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הידע הוא תוצר של התבונה האנושית. מקדמא, עסקו בני אנוש בפיתוח הידע. כך שבמרוצת 
הדורות הלכה והתפתחה ידיעת האדם וכפועל יוצא הקידמה בכל תחומי החיים והמדע. חלקו 
הארי של הידע נצבר במסגרת עבודתם של אנשים. בכך, נוצר הקשר ההדוק בין העבודה לידע. 
כל עובד פועל במלאכתו עם ידע ונדרש לשימור הידע, לעדכונו ולפיתוחו. במציאות חיינו היקף 
הידע ומורכבותו, כמו-גם מעברם של עובדים ממקום למקום או פרישתם, מחייבים טיפול סדור 
ושיטתי בתחום ניהול הידע. גם בשגרה ניהול הידע מביא לניצול יעיל ונכון של משאבי הארגון 

וגם לתוצאות טובות יותר.

בתקופה זו אנו בעיצומה של יישום רפורמה מקיפה בשירות המדינה. הנושאים הם רבים וישנם 
יותר. בתחום ניהול הידע סברנו שהוא מן החשובים ובעל קשר  כאלה שיטופלו בעת מאוחרת 
הדוק לניהול ההון האנושי. כעת, מונח בפנינו המדריך למנהל המחזיק בתוכו עקרונות, הגדרות 
וכלים מעשיים. הוא קצר במילים אך מכיל בתוכו עיקרים הפותחים שערים לעולם תוכן זה בפני 

המנהלים בשירות המדינה.

וניהול ידע בנציבות בניהולה של דר׳ איריס נחמיה.  התברכנו אפוא בעוד תוצר של אגף תורה 
תודות והוקרה לאיריס על עשייתה הרבה שמהווה מיסודות הרפורמה. תודות גם לגב׳ עינת אל-

נתן ונעמה פרינס על מלאכתן הרבה והאיכותית בגיבושו של מדריך זה

משה דיין

דבר נציב שירות המדינה
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"כאן, את מבינה, עלייך לרוץ כמיטב כוחך כדי להישאר באותו המקום. אם רצונך להגיע למקום 
אחר, עלייך לרוץ לפחות במהירות כפולה מזו" )מתוך: עליסה בארץ הפלאות(

במציאות הארגונית של ימינו, ארגונים נדרשים להימצא כל העת בתנועה ולהמציא את עצמם 
מחדש בכדי לאפשר את קיומם ולהצליח בתחומם. ידע הינו משאב מרכזי שיש לנהלו כמו כל 
משאב חשוב אחר בארגון. ניהול הידע מסייע בפיתוח תרבות ארגונית המעודדת חדשנות, טיפוח 

אקלים של שיתוף בידע, למידה ארגונית, פתיחות והזדמנויות ליצירת ידע חדש. 

החדשנות  את  מובילים  ולמעשה  חדשות  יוזמות  של  לצמיחתן  פורייה  קרקע  מהווים  אלה  כל 
הארגונית. בשירות המדינה, תחום ניהול הידע מהווה נדבך בלתי נפרד בתהליכי פיתוח ומיצוי 
ההון האנושי. "הידע מהווה מרכיב מרכזי במקצועיות העובד, בהתפתחותו המקצועית, ביכולתו 
לבצע מגוון של תפקידים ולתרום לעמידת שירות המדינה במשימותיי הרבות. הוא מהווה רובד 
ובממשקים ארגון  קבוצה  פרט,  של  בהקשר  ומנוהלת  שיטתית  מקצועית,  בעבודה  משמעותי 

ביניהם. 

מדריך זה סוקר באופן תמציתי את תחום ניהול הידע ונועד לאפשר לך היכרות עם התחום ועם 
מגוון הכלים שעומדים לרשותך על-מנת למצות את הידע ביחידתך ולסייע ביצירת ידע חדש. 
עבור כל אחד מהכלים הרשומים במדריך זה, פותחו מדריכי הפעלה ייעודיים. מדריך זה הינו חלק 
מפעילות רחבת היקף בשיתוף גורמי מטה מרכזיים, לפיתוח תחום ניהול הידע בשירות המדינה 

שהינו חלק מתוכנית הרפורמה בניהול מנגנוני ההון האנושי.

נעמה     ולגב'  ידע  וניהול  תורה  באגף  הידע  מנהלת  נתן  אל  עינת  לגב'  מאוד  להודות  רוצה  אני 
פרינס, עובדת האגף, שעמלו רבות על כתיבת מדריך זה.

בכל  וכן  יחידתך להטמעת התחום  בליווי  בייעוץ בתחום,  לרשותך  עומד  ידע  וניהול  תורה  אגף 
שאלה ובקשה העולות בנושא. ניתן לפנות אלינו בטלפון: 02-6706134 או בדוא"ל 

km@csc.gov.il

בברכת נעשה ונצליח,

ד"ר איריס נחמיה,
ראש אגף מחקר, תורה וניהול ידע,

המטה ליישום הרפורמה, נציבות שירות המדינה

פתח דבר
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הארגון הלומד
בעידן הנוכחי, בו קצב השינויים בסביבה הולך וגובר, ארגונים נדרשים לאמץ יכולות הסתגלות 
והתמודדות עם שינויים בכדי להבטיח את הישרדותם. פיטר סנג'י, מתחום הניהול, טען כי 
והתחדשות,  למידה, פתיחות  לסגל תרבות של  על הארגון  יכולות  אותן  בכדי לאפשר את 

ולהפוך להיות "ארגון לומד".

״ארגון לומד הוא ארגון שאנשיו משפרים באופן מתמיד את יכולותיהם ליצור את התוצאות 
שהם באמת רוצים, ארגון שבו מטפחים דפוסי חשיבה חדשים ורחבים,  ושאנשיו לומדים כל 

העת יחד כיצד לראות את המציאות השלמה" )סנג'י, 1992(

ארגונית  למידה  עידוד  העובדים,  של  ובמומחיות  בידע  שיתוף  של  ארגונית  תרבות  טיפוח 
והפקת לקחים מפעילות העבר, מהווים נדבך חשוב עבור ארגון המעוניין להיות ארגון לומד. 
ניהול של הידע מסייעת לארגון להתאים את עצמו לקצב של  תרבות ארגונית המעודדת 

הצרכים המשתנים בסביבתו ולשמור על רלוונטיות ותחרותיות.

הקיים  הידע  את  למצות  לו  מאפשרים  בארגון,  ידע המוטמעים  ניהול  של  ותהליכים  כלים 
הארגונית  הלמידה  תהליכי  את  העת  כל  ולהזין  לאפשר  ובכך  החוץ,  מן  חדש  ידע  ולייבא 

לטובת פיתוחו של הארגון ומענה מיטבי לצורכי לקוחותיו.

שיתוף בידע

למידה 
ארגונית

הפקת 
לקחים

ארגון 
לומד
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מהו ניהול ידע?
ניהול ידע הוא אסטרטגיה ניהולית שנועדה למצות באופן מושכל את הידע הקיים ולייצר 

ידע חדש וזאת במטרה לשפר את פעילות הארגון ולאפשר לו לממש את החזון והיעדים 

תהליכים  ארגונית,  תרבות  בתוכו  מאגד  זה  אסטרטגי  תהליך  יעילה.  בצורה  הארגוניים 

עסקיים שבליבת הארגון ותשתיות אנושיות, פיזיות וטכנולוגיות תומכות.

יהיה מצוי בידי  ניהול הידע היא לגרום לכך שהידע הנכון  ניתן לומר כי מטרת  באופן כללי 
האנשים הנכונים בזמן ובמקום הנכון, וזאת בכדי שיוכלו לבצע את עבודתם על הצד הטוב 

ביותר.

ידע שונים לשימור הידע  ניהול  ושיטתית של תהליכי  נדרשת פעילות מתמשכת  כך  לשם 
וקידום החדשנות  ידע חדש  יצירה של  לעידוד  עובדי הארגון,  כלל  לשיתופו בקרב  הקיים, 

הארגונית.

תרבות ארגונית

תהליכים עסקיים

תשתיות תומכות

ניהול ידע
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מהו ידע?
מצוי  הידע  מן  חלק  הארגון.  של  ולהתפתחות  לפעילות  החיוני  רב  ידע  קיים  ארגון  בכל 
במקומות פורמאליים כגון מסמכים, נהלים ופרסומי הארגון. נהוג לכנות ידע מסוג זה "ידע 
גלוי" או "ידע מפורש" )explicit knowledge(. מעבר לכך, ישנו ידע רב הנמצא בראשיהם 
של האנשים העובדים בארגון והוא הניסיון והתובנות שצברו לאורך הדרך. זהו ידע בעל ערך 

.)tacit knowledge( "רב ונהוג לכנותו "ידע סמוי
איתור, תיעוד והפצה של הידע הסמוי הינם האתגר המשמעותי במאמצי ניהול הידע 

בארגון.

ידע גלוי

ניתן לייצוג על ידי מילים, מספרים או סימנים	 
ניתן לשמירה בתצורה אלקטרונית, כתובה, מוקלטת או באופן 	 

מוחשי אחר
ניתן להעברה בקלות, ללא תלות ביצרן המידע	 

ידע סמוי

ניסיון נצבר, מיומנויות, מחשבות, תפישות, רעיונות	 
מצוי לרוב בראשם של האנשים כך שאינו מוחשי	 
ההעברה תלויה ביצרן המידע ומועברת ישירות על-ידו	 
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Socialization

Internalization הפנמה
	 מעבר מידע גלוי לידע סמוי

	 ידע גלוי נלמד ע"י אדם אחר, 
עובר אצלו עיבוד ופרשנות והופך 

לידע חדש )למשל: תהליך למידה 
והכשרה(

מודל יצירת והעברת ידע בארגון
ישנם ארבעה תהליכים בהם ידע נוצר וזורם בארגון, תהליכים אלו מתרחשים בצורה ספירלית, כאשר כל העת 

הידע הארגוני הולך וגדל.

הפנמה שילוב

התערות חברתיתהחצנה

Internalization Combination

Externalization

ידע סמויידע סמוי

מוי
ס

ע 
יד

מוי
ס

ע 
יד ע גלוי

יד
ע גלוי

יד

ידע גלויידע גלוי

Externalization החצנה
	 מעבר מידע סמוי לידע גלוי

	 הבניה של הידע הקיים בראשיהם 
של האנשים לתבניות כתובות

)למשל: כתיבת תובנות, נהלים(

Combination שילוב
	 מעבר מידע גלוי לידע גלוי

	 צירוף של מספר מקורות ידע 
גלויים לכדי יצירת ידע חדש

)למשל: סקירת ספרות(

Socialization התערות חברתית
	 מעבר מידע סמוי לידע סמוי

	 ידע עובר בעל פה בין אנשים 
מבלי לעבור בדרך לפורמט

מוחשי )למשל: חניכה, קהילות 
ידע(

לי
יר

פ
ס

ך 
לי

ה
ת

תהליך ספירלי

תהליך ספירלי

פירלי
ס

הליך 
ת
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תהליכי ניהול ידע בארגון
ניתן לסווג את תהליכי ניהול הידע המתבצעים בארגון לשלוש קבוצות מרכזיות:

יצירה - יצירה של ידע חדש בארגון באמצעות למידה מגורמים חיצוניים, 
כדוגמת  פנימיים  דיונים  קיום  ובאמצעות  יועצים,  זרות,  ממשלות  כגון 
את  ומקדמים  בעיות  פותרים  בהם  עגולים  שולחנות  או  ידע  קהילות 

החדשנות בארגון.

יצירת מפגשים בין אנשים בארגון באופן פיזי ווירטואלי, בכדי  שיתוף - 
לעודד חילופי מידע וידע. כמו כן ליצור מנגנון המסייע לאנשים לאתר את 

הגורם הרלוונטי בארגון שהינו בעל הידע לו הם זקוקים.

ידע,  לכידת  של  תהליכים  ידי  על  בארגון  הקיים  הידע  שימור   - תיעוד 
אחסונו וקידודו באופן שיאפשר לשלוף אותו בצורה קלה ומהירה בעת 

הצורך.
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שלוש התשתיות
הטמעה ויישום של תהליכי ניהול ידע נשענים על שלוש תשתיות בסיסיות:

לשם הצלחת התהליך יש לוודא כי ניתנת תשומת לב לכל אחת מהתשתיות הללו בכל אחד 
משלבי העבודה, החל משלב התכנון, דרך שלב היישום וכלה בשלב ההערכה.

להיות  הידע  ניהול  על 
מוטמע כחלק בלתי נפרד 
הארגוניים  מהתהליכים 
ולהביא לשיפורם ולשיפור 

בהישגי הארגון.

באנשים  עוסק  הידע  ניהול 
ובידע ובניסיון שצברו לאורך 
הזמן, ושואף לקדם בארגון 
ושל  שיתוף  של  תרבות 

למידה.

מערכות טכנולוגיות תומכות 
תהליכי  בביצוע  מסייעות 
ניהול ידע כמו למשל אחסון 
נוחה  בצורה  הידע  של 
שיתוף  ומערכות  לשליפה 

וירטואליות.

