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 חשיבה מחדש על שינוי חברתי  - FSGבשיתוף עם 

 FSGפורום קולקטיב אימפקט 

 Aspen Instituteוהפורום של מכון אספן לפתרונות קהילתיים ) FSGפורום קולקטיב אימפקט, יוזמה של 

Forum for Community Solutions), משאב עבור אנשים וארגונים המשתמשים בגישת משמש כ

בקנה מידה גדול. מטרתנו הינה להגדיל  בבעיות חברתיות וסביבתיות  לצורך טיפולקולקטיב אימפקט 

ואת אימוץ גישת קולקטיב אימפקט באמצעות מתן גישה של מיזמי קולקטיב אימפקט את האפקטיביות 

 מנת ל-עוסקים במלאכה זקוקים להם עלהש  ,לכלים, להזדמנויות הכשרה ולרשתות עמיתים

הכשרה, מפגשים אישיים, קהילה מקוונת ולקטיב אימפקט כולל קהילות הצליח בעבודתם. פורום ק

 . 2015ומרכז משאבים שהושק בתחילת שנת 

 collectiveimpactforum.org –לפרטים נוספים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collectiveimpactforum.org/
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdk_CRy7DVAhVsKcAKHUYmAekQjRwIBw&url=http://pfc.ca/2014/03/next-generation-evaluation/fi-fsg-logo-en/&psig=AFQjCNGFYtz_R-TjDpASpcE8WIQ7rkCJhw&ust=1501489690974999
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDkefVy7DVAhWDJcAKHcvgCtcQjRwIBw&url=https://collectiveimpactforum.org/&psig=AFQjCNEb72D8K4VEBjWJGBuppFGLIAydog&ust=1501489837599878


3 
 

FSG -  חשיבה מחדש על שינוי חברתי 

FSG מטרה התומכת במנהיגים בכל הקשור ביצירת שינוי חברתי -הינה חברת ייעוץ מוכוונת

. באמצעות אסטרטגיה, הערכה ומחקר אנו מסייעים לסוגים רבים מידה גדול-קיימא בקנה-בר

להשיג התקדמות בכל הקשור בבעיות הקשות  –באופן פרטני ובאופן קולקטיבי  –של שחקנים 

 ביותר בעולם. 

ות שלנו חולשת על כלל המגזרים באמצעות שיתוף פעולה עם מוסדות מובילים, עבודת הצו

מטרתנו היא חשיבה מחדש על שינוי חברתי עסקים, עמותות וממשלות בכל אזור בעולם. 

עבודתם של  צים אתהעול  ,באמצעות זיהוי דרכים למקסם את השפעת המשאבים הקיימים

מנת לסייע בקידום הידע והפרקטיקה ולהוות השראה לסוכני שינוי בכל העולם -אחרים על

 השפעה רחבה יותר. לצורך השגת 

אף תומכת ישירות בקהילות למידה כגון   FSGשהינה ללא מטרת רווח,  ,כחלק מהמטרה שלנו

מנת לספק את -על Impact Hiring Initiative -וה Shared Value יוזמת ,קולקטיב אימפקט פורום

 מנת להצליח. -הכלים ואת מערכות היחסים שסוכני השינוי זקוקים להם על

 FSG – .fsg.orgwwwלפרטים נוספים על 

 

  

https://www.sharedvalue.org/
http://www.fsg.org/impact-hiring-initiative
http://www.fsg.org/
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 מבוא 

המאפשר הינה מרכיב חשוב  דרהישהארגון כשמדובר ביוזמות קולקטיב אימפקט, תמיכת 

 דרהישהארגון תמיכת השונים לקדם שינוי ברמת המערכת.  מגזריםלמאמצים המשותפים ב

הינה גם אחד מהמרכיבים הייחודים ביותר של קולקטיב אימפקט, המבדיל את הגישה ממספר 

 צורות אחרות של שיתוף פעולה. 

ב אימפקט במאמצי קולקטי לחקור ולתמוךופורום קולקטיב אימפקט  FSGהחלו  2011בשנת 

פרספקטיבות והמלצות בכל הקשור בתכלית, בתפקיד, במבנה, במנהיגות ובבחירת  לפתחו

ניסיון שנצבר מתוך בנוסף, . דרהישהארגון אפקטיבית של  ההתהליכים הנחוצים להשגת תמיכ

יוזמות קולקטיב אימפקט רבות, ברמות בשלות שונות, תיעדנו סדרה של עצות עבור מממנים ב

 . דרהיארגוני שלתמוך בהמעוניינים 

גישת קולקטיב אימפקט ומדגיש את מסכם את  דרהיארגון שמדריך צעד ראשון ליצירת 

 ופורום קולקטיב אימפקט.  FSGידי -הרעיונות המרכזיים ואת תוצרי הלמידה שפורסמו בעבר על
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 פקטסקירת קולקטיב אימ

ומהווה שינוי  מורכבות חברתיותקולקטיב אימפקט נולדה כגישה יעילה וחדשנית לפתרון בעיות 

מושפעות ממערכות  מורכבות פרדיגמה בכל הקשור ליצירת שינוי חברתי. בעיות חברתיות

 אינו יכול לשנות לבדו. אחדגדולות הקשורות זו בזו; בעיות אשר ארגון 

באופן אסטרטגי את  רותמיםפי גישת קולקטיב אימפקט, מנהיגים מכל המגזרים נפגשים ו-על

ל כלל עהמשפיעה חיובית מערכתית מנת להשיג תוצאה -כל הקבוצות הרלבנטיות בקהילה על

מגזרים -חוצה בעלי ענייןהאוכלוסייה. גישת קולקטיב אימפקט מוגדרת כ"מחויבות של קבוצת 

 1מנת לפתור בעיה חברתית מורכבת."-לאג'נדה משותפת על

ת בחמישה אלמנטים עיקריים אשר הוגדרו לאחר חקירת יוזמות קולקטיב אימפקט מתאפיינו

בצורה  –ם מוצלחים. כל חמשת האלמנטים נוכחים תמידית ימגזרי-ביןשיתופי פעולה 

מגזרי המוביל -ביןפעולה -מנת לקדם באופן אפקטיבי שיתוף-על –המתאימה להקשר המקומי 

 חמשת האלמנטים: ם. אלו הוהן ברמת המערכת ברמת האוכלוסייהמערכתית הן להשפעה 

כל המשתתפים חולקים חזון לשינוי הכולל הבנה משותפת של : אג'נדה משותפת .1

 פעולות מוסכמות מראש. באמצעותה נרותיהבעיה וגישה משותפת לפ

כלל המשתתפים מסכימים על אופן מדידת ההתקדמות והדיווח על  :תמדידה משותפ .2

ולקדם מנת להניע -רשימה קצרה של סממנים משותפים עלבאמצעות ההתקדמות, 

 . מתמידים למידה ושינויתהליכי 

יוצרים העניין, לרוב ממגזרים שונים, -: מערך מגוון של בעליפעילויות העצמה הדדיות .3

 פעילויות מובחנות המעצימות זו את זו.  סדרת

לבנות  תהמטר: כל השחקנים מעורבים בתקשורת תדירה ומובנית ש תקשורת רציפה .4

 מוטיבציה משותפת.  ולשמר אמון, להבטיח יעדים משותפים וליצור

מספק תמיכה ופונקציות חיוניות הייעודי עצמאי  או גוף : צוותדרהיארגון השתמיכת  .5

לפרטים נוספים אודות הפונקציות החיוניות של להפעלת יוזמת קולקטיב אימפקט )

 (. ' להלןדרהיארגון הש, ראו 'תמיכת דרהיארגון הש

את כל  מצריכיםקולקטיב אימפקט  מיזמיאחד מן האלמנטים אינו חשוב יותר מהאחרים. -אף

טווח ברמת -שינויים ארוכיויעילה חמשת האלמנטים בכדי להניע בצורה אפקטיבית 

 האוכלוסייה בנושא מסוים או בתחום התמקדות מסוים. 

