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 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  שמינישבוע  מכתב המנהל
 

 
  משפח"ת מקיף ה' היקרה,

 
מבוגרי שנתון    ,בשעה טובה התקבלו תוצאות בחינות הבגרות של מועדי קיץ תש"ף, ועל כן, אנחנו נפרדים, והפעם באופן רשמי

זאת גם הזדמנות נוספת להודות לצוות החינוכי בראשותה של מנהלת השכבה  .  שעברהשכבת י"ב' של השנה  מתלמידי  תש"ף,  

 . ואידה כהן צביה יעקב, ענת גרוסמן, ענת ביטון –ת ר גיטה רוקח, היועצת צביה בן גיגי ולמחנכות המדהימו"ד

ונלחמנו בשיניים    , לשמחתנו למרות הקושי הרב שזמנה לנו הקורונה, להזכירכם המקיף נסגר לתקופה ארוכה גם בגל הראשון

  הרב אז מסתבר שעמלינו  , לקיים תגבורים ומרתונים ואף לגשת לבחינות הבגרות עצמם.  הבגרות  לבחינות  ךלהיערבכדי  

ניתנת לנו הזדמנות נוספת במועדי    יתר על כן,   ,מהתלמידים הזכאים לבגרות  95%והשנתון מסיים עם  נשא פרי  

ל ל  הנוכחי  החורף אחת(  אפשר  בחינה  )חסרי  לזכאות  הקרובים  בזכאות  תלמידים  לזכות  שוב  ולנסות  לבגרות  שוב  לגשת 

זאת הזדמנות נוספת להודות לצוות    ,וגם כאן  .ףשל המקי  לשפר את ההישג הבלתי נתפס והמרשים הזהגם    בכךוהנכספת  

ו  בוארון  רתם  הבגרויות  ומנהלת  רוטמן  זהבה  הפדגוגית  המנהלת  בראשות  שלוהמקצועי  המקצוע י/מנהל  לכלודאי  ות 

 אין על כולכם, גאה להיות שותף.  –במקצועיות, ביצירתיות, ברוגע, בנחישות ובהתמדה  ות שהביאונו עד הלוםים/המדהימ

לנו יודעים, אי אפשר לחיות על זרי הדפנה לאורך זמן, ונכונו לנו תקופות מאתגרות, בוודאי בעת הנוכחית. אבל כפי שכו

 צעד, צעד, בדרך לשם. ,. אז נשנס מותניים ונתקדם ביחדהמצויןכולכם יודעים שהאויב של הטוב מאוד הוא 

 

  ההוריםועד  ידי  על    ועד נבחרהוראשות ה ועד ההורים הבית ספרי לשנה"ל תשפ"א,  התקיימו הבחירות לראשות  השבוע גם  

את כולנו נאמנה גם בשנה שעברה, זאת הזדמנות  כבר    השירת  הנבחרש   ועדו ראשות הואני שמח לבשר כי  ,  החדש לשנת תשפ"א

 ולנו הצלחה בהובלת המקיף גם בשנה"ל הנוכחית:  הםולאחל ל עד כה, המשובח  םעל שרות  הםלהודות ל

 דנה טריגר. הגברת אולגה ספקטור והגזברית הגברת  ועד הגברת קסניה צוקרמן, סגנית היו"ר ויו"ר ה

 

למידה  הוהמשכנו לקיים את   י"ד )חט"ב, חט"ע ומכללה(-ז'  – המשכנו לקיים את הלמידה מרחוק לכלל התלמידים    השבוע 

 , לתלמידים הזכאים לתמיכה ולתלמידי כיתות מב"ר ואומ"ץ.  תלמידי החינוך המיוחדלבמקיף פיסית ה

)בדגש על הגעה    בדגש על קיום מדידה והערכה( וגם בלמידה הפיזית במקיףמרחוק )גם ללמידה  ה שבוע בחינה  השבוע הי

הדרך ולשם כך נזדקק להמשך שיתוף הפעולה של    היא  עוד קשה וארוכהניכר שיפור משמעותי אך    לשמחתנו,  והשתתפות(

  המורים, ההורים והתלמידים.

בשבוע   דומהגם  במתכונת  נמשיך  ללמוד הבא  גם  נוכל  היסודיים  הספר  בתי  של  החזרה  מתווה  שכשיתברר  תקווה  כולי   ,  

 הפיסית. דית גם שלנו ללמידה חזרה העתיל ,ולו במעט ,ךולהיער

 .או ליועצתו/תלמידים המעוניינים לשתף או להתייעץ מוזמנים לפנות למחנכ/ת 
 

ה מקבלת בהם  משפח"ימים שה אינם פשוטים בלשון המעטה, אך יחד עם זאת הם  גם כך, בצל הקורונה,    ,הימים הללו

יתרה.   לכם    -משמעות  קוראים  אנו  עזרה,  המחייב  כלכלי  למצב  נקלעתם  מלאהלפנות  שוב,  אם    בסודיות 

מלאה    סודיותבכבוד. אנו כאמור מחויבים ל  הימים הקשים הללוכדי שנוכל לסייע לכם לעבור את    למחנכ/ת/יועצת/הנהלה 

     . אחר את הזכות לתת״ לאפשר למישהו 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 

 
 המון בריאות 

   פייער  שלומי
 מנהל המקיף 


