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 קצירת

 

תי שיטבאופן  (CI) יוזמות קולקטיב אימפקטמספר רב של חן לראשונה ו, ב20181שפורסם בשנת  ,מחקר זה

להבין באיזו מידה ותחת אלו תנאים תורמת גישת קולקטיב אימפקט בקש משונים. המחקר ומהיבטים  ואמפירי

 נבחנו במחקרלשינויי מערכות במרחב בו היא פועלת ולשינויים באוכלוסיית היעד. כדי לענות על שאלות אלה 

 השפעה) לטובת בחינת האימפקט. במיוחד ניתוח מעמיקמהן זכו ל 8כאשר יוזמות קולקטיב אימפקט,  25

. שלושה סוגי שינויים: שינויים מוקדמים, שינויי מערכות ושינויים באוכלוסייההמחקר ר גדימ (לטווח רחוק רחבה

השפעת רמת היישום של חמשת מרכיבי המודל: ארגון שידרה, מצע משותף, מערך פעילות מתואם, מדידה 

 .נבחנת במחקר לעומק אלהמשותפת ותקשורת פתוחה ורציפה, על שינויים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שש קטגוריות של שינויי מערכות במרחב היוזמה בהתבסס על מידת  המחקר מגדירבאופן ספציפי יותר, 

שלהם והתרחשותם בארגון יחיד או בארגונים רבים. נמצא כי טווח של שינויי מערכות מקדם את רשמיות ה

השגת השינויים באוכלוסייה. כלומר ערוצי פעולה היוזמות אל השגת מטרותיהן השונות אך לא בהכרח ל

 מגוונים עשויים להיות אפקטיביים עבור היוזמה בהשגת מטרותיה.

הגדרה למונח בהקשר גם , מספק המחקר CI( ביוזמות Equityבשל התגבשות ההכרה בחשיבות נושא הצדק )

מצאו שותפי היוזמה שה ממדים המרכיבים אותו. בעניין זה התברר כי על אף שברוב היוזמות וממשיג חמי ,זה

להתאים את הנדרשות,  בפעולתן, רק מעטות הצליחו לפתח את היכולותערך בשילוב תפיסת הצדק 

 ולערב ולהעצים באופן אמיתי את הקהילות אותן הן משרתות.  ,ההתערבויות לצרכים

                                                           
 ובאתרים נוספים. Collective Impact Forumבאתר גם זמין  When Collective Impact has an Impact המקור 1

שהביא  כי תרומת יוזמות קולקטיב אימפקט לשינויים באוכלוסייה, כגורם המשמעותי ראו ת המחקר הומסקנ

לשינויים או כגורם הכרחי לצד גורמים אחרים, היא קריטית ורבת ערך ליצירת שינוי חברתי. בחינת יישום  

דרה' ו'מצע משותף' הם  שהעלתה יחסי הדדיות ביניהם וכי הם אינם שווים בחשיבותם. 'ארגון  CI-מרכיבי ה

שני אלה נמצאו כמרכיבים מהותיים   שני מרכיבי המודל שמידת בשלות יישומם היתה השכיחה ביותר ביוזמות.

של המודל ומכאן שיש להפנות אליהם את תשומת הלב, הזמן והמשאבים הנדרשים כבר בתחילת   והכרחיים

הדרך. המרכיב 'תקשורת פתוחה ורציפה' נמצא כמרכיב שאינו עומד בפני עצמו אלא מהווה הרחבה למרכיב  

בדרגת ממצא מעניין נוסף היה כי כאשר התקיים יישום 'ארגון שידרה' כשהוא מיושם במידת בשלות גבוהה. 

וניתן היה  של מרכיבי המודל התגלו דפוסים מסוימים של אסטרטגיות ותוצאות שחזרו על עצמםגבוהה בשלות 

 .לצפות מראש ולהיערך אליהם

https://www.orsimpact.com/DirectoryAttachments/10262018_111513_477_CI_Study_Report_10-26-2018.pdf
https://www.collectiveimpactforum.org/resources/when-collective-impact-has-impact-cross-site-study-25-collective-impact-initiatives
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 סיכום עיקרי המחקר

 

 Collective Impactלבקשת  Spark Policy Instituteומכון המדיניות   ImpactORSחקר בוצע על ידי המ

Forum  ו . ייעודו היה לעבות את הידע הקיים על מודל הקולקטיב אימפקט והשפעתו. ייחוד2018ופורסם בשנת

התוצאות שהן משיגות, יוזמות קולקטיב אימפקט מרובות,  שיטתי ואמפיריבכך שלראשונה נבחנו באופן 

