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 תסדיר מבואר של הסעיפים בכרטיס פרויקט
 

 תאור מהות הפרוייקט בשורה אחת שם הפרויקט

 רקע וצרכים
 הנוכחיים צרכיםמצב ה.  עליה נועד לתת מענה ומאפייניההבעיהמה היקף : הרקע להפעלת הפרוייקט

 מניסיונות אלה ומה נלמד, אילו ניסיונות קודמים לענות על הצורך התקיימו.  הקיימיםאמצעיםוהתייחסות ל
 ?  ממתי ומה נלמד מהפעלתו בעבר, במידה והפרויקט כבר קיים? באותו מקום או במקומות אחרים

 .   יש להקפיד להכליל נתונים כמותיים מדויקים ומעודכנים

ומדוע , על אילו הנחות היא מבוססת, מה הדרך בה הפרוייקט מתכוון להציע פתרון לבעיה המתוארת פרויקט לרציונל 
 ? הדרך המוצעת מהווה אפשרות טובה להתמודדות עם הבעיה

קבוצה - תת, קבוצת גיל, יש לציין מידע מדויק ככל שניתן לגבי מיקום? לאיזו אוכלוסיות יעד פונה הפרוייקט אוכלוסיית היעד 
 . רמת השכלה ומאפיינים אחרים רלוונטים, צרכים מיוחדים, חברתית/אתנית

 מטרות הפרויקט 

o  של הפרוייקט ותמיד אפשר יהיה לחזור ולהתייחס " מצפן"שיהוו ,  מטרות3-4בדרך כלל
 . אליהן

o המטרות  אותן רוצים להשיג באמצעות הפרויקט בקרב אוכלוסיית היעד  . 
o המטרות נגזרות מהרקע והצרכים של אוכלוסיית היעד ומהרציונל של הפרוייקט . 
o  עדיף , ן יהיה לראות את תוצאותיהןאו שלא נית, )להלן(מטרות שלא מוגדר להן יעד מדיד

 .שלא יוגדרו כי הן  בגדר בלתי מושגות

 יעדים מדידים
  

o היעדים נגזרים ישירות מהמטרות . 
o חום בזמןת, אויר, פשריא, דידמ, פציפיס. (ט.ר.א.מ.הגדרת היעדים על פי עקרונות ס( 
o  לאחר שלש שנים / הלאחר שנ(היעדים מתייחסים למה מצפים להשיג בתקופת הזמן של הפרוייקט

 ). 'וכד
o ויעדים שמתייחסים ליותר ממטרה אחת, ייתכנו מספר יעדים למטרה אחת . 
o רצוי שלא יהיו הרבה יעדים. 
o רצוי לתת דוגמה של כלי המדידה   . יש להגדיר את כלי המדידה ומועדי המדידה, עבור כל יעד 

תכנית פעולה 
 ואבני דרך 

פעילויות מתוכננות , כוללת פרוט השלבים בתהליך העבודה. התכנית משקפת את כל הסעיפים הקודמים
יש להגדיר אבני דרך אליהן מצפים להגיע במועדים שונים במהלך הפרוייקט כדי . ומועדי השלמת כל שלב

 .להשיג את יעדיו
 היקף הפעילות

 
באופן ? אשר יושפעו מהפרויקט באופן ישיר, מה מספר משתתפים בפרוייקט, מכלל אוכלוסיית היעד

 .יש לפרט את החלוקה) קבוצות גיל שונות, לדוגמה אזורים שונים(במידה ויש מספר תתי קבוצות ? עקיף
 ? היכן תתקיים הפעילות ומדוע נבחר מקום זה מקום הפעילות

 ?  האם הפרוייקט פעל בעבר.רב שנתי/ האם הפרוייקט חד ,  מה תקופת הפעילות של הפרוייקט תקופת הפעילות
קשיים צפויים 

ואופן 
 ההתמודדות

 וכיצד מתכוונים להתמודד עמם , סביבה או פרויקט היכולים להגביל את ההצלחה, פרוט מאפייני אוכלוסיה

יש להתייחס לגורמים .  תורמים מבחינה תקציבית ואחרת-פרוט הארגונים השונים שייקחו חלק בפרוייקט שיתופי פעולה 
 . ם וחוץ ארגונייםפני

 מספר עובדים ומתנדבים שייקחו חלק בפרוייקט  , היקף משרה, פרוט תפקידים כח אדם בפרויקט 
 מי חברים בו ודרכי עבודה ,  פרוט תפקידים–צוות היגוי לפרויקט 

, שוניםהוצאות על פי סוגים , )ממקורות מובטחים ולא מובטחים(הכנסות . פרוט תוכנית התקציב לפרויקט תקציב 
 על פי הפורמט המצורף

 


