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 לפתיחת שנה"ל תשפ"א  מכתב המנהל
 משפח"ת מקיף ה' היקרה,

 הוא יום חגיגי, כבכל שנה, היום הראשון ללימודים .במקיף תשפ"א בהתרגשות רבה, אני שמח לפתוח את שנת הלימודים

 מרגש, מלא תקווה וציפייה מבורכת לעתיד.

שמה לכולנו מראה למול עיננו,  כעת בצל הקורונה גם את יום פתיחת השנה אנחנו מציינים באופן שונה. הקורונה 

ופתאום כל מה שהיה ונראה מובן מאליו התערער ונוצרה מציאות חדשה, מציאות אחרת.... אז שותפים יקרים קיבלנו  

למדנו מחדש להעריך את הדברים הבסיסיים ביותר, את  .ווה, אחריות אישית, וערבות הדדיתשיעור על צניעות, ענ

 החופש, למדנו לדחות סיפוקים, לשמור על עצמינו ולשמור על אחרים.

במהלך החופשה, הספקתם לנוח ועכשיו אתם מתחילים  חוויתם חוויות נפלאות שכולכם אני מקווהלמרות הקושי 

 רגועים. ובתקווה גם יותר  רענניםיותר  מחדש

ברציפות כבי"ס מצטיין לשנה"ל , ומזה שנה רביעית ולעדכן את כולכם על כך שביה"ס זכה שוב צל את הבמהאני רוצה לנ

 הקודמת בשל הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים.

וכל התחלה  שבכל שנה מתחילים מחדש השונה ממערכות אחרות, המיוחד הוא למערכת החינוך יש מאפיין מיוחד מאוד,

ודף נקי וחלק המאפשר הזדמנות חדשה לכל אחת  תנופה חדשה, רעיונות חדשים חה חדשה,חדשה מביאה עמה צמי

 ואחד.

תוך שמירה על סקרנותם הטבעית וחדוות  של התלמידים  הלימודיים םהשאיפתנו המרכזית היא קידום הישגילהזכירכם 

לומד עצמאי,  –דווקא הלמידה בחסות הקורונה מעודדת ם. המ לכל אחת ואחד באמצעות מתן מענה הולם הלמידה

למידה פיסית במקיף של יותר   -השנה לפחות בתחילתה נמשיך באותם העקרונות שאפיינו את סופה של שנה"ל תש"ף 

 משלושה ימים בשבוע והשלמת הלמידה השבועית בלמידה מרחוק.

 למידה מרחוק:

 כלל הכיתה בזמן אמת באמצעות "הכיתה המקוונת" בשימוש באפליקציית משו"ב. –למידה מרחוק סינכרונית  .1

 . באמצעות ביצוע מטלות עצמית ואישיתלמידה  –סינכרונית -למידה מרחוק א .2

 בדרככםשעה  יום ושעה אתכם יום נלווה , אני מקדם אתכם בברכה, כולנולתלמידי כיתה ז' ולכל המצטרפים החדשים

  ולהתפתח. בבית  להרגיש לכם החדשה ונעזור

השנה נזכה לפתוח ולממש לראשונה במדינת ישראל את תכנית המצוינות הייחודית של המקיף. מקיף ה' פותח את 

כיתה שלמה במסלול מהיר   –כיתת לה"ב )לקראת הנדסה ובגרות( בשכבה ז' תפתח בשנה"ל תשפ"א  -שעריו לאקדמיה 

   בשיתוף עם המכללה האקדמית סמי שמעון ועם משרד החינוך. ,לאקדמיה ועד מהיסודיס. וישיר לתואר מהנד

הספר.  בבית שלכם הלימודים האחרונה שנת מתחילים את אתם , השמיניסטים החדשים, היוםי"ב' כיתות  ולתלמידי 

  כלבוגרים, חונכים ומלווים.  הספר כאחים בבית הצעירים התלמידים את האחריות לקלוט עצמכם את על לוקחים אתם

  גדולה  אחריות זוהי  ביה"ס. לכלל אישית דוגמא בהתנהגותכם תהוו אליכם ואתם עיניהם את  ביה"ס נושאים תלמידי

 שלכם. אתכם ועל מידת המסוגלות היכרותנו מבוססות על מאוד אך  מכם גבוהות שלנו והצפיות

  והכל בחיים להצלחה המיטבית ההכנה למקום, האהבה  – זון המקיףח א נמשיך לקדם ולממש את "פתש שנה"לב

כדברי הלל הזקן    - האהבה למקום  -קודם כל ולפני הכל : משמע תרתי משפח"ה  –המובילים  הערכים באמצעותחבר מת

  ההכנה לאחר מכן,  .למקיףשם רגלי מוליכות אותי",אנחנו נדאג שתרצו, תשמחו ותאהבו להגיע ל"למקום שאני אוהב, 

