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האתגרים  מבין  הינו  התפקודית  הרציפות  על  ושמירה  הידע  המשכיות  אתגר 
המשמעותיים של ארגונים בכלל ושל המערכת הציבורית בפרט.

כתוצאה  המדינה  לאזרחי  הניתנים  השירותים  באיכות  הפוטנציאלית  הפגיעה 
מאובדן ידע ייחודי של עובדי שירות המדינה שפורשים, עלולה להיות קשה ביותר.  
הבייבי-בום.  דור  של  גדול  פרישה  גל  לחוות  המדינה  שירות  צפוי  הקרוב  בעשור 
מבין הפורשים, נמנים עובדים ותיקים שהינם בעלי ידע קריטי להמשך התנהלותו 

התקינה של שירות המדינה.  
שריפות",  "כיבוי  של  בדרך  ויבחרו  לבאות,  כראוי  יתכוננו  שלא  ממשלה  משרדי 
יתקשו לטפל במשבר החמור שעלול להיגרם כתוצאה מאובדן הידע של הפורשים. 
טיפול בנושא שימור הידע לקראת פרישה, מהווה חלק משמעותי מתהליכי תכנון 
נאפשר  המומחים  של  בידע  ושימוש  אחזור  תיעוד,  מיפוי,  באמצעות  אדם.  כוח 
רציפות תפקודית והקטנת הנזק הפוטנציאלי לארגון הנובע מפרישתם של עובדים. 
נושא שימור ידע פורשים, הינו חלק מרכזי מתחום ניהול הידע אותו נציבות שירות 
המדינה מובילה במסגרת הרפורמה בניהול מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה. 
הידע  ניהול  תחום  גם  חדשה,  ארגונית  תרבות  לעצב  שנועדו  התהליכים  כל  כמו 
שצפויות  האדירות  התועלות  של  ההבנה  בסיס  על  הנהלה  של  מחויבות  מצריך 

לצמוח לארגון מניהול משאב חשוב זה.  
מדריך זה מציע כלים להבנת תהליך הפרישה, מודל הפעלה ותהליך מובנה ופשוט 
יתמוך בהמשך  זה  גלוי". תיעוד  ל"ידע  והפיכתו מ"ידע סמוי"  ידע הפורש  לתיעוד 
בעת  הלמידה  עקומת  של  משמעותית  הקטנה  תוך  הממשלתית  העבודה  ביצוע 

חילופי תפקידים. 
אני מבקשת להודות לגב' עינת אל נתן ולמר ירון פרישמן אשר פיתחו את המודל 

וכתבו מדריך שימושי זה. 

בברכה, 
ד"ר איריס נחמיה 

ראש אגף תורה, מחקר וניהול ידע 
נציבות שירות המדינה     

דברי פתיחה
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לאחר  בבוסטון,  הגדולות  המספנות  לאחת  נגררה  וגדולה  ותיקה  מסע  ספינת 
שמנועה שבק חיים. מכונאי המספנה הסתכלו על הספינה, בחנו את חדר המנועים 

ובדקו חלקים רבים אחרים, אך לא הצליחו למצוא פתרון שיחזיר למנוע את חייו. 
לאחר כמה ימים של ניסיונות וכישלונות, יצרו קשר עם מכונאי ותיק שפרש לפני 
שנים, וביקשו שינסה לסייע. החלפת מנוע של ספינה כזאת תעלה כסף רב, והם היו 

מוכנים לנסות הכל לפני שיפנו לצעד דרסטי שכזה. 
הספינה,  על  הסתכל  הוא  קטן.  צד  תיק  עם  הוותיק  המכונאי  הגיע  יומיים  לאחר 
הציץ בחדר המנועים וביקש שינסו להניע. מובן שגם ניסיון זה נכשל. ניגש המכונאי 
הוותיק לאחת מדפנות המנוע, פתח את תיקו ושלף פטיש קטן. בעזרת הפטיש הוא 
נתן מכה קטנה על אחד הצינורות וביקש שינסו להניע פעם נוספת. המנוע התעורר 

לחיים בשאגה רמה וכולם צהלו.
לאחר כשבוע הגיע למספנה החשבון, שעמד על עשרת אלפים דולר. "מה?!" נזעק 
מנהל המספנה, ״הרי הוא היה במתחם פחות מחצי שעה ובסך הכל נתן מכה קטנה 
בפטיש". ניתנה ההוראה לבקש ממנו פירוט של דרישת התשלום, וזה מה שנכתב 
בחשבונית: "הקשה בפטיש: 2 דולר, לדעת איפה להקיש עם הפטיש: 9,998 דולר". 

מוסר ההשכל: לעולם אל תמעיטו בערכו של ניסיון.
)מקור: סיפור עממי(

תיעוד נכון | לשמירה על הניסיון

במהלך עבודתו צובר כל עובד ניסיון וידע. הוותק בארגון ובתפקיד, תחומי העיסוק 
השונים ורמת המקצועיות המתפתחת הופכים את העובד למאגר של ידע, המתחלק 

לשני סוגים:

הידע הגלוי  |  המידע המתועד בספרות הארגון וכולל נהלים, מסמכים ופרסומים שונים.
הידע הסמוי  |  המידע המצוי בראשו של העובד ואינו מתועד בספרות הארגון.

מאוד  משמעותי  שלו  והערך  העובד,  צבר  שאותו  הניסיון  למעשה  הוא  זה  ידע 
לתפקודו התקין ולהצלחתו בעבודה. בעת פרישה של עובד או בזמן מעבר לתפקיד 

חדש, עוזב עמו הידע הסמוי שאותו צבר.

המטרה שלנו היא לנסות להפוך את הידע הסמוי לגלוי, 
כדי לאפשר את המשכיות השימוש בו בארגון.

עובדים  של  הידע  שימור  תהליך  לביצוע  מתודולוגיה  מציע  שלפניכם  המדריך 
העומדים לקראת פרישה. החל בשלב איתור העובדים בעלי אוצר הידע המשמעותי 
והבנייתו  הידע  תיעוד  תהליך  דרך  ההליך,  את  להפעיל  מומלץ  שעליהם  לארגון, 

וכלה בשלב הטמעת תוצרי הידע בפעילות השוטפת בארגון.
תהליך שימור הידע, על שלביו השונים, נעשה בהובלת בעל תפקיד ייעודי לנושא 
זה בארגון. הוא מלווה את שימור הידע של העובדים העומדים לקראת פרישה, בין 
אם כתפקיד מרכזי ובין אם כתפקיד נוסף לתפקידו בתקן הארגון. בעל תפקיד זה 

מוגדר במדריך כ"משמר הידע". 
את שימור הידע אפשר לבצע בשני אופני פעולה: תהליך מקוצר או תהליך מלא. 
לתיעוד  תבנית  פרישה  לקראת  העומד  העובד  מקבל  המקוצר  התהליך  במסגרת 

הידע שלו, וממלא אותה באופן עצמאי בסיוע מינימלי של משמר הידע בארגון. 
לשם  פרישה,  לקראת  העומד  העובד  את  מראיין  הידע  משמר  התהליך  במסגרת 
תיעוד הידע. היתרון בתהליך המלא הוא היכולת להגיע לרבדים עמוקים יותר של 
הידע הסמוי של העובד העומד לקראת פרישה, לתעד את הניסיון והתובנות שלו 
משאבים  נדרשים  המלא  התהליך  ביצוע  לשם  אולם  הארגון.  כלל  לנחלת  ולהפכם 

רבים יותר, הן מצד העובד הפורש והן מצד משמר הידע.
זו הסיבה שהתהליך המלא יבוצע בעיקר עבור עובדים שהוגדרו כבעלי אוצר ידע 

חשוב יותר להמשך התנהלותו המיטבית של הארגון.
תהליך שימור הידע של עובדים לקראת פרישה או עזיבה חשוב מאוד לשם הבטחת 
המשך רציפות הפעילות של הארגון, בעת עזיבת עובד וקיצור זמן הלמידה עבור 

ממשיך דרכו. אנו מקווים כי תמצאו במדריך זה כלי עזר יעיל לביצוע התהליך.

בברכה,
ירון פרישמן

עינת אל-נתן
אגף תורה, מחקר וניהול ידע, נציבות שירות המדינה
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ההישג הנדרש
רשימת ציוני הערכה לקריטיות הידע של העובדים ותאריכי פרישה או עזיבה צפויים.

שלבי הפעולה
הפקת רשימת עובדים העתידים לפרוש	 
פנייה למנהלים	 
ביצוע הליך הערכת קריטיות הידע	 

איתור העובדים המועמדים לתהליך שימור הידע. 
תהליך שימור הידע דורש תשומות רבות ובדרך 
כלל אי אפשר להחיל אותו על כלל הפורשים 
עם  התהליך  את  להתחיל  לבחור  יש  בארגון. 

העובדים שלהם אוצר ידע חשוב יותר.

המטרה
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הערכת מידת הקריטיות של ידע העובד
בדרך כלל, כאמור, אי אפשר להקצות משאבים לתהליך מעמיק של שימור ידע עבור 
הידע  בעלי  העובדים  את  לאתר  נדרש  כך  משום  בארגון.  הפורשים  העובדים  כלל 

הנחוץ ביותר להמשך התפקוד התקין של הארגון, ולהתחיל את התהליך איתם. 
הוא  מחזיק  שהעובד  הידע  את  ביותר  הטובה  בצורה  להעריך  שידע  האדם  לרוב, 

מנהלו הישיר. לכן המנהל נדרש להשתתף בצורה פעילה בהליך הערכת הידע.

כדי לגייס את מנהלי הארגון הרלוונטיים ולגרום להם לתרום מזמנם   | טיפ 
סמנכ"ל  או  )מנכ"ל  בכיר  הנהלה  מגורם  מכתב  לשלוח  מומלץ  לתהליך, 
משאבי אנוש(, המנחה את המנהלים לשתף פעולה בנושא עם משמר הידע )דוגמה 

למכתב כזה נמצאת בנספח א'(.

