


 

 
 

 
 

 :תקציר מנהלים
 

מסע הסברה ממוקד בנושא התחסנות מפני נגיפי קורונה בקרב מורות ומורים  התוכנית:
 (מלמדים במוסדות חינוך (על יסודיים) במגזר החרדי

 
למימון (טנטטיבית: בהתאם לצורך ו -סיום  5.1.2021יום שלישי,  –התחלה  תדירות:

30.4.2020( 
 

ן הסברה מקצועי ומונחה השקפה פיתוח, הכנה, הפקה, שיווק והפצה של קמפיי הפעילות:
חרדית בבריאות הצבור לעידוד התחסנות מפני נגיף קורונה בקרב נשים, גברים 

 ויותר) במגזר החרדי 16וצעירים (בני 
 

 סמינר בית יעקב שצ'רנסקי (מלכ"ר) הפקה וניהול:
 

צוות בראשות דר' ינון שנקר, מומחה בתוכניות התערבות קהילתיות בבריאות  ניהול מקצועי:
 הציבור

 
כלל ארצית, בדגש על רשויות מקומיות, ארגוני חינוך במגזר החרדי. הערכה  תפוצה:

 ישובים. 25 -חרדים ב 210,000שמרנית: "כיסוי" אפקטיבי של 
 

 INKIND :50,000 -ו₪  411,194ב מבוקש: מצ"ב הצעת תקציב מפורטת. תקצי עלויות:
  ₪ 

 
-15%השקעה לאדם; צפי השפעה על שעורי התחסנות: עליה מיוחסת ₪  1.95 תועלת:-עלות
12% 



 

 
 

 
 מורות בסמינרים ומוסדות חינוך חרדים נוספים –הסברה בנושא חיסוני קורונה 

 קמפיין ארצי לעידוד התחסנות
 

 
  התוכנית

סנות מפני נגיפי קורונה בקרב מורות ומורים (מלמדים מסע הסברה ממוקד בנושא התח
 במוסדות חינוך (על יסודיים) במגזר החרדי. תוכנית זו תסייע לגורמי הממשלה (משרד הבריאות,

 70%פיקדו העורף, משל"ט קורונה לאומי, משרד החינוך) במאמץ הלאומי להגיע להתחסנות של 
 מן הצבור הישראלי מפני נגיף קורונה.

 
 :שלוש מטרותעל אוכלוסיית מורות ומלמדים באה להשיג הדגש 
ומעלה בשלב זה) להפצת מידע  16צעיר (בני ההדור  –דעה ומחנכי -רתימת מובילי .1

 והחיסונים עצמם בדוק, מהימן ואחראי על אודות ההתחסנות כנגד נגיף קורונה
 דוגמה אישית: בשאיפה לאחוז מתחסנים גבוה יותר בקרב אוכלוסיית המטרה .2
ן כלים למורות ומלמדים, אשר פוגשים כל שנה אלפי תלמידות ותלמידים, כדי מת .3

 להתמודד בעתיד עם אתגרי חינוך והסברה בנושא הקורונה.
 

   לוח זמנים
ולמימון. הפעילות תתחיל רק לאחר  בהתאם לצורך -סיום  5.1.2021יום שלישי,  –התחלה 

 התחייבות
 למימון.

 
 אוכלוסיית היעד

בוגרות שפעילות  20,000נכון להיום יש מעל  –ונות השנים האחר 30-שצ'רנסקי בבוגרות סמינר 
. הפריסה 8,000 –באמצעות מייל וטלפונית עם עוג כ 7,000 -בשדה החינוך. יש לנו קשר עם כ

שלוחות פיזיות בבית שמש, רצית בעשרות ערים וישוביים. בנוסף, למוסד א -הגאוגרפית שלהן
קשר מצוין עם רשויות מקומיות בהן ריכוזים גבוהים של אוכלוסייה אשדוד ובי"תר עלית וכן 

פתח תקוה, תל אביב, חולון, בת ים, אשדוד, נתיבות, אופקים, חיפה, בני ברק, אלעד, חרדית: 
 רכסים, ירושלים.

