
ניהול ידע

It's a nice thing to have
Must



?מהו ידע
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.  זה לא אומר לנו כלום', זה מס0525602611? נתונים
זהו  . 0525602611: הטלפון של המרצה' מס? מידע

.כבר מידע
הקשר שניתן , ידע הוא מידע המגיע עם תובנות? ידע

מתי אתקשר ולאיזה  )למידע ואיתו אנו מקבלים החלטות 
(לדוגמא, צורך

?(Knowledge)מהו ידע 
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ידע כמקור ידע
ידע הוא אובייקט  

שניתן לאחסן
ידע הוא מידע 

ונתונים

ידע כיכולת  
להשפיע על  

פעולות

ידע הוא מצב של 
נגישות למידע 

ותכנים

ידע הוא תהליך של 
יישום מומחיות

פרספקטיבות של ידע
.ידע הוא כוח

הידע שברשות האדם מאפשר לו להתמודד 

באופן טוב יותר על מנת להגשים את מטרותיו
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סוגי ידע

ידע מרומזידע סמוי ידע מפורש

ידע מרומז הוא יישום מעשי של ידע  
מפורש

ידע מרומז הוא ידע סמוי שניתן לשתפו  
ונובע מתהליכי חשיבה

:דוגמא
שואל חבר צוות כיצד לבצע משימה

שיטות עבודה מומלצות
מיומנויות עבודה
Best Practice's

...ועוד

ידע מפורש הוא צורת הידע הבסיסית  
הידע המרכזי בעולם ניהול הידע, ביותר

,  מוקלט, ידע מפורש מתבטא בקלות
מאוחסן

:דוגמא
גיליונות נתונים

דוחות מחקר
...ועוד

שנצבר  , ידע סמוי הוא הידע שברשותנו
מניסיון אישי ובתקשורת בין אישית

ידע סמוי הוא הקשה ביותר לתיעוד אך  
הרב ביותרבעל הערך 

:דוגמא
נציג מכירות שפועל לפי פרקטיקות  

תוך  מכירה עם לקוחות פוטנציאליים 
זיהוי סימני קנייה ספציפיים



ניהול ידע
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אסטרטגיה המפשטת גישה למידע יקר ערך ועוזרת  
,  לארגונים ליצור את התשתית והפתרונות הנחוצים לייצור

.  זיהוי וגישה של ידע

אסטרטגיה כוללת וארכיטקטורה השולטת ומנחה את  
.הארגון והארכיון, האחסון, הצבירה, אופן יצירת התוכן

ההגדרה שלנו לניהול ידע

מנהיגות  , חדשנות
מודיעין עסקי, מחשבתית

ֶיַדע

ְנתּוִנים

ֵמיָדע

ֶפְרְסֶפְקִטיָבה

למידע ולידע, ניהול ידע מוסיף ערך לנתונים
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ניהול ידע ארגוני

כוח האדם בעולם המתועש נושר מעבודות שהמאפיין העיקרי שלהן הוא חזרה על אותה  
הנדרשים לבצע פעולות " עובדי ידע"והופך ל, פי הוראות מדויקות-פעולה המתבצעת על

.המבוססות על יכולת קבלת החלטות על בסיס ידע מצטבר, ייחודיות ומורכבות

"רגילים-המטרה של ארגון היא לאפשר לאנשים רגילים לעשות דברים בלתי"
המודרניתאבי תורת הניהול, דרוקרפיטר 