הקריטריונים של קריטיות הידע
לשם ביצוע הערכת הידע, יפנה משמר הידע אל המנהלים של העובדים העתידים 
לפרוש בשלוש השנים הקרובות ויסייע להם לענות על השאלון שבנספח ב'. שאלון 
לציון מספרי,  ולהפוך אותו  ידע העובד  זה מסייע לכמת את מידת הקריטיות של 
ליצור מדרג  יתאפשר  כך  ובאמות מידה מוגדרים.  באמצעות שימוש בקריטריונים 

השוואתי בין כלל העובדים העומדים לקראת פרישה.

ביחס  עובד  לכל  מתבצעת  הידע  של  הקריטיות  ציון  הענקת   | לב  שימו 
לעצמו, ולא כהשוואה לשאר העובדים הקרובים לפרישה במחלקה. הערכת 
חשיבותו  את  להבין  כדי  אחרות,   מהשפעות  נקייה  להיות  צריכה  הידע  חשיבות 
של העובד ביחס לארגון. ההשוואה לשאר העובדים תתבצע בהמשך, בעת שקלול 
הנתונים הסופי. שאלון הערכת הידע כולל שאלות בסולם של 10-1. יש לבחור את 

הציון המתאים ביותר לעובד ולסכם את הציונים בכלל השאלות.

איתור העובדים שתאריך הפרישה שלהם חל בשלוש 
השנים הקרובות

ולא להגיע  כדי לאפשר בנייה של תכנית שימור הידע הארגונית בצורה מתוכננת, 
למצב של "כיבוי שריפות", יש להתייחס לעובדים העתידים לפרוש בטווח של שלוש 
ידע  הליך שימור  לביצוע  זמן מתאימה  יאפשר מסגרת  זה  טווח  השנים הקרובות. 
מקיף ועמוק יותר ומוקדם ככל שיידרש, עבור פורשים שאצלם יתגלה צורך מיוחד.

העובדים 	  כל  של  רשימה  אנוש,  משאבי  אגף  בסיוע  להפיק,  יש  הראשון  בשלב 
המועמדים לפרישה בשלוש השנים הקרובות.

את טווח הזמן לקראת הפרישה ממירים לציון מנורמל, לפי הסרגל הבא:	 

הידע  לשימור  הדחיפות  מידת  את  המבטא   ,1-5 בין  מנורמל  ציון  מקבל  עובד  כל 
מידת  עולה  כך  מתקרב,  הפרישה  שזמן  ככל  לפרישתו.  עד  שנותר  הזמן  בהיבט 
הדחיפות.  באופן זה נוצר מדרג כמותי של כלל העובדים העומדים לקראת פרישה.

מדרג זה, בצירוף מדרג איכותני )כמפורט בהמשך(, ישמש לקביעת סדרי עדיפויות 
שיסייעו בבניית תכנית העבודה הארגונית לשימור ידע הפורשים.

פרישה  מלבד  סיבות  ממגוון  תפקידו  את  לעזוב  עשוי  עובד   | לדעת  טוב 
וחלקן בעלות  )כגון קידום(  לגמלאות. חלק מהסיבות בעלות הקשר חיובי 

הקשר שאינו חיובי )כגון פיטורין או התפטרות(.
יהיה  שהארגון  טבעי  ואך  ידע,  של  לאובדן  גורמת  סיבה,  מכל  מהתפקיד,  פרישה 
מעוניין לשלב בתכנית שימור הידע הארגוני גם עובדים בעלי ידע משמעותי, אשר 

אינם עומדים לקראת פרישה, אך קיים חשש כי יעזבו את הארגון.
הרי  בקלות,  לאתר  אפשר  פרישה  לקראת  העומדים  העובדים  רשימת  שאת  בעוד 
הקרובות.  בשנים  שיעזבו  חשש  שיש  העובדים  את  שיטתית  בצורה  לאתר  שקשה 
ויתרה מכך: הניסיון "לצוד" עובדים שייתכן שהנם בעלי כוונות עזיבה, עלול להביא 
לאווירה לא נעימה בארגון ולהטיל צל כבד גם על תהליך שימור הידע של הפורשים 
עצמם. משום כך לא מומלץ לבצע מהלך ארגוני בניסיון לאיתור שיטתי של עובדים 

שיש חשש שיעזבו את הארגון מיוזמתם בשנים הקרובות.
עם זאת, מהלך ארגוני לשימור ידע הפורשים עשוי להעלות את הצורך בשימור הידע 

יצירת מדרג כמותי 

יצירת מדרג איכותני 

0-1
שנים

לפרישה

5

1-1.5
שנים

לפרישה

4

1.15-2
שנים

לפרישה

3

2-2.5
שנים

לפרישה

2

2.5-3
שנים

לפרישה

1

של עובדים בעלי ידע קריטי, אף שאינם עומדים לקראת פרישה. זאת מחשש שאם  
יעזבו את הארגון, מכל סיבה שהיא, אובדן הידע שלהם עלול להיות בעל השלכות 
כאל  הללו  העובדים  אל  להתייחס  נכון  הארגון.  או  היחידה  תפקוד  להמשך  קשות 
"מוקדי ידע" ארגוניים*, שחשוב לשמר את הידע שלהם ללא קשר לשאלה אם הם 

מתעתדים לעזוב את הארגון בקרוב או לא. 
תהליך שימור ידע פורשים הקלאסי מתאים פחות במקרה זה, ומומלץ להשתמש 
לכלים  דוגמאות  עבודה".  כדי  תוך  "תיעוד  של  אופי  בעלי  אחרים  ידע  ניהול  בכלי 

כאלו  אפשר למצוא בנספח ה' במדריך זה.

* אפשר להיעזר בכלי הערכת קריטיות הידע בנספח ב', ככלי תומך החלטה בשאלה האם מדובר במוקדי 
ידע ארגוניים.
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שאלון הערכת
הידע כולל שאלות
בסולם של  10-1

יש לבחור את הציון 
המתאים ביותר לעובד 

ולסכם את הציונים
בכלל השאלות

הידע הנמצא בידי העובד 
חשוב מאוד.

אובדן הידע יפגע בחלק 
מתהליכי העבודה 

שאליהם היה מקושר 
העובד, ושחזור המידע 

עלול להיות יקר.

68-56
)ציון מנורמל 4(

הידע הנמצא בידי העובד 
חשוב, אך אובדנו לא 

יוביל לפגיעה או לעיכוב 
בתפקוד הארגון.

סביר להניח כי אפשר 
לשחזר את הידע שיאבד 

בעת הצורך ובעלות 
נמוכה.

8-23
)ציון מנורמל 1(

הידע הנמצא בידי העובד 
חשוב, אך אובדנו לא 

אמור להשפיע על תהליכי 
העבודה המתקיימים 
בארגון. קיים חשש כי 

יהיה קשה לשחזר חלק 
מהידע שיאבד. 

24-39
)ציון מנורמל 2(

הידע הנמצא בידי העובד 
חשוב. אובדן הידע עלול 

להוביל לפגיעה או לעיכוב 
בחלק מתהליכי העבודה 
שאליהם העובד היה קשור. 
קיים חשש כי יהיה קשה 

לשחזר חלק מהידע
שיאבד. 

55-40
)ציון מנורמל 3(

הידע הנמצא בידי העובד 
קריטי לתפקוד הארגון. 
אובדן הידע יפגע בחלק 

מתהליכי העבודה שאליהם 
היה מקושר העובד ולא 

יהיה אפשר לשחזר את כולו 
או את חלקו.  

80-69
)ציון מנורמל 5(

הגדרת מסגרת 
פעילות שנתית

נציבות 
שירות 
המדינה

חלק ב
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של  אישיים,  נתונים  סמך  על  מושכלת,  בחירה 
עובדים המיועדים לביצוע תהליך שימור הידע. 

כדי לבנות בצורה נכונה את התכנית לשימור ידע 
פורשים בארגון, יש לקבל תמונת מצב כלל ארגונית 
על אודות הסיכון באובדן הידע, ולקחת בחשבון 
כמה נתונים: נתונים כמותיים הנוגעים למשך הזמן 
הצפוי עד הפרישה, ונתונים איכותניים על אודות 

מידת הקריטיות של הידע עבור הארגון.
למשאבים  בנוגע  החלטה  נדרשת  לכך,  בנוסף 

המוקצים לתהליך. 

המטרה

ההישג הנדרש
תכנית עבודה שנתית לשימור ידע של פורשים בארגון.

שלבי הפעולה
הצלבת המדרג הכמותי והאיכותני, ויצירת מדרג משוקלל. 	 
שימור 	  תהליך  יתבצע  שעבורם  העובדים  מספר  על  החלטה  משאבים:  הקצאת 

הידע בגרסתו המלאה. 
בניית תכנית עבודה שנתית ואישורה על ידי ההנהלה. 	 



2425 אגף תורה, מחקר וניהול ידע  |  נציבות שירות המדינה  .     .  שימור ידע פורשים  

יש לבצע שקלול אל  לאחר קבלת הציונים של קריטיות הידע עבור כלל האנשים, 
מול מועד הפרישה הקרוב. לשם כך יש להיעזר בטבלת ההצלבה המופיעה בהמשך.

בעמודת  כמותי(  )מדרג  הפרישה  עד  הזמן  טווח  של  המנורמל  הציון  את  מציבים 
)מדרג  הידע  קריטיות  של  המנורמל  הציון  את  ומציבים  פרישה"  סיכון  "מקדם 

איכותני( בעמודת "קריטיות הידע". 

התוצאה
ציון משוקלל של הסיכון באובדן הידע של העובד.

לייצר  אפשר  פרישה,  לקראת  העומדים  העובדים  לכלל  משוקלל  ציון  מתן  ידי  על 
מדרג אחיד שישמש כבסיס תומך לקבלת ההחלטות בעת בניית תכנית העבודה. 

סיכום הנתונים והנעה לפעולה
זה, או לייצר טבלה  ג' במדריך  אפשר לרכז את הנתונים בטבלה המופיעה בנספח 

דומה בפורמט אקסל.

