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Does Collective Impact Work?  
What Literacy Coalitions Tell Us  

By FRANK RIDZI AND MARGARET DOUGHTY1 

 סיוןני, אלא עצם הקובעת תוצאהלא רק ה פעמיםל 
 ?עובדת קולקטיב אימפקט גישת הספר שביקש לבחון האםל ע

 ר מיכל רום"ד

 בשיתופים מנהלת מחקר ופיתוח ידע

   2018 נובמבר

ת של מיומנויו - כלומר ,הן שותפויות בין מגזריות שמטרתן לפתח אוריינות קואליציות של אוריינות

ומוכנות  ,הבנת הנקרא, ידע בסיסי בחשבון, הישגים תואמי גיל במערכת החינוך ,ידיעת קרוא וכתוב

חויבות קהילתית משותפת, העלאת מודעות, מבנייה של בעיקר על  מבוססתפעולתן . להשכלה גבוהה

הן כמעט ולא קואליציות כיצירה ותפעול של מנגנוני תקשורת בין שותפים, תכנון אסטרטגי וסינגור. 

עצמה, אלא כאמור על ידי פעולה ל אוריינותפיתוח  שמטרתם באספקה ישירה של שירותיםות עוסק

 משותפת שמכוונת להגברת ההשפעה של מי שעוסקים בכך באופן ישיר. 

הוקמו הראשונות . קיימות בתצורות שונות בארה"ב 2אחרותקואליציות אלו, ויוזמות משותפות 

 25-פעלו כ 1980-שנות התחילת מספרן וגדל בקצב מהיר: אם במאז הלך ו 1970-שנות הבתחילת 

, כאשר משותפות שמטרתן פיתוח אוריינותיוזמות  240-בסה"כ, הרי שבעשור הנוכחי ישנן למעלה מ

התמקדות בילדים  הוא אחדה :שהוקמו בשנים האחרונותאלו  את ניםמאפיי יםבולט יםחידוששני 

גישת קולקטיב של יישום בהוא השני  .תשומת לב לרצף הלימוד עד הקולג'צעירים, ובמתן 

 .  אימפקט

כמעט יובל שנים נוצרו אם כן בשדה האוריינות בארה"ב מגוון מסגרות תומכות, פותחה שיטה  במהלך

, התומכת Literacy Powerlineונאספו נתונים רבים. בין אלה חשוב להזכיר את  ,למדידה סטנדרטית

 כנס שנתי בנושא יוזמות אוריינות, ואת  בהקמת יוזמות מקומיות ומקיימת 2000מאז שנת 

רשת של תורמים מהווה היא וכיום  2009 -שהוקמה ב  Literacy Funders Network (LFN)-ה

 .ם אוריינות בגישת קולקטיב אימפקטהמקדמי

הינה אוריינות יוזמות קולקטיב אימפקט של של ו ,אוריינות כיון שהמטרה הכללית של קואליציות

דומה, וישנם משתנים מדידים דרכם ניתן לבחון אפקטיביות )למשל: מספר ילדים המוכנים לבית 

אפשרות להגיע ה נוצר ,הספר, מספר בוגרי תיכון, מספר תלמידים הממשיכים להשכלה גבוהה(

המודלים דדים אלו את מידת ההצלחה של לבחון באמצעות מאף סטנדרטיזציה במדידת התוצאות, ול

    המוטיבציה העיקרית של כותבי הספר. הי וז משותפת.בין מגזרית השונים לפעולה 

                                                           
1 iRidzFrank  – בהערכת תכניות, מדיניות ציבורית ופילנתרופיהמומחה מוין בניו יורק, -סוציולוג מקולג' לה ,

 .LFN Literacy Funders Network-כנשיא ה, מכהן בין השאר פעיל ציבורי בתחום האוריינות

Margaret Doughty – המזה"ת אשת שטח ותיקה בתחום האוריינות, פעלה ברחבי העולם )אירופה, אפריקה ,

 ביוסטון, והובילה את פעילות "עשור האוריינות של האו"ם" בארה"ב. READהייתה מנכ"לית של יוזמת , וארה"ב(
-. המונח 'קואליציה' נושא משמעות של שיתוף פעולה אדאוריינות' 'קואליציותיוזמות משותפות מכונות בספר  2

 בו שימוש בסקירה הנוכחית, אלא במונח יוזמות.הוקי בחברה האזרחית בישראל, ולכן מכאן ואילך לא נעשה 

http://literacypowerline.com/
http://funders.literacypowerline.com/
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 מידעלהן בשל הנגישות היחסית של גופים , ובארה"ב ספר זה נכתב הן לאור חשיבות נושא האוריינות

 גוף ידע מתאים לניתוח פעולה של יוזמות בין מגזריות משותפות.  ההמהוו

ן שמוקדש לנושא קולקטיב אשווהוא ככל הנראה הספר הר 2017הספר יצא לאור בחודש אוקטובר 

לבחון האם גישת קולקטיב אימפקט אכן  ,מטרתו כפי שמשתקפת מהכותרת של הספר. אימפקט

א מוכנים להתחייב לכותבים היא שכן, אבל ההתחתונה, התשובה בשורה עובדת ומשיגה תוצאות? 

 על כך שזו הגישה היחידה שעובדת. 

הוא מתייחס לשדה גדול שהשונות בו מכיוון שבסיס הידע עליו נשען הספר הוא רחב במיוחד, אולם 

כותבים נזהרים מלהצביע על השפעה חד משמעית ה, לאורך שנים ולרוחב ארה"ב כולהוזאת עצומה, 

גם לא על יתרון של מודל ספציפי, או על ו, ות בנושא אוריינות על שיפור המצבשל יוזמות משותפ

לאור המורכבות הרבה של המערכות המתוארות, והאתגר הכרוך במדידת פרקטיקות מיטביות. 

, יות שנבחנו לבין השינויים שנמדדועל מתאם בין הפעילולכל היותר לשיטתם להצביע השינוי, ניתן 

של סיבה ותוצאה. כקשר וכח סטטיסטית מ, אלא שזה אינו כלומר להצביע על כך שקיים קשר ביניהם

על מהלכים או פרקטיקות שיובילו בוודאות להצלחה.  דווחל של החוקריםאין ביכולתם  סיבהאותה מ

מטרותיהן מהר קהילות שבהן פועלות יוזמות משותפות, משיגות את  מראים כיכן הם  עם זאת,יחד 

  יותר ביחד, מאשר קהילות שבהן גורמים שונים פועלים בנפרד לעבר אותה מטרה.

למרות שהתשובה לשאלה שאיתה החוקרים לדרך איננה חד משמעית כפי שהיינו רוצים  לפיכך,

ובתיאור המוצג בו של  ,צגת הבחינהבעצם ה רבה תרומתו של הספרלדעת אותה, לכאן או לשם, 

ושל  ,בכלל שותפויות בין מגזריותשל ל אופי פעולתן עשופכים אור אלו . מגוון דוגמאות ושלל נתונים

 . בפרט יוזמות מסוג קולקטיב אימפקט בשדה האוריינות

 פרקי הספר תקציר 

ממקם את התופעה של יוזמות קולקטיב אימפקט בהקשר של גישות שונות לשינוי חברתי מבוא ה

, היבטים ת קולקטיב אימפקטרה קצרה של שלבי הפעילות של יוזמולפילנתרופיה. מובאת סקי

בחירה שנעשתה במחקר זה ללמוד המוסברת עוד  .המעודדים מעורבות בה, צירי תוצאה חיוביים

 עיקריים.הממצאים מוצגים הו ,מיוזמות אוריינות

מוצג  – הפנים הרבות של יוזמות אוריינות קהילתיות ברוח קולקטיב אימפקט –בפרק הראשון 

החזון שהנחה קהילות להקמת יוזמות במודל קולקטיב אימפקט. יש בו סקירה של יוזמות אוריינות 

, תוך התייחסות למאפיינים מקומיים וייחודיים, ולשינויים 20-מאה השל ה 80-שונות החל משנות ה

 שחלו ביוזמות אלו לאורך הזמן.