 שלהן.והפקת הלקחים האתגרים עימם הן מתמודדות 
 

 מערך המחקר

 מטרת המחקר 

 .הייולשינויים באוכלוס לא פועובו הבמרחב  2תומערכב םיילשינו CI םאלו תנאים, תורבלהבין באיזו מידה, ו

 שאלות המחקר

 לתוצאות ברמת האוכלוסייה? CIבאיזו מידה ותחת אלו תנאים תורמת גישת  .1

 בשדה היוזמה תרמו להשגת התוצאות ברמת האוכלוסייה? שינויי מערכותאיזה  .2

 מכוונות, היו על הקהילה ועל המערכות בשדה?/ לא שליליות, מכוונות /אלו השפעות נוספות, חיוביות .3

 בשדה היוזמה ובאוכלוסייה?י מערכות תרמו לשינוי CIאיזה עדויות יש לכך שמאמצי  .4

 ?CIאיזה עדויות יש לכך שהשינויים באוכלוסייה לא היו מושגים לולא יישום גישת  .5

 שיטה וכלי מדידה

 באמצעות ראיונות וסקירת מסמכים.  CIיוזמות  25-נבחנו מגמות ב .1

וזמות אלה נערך סיור באתר ויושמה מתודולוגיית 'מעקב היוזמות נלמדו לעומק. בי 25מתוך  8 .2

 כדי לבחון לעומק את תרומתן לשינויים באוכלוסיית היעד. 3תהליך'

בהקשר של  CIאתרים לשם העמקת ההבנה של יישום מודל  3-התקיימו קבוצות מיקוד וירטואליות ב .3

 (.Equityצדק חברתי )

                                                           
ולא "שינויים במערכות", בתצורת ם כאן תורגועל כן  System Change -מ נבחן Changes sSystem במקורהמושג  2
  .System Changeכפי שמתייחסים אליו במושג " י"שינויי מערכתכ
3 Process Tracing -  במתודה זו נבחנות השערות מתחרות לסיבות האפשריות שהביאו להתרחשות תוצאה מסוימת

כגורם לשינוי והן לגורמים אפשריים אחרים שהיו  CI -פעולת ה)במקרה זה שינוי באוכלוסייה(. ההשערות מתייחסות הן ל
עשויים להביא לכך וזוהו על ידי אנשי היוזמה. כל השערה מקבלת דירוג לפי התרומה המוערכת המיוחסת לה להשגת 
התוצאה. הנתונים על בסיסם דורגו ההשערות נאספו באמצעות ראיונות, קבוצות מיקוד, סקירת מסמכים של היוזמה 

  צות בעלי עניין בכל יוזמה.ושיחות עם קבו

https://www.orsimpact.com/blog/When-Collective-Impact-Has-Impact-A-Cross-Site-Study-of-25-Collective-Impact-Initiatives.htm
https://sparkinsight.com/
https://www.collectiveimpactforum.org/resources/when-collective-impact-has-impact-cross-site-study-25-collective-impact-initiatives
https://www.collectiveimpactforum.org/resources/when-collective-impact-has-impact-cross-site-study-25-collective-impact-initiatives
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  מגבלות המחקר

ואינו מתיימר להוכיח קשר סיבתי בין  ,שינויים מערכתיים המייצרותלגישות אחרות  CIהמחקר אינו משווה בין 

 כאשר הוא תורם לכך(. נראה המצבלבין שינויים באוכלוסייה )אלא להביא עדויות לאיך  המודל יישום מרכיבי

 רקע והמשגה

 מאפייני יוזמות קולקטיב אימפקט

קבוצת שחקנים של קולקטיב אימפקט הוא מחויבות  ,מריירק קראעל פי הגדרתם המקורית של ג'ון קניה ומ

 CI. יוזמות 4משמעותיים, ממגזרים שונים, לאג'נדה משותפת לפתרון רחב היקף של בעיה חברתית מסוימת

: מצע משותף, םייחודי מסוגי שותפויות אחרים בכך שהן רב מגזריות ומתקיימים בהן חמישה מרכיבים נבדלות

בפועל יוזמות קולקטיב  פעילות מתואם, תקשורת פתוחה ורציפה וארגון שידרה.מדידה משותפת, מערך 

 אימפקט משקיעות מאמצים רבים ביישום מרכיבים אלה בדרגות שונות של הצלחה ובמגוון של מודלים.

