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 יסודי ומכללה לטכנאים והנדסאים-בי"ס על                                                                     

 בס"ד

 

 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  שביעישבוע  מכתב המנהל
 

המשכנו לקיים את הלמידה מרחוק לכלל  - חזרנו ללמידה ,חגי תשרי בתום ,השבוע משפח"ת מקיף ה' היקרה,
, לתלמידים לתלמידי החינוך המיוחדבמקיף פיסית הלמידה הוהמשכנו לקיים את  י"ד )חט"ב, חט"ע ומכללה(-ז' –התלמידים 

 הזכאים לתמיכה ולתלמידי כיתות מב"ר ואומ"ץ. 
 

ביה"ס והמכללה , כתומה/ולמרות שמסתמן שהעיר אשדוד תוגדר כעיר אדומה  להנחיות הסגרולהודעת הממשלה בהתאם 
  .שילמדו למידה היברידית במקיף ,כיתות מב"ר ואומ"ץו החינוך המיוחדלמעט כיתות  מרחוק,למידה מתכונת של ב ימשיכו

 שבשגרה:התבססות על המערכת הכיתתית  תוך, כללי הלמידה מרחוק

כלל הכיתה בזמן אמת באמצעות "הכיתה המקוונת" השתתפות שיעורים סינכרוניים ) 4 ל 2בכל יום יתקיימו בין  .1
 השיעורים יסומנו במערכת הכיתתית בהדגשה."הכיתה המקוונת"(  –מערכת משו"ב בבשימוש 

 . התלמידים יקבלו(למידה עצמית ואישית באמצעות ביצוע מטלותסינכרוניים )-כל שאר השיעורים יהיו שיעורים א .2
 .ומשמעותי בקביעת הציון המסכם הערכת המשימות תהיה חלק בלתי נפרד. לבצע אותם יצטרכומשימות 

ייתכנו שינויים, אנא היו זמינים לשינויים בכדי למנוע  – ברמה הכיתתית באמצעות המחנכות/יםהופצו המערכות  .3
 אי נעימויות. 

מיותר לציין כי נגיף הקורונה מחייב אותנו  -תחת מימוש מלא של תקנון הקורונה כדברו וכלשונו  :ית במקיףסהלמידה הפי
שום גמישות. כל הפרה ולו הקטנה ביותר של התקנון תחייב הרחקה מיידית של  להקפיד על ההנחיות ועל כן, לא תתאפשר

במידה ומי מכן מוצא קושי בקיום  –התלמיד מהמקיף. בשום מקרה לא נסכן את הכלל על ידי יוצא מהכלל, כזה או אחר 
 התקנון הייחודי, המבטא את המתווה הנדרש, אנא הימנעו מלהגיע למקיף!

ימשיכו בלמידה פעילה בתוך המקיף. המתכונת תיבחן אחת למספר ימים בכדי לייצר מתאם : כיתות החינוך המיוחד .1
 למתרחש.ולהגיב בזמן אמת מלא 

המערכת הכיתתית  ילמדו מרחוק לפי: תלמידים בשילוב אישי הזכאים לתמיכה מסל אישי ולומדים בכיתה רגילה .2
 .בלמידה פיסית במקיף ובנוסף יוכלו לקבל מענה חינוכי מותאם

 לפחות יומייםילמדו בלמידה היברידית )משלבת למידה מרחוק ולמידה פיסית של : תלמידים בכיתות מב"ר ואומ"ץ .3
 התלמידים יקבלו מערכת מותאמת וממוקדת ברמה הכיתתית. תלמידים. 18בשבוע( בקבוצות של עד 

ההנחיות ובכניסה לשגרת האחריות, ההתמדה, ושיתוף הפעולה של התלמידים במימוש  -חשוב להזכיר לכולנו 
הלמידה הנתונה, פיסית במקיף ו/או מרחוק, ישתקפו בציון המחצית, בציון השנתי, בציון ההגשה, וודאי בבחינת 

 הבגרות עצמה.
בימים אלו אנו מרכזים הערכות ראשונות של תלמידים המבוססים בעיקר על הגשת  -למידה מרחוק 

יבת את מעורבותכם המיידית, חלק לצערי תמונת המצב המשתקפת מחי –מטלות ומבחנים מקוונים 
חשוב לציין, כי גם בתקופה המורכבת הזאת לא יהיו מתנות חינם,  –מהתלמידים נמנעים מהגשת מטלות 

תייצב למבחן מקוון ללא סיבה שתאושר על ידי המחנך יקבל הערכה יתלמיד שלא הגיש מטלה ולא 
 שלילית.

