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

. תלמידי התיכון שמחו לא פחות מצוות ההוראה עם של חטיבת הביניים תורההחטיבה העליונה כבר חזרה ועכשיו , חברים
כבר לא יכולים לחכות... כולנו וחזרתם, ושוב מסדרונות המקיף התמלאו באור. על כן, הציפיה לחזרת תלמידי חט"ב בשיאה 

ללימודים משולבים  יםחוזר כולנו –ולמול מתווה החזרה המאושר על ידי משרד הבריאות ומשרד החינוך  שמסתמןכפי 
 :יברידיים()ה
 במקיףבשבוע פיסיים לפחות יומיים משולבת )היברידית( המבוססת על ללמידה  י"ב(-)שכבות ז' ביה"סכלל החזרת  .א

והמצב הקיים יחייב אותנו להיערך למול מלאה ברור לכולנו שאין חזרה לשגרה  .והמשך למידה מרחוק כהשלמה
 :ותהבא התניותה

 :למידה פיזית במקיף .1

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

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

iii. בשום מצב לא נסכים לסכן אף אחד ועל כן, כל המתקשה לקיים את ההנחיות יורחק : מחייבותההנחיות ה(
 :(נאלצנו להרחיק תלמידיםלצערי הרב, כבר השבוע, עם חזרת התיכון,  – במיידי מהמקיף

 ושמירה על היגיינה אישית מירבית., עטיית מסיכה, שמירת מרחק –התנהגות אישיים בסיסים  כללי (1
לא תתאפשר כניסה למקיף ללא הצהרת  – יש לוודא מילוי הצהרת בריאות יומית -הצהרת בריאות יומית  (2

 בריאות במשוב, או מודפסת בפורמט המקיף, למול תאריך ובחתימת הורים!
 כיתת הלימוד: (3

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

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

 בשולחן נפרד ובמרחק מקסימלי אפשרי מהשולחנות האחרים. ישיבת התלמידים 

, חייב את כלל התלמידיםמופץ והש בהתאם לפיזור – מרחבי השהייהגרמי המדרגות/הכניסה/היציאה/ (4
 תוך הקפדה על שמירת מרחק ככל הניתן והימנעות מישיבה צמודה ולאורך זמן.

iv.  הלמידהתכני: 

כננו את הלמידה תוך מתן קדימות להכנה לבגרויות החורף, או למקצועות שקשה ללמדם תהמורים  (1
 .מרחוק

 כך שהתלמיד יוכל להתכונן - המפגשים הפיזיים ינוצלו גם לתהליכי הערכה, מתכונות, ומבחני אמצע (2
 .להיבחנות החיצונית בתהליך התואם את הבחינה

 מותאם מענה תןניותלמידים הכיתה והן ברמה פרטנית של הפערים לימודיים הן ברמת  לזיהוימיפוי  ערךנ (3

נקדם גם את הלמידה מרחוק:  בזמן הלמידה הפיזית בבית הספר - למידה היברידית )במקיף ומרחוק( (4
ארגון זמן, איתור מידע, למידה עצמית, עבודת ) זמן לפיתוח מיומנויות הנדרשות ללמידה מרחוק נקדיש
 .(...במועד, פניה למקורות תמיכה ים מרחוק, אחריות לביצוע משימות והגשתןעמית

 :כהשלמה ללמידה במקיף – בהתאם לעקרונות שמומשו בשבועות האחרוניםלמידה מרחוק  .2

i. בהשתתפות כלל הכיתה על בסיס מערכת משוב "הכיתה המקוונת" מקוונים שיעורים  – שיעורים סינכרונים
 בזמן אמת.

ii. ת באמצעות ביצוע מטלות.ישילמידה עצמית וא – סינכרונים-יעורים אש 

 מינים לשינויים בכדי למנועייתכנו שינויים, אנא היו ז – המערכות הופצו ברמה הכיתתית באמצעות המחנכות/ים .3
 אי נעימויות.

תלמידים ועד  20מרחוק( בהתאם למתווה הקפסולות )עד למידה היברידית )שילוב של למידה במקיף ולמידה  –כללה מ .ב
 .זימון נקודתי של תלמידים לעבודה על פרויקטיםמורים(, דגש ללמידה התנסותית במעבדות ו 4

 
 

יום המורה )הנכם את , 9/12-ה ,ביום שלישי נצייןימי ההורים, השלמת ול ההיברידיתללמידה , בהמשך בשבוע הבא
והורים, בהתאם לרצונכם לכתוב מכתבים אישיים למחנכים ולמורים מקצועיים שהרגשתם שתרמו מוזמנים, תלמידים 

כחלק מההכנה לשרות משמעותי נמשיך עם פעילויות שבוע ואהבת לרעך כמוך, נקיים , להצלחתכם/להצלחת ילדכם(
עילויות חינוך מקדימות , ונבצע פ(בעיקר לתלמידי והורי שכבה י"ב)אקדמית העתודה עידוד להשתלבות בכנס בצה"ל 

 . )שכבה י'(, פעילות עם המתנ"ס למען תושבי הרובע ועוד.. "חנוכיית הקורונה המאירה" – לקראת חג החנוכה המתקרב
 

 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 
 

 השני.... נשמור על עצמינו ואחד על אנו נבטיח שגרת למידה ונשמור על ביטחונם הרגשי של ילדינו הצוות החינוכייחד עם 
 

  ,המון בריאות        
 מנהל המקיף, פייער  שלומי


