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 .לעשייה חברתית ות האפקטיביותאותע"י ארגון מידות, ו יוענק, עברו כבשנים, השנה
 משפיעה עשייה – בישראל אפקטיבית חברתית לעודד עשייה כוונה מתוך האותות מוענקים

 . חברתיה המגזר מוטבי בחיי משמעותי שינוי מחוללתה
 
 

 ותהאות הענקת מטרות
 
 האפקטיביות חשיבותתוך הדגשת ית,  אפקטיבעשייה חברתית הוקרה ועידוד של  •

  .של התרומה החברתיות והתוצאות
 ערך וליצור )impact( השפעה לחולל מצליחים אשר החברתיים המשקיעים הוקרת •

 .תרומותיהם חברתי באמצעות
 של לחשיבותה ציבורית מודעות תוך יצירת – ומעורבות נתינה הוקרה ועידוד •

 .ואחריות מנהיגות ת,כביטוי למעורבו פרטית פילנתרופיה
, הישגים ציגלה מצליחותה עמותות הוקרת ועידוד – אפקטיביות עמותות הוקרה ועידוד •

 .ובשקיפות בפומבי הישגיהן את מפרסמות ואשר, חברתי ערך וליצור לחולל השפעה
 
 

 לאותות השותפים
 

אסטרטגיות  - שיתופים :עמותותבשיתוף ה ,ע"י ארגון מידות ,כמפורט להלן ,האותות יוענקו
1Fלהשפעה חברתית (להלן: "שיתופים")

ניהול ואקדמיה בשירות הקהילה (להלן:  – ונובה 2
2F"נובה")

3 . 
 
 

  ותהאות להענקת הקטגוריות
 

 :הבאות בקטגוריות ויוענק ותהאות
עם  בשיתוף מידות ארגון על ידי יוענק זה אות - חברתי אפקטיבי משקיע .1

 .שיתופים
 .נובהעם  בשיתוף מידות ארגון  ידי על יוענק זה אות – פקטיביתא עמותה .2
, בהתאם לעמותות תהיה רשאית להעניק ,כהגדרתה להלן ,הציבורית עדהוהו .3

יות רבקטגו נוספיםלשיקול דעתה ובהתאם למועמדים שיוצגו בפניה, אותות 
 הבאות:

                                                           
 

 .כאחד ולגברים לנשים מיועד אך, זכר בלשון מנוסח המסמך  1
 באמצעות, בישראל חברתית השפעה להרחבת פועל שיתופים ארגון - חברתית להשפעה אסטרטגיות - שיתופים  2

 כוללות שלנו המרכזיות הפעולה אסטרטגיות. בישראל והשלישי הציבורי, פילנתרופי -העסקי המגזר בין פעולה שיתופי יצירת
 לים"למנכ השפעה ומרחבי ממשלה ידי משרדי על יזומים עגולים שולחנות, אימפקט קולקטיב במודל לאומיות יוזמות

 חברתיים.
 לשפר מנת על והאקדמי העסקי, החברתי המגזר את יחד מחבר נובה ארגון – הקהילה בשירות ואקדמיה ניהול - נובה  3

 .השלישי עמותות במגזר של השרידות ואת הניהול יכולות את
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 דרכה (עד בראשית עמותה–  ייחודי פעולה מודל בעלת צעירה עמותה •
 אם גם, פוטנציאל המצביע על ,ייחודי פעולה מודל בעלתשנות פעילות),  5

 .הצלחתו הוכחה טרם
 .ח"מש 5 עד של מחזור בעלת אפקטיבית עמותה •
 .ח"מש 10 עד של מחזור בעלת אפקטיבית עמותה •

ציון לשבח  ,תהייה רשאית להעניק, בהתאם לשיקול דעתה הציבורית עדהוהו .4
 ארגון ידי עלזה יוענק  ציון .לפעילות חברתית בעלת אימפקט חברתי מדיד

  .נובהעם  בשיתוף מידות
 
 

 ותבאות הזוכים לבחירת הציבורית הוועדה
 
 .אחת ציבורית ועדה ידי על ייבחרו הקטגוריות בכל הזוכים .1

 :קטגוריה בכל עצמאיו נפרד באופן שיפעלו  מושבים שני באמצעות תפעל ועדהוה
האפקטיבית וליתר האותות שבשיקול ה לעמותמושב שני ו חברתי למשקיעמושב אחד 