קולקטיב אימפקט עשויים להאיץ במידה ניכרת  יזמיכאשר כל חמשת האלמנטים קיימים, מ

 TURN-U  מיזםאת קצב השינוי ולהניע השפעה חברתית עמוקה ומתמשכת. למשל, 

ליוזמת קולקטיב אימפקט אשר שנרתמו הפגיש בין מאות קבוצות בפילדלפיה, פנסילבניה, 

יורק, קבוצה של מנהיגים -גרי התיכון באופן קבוע. במדינת ניולהגדיל את שיעור בו ההצליח

הסתכמה בירידה וממגזרים שונים קידמה יוזמת קולקטיב אימפקט הקשורה לחוקי נוער 

שנים, ללא  3נוער עצורים במשך -במספר בני 45%הפשיעה )ירודה של  בשיעורמשמעותית 

השיגה תוצאות  ,בסינסינטי, אוהיו Strive Partnershipלסיום, שותפות . (פגיעה בביטחון הציבור

בעקבות ש  המקום, צעיריקרב כה מרשימות בשיפור הצלחה אקדמית והצלחה בקריירה ב

                                                           
1 . John Kania and Mark Kramer, "Collective Impact", Stanford Social Innovation Review, Winter 2011 

http://www.projectuturn.net/
http://www.strivepartnership.org/
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גישת  מבוססתשל אתרים לאומית שלמה )עשרות קהילות במדינה( רשת  נוצרהההצלחה הזו 

Strive.2     

 לשינוי משמעותי ברמת האוכלוסייה פרקטיקותחמשת האלמנטים והשילוב 

 עקרונות פרקטיקת קולקטיב אימפקט

הרב הניסיון  .מתפתחות ומבשילותמסביב לעולם , יוזמות קולקטיב אימפקט רבות השניםב

יוזמות כדאי ליישם  כיצד מבהיריםה יישומייםמערך עקרונות קיומו של על כבר שנצבר מצביע 

שינוי מערכתי. חרף הנעת בכל הקשור בו -מיטבית באופן המוביל להצלחה  ,אימפקטקולקטיב 

העובדה שרבים מהעקרונות הללו אינם ייחודיים לקולקטיב אימפקט, שילוב חמשת האלמנטים 

   3והפרקטיקות תורם לשינוי משמעותי ברמת האוכלוסייה. 

 את הנקודות הבאות: יםעקרונות הפרקטיקה כולל

 שוויון הזדמנויותלתוך מתן עדיפות  ,ם היוזמהון ויישותכנ . 

 ביוזמה המשותפת.  חברי קהילה הכללת 

 כלל המגזריםשותפים מורתימת  גיוס . 

 מתמשךבאופן  שיפורו התאמה, דיוק, למידהכמצע לבנתונים  שימוש   . 

 ייחודיים. יםמערכתים כישורייכולת גמישות, הסתגלות ו מקומית, בעלת מנהיגותח ופיט 

 ואסטרטגיות הקשורות בתכנית.   באסטרטגיות מערכתיות מיקוד 

 בין המשתתפים.  מערכות יחסים, אמון וכבודתרבות המטפחת  יצירת 

 4.יםהמקומי יםלהקשר מה התרגוםהתא 

קולקטיב בלוג השבועי של פורום ב ,ניתן למצוא פרטים נוספים על כל אחד מהאלמנטים

 . אימפקט

 מבנה יוזמת קולקטיב אימפקט 

מקסום הפוטנציאל להובלה ועשייה ל אמור לשקף את השאיפה  קולקטיב אימפקטיוזמת מבנה 

השתלבות הצטרפות ול ל אפשרויות אוניברסליות ומקומיות מגוונות,  צירה וניצולולי משותפת

 במערכת מסוימות.  רבים בעלי העניין

 רי קהילה , ועדת ההיגוי מורכבת ממנהיגים, מקבלי החלטות וחבברמה הגבוהה ביותר

מכלל המגזרים אשר מספקים כיוון אסטרטגי, מנצחים על המאמצים ומתאימים את 

 עבודת הארגון שממנו הם מגיעים לאג'נדה המשותפת. 

  מספק צוות ייעודי לתמיכה ביוזמת קולקטיב אימפקט )לפרטים נוספים  דרהישהארגון

 (. דרהיארגון השתמיכת  –ראו  דרהישהארגון ותפקידי  דרהישהארגון על 

  הקמת קבוצות עבודה המורכבות משותפים ממגזרים שונים ומתמקדות באלמנטים

 ספציפיים מתוך האג'נדה המשותפת. 

                                                           
 TURN-U :New York State Office of Children and Families; Strive Togetherעם אתר מיזם  FSGראיון  2

website.  
3 Sheri Bradi and Jenifer Splansky Juster, "Collective Impact Principles of Practice: Putting Collective 

Impact into Action," Collective Impact Forum blog.  
 כנ"ל 4
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  ישויות המיישמות בעלות זיקה לענייןחברי קבוצות העבודה מייצגים אוכלוסיות ,

, סוכנויות ממשלתיות ושותפים רלבנטיים אחרים אשר רלבנטייםשירותים ופתרונות 

 . והתערבויות משותפות מעצבים, מתאימים ומיישמים מערך אסטרטגיות יחדיו

היא לעבוד עם בעלי  עיקר הכוונה אך ות רבות,רשמי ישויותבקולקטיב אימפקט ישנם אולם 

שליוזמות  best practices-ההרשמיים. והסוכנויות חברים ה לצדנציגי קהילה עניין נוספים ו

בענייני  המעורבות ותהרשמי ישויותמספר הכך שכדאי ש מצביעות על  קולקטיב אימפקט רבות,

רב ארגונים שותפים מקמוטב לתת ביטוי רב ככל שיהיה לש  בעוד, יהיה קטן קהלוגיסטיה

לעניין. שותפים אלו עשויים  ישירה או אוכלוסיות בעלות זיקה מקומיים עניין-קהילתיים, בעלי

ייחודית תרומה להם גם והמתהוות יות להיות בעלי תפקיד גורלי בכל הקשור ביישום האסטרטג 

יוזמה. למשל, מעסיק מקומי במידע ואף חיונית בכל הקשור לפיתוח ידע ואיתור מקורות 

ליצור קואליציה עשוי  ,מהמגזר הפרטי שהינו חבר בקבוצת עבודה העוסקת בפיתוח כוח עבודה

תאמת עם מעסיקים אחרים המוכנים לאמץ פרקטיקה מסוימות או מטרה מסוימת המו

עניין נוספים מסייעת -לאסטרטגיות ולאג'נדה המשותפת של קבוצת העבודה. העבודה עם בעלי

 בטיפוח מעורבות ובעלות משותפת על תוצאות בקרב כלל הקהילה.  