עוסק ביחסים בין הגורמים המממנים לבין  – פילנתרופיה יזמית ויוזמות קהילתיות –הפרק השני 

ין ים ביוזמות קולקטיב אימפקט, במניעים לשיתוף פעולה, בצורות שיתוף הפעולה ובמתחים המתעורר

 .הפילנתרופיה לבין יוזמות קולקטיב אימפקט

כחלק  CIהאם יוזמות קולקטיב אימפקט קהילתיות טובות יותר? על ההבנה של  –הפרק השלישי 

בוחן אופני מדידה של יוזמות וההסתכלות שלהן על הוכחות להצלחתן.  - ממעגל קסמים חיובי

נעשית הבחנה בין הצלחה של עבודת היוזמה כמקדמת פעולה של שירותים, לבין הצלחה של ספקי 

 –השירותים. לגבי תוצאות בקרב מקבלי השירותים, נדונה השאלה באיזו סקאלה נמדדת ההצלחה 

לי השירות הקשורים ליוזמה, או ברמה של כלל הקהילה בה ברמת התכנית, ברמה של כלל מקב

פועלת היוזמה. כמו כן מתואר ניסיון לסטנדרטיזציה של מדדי אוריינות, בעזרת מבחנים לאוכלוסיית 

 היעד במהלך שנות הלימודים ומדידת שיעורי הנשירה מבית הספר.
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מוצג מידע על הישגי  – מדידת ההשפעה ותנועה לעבר שיטות עבודה מיטביות –בפרק הרביעי 

( ומתוארות גם מגבלותיו של מידע זה , הנובעות בין השאר 1980יוזמות אוריינות )הפועלות מאז 

 ממורכבות המציאות והשינוי המבוקש, ומן ההקשר המגוון הנוצר לאור ההבדל בין הקהילות. 

אלו שהוזכרו בספר מציע מבט על העבר, ההווה והעתיד של יוזמות משותפות, לאור  - פרק הסיכום

בהתייחס לחוזקות, לאתגרים, לתנאים להצלחה, לגורמי הכישלון, להשפעת הגודל, למקורות המימון 

  3והיקפו, ולסטנדרטים למדידת תהליכי עבודה של יוזמות ותוצאות של פעילותן.

ככלל, הספר פורש תמונה היסטורית של התפתחות ופעולה של יוזמות משותפות לאורך כמה 

ם, עד לפיתוח גישת קולקטיב אימפקט.  פרספקטיבה זו מאירה את הגישה כצורה בשלה, עשורי

 המבוססת על תובנות שנרכשו בעבר, ולכן יעילה בהשגה של שיתוף פעולה בין מגזרי. 

ברור באמצעות זיהוי הצלחה של יוזמות קולקטיב אימפקט לבחון כאמור של הכותבים הייתה כוונתם 

ים והכלים הקיימים ניתוח הנתונשאלא  מתאם בין פעילות של יוזמה לבין מדדים של אוריינות.של 

 םלבסס קשר של סיבה ותוצאה, ולכן הערכת הכותבים היא כי השפעתאיננו מאפשר  בספרהמוצגים 

 מוגבלת, או לפחות אינה מוכחת. קולקטיב אימפקט בשדה האוריינות יוזמות של 

חשובה יוזמות מוצלחות, הספר מתאר גם יוזמות שנכשלו, ומאפשר למידה מגוון לצד התיאור של 

התמונה העולה מהספר מלמדת כי מעבר לעקרונות הפעולה ומבנה היוזמה, יש חשיבות  נוסף,ב מהן.

 מכרעת למידת המחויבות והתשוקה של בעלי העניין לצורך השגת המטרה.

 זאת. ותובנות עיקריות שעלו מקריאתומובאים סיכומים קצרים של פרקי הספר,  בעמודים הבאים

יוזמות קולקטיב בכלל, ובנושא יוזמות משותפות  הרצה להעמיק בו ולהרחיב את ידיעותיתלטובת מי ש

 / Lexington Booksבאתר הבית של המוציא לאור ניתן לקרוא ספר עוד על ה .בפרט אימפקט

Rowman & Littlefield . 

 

 

  

                                                           
הכותבים מתארים תחושת דחיפות לביצוע המחקר הנוכחי, הנובעת מחשש מהפסקת איסוף נתונים מסוג זה  3

 .American Community Survey-במסגרת ה בארה"ב

 : המוצג בספרממצאים עיקריים העולים מן המחקר 

 יוזמה  בהפועלת קהילה ש: יוזמות משותפות הן דרך להגיע מהר יותר למטרה

 .מהר יותר משיגה את מטרותיהמשותפת 

 בין עצם פעולתן של יוזמות לבין שיפור במדדים שונים של הישגים  נמצא קשר מתאמי

אך לא נמצא קשר סיבתי סטטיסטי המוכיח כי , לימודיים )כגון: שיעור בוגרי התיכון(

 .היוזמה היא הגורם להצלחה

 ה של יוזמות משותפות הפועלות לפי מודלים פעולהתוצאות משמעותי ב אין הבדל

 דיפות של מודל אחד לפעולה משותפת.לא ניתן להצביע על עכלומר  .שונים

  להמשיך ש לאחר מכן י. שפועלת ביעילותמשותפת לייצר יוזמה כדי זמן נדרש

 . השקיע בתחזוקת היוזמה ופעולתהול

 .יוזמה קיימת היא משאב או כלי שניתן להשתמש בו כשעולה צורך קהילתי חדש 

  החיוניות קרנות קהילתיות או פרטיותבצורת לרוב נדרשים ליוזמה גלגלי עזר ,

היוזמה אחר מכן התורמים עוזבים, ול שנים(, 5בתקופה הראשונה )עד  לפעולתה

 לצורך המשך הפעילות. אחרים למצוא מקורות מימון יציבים נדרשת המשותפת

 

 

https://rowman.com/ISBN/9781498508469/Does-Collective-Impact-Work-What-Literacy-Coalitions-Tell-Us
https://rowman.com/ISBN/9781498508469/Does-Collective-Impact-Work-What-Literacy-Coalitions-Tell-Us
https://www.census.gov/programs-surveys/acs/
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Does Collective Impact Work?  

What Literacy Coalitions Tell Us  

By FRANK RIDZI AND MARGARET DOUGHTY 

 תמצית פרקי הספר
    2018, יוני ד"ר רותי פויכטוונגר סיכמהקראה ו

 (30-3מבוא )עמ' 

רק זה ממקם את התופעה של יוזמות אוריינות שהתפתחה בארה"ב בעשורים האחרונים בהקשר פ

מוסדי, כדי לפתור בעיה מהשורש. בפרק נטען כי גישה זו מוזנת גם -של השאיפה לייצר שינוי מבני

מתופעות נוספות כמו פילנתרופיה יזמית, כלומר תורמים הפועלים כיזמים מוסדיים ומעוניינים לא רק 

 בתיקון מקומי אלא באתגור של מוסדות חברתיים. 