ציון משוקלל 20-25 |
נדרשת פעולה דחופה

הידע  לשימור  מיידי  באופן  לפעול  יש 
של העובד, ולהתחיל בידע הקריטי ביותר.

ציון משוקלל 16-19 | דחיפות גדולה
הידע  לשימור  דחוף  באופן  לפעול  יש 
של הפורש. אפשר לשלב זאת עם הליכי 
חפיפה של ממשיך הדרך. אם אין מחליף, 

יש להיעזר במשמר הידע הארגוני. 

ציון משוקלל 10-15 | חשיבות גדולה
יש לוודא כי העובד ייכנס במהלך השנה 

הקרובה לפרויקט שימור ידע.
של  בהדרכתו  להתבצע  יכול  התהליך 
עצמאי,  באופן  או  הארגוני  הידע  משמר 

תחת פיקוח ובקרה על התכנים.  

נמוכה חשיבות   |  1-9 משוקלל  ציון 
ולהגדיר  התפקיד  תכני  את  להכיר  יש 
כיצד על הארגון להיערך לקראת החלפת 

העובד.

פירוט רמות הסיכון
השונות לאובדן ידע

מקדם סיכון פרישה

1

1 1

2

3

4

55

4

3

2

10

8

6

4

15

12

9

6

20

14

12

8

25

20

15

10

2

2

3

3

4

4

5

5

דע
ת י

טיו
רי

ק

משאבי זמן של העובד הפורש, של מנהלו הישיר ושל משמר הידע הארגוני נדרשים 
בדבר  החלטה  לקבל  הארגון  הנהלת  על  הידע.  שימור  של  המלא  התהליך  לביצוע 
ובדבר כמות המשאבים שאותה  יבוצע התהליך המלא,  מכסת הפורשים שעבורם 

הוא מעוניין להשקיע.  
אפשר להגדיר, כחלק מהתכנון השנתי של משאבי אנוש, מכסה קבועה של פורשים 
שעבורם יבוצע הליך שימור הידע המלא. לחלופין אפשר לקבל החלטה לשנה אחת 
בלבד, על סמך הנתונים שהתקבלו בתהליך איתור המועמדים. כך שבשנים שבהן יש 
מספר גדול יותר של פורשים בעלי ידע קריטי, יוקצו משאבים גדולים יותר לתהליך.

לקראת  העומדים  העובדים  כלל  של  המשוקללים  הציונים  רשימת  על  בהתבסס 
משמר  יבנה  התהליך,  לביצוע  הגדיר  שהארגון  השנתית  המכסה  ובהינתן  פרישה, 

הידע את תכנית העבודה.

יש לקבוע בהתחלה עבור אילו עובדים יתבצע התהליך המלא. באופן 
כללי אפשר לומר כי יהיו אלה העובדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה 
ביותר. אולם בשלב זה יש להביא בחשבון שיקולים נוספים, בהם מידת 
שקיים  עובד  לבחור  לא  מומלץ  פעולה.  לשתף  העובד  של  המוכנות 
חשש כי יסרב בצורה מוחלטת לשתף פעולה, למשל עקב יחסים בלתי 

תקינים בתוך המשרד או אל מול המנהל.

את רשימת העובדים יש להביא לאישור סמנכ"ל משאבי אנוש.
נוספים  ארגוניים  שיקולים  לאור  ברשימה,  שינויים  לבצע  הזמן  זה 

שלא הובאו בחשבון עד לשלב זה, ולהגיע לרשימה סופית מוחלטת.

עבור שאר הפורשים, שעתידים לפרוש במהלך שנת העבודה הנוכחית 
ולא נבחרו להליך המלא, יש לבצע את התהליך המקוצר )מילוי עצמי 

של תיק החפיפה(.
למעלה  בעוד  לפרוש  ועתידים  המלא,  לתהליך  נבחרו  שלא  פורשים 
יהיו  הם  אז  מכן.  שלאחר  בשנה  מחודשת  הערכה  יעברו  משנה, 

מועמדים בשנית לביצוע התהליך המלא.

הקצאת משאביםהצלבת המדרגים לציון משוקלל  

בניית תכנית העבודה 

.1

.2

.3
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לוחות הזמנים לתכנית העבודה השנתית של משמר 
הידע כוללים: 

לוח זמנים לביצוע תהליך שימור מלא, הכולל כמה פגישות עם העובדים שנבחרו לכך.
עבור  החפיפה,  תיק  למילוי  והדרכה  הידע  של  ראשוני  מיפוי  לביצוע  זמנים  לוח 

עובדים שיעברו את התהליך המקוצר.
	 את תכנית העבודה הסופית יש להביא לאישור סמנכ"ל משאבי אנוש.

התנעת התהליך 
עם העובד

נציבות 
שירות 
המדינה

חלק ג
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יצירת מחויבות של העובד לתהליך.  
כדי להפיק את מרב המידע והידע, עלינו לשאוף 
וירצה  התהליך  חשיבות  את  יבין  שהעובד  לכך 

לתרום לו ולקחת בו חלק.
ברצונו  ורק  אך  תלויה  שנפיק  המידע  איכות 
את  שברשותו.  במידע  לשתף  העובד  של  הטוב 
לרוב  אפשר  במסמכים  המתועדים  הנתונים 
התובנות  את  אך  הארגון,  מאגרי  מתוך  להשיג 
הנלוות לכך ומידע שלא תועד עד כה לא יהיה 
העובד,  של  פעולה  שיתוף  ללא  להשיג  ניתן 
חלק  להיות  הרצון  את  בו  ליצור  חשוב  ולכן 

מהתהליך.   

המטרה

ההישג הנדרש
עובד בעל מוטיבציה, המעוניין להשתתף בתהליך ובניית תכנית עבודה למיצוי מוצלח 

של הידע.  

שלבי הפעולה
פגישה ראשונה עם העובד )רצוי בנוכחות גורם הנהלה בכיר(, שבה יבשרו לו כי 	 

נבחר לקחת חלק בתהליך, תוך דגש על החשיבות והיוקרה בכך.
בניית מסגרת לתיעוד: מיפוי של תכני הידע המצויים בידי העובד וסימון תחומי 	 

התוכן הרצויים לתיעוד. 
בניית תכנית עבודה אישית לעובד.	 
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תהליך העבודה עם העובד מחייב רגישות רבה והבנה שמדובר בחוויה בעלת רובד 
פסיכולוגי עמוק. 

העובד העומד לקראת פרישה, נמצא בדרך כלל במצב רגיש. הוא מתחיל להבין את 
והעובדה  רבות  שנים  לאחר  עבודה  ממקום  הפרידה  המתקרב:  השינוי  משמעות 

שאורח חייו עומד להשתנות בצורה משמעותית.  
נדרש  הוא  כי  חש  הוא  שצבר,  בידע  לשתף  מהעובד  מבקשים  כאשר  לכך,  בנוסף 
שמסירת  חשש  אצלו  וקיים  זמן,  הרבה  אצלו  נשמרו  או  שהוסתרו  דברים  לחשוף 
שהידע  מכיוון  יפחת,  בארגון  שלו  שהערך  או  בארגון  שלו  בתדמית  תפגע  המידע 

כבר לא יהיה ברשותו. 
בטחון, שעלולה  חוסר  העובד תחושה של  אצל  לייצר  עלולות  ואחרות  אלו  סיבות 

להוביל לסגירות ולמנוע ממנו לשתף פעולה.
כדי למנוע מצב זה, אנו מחויבים להתחיל את תהליך העבודה ביצירת ערך לעובד על 
השתתפותו בתהליך, בחיזוקו ובהבנת תרומתו לארגון. אימוץ גישה נכונה בתחילת 
ופתיחות.  שיתוף  של  ולתחושה  לתהליך  העובד  של  מחויבות  ליצירת  יוביל  הדרך 

התוצאה: כמות גדולה ואיכותית יותר של מידע וידע. 
ביחד עם המנהל הישיר.  יוביל משמר הידע הארגוני,  את העבודה אל מול העובד 

בעת הצורך ישולבו בו גם עובדים נוספים מהיחידה הארגונית.

יוצאים לדרך | מפגש עם המנהל הישירבואו נדבר על רגש

מפגש ראשון עם העובד | נרתמים לתהליך  טוב לדעת | שלושה מעגלים מושפעים מהאופן שבו עובד עוזב את הארגון: 

עמיתים ליחידה הארגון העובד

האופן שבו הארגון מתייחס אל העובד לקראת ובעת עזיבתו, מעיד במידה רבה על 
היחס שאותו רכש הארגון לעובד במהלך תקופת עבודתו ועל המידה שבה הארגון 

מעריך אותו. 
הנשארים  עמיתיו  עבור  גם  אלא  העוזב,  העובד  עבור  רק  לא  רגיש  בזמן  מדובר 
בארגון. הם צופים באופן שבו מתבצע התהליך ומסיקים מסקנות אישיות.  כאשר 
העזיבה מתבצעת באופן לא מכובד, הדבר מכה גלים ועלול לפגוע במעגלים רחבים 
של  הידע  שימור  לתהליך  זה  ובכלל  העזיבה,  לתהליך  להתייחס  יש  לכן  בארגון. 

העובד, בזהירות מרבית ולוודא שהסביבה טובה ותומכת.
תהליך עזיבה מוצלח עשוי לתרום לחיבור טוב יותר של שאר העובדים לארגון.

הישיר.  מנהלו  עם  הכנה  פגישת  תתקיים  ההנהלה,  ואישור  העובד  בחירת  לאחר 
מטרת הפגישה היא להפוך את המנהל לגורם מסייע בתהליך, ולערוך תיאום ציפיות 

בנוגע לתוצרים המצופים מהתהליך כדי לוודא את התאמתם לצרכי הארגון. 
הנקודות שנעלה במפגש עם המנהל הם:

הסברים בנוגע לתהליך:
שלבי התהליך ומשך הזמן הצפוי להתנהלותם. 	 
משאבי הזמן הנדרשים מהעובד, המנהל הישיר, מממשיך הדרך )אם הוא נמצא 	 

בארגון( ולעיתים גם מעמיתים ליחידה.
נקודות 	  ומהן  המנהל,  של  השתתפותו  תידרש  התהליך  לאורך  שלבים  באילו 

הבקרה שבהן יידרש אישורו.

