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קהילות פרודוקטיביות  מה בין1

 TEAMS -ו COLLABORATION -ל

שתניב  היא היכולת לעבוד בצורה פרודוקטיביות 

 . הישגים בזמן ובאיכות הנדרשת לבצוע המשימה

נדרשים כלים חדשים  בעולם של עבודה מרחוק, 

לשמירה על קשר בין העובדים, יצירת מחוברות ויצירת 

 חוויה אחידה שהיינו רגילים לקבל במפגשים במשרד.  

מהם הכלים הדיגיטליים שיכולים לתת מענה  

 להעדר המפגש הפיזי? 

היא קבוצה של אנשים עם ערכים התנהגויות   קהילה

  וכלים משותפים אשר עושים משהו יחד למען מטרה 

חוויות או  לשתף קהילות מתאספות כדי משותפת. 

 בעיות.  יחד לפתור 

קהילות דיגיטליות בארגונים נותנות מענה לצורך של 

חיבור בין העובדים ושיפור הפרודוקטיביות של  

 הארגון.

Collaboration   הוא תהליך בו שני אנשים או יותר

  מבצעים יחד משימה בכדי להגיע למטרה משותפת. 

צוותים אשר עובדים יחד בצורה שיתופית  

(collaboration יהיו נגישים ליותר מידע, ידע, הכרה )

ותגמול.  ברוב הארגונים אנשים עובדים כבר היום  

, בעקבות המעבר לעבודה מרחוק,  בצורה שיתופית

 .  יותר יחד הטוב הים חדשים לעבודנכנסים כל

מציעה לארגונים אוסף של    Teamsהפלטפורמה של 

שיתופית ועבודה קהילתית   פרודוקטיבית כלים לעבודה 

 טובה יותר.  

תוכלו לחזק את הקשר בין     Teamsבאמצעות 

להגדיל מחוברות ולאפשר העובדים בארגון 

 יותר יחד. הטובעבודה 

 

 

 

 

 

 

 

 הי, אני גלית גנאור
 Socialנעים להכיר, שמי גלית גנאור ואני מייסדת של 

Knowledge.מומחית בהטמעה של דיגיטל בארגונים , 

אני לוקחת דברים שמתרחשים   במשפט אחד:

    באינטרנט ומתאימה אותם לתוך היום יום של הארגון.

ההנאה הגדולה שלי היא להביא דרכים חדשות לניהול 

העבודה בארגונים: תקשורת ארגונית, חוכמת ההמונים, 

בשלושה  collaboration -רשתות חברתיות, קהילות ידע ו

היבטים: תהליכים ותרבות, תוכן, טכנולוגיה. זאת תוך 

 ניהול צוותים טכנולוגיים, מתודולוגיים ומומחים בארגון.

לאורך השנים ניתן למצא בנקים, חברות  יבין לקוחותי

ביטוח, חברות היי טק גלובליות, עיריות, אקדמיה 

 ועמותות. 

במדריך זה ליקטתי עבורכם את הנושאים החשובים  

  Teamsביותר שיש לקחת בחשבון כאשר מטמיעם את 

 בארגונים.   Microsoftשל 
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לחזק את הקשר  “

ולחבר    בין העובדים 

בעיקר בעידן    ביניהם 

הקורונה ועבודה  

 “מרחוק

 

סוגי קהילות ניתן לעשות אלו  2

 TEAMS -ב

הקורונה מציב בפני ארגונים אתגרים חדשים   עידן

עבודה מרחוק, ארגונים נדרשים לשנות את שיטות  ל

 .  מצב החדשלאותה העבודה שלהם ולהתאים 

נדרשנו להעביר את התשתיות   תחילת התפרצות הנגיףב

ם שיחות  ולקייהארגוניות שלנו לתשתיות וירטואליות. 

