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 בס"ד 

 

 בצל הקורונה בשנה"ל תשפ"א  עשר  שבעהשבוע  מכתב המנהל
היקר ה'  מקיף  המקיף  חזרנו    השבוע  ,המשפח"ת  מסגרות  החנוכה  כלל  היברידית  למחופשת  למידה 

,  ולשבוע התחיל באור גד שמחה הייתה מוקדמת מידי, הה  נו הרב,לצער  ךא.  (במקיף ומרחוק  –)משולבת  

עם התגברות התחלואה ועם שכפולים של הנגיף    לב   ן בשיברוומסתיים    החיסונים תן  מבתקווה, בתחילת  

  27/12/2020-ועל כן, החליטה ממשלת ישראל על סגר כללי מיום ראשון הקרוב ה   לכדי מוטציות חדשות... 

שבועיים.,  17:00בשעה   יוא  ולמשך  הסגר  כי  האזהרה  והתחלואה    רך)תחת  במידה  נוספים  בשבועיים 

 .(ותית משמע ירדולא ומקדם ההדבקה 

 המקיף יפעל בהתאם למתווה הבא: מערכת החינוך הוחרגה ועל כן 

-י ולשכבות י"ג - נתן עדיפות בית ספרית להשלמות לשכבות זתי  27/12-, הבמהלך יום א' הקרוב .1
י""די על חשבון שכבות  גם  ל:  י"ב-א,  ייוחד  ה היום  יב את יח שי)סגר  השלמות מחויבות לקראת 

מרחוק   מעברם ממוקד,    (:ללמידה  הנדרשות בחנים/מבחניםלמת  הש תגבור  מיומנויות  חידוד   ,
 . ועודמעבדות , עבודה על פרויקטים ללמידה מרחוק, שיחות אישיות,

 : המחייב לעבודה במתווה הסגר המקיף אחרת, יעבור ועד להודעה  , 28/12-, ההקרובמיום ב'  .2

 למידה מרחוק מידה פיסית במקיףל
 ט'(-כלל חטיבת הביניים )ז'  בכלל השכבותינוך מיוחד ח

 שכבה י'  ב י"  –שכבות י"א  
 י"ד( -כלל המכללה )י"ג  

 :הלמידה הפיסית במקיף

ימשיכו בלמידה פעילה בתוך המקיף. המתכונת תיבחן אחת למספר ימים :  כיתות החינוך המיוחד .1
 למתרחש.ולהגיב בזמן אמת  בכדי לייצר מתאם מלא  

ולמידה פיסית של  )משלבת למידה מרחוק  ילמדו בלמידה היברידית:  שכבות י"א וי"בתלמידים ב .2
קפסולות בלבד   2ן  , תלמיד יוכל לעבור ביתלמידים  20בקפסולות של עד  (בשבוע  יםלושה ימ שלפחות  

 . תתיתהתלמידים יקבלו מערכת מותאמת וממוקדת ברמה הכי  .קפסולות  4ומורה יוכל ללמד בעד 
 : הלמידה מרחוק

בין   .1 יתקיימו  יום  באמצעות   4ל    2בכל  אמת  בזמן  הכיתה  כלל  )השתתפות  סינכרוניים  שיעורים 
משו"ב   במערכת  בשימוש  המקוונת"  במערכת   – "הכיתה  יסומנו  השיעורים  המקוונת"(  "הכיתה 

 הכיתתית בהדגשה. 

ית ואישית באמצעות ביצוע מטלות(. סינכרוניים )למידה עצמ - כל שאר השיעורים יהיו שיעורים א .2
התלמידים יקבלו משימות אותם יצטרכו לבצע. הערכת המשימות תהיה חלק בלתי נפרד ומשמעותי  

 בקביעת הציון המסכם. 

המחנכות/ים  יהמערכות   .3 באמצעות  הכיתתית  ברמה  זמינים   –ופצו  היו  אנא  שינויים,  ייתכנו 
 לשינויים בכדי למנוע אי נעימויות. 

האחריות, ההתמדה, ושיתוף הפעולה של התלמידים במימוש ההנחיות ובכניסה    -חשוב להזכיר לכולנו  
לשגרת הלמידה הנתונה, פיסית במקיף ו/או מרחוק, ישתקפו בציון המחצית, בציון השנתי, בציון ההגשה,  

 וודאי בבחינת הבגרות עצמה.
 .היו בקשר עם מחנך/ת הכיתה לקבלת עדכונים, ככל שיהיואנא  

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

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

 , פייער  שלומי                                   ,המון בריאות              
 מנהל המקיף 