תיאום ציפיות בנוגע לתוכן:
מהם עולמות התוכן, תחומי האחריות והמשימות של העובד, שעליהם יש לשים 	 

דגש בתהליך שימור הידע.
ליחידה, 	  הגדרת קהל היעד. מי צפוי להשתמש במידע? ממשיך הדרך, עמיתים 

עמיתים מיחידות אחרות בארגון ועוד.

הישיר.  מנהלו  עם  הכנה  פגישת  תתקיים  ההנהלה,  ואישור  העובד  בחירת  לאחר 
מטרת הפגישה היא להפוך את המנהל לגורם מסייע בתהליך, ולבצע תיאום ציפיות 

בנוגע לתוצרים המצופים מהתהליך כדי לוודא את התאמתם לצרכי הארגון.
במפגש זה ישתתפו מוביל תהליך שימור הידע, המנהל הישיר והעובד. אם מדובר 
בכיר  מנהל  גם  בפגישה  לשתף  מומלץ  המלא,  התהליך  את  לעבור  שעתיד  בעובד 

יותר בארגון, כדי להגביר את תחושת החשיבות של התהליך.
מטרת המפגש היא לרתום את העובד לתהליך כדי להשיג שיתוף פעולה מקסימלי 
מצדו. במהלך המפגש נדגיש את החשיבות שהארגון רואה בפעילות ובידע שהעובד 
צבר במהלך שנות עבודתו בארגון, ונדבר על משמעות תהליך שימור הידע והתרומה 

שהעובד והארגון יפיקו מכך.
עבור עובד שעתיד לעבור תהליך מלא, כדאי לציין כי מדובר בתהליך יוקרתי שרק יחידים 
נבחרים להשתתף בו. )הרחבה נוספת לאופן שבו אפשר לנהל את שיחת הרתימה עם 
העובד וטיפים להכנה לקראתה, אפשר לראות בנספח ד' במדריך זה(.  בארגונים שבהם 
קיימת הכנה לפרישה, למשל סדנאות או קורסים, ראוי לחבר רעיונית ואף מעשית בין 

התהליכים. כך אפשר להראות תהליך של הכנה הדדית לקראת הפרידה מהעובד.



3233 אגף תורה, מחקר וניהול ידע  |  נציבות שירות המדינה  .     .  שימור ידע פורשים  

מפגש שני עם העובד | מיפוי הידע ובניית מסגרת

כולו  רב אשר לא תמיד אפשר לשמר את  ידע  צובר העובד  לאורך שנותיו בארגון, 
ובדרך כלל גם אין צורך בכך. במפגש זה נמפה באופן שיטתי את כל תחומי הפעילות 
שימור  הליך  יתמקד  שבהם  התוכן  עולמות  ייקבעו  ומתוכם  העובד,  עוסק  שבהם 
הפגישה  ומועדי  הפעילות  להמשך  הזמנים  לוח  יקבע  זה  במפגש  כן,  כמו  הידע. 

העתידיים, ובכך ניצור תכנית עבודה מותאמת לעובד.
כדי למפות את תחומי העיסוק ועולמות התוכן של העובד, יש לערוך רשימה של 

כלל הפעילויות, הפרויקטים והמשימות שבהם הוא עוסק.

כדי לוודא שהרשימה מקיפה ומלאה, אפשר להשתמש בעזרים שונים: 
משימות בתכנית העבודה של העובד.	 
יעדים מקצועיים מתוך הערכות העובד בשנים האחרונות.	 
רשימת הפגישות מתוך היומן של העובד.	 
תכתובות אחרונות של העובד. 	 

בעת בניית רשימת תחומי העיסוק, יש לכלול גם פעילויות משמעותיות שהסתיימו 
וישנה חשיבות לתיעוד הידע הגלוי והסמוי אודותיהם.

כדי לרענן את הזיכרון אפשר לחזור אל: 
ועדות או צוותי פעולה רוחביים, שהעובד ניהל או השתתף. 	 
תעודות ופרסי הצטיינות או הוקרה שהעובד קיבל. 	 
פטנטים והמצאות שהעובד היה מעורב בפיתוחם. 	 
פרסומים מחקריים שהעובד פרסם במסגרת עבודתו.	 

תיעדוף תחומי הפעילות 
תעדוף  נבצע  ובהווה,  בעבר  העובד  פעילויות  של  מקיפה  רשימה  גיבוש  לאחר 
מוסף  ערך  יש  שבהם  תחומים  יהיו  אלו  לתיעוד.  הקריטיים  הפעילות  תחומי  של 
ניתן להיעזר בקריטריונים המופיעים בכלי הערכת  משמעותי לידע שצבר העובד. 
קריטיות הידע שבנספח ב', כדי להעריך את מידת החשיבות של הידע של העובד 

בכל פעילות, כבסיס לביצוע התעדוף.

| מיפוי ראשוני של ידע העובד ביצענו כבר בשלבים המקדימים  טוב לדעת 
של התהליך: בשלב הערכת קריטיות הידע ובפגישת ההתנעה עם המנהל 
הישיר. בשלב זה אנחנו עוברים לבצע תהליך שיטתי יותר, שמטרתו להביא בחשבון 
את כל הפעילויות שהעובד מעורב בהן, ושהידע שלו לגביהן עשוי להיות משמעותי 
יהיה  שהעובד  בלי  כלומר,  חלק".  כ"לוח  הזה  התהליך  את  לבצע  מומלץ  לארגון.  

מודע להעדפותיו של המנהל כדי לא "לנעול" אותו על כיוון מחשבה אחד.
רק לאחר שלב המיפוי אפשר לחשוף בפני העובד את הדברים שעלו במפגשים עם 
המנהל. אם קיים חוסר התאמה, כדאי לחשוב ביחד מה הסיבה לפער, ולגבש הצעה 

אחידה שתוגש לאישור.

התוצר הנדרש ממפגש המיפוי
תחומים  באילו  והמלצה  העובד,  של  הפעילות  תחומי  של  מתועדפת  רשימה 

להתעמק במסגרת תהליך שימור הידע.
תתבצע  תחומים  באילו  לציין  יש  מלא,  תהליך  לעבור  שנבחר  עובד  של  במקרה 
העמקה במסגרת מפגשי ראיונות ובאילו תחומים יתבצע תיעוד עצמי של העובד. 
משוער  זמנים  לוח  עם  יחד  העובד,  של  הישיר  המנהל  לאישור  תובא  זו  רשימה 

לביצוע הפעילות.
תוכן.  עולם  כל  עבור  היעד  וקהל  הידע  תוצרי  יהיו  זה מה  כבר בשלב  להציע  רצוי 
וישמשו  בתהליך,  שיתועד  המידע  מתוך  יותר  מאוחר  בשלב  ייבנו  אלו  תוצרים 
שיתוף  של  לכלים  )דוגמאות  בארגון.  הרלוונטיים  היעד  לקהלי  הידע  להעברת 

והפצת מידע ניתן לראות בנספח ה' במדריך זה(.

פגישת  ולקיים  הראשונים,  המפגשים  בין  לאחד  אפשרות  יש   | לב  שימו 
התנעה אחת שבמהלכה תתבצע רתימה של העובד לתהליך ותיבנה מסגרת 
נדרשת  כמה  ועד  העובד,  של  המוטיבציה  במידת  בעיקר  תלוי  הדבר  לפעילות. 

תשומת לב והשקעת משאבים בשלב הרתימה.
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תיעוד הידע

נציבות 
שירות 
המדינה

חלק ד
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שהוגדר  והגלוי  הסמוי  הידע  של  שיטתי  תיעוד 
והידע  המידע  פרטי  איסוף  לתיעוד;  כנדרש 
הרלוונטיים, כפי שהוגדרו בתהליך המיפוי; תיעוד 
הפרטים במסמך או בכלי תיעוד אחרים, בהתאם 

להגדרת ולצרכי הארגון.

המטרה

ההישג הנדרש
מסמכים וקבצים המתעדים בצורה מובנית את המידע והידע שהוגדרו כקריטיים 

בתהליכי המיפוי.

שלבי הפעולה
מילוי עצמי של תיק חפיפה על ידי העובד ו/או סדרה של מפגשים עם הפורש, 	 

 בהם מרחיבים על אודות הנושאים שנבחרו לתיעוד.

תיעוד - כתיבה, צילום, הקלטה של הידע הרלוונטי והפיכתו לפרטי מידע. 	 
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כל  הידע.  משמר  לבין  בינו  מפגשים  של  בסדרה  מתבצע  העובד  של  הידע  תיעוד 
מפגש יעסוק בעולמות התוכן שנקבעו והוגדרו בתכנית העבודה, שאושרה על ידי 

המנהל. למשמר הידע יש תפקיד כפול במפגשים הללו :
להוביל להחצנה של הידע הסמוי - ממחשבה לדיבור.	 
לתעד את המידע שנחשף - מדיבור לכתיבה. 	 

זה  שלב  והמרואיין.  המראיין  עבור  יותר  וקשה  מתקדם  שלב  היא  ה"למה"  שאלת 
מחייב פתיחות ואמון המאפשרים שיח כזה. עם זאת, שאלת ה"למה" היא חשובה 

ומאפשרת לגלות דרכי ייעול בתהליך העבודה ולהביא להארות חשובות.
ניתן לשאול "למה" בשני אופנים: 

למה בחרת בדרך הפעולה הנוכחית, מה היתרונות שלה, כיצד בחרת או התחלת 	 
להשתמש בה?

הפעולה 	  מדרך  שונה  הצעה  להעלות  אפשר  אחרת?  ולא  כך  פועל  אתה  למה 
שהוצגה, כדי לעורר את החשיבה והשיח.  

