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גישה אלטרנטיבית  -סכסוכי עבודה  •

מיפוי שחקנים ואינטרסים, התמצאות בתהליך•

יעדים לתהליך•

המומתכנון •

ופתרון סכסוכי עבודהמומטקטיקות וגישות פרקטיות בניהול •

?נושאי המצגת
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המשקלשיוויאתלהפרתמריץאיןצדלאף,איזוןנקודת=עבודהסכסוךאין•

עללשמוראינטרסהצדדיםלשני,הצדדיםביןוהכוחותהיחסיםבמערכת

השקט

אתלשנויהמביאכךהצדדיםאחדשלבאינטרסשינוי=עבודהסכסוךיש•

האיזוןנקודת

גישה אלטרנטיבית–סכסוכי עבודה 

3



סיבות פנימיות

מדיניות חדשה  •

פנימי-תהליכי / שינוי תפעולי •

כלכלית או תפעולית–התייעלות •

,  בעיות תקשורת במערכת היחסים•
בחינת  , שינוי בבעלי התפקיד, קשב

גבולות

פרשנות להסכם  •

סיבות אפשריות–גישה אלטרנטיבית –סכסוכי עבודה 
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סיבות חיצוניות

הפרטה  , סלולר, בזקראו–רגולציה •
במגזר ציבורי

מיכון תהליכים –שינוי טכנולוגי •
ביטול מקצועות, בתעשיה

–מדיניות של ארגון העובדים •
קיצור שבוע עבודה   , א"העסקת עובדי כ



:מ"שאלות ראשוניות לצורך מיפוי שחקנים בתהליך המו

מה באינטרסים השתנה כך ? מה נשתנה? למה אנחנו במצב הזה בכלל•

?שהאיזון הופר

?מי המשפיעים בתהליך•

?סמכות? היסטוריה אישית? עיסוק? יחידה? מה התפקיד שלהם? מי מולי•

?מתי כן מתי לא? למי אין? למי יש אינטרסים דומים לשלי•

שחקנים-ניתוח אסטרטגי 
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?מי עשוי להתנגד לתהליך•

? עם מי יש לשמור על תקשורת רציפה , תקשורת בתהליך•

•Play Maker-עם מי לא כדאי לשחק? עם מי משחקים  ?

שחקנים-ניתוח אסטרטגי 
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חברה טכנולוגית-במומשחקנים 

77

הנהלת קבוצה

ר"יו•
Xל "סמנכ•
א  "ל מש"סמנכ•

מ חברה"צוות מו

ל"מנכ•

א"ל מש"סמנכ•

א זוטר"מש•

יועצים•

עובדי החברה

קיבוצי ואישי

הנהלה

הסתדרות ארצי

עובדים

הסתדרות מרחבי

ועד עובדים

ר ועד"יו

ועד עובדים

חברי ועד

עובדי חברה

קיבוצי ואישי

צוות מלאתיאום 

מ מול הנהלה  "מו

בכירה לפני כל 

מהלך

הגדרת יעדי  •
–מ ברורים "מו

End Game
הגדרת טקטיקה •

ברורה

לשחק רק עם ה  •
Play Maker 

הערכות  •

לשביתה

•Play Maker 
לתאם עמדות•

לקבל מידע•

ר  "מתואם מול יו•

הועד

לשחרר חבל •

מ  "כשאופק המו

ברור

תקשור פנימי  •

מתואם

תקשורת רק אם  •

ועד מתקשר

לרתום למהלך

לקבל מידע•

לשמור בתהליך•

לא לספק מידע  •

לא לשחרר חבל

לרתום למהלך  •

לרכך מתנגדים•



מיקוד-יעדים בתהליך 
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?על מה לא ניתן להתפשר? מה הכי חשוב לנו•
?שלושת היעדים החשובים ביותר•
?כמה רחוק נהיה מוכנים ללכת עבורם? מה אנחנו מוכנים לעשות כדי להשיג את היעדים הללו•

?מה יחשב כהצלחה•
?עוד חופש ארגוני•
?עלות כלכלית מסוימת•
?סיום הסכסוך תוך זמן מסוים•
?מערכת יחסים אחרת גם לאחר הסכסוך•
?ביטול התניה? מסוייםמסר •

?Nice to have-כבענינומה נחשב •
חשוב להכיר את הנושאים  , כ נושאים קטנים שתמיד מציקים בעבודה השוטפת אבל אף אחד לא ישכב בשבילם על הגדר"בד

