
 מערכות ידע

ר פנחס יחזקאלי"ד  

"ייצור ידע"  



  שני דפוסיםאנחנו נאפיין כאן 

 עיקריים של רשתות

של מערכות  
 ידע

של מערכות  
 אנושית  



 קהילות הידע

 .תכנית הלימודיםלפיתוח : תלמידים1.

לפיתוח תהליך ההפקה של  : סגל2.

 .בפועלהלימודים וביצועה תכנית 

 .בתחום החינוךידע רלוונטי פיתוח 3.

 

 ...וכדומה



 ...בין נבדיל

 ;נתונים•

 ;מידע•

 ;ידע•

 



 ?מהם נתונים

אוסף של 

אמצעים 

,  כתב: כמו

וידאו  

ללא , ואודיו

הקשר  

משותף או 

חיבור  

 ביניהם



 ?מהו מידע

של אוסף •

נתונים בהקשר  

 .מסוים

, ורעיונותשפה •

מאדם  שעוברים 

אחד למשנהו 

לצורכי קבלת  

 החלטות



 ?מהו ידע

התאורטית והמעשית  ההבנה •

 .  מסויםשל מה שידוע על נושא 

משתנה  , דינמיהארגוני  הידע •

 .כל העת ומתפתח

אצל אלה חדש מתפתח רק ידע •

הן  , חיכוך מתמידהמקיימים 

 .התאוריההמציאות והן עם עם 



,  עובדותשל מסכת •

המובאות בהקשר  

   'מידע'היא , מסוים

המשמעויות  •

הם  והמסקנות מהן 

 'ידע'

מה ההבדל בין  

 '?ידע'ל 'מידע'



 ...סמוימול ידע  גלויידע 

אוסף : ידע גלוי•

מעובד של מידע 

 .בהקשר רלוונטי

:  ידע סמוי•

מומחיות 

 .אינטואיטיבית



 ...מערכת ידע מורכבתקיבלנו בעצם 

 נתונים

 מידע

 ידע גלוי

 ידע

 סמוי



הכלי העיקרי לצבירת ידע  

 WIKI: גלוי



WIKI מהו? 
מאגרי  פשוטה ונוחה לבנייתשיטה היא  ויקי•

שבהם התוכן נכתב  , ואתרי אינטרנט מידע

חכמת "תוך ניצול , ונערך על ידי כלל הגולשים

 ".ההמונים

מתבצע באמצעות תוכנה  הוויקישיטת מימוש •

 ".ויקי-מדיה"כגון , מתאימה

חלקן אף , בשוק מגוון גדול של תכנות כאלה•

 !חינמיות

 



נוצרת באמצעות היכולת   רשתה

 ...לייצר לחצנים על מושגי מפתח



כל עולמות הידע , דרך הלינקים

 ...מתחברים



 העבודה עקרונות

שליטה ראשונית בשפה מקצועית מחייבת  •

 .מושגים 60-80הבנה של לפחות 

אין צורך יותר לטרוח על : שינוי תפיסה•

ביצירת הדינמיקה  . חומרים מושלמים

 !משביחים את עצמםהחומרים , הנכונה

 

 



 העבודה שלבי

בתוך  WIKIיצירת מערכת פתוחה של •

יש  )נט הארגוני או באתר חיצוני -האינטרא

 ...(אתרים חינמיים

 .גיבוש מערכת המושגים הראשונית•

 .העלאה ראשונית של חומר•

יצירת תמריצים לכניסה ולהשלמת חומר  •

 צתןועד , ממטלות כיתתיות ובחינות בית)

 ...בונוס מיוחד לתרומה משמעותית



כך נוצרת 

התקדמות משנה 

לשנה ברמת 

ההעמקה בחומרי  

כשהאתר , הלימוד

משמש ככלי  

,  "ידע"לאחסון ה

והמשתתפים  

מתוגמלים על  

התובנות הנוספות  

 שהם תורמים

 



 תורפהנקודת ה

מציאת אותה אוכלוסייה שמעוניינת  •

 !לתרום ולהשקיע

 הפייסבוקבקהילת באתר שלי מדובר •

 (.איש 2000)שיצרתי 

,  הבוגריםבמכללה לביטחון לאומי אלה •

 (.איש 500)הגמלאים בעיקר 



 ...האתגר

שיוצרים ויקי מטעמים של  , ארגונים

מאבדים בדרך כלל , יחסי ציבור

עניין אחרי תקופה ונוטשים את  

 .הפרויקט

ארגונים שהטמיעו את  , לעומת זאת

ככלי עבודה עיקרי לצבירת , הויקי

חווים הצלחה  , ידע ארגוני

 !מתעצמת



הם   ידע סמויכלים ללכידת 

 ...הרבה יותר מאתגרים

הם מחייבים יצירת פלטפורמה שבה  •

את  בתוך המערכת בעל תפקיד מניח 

 .ואת ניסיונו, מערכות קשרי הגומלין שלו

שלבעל  , היא חייבת להיות כזאת•

  מתוךלעבוד  כדאיהתפקיד יהיה 

 ...המערכת ולא מחוץ לה


