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  פתיחה

מסמך זה בא לתאר את פעולתן של ארבע יוזמות מובילות בארה"ב בתחום החינוך אשר 
והטכנולוגי היוזמה המשותפת הבין מגזרית למצוינות בחינוך המדעי  - 2פי  5בהשראתן הוקמה 

 בישראל. 

מטרת המסמך לייצר היכרות עם יוזמות אלו, כדי ללמוד מניסיונם של אחרים לקראת פיתוח 
 Collective Impact למען העמקת הלמידה ביישום עקרונות מודל, וויישום היוזמה הישראלית

נעשה במסגרת מפרט את ה. מסמך זה איננו עליהם מתבססת היוזמה )השפעה קולקטיבית(
  .היוזמה הישראלית, אלא נועד לשמש כלי עבודה עבור אלו העוסקים בתהליך גיבושה

,  Strive  ,100Kin10 ,Portland Metro STEM מתוארות במסמך הן:ארבע היוזמות ה

Partnership ,East Bay STEM Network . 

השפעה של והן מיישמות, כל אחת בדרכה, את מודל הפעולה כל היוזמות הללו הוקמו 
קולקטיבית. המודל פותח בארה"ב כמתודולוגיה לקידום ופתרון בעיות חברתיות מורכבות, והוא 
מבוסס על ההנחה שעל מנת ליצור שינוי חברתי משמעותי, יש הכרח בגיוס כוחות רבים ומגוונים 

 משלושת המגזרים, לפעולה סביב הגדרה משותפת של המשימה. 

אמריקאיות לפי חמשת עקרונות היסוד של המודל שהם:  מסמך זה מציג כל אחת מהיוזמות ה
יצירת מערך הגדרת יעדים ומדדים וביצוע מדידה משותפת, הסכמה על חזון ומשימה משותפים, 

קיומו של ארגון מתכלל פעילות מתואם של השותפים, תקשורת מתמשכת בין השותפים, ו
 .האחראי על ניהול התהליך
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 רקע והקשר

החלה את  4 פי 5 "בישראלוהטכנולוגי היוזמה המשותפת הבין מגזרית למצוינות בחינוך המדעי "
על והטכנולוגי , במטרה להציב את נושא המצוינות בחינוך המדעי 4103פעולתה במחצית שנת 

סדר היום הציבורי, לקדם חזון משותף ולהניע מהלך ברמה הלאומית. ביוזמה לוקחים חלק 
; והפילנתרופי והמגזר השלישי, עה ובעלי עניין מהמגזר הציבורי, המגזר העסקיד , מוביליארגונים

היוזמה פועלת בשיתוף תיאום, ושיתופי פעולה. משימה משותפת,  לקידוםוהם פועלים יחד 
 פעולה ובהובלת משרד החינוך. 

בארה"ב, וייחודה בכך שהיא מעוצבת כמותם, הפועלים היוזמה הוקמה בהשראת מהלכים דומים 
   .קולקטיביתההשפעה הלפי הקווים המנחים של מודל 

פותח בארה"ב כמתודולוגיה לקידום ופתרון בעיות חברתיות מורכבות, והוא מבוסס על  1מודל זה
יש הכרח בגיוס כוחות רבים ומגוונים משלושת  ,ההנחה שעל מנת ליצור שינוי חברתי משמעותי

עקרונות יסוד חמישה לפעולה סביב הגדרה משותפת של המשימה. המודל מבוסס על  ,המגזרים
 שהם: 

 )אג'נדה משותפת(הסכמה על חזון ומשימה משותפים  .0
 הגדרת יעדים ומדדים וביצוע מדידה משותפת .4
 יצירת מערך פעילות מתואם של השותפים  .3
 מתמשכת בין השותפיםתקשורת  .2
 קיומו של ארגון מתכלל האחראי על ניהול התהליך .5

 

   טרהמ

 טכנולוגי –בתחום החינוך המדעי  יוזמות מובילות בארה"במספר למד על ל באזה מסמך 

(STEM Education) , הרעיון הוא לייצר היכרות  .היוזמה הישראליתהוקמה בהשראתן אשר
. 4פי5עם יוזמות אלו, כדי ללמוד מניסיונם של אחרים לקראת פיתוח ויישום היוזמה הישראלית 

מסמך זה לא יתייחס לנעשה במסגרת היוזמה הישראלית, אלא הוא נועד לשמש כלי עבודה עבור 
כל לות ממוקדת יחסהתיבמסמך ציג אלו העוסקים בתהליך גיבושה. משום כך, מצאנו לנכון לה

ההשפעה הקולקטיבית  עקרונות היסוד של מודללהדגים ולהמחיש את , לתאר תוך ניסיוןיוזמה, 
 לפיכך מסמך זה מכוון להציע לקוראיו מידע בשלוש רמות: . שתוארו לעילכפי 

 טכנולוגי. -מובילות בארה"ב בתחום החינוך המדעי יוזמות ארבע על כללית תמונה  .0
בשדה  יתההשפעה הקולקטיב מודלישום של המרכיבים התיאורטיים של אופן היתיאור  .4

  . בכל אחת מהיוזמות החינוך,
מושג ראשוני על מידת התאמתם הן של היוזמות והן של המודל תשתית לקראת גיבוש  .3

 .למקרה הישראלי

                                                            
1
. לקריאה מורחבת על המודל ועקרונותיו FSG –מודל השפעה קולקטיבית פותח על ידי חברת ייעוץ בארה"ב  

 2פי5ראו קישורים למספר מסמכי יסוד ברשימת חומרי הרקע באתר היוזמה 
 
 

http://www.fsg.org/OurApproach/CollectiveImpact.aspx
http://www.sheatufim.org.il/roundtable/5p2.aspx
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 בנה המסמך  מ

נחשף אליהם בשלב ארבע יוזמות נבחרו להיות מוצגות במסמך זה, כולן יוזמות שצוות שיתופים 
, עם חלקן אף התקיים דיאלוג ישיר מול הצוותים המובילים התכנון של היוזמה הישראלית

 ארבעת היוזמות פועלות על פי מודל השפעה קולקטיבית. בארה"ב. 

והשלוש האחרות מקדמות ( Strive) מקדמת מהלך בתחום החינוך בכלליותויוזמות אחת מה
 הארבע הן:  טכנולוגי.-המדעימצוינות בחינוך 

0. triveS  -  ,ההשפעה מודל ביישום חשבת לוותיקה וליסודית ביותר נהגדולה מבין היוזמות
 בארה"ב.  חרותאהיוזמות והשראה להפכה להיות מודל יוזמה זו בשדה זה. הקולקטיבית 

4. in10K100 –  בתגובה לדברי הנשיא ברק אובאמה שהגדיר צורך לאומי יוזמה שהוקמה
ולהכשיר מאה אלף מורים  גייסדחוף בהכשרת מורי מדעים חדשים ומצוינים. מטרתה ל

  ומכאן נגזר גם שמה. בתוך עשר שניםלמתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה 

3. Portland Metro STEM Partnership –  יוזמה בין מגזרית הפועלת במרחב הגיאוגרפי של

  מדינת אורגון בארה"ב. 
2. East Bay STEM Network -  רשת שותפים שהוקמה בקליפורניה בכוונה להוביל ולכוון את

-מאמציה של ברית בין מגזרית שפעלה במקום במטרה לקדם מצוינות בתחום החינוך המדעי
 טכנולוגי.  

כל יוזמה מוצגת תחילה על ידי תיאור קצר על תולדותיה ומהותה, ולאחר מכן מוצג האופן בו 
 של השפעה קולקטיבית. היא מיישמת כל אחד מעקרונות המודל 

 

 מקורות מידע

צוות שעלו בקרב תובנות התוצר של אינטגרציה מקיפה בין ינו המוצג כאן ה היוזמות תיאור
 התקבלושעיון מעמיק במסמכים וניירות עבודה , שערכולמידה התהליך מסגרת שיתופים ב

 – יוזמותהמופיעים באתרי האינטרנט של החומרים מגוון , וסקירה של רגונים המוביליםהאמ
  הפניות ראו בהמשך בגוף הטקסט. 