הללו מאחר וניתן להשיג אותם בשלבים שונים של התהליך  

תיאום ציפיות בתהליך•



שימוש בחלופות
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?למה חלופות•

?מ קיבוצי"כיצד בונים חלופות במו•
פשטות•

מספר נושאים מצומצם אך מקיף •
יותר מנושא אחד

לא מגזימים•

עבור שני  למוממביאה ערך •
!!!הצדדים

חסרונותיתרונות  

חושף את נטיות הצד השני
עשוי לחשוף את נטיותינו ואת רמת  

הנכונות שלנו לפשרות

מגדיל את מרחב הפתרונות

אם לא מוצג נכון יכול הצד השני יכול  

לבחור רק מה שמתאים לו  

cherry picking

מציג אותנו כגמישים
אם לא נבנה נכון מצמצם את רמת  

במומהאמון 

מוממאיץ 

יכול לסייע בניצול פערי מידע

מגדיר פרמטרים לפתרון



שימוש בחלופות
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?מתי לא נשתמש בחלופות•
המומכאשר אין לנו עניין בהאצת •

כאשר לא ניתן להביא ערך לשני הצדדים•

בניית חלופות מצריכה תכנון מוקדם ובסיס נתונים יציב

חשוב מאחר ויוצר מודעות  המומתכנון מוקדם של תהליך 
לחוזקותיךלחולשות אך בעיקר 

במומכאשר אתה חושב חזק אתה באמת חזק 



?מה כן עושים עם נתונים•

וכך מרוויחים את אמון הצד השנילפי הצורך שלנו משחררים נתונים באופן עניני •

תמיד קצת פחות ממה שמבקשים ממך אבל מספיק כדי לקבל תמונה•

?מה לא עושים עם נתונים•

זה מעורר חוסר אמון ותחושה של חוסר הוגנות שקשה לתקן לאחר  , לא מסרבים באופן אולטימטיבי•

מ"זה פשוט לא מקדם את המומכן ויותר מכך 

כ עוד דרישות"זה מעורר עוד שאלות ואח, לא נותנים גישה בלתי מוגבלת•

לא חושפים פרטים אישיים אם אין צורך•

נתונים ככלי לבניית אמון
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בעבודה עם נתוניםיתרונות•

מגדיל את מרחב הפתרונות הנראה לעין לכל אחד מהצדדים ובהתאמה את אזור שיווי המשקל בתהליך•

מחזק את מערכת היחסים, מעלה את רמת האמון בתהליך•

הופך דרישות לראליות ומונע מצב של דרישות מופרכות ומקל בקבלת החלטות–מכמת •

,  מאזן באופן אובייקטיבי או סובייקטיבי את הכוחות בין הצדדים•

"ידיים קשורות"עם מומאף אחד לא אוהב לנהל 

?  חסרונות•

יכול לעודד דרישות חדשות אם לא משחררים את הנתונים באופן המתאים•

נתונים ככלי לבניית אמון
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כלכלילמומגישות 
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על כל סעיף בנפרד  מומניהול –סעיףגישת סעיף •

ואז מחלקים  מהמוממגדירים תקציב מסגרת מוסכם כחלק –גישת תקציב מסגרת •
מגדירים עוגה ואז פורסים, לסעיפים השונים

כפתרון נקודתיבמומהגדרת תקציב לקבוצות סעיפים או נושא –גישת ביניים •

תקציב מסגרתסעיףסעיף 

זמן לתהליך
תהליך אינו  –ארוך 

מתכנס מהר

מרגע שהתקציב מוסכם  

קצר יחסית–

עובדים מעורבים בעלותללא מעורבות עובדיםעלויות

חשיפה לנתונים
פ רוב אין חשיפת  "ע

נתונים

עשוי לדרוש חשיפת  

נתונים לצורך בחינת  

העמידה בתקציב



?מה זה השטויות האלה•

?מה היתרונות בלוח•

מעודד אמון, כולם שותפים למיפוי ההסכמות והמחלוקות•

שפה משותפת אחידה•

ממקד את הדיון, כולם רואים את אותה התמונה כולל הפערים•

לא מחייב אבל מתעד כי אפשר לצלם בסוף•

לעיתים עשוי לעורר חשש שיש קיבוע? מה החסרונות שלו•

טקטיקת לוח מחיק
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המומשעת •

רמת הרעב בקרב הנוכחים•

התאורה בחדר•

הטמפרטורה בחדר•

גודל החדר, מבנה השולחן וצורת הישיבה•

אלוהים בפרטים הקטנים
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תודה על ההקשבה

גלעד הרוש

050-8150016
Gilad@gh-c.co.il

LinkedIn

mailto:Gilad@gh-c.co.il
https://www.linkedin.com/in/gilad-haroush-56229946/

