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 2021יולי            

        

 ברוכים הבאים לתיכון בגין!!!

 שלום רב,

 ברכותינו לסיום שנה"ל תשפ"א. אנו מקווים שאתם נהנים מהחופשה ואוזרים כוחות לקראת שנה"ל תשפ"ב.

 להיערכות לקראת שנת הלימודים:  להלן מספר פרטים הנוגעים

 08:00, כד' באלול תשפ"א בשעה:101.09.202 -רביעי ה  תתחיל ביום  ( שנה"ל תשפ"ב1

  –קליטת התלמידים ל"בגין" ( 2

   תלמידים נקלטו לשנה"ל הקרובה לשכבת י'.  500 מעל   כי עדכןאנו שמחים ל

  – מגמות ייחודיות המתחילות בכיתה י'( 3

על ידי רכז המגמה. כל  מבחן קבלהשביקשו להתמיין למגמה ספציפית עברו ראיון /אודישן/כל התלמידים 

  התלמידים קיבלו מכתבים/טלפונים אודות הקבלה/אי הקבלה שלהם למגמה.

המיונים לכיתות האלה הסתיימו. המיונים נערכו בשיתוף ובהיוועצות עם צוות החטיבה,  – כיתות מב"ר אתגר( 4

 הרשות ומשרד החינוך. 

  – השיבוץ לרמת לימוד באנגלית ובמתמטיקה( 5

 יח״ל. 3יח״ל ולתלמידי  4/5באתר ביה״ס מופיעות עבודות קיץ במתמטיקה לתלמידי   –מתמטיקה 

השנה תתקיים בחינה   להגישה בשיעור הראשון למורה למתמטיקה. בתחילתעל התלמידים להכין את העבודה ו

  הסבר על קביעת רמת הלימוד נמצאת באתר ביה"ס.  על עבודת הקיץ.

  באתר ביה"ס מופיעה חוברת הקיץ. יש להכינה ולהגישה למורה ביום הראשון ללימודים. – אנגלית

   במהלך לימודיהם בכיתה י'.יח"ל  5ת ברמ  כל תלמידי הכיתות העיוניות ילמדו בכיתות האם
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אנו מחייבים תלבושת אחידה לתלמידי ביה"ס. לא תותר כניסת תלמידים לביה"ס אלא – תלבושת אחידה( 6

  -בתלבושת אחידה 

 .חולצת שרוול קצר חלקה במגוון צבעים ועליה מודפס לוגו ביה"ס 

 איסור הגעה בכפכפים 

 מכנסיים קצרים עד לגובה הברך 

 -ניתן למצוא באתר האינטרנט של ביה"ס  באת רשימת הספרים לשנה"ל תשפ" – לימוד ספרי( 7

https://beginhs.co.il/ . 

שברשותם. אנא דאגו לשמור על תקינות  למחשבים הניידים( בחלק מהשיעורים בתיכון יזדקקו התלמידים  8

  ודרת תינתן ע"י המורה המלמד.המחשבים שברשותכם. הודעה מס

ביום הראשון ללימודים במסגרת שיעורי החינוך תתקיים שיחה חינוכית בכיתה באשר  – תקנון ביה"ס( 9

לתכנים הכלולים והמחייבים את התלמידים בהתאם לתקנון ויישומם. את התקנון המלא והמפורט ניתן למצוא 

 גם באתר ביה"ס.

 ר לתלמידים ביום הראשון ללימודים במסגרת שיעורי החינוך.תימסר ותוסב – מערכת השעות( 10

 נא להצטייד בכלי כתיבה ודפים ליום הראשון ללימודים.

, נפרסם באתר ביה"ס לינק לקבלת השיבוץ שלך לכיתות. בהקשת תעודת 20.08לקראת ה  – השיבוץ לכיתות( 11

הצטרפות לקבוצת הוואסאפ חשובה,  עם המחנך/ת. יופיע השיבוץ לכיתה וקישור לקבוצת הווצאפשלך זהות ה

 שכן המשך הודעות על ידי מחנך הכיתה תועברנה לתלמידי הכיתה בדרך זו )עד להסדרת כתובות המייל הארגוני(

    minhala@beginhs.co.ilבכל שאלה או משהו שאינו ברור ניתן לפנות במייל בלבד למזכירות ביה"ס 

 !!!אנו מאחלים לך המשך חופשה נעימה ושנת לימודים פורייה ומוצלחת

 
 פזית היבש                                  רונית ביבר                                  מיכל זהר                                 

 מנהלת בית הספר                          יועצת השכבה                  בהוצוות מחנכי השכ  רכזת שכבת י           
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