
 מקיף ה' אשדוד                                                 
 והנדסאיםיסודי ומכללה לטכנאים -בי"ס על                                                                     

 בס"ד

 

  בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  וחמישה עשריםשבוע  מכתב המנהל
( מכלל העיר לבקש העברה למקיף היסודיתלמידים בוגרי כיתות ו' )מסיימי  עודדנוגם בשבוע זה משפח"ה יקרה, 

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

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

aheret-https://ashdod.automas.co.il/lemesgeret 
, תודה . בסדנאות סייבר ואפיה מגוונות17-19:30חגגנו כמשפח"ה  ביום ראשון  בערב  -השבוע ציינו את יום המשפחה 

מפגשים חברתיים בשטח  השבוע המשכנו לקייםי"א. -ענקית לתלמידים המסורים שהעבירו את הסדנאות משכבה י' ו

 ולשמחתנו מלאה ימשכו מרגע זה ועד שנחזור ללמידההמפגשים החברתיים גנים במרחב. בו, מדשאות המקיףבהפתוח, 

  .במפגש תלמידים 20לעד  תעלההגבלת כמות התלמידים לקבוצה  21/2/21-מיום ראשון ה

שיעורים  4)עד למידה מרחוק  :על פי המתווה המאושר תתקיים במקיף למידה משולבת )היברידית(

קפסולות לתלמיד, עד  2תלמידים לקפסולה, עד  20 למידה בקפסולות, עד)למידה מקרוב ו סינכרונים(-סינכרונים והיתר א
 .21/2בעקבות המתווה המחייב בנינו מערכת חדשה לכלל השכבות שתיכנס לתוקף מיום ראשון הקרוב  .(קפסולות למורה 4

 :אחדד רק את המשמעויות הנוכחיות למקיף
  :מאחר ורובע ח' בשלב זה מוגדר רובע כתום פעימה זאתנאלץ לממש    , 11/2/21, תאריךמ –פעימה ראשונה 

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

 י"ב-כיתות מב"ר ואומ"ץ בשכבות י'
 חטיבה עליונה כלל השכבות

 מתכונות, בגרויות -י"א+י"ב 
 היבטי תאוריה בלבד –המכללה  הכשרה מעשית, פרויקטים, הסמכות –י"ג+י"ד 

 : בהיר כתום/צהוב/ירוק  ח' יוגדר רובעו פעימה שתיכנס לתוקף רק במידה  ,21/2/21, מיום ראשון הקרוב –פעימה שנייה 

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

 שכבה י' י"א + י"בשכבות 
  כלל המכללה

 :בהיר כתום/צהוב/ירוק  ח' יוגדר רובעו פעימה שתיכנס לתוקף רק במידה ,7/3/21, ראשוןמיום  – שלישיתפעימה 

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

 

 בהצלחה!!! – הו"בעברית לתלמידי י"א בגרות ב, יום שלישי, 23/2 :בשבוע הבא – בגרויות

ר" ִנְכַנס ַאדָּ ים ִמשֶּׁ ה ַמְרבִּ נציין את חג הפורים, ומי כמו בני המשפחה היקרים שלנו יודעים שגם בימים הבא שבוע ב - "ְבִשְמחָּ
 יש להדגיש כי לבישת תחפושת - ריחוק ומיגון אישיהגיינה, תחת ההגבלות המחייבות )על כן, קשים מסורת לא שוברים!!! 

כל השבוע ייוחד לחגיגות: פעילויות מועצת התלמידים  הנחייתהתאם לבו( אינה פוטרת מעטיית המסכה על הפה ואף
)משלוח  טוק, סרטונים מצחיקים, גמדים וענקים-? חוגגים ועושים מצווה, תחרות סרטוני טיקתלמיד במסיכהכיתתיות )

, מי (רגישויות רפואיות לב לילדים אלרגים/עםתוך שימת  אפשרי במארזים סגורים שיחולקו בסוף יום הלימודים -מנות 
: או למשוב הכיתתי במצב רוח מרומם למקיףמתחפשים ומגיעים וועוד(. עיגולי השמחה של דסי רבינוביץ ייסר? 'יהיה הצ

בוא נראה  –יום ד'  יום הפוך של בנים ובנות.  –יום ג'  יום שכולו ...גן חיות . –יום ב'  יום של כובעים משוגעים.  -יום א'
אנו נמשיך לקיים את מסורת תחרות התחפושות נושאת הפרסים, אך . במקביל אם נזהה...כל תחפושת מתקבלת בברכה

מועצת התלמידים העבירה את התחרות לזירת האינסטגראם הבית ספרי, כל שעליכם לעשות הוא לשלוח תמונה הפעם 

בצהריים(, לצרף  13:00)עד  24/2-ועד יום רביעי, ה 22/2-ני, ה( מיום שmakif.h.Ashdodלאינסטגראם של המקיף )
 בערב.  19:00בשעה  24/2-שמות הזוכים יתפרסמו ביום רביעי השם+כיתה+הסבר קצר על התחפושת.  -מתחת לתמונה 

 

ממליצים אנו חשוב לי להדגיש, אף אחד, וודאי שלא אנחנו, נחייב את מי מכם להתחסן, יחד עם זאת,   -רוצו להתחסן 
 .את החיסון ישירות למול קופת החולים האישיתלתאם  למהרו, לכל המתלבטים למהר ולהתייעץ עם רופא המשפחה

 

 

 ך חש/ה ברע, במידה והנ ו/אובידוד ל נכנסתו/או חלילה הוגדרת כמאומת/ת אם 
  אנא אל תגיע/י למקיף עד לשלילת החשד!!! –לחולה מאומת/ת  ו/או חושד/ת שנחשפת

   האישית ונשמור על עצמינו ואחד על השני. אחריותנוכך ורק כך, נממש את  – את מחנכ/ת הכיתה במיידי י/ובמקביל עדכן
 שיסכן את חבריו ואת הצוות החינוכי, יתוחקר ותיעוד לכך יתויק  בתיקו האישי!!! תלמידכל 

 

 שלומי פייער, מנהל המקיף           וחג שמח המון בריאותרוצו להתחסן, 

https://ashdod.automas.co.il/lemesgeret-aheret

