
 
 
 
 
 
 

 
 אשדוד 14670רובע הסיטי ת.ד.  60מקיף ז' הקריה, רח' העצמאות 

 08-8540890פקס  08-8649365טל' 

mekifz.edu2.org.il 

 משרד החינוך   מינהל החינוך  

1/2/21 
 

 לקראת שנה"ל תשפ"ב  -  אגרת לתלמידי כיתות ו' ולהוריהם
 

 תלמידים והורים יקרים,

 הצוות החינוכי של מקיף ז' מברך אתכם על הצטרפותכם הצפויה למשפחת מקיף ז' "הקריה". 

מקיף ז'  שם לו למטרה לאפשר השתלבות מיטבית שלכם, ההורים והתלמידים במסגרת  

 החדשה, למתן את החששות ולהקל על המעבר. 

כולנו תקווה כי תמצאו במקיף ז' מסגרת לימודית, חברתית וערכית המושתתת על ערכי  

 אהבת המולדת, אהבת האדם, מצוינות ולמידה משמעותית. 

נקודת ציון חשובה       .   היסודי בביה"ס    מחצית ב'הנכם ניצבים בפני   זה מהווה  שלב 

לפתוח דף חדש ולחזק את  באפשרותכם    ובעתידכם הלימודי.  לחטיבת הביניים    בדרככם

העצמאי. הלומד  ציונים    מיומנויות  בהיעדר  כי  להדגיש  מבקשים  עליכם  מספריים  אנו 

על   למופת להקפיד  לשיעוריםתלמידאות  סדירה  כניסה  השתתפות    ,   סינכרוניים  : 

 וכדומה. , הגשת מטלות במועדן שיעורבכל   פעילה

המעבר מביה"ס היסודי לחט"ב ולתיכון מלווה בחששות ובתהיות לצד שאיפות ותקוות,  

וכן בשל הדאגות    בשל היותו כרוך בשינויים לימודיים וחברתיים במסגרת הבית ספרית

מהתפתחותו של  שינויים ומעברים הינם חלק בלתי נפרד    הבריאותיות בשל נגיף הקורונה.

 האדם והם הזדמנות נפלאה לצמיחה ולהתקדמות. 

 

   בימים אלה אנו פותחים בתהליך הקליטה של בוגרי כיתות ו' למקיף ז'.

.  בתי הספר היסודיים המזינים את מקיף ז'הרישום לביה"ס מתבצע באופן אוטומטי עפ"י 

יכול למלא באתר הרשות   רות העירוני(  )בפורטל ההעבתלמיד המעוניין בביה"ס אחר 

 בקשת מעבר לביה"ס אחר ולציין את נימוקיו למעבר.
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 :תכנית מעברים

 מנהלת חט"ב עם מנהלות ביה"ס היסודי .מנהלת ביה"ס וערכות של  י מפגש ה ✓

 בחודש פברואר/מרץ. בוגרי כיתות ו' בביה"ס היסודיים   מפגש של הצוות החינוכי עם ✓

 היכרות והסבר לגבי תכנית המעבר והקליטה בתיכון. ✓

  19:00בשעה  27/1/21בנערך    ל התלמידים לקראת המעבר לחט"ב הורים לכל ערב ✓

 המצטיינים )מופ"ת ועתודה מדעית טכנולוגית( חשיפה לכיתות  גם  ובו

 . 14:00-16:00בשעות    7/3/21 - ב  ראיונות לכיתות המצטיינים ✓

יקים ותימשך שלושה שבועות )מועדים מדו 1/6/20תחל במדעית מכינת מופ"ת +  ✓

 מסרו בהמשך(  יי

 )פיסי /מקוון(.מאיבחודש  יום פתוח – ביקור של בוגרי כיתות ו' בביה"ס מקיף ז' ✓

מסירת מידע חשוב ורלוונטי לגבי    – פדגוגי עם יועצות ומחנכות ביה"ס היסודיים שיח  ✓

 התלמידים. 

 – הכרות עם מחנכת הכיתה ותלמידי הכיתה בסוף חופשת הקיץ   – מכינת שילוב ✓

 25-26/8/21 

 6/9/21יתקיים בתאריך  תש"פ עם פתיחת שנה"ל  – ערב הורים  ✓

 

 

 את המיטב על מנת להקל   הצוות החינוכי של ביה"ס עומד לרשותכם ועושה

 על השתלבותכם בביה"ס ומאחל לכם בהצלחה !
 

                                                             Mekifz.edu2.org.il  לרשותכם אתר ביה"ס המכיל מידע רב על ביה"ס:

 
 

כנית המחול הבית ספרית מוזמן  ולתלהתקבל  נ/ת המעוניי  ה /תלמיד – מגמת מחול 

 . 054-6459585ליצור קשר עם רכזת המגמה ,הגב' קטרינה רוטרדמסקי 

 

 

 

 בברכה,                                                     

 צוות הייעוץ                          יפעת שרף                                סבג עליזה

 מנהלת חט"ב                        מנהלת ביה"ס                         

 
 


