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פרות המחקרית המוקדשת לשיתוף הפעולה בין ארגונים המאמר הנוכחי מהווה סריקת הס

יש לציין כי הגברת שיתוף הפעולה נחשבת לאחד . שונים המטפלים בילדים ובני נוער

בין הצורך בשיתוף הפעולה .  הכיוונים המרכזיים של מדיניות החינוך בארצות הברית

כולל , חקרים רבים מודגש במ בילדיםבחינוך ובטיפולהארגונים העוסקים במתן שירותים 

גם בקרב מעצבי המדיניות קיימת . ם העוסקים בילדים בסיכון וילדים מודריםהמחקרי

 מחקרים שונים מצביעים על היעדר ,יחד עם זאת. תודעה בדבר הצורך בשיתוף פעולה הדוק

  . הארגונים השונים שעוסקים בתחומים אלהעל הפיצול ביןו ,ארגוני מאורגן-ממשק רב

  

  ?ממשק בין ארגוני בפרקטיקה גמים של הדהםמה . 1

  

באחד המחקרים מבחינים בדגמים . םכמה מחקרים מתמקדים בניתוח דגמי ממשק שוני

  :באיםה

  ;מעורבות בקבלת ההחלטות, תכנון משותף: שיתוף הפעולה ברמה אסטרטגית -

ת מקצועיהכשרה מומחים מארגון אחד מקבלים שירותי ייעוץ ו: הכשרהייעוץ ו -

 ;ארגון אחרמ

תוכניות השמה שיוצרות תפקידים ששייכים לארגון אחד בתוך שטח הטיפול של  -

 ;ארגון אחר

ארגונים מספקי בו עובדים מומחים ממגוון , יצירת מרכז שמספק שירותים שונים -

 .שירותים עצמם לא בהכרח ניתנים בתיאוםהאך , שירותים

אך ; .ספקת שירותים מתואמת שבדרך כלל מתרחשת באמצעות מרכז הפעולהא -

יכים לארגונים שונים יספקת השירותים לילדים מתבצעת על ידי מומחים ששא

כאשר תיאום מתבצע רק ,  מומחים אחריםתשאין להם ידע ישיר באשר לעבוד

 באמצעות המרכז

או /ופרויקטים שמאחדים מומחים מתחומים וארגוניים -תחומים ובין-צוותים בין -

 ארגונים שנים תחת קורת גג אחת

טני בתוך הצוותים הבין תחומים כאשר עובד מסוים מקבל אחריות  טיפול פר -

 .ניהולית על כל מגוון הטיפולים בילד



קשורים בראש ובראשונה כפי שניתן לראות רוב הדגמים הקיימים של שיתוף הפעולה 

  .בילדממוקדים היבטים הארגוניים של העבודה ולא ל

  

 החלוקה משקפת את המידה של , ולהשלושה סוגי שיתוף הפעבמחקר אחר מוצעת החלוקה ל

  :ההסתמכות על הגישה ההוליסטית לצרכי הילד ומשפחתו

פרספקטיבה של הארגון מקבלת העדפה ה: תחומי בתוך ארגון אחד-  רבטיפול -

  .מוגבל בהיקפוברורה ושיתוף הפעולה עם ארגונים אחרים 

 ךא, ד בנפר הילדם מארגונים שונים עובדים עםתחומי כאשר מומחי- ביןטיפול -

 .קנותיהם ולתאם את יעדיהםסנפגשים על מנת לדון במ

תוך , שבו מומחים מארגונים שונים עובדים בשיתוף פעולה מלאתחומי - טיפול על -

, זאת הגישה ההוליסטית ביותר. משימות ואחריות, יעדים, שיתוף מלא במידעכדי 

  .גישה זאת תואמת לדגם האחרון בסיווג הקודם; ממוקדת בילד ומשפחתו

  

  ?המטופלמנקודת ראות של  ממשק בין ארגוני משפר את התוצאה אכןהאם . 2

  