פעמים.  מספר  עליה  חוזרים  כאשר  שורש  גורמי  לאתר  מסייעת  "למה"  שאלת 
נשאל שוב  לנו תשובה שטחית, אבל אם  תוכל לספק  התשובה הראשונה לשאלה 
לא  הלאה.  וכך  תובנות,  של  יותר  עמוק  לרובד  נגיע  התשובה,  אותה  על  "למה" 
מדובר בתהליך של תחקיר, כמובן, ולכן אין להשתמש בכך בכל עניין אלא בנקודות 

שיימצאו מהותיות כדי לא לגרום לעייפות ולעורר התנגדות בקרב העובד.

התקפה,  של  תחושה  רבות  פעמים  מייצרת  "למה"  שאלת   | לדעת  כדאי 
חשוב  שהוצג.  המידע  ושלילת  ביקורת  של  כסוג  רבות  לעתים  ומתקבלת 
לחדד את אופיו של התהליך כלמידה ולא כביקורת, ולשאול את השאלה כדי לפתח 

את הנושא ולהעצים את התובנות.

הליך שימור הידע המלא |
סדרת מפגשים לתיעוד המידע

3 שאלות מפתח

התאמת התהליך לעובד
העובד,  עם  מפגשים  של  ברצף  היא  סמוי  ידע  לדליית  האידאלית  העבודה  דרך 
וקיום ראיונות העוסקים בנושאים שנבחרו כעיקריים לשימור ולתיעוד המידע. דרך 
פעולה זו מאפשרת התעמקות בכל נושא ואיסוף של מידע באמצעות שיחה פעילה.

חשוב להתאים את אופי ההתנהלות במפגשים לאופי העובד. 
ישנם עובדים שיעדיפו לקיים שיחה פתוחה שבה הם מדברים ומשמר הידע מתעד 
את הנאמר ומכוון באמצעות שאלות מתאימות. עובדים אחרים יעדיפו לבצע הכנה 
מוקדמת. כלומר לכתוב מראש נקודות עיקריות ולאחר מכן להרחיב עליהן בשיחה 

עם אחראי שימור הידע. 
הקלדה  או  כתיבה  שונות:  בדרכים  לבצע  אפשר  במפגשים  הנאמר  תיעוד  את 
חשוב  זה  במקרה  גם  המפגשים.  של  הסרטה  או  הקלטה  שיחה,  כדי  תוך  במחשב 
להיות קשובים להעדפות העובד ולהתאים את אמצעי התיעוד לרצונותיו כדי ליצור 
סביבה נינוחה. ישנם עובדים שיצפו לקבל את מלוא הקשב של משמר הידע בזמן 
הפגישה, ויעדיפו תיעוד על ידי הקלטה או הסרטה. אחרים עלולים לראות בתיעוד 
מסוג זה משהו מאיים, וירגישו נוח יותר להיפתח ולשתף כאשר משמר הידע מתעד 

בעצמו את הדברים בכתב. 
הפגישות  מספר  את  נקבע  הפעילות,  מסגרת  בניית  בעת  התהליך,  בתחילת 
ההתקדמות.  לקצב  בהתאם  להשתנות  יכול  זה  מספר  העובד.  עם  לנו  הדרושות 
מטרתנו לנהל ולקבע את התהליך כמה שאפשר, אך גם להתייחס לנושא ברגישות 

ולתמוך בעובד.  

מה אתה עושה בתהליך העבודה או 
הפרויקט? מה משימתך המוגדרת?

איך אתה מבצע את עבודתך? 
פרט, הסבר ותן דוגמה.

למה אתה מבצע זאת באופן הזה? 
מדוע בחרת לפעול כך?

מה 
איך
למה
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תהליך התיעוד העצמי דורש כמות קטנה יותר של 
משאבים מצד משמר הידע הארגוני, אולם הוא עדיין 

נדרש לקחת חלק בשלביו השונים.

כמות הראיונות האישיים היא נגזרת של משאבי הארגון. מאחר שאלו מוגבלים, לא 
יתאפשר לקיים עם כל העובדים סדרת מפגשים אישיים. עובדים אלו יוכלו לתעד 

את הידע שלהם בתבנית שנבנתה במיוחד לשם כך: "תיק חפיפה למילוי עצמי".

מעורבות משמר הידע הארגוני לפני התהליך
גם במקרה של עובד שמבצע תיעוד עצמי יש צורך בפגישות המקדימות המוזכרות 
הידע  שבתיעוד  החשיבות  את  להבין  לעובד  נגרום  פגישות  באותן  הקודם.  בפרק 
בדברים  התיעוד  את  למקד  כדי  לכך.  המוטיבציה  את  אצלו  לייצר  וננסה  שלו 
הנושאים  את  ונבחר  הידע  של  מיפוי  תהליך  נבצע  הארגון,  עבור  המשמעותיים 

שבהם העובד יתמקד בעת מילוי תיק החפיפה.
תיק החפיפה הוא כלי גנרי, ומשמר הידע נדרש לבצע התאמה שלו על סמך מסגרת 
באופן  הנדרש  הידע  לתיעוד  שיוכל לשמש  כדי  ידי המנהל  על  הפעילות שאושרה 
המיטבי. את ההתאמות אפשר לעשות בין היתר על ידי השמטה או שכפול פרקים, 

בהתאם לצורך. 
תיק  עם  יחד  המנהל,  ידי  על  שאושרה  התיעוד  מסגרת  את  לעובד  לשלוח  כדאי 

החפיפה המותאם. אלו יסייעו לו להתמקד בכתיבת הדברים שסומנו כחשובים

מעורבות משמר הידע הארגוני במהלך התהליך
תיק  מילוי  תהליך  לאורך  העובד  עם  עתיות  פגישות  כמה  לערוך  הידע  משמר  על 

החפיפה. לפגישות אלו מטרה כפולה:
ולבקש  כנדרש,  המסמך  את  ממלא  והוא  ההוראות  את  הבין  שהעובד  לוודא 

הבהרות במידת הצורך.
הוא  מבטו,  מנקודת  נושא  על  כותב  בפרטים  הבקיא  כשאדם  קרובות  לעתים 
את  מכיר  ואינו  הכתוב  את  שקורא  מי  אבל  ומובנת.  ברורה  שכתיבתו  מרגיש 

הנושא, מגלה כי חסרים לו פרטי מידע רבים להבנת התוכן.
התכנים  את  לעת  מעת  יקרא  בתהליך,  מעורב  יהיה  הידע  שמשמר  חשוב  לכן 

החדשים, יאתר נקודות שאינן ברורות דיין ויבקש את הבהרות העובד.

תיעוד באמצעות מילוי עצמי של תיק החפיפה

חשוב לדעת | שימור ידע עצמי יכול גם הוא להוביל לתוצאה טובה ובעלת 
ערך לארגון. 

את  אצלו  לחזק  להמשיך  נמצא,  הוא  שבו  הרגשי  במקום  העובד  את  ללוות 
המוטיבציה ואת תחושת החשיבות שהארגון רואה בתיעוד המידע. חשוב לזכור 
גם אם הוחלט לא להקצות משאבים לשימור הידע של העובד, הרי שעדיין  כי 
הוא נמצא במצב רגיש בשל הפרישה המתקרבת ולכן חשוב לתת על כך את הדעת.

סוגיות  לזהות  הידע  משמר  עשוי  החפיפה,  תיק  מילוי  תהליך  ליווי  במהלך 
משמעותיות שלא עלו קודם לכן. במקרים כאלו אפשר לבצע העמקה מסוימת עם 
העובד )באמצעות שאלת "למה?"(, אולם יש לשמור על עמידה בהיקף המשאבים 

שהוקצו לתהליך.

מעורבות משמר הידע הארגוני עם סיום התהליך
משמר הידע ידאג לקבל את התכנים המלאים במסגרת תיק החפיפה, ולקבל את 

אישור המנהל הישיר על איכותם.

.1

.2
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נציבות 
שירות 
המדינה

חלק ה

הטמעת והפצת 
הידע בארגון
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הפיכת המידע שנאסף למוצר ארגוני ובר שימוש. 
כדי להפוך את המידע שנאסף לנכס ארגוני, יש 
להפוך אותו לנגיש: לבנות עזרי הדרכה, להשתמש 
בפורמטים מתאימים לשמירתו )מסמכי וורד, מצגות, 
סרטונים ועוד(, לבנות הכשרות, ולהפיץ את הידיעה 

כי המידע הרלוונטי קיים בארגון. 

המטרה

ההישג הנדרש
מידע וידע המוטמעים בארגון ונגישים למי שזקוק להם.

שלבי הפעולה
סידור המידע שנאסף לפי נושאים. 	 
שמירת המידע בפורמטים המתאימים ביותר לאופן העבודה בארגון, משולבים 	 

כחלק מתהליכי העבודה. 
בניית כלים והכשרות. 	 
פרסום ושיווק המידע בקרב הגורמים הרלוונטיים	 
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להפוך את הידע למידע 

למידע  שאספנו  הידע  את  הופכים  אנחנו  שבו  השלב  את  מרכיבים  תהליכים  שני 
הנמצא בארגון ומשרת אותו בהמשך פעילותו:

ארגון הידע | הפיכת המידע המתועד לפריטי מידע המתאימים לתהליכי העבודה 
המתקיימים בארגון.  

הטמעה | הטמעת פריטי המידע החדשים במאגרי המידע ובתודעת העובדים, החל 
ממייל עדכון וכלה בהדרכות פרטניות.

ארגון הידע
קבצי  החפיפה,  תיק  ראיונות,  )סיכומי  שנאסף  המידע  כל  את  נארגן  זה  בשלב 
מסמכים שצורפו, מצגות, סרטונים ועוד( למידע המסודר לפי נושאים. לאחר מכן 

נקבל את אישור המנהל הישיר על תקפות התכנים ועדכניותם. 
את המידע שנאסף מן העובד נעביר לממשיך הדרך ולעמיתים נוספים לארגון. 