 : חמשת מרכיבי מודל הקולקטיב אימפקט1 מס' תרשים
 

 סוגי השינויים

באיזו מידה ותחת אלו תנאים, תורמת גישת הקולקטיב אימפקט לשינויי כדי לענות על השאלות "

" היה על החוקרים להבין איזה סוגי שינויים ?במרחב בו היא פועלת ולשינויים באוכלוסיית היעד ערכותמ

התרחשו ואז להעריך באיזו מידה היה קשר בין יוזמת הקולקטיב אימפקט לשינויים אלה. הבסיס לניתוח היה 

המתרחשים עקב יישום מרכיבי  השינויים המוקדמים, CIמרכיבי אוריית שינוי המבחין בין חמשת מודל תי

 .לשינויים באוכלוסיית היעדשבתורם יביאו  ותמערכלשינויי המודל ומובילים 

                                                           
 תקציר בעבריתראו כאן  - 2011אמר המכונן הראשון שפרסמו השניים על הגישה בשנת מבוססת על המהגדרה זו  4
 . Stanford Social Innovation Reviewבכתב העת  קישור למקורכאן ו

https://wiki.sheatufim.org.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8_-_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%98_2011
https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
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 : מודל תיאוריית השינוי שהיווה את הבסיס למחקר2 מס' תרשים

 
 

( הם שינויים בסביבה המניחים את התשתית לשינויי מערכות ומדיניות. Early Changes) שינויים מוקדמים

למשל שותפות טובה יותר, יותר שיתופי פעולה, עלייה במודעות לסוגיה בקרב מקבלי ההחלטות והציבור, 

 הגברת הזמינות והשימוש במידע ונתונים, מחויבות הקהילה לסוגיה והגדלת הכיסוי התקשורתי בנושא.

( הם שינויים המתרחשים במוסדות, סוכנויות וארגונים במרחב בו פועלת Systems Changes)שינויי מערכות 

היוזמה. שינויים אלה עשויים להיות למשל במבנים, במדיניות, בדפוסי הפעולה ובפרקטיקות הננקטות, בכוח 

הכוונה לשינוי המערכתי הגדול  האדם ובתשתיות של אותם מוסדות. חשוב לציין כי על אף הדמיון הסמנטי אין

אלא כאמור לשינויים במערכות בשדה בו היא פועלת המובילים ( System Change)אליו שואפת היוזמה 

 לשינויים הרצויים באוכלוסייה.

ם להיות ישל היוזמה. שינויים אלה עשויים בקהל היעד ( הם שינויPopulation Changes) שינויים באוכלוסייה

  זורים גאוגרפיים או בעלי צרכים מסוימים., אכות מסוימותשל אנשים במער

 

 קולקטיב אימפקטהבנת התרומה והתוצאות של מודל  - I ממצאים עיקריים

 הקשר בין הקולקטיב אימפקט לשינויים באוכלוסיית היעד

 נמצאו שינויים באוכלוסיית היעד היוזמות שנבחנו, 25מתוך  20-ב 

  5קולקטיב אימפקט תרם בוודאות לשינויים הרצויים באוכלוסייההיוזמות שנחקרו לעומק,  8בכל . 

 בחלק מהיוזמות גורם המפתח היה נמצאה שונות רבה בפרקטיקות שהובילו לשינויים באוכלוסייה :

הוספת תכניות חדשות או הרחבת תכניות קיימות. לעומתן במקרים אחרים, היה זה מינוף משאבים 

 משותף. 

 תרומה משמעותיתנמצאו עדויות משכנעות לכך שלגישת הקולקטיב אימפקט היתה  יוזמות 3-ב 

כגורם לשינויים אלה. ביוזמות אלה  סבירות נמוכה לקיומו של הסבר אחרלשינויים באוכלוסייה, לצד 

 התגלו הדברים הבאים:

 הן נטו להשתמש יותר בנתוני מדידה משותפת ולעשות זאת בדרך  - דגש על נתונים ומידע

לילה. מאפיין משותף נוסף ביוזמות אלה היה תפיסת המדידה המשותפת כאחד הגורמים מכ

 שהביאו לשינוי. 

                                                           
 Process Tracing-נבחן לפי מתודת ה 5
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 הן התמקדו בשימוש באסטרטגיות להגדלת משאבים )למשל חתירה  – דגש על משאבים

 ליצירת תמהיל מגוון של הקצאת משאבים משלושת המגזרים או פיתוח קרנות משותפות(. 

 יות משכנעות לכך שקולקטיב אימפקט היה מרכיב הכרחי לגרימת השינויים יוזמות נאספו עדו 5-ב

כדי להסביר את השינויים שהושגו. שילוב של גורמי הנעה  אינו מספיקבאוכלוסייה, אולם שהוא לבדו 

 אחרים וגורמי תמיכה חיצוניים הביאו לכך שהתרומה של יוזמת הקולקטיב אימפקט היתה פחות ברורה. 

  אסטרטגיות לשינוי מדיניותיוזמות אלה נטו להתמקד יותר ביישום. 

 

 

 

 

 תוצאות ביוזמות הקולקטיב אימפקט

  שינויים מוקדמים והקשר שלהם למרכיבי הקולקטיב אימפקטא. 

