
 

 

 Collective impact -ארגונים העוסקים ב

 1רשימת הארגונים ותיאוריהם

 

 ארה"ב

 מחקר ופיתוח ארגוני 

1. FSG – ת השפעה קולקטיבית ומספק ייעוץ ללקוחות יוארגון גג המרכז מידע רב על פעילו
  ממקום בארה"ב ובשווייץ, אבל פועל בכל העולם. .הבתחום הפילנתרופי

 האתר כולל מאמרים שפרסם הארגון, פוסטים, וובינרים, מצגות ועוד.
 פרסומים מרכזיים:

- Guide to Evaluating Collective Impact – יוזמות השפעה קולקטיבית ור מדריך עב
 המתכננות את מדדי ההשפעה שלהן.

- What Is Collective Impact? –  את מקרי המבחן שלסדרת סרטונים המציגה 
 .היוזמות המרכזיות שהוצגו במאמר של ג'ון קניה

- Collective Impact Blog – .בלוג העוסק אך ורק בהשפעה קולקטיבית 
- y YouthCollective Impact for Opportunit –  מאמר המציג כיצד גישת ההשפעה

לה לסייע לקהילות בהתמודדות עם בעיית בני נוער וצעירים שאינם והקולקטיבית יכ
 מצליחים להשתלב באף מסגרת.

- New Collective Impact Resources: 8 Case Studies of Successful 
Initiatives – .שמונה מקרי מבחן של יוזמות השפעה קולקטיבית 

- Value of Backbone Organizations in Collective ImpactUnderstanding the  
 מאמר המפרט את תפקידו של ארגון השדרה ביוזמת ההשפעה הקולקטיבית. –

- ng Emergence: How Collective Impact Addresses ComplexityEmbraci – 
המציג את המבנה הרצוי של יוזמת השפעה קולקטיבית, ומסביר בפירוט את מאמר 
 הגישה.

2. The Bridgespan Group –  כמה  המאגד פרסומים רבים בתחום הפילנתרופיה וכןארגון
 בתחום ההשפעה הקולקטיבית.פרסומים 

 פרסומים מרכזיים:
- ide: Capacity and StructureMoving Collective Impact Gu-Needle –  מאמר

המסביר כיצד לקבוע את מבנה יוזמת ההשפעה הקולקטיבית ואיזה חברי צוות דרושים 
 ליוזמה זו.

- e Moving Collective Impact: Three Guides to Creating an Effectiv-Needle
Community Collaborative –  שלושה מדריכים העוסקים בבניית יוזמת שיתוף פעולה

 ובהפעלתה.
3. Collective Impact Forum – ית בעולם. מאגר ידע עצום המתמקד בהשפעה קולקטיב

וובינרים סרטונים, כלים שימושיים, מקרי מבחן, בפורום מאמרים רבים,  .FSGמבית 
כמו כן האתר מרכז רשימה ארוכה של ארגונים המפעילים יוזמות השפעה  ופוסטים.

 קולקטיבית וארגוני שדרה.
 פרסומים מרכזיים:

                                                           
 סקירת הארגונים הוכנה על ידי פז רפפורט 1

http://www.fsg.org/OurApproach/CollectiveImpact.aspx
http://www.fsg.org/OurApproach/CollectiveImpact.aspx
http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/1098/Default.aspx?srpush=true
http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/1098/Default.aspx?srpush=true
http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/628/Default.aspx?srpush=true
http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/628/Default.aspx?srpush=true
http://www.fsg.org/KnowledgeExchange/Blogs/CollectiveImpact.aspx
http://www.fsg.org/KnowledgeExchange/Blogs/CollectiveImpact.aspx
http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/735/Default.aspx?srpush=true
http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/735/Default.aspx?srpush=true
http://www.fsg.org/FSGNews/NewsEventsDetails/ArticleId/985/New-Collective-Impact-Resources-8-Case-Studies-of-Successful-Initiatives.aspx
http://www.fsg.org/FSGNews/NewsEventsDetails/ArticleId/985/New-Collective-Impact-Resources-8-Case-Studies-of-Successful-Initiatives.aspx
http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/694/Default.aspx?srpush=true
http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/694/Default.aspx?srpush=true
http://www.fsg.org/Portals/0/Uploads/Documents/PDF/Embracing_Emergence.pdf?cpgn=WP%20DL%20-%20Embracing%20Emergence
http://www.fsg.org/Portals/0/Uploads/Documents/PDF/Embracing_Emergence.pdf?cpgn=WP%20DL%20-%20Embracing%20Emergence
http://www.bridgespan.org/Home.aspx
http://www.bridgespan.org/Home.aspx
http://www.bridgespan.org/Publications-and-Tools/Revitalizing-Communities/Community-Collaboratives/Guide-Capacity-and-Structure.aspx#.VQ26WPmUf5M
http://www.bridgespan.org/Publications-and-Tools/Revitalizing-Communities/Community-Collaboratives/Guide-Capacity-and-Structure.aspx#.VQ26WPmUf5M
http://www.bridgespan.org/Publications-and-Tools/Revitalizing-Communities/Community-Collaboratives/Needle-Moving-Collective-Impact-Three-Guides-to-Cr.aspx#.VQ27UPmUf5M
http://www.bridgespan.org/Publications-and-Tools/Revitalizing-Communities/Community-Collaboratives/Needle-Moving-Collective-Impact-Three-Guides-to-Cr.aspx#.VQ27UPmUf5M
http://collectiveimpactforum.org/resources/committing-collective-impact-vision-implementation
http://collectiveimpactforum.org/resources/committing-collective-impact-vision-implementation