סוג התוכן 
המועבר

היקפי 
התוכן

מורכבות 
התוכן

קהל 
היעד

מעטפת 
טכנולוגית

טוב לדעת | איך בוחרים בכלי מתאים להעברת המידע? מספר קריטריונים 
עשויים לסייע בבחירה: 

)כגון  מעשי  מידע  אך  כתוב,  בפורמט  להעביר  ניתן  עיוני  מידע 
או  מצולם  בפורמט  להעביר  רצוי  מערכת(  או  מכונה  של  הפעלה 

באמצעי פרונטלי אחר. 

ולעיתים  שורות  במספר  יסוכם  המתועד  המידע  פריט  לעתים 
ורמת  הנושא  מורכבות  ממש.  של  ספר  ואף  שלמה  חוברת  תידרש 

הפירוט תשפיע על בחירת הכלי המתאים. 

ישנו מידע פשוט, שמספיק לקרוא אותו בשביל להבין. וישנו מידע 
מסובך יותר, הדורש הדגמה או התנסות. ככל שהתוכן מורכב יותר, 
אנו נדרשים להשקיע יותר בשביל לפשט אותו, להפוך אותו למובן 

ואולי אף לאפשר תרגול של הדברים.

למי מיועד המידע? ככל שקהל היעד רחב יותר )למשל, כאשר מדובר 
בקבוצת עמיתים מהארגון( נבחר כלים המתאימים לתפוצה רחבה.
יש לשמר את המידע באופן שבו העברתו לקהל היעד תתבצע בדרך 
הקלה ביותר. כאשר המידע מיועד לעובדים שהנגישות הטכנולוגית 
שלהם פחותה, ננסה לייצר את הפתרון הפשוט והנגיש ביותר עבורם.

טכנולוגיות  מערכות  אילו  מחייב?  הוא  ומה  מאפשר  הארגון  מה 
פורטלים  מסמכים,  ניהול  )מערכות  הידע  ואחזור  לשימור  זמינות 
ארגוניים ועוד(. האם ישנם פרטי מידע שחייבים להימצא במערכות 

התפעוליות של הארגון?

ממשיך הדרך יזדקק למלוא המידע המתוקף והרלוונטי, כדי לאפשר לו ללמוד לבצע 
את התפקיד באופן מיטבי. לעומת זאת, המידע הרלוונטי לעמיתים נוספים בארגון 
עובדים שכמות  ייתכן שיהיו  לגופו.  להיבחן בכל מקרה  וצריך  יותר להגדרה  קשה 
גדולה מהמידע שמסרו יהיה רלוונטי לקהל עובדים נוסף בארגון, ואצל אחרים יהיה 

מעט מידע שכזה, ואולי אף בכלל לא. 
כדי לזהות את המידע המשמעותי, שעבור הטמעתו במעגלים שונים בארגון כדאי 
בתחום  ובתהליכים  התוכן  בתחומי  מעמיקה  הבנה  נדרשת  משאבים,  להשקיע 
פעילותו של העובד הפורש. לכן יש להתייעץ עם המנהל הישיר, שימליץ על התכנים 
שמומלץ לפתח ולהפיץ בארגון. בנוסף לכך, אפשר להיעזר בגורמי מקצוע נוספים, 

כגון עמיתים של העובד ומנהלים נוספים בארגון.

בהתאם לתחומי התוכן שזוהו כמשמעותיים עבור הארגון וקהלי היעד, יש לבנות 
פריטי מידע ועזרי הדרכה שונים להעברת הידע. דוגמאות לכלים מתאימים אפשר 

למצוא בנספח ה'. 

עם  הפורש  של  תפקידו  את  ימלא  אשר  העובד   | הדרך  ממשיך 
עזיבתו. לעתים כאשר עובד עוזב, חלק מהתפקידים ותחומי האחריות 
להעביר  נדרש  כזה  במקרה  בארגון.  עובדים  לכמה  מועברים  שלו 

את הידע הרלוונטי לכל בעל תפקיד. 

עמיתים לארגון | עובדים אשר הידע והניסיון של העובד הפורש 
עשויים לסייע להם בשיפור פעילותם הנוכחית. 
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שלב ההטמעה
את העזרים והכלים שנוצרו יש להטמיע במאגרי המידע של הארגון, תוך התאמה 

לתוכן, למידע ולתהליכי העבודה.
שלב ההטמעה ייבנה בהתאם לפריטי התוכן שנוצרו בשלב הקודם, וקהלי היעד 	 

שהוגדרו בשלב המיפוי של התהליך.
העברת המידע לממשיכי הדרך הנה באחריות המנהל הישיר ובסיוע משמר הידע. 	 
של 	  בהובלה  כלל  בדרך  תתבצע  בארגון  רחבים  במעגלים  מידע  של  העברה 

התכנים  כי  יוודא  אשר  הפורש,  והעובד  הידע  מנהל  ובליווי  ההדרכה  מחלקת 
נאמנים למסרים. 

לקהל 	  הפצתו  ועל  שנאסף  המידע  שיווק  על  דגש  לתת  נדרש  ההטמעה  בשלב 
היעד יש להביא לכך שעובדים יידעו על קיומו של המידע, כדי שיוכלו להסתייע 
גם  בארגון,  ומשפיע  חי  למידע  שנאסף  המידע  את  נהפוך  בכך  בפעילותם.  בו 

לאחר עזיבת העובד. 
הטמעה מוצלחת פועלת לשלב את פריטי המידע החדשים בתוך תהליכי העבודה, 	 

במידע  להשתמש  יוכל  עובד  ושכל  העובדים  לכלל  נגיש  יהיה  הוא  שבו  באופן 
לצורך ביצוע עבודתו בצורה הנוחה והקלה ביותר.

שלב ההטמעה יסתיים כאשר:

כלל המידע נמצא באופן נגיש במערכות הארגוניות 
הרלוונטיות; המידע הוטמע במערכי הדרכה קיימים 
או חדשים, לפי הצורך; והמידע הגיע לידיעתם של 

קהלי היעד שהוגדרו.

נספחים

נציבות 
שירות 
המדינה

חלק ה
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שלום רב,
בימים אלו אנו משיקים תהליך של שימור הידע של עובדים פורשים.

אנשים  ישנם  שלך  במחלקה/באגף  כי  עלה  שביצענו,  ראשוני  מיפוי  במסגרת 
שעתידים להגיע לגיל פרישה בשלוש השנים הקרובות.

אתה בוודאי יודע כי במהלך העבודה צובר העובד ניסיון וידע חיוניים, אשר למרבה 
הצער לא נשארים בארגון עם פרישתו. כדי למנוע פגיעה בתהליכי העבודה ולשמור 

על רציפות הפעולה, אנו מעוניינים להשאיר את הידע בארגון.  
נתחיל  אך  הפורשים,  העובדים  כלל  של  הידע  לשימור  לפעול  רוצים  היינו  אמנם 
בשלב  במשרד.  הפעילות  להמשך  החיוני  קריטי  בידע  מחזיקים  אשר  בעובדים 
ההכנה לתהליך אנו מבצעים הערכה של מידת הסיכון שייגרם מאובדן הידע עקב 
פרישת העובדים. תהליך זה מתבצע בשיתוף עם המנהלים הישירים של העובדים 

העתידים לפרוש.
את  מוביל  אשר  בארגון(,  תפקידו  ואת  האחראי  שם  את  כאן  )מלא  מר/גב' 
התהליך מטעם סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, יפנה אלייך בימים הקרובים 

כדי לקיים את תהליך הערכת הסיכונים לאובדן הידע. 
אבקש את שיתוף הפעולה שלך בנוגע לעובדים העתידים לפרוש מהמחלקה/האגף 

שלך.

בברכה,
)שם הסמנכ"ל(

סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

העתק: )מלא כאן את שם האחראי ואת תפקידו( 

נספח א | מכתב מגורם הנהלה למנהלים הישירים



5253 אגף תורה, מחקר וניהול ידע  |  נציבות שירות המדינה  .     .  שימור ידע פורשים  

שם העובד:

משך הזמן בתפקיד 
)יותר משני 

תפקידים בארגון - 
תוספת נקודה(

עד חצי שנה

ללא פגיעה

מעל חמש שניםמעל שנתייםעד שנה

הקשר בין 
המשימות והידע 

של העובד לתהליכי 
ליבה בארגון

ישנו קשר 
בחלק מתחומי 

משימותיו

תתרחש
פגיעה

קריטית 
בתהליך 
העבודה

הידע מצוי 
במקומות

רבים בארגון

לא בטוח 
שיושקעו 
משאבים

לימוד עצמי 
במשך שבוע 

עלות מועטה. 
תהליך שיבוצע 

בעת הצורך

כן, במסגרת 
תוכנית

העבודה
לא

עלות בינונית 
הדורשת תכנון 

למימושה

כן, יוקצו לכך 
משאבים מחוץ 

לתוכנית
העבודה

כן. מדובר בתחום 
החשוב לארגון, 

שיש לפתחו 
ולקדמו

עלות 
בינונית-גבוהה

)יועץ/חברה 
חיצונית(

לימוד עצמי 
במשך כחודש 

או מעבר 
של הכשרה 
חיצונית עד 

כשבועיים

הכשרה של 
עד כחודשיים 
בלימוד עצמי 

ו/או צורך 
בהכשרה 

חיצונית

קיימת ספרות 
ומצגות הדרכה

קיימת ספרות 
בנושא

קיים מידע
בסיסי

ולא עדכני

אין תיעוד 
לנושא

הידע מוכר
אצל עובדים 

אחרים
במחלקה

ישנו ידע
הקיים אצל 

עובד נוסף

הידע קיים רק 
אצל העובד 

הפורש

ישנם
תהליכים 

שיפגעו
מעט

ישנן משימות 
מליבת 

התהליכים של 
הארגון

מירב המשימות 
שייכות לתהליכי 

הליבה של 
הארגון

כל משימותיו 
שייכות לתהליכי 

הליבה של 
הארגון

האם קיימים 
תהליכי עבודה 

שיפגעו מאובדן 
הידע

תתרחש פגיעה 
קריטית בתהליך 

אחד או יותר  
ו/או פגיעה 

במשימה מליבת 
המשימות של 

הארגון

מספר אנשים 
המכירים את 

המידע )עד כמה 
הידע נדיר בארגון(

משך הזמן הנדרש 
ללימוד הידע 

האם ניתן ללמוד 
באופן עצמאי או 
שנדרשת הדרכה 

מקצועית-חיצונית(

מעל חודשיים 
הכשרה.