   

 

 

 

         

    

 

 

 

 

 

 

 ביוסטון, טקסס.  Early Matters –מבנה לדוגמה של מיזם קולקטיב אימפקט  – 1תרשים 

מבנה. ובאופן ספציפי יותר, המיקוד היתפתח גם ילך ויוזמת קולקטיב אימפקט, עם התפתחות 

העבודה, כפועל יוצא של התקדמות קבוצות העבודה מתפתחים לעיתים קרובות הרכב ו

 עם אתגרים. דותדהתמוהצלחות והשגת ה, םהתכניהשתנות 

  

http://www.earlymattershouston.org/
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 דרהיארגון השתמיכת 

. אירגון שידרה הוא לב מיזם קולקטיב אימפקטשתכליתו לתמוך ב באקוסיסטם שלםיש צורך 

ולשיתוף  תקשורתל  ייצר תנאיםל ליבו של האקוסיסטם הזה, כאשר מטרתו המרכזית היא

שינויים מערכתיים תוצאות חיוביות ולחולל מנת להשיג -על . כל זאת,מגזרים-יחוצ פעולה

 תמיד ייחודיות ומותאמותהנן היוזמה הללו ברמת האוכלוסייה באזור ההתמקדות. תשתיות 

 ולאוכלוסייה שעליהם מקווה המיזם להשפיע.  מקוםל 

, דרהישהארגון מבנה  ,דרהיארגון השד יזה מספק פרטים נוספים לגבי מטרת ותפק פרק

ארגון תהליך בחירת  ,דרהישהארגון של ב וקצית, אופן הדרהישהארגון בפרופיל אנשי מקצוע 

ארגון של  מיקוד ומחוייבותו הדרושה להובלת ארגון שידרה, מנהיגותסוג ה ,בכל אתר דרהישה

 הזדמנויות. השוויון לסוגיית דרה יהש

 דרה ותפקידיוימטרת ארגון הש

כל להתקיים ללא תשתית תמיכה היא אחת הסיבות השכיחות והציפייה ששיתוף פעולה י"

אשר בכוחו  ,צוות ייעודי נפרד מהארגונים המשתתפיםארגון השידרה מצריך לכן לכישלון. 

תמוך ביוזמה באמצעות סיוע רציף, טכנולוגיה ותמיכה תקשורתית, איסוף ל לתכנן, לנהל ו

   5."רטיבייםוהאדמיניסטנתונים ודיווח וטיפול בפרטים הלוגיסטיים 

 מהווהדרה יהש, ארגון "Kania and Kramer  ," (2011) Collective Impactכמתואר במאמרם של

תמיכה עבור יוזמת קולקטיב אימפקט. בכדי שיוכל להצליח בתפקידו זה, על ארגון תשתית 

 וכל לעבוד בצורה יעילהלא י ארגון השידרה צוות, שכן מעמד ייעודי דרה להיות בעליהש

יהיו מועסקים בתחומי אחריות נוספים מלבד האלה האמורים לקדם  חבריו , אםואפקטיבית

שימלאו את תפקידם אנשי צוות ניתן להעסיק . במקרים מסוימים, ביוזמהדרה ישה ידותפק

, במקביל ידי מספר אנשים-על שניתן לבצעםתפקידים לחלופין להגדיר או  ,משרהחלקיות ב

באופן  דבועמקצועי הצוות על  , כדי להצליח במשימתו, חייב להסתמךדרהיאולם ארגון הש

 על מיזם קולקטיב אימפקט.  בלעדי

    6חיוניים:שידרה שישה תפקידי  FSG הסקירת מיזמי קולקטיב אימפקט, זיה בהתבסס על

דרה עובד יחד עם ועדת ההיגוי בכדי לספק יארגון הש: צוות הכוונת חזון ואסטרטגיה .1

נתונים, לתעדף הזדמנויות לפעולה ולהתאים את הארגון למערכות ולהקשרים 

דרה יתעדף שוויון ימשתנים באסטרטגיה ובחזון של המיזם. חשוב שארגון השה

הזדמנויות בכל הקשור במאמציו להנחיל את החזון ואת האסטרטגיה ויוודא כי ועדת 

לות יגוי וחברי קבוצות העבודה מציבים את שוויון ההזדמנויות במרכז הפעההי 

 שלהם.  הוהאסטרטגי

בין השותפים,  ושיח דרה מקדם דיאלוגי: ארגון השתמיכה בפעילויות מותאמות .2

ובאופן כללי  ,מספק תמיכה ישירה לועדת ההיגוי ולפגישות קבוצות העבודה כנדרש

 ורות במיזם. הקשהשונות מסייע לתאם את הפעולות 

                                                           
5 Kania and Kramer, 2011 
6 ay Hanleybrown, John Kania and Mark Kramer, "Channeling Change: Making Collective Impact F

Work," Stanford Social Innovation Review, Winter 2012. 

https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
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-דרה מנהל את איסוף הנתונים עליארגון הש :ת פרקטיקות מדידה משותפותיציר .3

 והערכת המיזם.  מדידה, למידהידי השותפים ותומך בשימוש בנתונים לצורך 

דרה מטפח מערכות יחסים יארגון השפיתוח מעורבות קהילתית ובעלות קהילתית:  .4

רחבות בקהילה בתיאום עם ועדת ההיגוי וחברי קבוצות העבודה במטרה לבנות 

באופן אותנטי ומטפח בעלות בתוך הקהילה את הקהילה מיזם כוללני אשר מערב 

 לטווח הארוך. 

דרה לרוב ימיזם קולקטיב אימפקט, ארגון השבתהליך הבשלת : קידום מדיניות .5

על מערכות גדולות  יםבמדיניות ובאג'נדה אשר משפיעמשחק תפקיד בתמיכה 

 ומוסדות גדולים כתמיכה במטרה הכללית של המיזם. 

דרה תפקיד מפתח בכל הקשור בפיתוח משאבים לצורך י: לארגון השגיוס משאבים .6

דרה עצמו וגיוס יקיימא, ובכלל זה גיוס כספים עבור ארגון הש-הפיכת היוזמה לבת

דרה יעבור היוזמה. צוות ארגון הש ,שאיננה כספית ,שונהמתנדבים או תמיכה מסוג 

יכול גם הוא לתאם או לתמוך במאמצי גיוס הכספים של חברי יוזמת קולקטיב 

 אימפקט. 

בכל הפונקציות הללו ברמה מסוימת, אולם העדיפויות של לרוב דרה תומכות יישויות ארגון הש

דרה, יוגמה, לרוב, כאשר מקימים ארגון ש. לדלעבור שינויים לאורך זמןדרה נוטות יארגון הש

כלל מתמקד בהכוונת החזון והאסטרטגיה, בתמיכה בפעילויות מותאמות -הארגון בדרך

פתח, הוא עשוי להרחיב את תובהקמת מערכות מדידה משותפות. לאחר שהארגון מבשיל ומ

 Roadmap Projectלמשל, מיזם  7המיקוד ולכלול פונקציות כגון גיוס משאבים וקידום מדיניות.

תמקד בהכפלת מספר התלמידים הלומדים במוסדות הבמחוז סאות' קינג, וושינגטון, שהתקיים 

לאחר פערים בהישגים של תלמידים מגיל הגן ועד כיתה י"ב. ה בסגירתלהשכלה גבוהה ו

ייעצת לצורך התמקדות ביישום המדיניות. רשת קהילתית ומועצה מהוקמה הבשלת היוזמה, 

הזו, הצליח המיזם לשנות מדיניות מוסדית במכללות הפעולה ת יאסטרטגיבבשל ההתמקדות 

את מדיניות הממשלה בכל הקשור בסטנדרטים בגני הילדים והקצאת לשנות מקומיות, 

Seattle's 2011 Families  תקציבים עירונית לחינוך )למשל, המיזם סייע לקבל אישור להצעת

and Education Levy  שנים לצורך  7מיליון דולר למשך  230התחייבות להקצאת ל שהובילה

        8שיפור הישגים בחינוך החל בחינוך לגיל הרך וכלה בחינוך מקצועי(.

 האנשים הנכונים והנתונים הטובים ביותר." עם  עבודה ייד-משיגים השפעה על"אנו 

Susan Dawson, Director, E3 Alliance   

לצרכי עבודתם: בניית מערכות יחסים מפתח  עקרונותדרה מצליחים משתמשים גם ביארגוני ש

בין חברי היוזמה, יצירת מיקוד ודחיפות סביב העניין המרכזי ביוזמה או המטרה המרכזית 

הערכה ככלי ללמידה ולציון בהגדרת נושאים לצורך הצגת הזדמנויות ואתגרים ושימוש ביוזמה, 

מנת לפתח -חברים עלדרה לוודא כי מתקיים תיאום ודיווח בין היהתקדמות. על ארגוני הש

יריעה. סוזן דוסון, מנהלת מיזם -ולשמר את האמון הנדרש לצורך השגת שינוי קולקטיבי רחב

                                                           
7 Shiloh Turner, Kathy Merchant, John Kania and Ellen Martin, "Understanding the Value of Backbone 

Organizations in Collective Impact," Stanford Social Innovation Review (article adapted from the 
original four-part blog post), 2012. 

