הנחיות ועקרונות לתיעוד תהליכים משותפים תוך כדי תנועה
ד"ר מיכל רום ,מנהלת מחקר ופיתוח ידע ,מרץ 2020

רקע קצר :תיעוד באיזה מובן ,ולמה דווקא עכשיו?
תיעוד מוגדר כ"פעולה של הנצחת ורישום מידע למען שיהיה זמין לדורות הבאים ולציבור המתעניין
בהווה" .1הנחת המוצא היא שבאמצעות פעולת התיעוד ניתן יהיה להשתמש בניסיון ההווה שעוד רגע
יהפוך להיות עבר לטובת פעולה עתידית בין אם זו תהיה דומה או שונה למה שמתואר בתיעוד.
המטרה היא לקצר את עקומת הלמידה ,שלנו או של אחרים שיבואו במקומנו ,ומתוך כך לייעל תהליכי
עבודה ולחסוך את המצאת הגלגל ,כל פעם מחדש .בעידן המידע ולנוכח האפשרויות הטכנולוגיות
שעומדות בפנינו ,כל זה מקבל משנה חשיבות ותוקף.
באופן ספציפי לניהול פיתוח והובלה של תהליכים משותפים ,שבהם מעורבים מגוון רב של שחקנים,
שלבי ההתארגנות והתכנון הם שלבים מכריעים שיש להם השפעה דרמטית על הצלחת התהליך ועל
אופיו .מסיבה זו ,יש ערך מוסף נוסף לתיעוד של תהליכים אלו ,ובפרט כאשר הם מתהווים באופן
בלתי מתוכנן במצבי משבר בין אם אלו תהליכים קיימים ,שמשנים את צורתם לנוכח המשבר ,או
תהליכים חדשים שקמים מתוך מצב החירום ,בניסיון למצוא מענים מתאימים לאתגרים החדשים.
בתקופה זו של "משבר הקורונה" ,שהוא כידוע מצב חירום משברי שבו כולנו פועלות בתוך כאוס גדול,
פעולת התיעוד יכולה לסייע גם בניסיון הטבעי של כל אחד ואחת מאתנו להשתלט על הכאוס ,ולהבין
את מה שמתרחש .עצם המעשה שכרוך בעצירה לשם כתיבה ,רישום ,הקלטה או תיאור בכל דרך
אחרת של המציאות ,יכול לעזור לתהליך הרפלקסיבי ולהתבוננות במתרחש ,ולסייע לנו גם בלמידה
תוך כדי תנועה .מעצם מעשה התיעוד ,יכולות לעלות אצלנו תובנות חשובות שניתן ליישם אותן באופן
מיידי.

מטרה ושיטה
לאור כל זאת ,מסמך זה יציע מתווה לתיעוד תהליכים משותפים תוך כדי תנועה ,ובזמן משבר .בשלב
זה ,מדובר במסגרת רעיונית שכוללת מספר עקרונות ודגשים ,ומטרתה לסייע למי שמתעדת לאסוף
את המידע כך שניתן יהיה לייצר תמונה מלאה ככל האפשר ,מבלי לפספס מידע חיוני וחשוב שקשה
יהיה לשחזר בהמשך ,ועם זאת בלי להשקיע תשומות גבוהות מדי בתהליך התיעוד .זאת ,מכל
הסיבות המובנות מאליהן בשעת חירום ,ובכלל.
המתווה יתייחס לשני צירים במקביל:
א .מה לתעד?  -איזה סוג של מידע ונושאים חשוב לתעד ,לפי רשימת שאלות שתוצע בהמשך
ב .איך לתעד?  -באיזה דרכים כדאי לבצע את התיעוד הן במובן המהותי והן במובן הטכני
בחלק האחרון של המסמך ,תמצאו טבלה שתוכל לשמש אתכן כבסיס לפעולות התיעוד ,וכן מתווה
לשאלות מנחות שיכולות לסייע בניתוח והתבוננות על ממצאי התיעוד ,תוך כדי תנועה.

