


תרבות דיגיטלית

!ערב טוב



?מה זה



?מה זה

1975



מצלמה דיגיטלית

KODAKפותחה במעבדות 
ששון מפתח את המודל הראשון שמצלם ללא פילםסטיבן 



KODAK

יצרנית הפילם הגדולה בעולם
מצלמה דיגיטלית לא תאמה את המודל העסקי הקיים



KODAK

דרשו לזנוח את הפרוייקט
ולא לספר לאף אחד על ההמצאה של הצילום הדיגיטלי



1981

Sony מפתחת אתMAVICA
מצלמה דיגיטלית מסחרית ראשונה



מגמה בשוקשינוי 
2007-מיליון מצלמות נמכרות ב850

צילום דיגיטלי



KODAKפשיטת רגל של 
למרות שהיא היתה הראשונה, לא קיבלה את השינוי

2012



...בואו נדבר על חברה אחרת



NOKIA

בשנהמכשירים מיליון 431
עם מגוון מכשירים  מכירות שוברות שיאים 



2007

NOKIA

ביוםמכשירים מיליון 1.2
מיליון מכשירים בשנה431–מכירות שוברות שיאים 



2007

iPhone

מכשיר האייפון הראשון
ובס מציג מכשיר חדש של אפל'סטיב ג



2007

NOKIA

Olli Pekka Kalasuvo
אפל של לא מתרגש מהמכשיר NOKIAל "מנכ

ולא  ' מוצר נישה'האייפון הוא "...
."NOKIAישפיע על השליטה של 



NOKIAמכירות 

2007בירידה מתמדת מאז 
נשחקוהמותג , מוצרי החברה כמעט ואינם בשימוש

2017-2007



מגמה בשוקשינוי 
מכירה של פחות מצלמות דיגיטליות

2007מאז 

2017-2007



סגירת המפעל בסין
בעקבות השימוש בסמארטפונים

2017



?מה קורה כאן בעצם



כניסה של טכנולוגיה חדשה
משנה תעשייה באופן קיצוני או יוצרת תעשייה חדשה

Disruption–שיבוש, הפרעה



מכונית אוטונומית

UBERצי מוניות של חברת 
נסיעה מבוססת חיישנים לתחבורה ציבורית אישית

כניסה של טכנולוגיה חדשה



משאית אוטונומית

רכב לפינוי אשפה
לתחום התברואהנסיעה מבוססת חיישנים 

כניסה של טכנולוגיה חדשה



הדפסות תלת מימד

ייצור מותאם אישית
מוצרים מחומרים שונים בקסטומיזציה מלאה 

כניסה של טכנולוגיה חדשה



IOTהאינטרנט של הדברים
חיבור חיישנים לפריטים פיזיים

כניסה של טכנולוגיה חדשה



עיר חכמה

כניסה של טכנולוגיה חדשה



IOT

כניסה של טכנולוגיה חדשה

אתגר אבטחה



כניסה של טכנולוגיה חדשה

אתגר אבטחה



כניסה של טכנולוגיה חדשה

רחפנים



כניסה של טכנולוגיה חדשה



שכבה דיגיטליתמציאות רבודה
מידע תלת מימדי על גבי המציאות

כניסה של טכנולוגיה חדשה



כניסה של טכנולוגיה חדשה



כניסה של טכנולוגיה חדשה

מודלים תלת מימדייםמציאות רבודה
שכבה דיגיטלית על גבי המציאות



משפיע על מבנה הארגון
המנהלים והלקוחות, הסתה לדיגיטל של העובדים

שינוי דיגיטלי

כניסה של טכנולוגיה חדשה







על מה נדבר  

?היום



העצמה 

דיגיטלית

איך לרתום את  

השינוי הדיגיטלי

?לטובת הארגון והרשות



אלעד דרמון
יועץ דיגיטלי ומדריך עסקים

elad.darmondarmon9 eladdarmon



העצמה דיגיטלית



העצמה דיגיטלית



תרבות דיגיטלית

העצמה דיגיטלית



תרבות דיגיטלית שיפור טכנולוגי

העצמה דיגיטלית



תרבות דיגיטלית

שינוי תפיסה

שיפור טכנולוגי

העצמה דיגיטלית



מסע דיגיטלי



תרבות דיגיטלית



תרבות דיגיטלית

איתור מידע ברשת



תרבות דיגיטלית

איתור מידע ברשת

עולם האפליקציות



תרבות דיגיטלית

איתור מידע ברשת

עולם האפליקציות

למידה מקוונת



תרבות דיגיטלית

איתור מידע ברשת

עולם האפליקציות

למידה מקוונת

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



תרבות דיגיטלית



סקירה הסטורית קצרה



הדיגיטל בכל מקום

תרבות דיגיטלית