היוזמות ונמצאו קשרים חזקים ביניהם לבין חמשת המרכיבים  25-במחקר נותחו שינויים מוקדמים שונים ב

. השינויים המוקדמים שהוערכו על ידי היוזמות כחשובים ביותר להשפעתן על השדה בו פועלת CIבמודל 

חיזוק השותפות )מבנה, איכות ותקשורת בין השותפים(; בנייה וחיזוק של שיתופי פעולה )יצירת   היוזמה היו:

חדשים מחוץ ליוזמה או העמקתם של שיתופי פעולה קיימים(; נראות גדולה יותר של היוזמה  שיתופי פעולה

ה מוסגרה או נתפסה;  הגדלת הנתונים הנגישים או שימוש רב יותר בהם; השותפים או שינוי באופן בו הסוגיו

 שיפור ביכולות.

השינויים המוקדמים שהוערכו  החוקרים ביקשו להבין אלו ממרכיבי המודל היו המשמעותיים ביותר להשגת

להשגת השינויים המוקדמים הודגשה על ידי גורמים בכל  ארגון השידרה כחשובים ביותר. חשיבותו של

היוזמות. ובפרט תפקידיו כמכנס, מאפשר, בונה יחסים ומקדם תקשורת אשר נתפסו כמובילים לאמון רב יותר 

ספים שהוזכרו כבעלי השפעה משמעותית על השינוי בין השותפים ולהגדלת מחויבותם ליוזמה. מרכיבים נו

 .מערך פעילות מתואםו מצע משותףהיו 

 שינויי מערכות והקשר שלהם לשינויים מוקדמים ולמרכיבי הקולקטיב אימפקטב. 

. שינויי המערכות מגוון סוגי שינויים במערכות יכולים לקדם את היוזמות אל השגת מטרותיהן נמצא כי

 :(3ראו גם בתרשים מס' ) לקטגוריות היוצרות מדרג של עוצמת השינוישזוהו סווגו 

 שינויים בלתי פורמליים

)בד"כ  מתרחשות בעיקר בארגון יחידארגון יחיד או  אסטרטגיות ניסיוניות או זמניות המובלות על ידי. א1

 בארגונים ציבוריים, למשל בתי ספר, או עמותות(.

 .זמניות המתרחשות בארגונים רבים תוך שיתוף פעולה ביניהםאסטרטגיות ניסיוניות או . ב1

לשינויים באוכלוסייה, לצד מאמצים או תנאים  CIתרומת יוזמות מסקנת המחקר היא כי      

. תובנת החוקרים היא כי בין שינוי חברתיליצירת מאפשרים אחרים, היא קריטית ורבת ערך 

או שהיה גורם הכרחי, לצד  שהביא לשינויים באוכלוסייההגורם המשמעותי היתה  CI שיטתאם 

 לשתי האפשרויות ערך שווה.  -גורמים נוספים 
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 שינויים פורמליים

ארגונים השותפים ליוזמה שעשו שינויים פנימיים )למשל בהכשרת  – שינויים פורמליים בארגון יחיד. א2

הצוות או באופן בו הם מספקים שירותים לאוכלוסיית היעד(. שינויים מסוג זה עשויים לשחק תפקיד חשוב 

 בפתרון הבעיה אבל אינם גורמים בהכרח לשינוי בחלקים אחרים של המערכת.

שינוי בפרקטיקה בארגון  – רים אפקט של אדוות על ארגונים רביםשינויים פורמליים בארגון יחיד היוצ. ב2

יחיד שהשפיע על המערכת בכללותה. דוגמה לכך היא קרן המוסיפה תנאי מסוים לקבלת מענקים וכך 

 משפיעה על אופן הפעולה של ארגונים שונים הפונים אליה כדי לקבל מענק.

נים שונים השותפים ביוזמה ועושים שינוי זהה באופן ארגו – ארגונים רבים המיישמים את אותו השינוי. א3

 הפעולה שלהם. למשל שינוי תהליך הייצור או הוספת מערך הדרכה מסוים.

חלק מהשינויים הגדולים  – ולמען אותה המטרה ארגונים רבים המשתנים באופן ייחודי אך בהלימה. ב3

ה משותפת אבל לא באותו האופן. למשל במערכות כוללים ארגונים שונים המשתנים בו זמנית לטובת מטר

הקמת מרכז למידה באחת היוזמות שהביא לשינוי באופן הפעולה של מספר ארגונים, כל אחד בדרכו, אבל 

 למען אותה המטרה.