-העובדים של המאה ה
הם21

–" עובדי ידע"
מייצרים בעיקר ידע  

שימושי לעומת עובדי 
כפיים המייצרים  

מוצרים פיסיים

הקבוצה החשובה 
ביותר בכח  

העבודה במאה 
בארגונים  21-ה

.הם עובדי הידע

. הידע הוא הכל
הידע הוא המקור  

.החשוב ביותר

גם אם לארגון אין  
מטרות רווח הוא  
צריך להיות יעיל  

.ואפקטיבי

עובדים והידע  
הם הנכס  , שלהם

החשוב ביותר של 
.  הארגון



ארגונים רבים חווים אתגרים הקשורים לניהול ידע  

?כיצד נוכל להשתמש טוב יותר בידע הקולקטיבי

קשה  -ריבוי ידע ומערכות 
לאתר את המידע הדרוש  

בכדי לעבוד ביעילות

יש שימוש חוזר מוגבל 
בפתרונות או במוצרי 

עבודה אחרים

עמיתים לעבודה  
מסתמכים על רשתות  

אישיות כדי למצוא ידע או  
שיתוף פעולה , מידע

מוגבל

הידע נשמר בכוננים  
קשיחים מקומיים או 

בשרתים מוגבלים

, הידע משתנה בתדירות
אין אחידות

חוסר בנהלים מדיניות 
ויעדים עסקיים ארגונים 

רלוונטיים לניהול ידע



10

שלבי הבגרות בניהול ידע ארגוני

ערך לארגון

בגרות צמיחה אימוץ הבנה

הארגון ואנשיו אינם מודעים  ❑
לצורך בניהול משאבי הידע 

הפורמליים שלהם

,  אין תהליכים רשמיים ללכידה❑
שיתוף ושימוש חוזר בידע

התשתית הארגונית אינה  ❑
מאפשרת ניהול ידע

בסיסי

מודע

מוגדר

מתקדם

מותאם

ההנהלה מודעת לצורך בניהול  ❑
ידע רשמי 

הידע החיוני לביצוע משימות  ❑
שגרתיות מתועד 

פרויקטי פיילוט בתחום בוצעו  ❑
מונפואך לא 

ניהול ידע מנוהל על ידי ❑
ההנהלה ותפקידו וערכו לארגון 

מובנים היטב

קיימים תהליכים פורמליים  ❑
לניהול מידע ותוכן

תשתית ארגונית בסיסית  ❑
לניהול ידע

קיים ופועל בארגוןניהול ידע❑

ניתנת הכשרה מתקדמת  ❑
בתחום לעובדים 

משולב באסטרטגיית ההון ❑
האנושי בארגון

תהליכי ניהול הידע נמדדים ❑
ומנוהלים כמותית

מוגדר כסטנדרט ארגוני  ❑
ומשולב בארגון באופן חלק  

ומתואם

יכולות ניהול הידע הן קריטיות  ❑
לפעילות הארגון

קיים בארגון תרבות של שיתוף❑

משולב לחלוטין  ניהול הידע❑
ונכלל באסטרטגיה של הארגון

תהליכי ניהול הידע דינאמיים ❑
וניתן להתאמה לצרכים  

העסקיים  

תשתית ניהול הידע ניתנת  ❑
להרחבה , להתאמה

ומשתכללת ללא הרף
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זרימת המידע בארגון

Tell
משוב, ביקורת

אימון וחניכה
קהילות ידע

DIY
גורמים חיצוניים

Ask
שולחנות עגולים, ועידות

סדנאות
סרטונים, פודקאסטים

WEBINAR
"סיפורי סיפורים"

Publish
Blogging

Case studies
eLearning

מדריכים, דוחות

Search
פילטרים
מוקדי ידע

חיפוש מתקדם
טקסונומיה

הערכת ידע  יצירת הידע 

שיתוף הידעלכידת הידע

PushPull תיעוד

Collect

Connect

זרימת המידע בארגון
.חדה ויעילה יותר, מהירה



12

הגישה המתודולוגית שלנו נשענת על נדבכים חשובים בארגון

מדיניות התומכת בניהול ידע על ידי 
שליטה ופיקוח תוך שילוב , בקרה, מדידה

במדיניות וברגולציה הקיימת בארגון

קידום תרבות של שיתוף ולמידה 
שימוש בידע ובניסיון שצברו  , מאנשים

תגמול על תרומה  ,  לאורך הזמן
ושימוש בידע

זמינה ונגישה , אחסון הידע בצורה נוחה
במערכת אינטראקטיבית אשר לשליפה

מאפשרת גישה לכלל המערכות  
הטכנולוגיות התומכות

הטמעת ניהול הידע כחלק בלתי נפרד 
רגון 'מהתהליכים הארגוניים והז

מטא  , טקסונומיה)המקצועי הארגוני 
...(סוגי נכסים, דאטה

מדיניות תרבות ארכיטקטורה טכנולוגיה

חזון ואסטרטגיה
?אילו יעדים אסטרטגיים ארגוניים נרצה להשיג באמצעות שיפור ניהול הידע

משאבים



win - win - win

בעלי עניין נוספיםלקוחות ו העובדהארגון

,  למידה מניסיון העבר, חסכון בזמן עבודה המושקע
קבלת החלטות טובות בהתבסס על המידע והידע  

עידוד חדשנות ויצירתיות בארגון  , הארגוני הנצבר
השלמת  , והתאמת הארגון למציאות המשתנה

