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 תכנית עבודה לגיוס משאבים

 

 הצורך בתכנית עבודה שנתית לגיוס משאבים והעניין בתוכניות מסוג זה הולכים וגוברים.

התחרות המתחזקת, דרישות התורמים, הצפייה בקרנות ובגופים הציבוריים והמודעות הגוברת מניעים יותר 

מתקבלות מהארגונים מעידות בבירור שהיחס בין ויותר ארגונים להכין תכנית ולפעול לפיה. ואכן, התגובות ה

העלות לתועלת גבוה מאד. להלן עקרונות מקצועיים אחדים על פיהם מתגבשות תוכניות העבודה בהן אנחנו 

 מעורבים:

 

 א. מתחילים מהסוף 

 $ 50,000הצעד הראשון בדרך לבניית התנית הוא להגדיר מטרה ברורה ומדויקת, שהרי התכנית להשגת 

. בין כך ובין כך הגדרה נכונה של מטרה תהיה 5,000,000התייחסות אחרת מזו המיועדת להשיג  מחייבת

מאתגרת אך ברת  השגה, מוגדרת בזמן וניתנת למדידה )גם במקרים בהם התוצרים הצפויים חמקמקים, כמו 

 למשל "תחושת מסוגלות"(.

 

 

 ב. מבוססת מידע

צלחות  והאכזבות מהשנים הקודמות משמשים חומרי היסוד המידע אודות התורמים, התרומות, הפעולות, הה

לבניית התכנית. למידע זה )שמקורו בד"כ בתוך הארגון( מתוסף מידע שנאסף בסביבה והם, יחד עם יצירתיות 

באמצעות  וחזון מתגבשים יחד ומתורגמים לפעולות ספציפיות שאמורות להתבצע על ידי מי שנבחרו לבצע.

 גם את הנושאים בהם עליו לא לעסוק. –ת תפקידיו, את תפקידי עמיתיו, ובמקביל התכנית יודע כל אחד א

 

 

 ג. כוללת ב.צ.מ

המושג ב.צ.מ. )בלתי צפוי מראש( הוא מרכיב הכרחי בכל תוכנית. יש הבוחרים להשתמש בו משום שלדעתם 

יהן נחשוב בעתיד". "המציאות חזקה מכל תחזית" ויש הבוחרים להשתמש בו על מנת לאפשר ביצוע פעולות "על

מהתקציב פנויים לכל צורך שיתעורר בעתיד. בארגונים  15%-מזמן העבודה וכ 20% -בכל מקרה יש להשאיר כ

 בהם מבוצעת תוכנית בפעם הראשונה יש להרחיב את הב.צ.מ. 

 

 

 ד. מרובת ערוצים

לעולם לא תפעל בערוץ אחד.מנקודת מבט זו תכנית העבודה תהיה מורכבת מעשייה במספר ערוצים במקביל, ו

תפקידו של מפתח המשאבים הוא משולה תכנית העבודה השנתית למנוע המורכב מכמה וכמה גלגלי שיניים. 

 יעילים פחות, ולחבר בינהם באופן שישיגו את מטרותיהם. לוותר על ההמתאימים ביותר,  גלגלי השינייםלבחור ב

את המנוע, בהגדרת גודלם, מהירות הסיבוב שלהם ואופן החיכוך עם טעות בבחירת הגלגלים המרכיבים 

 הגלגלים האחרים יגרום לתפוקה נמוכה ולבזבוז אנרגיה 

 

 ה. לא רק כסף

משכיחה לעיתים את העובדה שיש בסביבה משאבים רבים וחשובים שאינם בהכרח כסף,  $-הריצה אחר ה

, קשרים, שימוש במתקנים ובציוד הם רק חלק ובעזרתם ניתן לחסוך הוצאות רבות. מתנדבים, מוצרים

מהאפשרויות הגלומות בערוץ זה. גם עסקים קטנים )בעיקר בקהילה(, שאינם יכולים לתת תרומה משמעותית 

 יכולים לסייע לקידומן של המטרות בעבורן אנו פועלים.
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 :התכנית ככלי למעקב ובקרהו. 

צעים מעקב ביצוע והערכת הישגים.   התוכנית הסופית מתורגמת ללוח גאנט באמצעותו מתב

 
 

 

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר לקבלת פרטים תהליכי התכנון נלמדים בהרחבה במסלול להכשרת מגייסי ומפתחי משאבים. 

 .office@erech-nosaf.co.ilאו במייל  08-9355221על ההכשרה בטלפון 
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