


 תרבות דיגיטלית

 !בוקר טוב



 ?מה זה



 ?מה זה

1975 



 מצלמה דיגיטלית





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



1981 



 מגמה בשוקשינוי 
 2007-מיליון מצלמות נמכרות ב 850

 צילום דיגיטלי



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

2012 



 ...בואו נדבר על חברה אחרת



NOKIA 



2007 

NOKIA 

 בשנהמכשירים מיליון  431
 מיליון מכשירים בשנה 431 –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 



 2007מאז 

2017 - 2007 



 סגירת המפעל בסין
 בעקבות השימוש בסמארטפונים

2017 



Toys R’ Us פושטת רגל 
 בעקבות  הקניות באינטרנט

2017 



 הסיני' יום הרווקים'
 !שעות 24-ב, מיליארד דולר 25.3

2017 



 ?מה קורה כאן בעצם



Disruption – שיבוש, הפרעה 

 טכנולוגיה חדשה
 יוצרת תעשייה חדשה



 מכונית אוטונומית

 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 הדפסות תלת מימד

 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



IOT האינטרנט של הדברים 
 חיבור חיישנים לפריטים פיזיים

 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 עיר חכמה

 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה

 אתגר אבטחה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה

 אתגר אבטחה



 מציאות רבודה

 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 משפיע על עולם העבודה
 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



 אלעד דרמון
 יועץ דיגיטלי ומדריך עסקים

elad.darmon darmon9 eladdarmon 



 העצמה דיגיטלית



 העצמה דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 העצמה דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 העצמה דיגיטלית

 שיפור טכנולוגי



 תרבות דיגיטלית

 שינוי תפיסה

 העצמה דיגיטלית

 שיפור טכנולוגי



 מסע דיגיטלי



 תרבות דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת



 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת

 עולם האפליקציות



 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת

 עולם האפליקציות

 כסף באינטרנט



 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת

 עולם האפליקציות

 למידה מקוונת

 כסף באינטרנט



 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת

 עולם האפליקציות

 למידה מקוונת

 כסף באינטרנט

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 תרבות דיגיטלית



 סקירה דיגיטלית קצרה



 הדיגיטל בכל מקום

 תרבות דיגיטלית



 בחירה אינסופית

 תרבות דיגיטלית



 מחוברים כל הזמן

 תרבות דיגיטלית



 מעגל חברתי רחב

 תרבות דיגיטלית



 טכנולוגיה שמאפשרת את כל זה

 תרבות דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 אבני היסוד 5
 של תרבות דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 פרסונליזציה



 פרסונליזציה

 דיגיטלי מותאם אישית



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



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

 פרסונליזציה



 פרסונליזציה

 ...טיפ קטן



 פרסונליזציה

 'מידע אישי'מפת 



 פרסונליזציה

 ?ומה עשיתי, איפה גלשתי



 פרסונליזציה

https://myactivity.google.com/myactivity


 גלישה בצורה פרטית
 INCOGNITO -ללא תיעוד החיפושים והאתרים 



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 קסטומיזציה פרסונליזציה



 קסטומיזציה

 להשפיע על הדיגיטל



 קסטומיזציה

 בטלוויזיה



 קסטומיזציה

 בקניות



 קסטומיזציה

 הוראות נסיעה



 ...טיפ קטן

 קסטומיזציה



 קסטומיזציה



 קסטומיזציה

 תפריטים והגדרות





 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 סושיאל קסטומיזציה פרסונליזציה



 סושיאל



 סושיאל



 סושיאל



 סושיאל



 שיתוף מידע מקצועי
 קבוצות חברתיות עם תחומי עניין דומים

 סושיאל



 שירות לקוחות
 זמין ומיידי ברשת החברתית

 סושיאל















 ...טיפ קטן

 סושיאל



 סושיאל



 סושיאל



 סושיאל



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 מובייל סושיאל קסטומיזציה פרסונליזציה