תשתית טכנולוגיתתשתית אנושיתתשתית תהליכית



ניהול ידע: מטרות ויתרונות

פרק 2
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מטרת ניהול הידע
שיש  החשובים  המשאבים  אחד  הוא  הארגוני  הידע  ופועלים,  חיים  אנו  בו  המידע  בעידן 

בארגון, אם לא החשוב שבהם. היתרון היחסי של הארגון על פני מתחריו נקבע לרוב לפי 

המומחיות והניסיון שצבר הארגון בתחום פעילותו. אשר על כן, יש להשקיע בטיפול בידע 

הארגוני הנצבר כשם שהארגון מטפל בכל משאב ארגוני אחר.

מטרת העל של ניהול הידע בארגון היא להביא לשיפור ביצועי הארגון ולסייע לו להגשים את 

ייעודו וחזונו בצורה אפקטיבית ויעילה, זאת באמצעות שימוש מיטבי בנכסי הידע הקיימים 

בארגון ובאמצעות הבאת ידע חדש מחוץ לארגון העשוי לסייע לארגון במילוי משימותיו.

באופן מעשי, המשמעות היא שבאמצעות ניהול שיטתי ונכון של הידע הארגוני ובניית 

וקל  זמין  יהיה  הרלוונטי  הידע  בו  מצב  ייוצר  הארגון,  עובדי  בין  יעילים  שיתוף  מנגנוני 

יותר של  לאיתור עבור עובדי הארגון בזמן ובמקום בו הם נדרשים לו לשם ביצוע יעיל 

מטלותיהם.
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יתרונות ניהול הידע
ניהול יעיל של הידע הארגוני טומן בחובו יתרונות רבים הן לארגון והן לעובד:

יתרונות עבור הארגון

חסכון בזמן עבודה המושקע בחיפוש אחר מידע רלוונטי כולל חיפוש מומחים ובאחזור	 
  מסמכים 

מניעת עבודה כפולה המתבצעת ביחידות שונות בארגון 	 
למידה מניסיון העבר ומניעה של תופעת "המצאת הגלגל מחדש" פעם אחר פעם 	 
קבלת החלטות טובות יותר בהתבסס על המידע והידע הארגוני הנצבר 	 
התאמת הארגון למציאות המשתנה בעזרת עידוד חדשנות ויצירתיות בארגון	 
השלמת פערי הידע של העובדים הנדרשים להם לביצוע מטלותיהם 	 
מניעת טעויות וכישלונות לאור למידה מניסיון העבר	 

יתרונות עבור העובד

הזדמנות לקבלת הכרה והערכה על ניסיונו הנצבר ומומחיותו של העובד	 
יצירה וחיזוק של קשרים עם עמיתים לעבודה סביב נושאים מקצועיים	 
חיזוק הזהות התעסוקתית - פיתוח הידע האישי והמקצועי בתחום העיסוק של העובד	 
אפשרות להיוועצות בעמיתים בנוגע לדילמות מקצועיות במקום להתמודד איתן לבד	 



ניהול ידע: בשירות המדינה

פרק 3
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מורכבות סביבת העבודה בשירות 
המדינה

השאר,  בין  בה,  מתקיימים  ומאתגרת.  מורכבת  הינה  המדינה  בשירות  העבודה  סביבת 
המאפיינים הבאים:

גיוון תחומים ורב מגזריות
שירות המדינה מעצם טבעו נוגע בכל תחומי החיים במדינת ישראל. השירותים 
אותם הוא מספק מיועדים לכלל האזרחים, לעסקים ולבעלי עניין שונים מהארץ 

ומהעולם.

מבנה ארגוני מורכב והירארכי
שירות המדינה הינו ארגון המורכב מאוסף של משרדים ויחידות הפועלות כל אחת 
בפני עצמה. בנוסף, המבנה הארגוני בכל משרד הינו הירארכי ונוקשה, עם מידת  

הגמישות נמוכה עקב הסכמי עבודה ומעורבותם של ועדי עובדים.

מחויבות כלפי הציבור
לעובדי המדינה ישנה מחויבות אתית כלפי הציבור שמפקיד בידיו את ניהול 
ענייני ונכסי הציבור. אשר על כן, האינטרס המרכזי המניע את פעילותו הוא 
האינטרס הציבורי שתכליתו הענקת שירות טוב ויעיל לאזרחים. זאת בשונה 

מארגונים במגזר הפרטי המונעים לרוב מהצורך להשגת רווחים פיננסיים.

ערך מוביל - אחריות ושקיפות
העיתונות,  הציבור,  הכנסת,  מצד  לביקורת  העת  כל  נתון  המדינה  שירות 
בשקיפות  להתנהל  חובתו  לפיכך,  נוספים.  רבים  וגורמים  שונות  עמותות 

רבה ככל הניתן אל מול הציבור ולהביא להגברת האמון בו. 
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גופי מונופול
שירות המדינה הינו הגוף היחיד שמספק שירותים מסוימים לאזרחים ואיננו 
עומד בתחרות מול ארגונים אחרים. זאת בשונה מארגונים פרטיים שבדרך 

כלל מתמודדים על הלקוחות מול ארגונים מתחרים.

ריבוי בעלי עניין
מגוונים  וצרכים  אינטרסים  בתוכה  מקפלת  ממשלתיות,  החלטות  קבלת 
ולעיתים מנוגדים של בעלי עניין שונים. הפעילות בזירה מורכבת, מחייבת 

קבלת החלטות מאוזנת המשקפת את האינטרס הציבורי.

משמעות ההחלטות המתקבלות
משמעות  בעלות  השלכות  ישנן  המדינה,  עובדי  ידי  על  המתקבלות  להחלטות 
עצומה והשפעה רחבה על חיי האזרחים במדינה. המחירים של קבלת החלטות 
שגויות עלולים להיות כבדים מאוד ולהביא לפגיעה באיכות חיי האזרחים, תקינות 

החברה האזרחית ובמקרים מסוימים עד כדי פגיעה בחיי אדם.



ניהול ידע: עקרונות, הגדרות וכלים מעשיים. אגף תורה, מחקר וניהול ידע18

אתגרים בניהול ידע בשירות המדינה 

אופיו המיוחד של שירות המדינה, כמו גם תפקידיו ומטרות פעילותו, מציבים אתגרים להטמעה של פעילות 
ניהול ידע. בין האתגרים ניתן למנות:

חוסר תיאום בין משרדי הממשלה ויחידות הסמך
ממשק  מנגנוני  מאוד  מעט  וקיימים  בצורה"  כ"ממלכה  מתנהל  משרד  כל 

ושיתוף במידע וידע בין המשרדים ובתוך יחידות המשרד.

ריבוי תחומי תוכן
פעילות שירות המדינה נוגעת בכל תחומי החיים במדינה, ולכן הידע המקצועי 
במשרדים השונים מקיף תחומי תוכן רבים ומגוונים להם יש להתאים כלים 

ייחודיים.

תמהיל עובדים מגוון
הרקע ממנו מגיעים עובדי שירות המדינה הינו מגוון וטווח הגילאים שלהם 
העומדים  הוותיקים  העובדים  של  הידע  בשימור  אתגר  המציב  נושא  רחב, 

לקראת פרישה

תחושת דחיפות נמוכה לניהול הידע
בניגוד למגזר הפרטי, על קיומם של משרדי הממשלה לא קיים איום ממשי 
לשרידות. לכן הצורך להתייעלות נמוך ובהתאם תחושת דחיפות לניהול ידע 

ארגוני נמוכה.

החלפה תכופה של דרגי מנכ"ל
על פי רוב, עם כל החלפת ממשלה מתחלף מנכ"ל המשרד וחלק מהדרג 
הניהולי הבכיר, זאת בשונה מקצב תחלופת העובדים הנמוך בדרגים הנמוכים 
יותר. תמיכת הנהלה היא גורם קריטי להצלחה של הטמעת ניהול ידע.  ישנו 
ניהול הידע במקום גבוה בסדר העדיפויות של  נושא  אתגר רב לשמור את 

ההנהלה המתחלפת.



19 ניהול ידע: עקרונות, הגדרות וכלים מעשיים. אגף תורה, מחקר וניהול ידע

ניהול ידע במגזר הציבורי ברחבי 
העולם 

ממשלות רבות וארגונים ציבוריים מסביב לעולם מיישמים תהליכי ניהול ידע לצורך שיפור 

למחצית  קרוב  אצל  כי   OECD-ה שערך  סקר  הצביע   2003 בשנת  כבר  שלהם.  הפעילות 

בסדר  הראשונים  המקומות  חמשת  בין  נמצא  ידע  ניהול  בסקר,  שהשתתפו  מהמדינות 

בסדר  הראשונים  המקומות  חמשת  בין  להיות  צפוי  הנושא  נוספים  ובכ-26%  העדיפויות, 

העדיפויות תוך כשנתיים. כיום, משרדי ממשלה וארגונים ציבוריים מסביב לעולם מחזיקים 

יחידות ארגוניות האמונות על נושא ניהול הידע, מתוך הבנת חשיבות התחום ותרומתו לארגון. 

מספר דוגמאות:

 	.Cabinet Office -בריטניה - ישנה מחלקה לניהול ידע ומידע ב
פינלנד - במשרד התעסוקה והכלכלה קיימת מחלקת ניהול ידע המטפלת בהיבטים של 	 

ניהול נתונים, מידע וידע, מחקר ופיתוח, שירותים מקוונים, ועוד.
קיימת 	  המשפט,  בתי  במערכת  אשר  וטכנולוגיה,  אסטרטגי  לתכנון  בחטיבה   - סינגפור 

מחלקת ניהול ידע.
קנדה - מחלקת ניהול הידע מקדמת תהליכי יצירה, שיתוף ושימוש בידע הארגוני, מקדמת 	 

וממליצה על שיטות מיטביות  ולפרקטיקה  ידי תרגום של מחקר למדיניות  חדשנות על 
לניהול הידע.

 	 Office of Chief ארה״ב - סוכנות החלל האמריקאית )נאס״א( מאיישת עובד בעל התואר
.Knowledge Officer

ארגונים בינלאומיים - בבנק העולמי קיימת מחלקת ניהול ידע ולמידה שתפקידה לעצב 	 
מטעויות,  ולמידה  ארגונית  למידה  תהליכי  לקדם  בארגון,  ידע  ניהול  מדיניות  ולהטמיע 
קיימת מחלקה  באו״ם  ולמידה.  בידע  ליוזמות שינוי ארגוני הכרוכות  ומשמשת כחממה 
 Food and Agriculture Organization of the בתוך  הנמצאת  ומחקר  ידע  להעברת 
United Nations. היחידה אחראית על ייזום פעילויות ואירועים לשיתוף ידע בין גורמים 

שונים בתוך הארגון, ובין הארגון לבין גורמים חיצוניים.
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תועלות ייחודיות מניהול ידע בשירות 
המדינה

שיפור היכולת להנגיש מידע לציבור
ניהול הידע יאפשר הנגשה יעילה, אחידה ומובנת יותר של המידע והשירותים 

לאזרחים.

הגברת השקיפות
מהימן  מידע  לפרסום  בשקיפות  לפעול  יאפשר  ארגוני  הפנים  הידע  ניהול 

ומדויק יותר אודות התנהלותם של המשרדים.

שיתוף הציבור
תהליכי ניהול הידע עוסקים בין היתר גם בהבאת ידע מחוץ לארגון. הפעלת 
מנגנוני שיתוף וניהול ידע יאפשרו לממשל להיות קשוב יותר לרחשי הציבור 

ולשתף אותו במידה כזו ואחרת בתהליכי קביעת המדיניות.

Whole of government חיזוק תפיסה של
תסייע  המדינה  בשירות  שונים  גורמים  בין  קבועים  שיתוף  מנגנוני  יצירת 
בהפחתת הנטל הבירוקרטי על האזרח, ותוביל לתפיסת שירות ממשלתית 
לפיה האזרח נמצא במרכז השירות וכל הגורמים בשירות המדינה משלבים 

זרועות בכדי לתת לו את השירות המיטבי.

יגביר בקרב אזרחי המדינה את תחושת האמון בשירות המדינה  ידע  ניהול 
ואת שביעות הרצון מהשירותים אותם הוא מקבל.

המשכיות הפעילות בעת חילופי שלטון
לאורך  הנצבר  הידע  להנגשת  יביאו  המדינה  בשירות  ידע  ניהול  תהליכי 
השנים לטובת העובדים ומקבלי ההחלטות. הדבר יסייע לשמירת הרציפות 
והמשכיות הפעולה של משרדי הממשלה גם בעת חילופי שלטון, בהם על פי 

רוב ישנה תחלופה של חלקים מדרגי ההנהלה הבכירה.
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תרבות ארגונית
יצירת תרבות ארגונית של שיתוף ושימור ידע יוצרת קרקע בריאה להצלחת 

התהליך והטמעתו כחלק בלתי נפרד מדרך התנהלות הארגון.

שותפים
אנשי  כוללים  אלו  גורמים  לתהליך.  כשותפים  מפתח  גורמי  של  הירתמות 
משאבי אנוש, תכנון ואסטרטגיה, מחשוב ומומחי ליבה מתחום העיסוק של 

הארגון אשר תורמים באופן ייחודי לתהליך.