הכשרה פרטנית 
ממקור מידע 

שלא נגיש לארגון 
באופן קבוע/גיוס 

העובד שפרש 
או גיוס חברה 

מקצועית לתחום

האם נרצה
לפתח את

התחום בהמשך

עלות שיקום הידע 
במידה וייאבד 

רמת התיעוד 
הקיימת כרגע 

בארגון
)ספרות, הדרכה, 

מצגות ועוד(

ציון6-8 נקודות3-5 נקודות1-2 נקודותתחום/מדד 9-10 נקודות

ציון הערכה סופי:מחלקה:

הוראות שימוש בכלי הערכת הידע
שימור  לתהליך  ביותר  המומלצים  המועמדים  בחירת  כפול:  שימוש  מאפשר  הכלי 
הידע, ובחירת תחומי התוכן העיקריים של העובד הנבחר שלגביהם יתבצע התהליך. 

 יש לבחון כל עובד בנפרד.	 
)ניתן לשכפל את הדף או לכתוב את התוצאות בדף נפרד(. 

את השאלון יש למלא בשיתוף עם המנהל הישיר של העובד, המכיר באופן הטוב 	 
ביותר את עבודתו ושלל משימותיו.

עליכם להתייחס לכלל תחומי העיסוק והידע של העובד בהתאם לשאלה, ולבחור 	 
בתשובה המייצגת ביותר.

על מנת לאפשר גמישות מרבית במתן ציונים, נקבע לכל פרמטר טווח ציונים. יש 	 
לבחור את הציון המייצג ביותר. 

הוא 	  המתקבל  הסכום  הציונים.  כל  את  לסכם  יש  השאלות  כל  על  מענה  לאחר 
הציון הסופי.

ככל שהציון של המועמד גבוה יותר, כך עולה חשיבותו במדרג העובדים הנדרשים 	 
לתהליך. 

סכנה 	  אין  שלגביהם  עיסוק  תחומי  מספר  ישנם  מסוים  לעובד  כי  נגלה  לעיתים 
באובדן הידע בעת עזיבתו, אולם בתחום אחד או שניים עלול להיגרם לארגון נזק 
רב. במקרה זה נפעל לשימור ידע נקודתי של תחום העיסוק הקריטי, ולא נבצע 
תהליך שימור לשאר פריטי המידע שאינם בסיכון. בהתאם לאופן פעולה זה, גם 
הציון המשוקלל לא יהיה גבוה מאוד. בעת יצירת המדרג יש לציין בהערות את 

הסיבה לכך.

נספח ב | שאלון בחינת קריטיות הידע
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ערך
הערותמשוקלל תאריך

פרישה מיועד
מס׳ חודשים
עד הפרישה

מקדם סיכון
פרישה )1-5(

הערכת קריטיות
ידע )1-5(

סדר עדיפות 
לטיפול

נספח ג | טבלת עזר לריכוז הנתונים

יחידהשם העובד
ארגונית

תפקיד
תפקידממונה ישירהעובד

הממונה
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כהכנה לתהליך שימור הידע עלינו לקחת בחשבון מספר פרמטרים, למשל חישוב 
רמת הסיכון באיבוד הידע והתעדוף בין העובדים. אבל עלינו להתייחס לעוד נתון 

חשוב: המאפיינים האישיותיים של העובד. 
עובדים אחדים ישמחו לקחת חלק בתהליך וישתפו אותנו ביד רחבה בידע ובניסיון 
לדרך  התרגלו  הם  קשה.  יהיה  הזה  התהליך  שעבורם  עובדים  יש  אולם  שצברו, 

חשיבה שלפיה ידע הוא כוח, ועלולים להביע התנגדות לשיתוף הידע שצברו. 
את  להעריך  עלינו  הידע,  שימור  לתהליך  המועמדים  העובדים  בחירת  בעת  לכן, 
מידת ההתנגדות הצפויה של כל עובד. נעדיף, כמובן, להשקיע משאבים ולהפעיל 

את התהליך עם עובדים הנוטים לשיתוף פעולה ולשיתוף בידע. 
את  נבצע  לשימור,  קריטי  ידע  כבעל  שדורג  עובד  מצד  התנגדות  וצפויה  במידה 

התהליך תוך מתן תשומת לב לנושא ולהיבטים הפסיכולוגיים של התהליך.
במידה וצפויה התנגדות משמעותית מאוד, נשקול לא לבצע את התהליך עם העובד, 

גם במקרה שהוא הוגדר כבעל ידע קריטי. זאת כדי לא לבזבז את משאבי הארגון. 

כיצד נטפל בהתנגדויות? 
את  שיסביר  המנהל,  עם  העובד  של  מקדימה  בשיחה  התהליך  את  להתחיל  חשוב 
חשיבות הנושא. יש לבסס את השיחה על הערכים והאמונות הפנימיות של העובד. 
את השיחה ניתן לקיים עוד לפני דירוג העובדים לפי סדר העדיפויות. כך נוכל לבדוק 
העובדים  בחירת  לגבי  מושכלת  החלטה  ונקבל  לתהליך,  להתנגד  צפוי  העובד  אם 

המתאימים.  

להלן מספר נקודות רלוונטיות לשיחה )הסדר אינו מחייב, והוא תלוי בדינמיקה בין 
המנהל לעובד(:

תרומתו של העובד לארגון עד שלב זה, ותפיסת הארגון את העובד כערכי וחשוב.	 
החשיבות של הידע שאותו מחזיק העובד עבור הארגון.	 
ישאיר 	  שהוא  ה"מורשת"  עזיבתו.  לאחר  גם  לארגון  העובד  של  המוסף  הערך 

לארגון ולממשיכי דרכו. 
יש להבהיר לעובד שהתהליך איננו מבחן או תחקיר, אלא רצון אמיתי לשמר את 	 

תובנותיו של העובד ולשפר את פעילות הארגון. כדאי להסביר לעובד שחשיבותו 
ומעמדו בארגון לא ייפגעו בעקבות מסירת המידע, להיפך: תיווצר כלפיו הערכה 

גדולה יותר, כשיתגלה ברבים כמה חשוב המידע שבו הוא החזיק עד היום.
השיחה 	  המשך  את  ולבסס  מהתהליך,  בחששותיו  לשתף  לעובד  לאפשר  חשוב 

בהתאם לנקודות שעלו.

נספח ד | רתימת העובד

עם הפנים לעתיד | ממסדים את תהליך שימור הידע
כאשר שימור והעברת הידע יהפכו לחלק מהתרבות 
הנהוגה בארגון ותודגש חשיבותם, העובדים יבינו 
עזיבתם  לפני  התהליך  את  לעבור  מהם  שמצופה 

וההתנגדות שלהם תפחת. 
יתרה מכך, אם הארגון יביע הוקרה לפורשים המשאירים אחריהם מסורת של ידע 
וניסיון, העובדים יראו בכך תהליך יוקרתי ומכבד. ואז לא זאת בלבד שלא יתנגדו לו, 

אלא יביעו רצון ועניין לקחת בו חלק.
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הגדרות  עקרונות,   - ידע  "ניהול  המדריך  בהשראת  נכתבו  כאן  המוצגים  הכלים 
וכלים מעשיים" )הוצאת אגף תורה מחקר וניהול ידע, נציבות שירות המדינה(.

במדריך אפשר לקרוא בהרחבה על רוב הכלים שיפורטו בהמשך. 

תיק חפיפה
מסמך עזר לתיעוד המידע.

תבנית ארגונית מובנית, המכילה סעיפים רבים המייצגים סוגי תוכן שונים שרלוונטיים 
לתיעוד, בהם אנשי קשר, מסמכים נלווים, רשימת משימות ועוד.

בלוג
התכנים  מסוים.  בנושא  )פוסטים(  תכנים  לפרסם  המאפשר  אינטרנט  אתר 

מסודרים בדרך כלל לפי סדר כרונולוגי.
הבלוג, שנכתב לרוב בשפה לא רשמית, מאפשר תגובות ודיון עם הקוראים. באמצעות 
ולחשוף את  בצורה מפורטת פעילות מתמשכת  ניתן, למשל, לתעד  בבלוג  כתיבה 
אופן ביצועה. כלומר, את הניסיון או הידע הסמוי של כותב הבלוג המעורב בפעילות.

מאמר
בהשאלה מהעולם האקדמי. מסמך המתעד ביצוע של תהליך עבודה או מחקר, 
וכולל חומרי רקע, תיעוד של שיטת העבודה והסיבות לבחירתה, תוצאות העבודה 

וניתוח התובנות. 

כמוסות ידע
יצירת תלקיט ידע נקודתי הכולל מידע בנושא מסוים. מאגר זה יושב בתוך 

מאגר המידע הארגוני, אך ניתן לשיתוף גם כיחידת מידע נפרדת.

סרט וידאו
לא  שבהם  למצבים  מתאים  זה  כלי  ספציפי.  עבודה  תהליך  המתעד  סרטון 

ניתן לתאר בטקסט או בתמונה את התהליך או המצב הרצוי.
מערכת  של  הפעלה  המתעדת  מחשב  מסך  של  הקלטה  להיות  יכול  הסרטון 

ממוחשבת, ויכול להיות צילום של תפעול מכונה או מכשיר אחר. 