 
ערים.  25-מחנכים משפיענים ב 7,000 – 5,000להערכתנו, ניתן להגיע לחשיפה אפקטיבית בקרב 

בני משפחה  10 –כל אחת ואחד מהם יגיעו עם מסרי ההתחסנות ל , בהערכה צנועה
אנשים במעגל החברתי הרחב יותר (בתי כנסת, מסגרות  20קרובה לפחות ועוד \גרעינית

 לכל הפחות. 210,000לפיכך: כיסוי יעיל של התוכנית מוערך ב: שכונתיות). 
 

 המוסד
וסד המאוגד כעמותה (מלכ"ר). נ הוא סמינר חרדי תל אביב-בית יעקב– סמינר שצ'רנסקי

הרב מאיר שצ'רנסקי שהקים אותו כסניף לתנועת מייסד הסמינר  .1933בתל אביב בשנת 
עבר  1972בית יעקב שפעלה במזרח אירופה. עם פטירתו של הרב מאיר שצ'רנסקי בשנת 

-ניהול את הסמינר לידי בנו הרב בנימין שצ'רנסקי, במקביל ניהל את הסמינר החל משנות ה
הרב משה צבי רייס. הרב בנימין שצ'רנסקי הקים בבני ברק שלוחה של הסמינר  90

המיועדת להשתלמויות למורות, השלוחה נקראת "בית המורה". הסמינר השתייך ליישוב 
מאז פטירתו של הרב בנימין שצ'רנסקי שן. החדש וראה עצמו ליברלי יותר מאנשי הישוב הי

  .חק שצ'רנסקימנהל את הסמינר הרב יצ 2018בשנת 
 

הסמינר התפתח מאד במהלך השנים ומהווה מודל להכשרה והתפתחות של סגלי הוראה 
סניפים מרכזיים: תל אביב, בני ברק, אשדוד, בית  5ומתכשרות בפריסה ארצית. לסמינר  

בכל הסניפים. בוגרות הסמינר עד  3,000שמש וביתר עלית. מספר הלומדות בכל שנה כ 
ובהשתלמויות למורות. הוא מקיים  בתוכניות הכשרה לגננות ומורות אלף 50: מעל 2020

–מכון ווינגייט, אגף שפ"י  ,מכון ברנקו וויס, 360שתופי פעולה עם: רשויות מקומיות, תכנית 
 .מכון מופ"ת משה"ח,

 
קורס קידום בריאות במערכת החינוך בסמינר שצ'רנסקי הנו היחיד בתחום זה בארץ למורות 



 

 
 

עו"ה. אשר קיבלו תעודת הכרה ממשרד הבריאות  500למדו בקורס זה:  חרדיות. עד כה
 והחינוך

 
 

  צוות מנהל מקצועי
 תק רב שנים. מומחה בבניית תכניות לימודיםמנהל פדגוגי בעל נסיון וו -הרב מנחם שצ'רנסקי 

 
 , אחראית פרויקטים ושיתופי פעולה בעמותה, מנהלת אדמיניסטרטיבית –גב' מלכה יעקב 

 
זת פדגוגית. מומחית מקדמת  בריאות בבתי ספר על יסודיים. מורה ורכ -לאה אדלר גב' 

 תהליכים בית ספריים בהובלת
 

, בני ברק.  מייסדת ומנהלת מרכז מידע לבריאות האישהרו"ח,   –גב' שושנה גולדפינגר 
 יועצת לתכנית 

 
ת הצבור. יועץ ארגון בפתוח תוכניות התערבות קהילתיות בבריאו יועץ בכיר – דר' ינון שנקר

 COVID-19ת עם . הכשרה: הערכות לאומית להתמודדוCOVID-19הבריאות העולמי בנושא 
ופריסה של חיסונים (שפעת) ברמה הלאומית. דוקטור בהוראת המדעים ובריאות הצבור 

(בארץ ובעולם) מהאוניברסיטה העברית ירושלים. מדען בארגון הבריאות העולמי. בעל ניסיון 
רבותית ת-רבשיתוף תושבים, חיזוק מנהיגות קהילתית תוכניות לימודים בבריאות, פתוח ב

