
רמלה אקדמית תיכון מאחלים 
שנה טובה ומתוקה לכל 

צוות , ההורים, החניכים
ההדרכה וכמובן צוות בית  

!ספר



;    כתה תעבור תכנים בשלושה מישוריםכל 
–תגבורים לימודיים פרטניים בשלל מקצועות . א

,  כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, אנגלית, מתמטיקה
.הנדסת תוכנה ועוד

שיעורים שבהם מתעמקים  –שיעורי העצמה . ב
התמודדות רגשית , בדינמיקה הקבוצתית בכיתה

.שיעורי גיבוש והנאה, עם לחצים

–אקדמיים -קורסים קדם. ג
קורסים בתחומי עניין מגוונים להעשרת הידע 

רשימת הקורסים  . לאקדמיההכללי והחשיפה 
בשקופית הבאה  



יזמות וחדשנות
במהלך הקורס החניכים יכירו את המושגים חדשנות ויזמות 

החניכים יתנסו  . בהתייחס לעולם הדינמי בו אנו חיים
.בחשיבה חדשנית ויכירו את היתרונות והאתגרים ביזמות

כלכלה
הקורס מסביר מושגים בסיסיים בכלכלה ולאחר מכן בוחן  

. תופעות כלכליות בעזרת מושגים אלו

מגדר
חשיבה ביקורתית וסוגיות של  , הקורס עוסק בהגדרת מושגים

. זהות סביב נושא המגדר

מדיניות ציבורית
הקורס חושף את החניכים לדרכי עבודת הממשלה והתנהלות  

כמו כן יש התייחסות לכשלי ממשל ותקציב  , הממשלה
.  המדינה

מזרח תיכון
,  הקורס עוסק בסוגיות נבחרות הרלוונטיות למזרח התיכון

נשים וסוגי שלטון ולאחר מכן יתמקד בהכרות עם , דוגמת דת
.הקורס משלב משימות חקר. מדינות השוכנות במזרח התיכון

מיומנויות הכנה  
לשוק התעסוקה

מה אני רוצה  -הקורס מתחבר לתמונת העתיד ועוסק בשאלה
.  להיות מתוך היכרות עם מגוון רחב של אפשרויות ושיקולים
במהלך הקורס החניכים יכירו את חוזקותיהם ויקבלו כלים 

לקבלת החלטות בתחום שוק התעסוקה וכן ילמדו על מאפייני  
ציפייה מעובדים ואחריות  , תהליכי קבלה, שוק העבודה

.העובד
'קורס חובה לכיתה יא

מיומנויות העברת  
מסר

.  העברת מסרים ותורת השכנוע, קורס עמידה מול קהל
'קורס חובה לכיתה י

פילוסופיה
הכרות  , קורס העוסק במושגים מעולם הפילוסופיה והדגמתם

עם הוגים ותיאוריות בולטות תוך חיבור לעולם העכשווי של  
.החניכים

נלמד על שיטות חקלאות חדשניותחקלאות מודרנית



קורס מגדר  ...ובנוסף
והעצמה נשית  
בשיתוף חברת  

מוטורולה לבנות 
'כיתה יא ,  קורס יזמות

ניהול  , שיווק
ותכנות בשיתוף 

–סייבריזןחברת 
קורסים מקוונים של  לכל המרכז

אוניברסיטת תל  
מי שיעבור –אביב 

את מבחני הסיום  
נקודות זכות  2יקבל 

'יבלתלמידי ! לתואר
ימי–יתאפשרואם

יציאה,וגיבוששיא
המוןועודלטיולים

!!הפתעות

חניכים רבים הגישו  
מועמדות לתוכניות  

התמחויות  –UPSKILLה
כניסה  , בחברות הייטק

של  אינסטגרםלנבחרת 
נאחל  –העמותה ועוד 
!בהצלחה

–שער להשכלה גבוהה 
גם השנה ישנה אפשרות  
ללמוד באוניברסיטת תל  

יום חשיפה בסוף –אביב 
!החודש



!1.11אנחנו מתחילים שנה ב

אחדכלעםאישיותשיחותנערוךאזעד
,מכםואחת

,נגייס צוות הדרכה איכותי ומקצועי למרכז

פעילויות כעת ולאורך  להעבירונמשיך
.השנה בזום או במרכז

...שהרי! נמשיך בכל מצב–שבטוחמה

הדואג לשנים  , הדואג לימים זורע חיטים"
"  הדואג לדורות מחנך אנשים, נוטע עצים

אק'קורציאנוש 