 1ראו למשל את ההגדרה ב-ויקיפדיה
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חלק א :מה לתעד?
מאחר והמטרה היא לאסוף מידע שיוכל לאפשר למי שלא נכח/ה באירוע להבין מה קרה שם ,מומלץ
לבנות את מרכיבי הסיפור השלם באמצעות שיטת  Five W's Plus One Hאו בעברית חמשת/ששת
ה-ממים.
השיטה שמיוחסת במקור לסופר והמשורר רודיארד קיפלינג ,נמצאת בשימוש בהקשרים מקצועיים
שונים החל מעיתונות ,דרך חקירות בלשיות ,וכלה בניהול פרויקטים .יתרונה בכך שהיא מגדירה
מספר שאלות פשוטות שדרך המענה עליהן ,ניתן להבין את הסיפור כולו .כל השאלות הן שאלות שאי
אפשר לענות עליהן ב -כן/לא פשוט ,ועל כן הן מחייבות אותנו להציג היבטים שונים של האירוע באופן
תיאורי .עד כמה הוא מפורט ועמוק ,זה כבר תלוי במי שעונה עליהן...
ראו להלן את פירוט השאלות השונות ,תוך הסבר המתייחס באופן ספציפי למהלכים משותפים:
 – Who – 1על מי מדובר?
מי השחקנים המעורבים באירוע המתועד – תיאור ברמה הבסיסית ביותר ,ואפיון ככל הניתן להציע
במסגרת הנסיבות .לצד הגדרות תפקידים פורמליות ,נסו לשלב גם התייחסות למערכות היחסים
ביניהם ,ככל שהן ידועות ומוכרות לכן ,למיקום שלהם בזירת הפעולה ,למוטיבציה שלהם להשתתף,
לאופן שבו הגיעו להשתתף ,וכל דבר שיכול לשפוך אור על מי הם ועל תפקידם בזירה.
 – What – 2מה הם עושים?
מה מתרחש ,מה נאמר ,מה הוחלט ,מה עלה לדיון ,מה נבחר ואיך נבחר ,מה הוחלט וכיצד ,כל דבר
שמתאר את האירוע/תהליך שמבקשים לתעד ,לפי סדר ההתרחשות הכרונולוגית – ראו בסעיף הבא.
 – When – 3מתי זה קרה?
תיאור המועד – יום ,שעה; וראו בהמשך – סעיף שמתייחס למה שקורה בזמן הזה בציר המשבר
שמחוץ לתהליך המתועד ,אירועים שמשפיעים על המהלך :למשל – הוטלו הגבלות נוספות על
תנועה ,עברנו לסגר ,וכדומה.
 – Where – 4איפה?
תיאור המקום במונחים פיזיים ,ואם יש גם מרכיב דיגיטלי להתרחשות כפי שנהוג כיום ,רצוי לצרף
תיעוד שלו ככל הניתן – למשל שיחת זום מוקלטת ,שיחת ועידה ,פרוטוקול אם יש ,וכדומה.
 – Why – 5למה? במובן של לשם מה? מה הייתה המטרה לשמה נועדה ההתרחשות?
נסו לעגן את התשובה בעובדות ככל הניתן ,ואם לא אז הציעו תובנות שלכן מתוך נקודת המבט שלכן
בתוך ההתרחשות ,שמציעות הסבר מדוע קרו הדברים כך ולא אחרת.
 – How – 6איך זה קרה?
כל דבר נוסף מעבר למידע שכבר ניתן בסעיפים הקודמים ,ונחוץ כדי להבין גם את ה-איך ,לצד ה-מה.
איך במובן של איך זה עבד (או לא עבד) ,איך זה התנהל ,וכדומה.
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שימו לב:
כל התשובות לשאלות הנ"ל צריכות להיות מבוססות על עובדות ,בצורה תיאורית ,ומנוסחות על
ידי משפטים שלמים .נסו לא לקמץ בפרטים ,גם מה שנראה כרגע לא מאד רלוונטי ,יכול בעתיד
להתברר כבעל ערך.
רצוי שמרכיב הפרשנות יהיה מצומצם ו/או מוגבל לסעיפים החמישי והשישי – שבהם התשובות
יכולות לכלול גם תיאורים סובייקטיביים יותר מנקודת המבט של מי שמתעדת.
זכרו שאתן כותבות ומתעדות מנקודת המבט שלכן/שלנו ,שהיא רק נקודת מבט אחת בזירה.
ככל שתוכלו להיות קשובות למשמעות של העובדה הזו ,ולהוסיף התייחסויות גם מנקודות מבט
אחרות ,יהיה לתיעוד ערך רב יותר בבוא העת .ברור שזו משימה מורכבת יותר ,ולא בכל רגע
ניתן לתת על כך את הדעת ,אבל נסו לשאול את עצמכן מדי פעם ,איך הדברים נראים מנקודות
מבט אחרות בזירה/בתהליך.