 

 

 

 

 

http://www.strivetogether.org/
http://www.strivetogether.org/
http://100kin10.org/
http://100kin10.org/
http://pdxstem.org/
http://pdxstem.org/
http://www.eastbaystem.net/
http://www.eastbaystem.net/
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  בשורה התחתונה

מספר תובנות בולטות עולות מסקירת היוזמות המתוארות במסמך ביחס לאופן היישום של 
 טכנולוגית בפרט: -תמודל השפעה קולקטיבית בשדה החינוך בכלל והמצוינות המדעיעקרונות 

o  מגוון היוזמות  ליוזמות בשטח.השפעה קולקטיבית קיים מנעד רחב של אופני יישום מודל
החל מניסיונות ליישום  –עושות שימושים מגוונים במודל התיאורטי הקיים הפועלות בשטח 

 מלא של המודל על מרכיביו השונים, ועד התאמות ויישום רק חלק מהמרכיבים. 

o ודל הוא בזיהוי והגדרת הערך המוסף של כל אחד מרכיב הכרחי ביישום מוצלח של המ
עקרון בסיס במודל ההשפעה הקולקטיבית מתייחס לרצון להרחיב את מספר  מהשותפים:

השותפים ככל האפשר, ולייצר רשת מגוונת של בעלי עניין מכל המגזרים. בפועל כל יוזמה 
מבנה שאיננו מנסחת אחרת את התנאים להצטרפות השותפים, אולם כולם מנסים ליישם 

היררכי מחד אך גם כזה שאינו דורש שוויון בתרומה של כל שותף מאידך ומאפשר פתיחות 
 וגמישות. 

o  :ברוב היוזמות קיימת וועדת היגוי המורכבת קיימים מודלים שונים למבנה קבלת החלטות
מנהל היוזמה מטעם הגוף . עם זאת ניכר כי למשותפים, והחלטות מתקבלות באופן שיתופי

יישום בהמתכלל יש תפקיד חשוב ואף קריטי בהצלחת היוזמה הן בהנעת התהליכים, 
 ההחלטות ובביצוען בפועל. 

o  כל יוזמה הקצר: הן בטווח בטווח הארוך והן קיימים מודלים שונים גם למימון התהליך
יצירת שיתופי פעולה בין גורמי מימון מפעילה מודל מימוני שונה אולם בכולם הבסיס הוא 

 של גורמים פילנתרופיים ועסקיים. ארוכת טווח לצד מחויבות קנים שונים ביוזמה ושח

o :ברוב היוזמות מדדים  עקרון המדידה המשותפת עולה כמרכיב מאתגר במיוחד במודל
. פיתוח מערך של מדדים משותפים פותחו רק בשנת הפעילות השנייה או השלישית

בין השחקנים השונים ויישומו דורש שיתוף פעולה משותפים דורש תשתית חזקה של 
תוך שילובה תשתית המדידה של הדרגתי פיתוח יש יתרון ל השקעה גדולה של משאבים.

 בתהליך התכנון וההתנעה של המהלך הכולל.  

 

 לסיכום, 

מודל הפעולה של השפעה מסקירת היוזמות המתוארות במסמך זה ניתן לומר בוודאות כי 
נותן סיכוי לשינוי עומק מערכתי ומציג גישה אשר קולקטיבית הוא מודל מתקדם, מאתגר, 

תיחות וסבלנות של השותפים לתהליכים פדורש המודל  ,עם זאתחדשנית לעשייה חברתית. 
, ומחייב תנאים שיאפשרו לכל השותפים באשר הם להרגיש בעלות על היוזמה ארוכי טווח

 פת.   המשות
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     <<<< 1 יוזמה #

 

 

 

אנשי ראשי אוניברסיטאות, בשיתוף על ידי  4116 בשנתשבארה"ב בסינסינטי הוקמה יוזמה ה
מכונים להכשרת מורים, וכן מנהלי/מורי  ביניהם מפקחים מקצועיים, מספר מדינות באזורמ חינוך

. בתחילת הנהגה והשפעה""שותפות של מייצר העירוב תחומים על פי ניסוחם:  – נציגי מעסיקים
נמדדה חמש השנים הראשונות בתום ת היוזמה התמקדה בשיפור הישגי התלמידים. מטר ,הדרך

קהילות השונות של בחנו במסגרת הפעילויות שנ 2מדדי תפוקה חינוכית 53מתוך  21 -עליה ב
כון להיום שותפות ברשת יותר נ. והיוזמה התרחבה למדינות נוספות בארה"ב ,ביוזמהשותפים ה
 - ראו בהמשך)עקרונותיה והכלים שפיתחה  על פיה ופועלות תמחויבות לגישהקהילות  91 -מ

Theory of Action) . מופיעה בתחתית כל עמוד באתר הבחתימה היום עצמם כך הם מעידים על

  :האינטרנט שלהם

StriveTogether connects, supports, and facilitates a growing network of communities that 

are committed to building the civic infrastructure necessary to support the success of every 

child from cradle to career.  The approach requires communities to come together to hold 

themselves collectively accountable for student success and to continuously improve their 

support to children by letting data drive action and decision-making. 

של היוזמה, אשר בשתיהן מיושמים עקרונות ההשפעה חשוב להבחין כאן בין שתי רמות פעולה 
מניחה ה יוזמהסטרייב כלאומית פועלת ברמה הה הלאומית והרמה המקומית. הקולקטיבית: הרמ

המחוברות ביניהן בחזון במטרות ובכלים. ברמה  ,תשתית לפעולה משותפת של קהילות שונות
שקמה כדי לרתום שחקנים מכל המגזרים שותפים עצמאית  רשתפועלת ככל קהילה מקומית, ה

ברמה חזון קיימת הלימה בין הרמה המקומית. לטובת קידום חזון משותף ב ,באזור גאוגרפי מסוים
ולפי סטרייב  והוא מקודם בכלים שלהמקומית לזה שפותח על ידי סטרייב ברמה הלאומית, 

 הנחייתם כפי שיתואר בהמשך. 

 

 

                                                            
2
 משתמשים בהם, ראו בנספח.  STRIVE-לדוגמאות מפורטות של מדדים חינוכיים ש 
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 אג'נדה משותפת .1

עד מהעריסה  /שלהבמסע שלו /הכל ילדלתמוך בהצלחה של הוא "כיום  של היוזמה חזוןה
הבנה שחינוך הוא מסע מתמשך הבסיס הוא ב(. Every child. Cradle to career) "קריירהה

מתחילה הרבה לפני הנוך הוא "חווית חיים מתמשכת" ; חיתלי בית הספרומתרחש לא רק בכה
  שנכנסים לכיתה ונמשכת מעבר לטקס קבלת התואר.

במסע  מספר תחנות מכריעותשונים, מהם נגזרו  מחקריםעלו משובנות חזון מבוסס על תה
במסע  תמיכה והתערבותגובשו עקרונות למסלול של  המחקר על בסיסשל כל תלמיד/ה.  החינוכי

הקהילות לכוון את  ו של כלי זהמטרת". דרכיםהמפת "זה. אלו מיושמים במה שהם קוראים לו 
 ,בפועלדה בהצלחה. וודה לנקמנק"שלהם" לסייע להם להוביל את הילדים בפעולתם המקומית ו

 מוגדרות סביב חמש תחנות במסע החינוכי: המטרות מחמש לשל הקהילות מדובר על הכוונה 

 לביה"ס /ותהילדיםחזק את מוכנות ל .0
 במשך שנות הלימוד הרלוונטיות בתוך ומחוץ לכותלי בית הספר /ותלתמוך בילדים .4
 עם סיום התיכון לקולג'הנרשמים/ות  /ותתלמידיםהגדיל את מספר לה .3
 להצליח בלימודים האקדמיים /ותלתלמידיםסייע ל .2

לקריירה  /ותבמצב שהם מוכנים אקדמיהאת ה מוסיייהסטודנטים/ות וביל לכך שהל .5
 ות בשוק העבודה. ולהשתלב

 

. עם הצטרפותה ליוזמה )ראו בהמשךקדם יעדים אלה ל קהילה מתחייבת לכברמה המקומית, 
קהילות שיצליחו  05 -ל לפחות 4105 שנת להגיע עד שמה לעצמה מטרה יוזמההברמה הלאומית, 

זה השלב בו . ProofPoint -ה: מודל הפעולה שלהםבהגיע לשלב הסופי קדם את היעדים ולל

מהסטודנטים  61%כאשר והוא נחצה ) בכל קהילה אמורות להיות ניכרות ההצלחות של הפעולה
  . מצליחים לעבור רף מסוים במדדים השונים(

 

 

 

 

http://www.strivetogether.org/strive-approach/technical-assistance
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הנחת היסוד המשותפת לכל הפעילויות ולכל ללמוד מאפשר ליוזמה שותפת מהג'נדה אעל ה עוד
תמיכה של אלא גם טובה הנחיה אקדמית של לא רק הצלחת תלמידים היא תוצר ש ,הקהילות

הנקודות  :ת מסוגים שוניםיוהתערבומפת הדרכים משלבת דרישה ל. לכן קהילתיתמשפחתית ו
נקודות מעל בעוד שה ת/קהילתיתמשפחתי סיוע/פעילותמסמלות בשרטוט הבא שמתחת לקו 

כדי להגיע הגורמים המגוונים פועלים מכיוונים שונים אקדמית.  /פעילותמציינות מעורבות הקו
 : הצלחה של כל ילד במסע המתואר. שהיא למטרה משותפת

 

(, זמין באתר ינו)א שאלון הערכהשלב הראשון מחייב מילוי ה –תהליך ההצטרפות ליוזמה 
כבר בנקודה הזו ניכרת העוצמה של . מי חברתשלום של ד" והתחייבויות לאיכותעל " ימהחת

 האג'נדה המשותפת והמחויבות הנדרשת מצד השותפים/קהילות. 