בחירה ללא גבולות

תרבות דיגיטלית



חוויה אישית יותר

תרבות דיגיטלית



מחוברים כל הזמן

תרבות דיגיטלית



מעגל חברתי רחב

תרבות דיגיטלית



טכנולוגיה שמאפשרת את כל זה

תרבות דיגיטלית



תרבות דיגיטלית

אבני היסוד5
של תרבות דיגיטלית



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5

התאמת החוויה למאפייני המשתמש 

ודפוסי התנהגותו הדיגיטלית



פרסונליזציה



תוצאות חיפוש מותאמות אישית
חיפושים קודמים, מיקום הגולש, לפי מילות חיפוש

פרסונליזציה



פרסונליזציה באימייל
פנייה אישית לפי מאפייני הלקוח

פרסונליזציה



אימייל לגולש גבר
...'גברים'פנייה ותוכן ל, צבעים כהים

פרסונליזציה



אימייל לגולשת אשה
...'נשים'פנייה ותוכן ל, צבעים בהירים

פרסונליזציה



'שעוקבות אחרייך'פרסומות 
מוצגת פרסומת ממוקדת  , לפי חיפוש הגולש

פרסונליזציה



'שעוקבות אחרייך'פרסומות 
מוצגת פרסומת ממוקדת  , לפי חיפוש הגולש

פרסונליזציה



פרסונליזציה



פרסונליזציה



פרסונליזציה

...טיפ קטן



גלישה בצורה פרטית
INCOGNITO-ללא תיעוד החיפושים והאתרים 



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5

יכולתו של המשתמש לאפיין ולהשפיע

על החוויה הדיגיטלית



חווית השימוש במכשירים
צלצול טלפון, תמונת רקע, בחירת אפליקציות

קסטומיזציה



שליטה בלוח השנה
תזכורות ושיתוף אירועים, צבעים

קסטומיזציה



בקניות באינטרנט
הרכבת המוצר לפי טעם אישי

קסטומיזציה

Havaianas



שינוי מוצר לפי צורך
הרכבת המוצר לפי טעם אישי

קסטומיזציה



בצפייה בטלוויזיה
תוכן לפי טעם אישי

קסטומיזציה



...טיפ קטן

קסטומיזציה



התאמת התוכן החברתי
צפייה בעדכונים רק מאנשים שמעניינים אותי

קסטומיזציה



קסטומיזציה



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5

שימוש באינטראקציות חברתיות

כחלק מחוויה דיגיטלית



סושיאל



סושיאל



סושיאל



'סלפי'רשות במצב 
העובדים והלקוחות שלךלהצטלם עם 

סושיאל



שירות לקוחות
זמין ומיידי ברשת החברתית

סושיאל















...טיפ קטן

סושיאל



סושיאל

למסריםEMOJIלהוסיף 
את המעורבות ברשת החברתית14%-מעלה ב



שיתוף חתולים
...אין מה להוסיף

סושיאל



סושיאל



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5

המשתמשים תמיד מחוברים

באמצעות ממשקים מגוונים



2013מאי 

גולשים יותר בטלפונים חכמים
נפח הגלישה ממכשירים ניידים עובר את נפח הגלישה ממחשב

מובייל



חדירת המובייל צפויה2018-ב

מאוכלוסיית העולם70%-להגיע ל

מובייל



מהתשלומים62%-יותר מ

מתבצעים ממכשיר נייד

מובייל



מהקניות באונליין62%-יותר מ

מתבצעות ממכשירים ניידים

מובייל



המשתמשים מחוברים כל הזמן

באמצעות מחשוב לביש

מובייל



GPSלכלבים ניטור בעלי חיים
חיבור חיישנים לקולר 

מובייל



...טיפ קטן

מובייל



המכשיר עוקב אחריכם
לשים לב להרשאות שנותנים לאפליקציות

מובייל



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5

,שימוש בהקשר מקומי ליצירת מודעות

העצמת החוויה הדיגיטלית והנעה לפעולה



מידע לפי מיקום המשתמש
GPSאפליקציות מספקות מידע לפי נתוני 

לוקאל



מבצעים וקופונים מיוחדים
קרבה פיזית לעסק מציגה קופונים למשתמש

לוקאל



שיתוף מיקום המשתמש עם גופים מסחריים
אפליקציות מבוססות מיקום עוקבות אחרי מיקום המכשיר שלנו