התמודדות עם בבריאות הציבור. וקמפיינים תקשורתיים מומחה מניעה, חוסן קהילתי  .וחדשנות
19-COVID (קורונה) מנהל פרויקטים . מומחיות וניסיון נוספים: (ירושלים) ברשות המקומית

 בנושאי: אורח גם מבוקשמרצה (טווח קצר וארוך), יועץ בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, מדריך ו
למנהיגות  VELJI. זוכה פרס הרשות מקומית . מעורה במערכות חיים בריא (קידום בריאות)

 חיים.   הצלתוחדשנות בבריאות ואות "אומץ" על 
 

 הפעילות
סת השפעה אישית ("סוכני שינוי"), מכבדת תרבות והשקפה דתית פעולת הסברה חינוכית, מבוס

תוח, הכנה, הפקה, תקשורתי. פי -ומקצוענית הן בתחום בריאות הציבור והן בהיבט החינוכי
ן הסברה מקצועי בבריאות הצבור לעידוד התחסנות מפני נגיף קורונה שיווק והפצה של קמפיי

 ראה פירוט בהמשך. – במגזר החרדי ויותר) 16בקרב נשים, גברים וצעירים (בני 
 

 ערוצים
פלטפורמה קלאסית להנגשת קורסים בלמידה מרחוק.  – GOOGLE CLASSתוכנית  .1

 מבוססים למידה עצמית , משוב ורפלקציה
מערכת טלפונית המאפשרת הקמת חדרי לימוד אודיופוניים באופן  –שידור טלפוני  .2

ים לתוך החדרים שבמערכת. השומעים ינכרוני . המרצים מקליטים שיעורס-סינכרוני וא
מסרים. המרצים יכולים לקיים שיחות ועידה \יכולים להאזין בניהול עצמי שלהם בשעורים

 רב משתתפים בזמנים קבועים
הסרטה של שיעורים מוקלטים מראש וצריבתם על אמצעי קצה  –תקליטורים  .3

 ך בחיבור אינטרנטשאוכלוסיית המטרה לקמפיין יכולה לצפות בו באופן ביתי ללא צור
 עריכה של דפי מידע, פליירים, תדריכים ופעילויות  –מידע כתוב  .4
 

  תועלת-עלות
 12%-15%השקעה לאדם; צפי השפעה על שעורי התחסנות: עליה מיוחסת ₪  1.9

 
 ניטור והערכה מקצועיים

חקרי לבצוע הערכה מעצבת ומסכמת של התוכנית והפקת מ\ייבחר מוסד אקדמי ,במכרז סגור
ו"ח מסכם לפרסום. התמיכה התקציבית בהערכה זו תעודד הגשת בקשה לגרנט ממשרד המדע ד

 . COVID-19במסגרת המענקים למחקרי 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 פירוט הפעילות
 

 שלוש רגליים מקצועיות 
שעות) בנושא התחסנות על בסיס ידע מקצועי, הנחיות משרד  2. הכנת השתלמות קצרת מועד (1

 -ובהתאמה להשקפה חרדית כולל פרזנטציה מיועדת להעלאה להבריאות וקופות החולים 
GOOGLE CLASS 

. שידור דרך טלפון: הכנת  והקלטה של השתלמות משודרת (התוכן יחולק לפעימות לפי החלטת 2
 דק' לפעימה) בנושא התחסנות ובהתאמה להשקפה חרדית 20-אנשי מקצוע, כ

בנושא התחסנות בהתאמה להשקפה חרדית  . הכנת שעור (מצגת אינטראקטיבית) על תקליטור3
 להפצה באמצעות תקליטורים ומידע כתוב

 
 