הנהלה
התמיכה  על  התהליך.  הצלחת  עבור  הכרחית  מההנהלה  מלאה  תמיכה 
להתבטא בפעולות כגון הקצאת משאבים, מתן תשומת לב ניהולית, מדידה 
בידע במסגרת הערכת  ושיתוף  ידע  ניהול  והוקרה למשל: שילוב של מדדי 

העובדים.

טכנולוגיה
לוודא  חשוב  ידע.  ניהול  לתהליכי  מאפשרת  פלטפורמה  הינה  הטכנולוגיה 
וידידותיים לשימוש. עליהם לתמוך בתהליכי  כי הכלים הטכנולוגיים נגישים 

העבודה ולא לסרבל אותם. 

גורמים מסייעים להצלחה
מה צריך בשביל לנהל ידע

מוטיבציה
הארגון  עובדי  ועידוד  מוטיבציה  ליצירת  וחדשניות  יצירתיות  שיטות  אימוץ 
התועלת  על  דגש  תוך  ידע,  של  ותיעוד  יצירה  שיתוף,  בתהליכי  להשתתף 

שתצמח עבור העובד מתהליכים אלו.

הטמעה
הטמעת תהליכי ניהול הידע כחלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה השוטפת, 

שגרות העבודה והנהלים הארגוניים.



ניהול ידע: ארגז כלים

פרק 4
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מהו סקר צרכי ידע?

התועלות הצפויות משימוש בכלי

Knowledge Auditסקר צרכי ידע

נכסי         	  של  העדכני  המצב  את  שיטתי  באופן  לבחון  המאפשר  אבחוני  כלי 
ומשאבי הידע הקיימים ואת מיקומם בארגון, צרכי הידע הנדרשים לארגון 

למילוי משימותיו ואת הפערים בין השניים.

הסקר בוחן את התרבות הארגונית ואת רמת הבשלות של הארגון בהיבטי 	 
ידע. בשלב הראשון משמש ככלי חשוב לסיוע בגיבוש אסטרטגיית  ניהול 
לפערים  בהתאם  הראשונות,  ההתערבות  נקודות  ובבחירת  הידע  ניהול 

המשתקפים ממנו.

עשוי 	  תקופתית  המבוצע  הסקר  הידע,  ניהול  פעילות  ולאורך  שני  בשלב 
לשמש ככלי יעיל לבחינת ההתקדמות וההשפעה של מאמצי ניהול הידע 

בארגון.

מיפוי הידע הקיים בארגון ומניעת מצב בו הארגון לא מודע לנכסי הידע שלו        	 
ולא עושה בהם שימוש.

זיהוי מצבי כפילות, וייתכן אף סתירות, בין פריטי מידע שונים.	 
זיהוי פערים בין הידע הנדרש לביצוע המשימות לזה הקיים.	 
בחירה מושכלת של נקודות התערבות לניהול ידע בהתאם לצרכי הידע של 	 

הארגון ומידת דחיפותם .
ביצוע חוזר של הסקר באופן תקופתי מאפשר מעקב וביקורת על ההשפעה 	 

של ניהול הידע בארגון ובחינה האם פערי הידע במגמת צמצום.

?
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כיצד מבצעים סקר צרכי ידע?

Knowledge Auditסקר צרכי ידע

1. שלב תכנון הסקר: 
או  כללית  מצב  תמונת  לקבל  בכדי  הארגון  כלל  הסקר–  היקף  קביעת  א. 

בחירת אזורי פעילות ספציפיים לבחינה בארגון.

ב. בחירת מתודולוגיות פעולה – שאלונים, קבוצות מיקוד, ראיונות אישיים או 
שילוב שלהם. בחירת המתודולוגיה תיעשה בהתאם למאפייני קבוצת הסקר 

ולתרבות הארגונית הנהוגה.

יש לנסח  ולמתודולוגיה שנקבעו  – בהתאם להיקף  ניסוח שאלות הסקר  ג. 
יעסקו  השאלות  הסקר.  מבוצע  בו  הארגוני  להקשר  המתאימות  שאלות 
בהיבטים של הידע הקיים בארגון ומיקומו )במערכות טכנולוגיות, מסמכים, 
ובתרבות  השוטפת  לפעילותם  לעובדים  הנדרש  בידע  וכיו"ב(,  אנשים,  אצל 
עלול  ש"ידע"  מכיוון  בידע.  ולשיתוף  לתיעוד  הקשורים  בהיבטים  הארגונית 
להצטייר כדבר מופשט שקשה לנסח במילים, ובכדי לוודא שמתרכזים בידע 
של  והמשימות  היעדים  של  בהקשר  השאלות  את  למקד  מומלץ  החיוני, 

העובדים בעבודתם השוטפת.

2. שלב ביצוע הסקר
צריך להיות קצר וממוקד.

3. שלב הסקת המסקנות מהסקר
התוצר של הסקר הוא מפת ידע של הארגון המשקפת את נכסי הידע הקיימים 
ומיקומם, בכדי שכלל עובדי הארגון יוכלו להיות מודעים להם ולעשות בהם 
שימוש. בשלב זה, יש לנתח את הפערים שעולים מהשוואת צרכי הידע לידע 
באמצעות  הפערים  לצמצום  פעולה  תכנית  תבנה  בהתאם  בארגון.  הקיים 
תהליכי ניהול ידע ולמידה ארגונית. התהליך חייב להסתיים עם תכנית עבודה 
מעשית, לרבות הגדרת האחראי ליישום ומדדי בקרה, שיאפשרו לארגון לעבור 

מידית לשלב היישום.
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טיפ לדרך!

מרבית הידע הארגוני המשמעותי הוא סמוי. הוא הידע המצוי בראשיהם של 
האנשים, אך הוא גם הקשה יותר לאיתור והערכה. השתדלו לגבור על הנטייה 
לפנות לדרך הקלה ולהקדיש את מירב תשומת הלב לידע הגלוי, אלא השקיעו 
זמן ומשאבים מספיקים למיפוי הידע הסמוי ומקורותיו- למשל על ידי מיפוי 

הכישורים האקדמיים, תחומי המומחיות, הניסיון והידע 
הליבתי של עובדי הארגון.

Knowledge Auditסקר צרכי ידע
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התועלות הצפויות משימוש בכלי

זיהוי אנשי מפתח המשמשים כתובת לשאלות בתחומי מומחיות שונים:
והפיכתו 	  שלהם  והמומחיות  הידע  לשימור  פעולות  ליזום  לארגון  מאפשר 

לחלק מהזיכרון הארגוני.
זוהי גם הזדמנות להוקיר ולהעריך את אותם עובדים על מומחיותם.	 

זיהוי "פקקי מידע" בהם יש קושי בזרימת המידע:
הזדמנות למציאת פתרונות לפתיחת הפקקים, בין אם על ידי ייעול תהליכים 	 

הקשורים לאותם קשרים, ובין אם על ידי יצירת "קשרים עוקפים" שיתנו את 
המענה הנדרש תוך הפחתת העומס על אותם צמתי מידע.

זיהוי "איי מידע"
מקומות בארגון שהינם בעלי ידע חיוני אך רשת הקשרים המקומיים קטנה 	 

ולכן המידע אינו מופץ ברחבי הארגון.
זיהוי קהילות ידע לא רשמיות המשתפות ביניהן מידע באופן שוטף.

 ייתכן והארגון ירצה להביא למיסודן של אותן קהילות באופן רשמי.	 

מהו ניתוח רשתות חברתיות?

Social network Analysisניתוח רשתות חברתיות

כלי )תרשים( למיפוי וניתוח נתיבים דרכם זורם מידע בין אנשים וקבוצות 
בארגון. 

את  מציג  החברתיות  הרשתות  מיפוי  תרשים  רשמי,  ארגוני  לתרשים  בניגוד 
רשתות  המציג  ארגוני"  רנטגן  "צילום  כמעיין  רשמיים,  הלא  הקשרים  רשת 
אמיתיות )פורמאליות ובלתי פורמאליות( הפועלות בארגון ולא תמיד ניתנות 

לזיהוי בקלות.

התרשים מציג גרפית: 
	 מי מקבל מידע ממי בארגון.

	 מי משמש כמוקד ידע או/ו מומחה שאצלו מצטבר הרבה מן הידע הארגוני.
	 אילו קבוצות פועלות באופן מבודד מבלי לשתף אחרים בארגון, בידע שלהם.

?
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כיצד מבצעים ניתוח רשתות חברתיות?

1.  שלב תכנון היקף המיפוי והניתוח: 
תוכן/  עולם  או סביב  או בקבוצה אחת מתוך המבנה הארגוני  בכלל הארגון 
תחום עיסוק מתוך פעילות הארגון. כאשר בוחרים בקבוצה מסוימת, חשוב 

לוודא כי כל העובדים הרלוונטיים לאותה קבוצה נכללים בתהליך המיפוי.

2. שלב איסוף הנתונים:
ישנן שתי שיטות עיקריות למיפוי כשלכל שיטה מגוון כלים: 

שיטת דיווח של העובדים- למשל על ידי מילוי שאלון המתייחס לשאלות א. 
ממי הם מקבלים ולמי הם מוסרים מידע בעבודתם השוטפת. 

שימוש בכלים אוטומטיים כמו למשל מעקב על תיבות הדוא"ל ובדיקה ב. 
ממי מתקבלים ואל מי נשלחים דברי דואר אלקטרוני.

3. שלב עיבוד הנתונים:
חברי  את  גרפי  באופן  המציגה  ייעודית  לתוכנה  מוזנים  שנאספו  הנתונים 
היכן  לזהות  קל  זו  בדרך  ביניהם.  ואת מערכת הקשרים  או הארגון  הקבוצה 
ממוקמים הקשרים חזקים, החלשים או היכן נמצאים "חורים ברשת". מי הם 

מוקדי הידע ואילו אזורים בארגון מתנהלים בצורה מבודדת.

4. שלב סיכום והסקת מסקנות:
בשלב זה נערך ניתוח מעמיק של התמונה המתקבלת וזיהוי המקומות בהם 
ייזום: הן בכדי להביא לזרימת מידע  יש צורך להתערב ולייצר קשרים באופן 
מיטבית לטובת פעילות הארגון, והן בכדי לבחון היכן חשוב להשקיע משאבים 

בכדי לשמר את הידע העובר בצמתים המרכזיים.

טיפ לדרך!

בארגון  המתקיימת  האמיתית  התמונה  את  מציג  חברתיות  רשתות  ניתוח 
מהותית  שונה  המתקבלת  והתמונה  יש  ומידע.  ידע  של  זרימה  של  בהיבט 
מהמבנה הארגוני הרשמי - מצב שכזה עשוי להצביע על כשל ארגוני כלשהו 
)ניהולי, מבני, תהליכי או אחר(. ביצוע מיפוי רשתות מהווה הזדמנות ללמוד 

עוד על כאבים ארגוניים, הרבה מעבר לתחום ניהול הידע.

Social network Analysisניתוח רשתות חברתיות
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מהן קהילות ידע?

התועלות הצפויות משימוש בכלי

Communities of practiceקהילות ידע

קבוצות אנשים בעלי אתגרים או אינטרסים משותפים, המתכנסות לצורך 

שיתוף בידע ויצירת ידע חדש. 

סוגי קהילות: 

 - ספציפית  משימה  לצורך  מענה  מתן  לשם  מתכנסות  אד-הוק:  קהילות   	

פתרון בעיה או גיבוש מסמך מדיניות. תקופת פעילות הקהילה קצובה וקצרה 

בזמן, ובסיום הפעילות מתקבל תוצר והקהילה מתפזרת.

בין  וידע מקצועי  רעיונות, מידע  קהילות מקצועיות: מטרתן היא החלפת   	

חברי הקהילה על בסיס מתמשך וארוך טווח. חברי הקהילה עשויים להגיע 

ממספר  או  הארגון  מאותו  מקצועות,  ממגוון  או  מסוים  מקצועי  מתחום 

ארגונים, בדרגים שונים המתכנסים בכדי להגביר את התיאום והשיתוף באופן 

חוצה ארגון או נושא.

בניית רשת קשרים על ידי יצירת חיבור בין מומחים מקצועיים בעלי עניין 	 
משותף באופן מאורגן, הפותח הזדמנויות להמשך שיתופי פעולה.

בין 	  למפגש  וסדירה  קבועה  פלטפורמה  באמצעות  מתמשכת  למידה 
ובהתפתחויות  בחידושים  והתעדכנות  ידע  החלפת  לשם  לתחום  עמיתים 

בתחום.

כפילויות 	  המונע  עניין  בעלי  או  שונות  מחלקות  בין  ותיאום  מידע  חילופי 
וחזרה על טעויות במקומות שונים בארגון.

העלאת רעיונות ופתרון בעיות תוך פרק זמן קצר יחסית.	 

ידע 	  יצירה של  ובכך מאפשר  קיימות  ומתן משוב על שיטות עבודה  דיון 
ושיטות עבודה חדשות ומביא לחדשנות בארגון.