 דעתה.
 דרך בכל לפעול, הוועדה נשיאת ובאישור דעתה שיקול לפי, רשאית הציבורית הוועדה .2

 ובלבד, זה במסמך ההגדרות שינוי תוך גם, תפקידה את למלא כדי יעילה לה שתיראה
 .ההליך הגינות תיפגע שלא

יבורית בשנה שלאחר זכייתם. צהוועדה ה לשמש כחבריהזוכים משנים עברו יוזמנו  .3
 , שיבחרו לשמש כחברי הוועדה הציבורית לאחר זכייתם,חברי ועדה חברותם של

לשלוש  יך את תקופת החברותלהאר ן יהיהאך נית ,שש שנים מיום זכייתם בתוםתפקע 
 שנים נוספות באישור נשיאת הוועדה.

 
 האותות להענקת הציבורית הוועדה חברי

 
 הוועדה נשיאת
 הראשונה הביקורת ונציבת בדימוס לוד-מרכז מחוזי המשפט בית נשיאת - גרסטל הילה

 .בערכאות המדינה ומייצגי התביעה מערך על
 
 הוועדה ר"יו

זוכה , "נותנים יכולים" ביוזמה חברה, למרחב מייסדת, וולפוביץ-מוזס קרן ר"יו - מוזס שולה
 .2012לשנת  תהאפקטיבי החברתית הבאות המשקיע

 
 נציגי השותפים

 .מידותארגון  ר"יו - גיל פלר אושיק
 ."שיתופים"מנהלת תחום הפילנתרופיה ב  -רונית סגלמן

 ."נובה"לית "מנכ - טסלרנרקיס 
 
 קודמות (לפי שנים)כים משנים זו
 

 אפקטיביתהעמותה הזוכים באות 
 .2012לשנת  האפקטיבית העמותה באות הזוכה, "בטרם "לית"מנכ  - סילבינגר אורלי

 העמותה באות , הזוכה"פעמונים" של לשעבר ל"ומנכ מייסד  - לדרברג אוריאל
 .2016לשנת  האפקטיבית
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 מודל בעלת הצעירה העמותה באות , הזוכה"זכות כל "ל"ומנכ מייסד  - קורן אמיתי
 .2016לשנת  ייחודי פעולה

 .2017לשנת  האפקטיבית העמותה באות , הזוכה"בעצמי" ל"מנכ  - צביקה גולדברג
 .2017לשנת  האפקטיבית העמותה באות , הזוכהית "נט"ל"ל"מנכ   - אורלי גל

 
 יזוכים באות המשקיע החברתי האפקטיב

 האפקטיבי החברתי המשקיע באות הזוכה, "אופנים" עמותת מייסד  - דהאן חיים
 .2013לשנת 

 החברתי המשקיע באות הזוכה, "יובלים" עמותת ר"ויו מייסד  - תירוש אילון
 .2014 לשנת האפקטיבי

 החברתי המשקיע באות הזוכה ,"יוניסטרים "עמותת ר"ויו מייסד  - צארום רוני
 .2016 לשנת האפקטיבי

 החברתי המשקיע באות , הזוכה"קרן דואליס" ר"ויו מייסד  - חנוך ברקת
 .2017לשנת  האפקטיבי

 
 נוספים ועדה חברי
 .כלכליסט עורכת   - חמי גלית
 . מעלה ל"מנכ   - מהדב מומו

 .מידות של הציבורית המועצה חבר, חברתי ומשקיע עסקים איש   - קני מיכאל
 חברת כנסת.  - ררקארין אלה

מכון שחרית, מייסדת ויו"ר ארגון ראש תחום חברה חרדית ב  - רחלי איבנבוים
 .מובילות

  .מנכ"לית מרכז אינג'אזמקימה ו - זועבי-ג'ידא רינאוי
 טרופיות למיזמים חברתיים" ראשונה"קרן השקעות פילנמקימה 

 מסוגה בחברה הערבית.
 