החוקרים רואים ערך גם בשינויים הבלתי פורמליים כיוון שבלעדיהם קשה לבסס שינויים מוסדיים והם 

 נויים רב מגזריים שמורכב להניע בדרך אחרת.יכולים להכשיר את הקרקע לשי

 : קטגוריות של שינויי מערכות3 מס' תרשים  
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 שינויים באוכלוסיית היעד. ג

ת היוזמות בהן התבצעה אנליזה מעמיקה התברר כי שינויים באוכלוסייה נבעו בדרך כלל משינויי המערכו 8-ב

זאת לא נמצא קשר  הכנסת חדשים ושיפור בפרקטיקות ובמדיניות. לעומת הבאים: הרחבת שירותים קיימים/

 באוכלוסייה באף אחת מהיוזמות.  מידע ונתונים לבין שינוישל מערכות  ישיר בין שינוי

נמצאה שונות בחוזק הקשר שבין שינויי מערכות לשינויים באוכלוסייה. ביוזמות מסוימות נמצא קשר שהראה 

קשה הובילו לשינויים באוכלוסייה לעומת יוזמות אחרות בהן הקשר היה קלוש. כלומר, ששינויי המערכות הם ש

 להסיק מתוך הממצאים ששינויי המערכות הם שהביאו לשינויים באוכלוסייה. 

 

 קולקטיב אימפקט ויישומועיצוב  - II ממצאים עיקריים

 25 -ב CIים בהן יושמה גישת החוקרים גם את הדרכ ולצד בחינת השפעת היוזמות על סוגי השינויים למד

, אינו קייםסולם הבא: המרכיב הוערכה בהבשלות דפוסים החוזרים על עצמם. מידת  והיוזמות שנחקרו וחיפש

 .שונות בצלחה . הלמידה העלתה כי יישום המרכיבים מתבצע במגוון דרכים וברמות6שלבאו  מתהווה

 

 יישום חמשת מרכיבי המודל 

  %76ב )בשלות  ו'מצע משותף' היו שני המרכיבים שיושמו ברוב היוזמות בדרגת 7נמצא כי 'ארגון שידרה'

מהיוזמות  35%-בהיו 'מדידה משותפת' )בשלות בהתאמה(. המרכיבים שיושמו הכי פחות בדרגת  68%-ו

 מהיוזמות בלבד(. 28%-בבלבד( ו'תקשורת פתוחה ורציפה' )

                                                           
אך  ם מתקיימיםלומתקיימים או כ האלמנטים שהוגדרוחלק מ - מתהווה רכיבמה( 2; מרכיביישום של ה לא מתקיים( 61

בעמוד מומלץ לקרוא  מתקיימים.האלמנטים שהוגדרו בו כל  - בשל מרכיב( ה3היוזמה עוד לא חזקה/מיומנת ביישומם; 
 של יישום. נמצאים ברמה בשלהקולקטיב אימפקט הבמרכיבי מודל המהם האלמנטים  46

מוגדר כארגון המעסיק צוות עובדים המחויב ליוזמה ומשתתף בכל המפגשים כדי לקדם את  שלארגון שידרה ב 7
כפסיליטטור וכגורם מכנס ומתאם המעצים את השותפים להוביל  הוא תפקודושל נוסף בהגדרתו כב אלמנטמטרותיה. 

 וליישם את העבודה במקום לעשות את העבודה בעצמו.   



                     

    
7 

 (N=25)שלה ברמה מתהווה או בהן יושמו ב CI: אחוז היוזמות שמרכיבי ה 4 מס' תרשים

 

 

 

 CI-של מרכיבי הבשל דפוסי אסטרטגיות ותוצאות הנובעים מיישום 

של המרכיבים התגלו דפוסים מסוימים שחזרו על עצמם. התגלה כי יוזמות בהן בשל כאשר התקיים יישום 

לרוב כללו אסטרטגיית תוכניות מגוונת, מורכבת, רב בשלות גבוהה 'תמיכת ארגון השידרה' נעשתה ברמת 

מגזרית ומעמיקה, בעוד שיוזמות בהן ארגון השידרה יושם ברמה מתהווה בלבד, התאפיינו באסטרטגיית 

מהיוזמות  86%תוכניות צרה המתמקדת באוכלוסייה מסוימת בתוך מערכת מסוימת. ממצא אחר הראה כי 

את המרכיב 'מצע משותף' ומכאן ניתן לשער כי בשלות גבוהה שמו ברמת שדיווחו על השגת שינויי מדיניות יי

המרכיב 'מערך בשל מרכיב זה עשוי להיות חשוב כדי להביא לשינוי מערכת מסוג זה; ביוזמות בהן יושם באופן 

 מגזרית חזקה. -פעולות מתואם' נמצאה מחויבות בין

רציפה' לא נמצא קשור לדפוס יישום אסטרטגיה ממצא מעניין נוסף היה כי קיום המרכיב 'תקשורת פתוחה ו

וכפונקציה בשל כלשהי או להשגה של תוצאות מסוימות. מרכיב זה נראה יותר כ"הרחבה" של 'ארגון שידרה' 

 נחוצה לתמיכה במרכיבים חשובים יותר, כגון 'מערך פעולות מתואם'.