?
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כיצד מפעילים קהילות ידע?

טיפ לדרך!

לקהילות ידע ישנו מחזור חיים הכולל חמישה שלבים מרכזיים:
הקהילה 	  עליו  הצורך  של  ברורה  הגדרה   – הפוטנציאל   / הצורך  זיהוי 

מבקשת לענות, זיהוי משתתפים רלוונטיים לקהילה, הגדרת היקף ושיטת 
הפעולה של הקהילה.

פתיחות 	  לאפשר  בכדי  הקהילה  חברי  בין  אמון  יצירת   – הקהילה  גיבוש 
להשתתפות  הקהילה  חברי  של  והנעה  רתימה  המכניזם,  בניית  ושיתוף, 
מפגשים  אל-פנים,  פנים  מפגשי  להיות  עשויים  הקהילה  מפגשי  פעילה. 
הוא  )האחרון  השניים  של  שילוב  או  טכנולוגית  פלטפורמה  באמצעות 

המומלץ ביותר(.
הגעה לבשלות – הקהילה מקבלת חיים משל עצמה, נוצר שיח ער המחייב 	 

לשמור על גבולות הדיון בכדי לא לאבד את היעילות של הקהילה. בשלב זה 
חשוב לתעד ולארגן את הידע שנוצר בקהילה.

על 	  'אצבע  עם  להיות  יש  גבוהה  פעילות  רמת  על  בכדי לשמור   – שימור 
המשתתפים  כי  ולוודא  לדיון  וחדשניים  חדשים  נושאים  להעלות  הדופק', 
ממשיכים להרגיש תחושת ערך בהשתייכותם לקהילה. לרוב יש צורך לרענן 
חדשות  למציאויות  הקהילה  את  ולהתאים  חדשים  בחברים  השורות  את 

שנוצרות.
דעיכה – הקהילה מסיימת לתפקד כקהילה. הדבר יכול לקרות כאשר היא 	 

עם  התמזגה  מהארגון,  כחלק  מוסדה  עליה,  שהוטל  התפקיד  את  סיימה 
להתקיים  חדלה  סתם  או  קהילות  תתי  למספר  התפצלה  חדשה,  קהילה 

מחוסר עניין.

טיפוח נכון של קהילות ידע צריך לשמור על איזון עדין בין ניהול הקבוצה 
לבין מתן האפשרות להתנהלות חופשית. 

	 מחד, ללא תמיכה, עידוד והכוונה של מנהל הקבוצה יש סכנה שהקבוצה לא 
תתפתח או לא תמצה את הערך הגלום בה בפוטנציאל 

באופן  להתנהלות  מרחב  מספיק  לקבוצה  שנשאר  לב  לשים  יש  מאידך,   	
לא  ובכדי  הטבעיים  החברתיים  הקשרים  באבדן  להסתכן  לא   בכדי  טבעי, 

לכפות כללים נוקשים שעלולים לחסום את הפתיחות והיצירתיות

Communities of practiceקהילות ידע
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מהו ראיון עזיבה?

התועלות הצפויות משימוש בכלי

Exit interviewראיון עזיבה

את  או  הארגון  את  לעזוב  המתעד  עובד  של  הידע  לשימור  המיועד  כלי 
תפקידו.

בעוד שבעבר ראיונות עזיבה כללו מיקוד בנושאים הקשורים למשאבי אנוש 
בלבד, כיום הנטייה היא להסב את השימוש בהם לשימור הידע של העובד 

טרם עזיבתו.

ראיון עזיבה דורש משאבים רבים מן הארגון, וברוב המקרים לא ניתן ליישם את 
התהליך על כל אחד מהעובדים העוזבים. לפיכך, נדרש לבצע הליך מקדים 
שבו ייקבע מי הם העובדים שיש תועלת רבה יותר בשימור הידע שלהם 
שהם  עובדים  ייחודי,  ידע  בעלי  עובדים  רב,  ותק  בעלי  עובדים  )למשל: 
יהיו בעדיפות  המבצעים היחידים של תפקיד מסוים בארגון(. עובדים אלו 
גבוה יותר לקיום ראיון עזיבה, בעוד שלעובדים אחרים שעוזבים את הארגון 

ניתן לבצע גרסאות מקוצרות של התהליך הדורשות פחות משאבים.

נמצא 	  לא  כבר  שהעובד  שלמרות  כך  העוזב  העובד  של  הידע  שימור 

בארגון, הידע והניסיון שצבר במהלך עבודתו, ככל שהדבר מתאפשר, עדיין 

משמשים את הארגון ועובדיו.

קיצור תקופת הלמידה של העובד החדש הנכנס לתפקיד.	 

מניעת חזרה על טעויות עבר והמצאת הגלגל מחדש.	 

מניעת אבדן של ידע ייחודי שמצוי בידי עובד אחד בלבד.	 

הזדמנות למתן הוקרה והערכה לעובד שצבר ניסיון ועשייה בארגון, ולסיים 	 

את תקופת ההעסקה בתחושה של משמעות גדולה.

?
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כיצד מבצעים ראיון עזיבה?

Exit interviewראיון עזיבה

הדרך היעילה ביותר לביצוע ראיון עזיבה היא באמצעות שיחה פנים מול 
פנים של המראיין עם העובד העוזב. ניתן להסריט או להקליט את השיחה, 

או להעלות את סיכום הדברים על הכתב.

1. שלב התכנון: קביעת השאלות אשר יישאלו והתנאים המתאימים לביצוע 
הראיון מבחינת המיקום, המראיין, העיתוי וכיו"ב.

2. שלב ביצוע הראיון: יכלול התייחסות לשני סוגי ידע: לידע המקצועי של 
לתחום  הקשור  הידע  הוא  המקצועי  הידע  משלים.  רלוונטי  ולידע  העובד 
ההתמחות של העובד ותחומי האחריות שלו במסגרת תפקידו, תובנות שלו 
מהניסיון שהוא צבר ועצות כיצד נכון לבצע את התפקיד בצורה יעילה. הידע 
המשלים הוא ידע אודות אנשים וגורמים שהעובד מצוי עמם בקשר במסגרת 
עבודתו השוטפת, רשימת מערכות ממוחשבות בהם הוא משתמש במסגרת 
עבודתו והנחיות להפעלתן, מקורות מידע בהם הוא נעזר לצורך ביצוע תפקידו 

ופרטים נוספים הנראים לו כחשובים לציון.

יש  הראיון  תוצרי  בעקבות  הלקחים:  והפקת  המסקנות  הסקת  שלב   .3
מתוך  התכנים  מהם  בעקבותיו.  לבצע  שנדרש  הפעולות  מהן  להחליט 
הראיון שיש להעביר הלאה ולמי? למשל האם ישנם תכנים שרלוונטיים ליתר 
עובדי הצוות/יחידה או רק למחליפו של העובד העוזב? אילו הרשאות נדרש 
להגדיר למערכות הממוחשבות השונות ולמי הן יינתנו? אילו אנשי קשר נדרש 

לעדכן על עזיבת או החלפת העובד?

הטיפול  מעגל  את  להשלים  חשוב  העזיבה,  לראיון  תועלת  שתהיה  בכדי 
ולוודא את ביצוען של הפעולות הנגזרות ממנו שצוינו לעיל.
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טיפ לדרך!

עזיבה של עובד היא אירוע רגיש, בין אם היא נעשית מרצונו של העובד 
ועל אחת כמה וכמה כשהדבר נעשה שלא מרצונו. בעת תכנון ראיון העזיבה 
יש צורך לקחת בחשבון את המורכבות והרגישות הזו. כך למשל, חשוב לבחור 
מראיין שלעובד העוזב יהיה נוח לחלוק עימו את המידע שברשותו. ייתכן 
מחוץ  או  מתוך  אחר  אובייקטיבי  מראיין  או  לעבודה  עמית  זה  שיהיה  ועדיף 

לארגון, ולא המנהל של העובד העוזב.

Exit interviewראיון עזיבה
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מהו תהליך תחקיר ולמידה?

After action review

להפיק  במטרה  משמעותי  פרויקט  או  פעולה  לאחר  המתקיים  תהליך 
הביצועים  את  לשפר  בכדי  הכישלונות,  או  ההצלחות  מהעשייה,  לקחים 

לעתיד.

התהליך מבוסס על מתודולוגיית After Action Review שפותחה בצבא 	 
ארה"ב והפכה לשיטה מובילה לתהליכי תחקיר ברחבי העולם.

תהליך התחקיר נערך במסגרת מפגשי קבוצות מיקוד מצומצמות.	 
לכל חברי הקבוצה חייב שיהיה חלק משמעותי בפעילות שבמוקד התחקיר.	 
במהלך המפגש מתבצעת חשיבה רפלקטיבית על ההתנסות שעברו חברי 	 

תובנות.  וגיבוש  סיבות השורש של ההחלטות שהתקבלו  איתור  הקבוצה, 
באופן זה ניתן לשחזר הצלחות ולמנוע טעויות עתידיות.

המפגשים מתבצעים באווירה פתוחה ונינוחה מתוך כוונה ללמוד כיצד נכון 	 
לבצע את הדברים בעתיד, ולא מתוך כוונה לאתר אשמים.

?

התועלות הצפויות משימוש בכלי

שיפור מתמיד של פעילות הארגון על ידי שחזור של הצלחות ומניעתן של   	 
טעויות.

מניעת מצבים של "המצאה מחדש של הגלגל".	 
הקשרים 	  של  רחבה  בקשת  ליישום  הניתנות  מערכתיות  תובנות  הפקת 

בארגון.
עידוד תפיסת הארגון הלומד.	 
שינוי תדמית תהליך התחקיר מתהליך מאשים לתהליך מעצים.	 
ושימושי 	  אדיר  מאגר  מהוות  זמן,  לאורך  הנצברות  התחקירים  תוצאות 

ומקבלי ההחלטות  של  תובנות ארגוניות המשמש את כלל חברי הארגון 
בעבודתם הארגונית.

תהליך תחקיר ולמידה
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After action reviewתהליך תחקיר ולמידה

כיצד מבצעים תהליכי תחקיר ולמידה?

1. שלב התכנון:
קביעת מנחה הקבוצה ורשימת המשתתפים הרלוונטיים לדיון על פי נושאים. 

על מנת לאפשר 	  הניתן  ככל  יהיה מצומצם  מומלץ שמספר המשתתפים 
דיון פורה בו כל אחד מקבל הזדמנות להביע את דעתו באופן חופשי ופתוח. 

שאינו 	  אובייקטיבי  גורם  יהיה  שהמנחה  מומלץ  לדיון,  מנחה  קביעת  בעת 
חלק מצוות הפרויקט.

2. שלב ביצוע התחקיר: 
שלב זה בנוי מארבע שאלות מרכזיות: 

מה ציפינו שיקרה? א. 
מה קרה בפועל?ב. 
מה הפער בין השניים, ומהם גורמי השורש לפער הזה?ג. 
אילו תובנות ניתן ללמוד מכך לעתיד? ד. 

ולוודא שהשיחה נשארת  להוביל את הדיון  הוא  תפקידו של מנחה המפגש 
ממוקדת בשאלות הנידונות, שדעותיהם של כלל משתתפי המפגש נשמעות 
ושנשמרת אוירה פתוחה ועניינית ללא הטחת האשמות. המנחה לא מספק 

תשובות לשאלות.

3. שלב הסקת המסקנות:
לאחר מפגש התחקיר יש לעבד את התובנות שעלו בו ולהנגיש אותם לעובדים 
הרלוונטיים בארגון בכדי שיוכלו לעשות בהן שימוש בעתיד. הנגשת התובנות 

מתבצעת בדרך כלל באמצעות מערכת תובנות ארגונית.

לוודא  יש  בעבודה  יישומית  משמעות  תהיה  התחקיר  שלתהליך  בכדי 
שימוש  ונעשה  התובנות  מאגר  נבדק  חדש,  פרויקט  של  תחילתו  טרם  כי 

בתובנות רלוונטיות היכולות לשפוך אור על תכנון הפרויקט החדש.
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טיפ לדרך!

חשוב לזכור שהתהליך הוא אירוע לימוד ולא ביקורת. לכן, חשוב לבצע את מפגש 
כל  לאורך  ולהקפיד לשמור  ופתיחות,  נינוחות  נעימה המשדרת  התחקיר בסביבה 
המפגש על אוירה נעימה. דבר זה חיוני ביותר, משום שאחרת העובדים יתפסו אותו 
כתהליך הערכת ביצועים או חיפוש אשמים – מה שיכול לפגוע בנכונות של העובדים 

להשתתף בו.

After action reviewתהליך תחקיר ולמידה
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מהו קפה ידע?

התועלות הצפויות משימוש בכלי

Knowledge Caféקפה ידע

שיחה  לנהל  כדי  פיזית,  יחד  להתכנס  אנשים  של  לקבוצה  המאפשר  כלי 
פתוחה ויצירתית בנושאי עניין משותפים.

המטרה היא שיתוף ידע ביניהם, העלאת רעיונות ותובנות על מנת להשיג 	 
הבנה עמוקה יותר של תחום מסוים ושל הגורמים המעורבים בו.