 Class Conflict, Rationalהשוואה בין קולקטיב אימפקט לבין תנועות חברתיות נוספות ) מוצגת

Choice Theory, Social Movement Impact Theory מבחינת המניעים ודרכי הפעולה. נעשה ניסיון )

ת לשינוי חברתי, כשהמסקנה היא שניתן לראות את לבדל את גישת קולקטיב אימפקט מגישות קודמו

 גם דומים וחופפים במידה רבה(. ככל הנראההמאמצים השונים כמשלימים )ו

להלן תיאור של דרכי פעולה של יוזמות משותפות לפי תאוריות השינוי השונות  )לאו דווקא של יוזמות 

  .קולקטיב אימפקט, אלא של כלל היוזמות המשותפות(

 פעילות יוזמה משותפת:שלבים ב 3

 .קיבוץ שותפים סביב סוגיה 

  במושגי( .יצירת מבנה ארגוני לצורך ביצוע פעולהCI )ארגון שדרה : 

 .פעולה של שינוי קבוע, בעל השפעה רחבה 

 היבטים המעודדים אזרחים לקחת חלק בפעולה משותפת: 3

 .תחושה של חובה וזכות אזרחית דמוקרטית לפעול לשינוי הקהילה 

 .המעורבות מובילה ליתר מחויבות להחלטות ופעולות שנקבעו 

 .האמונה באמינות חכמת ההמונים, לעומת מספר מוגבל של אנשים נבחרים 

 צירי תוצאה קהילתיים חיוביים של יוזמות: 3

 .שיתוף פעולה טוב יותר 

 .יותר משאבים 

 .השפעה מדידה 

 נוכחי:נימוקים לבחירה ביוזמות אוריינות כמסד הנתונים לספר ה

  ניתן להגיע ליוזמות אוריינות רבות בעקבות התאגדות  של קואליציות ויוזמות שונות במסגרת

 (.LFN-וה Literacy Powerlineכלל ארצית )כמו 

 .יש גישה למשתנים מדידים שדרכם ניתן לבחון אפקטיביות 

 צאות שיש ליוזמות אוריינות יש מטרות דומות, וקיימת הסכמה  בין היוזמות השונות על התו

 למדוד.
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קולקטיב  : הפנים הרבות של יוזמות אוריינות קהילתיות ברוח1פרק 
 (71-31)עמ'   אימפקט

ואחרות  bottom-upיתוח הגורמים שהובילו ליצירת יוזמות משותפות מלמד כי חלקן צומחות במודל נ

ביזם בודד, כמו מנהיג קהילתי או רופא, ופעמים לעיתים מדובר . במקרה הראשון top-downבתהליכי 

ארגון או כוח במקרה השני, היוזמים הם מדובר בקבוצה של בעלי עניין, כמו מורים או ספרנים; 

קהילתי, כמו תורמים, קבוצות אזרחיות )כמו רוטרי( וארגונים אזרחיים, או גורמי ממשל שרתמו 

יון במהלך ההתפתחות החל מזיהוי הבעיה, דרך אחרים ליוזמה. ללא תלות במקור היוזמה, יש דמ

 ההבנה של הצורך לאחד כוחות ועד יצירת המענים.

מלמדת כי  ,בנושא LFN -בחינה של השותפים ביוזמות אוריינות מתוך נתוני סקר לאומי שערך ה

העיקריים הם ארגונים ללא כוונות רווח. לצדם ניתן למצוא בתי ספר, ספריות ובמידה  שחקניםה

 מת גם מוסדות להשכלה גבוהה, קהילות דתיות, עסקים, גורמי ממשל ותורמים. מסוי

כמחצית מהיוזמות רואות את תפקידן רק כגורם ניטרלי המייצר פלטפורמה לתקשורת ושיתוף 

 פעולה ולא כגורם נותן שירות.

 אוריינות בארה"ביוזמות משותפות בנושא סקירה היסטורית של 

 בנספח(ראו הנסקרות בספר יוזמות ה שמותפירוט ל)

 פגיעה באוכלוסיות מוחלשות. בעקבותתקופה של משבר כלכלי, עליה באבטלה ו: 1980-שנות ה

וגם היוזמות  ,לגבי חינוך מבוגרים שונתה המדיניות ונחקקו חוקים ,הבנת הקשר בין השכלה ותעסוקה

 יומתנדבים, ולא על תקציבהן התבססו בעיקר על ארגונים ללא כוונות רווח עם זאת התמקדו בכך. 

 ים שלא הצליחו להיענות לצרכים שהלכו וגדלו, : חיבור ספקי שירותהיו בעשור זה יהןמטרות מדינה.

בעיקר ארגונים ללא כוונות רווח שלא קיבלו מימון ציבורי; תיאום גיוס והכשרת מתנדבים; סיוע 

 ללומדים פוטנציאליים באיתור תכניות באמצעות העלאת מודעות.

תקופה של שגשוג כלכלי בארה"ב.  - מעורבות קהילתית 100%ריינות דרך או 100%: 1990-נות הש

השפע הביא עמו פריחה של יוזמות אזרחיות שהונחו על ידי עקרונות של צדק חברתי וזכויות אזרח. 

נעשה קישור בין אוריינות וחירות. הופיעו יוזמות חקיקה, ומסגרות ממוסדות להגדרה וקידום של 

( שהרחיב את הגדרת האוריינות )קריאה, כתיבה National Literacy Act (1991-וריינות, למשל הא

ודיבור ויכולת חישוב המאפשרת לעבוד(. נערך סקר שמיפה לראשונה את מצב האוריינות. התקיימו 

לצד  :מטרות היוזמות בעשור זה מפגשים שנתיים של יוזמות אוריינות. הדגש עדיין על חינוך מבוגרים.

סנגור לשם הובלת שינוי; הרחבת שיתופי הפעולה גם העשור הקודם נוספו יעדי  המשך קידום

 לאוריינות של ילדים ומשפחות.

להשפיע על וסיפה ההגירה נתן את אותותיו, ה 2008המשבר הכלכלי של  :2010-2000-שנות ה

שאינם גם כאלו  החדשים, םוסיפה אתגרים ליוזמות האוריינות. בין המהגריהגידול הגיוון הגזעי, ו

אנגלית וחלקם אינם אורייניים גם בשפות המקור שלהם. עובדים ותיקים עוזבים את שוק  דוברי

העבודה, בשעה שצרכי השוק נעשים יותר מתוחכמים. לכן גדל הצורך לטפח אוריינות. לצד זה חלה 

גורמים. מתפתח מיקוד  התפתחות ביחס ליוזמות משותפות, ונוצרה ציפייה ליותר תיאום בין יותר

 באוריינות ילדים )הבנה שבית הספר לא יכול לעמוד במשימה לבדו(. 

הרחבת מודל הקולקטיב אימפקט, לידתו של בשדה: בתקופה זו  התרחשו שינויים משמעותיים 3

 נוספו תקציבים משמעותיים.וכן, מיזמים לאומיים חדשניים. הקמתם של בין מגזריות, השותפויות ה

הגעה להשכלה גבוהה; בדגש על ילדים ובני נוער, התמקדות בבמילניום החדש: מרכזיות ֵתמות 

הסתמכות על מסגרות לאומיות ועל מודלים שפותחו על ידי מומחים; היוזמות המשותפות 

 הופכות לבנות קיימא, ואינן נעלמות כמו התערבויות חברתיות קודמות.
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 כמה תובנות בולטות מהסקירה ההיסטורית: 

 וקיומן הן הקרנות המממנות משותפות ם משמעותי שדחף להקמת יוזמותגור. 