חלק ב :איך לתעד?
בחלק זה תידון שאלת האיך בשני מובנים :במובן המהותי ובמובן הטכני.
במובן המהותי –
כמה פרספקטיבות על תהליך התיעוד ועל איך נכון וכדאי לעשות אותו:
ראשית ,חשוב להבין כי פעולת התיעוד היא פעולה דינמית רב שכבתית ,ובפרט כשנעשית תוך כדי
תנועה ,ועוד יותר מזה במצבי משבר .ברמה הראשונה נמצא איסוף של חומרי גלם ,ויצירת קובץ/קבצי
מידע תיאוריים של המתרחש – לפי המבנה שהוצג למעלה או בכל דרך אחרת שמשרתת את
התהליך .יחד עם זאת ,ככל שמאפשרות הנסיבות ,ניתן לקבוע במסגרת פעולת התיעוד צמתים
להתבוננות על החומר שנאסף ,כדי לראות את התמונה הרחבה ,להבין את המשמעויות ולקבל
החלטות  -הן לגבי המשך התיעוד והן לגבי המשך הפעילות .אם תוכלו לעשות זאת ,כדאי מאד לא
לוותר על ההזדמנות ,ולקבוע מועדים שבהם מתבצעת חשיבה כזו.
שנית ,ובאופן טבעי ,בבסיס התיעוד מצוי ציר הזמן הכרונולוגי .יחד עם זאת ,יש לערוך את התיעוד גם
לפי צירי הפעילות של המהלך או של הארגון ,ולשלב ביניהם לבין ציר הזמן .צירי פעילות לדוגמא הם:





במקרה של תיעוד שיתופים כארגון -
ציר החירום ,ציר תשתיות מקצועיות בחירום ,ציר תשתיות מקצועיות ליום שאחרי ,ציר ניהול
הארגון (צירים שהוגדרו על ידי הנהלה מקצועית לאופני הפעולה של שיתופים בזמן המשבר)
במקרה של תיעוד הקמת מיזם ושמרת -
ציר תשתיות בנפרד מציר מנגנונים משותפים ,או מה שנכון לאופן הפעולה המתהווה
במקרה של תיעוד יוזמת 5פי- 2
ציר מנגנונים (וועדת היגוי) ,שותפויות (קואליציית העסקים ,מגזר שלישי) ,תשתיות וכדומה –
לפי מה שנוח לכן ומשרת אתכן בצורה הטובה ביותר.
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בהקשר זה של תיעוד משולב לפי ציר זמן וצירי פעילות ,חשוב מאד לתעד לצד מה שמתרחש
במהלך ,גם את מה שקורה בסביבה החיצונית בעת המשבר הנוכחי .אירועים גדולים שמשפיעים
על כולנו ועל כל ההתרחשויות – מעבר לסגר ,שינוי באופני פעילות של ארגונים או שותפים גדולים,
כל אירוע שקורה ועשוי להיות בעל השלכות משמעותיות.
המשמעות היא שעבור כל ציר פעילות ,תתמלא טבלה נפרדת של שש השאלות שהוצגו למעלה +
עמודה נוספת של אירועים חיצוניים – ראו דוגמא בהמשך.
שלישית ואחרון ,יש להגדיר בבירור מי אחראי לביצוע התיעוד ,ומתי נכון לעשות זאת (ראו בהמשך
סוגיית התדירות) .חשוב להבין את הזמן שנדרש לכך ,ולבחון האם ולמי יש אכן יכולת להשקיע את
משאב הזמן הזה בנסיבות הקיימות.

במובן הטכני –


חשוב שהתיעוד ייעשה באמצעים דיגיטליים ,כלומר בקובץ שניתן יהיה לעשות בו שימוש
בהמשך ,ולא במחברת ובכתב יד .אבל אם המחברת עדיפה לך ,תעשי מה שנוח לך .המשמעות
היא שתידרש ממך עוד עבודה של הכנסת הדברים שאת כותבת במחברת לקובץ.



