


ניהול שיתופי פעולה וממשקים כמנוף  
...למימוש תמונת העתיד



על בסיס היגדים–מובילים באקדמיה 

של עמיתי התכנית



ממשקים ושיתופי פעולה ניהול דרך 

היכולת ליזום ולנהל תהליכים אשר אינם באחריות המנהל או לא בסמכותו  •
אמנות הובלת תהליכים לרוחבו של הארגון–הישירה 

אחריות אחריות

סמכות סמכות



ארגונייםמאפיינים בסיסיים של ממשקים 
...ושיתופי פעולה

ביןתלותקיימתבארגוןבממשק-בארגוןרוחבייםבתהליכיםהדדיתתלות•
.אחתמטרהשבסופוהתהליךבאותוחלקהלוקחות(לפחות)יחידותשתי

בפנימוגדרתמטרהישיחידהלכל,המשותפתהמטרההשגתאלבדרך
.עצמה

ישנההשותפיםלמנהליםבממשקעבודהבתהליכי-סמכותללאאחריות•
אינםבחלקםשהםבשותפיםתלוייםשהםבעודהתוצאהעלמלאהאחריות

.סמכותםתחתאולהםבכפיפות

מניעהמכווני/פוטנציאלוניצולמימושמכווני)ניהולמשאביהשקעתמוקד•
(בקונפליקטוטיפול



תרומה ניכרת לעמידה 
ביעדים הארגוניים 

הכוללים

מעמיק אקלים ארגוני 
חיובי מבוסס על נורמות 

כבוד , אמון, של שקיפות
הדדי ופרגון

מעמיק את המומחיות  
ומרחיב את היכולות  

הכוללות

מייצר הזדמנויות 
חדשות להתפתחות

קשרי שותפות פנים 
וחוץ ארגוניים

חיסכון במשאבי ניהול 
קונפליקטים בארגון  

חשיבות ניהול אפקטיבי של הממשקים



שיתוף פעולה  / עיצוב וניהול אפקטיבי של ממשק 

:נשמה

יחסים, מחוייבות

ומשמעות

ניהול התוכן והמשימה: תכנה

סמכות ואחריות, מבנה : חמרה



מאפייני ממשק אפקטיבי
"חמרה"

 (.כחלק מאסטרטגיה כוללת)הארגוני הקיים והכרת התפקודים והתפקידים הבנת המבנה

שיתוף הפעולה יכול  / הממשק , מה ייחשב כהצלחה–יעדים ומדדים רצויים , הגדרה ברורה של מטרות
.לאפשר

להכיר את היכולות והמגבלות האישיות והמקצועיות שלי הצד השני ושלי  .

הממשקלתחזוקניהול לממשק ושגרות סדירויות, הגדרה ברורה של תהליכים.

לחדד את ההבחנה בין סמכות ואחריות על העבודה המשותפת.



מאפייני ממשק ושיתוף פעולה אפקטיבי
"  תוכנה"

 ציפיות תוך התאמה מתמשכת לאסטרטגיה המשתנהתיאום.

שיתוף באינפורמציה באופן שוטף, ידעהעברת , תקשורת ישירה.

 קבלת החלטות ודיונים משתפים ומעצימים  תהליכים מובנים של

  הטמעה של דרך למתן משוב והערכה באופן בונה

 (  לאסקלציהלהגררלא )הסכמות תהליכים מובנים של ניהול קונפליקטים ויצירת הובלת

 מ על בסיס תפיסת ה "מיומנויות ניהול מופיתוחwin-win



מאפייני ממשק ושתוף פעולה אפקטיבי

"נשמה"

 למימוש הפוטנציאל כמו היחסים הבין אישיים הם משמעותיים , להתעניין ברמה אישית, יחס אישילהעניק
.קונפליקטיםגם לפתרון 

 ארגונית רחבהממחוייבותעמוקה לתפקידים של כל השותפים כחלק מחוייבותיצירת...

העברת מתמשכת של מסרים הקשורים בחשיבות הממשק ובאימפקט שהוא מייצר.

 בניית זיקה  )מעבר לתפקידים הפורמליים –מגייסת ומשתפת אנשים בצורה הנעת
(.אישית

 אמיתיתלדעה אחרת והקשבה פתיחות.

 לעשות מעבר לנדרש, "הספר"י "לא בהכרח עפ, יצירתייםלעודד חדשנות ופתרונות  .


