שאלות מנחות ליצירת מערכת הסכמות לשיתו פעולה

1

כתבו :עינת לוי ותמי רובל – ליפשי
 .1מטרת המסמ:
מטרת מסמ זה היא להגדיר את אופי שיתו הפעולה בי הצדדי .המסמ מתייחס למאפייני
שיתו הפעולה אשר שני הצדדי מעונייני להגדיר בשלב זה :מבנה שיתו הפעולה ,תחומי
האחריות של הארגוני ,דרכי ההתקשרות וקבלת ההחלטות בפרויקט המשות ,היק פרק הזמ
לקיו הקשר ,דרכי התמודדות ע קונפליקטי ואופ פירוק השיתו הפעולה.
 .2תיאור הפרויקט המשות :כדאי להתמקד בשאלות הבאות:
•

מי הארגוני המשתתפי ונציגיה הרשמיי;

•

מהו אופי הפרויקט )מת שירותי ,כנס ,סדנאות ,קורס ,אירוע;(...

•

מהו היק הפעילות המשותפת )גבולות גיאוגרפיי ,מול אילו מוסדות מהו קהל היעד,
טווח הזמ הרצוי למימוש תוכנית פעילות ,פרק זמ ההתקשרות.

•

מהי מטרת הפעילות המשותפת )למשל ,חיזוק אוכלוסייה ,שינוי מודעות(...

•

מהי הצלחה? מה יחשב כהצלחת הפרויקט המשות? מומל לסמ קריטריוני
אובייקטיביי ויעדי )למשל ,מספר משתתפי ,שינוי חקיקה ,משובי ,סקר(...

 .3מבנה שיתו הפעולה:
מהי חלוקת תפקידי ותחומי אחריות:
•

מי מספק אילו שירותי /משאבי )כס ושווה כס(?

• מה תחומי האחראיות והסמכות של כל אחד ועל מי מוטלת האחראיות הכוללת) .נית
לצר רשימה או טבלה המסכמת את המשימות /מטלות העיקריות בפרויקט על מנת
להקל על חלוקת התפקידי(.
צד ג' :במקרה שקיי צד נוס שאינו חלק מיחסי שיתו פעולה אלו ,א& מספק משאב ספציפי
)כמו מקו התכנסות( כדאי להגדיר מה סמכויותיו ומי מנהל כלפיו את הקשר.
צוות תפעולי משות :בחלק מהמקרי קיי צור& בהקמת צוות תפעולי משות )למשל צוות
רכזי( לצור& קידו אספקטי שוני בפרויקט )כגו :יחסי ציבור ,גיוס משאבי ,קידו בפועל
של החלטות ,עזרה ותמיכה לחבר הארגוני המשתתפי ,שמירה על תקשורת סדירה( .במקרה
כזה כדאי לפרט מי חבר בצוות ומה תחומי אחריותו וסמכותו.
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כל הזכויות שמורות לשתיל ,שירותי תמיכה וייעו לארגוני לשינוי חברתי ,מיסודה של הקר החדשה לישראל
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 .4תהלי קבלת החלטות:
לעיתי הגו המקבל את ההחלטות הוא פורמאלי )ועדת היגוי( ולעיתי בלתי פורמאלי )תקשורת
ישירה בי ראשי הארגוני( .כמו כ ,לעיתי ישנה הבחנה בי החלטות מדיניות להחלטות
שוטפות .לנוחיותכ ,הפרדנו בי שני הסעיפי.
החלטות מדיניות :מטרת סעי זה היא להגדיר היכ מתקבלות החלטות עקרוניות )כגו:
התרחבות הפרויקט ,שינוי מטרותיו או דרכי פעולתו( ומה ה הקווי המנחי לקבלת החלטות
אלו.
כדאי להתמקד בשאלות:
•

מיה החברי בגו המקבל את ההחלטות?

•

מהי תדירות ההתכנסות )כל כמה זמ( ומהו מקו ההתכנסות?

•

מהו אופ קבלת ההחלטות )הצבעת רוב ,קונצנזוס ,זכות וטו(?

•

מה תחומי סמכויותיו של הגו המקבל את ההחלטות?

החלטות אופרטיביות :מטרת סעי זה היא להגדיר היכ מתקבלות החלטות נקודתיות ,שוטפות
הנודעות לניהול הפרויקט .באילו תחומי קיי חופש לכל אחד מהצדדי להחליט באופ עצמאי
ובאילו סיטואציות מצפי להתייעצות בי הצדדי?
כדאי להתמקד בשאלות:
•

מה ההחלטות הנמצאות בתחו סמכותו של כל צד )כלומר ,באילו תחומי קיי חופש
לכל אחד מהצדדי להחליט באופ עצמאי(?

•

באילו סיטואציות מצפי להתייעצות בי הצדדי?

•

באילו סיטואציות מצפי לקבלת החלטות אופרטיבית משותפת )במקרי אלו ,מיה
החברי בגו המקבל ההחלטות שוטפות?מ

•

מהו אופ קבלת ההחלטות )הצבעת רוב ,קונצנזוס ,זכות וטו(?(

 .5אופ ההתקשרות בי הצדדי :כדאי להתמקד בשאלות:
•

כמה זמ תתקיימנה פגישות עדכו?

•

מה סוגי המידע אשר הצדדי מצפי לקבל ,כיצד הוא יועבר )דוא"ל ,טלפו (...ובאיזו
תדירות?