לוקאל



ניווט בתוך מרכז מסחרי
מבצעים וחיפוש  , מחלקות, מפת חנויות

מוצרים  

לוקאל



תרבות דיגיטלית–אבני היסוד 5





...הפכנו לעצלנים

תרבות דיגיטלית



תרבות דיגיטלית

איתור מידע ברשת



איתור מידע ברשת

96%

מהצרכנים מחפשים66%
בודקים ומשווים מידע ברשת לפני קנייה בחנות

מנועי חיפוש בישראל



איתור מידע ברשת

מהצרכנים מחפשים66%
בודקים ומשווים מידע ברשת לפני קנייה בחנות

Google



איתור מידע ברשת

סוגים של מידע דיגיטלי4

התאמה של המידע למחפש
מנועי חיפוש שמתאימים את התוצאות אליך



סוגים של מידע דיגיטלי4

טקסט. 1

בלוגים, כתבות, מאמרים
...כל אחד יכול לכתוב כל דבר



איתור מידע ברשת

מנוע חיפוש



תמונות. 2

מצלמים בכל מקום
שיתוף תמונות וארכיון תמונות

סוגים של מידע דיגיטלי4



חיפוש ויזואלי

צילום וזיהוי של חפצים
חיפוש אוטומטי בתוך מאגר תמונות

איתור מידע ברשת



איתור מידע ברשת



CamFind

מנוע חיפוש ויזואלי
תוצאות חיפוש לפי צילום העולם הפיזי

סוגים של מידע דיגיטלי4



ערוץ שידור לכל אחד
צילום באיכות גבוהה בכל מקום וזמן

סוגים של מידע דיגיטלי4

וידאו. 3



YouTube כתוביות אוטומטיות
יצירת טקסט מתוך פסקול הוידאו

סוגים של מידע דיגיטלי4

https://www.youtube.com/watch?v=73MQkFtEXFU


אודיו. 4

מילים לטקסט
מידע המבוסס על דיבור

סוגים של מידע דיגיטלי4



חיפוש בקול

זיהוי דיבור בשפות שונות  
תוצאות חיפוש רלוונטיות לשפת החיפוש

סוגים של מידע דיגיטלי4



תרבות דיגיטלית

איתור מידע ברשת

עולם האפליקציות



עולם האפליקציות

שפת האפליקציות



עולם האפליקציות

אייקונים

סמלים לביצוע פעולות
יוצרים חווית משתמש אחידה ומוכרת



עולם האפליקציות

אייקונים

סמלים לביצוע פעולות
יוצרים חווית משתמש אחידה ומוכרת



עולם האפליקציות

אייקונים

סמלים לביצוע פעולות
יוצרים חווית משתמש אחידה ומוכרת



עולם האפליקציות

אייקונים

סמלים לביצוע פעולות
יוצרים חווית משתמש אחידה ומוכרת



עולם האפליקציות

אייקונים

סמלים לביצוע פעולות
יוצרים חווית משתמש אחידה ומוכרת



תרגום מיידי

Google Translate
טקסט ודיבור, מאפשר לתרגם כתב יד

עולם האפליקציות



תרבות דיגיטלית

איתור מידע ברשת

עולם האפליקציות

למידה מקוונת



למידה מקוונת

תוכן דיגיטלי

E-Learning
ידע המועבר באמצעים דיגיטליים



למידה מקוונת

...אותיות שכדאי לזכור4



למידה מקוונת



Too Long - Didn’t Read

למידה מקוונת



למידה מקוונת



ראתיקא ל–די מרוך א

למידה מקוונת



אינפוגרפיקה

למידה מקוונת



אינפוגרפיקה

למידה מקוונת

Information + Graphics



אלמנטים ויזואלייםאינפוגרפיקה
טקסט ועוד, איור, אייקון, גרף, תמונה

למידה מקוונת



למידה מקוונת



למידה מקוונת



עיצוב מצגת

למידה מקוונת



למידה מקוונת

יותר מדי מידע



חלוקת יעדים ידועים

מראש לכל רבעון  2016נתוני בסיס 

תוצאות 

1מדד 

תוצאות 

2מדד 

הסבר למבנה הדוח בחדר הצוות



HIT – Overview

Founded in 1969

Fully accredited by the Israeli Council for Higher Education as an 

independent public institute

Granting undergraduate (bachelor's degree) and graduate 

(master's degree) in five major disciplines (faculties)

