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 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות 

 האזוריותראשי המועצות 
 
 

 שלום רב,
 
 

 היערכות לקבלת ערכות בדיקה מהירות לתלמידים הנדון:
 

 
הלימודים שהוצג לכם במפגש מיום -בהתאם למתווה הבדיקות לקראת פתיחת שנת

 נערך משרד החינוך להפצת הערכות לרשויות. 16/8/2021

הלימודים לתלמידי הגנים, -שעות לפני פתיחת שנת 24לבדיקה ביתית הערכות נועדו 

 בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.

 

 : רשויות העירוניותב

 משרד החינוך יפיץ את הערכות ישירות לכל מוסד -בתי ספר

המשרד יפיץ את הערכות למוקד העירוני שתקבעו, לצורך איחסון עד לפתיחת  -גנים

 המוקדים לחלוקה. 

 הערכות ארוזות לפי המוסדות ומספרי התלמידים שבהם.

 

 :האזוריות ברשויות

משרד החינוך יפיץ את הערכות למועצות, והן תהיינה אחראיות לפזרן למוסדות 

 החינוך. 

 הערכות ארוזות לפי המוסדות ומספרי התלמידים שבהם.

תי בנוסף, תקבל כל רשות אריזה נוספת לתלמידים שלומדים במרחק משמעו

 מיישובכם בכדי להקל על ההורים ולמנוע מהם נסיעה רחוקה לקבלת הערכות.

לצורך כך, נבקשכם למנות אדם מטעמכם שפרטיו יועברו למשרד החינוך, ותפקידו 

הספר לפתוח ולהנחות את המובילים היכן לאחסן -לעדכן את האחראי מטעם בית

ריך את האחראי על מקום הערכות במוסד, עם הגעתם לרשות. בנוסף, יהא עליו להד



 

 

הילדים. מועד אספקה משוער, בין -האחסון הרשותי לצורך קליטת הערכות לגני

  25/8-29/8התאריכים: 

 

פרטי את  anatd@masham.org.ilלכתובת דוא"ל: נבקשכם להעביר בדחיפות 

 איש הקשר הרשותי: 

שם רשות, כתובת האיחסון הרשותית, שם  ם הבאים:אנא העבירו את הפרטי

 האחראי, תפקיד ומספר טלפון נייד.

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 אשכנזי                     יגאל סלוביק                       שלמה דולברג איציק
 נכ"ל                                מנכ"למנכ"ל                               מ

 המקומי משרד החינוך                     מרכז השלטון               האזורי שלטון מרכז ה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, יו"ר מרכז השלטון המקומי –חיים ביבס מר 
 האזוריראש המועצה האזורית מרחבים, יו"ר מרכז השלטון  –שי חג'ג' מר 
 ין, יו"ר ועדת חינוך מרכז השלטון המקומיהע-ראש עיריית ראש –שלום בן משה מר 
 ראש המועצה האזורית רמת נגב, יו"ר ועדת חינוך מרכז השלטון האזורי –ערן דורון מר 

 מנכ"ל משרד הבריאות –פרופ' נחמן אש 
 סמנכ"ל אסטרטגיה וקשרי ממשל, רמ"ט יו"ר –לירון דורון לוי גב' 
 מקומיסמנכ"ל חינוך רווחה וחברה, מרכז השלטון ה –מיכל מנקס גב' 
 ראש מינהל ביטחון וחירום, מרכז השלטון המקומי –יוחאי וג'ימה מר 
 ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון האזורי –מירב בן שימול גב' 
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