
  

 תלמידי י"ב היקרים,

 השנה פריסת הבגרויות תהיה שונה. 

   בואו נעשה קצת סדר...

 המורים הקרובים בשבועות. פנימיות יהיו הבגרויות רוב  �🁈�

 /הבחינה אופי על הסבר ישלחו אלה מקצועות שמלמדים

 הציונים רגילים מבימים יותר. הציון ינתן שעליהן המטלות

 !חשובים מאד זו בתקופה שתקבלו

, אנגלית, מתמטיקה: במקצועות חיצוניות בגרויות יתקיימו  �🁈�

 )ביולוגיה, מחשבים( מדעית מגמה, ך"תנ

לוח בגרויות  .יולי בחודש יתקיימו החיצוניות הבגרויות  �🁈�

ומתכונות מעודכן נשלח בשבוע האחרון ומפורסם באתר בית 

 הספר.

 הציפיה ולכן, אלו בימים גם בכיתה בלימוד גדול ערך יש  �🁈�

גישו מטלות הים, קחו בהם חלק פעיל ובשיעור שתתפוהיא שת

 כדי לשפר את הציון השנתי.

 למידה משמעותית ומהנה 

 והלוואי ונפגש בקרוב  

 צוות המסורתי



 

 ,היקרים 2 תלמידי יא'

 השנה פריסת הבגרויות תהיה שונה. 

   בואו נעשה קצת סדר...

הבגרויות יהיו פנימיות. בשבועות הקרובים המורים וב ר  �🁈�

שמלמדים מקצועות אלה ישלחו הסבר על אופי הבחינה/ 

המטלות שעליהן ינתן הציון. יותר מבימים רגילים הציונים 

 שתקבלו בתקופה זו מאד חשובים!

, אנגלית, מתמטיקה: במקצועות חיצוניות בגרויות יתקיימו  �🁈�

 (.יםשמשל למי וספרות) לשון

לוח בגרויות  .יולי בחודש יתקיימו החיצוניות הבגרויות  �🁈�

ומתכונות מעודכן נשלח בשבוע האחרון ומפורסם באתר בית 

 הספר.

 הציפיה ולכן, אלו בימים גם בכיתה בלימוד גדול ערך יש  �🁈�

גישו הים, קחו בהם חלק פעיל ובשיעור שתתפוהיא שת

 מטלות כדי לשפר את הציון השנתי.

 למידה משמעותית ומהנה 

 והלוואי ונפגש בקרוב  

 צוות המסורתי



 

 ,היקרים תלמידי יא'

 השנה פריסת הבגרויות תהיה שונה. 

   :בואו נעשה קצת סדר

 הקרובים בשבועות. פנימיות יהיו הבגרויות רוב  �🁈�

 אופי על הסבר ישלחו אלה מקצועות שמלמדים המורים

 מבימים יותר. הציון ינתן שעליהן המטלות /הבחינה

 !חשובים מאד זו בתקופה שתקבלו הציונים רגילים

, מתמטיקה: במקצועות חיצוניות בגרויות יתקיימו  �🁈�

, מגמה מדעית הסטורייה, לשון, אנגלית

 .)מחשבים,פיסיקה(

לוח  .יולי בחודש יתקיימו החיצוניות הבגרויות  �🁈�

בגרויות ומתכונות מעודכן נשלח בשבוע האחרון 

 ומפורסם באתר בית הספר.

 ולכן, אלו בימים גם בכיתה בלימוד גדול ערך יש  �🁈�

ים, קחו בהם חלק פעיל בשיעור שתתפוהיא שת הציפיה

 גישו מטלות כדי לשפר את הציון השנתי.הו

 למידה משמעותית ומהנה 

 והלוואי ונפגש בקרוב  

 ורתיצוות המס


