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 איזו שותפות מתאימה לי ביותר?

 בשיטה( 1לכוון )שלב עלינו חלטה לאיזה סוג שותפות ההבחנה בין סוגי שותפויות וקבלת ה

הנכון עבור המשך העבודה, לאחר קבלת ההחלטה על מידת הנחיצות של שותפות במיזם, והבנה כי שותפות היא הדבר 

, ולעצב את תהליך בחירת השותפים ובניית השותפות לפי סוג נכון יהיה להגדיר איזו סוג שותפות תהיה הנכונה ביותר

 . השותפות

 נוכל לבצע מיפוי שותפים ממוקד ונכון, שיסייע לנו להתאים את השותפות המדויקת עבור המיזם.לאחר סיום השלב הזה 

 נה של סוג השותפות המתבקשת והנלווים לה.הב –תוצר רצוי 

 :1סוגים שונים של רמות בשותפות

 

 

 

יעדים המטרות, ההמבוססת על חוזה של אספקת שירותים. גורם אחד שמבנה את הרציונאל, פורמאלית שותפות  – תן וקח

  אשר אמון על הוצאת השירות לפועל.מהות המיזם, וגורם מבצע את ו

ומסוגל לקנות שירותים מצד אחד של השותפות כך  הוא רוצה שיודע מה בדיוק לארגוןמצד אחד מתאים הסוג שותפות 

ארגון מוציא לפועל שיכול לתרגם את התכנון והמטרות לביצוע מצוין, לומאידך . שליטה מלאה על התהליךלארגון  תמאפשרש

 . מצד שני של השותפות חלק בקביעת המדיניות והחזון ולא מעוניין לקחת

שותפות המבוססת על החלפת ושיתוף מידע )פרסומים, וועדות עדכון וכיוב(, שיתוף משאבים מסוימים  – שיתוף פעולה

בשיתוף פעולה השותפות היא וקה בביצוע הפעולות. שאבים וכיוב(, וחל)שעות כוח אדם, בקשות משותפות לגיוס מ

מיישמים, לפי ההסכם הנחתם ביניהם, כל אחד את משימותיו שלו. שותפות זו תהה יותר, ובה שני הארגונים  סימטרית

 עבודה לפי ההגדרות שנקבעו. חוקי מושתת על בניית הסכמות פורמליות ו

לשותפות חד שמוכן לסימטריות, ומכוון לשת"פ עם ארגון במבנה דומה )בדרך כלל מתאימה סוג שותפות זה מתאים לארגון 

 צריך מידה גבוהה יחסית של פורמאליות ביחסים. מ, אך עדיין מגזרית(

 

שותפות המבוססת על ארגון שיודע מה החזקות והחולשות שלו, ומבין שיש לו מקום ופניות לשיתוף  – פעילות משלימה

פורמאלית  חציומשלב בדרך פעולה שייבצע השלמה. שיתוף פעולה מסוג פעילות משלימה מכיל את החזקות של כל ארגון, 

 תכנון וחשיבה משותפים. 

סוג שותפות זו מתאים לשותפות חד מגזרית בה כל ארגון עוסק בפרופסיה שונה ובפעילות שונה או שותפות פחות מורכבת 

, בעלי יכולת וויתור, האת השני תבין ארגונים משני מגזרים. השותפות מתאימה לארגונים אשר היכולות שלהם משלימות אח

 פתיחות לשינוי וחשיבה משותפת. 
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 שיתופיות פעילות משלימה  שיתוף פעולה תן וקח
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צורת שיתוף פעולה בה האחריות, התכנון והעשייה משותפים ומתחלקים בין כל השותפים. בשותפות זו  – שיתופיות

בסוג שותפות זה  הצדדים השונים שווים, ולכל צד משקל שווה בשותפות )גם אם רמות ההשקעה והמשאבים משתנה(.

 מגנוני שיתוף ידע ושקיפות ברמה גבוהה. , נה הדדית ברמה גבוהה ביותר בין השותפים, שפה משותפתישנה הב

כדי בסוג שותפות זה מתאים לארגונים אשר מוכנים לעבודה שיוויונית, בתכנון ובהוצאה לפועל, ובעלי משאבים מספיקים 

ואמון ברמה גבוהה. בנוסף, הארגונים השותפים  לנהל את השותפות, אשר דורשת רמת ניהול יומיומית, מנגנוני שקיפות

 צריכים לשאוף תמיד לסימטריה ומאזן כוח, לא משנה מה גודל הארגונים, ומה תרומתם למשאבי השותפות. 

 .בכדי להבין מה הבחירה הנכונה לשותפות, נבצע סימון עמדות על ציר השותפות 

 

 

 

 שיתוף פעולה פעילות משלימה שיתופיות תן וקח

 פורמאלי לא פורמאלי

שיתוף מידע 
 מינימאלי

 יצירת מידע 
 משותף ושיתוף מלא

תכנון ובנייה 
 במעמד צד אחד

תכנון ובנייה 
 משותפים

 אחריות משותפת
אחריות על הצד 
 המזמין

נדרש תהליך 
 לסיום השותפות

 סיום שותפות
 לפי חוזה

הבאת משאבים 
 משלימים

לקיחה או רכישה של 
 שירותים של צד אחד

צורך בניהול 
 הפרויקט

עלויות עסקה נמוכות 
 יותר

מעורבות מוגבלת 
 מעבר להסכם החוזי

מעורבות עמוקה 
 והתחייבות רצינית 