 .eattle Roadmap ProjectSעם  FSGראיונות  8

http://www.roadmapproject.org/
http://www.roadmapproject.org/
http://www.seattle.gov/education/all-programs/about-us/about-the-levy
http://www.seattle.gov/education/all-programs/about-us/about-the-levy
http://www.seattle.gov/education/all-programs/about-us/about-the-levy
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E3 Alliance  חשיבות מערכות היחסים והנתונים בעבודתה: "אנו באוסטין, טקסס, הדגישה את

   9האנשים הנכונים והנתונים הטובים ביותר." עםאנו עובדים ידי כך ש-משיגים השפעה על

"מאחורי  להישארדרה ילמרות תפקידם החשוב בקולקטיב אימפקט, לרוב חייבים ארגוני הש

בקרב חברי היוזמה והשותפים. באמצעות תמיכה  בעלות קולקטיביתמנת לקדם -הקלעים" על

מטפחים ארגוני  הדגשת ההצלחות שלהם ומתן קרדיט לשותפים,בעבודתם של החברים, 

San Diego County Childhood דרה מנהיגות משותפת. שריל מודר השותפה ליוזמת יהש

Obesity Initiative ככל שאתה מצליח יותר, יותר אנשים רוצים להיות חלק מהמיזם, ש סבירהמ"

מנת לתת קרדיט לשותפים שלך. מאוד קל לעשות טעויות -אתה נדרש לעשות מאמצים על ואז

  10בהכרה בשותפים שלך." כשמדובר

לבחון את הדברים  מומלץ, שיכללו בופונקציות הודרה יארגון השאת תפקיד  לשקול בבואכם

 דרה: יעושה. ארגון הש אינו דרהישארגון הש

 לעומת זאת הוא משווה את המידע עבור הקבוצה אינו מגדיר את האג'נדה של הקבוצה .

מנת לבנות -עלעם מידע המתקבל מהקהילה המתקבל מחברי הקבוצה השונים 

-ולשמר באופן קולקטיבי את ההתמקדות סביב האג'נדה המשותפת כפי שהוגדרה על

 ידי ועדת ההיגוי. 

 הוא תומך בועדת ההיגוי . לעומת זאת, נו מניע או קובע באופן עצמאי את הפתרונותאי

מים את הפעילויות בתוך הארגונים השונים יאתמ הללוובחברי קבוצות העבודה בזמן ש 

 בהתבסס על האג'נדה המשותפת. 

 המימון להיות על אינו מקבל את כל המימון עבור היוזמה.  מצריך מימון לשם פעילות אך

או כל סוג פעילות אחר  , המיתוגמנותב גם להשמת השירותים, החידושים, הייעוץ

 שהשותפים מקדמים לטובת השגת מטרת המיזם הקולקטיבית. 

 עניין עיקריים -. ועדת ההיגוי, לאחר קיום דיונים עם בעליליוזמה עצמואת  מנהאינו מ

 דרה.    ימהקהילה, בוחרת את ארגון הש

 דרהימבנה ארגון הש

ארגון תלויים תפקידים בדרה. מבנה ואיוש הילהבנות את ארגון השאחת מיטבית אין דרך 

בצרכים ובמשאבים הזמינים. על ועדת ההיגוי ושותפי מפתח במיזם קולקטיב אימפקט בהקשר, 

דרה. יארגון השבאיוש התפקידים אופן ואת  מקוםלקבוע יחדיו את המבנה הטוב ביותר, את ה

Fay Hanleybrown המבנה, על גמישות  משקל רב בתהליך תכנון ארגון השידרהשמים  יתיהעמו

: "לכל מבנה יש יתרונות וחסרונות, והמבנה הטוב על קיימות הפעולה ועל יכולת ההסתגלות

הגדרת למצב הספציפי, בהתבסס על את עצמו להתאים שיהיה לו את היכולת ביותר צריך 

תפיסה של הארגון כישות הו ןולת להבטיח מימהיכו . כמו כן,הבעיה ועל המיקום הגיאוגרפי

 נובבוא 11."מהווים גורמי הצלחה חיוניים – ענייןהבעלי  הרתימה והשימור שלוהיכולת נייטרלית 

                                                           
 . E3 Allianceעם סוזן דוסון, מנהלת  FSGראיונות  9

10 onversations with Experienced Backbone Leaders," David Philips, "Lessons Learned from Our C
Collective Impact Forum blog, August 2016.   

11 Hanleybrown, Kania and Kramer, 2012 

http://e3alliance.org/
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/chronic_disease_health_disparities/COI.html
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/chronic_disease_health_disparities/COI.html
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/chronic_disease_health_disparities/COI.html
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מספר שאלות  אולעל ועדת ההיגוי וחברי המפתח שלה לש ,דרהילהבנות את ארגון הש

 הקשורות זו בזו:

  לופין, ליצור ארגון חדש?דרה או, לחיילארגון השהאם הגיוני לבחור ארגון קיים אשר יהפוך 

 ?במקרה של בחירה בארגון קיים, האם תהליך הבחירה יהיה פתוח או סגור 

 במשרה מלאה? יועסקו דרה? כמה עובדים ימה תהיה הקיבולת של ארגון הש 

 ?למי ידווח הצוות 

  הפיסקאלי מהאתר הפיזי?האם העובדים יעבדו פיזית מאתר הארגון? או, האם רצוי לפצל את הסוכן 

 דרה )משכורות, הטבות, הוצאות תפעול( בטווח הקצר? ובטווח הארוך?ימי יממן את תשתית ארגון הש 

   סוג הארגון

, מממנים : החל מגופיםדרהישהישנם סוגים רבים של ארגונים היכולים לשמש בתפקיד ארגון 

 . כמה מהםשילוב של בסוכנויות ממשלתיות, אוניברסיטאות או וכלה ב עמותותדרך 

 דרהייתרונות וחסרונות של סוגים שונים של ארגונים המשמשים כארגוני ש – 2תרשים 

 חסרונות יתרונות דוגמאות תיאור  שידרהסוג 

מממן אחד יוזם את  מממן

אסטרטגיית 

קולקטיב אימפקט 

ומשמש כמתכנן, 

 מממן ומכנס.

United Way of 

City Salt Lake ,

סולט לייק סיטי, 

 יוטה, ארה"ב. 

*אפשרות להבטיח מימון 

 התחלתי וגיוס משאבים.

*אפשרות להזמין אנשים 

נוספים ולמנף מממנים 

 אחרים. 

*עלול להפחית את מחיר 

הכניסה אם נראה כי מיזם 

קולקטיב אימפקט מתבסס על 

 מממן בודד.

*נתפס כחסר ניטרליות באופן 

 פוטנציאלי.  

נוצרת ישות חדשה,  עמותה חדשה

ידי -לרוב על

מממנים פרטיים, 

שעתידה לשמש 

 דרה.  יכארגון הש

Community 

Center for 

Education 

Results ,סיאטל ,

 וושינגטון, ארה"ב. 

*נתפס כנייטרלי, כישות 

 מפתחת ומכנסת.

*נטול 'מטען' באופן 

 פוטנציאלי. 

 *מיקוד ברור ובהיר.

קיימא ושאלות -*חוסר מימון בר

-פוטנציאליות לגבי סדרי

 עדיפויות בהקשר למימון.

*תחרות פוטנציאלית עם 

 עמותות מקומיות. 

עמותה קיימת  עמותה קיימת

מובילה את תיאום 

אסטרטגיית 

 קולקטיב אימפקט. 

Educate Texas ,

Rio Grande 

Valley ,טקסס ,

 ארה"ב. 

