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 מושג

 אתגרהתארגנות סביב 

 הגדרה
את  המכתיבהארגון מתמודד  העימ דרישההתנהלות לפיה ה תהיא תפיס אתגרהתארגנות סביב 

  .ומשאבים בהואופן הקצאת  סמכויותהחלוקת  ,תפקידיםה

 רקע

ם להתמודד עם אתגרי יםמתקש תפקידים מוגדרים בעלותארגונים המתאפיינים ביחידות קבועות 
, ופוגע הארגוןבין המבנה לבין משימות  יוצר חוסר התאמהמצב זה חוצים את יחידות הארגון. ש

  .בהגשמת יעדיו

 םשאית האתגריםם השינויים באופי עגמישה כדי להתמודד תפיסת התנהלות ב קיים צורךלכן, 
 הארגון נדרש לטפל.

 מאפיינים

 :האלהאת המאפיינים בהתנהלותו מטמיע  אתגרארגון שמתארגן סביב 

דובר מ ,םימשתנ תגריםאניגוד לתפיסה של מבנה קבוע שמתמודד עם ב – אתגרהיוות סביב צ 
בחירת חברי הצוות נעשית לפי זיהוי הצרכים  .אתגרכמענה להתמודדות עם ה השנבנ צוותב

  1יחידות או ארגונים.מגוון י צוות המגיעים מרהמצריכים מענה, ולכן היא יכולה לכלול חב

יש את הידע ואת הסמכות לתכנן  אתגרבצוות שמטפל ל – אתגרה םעכולת מלאה להתמודד י 
   2.אתגר ווליישם תגובה לאות

נדרש  ,חידות וארגוניםיגוון ממכולים להגיע יברי הצוות חיוון שכ – נשי הצוותאין בלא מ אוםת 
את  ולסנכרןידע רלוונטי בלשתף משאבים ארגוניים, לנצל ביעילות כדי  הםיבינתיאום מלא 

   3.לאתגרבהתאם  םפעילות

התארגנות סביב אתגר מצריכה מחויבות מלאה של חברי הצוות לגיבוש  – כולנו באותה סירה'' 
  4 מענה, גם אם באחריותם תפקידים אחרים.

 

 .סוף

                                                      
היא גוף שהוקם במשרד ראש הממשלה לטיפול במפוני תוכנית ההתנתקות. מטרתה היא  לדוגמה, מנהלת סל"ע 1

בנושאי דיור חלופי, פיצויים, פרנסה וסיוע פסיכולוגי להסתגלות. לכן, בראש למפונים ביום שאחרי הפינוי  לדאוג
ל ומנכלי משרדי המנהלת עומדת ועדת היגוי בה חברים ראש המועצה לביטחון לאומי, נציגי צה"ל, משטרת ישרא

 מנהלת סל"עתר אר':  ממשלה רלוונטים.

מסייעים לדרי הרחוב ללמוד דרכי התמודדות עם משברים אביב יפו -בעריית תלאנשי היחידה לדרי רחוב לדוגמה,  2
לפרטים .ביטוח לאומי, קופות חולים וכדומה, כגון ה ומחוצה להאישיים ומפעילים את הגורמים המטפלים בקהיל

 . אביב יפו-אתר עריית תלנוספים על  היחידה ר' 

גורמים חיצוניים. החברה לדוגמה, חברת 'פרוקטר אנד גמבל' הפקידה חלק ניכר מפעילות החדשנות שלה בידי  3
מתאמת את פעילות החדשנות שלה באמצעות רשתות חדשנות המקשרות בינה לבין חברות, מכונים ויזמים 

 . TheMarker ,9/3/2008ר': א. שכטר,  פרטיים.

לדוגמה, המועצה הכלכלית בפינלנד היא מנגנון ליצירת שותפות בלתי פורמלית בין מגזרים. חברי המועצה  4
ה למרות שבמקביל להשתתפות במועצה הם ממלאים תפקידים בממשלה, בארגוני מעסיקים תמחויבים להצלח

 . בפינלנד המועצה הכלכליתר' תוצר מכון ראות:  עובדים.בארגוני ו

http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Hitnatkut/Odot.htm
http://www.tel-aviv.gov.il/Hebrew/Human/Homeless/Index.asp
http://world.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20080309_962146&layer=world&layer2=coupon&layer3=world
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2867

