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  זה עובד– *ית אינטגרטיבית לפיתוח מנהליםנתוכ

 2003יוני , פורסם בספר המאמרים של כנס הדרכה

 

 מכבי שירותי בריאות,  מנהלת מחלקת הדרכה ופיתוח משאבי אנוש–נעמי יפהר 

  יועצת לניהול–תמר חושן 

 

יתים לע, אולם. תוכניות פיתוח מנהלים נועדו לשפר אפקטיביות ניהולית של המשתתפים בהן

אשר אין קשר של ממש בינה לבין המציאות ' בועה'קרובות מתנהלות תוכניות אלה כ

 .הארגונית

מנהלים המשתתפים בתוכניות מתקשים לתרגם את הנלמד בהן ליישום בחיי היומיום ואינם 

 .'on the job'מקבלים את התמיכה הנדרשת ליישום 

המשלבת , מנהלי ביניים מקצועיים נבנתה תוכנית פיתוח מנהלים למכבי שירותי בריאותב

מנהלי (ממונים ישירים : ים ביישום והטמעהבתמיכה של כלל הגורמים הארגוניים המעור

הבניית מעורבותם של גורמים אלה . ממוני מטה מקצועיים ומנהלי משאבי אנוש, )סניפים

ם אשר הכלים הנלמדים בה מיושמי, יצרה תוכנית אפקטיבית, כחלק אינטגרלי מהתוכנית

 .במהלכה ואשר יוצרת בסיס לקשרי חניכה מתמשכים עם מנהלים וממונים

 

 

 

 

 

התוכנית פותחה ובוצעה כאשר היתה הכותבת ראש תחום פיתוח ארגוני ומשאבי אנוש (*) 

 בקבוצת נירם גיתן
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 "מתחילים מהסוף: "חלק ראשון

 ממשובי המשתתפים

 "הכל פרקטי ומאוד ישים. אפשר להתחיל ליישם מיד" •

 "כל נושא עליו עברנו יש משהו שכבר התחלתי ליישםמ" •

 "העובדים ראו את השינוי שחל בי ממפגש למפגש" •

 "פתאום מצאתי את עצמי מדבר כמו מנהל" •

 "אני כבר מרגישה שינוי בקשר עם מנהלת הסניף ועם הצוות שלי" •

 "הרווח הגדול מהתוכנית היה זמן איכות עם המנהלת שלי" •

 

 )מנהלי סניפים(ממשובי ממונים ישירים 

 כיום שנינו מדברים באותם מושגים –התוכנית העלתה את אחראי היחידה מדרגה " •

 "ניהוליים

 לי לדבר עם אחראי היחידה גם על נושאים ניהוליים מהם התחמקנו עד אפשרההתוכנית  •

 "כה

 "וגם אני, באופן שונה) לאחראי היחידה(חברי הצוות מתייחסים אליו " •

 !"צמחו) אחראי היחידה(הם .  זה עובד בשטחתכלס" •

 

עלו מכל שמונה , המתייחסים באופן גורף לישימות ולאפקטיביות התוכנית, משובים כאלה

פסגת  – של מנהלים לשינוי בתפקודםההתייחסות החד משמעית . התוכניות שבוצעו עד כה

 .חלומותיו של כל איש מקצוע העוסק בתהליכי פיתוח מנהלים

שתרמו , כמו גם תהליכי העבודה הארגוניים, וכנית האינטגרטיביתבמאמר זה יוצגו מבנה הת

 .לאפקטיביות התוכנית
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 ? איך זה נראה–תוכנית אינטגרטיבית : חלק שני

