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. אחרונה  חלק של  מדיניות חברתיתהעת בנושא של שירותי ילדים אינטגרטיביים נעשה 

 הממשקים שקמים בעקבות אולם ,יוון הזהות לשינוי בכשויות מקומיות רבות פועל ר,בפועל

  . כך שונים ממקום למקום

  

  .מקצועי דורש שינויים משמעותיים בתרבות הארגונית- חשוב להדגיש כי פיתוח ממשק בין

.  את הארגון ליחידה מורכבת יותרכת הופיםה להקמת שירותי ילדים אינטגרטיבינטייה

 יותר ה טובנה להבניתןמקצועי -  של הצוות הביןבתפקודו, ורכבותשל מ, הההיבט הז

 ך תיאוריית מורכבות נוצרה על סמ. באמצעות תיאוריית המורכבות שפותחה בעת האחרונה

דגש . כותמלא בשינויים ותהפו, תיאוריית הכאוס על מנת  לתאר עולם דינאמי ולא ליניארי

רת ש על היחסים ועל יצירת האווירה שמאפ דגש– הדבר פירוש, על תורת המורכבות

לשירותים מעבר  כי תיאוריית המורכבות מעודדות את הצייןחשוב ל. ארגון עצמיתהליך של 

 נטען כי דווקא אזורי המורכבות .היו יצירתיים וגמישיםימורכבים אינטגרטיביים ש

  .ת הארגוןמאפשרים תנאים אופטימאליים לפיתוח וצמיח

  

תחושות חרדה מצד חלק להתנגדות ולת בארגון עלולה לגרום העלאת רמת המורכבו

 מנהל או מנהיג ארגוני להחזיק את  של תפקידזהחלק מהמחקרים טוענים כי . מהעובדים

מקצועי עומדת מטרה - מול מנהל הממשק הבין, לכן. באזור המורכבות" בכוח"ארגונו 

  :כפולה

ך כדי טיפול בהתנגדותם תו, וודאות- לאפשר לעובדים לעבוד בתנאי מורכבות ואי -

  ;הרגשית לכך

להעלות את רמת המורכבות בפעילות הארגון ולדאוג לתפקודו המתמשך בתנאים  -

  .אלה

  

 ניסיון לעבד את תוצאותיו לדגם פעילותולל מחקר אמפירי והחלק העיקרי של מחקר שלנו כ

 שטח עצמםההמחקר האמפירי שעשינו מצביע על כך שאנשי . מקצועי- הצוות הביןשל

  :שק הבין מקצועישמאפשרים את הקמת הממ הבאים תנאיםמצביעים על ה

  ;מחברי הצוותאחד תפקיד של כל ההגדרה ברורה של  -



. ם ברמת הניהולית וגם ברמת השטחג, מוסכמת על כולם,  במטרה משותפתמיקוד -

על כמה מסמכויותיהם לוותר   חברי הצוות נכונות מצדפרוש הדבר הוא גם 

 ;ונכונות לחשיפה ולביקורת מצד העמיתים

, כולל יכולת בניית יחסי אימון, אישית ברמה פרסונאלית-מיומנויות של עבודה בין -

 ; מתאימהשל תרבות ארגונית

  

  :מקצועי-חברי הצוות מצביעים על המאפיינים הבאים של עבודה יעילה של הצוות המולטי

  ;הצוות חברי  כלןחלוקת מידע בי -

חשוב לציין כי המתחים הם ; פתיחות והתייחסות גלויה ומהירה למתחים שנוצרים -

משום שהם נובעים ישירות מהשוני במתודות ומהבסיס הערכי של , בלתי נמנעים

 .המקצועות השונים

  

הם עשויים להיות דינאמיים . סטטיים וקבועיםבהכרח חשוב לציין כי הצוותים אינם 

מקצועי -  העבודה בצוות מולטיתהתחל,  המחקרים התיאורטייםכפי שמראים. ומשתנים

ב לדעת לנהל וחש. מעוררת אצל חלק מהאנשים רגשות שאינם קשורים להגיון ולשכל ישר

כמו כן חשוב מאוד .  לא תהינה מכשול לשינויןמהסוג הזה על מנת שה" תחושות בטן"

  . וותלהבטיח שהתנהלות דיונים תהיה פתוחה ותכלול את כל חברי הצ

  

ניתן להגיע לדגם , מקצועיים המטפלים בילדים-צוותים הביןהתשובות מחברי על סמך , ובכן

  :מקצועי- הבא של עבודת הצוות הבין

  :ידע .1

  )תפקיד מומחה כנגד תפקיד כללי(הכרת התפקיד  -

 ;הכרת המטרה המשותפת -

 ;הכרת תרבות ארגונית ומערכת ערכית של כל מקצוע -

  :רגשות .2

אות וחוסר ביטחון לנוכח צורך בחשיפת דרכי העבודה ווד-ניהול תחושת אי -

  ;ופתיחות לביקורת

  :מערכת .3

  ;חשיבות השינוי -

 פיתוח סגנון עבודה משותף ושפה משותפת -

  :התנהגות .4

  . נכונה דינאמיקה קבוצתיתפיתוח -

  



במרכזה עומדת תפישת . המודל שפותח כאן משקף את הרעיונות של תיאוריית המורכבות

רמת העלאת תיאוריית המורכבות מדגישה את הצורך ב.  ומשתניתהממשק כתופעה דינאמית

  .תהליכים של למידה ושינויבו ארגון על מנת שיוכלו להתרחש בהמורכבות 

  

  