 פעילותן.היקף יוזמות, בשותפים הנוטלים בהן חלק, ובהסיבות לפעילות ניתן למצוא גיוון רב ב  

 הם: מחויבות המייסדים, יצירת משימה בעלת  תן של יוזמות משותפותהעוגנים להצלח

 .עוצמה והשפעה, יכולת לעקוב אחר הישגים מדידים, עבודה קשה והתמדה

 (116-73)עמ' : פילנתרופיה יזמית ויוזמות קהילתיות 2פרק 

קרנות קהילתיות, קרנות פרטיות, תורמים  –פרק פותח בניתוח מקורות המימון של יוזמות, ובכללן ה

קשר בין גיל היוזמה לבין מקור  ניכר כי ישקי מדינה, גיוס ייעודי, וקרנות של תאגידים. פרטיים, מענ

 שנים(. 5המימון, למשל, רוב התמיכה של קרנות קהילתיות ופרטיות מוענק ליוזמות צעירות )עד 

, ואיגום יש עניין ביוזמות משום שהן עונות על צורך רחב, מאפשרות שיתופי פעולה פילנתרופיהל

ין שחקנים ובחוזקם ממחישים את העלייה במספר הקשרים בהבתרשים המצורף ראו  –בים משא

 .במחקרנבדקה אחת היוזמות שבמסגרת בוועדת היגוי משותפת  בעקבות פעילות

 רישות בין חברי היוזמה אחרי )מימין( ולפני )משמאל( הקמת וועדה לפעילות משותפת

 

 

 

מוקד ההשקעה האפקטיבי לקידום אוריינות לגבי בפרק מתואר שינוי משמעותי שחל בתפיסה 

ממבוגרים לילדים. שינוי המוקד יצר מתחים בין השותפים, ובפרט בין התורמים לבין אנשי השטח. 

ניסו לשלב בין מקרים אחרים היו יוזמות שאת דעתם על שאר השותפים. בפו ים בעלי המאה כלעית

)גם ילדים וגם מבוגרים(, ולעסוק באוריינות משפחתית, תוך הבהרת ההשפעה ההדדית המוקדים 

 המיטיבה של קידום שתי הקבוצות במקביל.

 Cradle to Careerחילוקי דעות בתוך יוזמות יכולים להתעורר סביב בחירה בתכניות קיימות )למשל 

ל להעלות שאלות על בחירות יוזמה עלובהילתיים"(. שינוי בהרכב השותפים לעומת "בתי ספר ק

קודמות, או על הסכמות קודמות בדבר דרכי מדידה. בנסיבות של מחלוקת, לא אחת השחקנים 

 הקטנים יותר מושתקים.
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הסכמות עם גורמי מימון מקומיים יפגע ביציבות הפעילות, מהווה גורם מעודד לחיבור -איכי  החשש 

שהצטרפו לכמה וכמה  /קהילותמקומות מצואניתן ל ךכלמיזמים כלל ארציים, שנתפסים כיציבים יותר. 

 חייב השקעת מאמץ בתיאום בין המיזמים השונים.בטיח מימון מצד אחד, ומצד שני המה ש, מיזמים

קיימות הוא גיוון מאתגרי הלכן אחד מימון גורם לחוסר יציבות שלהן, תלות של יוזמות בגורמי ה

 במקורות מימון.

 (172-117)עמ' ובות יותר? קהילתיות ט אימפקט ת קולקטיב: האם יוזמו3פרק 

צורך חידוד ההבחנה בין הצלחה של פעולת יוזמה משותפת, כמקדמת פעולה של שירותים, לבין ל

הסטנדרטים הבאים למדידת הצלחה של יוזמה משותפת,  2010-הצלחה של ספקי השירות, הוגדרו ב

 :NCLC (National Community Literacy Collaborative)-על ידי ה

 קיום גוף מנהל המקדם את המשימה .1

 שימוש במידע המגיע מהקהילה כדי לסמן כיוון –תכנון ארגוני  .2

היוזמה כסוכן כלכלי )רלוונטי ליוזמות ו נהלים לשימוש בתקציבבשני מובנים:  –ניהול כספי  .3

  תקציב לגופים שבתוכן( שמספקות ומנהלות

 וי והערכהמנגנון לגיוס, הכשרה, ליו –ניהול עובדים  .4

 מנגנון לצירוף חברים, ציפיות ברורות ותיאום ציפיות. –חברים וארגונים משתתפים  .5

חיזוק השירותים על ידי העברת תכניות איכותיות, יעילות ומותאמות  –בניית יכולת ישירה  .6

 לצרכי הלקוחות

 חיזוק בניית יכולות של חברי השותפות באופן עקיף. –בניית יכולת עקיפה  .7

  משאבי מינוף ותיאוםקיום  .8

 פעולה של העלאת מודעות  .9

מתוארות  מדידת תוצאות מקנה יתרון בשל הרצף במעקב אחרי מקבלי שירות גם במעבר בין תכניות.

 גישות למדידת תוצאות פעולה של יוזמת קולקטיב אימפקט בתחום האוריינות:בהקשר זה מספר 

 צמה.מדידת תוצאות בקרב מקבלי השירות בכל תכנית בפני ע .1

 מדידת תוצאות בקרב מקבלי השירות ללא הבחנה בין התכניות. .2

 מדידת המצב בקרב כל תושבי הקהילה ללא תלות בשאלה אם קיבלו שירות מגופי היוזמה. .3

מלמדת כי נוצר , ברחבי ארה"ב ת קולקטיב אימפקטהמידע שנאסף במסגרת פעולת יוזמו בחינת

"מעגל קסמים חיובי" שבו לקהילות שבהן פועלות יוזמות כאלו יש סיכוי גבוה יותר להצטרף 

למיזמים לאומיים המעניקים תמיכה, לקבל מענקים ממשרד החינוך, לקבל יותר משאבים 

לארגונים חברתיים הפועלים בתחום, ובסופו של דבר גם להציג תוצאות טובות יותר של בוגרי 

 (.3.2, טבלה 156)הממצאים מבוססים על נתונים שונים ברמה הלאומית, ר' עמ' ת החינוך מערכ

)כמו קולקטיב אימפקט  פועלות יוזמות בהםשיפור בממדים השונים במחוזות למרות שניתן לראות 

. ציוני מבחנים בגילאי יסודי, חט"ב ותיכון כמו גם מניעת נשירה(, קשה לבסס קשר של סיבה ותוצאה

המשפיעים על ויש גורמים רבים  ,משום שקשה לסמן ולשלוט בנקודת ההתחלה למדידהר בעיק

. עם זאת נמצא מתאם בין הון חברתי, יוזמות קהילתיות (: תעשייה, עוני, אוכלוסייהגוןכ) בצהמ

"יש משהו בקהילות שבהן אנשים  כי והישגים לימודיים. הכותבים מתחברים לטענה של רוברט פוטנם

או עושר חומרי, רמת ההשכלה של המבוגרים, גזע או  מעבר לשאלות של עוני –ו לאלו מחוברים אל

נראה כי הקמת יוזמה היא ביטוי נוסף להון חברתי  שמשפיע לחיוב על חינוך הילדים". –דת 

 שמאפשר חיזוי של תוצאות חינוכיות טובות.
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 (220-173)עמ'  : מדידת ההשפעה ותנועה לעבר שיטות עבודה מיטביות4פרק 

 בהן רוב מאד קשה למדוד תוצאות ולהעריך השפעה של שינוי על מערכות גדולות, שהתוצאותל

מתבטאות רק לאחר זמן. אולם יוזמות אוריינות פועלות כבר כמה עשורים, לכן לכאורה אין צורך 

עת לחכות עוד עשור כדי לבחון את תוצאות פעולתן. פרק זה מנסה ללמוד מסיפורי הצלחה, כדי לד

 אילו מודלים ופרקטיקות לאמץ.

