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הממשק הבין ארגוני הינו הכרחי על מנת להעניק תמיכה לילדים שצרכיהם רחבים משדה 

 אך רק בעת אחרונה נושא שיתוף פעולה בין שירותים ,הטיפול של ארגון או שרות בודד

  .שונים בטיפול ילדים נעשה לנושא מחקר

  

קיימת , כך. במחקרים הארגוניים מבחינים בין צורות שונות של שיתוף פעולה בין ארגוני

  :הבחנה בין

בדים ביחד על מנת להשיג מטרת וצדדים עהכש): collaboration(שיתוף פעולה  -

  .שלומיסיון להשיג כל אחד מטרות תוך כדי נ, על 

שיג טוב יהאינטראקציה מכוונת רק לכך שכל ארגון ) cooperation(קואופרציה  -

 .יותר את המטרות משלו

מש שתמאך כל ארגון , אין שיתוף פעולה ישיר: )coordination(תיאום  -

 . ארגון אחריופעילויותב

בילדים יש צורך בשיתוף פעולה  יש להדגיש כי בתחום השירותים המטפלים ובמונחים הלל

יג מטרה שסטרטגית העל הכרחית כאשר כל ארגון מחויב להא. סטרטגיית העלאובבניית 

 הוא מאפיין עיקרי של יהאסטרטג-קיום של מטה. שנמצאת מעבר לתחום טיפולו הישיר

  .בשונה מהפעילות המתואמת בין ארגונים ושירותים שונים, ארגוני- הממשק הבין

  

ם או שירותים ארגוניבין  להקשות על הקמת הממשק ותנות הארגוניות שעלולמה הם התכו

מתאפיין באסטרטגיית העל ובמטרות העל בתחום שירותי ציבור והמגזר ש, שונים

  ?דבותינהת

  מטרות מגוונות ואינן ברורות של כל ארגון -

 תרבות ותהליכים מקצועיים, שוני בשפה -

 השנישייכות לתחומים שאינם מתיישבים אחד עם  -

 אי שוויון בהיררכיה של שלטון -

  צורך בלוגיסטיקה מסובכת -

  

  :ים מקלים על הקמת הממשקימספר מאפיינים ארגונ, לעומת זאת

  כבוד והבנה הדדיים, אמון -



  ופתוחזמין, קבועקשר  -

 משאבים מספיקים -

  פעולה כאינטרס של כל אחד מהצדדיםףראייה של שיתו -

 תהליך קבלת החלטות של כמה רמות -

 מטרה משותפת, ותףחזון מש -

 גמישות ונכונות לפשרה -

 פיתוח נוהלי שיתוף פעולה ברורים ותפקידים ברורים -

  

 צורך גם בממשק בין אנשי מקצוע שאומנם תלוי וישנעל מנת להשיג שירות כולל לילדים 

יתוח אסטרטגיית העל דורשת נטען כי פ. אך יש בו מאפיינים ייחודיים משלו, בממשק ארגוני

מיומנויות קוגניטיביות שקשורות במידה רבה בפיתוח מיומנויות -וח מטהבין היתר פית

, יש לזכור כי המתח בין צורך החברה בשירותים הוליסטיים, יחד עם זאת. בינאישיות

לבין מומחיות צרה שדרושה על מנת להשיג רמה גבוהה של מקצוענות זאת בעיה , כוללים

העיקריים שמפריעים לאנשי מקצוע להשיג בין המכשולים . אמיתית שקיימת בתחומים רבים

  :שיתוף פעולה עמוק עם עמיתיהם מתחומים שונים ניתן למנות

גורם זה לעתים מצוטט כאחד המכשולים הגדולים . צנעת הפרט/מגבלות של סודיות -

כאן מתעוררות השאלות אודות אתיקה . ביותר לשיתוף הפעולה בין אנשי מקצוע

לעתים מאחורי דאגה מופרזת , יחד עם זאת. ונוהלי עבודה, מסורת, מקצועית

כגון אינרציה ואינטרס בהמשך של , לסודיות וצנעת הפרט עומדים מניעים אחרים

יש להדגיש כי במרבית המקרים גורם הסודיות זאת דוגמא מאלפת .  קווססטאטו

בפועל קיימות מספר אסטרטגיות על מנת .  מחויבת המציאותהשל המגבלה שאינ

  :כגון, שול הזהלעקוף את המכ

o קבלת הסכמת הורים 

o והקלת הגישה לרמות נמוכות , סיווג המידע לרמות שונות של סודיות

 יותר

o סודיותת  על שמירהלהעניק גישה למידע בתנאי החתמ 

יש לציין כי הקודים הנוקשים של מסירת המידע אינם יכולים להיות תחליף 

  . על הילדאפשרה ככל ףלאפשרות של אנשי מקצוע לקבל מידע ישיר ומקי

כאשר תחומי הטיפול של , גורם זה חשוב במיוחד. תחרות סמויה"/קנאה מקצועית" -

אז בין הצדדים עלולה להתפתח , אחד מאנשי מקצוע או שירותים הם די רחבים

מדובר בם בקנאה המקצועית ברמה אישית ובדאגה .  תחרות סמויה על הלקוח

  .גורם זה מפריע גם לשיתוף הפעולה בין אנשי מקצוע בתוך ארגון אחד. לסמכויות

;  והעברת סמכויותח של השטצמהעמנהלים לה לשרצון - אי, ביורוקרטיה. אינרציה -

 .ים הקיימיםדנטייה ארגונית להמשיך ופעול לפי הקו



  