 2013מאי 

 מובייל



 חדירת המובייל צפויה 2018-ב
 מאוכלוסיית העולם 70%-להגיע ל

 מובייל



 מהקניות באונליין 62%-יותר מ
 מתבצעות ממכשירים ניידים

 מובייל



 מהקניות באונליין 62%-יותר מ

 מתבצעות ממכשירים ניידים

 מובייל



 המשתמשים מחוברים כל הזמן
 באמצעות מחשוב לביש

 מובייל



 ...טיפ קטן

 מובייל



 מובייל

 ?איפה אתה, אחי



 מובייל



 מובייל



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 לוקאל מובייל סושיאל קסטומיזציה פרסונליזציה



 מידע לפי מיקום המשתמש
  GPSאפליקציות מספקות מידע לפי נתוני 

 לוקאל



 לוקאל



 לוקאל

 WAZE-פרסומות ב



 לוקאל

 ניווט בתוך החנות



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 לוקאל מובייל סושיאל קסטומיזציה פרסונליזציה





 ...הפכנו לעצלנים

 תרבות דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת



 איתור מידע ברשת

96% 

 מהצרכנים מחפשים 66%
 בודקים ומשווים מידע ברשת לפני קנייה בחנות

 מנועי חיפוש בישראל



 איתור מידע ברשת

 מהצרכנים מחפשים 66%
 בודקים ומשווים מידע ברשת לפני קנייה בחנות

Google 



 איתור מידע ברשת

 סוגים של מידע דיגיטלי 4



 סוגים של מידע דיגיטלי 4

 טקסט. 1





 תמונות. 2

 סוגים של מידע דיגיטלי 4



 חיפוש ויזואלי

 איתור מידע ברשת





 מנוע חיפוש ויזואלי

 סוגים של מידע דיגיטלי 4



 סוגים של מידע דיגיטלי 4

 וידאו. 3



YouTube 

 סוגים של מידע דיגיטלי 4

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


 אודיו. 4

 סוגים של מידע דיגיטלי 4



 קוליחיפוש 

 סוגים של מידע דיגיטלי 4



 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת

 עולם האפליקציות



 עולם האפליקציות

 שפת האפליקציות



 עולם האפליקציות

 אייקונים



 עולם האפליקציות

 אייקונים



 עולם האפליקציות

 אייקונים



 עולם האפליקציות

 אייקונים



 עולם האפליקציות

 אייקונים



 תרגום מיידי

 עולם האפליקציות



Google Earbuds 



 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת

 עולם האפליקציות

 כסף באינטרנט



 ?מי כאן קנה באינטרנט

 פיננסי ברשת



 ?כמה זה

2,498,000,000,000$ 
 

 פיננסי ברשת



 ?כמה זה

 2017 -המסחר באונליין 
 כל דקה$ 4,752,000

2,498,000,000,000$ 
 

 פיננסי ברשת



 ?מה צפוי לקרות

 :מקור
http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_ 

_Worldwide_ECommerce_Report.pdf2016eTailWest 

 פיננסי ברשת

http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_�eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf
http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_�eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf
http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_�eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf
http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_�eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf
http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_�eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf


 ?ומה קורה בישראל

 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת



 ?מה הישראלים קונים

 פיננסי ברשת





 פיננסי ברשת

 ...בואו נדבר על כסף



 סליקה באינטרנט

 פיננסי ברשת



PayPal 

 פיננסי ברשת



 קניות בצילום ברקוד

 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת

 סורק נייד



 'קניות בטאצ

 פיננסי ברשת



 סריקת העגלה

 פיננסי ברשת



 חנויות ללא קופה

 פיננסי ברשת

https://www.youtube.com/embed/NrmMk1Myrxc?rel=0


 העברת כסף

 לרשימת אנשי הקשר
 מכל חשבון לכל חשבון

 כניסה של טכנולוגיה חדשה

 העברת כספים



 בנק ללא סניפים

 פיננסי ברשת



 ביטקוין

 מטבעות קריפטוגרפיים
 ללא צורך במערכת בנקאית

 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת

 הזוג שרוצה ביטקויין



 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת

 עולם האפליקציות

 למידה מקוונת

 כסף באינטרנט



 למידה מקוונת

E-Learning 



 ללמוד עם המכשיר שלך

Bring Your Own Device 
 דינמיקה אינטראקטיבית בכתהמאפשר 

 למידה מקוונת



Slideshare 

 למידה מקוונת

http://www.slideshare.net/


 וידאו

 למידה מקוונת



https://www.ted.com/


 Youtube -צפייה מהירה 

 למידה מקוונת

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


 ...ואפשר גם ללמד אחרים

 למידה מקוונת



 למידה מקוונת

 צילום מסך



 למידה מקוונת

 הסבר בוידאו

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


 תרבות דיגיטלית

 איתור מידע ברשת

 עולם האפליקציות

 למידה מקוונת

 כסף באינטרנט

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

Virtual Reality 



Street View 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

https://www.google.co.il/maps/@31.9887257,34.914392,3a,75y,61.23h,94.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0w3C-Tbp_QyDJQtNe8Adaw!2e0!7i13312!8i6656?hl=iw


 360מצלמת 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 וירטואליסיור 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

https://www.google.com/maps/@31.980739,34.8096941,0a,82.2y,230.27h,81.28t/data=!3m4!1e1!3m2!1s7erf2FaB5GQAAAQvOxlyXw!2e0?source=apiv3


Oculus 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



Google Cardboard 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 Cardboardאפליקציית 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 תחבורה ללא נהג

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



TESLA 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

https://www.youtube.com/watch?v=3yCAZWdqX_Y


Waymo 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

https://www.youtube.com/watch?v=CqSDWoAhvLU


 רובוטים

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 רובוטים

iRobot 



 אטלס

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 אטלס אטלס

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 רובוטים

 רובוטים ביפן



 רובוטים

 סופיה

https://www.youtube.com/watch?v=biEyFWP07ig


 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

 גמישיםמסכים 



 מסכים גמישים

 תפישהשינוי 

https://www.youtube.com/watch?v=_ikCh4jf_bM


 מסכים גמישים

 טאבלט מתקפל

https://www.youtube.com/watch?v=irmQWcQ9zaQ


 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

 מלאכותיתאינטליגנציה 



 אינטליגנציה מלאכותית

Deepart.io 



 אינטליגנציה מלאכותית



 אינטליגנציה מלאכותית



 אינטליגנציה מלאכותית









Deep Art 



 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

 הקלדה קולית



 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי

Google Drive 



 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


 סיכום

 איך לרתום את 
 השינוי הדיגיטלי

 ?לטובת הארגון



 תרבות דיגיטלית

 העצמה דיגיטלית



 העצמה דיגיטלית

 תרבות דיגיטלית

 זמינים ברשת מקורות מידע •
 לשיתוף מידע כלים טכנולוגיים •
 של תרבות דיגיטליתאבני היסוד  5 •



 תרבות דיגיטלית

 העצמה דיגיטלית

 שיפור טכנולוגי



 שיפור טכנולוגי

 בפתרונות דיגיטליים  התנסות •
 והתייעלות חסכון בזמן •
 בכלים טכנולוגיים ניתוח מידע •

 העצמה דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 שינוי תפיסה

 העצמה דיגיטלית

 שיפור טכנולוגי



 שינוי תפיסה

 ומהירה  יכולת למידה עצמאית •
 לחידושים פיתוח סקרנות •
 חדשות טכנולוגיותהטמעת  •

 העצמה דיגיטלית



 ...הדיגיטלי כבר כאן



 ?שאלות



 :להורדת המצגת

www.digitalculture.co.il/space 

info@digitalculture.co.il 

054-7390909 