שיעור בוגרי ב שיפורלמשל  שוניםה הצלחהה מתאם בין מדדיכך שישנו ארציים מלמדים על  נתונים

  ., וכדומהשנים ומעלה 4שיעור בעלי השכלה על תיכונית של שיפור בקשור ל התיכון

קיימים כדי משאבים כוחות וכוחן של יוזמות משותפות הוא בהצלחה לרתום הספרות מלמדת כי 

ניתן למצוא עדות  ,יותר ב. ככל שיוזמה משותפת פועלת זמן רליצור שינוי מערכתי ושינוי מדיניות

 הצלחה בהשגת תקציבים.לבין הצלחה חינוכית בין צלחה בהיבט זה. ניתן להראות גם קשר לה

אוריה יתותבים ב, משתמשים הככדי ללמוד על פרקטיקות הקשורות לשינוי מדיניות ושינוי מערכתי

לבין שינוי  ,הערכה של יוזמות משותפותמדדי קשר בין שמצאה (, Butterfossשל פרנסס בטרפוס )

. בהתאם לתיאוריה זו, מצאו החוקרים מתאם חיובי תוצאות ברמת הקהילהשינוי מדיניות ו, מערכתי

 . הארוך לבין הצלחה, כולל לטווח 4י בטרפוסבין הערכת היוזמות על פי מדד

  כי ( מלמדקולקטיב אימפקט של יוזמות משותפות )במודלים שונים, לאו דווקא זה תוח סטטיסטיני

 :ככל שיוזמה פועלת יותר זמן

 של היוזמה בתחילת  לאחר ששותפים שונים תרמו לעיצוב כיוון הפעולה – מספר השותפים קטן

 .בהמשך הדרך , נותר גרעין מצומצם יותרדרכה

 לעומת תפקוד תחת מטריה של אינדיקציה לעצמאות  - פטור ממס עולה הסיכוי שהיוזמה תקבל

 .גוף מוביל אחר

 שינהלו את היוזמה ולה הסיכוי להעסקת מנכ"ל וצוות בשכרע. 

  היוזמה תקציבגדל.  

 ושינוי מערכתי י מדיניותגדלים הדיווחים על הצלחה בשינו. 

 כמו ירידה במספר חסרי ההשכלה התיכונית. משתפרות התוצאות הנמדדות בקהילה 

מבחינת מדדי צורות שונות של "ארגוני שדרה" ביחס ללא נמצא הבדל משמעותי בניתוח הנוכחי 

, engine organizationשדרה )"ארגון מנוע", הדוגמאות אפשריות לארגון מתוארות מספר  הצלחה.

היוזמה, הישות שבה יושב הצוות,  בספרות המוקדמת על יוזמות משותפות(: היזם הראשוני של

 הארגון המממן העיקרי.

 

 

                                                           
המתפרסות על פני שלושה שלבים של התפתחות רמות של פעולה משותפת,  8על פי מדד בטרפוס ישנן  4

: תמיכה טכנית 1-2רמות  המתאימים לה:בכל רמה מדדים שונים היוזמה: עיצוב, תחזוקה, מיסוד. 
ת : צוות בשכר, בעל מיומנויו4רמה ; תקשורת –: פעולות ותהליכים 3רמה  ;ואספקה/הפצה של משאבים

: הגדרות של כללים, תפקידים, מבנים ושגרות עבודה 5רמה  ;בינאישיות וארגוניות להוביל שיתוף פעולה
: פעולה מכוונת 8רמה , : תכנון אסטרטגי קהילתי ותהליכי הערכה ואקרדיטציה6-7רמות , )למשל פטור ממס(

  ,Why Evaluate Coalitions?Butterfoss Frances נוספת ראו. לקריאה לשינוי מדיניות ושינוי מערכתי

https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/8f21/d49cae31e1470856d655facf7a633c126f3b.pdf
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 לאומיות מצליחותקולקטיב אימפקט מאפייני יוזמות 

סוגיות נוספות העלה של הנתונים איכותני  ניתוח, לעילבנוסף לממצאים הסטטיסטיים שתוארו 

 :ביניהםיוזמות משותפות, בהצלחה הנקשרות ל

 ניתן למצוא ביניהם מפורסמים, קבוע לדמויות המובילות אין מאפייןמצד אחד  –נהיגי יוזמות מ ,

נמצאו תכונות מתנדבים או בעלי תפקיד רשמי, צעירים ומבוגרים, בעלי וחסרי ניסיון, אולם 

 תשוקה, אמון, סקרנות, יושרה, ערכים, חזון, גישה חיובית, וחוש הומור. –, כמו משותפות לכולם

 ( כוכביםchampions )– מקומיים לכוכבים יש יכולת גדולה להעלות מודעות,  בשונה ממנהיגים

 לגייס מימון, ואפילו לפתח ולהפיץ תכניות מוצלחות )כמו תכנית הקריאה של דולי פרטון(.

 צריך יכולת ליצור סביבה מכילה, שיש בה אמון והמאפשרת דיאלוג פתוח.  –ושב ראש ועד מנהל י

 ארגונים אחרים.ביוזמות משותפות תנאים אלה חשובים יותר מאשר ב

  זהו תפקיד מפתח, שבו יחסי נחוץ קשר תוסס ושיתופי בין המנכ"ל לוועד המנהל –מנכ"ל .

 האמון קריטיים, ולא קל לאתר אדם נכון.

  חשיבות מיוחדת למנהיגות שממשיכה לקיים רצף לאורך זמן –מנהיגות קהילתית. 

  מית יכולה להיות תרומה לתומך בעל כוח פוליטי אפקטיבי ברמה הלאו –מנהיגות לאומית

ליוזמה מקומית )למשל ברברה בוש שפעלה להעלאת מודעות בכלל, ולהעלאת האוריינות  גדולה

 על סדר יומו של הנשיא, וקידמה יוזמות אוריינות רבות ברחבי ארה"ב(.

  פן משמעותי של מנהיגות קהילתית, הפועלת לשינוי התנאים ולא קופצת  –שותפים וספקי שירות

 ישירה. שותפים אלה יכולים להתפתח ולמלא תפקידים שונים, כמו: ניטור, גישור ומדידה.לפעולה 

  יש עדויות לקשר בין תורמים לבין הצלחה בעמידה ביעדים ובהתוויית כיווני פעולה  –תורמים

 )מעבר לתרומה הכספית הישירה(.

  במקומות שלא  נוספות משותפות ורמות להקמת יוזמותגיוזמות קולקטיב אימפקט לאומיות

כפול של מיזם במקומות שונים איננו שעם זאת,  , בשל תחרות על מימון והכרה.כאלוהיו בהם 

אלא פעמים רבות תוצאה של שיווק, יחסי ציבור או אמצעי  בהכרח תוצאה של הצלחה מוכחת,

 לגייס משאבים.

 במיוחד  – יכה מקצועית מתמשכת לקהילותיוזמות קולקטיב אימפקט לאומיות מאפשרות תמ

רשתות לימוד להתייעצות ושיתוף וירטואליים או פיזיים. התמיכה נעה בטווח שבין ליווי כללי 

 לתכנית פרטנית.

 של יישום התכנית והתקדמותה דידהיפור דיוק המיוזמות קולקטיב אימפקט מובילות לש – 

 .אותם למדוד כדי להשוותמיזם מעודדת בקהילות שונות שותפות של ה

 העלאת מודעות ומתוך כך יווק יוזמה משותפת ברמה הלאומית מאפשרת גם ששל  פעילות

 )מימון, כוכבים, מחקר רחב, שדלנות(.