 

 

- Committing to Collective Impact: From Vision to Implementation –  מאמר
המסביר כיצד צריכה יוזמת ההשפעה הקולקטיבית לפעול לאחר גיבוש האג'נדה 

 המשותפת והסכמה על המדדים המשותפים.
- Putting Community in Collective Impact –  מאמר המסביר כיצד לחבר את יוזמת

 טיבית לפעילות הקהילה.קההשפעה הקול
- How Public Policy Can Support Collective Impact –  מאמר המסביר את הקשר

שבין יוזמות השפעה קולקטיבית וגורמי המדיניות הציבורית, וכיצד הם משפיעים זה על 
 זה ויכולים לחזק זה את זה.

 
4. Stanford Social Innovation Review – בין אתר המשמש מאגר ידע למאמרים חשובים ,

 בתחום ההשפעה הקולקטיבית. השאר
 פרסומים מרכזיים:

- Collective Impact – .המאמר פורץ הדרך של ג'ון קניה ומארק קריימר 
- Channeling Change: Making Collective Impact Work –  מאמר המסביר יותר

 לעומק את גישת ההשפעה הקולקטיבית.
- Collective Insights on Collective Impact –  אסופה של תשעה מאמרים על

 השפעה קולקטיבית.
- Essential Mindset Shifts for Collective Impact –  מאמר המציג את השינוי

 בתפיסה הנדרש להצלחת יוזמת השפעה קולקטיבית.
 

5. Collective Impact Alliance – ה ארגון קטן המפעיל אתר אינפורמטיבי בנושא השפע
עוסקים , וכותבים בו שורה של יועצים הבבלוג המיועד לספק מידע בלבדמדובר קולקטיבית. 

 השלישיים מהמגזר מומחככל הנראה מדובר בקבוצה של בתחום ההשפעה הקולקטיבית. 
, המידע באתר אינו מקיף, אך ההשפעה הקולקטיבית שרצו לספק מידע בתחוםבארה"ב, 

קישורים לפרסומים  בולא מפורסמים אינו משמש כארגון שדרה. ומבוסס על ניסיונם בלבד. 
 .אינו פעיל בשנה האחרונה .בתחום ההשפעה הקולקטיבית

 פרסומים מרכזיים:
Collaborative Heroes -  לתפקידובלוג המציג דוגמה ממערכת החינוך באזור בוסטון 

 .Collective impact שותפותבניית שלארגון השדרה ב
 

6. Affordable Housing Collaboration –  ארגון המאגד מידע ופרסומים על שיתופי פעולה
באופן כללי, וגם על שיתופי פעולה בתחום הפיכת הדיור לנגיש יותר לקהילה במינסוטה. 

אינו משמש האתר מופעל על ידי שתי קרנות העוסקות בתחום. מדובר באתר המרכז מידע, 
 .מחקר ופיתוח ואינו יוזם עריכת מחקרים ופרסומים משלומרכז 
של ארגון זה מתמקדים במאמרים על שיתופי פעולה, ורק חלק קטן מתמקד  פרסומיםרוב ה

 רים.בתחום ההשפעה הקולקטיבית, ובו יש מאמרים שפורסמו באתרים אח
 אין. פרסומים מרכזיים:

 
7. Monitor Institute –  ארגון יועצים חברתי המסייע לארגונים ולמנהלים במגזר החברתי

חיזוק  –שירותיהם  ןיותר. ביות שלהם ולהגיע להשפעה רבה לשפר את הפרקטיק
האסטרטגיה של הארגון, תיאום בין גורמים שונים המשתפים פעולה ביוזמה אחת, קידום 

 חשיבה חדשנית, גם בתחום הפיננסי, בניית מודלים פילנתרופיים חדשים ומדידת השפעה.
הם ושל אחרים, אך לא פרסומים בנושא , שלפרסומים רביםבאתר שלהם ניתן למצוא 

זהו אינו ארגון שדרה, אלא יותר ארגון יועצים המקדם את הידע בתחום  השפעה קולקטיבית.
 הפילנתרופיה.

