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 בצל הקורונהבשנה"ל תשפ"א  הותשע 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  הרישום עד סוף החודש -מהרו לעודד 
 

 :מחוסנים ו/או מחלימים 90%-ל ושוב הדרישה היא למעלוגם השבוע יש עדכון למתווה, 
הפעם , )מסגרת כיתתית ללא הגבלת כמות( י"ב ללמידה מלאה-לא רק פתיחת כיתות י"א ו

 .הטיולים השנתייםיוחזרו מתוך הבנת הנחיצות ולא רק הלימודית, גם הנפשית, 
לחזור ללמידה מלאה ו/או לצאת אם תרצו באופן אישי, אני פונה אליכם, תלמידי י"א/י"ב, 

 !!!כבר היוםעליכם להתחסן בחיסון הראשון  -אין זו אגדה! לטיול השנתי, 
 

מאחורינו, ולהזכיר לכולנו, במקיף ה' אין המדובר על יום ייחודי, אנו מקפידים  יום המעשים הטובים
גאווה עצומה, לא הפסקתי . חשתי לעשות זאת כל יום, ועדיין תודה לכולכם על היוזמות המדהימות

  מהילדים לספר לכם מה עשו השבוע. בקשוהיו מעורבים, ואנא  - להסתובב ולהתפעל
, יום בו היום והלילה שווים באורכם, יום בו 21/3-, יום ראשון, היום השוויוןאנו מציינים בשבוע הבא את 

, ביום הבחירותשוויון, יומיים לאחר מכן, יום השעות האור שוות לשעות החושך, כולי תקווה שבניגוד ל
שהמדינה התשושה שלנו,  ולנו,כולי אמונה כי הרצון של כ ,דעתי האישית פחות רלוונטית ...נצליח להכריע

רוב יכריע, שהבחירות, תצליח להגיע להכרעה דמוקרטית, ובמילים אחרות שיהיה רוב, המערכות  תמארבע
שתצליח להגדיר וליישם ממשלה ונצליח סוף סוף, לאחר שנתיים לזכות במשילות ובממשלה מתפקדת, 

 ממשבר לבשורה.... –שתעשה שינוי שייצר תקווה  , ממשלהמדיניות
, מסתכלים סביב סביב..." ?שבא אביב יודעים איך" – אביבמסמן גם את סוף החורף ותחילת ה השוויוןיום 

הזדמנות וברמה האישית נותן לכל אחת ואחד מאיתנו  ,האביב מסמל לכולנו בעיקר התחדשות ופריחה
  .החירות, חג החופשלקראת חג הפסח, חג את מעשינו, וודאי ש ,נוספת לבחון את עצמינו

 משום שבו יצאו אבותינו ממצרים, מעבדות לחירות. - חג החירות
 איזו מילה קסומה, כולם מחכים לחופש. כל אחד מאיתנו המשפחות, התלמידים, -חופש  - חג החופש

לעצמו,  והמורים לא פחות. מהו, בעצם, החופש? במילון אחד הגדירו זאת כך: "מצב שבו אדם הוא אדון
מגבלות,  רשאי לפעול כרצונו ללא מגבלות". זהו, אם כן החופש: החופש לעשות מה שברצונך, ללא והוא

ולצערי לפחות בשלב זה אנחנו עדיין לא לגמרי יודעים אילו  ללא אילוצים, ללא לחצים מבפנים או מבחוץ.
 ?הסדרמגבלות יהיו בחג? ויותר מזה, איך נערוך את 

 

ומנצל את ההזדמנות הנוספת להודות לצוות  פסח שמח וכשר.חג משפחותיכם אני מבקש לאחל לכם ולבני 
אחריות, נחישות, זמינות אהבה, שליחות, מנהיגות,  הצוותים הוכיחו - המקיף, גם החינוכי וגם המנהלי

בדרכים זאת  עשה .בכל מתווה, ובכל מחיר..קשר עם ילדינו שמור על ל הצוות החינוכי ידע וגמישות.
פיתוח המיומנויות של 'לומד זאת תוך  עשה, שנועדו לחזק את הילדים ולהשרות בהם ביטחוןיצירתיות 
הלמידה  קידם אתמנטור, מלווה, מכווין, מעצב. מסטטוס של מורה לסטטוס של  ידע לעבורעצמאי', 

יצירתיות בתהליכי ההוראה, יוזמות אין  דרךמרחוק, הלמידה מקרוב והלמידה ההיברידית )המשולבת(, 
הקשר גם ללא מגע פיזי  שימר את. ובתוכם הצוותים המקצועיים יןערבות הדדית ב יןהפגחדשנות. וץ, ק

 שם כל משפח"ת המקיף.שמי ובתודה ענקית ב – פשוט פליאה! בכל דרך אפשרית. 
 לכם תלמידים יקרים על שיתוף הפעולה הרב, על הלמידה, ,תודה מכל הלב ויישר כוחולא פחות חשוב, 

ובכלל לאורך כל  ,במהלך שבוע המעשים הטובים ,השבועגם , ההתנדבות לעזור לאחריםגם על ו על הסיוע
 .השנה

 

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

 

  גם במהלך החופשה – את מחנכ/ת הכיתה במיידי י/אנא עדכן-בידוד ל נכנסתו/או חלילה הוגדרת כמאומת/ת אם 

 מנהל המקיף שלומי פייער,            חופשה נעימהו חג פסח שמח וכשר, מון בריאותה
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