
 
 
 
 
 
 

 
 

   20.8.21       
 כללי קבלה לכיתות הספורט העל אזוריות

המחלקה לספורט בעיריית הרצליה והפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, אחראים על  .1

 בבחינות.הבחינות. נציג המח' לספורט ]או מישהו מטעמה[ יהיה נוכח 

על תלמיד, שנבצר ממנו מכל סיבה שהיא לגשת למבחן וברצונו להבחן,  להודיע על כך  .2

 , כדי שיוכל להבחן במועד ב'.9705117-09 -מועד הבחינה, בטלפון עדלמחלקה לספורט, 

 תלמיד שלא ייבחן במועד ב', לא יוכל להתקבל לכיתת הספורט.

אותו נבדק יסוכמו, על פי סיכום הציונים,  לכל מבדק יינתן ציון ובסיום כל הציונים של .3

 התלמידים ידורגו בסדר יורד, בכל ענף ספורט בנפרד. ובהפרדה בין ציוני הבנים לציוני הבנות

. במקרה של ביטול הרישום ע"י ות[\יות לשוערים\]בענף הכדוריד גם בהפרדה בין שחקנים

]באותו ענף ספציפי מתוך הרשימה המתאימה הבא בתור אחד התלמידים יכנס לכיתה 

 ובאותו מין[.

המועמד חייב להיות רשום באגודת ספורט תחרותית ]או מועדון בית ספרי[ בתחום  .4

פעמים בשבוע +  3לפחות  ,ההתמחות הספציפי, בשעות אחה"צ. ועליו להיות פעיל בתחום

 אימוני בוקר על פי מערכת השעות בחטיבת הביניים.

מועמדים ה, באתר האינטרנט העירוני בלבד גופני[,]הלאחר פרסום תוצאות השלב הראשון  .5

לראיון בבית הספר. הקבלה מותנית באישור בית הספר לאחר הריאיון על כך  יוזמנו

 שהתלמיד עומד בקריטריונים הלימודיים וההתנהגותיים. 

על פי  ,מועד ההרשמה לחטיבות הבינייםלפני , באתר העירוניהתוצאות תפורסמנה כאמור,  .6

 .נבחן יקבלמספר שכל 

עלות נקבעת על ה]לתשלום הקבוע לבית הספר  בנוסף, בתשלום, הינה פעילות כיתות הספורט .7

 .פי הענף והחטיבה[

[, על התלמידים אתרלאחר אישור בית הספר ולא יאוחר מהתאריך הרלוונטי לאותה שנה ]יצוין ב .8

 :מהסכום השנתי[ תקוזז]המקדמה  להירשם בחטיבה. הרישום כרוך בתשלום מקדמה

 ₪. 800 -כיתת הספורט בחט"ב הנגיד 

 ₪  1,060 –כיתת הספורט בחט"ב בן גוריון 

יוחזר במקרה ביטול הרשמה. אי רישום במועד ייחשב לביטול המועמדות  לאהתשלום 

 ותעשה פנייה לתלמידים ברשימת הממתינים.

ה בתור תתבצע רק באישור \תלמידה מבטלים את הרשמתם, הפניה לבא\במידה שתלמיד .9

המנהל המקצועי של אותו ענף. במידה והמנהל המקצועי לא ימליץ על הבא בתור ]עקב סיבות 

 .תהיה פניה לבא בתורמקצועיות[, 

 הרכבי הכיתות: .10

 בנות. 6בנים ועד  6 שחייה: עדבנות.  12עד בנים ו 16כדורסל: עד   –בן גוריון  .א

 בנות. 18בנים, עד  18כדוריד: עד   –הנגיד  .ב

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 נהלים והתייחסות למקרים חריגים

תאמן, תלמיד שעבר בהצלחה את בחינות הקבלה אך הוא אינו פעיל בבני הרצליה, חייב לה .1

באגודת ספורט אחרת ]מוכרת ורשומה באיגוד  לפחות שלושה אימונים אחר הצהריים,

 אימוני בוקר[., כמו כן עליו למלא את חובותיו לכיתה ]כגון .ענף ספורט באותוהרלוונטי[ 

רכז כיתת הספורט להיות תיאום בין  חייבאם תלמיד משחק באגודה שאינה "בני הרצליה",  .2

 .מנוע עומס יתרמאמן הנוסף של הילד כדי ל]של הבוקר[ ל מאמןהו

המבוגרים בשנה משנתון הגיל , על פי תקנון איגוד הכדורסל ואיגוד הכדוריד, שחקנים  .3

 ]לפי כמות החריגים בקבוצה[. מוגבלתהשתתפותם במשחקים נחשבים לחריגי גיל ו

 .כי יתכן ולא יוכל לשחק בחלק מהמשחקיםבמקרים כאלו יהיה ברור לילד ולהוריו 

 יועבר מכיתת הספורטבשלב מאוחר, את אימוני אחה"צ, הוא  ,במידה שהתלמיד מפסיק .4

 .[על פי החלטת בית הספר] ו יוחזר לחטיבה המקורית אליה היה מיועד, אלכיתה אחרת

 .]בליגה[ קבוצהאותה אין הכרח כי תלמידי ותלמידות כיתות הספורט ישחקו במסגרת של  .5

 

 : הקריטריונים לקבלה יכללו

 בחינות ספציפיות בענף הרלוונטי.

 בחינות ביכולת גופנית.

 נתונים גופניים )גובה וכד'(.

 מאמן קודם )אם התלמיד היה פעיל[ או מורה לחינוך גופני.חוות דעת 

 בהתנהגות[. טוב מאודציון חובה חוות דעת מהצוות החינוכי בבית הספר היסודי ]

לפסול תלמיד אם אינו עומד בדרישות התנהגותיות או  ת, אשר רשאיהחטיבה הקבלה מותנית באישור

 לימודיות.

 

 מבדקי יכולת בכדורסל
 

 מבדקי יכולת בשחייה בכדורידמבדקי יכולת 

 תרגילי כדרור

 לסל + קליעות כניסות

 3*3משחקונים: 

 קפיצה למרחק מהמקום

 מ' 20ריצת 

 משחקון מהירות תגובה וזריזות

 מ' 10*  4זריזות  ריצת

 'מ 20 ריצת

 מהמקום למרחק קפיצה

 'מ 9 – מ לשער זריקות

 פנימי משחק

 יכולת שחייה טובה בכל הסגנונות

 מ' מעורב 100מבדק 

 ידע בפניות ובזינוקים

 מבדק גמישות
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