 

 

 כנון וביצוע של פעילויות המעצימות ומחזקות באופן הדדי את כל השותפים ת .2

מכוונת "לסייע לקהילות לבנות את התשתית האזרחית הייחודית של היוזמה מסגרת הפעולה 
יוזמה הברמה הלאומית, . "המתאימה להם כדי לקדם את מה שעובד בשביל הילדים )שלהם(

הפוטנציאל של  תגדללהשאינה פועלת כחברת ייעוץ אלא כשותפה לתהליך הפועלת מצהירה 
הרעיון נקרא "התשתית האזרחית של  הכלי בעזרתו הם מיישמים אתאופן מימושו. את הקהילה ו

 .The Cradle to Career Civic Infrastructure קריירה"ד ע עריסה

נכנסת לתהליך בנייה של תשתית אזרחית זו, כאשר השלב הראשון  ,מצטרפת לרשתהכל קהילה 
ארבעת עמודי התווך של התשתית: על פני קהילה בהערכה של הנכסים הקיימים הוא תהליך 

)לגבי תיעדוף של המשימות בתוך  משותף, תהליך קבלת החלטות מבוסס הצלחה/הוכחותחזון 
 , השקעה וקיימות. /שיתופית, פעילות משותפתהקהילה(

 

 

 

 

http://www.strivetogether.org/strive-network/civic-infrastructure-assessment
http://www.strivetogether.org/strive-network/commitment-quality
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כל שכן, על פי צרכיה. נוסף, גם מפת הדרכים היא מסגרת תשתיתית שנועדה לשמש כל קהילה ב
 Build Your Own" בעזרת כלי שנקראקהילה אמורה לבנות לעצמה את המפה המדויקת שלה 

Roadmap" . שנוצרה אצל אחת הקהילות האחרונות שהצטרפה ליוזמה, והסבר  דוגמא למפהראו

 Theory of "תיאוריה של פעולה". התהליך הוא למעשה יישום של כאןעל תהליך בנייתה 

Action: השותפות בה היוזמה ושל הקהילות השונות ת שליופעילולכל ה ןמארגמערך  וזה ,

 . כל קהילהלבניית התשתית, מפת הדרכים(באמצעות הכלים המוזכרים לעיל )המסגרת  מוגדרה

מתחייבת למערך זה שמשמעותו התחייבות לפעול בערוצים מתמשכים של מדידה והערכה 
המטרות  בארבעת התחומים. על ידי כך למעשה מצליחה כל קהילה להתקדם ולהשיג את

הספציפיות שלה והיא גם משתתפת באופן פעיל בתהליך הלמידה המשותף ובניית הידע 
  המשותף.

 

  

https://docs.google.com/file/d/0B2Ggisrl4H6rNFk0dmFYQ2JRbGc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B2Ggisrl4H6rLVRNU0I3dEFUUGs/edit
http://www.strivetogether.org/sites/default/files/images/StriveTogether%20Theory%20of%20Action_0.pdf
http://www.strivetogether.org/sites/default/files/images/StriveTogether%20Theory%20of%20Action_0.pdf
http://www.strivetogether.org/sites/default/files/images/StriveTogether%20Theory%20of%20Action_0.pdf


  Collective Impact ללמוד מניסיונם של אחרים: על יוזמות 
 לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי בארה"ב

 

 על ידי ד"ר מיכל רום עם צוות שיתופיםנכתב זה  מסמך
 פונה מומלץ להעביר, להפיץ, ולהציג את החומרים לכל 

 info@sheatufim.org.ilנשמח לתגובות ולקבלת מידע נוסף על השפעה קולקטיבית 

11 
 

 

  מערכת מדידה משותפת .3

 ארוכה הראשון, ומקור לגאווה גדולה. רשימהמה יוענין מתמשך ומרכזי ביוזמה מ המדידה היא
מדווחות גם הצלחות , ועל בסיסם של מדדים כמותיים נמדדים בכל הקהילות המעורבות

 מטרותמה תנגזרים מכל אחהמדדים השונים . )ראו דוגמאות בנספח למסמך זה( מרשימות
 לדוגמא:  ,שהוגדרו לאור החזון

 מדד מטרה
 שיעור הילדים שעוברים ציון מסוים  כל ילד יהיה מוכן לביה"ס

 במבחני הכנה לבי"ס.
נכסים  41-התלמידים שלהם יותר משיעור  כל ילד יקבל תמיכה בביה"ס ומחוצה לו

 (.Developmental assets) התפתחותיים שונים

אחוז התלמידים אשר נמצאים מעל הממוצע  כל תלמיד יצליח מבחינה אקדמית
בקריאה ובמתמטיקה, אחוז הבוגרים המסיימים בתי 

 הספר התיכוניים.
אחוז בוגרי (, ACT) הקבלההציון הממוצע במבחני  כל תלמיד יירשם למוסד להשכלה גבוהה

 .התיכון הנרשמים למוסדות אקדמיים
שיעור הסטודנטים המוכנים לקורסים ברמה  כל תלמיד יסיים בי"ס ויפתח קריירה

אקדמית, אחוז נשירת סטודנטים מהאקדמיה, אחוז 
 בוגרי האקדמיה, מספר תארים אקדמיים שניתנו.

של המדידה המשותפת באה לידי ביטוי גם באופן שבו המחויבות לפעולת המדידה  החשיבות
שתבנה את מערכות המידע הנדרשות  מתחייבתעולה כבר בשלב ההצטרפות ליוזמה. כל קהילה 

 איסוף ניתוח וגם דיווח של המידע לרשת.  –לכל השלבים 

 

  ארגון מתכלל .4

זהו . National Advisory Board  - "מייעצתלאומית נקרא "מועצה הגוף המוביל את היוזמה 

 :במקבילפועלות ה יגים מכל המגזרים, והם מחולקים לשתי ועדותנצ 41 -גוף מתנדב, חברים בו כ

 Proof Point Subcommittee 

 Innovation and Investment Subcommittee  

שני מנהלים/מנחים שותפים. בעוד שאין פירוט על תפקידיה של עומדים בראש כל ועדת משנה 
לייעץ לאנשי הצוות לגבי כל ועדה ואופן התנהלותה, שתיהן מוגדרות כמי שאחראיות "

 יותר את ביסוסן של קהילות שיעמדו בנקודות ההוכחה האסטרטגיה שתבטיח בצורה הטובה

(proof point ,) וימחישו את כוחה של השיטה, יניבו חדשנות בשדה החינוך בפרט וההשפעה
  ".הקולקטיבית בפרט

נוסף, קיים גוף האחראי על יישום ההחלטות המתקבלות במועצה ובשתי הוועדות שלה, ב
  .3וזמה ובראשה עומד מנהל היוזמה של סטרייבהמתפקד כזרוע הביצועית/ניהולית של הי

                                                            
דירקטוריון של ארגון נפרד גדול  - KnowledgeWorks Board of Directorsמי שפועלת דרך זרוע זו מתוארת כ 3

 A social enterprise focused on creating sustainable improvement in student" ועצמאי שמגדיר את עצמו
readiness for college and careers".  

http://www.strivetogether.org/strive-network/commitment-quality
http://www.knowledgeworks.org/about/our-board
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 תקשורת מתמשכת   .5

   : סטרייבבהובלת צוות הקהילות השונות תקשורת בין 

לחלוק חומרים השותפים ונגיש לשותפים בלבד. שם אמורים  נמצא בפיתוחהפורטל מידע  קיים
כמו כן, באתר היוזמה קיימים מקורות מידע שונים הכוללים: (. Strive Partner Portal)ומידע 

  מקרים לדוגמא, בלוגים, סרטי הדרכה, וובינרים ודוחות פעולה.