•

איזה מידע רגיש יכול להיות חלק מהפרויקט וכיצד לטפל בו?

•

כיצד מועבר מידע לגורמי נוספי הקשורי לשיתו הפעולה מלבד הגורמי המממני
)ועד מנהל ,מועצה אזורית ,שותפי נוספי(?

•

מי מעביר את המידע ,ובאיזה תדירות?
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 .6התמודדות ע סכסוכי /מחלוקות וקונפליקטי :על מנת ליצור מסגרת להתמודדות ע
מצבי סכסו& או מחלוקת כדאי לקבוע מראש מהו האופ בו יידונו ויוכרעו נושאי שנויי
במחלוקת? רצוי לסמ מראש אד או גו שלישי ,המקובלי על שני הצדדי ,אשר יתרו ליישוב
הסכסו& )בצורה של בוררות ,גישור או ייעו( במידה והצדדי לא מצליחי להגיע להסכמה
בכוחות עצמ.
 .7התנהלות תקציבית :כדאי להתמקד בשאלות:
•

מה מקורות התקציב הקיימי?

•

באיזה אופ ומי מגייס את התקציב?

•

כיצד ינוהל התקציב המשות?

•

מהו אופ החלוקה וההעברה של הכנסות משירותי בתשלו שיסופקו במסגרת שיתו
הפעולה?

 .8דיווח לגורמי מממני :מהי חלוקת האחראיות לכתיבת דו"חות פעילות?
 .9פרסו והופעה באמצעי התקשורת :כדאי להתמקד בשאלות הבאות:
•

מי מייצג את השיתו הפעולה באמצעי התקשורת? )ייתכ ייצוג שונה באמצעי תקשורת
שוני(

•

מה הקווי המנחי לייצוג בתקשורת? )לדוגמא :להזכיר את מטרת שיתו הפעולה,
להזכיר את השותפי(

•

איזה סוג של קרדיט מצפה כל צד לקבל כאשר השיתו הפעולה מיוצג בכלי התקשורת או
באירועי ציבוריי?

•

איזו התייחסות תינת למעורבות של גופי נוספי הקשורי לפרויקט )משרדי
ממשלתיי ,עסקי ,גורמי מממני ,שתיל(?

 .10ביקורת ציבורית או תביעה משפטית:סעי זה נועד לקבוע מי נושא באחריות במקרה של
ביקורת ציבורית או תביעה משפטית? קיימות שתי אפשרויות:
•

האחת היא שאחד הארגוני נושא באחריות כוללת לפרויקט.

•

אפשרות אחרת היא חלוקת אחריות דיפרנציאלית( כל אחד לוקח אחריות בהתא
לסמכות שניתנה לו .במקרה זה מומל לקשור בי הסמכות לביצוע לאחריות לתוצאות
ולחזור לסעי קבלת ההחלטות )סעי  ((4מי שנושא באחריות לתוצאות בתחו מסוי,
ראוי שתהיה לו הסמכות לקבל החלטות באותו תחו.
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 .11הרחבת הפרויקט) :בהתא לסעי  (2במידה וקיימת שאיפה להרחבת הפרויקט כדאי לבחו:
•

אי& תתקבל ההחלטה על ההרחבה?

•

כיצד יחלוקו המשאבי שגויסו על ידי כל צד?

•

כיצד יעודכנו פרטי החוזה להתקשרות?

 .12פירוק שיתו הפעולה :מטרת סעי זה היא לקבוע פרוצדורה לבקשה לסיי את ההקשר.
כדאי לבחו:
•

מהו טווח הזמ בו צד המעוניי לעזוב את שיתו הפעולה נדרש להודיע על כ& בכתב
מראש לשותפיו? )על מנת שיתאפשר פירוק הקשר תו& צמצו הפגיעה בפרויקט
ומשתתפיו(.

•

מהו טווח הזמ בו צד המעוניי לעזוב את שיתו הפעולה נדרש להודיע על כ& בכתב
מראש לשותפיו? )על מנת שיתאפשר פירוק הקשר תו& צמצו הפגיעה בפרויקט
ומשתתפיו(.

•

במידה שאחד הצדדי מפר את תנאי שיתו הפעולה ,ואינו משת פעולה ע מגנו
ההתמודדות ע מחלוקות )ראה סעי  (6ישנ שלוש סוגיות עליה יש להסכי:
 .1מהו הפיצוי ,בכס או בשווה כס ,שמוסכמת על שני הצדדי כפיצוי הול על הנזק
שנגר.
 .2מהו פרק הזמ המוסכ על שני הצדדי למת הפיצוי?
 .3מהו גובה הפיצוי שיקבל הצד הנפגע?

•

אחרי פירוק הקשר ,מה יעלה בגורלו של המוצר המשות )חוברת ,ידע ,מומחיות(?
אפשרויות:
 oחלוקת הפרויקט )כל צד מחזיק בחלק עליו היתה לו סמכות(.
 oהפרויקט עובר לידי אחד השותפי.
 oהפרויקט נסגר ולא אחד מהשותפי אסור להמשי& לתפעלו.
o

המוצר עובר לצד שלישי מוסכ.

* לעיתי בעת ביסוס שיתו הפעולה אי מספיק מידע על מנת לקבוע מה יעלה בגורל המוצר
המשות .במקרה ואי אפשרות להכריע כעת ,מומל לקבוע מראש מועד לדיו בנושא במהל&
שנת הפעילות הראשונה.
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