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  בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  וארבעה עשריםשבוע  מכתב המנהל
( מכלל העיר לבקש העברה היסודיגם בשבוע זה ניסינו לעודד תלמידים בוגרי כיתות ו' )מסיימי משפח"ה יקרה, 

ובני  ,אשמח מאוד שגם אתם, שותפיםלמקיף ולהשתלב בכיתת המצוינות במסלול ישיר ומהיר לתואר מהנדס. 
תפיצו את הבשורה ותשכנעו הורים ותלמידים להירשם לכיתת המצוינות הזאת בפרט ולמקיף בכלל. , המשפח"ה

זאת מתנה  –במידה ואתם מכירים כאלו אנא עניינו אותם בבשורה הענקית שהתכנית הייחודית הזאת מציעה 
 –כל שעליהם לעשות הוא להיכנס לקישור ולבקש העברה למקיף ה'   למקיף שלנו, לעיר אשדוד וגם למדינת ישראל.

aheret-https://ashdod.automas.co.il/lemesgeret 
ימני קריאה, , מיותר לציין כי שבוע זה נועד להציף סימני שאלה ולהציב סשבוע הגלישה הבטוחה ברשתהשבוע נערך 
בה הפכה הרשת לכלי המרכזי, וברוב המקרים לכלי  ,ובוודאי בצילה של התקופה הנוכחית בצל הקורונה ,בכל תקופה

)וגם אנחנו( ברשת יותר מתמיד. הקורונה אילצה אותנו לערוך שינויים רבים  התלמידיםהשנה היחיד, ליצירת תקשורת. 
הרשת היא חלק בלתי נפרד רק בזכות הרשת. שגרה סוג של לשמור על באורח החיים שלנו וכעת רבים מאיתנו מצליחים 

ל אפשרויות ומאפשרת לנו לנהל שגרת חיים גם בתקופות של כי היא פותחת בפנינו עולם בלתי מוגבל ש –מחיינו וזה נהדר 
, מזיקיםאלימות, אנשים  –מצבי סיכון ופגיעה חוסר יציבות כמו זו. אך לצד היתרונות הרבים חשוב לזכור כי ברשת יש גם 

גם ועוד.  105שוטרים, מוקד  בריחה, סדנאות, הרצאות פרקליטים,שיעורים, חדרי  לתלמידים הועברו. ועוד פוגענייםתכנים 
בבית תקדישו אתם נשמח אם גם . המקיףדאגנו לצרף חומרים לאתר ובמקביל להורים ניתנה האפשרות להירשם להרצאות, 

 ?ות האפשריותמודעים לסכנ אתםויותר מזה עד כמה במשפחתכם? לכך זמן, תבדקו עד כמה נפוץ השימוש ברשת 

 :. אחדד רק את המשמעויות הנוכחיות למקיףלמערכת החינוךאושר מתווה עקרוני בימים אלו 
התלמידים  , נפתחה האפשרות לקיים מפגשים חברתיים בשטח הפתוח, בהגבלת כמות11/2/21מאתמול,  –פעימה ראשונה 

לעד תשעה תלמידים בקבוצה... מיותר לציין כי המקיף, באופן חריג, אך מתבקש, עצר אתמול את הלמידה לחלוטין וערך יום 
שוב התמלאו  והגנים במרחב ,ייחודי שכל כולו הוקדש למפגשים החברתיים, תחת ההגבלות המחייבות, ומדשאות המקיף

  :זה ועד שנחזור ללמידה, אך מיום ראשון הקרוב ישולבו במקביל ללמידההמפגשים החברתיים ימשכו מרגע בתלמידים. 

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

 חטיבה עליונה כלל השכבות י"ב-כיתות מב"ר ואומ"ץ בשכבות י'
 מתכונות, בגרויות -י"א+י"ב 

 היבטי תאוריה בלבד –המכללה  הכשרה מעשית, פרויקטים, הסמכות –י"ג+י"ד 

 : אשדוד תוגדר כעיר ירוקה/צהובההעיר ובהנחה ש ,23/2/21 מיום שלישי, –פעימה שנייה 

 למידה מרחוק למידה משלבת במקיף ומרחוק
 חטיבת הביניים כלל השכבות בחט"בחינוך מיוחד 

 שכבה י' שכבות י"א + י"ב
  כלל המכללה

 אשדוד תוגדר כעיר ירוקה/צהובה: העיר ובהנחה ש ,9/3/21 מיום שלישי, – שלישיתפעימה 

 למידה משלבת במקיף ומרחוק
 , חטע ומכללהחט"ב -המקיף כלל 

 

ביום  נחגוג כמשפח"ה . את יום המשפחה וראש חודש אדר המשפחהיום  –בימים אלו אנו מציינים שני מועדים משמחים 
משפחות  25 פנוי, עד. הכניסה חופשית על בסיס מקום מגוונות אפיהסייבר ומה בתכנית? סדנאות . 17-19:30בערב  ראשון 

משמגיע ומשכבה י'. הסדנאות יעברו כולם במשוב, פרטים באתר המקיף. ם ו תלמידים מוכשרייעביר בסדנא. את הסדנאות
ִנְכַנס ַאד  " -אמרת חז"ל הידועה לקיים את חודש אדר קמה וניצבת לפני כל יהודי הוראה חד משמעית  ים רִמשֶּׁ  "הְבִשְמח   ַמְרבִּ

 ,במקיף, גם. וזאת הזדמנות נוספת לציין כי ק הנדיבות ורצון הלב לתת ולהעניקמה שמסוגל לגרום לשמחת אמת הוא רו
 ראו בזאת הזמנה אישית.וכל המעוניין להצטרף  יש התנדבות מעוררת השתאות ,בימים אלו ,ואולי אף יותר

 

"מי שיתחסן יגן לא רק על עצמו ממחלה קשה, אלא גם מנהלי בתי החולים הגדולים בישראל קוראים לציבור להתחסן: 
חשוב לי להדגיש, אף אחד, וודאי שלא נוכל לנצח את הנגיף".  –גם על אחרים. עד עכשיו הנגיף ניצח אותנו. אם נתחסן 

, אנו ממליצים לכל המתלבטים למהר ולהתייעץ עם רופא המשפחהאנחנו, נחייב את מי מכם להתחסן, יחד עם זאת, 
 את החיסון ישירות למול קופת החולים האישית של בנכם/בתכם.לתאם  למהרתקבלה ההחלטה ולאחר שה

 

במידה והנך חש/ה ברע, ו/או חושד/ת שנחשפת/ה לחולה  ו/אובידוד ל נכנסתו/או חלילה הוגדרת כמאומת/ת אם 
כך ורק  – הכיתהאת מחנכ/ת  במיידי י/ובמקביל עדכן אנא אל תגיע/י למקיף עד לשלילת החשד!!! –מאומת/ת 

  האישית ונשמור על עצמינו ואחד על השני. אחריותנוכך, נממש את 
 שיסכן את חבריו ואת הצוות החינוכי, יתוחקר ותיעוד לכך יתויק  בתיקו האישי!!! תלמידכל 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
 שלומי פייער, מנהל המקיף           המון בריאות,
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