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שיתופי פעולה  

 בעולם מורכב

 הפשטותסוד 
 

 עמרי גפן

 שלמחוץ ומעבר לרעיונות 
 .משתרע שדה ,ולא נכון נכון  

 .אני אפגוש אותך שם

 דין רומי-לאל א'ג
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Collaboration 

Cooperation 

Coordination   |  תאום והעברת מידע 
 ידע וסנכרון

 מידע וידע מקנים כוח

 סנכרון ותאום מסייעים באופן מוגבל לשיפור ביצועים

 שיתוף פעולה  | 
 אפקטיביות

כשירויות והזדמנויות, הרחבה ומקסום של יכולות, פעולה משותפת  

 שיתופיות  | 
 רלבנטיות

מבנה , נורמות, וטיפוח תרבות ארגונית שיתופית, שפה משותפת, יצירת תפיסה  
ותהליכי עבודה תומכיםתלות הדדית , ארגוני  

ECA - Effective Collaboration Analysis Model 

01 Value     |משתנים למדידת ערך 

 רווח/האפשרות האופטימאלית למימוש ערך פוטנציאל

 הבנת המטרה העומדת בבסיס שיתוף הפעולה מטרה משותפת

 התרומה לקידום המטרות הייחודיות של כל שותף מימוש מטרות נפרדות  

 התרומה להגשמת החזון והערכים של כל צד חזון וערכים

 מתן מענה לצרכים והאינטרסים של השותפים אינטרסים וצרכים  
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02 Structure     |משתנים למדידת המבנה 

 מידת תמיכת המבנה הארגוני בשיתוף הפעולה מבנה ארגוני  

 קיומה של מערכת מחשוב ומידע אפקטיבית מערכות מידע

 הגדרות ברורות של התקשורת הפורמאלית בין השותפים תקשורת פורמאלית 

 חלוקה ברורה ותומכת בשיתוף הפעולה אחריות וסמכות

 מוגדרים ותומכים בשיתוף הפעולה, בהירים תהליכי עבודה ונהלים

03 Interaction     |משתנים למדידת האינטראקציה 

תחושת  

 השותפות

 הרגשה של שותפות

 בין הדרגים

 אמון
 מידת האמון ההדדי

 הקיימת בבסיס היחסים

תקשורת ואיכות  

 השיח  
, הדדיות, כבוד, פתיחות

 הגינות ואינטימיות, אמפתיה

טיפול  

 בקונפליקטים  
 ניהול הקונפליקטים

 בצורה אפקטיבית

תהליכי קבלת  

 החלטות 

מידת השיתוף וההסכמה  

 בתהליכים אלו

 סובלנות
מידת הסובלנות להבדלים  

 אישיים ותרבותיים-בין

 הכלה
מידת ההכלה של תפיסות 

 שונות ורגישות לצרכים אישיים

PDI 
Power Distance Index 

מידת ההשפעה של ההירארכיה  

על איכות האינטראקציה וקבלת 

 החלטות
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04 Commitment    |משתנים למדידת מחויבות 

 מידת השקיפות ושיתוף המידע בין השותפים שקיפות

 ארגוני-מיקום שיתוף הפעולה בסדר העדיפויות הניהולי סדר עדיפויות

 י כל השותפים"השקעת המשאבים הדרושים ע משאבים

 פניות והשקעת זמן זמינות

 קשר בין רמת ההצהרה לרמת הפרקטיקה יישום בפועל

 התמודדות עם

 ניגודי אינטרסים  
 קיומם של כלים מובנים למניעה והתמודדות

ECA - Effective Collaboration Analysis Model 
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www.gevim.co.il 

   omri@gevim.co.il -גפן עמרי 

office@gevim.co.il 09-9577980 

 :  ייעוד הקבוצה

  יצירה והעצמה של שיתופי פעולה ושיתופיות בין

 .ומגזריםקהילות , ובתוך ארגונים

צמיחה ואחריות אישית  , לקדם תהליכי למידה

 . בכל הקשור לניהול מערכות יחסים

  להנחיל תפיסת עולם של הידברות ודיאלוג כערכי

  .ליבה וכדרך להשגת תוצאות אפקטיביות