פעם בשנה מתקיים כינוס גדול שאליו מוזמנים כל השותפים מכל הקהילות ובו הם חולקים 
. 4104מהכינוס של מידע. כל המידע מעולה אח"כ לרשת וזמין למי שמעונין. כרגע זמין המידע 

 .4103בקרוב יועלה המידע מהכינוס של 

 –בנוסף, כל קהילה חייבת בדיווח על מצבה ברגע שהיא מצטרפת, ובהמשך על הישגיה 
כל  .Progress Report //  Milestone Report ולאחר מכן Community Report Card באמצעות

  4.לכל ונגישים באתרחות של הקהילות המבוססות נמצאים "הדו

 

 תקשורת בין השותפים בכל קהילה ברמה המקומית: 

בנוסף לכלים של רשת הקהילות ברמה הלאומית, כל קהילה מפתחת ערוצי תקשורת ושיתוף 
 פגישות שוטפות: בין אלו ניתן למצואבידע בהתאם לצרכים, המאפיינים והמשאבים המקומיים. 

הקמה של רשתות תקשורת בפורומים מקצועיים מצומצמים לצד כנסים רבי משתתפים, 
דוגמא לאתר של . , ועודופנימיות לשיתוף של חומרים, לתיעוד ולמדידהאינטרנטיות חיצוניות 

 . כאןקהילה מקומית אחת כזו והדיווח השוטף שהיא מעבירה לשותפיה אפשר למצוא 

 

 

 : STRIVEהערה לסיום הפרק על 

על התנגדויות קהילות על סוגיית המדידה, לאחרונה מדווחות חלק מהל היוזמה שלאור הדגש 
עולות לדיון סוגיות של מצד גורמים שונים למהלך האדיר של איסוף הנתונים שהיוזמה מחייבת. 

מתנגדים לאסוף מידע על ילדיהם, גם ה, גם הורים לתלמידים . בין הגורמיםפרטיות וחסיון מידע
ל בניו יורק בחודש נובמבר שהתנה ויכוחאם לצורך שיפור הלמידה. ראו כאן לדוגמא תיאור 

4103. 

 

  

                                                            
4
. הדו"ח מפרט את כאן ניתן למצוא 2103דו"ח אחרון לדוגמא של יוזמת סטרייב באזור סינסינטי לסיכום שנת  

 , כלומר את השינוי שחל בשנה האחרונה. 2103 -ל 2102העיקריים בין השנים השינויים שחלו במדדים 
 
 

 

http://www.strivetogether.org/strive-network/2012-Convening-Resources
http://www.strivetogether.org/results/community-reports
http://rocthefuture.org/our-priorities/alliance-director-update
http://www.democratandchronicle.com/story/news/2013/11/20/assembly-grills-ed-chief-on-data-plan/3659121/
http://www.strivepartnership.org/sites/default/files/wp-content/2012-13%20Partnership%20Report.pdf
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    <<<< 2 יוזמה #

  

 

 

בתגובה לקריאתו של הנשיא אובאמה לקיומו של צורך לאומי  4100היוזמה הוקמה בינואר 
בהכשרת מורי מדעים חדשים ומצוינים. יוזמי המהלך, גורמים פילנתרופיים ועסקיים התגייסו 

, המשתקף בשמה למתן מענה לצורך זה ולבנייתה של תנועה לאומית המחויבת להגשמת היעד
 The פילנתרופיתהקרן הא והגורם המייסד המרכזי השנים".  01אלף מורים תוך  011שמשמעותו "

, Carnegie Corporation of NY .הם יותר יארגונים שותפים, בינ 051ורבים ביוזמה מעל ום מעכי

  שותפים מממנים. 41 -מ

 

 

 אג'נדה משותפת  .1

 תוך התייחסות ליעד כמותי ולשיטת הפעולה:  תוגדרמ תנועהשל ההמטרה המשותפת 

"הכנת כל התלמידים לרכישת ידע וכישורים התחומי החינוך המדעי והטכנולוגי על מנת 
מאה ס וגילהתמודד בהצלחה עם אתגרי המחר ברמה הלאומית והגלובלית. נעשה זאת באמצעות 

שנים, וזאת על ידי בניית שותפות בין מגזרית ויישום  01ך תו  STEM–במקצועות ה אלף מורים 

 מודל חדשני לפתרון בעיות לאומיות מורכבות".

המשימה והיעד הכמותי של בניגוד לתהליכים אחרים של מודל השפעה קולקטיבית, ביוזמה זו 
 עצמה. יא, ולא על ידי רשת השותפים הוגדרו על ידי הנש בפרק זמן קצוב, מורים 011,111

שלושה ערוצי במשותפת האג'נדה יוזמה ניסחה את מיקוד מחויבות הארגונים השותפים לה
 פעולה אפשריים: 

 העלאת היצע המורים המצוינים למדעים .0
  מצוינות בהוראה פיתוח ושימור  .4
  יוזמההתשתיות חיזוק והרחבת  .3

 

במונחים של כסף או  מחויבות מוגדרתמצהיר על השותפים לרשת בקש להצטרף מהכל שותף 
בפעילות שוות ערך באחד משלושת הערוצים הנ"ל. המטרה המוצהרת היא להוסיף כמה שיותר 
שותפים שהיוזמה יכולה לתמוך בהם כל עוד היא נשארת ממוקדת בהעמקת היכולות של 

 השותפים הקיימים להגשים את המחויבות שלהם, ולעשות את זה בהצטיינות. 
 
 

http://carnegie.org/about-us/mission-and-vision/
http://100kin10.org/page/commitments?filter=retain_excellence
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 פעילויות המעצימות ומחזקות באופן הדדי את כל השותפים  תכנון וביצוע של .2

התנהלות היוזמה מורכבת ממערך חדשני של כלים יצירתיים שפותחו במטרה לקדם בו זמנית גם 
 את השגת החזון הכללי וגם את היעדים הספציפיים של כל אחד מהשותפים. בין הכלים למשל: 

Solution Sessions -  א, בהם נפגשים השותפים יחד עם מומחים נמשכים יום מלהמפגשים

כמתן מענה  בעיות ביישום ולפתח תכניות אישיות או קולקטיביותבוחוקרים, במטרה לשתף 
עסקו בהם אשר  הכאלמפגשים שלושה כהתקיימו ,  4104במהלך שנת . לבעיות משותפות
STאת הידע של מורי גביר ולחזק דרכים להבנושאים הבאים:  EMס ור וגיותי, אסטרטגיות לא

עומדים בפני רפורמה ההדור הבא של מורים מצוינים, ונבחנו אסטרטגיות לשבור את המחסומים 
שותפים השתתפו בלפחות אחד כזה, ומי  56 -אנשים מ 041משמעותית בחינוך ברמת המדינה. 

)חלק  שסיכם את מה שהתרחש בהם Solution Session Digest מהשותפים שלא הגיע קיבל

  .כאן(באתר  מהם נגישים

Notables -  מהווה את הגוף המחקרי המלווה של היוזמה. צוות אוניברסיטת שיקגו

מפתח באופן שוטף סדרה של מקרים לדוגמה המדגימים מרכיבים ספציפיים של האוניברסיטה 
עומדים השותפים ביוזמה, במטרה לטפל בחסמים או מכשולים המופעלות על ידי תכניות 

   .כאן()חלק מהם נגישים באתר ה. כאלמקרי בוחן שבעה כהוכנו  4104בפניהם. עד סוף 

Communication Training Workshop –  במטרה להציע  4104סדנה שנערכה בחודש אפריל

 (.  1, עמ' 4104עזרה טכנית לארגונים שיוכלו לשפר את אופן פעילותם )מהדו"ח המסכם לשנת 

פעילויות שונות שמטרתן לשתף במסקנות ובידע הנצבר אצל  – "פעילויות של למידה משותפת"
באוניברסיטת קולורדו,  הפרויקט של קידום עוזרי הוראהשותפים ולחשוף אותם לאחרים. למשל 

שזיהה את הפוטנציאל הטמון בתפקיד עוזר ההוראה הן לקידום איכות ההוראה בהווה עבור 
ן כהתנסות שיכולה לפתוח בפני סטודנטים שמשמשים כעוזרי הוראה התלמידים בבתי הספר, וה

את האפשרות לבחור בהוראת מדעים כמקצוע. בהתאם לכך פותח מודל פעולה שמשלב בין 
אוניברסיטאות.  31 -תכנית הלימודים של בתי הספר לזו של האוניברסיטה, והוא הועתק כבר ל

המשתלב בתכניות  של המוזיאון האמריקאי להיסטוריה טבעיתפרויקט שיתופי נוסף הוא זה 
 הלימוד של בתי הספר היסודיים באזור. 

