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 הורים יקרים,

 בדיקות אנטיגן -נגיף הקורונה מוקדם של בדיקות לגילוי מבצע חלוקת 

ת ובדיקרכישת מיליוני כאשר אחד מהם הוא  -משרד החינוך במספר מישורים פועל על מנת לאפשר את קיום הלימודים בצורה בטוחה 

. משרד החינוך, באמצעות מוקדם של הנגיף לגילוי  וחלוקתן להורי התלמידים על מנת לאפשר  מהירה( קורונה )בדיקהביתיות אנטיגן 

 בימים  החלוקה תתבצע. 3-12י אליתלמידים בגכלל הלמיליון ערכות בדיקת אנטיגן  1.6בימים אלה במבצע שני של חלוקת מד"א, יוצא 

לספטמבר( ערב החזרה ללימודים מחופשת  29על מנת שהבדיקה תבוצע ביום רביעי כג' בתשרי ) לספטמבר( 14-29ח' עד כג' בתשרי )

 סוכות. 

 

 שיטת החלוקה ודגשים : 

שלא כמו במבצע הקודם, הערכות יחולקו הפעם באמצעות מד"א בתחנות חלוקה ומתחמים ייעודיים שיפתחו ברחבי הארץ,  (א

ההורים יכולים להירשם לקבלת תור לאיסוף הערכה באמצעות כניסה לקישור שישלח אליהם בהודעת סמס ממשרד 

להגיע ישירות לתחנת החלוקה הקרובה ולאסוף את  ניתן גם *, או להיכנס לאתר מד"א.5160החינוך, או להתקשר לטלפון 

 הערכה ללא קביעת תור.

במקביל לשליחת הודעת הסמס תישלח גם הודעה קולית לבעלי "טלפון כשר", כאשר בהודעה ההורה יוכל להקליד פרטים  (ב

 ולקבל תור לאיסוף הערכה בתחנת החלוקה הקרובה למקום מגוריו.

באמצעות הצגת ברקוד שקיבל בקביעת התור באתר, או באמצעות הצגת  ההורה יתבקש להזדהותבתחנת החלוקה   (ג

 וספח.תעודת זהות 

  -ביצוע הבדיקה בבית התלמיד  (ד

 הורים פורטלב בהתאם להנחיות היצרן, לשימושכם ניתן לראות סרטון הדרכה לשימוש בערכה   הבדיקה תתבצע ע"י הורי התלמיד

תוצאות הבדיקה  -לספטמבר(  29ביום רביעי כג' בתשרי )החזרה ללימודים מחופשת סוכות ערב חשוב שהבדיקה תתקיים  .אנטיגן

 .שעות 24 -תקפות ל

  -יך מדווחים על תוצאת הבדיקה א (ה

  את תוצאות הבדיקה. תמלאוה קישור לדף שבו להורים וב תשלח הודעת סמס( 29/9)ביום רביעי כג' בתשרי  (1

 . )רצ"ב( ופס ידני שיימסר על ידי התלמיד/הורה בבית הספר/גןט (2

  PCRבמקרה והתוצאה הינה חיובית עליכם להמשיך ולפעול עפ"י הנחיות משרד הבריאות , ולפנות לביצוע בדיקת  (3

 בה תתבקשו לעדכן האם עשיתם שימוש בערכה. SMSבקהילה. בנוסף, בסיום המבצע תקבלו הודעת 

                                                    

 בריאות איתנהלכם ומאחלים פעולה השיתוף אנו מודים לכם על 
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https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/antigen4
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/antigen4
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  לתלמיד/האישור הורים על ביצוע בדיקת  אנטיגן ביתית טופס 

 

 

 אל:  מנהל/ת ביה"ס / מנהלת הגן  __________________________

 

 _______ת"ז _____________מאת:  הורי התלמיד/ה ___________________   

 

את הבדיקה ביצעתי לבני/בתי קיבלתי ערכת בדיקת קורונה מהירה  מסוג "אנטיגן" והריני לאשר כי 

 הביתית בתאריך ______________ .

 

 , כלומר בני/בתי אינו מאומת/ת לקורונה.הייתה שליליתתוצאת הבדיקה אני מצהיר כי 

 

  :הערות 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

-----------------------------  --------------------------  ------------------- 

 תאריך          חתימה    שם ההורה

 

      תוצאת הבדיקה הייתה חיובית משמעותה כי בנך/בתך כנראה באם   -, על פי הנחיות משרד הבריאות הורה יקר

 ( בעמדת הבדיקה של פקע"ר הקרובה למקום מגוריך.PCR) פנה לבדיקת קורונהמאומת/ת לקורונה, אנא 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך


