
 מקיף ה' אשדוד                                                 
 יסודי ומכללה לטכנאים והנדסאים-בי"ס על                                                                     

 בס"ד

 

 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  עשר שלושהשבוע  מכתב המנהל
  ,המשפח"ת מקיף ה' היקר

אנו מצפים לבואכם וכבר לא יכולים לחכות... כפי שמסתמן ולמול מתווה החזרה המאושר על ידי משרד הבריאות , חברים
ללימודים משולבים )היברידיים( כבר משבוע הבא ונותר לחכות עוד  יםהתיכון/חטיבה עליונה חוזרתלמידי  –ומשרד החינוך 

 :מסתמןשכפי  .בלבד גם לחזרת תלמידי חט"באחד שבוע 
והמשך למידה  במקיףבשבוע פיסיים לפחות יומיים משולבת )היברידית( המבוססת על י"ב ללמידה  – 'רת שכבות יהחז .א

והמצב הקיים יחייב אותנו מלאה ברור לכולנו שאין חזרה לשגרה  !כולנו תקווה כי כך יקרהושוב, מרחוק כהשלמה, 
 :ותהבא התניותלהיערך למול ה

כולל כיתה אורגנית/ )קפסולות  2לתלמידים יתאפשר מעבר בין   .תלמידים 20של עד  בניית קפסולות :תלמידים (1
 .היותר , לכל(מגמות/ הקבצות

 לכל היותר. קפסולותמורה יוכל ללמד תוך מעבר בין ארבע : מורים (2

)בשום מצב לא נסכים לסכן אף אחד ועל כן, כל המתקשה לקיים את ההנחיות יורחק : ההנחיות המחייבות (3
 במיידי מהמקיף(

i. ושמירה על היגיינה אישית מירבית., עטיית מסיכה, שמירת מרחק –התנהגות אישיים בסיסים  כללי 
ii.  לא תתאפשר כניסה למקיף ללא  – יש לוודא מילוי הצהרת בריאות יומית -הצהרת בריאות יומית

 הצהרת בריאות במשוב, או מודפסת בפורמט המקיף, למול תאריך ובחתימת הורים!
iii. :כיתת הלימוד 

 .)כולל על האף( מסיכה באופן מלא יעטוכלל הנמצאים בכיתה  .1

 כדי לאוורר את חדר הכיתה למרות מזג האויר.בפתיחת חלון/דלת  הקפדה על .2

 בשולחן נפרד ובמרחק מקסימלי אפשרי מהשולחנות האחרים. ישיבת התלמידים .3

ii. /שיופץ ויחייב את כלל התלמידים בהתאם לפיזור – מרחבי השהייהגרמי המדרגות/הכניסה/היציאה , 
 תוך הקפדה על שמירת מרחק ככל הניתן והימנעות מישיבה צמודה ולאורך זמן.

 :תכני הלמידה (4

i.  כננו את הלמידה תוך מתן קדימות להכנה לבגרויות החורף, או למקצועות שקשה ללמדם תהמורים
 .מרחוק

ii.  ,כך שהתלמיד יוכל להתכונן - ומבחני אמצעהמפגשים הפיזיים ינוצלו גם לתהליכי הערכה, מתכונות 
 .להיבחנות החיצונית בתהליך התואם את הבחינה

iii. מענה תןניותלמידים הכיתה והן ברמה פרטנית של הפערים לימודיים הן ברמת  לזיהוימיפוי  ערךנ 
 מותאם

iv. )נקדם גם את הלמידה מרחוק בזמן הלמידה הפיזית בבית הספר - למידה היברידית )במקיף ומרחוק :
ארגון זמן, איתור מידע, למידה עצמית, עבודת ) זמן לפיתוח מיומנויות הנדרשות ללמידה מרחוק נקדיש

 .(...במועד, פניה למקורות תמיכה עמיתים מרחוק, אחריות לביצוע משימות והגשתן
v. .מערכות עדכניות הופצו/יופצו לתלמידים באחריות מחנך/ת הכיתה 

 מתכונת הבאה:שבוע הבא לתלמידי חט"ב בתקיימו ביהמפגשים  – מפגשים רגשיים/חברתיים .ב

עטיית מסיכה, שמירת מרחק )מעודכן לתאריך(, טופס הצהרת בריאות  –חידוד מגבלות הקורונה ברמה האישית  (1
 .שהייה בשטח הפתוח והימנעות מכניסה למבנה מטר ומעלה והימנעות ממגע, שמירה על היגיינה אישית, 2של 

לות כך שמספר התלמידים בקפסולה אף ומרבית הכיתות יחולקו לשתי קפס –ם תלמידי 19קפסולות של עד  (2
 יקטן משמעותית.

תוך יישום כלל –ובתזמון מנהלת חט"ב :)אין אישור לכניסה למבני המקיף( במקיף מפגשים בשטח הפתוח (3
 המגבלות.

בשל אילוצי מזג האויר  יש לציין, כי התכנית כפופה לשינויים ולעדכונים, שבחלקם יתקבלו בסמוך למפגש עצמו, (4
, בסמוך לו, ו/או שינוי בהנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. התלמידים מתבקשים להתעדכן אודות המפגש

 .מול מחנך/ת הכיתהול

שכבות חט"ב ושכבות התיכון )כהשלמה ללמידה  –בהתאם לעקרונות שמומשו בשבועות האחרוניםלמידה מרחוק  .ג
 .במקיף(

ם ועד תלמידי 20לות )עד קפסומתווה הלמידה היברידית )שילוב של למידה במקיף ולמידה מרחוק( בהתאם ל –מכללה  .ד
 .י של תלמידים לעבודה על פרויקטיםזימון נקודתו התנסותית במעבדותללמידה  מורים(, דגש 4

 

ואהבת את שבוע גם נציין ולימי ההורים,  רגשיים/למפגשים החברתיים, מקרוב ומרחוקללמידה , בהמשך בשבוע הבא
ונערוך עשור לאסון הכרמל לשכבות ט' + י' בנוכחות משפחת לנסקי, נציין )לכל השכבות ולאורך כל השבוע(,  לרעך כמוך

 אסיפת הורים להכנה לצה"ל לתלמידי והורי שכבה י"א ולכל המעוניין 19:30-21:00  1/12-ביום שלישי ה
 או ליועצת.ו/תלמידים המעוניינים לשתף או להתייעץ מוזמנים לפנות למחנכ/ת 

 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
 מנהל המקיף,  פייער  שלומי