על היתרון של , מדעיתמהבחינה המבוססות , יש להודות כי אין הרבה עדויות חד משמעויות

מרבית המחקרים של הממשקים .  ר לתועלת של המטופליםוארגוני במה שקש-ביןממשק 

מתמקדים בנקודת הראייה של המומחים המשתתפים בהם ולא מאמצים את הפרספקטיבה 

אחד המחקרים שבחן את תוצאות ממשק רב תחומי של טיפול בילדים מוגבלים .  של הלקוח

ילדים מצביע על עדויות מסוימות באשר לתועלת של שיתוף פעולה הדוק עבור 

המשפחות שכל הטיפול שלהם היה מרוכז בידי עובד אחד דיווחו על שביעות .  ותיהםחומשפ

היה מבוזר רצון גבוהה יותר ועל איכות החיים טובה יותר מאשר משפחות שהטיפול שלהם 

   . יותר

  

  הגורמים המסייעים לעבודת הממשק. 3

  

 ארגוני -ת הממשק הביןהמחקרים מצביעים על מספר גורמים עיקריים שתורמים להצלח

  :וביניהם

  ;יעדים ברורים ומעשיים שמובנים ומקובלים על כל הארגונים השותפים לממשק -

 ;כך שכל אחד יודע מה מצופה ממנו ומאחרים, חלוקת תפקידים ואחריות ברורה -

מעורבות ההנהלה ; מעורבות אנשי השטח בקבלת ההחלטות ובעיצוב המדיניות -

 ;והשטח להצלחה

 מעית וחזקה של הנהלת הממשקמש-סמכות חד -

 ז ברור ליישום השינויים"לו -



 . מידעתהפצה וחלוק, שמירת ערוצי תקשורת פתוחים בכל הרמות -

תמיכה אדמיניסטרטיבית באימון משותף ובביצוע פעילות , חלוקת משאבים -

 ;משותפת מצד הצוות

 פיקוח והערכה -

  

  .המכשולים לעבודת הממשק. 4

  

 מהווים היעדר של התנאים  שוניםמחקריםבאותרו שלעבודת הממשק רוב המכשולים 

ניתן להצביע על כמה , מעבר לכך.  לעבודה מוצלחת של הממשק שפורטו לעילההכרחיים 

  :כמו, גורמים שליליים נוספים

  ;ארגון-תהליך מתמיד של רה -

 ;אדםהשינויים בכוח  -

 צוות לא עבר הכשרה לעבודה המשותפת -

 וודאות תקציבית-אי -

צועיות שונות ותרבויות ארגוניות שונות של הארגונים השותפים אידיאולוגיות מק -

 לממשק

 חפיפה בין גבולות וסמכויות של הארגונים המשותפים בממשק -

  

יחד .  להסרת המכשולים לעבודת הממשק עדויות אמפיריים מועטותותיש להדגיש כי קיימ

 מחקרים מראים כי הלמידה המשותפת בקבוצות מאפשרת להתגבר על, עם זאת

אחת . הסתכלות הארגונית ההומוגניתת ההסטריאוטיפים וצרות האופקים המאפיינים א

ארגוני היא הכשרה משותפת -תחומי ורב- הדרכים האפשריות לשיפור העבודה בצוות רב

מתן העדיפות לתהליך   הכשרה חייבת לכלול את.  את המומחים מתחומים שוניםשתכלול

  .שינויהשינוי ולמתן התמיכה לאלה שמעורבים ב

  

יחד עם ; דיםהסקירה מראה כי ממשק רב ארגוני מתקיים בהקשרים שונים שלטיפול ביל

ניתן להצביע על מספר הקריטריונים . זאת מעטים המחקרים שדנים בהערכת תוצאותיהם

  :כגון, הקיימים בתחום הערכת פעילות ממשק רב ארגוני

   היעדים המוצהרים של הפרויקטהשגתמידת  -

 ים של השותפים  היעדהשגתמידת  -

 נגישות השירותים למשתמשים -

 ;מידת ההיענות לצרכי המשתמשים -

 יעילות -

  



שפועל עם ממשקים שמתייחסים להערכת פעילות ההקריטריונים במאמר אחר מופיעים 

  :ילדים

  הגדרה מדויקת של היעדיםקיום  -

 פיתוח פרוצדורות ברורות שמקשרות בין שירותים ליעדיהם -

 והערכת המשאבים לביצוע השינויעל יישום השינוי פיקוח  -

 קביעת יעדים אינדיבידואליים בעבודה עם כל ילד וילד -

 פיתוח לוח הזמנים עבור הערכת התוצאות -

  עת סטנדרטים ברוריםיקב -

  

  

  

  

  

  