 

 

 

 

http://www.100kin10.org/page/research-and-learning
http://www.100kin10.org/page/research-and-learning
http://www.100kin10.org/system/uploads/files/000/000/157/original/LA_Notable.pdf?1367617808
http://www.100kin10.org/system/uploads/files/000/000/166/original/Urban_Advantage_100Kin10_Notable.pdf
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 מימון משותף: 

ן אותה יצרו השותפים המממנים מתוך אלמנט ייחודי ביוזמה זו הוא קיומה של תשתית מימו
מטרה לייעל ולסנכרן את מתן המענקים בנושא גיוס, הכשרה ומצוינות של מורים למדעים. 
היוזמה מעמידה לרשת השותפים את האפשרות להגיש בקשות למענקים עבור פעילויות 
 המקדמות את האג'נדה המשותפת של היוזמה. על מנת להצטרף כשותף מממן, על הגופים

 גופים מממנים החברים ביוזמה.  46 –$. כיום קיימים כ 511,111להתחייב לסכום של לפחות 
 

לצורך תהליך הגשת וקבלת המענקים, הוקמה מערכת רישום אינטרנטית המאפשרת לשותפים 
להגיש בקשה למימון פרויקט והיא מגיעה באמצעות המערכת ישירות לכל השותפים המממנים. 

בלים נגישות לריכוז וסנכרון של מגוון של בקשות מימון ולתקשר ביניהם השותפים המממנים מק
כלומר שהיא פתוחה רק לשותפים המממנים ומאפשר להם למעשה לפעול   - על כך באופן חסוי

לטובת איגום משאבים כולל. מעניין לציין בהקשר זה כי גם סוגי התמיכה שהם נותנים מלמדים 
יעיל. שני סוגי מימון הוזכרו בחומרים: מימון לפגישות של על הניסיון לאגם משאבים באופן 

 . Joint Planning grants ומימון לתכנון משותף  Meet-up grants  שותפים

 

 
 הצטרפות ליוזמה: 

 

הוקמה כדי לנהל את בקשות ההצטרפות ליוזמה, למיין ולסנן ייעודית מערכת רישום אינטרנטית 
הממחישים  מובילים כיום בתהליך קבלת שותפים חדשים אותן באופן מקוון. שלושה עקרונות
 :גם הם את העיקרון של פעולה הדדית

 

גישה "המבקש להצטרף צריך להוכיח ארגון כל  – יישום של שיתוף פעולה בין מגזרי .0
 ",מאפשרת השגת פרקטיקה ומדיניות קוהרנטית באזורים גאוגרפיים שוניםהמתואמת 

: סוכנויות חינוך, מוסדות תיים לפחות מהישויות הבאותבחיבור בין ששתבוא לידי ביטוי 
,  STEM להשכלה גבוהה, מוסדות להכשרת מורים, עסקים מקומיים שממוקדים בתחומי

  מקבלי החלטות, שותפים מהמגזר השלישי מלכ"רים, עמותות או מוזיאונים.
 בהתאם לסטנדרטים שהוגדרו במתמטיקה  – הכשרה או תמיכה במורים למתמטיקה .4
כלומר  – סיוע/פניה לאוכלוסיות/קהילות/סטודנטים שמוגדרים כבעלי צורך גבוהה .3

אוכלוסיות יעד מוחלשות אשר באופן מסורתי אינם מיוצגים או אינם מקבלים תמיכות 
  משמעותיות. 
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 תקשורת מתמשכת  .3

במסגרת היוזמה פורטל אינטרנטי ייחודי  םבנוסף למערכות התקשורת שתוארו למעלה, הוק
של כל השותפים, " home base"הם מגדירים אותו כ – PartnerConnect סגור רק לשותפים

  מאפשר להם להעביר ידיעות, חדשות, משאבים, וובינרים דו חודשיים, וניוזלטרים.

ברחבי ארצות  מספר כנסים בנושאים שונים, ובמקומות שוניםבכל שנה מתקיימים בנוסף 
 .הברית

 

 מתכללארגון  .4

 .Carnegie Corporation of New York פעלה היוזמה מתוך הגוף המייסד: 4103עד סוף שנת 

הפועל כגוף המתכלל של היוזמה. מנכ"לית  100kin10 הוקם ארגון עצמאי )מלכ"ר(: 4102בינואר 

     הארגון, היא מייסדת היוזמה מקרב הצוות של הקרנגי.

מספר צוותי פעולה: פעלו  Carnegie Foundation - במסגרת פעולת התכלול וההובלה של ה

 Partner) צוות תמיכה בשותפים, (Leadership & Operations team) צוות הנהגה ותפעול

Support Team) ,צוות "אסטרטגיה ועיצוב של הרשת" (Network Strategy & Design (team ,

 .((Research & Learning Team וצוות מחקר ולמידה

 מכוון פעילויות אחראי לקידום כיוונים אסטרטגיים של הרשת, והוא " צוות הנהגה ותפעול
 ." הנהלה וצמיחה, מוביל מאמצים לגיוס כספים, ומתאם בין יוזמות השותפים המממנים

 ג כל מה שאפשר כדי לסייע להם להשימספק לארגונים השותפים " צוות התמיכה בשותפים
את המטרות הספציפיות שלהם, וכדי לחבר אותם אחד לשני במטרה להעצים את הרשת 

 ". שהם חברים בה ולהגביר את ההשפעה החברתית של היוזמה

 פועלים במסגרת היוזמה אבל מפעילים אותם שותפים אחרים: הנוספים צוותים השני 

 צוות "אסטרטגיה ועיצוב של הרשת"  Network Strategy & Design team –  פועל מטעם

שהמשאבים שהיוזמה ואחראי לכך " – GOOD Corps חדשה-חברת שיווק/תקשורת/מדיה
מעניקה לשותפים מסייעת להם לדעת טוב יותר אחד על השני, לראות אחד בשני נכסים 

  ".משמעותיים, ולהשתמש ברשת לחזק את עצמם ואת השותפים שלהם

 צוות מחקר ולמידה Research & Learning Team) ) מופעל על ידי אוניברסיטת שיקאגו

וביל את נושא המחקר והלמידה כולל הערכת תכניות )בדיעבד( ומתן פידבק לשותפים ומ
בזמן אמת. באמצעות הצוות האוניברסיטה מעורבת גם בעיצוב תהליך הקבלה והסינון של 

מי שיש לו יכולת להעמיד התחייבויות איכותיות ויכולת שותפים חדשה במטרה לקבל רק 
 לממש אותם במצוינות. 

 

http://www.goodcorps.com/
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 מגדיר את תפקידיו כגוף מתכלל באופן הבא: לאחרונה הארגון החדש שהוקם 

לתמוך בארגונים למלא את המחויבות שלהם ליוזמה באמצעות סיוע, ליווי מקצועי,  .0
 . לחצו כאןומימון. לרשימת המחויבויות של הארגונים במסגרת היוזמה 

 לזהות פערים בתחום ולתמרץ פעילות של רשת השותפים באזורי הפערים .4
)למשל: מעמד המורה, תגמול ועוד(  בזירה הלאומית  את החסמים הגדוליםלמפות  .3

  ולהניע לפעולה באמצעות לובי, השפעה על קובעי מדיניות וקמפיינים ציבוריים.

 

 

 

 מדידה משותפת .5

מצא בשלבי עבודה נהנושא של פיתוח והגדרה משותפים של מדדים למצוינות עבור היוזמה 
 עדין לא מיושם במלואו הלכה למעשה. אך מתקדמים, 

בנושא מדידה, כאשר מטרתו העיקרית   FSG היוזמה החלה תהליך בהנחית 4104בספטמבר 
תה לייצר תהליך שיתופי של הגדרת יעדים ומדדים משותפים בנושא מצוינות מורים. התהליך יהי

מיקוד, סקר למיפוי פעילות כל אחד מהשותפים וכיצד כל אחד כלל: ראיונות פרטניים, קבוצות 
מגדיר מצוינות. במשך חמישה חודשים קיימו מפגשים וירטואליים של רשת השותפים לעיצוב 

התקיים כנס בשיקגו בו הוצגה מטריצה של המדדים על מנת לקבל משוב  4103המדדים. באפריל 
  ואינפוט מבעלי העניין.

