
 

 

 

במהלך   אתגריםדרכים להתמודדות עם  10
 קולקטיב אימפקט 

על ניהול רשת בקולקטיב אימפקט? למה כדאי  Airbnbמה אפשר ללמוד מ 
שיש להיזהר מהן במהלך   הסכנות 10? ומה םם במפגשילסדר שולחנות קטני

  קולקטיב אימפקט? 

שפרסם   ,כתב העת לחדשנות חברתית של אוניברסיטת סטנפורד,  SSIRבשבוע שעבר התקיים מפגש של 
הכיר לעולם את תפיסת וימר י גון קניה ומארק קר מאת הנקרא ביותר שלומאמר השנה את  11לפני כ

   .הקולקטיב אימפקט

  : ובדרכי התמודדות עמםבקולקטיב אימפקט ה אתגרים בעשרגש עסק בין היתר פהמ

מגיעות   ולאחר מכן   ותפתמחליטים על אג'נדה משזה קורה כאשר  – *חמקמקהאסטרטגיה * .1
חשוב לבנות אסטרטגיה לאור כך כיווני הפעולה.   המשנים אתמשמעותי  או מימוןחדשות  כניותות

 . השותפיםל ברורה ומקובלת ע
 

מדווחים על מעדכנים והמשתתפים מקום בו  להיות עלולותת גישו פ עם הזמן  – *תרבות עדכונים* .2
ולנצל את הזמן המשותף  כים אחרות ובין המפגשים כדאי ליצר עדכונים בדר .הפעילות שלהם

   וקבלת החלטות.  לעשייה
 

 היות מקום בו לקבוצת העבודה לא אמורות  –*הלקבוצת עבודה כמו לוועדלא להתייחס * .3
גיה טמעריכים מה האסטר ,אלא מקום בו מסתכלים יחד על הנתונים, חולקים מידעהמשתתפים 

ם בו מייצרים שינוי ופותרים יחד מקוההם המפגשים  להתקדם אליה ובוחנים מה לעשות.שצריך 
ובעלי  הדומיננטיםהמשתתפים אם במפגשים יש שולחנות גדולים סיכוי גדול יותר שרק   בעיות.

 ליצירת עבודה משותפת.  יתרוםסידור המפגש סביב שולחנות קטנים . ידברו הכח
 

את  האם כולם נמצאים? האם נמצ י צריך להיות סביב השולחן?מ  - *?סביב השולחן  האם כולם* .4
 ההאם קיים אמון בינ כזו? ואם יש נציגות בכירההאם יש הקהילה בה מתקיים השינוי? האם יש גיוון? 

חשוב שיהיו בחדר אנשים   ?היא מייצגת האותובין אלו שצריכים לעשות את העבודה או הקהילה  
 . תפורמלית ובלתי פורמלי בעלי השפעה 

 
ולכן חשוב       ואמון אוכל אסטרטגיה לארוחת בוקר שקיפות היא הבסיס ליצירת אמון -*שקיפות* .5

 שיח עם גופים בודדים מתחת לרדאר.  הימנע מ כולם וללהנגיש את המידע ל
 

ושהדברים שנקבעו בפגישה הקודמת   מפגישה לפגישהחשוב לראות שיש התקדמות   -*אחריותיות* .6
ני  פכשבוע ל  .גם לעשות פולואפובהירות מי עושה מה ומתי חשוב ליצור מחויבות . אכן נעשו
  האם התוצאות שהושגו מבוססות על נתוניםהאם המשתתפים מגיעים מוכנים? לבדוק הפגישה 

  והחלטות שהתקבלו?



 

 
 
 
 

אנשים  ולכן חשוב שיהיו  רטגיהט האסלשנות את  יכולים אלו   - *קאים וממניםיחטיפה על ידי פוליט * .7
 . םפוליטייידעו לעצור מהלכים ש  עדת ההיגויובעלי השפעה בו

  
 Airbnbלניהול ניהול רשת בקולקטיב אימפקט דומה יותר  –*ארגון לנהל כמו זה לא לנהל רשת * .8

עיצוב  , מה יהיה הלהחליט ולשלוט על הכלפשר במלון יוקרה א  –יוקרה    נותמלוניהול רשת לולא  
נדרטים  שם מחליטים על סט Airbnbמת לעו  .של הרשת בעולם חדרכל סבון יהיה בסוג איזה ו

. הכוונה כאן היא שכדי להוציא לפועל  כל דירת אירוח תהיה חוויה שנהבוכללים מוסכמים אבל 
ידי רשת על הדרכים האלה יקבעו ומגוונות  יש דרכים שונות  עדת ההיגויו שנקבעת בו אסטרטגיה
 השותפים. 

 
שנתיים הראשונות  השנים.  5-10 הואלמהלך קולקטיב אימפקט  זמניםהמסגרת  - *לוקח זמן זה* .9

 .לכל השותפים חשוב לשקף את זהו למידהבעיקר  ןשל המהלך ה
 

השינוי שמהלך קולקטיב אימפקט  -*מחסור במנהיגות הסתגלותית שיכולה להכיל שינוי מערכתי* .10
ויודעת להוביל   בשדה רואה את השינוייםה ,הדורש מנהיגות אדפטיביתמבקש ליצר הוא שינוי 

 שינויים.  

 

ועל ידי כך  בהירות לשותפיםמייצרת  אסטרטגיה ברורה -ועוד מילה אחרונה על אסטרטגיה, השתתפות ואמון
לא משנה כמה טובה תהיה האסטרטגיה.   אחריותיותואם לא תהיה תרבות של אמון אבל  ,מחויבות ופעולות

   זה לא בהכרח יקרה מעצמו.   בין השותפים חשוב לזכור כי צריך לפעול לבניית אמון

 

 

 