*אמינות, בעלות ברורה, 

 הבנה עמוקה של הבעיות.

*אם קיימים משאבים 

מתאימים התשתית 

 קיימת. 

*בעל 'מטען' פוטנציאלי ונתפס 

 כחסר ניטרליות.

 –*במקרה שאין מימון מתאים 

חוסר תשומת לב ליוזמת 

 קולקטיב אימפקט. 

ישות ממשלתית,  ממשלה

ברמה מקומית או 

ברמת המדינה, 

מניעה את מיזם ה

 קולקטיב אימפקט. 

Shape Up 

Somerville ,

 סאמרוויל, ארה"ב. 

*"חותמת איכות" של 

 המגזר הציבורי.

**אם קיימים משאבים 

מתאימים התשתית 

 קיימת.

*הבירוקרטיה עלולה להאט את 

 ההתקדמות. 

*ייתכן שלא ניתן להסתמך על 

 המימון הציבורי.   

משותף 

למספר 

 ארגונים

מספר ארגונים 

לוקחים בעלות על 

הצלחות קולקטיב 

 ט. אימפק

Magnolia Place ,

אנג'לס, -לוס

קליפורניה, 

 ארה"ב. 

*דרישות משאבים נמוכות 

יותר במקרה של שותפות 

 של מספר ארגונים.

*מומחיות בכל הקשור 

 במחיר כניסה.  

*חוסר בהירות לגבי תחומי 

אחריות בשל מעורבות של 

 גורמים רבים.

*אתגרי תיאום המובילים לחוסר 

 יעילות פוטנציאלי.  

  

דרה יארגון ש

של ארגוני 

 דרהיש

ועדה ברמה בכירה 

בעלת כוח לקבל 

 החלטות. 

Memphis Fast 

Forward ,ממפיס ,

 טנסי, ארה"ב. 

*השקעות רחבות 

ממנהיגים בכירים במגזר 

הציבורי, במגזר הפרטי 

ומקרב עמותות ללא 

 מטרת רווח. 

* חוסר בהירות לגבי תחומי 

אחריות בשל מעורבות של 

 גורמים רבים.

https://uw.org/
https://uw.org/
http://www.roadmapproject.org/collective-action/project-hub/ccer/
http://www.roadmapproject.org/collective-action/project-hub/ccer/
http://www.roadmapproject.org/collective-action/project-hub/ccer/
http://www.roadmapproject.org/collective-action/project-hub/ccer/
http://www.edtx.org/collective-impact/initiatives
http://www.edtx.org/collective-impact/initiatives
http://www.edtx.org/collective-impact/initiatives
http://www.somervillema.gov/departments/health-and-human-services/shape-up-somerville
http://www.somervillema.gov/departments/health-and-human-services/shape-up-somerville
http://magnoliaplacela.org/
http://www.memphisfastforward.com/
http://www.memphisfastforward.com/
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 ביכוח אדם ותקצ

ותלוי בהקשר המקומי ובמשאבים. בארגוני  שגמי הליךדרה הינו תיבארגון הש םהבניית תפקידי

בייחוד בשלבים מוקדמים של הפיתוח, הצוות די מצומצם. ניתן להוסיף חברים  ,דרה רביםיש

Strive חדשים בשלבים מאוחרים יותר בהתאם להתקדמות היוזמה והמשאבים. למשל, 

Together ארצית של יוזמות קולקטיב אימפקט התומכת בחינוך מהגיל הרך ועד לחינוך , רשת

דרה לכדי יעבודה, פישטה את דרישות כוח האדם ההתחלתיות בארגון ש -מקצועי ובמיזמי כוח

בהתבסס על מבנה שלושת התפקידים  12שלושה תפקידים: מנהל בפועל, מקדם ומנהל נתונים.

דרה, כמו גם תפקידים יבארגון השהמרכזיות קציות ממחיש את שש הפונ 3הזה, תרשים מס' 

 דרה. ילדוגמה עבור כל אחד מחברי צוות ארגון הש

 דרהיפונקציות, פעילויות ותפקידים לדוגמה בארגוני ש – 3תרשים 

. הוספת חברי פיםצוות נוסחברי דרה, ייתכן שיהיה צורך ביעם צמיחת והתפתחות ארגון הש

ידי צרכים מסוימים של קולקטיב אימפקט ועשויה לכלול מקדם -צוות עשויה להיות מוכתבת על

 נוסף, אדם עם ניסיון במעורבות קהילתית, מגייס כספים או אדם בעל מיומנויות תקשורת. 

 400,000-600,000 ביןלרוב נעים בטווח )בארה"ב( דרה יתקציבים שנתיים עבור תפעול ארגון הש

היא משכורות בשלב הזה במהלך השנים הראשונות. ההוצאה המשמעותית ביותר  דולר

 עבור מערכות ניהול נתונים, תקשורת, מעורבותנוספות נלוות הוצאות בד"כ . קיימות העובדים

 –/משרדיים. אם השותפים יכולים לתרום לארגון )לדוגמה קהילתית וצרכים אדמיניסטרטיביים

דרה יפות(, תקציב שנתי זה עשוי להצטמצם. לאחר שארגון השמשות ITמשרד, מערכות 

                                                           
12 ania and Kramer, 2011K 

 מנחה חזון ואסטרטגיה מנהל כללי

 *יוצר הבנה משותפת של הבעיה.

 היוזמה.נושא דגל *משמש כמנהיג חשיבה/

פי הצורך -*מוודא כי האג'נדה המשותפת מעודכנת על

 במהלך יישום האסטרטגיה.     

 מקדם מדיניות מנהל כללי
 *פועל למען השגת אג'נדה ומדיניות מתואמות.

 *מוביל התפתחויות במדיניות המשפיעות על המיזם. 

 מגייס משאבים מנהל כללי
*מגייס ומתאם משאבים ציבוריים ופרטיים לצורך תמיכה 

 דרה עצמו(.  יבמטרות היוזמה )וארגון הש

 יוצר מעורבות בקהילה מנהל כללי/מקדם

 ומנסח קול קורא. דחיפות*יוצר תחושה של 

*תומך בפעילויות המתבססות על מעורבות חברי 

 קהילה.

 *יוצר ומנהל תקשורת )דיווחים בתקשורת, פרסומים(.

 מקדם/מנהל נתונים
תומך בפעילויות 

 מתואמות

*מתאם ומקדם תקשורת רציפה בין השותפים ותיאום 

ניהול פגישות כוח  –רציף בין השותפים )לדוגמה 

 משימה(. 

 *מגייס ומכנס שותפים ובעלי עניין חשובים חיצוניים. 

 *מחפש הזדמנויות לתיאום עם מיזמים אחרים.

 בסס על נתונים.   *מוודא כי כוח המשימה פועל בהת

 מנהל נתונים
יוצר פרקטיקות מדידה 

 משותפות.

*אחראי על איסוף נתונים, ניתוח נתונים, פענוח נתונים 

 ודיווח על נתונים.

 *מפתח מערכות מדידה משותפות.

-*מספק תמיכה טכנית בכל הקשור באיסוף נתונים על

 ידי השותפים. 

https://www.strivetogether.org/
https://www.strivetogether.org/
https://www.strivetogether.org/
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עבור הערכה של תשלום הוצאות נוספות כגון סף עשויות להתוומבשיל והיוזמות מתרחבות, 

צד שלישי ותשלום לצוות נוסף. למרות השוני בתקציבים בשל השונות במשאבים הקיימים 

אשר נהנים ממשאבים מספקים נוטים דרה מבוססים יותר וכאלה יארגוני שובצרכי העובדים, 

   13דולר. 750,000-500,000לפעול על בסיס תקציב שנתי בטווח של 

 דרהיהנהגת ארגון הש

דרה )ובייחוד מנהל הארגון( הינה בעלת חשיבות יידי צוות ארגון הש-ההנהגה המגולמת על

ואחרים   Hanleybrownעליונה בכל הקשור להצלחת יוזמת קולקטיב אימפקט. כפי שציון על ידי 

דרה לשמור על איזון עדין בין ההנהגה החזקה י, "על ארגוני הש2012 -במאמר שנכתב ב

 הנותן ,"מאחורי הקלעים" ,את כל הצדדים והתפקיד הבלתי נראה דמנת לאח-הדרושה על

 14לבעלי עניין אחרים להיות שותפים להצלחות היוזמה."

