
 



 

 הגישה הקלאסית בניהול ידע 



 הסיפור שלי



 מהו ניהול ידע 

מתודולוגיות ופתרונות המאפשרים  , פעילויות, שילוב של תהליכים

 שיתוף הנגשה ופיתוח של ידע מוכוון מטרה  , שימור

 (2012מכון התקנים הישראלי , מתוך תקן ניהול הידע)  

 

 
 

  סנודן, ננוקה, דרוקר   :חוקרים. 90-התפתחות מתחום הניהול בשנות ה. הידע כמשאב ארגוני

.. 



 מטרות עסקיות

  תהליכי עבודהלאחד •

 לשפר את ביצועי העובדים•

  בשעות אדם ובהוצאותלחסוך •

  לחסוך בהכשרות והדרכות•

  לשפר את מדדי השירות•

 לשפר את תדמית  •

 החברה     

 
 



 מטרות ארגוניות  

 ליצור תהליכי שיתוף  •

 לשפר תהליכי עבודת צוות  •

קבלת ויכולת את תחושת העצמאות המקצועית לשפר •
 ההחלטות

התקשורת עם העובדים ואת תחושת השייכות  לשפר את •
 לארגון  
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 תוכן      

 

                                                                              

                              

 

 

                                 

                                     

 

  

 אחזור, הנגשהטכנולוגיה  

    

 תפקידים  , ממשקים  תהליך   כתיבה, הבנייה, איסוףתוכן   

      

 שימור, למידה, שיתוףתרבות  

    



 גישות לתהליכי שיתוף בידע

הגישה  
 האקולוגית

גישת הרשתות  
 החברתיות  

הגישה  
 הקלאסית

בשלות נמוכה  
 לשיתוף

 ,פרסום נהלים

 תדריכים  

 הדרכה במרכז

Top - Down 

 ידע ותוכן במרכז
Top–Down , 
Bottom-Up 

ידע  הנגשת

 כתוכן מובנה  

 פרונטליתהדרכה 
חיזוק הקשר  

והלמידה במפגשי  

 פנים מול פנים

:  מהשטחידע צומח 

 משובים, פורומים

אנשים הם במרכז  

Bottom - Up 

 כתוכן מובנהידע 

העצמת עובדים  

,  לייק:  משתפים

צבירת  , שתף

 מוניטין ונקודות  

 ידע צומח מהשטח
Best Practices 

How To 
 טיפים

 שאלות ותשובות  

תקשורת ישיר  

 להנהלה

 ידע מובנה

ידע צומח 
 מהשטח

 שיתוף

הקשרים הם  

 במרכז  

 מעגליתתקשורת 



 גישות לתהליכי שיתוף בידע

הגישה  
 האקולוגית

גישת הרשתות  
 החברתיות  

הגישה  
 הקלאסית

בשלות נמוכה  
 לשיתוף

 ,פרסום נהלים

 תדריכים  

 הדרכה במרכז

Top - Down 

 ידע ותוכן במרכז
Top–Down , 
Bottom-Up 

ידע  הנגשת

 כתוכן מובנה  

 פרונטליתהדרכה 
חיזוק הקשר  

והלמידה במפגשי  

 פנים מול פנים

:  מהשטחידע צומח 

 משובים, פורומים

אנשים הם במרכז  

Bottom - Up 

 כתוכן מובנהידע 

העצמת עובדים  

,  לייק:  משתפים

צבירת  , שתף

 מוניטין ונקודות  

 ידע צומח מהשטח
Best Practices 

How To 
 טיפים

 שאלות ותשובות  

תקשורת ישיר  

 להנהלה

 ידע מובנה

ידע צומח 
 מהשטח

 שיתוף

הקשרים הם  

 במרכז  

 מעגליתתקשורת 



 הגישה הקלאסיתמאפיינים של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  המידע לפי קטגוריות  קיטלוג
 תבניות ידע 

 האוכלוסייה הרלוונטית  : לקוחות הידע 

 "תורה"כותבי ה:  מומחי הידע

מובילי  , מנהל הידע: ספקי הידע 

 עורכי תוכן  , הידע

 

 

 תפריטי ניווט  

 תבניות ידע

   ערוצים פורמליים לשיתוף  

 



 שירות  לנציגי מערכת ניהול ידע הקמת 
 ארגון שירות  : 1דוגמה 



 ארגון שירות  : 1דוגמה 

 תבנית לתהליך עבודה  



 תבנית לפניית לקוח  

 ארגון שירות  : 1דוגמה 



 תבנית למבצע 

 ארגון שירות  : 1דוגמה 



 הטמעת מתודולוגיית ניהול פרויקטים 

 

 מטה ארגון פיננסי: 2דוגמה 



 

  ?איך נראית תבנית הידע



 ידע לפקידים מקבלי החלטות בסניפים  הטמעת 

 חברה ממשלתית  : 3דוגמה 



 אחד בתחומוכל  wiki-בשיתוף בידע 

 עמותה  : 4דוגמה 



 מתחילים בקטן ומתפשטים בגדול   : המודל הספירלי 
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 אוכלוסיות בארגון מהן מתחילים   1-2בוחרים     •

 

 בהתאם לאוכלוסיות  , סביבות 1-2מקימים •

 

ממשיכים לאוכלוסיות הבאות תוך למידה   •

 מהפתרונות הקודמים

 

 מגיעים לגנריות וסטנדרטיות בפתרונות •

 
 זכות השמירה על ניואנסים •



 

 המתודולוגיה   

 אוכלוסיות משנה•

 ידע נדרש•

 מקורות ידע•

 פתרונות   •
 

 

 

 
 עץ נושאים•

 תבניות ידע  •

 מאפייני חיפוש•
 

   

 איסוף התוכן •

 עיבוד וכתיבה•

 תיקוף  •

 הזנה למערכת•

 מבדקי משתמשים•

 עליה לאוויר•

 הדרכות•

 פעילות חווייתית•

 תמיכה •

 תצפיות•
   

 

 מדידת שימוש•

 מדידת יעדים•

 במשוביםטיפול •

  !לא עובדים לבד
  :קשר שוטף עם 

 מנהל היחידה•

 רפרנט מהיחידה•

 התנעה  
 אוכלוסיות ומטרות ותעדוףמיפוי •

 הגדרת יעדים ומדדי הצלחה•

 מובילי ידע  מינוי •

 

 אבחון  

 

מדידה  

 ושיפורים

 

השקה  
 והטמעה

 

 

הבניית  
 תוכן

 

 הקמה



 ,ניהול ידע זה לא פרויקט

 זה כאן כדי להישאר

 

 
 

 

 

 

 

 

   osnat@osnatelaz.com    4300422-052 :נייד | 4299657-077 :'טל 

 

www.osnatelaz.com                                                              
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