 
 הזוכים לבחירת קריטריונים

 
 אפקטיבי חברתי משקיע .א
 

 על קריטריון
 חיובי משמעותי שינוי ,תרומתו באמצעות ,לחולל הצליח אשר חברתי למשקיע יוענק האות

 של עתידה ועל אופייה על אחריות ולנטילת למנהיגות ומופת דוגמה הווהומ, בחברה
 .בישראל החברה

 
 סף תנאי
 מדי תורמים אשר, הארץ ותושבי ישראלית אזרחות בעלי, פרטיים לתורמים יוענק האות
 או קרן באמצעות (תרומה .ערך בשווה בכסף, לא האישי מהונם לפחות₪   250,000שנה

 .)פרטית לתרומה לצורך זה נחשבת הפרטשליטת שב חברה
 

 לבחינה פרמטרים
 : שלהלן הקריטריונים פי על מהמועמדויות אחת כל תבחן הוועדה

 
   הכספית התרומה היקף  -היקף .1
 .התורם שלהמשכיות והתמדה  - זמןהמשך  .2



 
 

4 
 
 

 בוחניםה ,מתוכננת תרומה אסטרטגיית פי על הפועלים תורמים  -אסטרטגיה .3
 השקעותיהם הצליחו כמה עד, והערכה מדידה תהליכי על בהתבסס, זמן לאורך

 מדידה לביצוע הדרושות הידע בתשתיות גם ומשקיעים, שינוי לחולל החברתיות
 .זאת

 תםמתרומ חלק ,בהתאם לצורך ,מקצים אשר תורמים - ויכולות תשתיות חיזוק .4
 .הנתרמים הגופים של היכולות וחיזוק לפיתוח

 נוספים תורמים עם פעולה משתפים, הצורך פי על, אשר תורמים - פעולה שיתופי .5
 במשך שצברו בידע אחרים משתפים, המגזרים משלושת רלוונטיים גורמים ועם

 .תרומותיהם לגבי בשקיפות ונוהגים פעילותם שנות
 דוגמה מהווים ,התנהלותם שבאופן ,תורמים – ומנהיגות שקיפות ,אישית דוגמה .6

 עם מזוהים, לתרומתם במה נותנים אלה תורמים. בכלל ולחברה לעמיתיהם אישית
, לטובתה והעסקיים הציבוריים ,האישיים קשריהם את מעמידים ,החברתית המטרה
 להצטרף נוספים תורמים מעודדים הם בכך. ותקשורתית ציבורית להיחשף ומוכנים
 .יותר רחבה חברתית השפעה וליצור הנתינה למעגל

 .ועדהושל חברי ה כלליתהתרשמות  .7
 
 
 עמותה .ב
 

 על קריטריון
 ערך ויוצרת) impact( השפעה מחוללת, הישגיםמגיעה ל אשר לעמותה יוענק האות

 . החברתית בפעילותה
 

 לבחינה פרמטרים
 .עם הסוגיה החברתית אותה היא רוצה לקדםמידת ההיכרות של העמותה  .1
 .לקדם את הסוגיה החברתית כדימודל הפעולה שבחרה העמותה  .2
 התוצאות החברתיות אותן השיגה העמותה. .3
 תהליכי ההערכה, המדידה והשיפור הנהוגים בעמותה. .4
 .הוועדה חברי של כללית התרשמות .5
 

על כן להתבסס , ונובה או/ו מידותהמידע הקיים בארגונים  לע להתבסס הוועדה רשאית
 שקיפות, אתיקה, וכספים תכנון, מקצועי ניהול, מנהיגות ,, כגוןנוספים רלוונטיים פרמטרים

 .פעולה שיתופיו ובקרה
 
 
  מדיד חברתי אימפקט בעלת חברתית לפעילות לשבח ציון .ג
 

 על קריטריון
 אלפעילות אשר לדעת חברי הוועדה הי , אם תמצא זאת הוועדה לנכון,ציון לשבח יינתן

בעלת השפעה חברתית משמעותית, ואשר מגובה בנתונים שהם תוצאה של תהליכי 
 .מדידה חברתית מעמיקים

 
 סף תנאי

ת ע"י עמותה, תאגיד, שותפות, עסק חברתי, גשמועמדות לציון לשבח יכולה להיות מו
 . לפחות שלוש שנים בגין פעילות חברתית אשר מתקיימת ,וכדומה ית ארגוניםקואליצי
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 לשבח לציון וגם אפקטיבית לעמותה לאות גם במקביל מועמדות להגיש תוכל לא עמותה
(אך תוכל לעשות כן במסגרת שותפות לה  מדיד חברתי אימפקט בעלת חברתית לפעילות

 היא שותפה).
 