 הסתגלותיתדרה פועלים בצורה הטובה ביותר כאשר הם משתמשים בגישה יארגוני ש

שלוש  Senge, Hamilton and Kania( 2015פי )-מערכת בכל הקשור להנהגה. על-ומבוססת

 גי מערכת:י יכולות ייחודיות מאפיינות מנה

 תמיד נראים  םהם רואים את המערכת בכללותה, וגם את הצדדים או האלמנטים שאינ

המערכת ת היתרון של המנהיג והם מסייעים לאנשים אחרים להבין את עמד מ לעין

 ואת המורכבות שהם חלק ממנה.  בכללותה

  מחולל ומעורר מחשבה המוביל לבהירות מוגברת, הבנת  סוג של דיאלוגהם מקדמים

 ההבדלים וחדשנות. 

  ליצירה הם מעבירים את ההתמקדות הקולקטיבית מפתרון בעיות באופן ריאקטיבי

  15. ותפת של העתידמש

Kania and Kramer (2011 תיארו את האוריינטציה של הנהגה שכזו במושגים שונים: "במצב )

: היכולת למקד דרה הללו מגלמים עקרונות של מנהיגות הסתגלותיתיהטוב ביותר, ארגוני הש

, היכולת להפעיל לחץ על בעלי העניין דחיפותשל האנשים וליצור תחושת  ליבםאת תשומת 

ות באופן שמציג הזדמנויות כמו גם קשיים והיכולת ימבלי לשחוק אותם, היכולת לתחום בע

דרה הקודם של י, מנהיג ארגון השRoss Meyer 16לגשר על קונפליקטים בין בעלי העניין."

Partners for a competitive Workforceדרה נדרשים ימר: "אני חושב שמנהיגי ארגוני שו, א

הקשבה, יכולת יכולת המגוונים. הכישורים החשובים ביותר הינם רבים ום להיות בעלי כישורי

לקדם עניינים, יכולת לפתח מערכות יחסים, יכולת לפתח יחסי אמון עם אנשים פרטיים 

    17ושותפים, יכולת לנסח חזון משכנע... והיכולת לממש את החזון הזה."

 

                                                           
 GFSראיונות וניתוחי  13
14 Hanleybrown, Kania and Kramer, 2012.  
15 , Stanford Social Innovation Reviewn of System Leadership," Senge, Hamilton and Kania, "The Saw

winter 2015.   

 
16 Kania and Kramer, 2011. 
  .Ross Meyer – Partners for a competitive Workforceעם  FSGראיון  17
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 מגוונים." שוריםדרה נדרשים להיות בעלי כייגוני שאר"מנהיגי 

 Partners for a Competitive Workforce -דרה בעבר ימנהיג ארגון ש  רוס מאייר,

 

לעיתים  יםדורש ביוזמות קולקטיב אימפקט מערכות יחסיםניהול ושימור שיתוף פעולה ו

דרה מצליחים תוארו יארגוני ששל  ם. מנהיגיהוצנועה, מדודה שקול  ותמנהיגהפגנת קרובות 

עם זאת בעלי יחד אך  ,חזון, כריזמטיים ובעלי השפעה, מוכווני תוצאות וממוקדיםגם כבעלי 

, עבדה באופן הדוק עם Tamarack Institute, סגנית נשיאה של Liz Weaver 18כישורי הסתגלות.

 Hamilton Roundtableדרה יהשדרה רבים ושמשה בעצמה כמנהיגת ארגון ימנהיגי ארגוני ש

מערכות יחסים,  ה ושימורעל המנהיגים להתמקד לא רק ביציר באונטריו, קנדה. היא מאמינה כי

. "צריך להתקדם לאט בכדי להתקדם מהר," אמרה. "לעיתים קרובות מכליליםדיונים באלא גם 

אנשים שאנו מכירים... עד שלא תכללו את האנשים שאינכם מכירים מדי אנו משוחחים רק עם ה

     19 שוב ושוב."אותו הדיון את  שחזרובדיונים, ת 

 

 שוב ושוב." את אותו הדיון משיכו לשחזראת האנשים שאינכם מכירים, תבדיונים "עד שלא תכללו 

 Tamarack Instituteסגנית נשיאה,  ליז ויבר,

 

דרה מצליחים ממשיכים לייחס חשיבות לניווט ימנהיגי ארגוני שעם התקדמות העבודה, 

U-מפרויקט  Townsend -Chekemma Fulmoreאישית של השותפות. למשל, -הדינאמיקה הבין

Turn בעלי עניין משמעותיים לפני פרסום הדיווחים: "אנו בודקים את הנתונים עם נועץ ב

מנת לקדם -מנהיגים במערכת ]לפני פרסום דוחות חשובים[. מכל הדברים שאנו עושים על

 ,בשיתוף מנהיגי מערכת ,שותפויות וליישר קו בכדי לקדם מטרות משותפות, דיון בעניין הדוחות

     20."הוא הדבר המשמעותי ביותרלפני פרסום הדוחות 

מנת למלא את שלושת התפקידים של מנהיג -, סוזן דוסון, הוסיפה כי עלAllianceE 3מנהלת 

לפעמים השפות שלהבין  צריךדרה[ לדבר מספר שפות משום שימערכת, "]על ארגון הש

עלינו לחבר בין כל השפות  , ולכןהמדוברות במגזרים השונים מאוד שונות מבחינה סמנטית.

 21הללו."

דרה להיות מסוגל יעמוק ולמצוא פתרונות לעתיד, על מנהיג ארגון השמנת ליצור דיאלוג -על

 יותתקשורתיכולות  ממנו תונדרש ,לפיכך .לדבר בצורה שוטפת עם כל השותפים במערכת

שותפים שונים. חשוב כי ארגונים שונים וגשרים בין מגזרים  מסוגלות לבנותגבולות ה-ותחוצ

יתמקדו בפרספקטיבות, שפות או  – לנתרופים()פי מממניםהלמשל  –בתוך קטגוריה מסוימת 

                                                           
 . FSGראיונות וניתוחי  18
 .  Liz Weaver – Tamarack Instituteעם  FSGראיון  19
20 Phillips ,2016  
 E3 Allianceעם סוזן דוסון,  FSGראיון  21

http://www.tamarackcommunity.ca/
http://hamiltonpoverty.ca/
http://www.projectuturn.net/
http://www.projectuturn.net/
http://www.projectuturn.net/
http://e3alliance.org/
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דיבר בדיוק על זה כשאמר:  LiveWell Colorado-מ Gabriel Guillaumeאינטרסים שונים. 

. ישנם מממנים ה מאודחשוב תרופים(נ)פיל  "הידיעה איך לדבר עם סוגים שונים של מממנים

הרוצים לשמוע על הפן הקולקטיבי של הקולקטיב אימפקט, למשל, איך מייצרים שותפויות. 

 שגיםההי םלמשל, מה )השפעה(,עצמו , מממנים אחרים ירצו לשמוע על האימפקט לצד זאת

   22השקעה."ביחס ל התשואה  מהיו

 דרהיארגון השב התמיכה אופן

שיקול דעת זהיר ותכנית המותאמת  דורשדרה יארגון השב התמיכאופן התהליך בחירת 

באופן עצמאי או להיות קבועה  קבעלהי עלולהדרה ישארגון ב התמיכהלהקשר המקומי. 

