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  2022אוגוסט             

          

 ברוכים הבאים לתיכון בגין!!!

 אנו מקווים שאתם נהנים מהחופשה ואוזרים כוחות לקראת שנה"ל תשפ"ג.

 להיערכות לקראת שנת הלימודים:  להלן מספר פרטים הנוגעים

 .08:00, ה' באלול תשפ"ב בשעה:01.09.2022 -ה  חמישי  ביום תפתח  שנה"ל תשפ"ג (1

  –ל"בגין"  הקליט (2

 כיתות אם. 11תלמידים נקלטו לשנה"ל הקרובה לשכבת י' וישובצו ב  350מעל  אנו שמחים לספר כי

  – מגמות ייחודיות המתחילות בכיתה י' (3

על ידי רכז/ת המגמה.  מבחן קבלה אודישן/ /להתמיין למגמה ספציפית עברו ראיוןכל התלמידים שביקשו 

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

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

 החטיבה, הרשות ומשרד החינוך. 

  – השיבוץ לרמת לימוד באנגלית ובמתמטיקהדכונים לגבי מקצוע עברית וע (5

  מתמטיקה

  במתמטיקה.שלכם באתר ביה"ס ב"מידע לנרשמים" מופיעים התנאים שעל פיהם נקבעה רמת הלימוד 

  ומעלה בתעודה. 65תלמידי הקבצה א' שקיבלו ציון  למעטיח"ל מתמטיקה  3שובצו ב כולכם תככלל, 

בתנאי שניגשו למבחן ממיין, לרמות השונות יתבצע   ומעלה 65 מיון תלמידי הקבצה א שקיבלו ציון

  .בתיכון "בגין" 21.06.22שהתקיים בתאריך ה 
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 09:30בשעה  29.08.22תלמידים שמסיבה מוצדקת לא ניגשו לבחינה ביוני, יוכלו להגיע ולהיבחן בתאריך 

טופס בקשה להשלמת בחינה ממיינת  :22.08.22סגר ב יובתנאי שמילאו את הטופס הבא שי -בתיכון בגין 

  לרמת לימוד במתמטיקה

 מעבר מבחןרשאים לגשת ל - תלמידים בהקבצה ב'+  65עם ציון שנתי מתחת ל  תלמידים בהקבצה א'

. תלמידים אלו נדרשים להירשם בטופס הבא עד 09:30בשעה   29.08.2022שיתקיים בסוף אוגוסט בתאריך 

 .יח"ל פתורה 5-4להגיש במעמד המבחן את עבודת הקיץ של , וכן 22.08.22לתאריך 

 טופס בקשה להרשמה למבחן מעבר

 יח"ל 5-4עבודת קיץ 

 

. יש להכינה ולהגישה למורה בשיעור אנגלית הראשון בתחילת חוברת הקיץבאתר ביה"ס מופיעה  – אנגלית

  ם.כללמוד ברמת הלימוד המתאימה ל שובצתםממיין בחודש יוני המבחן בעקבות היעתכם . לידההשנ

 

 עברית 

אתר ב נושאי הבחינה כתובים) החומר הנלמד בחטיבהבעברית יתקיים בתחילת שנה מבחן משווה על כל 

  על ידי מורות העברית בחטיבה(. על כך ועודכנתם" מידע לנרשמים"ב בית ספר

, על כן יש להביא לשיעורים את המחשבים הניידים לימודי העברית יתקיימו באמצעות תוכנות דיגיטליות

 כשהם טעונים.

 

א תותר כניסת תלמידים לביה"ס אלא אנו מחייבים תלבושת אחידה לתלמידי ביה"ס. ל– תלבושת אחידה (6

  -בתלבושת אחידה 

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

 .איסור הגעה בכפכפים •

 .מכנסיים קצרים עד לגובה הברך •

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf57yuIfxQ7MJa0mOAgNSPvcye9mnjykUWtAMts6L5KyvCjjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf57yuIfxQ7MJa0mOAgNSPvcye9mnjykUWtAMts6L5KyvCjjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetGoR81i87eeCmItdIHReFkMWdaeB_2RN0AnzCy9eNYS0owA/viewform?usp=sf_link
https://beginhs.co.il/wp-content/uploads/2022/03/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-4-%D7%95-5-%D7%99%D7%97%D7%9C-26.3.pdf
https://beginhs.co.il/wp-content/uploads/2022/06/Tet_booklet.pdf
https://beginhs.co.il/2018/03/18/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%9f/
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ספרי לימוד לשנת בדף  ביה"סניתן למצוא באתר   את רשימת הספרים לשנה"ל תשפ"ג – ספרי לימוד (7

 .תשפ"ג

)הלפטופ מהחטיבה( שברשותכם, ובחלק מהמקצועות גם  למחשב הניידבמהלך הלימודים בתיכון תזדקקו  (8

אנא דאגו לשמור על תתבקשו להביא אותו לבית הספר )הודעה מסודרת תינתן ע"י המורה המלמד(. 

. אינו תקין אתם מוזמנים להיעזר בהסדר של עיריית ראש העין ברכישת לפטופ חדש . במידה והואתקינותו

 השכבתית.   פאטסאהוובאתר ביה"ס ובקבוצת  "מידע לנרשמים"בבקרוב הודעה על כך תפורסם 

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

ם את התלמידים בהתאם לתקנון ויישומם. את התקנון המלא והמפורט ניתן לתכנים הכלולים והמחייבי

 .קישור הבאב למצוא גם באתר ביה"ס

בכלי  הצטיידונא  ביום הראשון ללימודים במסגרת שיעורי החינוך. לכםתימסר ותוסבר  – מערכת השעות (10

   כתיבה ודפים ליום הראשון ללימודים.

לינק בדף השכבה שלכם )שכבת י' תשפ"ג( נפרסם באתר ביה"ס  20.08.22לקראת ה  – שיבוץ לכיתותה (11

לקבוצת ישיר יופיע השיבוץ לכיתה וקישור  כםזהות שלהתעודת  קלדתבהלכיתות.  כםלקבלת השיבוץ של

  .הכיתה מחנך/תעם  הוואטסאפ

 s.co.ilminhala@beginh-בכל שאלה או משהו שאינו ברור ניתן לפנות במייל בלבד למזכירות ביה"ס  (12

 

 !ו מאוד נרגשים ושמחים לפגוש אתכםאנ

  לבואכם נערכים

 !!המשך חופשה נעימה ושנת לימודים פורייה ומוצלחתומאחלים לכם 

 

 פזית היבש                                  ליאת קורן                                  מירה לוי

 מנהלת בית הספר                          יועצת השכבה                  וצוות מחנכי השכבה  'רכזת שכבת י 

 

https://beginhs.co.il/2021/06/30/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%91/
https://beginhs.co.il/2021/06/30/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%91/
https://beginhs.co.il/2018/03/18/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9f-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%9f/
https://beginhs.co.il/wp-content/uploads/2021/08/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91.pdf
mailto:minhala@beginhs.co.il

