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 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  ושמונה 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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ם שהפיצו אור י, חזרנו ללמידה במקיף, המסדרונות שוב התמלאו בתלמידלשמחתנואז 
נכון, עדיין לצערי השגרה היא שגרת קורונה המחייבת אותנו לממש את המתווה  ותקווה...

וכמו שלתפיסתי אך גם כאן יש אפשרות להרחבת הלמידה הפיזית, , של משרד הבריאות
בלחץ של משרד החינוך אושר לתלמידי  - ולא באחריםצריך להיות תמיד, זה תלוי בנו 

לחזור ללמידה בכיתה אורגנית מלאה וזאת אך ורק במידה ויהיו באותה  י"ב'-וכיתות י"א' 
מרוץ . כבר אמרתי שזה בידינו, אז אכן, אנחנו בו/או מחלימיםמחוסנים לפחות  90%הכיתה 

כל  - תלמידים לרוץ להתחסןנו כולנו לעודד את היעל –שעת המבחן היא ברמה הכיתתית ו
 תיפתח באופן מלא 90%-להגיע לכמות מתחסנים ומחלימים מעל לכיתה שתצליח 

 !!!ומיידי
 : הם מלא מלא שיפתחו מרגע זההכיתות  -לפי המתווה החדש כבר מעדכן ש

 2, י"ב1י"ב –שכבה י"ב 
 

יוצא לדרך. טובים המעשים היום  , ואולי ביתר שאת,הקורונה בצל נגיףגם , 16/3יום שלישי, ב, בשבוע הבא
הטובים לראש סדר היום  יום מעשים טובים הוא יום בינלאומי המתקיים מידי שנה ומעלה את המעשים

החל מחיוך לאדם  -המסר העיקרי ביום זה הוא שמעשה טוב יכול להיות כל דבר הציבורי, בישראל ובעולם.
שפחה לארוחת צהרים או ביקור בביתו של שכן קשיש ועד להתנדבות בפרויקטים ברחוב, הזמנה של קרוב מ

והוסטלים, ניקיון חופים, מפגשים בין דוריים, ימי  למען החברה והסביבה כגון שיפוץ וצביעת מעונות יום
 כייף לאוכלוסיות נזקקות, הקמת גינות קהילתיות ועוד.

 ימים בשנה, בפעילות 365יום המעשים הטובים  , מציינים אתמקיף ה'מיותר לציין, כי במשפח"ת 
היום  לאורך כל השבוע וסביבוהענפה של ההתנדבות, אך עדיין נקיים פעילות ייחודית נוספת השוטפת 

יזמות חברתית בנושא אלימות כלפי נשים,  -לדוגמא  ,, בהתנדבות שכבתית/כיתתית/אישיתבינלאומיה
"לא משאירים ילדים באוטו", מייקאובר  נהיגה בטוחה,ניקיון חופים, אימוץ דיירי מעון נשים ויצ"ו, 

, קשר עם קשישי הרובע, קשר עם אוכלוסיות סיירת ריג'קטים ברובע, גמילות חסדיםלמתקנים במקיף, 
רכישת עציצים להוסטל "תמר", מארז למחלקת ילדים בביה"ח , את כוחות הביטחוןבסיכון, מפנקים 

 , המקרר השיתופי לנזקקים, ה"עץ הנדיב" )איסוף וחלוקת מוצרי יד שנייה(פעילות מש"ציםאסותא, 
אל גרין ולכל ובתודה מראש למובילות, רכזות המעורבות החברתית שירן גבאי ומירי פרי ועוד.

 בהצלחה לכולם.ו.. יממשו.ביחד עם התלמידים שלנו המחנכות/ים ש
 

 

 

  -, בעולם כבר התחסנו עשרות מיליוני אנשיםכל יום שעובר מסכן אתכם ואת יקירכם, רוצו להתחסן
אנו ממליצים לכל המתלבטים 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 
 

 

 ת נוספות וכיתפתיחה מלאה של זכרו, זה תלוי רק בנו!!!, חיסון תלמידי י"א/י"ב יאפשר ו המון בריאות
 מנהל המקיף שלומי פייער,
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