 פרסומים מרכזיים:

http://collectiveimpactforum.org/resources/committing-collective-impact-vision-implementation
http://collectiveimpactforum.org/resources/committing-collective-impact-vision-implementation
http://collectiveimpactforum.org/resources/putting-community-collective-impact
http://collectiveimpactforum.org/resources/putting-community-collective-impact
http://collectiveimpactforum.org/resources/how-public-policy-can-support-collective-impact
http://collectiveimpactforum.org/resources/how-public-policy-can-support-collective-impact
http://www.ssireview.org/
http://www.ssireview.org/
http://www.ssireview.org/articles/entry/collective_impact
http://www.ssireview.org/articles/entry/collective_impact
http://www.ssireview.org/blog/entry/channeling_change_making_collective_impact_work
http://www.ssireview.org/blog/entry/channeling_change_making_collective_impact_work
http://www.ssireview.org/supplement/collective_insights_on_collective_impact
http://www.ssireview.org/supplement/collective_insights_on_collective_impact
http://www.ssireview.org/articles/entry/essential_mindset_shifts_for_collective_impact
http://www.ssireview.org/articles/entry/essential_mindset_shifts_for_collective_impact
http://www.collectiveimpactalliance.com/
http://www.collectiveimpactalliance.com/
http://www.collectiveimpactalliance.com/meet-the-collective-impact-alliance/#steve
http://www.collectiveimpactalliance.com/collaborative-heroes/#more-164
http://www.collectiveimpactalliance.com/collaborative-heroes/#more-164
http://www.affordablehousingcollaboration.org/
http://www.affordablehousingcollaboration.org/
http://www.affordablehousingcollaboration.org/resources/
http://monitorinstitute.com/who-we-are/
http://monitorinstitute.com/who-we-are/
http://monitorinstitute.com/what-we-think/


 

 

- Funder’s GuideCatalyzing Networks for Social Change: A  –  מדריך לקרנות
לעשות זאת  יוכלוכדי ש ןמעוניינות לתמוך ברשת של ארגונים, לשנות את תפיסתה

 עם גורמים רבים יותר. ןולחלוק את הידע שלה
- Intentional Innovation –  ,מדריך המביא שיטות להגברת החדשנות בפילנתרופיה

מציג מקרי מבחן של ארגונים שהפגינו חשיבה חדשנית ואת בעלי התפקידים החשובים 
 לארגון בתחום זה.

- What's Next for Philanthropy – והמנסה להבין מה  2010-מאמר שהתפרסם ב
יהיה עתיד הפילנתרופיה. הוא מתאר את הסביבה המשתנה שבה פועלות הקרנות 

ביר את גבתחום ומביא עשר פרקטיקות חדשות שהקרנות יכולות לאמץ כדי לה
 השפעתן.

8.  for Youth InvestmentThe Forum  -  בתחום הטיפול בנוער  בארה"בארגון גג לאומי
 .ובצעירים, מקדם גישה של בחינת ה"תמונה הגדולה" בשינוי חברתי

 פרסומים מרכזיים:  
Aligning Collective Impact Initiatives -  ובינר של הארגון שמפורסם בקולקטיב אימפקט

 פורום על הנסיון לגרום לשותפים רבים לעבוד ביחד
Impact How to Partner for Impact: The Nuts and Bolts of Aligning Collective 
Efforts - .בלוג של קארן פיטמן, מנכ"לית הפורום 

9.  ChildObesity180 -  במגפת ההשמנה של ילדים ונוער בארה"ב  םלהילחארגון המחויב
ת לאוניברסיט משויךהארגון  .תוך שיתוף פעולה של שחקנים ממגזרים שונים ומגוונים

 ן.טאפטס בבוסטו
10. Community Solutions -  ארגון לפיתוח קהילתי ומניעת תופעת חסרי הבית הממוקד

 .ביצירת שותפויות להשפעה במרחבים מקומיים ולאומיים
11. Strive Together - הקמת יוזמות ארגון המקדםimpact  collective  בתחום החינוך בכל רחבי

יוזמות השפעה  61הארגון תומך ברשת של חברים שהם ארגוני שדרה של . ארה"ב
הפעילות החלה וממוקמת בסינסינטי שם הוקמה השותפות  .קולקטיבית ברחבי ארה"ב

 .ומשם התפתח הארגון 2006 -הראשונה ב
 פרסומים מרכזיים:

Funding for the Backbone Organization in Collective Impact Efforts 

 ארגוני שדרה 

סניפים  1000 -ארגון החברה האזרחית הגדול בעולם עם יותר מ – United wayארגון  .1
סניפי הארגון פועלים כארגוני שדרה במספר יוזמות וכתומך פיננסי ושותף .ובעולםבארה"ב 

 . פרסומים מרכזיים:ביוזמות נוספות
a. שזכו  בארה"במשמש כארגון שדרה לשלוש יוזמות השפעה קולקטיבית ארגון ה

 . Collective Impact Forum -לסקירה מפורטת ב
b. Advancing Education, Income and Charting a Course for Change: 

Health through Collective Impact – ה על ידיבה מקיפה שנכתדעבוunited  
way בשיתוף עם FSG  למיפוי הדרכים שבהם מיזמי קולקטיב אימפקט יכולים

