכל הנבחנים שהגיעו לשלב ב'.
בהתאם לקבלת התשובה יהיה ניתן להרשם באתר העירייה לחטיבת עלומים ולכיתת הספורט. 

בחירת 4 חברים מתוך כיתת הספורט מתקיימת במפגש הורים ילדים שהתקבלו לכיתת הספורט 
בסוף חודש יוני . 



עתודה מדעית טכנולוגית  )כיתת עמ"ט(
תכנית עתודה מדעית טכנולוגית פועלת בהצלחה משנת תשע"א ע"פ מתווה משרד החינוך 

ובשיתוף עם תיכון "רוטברג". 
עתודה מדעית טכנולוגית )עמ"ט( הינה תכנית מצוינות שמטרתה העלאת מספר התלמידים/ות 
הנבחנים/ות במבחן הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד, ובנוסף, לפחות שני מקצועות 

מדעיים/טכנולוגיים, אף הם ברמת 5 יחידות. 
במסגרת לימודיהם/ן בחטיבה, תלמידי/ות עמ"ט מקבלים/ות שש שעות נוספות במקצועות 
מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב על פי תכנית ייחודית. את המקצועות פיזיקה ומחשבים 

תלמידי עמ"ט לומדים/ות במעבדות תיכון "רוטברג" עם מורי התיכון, ומתמטיקה, ברמת מצוינות, 
במסגרת החטיבה.   

כיתות עלמ"ה – עלומים לומדים מיומנויות העתיד

כיתות ייחודיות בחטיבת ״עלומים״

כפועל יוצא מהתפיסה החינוכית/עירונית המכוונת ללמידה חוויתית ובהתנסות אישית, 
התלמידים והתלמידות ייחשפו במהלך לימודיהם בחטיבה לשישה קורסים, אחד בכל מחצית.

במסגרת המסלולים נצא לפעילויות חוויתיות, סדנאות, סיורים וימי שיא.

במטרה לקדם ולפתח את תלמידינו כבוגרי המאה ה-21 כבני אדם סקרנים, שרואים בלמידה 
דרך חיים, פותחה תכנית ייחודית בשיתוף אגף החינוך- רמת השרון. התכנית מאפשרת לתלמידי/

ות כיתות עלמ"ה להשתתף בשישה קורסים במהלך שלוש שנות החטיבה. 
באמצעות הקורסים התלמידים/ות לומדים/ות ומתרגלים/ות מיומנויות שונות הנדרשות להווה 

ולעתיד.   
קורסים אלה )מפורטים בהמשך( מאפשרים פיתוח מיומנויות שפה, ניהול עצמי ואוריינות מידע, 

יצירתיות ויזמות, תקשורת ושיתוף וכן התנסות חווייתית הן באמצעות הסדנאות בשיעורים והן 
באמצעות ימי שיא וסיורים.



רופאים צעירים
הקורס פותח צוהר חווייתי לעולם הרפואה על ידי חשיפה לנושאים כגון: הצלת חיים, רפואה 

משלימה, לחיות נכון )הקשר בין גוף ונפש(, ועוד... 
התוכנית מועברת בדרך של משחקי תפקידים, התנסויות, הדגמות, משחקים והפעלות ייחודיות 
אשר מקנות ידע וכלים ומביאים להעצמה אישית כבסיס לשינוי בהרגלי חיים ולחתירה לסביבת 

חיים בריאה ואיכותית ברמת האישית, המשפחתית והחברתית, כמו גם הפנמת ערך החיים 
והקניית כלים מעשיים להצלת חיי אדם.   

חטיבת ביניים ״עלומים״

מנהיגות
הקורס מקנה ארגז כלים לתקשורת בין אישית אפקטיבית, פתרון בעיות, פיתוח חשיבה יצירתית, 

עצמאית וביקורתית כמו גם עבודה בצוות, כל זאת במטרה לפתח את היכולת להתמודד 
בסיטואציות אישיות ובין אישיות שונות וכך לעורר ולהעצים את תכונות המנהיג שבכל אחד 

מהתלמידים.  
המפגשים מועברים בחצאי כיתות במתכונת סדנאית המאפשרת התנסויות פעילות וחווייתיות, 

שלאחריהן מתקיים דיון ועיבוד התכנים.  

תוצרי עבודה במהלך המחצית - תלמידים מלמדים תלמידים )בין גילאי(, פרויקטים בית ספריים 
וקהילתיים.   



יזמות
הקורס מאפשר לימוד חווייתי של מגוון מיומנויות היזם כתוצאה מכך זיהויי התלמידים את 

חוזקותיהם.  

זוהי תוכנית חווייתית, ממוקדת ברעיונות למיזמים אותם מעלים התלמידים, שמעודדת יזמות 
בתהליך של העצמה אישית ומוטיבציה, לצד רכישת ידע תיאורטי ומעשי.  

