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על,סוכותמחופשתהחזרהלקראת3-12בגילאיהתלמידיםלכללמהירותאנטיגןבדיקותחלוקת

תלמידיםהגעתלמנועובכך,לאאולקורונהמאומתהתלמידהאםלבדוקלהוריםלאפשרמנת

.התחלואהאתולצמצםבטוחההלימודיםשנתהמשךלאפשר,החינוךלמוסדותמאומתים

14-29/9התאריכיםביןלהוריםאנטיגןערכותמיליון1.6-כיחלק,א"מדבאמצעות,החינוךמשרד

.ללימודיםהחזרהלפני29/9בתאריךשתבוצעלתלמידמהירהביתיתבדיקהביצועלצורך

מטרהה

המשימה
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.מיליון1.6-כ,3-12בגילאיהתלמידיםלפוטנציאלחלוקה1.

.ומחלימיםמחוסניםכולל,זכאיםהתלמידיםכלל2.

.30/9בתאריךללימודיםהחזרהלפני,(בערב29/9הינוהבדיקהביצועמועד)לספטמבר14-29יהיוהחלוקהימי3.

ניידותעמדותועוד,המקומיותברשויותשיפתחועמדות,א"מדמתחמי220-א"מדבאמצעותמתבצעתהחלוקה4.

.החלוקהמערךלעיבוימגירהתכניתתכיןא"מד-מרוחקיםלישובים

.(12.3עד3גילאי,אוכלוסיןמרשםי"עפ)תלמידז"תי"עפזיהוי,אחתלערכהזכאיתלמידכל,אישיתהחלוקה5.

.בפוטנציאלההוריםלכללSMSשליחתתתבצעבנוסף,א"ומדהחינוךמשרדשלמשותףפרסוםמסעיבוצע6.

.החינוךמשרדעםמשותףשליטהל"חמיפתח,בעיותופתרוןשאלותעללמענהא"מדשלמוקדיופעל7.

.(שלילי/חיובי)בערכההשימושנתונילאיסוףמיחשוביתתכניתלהכיןיש,נאספוערכותכמהנדעהמבצעבסיום8.

הרעיון המסדר
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שלבים

מיליון ערכות  1.6רכש 

י מכרז  "עפ, א"י מד"ע

, משרד הבריאות

חלוקהעמדות והכנת 

"  קמפיין מלא"עליית 

המשך חלוקה בתחנות  

א  "עמדות מד)א "מד

מתחמים , נייחות

ניידות  עמדות , ברשויות

(  בפריפריה

'שלב ג 'שלב א

ביצוע הבדיקה  

י הורים"לתלמידים ע

מידע תוצאות איסוף 

'  י אגף מע"עהבדיקה 

מידע

'שלב ד

"  קמפיין שקט"עליית 

באמצעות סמס להורי  

14/9-התלמידים 

התחלת חלוקה  

א"בתחנות שקבע מד

'שלב ב
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6/914/929/930/9

א זוכה"מד

ר"מבבמכרז 

12/9

תחילת מבצע

חלוקה

חזרת התלמידים  

למוסדות החינוך

(ז"זיהוי ת)להורי התלמידים חלוקה ערכות 

גאנט

י "ביצוע הבדיקה ע

ההורים
א מקבל משלוח  "מד

ג"למרלוראשון 

ערכות300,000

19/9

עליית קמפיין  

מלא לאוויר
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-החינוךמשרד.1

.המבצעעלכוללתאחריות.א

.(טבלה)הפוטנציאלהגדרת.ב

:ופרסוםהסברהביצוע.ג

.(להוריםSMSמשלוח)"שקט"קמפיין1)

.(פורטלים,חברתיתמדיה,תקשורת)מלאקמפיין2)

:מידעמערכותאגף.ד

.א"מדנחיתהלדףלינקכולל,המשרד'מעי"עפההוריםלכללמזוההSMSהוצאת-ובמהלכומבצעבתחילת1)

הבדיקהתוצאותלדיווחנחיתהלדףהעברה,ערכהשאספוההוריםלכללמזוההSMSהוצאת-המבצעסוףב 2)

.המשרדגורמילכללמידעדשבורדויצירת(שלילי/חיובי)

:המחוזותתפקיד.ה

.ולמפקחיםלמנהליםהסברה1)

.'וכוברשויותהסברה,במבצעהוריםהשתתפותעידוד2)

השיטה והגורמים הפועלים

פוטנציאל מלאאוכלוסייה

מיליון1.45-כ'תלמידי גן עד כיתה ו

מיליון1.6-כ'תלמידי גן עד כיתה ז
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להורים עם לינק  הודעת סמס 
א"להרשמה באתר מד

(משרד החינוך)

כניסת הורים לרישום ועדכון  
(א"אתר מד)מקום איסוף 

DBז תלמיד וטלפונים הורים.מספרי ת
(משרד החינוך)

