
 איך קולקטיב אימפקט 
משנה את העולם:

 סיפורי הצלחה 
שמזיזים את המחט

ספטמבר 2021

רוצה לדעת עוד? כדאי לבקר בערוצי הידע של שיתופים
מפת הידע  •  ספריית הידע  •  הסטודיו למהלכים משותפים

קולקטיב אימפקט היא גישה חדשנית הטוענת שלצורך פתרון בעיה חברתית מורכבת נדרשת פעולה משותפת 
של כלל בעלי העניין מהמגזר הציבורי, העסקי והחברתי. אל מול תמונת מצב מתסכלת שבה אתגרים 
חברתיים ממשיכים ומחריפים לאורך זמן, על אף משאבים מרובים ותכניות מגוונות שקיימים לפתרונן, 
מציעה גישת קולקטיב אימפקט דרך אחרת להתמודדות עם בעיות חברתיות מורכבות. בבסיס הגישה 
 עומדים תהליכים מורכבים בפני עצמם של בניית הסכמות, בניית אמון, יצירת מחויבות, פעולה מתואמת 

והערכה משותפת. 

פוטנציאל השינוי הגלום ביוזמות קולקטיב אימפקט מומחש היטב על ידי הצלחות שונות מהעולם. 
להלן מספר דוגמאות המציגות יוזמות שהגיעו ליעדן ורשמו הצלחה ושינוי מעמיק בשדה חברתי מורכב:

הפחתת אלימות בממפיס
יוזמה רב מגזרית שהוקמה בשנת 2006 למניעת אלימות 
באיזור. התכנית החמש שנתית השיגה יעדיה עד 2011 עם 
ירידה של 20% בפשעי אלימות בממפיס, וירידה של 23.5% 
במדינת טנסי כולה. היוזמה כללה שיתוף של משטרה, שיטור 

קהילתי, ממשל מקומי, אקדמיה, חברי קהילה ועוד.

למידע נוסף

מאבק בעוני בקנדה
2010 והשיגה את יעדה המרכזי עד שנת  הוקמה בשנת 
 330 2020 – צמצום מיליון קנדים מעוני. היוזמה כללה 
רשויות ופעלה בתמיכת הממשל המרכזי. מתוך המיליון, ישנם 
334 אלף ילדים ו-73 אלף קשישים. היוזמה היא רשת מתואמת 

של רשויות וקהילות, בהובלת ארגון שדרה מקומי.

למידע נוסף

קידום מצוינות מדעית טכנולוגית בישראל
הוקמה בשנת 2012 והביאה תוך 5 שנים להכפלת מספר 
הנגשים ל-5 יחידות מתמטיקה בקרב תלמידי ישראל. 
היוזמה הובלה על ידי ארגון שיתופים, וקמה כשותפות של קרן 
פילנתרופית ותאגיד טכנולוגי, אליהן חברו מאות נציגי מגזר 

חברתי, עסקי וממשלה.

למידע נוסף

מניעת הריון בקרב נערות במילווקי
הוקמה בשנת 2006 והשיגה את מטרתה – הפחתת 46% 
ממקרי ההיריון של נערות, תוך 6 שנים מהקמתה. היוזמה 
עקפה את היעד המתוכנן ב-10%. היוזמה מקודמת על ידי 
United Way והשותפים בה הם הרשות המקומית   ארגון 

וארגונים חברתיים.

למידע נוסף
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