 לא לחדול. לא לפחד, הזדמנות נוספת לשכלל, לפתח, לגדול, נותנת לנו השנה שנכנסת - חיים ב  להצלחה המיטבית 

ולבסוף החיבור של הכל לערכים  "אם אתה יכול לחלום על זה, אתה יכול גם לעשות את זה". וכדברי וולט דיסני 

 גשמה עצמית(. ה דשנות ו חלורליזם,  פותפות, שעורבות,  מ)  משפח"ה   –המובילים של המקיף 

משפחת מקיף ה', אני מאחל לנו שפתיחת השנה תאיר לכל אחת ואחד מאתנו את דרכו שלו, לאורך כל השנה ושכל  

  והצלחה. חה, יצירה, פריחה, בריאות, מרץהדרכים של כולנו יתחברו לדרך אחת של התחדשות, תנופה, צמי
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לפחות יומיים למידה פיסית כיתות למורה,  5תלמידים בקבוצה, עד  18המתווה העדכני לרגע זה, תחת ההגבלות הבאות: 

 השכבות:  ןבביה"ס וחובת ההוראה )גם ההוראה מרחוק( מתוך ביה"ס, חייבו את ביה"ס להגדיר סדרי עדיפויות בי 

 השכבות הניגשות לבגרות ולהסמכה: שכבות י"א'+י"ב' והמכללה. –עדיפות ראשונה   .1

 שכבות המעבר מהיסודי לחט"ב, ומחט"ב לתיכון: שכבות ז'+י'.  –עדיפות שנייה  .2

 שכבות רצף הלמידה: שכבות ח'+ט'. –עדיפות שלישית  .3

 ילמדו באופן מלא. ימי למידה בשבוע וכיתות הל"ל )לקויי הלמידה(  4הכיתות הייחודיות ילמדו 

 

בימים האחרונים ובכל רשת אפשרית הופצו לכם המערכות הכיתתיות, החלוקה לקבוצות )פרוט הקבוצות בכיתה לפי 

 הראשון בספטמבר )כולל החלוקה לקבוצות ליום זה(.  –שמות התלמידים(, והלו"ז ליום הראשון ללימודים 

 , (יגיעו כקבוצה אחת  מידיםתל 18-)כיתות הקטנות מלשתי קבוצות    יחולקו   כלל הכיתות   בראשון לספטמבר

 )לפי שעות( סדר היום 

 קבוצה ראשונה –  08:10-09:40

 קבוצה שנייה  –  10:00-11:40

 המפגש   תכני  

 )הטקס יועלה גם לאתר המקיף( הקרנת טקס פתיחת השנה –דק'   30-כ

 חוויות/ציפיות...  –שיח חופשי  –דק'   20-כ

 .  הכיתתיהצגת התקנון ופירוט המתווה  –דק'   45-כ

 

  -התקנון מחייב את כלל באי המקיף  מכתב זה. נמצא באתר המקיף ומצורף גם ל , ה , נבנה תקנון ייחודי בצל הקורונה 

מיותר לציין כי נגיף הקורונה מחייב אותנו להקפיד על ההנחיות ועל כן, לא תתאפשר שום גמישות. כל הפרה ולו הקטנה  

סכן את הכלל על ידי יוצא מהכלל, כזה  נביותר של התקנון תחייב הרחקה מיידית של התלמיד מהמקיף. בשום מקרה לא 

 ומי מכן מוצא קושי בקיום התקנון הייחודי, המבטא את המתווה הנדרש, אנא הימנעו מלהגיע למקיף! במידה    –או אחר  

 

מומלץ מאוד להשתתף במפגש   –השנה במתכונת ממוקדת, בצורה מקוונת וברמה הכיתתית  ך תיער  אסיפת ההורים 

 נך/ת הכיתה. מרחוק הקצר בכדי ללמוד את כלל המשמעויות. הודעה תצא בימים הקרובים באמצעות מח
 

 

ההורים והתלמידים, חיוני כדי שנצליח כולנו הצוות החינוכי, הצוות המנהלי,  , כולנו שיתוף הפעולה שלמשפח"ה יקרה, 

 ת הבריאו   לשמור על במקביל  ו   לייצר שגרת קורונה ,  למתווה החדשלהסתגל 

 אנו מבקשים להמשיך ולהקפיד על הנחיות משרד הבריאות.ולכן, 

 אחד מאתנו. אחת ו זו אחריות של כל  

 

 

 משפחת מקיף ה' משהו חדש מתחיל עכשיו, וזה בידיים שלנו,  

 בהצלחה לכולנו והמון בריאות. 

 
 

 פייער שלומי
 מנהל המקיף


