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 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  ושניים עשריםשבוע  מכתב המנהל
 

   .מקווה שאתם בטוב ובקו הבריאות  ,המשפח"ת מקיף ה' היקר
 

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

ודים לתואר מהנדס במסלול ישיר אזורי ללימ-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 הקורונה, להירשם לכיתת המצוינות הזאת בפרט ולמקיף בכלל. 

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

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

 

להודות לרכזות ו, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות 27/1-השבוע ציינו את יום השואה הבינלאומי, ה
ואת היוזמות המדהימות של התלמידים גם  ,ורבות החברתית שהובילו את חלוקת הורד לכל ניצולהמע

 בחט"ב וגם בחט"ע.
 

תעודות המחצית היו מיועדות לחלוקה השבוע. בעקבות המצב, דחינו את החלוקה, ולו  - תעודות מחצית א'
, בידיים בא מקרוב ולא מרחוקשבוע הרק בגלל הסיכוי הקלוש, אך הקיים, שנצליח לחלק את התעודות ב

שגם אם לא יחזירו את כל המקיף יחזירו את שכבות י"א, י"ב... אבל כפי שהבנו, בשלב  קיווינוולא בזום. 
 בכל מקרה בסוף השבוע הבא. יחולקו/, התעודות יופצוולכןזה גם בשבוע הבא לא יהיה שינוי... 

 

המקיף  ,ועל כןימים נוספים. זה אפילו לא ניתן לדעת לכמה  ובשלבהנחיות הסגר הוארכו , נכון לרגע זה

  :נוכחיה בהתאם למתווה משיך לפעולי

 למידה מרחוק ומרחוק במקיף משלבתלמידה 
 חטיבת הביניים כלל השכבות 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 

 את בחינות הבגרות במתמטיקה:בשבוע הבא ובמקביל, נקיים 

 .1/2, ביום שני, היח"ל 5יח"ל, ומשפרי הציון של  3מתמטיקה  – שכבה י"ב .א

 .3/2, ביום רביעי, היח"ל )כולל משפרי ציון משכבה י"ב( 4מתמטיקה  – שכבה י"א .ב
 

 

ותלמידי המכללה י"ב את תלמידי שכבות י"א,  במבצע החיסוניםחליט לתעדף קבינט הקורונה ה
 . הניגשים לבחינות הבגרות ולמבחני ההסמכה

 ת של בנכם/בתכם.הנכם מוזמנים לתאם את החיסון ישירות למול קופת החולים האישי
 

 היו בקשר עם מחנך/ת הכיתה לקבלת עדכונים, ככל שיהיו.אנא 
 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 
 שלנו, פעלו בהתאם להנחיות, שמרו על עצמכם, עשו הכל שלא להידבק ולא להדביק!  בידייםוזכרו שותפים, זה 

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

                ,המון בריאות
 מנהל המקיף, פייער שלומי
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