 

 יותר שאלות מתשובותלסיכום הפרק: 

שהן מועמדות  –מבנה, פעילות, חברות, תכנון ארוך טווח  ברמתיתן להצביע על תבניות של יוזמות נ

טובות ליצירת רווחה ארוכת טווח של הקהילה. אבל לא ברור אם תבניות אלה קשורות בהכרח 

 משפיע על מה.בדיוק יוזמות, ואם כן מה ה צלחתלה

פרטים, בסס דרכי מדידה משופרות כדי להגיע למסקנות בעניין השפעת יוזמות על חיי המשיך לל יש

 ארגונים וקהילות, ועל הקשר למדדים ברמת הקהילה.
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 (248-221)עמ'   הספר סיכום

: יש יתרון למבנה של שיתוף פעולה חוצה מגזרים מוצג בספרעולה מהניתוח הה חידושה

 5.וקהילתי במטרה לפתור בעיה משותפת

  הייחוד של יוזמות , לתית, פיתוח שכונה, מאבק בפשיעהבריאות קהיבנושא בהשוואה ליוזמות

למוביליות חברתית בעידן  בחשיבות הגדולה שלהן טמון אוריינות ברוח קולקטיב אימפקט

  .הנוכחי

 ביוזמות קולקטיב אימפקט העוסקות בבעיית האוריינות, מתפתח רצון ם שבין השאר, משו

 בריאות.העוני והחינוך, הבתחומי לאוריינות גם בבעיות משיקות המערכתי להרחבת הטיפול 

 (222עבר ראוי לציון )

 גורמי ממשל, ארגונים נותני : היוזמה המשותפת לאורך חיימובילי הפעילות משתנים יוזמי ו

המטרה היא תמיד למצוא דרך אינטליגנטית ואסטרטגית עם זאת,  .שירות, ספרנים או קרנות

בין השחקנים  לרוב הפעילות היא עידוד תקשורת ותיאום כאשר לקידום פתרון לבעיה מורכבת

  בשדה )ארגונים חברתיים, בתי ספר, תורמים, ממשל, הקהילה(.

  קיים מתאם בין פעולתן של יוזמות אוריינות במודל קולקטיב אימפקט לבין עליה בגיוס

 .)מדד להצלחה( , וכן לעלייה בשיעור בוגרי תיכוןמשאבים חומריים או גיוס ארגונים

 (223הווה כחוד חנית )

  מחייב ריבוי מוחות, סקטורים הפתרון בעיות מורכבות כדוגמא ל עירוניות מוצלחותרשתות

 6.על אחד אלא רשת של גיבורים-לא נכון לחפש גיבורופרספקטיבות. 

  תמה משותפת  - על נכסים, אתגרים, סדרי עדיפויותכינוס פגישות רחבות לזיהוי והסכמה

 מות משותפות. ומאפיינת יוז וזמות שונות שנבחנו ותוארו בספרלי

  מעורבות אזרחית כחלק מהדמוקרטיה, השפעה של עבודה חוצת מגזרים על רישות בממשל– 

 פחות היררכיות, יותר שיתוף פעולה בין השחקנים.  

 (225עתיד מבטיח )

 דאטה )ראו לדוגמא-ביג , ובפרטאחד היתרונות הברורים ביוזמות הוא שיתוף המידע data 

smart city solutions). 

 מאפשרת  ,מעבר לחלוקות והגבולות המקובלים גורמים שונים לראות מידע משותף היכולת של

 לנתח השפעות של עשייה במרחב אחד על מרחבים נוספים.

 חשובה , ולכן האתגר בשיתוף מידע איננו טכנולוגי אלא בעיקרו אתגר של אמון בין השחקנים

 תרומתן של היוזמות לקידום עצם השיתוף.

 (227האם יוזמות תעמודנה במבחן הזמן? )

יוזמות קולקטיב אימפקט שלא  מספר מקרים של בחנו הכותבים גם כדי להשיב על שאלת השרידות

, ביניהם: היכולת לפתח כמה נושאים המשפיעים על סוגיית העמידות. ממצאיהם מלמדים על שרדו

מודל העונה על מגוון צרכים תוך יכולת להתבגר; היכולת לתת מענים )לאוריינות( בתשתיות קיימות 

על )חיבור בין -יוזמתעל ידי הקמת ולא לפתח תשתיות ייחודיות; הרחבת בסיס השותפים, למשל 

                                                           
גם יוזמות משותפות במודלים קודמים, בלי בו הפרק עוסק בעיקרו ביוזמות קולקטיב אימפקט, אבל מוזכרות  5

 הבחנה חדה בין המודלים.
6  Metropolitan Revolution: How Cities and Metros Are Fixing Our Broken Politics and Fragile The

Economy, By Bruce Katz and Jennifer Bradley (2014) 

https://datasmart.ash.harvard.edu/
https://datasmart.ash.harvard.edu/


 

 
11 
 
 

 

קים, לצורך שילוב כוחות יוזמות שונות או כלל הגורמים הקשורים לשינוי המבוקש ולתהליכים משי

 וחיזוק הדדי(; מימון; סטנדרטיזציה של השדה.

 (227בית הקברות של יוזמות )

 :משותפות העלה מספר מאפיינים בולטים הקשורים לכך יוזמותשל תהליכי התפרקות ניתוח 

 קונפליקטים בין השותפים 

 העדר מנהיגות קהילתית 

 רמים יכולים לשנות פוקוס ולעזוב(שתו שאננות לגבי מקורות מימון )חשוב לקחת בחשבון 

  הקיום )מרד פנימי, אובדן אמינות(התנתקות מהשותפים שהיוו את סיבת 

 חוסר יכולת להגיב לדינמיות של השדה 

  ככלל, נראה כי התמדה פחות תלויה במציאת הנוסחה הנכונה ויותר בדבקות עיקשת במטרה.

 ( 231מגוון מודלים המאפשרים התבגרות עם הזמן )

גם ארגון מוביל וגם או במילים אחרות היא ארגון מובחן וגם קולקטיב של בעלי עניין,  יוזמה היא

גמישות אותה למחייב , מה שלהוביל אותםגם להקשיב לחברים וגם היא צריכה  החברים בו.כלל 

  תגובתיות.לו

מטרותיה  להתאים אתעליה  .ככל שהיסודות והפיגומים חזקים יותר חיי היוזמה ארוכים יותר

  בהחלט ניתן להרחיב מטרות עם הזמן.על כן, ליכולותיה, ו

  מדידה והוכחה של אפקטיביות.היכולת כאמור, חשובה 

 חמישההמדגיש  FSGשל  ל קולקטיב אימפקטנעזרו במודבארה"ב שהתפתחו המשותפות יוזמות ה

כל שותף פועל בתחום המומחיות,  –אג'נדה משותפת, מדידה משותפת, חיזוק הדדי מרכיבים: 

 .באמצעות ארגון שדרה תקשורת עקבית וקבועה, תשתיות יציבות

 (236( ולא יצירה מחדש )Infusion"השתלבות משפיעה" )

ף את המשאבים גם אם מצליחים בגיוס משאבים לצורך פעילות היוזמה, אלו לא יוכלו להחלי

 . לחזק תשתיות ומיזמים קיימים ולא להקים חדשים חשובוהפעילות שכבר קיימים בתחום. לכן 

בעבר ניסו לפתור סוגיות חברתיות באופן מבודד. הניחו את הבעיות והפתרונות בתיבות נפרדות. 

התיבות,  בגישה של "השתלבות משפיעה" הוציאו את האוריינות מתיבת השירותים והניחו אותה בכל

 כפי שממחיש תרשים ה"פיצה".

https://www.fsg.org/ideas-in-action/collective-impact
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 (237( והרחבת הבסיס )Super Coalitionsעל )-יוזמות

על, המיועדת לשילוב בעלי עניין שונים, יש פוטנציאל לייצר גוף שהוא סוכן שינוי משמעותי, -ליוזמת

דולות על שתהיינה ג-כאשר מצליחים לפעול מתוך יושרה וחתירה משותפת למטרה. הסכנה ביוזמות

 מכדי לעקוב אחרי השותפים השונים ולא תוכלנה לנהל את השותפות. 

