
 עבודת צוות



 הגדרה

 מנהל; חבר במועצת מנהלים -דירקטור•

יֶרְקטֹוְריֹון• ים :בעברית) דִּ ,  מֹוֶעֶצת ְמַנֲהלִּ
ים וכן גם ים או ֶחֶבר ַהֶנֱאָמנִּ (  ֶחֶבר ַהְמַנֲהלִּ

  \בתאגיד, הוא ההנהלה העליונה
עמותה והוא הגוף הקובע את יעדי \חברה

 .  שלו הארגון והאסטרטגיה העסקית



 קבוצה ועבודת צוות

קבוצה המורכבת משני אנשים או יותר הנדרשים  •
.  לשיתוף פעולה על מנת שהצוות ישיג את מטרותיו

התוצאה נגזרת מקיומה של תלות הדדית בין אנשי 
  Larson & La Fasto 1989).) הצוות לשם הגשמת היעדים

עבודת צוות היא סתירה פנימית מהותית בחברה  •
 .המבוססת של הישגים אישיים

עבודת צוות בדירקטוריון נדרשת בתהליך קבלת  •
 .ההחלטות ונטילת האחריות

 



 ביחד ולחוד

קבוצה של שני פריטים שונים אשר קיימת   -דיאדה•
 .אינטרקציה כלשהי ביניהם

אדם הנוהג לפי נטיותיו האישיות    -אינדיבידואליסט•
 .ולא בהכרח לפי מה שמקובל על ידי אחרים

יְסט•  .ליווי מבצע ללא, מבצע יחיד, סולו נגן -סֹולִּ

 .לא נעזר באחרים, נוהג לבצע דברים לבד בהשאלה

 גם לסוליסטים יש מקום בקבוצה

 



 תלות הדדית

 מה משותף בין עבודת צוות וקונפליקט
 



 בואו נשחק

 

x 
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 מה משותף בין עבודת צוות וקונפליקט

 מ"אסטרטגיות של ניהול מו•

•I WIN 

 הגדלת העוגה•



 מימדים עיקריים

תהליכים הקשורים להשגת המטרה  : ביצוע העבודה •
או המטרות אותן אמור הצוות לבצע במסגרת  

חלוקת , דרכי הביצוע, המטלה עצמה: תפקידו
 .ארגון העבודה וקבלת ההחלטות , התפקידים

מתייחסת למרכיב האנושי הקשור  : מערכת היחסים •
וכוללת את אופי התקשורת , בהשגת מטרות הצוות

ציפיותיהם וקשייהם , הרגשתם, בין חברי הצוות
 .  בהתקשרות אחד לשני לצורך ביצוע עבודתם



 יתרונות
שיתוף הפעולה בין הפרטים יביא לניצול גבוה יותר של כוח  -סינרגיה•

מאשר אם היו מבצעים את אותה המשימה  , העבודה
יהיה בעל פחות חולשות כי יש השלמה בין חולשות   הטרוגני צוות)

 (. ס'אדיג) 2<1+1: זהו העיקרון הסינרגטי(. של הפרטים וחוזקות

 : תנאים לקיום עבודת צוות סינרגטית    

 .שאליה ינותבו מאמצי הצוות , מטרה משותפת ברורה ומוסכמת 1.

 .  פעולה ועימות שיתןף, אקלים המאפשר אמון2.

 .מבנה ותהליכים לתקשורת קבלת החלטות ופתרון בעיות 3.

ולכן מטבעם , הם יצורים חברתיים, וכן מספר רב של בעלי חיים, האדם•
 .יעדיפו במקרים רבים לבצע משימות בחברה ולא לבד

 אחריות משותפת•



 חסרונות

במצבים מסוימים עבודה משותפת אינה יעילה יותר •
 מעבודה בנפרד

אנשים אשר אינם מסכימים ביניהם על המטרה •
 .המשותפת או על הדרך לממש מטרה זו

 קושי להעריך תרומת יחיד•



 בין מטרה ליעד

 מטרה יעד



 מנהיג  והגדרת תפקידים



 ששת הכובעים של דה בונו
במסגרת  . בקבוצות קבלת החלטות שיטת חשיבה שמטרתה שיפור תהליך 

הדמיוני שהם   בהתאם לכובע משחק תפקידים המשתתפים בדיון מבצעים,השיטה
 .  חובשים

 פ החוקים"מה מותר ע\מה אסור, לחפש את המידע העובדתי בלבד

 להתייחס לצד המשפטי והחוקי, לחפש רק חסרונות

 להסביר את הנושא מבחינה רגשית

 

 להציג תועלות, לבדוק רק את הצד החיובי

 

 לנסות למצוא רעיונות לפתרון

לסכם את הנושא משני צידיו ולהציג את הביקורות   ) לארגן את כל המידע

 (על שני צידיו



 עבודת צוות  

 כוחה של קבוצה משמעות חלוקת התפקידים



 תנאים הכרחיים לעבודת צוות

 תלות•

מיומנויות  •
 משלימות

הגדרות תפקידים  •
 וזיקות

 לייעוד ואתגר •

 למטרות•

 לשיטות•

 למבנה•

 דיון • לבקרה•

 פתרון בעיות•

תהליכי קבלה  •
 ויציאה

 הפקת לקחים•

 קבלת החלטות•
 אחריות לתוצאות •

 כבוד לשונות•

 סיוע ועזרה כערך•

 מידע חופשי•

 אמון•

בניה 

 חכמה
מיומנויות 

 צוות

 רוח הצוות    

 מחויבות    

מיצוי  

יכולות  

 הפרט



עבודת צוות של הדירקטוריון היא בקבלת  
 החלטות

 קוגניטיבי של בחירה מבין מספר אפשרויות היא תהליך קבלת החלטות•
 :שלבים•
 .איסוף הנתונים המשמשים בסיס לקבלת ההחלטה - נתונים איסוף•
למצוא קשר או   תהליך עיבוד של הנתונים שנאספו במטרה  -היתוך מידע•

בתהליך זה מחברים ומצליבים נתונים כדי לקבל הערכה טובה יותר  . קורלציה
 .של המצב

 .הצגה שיטתית של החלופות העומדות על הפרק - גיבוש חלופות•
באמצעות בדיקת  , השוואה בין האפשרויות - שקילת החלופות השונות•

שקילת החלופות היא לעתים פעולה  . יתרונות וחסרונות של כל אחת מהן
לעתים מסייעת  , ולעתים נעשית בצורה שיטתית ומורכבת, אינטואיטיבית

בשלב זה יכול להתבצע  . מערכת תומכת החלטה או יועץ מקצועי בתהליך זה
בהתאם לכמות ומהימנות  , תועלת-ניתוח סיכון או תועלת-ניתוח עלות  גם

 .המידע הקיים
 .קבלת ההחלטה על ידי בחירת החלופה המועדפת - בחירת חלופה•

 

 