קפה הידע מתבצע באווירה לא פורמאלית, דבר המאפשר שיתוף פעולה  	 
והגעה  ויצירתיים  חדשניים  רעיונות  העלאת  שונים,  גורמים  בין  יותר  טוב 

לתוצאות מוחשיות.

ופתיחות 	  יצירתית  חשיבה  מעודדת  פורמאלית  בלתי  באווירה  דיון  קיום 
לשיתוף בידע וברעיונות.

כלי יעיל לשיתוף בידע סמוי.	 

מאפשר החלפת רעיונות ודעות בין אנשים ממקומות שונים בארגון.	 

הדיון במסגרת של קבוצות קטנות מאלץ את כל המשתתפים לקחת חלק 	 
פעיל יותר ולהיות שותפים.

נושאים 	  לימוד  או  ארגוניים  תהליכים  של  להתנעה  כפעילות  מתאים 
בחברותא.

?
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כיצד מבצעים קפה ידע?

Knowledge Caféקפה ידע

1.  שלב התכנון: 
 בחירת קהלי היעד המתאימים לתהליך. א. 

 בחירת הנושאים עליהם ייערך הדיון והתוצרים המצופים ממנו. כנגזרת, יש   ב. 

    לנסח שאלות ואתגרי חשיבה באופן שיעורר עניין, יצית את השיח וישמור  
    על המשכיותה. 

בחירת אמצעי עזר - כיוון שרכיב האווירה הנינוחה והבלתי פורמאלית הוא ג. 

יש לתכנן מראש את מכלול היבטי הסביבה בה  משמעותי בתהליך הזה, 
יתקיים קפה הידע - לוודא כי המקום משרה נינוחות ואווירה טובה, יש בו 

שולחנות ורצוי שיהיה במקום קפה וכיבוד.

2. שלב יישום התהליך:
מאפיינים  מספר  לכולם  כאשר  דרכים,  במגוון  להתבצע  יכולה  המתכונת 

מרכזיים:
חשוב לוודא כי כל חברי הקבוצה שותפים פעילים בדיון.	 
20 ל-40 	  בדרך כלל הדיונים מתבצעים בסבבים כאשר כל סבב נמשך בין 

דקות ולאחר מכן מתחלפים משתתפי הקבוצות אלו באלו.
שסביבו 	  הנושא  את  בקצרה  האירוע  מארגן  מציג  הידע'  'קפה  בפתיחת 

יתקיים הדיון בקבוצות ואת השאלות/סוגיות בהן מתבקשות הקבוצות לדון.
לעיתים יש תוצר מוגדר הנדרש מפעילות הקבוצות, ולעיתים עצם המפגש, 	 

השיח והחלפת הידע הם המטרה. בכל מקרה מומלץ להעלות על הכתב 
עם  הלאה  אותם  לשתף  בכדי  השולחן  סביב  שעלו  הדברים  עיקרי  את 

אוכלוסיות נוספות בארגון.

3. שלב המשך- לאחר הפעלת המתודה
המשך פעילות הארגון בהתאם למטרות שהוצבו בראשית הדרך. כך למשל, 
במידה והמטרה הייתה העלאת רעיונות לצורך מסוים, יש לאגום את הרעיונות 

שעלו ולהחליט מה מהן יעבור לשלב ביצוע.
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טיפ לדרך!

יש לבחור בזהירות את השאלה שמכנסת את שיחת קפה הידע, עליה בנויה 	 
כל האינטראקציה. 

השאלה חייבת להיות ברורה ובעלת קשר ורלוונטיות למשתתפים.	 
כל עולם 'קפה הידע' בנוי על שיחות שעבור המשתתפים משתלם להתכנס 	 

בעבורן. אם הנושא לא חשוב או משמעותי הם לא יראו סיבה לקחת בזה 
חלק.

Knowledge Caféקפה ידע
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התועלות הצפויות משימוש בכלי

כלל   	  של  ותובנותיהם  מידיעותיהם  המורכב  חדש  ארגוני  ידע  יצירת 
העובדים בארגון, ללא הבדלי מעמד ודרגה.

כתיבה משותפת של תוכן על ידי גורמים הנמצאים במקומות גאוגרפיים 	 

שונים.

ולערוך 	  יכול להיכנס  ונוחה שבלחיצת כפתור, המשתמש  מערכת פשוטה 

ערך. פשטות המערכת מעודדת את המשתמש להפוך מצורך ידע    
למשתף בידע ובכך מקדמת יצירת ידע חדש בארגון.

שמירה על עדכניות המידע על ידי ביצוע שינויים מקומיים, היכן שנדרש 	 

באופן מידי ומקוון וללא צורך בשינוי תשתיתי או הדפסת גרסה מחודשת.

 	      - הערכים   – המידע  פרטי  בין  הקשרים  כאשר  הידע  במבנה  גמישות 
מתבצעים על ידי קישורים, ללא מחויבות למבנה הירארכי נוקשה.

Organizational Wikiויקי ארגוני

מהו ויקי ארגוני?

להוסיף,  הארגון  עובדי  לכלל  המאפשר  שיתופי  אינטרנטי  עבודה  מרחב 
להסיר ולערוך תכנים מקצועיים. 

האפשרות   	  ישנה  שלו,  היחידתי  בשיוך  או  בדרגתו  תלות  ללא  עובד,  לכל 
להעניק מהידע שלו לטובת כלל הארגון.

מונח,  	  להיות  עשוי  ערך  כאשר  "ערכים",  לפי  בדפים  מאורגנים  התכנים 
שיש  הידע  כל  את  מכיל  דף  כל  אחר.  מארגן  נושא  כל  או  נוהל  תהליך, 

לעובדים אודותיו.
בכל דף ניתן להוסיף קישורים לעמודים של ערכים אחרים או פריטי מידע   	 

לידי ביטוי את ההקשר  ובכדי להביא  חיצוניים בכדי להעשיר את התכנים 
הרחב יותר של אותו הערך.

הוא פשטות המערכת – כל שנדרש הוא דפדפן 	   WIKI-יתרון חשוב של ה
אינטרנט, ללא תוכנה מיוחדת וללא צורך במנהל אתר או כל גורם צד שלישי 

אחר שיפקח על התכנים.

?
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כיצד מנהלים ויקי ארגוני?

1. שלב התכנון: 

התכנים 	  סוגי  הגדרת  וכנגזרת  הארגוני  הויקי  של  התוכן  עולמות  הגדרת 

שישמשו כערכים )נהלים, תהליכים וכיו"ב(. 
הגדרת מדיניות אבטחת מידע – איזה מידע יהיה נגיש לכלל עובדי הארגון 	 

והיכן נדרש מידור? הרשאות צפייה והרשאות עריכת תוכן. 

נעשית 	  אומנם  התכנים  כתיבת   – תחזוקה  ואחראי  אתר  מנהל  בחירת 
בהתנדבות בידי כל אחד מעובדי הארגון, ברם עדיין נדרש להגדיר אחראים 

ברחבי הארגון שישגיחו על הסדר ואיכות הכתיבה.

הזנת תכנים- עוד בטרם ההשקה הרשמית של האתר, מומלץ להזין תכנים 	 
ולפתוח עמודי ערכים בכדי שבעת ההשקה תהיה בה כמות מספקת של 

מידע שיביא ערך למשתמש ויסייע בהטמעת השימוש בכלי.

2. שלב תחזוקה:

מתמיד 	  וטיפוח  ניהול  שללא  לזכור  יש  לכן  עצמו.  משל  חיים  אין  לוויקי 
השימושיות שלו עלולה לדעוך.

בוויקי 	  להשתמש  העובדים  בהנעת  להתמיד  יש  ההשקה,  שלאחר  בשלב 
כמקור מידע ולתרום לשם מניסיונם וידיעותיהם.

מומלץ להביע הערכה והוקרה לעובדים התורמים באופן קבוע ומשתפים 	 
בידע.

Organizational Wikiויקי ארגוני

טיפ לדרך!

מומלץ שלא להיצמד בכוח לחוקים וכללים בעת ההשקה, אלא פשוט לאפשר 
לעובדים להשתמש. מדרך השימוש שלהם ניתן יהיה ללמוד כיצד נוח להם 
זוהי הדרך  לעבוד עם הכלי, ולהמשיך לפתח אותו בהתאם לאותה הרוח. 

הבטוחה להבטיח את ההתאמה של הויקי לארגון.
תנאי הכרחי להצלחתו של הויקי כמו גם של יתר הכלים הוא תרבות ארגונית 
של שיתוף פעולה ופתיחות, הללו יוצרים אצל העובדים את הנכונות לשיתוף 

בידע.
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Best practices

מהן שיטות מיטביות?

התועלות הצפויות משימוש בכלי

שיטות מיטביות

מטלה  לביצוע  כמוצלחת  שהוכחה  שיטה  או  דרך  היא  מיטבית"  "שיטה 
יותר  מתקדם  שלב  זהו  רצויה.  לתוצאה  להגיע  או  יעד  להשגת  מסוימת, 

מהנחיות, נהלים ומדריכים רשמיים. 

זהו ה-"תבלין הסודי" של העובדים הממנף גבוה יותר ובאופן משמעותי את 	 
העשייה שלהם.

שהם 	  ככל  שלהם  המשימות  לביצוע  מיטביות  שיטות  מגלים  עובדים 
מתנסים בעבודתם, ומסגלים אותן כדרך העבודה הקבועה שלהם. ידע 
זה הוא ידע סמוי במהותו, ופעמים רבות קיים קושי לתרגם אותו להסברים 

מילוליים.
כמוצלחות 	  שהוכחו  עבודה  שיטות  אותן  את  לשמר  היא  הכלי  מטרת 

ולהפיץ אותן לשימוש בקרב כלל עובדי הארגון, בכדי להביא להתייעלות 
ושיפור בביצועי כלל העובדים.

ניתן ללמוד גם משיטות שמגיעות מחוץ לארגון, אך שיטות שפותחו בתוכו 	 
הן לא רק נגישות יותר, אלא גם נוטות להתאים לתרבות ולהגדרה הארגונית 
וכך יצטרכו פחות השקעה בביצוע התאמות לסביבה הארגונית הרלוונטית.

?

זיהוי והחלפה של שיטות עבודה לא יעילות.	 

שיטות 	  ולשיפור  חדשניים  רעיונות  לחיפוש  למצוינות,  עובדים  של  עידוד 
העבודה.

שיטות 	  אימוץ  ידי  על  המשתנה  למציאות  הארגון  התאמת  יכולת  שיפור 
עבודה עדכניות.

 כאשר הארגון כולל יחידות רבות - שיפור הקשרים הפנימיים בין כל הגופים.	 

 חסכון במשאבים והגברת יעילות.	 
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כיצד לשמר שיטות מיטביות?

שיטות מיטביות

1. שלב התכנון: 
איתור ומיפוי אזורי פעילות בהם תהיה לכלי השפעה חזקה יותר ולבחור 	 

בהם לתחילת הפעילות. בדרך כלל, יהיו אלו אזורים בהם הביצועים נמוכים 
או כאלה המתמודדים עם אתגרים משמעותיים. 

הטובות 	  לתוצאות  המגיעים  אלו  או  בתחום  המומחים  עובדים  איתור 
ביותר הואיל וסביר שהם סיגלו לעצמם שיטות טובות לביצוע עבודתם.

2. שלב הניתוח והעיבוד:
בכדי לשמר 'שיטה מיטבית' בארגון, יש לבצע ניתוח של השיטה בה מבצעים 
העובדים המצטיינים את עבודתם ולזקק את הרכיבים שהופכים את השיטה 
ליעילה. בכדי לוודא שאכן הצלחנו לפצח את "סוד ההצלחה" ולאשר שאכן 
השיטה היא המיטבית, יש לבחון אותה באמצעות ניסוי בפועל על ידי עובדים 
נוספים, וכן להיוועץ לגביה עם עמיתים ומומחים בתחום מתוך ומחוץ לארגון.

3. שלב השימור והשיתוף:
השיטה המיטבית נדרשת לתיעוד, ככל שהדבר מתאפשר, תוך הסברת מהות 
השיטה, ההקשר בו היא רלוונטית והרציונל העומד מאחוריה. חשוב לציין את 
פרטי הקשר של האדם ממנו נלמדה שיטה זו, כדי לאפשר פניה אליו ישירות 
וקיים קושי להעביר את הידע הסמוי הזה  בעת הצורך. הדבר הכרחי הואיל 
הטוב  באופן  למצות  בכדי  בדרך.  מהמשמעות  חלק  לאבד  מבלי  גלוי  לידע 
ביותר כלי חשוב זה, מומלץ להשתמש גם בטכניקות של שיתוף פנים אל פנים 
אותן שיטות  בכדי להפיץ את  וכיו"ב(  ידע  ידע, קפה  )כגון סדנאות, קהילות 

בארגון, ולא להסתפק במאגר כתוב.
4. שלב ההטמעה: 

הלאה,  השיטות  את  להעביר  צורך  יש  והשימור  העיבוד  תהליך  לאחר 
ערך  לתת  עשויה  הזו  שהשיטה  בארגון  אנשים  אותם  בקרב  בפועל  ליישום 
ולייעל את העבודה. יש לזכור כי אנו חיים בעולם משתנה ושיטות מיטביות 
עלולות לאבד מערכן לאור שינויים במציאות. לכן, יש לבנות מנגנוני משוב 
שיפור  ויאפשרו  הזמן  לאורך  המיטביות  השיטות  בחינת  את  שיאפשרו 

שלהן באופן מתמיד.