 .  כאמצעי לפגישות ותאומים Zoomאו    Teamsב

הוא היכולת לייצר סוגים שונים   Teamsהיתרון הגדול של 

עבודה השיתופית יקלו על של ערוצים וקבוצות אשר 

 .ויתרמו לפרודוקטיביות של העובדים בארגוניםמרחוק 

 דוגמאות לערוצים לכל הארגון 

נהלים והנחיות   להפיץ ניתן  מקום בו  – קורונה יחד בימי

המיוחדות  ניתן לרכז את כל ההנחיות  מיוחדות לעובדים. 

 ועוד , ביטחוןשאבי אנוש, מערכות מידעשיוצאות ממ

 . אחד מרכזי ץבערו

העבודה מהבית היא שיגרה  –  סיוע ועזרה לעובדים

משובשת, באזור כזה עובדים יכולים לבקש עזרה או  

, ולשאול שאלות נציגים שונים של  להעניק עזרה לאחרים

 הארגון.

הארגון,  עלערוץ בו יעדכנו חדשות  –  חדשות ארגוניות

מטרת ערוץ זה היא לתמוך במחוברות של עובדים  

   שקורה בארגון. ולהיות מעודכנים במהמהבית 
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איזה עבודה שיתופית  3

((COLLABORATION ניתן לעשות 

Teams :מציע מספר רב של דרכים ושיטות לעבודה שיתופית 

ניתן לנהל את כל התקשורת של צוות, מחלקה   בובנייה של חדר צוות 

או אגף. בתוך האזור הזה ניתן לעשות שלל דברים אשר כולם יחד  

מחלקה,  היתרמו לכך שהעובדים יהיו יותר מחוברים לפעילות הצוות או 

 עבורם ידעו מה קורה, ויכלו לשאול שאלות את האנשים הרלוונטיים 

 מה המטרה ומי קהל היעד: אך לפני שנפתח קבוצות, בוא נבדוק קודם 

למשל: יחד בימי קורונה, סיוע   האם הקבוצה מיועדת לכל העובדים?

 ועזרה לעובדים, חדשות ארגוניות

למשל:    התוצרים של המחלקה? להנגשתהאם הקבוצה מיועדת  

 מידע בנושא משאבי אנוש, חומרים שיווקיים.

י למשל: צוות מטמיע מחלקות? ההאם הקבוצה היא רוחבית וחוצ

Teams   .....בארגון, מובילי שינוי, מומחים ב 

 שותפת של הצוות או המחלקה?מהאם הקבוצה מיועדת לעבודה 

למשל: מחלקת הפיתוח, מחלקת שירות לקוחות או כל צוות או מחלקה  

 בארגון.

נגזר  קבוצה או קהילה לכל קבוצה יש מטרה שונה, ודרך תפעול ה

  -ניתן לעשות שימוש בשלל של יכולות שמציע הממטרות אלו. בקהילה 

Teams 

 . Zoom -לייצר שיחות ועידה כמו ב –  שיחות .1

במקום לשלוח מיילים ניתן לנהל את כל התכתובת    - דיונים .2

השותפת באמצעות שיחות לפי נושאים, רצוי בתוך כל קבוצה  

 לפתוח מספר ערוצי שיחה לפי נושאים. 

 שיחות מהירות עם אנשים בצוות    – צ'טים  .3

מקום בו ניתן להגיע לקבצים חשובים של הצוות או   – קבצים .4

 המחלקה )ששמורים בענן(

 מקום בו ניתן לאסוף ידע ותובנות שחשוב לשמר –  וויקי .5

 גישה מהירה לכלים ומערכות שאתם עובדים איתם.   .6

ומזמינים אנשים, כדאי לחשוב   קבוצה רגע לפני שאנו פותחים

מהם הנושאים המרכזיים עליהם אנו רוצים לדבר, אלו ערוצי  

שיחה אנו רוצים להקים, ומה הם סוגי הקבצים, התוכן בוויקי  

 שאנו רוצים לייצר.  

