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 תיאור הקורס

ניהול הידע מטפל בזיהוי הצורך, בייצור, בשימור, בזימון ובהעברה של הידע הנחוץ לפעילות תחום 
הארגונית, הן ידע הקיים )או המיוצר( בתוך הארגון והן ידע שנדרש לייבאו. בהיות הידע תופעה 
כה אנושית ומורכבת מחייבת ההתייחסות לנושא הבנה של צדדים שונים, בהם פסיכולוגיה, 

ה, ניהול וארגון. סוגים שונים של ארגונים דורשים התאמה של סגנונות ניהול ידע שונים, סוציולוגי
וכל סגנון כזה מתייחד במתודולוגיות וכלים אחרים. לפיכך מתמקד הקורס באבחון מחד של 

 צורכי ניהול הידע בארגון, ומאידך בעיצוב המדיניות העונה על צרכים אלו.

ת של ידע וניהולו לצד היבטים מעשיים. הסטודנטים מתמודדים בקורס נלמדים היבטים בתיאוריו
תוך הקשה מההתנסות  (case studies)עם זיהוי ופתרון של בעיות באמצעות חקרי מקרה 

 לתיאוריה ולהפך.

 נושאי הקורס

 מבוא לתיאוריה ארגונית .1

 תרבות ארגונית והשפעתה על ניהול הידע  .8

 ידע וסוגי ידע  .3

 אבחון וסיווג בעיות ניהול ידע  .9

 מתודות, טכניקות וכלים לטיפול בסוגי הידע השונים  .5

 אסטרטגיות לניהול ידע .6

 סיווג ארגונים בהיבט הידע .7

 ייצור ידע ולמידה ארגונית .2

 
 דרישות הקורס ושקלול הציון:

  מקורות.הקריאת 

  (70%) סוףמבחן מעבר 
  (80% 8 , תרגיל10% 1הגשת שני תרגילים )בזוגות; תרגיל 

 ,55-הציון במבחן נמוך מכתנאי למעבר הקורס; אם  הסוףומעלה( במבחן  55נדרש ציון "עובר" )
 )כלומר התרגילים לא ישוקללו(. בקורסהמבחן את הציון הסופי ציון  הוויה

 למעבר הקורס.הכרחי תנאי מהווה היא חובה וללא קשר לציון המבחן, הגשת התרגילים 
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