 .לעיין בו לטובת העמקה בנושא מומלץ –דיון מעמיק בכל מרכיב והדפוסים ניתן למצוא במחקר המקורי 
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 CIחש כאשר מתקיים יישום בוגר של מרכיבי י אסטרטגיות ותוצאות הצפויים להתרדפוס: 5 מס' תרשים

 
 

 יחסים בין מרכיבי קולקטיב אימפקט

מעבר לבחינת כל מרכיב ואופן יישומו בנפרד, התייחס המחקר גם לגישת קולקטיב אימפקט כמודל שלם 

הממצאים מצביעים על יחסי הדדיות בין מרכיבי המודל וגם על כך שהם אינם וליחסים בין המרכיבים. 

תמיכת ארגון כפי שהיה נהוג לחשוב עד כה. בין הממצאים הבולטים בהקשר זה עולה כי שווים בחשיבותם 

: בשלות ביישומם נמצאה מובילה באופן משמעותי שידרה ומצע משותף הם מרכיבים מהותיים ביוזמות

למערך פעילות מתואם ביוזמה וגם כקשורה להשגת מגוון תוצאות משלושת הסוגים )שינויים מוקדמים, שינויי 

יה מעורב ביוזמה כבר מתחילתה והוביל מערכות ושינויים באוכלוסייה(. עוד נמצא כי ארגון שידרה בשל לרוב ה

את השותפים בפיתוח המצע המשותף. מעבר לכך ארגוני שידרה ממלאים בדרך כלל תפקיד מפתח בהבטחה 

 שפעולות היוזמה הן בהלימה עם המצע המשותף הכולל.
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ך ומתן פעילותם של ארגוני שידרה מועילה למערך פעילות מתואם באופן ישיר או על ידי בניית היכולות לכ

תמיכה מאחורי הקלעים לפעולות שונות המקדמות זאת בתוך היוזמה. תקשורת פתוחה ורציפה היא תפקיד 

 משמעותי של ארגון השידרה ובדרך כלל באחריותו.  

מערכות מדידה משותפת הן המרכיב הכי פחות מיושם בדרגת בשלות גבוהה אולם כשהן כן מתקיימות הן 

 יומם של מצע משותף ומערך פעילות מתואם.מוגדרות כחשובות וקשורות לק

  : יחס מרכיבי מודל קולקטיב אימפקט6 מס' תרשים

 
 

 

 CIתובנות בנוגע לשמונה עקרונות יישום מעשי של מרכיבי מסקנות ו

סט של שמונה עקרונות יישום מעשי של יוזמות  Collective Impact Forumגובש על ידי  2016בשנת 

על בסיס ניסיונם  CIקולקטיב אימפקט. העקרונות נוסחו על ידי אנשי מקצוע העוסקים ופועלים ביוזמות 

יצרו שפה והמשגות  Kania & Kramer 2011-בתחום עקב ההבנה כי חמשת מרכיבי המודל שפרסמו ב

מספיקים כדי להביא להשפעה ושינוי של אוכלוסיית היעד. שמונה אך אינם  CIמשותפות והם הכרחיים ליוזמות 

 .CI8העקרונות הנוספים גובשו במטרה לספק הנחיה יישומית ומעשית לגורמים הפועלים לקידום יוזמות 

 

                                                           
 8 , Collective Impact Forum, 2016 Collective Impact Principles of Practice  

https://www.collectiveimpactforum.org/sites/default/files/Collective%20Impact%20Principles%20of%20Practice.pdf
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 : שמונה הפרקטיקות הן

 ( מתן עדיפות לצדקEquity בעיצוב ויישום היוזמה ) 

 הכללת נציגים מאוכלוסיית היעד ביוזמה 

  של שותפים ממגזרים שונים ליוזמה ועבודה משותפת איתםגיוס 

 שימוש בנתונים כדי ללמוד, להתפתח ולהשתפר באופן מתמשך 

  פיתוח וטיפוח מנהיגים עם כישורי מנהיגות מערכתית ייחודיים 

 מיקוד באסטרטגיות תכניות ומערכת 

 בניית תרבות המעודדת יחסים, אמון, וכבוד בין כל השותפים 

  המקומיהתאמה להקשר 

אין בספרות תיעוד משמעותי של אופן היישום של פרקטיקות אלה. על מנת לעבות את הידע בנושא בחן 