יועברו לשני גופים $ 011,111 –למימון מחקר הערכה בקרב השותפים  תחרותוכרזה בנוסף, ה
לצורך ביצוע מחקר הערכה על המיזם שלהם, במטרה ללמוד ממנו איך שיזכו מבין המתמודדים 

לעשות מה ואיפה נכון. השותפים צריכים להגיש בקשות שהם למעשה הצעות מחקר, ומבין 
 ו הכוונת חוקרים מאוניברסיטת שיקאגו. ההצעות הזוכות יבוצעו שני מחקרים בסיוע א

 

 

  

http://100kin10.org/page/commitments
http://www.fsg.org/
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       <<<<  3 # יוזמה

 

 

כשותפות אסטרטגית של שלושה גורמים: אוניברסיטת פורטלנד,  4115היוזמה נוסדה בשנת 
, במטרה לקדם (Beaverton) המרכז לחינוך מדעי וביה"ס אזורי באחד המחוזות של פורטלנד

פעולות בתחום החינוך המדעי במחוז בדגש על שלושה נושאים: לימוד חקירה מדעית בכל גילאי 
ביה"ס, שיפור השימוש בטכנולוגיה במרכזי הוראה, וקידום רמת ההוראה בכיתות המדעיות 

 . 5מחוזות נוספים 2 -תרחבה השותפות לבמהרה הוהבאתה לסטנדרט הלאומי. 

שותפים עסקיים וארגונים  1 -, ומחוזות 3המשיכה היוזמה להתרחב והצטרפו אליה  4101בשנת 
למעשה להתניע את אז החלה בנקודת זמן זו היוזמה עבר שלב ואינטל. חברת חדשים ביניהם 

החלו לקיים פגישות חודשיות מודל הפעולה של השפעה קולקטיבית. השותפים המרכזיים, 
התקיים סימפוזיון בן יומיים  4100באפריל . עולה משותפיםפבמטרה להחליט על חזון, מבנה ו

צוותי העבודה . קרנות גדולות ומובילותובעלי ענין,  021 -כ השתתפו בו במשרדי אינטל, 
תמצות שלו  -של היוזמה  Business Plan בסימפוזיון ניסחו לבסוף את מסמך תכנית העבודה

ואיך הם מיישמים את המודל של על היוזמה מסבירה ה מצגת קצרהגם להלן ו כאןאפשר למצוא 
   השפעה קולקטיבית.

 

 אג'נדה משותפת  .1

להגיע עד את היעד המסמן  21-21-41השותפות מחויבת לחזון שהתוותה מדינת אורגון בחוק  
לפחות בוגרי תעודה  STEM ,21% לפחות בוגרי תואר ראשון בתחומי 21% -ל 4145שנת 

למעשה, מטרת העל המוגדרת של . STEMלפחות בוגרי תיכון במגמות  41% -מקצועית ו

תוך חיזוק הגורמים בשטח , , על ידי יציקת תכנים ביצועייםהשותפות היא לממש את יעדי החוק
 וגיוס מימון לביצוע התוכניות.

 

 במחוז" טכנולוגי-בחינוך מדעי החזון המוצהר הוא "לשנות את תרבות הלמידה וההוראה

Transform the STEM learning and teaching cultures in area schools –  הוא ואכן הדגש
STעל שיפור הלמידה וההוראה בתחומי  EM  לשיפור הישגי הסטודנטים/ות. ויביאאלה 

                                                            
שיטת הפעולה הייתה באמצעות העסקה של מורים בצוותי משימה מיוחדים שמומנו על ידי חצאי משרות  5

ותפקידם היה לתווך בין החוקרים באוניברסיטה לבין  masters teachersבמרכז לחינוך מדעי. קראו להם 

ים בבתי הספר ולפעול בשני הכיוונים: מחד להנחות את המורים ומצד שני לקדם את המחקר של המכון. המור

פעילות זו הובילה את המכון בשנים אלו לזכות במספר מענקים רב יחסית שתמכו בפיתוח השותפות והובילו גם 

שניות והסביבה שייחודו בטכנולוגיות הלמידה וההערכה החד 6-02שנתי -לפתיחה של ביה"ס חדש שש

  (.Beaverton's Health and Science Schoolהלימודית שלו )

 

http://pdxstem.org/wp-content/uploads/2012/04/STEM-Executive-Summary.pdf
http://prezi.com/qbywnnmuwrmz/portland-metro-stem-partnership/
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כמו כן, . זו יחידת השינוי המוצהרת –ספרית -ישנה הסכמה להתמקד בתרבות הלמידה הכלל בית

הנקודה הקריטית לתכנון הפעילויות היא מדדי המוכנות לקריירה ולקולג' של הסטודנטים באזור 
 מגוון של מדדים כמותיים בהקשרים אלו.ומכאן דגש על  –
 

שותפות זו מדגישה באופן מיוחד יחסית ליוזמות אחרות אוכלוסיות מוחלשות, וכן את הצורך 
באופן מאד ברור הם  (.state and local) בשיתוף פעולה יעיל בין הרמה האזורית לארצית

מכוונים למחוזות במדינת אורגון בלבד, אם כי בשלב כלשהו חברה השותפות הזו לרשת של 
 ונראה שהיא משתפת גם שם בתוצריה ובאופן פעילותה. STEMxשותפויות ארציות דומות 

 

 

 ת באופן הדדי את כל השותפים תכנון וביצוע של פעילויות המעצימות ומחזקו .2

הוקם במיוחד לטובת השותפות ואינטל לקחו עליו ר שאמוקד הפעילות של השותפות הוא ארגון 
 STEM - The Intel STEM חסות כשנכנסו לתמונה: המרכז למוכנות אקדמית ומקצועית בתחומי

College and Career ReadinessCenter for  . ראו  –כל הפעילויות כמעט נעשות דרכו
 ".מתכללבהמשך סעיף "ארגון 

 

 השותפות מצהירה על ארבעה תחומי פעילות: 
 פיתוח השותפות  .0
 פיתוח מקצועי למורי המדעים .4
 מחקר חינוכי  .3
 שרותי תמיכה לתלמידים.  .2

 פעילויות הבאות: נגזרות התחומים אלו מ

  השותפיםפיתוח רשת 

 הבניית מדידה משותפת 

  הקמת אקדמיה להכשרת מורי מדעים 

 פיתוח ומחקר בתחום 
 
 
 

 מורים בכירים כסוכני שינוי למדעים בבתי הספר וכמורים חונכים ) נוימיT OSA  ) 

  הקמת מרכזי העשרה, תמיכה וליווי למורים למדעים 

 מעקב אחר תוצרים וקידום למידה משותפת 

  ,ציוד מדעי ומנטוריםפיתוח נגישות למעבדות   

 

 

 

http://www.stemx.us/about/
http://pdxstem.org/intel-stem-center/
http://pdxstem.org/intel-stem-center/
http://pdxstem.org/intel-stem-center/
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 בתכנית האסטרטגית מתוארים יחסי הגומלין בין השותפים השונים כך: 

  המרכז למוכנות לקולג' ולקריירה מספק תיאום וניהול של כל הפעילויות, כולל הדרכת/הכנת
 מורים, מחקר לתלמידים ועוד. 

  בתי הספר מספקים הטמעת תהליכים, אפשרות
לבחון את ההתערבויות, ודיווח מתמשך על 

 התוצאות. 

  האוניברסיטאות עוזרות לבתי הספר בפיתוח
התכניות ומערך המידע שנצבר לצרכי מדידה, 
מעבדות את המידע ומעריכות את הביצועים, 

 ולבסוף עוזרות לשפר את התהליך.

 חיות טכנית התעשייה והעסקים מספקים מומ
בתחומים שונים, מידע על תהליכי גיוס וצרכים 
בשוק, מספקים בסיס של מתנדבים, מימון, וגם 

מציעים הזדמנויות לסטודנטים להתנסות 
 ולהתמחות בעולם ה"אמיתי". 

 מוסדות ציבור וחינוך אחרים )מוזיאונים, פארקים( מספקים הזמנות לחוויית למידה STEM  

    ב את הסטודנטים בעולם המדעים.מסוג אחר, ואפשרות לער

 

 בין שני סוגי שותפים:  המבחינ 4100לשנת התכנית העסקית 

Core partners commit significant and sustained investments to the leadership and 
programming of the partnership. The core partners set policies and make strategic 
programming decisions. 
 