Best practices
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טיפ לדרך!

הדרך הטובה ביותר ללמוד על השיטות המיטביות היא באמצעות שילוב 
יכול לספק מידע שיעזור להחליט  של קריאה, התבוננות ושיח. דו"ח כתוב 
אם שווה לחקור אותו הלאה, התבוננות עשויה להראות כיצד לבצע את אותה 
השיטה. שיחה עם האנשים שכבר מיישמים בפועל תאפשר למידה מהניסיון 

ומהידע הנצבר.

Best practicesשיטות מיטביות
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התועלות הצפויות משימוש בכלי

הימנעות מחזרה על טעויות עבר ואפשרות לאמץ פתרונות שאחרים עמלו 	 

רבות במציאתם,  במקום "להמציא את הגלגל מחדש".

שיפור הקשרים הפנימיים בין יחידות וצוותים.	 

מתן מענה רלוונטי המכוון בצורה מדויקת לצורך או בעיה מסוימים.	 

ו/או 	  ארגונים  ו/או  צוותים  חוצה  באופן  משותפת  ארגונית  למידה  קידום 

נושאים.

תהליך יעיל וזמין שאינו דורש השקעה מרובה של משאבים.	 

מהו סיוע מעמיתים?

כלי שתומך בלמידה טרם משימה/פרויקט או במהלכו. מדובר בתהליך שבו 
צוות של אנשים העומדים בפני תחילתו של פרויקט או כל פעילות, 

נפגשים עם צוותים אחרים שהתנסו באותו סוג פעילות במטרה לחלץ ידע 
ותובנות.

שישנה 	  בבעיה  נתקל  הצוות  בו  במצב  יעיל  להיות  עשוי  מעמיתים  סיוע 
ולא  נדיר  נתקלים במצב  כאשר  או  כבר התמודדו עמה  סבירות שאחרים 
מוכר שבו התבוננות של צד שלישי בעל ניסיון בתחומים דומים עשוי לסייע 

להגיע לפתרון.

או 	  במשימה  ישיר  באופן  מתמקדת  מעמיתים  סיוע  באמצעות  הלמידה 

ביותר  בסוגיה/בעיה קונקרטית, מה שמאפשר את קבלת הידע הרלוונטי 
ויישומו באופן מיידי.

?

Peer assistסיוע מעמיתים
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כיצד להפעיל סיוע מעמיתים?

Peer assistסיוע מעמיתים

1. שלב התכנון:
הגדרה מדויקת של הצורך לשמו מתכנס מפגש העמיתים והתוצאות המצופות 
ממנו. לפי ההגדרות הללו, יש לאתר את הצוותים בעלי הידע והניסיון הרלוונטי 
שיוכלו לתת את המענה לצורך. יש למנות מנחה למפגש וביצוע תיאום לוחות 
זמנים בין הצוותים. מפגש הסיוע עשוי לארוך בין שעה וחצי ליום שלם, לפי 
כך  המפגש  לביצוע  מתאימה  לסביבה  לדאוג  יש  שהוגדר.  הצורך  מורכבות 

שיתאפשר לכל המשתתפים )מוסר ומקבל מידע( להרגיש בנוח.

2. שלב היישום: 

מנחה מוביל את הדיון המורכב ממספר שלבים: 

א. "שבירת הקרח" - חשוב לבצע היכרות אישית בין חברי הצוות באופן חופשי 
בכדי לייצר קירבה ופתיחות ביניהם. 

ב.  הגדרת הצורך, המטרות וההקשר הרחב של הפרויקט בגינו עלה הצורך.
ג.  שיתוף- הצוות בעל הניסיון מספר ומשתף מהידע מהניסיון שלו. 

ד.  שאילת שאלות- חברי הצוות הלומד שואלים שאלות הבהרה על הדברים. 
- לאחר שנדמה שכל המידע הרלוונטי נמסר,  ה. עיבוד מידע ומשוב חוזר 
ולאחר  זמן לעבד את המידע שקיבלו  מומלץ לאפשר לחברי הצוות הלומד 
מכן להתכנס שוב להצגת המידע המעובד בפני חברי הצוות בעל הניסיון, זאת 

בכדי לקבל את אישורם שהדברים הובנו כראוי.

3. שלב היישום וההטמעה:
הסיוע  מפגשי  שקיבל.  הידע  את  מידי  באופן  ליישם  יכול  הלומד  הצוות 
להם  ותהיה  ייתכן  אך  נקודתי,  צורך  של  לפתרון  אמנם  מכוונים  מעמיתים 
תועלת גם בהקשרים אחרים בארגון. מומלץ כי מנחה המפגש יסכם בקצרה 

של הדברים ויפיץ אותם לגורמים רלוונטיים נוספים בארגון.
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Peer assistסיוע מעמיתים

טיפ לדרך!

בכדי להביא לתועלת מרבית במהלך המפגש, מומלץ, מבעוד מועד, לשלוח 
לצוות בעל הניסיון חומרי רקע לקראת הפגישה. הללו יסייעו להם להבין את 

קההקשר הרחב יותר של העשייה של הצוות הלומד כמו גם לכוון את תשובו
תיהם למענה לצורך הספציפי.
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Case studyחקר מקרה

מהו חקר מקרה?

הכולל  ומסודרת,  קבועה  בתבנית  הכתוב  פרויקט  או  מאורע  של  תיעוד 
כולל  המקרה  חקר  מבט.  זוויות  ומכמה  המקרה  של  אובייקטיבי  תיאור 

תובנות ולמידה ארגונית בעקבות ההתנסות.

נכתב 	  הוא  ולכן  בארגון,  רחבים  יעד  קהלי  של  לשימושם  מיועד  התיעוד 
באופן המדגיש תובנות כלליות שעשויות להיות רלוונטיות בהקשרים שונים.

מציגים 	  כאשר  ארגונית,  ללמידה  ככלי  מקרה  בחקר  להשתמש  ניתן 
נתוני הרקע של המקרה, מציבים בפניהם את הדילמה  ללומדים רק את 
שעמדה בבסיס המקרה ומבקשים מהם לחשוב כיצד היו פועלים. בסיום 

המתודולוגיה מגלים ללומדים מה באמת התרחש ומה ניתן ללמוד מכך.

?

התועלות הצפויות משימוש בכלי

למידה מבוססת על מקרים שאירעו במציאות היא משמעותית יותר.	 

העברת ידע סמוי בתוך הקשר.	 
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Case studyחקר מקרה

כיצד מבצעים חקר מקרה

1. שלב התכנון:
כללי:

כאשר מתכננים מאגר חקרי מקרה בארגון, יש לקחת מספר מקרים ממגוון 	 
העניין  תחומי  את  נאמנה  ישקף  יחד  המקרים  אוסף  נושאים.  של  רחב 

המרכזיים בתוך הארגון.
יש לקבוע תבנית אחידה למסמך חקר המקרה. התבנית תכלול, בד"כ, את 	 

החלקים הבאים:
 רקע.	 
 פירוט הסוגיות והבעיות הקשורות למקרה.	 
 דרך ההתמודדות עם אותן סוגיות.	 
 תוצאות המקרה.	 
 חסמים ומקדמים.	 
 משאבים שנדרשו.	 
 תובנות – מה היה טוב ומה ניתן היה לבצע טוב יותר?	 
 פרטי קשר של אנשים רלוונטיים מהם ניתן לקבל מידע נוסף.	 

תכנון חקר מקרה ספציפי:
 יש לבחור את האירוע או הפרויקט עליו ייכתב חקר המקרה. מומלץ לבחור   	 

    מקרה משמעותי, שיעורר עניין ולמידה בקרב ציבור רחב. מקרה שיש לו  
    תובנות בעלות פוטנציאל להשפעה רחבה וארוכת טווח בארגון.

 יש להגדיר באופן ברור את המקרה וגבולותיו.	 
 יש לזהות מי הם אנשי המפתח הרלוונטיים מהם ניתן ללמוד על המקרה.	 

2. שלב כתיבת חקר המקרה:
כתיבת המקרה מלווה על-ידי ממונה ניהול הידע בארגון	 
מומלץ לשתף בכתיבת המקרה אנשים רבים ככל האפשר המעורבים בו - הן 	 

בשלב איסוף המידע והן בשלב הסופי בו נדרשת התייחסות לתוצר התיעוד 
זאת בכדי לוודא שהוא משקף נאמנה את המציאות אותה הוא בא לתאר. 

ניתן לאסוף את המידע על ידי ביצוע ראיונות או קבוצות מיקוד עם אנשי 	 
מפתח הקשורים למקרה.
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כיצד מבצעים חקר מקרה - המשך

בכדי שתיעוד המקרה יהיה מקיף ככל הניתן, מומלץ לאסוף מידע משלים 	 
אישיים  ראיונות  ותכתובות,  במסמכים  עיון  תצפיות,  באמצעות  אודותיו 

וכיו"ב.
תיעוד 	  ועריכת  שנאספו  הנתונים  של  ניתוח  מבוצע  המידע  איסוף  לאחר 

המקרה בהתאם לתבנית מוגדרת. 

3. שלב היישום וההטמעה

לאפשר 	  בכדי  נגיש  ולהיות  ייעודי,  במאגר  להישמר  נדרש  המקרה  תיעוד 
אחזור של המידע בעתיד. ברם, זה בלבד איננו מספיק:

בכדי לוודא שהידע שנצבר בתיעוד המקרה ייושם בפעילות העתידית של 	 
הארגון, חשוב, מיד עם סיומו, לאתר תחומי עיסוק, תהליכים או פרויקטים 
המקרה  חקר  מסקנות  את  ולשלב  לסייע,  יכול  זה  ספציפי  ידע  בהם 

בפעילות הקיימת או/ו המתוכננת.
של 	  ההדרכה  בתכני  אותם  ולשלב  המקרה  בלקחי  להשתמש  מומלץ 

הארגון: למשל בקורסי הכשרה, חוברות הדרכה, לומדות, נהלים, וכיו"ב.
ניתן להשתמש בחלקים מתוך חקר המקרה לצורכי למידה והכשרה של 	 

וזוטר כאחד. בדרך כלל, מוצגים רק הרקע  קהלי יעד שונים- סגל בכיר 
למקרה והדילמות לקהל היעד העובר הכשרה. הללו דנים במקרה, מתוך 
מטרה לעודד אותם לחשיבה יצירתית ולפתח דרכי פתרון למקרה. בסיומו 
ונערכת  המקרה,  באותו  במציאות  התרחש  מה  מציגים  התהליך  של 

למידה מתוצאות המקרה.

Case studyחקר מקרה

טיפ לדרך!

גם  לשלב  מומלץ  המקרה,  אודות  מידע  איסוף  לצורך  שנעשים  בראיונות 
שאלות בעלות נימה אישית יותר, כגון: "כיצד אתה חש כלפי המקרה?", "איזו 
וכיו"ב.  הדברים?"  לגבי  דעתך  "מה  למדת?"  "מה  בעינייך?"  חשובה  נקודה 
מעבר  משמעותי,  מוסף  ערך  בעל  רב  ידע  להוסיף  עשויות  הללו  השאלות 

למידע האובייקטיבי אודות המקרה.
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Story tellingסיפור סיפורים

מהו הכלי סיפור סיפורים?

אמצעי מסורתי המשמש ככלי להעברת ידע מדור לדור.

מסרים 	  של  העברה  מאפשרת  הארגוני  בהקשר  הסיפורים  מתודולוגיית 
בצורה חווייתית וטבעית.

טובה 	  בצורה  המסרים  את  להפנים  לשומעים  מאפשר  בסיפור  השימוש 
יותר, מכמה סיבות:

הסיפור משמש בתור הקשר העוטף את גרעין הידע עצמו, ומביא להבנה 	 
מדויקת יותר של הדברים בשל החיבור להקשר.

השומעים 	  אצל  המעוררים  רגשיים  מרכיבים  כלל,  בדרך  כולל,  סיפור 
הזדהות ונכונות לקבלו.

מתבניות 	  בשונה  זאת  והנאה,  עניין  היוצר  עשיר  בסגנון  מסופר  הסיפור 
אחרות המעבירות ידע בצורה יבשה ולאקונית.

להעביר 	  מבקש  הוא  אותם  המסרים  גם  וכך  בקלות,  לזכור  ניתן  סיפור 
נזכרים ביתר קלות.

להם 	  שקוראים  יש  טבעי.  באופן  בארגון  קיימים  סיפורים  למעשה, 
של  מיסוד  שמועות".  "חרושת  להם  שקוראים  ויש  ארגונית"  "מורשת 
עולם הסיפורים בארגון, ניווטו להיבטים חיוביים והפיכתו לנכס ידע ארגוני 

ממנפים את היכולות של הסיפור לתועלת הארגון.

