
על קולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה
תפיסה אחת, שתי מתודולוגיות



השפעה חברתית

 השפעה חברתית היא ערך חברתי
 או ציבורי, מדיד וארוך טווח

הבא לידי ביטוי בייעוד של הארגון
)Mission statement(

 על פי תפיסה זו השפעה חברתית אינה תוצר של הארגון
 אלא התוצר החברתי הרחב יותר למענו הוא פועל.

לכן, ישנה העתקה של נקודת המבט מהארגון אל השדה.

מתוך סקירות ספרות של יחידת הבוגרים, מכון מנדל



COLLECTIVE IMPACTISOLATED IMPACT



תנאים מקדימים

מנהיגות 
משפיעה

דחיפות ותחושת
חירום לשינוי

משאבים 
כספיים



מודל קולקטיב אימפקט יוצא לדרך



  

קולקטיב 
אימפקט

  

מרחב 
השפעה

מה בין קולקטיב אימפקט למרחב השפעה?

 שינוי חברתי דורש פעולה מערכתיתתפיסה
ומשותפת של כלל בעלי העניין

 שינוי חברתי דורש פעולה משותפת
של בעלי העניין מהמגזר השלישי 

סוגיה חברתיתבעיה מורכבתמתי משתמשים?

קידום הסוגיהפתרון הבעיההיעד

3 הנחות העבודה של מרחב השפעה5 המרכיבים של קולקטיב אימפקטמרכיבי המתודולוגיה

הנחת עבודה: אחריות משותפת של השותפים על תוצאות, תהליך ומערכות יחסים



מגזר ציבורי
 משרדי ממשלה

ורשויות מקומיות 

מגוון בעלי עניין 
משלושת המגזרים

  

מגזר עסקי
חברות עסקיות 

ותעשייה

מגזר שלישי
 ארגונים חברתיים

קרנות פילנתרופיות, 
אקדמיה



בעיה חברתית מורכבת

איכות 
הסביבה

עוני בקרב 
קהילות

שיפור החינוך 
הציבורי

 מצוינות בחינוך
מדעי-טכנולוגי

השמנת יתר

פשע בקרב 
בני נוער



מאפיינים של בעיה חברתית מורכבת

אין פתרון 
קסם יחיד

פתרון אינו
ידוע מראש

רב 
מימדיות

דינמיות 
והשתנות 
לאורך זמן

 מגוון
שחקנים 

אחראים על 
"הפתרון"



מודל קולקטיב אימפקט: 5 המרכיבים

מדידה 
משותפת

 תקשורת
 פתוחה

 ורציפה בין 
השותפים

 מערך
פעילות 
מתואם 

 אג׳נדה
משותפת

ארגון שידרה 
לניהול התהליך 

והובלתו



מה בין קולקטיב אימפקט למרחב השפעה?
  

קולקטיב 
אימפקט

  

מרחב 
השפעה

מה בין קולקטיב אימפקט למרחב השפעה?

 שינוי חברתי דורש פעולה מערכתיתתפיסה
ומשותפת של כלל בעלי העניין

 שינוי חברתי דורש פעולה משותפת
של בעלי העניין מהמגזר השלישי 

סוגיה חברתיתבעיה מורכבתמתי משתמשים?

קידום הסוגיהפתרון הבעיההיעד

3 הנחות העבודה של מרחב השפעה5 המרכיבים של קולקטיב אימפקטמרכיבי המתודולוגיה

הנחת עבודה: אחריות משותפת של השותפים על תוצאות, תהליך ומערכות יחסים



3 הנחות עבודה במרחבי השפעה

אג'נדה 
משותפת

 מנהיגות
של מגזר שלישי

 ביחד
ולחוד



 תוצאות

מערכות
יחסים

תהליך

אחריות 
משותפת

ממדי הצלחה



תפקידי ארגון השדרה

בניית הסכמות על מטרות ויעדים

יצירת תשתית למדידה משותפת

יצירה ועידוד של שיח ציבורי

כינוס ורתימה של בעלי עניין 

תיאום וסנכרון של פעילויות

קידום מדיניות



אתגרים ביישום והטמעה

 שינויי תפיסה
והרגלי עבודה

בניית 
אמון

שיתוף 
קהילות

מחויבות 
לאורך-זמן

גיבוש 
הסכמה



 EMBRACING
EMERGENCE



BURNING 
PATIENCE



תודה :(


