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 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  ושישה 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.
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ר חג הפורים והמשכנו לקיים את המפגשים החברתיים.השבוע ציינו את  ִנְכַנס ַאדָּ ים ִמשֶּׁ ה ַמְרבִּ ומי כמו  - "ְבִשְמחָּ
מועצת התלמידים  ובהתאם להנחייתבני המשפחה היקרים שלנו יודעים שגם בימים קשים מסורת לא שוברים!!! על כן, 

 התחפשו והגיעוהתלמידים  –איך לא!?! גם לתחפושות ו ,פעילויות כיתתיותחד לחגיגות שכללו מגוון רב של כל השבוע יו
 –יום ג'  יום שכולו ...גן חיות . –יום ב'  יום של כובעים משוגעים.  -יום א': או למשוב הכיתתי במצב רוח מרומם למקיף

ורת לקיים את מס המשכנו. במקביל בברכה התקבלותחפושת הבוא נראה אם נזהה...כל  –יום ד'  יום הפוך של בנים ובנות. 
העבירה את התחרות לזירת האינסטגראם הבית ספרי, מועצת התלמידים תחרות התחפושות נושאת הפרסים, אך הפעם 

התחפש לדמות מסדרת  3קיסר י התחפש לקטשופ. מקום שני: יונתן 5ראשון: לירן טלקר זמקום  –וכים הם שמות הז
רוע יאהשתלבנו גם עם  ובנוסף לפעילות הבית ספרית הענפה התחפשה להארלי קווין. 3. מקום שלישי: עדן יוסף יהטלוויזי

 מרחוק, קישור נשלח לכלל התלמידים לפעילות הצהריים ולפעילות הערב. פורים העירוני הענקה
 

אני שמח לעדכן כי בשעה טובה ובעקבות שינוי הסטטוס של רובע ח' לרובע צהוב גם אנחנו זוכים לעבור 
על פי המתווה המאושר תתקיים במקיף למידה משולבת לפעימה השנייה הנכנסת לתוקף מרגע זה, 

ידה בקפסולות, עד למ)למידה מקרוב ו סינכרונים(-שיעורים סינכרונים והיתר א 4)עד למידה מרחוק  :)היברידית(

 :(קפסולות למורה 4קפסולות לתלמיד, עד  2תלמידים לקפסולה, עד  20
 : , מיד בסוף חופשת הפורים1/3/21, שנימיום  –פעימה שנייה 

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

 שכבה י' שכבות י"א + י"ב
  כלל המכללה

 ירוק/צהוב/כתום בהיר: ריישאפעימה שתיכנס לתוקף רק במידה ורובע ח'  ,7/3/21, ראשוןמיום  – שלישיתפעימה 

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

 

 חשוב לציין, שהממשלה עדיין בדיונים להקדמת הפעימה השלישית???***
 ...אך נכון לרגע זה אלו לוחות הזמנים, נעדכן ככל שיהיו עדכונים

 בהצלחה!!! - )תלמידים שהיו בבידוד במהלך מועד א'( , מועדי נבצריםבשבוע הבא – בגרויות

  יח"ל. 5-יח"ל ו 3 - 10:00 ,שני, יום 1/3  -מתמטיקה  .1

 .Cשאלון  - 12:00 ,, יום חמישי4/3 –אנגלית  .2

 בהצלחה!!! -, והשלמת י"ג י"דתלמידי  – 11:00, , יום רביעי3/3בשבוע הבא,  –מועד אביב תשפ"א  מכללההסמכות 
 

 

ובהתאם למגבלות  ,מיותר לציין, כי אנו מעודדים את כולם, לציין את החג ומנהגיו, ככל האפשר –חופשת הפורים 
לסכן את בריאותם של התלמידים האחרים, ההורים, צוות המורים ואת המשך המחייבות, ועדיין מאחר ואין בכוונתנו 

תלמידי  למניעת השתתפות ם, תלמידים והורים, כאת מעורבותכם, כול בכל לשון של בקשהאבקש , תהבית ספריהפעילות 
ים מתכנן להשתתף במידה ומי מהתלמיד -המוני בניגוד להנחיות משרד הבריאות  אירועב ,מהלך החופשהב, המקיף

 .יתבדיקת קורונה שלילהמצאת אישור לאנחנו מבקשים שלא יחזור למקיף בתום חופשת הפורים ללא  במסיבות המוניות
 

 

אנו ממליצים 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!!! –ו/או חושד/ת שנחשפת לחולה מאומת/ת 

   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           וחופשה נעימה חג שמח, המון בריאות
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