?

התועלות הצפויות משימוש בכלי

לבטא 	  שקשה  מורכבות  בעל  סמוי  ידע  והעברת  ללכידת  יעיל  אמצעי   
באמצעות תבניות קשיחות. האופי הגמיש והעשיר של הסיפור מאפשר 
העברה של ידע בצורה הוליסטית, וגורם לבטא יותר ידע ממה שהמספר 

חושב שהוא יודע.
 יצירה של "מורשת ארגונית" באמצעותה ניתן להעביר ולהטמיע ערכים 	 

ארגוניים.
ומטפחים תחושת 	  רגשות  בין אנשים, מעוררים  יוצרים אחדות  סיפורים   

קהילתיות בארגון. כל אלו מביאים לפיתוח אמון, מחויבות וקשר רגשי של 
העובדים לארגון.

 סיפורים ארגוניים משפיעים על האמינות הנתפסת של הארגון והנהלתו.	 
 העצמת העובד המספר את הסיפור תורמת לחיזוק תחושת השייכות שלו 	 

לארגון.
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כיצד מבצעים סיפור סיפורים

1. שלב התכנון

יש לבחור מי יהיה המספר שיעביר את הסיפור – אדם שהידע והניסיון שלו 	 
בארגון עשויים לתרום בצורה משמעותית לשומעי הסיפור, או אדם שהיה 
מעורב בפרויקט או תהליך משמעותי. לחלופין, ניתן שלא לבחור מראש את 
לספר  אקראי  באופן  לאנשים  לאפשר  תהליך  כדי  ותוך  הסיפורים  מספרי 

את סיפורם.
יש לקבוע את היקף הקהל שישתתף בתהליך.	 
פלטפורמה 	  גבי  על  יונגש  או  פנים  אל  פנים  יתבצע  הוא  האם  לקבוע 

דיגיטלית?
במידה והסיפור שיוצג נבחר מראש, מומלץ להבנות אותו כך שיכלול יסודות 	 

שונים כגון הפתעה, הומור או מתח, בכדי שהסיפור יהיה מעניין ומסקרן.

2. שלב הביצוע

סיפור הסיפורים יתבצע מול הקהל כולו או בקבוצות.	 
מומלץ להציג לאדם המספר שאלות פרובוקטיביות שיעוררו עניין.	 
כאשר הסיפורים לא נבחרים מראש, ניתן לעורר את הקהל לספר על ידי 	 

הצגת שאלות כגון מתי הם חשו השראה? הפכו לחלק מקבוצה? היו גאים 
נושא  על  שלמדו  לקח  או  מהפרויקט?  מהתהליך,  מהארגון,  חלק  להיות 
לספר  מהמשתתפים  ולבקש  שונים  חפצים  להציג  ניתן  לחלופין,  מסוים. 

סיפור שהחפץ מזכיר להם.

3. שלב ההמשך והתיעוד

בכדי להפיק תועלת גם בעתיד מהסיפורים שסופרו ולהפוך אותם לחלק 	 
מהמורשת הארגונית, יש לתעד את הסיפורים ולשמור אותם במקום נגיש 

לעובדי הארגון.
בארגון, 	  רלוונטיים  תהליכים  עבור  שתועדו  בסיפורים  להשתמש  מומלץ 

כמו למשל כחלק מאוריינטציית הכניסה לארגון, תהליכי חניכה והכשרה, 
כלמידה לקראת יציאה לפרויקט חדש וכיו"ב.

Story tellingסיפור סיפורים
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Story tellingסיפור סיפורים

טיפ לדרך!

העלילה.  גיבור  שהוא  יחיד  מספר  של  מבט  מנקודת  יוצג  שהסיפור  מומלץ 
באופן הזה יהיה לשומעים קל יותר להבין את הגיבור, להזדהות עם הלבטים 
שלו ולחוש אמפטיה כלפיו, ובכך להפנים את מסרי הסיפור בצורה טובה יותר.
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מה זה דפי זהב?

מערכת המאפשרת לעובדים לאתר עמיתים מהארגון שהם בעלי מומחיות, 
ניסיון או ידע העשויים לסייע להם בביצוע משימותיהם.

ספר 	  כמעיין  הארגון,  חברי  כל  אודות  פרטים  מאגר  כוללת  המערכת 
נובע מכך שמעבר לפרטים  טלפונים ארגוני. הערך המשמעותי של הכלי 
משתייך  הוא  אליה  הארגונית  היחידה  תפקידו,  העובד,  שם  כגון  היבשים 
ופרטי ההתקשרות עמו, דפי הזהב כוללים גם פרטים אודות הידע, תחומי 

הפעילות, הניסיון, ותחומי העניין והמומחיות של העובד המומחה.
מגוון 	  הארגון  לעובדי  מאפשר  ממוחשבת  תשתית  על  המאגר  של  קיומו 

הניסיון שלהם, תחומי  מומחיותם,  לפי תחומי   – לאיתור המומחים  דרכים 
העניין וכיו"ב.

?

Yellow pagesדפי זהב

התועלות הצפויות משימוש בכלי

חסכון בזמן איתור המומחה הרלוונטי לתחום.	 
זיהוי בעלי פוטנציאל לשמש כחונכים ומאמנים בארגון בהתאם למומחיותם 	 

וניסיונם.
מזו 	  זו  בארגון המרוחקות  שונות  יחידות  בין  וחיזוק הקשרים  ליצירה  סיוע 

גיאוגרפית.
גיוס אנשים באופן מידי בעתות חירום או משבר.	 
העצמת עובדים.	 
עובדים 	  תעודד  ואינטואיטיבי,  פשוט  טכנולוגי  באמצעי  מומחים  איתור 

להסתייע בידע של מומחים מהארגון וללמוד מניסיונם.
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Yellow pagesדפי זהב

כיצד בונים דפי זהב?

1. שלב התכנון
הצבת מטרה – יש לדבר עם החברים בארגון, לברר את הצרכים וההשקפות 	 

שלהם ועל פי זה לתכנן את המערכת כך שהיא תהיה אמצעי, ולא המטרה 
עצמה.

שם, 	  הם:  המומלצים  השדות  תכלול-  שהמערכת  המידע  שדות  בחירת 
של  קצר  תיאור  ניסיון,  של  קצר  תיאור  צוות,  או  מחלקה  תפקיד,  הגדרת 
קשרים,  עניין,  אזורי  ומומחיות,  ידע  תחומי  מקצועיים,  כישורים  העבודה, 

חברות בקהילות או ברשתות ידע אחרות, פרטים ליצירת קשר.
שפה- יש ליצור "שפה" אחידה לתיאור ושיתוף המידע שתקל על החיפוש 	 

והבנת תחום המומחיות ניתן לבנות רשימות מוגדרות מראש עבור שדות 
מידע מסוימים )למשל: תחומי מומחיות(.

הזהב 	  דפי  מערכת  בין  ממשק  ליצור  מומלץ  מידע-  מערכות  בין  ממשק 
למערכת נתוני העובדים המשרדית )Active Directory( כדי שנתונים כגון 
שם, תפקיד, יחידה ארגונית ופרטי קשר יוזנו ממנה באופן אוטומטי. הדבר 
יביא לכך שקליטת עובד חדש תגרום באופן אוטומטי לפתיחת דף עבורו 
במערכת דפי הזהב. כמו כן, ממשק אוטומטי בין המערכות יבטיח שמירה 

על עדכניותם של הנתונים הללו.
תכנון - יש לתכנן ולבנות את המערכת בצורה נוחה, שתעודד את המשתמש 	 

להזין בה נתונים. 

1.  שלב התכנון: 
 קהלי יעד - בחירת קהלי היעד המתאימים לתהליך. א. 

ממנו, ב.  המצופים  והתוצרים  הדיון  ייערך  עליהם  הנושאים  בחירת   -  תוכן 

את  יצית  עניין,  שיעורר  באופן  חשיבה  ואתגרי  שאלות  לנסח  יש  כנגזרת, 
השיח וישמור על המשכיותה. 

בחירת אמצעי עזר- כיוון שרכיב האווירה הנינוחה והבלתי פורמאלית הוא ג. 

יש לתכנן מראש את מכלול היבטי הסביבה בה  משמעותי בתהליך הזה, 
ואווירה טובה, יש בו  נינוחות  יתקיים קפה הידע- לוודא כי המקום משרה 

שולחנות ורצוי שיהיה במקום קפה וכיבוד.
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כיצד בונים דפי זהב? - המשך

טיפ לדרך!

Yellow pagesדפי זהב

2. שלב התחזוקה
מעודכנים 	  להיות  חייבים  הזהב  דפי  ושימושם,  יעילותם  את  לשמר  בכדי 

העובדים  בארגון.  העובדים  של  הנוכחי  למצב  בהתאם  שוטף,  באופן 
מתחלפים ומשנים את מיקומם, כמו גם עוברים הכשרות שמרחיבים את 

בסיס הידע שלהם. 
ושיווק של המערכת בארגון באופן שוטף 	  יש להשקיע מאמצים בתקשור 

הפרופיל  דף  עדכניות  על  המקפידים  לעובדים  תמריצים  מערכת  וליצור 
שלהם והסיוע שלהם לעמיתים, בכדי לשמור על יעילות המערכת.

מומלץ להבנות את המערכת על בסיס התנדבותי, כך שכל עובד מעדכן את 
אחריות  תחושת  העובדים  אצל  תיווצר  בכך,  בהתנדבות.  אודותיו  הנתונים 
אישית ומחויבות כלפי המערכת ותאפשר לעובדים להציג את עצמם בדרך בה 
הם רוצים שיכירו אותם ולא כפי שהארגון רואה אותם. באופן הזה המערכת 

תשקף את אישיותו ה"אמתית" של העובד ותעודד קשרים אישיים.
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מהו קציר ידע?

בארגון,  מומחים  של  ותובנות  מעשי  סמוי,  ידע  ללכידת  מובנה  תהליך 
במטרה להבנות אותם בצורה שתיתן ערך לגורמים נוספים בארגון ולהנגיש 

אותם לאותם גורמים לשם שימוש חוזר.

בארגון, 	  רלוונטיים  מפתח  אנשי  של  "המחשבה"  חילוץ  הינו  הידע,  קציר 
לצורך עבודה  אותם  עובדים שישמש  רחב של  מגוון  עבור  לזמין  והפיכתו 

שוטפת ולצורך פרויקטים חדשים.
 	 .)Know-How( עשייה  אודות  ידע  שימור  הוא  הידע  בקציר  הטמון  הערך 

לכן, תוצרי הידע מהתהליך מוטמעים פעמים רבות באמצעי הדרכה שונים 
כגון מדריכים, לומדות וערכות הדרכה המשמשים ללמידה. 

?

Knowledge Harvesting קציר ידע

התועלות הצפויות משימוש בכלי

לכידת ידע של עובדים מומחים לאורך תקופת עבודתם, ולא רק לקראת 	 
מועד עזיבתם.

קיצור עקומת הלמידה עבור עובדים חדשים לאור יישום התובנות שהתקבלו 	 
בקציר הידע.

הפיכתו של ידע סמוי של מומחים- מנחלתם של יחידים לרבים.	 
פיתוח תכני הדרכה בהתאם לניסיון הנרכש של המומחים בארגון.	 
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Knowledge Harvesting קציר ידע

כיצד מבצעים קציר ידע?

1. שלב התכנון

בחירה של תחום ספציפי או סוג של ידע שרוצים ללכוד, בהתאם למטרות 	 
ויעדי הארגון.

זיהוי המומחים המחזיקים אצלם את הידע הרלוונטי.	 
עבור 	   – הנכון  והמראיין  הנכונה  הריאיון  סביבת  הנכונות,  השאלות  בחירת 

תפקיד המראיין יש לבחון אדם בעל יכולות בין אישיות ותקשורת חזקות.

2. שלב הביצוע

ראיון קציר הידע בנוי משאלות פתוחות.	 
על המראיין לשאוף להגיע לסיבות השורש המונחות בבסיס התובנות של 	 

המרואיין.
יש לכוון את הראיון ולמקד את המרואיין בשאלות המשמעותיות בכדי שהידע 	 

המתקבל יתאים לקהלי היעד הרלוונטיים בארגון ולצרכים הארגוניים

3. שלב הסיכום וההטמעה

יש להבנות ולארוז את התובנות והידע שנלכד בראיון בצורה מובנית סביב 	 
נושאים מוגדרים.

יהיה 	  כיצד  ולבחון  בידע  היעד(  )קהלי  המשתמשים  צרכי  את  לאתר  יש 
מתאים להנגיש אותו אליהם ובאיזה תצורה.

בכדי לוודא שהארגון עושה שימוש בידע שנלכד, יש למפות באילו תהליכים 	 
המתקיימים בארגון, ניתן לעשות שימוש בידע ולהטמיע את התובנות באופן 
מובנה בתוך אותם תהליכים. דגש מיוחד כדאי לתת על תהליכי ההכשרה 

וההדרכה עבורם הידע עשוי להיות רלוונטי במיוחד.
יש לבצע בקרה והערכה על מידת השימוש בידע שנלכד, ולנטר את מידת 	 

יהיו  לא  כבר  שנלכדו  התובנות  מן  וחלק  ייתכן  זמן  לאורך  שלו.  העדכניות 
רלוונטיות ויהיה צורך לעדכן אותן.
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Knowledge Harvesting קציר ידע

טיפ לדרך!