ז שעבורם נאספה  .של תDBעדכון 
(א"מד" )כספת"אקסל ב, הערכה

ז והצלבה מול  .במספרי ת DBעדכון 
(  משרד החינוך)בסיס נתוני תלמידים 

להורים שאספו ערכות עם הודעת סמס 
(משרד החינוך)לינק לדף נחיתה 

עדכון מערכות המשרד  
ושיקוף בדשבורד

(משרד החינוך)

תרשים זרימת המידע

דף נחיתה לעדכון פרטי  
התלמיד ותוצאת הבדיקה

(משרד החינוך)

הגעת הורים לנקודת איסוף ערכת  
אנטיגן ועדכון פרטים במאגר  

(א"מד)הנתונים 

משרד החינוך

א"מד
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-(ולוגיסטיקהרכשט"משל)הבריאותמשרד.2

ערכותמיליון1.6שלוחלוקהלרכשמכרזהוצאת.א

:המכרזעיקרי.ב

היעדאוכלוסיית,החינוךבמערכתביתיתלבדיקה"אנטיגן"מסוגמהירהבדיקהערכותלחלוקתהתקשרות1)

(ילדיםמיליון1.6-כמחלימיםכוללכ"סה)3-12בגילאיתלמידים

.תשרימחגיללימודיםבחזרהביתיתלבדיקהמענה2)

.אבמביתמ"ק30עדונגישהמלאהארציתבפריסההזוכהי"עלקצהמקצההינהערכותהפצת3)

.מהירדיווריכולתעם,חכמיםטלפוניםוללאעםלאוכלוסייהמלאמענה4)

.לספקים(כמויות/כתובות/ז"ת/טלפונים)פרטיםהעברתללא-פרטיותעלשמירה5)

.א"מד-במכרזהזוכה.ג

השיטה והגורמים הפועלים
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השיטה והגורמים הפועלים

-א"מד.3

.הבריאותמשרדלמכרזבהתאםערכותמיליון1.6שלרכש.א

.לקצה-מקצההחלוקהלנושאאחראי.ב

5160*
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א"מדשלהחלוקהמתחמי.ג

ברחבימתחמים220-בפרושא"מד1)

.הארץ

:במתחמיםהעבודהשעות2)

09:00-20:00.

נוספיםייעודייםמתחמיםיקיםא"מד(3

מרכזבשיתוף,המקומיותברשויות

.המקומיהשלטון

שינועוניידותעמדותתפרוסא"מד(4

כגון)הרלוונטייםובמקומותבפריפריה

.(החרדיבמגזר
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-התלמידיםהורי.4

.החלוקהמנקודתהערכותאיסוף.א

.סוכותמחופשתללימודיםהחזרהלפני,לספטמבר29בתאריךלילדהבדיקהביצוע.ב

:הבדיקהלתוצאותבהתאםפעולההמשך.ג

יגיעלאהילד,בערכההמופיעותהבריאותמשרדהנחיותלפיפעולה-לקורונהחיוביתתוצאה(1

.למוסדדיווח,החינוכילמוסד

.החינוכילמוסד30/9ביוםלהגיעיכולהילד-לקורונהשליליתתוצאה(2

השיטה והגורמים הפועלים
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ממשרד החינוך  SMSהורים שאספו ערכה מקבלים 29/9ביום 

(לצלם מסך)ס "הרישום מהווה אישור כניסה לביה הזדהות ורישום תוצאת בדיקה–כניסה לדף נחיתה 

אופציות3-ספטמבר ניתן לקבל תור ומיקום חלוקה ב14-29במהלך 

הגעה ישירה לתחנת חלוקה  
והזדהות במקום

א ונרשמים"נכנסים לאתר מד *  5160מתקשרים למענה קולי 

א"ממשרד החינוך שכולל לינק למדSMSבתחילת המבצע הורים מקבלים 

קבלת ערכה  , הגעה לתחנה
ורישום

הורדת ברקוד 
קבלת )רישום לתחנת חלוקה 

(  תור

קבלת ערכה ומידע–תרשים זרימה 
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משימהמיקוםואיש קשרטלפוןל"חמ

מרכזיל "חמ

החינוךמשרד 

050-6282332:יוסי עמירה

073-3931904/3: קווי'טל
.על כלל המבצעש"פולברםבניין 

+ א  "מדמשותףל "חמ

נציג משרד החינוך

052-4764884:רומוסשני 

*5160: קווי' טל

א"מד

קריית אונו

,  הפוניםפתרון בעיות להורים, עם תחנות החלוקהקשר 

דיווח  , ל המרכזי וממנו לשטח"בעיות לחמ/שאלותהעברת 

(ז"י ת"עפ)החלוקה על התקדמות 

פיקוד ושליטה


