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 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  תשיעישבוע  מכתב המנהל
 

  משפח"ת מקיף ה' היקרה,

  החזרת לגבי    חלוויכוי נחשפנו כולנו  שבוע מורכב עבר על כולנו, מצד אחד שמחנו לשמוע שהתחלואה יורדת, מצד שנ,  חברים

 . במקיףוהבנו שעוד ארוכה היא ורבה הדרך עד שיגיע גם תורינו לחזור ללמידה הפיסית   ,ד' ללמידה-א'  ,הכיתות הנמוכות

ם פתוחים ולא  הפיזיים בכל מחיר, גם בקבוצות קטנות וגם בלית ברירה בשטחיאנו שוקדים לחפש מענה למפגשים  על כן,  ו

)עד  הכיתה או לחילופין בחלוקה למפגשים קבוצתיים  כלל    –קיים מפגשים פיזיים ברמה הכיתתית  במקיף. אנו מנסים ל

ולא    מטר  2רחק של ם במבט ובמאשתכליתם לראות אתכם ולגעת בכולכם, גם    או יועצתברמת מחנך/ת    כמה שיאפשרו לנו( 

וגם כאן    .אלוימים  ב. ככל שהנושא יתאפשר נעדכן ונממש את האפשרות הזאת, שנראית לנו כל כך הכרחית  דרך מסכים

 המחייבות.  תחת כלל ההגבלותם המפגשים והגעה לאותנבקש, ויותר מתמיד, שיתוף פעולה מקסימלי 

 

קורא לנו, לכולנו, בדגש על השנה הזאת  שב ו אני  בכלל הכיתות ו  רביןלזכרו של ראש הממשלה יצחק  יום  האתמול ציינו את  

לגלות סובלנות כלפי    –   הזה  שבועהקורונה ובייחוד ב  מגפת המוגדרת כשנת האחדות, בדגש על התקופה הקשה הזאת בצל  

. אין לנו ארץ אחרת ואם לא נשמור  שהיא, לקדש את החיים ולשמור עליהם מכל משמר  האחר, להוקיע מקרבנו כל אלימות

נוכח הזיכרון חובה על כולנו  ל  עליה מאויבינו מבחוץ, כמו גם, מהרעות שיכולות לבוא לנו מבפנים, פשוט לא נהיה פה יותר.

בכוחו  .  כן לחיים !!!  –לא לאלימות    כן להבנת האחר,  –לא לבריונות    כן לאהבה ,  –לא לשנאה    :ל יוםביום הזה, ובכמר  ול

 . בנו אהבה והיא תנצחיש לעשות את השינוי הנדרש, נו  שלשל הנוער 

,  מתה ועל כולנו חלה החובהקנו כולנו עומדים בפני משבר, יש אומרים שזהו המשבר הקשה ביותר שפקד את ישראל מאז הא

".  שוכנת ההזדמנותבלב ליבו של הקושי  אלברט איינשטיין פעם אמר "  -  להפוך את המשבר להזדמנותאם כל הקושי הקיים,  

   להפוך את החושך לאור.  ,וביחד ,אזו  ,אז משפח"ה יקרה על כולנו חלה החובה לאתר ולממש את ההזדמנות

 

  ונמשיך י"ד )חט"ב, חט"ע ומכללה(-ז'  – את הלמידה מרחוק לכלל התלמידים    נקיים  - גם בשבוע הבא נמשיך במתכונת דומה

 , לתלמידים הזכאים לתמיכה ולתלמידי כיתות מב"ר ואומ"ץ. החינוך המיוחד לתלמידי במקיף פיסית  הלמידה  הלקיים את 

נממש אותו ככל  לכלל הכיתות, אם במסגרת כיתתית ו/או קבוצתית גשים פיסיים במידה ויאושר מתווה למפ  -וכפי שציינתי 

   !המסכים ך ולא דרלראות אתכם  משוועיםלכולכם ו  םמתגעגעי. וכלשנ

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

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

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

     . לאפשר למישהו אחר את הזכות לתת״ ה״לקבל ז -  על כל המשתמע מכך

סופי את הקצאת המלגות    יםהבא  םבשבועיי באופן  למול ,  )הסיוע הכספי האפשרי לתלמידים(  לתלמידיםנאשר  דווקא 

ראו גם במכתב . על כן,  אפשריכספי    שישמחו לכל סיוערונה ברור לנו שנוספו לא מעט משפחות  הימים המורכבים בצל הקו

מהר ככל האפשר    ולפנות  ,לא לוותר,  שמתלבט לגבי הצורך בהגשת הבקשהזה את הפנייה האחרונה אליכם לוודא כי כל מי  

תשלומי   –זכרו שבקשת המלגה הינה תנאי הכרחי לכל סיוע של ביה"ס בכל מובן   .למלגה בקשהמלא לליועצת ו/למחנך/ת

 .ועוד(  אישיים קטיםפרוילטובת נדרש )רכישת ציוד נלווה  ,קבלת מחשב אישי זמניספרי לימוד, השאלת הורים, 

, כמעט  חלקיתיסודיים לחזור לשגרה  -מאפשרים גם לנו בבתי הספר העל םהיסודייאני שמח לעדכן כי עם פתיחת בתי הספר 
תתאפשר הכניסה  . ועדיין טפסים ועודהקצאת אמצעי קצה, הנהלת חשבונות, ספריה,  –המנהלה במתן שירותי  מלאה,

 .. )הנכם מתבקשים לוודא טלפונית למול המזכירות טרם הגעתכם(בדבל לביה"ס בהתאם להנחיות המחייבות
 

 או ליועצת.ו/תלמידים המעוניינים לשתף או להתייעץ מוזמנים לפנות למחנכ/ת 

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