למידה ארגונית, פערי ידע של עובדים

קבלת הכרה והערכה עקב ניסיונו הנצבר  
יצירה וחיזוק של  , ומומחיותו של העובד

פיתוח הידע , קשרים עם עמיתים לעבודה
, האישי והמקצועי בתחום העיסוק של העובד

היוועצות בעמיתים בנוגע לדילמות מקצועיות  

–כאשר ארגון משתף בידע 
המוניטין שלו והאמון כלפיו מזנקים באופן 

יש למצוא את האיזון הנכון בין )משמעותי 
(הגילוי לבין הכיסוי

https://people.ey.com/personal/bat-chen_porat_il_ey_com/Documents/Desktop/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202021.pptx?web=1


מתודולוגיה להטמעת פורטל לניהול ידע
דוגמא
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מיפוי צרכי העובדים

02
מיפוי צרכים ארגוניים

01
מיפוי מצב קיים וחיבור  

למטרות הארגון

1/2תהליך העבודה 
15

ראיונות משתמשים / סקר •

הנהלת הארגון  –מפגשי חשיבה •
ועובדי הארגון

זיהוי פוטנציאל לשימוש בידע שלא  •
מנוצל

הערכת השימוש במוצרי ידע •
ארגוניים וכיצד לשפר אותם

הבנת פערי הידע הקיימים וזיהוי •
פערי ידע עתידיים

מיפוי צרכים ארגוניים  •

:מיפוי תהליכים קיימים הקשורים•

זרימת הידע בין הגורמים •
השונים בארגון

ניהול ושימור ידע ומידע בארגון•

פיתוח ידע ארגוני•

או מובילי  /זיהוי מומחי התוכן ו•
הידע בעולמות השונים

–מיפוי המצב הקיים בארגון •
מנגנון ניהול  , אסטרטגיה ארגונית

,  עובדים ותרבות ארגונית, ידע
תכנים , תהליכים עסקיים

נכסי ידע, טכנולוגיה, רלוונטיים

היכרות עם היעדים והמטרות  •
העסקיות של הארגון לרבות היכרות  

עם יוזמות ותהליכים עתידיים  
הקשורים לניהול ידע ומידע בארגון

תוצרים פוטנציאליים
מיפוי הידע הנדרש כדי להגיע  •

למטרות הארגוניות
הקמת פורום מובילי ידע ארגוני•

תוצרים פוטנציאליים
צרכי הארגון–מסמך תובנות •
לתהליךKPIs-הגדרת יעדים ו•
ROIהגדרת •

תוצרים פוטנציאליים
צרכי המשתמשים–מסמך תובנות •
שונים  " טיפוסי משתמשים"אפיון •

בפלטפורמה ומיפוי צרכים לכל  
משתמש

04
גיבוש תפיסת הפתרון

תהליך רעיונאות לפיתוח הצעות  •
הערך בתהליכי השימוש במערכת

תעדוף הרעיונות והצעות הערך  •
לעיצוב חווית השימוש החדשה

גיבוש עקרונות מובילים לפיתוח  •
הפתרון

-גיבוש תשתית מבנית מוצעת על•
בסיס התובנות והצרכים שעלו  

בשלבי המחקר

תוצרים פוטנציאליים
גיבוש מסמך תפיסת הפתרון ו•

אסטרטגיית המידע הארגונית
רגון 'מיפוי הז–מפת ידע ארגוני •

המקצועי הארגוני
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עלייה לאוויר והטמעה

06
יישום ופיתוח

05
אפיון ניהול הידע הארגוני

2/2תהליך העבודה 
16

ניהול השינוי הארגוני ובאופן •
העבודה עם הפלטפורמה

•FAQ’S

הצפת פערים ונקיטת פעולות  •
לגישורם

כתיבת תכנית עבודה להטמעת  •
המערכת

מעקב ובקרה באופן שוטף אחר  •
התקדמות הפרויקט לרבות עמידה 

באבני דרך ותכנון מול ביצוע

יצירת תשתית מידע לצורך פיתוח  •
יוזמות ניהול ידע קיימות ועתידיות

כתיבת מסמך אפיון פונקציונלי •

כתיבת מסמך אפיון טכני על בסיס  •
האפיון הפונקציונאלי

שרטוט תהליכי זרימת ידע ומיפוי  •
צווארי בקבוק נוכחיים בתוך 

התהליכים

08
מדידה ובקרה

, KPI’s, מדידה ובקרה של היעדים•
ROI

ביקורת ניהול ידע•

תוצרים פוטנציאליים
נהלי עבודה•
דוחות סטטוס תקופתיים•

תוצרים פוטנציאליים
מסמך אפיון פונקציונאלי•
מסמך אפיון טכני•

תוצרים פוטנציאליים
תכנית עבודה ליישום•
פלטפורמת ניהול ידע•
דוחות סטאטוס תקופתיים•