( פעלה באופן רחב 1980-על היא יוזמת האוריינות בטקסס שמראשית דרכה )שנות ה-דוגמה ליוזמת

למען אוריינות מבוגרים לצד אוריינות משפחה. עם השנים נוצרו שיתופי פעולה עם גופים נוספים, 

 על מתאם.-גוףומתוך כך צמח צורך ב

 (240עתיד המימון )

כידוע מימון פילנתרופי הוא מימון "צבוע" וקשה עד בלתי אפשרי להעביר מימון מתכנית אחת לאחרת, 

"צביעת" משאבים בהתאם למטרה של יוזמה )למשל ליווי  גם כאשר קיימת ביניהן תרומה הדדית.

 ,הענקתו לארגון/תכנית מסוימים, מגדילה את הגמישות במקום ,של תלמיד ספציפי באשר הוא(

 רת הכסף למטרה המשותפת. מנגנוניתוך שמי ,ויכולה לאפשר העברת מימון מארגון אחד לאחר

 .Ohio Literacy Networkמקומות שונים, למשל כאלה פותחו במימון 

פחיתו סייעו וה על,-זמתאו יו ארציתשת רשירותים כלליים שניתנו ליוזמות מקומיות על ידי בנוסף, 

 על כל יוזמה בנפרד. מהעול שהוטל 

 (241לקראת שדה מתוקנן )עם סטנדרטים( )

לאור רמת המורכבות של המציאות ושל השינוי המבוקש, ההקשר השונה וההבדל בין קהילות, 

 .קשה לבצע מדידה, וקשה לבסס ודאות שהתערבות שהצליחה בעבר תצליח גם בעתיד
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 (244) נקודת המבטשינוי 

הכותבים משתמשים בספר במספר דימויים כדי להמחיש את השינוי שעומד בבסיס גישת קולקטיב 

 אימפקט לפעולה משותפת: 

 א והבסיסי ה הדימוי"( מקליע בודדSilver Bulletלקליעי רסס ) מוכסף (Silver Buckshot)" 

לפעמים יש כאלה, כמו דימוי לנשק פלאי הפותר באופן מידי בעיות מורכבות וארוכות טווח. כ

פניצילין לזיהומים חיידקיים. כאשר מדובר באתגרים חברתיים, הכותבים משתמשים בדימוי של 

"קליע רסס מוכסף", כלומר קליע המפזר כדוריות רבות לכיוונים שונים, ואיננו מתיימר למצוא 

סס היא הבעיה עם קליע ר נקודה אחת שהטיפול בה לבדה יוכל לפתור את הבעיה המורכבת.

אובדן דיוק, הקליעים עפים לכיוון הכללי, אך לא מכוונים למטרה מדויקת. לפעמים זה מה שקורה 

 ביוזמות. 

 "מספיק שיהיו רצים  : לאתיאוםכדי להדגיש את חשיבות ה - "מרוץ שליחים לעומת ריצת יחיד

חזון גם לגבי  ללא תיאום לא יגיעו ראשונים בֵמרוץ. לא מספיק חזון ברמת מטרה, צריך ,מהירים

הצלחה של יוזמה תלויה בהצלחה לייצר שינוי בקהילה שבה במובן זה,  אופן הפעולה להשגתה.

 היא פועלת, לשינוי מדיניות ותשתיות.

 דימוי נוסף הוא "Revising the Traffic Grid "-  שהתבצע המעבר  - רשת הרחובות בניו יורקשינוי

שעורר התנגדות רבה, אך התברר כתשתית היה שינוי במנהטן  19-בראשית המאה ה

כמו שינוי מערך הרחובות, גם  המאפשרת את שגשוג העיר הגדולה ומתן שירותים יעיל ומהיר.

הקמת יוזמות אינה מהלך קל. מדובר בעבודה של שנים או עשורים, עם הרבה עבודה שחורה 

 שותף.ולא רק חזון מעורר השראה. גם בהן מדובר בשינוי מבני למען הטוב המ

 

   הספר קריאתסוף דבר: תובנות מ

וריינות, דיור, הפחתת עוני, מניעת נשירה, סמים ואלכוהול, התפתחות בגיל הרך ובעיות חברתיות א

 זו השאלה המרכזית בספר.  איך נכון להתמודד אתן? –אחרות 

)או לא(  בתרשים ה"פיצה", המופיע לעיל, מוצגת הטענה כי בגישה המסורתית כל משולש פיצה טופל

באופן מבודד, ללא תיאום וקשר בין התכניות, ואילו ביוזמות אוריינות, הפועלות ברוח הקולקטיב 

(, מופעלת גישה של "השתלבות משפיעה" Collective Impact Literacy Coalitionsאימפקט )

(Infusionהבעיות נתפסות כקשורות זו לזו, וכך טיפול בסוגית האוריינות משפיע גם על .)  אתגרים

 אחרים. 

באופן אירוני, לאחר הניסיון להתרחק מדימוי "כדור הכסף" המופלא הפותר בעיה מורכבת אחת, 

י על שלל בעיות קרין באופן חיובמכזו שטיפול בה,  – "בעיית כסף" כי מצאו טועניםהמחברים 

להצדיק את . בעיני זוהי חולשה של הספר, המנסה קדם פתרון שלהן במקבילממורכבות אחרות, ו

דומה כי במרחבי התיקון  החשיבות הייחודית של סוגיית האוריינות על פני סוגיות חברתיות אחרות.

החברתי, מי שעוסקים בסוגיות כמו הפחתת עוני או התפתחות בגיל הרך, כמו גם במגוון נושאים 

אוריינות אחרים שסומנו כבעיות מרכזיות )ולכן זוכים להשקעת משאבים(, יחליפו בחדווה את ה

ואם  בבעיה שמעסיקה אותם, ויטענו טענה דומה על השפעתה הרוחבית המיטיבה על בעיות נוספות.

 העבודה שנעשית היא טובה, סביר שהטענה תהיה נכונה.

יש חשיבות מכרעת לתשתית קולקטיב אימפקט  פעולה משותפת במודלרוצה לומר כי ב

, דרך פיתוח התפיסה העקרונית החל מהמוטיבציה הראשונית :המאפשרת שיתוף פעולה

לא פחות, ואולי אף  . כל אלו משמעותייםובניית המנגנונים המתואמים , יחסי האמוןהמשותפת

 .בו עוסקים והבעיה אותה מנסים לפתורנושא המסוים האשר מ ,יותר
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בעיה נוספת של הספר עבור קורא/ת ישראלי/ת הוא מיקומן של שלל הדוגמאות הקונקרטיות 

אלו שונים בחלקם ספציפית האמריקאית על מאפייניה החברתיים והכלכליים הייחודיים. במציאות ה

באופן מהותי, מהמאפיינים המקבילים בישראל, ומכן הקושי להכליל מן הידע המוצג בספר אל עבר 

 הנעשה בישראל. 

