
 

 

 מות לתחרות "יוצרים שינוי"דוגמא לטופס הגשת יוז
: היוזמה היא של הילדים )הם חשבו עליה, הם הובילו אותה והם הוציאו אותה לפועל(, הקריטריונים הבסיסיים להגשה

 קיים תיעוד.
 חלקים: 3-הטופס מורכב מ

ה( ס, מעבר שלבים וזכיכולל את פרטי איש הקשר )האדם אליו ישלחו תזכורות, הודעות בנוגע לטופפרטים:  •
 ופרטי הקבוצה )שם הקבוצה, מספר החברים בה , גילם וכן שם היוזמה(.

 תהליך יצירת השינוי )בהתאם לשלבי יוצרים שינוי: להרגיש, לדמיין, לעשות ולשתף(.ארבעת השלבים:  •

יקט )במידה ורוצים לקחת חלק בתחרות חביב הקהל ניתן להוסיף פסקה תמציתית על הפרוחביב הקהל  •
 תמונה שתופיע באלבום חביב הקהל של התכנית בפייסבוק(.ולצרף את ה

השאלות מנוסחות ברבים ומתייחסות למשתתפים בקבוצה או ליחידים כאחד. מורים מוזמנים לענות בשם תלמידיהם ובהתאם לגילם כשאנו *

 .דלג על אף שאלהממליצים שהעבודה תיעשה במשותף. יש למלא את הטופס במלואו לשם הגשתו, לא ניתן ל

 

 שתפו אותנו ביוזמה החברתית שלכם
 

 דקות(.  3יש לענות על כל השאלות ולצרף תמונות לכל שלב ו/או סרטון מסכם )עד 
 התייחסו לכל מרכיבי השאלה כדי שהשופטים יוכלו להבין את התהליך שעברתם.

 כל הפרטים נשמרים וניתן לעדכן את הטופס עד שיוגש.
 
 

 ת שלכם שם היוזמה החברתי
 אוטומטית מחלק פרטי היוזמה( )ימולא

____________________________________ 
 

                                              
 
 
 

                                                 
 

 להרגיש
 

 רשמו מה הבעיה שזיהיתם ובה בחרתם להתמקד וליצור שינוי? 
 למי עוד היא מפריעה? מתי היא מתרחשת? איפה ומדוע?ה הפריעה לכם? פרטו: למה הבעי

 כיצד היא מתבטאת בשטח? כיצד חקרתם אותה? )סקר, תצפית, שאלון, ראיון וכו'(
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 לדמיין
 

 רשמו את כל הרעיונות שהעליתם לפתרון הבעיה.
 פרטו אילו מתוכם בחרתם ליישם ומדוע?

 הדגישו את החדשנות והיצירתיות בפתרון שבחרתם.
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 לעשות
 

 רשמו את תהליך יישום הפתרון/ות שלכם.
 מה שמרתם ומה שיפרתם בעקבותיו( ועל הוצאת היוזמה לפועל.-פרטו על: בניית תכנית העבודה, הפיילוט )אם נערך

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 רשמו כיצד בחנתם את השפעת השינוי שיצרתם?

 .ציטוטים או עדויות 2פרטו כמה אנשים הושפעו מהיוזמה שלכם? ואיך?  הביאו לפחות 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 



 

 

 רשמו באילו אתגרים/קשיים נתקלתם בעת הוצאת היוזמה לפועל?
פרטיו כיצד התגברתם עליהם.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 שמו בקצרה האם וכיצד אתם מתכוונים להמשיך/לשמר את היוזמה שלכם?ר

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 יצאה לפועל /  תצא לפועל בעתידהיוזמה יצאה לפועל/  לא 

 
 
 
 
 
 

 לשתף
 

 ספרו כיצד שיתפתם את היוזמה שלכם ועם מי? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 נהגותי, תודעתי וכו'( כתוצאה מהתהליך. רשמו האם ואיזה שינוי חל בכם )אישי, הת
 שני ציטוטים או עדויות הביאו לפחות

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
  

 חביב הקהל: 
 חביב הקהל הינה תחרות שיתופים בפייסבוק. 

היוזמה שלכם תועלה לאלבום מיוחד בעמוד הפייסבוק של "יוצרים שינוי,"  ואתם תתבקשו לשתף אותה. היוזמה שתזכה 
 במספר השיתופים הרב ביותר, תזכה בפרס "חביב הקהל". 

 
 ה המקורית יספר. רק שיתוף של היוזמ !שימו לב

 ההשתתפות בתחרות "חביב הקהל" אינה חובה.
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 