כאשר , ארגונית-אישית ובין- הממשק הבין מקצועי זהו תהליך אינטראקטיבי ברמה בין

משלבים ידיים על , מומחיות ומשאבים שונים, הצדדים המעורבים בו מתאפיינים בניסיון

לומר כי במוקד ניתן .  קשורות לרווחת הילדיםליצור ולממש פתרונות לבעיות ה, מנת לתכנן

מיומנות של שיתוף "מקצועי אפקטיבי נמצא -המיומנויות הדרושות לשיתוף פעולה בין

  . אישית-או בין, שקשורה למונח של אינטליגנציה חברתית" להופע

  

 ממשק בין ארגוני ניתן להצביע על  המאפיינים תעל סמך התוכניות המועטות של הפעל

  :יים של ממשק מוצלחהטיפוס

  מחויבות פורמאלית ותמיכה מעשית מצד ההנהלה -

שינויים , ונים נושאים אתייםידפגישות פורמאליות וקבועות של הצדדים שבהם נ -

 אסטרטגיות ארוכות וקצרות טווח,  בהספקת מידעפערים, במדיניות

, הסכמה באשר להגדרות, פיתוח מילון מונחים מוסכם; נוהלי עבודה משותפים -

 הליכים ותוצאותת

 דיון קולקטיבי בבעיות שמביא למעורבות מקדימה -

 פיתוח מנגנונים להחלפת מידע רגיש -

 פיתוח מסגרת כללית לאיסוף ואכסון המידע והנתונים הסטטיסטיים -

 פיתוח כלים להערכה -

כלו להבין אחד את השני ואת תפקידם והכשרה משותפת על מנת שאנשי מקצוע י -

  המקצועי

  

 Elmoreאת מערכת הממשק הבין ארגוני נביא את הממשק שקיים בארגון  על מנת להדגים 

II , שמטרתו הייתה לאחד את השירותים השונים שניתנים לילדים על ידי ארגונים וסוכנויות

למפות את , ארגונית-ליצור רשת בין, שירותים רווחה, בריאות, ינוישל חשונים בתחומים 

 מה הם הרמות הארגוניות .תח משאבים חדשיםרים בטיפול של ארגונים שונים ולפפעה

  ?בממשק ומה מטרותיהם

  :קבוצת מדיניות ותכנון שמטרתה: ברמת ההנהלה הבכירה .1

o לפתח יוזמות 

o לפיקוח והערכה, להבטיח משאבים לפרויקטים שונים 

o תמיכה במחקר של צרכי הילדים 

o קביעת מדיניות על בסיס לוקאלי 

o פיקוח על פעילות קבוצת התמיכה 

 :הניהול ברמת בינייםקבוצת  .2



o כי ילד יהיה מטופל כמו שצריך חעבודה עם כל הארגונים על מנת להבטי 

 בתוך המערכת

o גורמים שונים על מנת להבטיח תמיכה מתאימה ןפעילות תיווך בי 

 למקרים פרטניים

o חבילות ו שיתוף הפעולה ופיתוח כלים ת שמעודדרפעילות של קטליזאטו

 של ילדיםם פרטניים  במקריותתמיכה גמיש

o יע תחומי מחקר לקבוצת ניהול בכירהלהצ 

o לפתח חומרים וליצור הזדמנויות הכשרה לעובדים בממשק  

  בארגוניםקבוצת תמיכה .3

o קביעת גבולות של טיפול על ידי מספקי שירותים שונים 

o הערכה עצמאית למקרים מיוחדים 

o תמיכת אנשים שקשורים לממשק בתוך כל ארגון 

o מיפוי חורים בטיפול, תמיכה ברשת ושיתוף הפעולה 

o  גורמים אחרים על מנת ליצור משאבים נוספיםמול פעילות  

 קבוצת תמיכה בילדים .4

o כאשר , הבטחת המשכיות של תמיכה על ידי זיהוי מטפל עיקרי במקרים

 .ארגונים או אנשי מקצוע בעצמם אינם יכולים להגיע להחלטה זאת

o  י טווח וקצרי ארגון חבילות תמיכה גמישות שמתאימים לצרכים ארוכ

 .טווח

 :רשת הממשק בכללותו .5

o פורמליזציה של רשתות לא פורמאליות 

o לאפשר מיקוד במטרות שניתן להשיגן 

o הבטחת הדדיות בין מרכיבים שונים של הממשק 

o למידה הדדית ושינוי, השמנות של אתגר 

o למלא את החורים בטיפול הקיימים 

o לצבור ולאחסן מידע 

  

  

    

  

  

  