דרה כסוכן הוגן וישר ית והמהימנות של ארגון השפומידת האמון, השקישמפחית מ דברמראש, 

יות ואת הסמכות את האחרועדת ההיגוי להטיל על בקרב שותפי המיזם. אפשרות אחרת היא 

מביעים את דעתם ובוחרים  ,בשיתוף עם בעלי עניין משמעותיים ,תהליך שבו חברי הועדה להניע

תמיכה מקומית של ארגון  ואשר יספק פיםהעובדים, ואת השותפרופיל את המבנה, את 

 דרה ליוזמת קולקטיב אימפקט. יהש

או  פתוח למחצה, פתוחה יוזמות לבחור תהליך בחירעשויות בהתבסס על ההקשר המקומי, 

. היתרונות הגלומים בתהליך בחירה פתוח כוללים שקיפות, יכולת לבנות מהימנות של סגור

עם כישורים שונים )ובכלל זה  ארגוניםהיוזמה בקרב בעלי העניין ופתיחות למגוון רחב של 

ארגונים העומדים מאחורי הארגונים הבולטים ביותר או כאלה הנהנים ממשאבים רבים שאולי 

לא תמיד מהווים את הבחירה הטובה ביותר לקידום הכללה או שוויון הזדמנויות ביוזמה(. 

ם מתמשכים ואף דיוני החסרונות של תהליך פתוח כוללים מסגרת זמן ארוכה יותר בדרך כלל

 של ועדת ההיגוי לגבי הבחירה.

קהילות אשר מאמינות בחשיבות ההכללה בוחרות לעיתים קרובות לעצב תהליך בחירה פתוח 

מנת לקדם עוד יותר את האמון. תהליך פתוח עשוי להיות יעיל במיוחד לצורך בניית -ושקוף על

דחקו לשוליים בעבר. הן נכי אמון בקהילות שבהן אוכלוסיות או קבוצות מסוימות עלולות לחוש 

למשל, בקהילות אולם, תהליך בחירה סגור יותר עשוי להוות בחירה הגיונית במצבים מסוימים. 

שבהן יש משאבים מוגבלים יותר, ייתכן שקיים רק ארגון אחד שהינו גדול דיו ואשר נהנה 

הברורה מאליה דרה. בהקשר שכזה, ארגון זה הינו הבחירה ימהיכולת לשכן את צוות ארגון הש

 ותהליך בחירה פתוח אינו נדרש. 

 דרהישוויון הזדמנויות כמוקד ארגון הש

דרה מציע למיזם קולקטיב אימפקט, אחד התפקידים יבהתחשב באופי התמיכה שארגון הש

 23דרה הוא לחזק את התמקדות המיזם בשוויון הזדמנויות.יהחשובים ביותר של ארגון הש

דרה להתחיל את עבודתו בתחום שוויון ההזדמנויות וההכללה יעל צוות ארגון הש ובהכללה.

ולהעניק תשומת לב מרובה לשוויון הזדמנויות  –בבחינת הנהלים שלו, המבנים שלו והצוות שלו 

                                                           
22 Phillips  ,2016 
, שוויון הזדמנויות מוגדר כ"הכללה צודקת והוגנת בחברה שבה PolicyLink" של quity ManifestoE" -פי ה-על 23

 כולם יכולים להשתתף, להצליח ולממש את הפוטנציאל שלהם במלואו."  

https://livewellcolorado.org/
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דרה בעיניי הקהילה בכל הקשור לשוויון הזדמנויות יולהצטלבויות. אמינות ומהימנות ארגון הש

   24הבוחנת את התפעול הפנימי של הארגון. ,ותלויות ב"מראת שוויון ההזדמנויות" הז

מומלץ השידרה, כאשר בוחרים את צוות דרה לשקף את המגוון בקהילה. יעל צוות ארגון הש

לא רק קבוצות אתניות, שפה והשתייכות ל, , מגדראקונומי-סוציולשקול נושאים כגון מעמד 

( כתבו: "על מנת להבטיח 2014) Sarah Marks -ו  Junious Williams. ומקצועי רלוונטיניסיון אישי 

 גולםמ שמצב זה די לוודאד, וכו, מצב כלכלי ועה אתניתמחויבות עמוקה לשוויון הזדמנויות מבחינ

שפעות במיוחד ודרה להיתפס כמהימנים בעיניי הקהילות המיבתוך היוזמה, על ארגוני הש

 .מגוון הקבוצות בקהילות אלודרה לשקף את יצוות ארגוני השעל  .מחוסר בשוויון הזדמנויות

שלב קהילות ולפתח מנת ל-דרה צריכים להיות הכישורים והמשאבים הנחוצים עלילארגון הש

    25צומחת." יוזמהללכת בעקבות הנהגה זו ככל שה הצניעות , כמו גםמנהיגות בתוכן

 –דרה ייכולת זו, לייצג את הקהילה, הינה קריטית עבור רבות מפונקציות הליבה של ארגון הש

על ארגון  בהקשר הזה, .ובכלל זה הכוונת החזון והאסטרטגיה ובניית מעורבות קהילתית

דרה לוודא כי ועדת ההיגוי וקבוצות העבודה מתכננות את האסטרטגיות שלהן תוך יהש

מנת לתמוך בועדת ההיגוי ובקבוצות -ת באנשים הפגיעים ביותר או הנזקקים ביותר. עלהתמקדו

תוך התמקדות בשוויון הזדמנויות  ,הקשור בתכנון והכוונת האסטרטגיותהעבודה בכל 

ים הבדלים פנתונים כמותנים ואיכותניים החוש דרה יכול לסייע בהצגת יוהצטלבויות, ארגון הש

טיב קלמיזם קול הדרה יכול גם להציג קולות מגוונים וניסיון שוניארגון השופערים בהישגים. 

יות את הזהויות השונות והחופפות המשפיעות על שוויון הזדמנו אימפקט ולסייע לחברים להבין

 בפתרונות ובחידושים.  ,ואת הצורך בשירותים מוכוונים

 

 שוויון הזדמנויות"    בהקשר שלבמיוחד  ,דרה להיתפס כמהימנים בעיניי הקהילותי"על ארגוני הש

Junious Williams and Sarah Marxer 

 

 פיתוחסוף מידע מהקהילה, יאבכל מה שקשור ל מכריע עניין בעלגם  הינודרה יארגון הש

, צוות כתוצאה מכךת ההיגוי וקבוצות העבודה. וועד הנחייתמעורבות ותחושת בעלות רחבה ו

עם מנהיגים מכל  התרבותית לעבוד יכולת תיווך ומודעות  בעלחייב להיות דרה יארגון הש

נציגים דרך אנשי עסקים מובילים, מהחל  :במיזםמכל המגזרים המבנים ובעלי תפקידים 

 אנשים בעלי ניסיון חיים ייחודי הקשור לבעיה או מערכת מסוימת. כלה בממשלתיים ו

דרה תפקיד חשוב בהבטחת ההתמקדות בשוויון הזדמנויות יבהתחשב בעובדה שלארגון הש

 ת: לשקול מספר שאלות חשובות הקשורות בשוויון הזדמנויוביוזמת קולקטיב אימפקט, עליו 

  איך ניתן לשלב את קול הקהילה באופן אפקטיבי בתוך מיזמי קולקטיב אימפקט

 המשלבים עבודה רבה עם מוסדות?

                                                           
24 f Collective Impact", Collective Impact Forum blog, October 2014.Paul Schmitz, "The Culture o 
25 unious Williams and Sarah Marxer, "Bringing an Equity Lens to Collective Impact," Collective J

Impact Forum blog, September 2014. 
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 תי ומשמעותי קהילות שהורחקו באופן היסטורי מתהליכי איך ניתן לשלב באופן אמ

 קבלת החלטות?

  מבלי  ,יתת ותרבותי, מעמדמהבחינה האתניתאיך ניתן לערב בעלי עניין בדיונים רגישים

 להרחיק את אלו אשר צריכים להשתתף בתהליך מציאת פתרון לבעיות?