אם נייצר תמונה ברורה, אז כאשר נזמין אנשים להצטרף יהיה להם  

ם הקבוצה  ברור מה מתנהל איפה ומה אנו מצפים שהם יעשו ע

 החדשה.  
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רוצים ללמוד עוד  

על תפקיד מוביל  

 הקהילה?  

הרשמו לקורס מובילי  

 Teams  - קהילות ב 

 

 מובילים, מנהלים ותפקדים 4

ר עבודה שיתופית הם תנאי ראשון ופתיחת ערוצים לייצ

אך לא מספיק כדי שהעובדים יתחילו להשתמש באזורים  

אלו. אז לפני שמזמינים את העובדים השונים, כדאי מאוד  

המטרה אותה אנו רוצים להשיג ולהקים ועדת  להבין מה  

 וצוות שאיתו נעבוד יחד. היגוי 

ר למוביל הקהילה, למנהלים, לצוות ולצוות ההיגוי יש מספ

 תפקידים וכישורים רצויים:

הגדרה של מה    – אסטרטגיה לקהילה ולקבוצה  .1

רוצים להשיג, איך ועם מי, חיבור מנהלים  

 לתהליך, וחיבור לתהליכים עסקיים.

קידום הפעילות בקהילה,   – כישורים עסקיים  .2

ניהול צוות, הדרכה על שימוש וגיבוש כללי 

 משחק בקהילה ואכיפה שלהם. 

כתיבה, הפצה, עריכה של   –  מיומנות תוכן .3

 לגבש סוגי תכנים ודרך ההפצה שלהם.  תכנים. 

תמיכה טכנית במשתמשים   –  כישורים טכניים .4

ניתן    Teams -למשל ב –בת יכולות המוצר חוהר

 וספים שאיתם הצוות עובד.לחבר כלים נ

לעודד אנשים להשתתף,   –  מחוברות עובדים .5

לזהות מקומות שממשיכים לעבוד בשיטות ישנות  

ולהדריך ולהסביר, להפגין אמפתיה למשתמשים  

 ולעודד התנהגות רצויה 
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 איזה תכנים נייצר  5

קהילות אשר משלבות תוכן, ואינטראקציות ושיחות  קהילות פורחות הן 

 דוגמאות לתכנים: הנה כמה   בין אנשים יחד.

( אנשים יכולים להעלות postsבערוץ השיחות ) –  ותשובות שאלות ●

מרים שעלו ו, לפרסם חשאלות וייצר מסביב לזה אינטראקציה

 ולשתף בכל נושא שחשוב שכל חברי הקהילה ידעו.  

מעולה בו ניתן לכתוב באמצעות דפים קצרים   זה אזור –  וויקי ●

תובנות, נהלים, הנחיות או כל מידע אחר שחשוב לכם שיהיה קל  

ונגיש לכולם. יש שם עורך תוכן פשוט שמאפשר לכתוב בקלות,  

 להוסיף תמונות סרטונים ועוד. 

ריכוז של כל המסמכים המרכזיים לשימוש  –  מסמכים או קבצים ●

ה. המסמכים שמורים בתוך הקבוצה עצמה.  חוזר עבור הקבוצ

באזור המסמכים ניתן להעלות כל סוג של קובץ, מסמך וורד, 

 אקסל, פאור פוינט וגם תמונות.  

סרטונים היא דרך מעולה להעביר מסרים בצורה  – וידיאוסרטוני  ●

קלה. ניתן להדריך על יכולת מסוימת, איך עושים משהו, להזמין  

לפעילות. סרטונים עובדים טוב ואנשים מתחברים אליהם בקלות. 

רצוי לייצר סרטונים קצרים מאוד של דקה על שלוש דקות. את  

   .בערוץ השיחותו  Streamבאמצעות הסרטונים הללו ניתן להנגיש 

ארגון אירועים, פעילויות, מפגשים בין אם הם   –  אירועים לוח ●

י היסוד של כל נדיגיטליים או מפגשי פנים אל פנים הם אב

. להפגיש אנשים ולדבר על נושאים כדי לייצר את  פרודוקטיביות

 הדבק בין העובדים.

