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 בס"ד

 

 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  עשריםשבוע  מכתב המנהל
ת המאומתים מקווה שאתם בטוב ובקו הבריאות, למרות העלייה הבלתי נתפסת בכמו  ,המשפח"ת מקיף ה' היקר

הוא שבוע עשרים בתוך השנה הנוכחית בצל  שבוע זה. והברזילאית הדרום אפריקאיתבצל המוטציה הבריטית, 

הקורונה ומבצע החיסונים המואץ מאפשר לנו לראות את הבזקי האור במנהרה החשוכה, אז כולנו תקווה שאנחנו 

 בדרך לאור הגדול ושיגיע עלינו במהרה.

תאם לאזור שובצו למקיפים בה היסודייםתלמידי  .השבוע התבצע הרישום האוטומטי לתלמידי כיתות ו' באשדוד

מגוריהם. מערכת החינוך העל יסודית באשדוד לא מאפשרת מעבר בין המקיפים למעט למול תכניות ייחודיות 

, וזאת כבר השנה השנייה, הוכר על ידי כלל המקיףאזוריות )כלל עירוניות(. -המוכרות על ידי מנהל החינוך כעל

רי ללימודים לתואר מהנדס במסלול ישיר ומהיר. אזו-הגורמים העירוניים, האקדמאיים והצבאיים כבית ספר על

למקיף ולמשפח"ת המקיף,  להצטרףזוהי בשורה אמיתית, שבתקווה תגרום לעוד תלמידים איכותיים מכלל העיר 

תפיצו את הבשורה ותשכנעו הורים ותלמידים להירשם , ובני המשפח"ה  ,אשמח מאוד שגם אתם, שותפים

ובעיקר  ,הדרך להגיע לתלמידים המתאימים בתקופת הקורונהלל. לכיתת המצוינות הזאת בפרט ולמקיף בכ

רים כאלו אנא עניינו אותם בבשורה במידה ואתם מכי, מוגבלת מאודולשכנע אותם להירשם למקיף  ,להוריהם

  זאת מתנה למקיף שלנו, לעיר אשדוד וגם למדינת ישראל. –הענקית שהתכנית הייחודית הזאת מציעה 

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

ועל כן המקיף  צים להמשיך ולקיים את הנחיות הסגר לפחות לעוד שבוענאלו בצר לנו, כולנו, אנולגבי השבוע הבא, 

 באמצעות המחנכות/יםבאופן מותאם וממוקד ופצו ברמה הכיתתית יהמערכות  בהתאם למתווה הבא: יפעל

 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 

 :הלמידה הפיסית במקיף

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

ולמידה פיסית של )משלבת למידה מרחוק  היברידית: ילמדו בלמידה בכיתות מב"ר ואומ"ץתלמידים  .2
 ובשילוב מתרגלים. תלמידים 18בקפסולות של עד  (בשבוע יומייםלפחות 

 : ילמדו לפי זימון אישי ובשילוב עם המערכת הכיתתית.תלמידים עולים ותלמידים הזכאים לסיוע אישי .3
 :הלמידה מרחוק

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

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

 בקביעת הציון המסכם.
האחריות, ההתמדה, ושיתוף הפעולה של התלמידים במימוש ההנחיות ובכניסה לשגרת  -חשוב להזכיר לכולנו 

הלמידה הנתונה, פיסית במקיף ו/או מרחוק, ישתקפו בציון המחצית, בציון השנתי, בציון ההגשה, וודאי 
 רות עצמה.בבחינת הבג

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

 המקיףמנהל , פייער שלומי               ,המון בריאות
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