
 ברוכים הבאים לתיכון "בן צבי"!

מבולבלים, בדיוק לפני שנתיים גם אנחנו ישבנו כמוכם, מהססים, 

 ולא יודעים לאן הרוח נושבת  ומה יהיה...סקרנים, זרים זה לזו, 

ים בשכבה אבל לאט לאט מכירים את המקום, את המורים, את החבר

 והזר הופך מוכר.

להחלטות שתקבלו, לחוויות  –זהו רגע הפתיחה לשלוש השנים הבאות 

 שתצברו ולדרך שתעברו.

ה, בהצלחה רבה , שכבה צעיראתכם מברכיםאנו, נציגי שכבת יב' 

ומאחלים לכם לעמוד בכל האתגרים בהצלחה אך  בשלוש השנים הבאות

 !!גם ליהנות מהדרך כי זה עושה את ההבדל!!

 בהצלחה רבה ושנה טובה

 שכבת י"ב

 טיפים לשישיסט המתחיל:

 להגיע לבית הספר!!! – משמעותית שיטת המנות .1

 מהר מאוד מתרגלים לתיכון! – החדשה מהמסגרת ללחץ להיכנס לא .2

 הבגרויות, הן לא באמת כאלה קשות כמו שהן נשמעות.אל תלחצו מ .3

 .מבחנים בתקופת הכס משחקילא לראות  .4

 .הלוג עבור באנגלית ודף מבחן כל לשמורחשוב  .5

 .מקצוע לכב 30%ה עבודות את העדיפויות בראש לשים .6

 .לו שסמוך ןמבח מכל יותר חשוב ראשון צו .7

 אל תאחרו!!! מורים לא סובלים איחורים. .8

 כך לומדים יותר טוב. -ממתמטיקה ליהנותתנסו  .9

 יש זמן ללימודים ויש זמן לחברים. –חשוב לאזן בין חברים ללימודים  .10

 ומומלץ ללמוד עם חברים, פתרון יעיל מאוד.כדאי  –במקצועות שמתקשים בהם  .11

 .החשובים הדברים על יותר ולחשוב פתוח יותר ראש על לשמור מומלץ .12

 אמת.לנהל רשימות מסודרת של מה חשוב בסדר עדיפויות!!!!  .13



 , ולא לחכות לי"ב, כדי למנוע פערים.המקצועות בכל מעכשיו להשקיע .14

 מהתיכון כי בזמן עובר כל כך מהר!!! תיהנו .15

 למבחנים בלמידה זמן מלא ומשקיע דברים דוחה לא אני שהשנה צאת בהצהרותל סתם לא .16

 .זה את לעשות באמתאלא 

 .הצלחה 50% ב כבר אתם לחץ יודעים לשחרר אם .17

 בהפסקה של עשר הקפיטריה הכי עמוסה. .18

 כדאי לאמץ חבר מהשכבות הגבוהות. .19

 מהבית. טואלטלהביא נייר  .20

 .חושבים שכולם כמו קשה כזו לא' י כיתה .21

 .להרחבות םכשל הקבלה על ישפיע זה כי מההתחלה שקיעות .22

 .לו שאכפת מישהו יש תמיד, אחר או לימודי לחץ של במקרה להיעזר לפנות למי שיש תדעו .23

 חובה!!! –מרכז העצמה  .24

 בשיעורים., לכתוב מה שמורים אומרים החומר עם מסודר שיותר כמה להיות להשתדל .25

 אחרת, היא למבחנים הלמידה ולכן שונות מסגרות אלה וחטיבה שתיכון להביןכדאי  .26

 לא קשה מדי.. פשוט אחרת אז לא להילחץ.

 חשוב בסוף כיתה י' לבחור מקצוע הרחבה שאתם אוהבים ולא לפי מה שחברים בוחרים! .27

 כנראה שזה יופיע בבחינה. תרשמו הכל! –מורה שאומר בכיתה "זה לא לבחינה"  .28

 .בסוף מתמודדים לגמרי אבל קשה זה יא לפני להיסטריה להקשיב לא.  .29

 .הלימודים עם בשילוב הזמן את לסדר לדעת אבל שאוהבים מחוגים לפרוש לא .30

 בגרות מציון חלק שזה אומר לא אחד אף כי י בכיתה באנגלית במבחנים להשקיע .31

 .חדשיםלהיות פתוח להכיר חברים  .32

 זאת אחלה הזדמנות לפתוח דף חדש אם היית תלמיד חלש בחטיבה .33

 .ם כם וגם במעגל החברים שלכ, גם בעצמחידושיםוכן לשינויים ולבוא בראש פתוח ללהיות מ .34

קח את הדברים בקלות, שום דבר לא סוף העולם. אל תיקח מקצועות ״נחשבים״, תלמד  .35

 .דברים שעושים לך טוב

 .המורה פי על ולא המקצוע פי על לבחור הרחבה מקצוע של לבחירה כשמגיעים .36


