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 חשוב לדעת
מפת הארגונים המלאה מופיעה בקישור זה. 
הנחיות להבנת המפה נמצאות בסוף המצגת. 
CI – קיצור לקולקטיב אימפקט  . 
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 על פי חיפוש בגוגל –התפתחות השיח 

 Collevtive Impact Google search trends -  1איור 

100 

0 

מדד החיפוש היחסי 
 של גוגל

לאחר  להתפתח המושג החל 
של  מאמר המכונן הפרסום 
ון קניה  'וג קריימרמארק 
 .2011בשנת  FSGמחברת 

“Collective Impact” google search trends 

חל זינוק   2013-2015בשנים 
ובמספר   CIבשיח סביב 

הארגונים העוסקים בצורה  
 .CIפעילה בקידום יוזמות 

http://ssir.org/images/articles/2011_WI_Feature_Kania.pdf


 קולקטיב אימפקט על מפת הגלובוס

מרבית הארגונים והפעילות  
 .  ב"מתקיימים בארה

  2015 -השיח הבולט ב
 .מתקיים דווקא באוסטרליה

השיחה מתחילה לאט להגיע  
,  ביוזמות ראשונות –לאירופה 

 .ולמידת הכלי

בעיקר  , בקנדה קיימת פעילות ענפה
 .  ויוזמות בת Tamarackשל 

“Collective Impact” google search trends 



 קולקטיב אימפקט כרשת עולמית

מממנים ומהווים ארגוני  , מפתחים ידע, ארגונים המייעציםעשרות מפת הארגונים העולמית כוללת 
 .שדרה למיזמים

https://www.mindomo.com/mindmap/collective-impact-65cd0d90d2f84bb88294611b7db50a65


 גופים מרכזיים ברשת העולמית

FSG ו- Collective Impact Forum   שייסדה בשותפות עםAspen institute forum for 
community solutions  העולמית של הגופים המרכזיים ברשת הםCollective Impact. 



 ארגוני שדרה מובילים



 סוגי ארגוני שדרה
 של משנה כארגוני לרוב ,מסוימת יוזמה לניהול במיוחד המוקמים ארגונים1.

 .יותר גדולים ארגונים
 זה למצב – בקהילותיהם ונסיון ממעמד ונהנים מעיסוקם חלק רק שזהו ארגונים2.

 .יעדים בהשגת משמעותי יתרון
 

  וסניפים  Greater Cincinnati foundation כמו קהילתיות קרנות דוגמת לארגונים*
  או שדרה כארגוני משמעותי יתרון  United way דוגמת צדקה ארגוני של מקומיים

  ההיכרות ,הקיימת והפיננסית הארגונית התשתית לאור שדרה ארגוני של אם ארגוני
   .פועלים הם בהן בקהילות המרכזיים והמעמד

 



 דוגמה לארגון שדרה וליוזמות מטרופולין
)FoundationGreat Cincinnati The ( 

  הקרן הקהילתית של מטרופולין
  CIיוזמות  7מובילה  סינסינטי

 .  במגוון תחומי תוכן
 דיור, פיתוח כלכלי, חזון עירוני  ,

,  חינוך בגיל הרך, איכות הסביבה
 .  העבודה כחטיפוח 

  חלק מהיוזמות מגובות בארגוני
שדרה עצמאיים וחלקן נתמכות על 

 .  שדרה כארגנוןהקרן  הידי

https://www.gcfdn.org/


 דוגמה לארגון שדרה וליוזמות מטרופולין 
)Memphis fast forward( 

יוזמה משותפת של עיריית ממפיס  ,
מחוז שלבי הצמוד וגורמי  

 .פילנתרופיה
יוזמות   5 -תומכת ב/מפעילה

,  בריאות, בתחום הפיתוח הכלכלי
 .חינוך ויציבות פיננסית, סדר ציבורי

  חלק מהיוזמות מגובות בארגוני
שדרה עצמאיים וחלקן נתמכות על 

 .  מחלקות מוניציפליות

http://memphisfastforward.com/


 Tamarack -קולקטיב אימפקט בקנדה 
  עמותה קנדית

  2001 -שהוקמה ב
ועוסקת בהתמודדות  

עם עוני והדרה  
בכלים  חברתית 
 .  קהילתיים

 האחרונות  בשנים
משתמשים במושגים  

  Collective impactשל 
  .עבודתםלתיאור 

 Collective -שותפים ב
Impact Forum  

 .ועורכים כנסים בתחום

Vibrant communities 
Canada –  רשת מיזמים
ממאה  עוני ביותר להפחתת 

 .בקנדהערים 

 Communities 
Collaborating for Impact – 

קהילת למידה בנושא  
התמודדות שיתופית עם 

 .אתגרים חברתיים

Seeking community  – 
קהילה וירטואלית המפתחים  

,  ומפיצים ידע על קהילה
 .תכנון קהילתי ועירוני



 ארגונים המקדמים קולקטיב אימפקט באוסטרליה



 ארגונים המקדמים השפעה קולקטיבית באירופה

 



 (Education STEM) יוזמות בתחום החינוך מדעי 

 



 יוזמות מבוססות מקום –תובנות מרכזיות 
עוסקות באתגריה של קהילה  ) אוסטרליה ובקנדה, ב"בארה(כל היוזמות  –  יוזמות מבוססות מקום
 .  עיר או מטרופולין מסוים, )שכונה או יישוב(

נראה שתיחום גבולות של מטרופולין מכיל מספר תנאים מאפשרים המסייעים  - מיקוד במטרופולין
 :  Collective impactלהיווצרות ולקיום של יוזמות 

הסתכלות כוללת לצד ירידה לפרטים. 

