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רואים אותך מצליחה!
בחטיבה
תוכנית לימודים מגוונת :שיעורי תנועה ,תוכנית אשכולות הכוללת
אומנויות ,למידה חדשנית ומדיה ,כלכלה שימושית ,פסיכודרמה וחונכויות
של סטודנטיות לבנות.

בחטיבה העליונה
מגמות עיצוב :עיצוב גרפי ,עיצוב פנים ועיצוב תעשייתי ,מגמת אומנות
המפתחת את היכולת להתבונן פנימה ולבטא עולם אישי עשיר .מגמת
פסיכולוגיה התפתחותית החושפת את הבנות לגישות פסיכולוגיות שונות
ולדמויות בחברה אשר צמחו מתוך משברים או קשיים.

תוכנית חברתית עשירה
שימת דגש על מקומה של הבת ויכולותיה לתרום ולתת לעם ולארץ.
התנדבויות במרחב הקהילתי של רמות ,בית מדרש הללי להעשרה תורנית
לבנות ט׳-י׳ .שבתות אולפנה לכל שכבה ,מסע ישראלי ,מסע לפולין
י“א-י“ב ,טיולים שנתיים ,סיורים והמון פעילויות העשרה במעגל השנה
היהודי-ישראלי.

פדגוגיה
למידה בכיתות של עד  24תלמידות ,יחס אישי ,שעות עזרה לימודיות
בהתאם לצרכי הבת .גמישות בתוכנית הלימוד .מעקב אישי של הצוות
החינוכי .באולפנה לא מוותרים לך ולא מוותרים עלייך.

מקום טוב בירושלים
בלב שכונת רמות בין קניון רמות למתנ"ס.

הורים
אתם ההורים רואים אותנו כשליחים שלכם ואנחנו הצוות מלאות
בתחושת השליחות לקראת האתגר לחנך את בנותיכם.
יחד איתכם אנחנו חושבים חינוך ,מובילים חינוך ועושים חינוך .המשימה
שלנו משותפת .בטל רמות אנו רוצים אתכם מעורבים ושותפים.

הנהלה
ראשת האולפנה מרב גולד ,מנהלת החטיבה ורדי במברגר,
מנהלת אדמיניסטרטיבית אפרת רותם.

רב האולפנה
הרב דוד מוריה.

צוות
צוות טל רמות מנוסה מאוד ,מקצועי מאוד ,חם ומגוון .יד ביד עובדות
בטל רמות מורות צעירות וותיקות ,כתף אל כתף מורות מהעיר ומיישובי
הסביבה ,יחד עובדות מורות ממגזרים שונים בעולם הדתי ישראלי .המגוון
הזה מאפשר לנו להגיע לבת שלך ולהיות חלק חי בתוך הפאזל הדתי
ירושלמי.
בצד מחנכות מסורות ומקצועיות עובד צוות יועצות מנוסה ,צוות הוראה
מתקנת מקצועי ,מורות מקצועיות ממרחב תחומי הלמידה.
צוות מינהלה תומך ומעורב .מיכל בר-אלי מנהלת משרד ורכזת רישום,
חגית בן ישי הנהלת חשבונות ,איציק עזריאל אב בית.

לפרטים והרשמה:
טלפון 02-6428830
פקס 02-6428831
דוא"ל talramotuba@gmail.com
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