זהו כלי מעולה לייצר מחוברות עם העובדים, לשאול   –סקרים  ●

למשל אלו תכנים הייתם רוצים לראות   –לאסוף פידבקים שאלה 

בקבוצה, מה הייתם רוצים שיקרה בקבוצה? באמצעות סקרים ניתן  

 לאסוף צרכים של חברי הקהילה ולהתאים ולדייק את התכנים. 

למשל איסוף של  –מפה יכולה להיות גם סוג של תוכן  –מפות   ●

פה יכולה  מידע מבוסס על מיקום ושילוב של המידע הזה על מ

למשל פעילויות רווחה שונות באזור  – להביא ערך רב למשתתפים 

 שלי, טרמפים ומפגשים של אנשים באזור שלי. 

עדכן ומתחלף  תתוכן דינאמי הוא המנוע של הקהילה, כאשר תוכן מ 

אנשים מגיעים לקרוא אותו. יחד עם זאת, חשוב לא להפציץ ביותר 

לתוכנית אסטרטגית לתוכן אשר  מידי תכנים בו זמנית. הכינו לכם 

את כמות התוכן שאתם והצוות שלכם מייצרים ברמה החודשית.   רידתג

שיהיה בקהילה תוכן חדש לפחות פעם פעמיים בשבוע   המלצה שלנו,

 באופן עקבי ואפילו בימים קבועים כדי לייצר שגרות של עבודה.
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משך הזמן שעובדים  “
לחיפוש מידע   מקדישים

להתקצר  בחברה עשוי 

 כאשר הם %35 -ב
משתמשים בכלי  

פנימי   העברת הודעות
 של מדיה חברתית. 

The Social Economy 2012,  
       McKinsey Global Institute 

 

 TEAMS -עם  איך לעבוד 6

מעודדים את כל הארגון לעבור לעבוד עם מערכות מידע 

Team התשתית כבר קיימת, עשינו כמה ניסיונות וחלק ,

, אבל זה עדיין Teams -מהשיחות בארגון עברו לשיחות ב

 לא זה.. כי עדיין חסר להבין מה עושים ואיך... 

החלק הראשון של המדריך מסביר מתי ואיך כדאי 

וקבוצות  לות להשתמש, יחד איתכם חשבנו על סוגי הקהי

שאנו רוצים להקים, מטרות הקהילות, קהל היעד,  

 -האנשים והנושאים זה הזמן לעבור ליכולות הטכניות ש

Teams  .מציע לנו בארגון 

Teams  לארגונים, מאפשר לנהל   וואטסאפסוג של  הוא

 . וואטסאפאת כל אותם השיחות שעשינו עד עכשיו 

Teams  עשות  סוג של זום לארגונים, מאפשר ל הוא

 . בימי קורונה שיחות וירטואליות של הצוות ולדבר יחד

Teams  מהתקשורת שאנו  חלק  סוג של מייל,  הוא

  -במיילים אנו יכולים להעביר לשיחות בקבוצות ב מנהלים

Teams :או הצוות,   מיילים שנשלחים לכל הארגון. למשל

 מיילים פרטיים יכולים להתנהל בצ'טים אישיים.  

Teams  מקום אחד מרכזי   –הוא סוג של פורטל ארגוני

העובד  אשר מרכז את הידע החשוב לעובדים, מקום בו 

 . ומסיים את יום העבודה שלו מתחיל

 שלכם, תלוי רק בכם!   Teams -הכיוון אליו תיקחו את ה
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 TEAMS קבוצה באיך לייצר  7

 יצירת קבוצה הוא תהליך פשוט מאוד.  

ולאחר מכן עקבו אחר  Create a teamבמסך המרכזי לחצו על 

 ההנחיות.  

