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 ' והוריהםיבוגרי ובוגרות כיתות 

 
 שלום רב,

 בשפ"ת נת הלימודיםשלקראת היערכות הנדון:  
 

פוריים בשנת הלימודים הבאה מאחלים לכולכם המשך לימודים הננו מתכבדים לברך אתכם עם סיום שנת הלימודים, ו

אנו בטוחים, כי תפנו את מירב מאמציכם ללימודים ואף תגיעו להישגים מצוינים במקצועות הלימוד בהם . עלינו לטובה

ועל  התנהגותם להקפיד הקפדה יתרה על הנחיות תקנון הצפים מכ. אנו מתיבחנו במהלך השנה בבחינות הבגרות

  ם לפעילות לימודית, ספורטיבית ולתרומה לחברה.כם וממרצכודים הבאה מזמנהספר ולהקדיש בשנת הלימ-כללי בית

שנת הלימודים בכיתה י"א הינה בסימן בגרויות. במידה ונוצרו פערים לימודיים השנה, אשר באים לידי ביטוי בהישגים 

 אנו מבקשים מכם להשלים פערים לימודיים במהלך פגרת הקיץ. ,נמוכים

 

 בפ"תש הלימודים תלהלן פרטים לקראת שנ

 

 רישום  .א

צע גם תשלום טלפוני בכרטיס ניתן לבהספר. -גזברות ביתדרך תשלום עבור שנת הלימודים, יעשה ע"י ההורים 

ו חוזרי תשלומים ותאריכי התשלום. מסרי (. בחודש ספטמבר11, שלוחה 03-5019213-)סוניה הגזבריתאשראי 

 .  במועדיש לשלם את התשלומים 

 תלבושת אחידה .ב

 הספר מונהגת תלבושת אחידה והיא מחייבת את כלל התלמידים. התלבושת המחייבת כוללת:-בבית

. הספר בצבע מנוגד לצבע החולצה-מוטבע סמל ביתשירט( עליה -חולצת טריקו חלקה בצבע אחד )טי .1

עליו. חובה לרכוש לפחות חולצה לבנה אחת  מוטבעהספר -שסמל ביתמיזע )סווצ'ר( או טרנינג בצבע אחד, 

 לשיעורי חנ"ג ולצורך טקסים ואירועים חגיגיים. החולצות תהיינה בעלות שרוולים ולא גזורות או חשופות. 

תקנה זו מתייחסת הן  –רך עד אמצע הימכנסיים ארוכים וללא קרעים, מכנסים קצרים ללא קרעים ובאורך  .2

 לבנים והן לבנות. 

נעליים פתוחות שאינן בנעלי ים או בהספר בכפכפים, -שרד החינוך אין להגיע לביתעל פי חוקי מ .3

 מכילות רצועה המחזיקה את קרסול הרגל כגון סנדלי טבע. 

 גופני-תלבושת חינוך .ג

 הספר בצבע מנוגד לצבע החולצה-, עליה מוטבע סמל ביתאו שחור לבןשירט( בצבע -חולצת טריקו )טי . 1           

 מכנסי ספורט בצבע כהה . 2           

 נעלי ספורט  .3           

 



 

 
 

 

  עבודות לתיקון ציון  .ד

עבודות לתיקון ציון הן חובה המוטלת על תלמידים לצורך תיקון ציון שלילי שייכנס כציון פנימי לתעודת הבגרות 

בתעודת הבגרות נחשב ציון במקצוע )הערה בנושא מופיעה בתעודת סיום שנת הלימודים(. שימו לב, ציון פנימי 

הלימודים הנוכחית ולא ילמד אותו בשנת הלימודים שאחריה. נא להגיש את -אותו סיים התלמיד ללמוד בשנת

 עבודות המעבר בשבוע הראשון ללימודים למחנך הכיתה.

 התלמידים הלימודים יערך מבחן במתמטיקה לכלבשבוע הראשון לתחילת שנת  – בחנים במתמטיקהמ .ה

תלמיד המעוניין לשדרג שיבוצו ברמת הלימוד, תנה להם במעמד קבלת התעודה. יבהתאם לעבודת הקיץ שנ

עליו לגשת למבחן שייערך בראשית השנה כמו כן, יכין את העבודה הרלוונטית לרמה אליה ברצונו להשתבץ. 

 ולעמוד בדרישות הסף.

 רשימת ספרים .ו

במידה ולא הצטרפתם להשאלה דיגיטלית )כמפורט הספר. -רשימת ספרים לשנה"ל הבאה תופיע באתר בית

 יש לרכוש את הספרים בהתאם למתפרסם ברשימה.'( זבסעיף 

 השאלת ספרים .ז

הספר מתקיימת השאלת ספרים דיגיטליים. במידה והצטרפתם לפרויקט תקבלו הודעה על כך במהלך -בבית

עם קוד כניסה. רכישת חוברות אינה כלולה ברישום הדיגיטלי, אנא שימו ועדת החינוך,  או לאחר אישורהקיץ 

 לב לחוזר הספרים.

 הספר-מזכירות בית .ח

)כולל(. המזכירות תיפתח מחדש  14.7.21, תשפ"א, בהספר תהיה פתוחה עד יום רביעי, ה בא-מזכירות בית

 .15.8.2021, ז באלול, תשפ"א, ראשוןביום 

 בפ"תש –הלימודים פתיחת שנת  .ט

הספר -הגיע לביתל . התלמידים מתבקשים1.9.2021א, "פתש ,באלולכד , רביעישנת הלימודים תיפתח ביום 

 .08:30הלימודים מתחילים בשעה . ספר-, בתלבושת בית:1508בשעה 

 

 אנו מאחלים לכם חופשה נעימה ומהנה,

 ושנת לימודים פורייה ומוצלחת, 
 

 בברכה           

 
 

 רטנובסקייוסי 

 המנהלת  סגן
 וממונה החטיבה העליונה

 ורד כהן דוד

 שנתי-מנהלת התיכון השש
 

 
 



 

 
 

 