 

 מועמדויות הגשת
 

חברתי אפקטיבי תתבצע באמצעות ממליץ שאינו המועמד הגשת מועמדות לאות למשקיע 
 עצמו.

 העמותה עצמה. ל ידיהגשת מועמדות לאות לעמותה אפקטיבית תתבצע ע
ל רתי מדיד תתבצע עבהגשת מועמדות לציון לשבח לפעילות חברתית בעלת אימפקט ח

 לות.יפעגופים המפעילים את האחד ה ידי
 11.1.18 יום ועד 10.12.17 מיום החל מידות באתר תתבצע האותות לכל מועמדות הגשת

באמצעות טופס המלצה (למשקיע חברתי אפקטיבי) או טופס הגשת  15:00בשעה 
 .) שיפורסמו באתר האינטרנט של מידותולציון לשבח מועמדות (לעמותה אפקטיבית

 
  ותהאות הענקת

 
 הכנס מועד. 2018 מידות בכנס יוענקו חברתית לעשייה האפקטיביות אותות .1

 .בהמשך יפורסם
 .שלה הראש ויושבת הוועדה נשיאת בחתימת ממוסגרות תעודות יוענקו לזוכים .2

 
 םכללי

 
 דעתה שיקול פי על הציבורית הוועדה ידי על ייבחרו ות ובציון לשבחבאות הזוכים .1

 .הבלעדי
 שוויון של במקרה. והבחירה תיעשה ברוב קולות אחד קול יהיה ועדה חבר לכל .2

 .הוועדה נשיאת של דעתה תכריע
 המועמדים ועל הסופיים הזוכים על ההודעה למעט, סודיים יהיו הוועדה דיוני .3

 . הבחירה של הסופי לשלב שהגיעו
 שונה היא אם גם, יעילה לה שנראית עבודה דרך בכל לבחור רשאית הוועדה .4

 שנחה לאחר הוועדה נשיאת באישור נעשה שהדבר ובלבד, זה במסמך מההגדרות
 .התהליך בהגינות פוגע אינו השינוי כי דעתה

 תוכן ואתולציון לשבח  לאות המועמדים זהות את בסודיות ישמרו הוועדה חברי .5
 .הדיונים

 הנוגע בכלגילוי נאות לגבי כל חשש לניגוד עניינים  מראש תןיי ועדה חבר .6
 מכהן הוא שבה בשנה האות לקבלת מועמד יהיה ולא, הוועדה כחבר לפעילותו

 לא לאות מועמד לבין ועדה חבר בין מקצועי רקע על היכרות .הוועדה כחבר
בכל שאלה לגבי השתתפות חבר ועדה עם חשש לניגוד  .עניינים ניגוד תיחשב

 עדה.ותכריע דעתה של נשיאת הו ,עניינים בהצבעה
 מועמדים יהיו לא האות להענקת השותפים הארגונים של המנהלים הוועדים חברי .7

 .האפקטיבי החברתי למשקיע לקבלת האות
 המועמדים טפסי את לבחון אותותמתן הלשותפים מה לבקש רשאית תהיה הוועדה .8

 עלו האות למתן לקריטריונים בהתאם – מתוכם ולהמליץ למיינם, הקטגוריות בכל
 .הזוכים ייבחרו שמתוכו מצומצם מועמדים מספר
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 אפקטיבית חברתית עשייה אודות הציבורי בשיח חלק לקחת יתבקשו הזוכים .9
 .מולם שתתואם אחרת דרך כל או הסדנ, מפגש באמצעות

 על נוספים הוקרה אותות להעניק דעתה שיקול פי על רשאית תהיה ועדהוה .10
 .ככל שתמצא לנכון הקיימים לאותות בנוסף אפקטיביות חברתיות פעילויות

(חברות לתועלת  גם על חל"צים את כל האמור על עמותותיל חלהועדה יכולה וה .11
 הציבור).
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