 מגזריות וצדק. -המחקר לעומק בשמונה מהיוזמות את הנושאים מנהיגות, בין

ההשערה איששה את  טיפוח מנהיגים עם כישורי מנהיגות ייחודיים'פיתוח ו'למשל בחינת הפרקטיקה 

החשיבות של מנהיגות ארגון השידרה ושל השותפים ליוזמה. מנהיגות חזקה תוארה כמבוססת על בדבר 

ערכים, יציבה, מחויבת ושיתופית. בחלק מהיוזמות היתה המנהיגות אחראית לניסוח בהיר של הבעיה, יצירת 

בור השותפים מרחב לדיון ציבורי, והאחריות על יצירת תחושת הדחיפות וההכרה בחשיבות עבודת היוזמה ע

האחרים. היוזמות תיארו מנהיגות המתפתחת וגדלה לאורך הזמן במובן של החוזק של המנהיגים או של הגיוון 

' 'שימוש בנתונים כדי ללמוד, להתפתח ולהשתפר באופן מתמשךוהייצוג שלהם. בחינת הפרקטיקה 

'גיוס של שותפים גע לפרקטיקה בסוגים שונים של נתונים. בנו CIהעלתה דרכים רבות בהן משתמשות יוזמות 

נמצאו ממצאים המציעים כי מעורבות בין מגזרית ביוזמה  ממגזרים שונים ליוזמה ועבודה משותפת איתם'

להעמקה מומלץ לפנות למחקר המציג תיאור של האתגרים   תומכת בהשגת שינויים מוקדמים ושינויי מערכות.

 .9ום נושאים אלה והפרקטיקותעימם מתמודדות שמונה היוזמות ותובנות לגבי ייש

כותבי המחקר מציינים כי רוב יוזמות הקולקטיב אימפקט פועלות  - (Equityיישום גישה המקדמת צדק )

במערכות ובמוסדות בהם חסמים מערכתיים מונעים מקבוצות ומפרטים ליהנות באופן שווה מזכויות מסוימות 

ובעל משמעות אינה קיימא )למשל גישה למים נקיים, חינוך או הפחתת התמכרויות(. לטענתם השגת שינוי בר 

להתייחס באופן מפורש לחסמים המערכתיים האלה. יש להרכיב "עדשות צדק" כדי לחדד את בלי מאפשרית 

המיקוד והפעולה, להפקיד כוח לקבל החלטות ולמצוא פתרונות בידי אלה הנפגעים באופן הקשה ביותר ולייצר 

 נתיבים נגישים להצלחה במערכות.

יבותו הוחלט לבחון וללמוד איך הוא למרות שנושא זה אינו במוקד המחקר, בשל התגבשות ההכרה בחש

( ומגדיר חמישה ממדים המרכיבים Equityמיושם ביוזמות השונות. המחקר מספק הגדרה למונח 'צדק' )

                                                           
 62-56עמודים  9



                     

    
11 

 -אותו: יכולות מתאימות לקידום צדק; מיקוד ותיעדוף תחת שיקולי צדק; ייצוג והכללה אמיתית; ותוצאות 

 כלוסיית היעד הכרוכים בצמצום פערים.שינויים מערכתיים המבטאים צדק ושינויים באו

בחינת הנושא העלתה כי על אף שרוב היוזמות במחקר מצאו ערך בשילוב תפיסת הצדק בעבודתן, רק מעטות 

הצליחו לפתח את היכולות, להתאים את ההתערבויות לצרכים המשמעותיים ביותר ולערב ולהעצים באופן 

שזוהו על ידי היוזמות בדרך למימוש הנושא היו קושי לערב אמיתי את הקהילות אותן הן משרתות. האתגרים 

את הקהילה באופן אפקטיבי, היעדר גישה לנתונים ומידע על סיבות השורש לבעיה, ומחויבות נמוכה של 

 .10השותפים ליוזמה לגישת הצדק

 
 

 השלכות המחקר

 תו להשיג:והתוצאות שבאפשרו CIהשלכות שעשויות להשפיע על יישום  4החוקרים מצביעים על 

 יסודות מוצקיםעבורה קולקטיב אימפקט הוא פעולה לטווח ארוך, יש לקחת את הזמן כדי להניח  .1

רבות מהיוזמות במחקר שהשיגו שינויים באוכלוסייה פועלות יותר מעשור ואין אחת שפועלת פחות 

כמהלך לטווח ארוך והממצאים מצביעים על צעדים ספציפיים  CI. המחקר מאשש את תפיסת משלוש שנים

 שיוזמות יכולות לנקוט בתחילת הדרך כדי להגדיל את סיכוייהן להצלחה בטווח הרחוק:

 ההגדרה התחומה מקלה על היוזמות  – להגדיר את הבעיה ואת אוכלוסיית היעד באופן ברור

לנטר את השפעתן על הבעיה וגם להתמקד בסיוע לקהלי היעד בעלי הצרכים האקוטיים ביותר 

 במקום להפנות מאמצים אל האוכלוסייה כללית.

