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 בס"ד

 

 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  עשירישבוע  מכתב המנהל
 

  משפח"ת מקיף ה' היקרה,
את כולנו ללמוד מהסובב  תקרוב, מחייבזמן הטווח הבאי הוודאות לגבי הצפוי גם  עבר על כולנו,נוסף שבוע מורכב , חברים
 לצמצם את סימני השאלה, לנסות לייצר סוג של וודאות והכי חשוב לקדם ולהתקדם:אותנו, 

כפי שמסתמן, לא מדובר על יום ראשון ! ללמידה פיסית במקיף: כולנו תקווה כי כך יקרהי"ב  – החזרת שכבות י"א .א
להחזרת תלמידנו הצוות החינוכי נערך או לאחר מכן, יחד עם זאת,  15/11-הקרוב, ויתכן שיתממש ביום ראשון ה

 כבר מעכשיו, ברור לכולנו שאין חזרה לשגרה והמצב הקיים יחייב אותנו להיערך למול הסייגים הבאים:

i. ועות לימוד, ברמה הכיתתית.הגדרת סדרי עדיפויות ללמידה, לפי מקצ 

ii.  על פי סדרי העדיפויות. –תלמידים  18של עד קבועות  קבוצות לימוד –בניית קפסולות 

iii.  למול כל מורה. מרביתכמות קפסולות למול כל קפסולה ו מרביתכמות מורים  -מורה למול תלמיד 

iv. את כלל ההתניות מהסעיפים הקודמיםהמקיימת  – ניית מערכת מותאמתב.  

אנו שוקדים לחפש מענה למפגשים הפיזיים בכל מחיר, גם בקבוצות קטנות וגם בלית  -רגשיים/חברתיים מפגשים  .ב
כלל הכיתה או לחילופין  –ברירה בשטחים פתוחים ולא במקיף. אנו מנסים לקיים מפגשים פיזיים ברמה הכיתתית 

ולגעת בחלוקה למפגשים קבוצתיים )עד כמה שיאפשרו לנו( ברמת מחנך/ת או יועצת שתכליתם לראות אתכם 
. ככל שהנושא יתאפשר נעדכן ונממש את האפשרות ולא דרך מסכים מטר 2בכולכם, גם אם במבט ובמרחק של 

ימים אלו. וגם כאן נבקש, ויותר מתמיד, שיתוף פעולה מקסימלי והגעה לאותם בהזאת, שנראית לנו כל כך הכרחית 
 המפגשים תחת כלל ההגבלות המחייבות.

אחרי לא מעט סימני שאלה, התבשרנו סופית, על קיום מבחני הבגרות הקרובים, מועדי חורף  :חורף תשפ"א בגרויות .ג
 1/2/2021-6/5/2021לושה חודשים. הבחינות יתקיימו בין התאריכים בפריסה של שותשפ"א בדחייה של חודש בלבד, 

 ויכללו גם מועד מיוחד, לתלמידים ששהו בבידוד:
 :)לא כולל השלמות ברמה האישית( בחנות במקיףמתווה ההי       

  י"ב י"א כבהש
 השכבהלכלל  – היסטוריה מקצוע

 חנ"מ בלבדלכיתת  –ספרות 
 הו"ב בלבדלכיתת  –עברית 

 הו"ב בלבדלכיתת  –יח"ל  4מתמטיקה 

 השכבהלכלל – תנ"ך
 השכבהלכלל  – אזרחות

 יח"ל 3לתלמידי  -מתמטיקה 

 
תתכנס וחבריה יבחרו נציג מכל כיתה, ובקרוב המועצה נבחר  – הבית ספרית מועצת התלמידיםהשבוע, ובשעה טובה, נבחרה 

שמביאה את  , היאמסייעת להנהלה בקבלת החלטותאת יו"ר המועצה. מועצת התלמידים הינה גוף משמעותי במקיף, היא 
 . ותפותשועורבות מ –ערכי המשפח"ה קולות התלמידים והיא המסייעת במימוש 

 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.לתלמידי החינוך המיוחדבמקיף פיסית הלמידה הלקיים את 

במידה ויאושר מתווה למפגשים פיסיים לכלל הכיתות, אם במסגרת כיתתית ו/או קבוצתית נממש אותו ככל  -וכפי שציינתי 
  המסכים!לראות אתכם ולא דרך  משוועיםלכולכם ו םעימתגעגשנוכל. 

פגש נחשף מבסמואל. מורן  –עם האלופה הפאראולימפית  מפגש מעורר השראהבזום , יתקיים 8/11ביום ראשון הקרוב, 
  .חברתית הובלהה לשינוי וחתירשל  סיפור ייחודישי של מורן כמודל לחיקוי. לסיפורה האי

, מטרת השבוע היא טיפוח ועידוד האחריות האישית בכל הנוגע להתנהלות שבוע הבטיחות בדרכיםבשבוע הבא נציין את 
 רגל, כרוכבי אופניים )ובכללם אופניים חשמליים(, כנוסעים וכנהגים.כהולכי  –בדרכים 

 שמטרתה ריענון בנושא התנהגות סיכונית בקרב בני נוער. יאת מוריםמלתתקיים  14:00, משעה 10/11ביום שלישי, 
 

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

 או ליועצת.ו/תלמידים המעוניינים לשתף או להתייעץ מוזמנים לפנות למחנכ/ת 
 אנא עדכנו את מחנכ/ת הכיתה. –ה/זוהתה כנושא/ת הנגיף אם ילדכם/ילדתכם בבידוד ו/או חלילה זוה

 . 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