Collaborating partners commit periodic and/or targeted programming or service. 
They align efforts to the specific goals, strategies, and performance outcomes of the 
partnership. They provide in‐kind services to advisory and review boards. 

 
 
 

מגדירה את שלבי הפעולה שכל ה  Theory of Actionגם כאן, כמו בשותפויות/יוזמות אחרות יש

קהילה צריכה לעבור כדי לגבש לעצמה את התכנית המתאימה, זו שתימדד בכלים המשותפים 
בעמוד הבא מוצג תרשים המתאר את ותביא להישגים בקריטריונים שהוכרזו מראש עבור כולם. 

 התהליך. 
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 קשורים ביניהם: הצורת העבודה של השותפות מבוססת על מספר כלים ייחודים 

 

 Teams of STEM teachers on special assignments (TOSA) –  סוכני השינוי בתוך

 הקהילות שתפקידם לממש את השינוי. 

 Networked improvement communities (NIC) –  פיתוח של קרן קרנגי לקידום

צוע לצורך ההוראה: יחידות פעולה שהוכחו כאמצעי יעיל בשילוב מספר רב של גופי בי
 פתרון בעיות מקומיות. הקרן מימנה הקמת ביה"ס המבוססים על שיטה זו. 

 STEM Education Strategic Investment Plan (STEM Ed SIP) -  תכנית פעולה ארבע

NIשנתית שכל קהילה ) Cעצמה ומופעלת בבתי הספר שלה כאשר התכנית עצמה ( בונה ל
רכים ולשאיפות של קהילת בתי הספר המקומית, צריכה להיות מותאמת לתרבות לערכים לצ

ועם זאת היא גם צריכה להשתלב בפעילויות של השותפות ולחזק אותה בהקשר המקומי 
  ובכלל. 
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 תקשורת מתמשכת  .3

 Communication and Programming hub המרכז לקידום מוכנות ללימודים ולקריירה מוגדר

בין השותפים. מדובר בפגישות רשמיות, אירועים ודרכו מתבצעת כל פעילות התקשורת 
מיוחדים, וכלי רשת שתומכים בהחלפת מידע באופן שוטף. המורים עצמם מוגדרים כסוכנים של 

שותפים לכך. התפקיד שלהם  TOSA מידע שעובר בין המרכז, והאקדמיה לשטח וחזרה. גם צוותי

, דיווח ושיפור התמיכה, ואיסוף קריטי גם בגיבוש התכניות, פיתוח והטמעה, ארגון, תיאום
 הנתונים שמהווים בסיס למדידה ולהערכה, ואח"כ לשיפור ההתנהלות. 

 

 

 

 

 

 



  Collective Impact ללמוד מניסיונם של אחרים: על יוזמות 
 לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי בארה"ב

 

 על ידי ד"ר מיכל רום עם צוות שיתופיםנכתב זה  מסמך
 פונה מומלץ להעביר, להפיץ, ולהציג את החומרים לכל 

 info@sheatufim.org.ilנשמח לתגובות ולקבלת מידע נוסף על השפעה קולקטיבית 

22 
 

 

 מתכללארגון  .4

המרכז של אינטל לקידום המוכנות ללימודים ולקריירה, והוא מוגדר באופן רשמי כגוף הביצועי 
ופועל ( serves as the operation hub of the partnership) שדרכו פועלת השותפות/רשת

כגוף המתכלל של היוזמה האחראי ל"תיאום הפעילות, מיסוד פרקטיקות מדידה משותפות, 
  שינוע של מימון, קידום מדיניות ופיתוח רצון הציבור לתמוך בשינוי".

  : דרכם מתבצעות הפעילויות השונותמתוך גוף זה פועלים חמישה מרכזים 

 Office of partnership development - המשרד לפיתוח השותפות .0

נהל את הרשת האסטרטגית של המחנכים, החוקרים, אנשי העסקים והקהילה; מו , מתכנןובילמ
ל השותפים; לגייס ולשלב של כוהמימוניים ם, ילתאם בין הנכסים האינטלקטואלים, התכני

שותפים חדשים; למסד מדידה משותפת; להניע מימון, לקדם מדיניות ולבנות את תמיכת רצון 
 הציבור בתכנית ובמטרותיה.

 STEM האקדמיה להכשרת מורי .2

 TOSA אחראי לפיתוח חומרי למוד מבוססי מחקר ומעודכנים; לשפר את האופן שבו צוותי

ס ולשותפים האחרים; "כמתווכים למרכז ההערכה והלמידה, לביהממחוזות שונים משמשים 
 .לזהות ולעקוב אחר התוצרים המקצועיים של תהליכי הלמידה והתכנון

   Office for Research and Assessment המשרד למחקר והערכה .3

לתפעל ולנהל מחקרי הערכה משותפים; , אחראי לצייד את השותפים בכלי הערכה מתאימים
 .לאפשר לחברים בשותפות להגדיר ולדעת את קצב ההתקדמות שלהם כלפי היעדים המשותפים

4. STEM Collaboratory 

לספק גישה ; STEM בגילוי וחוויות שלהזדמנויות עבור סטודנטים להתנסות מייצר ומפעיל 

לציוד, הדרכה, מנטורים והזדמנויות למחקר; להפעיל שותפים בפעילות הדדית שתומכת 
 .בסטודנטים, שותפים, וקהילה; למסד פרוטוקולים ופרקטיקות מבוססות של תקשורת

5. Teacher Education Alliance  

הקשר בין תכניות ההתמחות לבין אחראי לשיתוף פעולה עם ביה"ס למורים כדי לבסס את 
השדה; לקבל אינפוט מביהס לגבי הצרכים כדי שאפשר יהיה להתאים את תכניות הכשרת 
המורים למה שקורה עכשיו ולעתיד; לפעול לשיפור תהליכי ההשמה של המורים המסיימים 

 masters teachers בביה"ס ושילוב שלהם במערך של השותפות

 

 ,אותו באופן עצמאי יחסית. בנוסף /העליו, ומפעיל /תעומד מנהל/ת שאחראי מרכזבראש כל 
נפגש אחת לרבעון, והרכבו נבחר מחדש כל שנה בכנס השנתי הקיים דירקטוריון לשותפות 

נציגי שותפי הליבה. הדירקטוריון ממנה את מנהל השותפות, וכל השותפים צריכים קרב מ
 נה בין השותפים.על מסמך הבנות שנבנה כמעין אמ םלחתו

 

 

http://pdxstem.org/intel-stem-center/office-of-partnership-development/
http://pdxstem.org/intel-stem-center/office-of-research-and-assessment/
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 מדידה משותפת .5

נושא המדידה עולה כמרכזי בכל החומרים של השותפות, וגם הוא מתופעל דרך המרכז לקידום 
 הערכה ולמידה של אינטל. 

 נוגעת למרכיבים הבאים: ההשותפים מיישמים מערכת משותפת של מדידה 

 STEM מעורבות, הישגים, עקביות, והזדהות עם –תוצרים של הסטודנטים  .0

 שיעורים, תכניות, התנהגות בכיתה, מדיניות –פרקטיקות מניבות הצלחה  .4
 בביה"ס ובקהילה  STEMתרבות .3

 איכות התמיכה שמקבלים/נותנים המורים, בתי הספר והמחוזות .2
 איכות תפקוד של הרשת  .5

את המדידה מבצעים באמצעות הערכות תלמידים, תיקי עבודה לדוגמא, תצפיות בכיתה, הערכת 
ת/אחוזי נשירה, ודוחות תקופתיים של יעילות השותפות. כל בתי הספר המשתתפים נאמנו

יכולים לבחור את המדדים הרלוונטיים להם, ואפשר גם להוסיף אחרים ייחודיים. יש גמישות 
באופן השימוש בנתונים וביישום שם הכלים השונים משותף אחד לאחר )תכניות לימודים למשל 

 וכדומה(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Collective Impact ללמוד מניסיונם של אחרים: על יוזמות 
 לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי בארה"ב

 

 על ידי ד"ר מיכל רום עם צוות שיתופיםנכתב זה  מסמך
 פונה מומלץ להעביר, להפיץ, ולהציג את החומרים לכל 

 info@sheatufim.org.ilנשמח לתגובות ולקבלת מידע נוסף על השפעה קולקטיבית 

24 
 

 
 

 

 <<<< 4 # יוזמה

  

 

, מתוך כוונה להוביל ולכוון את 4100שהוקמה בקליפורניה בשנת ( Network) רשת שותפים

 (. 2112) שהוקמה שנתיים קודם לכן (alliance) מאמציה של ברית בין מגזרית

 6(California State University East Bay) במקור היוזמה צמחה מתוך האוניברסיטה המקומית

לחבר בעלי ענין משלושת המגזרים ברמה המקומית, לאומית, פדרלית, לטובת תמיכה במטרה "
 STRIVE". בסטודנטים של האזור בהתמודדותם עם האתגרים המצפים להם על הרצף החינוכי

היוותה מקור השראה לשותפות המקורית, אשר אימצה בפועל את "מפת הדרכים" ואת השיטה 
  יתוח התשתית.ככלי עבודה לפ STRIVE של

וועדת ההיגוי של השותפות לצמצם ולמקד את המאמצים  הלאחר שנתיים של עבודה החליט
ו"לעבור לרמת פעילות אחרת תוך שמירה על המחויבות למטרות וליעדים" המקוריים. לפיכך 

 :הוקמה/נולדה מתוך השותפות הרשת הנוכחית המוגדרת

"a leadership hub for regional stakeholders who are working together to improve 

educational outcomes in STEM across Alameda and Contra Costa counties."   