 צרו קבוצה .1

• Create from.  -  יתכן ובארגון שלכם מערכות מידע כבר

אם כן בחרו את   –הגדירו מספר תבניות קלות לשימוש 

 אחת מהתבניות הללו. 

• Build a team from scratch  –   התחילו בהגדרת הקבוצה

 שלכם עם תבנית בברת המחדל של מיקרוסופט

 הגדירו את אופי הקבוצה:  .2

( רק מי שמוזמן לקבוצה יכולה  private (קבוצה פרטית   •

 להצטרף אליה, לא ניתן למצוא אותה בתוצאות החיפוש. 

( מופיעה במסך כל הקבוצות וכל  publicציבורית )קבוצה  •

 להצטרף אליה.  לאחד יכו

מילים  אשר מתארות    3-4הכותרת    –תנו שם ותיאור לקבוצה  .3

בצורה פונקציונאלית את מטרות הקבוצה למשל: יחד  בימי  

מרים שיווקיים לשימוש הארגון, חדשות ארגוניות, וקורונה, ח

ל הקבוצה ניתן להבין את  חשוב שמהשם ש הדרכות מקוונות ... 

 הערך שנקבל אם נצטרף אליה. 

כתבו באזור זה את מטרת הקבוצה, קהלי היעד  –  תיאור הקבוצה

ולמה כדאי לי להצטרף לקבוצה זאת. זה מקום לעשות תיאום  

 ציפיות ראשוני עם העובדים לגבי מה אמור להיות בקבוצה זאת. 

 

 יצרתם את הקבוצה הראשונה שלכם!מזל טוב! 
 

מבקשים מכם להזמין אנשים. בשלב זה כדאי    Teamsעכשיו 

של  ובתכנוןלהזמין שניים שלושה אנשים שסייעו לכם בחשיבה 

הקבוצה. זה עדיין לא הזמן להפיץ אותה לכולם, מכיוון שיש לנו 

נוכל לאחר מכן  עוד עבודה לעשות לפני שנזמין משתמשים.  

 להזמין אנשים בקלות. 
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 הקבוצה להפצה איך להכין 8

 זהו, יש לנו קבוצה! מזל טוב!!  

הקבוצה כרגע היא כמו בית חדש ללא רהיטים, לפני  

שמזמינים את החברים למסיבה, כדאי להכין את הבית  

עם ציוד בסיסי: ספות, שולחנות, תמונות...  ועם ציוד  

 מתחלף כמו כיבוד ושתייה.  

אז בוא נתחיל עם הספות והשולחנות. לצורך המחשה:  

תהיה  אנו מחליטים לפתוח קבוצה לכל העובדים בארגון ש

 יחד בימי קורונה.  -שלנו היא גם הקהילה  

 נתחיל בפתיחה של שלושה ערוצים לשיחה: 

 הודעות ועדכונים •

 שאלות כלליות •

 סיוע ועזרה בימי קורונה •

בכל אחד מהערוצים הללו נכתוב הודעה ראשונית אשר 

מטרתה להסביר מה הולך להיות בערוץ הזה, ומה  

דכונים ההתנהגות המצופה. למשל הערוץ הודעות וע

 נכתוב:  

ערוץ זה נועד להעברה של הודעות ועדכונים חשובים על 

התנהלות החברה בימי קורונה, נהלים חדשים, עבודה  

ערוץ זה ינוהל על ידי  לפי קפסולות, מיגונים נדרשים ועוד.

 צוות הקורונה בארגון והודעות יתפרסמו רק מטעמו... 

 באזור שאלות כלליות ניתן לכתוב: 

נועד לתת מענה לשאלות שלכם בימי הקורנה,  ערוץ זה 

מוזמנים להעלות כאן שאלות אשר רלוונטיות לכל הארגון 

או שאחרים יכולים להפיק מהם ידע ולמידה. זהו ערוץ 

פתוח לכולם ולכן לא מומלץ לכתוב כאן בעיות אישיות  

פרטיות. שאלות אלו יש להפנות בצ'ט פרטי ל"משה כהן".  

