


סילבוס קורס ניהול ידע
הידע כבסיס למצוינות בניהול ידע בארגוןתקן ניהול 

:  נושא:מפגש

1מבוא לניהול ידע

סקירת פתרונות רוחבית

  ארגון תכנים ומסמכים

 (סדנה)בניית טקסונומיה מקצועית

2תקני ניהול והמסגרת המשותפת
 30401תקן ניהול הידע

התקן כמצפן לניהול ידע בכל ארגון

 (סדנה)בעלי תפקידים בניהול ידע

3לכתוב מסמכים נכון: הגשת מידע וידע

 חוויית משתמש ועקרונותUX
GAMIFICATIONככלי עבודה

 (סדנה)תכנון והגשה

4ניהול לקחים

הפקת לקחים

 בתקן האיכות בארגון7.1.6יישום סעיף

 ככלי ליישום ניהול ידעדיגיטלערוצי

5מומחים/ שימור ידע פורשים

 (מבוסס תקן)אסטרטגיה לניהול ידע בארגון

ניהול השינוי

משוב וסיכום

יועצת ניהול ידע בכירה  ודנה רותם ROM Knowledgewareל "מנכ, ר מוריה לוי"בהובלתן של ד

ROM Knowledgeware  .

החוקרת הפעילה ביותר , ר מוריה לוי פרסמה מחקרים מובילים בעולם בתחום ניהול הידע"ד
,  העולמית לפיתוח תו תקן כולל לניהול ידע ISOנבה מטעם 'ר ועדת מומחים בג"יו, בתחום בישראל

.ועומדת בראש הפורום לניהול ידע בישראל



בכתב יד  מ "מלא את הפרטים הראו ל. המכללהבעמוד www.sii.org.il-בכתובת, ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט

!יש לוודא הגעת הטופס03-6465327: פקסאו לtraining2@sii.org.il: ולשלוח למיילברור וקריא 

__________________________________: ז.ת___________________________: ומשפחהשם 

_______________________________: נייד' טל___________________________    : ותפקידארגון 

________________________________      :ל"דוא_____________________________    : טלפון נייח

______________________________ : לקוח'מס_______________________________    : כתובת

_____________________________/ פ .ח/ מ.ע

:אופן התשלום

"הישראליהתקניםמכון"לפקודתהמחאה□

כספים/רכשמנהלי"עחתומהוההרשמההתחייבותלטופסמצורפת:רכשהזמנת□

____/_____:עדבתוקף__________/_________/__________/_________:כרטיס'מס:אשראיכרטיס□

______________:ז.ת_________הכרטיסבגבספרות3___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה*_________________________:הערות

. מטההמופיעה הרשמה ת כי קראתי את מדיניות ביטול /לעיל אני מאשרבחתימתי *

:ב ו ת      ו ה ר ש מ ה יט ו פ ס     ה ת ח י 

.טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום. חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, במידה והתשלום לא יתבצע באשראי

מ"מעלא כולל ₪ 3,500: למשתתףעלות | 06/02/2020: מועד פתיחה

 03-6465327או בפקסtraining2@sii.org.ilיום עיון תתבצע באמצעות המייל /הודעה על ביטול השתתפות בקורס•
שאינם   ,ימים 2ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום עיון שיתבצע בתוך/בגין ביטול השתתפות בקורס•

 ,דהיינו ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס-יום עיון/קודם למועד תחילת הקורס ,ימי מנוחה
.מביניהםהנמוך  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

מספר  ,ועליה מצוינים שםהודעה בכתבמועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה  ,יום עיון/לעניין ביטול ההשתתפות בקורס•

.ת הביטול/ז וחתימת מבקש"ת
-יום עיון בפרק זמן של פחות מ/במקרה של ביטול השתתפות בקורס• יתבצע חיוב על מלוא   ,יום עיון או לאחר תחילתו/ימי עבודה טרם פתיחת הקורס 2

.יום עיון/עלות הקורס
.יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה/פתיחת הקורס•

17:00עד 08:00' ה-'מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א: לפרטים והרשמה

training2@sii.org.il ,www.sii.org.ilל "דוא, 03-6465327פקס, 03-6465085' טל, אביב–תל 42חיים לבנון ' רח

מדיניות ביטול הרשמה

קורס ניהול ידע
06/02/2020
קורס ניהול ידע
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