 ארגונים.   451 -כיום פעילים ברשת השותפים כ

 Regional)) שותפות אזוריתקליפורניה ופועלת גם כחלק משני מחוזות בפועלת כיום בהרשת 

Alliances מקושרות לרשת הלמידה הארצית שלה STEM  בקליפורניה CA STEM Learning 

)CSLNetNetwork  . ) 

 

 

 

                                                            
6
והאוניברסיטה שהוקמה במטרה  Gateways, הכול התחיל כשותפות של 2102לפי המתואר בדוח השנתי של  

להגיש בקשה למענק תכנון ממשלתי בנושא חינוך מדעי. הם אכן קיבלו את המענק, בזכותו הפך מנהל המידע 

לחוקר הראשי, כאשר מסגרת הפעולה שלהם הייתה התשתית של סטרייב "מעריסה לקריירה".  Gatewaysשל 

מיליון דולר וכך למעשה  25לאחר שנה הם נבחרו להיות אחד מחמשת האתרים שקיבלו מענק יישום בגובה של 
 המשיכה הפעילות במסגרת המתוארת כאן. 

 
 

http://www.eastbaystem.net/themes/stem/docs/CSLNet_Presentation_Gateways_Plenary_Session.pdf
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 אג'נדה משותפת  .1

 שלמפת הדרכים מציעה יותר מאשר אלו שלהתמקד במספר מטרות צר רשת החליטו חברי ה

Strive.  השותפות "לתת מענה לצרכים הצפויים של שוק העבודה העתידי מטרת הם מצהירים כי

  בקליפורניה, ולהכין את הסטודנטים של המדינה כך שיוכלו לתרום לכלכלת המדינה".

 :מטרות את הגדרה זו הם מתרגמים לשלוש

( k-14) של כל תלמידי החינוך מגן עד על יסודי להעלות את רמת העניין והיכולות .א

  בדגש על חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, ושימוש בטכנולוגיות מידע., STEM במקצועות

לוודא שכל תלמידי האזור מוכנים לקולג' ולקריירה ולהעלות את מספר הסטודנטים/ות  .ב
 .STEM שמכוונים בפועל לתארים ומסלולי קריירה של

ברת עובדים, מחנכים, קובעי מדיניות, מממנים ועסקים שתאפשר למנף לבנות רשת שמח .ג
, לפתח יכולות למידה והוראה חדשות, STEM את הנכסים הקיימים של קליפורניה בתחומי

ולהעריך ולשמר את הקיימות )שהוכחו אפקטיביות( באמצעות שיתוף משאבים ושיתוף 
 פעולה. 

 

 

 זקות באופן הדדי את כל השותפים תכנון וביצוע של פעילויות המעצימות ומח .2

aקבוצות ) הפעילות מתבצעת באמצעות ארבע c t i o n  g r o u p s שכל אחת נוגעת )
, שהוחלט להתמקד בו באופן ייחודי )על הקמת STEM -לתחום למידה נפרד של מקצועות ה

עם ההחלטה להקים את הרשת בצורתה מיד ועד המנהל שלוש הקבוצות הראשונות החליט ה
 התחומים הם:הוחלט לאחר עוד שנה של פעילות(. אחרונה ברשימה כאן ה , ועלהחדשה

 למידה מוקדמת/ראשונית -  Early Stem Learning 

 למידה מקצועית -  Professional STEM 

  חינוך בלתי פורמאלי(  ביה"ס שעות אחרלפעילויות(- Out of School Time (OST)  

 לימודים וקריירה מסלולי -  College and Career Pathways 

  ,כל קבוצה מיישמת בעבודתה מודל פעולה רב שלבי שגובש לפי עקרונות הגישה המערכתית
בפועל תהליך העבודה של כל קבוצה  (.04תרשים )מתוך הדו"ח השנתי של הרשת, עמ' בראו 

כולל שלב של מיפוי וזיהוי הבעיה, הגדרת חזון משותף לפעילויות בתחומה, גיבוש הצעדים 
( 3-5שנים( ולטווח הארוך ) 3לפעילות בשנה הקרובה, וניסוח יעדים מדידים לטווח הקצר )

 שנים.
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 תרשים מודל העבודה בקבוצות הפעולה

 

 

 

 מתכללארגון  .3

 הגוף המתכלל בנוי ממספר מרכיבים: )ראו תרשים בהמשך(

 שני אנשים, מובילים אותה במשותף – וועדת היגוי (co-chairs ) 61ובסה"כ משתתפים בה 

 בשנת ההקמה( נציגים היו  41חברים )

  מקצועיצוות -  Backbone Staff מורכב ממנהלת, עוזרת למנהלת, תחום ייעוץ ותחום ה

 תקשורת, ועוד פונקציה לסיוע אדמיניסטרטיבי. 

ת אחד או שניים שעושים זא -  Facilitator leaderבנוסף לכל צוות פעולה מוגדר מנהיג מתכלל

  הארגונים השותפים ברשת.מבין יחד. נראה שאלו הם בעלי תפקידים 
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 תקשורת מתמשכת  .4

אין בחומרים התייחסות לממד זה של תקשורת מתמשכת בין הגופים. למעט מה שתואר כאן 
 ממנו משתמע כי מתקיימים מפגשים של קבוצות הפעולה במודל המתואר לעיל. 

 

 

 מדידה משותפת .5

בחומרים הקיימים אין התייחסות מפורטת . Strive על מודל המדידה שלהיוזמה מתבססת 

    לתחום המדידה, וכנראה שהנושא עדיין בשלב הפיתוח.
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 נספח: מה מודדים ואיך?

 

  -המעידים על היקף הבעיה ( Bench-mark) דוגמא להצגת נתוני הפתיחה

 Portland STEM כאן מתוך יוזמת

 

 

 STRIVE שמודדים ואיך במסגרת המודל שלטבלה שמפרטת את כל מה 

http://www.strivetogether.org/sites/default/files/images/Strive%20Together%20Vol

ume%20II%20edited.pdf 

 

 
 
 
 

http://www.strivetogether.org/sites/default/files/images/Strive%20Together%20Volume%20II%20edited.pdf
http://www.strivetogether.org/sites/default/files/images/Strive%20Together%20Volume%20II%20edited.pdf
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 קישורים למסמכים על מדידה מנקודות מבט שונות
-emotional-and-social-http://www.strivetogether.org/resources/introduction

context=user-competencies#overlay-learning 

 

 -למשל לפי גילאי התלמידים 
-measures#overlay-yo-5-through-http://www.strivetogether.org/infant

competencies-learning-emotional-and-social-context=resources/introduction 

 
 
 

  מדי שנה: STRIVE להצגת המדדים בדו"חות שמגישות קהילות #1 דוגמא

 

http://www.strivetogether.org/resources/introduction-social-and-emotional-learning-competencies#overlay-context=user
http://www.strivetogether.org/resources/introduction-social-and-emotional-learning-competencies#overlay-context=user
http://www.strivetogether.org/infant-through-5-yo-measures#overlay-context=resources/introduction-social-and-emotional-learning-competencies
http://www.strivetogether.org/infant-through-5-yo-measures#overlay-context=resources/introduction-social-and-emotional-learning-competencies
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  מדי שנה: STRIVE להצגת המדדים בדו"חות שמגישות קהילות #2דוגמא 

 


