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תיאור קצר של התכנית
המענק מקרן טראמפ שימש למימון עבודת פיתוח הפרויקט בנושא הקמת איגרת חוב חברתית להגברת היקף התלמידים
מהמגזר הבדואי המשלימים בגרות במתמטיקה ברמה מוגברת .עבודה זו כללה מיקוד של אוכלוסית היעד ,מיפוי תוכניות
וספקים ,העמדת מתווה לתוכנית התערבות (לרבות תמחור) ,אומדן האימפקט הכלכלי של המהלך ,פיתוח מודל פיננסי
לפרויקט ,מיפוי משקיעים ,גיבוש תוכנית למדידת תוצאות הפרויקט ומשא ומתן עם משרד החינוך ומשרד האוצר בנוגע
להיקף התשלום בגין יחידת הצלחה

מה היו מטרות התכנית ועד כמה היא השיגה את יעדיה? (השתמשו במדדים כמותיים עד כמה שניתן)
בניגוד למענקים רבים אשר ניתנים על ידי הקרן ,מטרת המענק הייתה לאפשר את עבודת פיתוח הפרויקט .בהיבט הזה נראה
שהמטרה הזו הושגה שכן אנו מצויים בשלבי ניסוח הסכם והתקשרות (פטור ממכרז) .ניתן יהיה לדעת בוודאות האם
הפרויקט הוקם רק בקיץ 2018

מהם התוצרים והתפוקות של התכנית?
-

הקמת אג"ח חברתי (מודל תשלום לפי תוצאה) בתחום החינוך
מחויבות ממשלתית לשכפול הפרויקט במידה והתוצאות יהיו משמעותיות
מיקוד ביישוב אשר רמת ההישגים בו נמוכים מאוד באופן עקבי על אף השקעות ממשלתיות בנושא

אלו שותפויות עם ארגונים אחרים נוצרו במהלך התכנית?
-

שותפויות עם משרדי ממשלה רלוונטיים :משרד החינוך ,משרד האוצר
שותפויות עם ספקים פוטנציאליים :ברנקו וייס ,אורט ,החברה למתנסים ,מכללת תמר ועוד

מה הייתה השפעת התכנית על השדה ועל ארגונכם?
-

ההשפעה המשמעותית תתרחש לאחר שהתוכנית תתחיל לעבוד בשטח ,ובמיוחד כשיתקבלו תוצאות חיוביות בדבר הצלחה מובהקת
בהגברת היקף התלמידים ברהט המשלימים לימודי מתמטיקה מוגברים

מה למדתם במהלך התכנית ומהם הלקחים שלכם לעתיד?
-

העבודה עם משרדים ממשלתיים אורכת זמן רב ,לכן רצוי להגדיר צוות עבודה קבוע ומשותף ,לרבות פגישות תקופתיות.
נגישות לנתונים היא גורם מאוד מעכב ,יש לקחת זאת בחשבון בתכנון הפרויקט
מחויבות משרד האוצר הינה קריטית לתהליך

מהי כוונתכם להמשך לאחר שהתכנית (או המענק) הסתיימה?
בכוונתנו לפעול להקמת הפרויקט ,לרבות השלמת ההסכם עם הממשלה ,גיוס משקיעים ובחירת ספק/ים אשר יבצע/ו את
התוכנית בפועל ברהט.

פרטים רלוונטיים נוספים:

אנו מחויבים לערכים של שקיפות ולמידה ,ולכן אנא שימו לב לכך שבכוונתנו להציב את הדוח המלא (או תקציר מתוכו)
על-גבי אתר האינטרנט של הקרן.