 

 אוריינות המוצגות בספרבנושא נספח: יוזמות משותפות 

בפרספקטיבה כרונולוגית המתארת את וזכרות בספר הלן רשימת היוזמות המשותפות המל

 . לאורך השניםבארה"ב ת בסוגיית האוריינות התפתחות דרכי התמודדו

 

 : משבר כלכלי ואבטלה. התמקדות בחינוך מבוגרים.1980-שנות ה

מטרה עלה הצורך, כשה בעקבות הגירה גדולה ממקסיקו ומאסיה– ועצת האוריינות של סן דייגומ

 הגדלים. שיענה על הצרכיםמימון נוסף וגיוס ת קיימות הגדלת מודעות לתכניו ,הייתה סנגורהעיקרית 

בעיות של עוני, דיור, העדר אוריינות ואפשרויות תעסוקה דלות.  – ועדת האוריינות של סן אנטוניו

 מחוז.היוזמה הייתה שיתוף פעולה בין הרשויות לבין ספקי שירות. הוקמו מרכזי למידה ומנהיגות בכל 

הגירה ממקסיקו ומרכז אמריקה גרמה לגידול  – קואליציית האוריינות של מחוז פאלם ביץ'

האוכלוסייה הלא אוריינית. היוזמה כללה גורמים כמו בתי ספר, תקשורת וספקי שירותים. בין השאר 

 הוקם קו חם שסיפק מידע על שירותי אוריינות.

גזעי שחלקו הוסבר בבעיה של השכלת מבוגרים -יןהעיר סבלה מאלימות, פשע, ומתח ב – פילדלפיה

ואפשרויות תעסוקה דלות, ואוריינות נתפסה כתנאי בסיסי להיחלצות מעוני. ראש העיר הראשון 

אמריקאי יזם הקמת יוזמה משותפת, תוך תיאום בין מתנדבים ארגונים וסוכנויות -ממוצא אפרו

 שסיפקו שירותים יעילים. 

עיר הביא אליה בין השאר פליטים. משבר כלכלי בסוף העשור גרם גידול מהיר של ה – יוסטון

לאבטלה והציף את בעיית חוסר האוריינות. ראשת העירייה יזמה הקמת כוח פעולה שגייס גורמים 

בתי ספר, קולג', עיתונות, ספריות, הקהילה העסקית, ספקי שירות, ומתנדבים. הוקצו  –שונים 

 של שירותים מרכזיים.משאבים עירוניים לפיתוח ותחזוקה 

 

 מעורבות קהילתית 100%אוריינות דרך  100%: 1990-שנות ה

תקופה של שגשוג כלכלי בארה"ב, שהביא עמו פריחה של יוזמות אזרחיות שהונחו על ידי עקרונות 

 של צדק חברתי וזכויות אזרח. הדגש עדיין היה על חינוך מבוגרים.

אמריקאי בעיר, -לדה על רקע אפליה של הרוב האפרוהיוזמה נו – )ממפיס( mid-southאוריינות 

והייתה שיתוף פעולה בין תחנת רדיו ומסדר נזירות מקומי. זכתה גם לתמיכה אקדמית ולהתנדבות 

 של סטודנטים.

נוצר פער בין הצורך של התעשייה בעובדים משכילים לבין  – , דייטון, אוהיוREADואליציית פרויקט ק

(. הייחוד באוהיו היה שמשרד החינוך של המדינה הוביל 16-18%ינות )שיעור גבוה של חוסר אורי

הקמת יוזמות אוריינות בכל הערים הגדולות וסיפק הכשרה, פיתוח מקצועי וליווי של התלמידים. 
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פותח קמפיין תקשורתי כדי ליידע אנשים לגבי האפשרויות הקיימות. היה שיתוף פעולה גם עם 

 פרויקט אוריינות לילדים.

עיר אקדמית עם תעשייה טכנולוגית מתפתחת. הגירה הובילה לגידול  – אוריינות ראשונה, בוסטון

ניכר באוכלוסייה השחורה בעיר, שעסקה בעבודות דחק. היוזמה הייתה בעצם פילנתרופיה יזמית, 

 לפני שהמושג הזה נטבע. מטרתה הייתה לעודד שאיפה לאוריינות בקרב האוכלוסיות הרלוונטיות.

כעיר אוניברסיטאית ומרכז מתפתח של  – ליציית האוריינות של מרכז טקסס )אוסטין(קוא

טכנולוגיה, לא ניכרה בה בעיית אוריינות. ההתחלה הייתה איטית. דחיפה משמעותית ניתנה על ידי 

עיתון מקומי, שתמך כלכלית והיווה פלטפורמה להעלאת מודעות, וכן גייס שותפים למטרה של הגעה 

 ריינות.או 100%-ל

בסגרגציה  ןהתאפיישמרכז תעשייתי חשוב, כבירמינגהם  – מועצת האוריינות של מרכז אלבמה

 גזעית. הפעולה המשותפת בנושא האוריינות נתפסה כאפשרות לאחד בין שחורים ללבנים בעיר.

 

: משבר כלכלי קשה, צרכים גדלים של שוק העבודה, הוספת מיקוד באוריינות 2000-שנות ה

 והופעת התפיסה של קולקטיב אימפקט.ילדים, 

סירקיוז נחשבת לבירת אוריינות.  –( קואליציית האוריינות של מחוז אונונדגה )מדינת ניו יורק

, והתפשטו ברחבי ארה"ב. אלה 20-של המאה ה 60-וה 30-יוזמות אוריינות החלו בה עוד בשנות ה

מכללות, מוסדות טיפול –ברו הכשירו את הקרקע ליוזמה המשותפת שמחוז אונונדגה שאליה ח

בילדים, ספריות, בתי ספר, קרנות, והמדיה. המטרה הייתה הגעה לשינוי שניתן למדוד באופן שיטתי. 

מרכיבים: סנגור לאוריינות, בניית שותפות, הגדלת יכולת, יידוע הקהילה, לספק משאבים, להעריך  7

 ולדווח על התקדמות, לחזק את היוזמה המשותפת.

למרות שהסביבה סבלה ממשבר כלכלי, בקלמזו המצב  – Greater Kalamazoה של רשת הלמיד

שונה. היא עיר אקדמית, שהפעילה גישה של "קפיטליזם קהילתי" שנועד לדאוג לרווחת הקהילה 

כולה. מעניין כי למרות עלייה בעוני, לא נצפתה ירידה בשיעור בוגרי התיכון. 'רשת הלמידה' איננה רק 

 ורשת מממנת, אלא גם צומת לשיחה על אוריינות ושינוי. מתאם CIארגון 

מיפוי של המחוז החקלאי סביב העיר התיירותית  – קמפיין האוריינות של מחוז מונטריי, קליפורניה

יש מיומנויות אוריינות נמוכות. הבחירה הייחודית  35-18המשגשגת העלה כי לאנשים רבים בגילאי 

תו שלב מעבר לעולם העבודה ולהורות לדור הבא. פעילות היוזמה להתמקד בטווח גילאים זה היא היו

כללה: העלאת מודעות לחשיבות האוריינות וסנגור; בניית שותפויות בין עסקים, ספקי שירות ואחרים; 

 מנהיגות לקידום פרקטיקות מיטביות; הערכת יעילות העשייה; השגת מימון למיזמי אוריינות. 

יוזמת האוריינות הונהגה על ידי  – ל מערב מישיגן )גרנד רפידס(יוזמת האוריינות הקהילתית ש

סיפקה שירותים  –נשיא המכללה וראש העיר. לאחר מחקר ומיפוי של עומק הבעיה היא יצאה לדרך 

 ישירים רק כאשר זוהו פערים לא מטופלים.

Portland ConnectEDלמעמד  לאחר שזוהו פערים ניכרים בהישגים של ילדים הקשורים – , מיין

מודלים קיימים ומוכחים של יוזמות אוריינות. מדדים כמו יכולת קריאה שני סוציואקונומי העיר אימצה 

בכתה ג וסיום תיכון מראים תוצאות מרשימות. מנגנון המאפשר תקשורת טובה בין השותפים מייצר 

  מחויבות עמוקה להצלחה.