  להשקיע בחוכמה לא לשאוף לקדם את כל חמשת מרכיבי הקולקטיב אימפקט מההתחלה אלא

ארגון שידרה  – בה ביותר בכינון יסודות היוזמה בראשיתהבשני המרכיבים בעלי החשיבות הר

ומצע משותף. עדויות מראות כי השקעה בביסוס וחיזוק שני המרכיבים האלה בשנים הראשונות 

תשתלם עם הזמן. המשמעות הפרקטית היא השקעה במציאת ארגון שידרה אמין, מיומן ובעל ניסיון 

בבניית רשתות ובתמיכה בהובלה של גורמים אחרים  )ארגוני השידרה החזקים במחקר היו ממוקדים

 במקום בלהוביל בעצמם( והשקעה בפיתוח מצע משותף חזק באמצעות תהליך מכליל ואפקטיבי.

 ת עשויים ללבוש צורות שונותושינויי מערכ .2

המחקר מצא כי קיימים ערוצים רבים להנעת שינוי: שותפויות לא פורמליות ומהלכים ניסיוניים שמובילים 

לשינויי מערכות פורמליים המשפיעים על ארגונים רבים; שינויים פורמליים בארגון יחיד המובילים לשינויים 

פורמליים המשפיעים על ארגונים רבים; שינויים במערכת אחת )למשל חינוך( המובילים לשינויים במערכת 

 תם מומלץ לשכפל. אחרת )למשל בריאות(. המחקר אינו מצביע על ערוץ יחיד או דפוס כלשהו שאו
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לעומת זאת כן התגבשה התובנה כי בכל הקשור לשינויי מערכות לא תמיד ניתן לחזות כיצד דבר יוביל לדבר. 

טווח רחב של סוגי שינויי מערכות משחקים תפקיד חשוב בהובלה לשינויים באוכלוסייה. גם אותם שינויי 

כבעלי ערך במובנים אחרים; שינויים מסוימים לא  מערכות שלא היה ניתן לקשור לשינויים באוכלוסייה, נמצאו

 היה ניתן לחזות מראש וחלקם אירעו בתגובה לדינמיקות שהתהוו בסביבה.

יישום גישת צדק הוא יותר מהצבת תוצאות המתייחסות אליו; הוא דורש כוונה, מוכנות לחלוקה  .3

 בכוח, והכללה אמיתית לצד הגדרה ממוקדת של המטרה והפעולות

ת קולקטיב אימפקט תממש את מלוא הפוטנציאל שלה הכרחי לחשוב מחדש על המערכות כדי שיוזמ

והמבנים המייצרים חוסר צדק מלכתחילה. כלומר נדרשות יכולות מתאימות, התערבויות ממוקדות שיענו 

 לצרכים הגדולים ביותר והסטת הכוח ממנהיגי המערכת אל הקהילות שהן המוטבים הישירים של היוזמה.

ת קולקטיב אימפקט תפקידים שונים בהנעת שינוי; חשוב לשמור על פתיחות לערוצים שונים ליוזמו .4

 של השפעה

לעיתים כמנוע לשינוי, לעיתים כגורם  –תרמו ליצירת שינוי בדרכים שונות ומגוונות  CIמהמחקר עלה שיוזמות 

 הממנף תנאים קיימים, ולעיתים כגורם תומך במאמצים אחרים המתרחשים בקהילות.

חלק מהביקורת על מודל הקולקטיב אימפקט היא שהוא לוקח את תפקיד המוביל, מבטל מאמצים אחרים 

 Top-downוקולות מהקהילה, נעדר צניעות, מפריע לפעולות ורשתות אחרות ומקדם מבנה שהוא במהותו 

יכולות  CI)ארגון השידרה(. ממצאי המחקר מספקים הבנה מפורטת יותר על טווח התפקידים הרחב שיוזמות 

 לקחת ואף לוקחות בפועל. 

מאמץ מכוון של היוזמה לזהות מהו תפקידה הנכון ביותר ביצירת השינוי, בהתחשב בסביבה בה היא פועלת, 

 .וקדמים ולשינויי מערכותשינויים מעשוי לחזק את היכולת שלה למנף ולתרום ל

 

 

 

 

  בעולם ובארץ קולקטיב אימפקטגישת נוספת על קריאה ל
 של שיתופים מפת הידעלהיכנסו 
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