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 בס"ד

 

 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א ואחד  עשריםשבוע  מכתב המנהל
השבוע המשכנו ובקצב מואץ לקדם את ההיערכות לבגרויות  .מקווה שאתם בטוב ובקו הבריאות  ,המשפח"ת מקיף ה' היקר

המקיף להנפקת תעודות המחצית בכלל השכבות, והכל תחת המגבלות המאתגרות של הסגר. י"ב ואת היערכות -בשכבות י"א ו
ת ובהשתתפות כלל הצוות המקצועי, תוך ניסיון /ךקיימנו ישיבות פדגוגיות בהן דנו על כל תלמיד באופן אישי בהובלת המחנ

מודעים לקושי הרב ולהתאמות  התמונה שהתקבלה מורכבת ומאתגרת, אנולדייק את מצבו הרגשי, הלימודי והחברתי. 
בכלל לקידומו הנדרשות למול האילוצים. עשינו ונעשה כל צעד, קיבלנו ונקבל כל החלטה בהתאמה מירבית למול כל תלמיד 

 ההיבטים )רגשי/לימודי/חברתי(.
 

 גם בשבוע זה ניסינו לעודד תלמידים בוגרי כיתות ו' )מסיימי בתיה"ס היסודיים( מכלל העיר לבקש העברה
, וזאת כבר השנה השנייה, הוכר המקיףלמקיף ולהשתלב בכיתת המצוינות במסלול ישיר ומהיר לתואר מהנדס. 

אזורי ללימודים לתואר מהנדס במסלול ישיר -על כבי"סעל ידי כלל הגורמים העירוניים, האקדמאיים והצבאיים 
למקיף ולמשפח"ת  להצטרףומהיר. זוהי בשורה אמיתית, שבתקווה תגרום לעוד תלמידים איכותיים מכלל העיר 

תפיצו את הבשורה ותשכנעו הורים ותלמידים , ובני המשפח"ה  ,המקיף, אשמח מאוד שגם אתם, שותפים
 ,הדרך להגיע לתלמידים המתאימים בתקופת הקורונהולמקיף בכלל.  להירשם לכיתת המצוינות הזאת בפרט

רים כאלו אנא עניינו אותם במידה ואתם מכי .מוגבלת מאודולשכנע אותם להירשם למקיף  ,ובעיקר להוריהם
  זאת מתנה למקיף שלנו, לעיר אשדוד וגם למדינת ישראל. –בבשורה הענקית שהתכנית הייחודית הזאת מציעה 

 aheret-https://ashdod.automas.co.il/lemesgeret –לעשות הוא להיכנס לקישור ולבקש העברה למקיף ה'  כל שעליהם
 

אנו מגבשים על בסיס הרישום מבתי הספר  שכבה ז'את : שכבה ז' ושכבה י' –כל שנה נבנות שתי שכבות חדשות במקיף 
אנו מגבשים על בסיס  שכבה י'(. את ההסבר במסגרת מעלהבעיר )ועל כך  בתי הספרהעברה מכלל לבקשות ההמזינים ומ

בשלב אנו נמצאים בסוף תהליך השיבוץ,  . כעתלכל תלמיד את התאמתו ובחירתו אפשרתוך כדי ניסיון לשכבה ט' הנוכחית 
. השיבוץ שיאושר לאחר ראיון אומ"ץ/ל"ל/הו"ב/מופ"ת/מדעית/עיונית/מב"ר –ים את כיתתם בתיכון בוחרהתלמידים , זה

לאחר הצגה וחשיפה ממוקדת, ובמהלך הרבעון השלישי, , בשלב הבאאישי עם כל תלמיד ותלמיד יפורסם בתעודות מחצית א'. 
 ת סוף השנה.שיאושר יפורסם בתעודהסופי השיבוץ יבחרו התלמידים את מגמות הלימוד. 

 

  :נוכחיה בהתאם למתווה משיך לפעולועל כן המקיף יהנחיות הסגר הוארכו לעוד עשרה ימים נוספים. ולגבי השבוע הבא, 

 למידה מרחוק ומרחוק במקיף משלבתלמידה 
 הביניים כלל השכבותחטיבת  י"א-בשכבות ז'חינוך מיוחד 

 חטיבה עליונה כלל השכבות י"ב-בשכבות י'כיתות מב"ר ואומ"ץ 
 טכנאים והנדסאים –המכללה  זכאים לסיוע אישיהתלמידים עולים ותלמידים 

 

 
 בתכנית ההיבחנות , ביצענו מספר התאמות , ונכון לרגע זהייצר וודאות בימים חסרי הוודאות הפוקדים אותנובכדי לנסות ל

 בריאות התלמידים והצוות:ע נוסף להכנה וגם בכדי לשמור על גם בכדי לנצל כל רג, חיצוניותהבגרויות ל
 מסגרת תאריך מקצוע מס

 7, י"ב6י"ב 24/1 אנגלית בע"פ 1
 , 5י"ב – 1י"ב 15-16/2 2
 כיתת הו"ב שכבה י"א 18-26/4 3
 שכבה י"ב 1/2 382טופס  יח"ל  3מתמטיקה  4
 משפרים ציון שכבה י"ב  581טופס   יח"ל 5מתמטיקה  5
 , משפרים שכבה י"בכיתת הו"ב שכבה י"א 3/2 481יח"ל  טופס  4מתמטיקה  6
 8י"א 15/2 ספרות 7
 כיתת הו"ב שכבה י"א 23/2 עברית 8
 4, י"ב3יב" 18/3 תקשורת 9

 

את תלמידי שכבות י"א וי"ב במבצע החיסונים, בכדי להיערך לכך בצורה מיטבית ולקצר  קבינט הקורונה החליט לתעדף
 :המקוון בקישור הבאטופס את הלמלא  מתבקשיםאת התהליכים, ובמידה וברצונכם להתחסן והוריכם מאשרים הנכם 

http://bit.ly/39NOt0O 
 

  ת הכיתה./ךאנא עדכנו את מחנ –אם ילדכם/ילדתכם בבידוד ו/או חלילה זוהה/זוהתה כנושא/ת הנגיף 
 מנהל המקיף, פייער שלומי               ,המון בריאות                                 
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