התלמידים מפתחים יצירתיות, ביטחון עצמי ואמון ביכולותיהם, כישורי תקשורת, סובלנות לאחר 
ולשונה, התמודדות עם מצבים חדשים, חשיבה חיובית, נחישות והתמדה, רצון ללמוד ולהתפתח, 
התנהלות נכונה עם כסף, יכולת עבודה בצוות, למידה מטעויות, זיהוי הזדמנויות, יכולת הקשבה, 

אחריות, ניהול משא ומתן ודיבור מול קהל.  

התכנית משלבת הרצאות, סרטונים, דוגמאות מחיי יזמים בוגרים ומהסביבה הקרובה, מצגות, 
הפעלות, כתבות מהעיתונות ועוד...   

תוצרי עבודה במהלך המחצית - תלמידים מלמדים תלמידים )בין גילאי(, פרויקטים בית ספריים 
וקהילתיים.   

חטיבת ביניים ״עלומים״



קולנוע
בקורס לומדים התלמידים להכיר תכני תקשורת בדגש על תחום הקולנוע: בימוי, צילום ועריכה,  

כתיבה ועריכת תכנים תקשורתיים, צילום סרטים קצרים וקליפים תוך עבודת צוות ושיתוף פעולה. 
פרויקט לאורך השנה: אחריות על צילום ועריכת סרטונים אישיים, שכבתיים ובית ספריים. 

כמו גם ידע עיוני בצילום: שוטים, זוויות צילום, תנועות מצלמה. רכישת מושגים כמו "קומפוזיציה" 
ו"עומק". הלמידה נעשית באמצעות תרגילי צילום במהלך השיעור.   

רדיו 
למידה דרך עשייה - שידור בתחנת הרדיו קול רמת השרון המשדרת בתדר 103.6 

התלמידים לומדים לעבוד במערכת של תכנית רדיו אמתית. במסגרת שעה קבועה בלוח 
השידורים של תחנת הרדיו "קול רמת השרון" ותוך שיתוף פעולה הם מפיקים תכנית רדיו שבועית 

שנקראת: "הקול על הכל".   
הם מתנסים בשלל התפקידים המרכיבים מערכת של תכנית:  מגישים, כתבים, מפיקים, עורכי 

תוכן, עורכי מוזיקה וטכנאי שידור.    

חטיבת ביניים ״עלומים״



סייבר
קורס הסייבר חושף את התלמידים לעולם הסייבר ומספק להם פרספקטיבה מקיפה אודות עולם 
אבטחת המידע, על ידי חשיפה הדרגתית  לעולם זה החל מסקירת נושאים בסיסיים ועד חשיפה 

לנושאים מתקדמים, הן מהזווית של ההאקר והן מהזווית של מומחה האבטחה. 
התלמידים  מתנסים בתוכנות ובכלים הנמצאים בשימוש נרחב בעולם הסייבר ומתרגלים מצבים 

אמיתיים של התמודדות עם תקיפה.   

תאטרון 
קורס התיאטרון מפתח את הדמיון, היצירתיות, את הגמישות המחשבתית ואת יכולת

ההתמודדות עם שינויים.
התלמידים נחשפים לשפות התאטרון ותפקידן ולומדים את העקרונות הבסיסיים במשחק:

שימוש בחלל ובזמן, שפת גוף, והשימוש בקול ובדיקציה. 
במקביל נחשפים התלמידים לטקסטים מהצגות שונות כמו "מחכים לגודו", "מעגל הגיר 

הקווקזי", "חפץ" ו"אמא קוראז'". 

חטיבת ביניים ״עלומים״

עם החזרה לשגרה תערך הערכות מחודשת.



מועדון עש"ר - עלומים שותפי רוטברג
בחטיבת "עלומים" פועל, זו השנה השלישית, מרכז הלמידה "מועדון עש"ר 10", שנועד לקדם 

ולתגבר תלמידים במקצועות האנגלית והמתמטיקה.  
במועדון זה לומדים תלמידי שכבה ז' המעוניינים בסיוע ובחיזוק ידיעותיהם בתחומים אלה, 

בעזרת מנחים שהם תלמידים מצטיינים משכבה ט' ומתיכון רוטברג.  
הלימודים מתקיימים ביחידים ובקבוצות קטנות, כשהמנחים הם בבחינת "אחים בוגרים", וכך, 
בנוסף לעצם הלימוד עצמו, מתקיים תהליך חיברות חיובי ומחזק בין התלמידים, שהוא הערך 

המוסף לפעילות במועדון.  
הפעילות מתקיימת בהדרכת מורה מעלומים ומורה מרוטברג, שהן המלוות הפדגוגיות של 

התוכנית, אשר נמצאות במקום בכל מפגש.   



נבחרת קטרגל של בנות שכבה ט 
אלופות מחוז ת"א - תש"פ

רותם ורסנו - ח׳3 - אלופת הארץ בריצת שדה
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