כוללת עבודה ה .בתחומי החינוך, הבריאות, והעוני united way לקדם את מטרות
 .ם איך להניע מיזם קולקטיב אימפקטגם מדריך וטיפים מעשיי

2. Memphis Fast Forward –  ארגון הפועל בגישת ההשפעה הקולקטיבית ומפעיל חמש
יוזמות השפעה קולקטיבית בממפיס ובמחוז שלבי, ארה"ב. הארגון הוקם כיוזמה של השלטון 

נים פילנתרופיים, ומשתמש בגישת ההשפעה הקולקטיבית המקומי במחוזות אלה ושל ארגו
 כדי לקדם יוזמות בתחומים הבאים:

http://networksguide.wikispaces.com/Funder%27s+Guide
http://networksguide.wikispaces.com/Funder%27s+Guide
http://monitorinstitute.com/?c=what-we-think&item=intentional-innovation#intentional-innovation
http://monitorinstitute.com/?c=what-we-think&item=intentional-innovation#intentional-innovation
http://monitorinstitute.com/?c=what-we-think&item=whats-next#whats-next
http://monitorinstitute.com/?c=what-we-think&item=whats-next#whats-next
http://forumfyi.org/
http://collectiveimpactforum.org/resources/aligning-collective-impact-initiatives?utm_source=Ready+News+Feb2+15&utm_campaign=Ready+News&utm_medium=email
http://collectiveimpactforum.org/resources/aligning-collective-impact-initiatives?utm_source=Ready+News+Feb2+15&utm_campaign=Ready+News&utm_medium=email
http://www.childobesity180.org/about-us
http://cmtysolutions.org/
http://cmtysolutions.org/
http://www.strivetogether.org/
http://www.strivetogether.org/
http://www.strivetogether.org/sites/default/files/images/Funding_To_Support_The_Backbone_Final_updated.pdf
http://www.strivetogether.org/sites/default/files/images/Funding_To_Support_The_Backbone_Final_updated.pdf
http://www.unitedway.org/
http://www.collectiveimpactforum.org/resources/inside-backbone-lessons-learned-supporting-collective-impact/
http://www.unitedway.org/blog/charting-a-course-for-change
http://www.unitedway.org/blog/charting-a-course-for-change
http://memphisfastforward.com/
http://memphisfastforward.com/


 

 

a. להגדלת היצע המשרות מופעלת על ידי ארגון שדרה בשם  – תוכנית לפיתוח כלכלי
EDGE  ,מפיס ולמחוז שלבי. מהווה ארגון שדרה ארגון השייך במשותף לעיריית מ

ליוזמת הפיתוח הכלכלי האזורי, ובנוסף גם מנהל נכסים דוגמת הנמל המקומי 
ותוכניות פיתוח פיזיות ואורבניות. ליוזמה שותפים גם מכון ברוקינג והיא מציגה 

 .עבודה מעמיקה ורצינית באתר
b. תוכנית השכלה – PeopleFirst Partnership יוזמת החינוך וההכשרה של 

Memphis fast forward  מנוהלת על ידי ארגון שדרה ללא כוונת רווח שהוקם
 .במיוחד לנושא

c. תוכנית לצמצום הפשע – Memphis Shelby Crime Commission -   באמצעות
תוכנית משולבת של ממפיס ומחוז שלבי בסיסי נתונים וחיזוק כוחות האכיפה 

הארגון הוקם במיוחד כדי  .ציה גבוהים מהממוצע הארעלהתמודדות עם שיעורי פשי
 .להוות שדרה לתוכנית

d. תוכנית לחיזוק ההתנהלות הכלכלית של גורמי השלטון – Government fiscal 
strength .לשימוש טוב יותר בכספי המסים ולניהול טוב יותר של מוסדות השלטון 

e. תוך כדי הפחתת ההוצאה הכוללת על שירותי  – לשיפור בריאות הקהילה תוכנית
מלכ"ר שהוקם ,  Common Table Health Allianceבריאות המופעלת על ידי 

לעסוק גם  2013 -חב בהבריאות בממפיס והתר כשותפות לקידום 2000בשנת 
 .במחוז שלבי

 עלוני מידע. באתר מתפרסמים פהלכל יוזמה ארגון שדרה משלה, כפי שמפורט בטבלה 
 המעדכנים בחדשות לגבי היוזמות השונות, אך כמעט ולא מתפרסמים מאמרים.

התומך ביוזמות השפעה  מארה"בארגון שדרה  – Rural Support Partnersארגון  .3
 קולקטיבית בקהילות כפריות.