 תקציבפירוט ו
 

עלות יחידה  ההוצאה
 בש"ח 

 עלות כוללת מספר יחידות

שעות)  2. הכנת השתלמות קצרת מועד (1
בנושא התחסנות על בסיס ידע מקצועי, 

הנחיות משרד הבריאות וקופות החולים 
ית כולל פרזנטציה ובהתאמה להשקפה חרד

 GOOGLE CLASS -מיועדת להעלאה ל

15,000 1 15,000 

. שידור דרך טלפון: הכנת  והקלטה של 2
השתלמות משודרת (התוכן יחולק לפעימות 

ה) דק' לפעימ 20-לפי החלטת אנשי מקצוע, כ
 בנושא התחסנות ובהתאמה להשקפה חרדית

5,000 1 5,000 

) על . הכנת שעור (מצגת אינטראקטיבית3
תקליטור בנושא התחסנות בהתאמה להשקפה 

חרדית להפצה באמצעות תקליטורים ומידע 
 כתוב

5,000 1 5,000  

מיפוי ויצירת שותפויות עם רשויות מקומיות 
שונות: התאמה רשויות רא 10-שלב א'  –

לצרכים המקומיים ותיעדוף של ראשי 
 הרשויות (פעילות פנימית עי' צוות שצ'רנסקי)

0  0 

וי ויצירת שותפויות עם רשויות מקומיות מיפ
ספות: רשויות נו 20-25  -שלב ' –נוספות 

התאמה לצרכים המקומיים ותיעדוף של ראשי 
 הרשויות

0  0 

הכנת תוכנית שיווק, כולל רשימות תפוצה של 
השנים  25-בוגרות סמינר שצ'רנסקי ב

האחרונות, בכל הקורסים (פעילות פנימית עי' 
 צוות שצ'רנסקי)

0  0 

קורס ראשון פיילוט קטן  –1ביצוע שיווק 
ויות רש 10-ממשתתפות  50 -במכוון ל

 GOOGLE CLASSראשונות באמצעות 

1.2 50 60 

 1000-2500 -קורס שני ל –2ביצוע שיווק 
רשויות נוספות באמצעות  10-משתתפות מ

GOOGLE CLASS 

1.2 2500 3,000 

מערך שידורי טלפון של  –3ביצוע שיווק 
מורות  200-למות משודרת. פיילוט להשת

שונות באמצעות רשויות רא 10-ומלמדים מ
 חברת בצוע חיצונית 

30,000 
 

(תשתית  1
לאלפי שיחות + 

 הפיילוט)

30,000 
 
 

 1500-השתלמות משודרת ל –4ביצוע שיווק 
ספות רשויות נו 15-מורות ומלמדים מ

 באמצעות חברת בצוע חיצונית

17.7 1500 26,550 

 200-משלוח תקליטורים  –5שיווק  ביצוע
 מורות ומלמדים ברחבי הארץ

10  200 2,000 



 

 
 

תוכנית יחסי צבור לפרוייקט והוצאתה אל 
הפועל בתקשורת החרדית והכללית ע"י חברת 

 יח"צ

100,000 1 100,000 

ביצוע הדרכה ויעוץ פדגוגי בסוגיות הטמעה 
והשפעה לתלמידים שיועלו ע"י עובדי ההוראה 

ם. ע"י יועץ חינוכי ומנחה פדגוגי המשתתפי
 מטעם הסמינר 

270 50 13,500 

 80,000 אנשי צוות 4  צוות סמינר שצ'רנסקי  –ניהול ובצוע הפרויקט 
יעוץ מקצועי, פיתוח תוכן והוראת פרקים 

 מקצועיים בתוכנית (הרצאה בבריאות הציבור) 
350 1 40,950  

 פתוח ובצוע תוכנית ניטור והערכה מקצועיים
של הפרוייקט, כולל הכנת דו"ח מילולי ודו"ח 

 -ו דומה א\חקרימ\עי' גורם אקדמי –כספי 

30,000 1 30,000 

 346,060   סך הכל
 51,909  15% תקורה לסמינר שצ'רנסקי

 397,969   תקציב כולל תקורה
 
 

 גב' מלכה יעקב, אמרכלית, בית יעקב ) 1  קשר: נשיא
 malka.y@byta.org.ilמייל: 

 050-4170060טלפון:   
  
 דר' ינון שנקר, יועץ מקצועי לתוכנית ) 2    
  manage.covid19@gmail.comמייל:   
 054-7275059טלפון:   
 

mailto:malka.y@byta.org.il