Engineering

Exact Sciences

Design

Technology Management

Instructional Technologies



למידה מקוונת

מסר אחד בכל שקף





HIT Overview

1969
Founded



HIT Overview

1969
Founded

Independent 

Public Institute
Fully accredited by the 

Israeli Council for 

Higher Education



HIT Overview

1969
Founded

Independent 

Public Institute
Fully accredited by the 

Israeli Council for 

Higher Education

Major 

Faculties
Granting 

BA / MA



למידה מקוונת

ללמוד עם המכשיר שלך

Bring Your Own Device
דינמיקה אינטראקטיבית בכתהמאפשר 



www.Menti.com

98 39 79

https://www.mentimeter.com/s/699977ed5bd08855a8149177c48d139d/5777e14d2774


וידאו

השיטה הפופולרית ביותר
מציג הרצאות או צילומי מסך

למידה מקוונת



רעיונות ששווה להפיץ
כארגון ללא מטרת רווח1984הוקם בשנת 

TED

https://www.ted.com/


Youtube-צפייה מהירה 

מהירות הוידאושינוי 
חוסך זמן ומאפשר ללמוד יותר מהר

למידה מקוונת

http://ap.huji.ac.il/videolist


...ואפשר גם ללמד אחרים

למידה מקוונת



למידה מקוונת

צילום מסך

יצירת הסבר ויזואלי
שימוש בתמונות להמחשת תהליך



למידה מקוונת

הסבר בוידאו

יצירת סרטוני הדרכה
מאפשר מעקב אחרי עכבר והקלטת דיבור

http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx


תרבות דיגיטלית

איתור מידע ברשת

עולם האפליקציות

למידה מקוונת

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

מציאות מדומה בתלת מימד
צילום מרובה עדשות ועיבוד תמונה מתקדם

Virtual Reality



Street View

להדמיית רחוב360צילומי 
צילום עלי ידי רכב מיוחד הנושא מצלמות רבות עוצמה

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

https://www.google.co.il/maps/place/Avenue+Conference+Center/@31.9859112,34.9140358,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502ca5c5ad106a1:0x4c385f3598f73440!8m2!3d31.9859112!4d34.9162245?hl=en


360מצלמת 

לתיעוד הסביבה360צילומי 
צילום עלי ידי אדם הנושא מצלמות מיוחדות

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



וירטואליסיור 

ומקומותמעלות במבנים 360-בסיור 
 Googleצילום על ידי מצלמות תלת מימד ושילוב במפות 

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

https://www.google.com/maps/@31.980739,34.8096941,2a,82.2y,230.27h,81.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7erf2FaB5GQAAAQvOxlyXw!2e0!7i9000!8i4500


Oculus

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



Google Cardboard

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



Cardboardאפליקציית 

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

מלאכותיתאינטליגנציה 



מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

Google Drive

'ענן'אחסון ועריכת קבצים ב
יצירת מסמכים ומצגות עם גישה מכל מכשיר



מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

Google Drive

'ענן'אחסון ועריכת קבצים ב
יצירת מסמכים ומצגות עם גישה מכל מכשיר

https://docs.google.com/document/d/1MYTJwAOSuEJD5ROH9nAWnnpsauzZ3JBWD7s-y1hRypc/edit?pli=1


מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

הקלדה קולית

מיקרופון שמקליד מילים
פועל בעברית ובאנגלית לפי שפת המכשיר



סיכום

איך לרתום את  

השינוי הדיגיטלי

?הארגון והרשותלטובת 



העצמה דיגיטלית



תרבות דיגיטלית

העצמה דיגיטלית



העצמה דיגיטלית

תרבות דיגיטלית

זמינים ברשתמקורות מידע•

לשיתוף מידעכלים טכנולוגיים•

של תרבות דיגיטליתאבני היסוד 5•



תרבות דיגיטלית שיפור טכנולוגי

העצמה דיגיטלית



שיפור טכנולוגי

בפתרונות דיגיטליים התנסות•

והתייעלותחסכון בזמן•

בכלים טכנולוגייםניתוח מידע•

העצמה דיגיטלית



תרבות דיגיטלית שיפור טכנולוגי

העצמה דיגיטלית



תרבות דיגיטלית

שינוי תפיסה

שיפור טכנולוגי

העצמה דיגיטלית



שינוי תפיסה

ומהירה יכולת למידה עצמאית•

לחידושיםפיתוח סקרנות•

חדשותהטמעת טכנולוגיות•

העצמה דיגיטלית



...הדיגיטלי כבר כאן

לאמץ חדשנות בהקדם
Nokia-וKodakעשור כמו אחרי ' להגיב'לא 



?שאלות



:להורדת המצגת

www.digitalculture.co.il/shefa

office@digitalculture.co.il

050-8858770