ספר ייעודי )כגון: ספר מוצר(
תוצר מיוחד שהכנתו דורשת משאבים לא מועטים. כתיבת ספר יכולה להיות 
הנוכחי;  למצב  עד  התהליך  של  היסטורית  סקירה  ולהכיל  אחד,  לנושא  מוקדשת 
והיא יכולה לעסוק במספר סיפורי מקרה, המאוגדים סביב נושא מסוים. בדרך כלל 

מדובר בתוכן לא מובנה, ולכן הצגתו כסיפור מאפשרת להכיל את כל רבדיו. 

ויקי ארגוני
בדומה לויקיפדיה, "ויקי ארגוני" בנוי מאוסף ערכים. כאשר מתעדים ידע של 
יכול  ערך  )"ערך"(.  כותרת אחת  נושאים מסוימים המאוגדים תחת  בוחרים  פורש, 

להיות מונח, תהליך, נוהל ועוד. ניתן לחבר בין הערכים השונים בעזרת קישורים. 

חקר מקרה
תיעוד של מאורע או פרויקט הכתוב בתבנית קבועה ומסודרת. התיעוד כולל 
היבטים של תיאור אובייקטיבי של המקרה, והיבטים של תובנות ולמידה ארגונית 
אירוע  של  תיעוד  עבור  בעיקר  זה  בכלי  נשתמש  ההתנסות.  בעקבות  שהתקבלו 
משמעותי בארגון. מקרה בעל תובנות, עם פוטנציאל השפעה עתידי. התיעוד מיועד 
תובנות  המדגישה  בצורה  נכתב  הוא  ולכן  בארגון,  יעד  קהלי  מספר  של  לשימוש 

כלליות, שעשויות להיות רלוונטיות בהקשרים שונים.
או  הדרכה  פעילות  במסגרת  ארגונית  ללמידה  ככלי  מקרה  בחקר  להשתמש  ניתן 
הכשרה, כאשר מציגים ללומדים רק את נתוני הרקע של המקרה. בהמשך מציבים 
היו  כיצד  לחשוב  מהם  ומבקשים  המקרה  בבסיס  שעמדה  הדילמה  את  בפניהם 

פועלים. בסיום המתודולוגיה מגלים מה באמת התרחש ומה ניתן ללמוד מכך.

מדריך למשתמש
מכיל תיעוד והסבר של אופן פעולה בתהליך. יכול להכיל רשימת הוראות או 

תיעוד התקדמות של מסכי תצוגה במחשב.

מצגת הדרכה/יחידת לימוד עצמי
מצגת ללימוד עצמי של תחום מידע מסוים. יכולה להכיל תמונות, אפקטים 

חזותיים, קטעי וידאו, הדגמות ועוד.
משמשת במקרים שבהם תוכן כתוב אינו מספיק להבנת המידע. 

מערך שיעור
ידי  על  או  הנושא,  את  שלמד  מי  או  מדריך  ידי  על  המועברת  תוכן  תבנית 
אך  שתועדו,  לתכנים  להיצמד  מחייבת  זה  באופן  התוכן  העברת  עצמו.  הפורש 

שומרת את הלמידה כתהליך "חי" ואינטראקטיבי. 

כלי הדרכה מתוקשבים
קורסי  אינטראקטיבי,  לומדה, שיעור  דרך מצגת חכמה,  למידה מתוקשבת 

MOOC, הנפשות, סרטונים או הקלטות.
לעיתים נערכים מבחנים בסיום שלב הלמידה.

נספח ה | כלים לאגירה, שיתוף והפצת מידע
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עצמה,  הפגישה  לקראתה,  הכנה  שלבים:  שלושה  כוללת  המרואיין  עם  הפגישה 
עבודה  סביבת  לייצר  יש  הריאיון  לקראת  הבאה.  לפגישה  והכנה  הפגישה  סיכום 

תומכת, המחזקת את הרצון לשיתוף.

ההכנה לפגישה
בתחילת  לעובד  להציג  יש  שאותו  הפתיח  הכנת   | לפגישה  רקע  הכנת 
הייחודיות  לארגון,  החשיבות  לתהליך,  חיזוק  כולל:  הפתיח  הפגישה. 
שבבחירתו וההוקרה כלפיו כבר בשלב הזה על שיתוף הפעולה. הפתיח יותאם לכל 

עובד על פי מאפייניו.

הכנה מקצועית | במקרים רבים נפגוש עובדים מקצועיים שירבו להשתמש 
במונחים הלקוחים מעולם התוכן של תפקידם. ראוי כי נעמיק מעט בתחום 
העיסוק )באמצעות חיפוש באינטרנט, במסמכים הרלוונטיים בארגון ועוד(, על מנת 

שנכיר לפחות חלק מהמונחים המקצועיים שעתידים להיחשף בפנינו.

מקום המפגש | רצוי לקבוע עם העובד במשרדו. הסביבה המוכרת והנגישות 
למידע יסייעו ברצון לשיתוף. כאשר מדובר בסביבת עבודה רועשת )מכונות 
או משרדים משותפים( ניתן לתאם לשעות השקטות יותר, או לקבוע במקום חלופי 

קרוב המוסכם על העובד.

)למשל:  המפגשים  תוכן  את  לתעד  שונות  דרכים  ישנן   | המפגש  תיעוד 
הסרטה בווידאו, הקלטה ברשמקול, הקלדה למחשב, כתיבה למחברת ועוד(. 

רצוי לתאם עם העובד את אופן התיעוד שאיתו הוא ירגיש נוח.  

הכנה,  מייל  לעובד  לשלוח  יש  הראשון  המפגש  לקראת   | הקדמה  מייל 
לבקש  כדאי  להעמקה.  שנבחרו  הנושאים  ואת  הצפוי  התהליך  את  המזכיר 

ממנו לרכז את החומרים הרלוונטיים כהכנה למפגש.  

מהלך הפגישה
קודם(  קשר  אין  )כאשר  עצמית  הצגה   | אישי  בפן  הריאיון  פתיחת 

והתעניינות כללית, במטרה לייצר סביבה נינוחה, חברותית ופתוחה.

חידודים  על..."(.  נשוחח  היום  שסיכמנו,  )"כפי   | הריאיון  מסגרת  יצירת 
)"אבקש  הקודמת  בפגישה  שעלה  מידע  על  או  חדש  מידע  על  והבהרות 

שתרחיב בנושא X", "בפגישה הקודמת סיפרת על Y, אנא הסבר"(.
המטרה היא להוביל את המרואיין למסירת מקסימום פרטים רלוונטיים על 

נושאי השימור שנקבעו.

מכשירי  את  להחריש  )מומלץ  למרואיין  מלאה  הקשבה   | הריאיון  ביצוע 
התקשורת(, שאלות מכוונות ושאלות הרחבה והסבר.

סיכום הפגישה והכנה לפגישה הבאה
יש לתעד בקובץ מסודר את כלל המידע שנמסר בפגישה.  יש לוודא שהחומר שנמסר 
בכל נושא הוא מקיף, מכסה את עולם התוכן, ברור ומובן לקריאה וללמידה עצמית.

יש לסמן את הנושאים שעליהם כדאי להרחיב או לבאר לקראת הפגישה הבאה.
האגירה  כלי  על  לחשוב  צורך  יש  המידע,  ובהטמעת  בהפצת  צורך  שיש  במקרה 
המתאים שדרכו ניתן להפיץ את המידע בצורה היעילה ביותר. את הרעיונות הללו 
יש להציע לגוף ההדרכה ולפורש, ולקבל את הסכמתם. בנוסף יש לקבל את אישורו 

של המנהל הישיר.

דגשים לראיון
של  הפרקטי  הידע  של  לתיעוד  מתאימות  בו  המופיעות  והשאלות  החפיפה  תיק 
גם  לקבל  נרצה  הריאיון  במסגרת  זאת,  עם  העובד.  עוסק  שבהם  העבודה  תהליכי 
"חצי  את הידע הסמוי שצבר הפורש לאורך השנים. פורמט הריאיון המומלץ הוא 
מובנה". כלומר, שימוש בשאלות הקיימות במסמך כבסיס לראיון )אין חובה להיצמד 

לסדר הקיים בו( והרחבה בשאלות נוספות בהתאם להתקדמות הריאיון.  
יש לשאול שאלות בהתאם להתקדמות השיחה, לבקש חידוד והבהרות כשצריך, או 

למקד את העובד לנושא השאלה כאשר יש צורך.
חשוב לזכור כי שיחה על אירועי העבר נעשית מנקודת מבט עכשווית. כאשר העובד 
פרויקטים  או  פעולות  על  מעיד  או  שהתרחשו  אירועים  על  מספר  דוגמאות,  נותן 
- המידע שלו עובר דרך המסננים של הזיכרון. המסננים הללו מציגים רק את מה 
שנראה לאדם רלוונטי, ולעיתים מסתירים את הדברים הלא טובים, שמהם הוא היה 

בוחר להימנע.
יצירת אווירה של פתיחות תסייע לעובד לשתף גם בנקודות הפחות חיוביות. 

נספח ו | מדריך למראיין
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ומר אבי קדם שתרמו מזמנם  תודות לדר' אלי מרון, דר' דנה פרג, 
וניסיונם לפיתוח המתודולוגיה.

תודות למר ניר שקד - סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש ברשות המים והביוב, 
ומר משה שוחט - ממונה איכות ומצוינות ברשות המים והביוב שהשתתפו בפיילוט 

בחנו את המתודולוגיה ותרמו רבות לעיצוב תכני המדריך.

והעשרה של  ולהיות שותפים בהרחבה  אתם מוזמנים לקחת חלק 
בנושא,  מבצעים  שאתם  הפעילויות  על  לשמוע  נשמח   - המדריך 

והצעות להרחבה והעשרה של הנאמר כאן.

שלחו לנו רעיונות נוספים לכלים לניהול ידע,  ודוגמאות של פעולות לקידום ניהול 
ידע שנעשו בארגון שלכם.

אגף מחקר, תורה וניהול ידע, המטה ליישום הרפורמה, נציבות שירות המדינה
http://www.csc.gov.il/Units/Reform/Pages/knowledgeManagement.aspx

km@csc.gov.il
02-6706134
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