ם להגיב על השאלות שעולות  באזור זה כולכם מוזמני

 יה. יולסייע האחד לשנ

נהלים והנחיות עבודה שהופצו עד   רכזו – באזור הוויקי 

. העתיקו אותם וסדרו אותם  כה במיילים לכל הארגון

ניתן גם לקשר להנחיות של   בצורה יפה בתוך הוויקי.

 משרד הבריאות ומידע רלוונטי נוסף לעובדים.

של נהלים והנחיות   PDFהעלו קבצי  –  באזור מסמכים

 שהופצו )במידה ויש(

 עכשיו הקבוצה שלנו מוכנה !  

 

   

 

 

 

 

 

    

לחזק את הקשר  " 

וחבר את העובדים  

יחד בעיקר בעידן  

הקורונה ועבודה  

 “מרחוק
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 בערוץ השיחותטיפים  9

. הוא  וואטסאפבערוץ השיחות הוא ערוץ אשר מחליף מיילים ושיחות  

, לפרגן מתאים כאשר רוצים להעביר מסרים לקבוצה גדולה של אנשים

 .על רעיון יצירתי או חשיבה חיובית, או להעביר מסרים אינפורמטיביים

אם הערוץ שלכם הוא ערוץ לכל הארגון, השקיעו מחשבה לפני שליחת  

 .חד וממוקדסר יהיה ברור הודעות, כדי שהמ

אם הערוץ שלכם הוא ערוץ לקבוצה קטנה, השתמשו בו במקום לשלוח  

  מיילים לקבוצה. הודעות על עדכונים, סיכומי ישיבות, החלטות, נושאים 

 שיש לדון בהם ולקבל פידבק מהקבוצה.    פתוחים ונושאים

, קישורים, להוסיף הדגשות לצרף קובץ,  ערוץ השיחות בב למסר שנכת

ים אלו חשובים מאוד על מנת  'להוסיף אימוג'ים רגשנים. אימוג, תמונות

   . חייכן מידי פעם יעשה את העבודה לכולם.מדויקתלשמור על תקשורת 

מערכות אחרות הקיימות  ו ,כגון סקרים, סרטונים ניתן לחבר לאפליקציות

 .בארגון

ביותר מערוץ אחד לפני פרסום וניתן להפיץ  הטקסט ניתן לעריכה ועיצוב

חשוב לוודא שקבלה היעד לא יקבל את אותה הודעה  . את אותה הודעה

 .  SPAM -כ סייתפיותר מפעם אחת על מנת שלא 

@ ואז בחירת שם, כדי שאנשים ספציפיים יקבלו   -ניתן להשתמש ב

 תזכורת במייל על ההודעה שלכם.  

 הגדרות נוספות ברמת הערוץ 

1. Channel notification –   אפשרות להגדיר את תדירות

ניתן לקבל התראות על כל הודעה   -ההתראות למיילים 

 ספציפיים.  לאנשים @שנשלחת או רק על הודעות עם 

 

2. Mange Channel -  הגדרה האם כולם יכולים  –ניהול הערוץ

 .לכתוב, או רק לאחר אישור, או רק מנהלים יכולים לפרסם

 

3. Open in SharePoint  –   לכל קבוצה ניתן לייצר אתר

SharePoint    .ייעודי 
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בואו ללמוד איך  “

ת סדר בידע  שו לע 

 לארגון"   החשוב 

 

 עם וויקי איך לעבוד 10

דפי  ליצירתמגיע מוויקיפדיה והכוונה היא   wikiהשם  

  העלות תכנים משולבים עם אינטרנט שבהם ניתן ל

 תמונות, סרטונים וקישורים. 

