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 בס"ד 

 
 מכתב המנהל   –נגיף הקורונה 

 
 משפח"ת מקיף ה' היקרה,

 אנו בעיצומם של ימים מאתגרים, ומתי נבחנת משפח"ה אמיתית, אם לא בימים כאלו?
 

אתגר מניעת   - האחרונה פני אתגר שלא היה כמוהו בעתבעומדים  -העולם כולו, ומדינת ישראל בתוכו
ההחלטה לסגור את מוסדות החינוך לא במסגרת סגר, אלא  על כן, התקבלה  פשטות הקורונה.תה

חברה הישראלית,  ההחלטה שהתקבלה קשה, כבדה ובעלת משמעויות מרחיקות לכת ל . מניעתי כהליך
 ולמשק, אך לצערנו מחויבת המציאות.   לתלמידים, להורים

 
נא לא לאבד תקווה, לשמור   אז -נו כמשפח"ה אלה מהימים בהם בולטת במיוחד החיוניות של תפקיד

על הכללים האישיים הנדרשים לשמירה על בריאותינו האישית וביחד נייצר שגרה אחרת שתלווה  
 אותנו בתקופה הקרובה.

 
, לשמור על מרחק של שני מטר  מלחיצת ידיים להימנעשמור על שטיפת ידיים, כולם לאנו מזכירים ל

כלל התלמידים  אנו קוראים למהפצת חיידקים על ידי התעטשות ושימוש בטישו.  להיזהרו אחד מהשני 
להשמר בבתים ולסייע להורים בשמירה על האחים הקטנים. כולנו מחויבים לערבות   להוראותהשמע ל

 הדדית למיגור המגפה במהרה ולבריאות שלמה. 
 

אנא עדכנו את מחנכ/ת   –אם ילדכם/ילדתכם בבידוד ו/או חלילה זוהה/זוהתה כנושא/ת הנגיף 
 הכיתה. 

. נשמור על  אנו נבטיח שגרת למידה ונשמור על ביטחונם הרגשי של ילדינו הצוות החינוכי יחד עם 
 עצמינו ואחד על השני... 

 
 .למחנכ/ת או ליועצתתלמידים המעוניינים לשתף או להתייעץ מוזמנים לפנות 

 
  יחתרו  ;התלמידיםלשמירת החוסן והלכידות החברתית של  ימשיכו לפעולבמיוחד כעת צוותי החינוך 

לקיום תהליכי למידה מרחוק; וכן   יפעלו לתקשורת רציפה תוך מתן מענה רגשי לתלמידים במצוקה; 
 עד כמה שניתן. פעילויות מיוחדות  ימשיכו לשמר

 
הסמכה  בחינות יתקיימו בחינות, מתכונות, בגרויות ו ?ומתי  ? אם ? איך  אנחנו עדיין לא יודעים

. כרגע אנו יוצאים מנקודת הנחה שהם יתקיימו, ואנחנו מעוניינים להגיע אליהן  לטכנאים ולהנדסאים
. עברנו כמעט שנת לימודים  איכות ויכול להיות בזבוז זמן הזמן הזה בבית יכול להיות זמןמוכנים. 

נא מלאו את כלל ההנחיות  עשרה שנות לימוד, -מלאה, ובהקשר לשכבה י"ב, אפשר אפילו לומר לשתים
 כדי לסיים בגרות מלאה ובהצלחה!!! ב –כדי להגיע לקו הסיום עם הראש למעלה  ב
 

תוכלו לעקוב אחר העדכונים   האנא עקבו אחר אתר המקיף, בו נפתחה לשונית "קורונה עדכונים" ב 
לתשומת לבכם,  ולממש את תכנית הלמידה מרחוק.הוראות משרד החינוך( הוראות משרד הבריאות ו)

 אנו מנהלים רישום ומעקב אודות השתתפותכם בלמידה. 
 
 

 בריאות לכולנו, צוות המקיף עומד לרשותכם בכל עת, בברכת 
 

 
 שלומי פייער 

 המקיף מנהל 


