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 יסודי ומכללה לטכנאים והנדסאים-בי"ס על                                                                     

 בס"ד

 

 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  עשר שנייםשבוע  מכתב המנהל
  משפח"ת מקיף ה' היקרה,

בתוך המקיף היו אלו תלמידי חט"ב )שכבות  -בתלמידים השבוע שמחנו לראות את השטחים הפתוחים מתמלאים שוב, חברים

גם לתלמידי המכללה בזימון בודדים  ,י"ב(-היו אלו תלמידי התיכון )שכבות י' ,למול בריכת חרצית ,למקיףומחוץ  ט'(-ז'

התאפשר להגיע למקיף ולהצטייד בחומרים להם הם זקוקים להמשך הלמידה מרחוק. אנו רואים חשיבות רבה בניסיון 

ולנסות לשבור את השגרה  ,ל הלימודיםלאפשר לתלמידים להגיע לסביבה אהודה ומוכרת, לפגוש את חבריהם לספס

 . , בתקווה שבכך עשינו צעד אחד נוסף בחזרה לשגרההאינסופית בבתים דרך המפגשים הרגשיים החברתיים

זכינו לארח, מרחוק, את כבוד הרב ליאור נגסה בחג הסיגד שבוע ציינו את יום הסובלנות, את שבוע העליות, ואת חג הסיגד. ה

 י': הרב דיבר על האמונה והתקווה בצל הקשיים בדרך להצלחה ולהגשמה.-ו להרצאה מאלפת ומעצימה לשכבות ט'

ב בחזרתם המתוכננת ללמידה י"-ובמהלך השבוע הקרוב נפרסם את מערכות תלמידי שכבות י"א ו ,אנו ממשיכים בהערכות

  .עדכן בהתאםעליכם לשמור על קשר קבוע עם המחנכים ולהת בהתאם להנחיות משרד החינוך  ומשרד הבריאות. 1/12ב

 :לשבוע הקרוב מסתמןשכפי 

 :שהוכיחה את עצמה במהלך השבוע הנוכחיבמתכונת ימשכו – מפגשים רגשיים/חברתיים .א

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 –תלמידים  19קפסולות של עד  (2
 יקטן משמעותית.

 :)אין אישור לכניסה למבנה, גם לא למבני המקיף( מפגשים בשטח הפתוח בלבד (3

i. תוך יישום כלל –מקיף ובתזמון מנהלת חט"בב הפתוחשטח ב– ט'(-)שכבות ז', ח', ו חטיבת הביניים
 המגבלות.

ii.  /בגן הסמוך, למול חניון בריכת חרצית ובהפרדה לפי  – (י"ב-י'חטיבה עליונה )שכבות ההתיכון
 חתום!*מחייב אישור הורים התרשים מימין.  

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

 .מול מחנך/ת הכיתהול

במקיף:  פיסיתהלומדים למעט י"ד( -)ז' כלל השכבות –בהתאם לעקרונות שמומשו בשבועות האחרוניםמרחוק למידה  .ב

 ., עולים ותלמידים הזקוקים לסיועתלמידי כיתות מב"ר ואומ"ץ, תלמידי החינוך המיוחד

 זימון נקודתי של תלמידים לעבודה על פרויקטים במגבלות המתווה הקיים והנחיות משה"ח ומשה"ב. –מכללה  .ג

ות בהקשר לבטיחות בנהיגה, הימנעות מאלימות לוינקיים פעי רגשיים/למפגשים החברתייםוללמידה , בהמשך בשבוע הבא

 והכנה לצה"ל.

המפגש יתקיים מרחוק ולמול  –במתכונת מיוחדת המותאמת למגבלות המחויבות ימי ההורים במקביל נחל בקיום 

התלמיד הקודם(. מחנכת הכיתה. התלמיד והוריו ימתינו עד לאישור כניסתם למפגש )בכדי לשמור על פרטיותו של 

המחנכת תציג את תפקודו )החברתי וההתנהגותי( ואת הישגיו הלימודיים כפי שבאו לידי ביטוי ברבעון א'. ביחד 

 יקבעו יעדים אישיים לרבעון ב':ו(לתלמיד )תכנית הלימודים האישית/אפקטיביתיתכננו את התל"א)תלמיד+הורה+מחנך(

 ...סייעתלדוגמא: הצטרפות לארגון נוער, הגדלת מספר החברים, בקשה להתנדבות, יוזמה אישית המ – יעד חברתי/רגשי

 לדוגמא: צמצום האיחורים/חיסורים, הקפדה על השתתפות בשיעור, מתן כבוד למורה/לצוות/לחברים... – יעד התנהגותי

 לדוגמא: השתלבות במגמה, שיפור ציון ביותר מעשר נק' במקצוע... – יעד לימודי

 המחצית הערכת המחנך בתעודות ישגי התלמיד ובמסגרת ה תבוא לידי ביטויההתייחסות לעמידה ביעדים 

 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


