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 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  ושלושה 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' 
היה  –חום החברתי הניסיון לאזן בין מערכות הלימוד למטלות, תוך מתן מענה לתחייבים להודות כי  – תעודות מחצית א'

הביחד שלנו, הורים תלמידים ומורים, אפשר ומאפשר לייצר אי יחד עם זאת, אני יכול לומר בגאווה גדולה כי מאתגר מאד. 
שמנו דגש עיקרי סביב מיומנויות הלמידה, פריסת משימות ומטלות לחלקים קטנים, . של וודאות בזמן של חוסר וודאות

לא לחינם בחרנו להצמיד גיליונות ההערכה שקיבלתם מהווים סיכום של הנעשה עד כה.   ועוד.וכיתתיים  מפגשים חברתיים
 תחילתה של תקופה חדשה אצל האילנותאחת וסופה של תקופה  מציינים בט"ו בשבט אנו . ט"ו בשבטאת חלוקת התעודות ל

 בה הניצנים של השפעת החיסונים הנוכחית, בעיצומה של ההתמודדות עם המגיפה,למציאות חיינו דומה מאוד וכל זה 
לכל תלמיד  תאישי לתקופה הנוכחית ומיועד להוות ולייצר תוכנית עבודההותאם  גיליון התעודה מתחילים להתגלות.

 ולפרגן לעצמכם על עשייתכם,את נקודות החוזק, הטוב,  לסמן, וריכם, יחד עם הלעבור על כל הערהותלמידה. אני ממליץ מאד 
זכרו שכל הצוות החינוכי יעזור לכם במימוש תוך בניית תכנית עבודה אישית. האתגרים הקיימים ו ת הקושיזיהוי נקודולצד 

 דואחת לא נשאיר אף אחאני מתחייב בפניכם כי לקושי הרב אך  כולנו מודעים !הצלחתנוהצלחתכם,  –התכנית האישית 
ו המציאות לה ייחלנו ופיללנו. יש כאן קהילה שלמה של הורים יקרים, היו גאים בילדיכם! לא זניתן. הנסייע ככל ו מאחור

צוות בית  ת.תלמידים ותלמידות שמביאים עצמם ללמידה והתקדמות. הרבה מכך בזכות התמיכה והעטיפה שלכם מהבי
  אל תהססו לפנות אלינו ולהפנות את תשומת לבנו. זה חשוב לנו. .לרשותכםויעמוד עומד עמד, הספר כולו 

פנינו אל עבר המחצית השנייה, עם המון תקווה שנסיימה בצורה אחרת ושונה. נמשיך לשאוף לדייק עצמנו בתהליכי הלמידה 
וההוראה, נמשיך ליצור פעילויות חברתיות לשבירת השגרה, נמשיך בפרויקטים אותם התחלנו ונתחיל חדשים, נמשיך לחשוב 

ל אחד מאתנו ברמת הפרט והכלל. בעיקר נמשיך לחזק את הקשר שכל כך יחד, תלמידים, הורים ומורים, מה נכון עבור כ
, על שלל תפקידיו, על העשייה החינוכית המקיףכלל צוות כם ההורים ולבהזדמנות זו אני רוצה להודות לחשוב בימים אלה. 

  !אה להיות שייך, גענקית תודהמורה טוב זו מתנה, ומשפח"ת מקיף ה' שלנו משופעת מתנות... והמקצועית ללא הרף. 
 

  :נוכחיה בהתאם למתווה משיך לפעולהמקיף י , בשלב זה,ועל כןהעיר אשדוד, נכון להיום, מוגדרת כעיר כתומה 
 (אנא היו בקשר עם מחנך/ת הכיתה לקבלת עדכונים, ככל שיהיו) :למידה מקרוב/מרחוק

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

 חטיבה עליונה כלל השכבות י"ב-י'בשכבות כיתות מב"ר ואומ"ץ 
 טכנאים והנדסאים –המכללה  זכאים לסיוע אישיהתלמידים עולים ותלמידים 

 :בחינות הבגרות

השבוע התקיימו בחינות הבגרות במתמטיקה, תלמידים מאומתים/מבודדים/חולים  ,מתמטיקה – + י"ב שכבה י"א .א
 .1/3למועד נבצרים מיוחד בתאריך ה גשתיוכלו ל

 .11/2-10, הרביעי וחמישיביום  פה-אנגלית בעל – שכבה י"ב .ב
 

אלפי ישראלים איבדו את חייהם בחודשים "גם מנהלי בתי החולים הגדולים בישראל קוראים לציבור להתחסן: 
 16האחרונים. רבים נוספים עוד ימותו אם לא נעשה יד אחת כנגד הנגיף. החל מאתמול רשאי כל אדם בישראל שגילו 

קשה, אלא גם על  . מי שיתחסן יגן לא רק על עצמו ממחלההזאת החיסון הוא צו השעהובמערכה  – ומעלה להתחסן
 ,וודאי שלא אנחנו ,חשוב לי להדגיש, אף אחד ".לנצח את הנגיףנוכל  –אחרים. עד עכשיו הנגיף ניצח אותנו. אם נתחסן 

, ולאחר להתייעץ עם רופא המשפחהו למהר אנו ממליצים לכל המתלבטיםנחייב את מי מכם להתחסן, יחד עם זאת, 
 את החיסון ישירות למול קופת החולים האישית של בנכם/בתכם. לתאם למהרשהתקבלה ההחלטה 

 

לחולה  ה/פתשנחש ת/ברע, ו/או חושד ה/חשהנך ו במידה ו/אובידוד ל נכנסת ו/אוחלילה הוגדרת כמאומת/ת אם 
ורק כך  – את מחנכ/ת הכיתה עדכן במיידיובמקביל  שלילת החשד!!!ללמקיף עד  אל תגיע/יאנא  – ת/מאומת

  עצמינו ואחד על השני.האישית ונשמור על  אחריותנוכך, נממש את 
 יקו האישי!!!בת  יתויקתיעוד לכך יתוחקר ו ,שיסכן את חבריו ואת הצוות החינוכי תלמידכל 

 המון בריאות,                                                                                                                                                                                                                                                                         
 שלומי פייער, מנהל המקיף
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