אפשר לייצר קובץ שיתופי בגוגל דוק ולעדכן אותו כצוות .אפשר לפתוח קובץ נפרד בתיקיות שלך,
תלוי אם את היחידה שמתעדת או שיש לך עוד שותפות שמסייעות .העיקרון המנחה צריך להיות
מה שנוח ויקל על ביצוע המשימה.



לצד הקובץ/קבצי התיעוד שבהם יתוארו ההתרחשות לפי השאלות המנחות שהוצגו בחלק הקודם
של המסמך ,חשוב לשמור בתיקיות מאורגנות גם את כל החומרים הנלווים שנוצרים תוך כדי
תנועה במסגרת המהלך ,ובכלל זה:
o
o
o
o

דיוורים שיוצאים לחברי צוות ,לשותפים ,לתקשורת
פרוטוקולים וסיכומי ישיבות/דיונים
חומרי למידה ,מתווים ,תוצרים מכל סוג שהוא
ידיעות וקישורים שהתפרסמו בתקשורת וברשתות החברתיות (פוסטים בפייסבוק,
הודעות בוואטסאפ וכדומה)



יש להגדיר תדירות קבועה של פעולת התיעוד – תלוי בקצב הפעילות והאירועים – פעם ביום,
פעם ביומיים ,פעם בשבוע – כל דבר שלא מכביד מחד ,ומצד שני מאפשר לבצע תיעוד עקבי
ושיטתי באופן מספק.



בחלק מהמקרים יהיה צריך ליזום איסוף מידע לטובת התיעוד (למשל לפנות לחלק מהגורמים
לבקש חומר ,סיכומים ,או מידע) ובחלק מהמקרים צריך "רק" לאסוף חומרים שממילא מגיעים
אלינו .חשוב להחליט מראש מה החומר שנדרש לאסוף ,להעתיק להדביק או לשמור בתיקיה
מתאימה .ועם זאת ,חשוב להיות קשובות גם לצורך לשנות את מה שהוגדר כחיוני לתיעוד או
דרוש שימור ,ולארגן את ההגדרות בהתאם למתרחש במציאות הדינמית והכאוטית.



בהמשך להגדרות שיתהוו ,לגבי תדירות ואופן ביצוע התיעוד ,מי מבצעת אותו ומי מסייעת לה,
ואיך ,יתכן וכדאי לשלב בתהליך התיעוד גם ראיונות קצרים עם בעלי/בעלות תפקידים אחת
לתקופה .זאת כדי לוודא שכל התמונה מתקבלת ונאספת ,שלא מתפספס מידע חשוב שניתן
לראות ולדעת אותו רק מנקודות מבט מסוימות שהמתעדת עצמה איננה חשופה להם בהכרח.

4

אז מה לעשות עכשיו? הצעות לפעולה

לפניכן דוגמה לטבלה ומחוון שיכולים לשמש בסיס ליצירת מסמך תיעוד ברמת הבסיס ,ולניסוח
תובנות ראשוניות מתוכו .את שני אלו יש להתאים כמובן למאפיינים של התהליך ,לנסיבות ולאופן שבו
הוחלט לערוך את התיעוד – כפי שתואר בעמודים הקודמים.

טבלה לתיעוד ברמה הראשונית של מה קורה מתי – שלב  1#של איסוף חומרי הגלם
סביבה
חיצונית

סביבה פנימית
ציר פעילות 1#
מה
מתי

מי

איפה

למה

איך

ציר פעילות 2#
מה
מתי

מי

איפה

למה

איך
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שלב  - 2#התבוננות על ממצאי התיעוד המתהווה
במידת האפשר ,וככל שניתן יהיה להתבונן על החומר שנאסף באמצעות הטבלה שמוצעת למעלה,
להלן רשימת שאלות מפתח שיעזרו להבין תוך כדי תנועה את התמונה המתקבלת מהתיעוד ,ולקבל
החלטות גם לגבי המשך הפעילות ,וגם לגבי צורת התיעוד – האם היא משרתת אתכן ,האם היא
תורמת ואם לא ,כיצד כדאי לשנות.
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מה בעצם קרה בכל ציר פעילות?
מה עשינו?
מה היתרונות?
מה החסרונות?
מה אפשר היה לעשות עוד?
איזה מתחים אפשר לזהות?
איזה שאלות עולות לנוכח התמונה המתהווה?
מה נכון שנמשיך לעשות (בתיעוד ובפעילות)?
מה כדאי להפסיק לעשות (בתיעוד ובפעילות)?