ת של הלמידה הפיסית במקיף, למידה שותפים יקרים אנו בהתלבטות קשה לגבי המשך המתכונ -למידה בביה"ס 
שהתאפשרה בין היתר כחלק מיישום המסקנות של הגל הראשון. אז וגם היום, בגל השני, אנו יודעים לומר בוודאות כי 

כולנו . תלמידי כיתות מב"ר ואומ"ץאת תלמידי החינוך המיוחד והלמידה הפיסית במקיף היא הדרך היחידה לקדם את 
דרך אחרת, ולשמחתנו כלל הגורמים למרות הסגר המהודק מאמינים בכך ומאפשרים לנו לבצע למידה אין חייבים להבין כי 

  פיסית למרות כלל ההגבלות האחרות ותחת הנחיות מחמירות שנועדו לשמור על בריאותם של התלמידים והצוות החינוכי.
גיע ללמידה הפיסית ובכך נפגעים עוד יחד עם זאת, חלק מהתלמידים מחליטים על דעת עצמם ובגיבוי הוריהם שלא לה

כל תלמיד שלא יופיע ללמידה  –לצוות החינוכי אין ולא תהיה היכולת לתפעל במקביל למידה פיסית ולמידה מרחוק  –יותר 
 לא, חייב להבין שעליו מוטלת החובה האישית להשלמת החומר בכוחות עצמו! שהפיסית אם בגיבוי ההורים ואם 

ינה חוזרת של התייצבות התלמידים, בחינה שתעזור לנו לקבל החלטות לגבי המשך הלמידה הפיסית בשבוע הקרוב נבצע בח
במקיף, ההחלטה תהיה ברמה כיתתית, מתוך הבנה שמתכונת הלמידה הנוכחית הולכת ללוות אותנו עוד שבועות רבים. 

דורש שיתוף פעולה מלא ולכן אני מבקש/ םאין לי ספק שכולנו רוצים לקדם את ילדינו ולשמור על בריאות
שלכם תלמידים, הורים ומורים בכדי לעודד ללמידה הפיסית במקיף שכפי שכבר ציינו היא הדרך הטובה 

 לקדם את ילדכם., יש הטוענים הבלעדית, ביותר
ה מקבלת בהם משפח"אינם פשוטים בלשון המעטה, אך יחד עם זאת הם ימים שהגם כך, בצל הקורונה,  ,הימים הללו

 בסודיות מלאהלפנות שוב, אם נקלעתם למצב כלכלי המחייב עזרה, אנו קוראים לכם  -משמעות יתרה. 
מלאה  סודיותבכבוד. אנו כאמור מחויבים ל הימים הקשים הללוכדי שנוכל לסייע לכם לעבור את  למחנכ/ת/יועצת/הנהלה

    . ת לתת״לאפשר למישהו אחר את הזכו ה״לקבל ז - על כל המשתמע מכך
  אנא עדכנו את מחנכ/ת הכיתה. –אם ילדכם/ילדתכם בבידוד ו/או חלילה זוהה/זוהתה כנושא/ת הנגיף 

. נשמור על עצמינו ואחד על השני... אנו נבטיח שגרת למידה ונשמור על ביטחונם הרגשי של ילדינו הצוות החינוכייחד עם 
  .או ליועצתו/תלמידים המעוניינים לשתף או להתייעץ מוזמנים לפנות למחנכ/ת 

 הנה"ח ובכלל. –חשוב לציין, כי בשלב זה, ובעקבות ההנחיות, הצוות המנהלי מושבת, ועל כן, לא יתאפשרו שירותים שוטפים 
שה, עושה ויעשה צר לי מאוד שהמכתב השבוע מלין על המצב המורכב, אני מדגיש שוב שהצוות החינוכי ע

 ולקדם את ילדכם, יחד עם זאת אנחנו יותר מתמיד חייבים אתכם לצידנו! נוהכל בכדי לממש את אחריות
 המון בריאות

 מנהל המקיף, פייער שלומי