 סינסינטיארגוני שדרה באזור  שבעהב תומכת, הThe Great Cincinnati Foundationקרן  .4
 והסביבה, כשכל אחד מקדם תחום פילנתרופי שונה:

a. Agenda 360  
b.  LISC - מיזם לפיתוח קהילתיות ושכונות במטרופולין. 
c. Partners for a Competitive Workforce -  מיזם השפעה קולטטיבית לשיפור

 .עית וכח העבודה במטרופוליןההכשרה המקצו
d.  The Strive Partnership -  שותפות קולקטיב אימפקט בתחום החינוך היסודי

 . היוותה את היסוד להתפתחות הארגון ברמה הלאומית.והגבוה בסינסנטי
e. ess By 6Succ - ותממומן גם באמצע - ךמיזם טיפוח לגיל הרway. united  

בצפון  קיימים גם בערים רבות נוספותבהגיון דומה תחת מותג זה מיזמים דומים 
 .אמריקה

f. umbrellaGreen  –  תפעילויויוזמת איכות הסביבה של סיסינטי והאזור כוללת 
 .בתחומי שימור הקרקע, התייעלות אנרגטית, מים מזון ותרבות הפנאי בטבע

g. Vision 2015 - המהווה מיזם  שותפות לכתיבה וקידום חזון עירוני כולל לסינסינטי
 היוזמות. גג של שאר 

יוזמת השפעה הוא ארגון שדרה שתומך ב Communities that Care Coalitionארגון  .5
, הפועלת להפחתת שיעור השימוש בסמים בקרב מסצ'וסטסבמחוז פרנקלין  קולקטיבית

 Collective impact -מקרה על בסיס פעילות היוזמה ב פרסמה תיאור FSG צעירים במחוז.
forum . 

6. Center for the Prevention of Abuse and Neglect הוא ארגון השדרה של  באורגון
 , שמטרתה להפחית את שיעורי ההתעללות בילדים באורגון.by 30 90יוזמת 
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7. Sustainability Ambassadors –  מוביל הארגון הינם בני נוער  -ארגון שדרה במודל ייחודי
מתיכונים בסיאטל שהינם "שגרירי קיימות" ומקדמים פרויקטים שלטובת קיימות קהילתית 

 .סיאטלבאזור  collective impact בגישת
8. CareShare Health Alliance –  שמטרתו היא לחבר קהילות  קרולינהארגון מצפון

מטרת הברית הינה  למקורות מידע בנושאי בריאות ולקדם שיתופי פעולה בנושאי בריאות.
מבוטחים בביטוח בריאות חלקי  שיתוף משאבים לטיפול רפואי באנשים שאינם מבוטחים או

תוך שיתוף של גורמי רפואה ציבוריים ופרטיים. הארגון מתאם את פעילות החברים תחת 
 .החזון המשותף

9. Connect Battle Ground – ארגון שדרה של יוזמת BGMC לשיפור הבריאות  מוושינגטון
 בקרב צעירים באמצעות תוכניות חניכה.

   The Opportunity Youth כולל רשימת ארגוני שדרה שנתמכים על ידי מיזמים 21 .10
Incentive Fund  שלAspen forum for community solutions 
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 ארגונים פילנטרופיים:

1. Social Ventuers Partners Nerwork -  ם בארה"ב וברחבי העולם (קנדה, סניפי 39רשת של
ומתנדבים חברתיים  פילנתרופיםשל  כשילוב הרשת החלה בסיאטל ויפן).  קוריאה דרום הודו

מענקי . Collective impactפרטיים ותומכת במגוון יוזמות ליצירת שיתופי פעולה ברוח מודל 
 .התמיכה של הארגון מותנים בעבודה שיתופית של הארגונים הנתמכים

2. Grantmakers forEffective Organizations (GEO) - קרנות ותורמים  500 -רשת של כ
באמצעות חיזוק  –פרטיים הממוקדת בסיוע לתורמים לקדם את המלכ"רים בהם הם תומכים 

 ם ופרקטיקות נוספות.החוסן הארגוני, קידום שותפויות בין ארגונים שונים, מענקים רב שנתיי
בקרב  Collective impact, ומפיצה פרטיקות של הרשת מקיימת מפגשים והדרכות

 .Collective impact forum -השותפים. שותפה גם ב
3. Grantmakers for education - ארגונים  300 -תורמים פרטיים, וכ 1,400 -רשת של כ

ואסטרטגיה של פילנתרופיה בתחום החינוך  תבהתמקצעות, רישוות המתמחה וקרנ
וך ומנסה אקטיבית על אתגרים מתהווים בתחום החינ-וחשיבה פרבארה"ב. הרשת מקדמת 
יב הרשת מקדמת את תפיסת הקולקט. הפילנתרופיה בתחום להוות זרז להסתגלות של

פרסום של הארגון במשותף . Collective impact forum -ם וחברה באימפקט בקרב החברי
 :Strive Togetherעם 

a.  he Role of Investors: Lessons Learned on Critical Roots That Drive Quality
Collective Impact  - עבודה משותפת לGFE -ו-strive together  . העבודה

מעבר  -המשתנה בקידום קולקטיב אימפקט  יהפילנטרופמתארת את תפקיד 
חשיבות ההשקעה במיזמים שיכולים להניב שינוי מערכתי ולאו  ,מתרומה להשקעה

