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 מהקרןמענק יקט המקבל לפרומסכם ח כלי: דו

 

 פתיחה 

לסכם את תוצאותיו והישגיו באמצעות טופס דיווח נציג הפרוייקט לקראת סיום תקופת המענק,  מתבקש 

כמו גם השיח עם הארגון  ,הכתובבדוח המידע הנדרש  .מהקרןמענק המקבל  קטדוח מסכם לפרוימובנה: 

לאפשר לקרן להבין במטרה , פרוייקטהסיכום אינטגרטיבי של כלל פעילות נועדו לערוך במסגרת הדיווח, 

את המידה בה ההשקעה בפרוייקט זה אפקטיבית, במונחים של השגת ההשפעה הרצויה על קהלי היעד 

הדיווח מסכמת מנהלת הקרן את הערכתה לגבי הישגי שפיע. בעקבות או הסביבות בהן הקרן שואפת לה

בפרוייקט זה, בפרויקטים אחרים של אותו ארגון, או בתחומים הפרוייקט והמלצתה לגבי המשך תמיכה 

 משיקים היכולים לקדם את ההשפעה הכוללת של הקרן בתחום. 

 המענק  דוח הסיכום מטעם הארגון שקיבל אתבהם עוסק הנושאים המרכזיים 

 סיכום עמידה ביעדים  .א

 הישגי הפרוייקט סיכום אינטגרטיבי של  .ב

 אפשרות להמשך תמיכה בפרוייקט מציעה והקרן במידה  –תכניות להמשך  .ג

 

 את תקופת המענק הקרןמנהלת המרכזיים בהם עוסק סיכום הנושאים 

 עמידת הפרוייקט ביעדים והישגיו באופן כללי  .א

 ופן כללימול הקרן ובאהתנהלות הפרוייקט  .ב

 את מטרותיה בתמיכה בתחוםהמידה בה הפרוייקט מאפשר לקרן לקדם  .ג

 

 גוף הכלי

o  )סיכום תקופת המענק מאת הארגוןדוח לתסדיר )פורמט  

o )מנהלת הקרןמאת תקופת המענק לסיכום  תסדיר )פורמט  
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  לסיכום

תהליך הסיכום של תקופת המענק לפרויקט ממוקד בלמידה של הקרן אודות המידה בה ההשקעה 

יכה, . זאת, בשונה מדיווחי התקדמות הממוקדים יותר בתמתורמת לקידום מטרותיהבפרוייקט מסוים 

 ליווי ולמידה של הפרוייקט עצמו. 

 

 עם סיום תקופת המענק עומדות בפני הקרן מספר אפשרויות:  

o  הפרוייקטמסיום לסיים את הקשר עם הפרוייקט כתוצאה 

o לסיים את הקשר עם הפרוייקט מסיבות אחרות 

o במידה והוגשה בקשה( להמשיך לתמוך בפרוייקט במתכונת הנוכחית( 

o מיקוד אחר, הרחבה או צמצום של התמיכה(שונה קט במתכונת להמשיך לתמוך בפרויי( 

o  להמשך לתמוך בארגון אך לא באותו פרויקט 

 

שקיבלו כל הפרויקטים בדיווחי הסיכום של ההחלטה באיזו אפשרות לנקוט מתבססת על המידע המתקבל 

ענק חדשים באותו תחום המועמדים למ לפרויקטיםובהתייחסות , מסויםמענק של הקרן בתחום 

ך הדרוג וההחלטה לגבי המשך מציג הבנייה של תהלי ותיקים פרויקטיםדרוג רוחבי של  הכלי:לראשונה. 

 .תמיכה
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