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ננסה לענות היום על השאלות הבאות
מהם מקצועות הלימוד הנלמדים בכיתה י'?◄
מהם מקצועות ההרחבה (מגמות) הנלמדים בבגין?◄
מהן כיתות מב"ר/אתגר?◄
האם קיימים מסלולי לימוד מיוחדים ומה הם תנאי הקבלה?◄
כיצד נקבע השיבוץ לרמת לימוד במתמטיקה?◄
מהן דרישות הקבלה לתיכון בגין?◄
האם התכנית של "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" היא תנאי ◄

לקבלת תעודת בגרות?
מהם שלבי ההרשמה לתיכון?◄



כיתות הלימוד בתיכון בגין

כיתות

מב"ר - 1כיתות עיוניות
אתגר - 1

 תלמידי הכיתה הקטנה
משולבים בכיתות העיוניות



מתמטיקה, אנגלית, עברית, היסטוריה, תנ"ך, חינוך גופני

חשוב לזכור: 30% מהציון במקצועות אלה מהווים חלק מציון הבגרות הסופי לתעודת בגרות

2 מקצועות השכלה כללית (חינוך פיננסי, ערבית, פסיכולוגיה, מנהיגות ועוד)

1 מקצוע מדעי - ביולוגיה/ כימיה/ פיזיקה

לקראת סוף כיתה י' תעשה בחירה למגמות הלימוד שיילמדו בכיתה י"א 

מהם מקצועות הלימוד הנלמדים בכיתה י'?









 הנדסת תוכנה/ מדעי הרפואה/ ביוטכנולוגיה / אומנויות העיצוב/

מוזיקה/ תיאטרון

רכזי המגמות של התיכון יציגו בהמשך הערב בפני תלמידי החטיבות 

והוריהם את הלימודים במגמות ואת תנאי הקבלה.

המגמות התלת-שנתיות - המשך



תלמידים המעוניינים להיבחן לאחת המגמות ו/או ליותר מאחת –●
ימלאו קובץ גוגל אינטרנטי (יועלה לאתר בית הספר ב"מידע לנרשמים" ב 1.

.(31.1.22
יזומנו לראיונות אישיים/ אודישנים בתיכון/ מבחני קבלה (יגיעו עם תעודת מחצית 2.

א') במהלך חודש פברואר.
אישור על קבלה/ אי קבלה למגמה יישלח לתלמיד הביתה/ יועבר דרך החטיבה.●
תלמיד בכיתת מב"ר אתגר- לא יכול לבחור את אחת המגמות האלה.●
חשוב –  שיבוץ סופי למגמה ייעשה רק עם קבלת ציוני סוף השנה.●

*** מגמה תיפתח רק ממספר מינימלי של תלמידים***       

המגמות התלת-שנתיות - המשך







בין התאריכים 21-23.6.22 תתקיים בבית הספר בחינה 
במתמטיקה, ועל סמך תוצאות בחינה זו והציון השנתי 

ייקבע השיבוץ הסופי לרמת הלימוד.

שיבוץ לרמת לימוד במתמטיקה



בין התאריכים 21-23.6.22 תתקיים בבית הספר בחינה 
באנגלית, ועל סמך תוצאות בחינה זו והציון השנתי 

ייקבע השיבוץ הסופי לרמת הלימוד.

שיבוץ לרמת לימוד באנגלית



מסלול זה נועד לתלמידים הזקוקים לתמיכה רחבה יותר בלמידה.

כיתת מב"ר אחת וכיתת אתגר אחת, ובהן עד 25 תלמידים.

בסיום הלימודים בכיתות אלה יקבלו התלמידים תעודת בגרות מלאה.

מהן כיתות מב"ר אתגר?
(כיתות ל"ב- לקראת בגרות)

מסלול בגרות רגיל
מקצוע מוגבר אחד (מגמה) לפי שיקולי בית הספר

למידה בקבוצות קטנות
מתמטיקה - 3 יח"ל, אנגלית - 4/5 יח"ל

מסלול בגרות רגיל
מקצוע מוגבר טכנולוגי אחד- לפי שיקולי בית הספר

למידה בקבוצות קטנות
מתמטיקה-3 יח"ל, אנגלית- 3/4/5 יח"ל



הבהרות חשובות לגבי הליך המיון לכיתות מב"ר אתגר
 השיבוץ לכיתות האלה נעשה על פי קריטריונים ברורים ומדויקים של משרד החינוך. ◄

השיבוץ לכיתות אלה הוא אך ורק ע"פ החלטת משרד החינוך והתיכון (ישנה ◄

אפשרות להתחשב בהמלצת החטיבות אך ההחלטה הסופית אינה בידי החטיבות).

כל תהליך המיון מסתיים בחודש מרץ 2022, ואז מתקבלת רשימה של התלמידים ◄

 שאושרו לכיתה. 

התהליך מתבסס על ציוני מחצית א' בלבד.◄

בשתי הכיתות – דרוש א' בהתנהגות.◄

תלמידי כיתה קטנה לא יכולים להשתבץ בכיתות אתגר מב"ר.◄











מהן דרישות הקבלה לתיכון בגין?
התנהגות/ ביקור סדיר

ציון א' בהתנהגות/ בביקור סדיר – מתקבל. ◄

ציון ב' בהתנהגות ו/ או בביקור סדיר – נרשמים על תנאי. התלמיד יתקבל ◄
  רק במידה וישפר ציון במחצית ב' של כיתה ט'. 

ציון ג' בהתנהגות/ בביקור סדיר – מאותגר רישום. במידה ולא משפר ◄
התנהגות/ ביקור סדיר עד סוף השנה – יישלח מכתב מאגף החינוך על אי 

קבלה לתיכון. לתלמיד תינתן הזכות לערער בפני אגף החינוך בעיריית ראש 
העין.



מהן דרישות הקבלה לתיכון בגין?
ציונים

עד 4 שליליים כולל – מתקבל.◄

5 שליליים או יותר – מאותגר רישום. יישלח מכתב מאגף החינוך על אי קבלה ◄

לתיכון. לתלמיד תינתן הזכות לערער בפני אגף החינוך בעיריית ראש העין.



שלבי ההרשמה לתיכון בגין
שלב א'

טופס רישום אינטרנטי ודפים להדפסה לחתימת הורים יפורסמו באתר ביה"ס, תחת 
לשונית "מידע לנרשמים".

אליהם יש לצרף:
צילום תעודת סוף שנה של כיתה ח'.1.
צילום תעודת מחצית א' של כיתה ט'.2.
2 תמונות פספורט.3.
צילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל הספח.4.
במידה ויש – 2 העתקים של אבחון לימודי.5.

את כל הנ"ל יש להביא לרישום לבית הספר בין התאריכים 28-30.3.22



שלבי ההרשמה לתיכון בגין

שלב ב'

רישום בבית הספר בסוף שנה"ל
תציגו בפנינו את תעודת סוף שנה - כיתה ט'

21-23.06.2022







מחכים לפגוש אתכם…

אנחנו באמת מאמינים ש….

כל ילד יכול לצמוח ולהתפתח

מהמקום בו הוא נמצא היום



מתחילים את המסע יחד..

משפחת תיכון "בגין"

מאחלים לכם בהצלחה!