שרים בין השקעה ביצירה ותחזוקה של ק, םוייחודיידווקא פרויקטים בודדים 
וקידום מנהיגות בקרב הארגונים  השותפים ובכלל זה תפקידו של ארגון השדרה

 .הנתמכים ובקרב אנשי הצוות
 

 קנדה 

1. Tamarack –  ארגון קנדי המתמקד בצמצום העוני ומשמש כמרכז ידע עבור השפעה
הוא מפעיל  .ניהול ארגון שדרהכנס בנושא  2015קולקטיבית. למשל, הוא עורך באפריל 

 ונותנים מידע רב על, המעודדים קהילות ליצור שיתופי פעולה, מרכזי ידע שוניםשלושה 
 .השפעה קולקטיבית

במרכזי המידע מתפרסמים פוסטים שונים וקישורים לפרסומים ממקורות שונים, גם על גישת 
 . האתרזהו אינו ארגון שדרה אלא ארגון מחקר ופיתוח בלבדהשפעה הקולקטיבית. ה

ם בלוגים, מיאך מפרס הםעריכת מחקרים משל מיםיוז םאינ המרכזי ומרכזי המידע שלו
 Pendulum Swing of Collective The באתר המרכזי, . למשל,הםמצגות וסרטונים משל

Impact – .פוסט בבלוג המציג את גישת ההשפעה הקולקטיבית מנקודת מבט המחבר 
 

 :אתרה מרכזי המידע והפרסומים של
a. Communities Collaborating – מיועד למנהיגים של יוזמות שיתופי מרכז מידע ה

 ה המנסים לפתור בעיות חברתיות מורכבות.פעול
 פרסומים מרכזיים:

ידי הארגון עצמו, אך ישנם כמה פוסטים ופודקסטים לא מצאתי מאמרים רבים שנכתבו ב
 העוסקים בהשפעה קולקטיבית:

 Canadian Collective Impact Community ofפרסומים שונים בבלוג, למשל  -
Practice ,nd Collective ImpactGovernance a .ועוד 
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 Evaluating Collectiveפודקסטים (הקלטות של הרצאות וובינרים שונים), כגון  -
Impact: 6 Simple Rules ,Collective Impact: 3 Tools & Techniques , כולל

 .עצמו הרצאה של ג'ון קניה
b. Vibrant Communities Canada – מיועד לערים עם בעיית עוני נרחבת מרכז מידע ה

 מגזריים.-למצוא פתרון באמצעות שולחנות עגולים בין ותהמעוניינ
 פרסומים מרכזיים:

Collective Impact: Reducing Poverty in Canada –  ניתן למצוא בלשוניתLearn ,
עם פול בורן,  ןסרטון ובו ראיו). קישור ישיר (אין Collective Impactתחת הכותרת 

, ועם ליז וויבר, סגנית הנשיא של המכון, שבו הם מדברים על Tamarackנשיא מכון 
 .Vibrant Communitiesהמסקנות שלהם בעקבות יוזמת ההשפעה הקולקטיבית 

- Collective Impact and Community Foundations of Canada – םסיכו 
הרצאה שנתנה ליז וויבר בכנס שנתי של הארגון על השפעה קולקטיבית. המצגת 

 ה.יגה את עיקרי הגישמצ
- Collective Impact & Shared Measurement Tough But Necessary – 

 מאמר קצר המציג את חשיבות המדדים המשותפים בגישת ההשפעה הקולקטיבית.
c. Seeking Community – מיועד לקהילות שרוצות להבין את מהות מרכז מידע ה

 קדם את הנעשה בהן, במוסדות ובשכונות שלהן.הקהילה שלהן ול
 פרסומים מרכזיים:

העוסקים  פרסומים בבלוגיש מעט לא מצאתי מאמרים רבים שנכתבו בידי הארגון עצמו. 
 .Collective Impact in Rural Communities, כגון בהשפעה חברתית

 
2. The Philanthropist –  והפילנתרופיהג'ורנל קנדי לקידום ארגוני החברה האזרחית  .

ביולי שהתפרסם  26הקדיש גיליון שלם למאמרים על השפעה קולקטיבית. גיליון מספר 
 הוקדש לצדדים שונים שחקרו את גישת ההשפעה הקולקטיבית. בין המאמרים: 2014

- Evaluating Collective Impact: Five Simple Rules –  מאמר המציג חמישה כללים
 שוטים למדידה של מידת ההצלחה של יוזמת השפעה קולקטיבית.פ

- Community Knowledge: The Building Blocks Of Collective Impact –  מאמר
יכול לשמש לקידום יוזמת בעיקר בתחום המדידה הילתי המסביר כיצד הידע הק
 ההשפעה הקולקטיבית.

- mpact Learning To Tango On A Tightrope: Implementing A Collective I
Approach – .מאמר המציג לקחים מיוזמות השפעה קולקטיבית בקוויבק 

 אוסטרליה

1. Center for Social Impact –  הארגון משמש כמרכז מחקר וגם כארגון . מסידניארגון
 לשמש בתחום ההשפעה החברתית כדי שיוכלו הוא מכשיר את הסטודנטיםחברתי. 