אלץ להתמודד עם שאלות, הזדמנויות ואתגרים נאין ספק שכל מיזם קולקטיב אימפקט 

גישה של שוויון הזדמנויות  לאמץמומלץ לכן ספציפיים לו בזמן העיסוק בשוויון הזדמנויות. 

דרה לעבוד באופן יובכך יאפשרו לארגון השומעורבות קהילתית המבוססת על נכסים 

 פרודוקטיבי עם חברי קהילה מגוונים.      
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 דרהיקיימות ארגון הש להבטחת ילנתרופיה()פ תפקיד המממן

דרה עצמו, יחסי הגומלין בין השותפים, המממנים ובעלי העניין יבנוסף לביצועי ארגון הש

מממנים תפקיד לבעלי עניין דרה. יהשהצלחת ארגון במשפיע על  הם גורם מכריעבקהילה 

 יוזמת קולקטיב אימפקט. להצלחתה של כל הקיימות של התשתית הקריטית  הגברתמרכזי ב

תפקיד אסטרטגי  Greater Cincinnati Foundationארגון בהתבסס על ניסיונו הרב, פיתח 

המתואר לעיל. ניסיון   Striveובכלל זה במיזם במקביל, אימפקטהתומך במספר יוזמות קולקטיב 

 ,, כמו גם במיזמי קולקטיב אימפקט רבים אחרים באזור סינסינטיStrive-בהארגון בתמיכה 

לתמוך בקיימות  מעונייניםמממנים ה של בעלי עניין תובנות ביחס לתפקידםחשף מספר 

  26דרה.יהפיננסית של ארגון הש

 דרה באמצעות מימון בלתי יירה, מממנים יכולים לתמוך בארגון השראשית, ובצורה יש

מוגבל. מתוך ניסיון של מיזמיי קולקטיב אימפקט רבים, גיוס כספים לתמיכה בארגון 

התכניות והשירותים בקרב  דרה עלול להיות קשה יותר מגיוס כספים עבוריהש

כאשר דרה איננה חשובה פחות יתשתית ארגון השחשוב לציין כי  מנגד, .השותפים

 שינוי משמעותי ברמת המערכת.  הנעה של מדברים על

  דרה, ובכלל זה, ייעוץ ועזרה ילהציע תמיכה מסוג שונה לארגון הש אףמממנים יכולים

או תמיכה  חדשה ת פרקטיקהיצירפיתוח/טכנית בהקשר להערכה ולמידה או 

 דרה. יבארגון השקיימת בפרקטיקה 

תפקיד מפתח מעבר למימון כפעילים המסייעים למיזמי קולקטיב  ממלאיםם מממניהגורמים ה

אימפקט לשלב מממנים מקומיים ושותפים אחרים. לעיתים קרובות, מממן עיקרי אחד או יותר 

לתמוך בהשקה הראשונית של מיזם קולקטיב אימפקט ולאחר מכן לסייע בגיוס  יםעשוי

ן ארגונים קהילתיים, מממנים מקומיים, או מוסדות כגועדיף מוסדות מקומיים,  –תומכים אחרים 

המממנים למלא את עשויים במקרים שונים, . (חולים-אוניברסיטאות או בתיאחרים )עוגן 

ive FundAspen Institute Opportunity Youth Incent  למשל, קרן :בדרכים שונות םתפקיד 

(OYIF)  משמשת כמנגנון המספק תמיכה כלכלית ליותר מעשרים מיזמי קולקטיב אימפקט

ספר ואינם מועסקים. -מנת לקדם תעסוקה לאנשים צעירים שאינם לומדים בבית-מקומיים על

מנגנון מימון אשר מעניק מענקים למיזמי קולקטיב אימפקט  OYIFבמקרה זה, פיתחה קרן 

מנת לקבל את המענק. בדרך זו -על (matching) מימון מקומי בגובה זהה דורשמסוימים אך 

 תקולקטיב אימפקט לחפש מימון מתורמים מקומיים ומסייע מימיז את כלל הקרן מעודדת 

  27במינוף המימון המקומי כתמריץ לתורמים אלו.

 רבות תרוםמממנים ל  עשוייםפיננסית, הקיימות תחום המעבר ל שהיא בגדר חשיבה רק על ידי 

תפקיד גמיש ומתפתח, יצירה ואימות  הדוגמאות לכך: .לטווח הארוךשל היוזמה  הצלחהל 

באותו השלב  -( , מיתוג וכו'ביכולות מפתח )למשל מערכות נתונים, מערכות תקשורת תמיכה

מסכם את התפתחות תפקיד המממנים עם  4דרה זקוק להן. תרשים מס' ישבו ארגון הש

 צמיחת יוזמת קולקטיב אימפקט. 

                                                           
26 Turner, Merchant, Kania and Martin, 2012. 
 FSGחי ראיונות וניתו 27

https://www.gcfdn.org/
https://aspencommunitysolutions.org/the-fund/
https://aspencommunitysolutions.org/the-fund/
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תפקיד המממנים - 4תרשים מס'   

 

 

 תובנות

דרה הינה תשתית בעלת חשיבות עליונה להצלחת מיזמי קולקטיב אימפקט. יארגון שב התמיכ

ם, מיזם ימגזרי-ביןפעולה  פיפונקציות מפתח התומכות בשיתו ממלאדרה היארגון ש בהיעדר

 מסוג אחרנדרשת חשיבה ומעבר למודעות לעניין הזה, , בהתאם לכך. ייכשלקולקטיב אימפקט 

הקצאת , עד ל הצוותאנשי בחירת מתהליך מיון ו : החלדרהיח והבניית ארגון השופית עתותב

תפקידי הליבה במהלך כל אחד משלבי המיזם. מימון הגדרת דרה באמצעות ייכולות ארגון הש

תמיכה היציבות וההמשכיות, את המנת לספק -עלוזאת  כן,דרה חשוב גם ין השרציף לארגו

 השגת המטרה המשותפת. למען  העובדים יחדיוזם ולשותפים יהדרושות לחברי המ

 

  

 שלב הבשלות שלב ביניים שלב מוקדם

מחקר לצורך *מימון איסוף נתונים/

 שיתוף פעולה.
 דרה.י*מימון תשתית ארגון הש

התאמה בין מימון למטרות 

מדדים משותפים של משותפות/

 המיזם.

שיתוף פעולה מצד מקבלי *עידוד 

 המענקים ובעלי העניין.

*מימון מערכות מדידה 

 משותפות.

*המשך מימון תשתית ארגון 

דרה ומערכות מדידה יהש

 משותפות.

דוד מממנים אחרים להצטרף *עי

 יישור קו עם מממנים אחרים.למיזם/

*מימון הכשרות לצורך הרחבת 

המומחיות של בעלי העניין 

 קט.קולקטיב אימפ בכישורי

*מימון יוזמות נפרדות המזוהות 

 במהלך המיזם.

מנת להביא -*שימוש בכוח מכנס על

 את בעלי העניין למפגשים.

*מימון מחקר על פרקטיקות 

 ראיות.-מבוססות
 *הבאת מומחי תוכן.

מנת ליצור -*פיתוח מערכות יחסים על

ערוצי תקשורת פתוחים בין בעלי 

 העניין.

*עידוד מקבלי המענקים ובעלי 

עניין להתאים את ההערכה 

 פי מדדים משותפים.-שלהם על

*המשך עידוד מקבלי המענקים 

ובעלי עניין אחרים להתאים את 

פי מדדים -ההערכה שלהם על

 משותפים.

 *כינוס בעלי עניין מהקהילה. *השתתפות בועדת היגוי.
תיאום אסטרטגיה עם התאמה/

 מממנים אחרים.

 
*השתתפות בקבוצות עבודה או 

 היגוי. ועדת

*השתתפות בקבוצות עבודה או 

 ועדת היגוי.
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