
 יוזמות חינוכיות קהילתיות בתחום הקיימות 

עיריית כפר סבא, הורים יזמים ומועדון רוטרי

היוזמות יכולות להיות בתחומים הבאים:
טבע עירוני  ||   פתרון משותף לאתגרים בקהילה   ||    סיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

הטמעת שיטות למידה חדשניות בקהילה  ||   תרומה ושיפור המרחב הציבורי  ||  כל נושא אחר רלוונטי

    מה עוד חשוב שתדעו:
	.אנו מאמינים בחיבורים, לא רק בין אנשים אלא גם בין תחומי דעת

	 ,כל הצעה לפרויקט חייבת להיות משותפת לאיש/ת חינוך ואיש/ת מטעם הקהילה
   אשר חברו יחדיו כדי לממש חזון משותף בתחום הקיימות. 

	.על היזמים לנסח מסגרת תקציבית נדרשת

	.)’היוזמות שייבחרו יזכו לליווי ולתמיכה )עזרה באיתור מומחים, בעלי מקצוע, תקציבים וכד

	.היקף ואופן התמיכה ייבחנו לגופו של עניין

מזמינים אתכם להציע

למידה מבוססת מקום וקהילה מהווה כלי ביצירת חינוך רלוונטי, מעורב ומשמעותי. 
קול קורא זה, מזמין יזמים/יות מתחום החינוך העירוני והקהילה, להציע יוזמות 

להובלת שינוי משמעותי במרחבי החיים בשכונה ובעיר. 



גוף ההצעה:
תארו את החלום שלכם/ן בעמוד אחד:

מי לוקח בו חלק, מה קורה בקהילה ובמרחב כשהוא מתממש. 
מוזמנים/ת להיעזר בטבלת הקריטריונים.

קריטריונים להגשה:
תיאורהנושא

תארו בקצרה את המצב הקיים, מגבלותיו ומה חשוב לשנות בו.מצב קיים

תארו בקצרה את המצב אליו אתם רוצים להגיע בעזרת המיזם. תארו מה השינוי המבוקש
“בוער” בכם/ן, מה הבעיה לה אתם/ן מבקשים לתת פתרון.

חזון

מטרות

תארו מהן המטרות אותן אתם/ן מבקשים/ות לקדם.
מה השינוי הצפוי בטווח הקצר?

החזון - מה השינוי הצפוי בטווח הארוך?

פרטו לפחות שלושה יעדים שתרצו להשיג וכיצד תמדדו את הצלחתכם/ן. יעדים ומדדים

פעולות להשגת 
היעדים

· פרטו את סדר הפעולות הנדרשות להשגת המטרות והיעדים.	

·מעגל השפעה תארו את התרומה לקהילה. הגדירו את הקהילה שתהנה מהמיזם.	

תארו מהן הפעולות שיהפכו את המיזם לחלק משגרת חיי הקהילה.קיימות
פרטו מה יבטיח שימור המצב החדש לאורך זמן, באיזה משאבים ומקורותיהם.

פרטו מי הם הגורמים הפעילים בפרויקט בטווח הקצר ובטווח הארוך.מעורבות פעילה

פרטו את המשאבים הנדרשים והמקורות שלהם בשלב ההקמה ולטווח משאבים
הארוך. 

מוזמנים/ות להוסיף פרטים חשובים לדעתכם/ן.שונות

 לפרטים ושאלות ניתן לפנות אל
הדס קרואני רכזת חינוך לקיימות:   

hadaski@ksaba.co.il | 09-7636536  
      

לינק למילוי השאלון

https://docs.google.com/forms/d/1Zj8cm0CnPcfr7NMlXH-uuqA4a38DUKCR8IO3-3Ih3oQ/edit