מצהיר על עצמו כפועל לפי גישת ההשפעה בתפקידי הנהלה בארגונים חברתיים. הארגון 
הוא משתף בפעילותו גורמים  –החברתית, המזכירה מאוד את גישת ההשפעה הקולקטיבית 

אוניברסיטאות, גורמים מעולם העסקים ומהמגזר השלישי, ומשתף פעולה עם ממשלתיים, 
ומכל העולם. הוא מאמין בצורת עבודה שמזכירה מאוד  המגזרים, מאוסטרליה ארגונים מכל

המזכירים את הקווים המנחים  חמישה קווים מנחיםאת גישת ההשפעה הקולקטיבית, למשל 
להצלחת היוזמה וחשיבה , כולל פיתוח מנהיגות מתאימה שתוביל ההשפעה הקולקטיביתשל 

 ח ארוך, בדומה להשפעה קולקטיבית.מערכתית והוליסטית. הארגון מצהיר כי הוא פועל לטוו
הארגון עוסק גם במחקר, במטרה לקדם את גישת ההשפעה החברתית באוסטרליה. הם 

שונים של השפעה חברתית הבודקים נושאים  יםפרסמו מחקרחוקרים תחומים שונים ו
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המספק הכשרה לסטודנטים לתואר ראשון ולמי שסיימו תואר ראשון, דרך באוסטרליה. 
 שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות באוסטרליה

 מרכזיים: פרסומים
- The Compass: Your Guide To Social Impact Measurement –  מחקר שהתפרסם

המסביר מדוע חשוב למדוד את ההשפעה של יוזמת ההשפעה החברתית  2014בנובמבר 
 וכיצד לעשות זאת. 

- Csi Community Index 2014-Pwc –  סקר שנתי שעורך הארגון בקרב מנכ"לי עמותות
 המספק נתונים על מצב העמותות באוסטרליה. באוסטרליה

- The Case For Change – ם המציג תחומים שהדורשי 2012-מחקר שפרסם הארגון ב
שינוי חברתי נרחב או מהיר יותר באוסטרליה, ומסביר מדוע שינוי זה לא קורה וכיצד ניתן 

 להביא לשינוי.

2. Australia Social Leadership – ייעוץאוסטרלי שמספק, בין השאר, גם  ארגון יועצים 
גן תוכניות רליוזמות השפעה קולקטיבית. הארגון מתמקד בייעוץ למנהלים באוסטרליה, מא

 הכשרה למנהלים והעיסוק בהשפעה קולקטיבית הוא רק חלק מהשירותים שהוא מציע.
 רכזיים:מ פרסומים

, ספרים ומאמרים, בעיקר בתחום הניהול והמגזר החברתי פרסומים שוניםהארגון מפרסם 
או בהשפעה  העוסקים בהשפעה קולקטיבית משלו אין פרסומיםבאוסטרליה. לארגון 

 חברתית.
3. Collaboration for Impact –  ,ארגון אוסטרלי המביא מידע מקיף על השפעה קולקטיבית

שני הארגונים,  מבית היוצר של שני ארגונים אוסטרלים המקדמים את הגישה באוסטרליה.
The Center for Collective Impact ו-Social Leadership Australia, המוזכרים לעיל, 

מסביר כיצד להפעיל יוזמת ה, יצרו אתר כדי לספק מידע על גישת ההשפעה הקולקטיבית
–זהו מחקר ידע ופיתוח אך גם ארגון שדרה . גישת השפעה קולקטיבית שלב אחר שלב

האתר גם מביא פרסומים בנושא ההשפעה הקולקטיבית וגם מקדם יוזמת השפעה 
בקהילה שתיקח על עצמה  ייתמוךהאתר פרסם כי הוא  – The Search –קולקטיבית משלו 

לה  וייתןפתרון של בעיה חברתית רחבת היקף באמצעות גישת ההשפעה הקולקטיבית, 
 ה קהילה נבחרה.מימון של מיליון דולר במשך שלוש שנים. כרגע לא מפורסם באתר איז

 מרכזיים: פרסומים
בית, המציגים נתונים שונים בנוגע לגישת ההשפעה הקולקטי פוסטיםבאתר מפורסמים 

 אתר אינו יוזם עריכת מחקרים משלו.הספרים ומאמרים ומקרי מבחן. 
 

4. Collective Impact Australia –  אתר המקדם את גישת ההשפעה הקולקטיבית
יוזמות  של הוקם על ידי שתי מנהלות המציג מידע בלבד. האתרבאוסטרליה. מדובר באתר 

ולהביא  יתקטיבחברתיות באוסטרליה, שנסעו לארה"ב כדי ללמוד על שיטת ההשפעה הקול
מארה"ב ומאוסטרליה של יוזמות השפעה  מקרי מבחןאותה לאוסטרליה. באתר מוצגים 

שהפיקו מקימות האתר מהביקור שלהן בארה"ב לגבי חמשת הדרישות  לקחיםקולקטיבית ו
 להקמת יוזמת השפעה קולקטיבית.