על  , עם זאת יש לשים דגשוויקיניתן לערוך תכנים ב

שר מעתיקים תוכן מהמייל או לפעמים כא שלו.  הנראות

במקרים כאלה מומלץ להשתמש  , מסודר טובהוא לא וורד 

להעתיק לשם תוכן, למחוק עיצובים ואז   notepad -ב

 .לעצב מחדש בכלי הוויקי

 כדי לאפשר (sectionsלאזורים )את הדף ניתן לחלק 

 (.ענייניםגישה ישירות לחלק הרלוונטי בדף )בדומה לתוכן 

ות במהלך פרויקט אנו לוכדים ידע גלוי פעמים רב

מיילים חשובים שהופצו, מסמכים   –באמצעות הוויקי 

, בצורה זאת הם נגשים  שמעבירים אותם למבנה של וויקי

לשימוש חוזר ומאפשרים להגיע אל הידע החשוב הזה  

 . בקלות ובפשטות

לחצו על ההמבורגר  כדי לראות 

בוויקי  מסודרים את כל הדפים 

 נושאים.  לפישלכם, 

לחצו על ההמבורגר ובתחתית  

כדי להוסיף  New pageהדף יופיע  

   דף חדש.

 

  

 

http://socialknowledge.co.il/teams/
http://socialknowledge.co.il/teams/
http://socialknowledge.co.il/teams/
http://socialknowledge.co.il/teams/


 

Team  -מובילי קהילות ב ים והכשרות הרשמו עוד היום לקורס 12 

s  
 Teamsמובילי קהילות ב- הרשמו עוד היום לקורסים והכשרות  

  

 ומערכות  TABSאיך לחבר  11

היא היכולת לחבר ולהנגיש    Teams -אחת היכולות החזקות של ה

ערכות אחרות שהקהילה או הצוות עובדים איתם על בסיס מכלים מ

 קבוע.

 .לחיבוריש אוסף גדול מאוד של ממשקים מוכנים 

וקבלו רשימה של אפליקציות  posts, files, wiki+ ליד  -לחצו על ה

 זמינות לכם. 

 

התפריטים בחירה של אפליקציה תוסיף אותה בתפריט העליון ליד 

הקיימים ותאפשר גישה מהירה לכל חברי הקהילה או הצוות לכלים  

 השימושיים הללו. 

 כגון:   365ניתן לחבר כלים נוספים מתוך חבילת אופיס 

אשר מאפשרת ריכוז של ידע מקצועי   one noteחוברת עבודה של  •

 .  wiki -בדומה ל

• Planner   .אשר מאפשר ניהול של משימות ותוכנות עבודה 

• Steam  - ערוץ סרטוני וידיאו 

 SharePoint -ספריית מסמכים ב •

 Forms -טפסים שיוצרו ב •

 Polly  -סקרים שנוצרו ב •

 Power BI  -שנוצרו בדוחות  •

 קיים  SharePointאתר  •

 ניתן להנגיש כלים שימושיים כגון:

קובץ אקסל אשר שמור במאגר המסמכים ולאפשר אליו גישה   •

עבודה, או רשימת אנשי קשר או כל מהירה. למשל קובץ של תוכנית 

 אקסל אחר. 

לאפשר גישה  ומסמכים, מאגר הבשמור  חשוב אשר  PDFקובץ  •

 מהירה. 

אשר שמורה במאגר המסמכים, ולאפשר גישה  Power Pointמצגת   •

 למשל מצגת לעובדים חדשים.  מהירה.

חשוב אשר שמור במאגר המסמכים, ולאפשר גישה   Visoקובץ  •

 מהירה. 

שוב אשר שמור במאגר המסמכים, ולאפשר גישה  ח  Wordקובץ  •

 מהירה. 