  -  צרכים אינטגרטיביאפיון .1

תהליך אפיון הצרכים לתוכנית היה מקיף וכלל קבוצות מיקוד וראיונות עומק עם אחראי 

אנשי משאבי , ממונים מקצועיים, מנהלי סניפים, יחידות המיועדים להשתתף בתוכנית

 .אנוש במחוזות ומנהלים בכירים

בוצע ניתוח .  עליהם יש לתת מענה בתוכניתמטרת שלב זה היתה להבין מהם הצרכים

. ביכולות ובביצועים' מצוי'ל' רצוי'מעמיק של תפקיד אחראי היחידות ונבחנו פערים בין 

נבחנו הקשרים מערכתיים , משימות ואנשים, ותבנוסף להיבטים הקשורים בניהול צו

כמו גם שינויים ארגוניים , °360נלקחו בחשבון קשרי גומלין וממשקים . ארגוניים

 .אליים המשפיעים על תפקודם של מנהלי היחידות ועל הציפיות מהםואקט

כל אחד מהם עוסק באחד ממרכיבי , בעקבות התהליך נבנתה תוכנית בת שישה מפגשים

הדגש בכל אחד מהמפגשים היה על הקנית . המרכזיים של אחראי היחידההתפקיד 

 של השימוש תרגולכל מפגש כלל . מיומנויות וכלים בתחומים בהם אותרו פערי ביצוע

 .בכלים ודיון בדילמות ובקשיים נפוצים

לגביי כל נושא הוגדרו משימות ניהול אותן נדרש המנהל להתחיל ליישם כבר במהלך 

 .ולתכנן המשך יישום לאחר התוכנית' יעורי ביתש'התוכנית כ

 

  - תהליך התנעה אינטגרטיבי .2

להתאמת התוכנית , תהליך העבודה בכל מחוז התחיל בדיאלוג מול וועדת היגוי מחוזית

 .םייחודייולמאפיינים מחוזיים ' רוח המחוז'ל

ממונים , בכל מחוז התקיימה פגישת תאום והתנעה בה השתתפו חברי הנהלת המחוז

במהלך הפגישה הוצגו למשתתפים מטרות . וממונים מקצועיים, )מנהלי סניפים(ישירים 

חולקו חומרי הדרכה אותם מקבלים המשתתפים והוגדר , התוכנית ותכנים מרכזיים

 .תפקידו של כל אחד מהגורמים בתהליך

 

  - )מנהלי סניפים(תהליך חניכה על ידי ממונים ישירים  .3

היה להעצים ולחנוך את אחראי , כממונים ישירים, תוכניתתפקידם של מנהלי הסניפים ב

. היחידות על מנת לתמוך בתהליכי יישום ולקדם שיפור ביצועים כבר במהלך התוכנית

בתחילת התוכנית הגדירו הממונים עבור כל אחראי יחידה יעדים אישיים לשיפור ובוצע 

ת לתמוך בתהליכי החניכה ולהבטיח את על מנ. תיאום ציפיות לגבי תהליך החניכה
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במפגשים אלו נחשפו . התקיימו שלושה מפגשים בני חצי יום למנהלי הסניפים, איכותו

דילמות וקשיים נפוצים שעלו , שוב מנהלי הסניפים לתכני המפגשים כמו גם לדגשים

מנהלי הסניפים תודרכו לגבי המשימות אותן נתבקשו אחראי היחידות ליישם . במהלכם

כלים לבניית : לדוגמא(וכן דנו בכלים ובדרכים לביצוע תהליך החניכה ) 'שיעורי הבית'(

 ).כלים לניהול שיחת חניכה אפקטיבית, תוכנית חניכה

 

 תהליכי חניכה על ידי ממונים מקצועיים .4

הממונים המקצועיים . ממונה מקצועי במחוז, בנוסף לממונה הישיר, לכל אחראי יחידה יש

 .ך החניכה לאחראי היחידות בנושאים הנוגעים לניהול המקצועילקחו חלק בתהלי

 