 מרכזיים: פרסומים
ולא מפרסם מחקרים , FSGרסם בעיקר מחקרים וכלים של ארגונים אחרים, כגון האתר מפ

ת רשמיהן על גישת שבו מפרסמות מדי פעם מקימות האתר א בלוג. לאתר יש משלו
 ההשפעה הקולקטיבית באוסטרליה.

5. Collaboration for Impact 2015  -  בהובלת הארגונים המובילים  2015כנס שיערך ביולי
 והרשת ,center for social impact ,Social leadership Australia  :באוסטרליה בתחום

בכנס ישתתפו מובילי הארגונים ומובילי ארגוני השפעה . collaboration for impact של
 .חברתית נוספים מאוסטרליה

http://www.csi.edu.au/research/project/compass-your-guide-social-impact-measurement/
http://www.csi.edu.au/research/project/compass-your-guide-social-impact-measurement/
http://www.csi.edu.au/research/project/pwc-csi-community-index-2014/
http://www.csi.edu.au/research/project/pwc-csi-community-index-2014/
http://www.csi.edu.au/research/project/case-change/
http://www.csi.edu.au/research/project/case-change/
http://leadership.benevolent.org.au/about
http://leadership.benevolent.org.au/about
http://leadership.benevolent.org.au/programs/collective-impact-untaught-skill
http://leadership.benevolent.org.au/publications
http://www.collaborationforimpact.com/collective-impact/
http://www.collaborationforimpact.com/collective-impact/
http://www.collaborationforimpact.com/the-search/
http://www.collaborationforimpact.com/resources/
http://collectiveimpactaustralia.com/
http://collectiveimpactaustralia.com/
http://collectiveimpactaustralia.com/case-studies/
http://collectiveimpactaustralia.com/what-we-learned-from-those-implementing-collaborative-initiatives-for-collective-impact/
http://collectiveimpactaustralia.com/2014/04/11/go-slow-to-go-fast-a-mantra-for-getting-started-with-collective-impact/
http://www.collaborationconference.com.au/
http://www.collaborationconference.com.au/


 

 

6. Ten20 - קהילות באוסטרליה  20 -מיזם פילנתרופיה יזמית לשיפור מצבם של ילדים ונוער ב
הארגון מממן מיזמים בקהילות, משמש מעיין ארגון . מון ושיתוף פעולהשנות מי 10לאורך 

משתמשים במושגים של קולקטיב אימפקט לתיאור . שדרה ומסייע במדידת ההצלחה
 2015עד מאי  -מחשיבים עצמם כחלוצים ליישום קולקטיב אימפקט באוסטרליה ו עבודתם

 . קהילות לתהליך השותפות 4הספיקו לבחור 

 אירופה

שמטרתו לחזק מערכות תקני קיימות  לונדוןמ חבריםארגון  – iseal Allianceן ארגו .1
)sustainabilityהוא פועל כדי להגדיר נוהלי התנהלות . , בקנה מידה גלובלי) עבור קהילות

החברים בו, נהלים שמטרתם היא לשפר את והגופים הממשלתיים טובים בקרב הארגונים 
ההשפעה של תקני קיימות. הארגונים החברים בארגון זה צריכים לעמוד בתקנים מסוימים 

הם המקדמים עבודה בדרכים הוגנות ושקופות ומשפרים את היעילות של התנהלותם. 
 עוד. פועלים לקידום תקנים בתחומים שונים, כגון חקלאות, תיירות, מכרות ומינרלים ו

המשתמש בתמיכה של גופים ממשלתיים ופילנתרופיים כדי  אירלנדארגון מ – Genioארגון  .2
לשפר את חייהם של אנשים בעלי מוגבלויות, לקות נפשית ועוד. הם מפעילים פרויקטים, 

הם גם מודדים השפעה. מעודדים חדשנות ומשקיעים במחקר, מספקים מידע והדרכה, 
 עורכים סמינרים, וערכו למשל סמינר על גישת ההשפעה הקולקטיבית.

חדשנות חברתית ארגון מדנמרק העוסק ב – Social Development Center SUSארגון  .3
ופרויקטים המשפרים את  הם מפעילים תוכניות .דנמרקמטרה לחזק אוכלוסיות מוחלשות בב

חייהם של אנשים מאוכלוסיות פגיעות, כגון חסרי בית, אנשים עם מוגבלויות ועוד. האתר 
 שלהם הוא רובו בדנית, למרות שניכר כי הם כותבים רבות על השפעה קולקטיבית.

http://ten20.com.au/our-services/
http://ten20.com.au/our-services/
http://www.isealalliance.org/
http://www.genio.ie/about-us
http://www.sus.dk/english/
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