איגום משאבים פילנטרופיים במיוחד עם נוכחות של קרן קהילתית ,United Way   או פדרציה יהודית מקומית(מקומי.( 

 אפשרות ליצור תקשורת מתמשכת וקרובה בין השותפים שהיא תנאי מקדים לקידום מיזמיCollective impact . 

 במספר דוגמאות יוזמות  . עירוניות ומחוזיות שיכולות להיות שותפות לעשייה -קיומן של רשויות ממשל מקומי כשותפות
Collective impact רשויות מקומיות/כוללות שותפות של מספר עיריות. 

 קיימות גם יוזמותCollective impact   באזורים כפריים ויישובים קטנים כפי שנראה בבלוג הזה
  ים'האפלאצבאזור  Collective impact -לקידום השפעה חברתית ו Rural Support Partnersובפעילות 

 .אם כי זהו יוצא הדופן, כמו גם יוזמות באזורים כפריים בקנדה. ב"בדרום מזרח ארה

http://www.ruralsupportpartners.com/network-development.php


 תובנות נוספות

 זרזיתהקשר בין פילנתרופיה )catalytic philanthropy (או יזמית ל- Collective 
 impact–  נראה שמאחורי יוזמותCollective impact   עומד ארגון פילנתרופי או קרן

קרנות כאלו יכולות לנצל את הפוזיציה שלהן כדי  . המרכזת משאבים ממספר תורמים
לקדם את שיתוף הפעולה בין השחקנים החברתיים בשטח וחלקן גם מממנות את  

 .  FSG -על קשר זה עמדו גם ב. ארגוני השדרה
 
 impactCollective  יש להניח כי מיזמים רבים לא אותרו כיוון שלא משתמשים  : סמוי

 Collectiveלתיאור העבודה אך קיימים מאפיינים של  Collective impactבמושג 
impact כך למשל יוזמות . בעבודתםvibrant communities Canada   שנחנכות על

אך לרוב לא משתמשות במושג   Collective impact -מאופיינות כ Tamarackידי 
 .עצמו



  בקישור זה מופיע מיפוי הרשת
 .Collective impact הגלובלית של 

  כל ארגון וכל מחקר שמופו מוצגים
ופירוט רקע ארגוני מופיע בהערות  , בתיבה

 )איור הסבר למטה' ר(
 
 
 

 מקרא והנחיות שימוש במפה  
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הצגת טקסט   הנחיות לקריאה ושימוש במפה
 פירוט  

קישור לדף  
 אינטרנט

  כל ארגון וכל מחקר שמופו
ופירוט רקע , מוצגים בתיבה
 .בהערותארגוני מופיע 

 חולקו לארגונים  הארגונים
,  )FSG ,Tamarack(מרכזיים 

של  " ארגוני אם"ארגוני שדרה ו
אתרי פרסום  , ארגוני שדרה

פיתוח  , ארגוני ייעוץ, חומרים
והפצת ידע וארגונים  

 [. פילנטרופיים
 מוצגים קשרי בעלות  בנוסף

וקשרי תוכן בין ) 'שותפויות וכו(
הארגונים השונים באמצעות  

 .חיבורקווי 
 


	ארגונים ומיזמים �שעוסקים בקולקטיב אימפקט
	חשוב לדעת
	התפתחות השיח – על פי חיפוש בגוגל
	קולקטיב אימפקט על מפת הגלובוס
	קולקטיב אימפקט כרשת עולמית
	גופים מרכזיים ברשת העולמית
	ארגוני שדרה מובילים
	סוגי ארגוני שדרה
	דוגמה לארגון שדרה וליוזמות מטרופולין�(The Great Cincinnati Foundation)
	דוגמה לארגון שדרה וליוזמות מטרופולין �Memphis fast forward))
	קולקטיב אימפקט בקנדה - Tamarack
	ארגונים המקדמים קולקטיב אימפקט באוסטרליה
	ארגונים המקדמים השפעה קולקטיבית באירופה
	יוזמות בתחום החינוך מדעי  (Education STEM)
	תובנות מרכזיות – יוזמות מבוססות מקום
	תובנות נוספות
	מקרא והנחיות שימוש במפה 
	הנחיות לקריאה ושימוש במפה