תוצרים פוטנציאליים
נהלי עבודה•
דוחות סטטוס תקופתיים•



TOP 4



18

ניהול השינויפלטפורמה אינטראקטיביתשיתוף שיתוף שיתוףפשטות אחידות, נגישות



פשטות אחידות, נגישות

19

.  מערכות ניהול ידע אינן נתפסות כמערכות חובה

.משתמשים יכולים להחליט האם וכיצד להשתמש בהן
המטרה הינה לוודא נגישות לידע וערך הרלוונטי לביצוע התהליכים  

.  יום–המרכזים המבוצעים ביום 

המדיניות  , את הנהלים, כחלק משלב האפיון, לכן חשוב להגדיר
והתרבות הארגונית שיש להטמיע על מנת להבטיח שימוש  , הארגונית

.וערך לכלל בעלי העניין

ידע מותאמים  בפרופילישימוש 
אישית כדי שעובדים יוכלו לגשת לסוג 

המידע שהם זקוקים לו כאשר הם  
.זקוקים לו



שיתוף שיתוף שיתוף

20

.  רבים יאמרו שאכן לא ניתן!( ?פרדוקס)? כיצד ניתן לנהלו, אם ידע קיים בראשם של אנשים

.אלא מטופח ומפותח, הידע לא רק מנוהל, כלומר, ולא להשתלט עליו, מאגר הידע המשותףשיתוף ומינוף לכן המטרה הינה לעודד את 

?כיצד ניישם שיתוף ידע בארגון
יעדים ותגמולים לשיתוף ידע, תקשור באופן קבוע לגבי ציפיות❑
יישום תוכניות תגמולים והכרה למי שחולק את הידע❑
יישור תהליכים ויעדים של שיתוף ידע עם תהליכים קריטיים ויעדי ביצוע אחרים❑
יצירת קשרים אמינים מבוססים בין העובדים בארגון באמצעות רשתות חברתיות ארגוניות ופגישות פנים אל פנים❑

...ועוד

.ולהגיע להישגים עסקיים גבוהיםחדשנותניהול ידע הינו מנוף עיקרי של ארגון ליצור 

חדשנותארגון לומדשיתוף ידעניהול ידע



פלטפורמה אינטראקטיבית
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פלטפורמות ניהול ידע טובות הן 
מערכות אינטראקטיביות ולא פסיביות

משתמשים מתמקדים בידע מפורש 
פלטפורמות , עם זאת, ברוב המקרים

–לניהול ידע נדרשות גם לנהל ידע סמוי 
, אטים'צ, באמצעות שיתוף פעולה

אינטראקציות עם מומחי תוכן  , קהילות
ועוד

יצירת סביבת למידה אינטראקטיבית בה אנשים מעבירים ומשתפים את מה שהם יודעים ומיישמים את הידע שלהם ביצירת ידע חדש 



ניהול השינוי בניהול ידע
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הרמוניזציה
,  גם כדי להוביל לחדשנותזיהוי מידע קריטי שיניע הרמוניזציה ויאפשר דינאמיות של ניהול הידע 

וגם כדי למצוא את הנתיב הנכון לניהול ידע בארגון

שיתוף פעולה
,  סרטונים: באמצעות, מיקוד בשיתוף פעולה, להשגת ערך אמיתי משיתוף ידע

...קהילות ועוד, שאלות נפוצות, סקרים, פרסומים אינטראקטיביים

העלאת המודעות
תוך העצמת הערך , והעלאת המודעות לגבי זמינות התוכן ויצירת הזדמנויותהפצה , השקה

הפרקטי שיושג באמצעות ניהול ידע

ניהול השינויניהול ידע

בקרה ומדידה
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If only HP knew what HP knows,

we would be three times more productive

HP CEO, Lew Platt



תודה רבה

חן פורת-בת
מנהלת ויועצת בקבוצת המגזר הציבורי

מובילת פעילות ניהול הידע באשכול הייעוץ
052-5602611

Bat-chen.porat@il.ey.com


