
 

 

 'לכיתה'

לתמיכה ביוזמות חינוכיות של מורות ומורים  ,ללא כוונות רווח ,פלטפורמת מימון המונים חדשנית'לכיתה' היא 

בתהליך היזומות שלהם, מסייעת בגיוס משאבים ואספקתם  את המורות והמורים'לכיתה' מלווה  בישראל.

ולממש בצורה מירבית את  החינוכיות את היוזמותלהגשים  ישירות לבית הספר וזאת במטרה לאפשר להם

  .הפוטנציאל שלהם ושל תלמידיהם

אשר נמצאים בלב המעשה החינוכי מזהים ומכירים את האתגרים והצרכים של הם מורים מורות והה

כלפי המקצוע שלהם וכלפי תלמידיהם. אנו מאמינים פעולים מתוך תחושת שליחות אישית  הםהם. תלמיד

מידהם ליכולים באמצעות קצת מימון והרבה אמון מקהילת בית הספר ומחוצה לו להביא לכיתתם ולתשהם 

            יותר משאבים ויותר חדשנות ובכך להגשים גם את הייעוד האישי והמקצועי שלהם. 

פלטפורמת מימון המונים  ‐DonorsChoose.orgא המצאנו את הגלגל: מקור ההשראה למיזם 'לכיתה' היא ל

  .מצליחה למימון פרויקטים חינוכיים בבתי ספר ציבוריים בארה"ב

 Donors Choose בניו יורק, שרצה להעניק לתלמידים בבית ספר ציבורי מורה ידי  עלשנה  15-נוסדה לפני כ

שלו חינוך טוב יותר, ונתקל במגבלות תקציביות שחייבו אותו להוציא כסף מכיסו בכדי לעשות זאת. הוא יצר 

אתר באמצעותו ביקש לגייס מימון לפרויקטים בבית הספר בו עבד, אתר שהפך במהרה לתופעה רחבת היקף 

  . והשפעה על החינוך הציבורי בארה"ב

  :Donors Chooseמתוך האתר של  -שנות פעילותה 15ים אודות הפעילות של הפלטפורמה במשך נתונ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

 Donors שזכו למימון בעזרת הפלטפורמה של של מורים מסך הפרויקטים  Choose  מהם (!)  שלישכ

  בתחום המדעים והמתמטיקה.  עוסקים
  



 

 

  למה שפריוקט מימון המונים יצלח בתחום החינוך בישראל? 

יזמים ותומכים, ושני אלו נמצאים בשפע בכל הנוגע לחינוך  –מימון המונים מורכב בבסיסו משני גורמים 

בישראל. ישנם מורים רבים בעלי תחושת שליחות ומוטיבציה גבוהה, יצירתיים ויזמים בנשמה ונוסף להם 

חלק פעיל בקידומו.  אנשים רבים וטובים בארץ ובעולם שהחינוך בישראל חשוב להם והם מעוניינים לקחת

'לכיתה' מאפשרת לכל אדם לתמוך כפי יכולתו בפרויקטים חינוכיים שמעוררים בו השראה, בצורה ישירה, 

  ידידותית ופשוטה. 

קהל התומכים הפוטנציאליים, בין השאר על ידי פניה לחברות ברמה  עובדים על הגדלתבנוסף, אנחנו 

   פרויקטים. המקומית והלאומית, שתומכות במגוון רחב של 

, ישראלפרויקטים מעשרה בתי ספר ברחבי  לפלטפורמה שלנועלו הו ובמסגרתערכנו פיילוט ש 2016-ב

תומכים  250עם יותר מ ₪ אלף  50ועשרה פרויקטים גייסו בהצלחה את מלוא המימון, בסכום כולל של מעל 

  און ליין. 

מימון המונים מאנשים פרטיים וחברות הפיילוט הוגדר כמוצלח הן בהיבט יכולת גיוס הכספים בשיטת 

  .אספקה מוצלחת של המשאבים לבתי הספר הלוגיסטי שכלל   בהיבט  והן  ישראליות 

  : במסגרת הפיילוט הפרוייקטים שגוייסו ויישמו בהצלחהלשניים מ ותדוגמא

  

  

  
  

  



 

 

 

 אנו עובדים על יצרת קהילת מורים יזמים אשר יקיימו למידת עמיתים ויהנו משיתוף בידע ומהניסיון  ,בנוסף

 . יוזמות פדגוגיות והצאתן לפעולהנצבר מתהליכי גיבוש 

  

הבטחת  ואתאת חוד החנית של החינוך בישראל  מהוויםיחידות  5לימודי המדעים והמתמטיקה בהיקפי 

המלמדים  ומורות אפ והיי הטק הישראלי. אנו מאמינים כי פרויקטים של מורים- של אומת הסטרט המשכם

אלו יוכלו להנות מתמיכה איתנה הן של תומכים פרטים והן של תומכים  במקצועות יח"ל 5לבגרות 

מובילים בתחומים המתמטיקה והמדעים אשר מגישים את ה והמורות מזמינים את המוריםאנו . עיסקיים

משאבים יותר לקחת חלק במזים 'לכיתה' ולהביא יותר חדשנות ו "ליח 5תלמידהם לבגרות בהיקף של 

  לתלמידהם. 

  

 www.lakita.org.il  -אנחנו מזמינים אותך ללמוד יותר עלינו ועל פעילות שלנו

  

 yoav@lakita.org.il  2413-621-050נייד  -לפרטים נוספים ניתן לפנות ליואב סיני מנהל 'לכיתה'

  

  

  איך זה עובד?  (איך מעלים פרויקט בפלטפרומה מימון ההמונים של לכיתה)
 

מורה יוצר פרויקט בו הוא מפרט 
בארבעה שלבים פשוטים את הרעיון 
שלו ומה בדיוק נדרש כדי להגשים 

 אותו

אנחנו עוזרים לו לעבד את הרעיון 
ומוודאים עם מנהל בית הספר שהכל 

 .מוכר ומאושר

אנחנו חושפים את הרעיון לקהל 
הרחב ומזמינים כל אדם שהחינוך 
 יקר לליבו לתמוך בפרויקט שמעורר

 .בו השראה

אנחנו גם מחברים את הרעיון 
לחברות עסקיות שרוצות לתת חזרה 
 .לקהילה על פי מוקדי העניין שלהן

במידה והפרויקט מגיע ליעד הגיוס 
בפרק הזמן שהוקצב לו, המורה 

 לביה"סמקבל את כל הציוד ישירות 

המורה והתלמידים מעדכנים ומודים 
באמצעות האתר לכל מי שלקח חלק 

 !בהגשמת החלום


