
קהילה היא מרחב העבודה החדש. 1#
ניהול קהילה זה מקצוע. 2#

קהילה ארגונית היא צורך אסטרטגי אמיתי – היא מסייעת באיתור טאלנטים בארגון, בונה מחוברות עובדים, 
משמשת כפלטפורמה ללמידה והתפתחות מקצועית, עוסקת בנושאי היום ומבהירה את המטרות הארגוניות, 

ומייצרת שיתופי פעולה ומערכות יחסים מקצועיות.

3#

קהילה ארגונית מבוססת דאטה היא הדור החדש של קהילות ארגוניות. היא משמשת ככלי מרכזי בתהליכי מיפוי 
מידע ותהליכים ארגוניים ומסייעת בקבלת החלטות. הנתונים וניתוחם יכולים להציב מטרות חדשות, לשנות 
אסטרטגיה ולהשפיע על תכניות עבודה. כניסתם של תחומים מרתקים כמו אינטליגנציה מלאכותית )AI( ומודיעין 

עסקי-תחרותי )BI( לקהילות אף מעצים את האימפקט.

4#

קורס הסמכה –
מנהל קהילה ארגונית 

מבוססת דאטה

מפגשי 
אונליין 5
17:00-20:00
קורס תחילת 
15.06.2021

על 4 הרגליים הללו עומד הקורס: "ניהול קהילה ארגונית מבוססת דאטה".

הקורס מורכב מחמישה אשכולות:

על מובילות הקורס:

מפגש מתעניינים יתקיים בזום - 3.6 בשעה 17:00

אשכול חמישי אשכול רביעי אשכול שלישי אשכול שני אשכול ראשון

קהילה: 
The next level

קהילות ודאטה רוטינות בניהול קהילה בניית תשתית  הגדרת חזון ומטרות

הקורס משלב מהרגע הראשון תאוריה ופרקטיקה. 	
לקורס יש מעטפת מלווה של יעוץ וליווי אישי לכל משתתף. 	
מסיימי הקורס יקבלו תעודת הסמכה "מוסמך בניהול קהילה ארגונית מבוססת דאטה" מטעם  	

הלשכה לטכנולוגיות מידע בישראל.
הקורס מועבר ע"י מומחיות לניהול קהילות ,טכנולוגיות חדשניות ודאטה 	

תאריכים:
15.6 פתיחת הקורס 	
	 23.6
	 30.6
	 7.7
	 14.7

שעות: 17:00-20:00

שעות יעוץ:
)מפגשים אישיים -חלק מהקורס(

	 27.6
	 11.7

שעות: 17:00-20:00

יוליה ריינשמידט - מומחית עם ניסיון מצטבר של מעל 20 שנה בתחום של חדשנות ארגונית, 
מוטיבציית משתמשים בדיגיטל, ניהול קהילות און-ליין ו-LinkedIn. עבדה עם הארגונים 

המובילים במשק הישראלי. מרצה ומנחה באקדמיה ובתעשיה.

שי גרשון - מומחית לטכנולוגיות בלמידה וניהול קהילות מקצועיות . ניסיון של למעלה מ 25 
שנה בתחום. יו"ר מרכז מצוינות טכנולוגיות חדשניות בלמידה של הלשכה לטכנולוגיות מידע, 

מייסדת ומנהלת את קהילת עושים חי"ל - חדשנות|יזמות|למידה