 )Coach(חונך  .5

.  ניהולי רבןניסיומנהל סניף בעל , לכל אחת מהקבוצות של אחראי היחידות הצטרף חונך

החונך היה שותף פעיל בהכנה ובהנחיה של כלל המפגשים על מנת להגביר את החיבור 

 האישי ומניסיונהחונך הביא דוגמאות . 'שטח'בבין התכנים למציאות הארגונית וליישום 

נוכחותו של . לאופן בו מתנהלים הדברים במכבי שירותי בריאות, בכל נושא, והתייחס

העבירה מסר ברור לגבי חשיבותה ותרמה ליצירת דיון אמיתי , מנהל סניף בתוכנית

כונים להעשרת הפרספקטיבה הניהולית ולווידוא העברת מסרים נ, בדילמות אקטואליות

בין התוכנית לבין שאר ' איש הקשר'מנהל הסניף החונך היה גם . ובונים למשתתפים

הוא עדכן אותם לגבי תכנים מרכזיים ודילמות שעלו במפגשים . מנהלי הסניפים במחוז

. וסייע בקידום נושאים בהם נדרשה פעולה) כמובן תוך שמירה על אתיקה וסודיות(

העידו כלל , קב נוכחות מנהל בכיר במפגשיםלמרות הקשיים העלולים להתעורר ע

 .המשתתפים על תרומתו הגבוהה של המאמן לתהליך

 

 מנהלי משאבי אנוש במחוזות .6

הם עמדו בקשר שוטף . של התוכנית' אינטגרטורים'מנהלי משאבי אנוש בכל מחוז היו ה

מנהלי משאבי אנוש ניהלו . עם החונך ומנחת התוכנית וכן השתתפו במפגשי הממונים

תהליכי החניכה בסניפים ועדכנו את הנהלת המחוז לגבי תכנים מרכזיים שעלו מעקב על 

בחלק מהמחוזות הובילו מנהלי משאבי אנוש . ונושאים בהם נדרש טיפול מעמיק יותר

נציגי משתתפים , חברי הנהלה נוספים, ועדת היגוי מחוזית שכללה את מנהל המחוז
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 .ונציגי ממונים

 

 'מטה-קו'קשרי  .7

 תוך ניהול קשר ישיר עם מכבית פיתוח המנהלים נבנתה על ידי מחלקת הדרכה בתוכני

נציגי המחוזות היו מעורבים בבניית התוכנית ובאישורה וכך נמנעה תחושה . המחוזות

נבנתה תוכנית ,  ראשית.על ידי המטה' מונחתת'התוכנית  כי) שכיחה בתהליכים דומים(

שכלל ' התאמה מחוזית'חר מכן בוצע תהליך לא. בשני מחוזות' פיילוט'אחידה ובוצע 

וביצוע ) נציגי ממונים ומשתתפים, א"מש, מנהל המחוז(ראיונות של נציגי המחוז 

  . של כל מחוזםייחודייהתאמות נדרשות למאפיינים 

' בעלות'שימור תחושת ,  ניהול תוכנית כלל ארגונית אחידה ומאידךאיפשרתהליך זה 

 .במחוזות) ownership(חזקה 

 

  הבוגרים כקבוצת עמיתים לומדת–המשכיות  .8

 שינוהלו על ידי אחראי יחידות  ’on the job‘על מנת להבטיח המשכיות תהליכי למידה 

עוצבה בכל מחוז מסגרת למפגשי המשך עבור בוגרי התוכנית להמשך , והממונים עליהם

 .למידה

 

 'הערך המוסף '–חלק שלישי ואחרון 

 מתן איפשרהמשפיעים על תפקודם של אחראי היחידות אינטגרציה בין כלל הגורמים ה

 המאפיינים תוכניות פיתוח םהיישוקשיי . 'on-line'תמיכה מקסימאלית בתהליכי יישום 

התוכנית האינטגרטיבית יצרה בסיס . הופחתו במידה רבה וטופלו באופן מיידי, מנהלים רבות

עות תהליכי חניכה באמצ, חזק לתהליכי למידה המשכיים במחוז גם לאחר התוכנית

מתקיימים במחוזות תהליכי , על מנת לייצב תהליך זה. המבוצעים על ידי ממונים ישירים

תהליך זה . הכוללים מתן כלים  למנהלי סניפים לניהול פורום עמיתים לומד בסניפים, המשך

, יאפשר למנהלי הסניפים לקיים תהליך למידה המשכי הן ברמה האישית והן ברמה הסניפית

  .יפור ביצועי מנהלים לאורך זמןלש

 

 

 