בכדי ללכוד את הידע בצורה אפקטיבית מומלץ להשתמש במכשיר הקלטה 
בעת הריאיון, וזאת בכדי לאפשר למראיין להיות קשוב בצורה מלאה למרואיין 
ולגרום לכך שהריאיון יתנהל בצורה שוטפת. בנוסף, כאשר תשומת הלב של 
המראיין מופנית כולה למרואיין נוצרת תחושת קירבה גדולה יותר המעודדת 

את המרואיין לתרום מהידע שלו. 
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Experts Blogבלוג מומחים

מהו בלוג מומחים?

תכנים  לפרסם  המאפשר  אינטרנט  אתר  הוא   )weblog של  )קיצור  בלוג 
)פוסטים( בנושא מסוים. התכנים מסודרים באופן כרונולוגי כאשר תכנים 

חדשים מוצגים ראשונים.

הרשאה 	  בעל  שהוא  אחד  מפרסם  מוגדר  בהם  יחידים,  של  בלוגים  ישנם 
יכולה  וישנם בלוגים משותפים בהם קבוצה של אנשים  להעלאת תכנים, 

לתרום ולפרסם תכנים.
להיות 	  יכולים  ולכן  מהקוראים,  ודיון  תגובה  מאפשרים  בלוגים  כלל  בדרך 

כלים שימושיים לדיונים ולסיעור מוחות.
"בגובה 	  ויותר  רשמית  פחות  בשפה  כלל  בדרך  נכתבים  בבלוג  התכנים 

העיניים".

?

התועלות הצפויות משימוש בכלי

לתחומי 	  הצצה  ולתת  שלהם  בידע  לשתף  בארגון  למומחים  הזדמנות 
עבודתם.

תיעוד פעילות יום-יומית של מומחים באמצעות הבלוג צופן בתוכו ידע סמוי 	 
רב.

ומוסדרת, 	  מקצועית  בצורה  ורעיונות  חדשות  מחקרים,  שאלות,  שיתוף 
שמעודדת שיתוף בידע בין המומחים לצרכני הידע.

מסוים 	  נושא  סביב  ותובנות  רעיונות  דעות,  של  מסודר  לתיעוד  אמצעי 
במסגרת התגובות לתכנים בבלוג, במקום תכתובות דוא"ל מבוזרות.

עבור המנהלים – מסייע לקשר עם העובדים, משמש כתשתית לעדכון על 	 
התפתחויות וחדשות )במיוחד בזמנים של שינויי מדיניות(.
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Experts Blogבלוג מומחים

כיצד מפעילים בלוג מומחים?

1. שלב התכנון

ליצור 	  שלא  לב  לשים  יש  והמיקוד.  הנושא  הבלוג,  מטרת  מה  לקבוע  יש 
כפילויות – אם כבר קיים בלוג באותו נושא, לתרום לו, ולא לייצר חלופה.

יש לקבוע ולפרסם מדיניות כתיבה בבלוג – מי רשאי לכתוב ולהגיב? מה הן 	 
ההנחיות לאופי התכנים וכיצד ייאכפו הכללים?

יש לזהות מי הם המומחים בארגון שעשויים לתרום מהידע שלהם בנושא 	 
הבלוג ולרתום אותם לנושא.

יש לקבוע מערך תמריצים בכדי להניע אנשים לשתף תכנים בבלוג.	 
יש לבנות את התשתית הטכנולוגית של הבלוג. מומלץ להשתמש במערכת 	 

הארגון  מקרב  מגוונת  לאוכלוסייה  לאפשר  בכדי  ואינטואיטיבית  פשוטה 
להשתתף בבלוג. 

2. שלב התחזוקה השוטפת

יש להקפיד על תדירות שוטפת של עדכונים ותחזוקת הבלוג, בכדי לשמור 	 
על רמת עניין גבוהה של הקורא וליצור יחסי אמון עמו.

וידאו 	  קטעי  תמונות,  הוספת  ידי  על  בבלוג  התכנים  את  להעשיר  מומלץ 
וקישורים למקורות מידע חיצוניים שעשויים להעשיר את ידיעות הקוראים 

בנושא הפוסט.
חשוב לתייג את התכנים הנכתבים בבלוג, על מנת לאפשר בעתיד אחזור 	 

בכדי  הארגונית  השפה  מן  שאובות  להיות  התגיות  על  המידע.  של  נוח 
להבטיח שמשמעותן תהיה ברורה לקוראים.

מומלץ לקבל השראה ורעיונות לכתיבה ממקומות אחרים, על מנת ליצור 	 
כמה שיותר עניין.

יש למדוד ולנטר את פעילות הבלוג – למשל מספר הכניסות, תגובות וכיו"ב 	 
בכדי ללמוד על מידת האפקטיביות של הבלוג ולשפר את תכניו.
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Experts Blogבלוג מומחים

טיפ לדרך!

בכדי למשוך אנשים להתמיד ולקרוא בבלוג, מומלץ לפרסם מדי פעם תכנים 
הבלוג  כי  לזכור  יש  זאת,  עם  לקוראים.  הנאה  אוירת  שייצרו  הומוריסטיים 
הוא בראש ובראשונה כלי מקצועי, ולכן יש להקפיד על מינון נכון של תכנים 

הומוריסטיים בכדי שלא לפגוע בתדמית המקצועית של הבלוג. 
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מהו תהליך למידה מהצלחות?

תהליך הלמידה מהצלחות נועד לפתח את יכולותיהם של אנשים במערכות 
שונות ללמוד מהצלחותיהם בעבר, כלומר - באופן רטרוספקטיבי. 

שונים, 	  עניין  בעלי  עם  נערכת  אשר  למידה  בסדנת  מתקיים  התהליך 
המוקד  מהצלחות  בלמידה  העשייה.  מתוך  ההצלחות  זיהוי  ושמטרתה 
גלוי בצורה  והפיכתו לידע  זיהוי הידע הסמוי הטמון בהצלחות העבר  הוא 

המכוונת לפעולה למען העתיד.

?

Learning from Successלמידה מהצלחות

התועלות הצפויות משימוש בכלי

הפיכת הידע הסמוי לגלוי ובלשון מכוונת לפעולה, כך שניתן יהיה ליישום 	 
בהקשרים נוספים 

בידע שהופק מהן על מנת 	  שחזור ההצלחות מקנה הזדמנות להשתמש 
להתוות מה רצוי לעשות בעתיד

העיסוק בהצלחות משרה אוירה של אופטימיות וחוסן אל מול המשימות 	 
הניצבות בפני הארגון
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Learning from Successלמידה מהצלחות

כיצד מבצעים למידה מהצלחות?

המתודה מתבצעת לפי עשרת שלבי חקר מוגדרים מראש:

ארגונה . 1 המערכת,  מהות  של  תמציתי  תיאור   – הארגוני  ההקשר  תיאור 
ואופייה.

איתור הצלחה ראויה ללמידה וזיהוי תחום ההצלחה – מוביל התהליך מבקש . 2
משותף.  לחקר  מהן  אחת  ולבחור  הצלחות  בקצרה  לתאר  מהמשתתפים 
לייחסן  שניתן  חיוביות  תוצאות  פי  על  נבחרת  ללמידה  הראויה  ההצלחה 
בפעולות  כלל  בדרך  מדובר  לעשייה.  השותפים  של  המכּוונת  לפעילותם 

מקצועיות ואחרות, אשר תרמו להגשמת ייעודו של הארגון.
תיאור תמציתי של ההצלחה, במונחים של "לפני" ו"אחרי" – תיאור המצב . 3

ותיאור המצב "אחרי" לאחר העשייה.  "לפני" העשייה שהובילה להצלחה 
תיאורים אלה מעידים כי התחולל שינוי שנתפס כמוצלח, וכי ננקטו פעולות 

שהובילו לכך.
ההצלחה– . 4 של  והסובייקטיבים(  )האובייקטיבים  החיוביים  התוצרים  זיהוי 

)המדידות  האובייקטיביות  ההצלחות  את  הן  ומגדירה  מבררת  הקבוצה 
מנקודת  הן  נבחנות  ההצלחות  הסובייקטיביות.  את  והן  האפשר(  במידת 
הראות של הניסיון האישי, הבין אישי - והתפקודי, והן מבחינת התהליכים 

המתחוללים במערכות.
הלוואי . 5 תוצרי  זיהוי   – ההצלחה  מחירי  ושל  שליליים  לוואי  תוצרי  של  זיהוי 

כאן מדובר  השליליים שנבעו מהשגת השינוי שתואר בשלבים הקודמים. 
בפגיעה באנשים שהפסידו מן התהליך או נותרו מאחור, או בנקיטת פעולות 
ההצלחה  של  המחירים  את  גם  כולל  הזיהוי  הלומדים.  ערכי  את  הנוגדות 
מנקודת הראות של התשומות שהושקעו כגון משאבים כספיים או השקעת 

זמן ואנרגיה.
למידה . 6 המשך  המצדיקה  ב"הצלחה"  מדובר  אמנם  האם  השאלה  בחינת 

סיפור  האם  מחדש  בוחנת  הקבוצה  והשלכותיה,  ההצלחה  תיאור  – לאור 
בהצלחה  ספק  הטלת  של  במקרה  ללמידה.  ראוי  אכן  שנבחר  ההצלחה 
מתקיים דיון לאורו מוסכם האם להמשיך בחקר ההצלחה או לחזור לשלב 

הראשון ולבחור סיפור הצלחה אחר.
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Learning from Successלמידה מהצלחות

כיצד מבצעים למידה מהצלחות?

– הדוברים מתבקשים לתאר באופן קונקק. 7  פירוט הפעולות שהביאו להצלחה
רטי, תמציתי ונטול הסברים ופרשנויות, את הפעולות בהן נקטו לאורך התהליך 

שחל בין "לפני" ו"אחרי".
– מסקירת הפעוק. 8  איתור נקודות המפנה בין המצב "לפני" לבין המצב "אחרי"

לות ניתן לזהות נקודות מפנה שאלמלא ההצלחה בהן, לא היו מושגים התוצרים 
החיובים.

9 . - לה  ותרמו  להצלחה  שהביאו  הפעולות  שביסוד  הפעולה  עקרונות  הפקת 
)בהתבסס על שלב 7( ניסוח הפעולות שתרמו להצלחה בלשון מכוונת לפעולה. 
איתור וניסוח המכנים המשותפים למספר פעולות, גיבושם וניסוחם כעקרונות 

פעולה כך שאפשר יהיה ליישמם במסגרות אחרות.
או . 10 רכבות  מו סוגיות  זיהוי   – הלמידה  להמשך  פתורות  בלתי  סוגיות  זיהוי 

בעייתיות שמשתמעות מסיפור ההצלחה. סוגיות אלה אינן מועלות לדיון בעת 
חקר ההצלחה כדי שהמיקוד בהן לא יחבל בחקר הפעולות שתרמו להצלחה. 
עם זאת, הן זוכות להתייחסות משמעותית בשלבים מאוחרים יותר של עבודת 

הקבוצה, או בפורום הארגוני המתאים.

טיפ לדרך!

בכדי להשפיע ולשפר את פעילות הארגון, מומלץ לשזור את השימוש בלמידה 
מהצלחות כחלק מהפעילות והתרבות הארגונית, ולא לראות בה פרוייקט חד 
פעמי. שימוש בכלי הלמידה מהצלחות במסגרות שונות בארגון, בפורומים, 
ועדות וישיבות מסוגים שונים ובהשתתפות צוותים מתחומי פעילות שונים של 
הארגון, יביאו ללמידה ארגונית מתמשכת ולמינוף הצלחות העבר של הארגון 

לטובת הצלחות עתידיות.
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התאמת כלים לתהליכים ארגוניים
אבחון 
המצב 
הארגוני

שימור ידע
העלאות 
רעיונות 
חדשים

למידה 
ארגונית

שיתוף ידע
נגישות 
למומחים

בניית ידע 
ארגוני

סקר צרכי ידע

מיפוי רשתות 
חברתיות

קהילות ידע

ראיונות עזיבה

תחקיר ולמידה

קפה ידע

ויקי ארגוני

 Best
Practices

סיוע מעמיתים

חקר מקרה

סיפור סיפורים

דפי זהב

קציר ידע

בלוג מומחים

למידה 
מהצלחות
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שמרו על קשר
אתם מוזמנים לקחת חלק ולהיות שותפים בהרחבה והעשרה של המדריך. שלחו לנו רעיונות 
נוספים לכלים לניהול ידע, הרחבה והעשרה של הנאמר כאן ודוגמאות של פעולות לקידום 

ניהול ידע שנעשו בארגון שלכם.

אגף מחקר, תורה וניהול ידע, המטה ליישום הרפורמה, נציבות שירות המדינה
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