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 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  שבעהו 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 
 

 
 

 מאז שהנגיף פרץשבועות בצל הקורונה בשנה זו וכמעט שנה שלמה  27לאחר בשעה טובה ו
 רובע צהוב כבעקבות הסטטוס של רובע ח' ו

 , 7/3/2021 -לישית שתיכנס לתוקף מיום ראשון הלעבור לפעימה הש נזכהגם אנחנו 
 חוזרים ללמידה במקיףכולנו אנחנו 

 י"ד.-לכלל השכבות ז' (גם מקרוב וגם מרחוק למידה משולבת )היברידית
 יופצו באמצעות מחנכי הכיתות המערכות

 
 התלבטות קצרה, האם לחשוף את פרטי המתחסנים? ,לרגל החזרה הצפויה, התלבטתי, האמת

 כון להיום:להלן הנתונים נועל כן,  !שקיפות מקסימליתעל ר ואך במשפח"ה כמו במשפח"ה חשוב לשמ
  המקיף צוות

 96% –החינוכי 
 100% –המנהלי 
 16מעל גיל תלמידים 

 48% –שכבהי' 
 47% –שכבה י"א 
 61% –שכבה י"ב 
 77% –שכבה י"ג 
 67% –שכבה י"ד 

 

 

  -, בעולם כבר התחסנו עשרות מיליוני אנשיםכל יום שעובר מסכן אתכם ואת יקירכם, רוצו להתחסן
המתלבטים אנו ממליצים לכל חשוב לי להדגיש, אף אחד, וודאי שלא אנחנו, נחייב את מי מכם להתחסן, יחד עם זאת, 

 .את החיסון ישירות למול קופת החולים האישיתלתאם  למהרו, 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 
 

 

 . מצרף בקבצים נפרדים את ההנחיות המחייבות את כולנו בחזרה ללמידה במקיף
 ם הצהרת בריאות מלאה וחתומה. על הגעה למקיף ע הקפידוימויות בשער כדי להימנע מאי נעב

 .עם אישור מחליםגם בנוסף חרונה חלה חובה להגיע כל תלמיד שאומת לאעל 
 

 ומצפים לבואכם המון בריאות
 
 

 מנהל המקיף שלומי פייער,

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