 אתר אינטרנט שימושי •

ואלו רק חלק קטן מהאפליקציות והכלים הזמינים לכם. רשימה  

 מלאה יכולה להשתנות בהתאם לכלים בארגון שלכם. 
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?"רעש"האיך לצמצם את  12   

 הידע לוניהובהקמת קבוצות אחד האתגרים המרכזיים 

 הוא איך לעבוד  בצורה פרודוקטיבית ויעילה.

שש  שאנשים יפסיקו התראות מייצר הצפה והח עודף 

 . בשל ריבוי ההודעותלקרוא ולעקוב 

אשר מגדירים את   כללים כדי לעבוד נכון חשוב לגבש

 ". רעש"על מנת לצמצם את הההודעות תדירות 

  ."רעש"טיפים לצמצום הכמה 

ציינו שמות של אנשים שאתם מבקשים את   -@  .1

 אנשים אלו יקבלו התראה על ההודעה.  תגובתם.

 

במקום לייצר  -עשו סדר וארגון בתוך השיחות  .2

שיחות חדשות הגיבו לשיחות קיימות תחת אותו  

כזאת רק מי שעוקב אחדי הדיון נושא. בצורה 

, וכל  יקבל עדכונים ולא כל חברי הקבוצה

 . העוקבים יהיו תמיד מעודכנים

 

 עקבו אחר דיונים שמעניינם אתכם.   .3
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 בואו לקורס ציבורי    

הזמינו קורס פרטי  

 לארגון שלכם  

הזמינו תהליך ייעוץ  

 וליווי 

 

 קורסים - השלב הבא 13

לתת לכם כלים המדריך הזה נוצר עבורכם כדי 

 ולהגדיר סט כללים  Teams -ה לעבודה מיידית עם

  .Teamsשיש לקחת בחשבון בתהליך ההטמעה של 

 ?  Teams  -רוצים להעמיק את הידע ב

אשר יתנו לכם יצרנו עבורכם מספר קורסים ייעודים 

ארגז כלים הכולל מתודולוגיות פרקטיקות ותרגולים 

אשר יאפשרו לכם להעביר את הידע ולהמשיך 

 :בארגון שלכם   Teamsלהטמיע  

 חצי שעה ייעוץ חינם 

בו תלמדו  Teamsקורס בסיס לעבודה עם  .1

 את העקרונות מרכזיים

לבעלי   Teamsקורס מתקדם לעבודה עם  .2

 ניסיון

 הדרכות אישיות למנהלי קבוצות .3

 קורסים מותאמים לארגונים .4

  ים והכשרות הרשמו עוד היום לקורס 

 Teams  -מובילי קהילות ב

 

  

 

http://socialknowledge.co.il/teams/
http://socialknowledge.co.il/teams/
http://socialknowledge.co.il/teams/
http://socialknowledge.co.il/teams/
http://socialknowledge.co.il/teams/
http://socialknowledge.co.il/teams/
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 SOCIAL KNOWLEDGEאודות 

מתמחה  Social Knowledgeחברת ייעוץ 

, קהילות עבודה שיתופייםבהובלת תהליכי 

ושיטות , ניהול ידע, רשתות חברתיות מקצועיות 

 . וכלים לעבודה מרחוק 

Social Knowledge  נותנת מענה מלא כולל

ליווי הארגון בשלבי התכנון, הפיתוח וההקמה, 

היישום, ניהול תכנים, הדרכה, תהליכי עבודה, 

 .וליווי תהליך השינוי הארגוני הנחייה

אשר   IglooSoftwareשותפה עסקית של חברת 

מציעה סביבת עבודה דיגיטלית מלאה לארגון 

 .Microsoftמתחברת לסביבת 

י ההצלחה של הטמעת כלים  כאנו מאמינים 

טכנולוגיים חדשניים בארגונים אינה תלויה רק  

בכלי עצמו, אלא בעיקר במידה בה הארגון  

  יודע לעשות שימוש נכון בכלים הקיימים

להשגת מטרות עסקיות ובהשגת ערך ברור  

 . למשתמשים

 

 


