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 הדרכה דיגיטלית



 עידן המידע

 הדרכה דיגיטלית



 שיפור טכנולוגי עידן המידע

 הדרכה דיגיטלית



 עידן המידע

 שינוי תפיסה

 שיפור טכנולוגי

 הדרכה דיגיטלית



 מסע דיגיטלי





 עידן המידע



 עידן המידע

 אינפוגרפיקה



 עידן המידע

 אינפוגרפיקה

 המוח האנושי



 עידן המידע

 אינפוגרפיקה

 המוח האנושי

 כלים להדרכה דיגיטלית



 עידן המידע

 אינפוגרפיקה

 המוח האנושי

 כלים להדרכה דיגיטלית

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 עידן המידע



 סקירה דיגיטלית קצרה



 הדיגיטל בכל מקום

 עידן המידע



 בחירה אינסופית

 עידן המידע



 מחוברים כל הזמן

 עידן המידע



 מעגל חברתי רחב

 עידן המידע



 טכנולוגיה שמאפשרת את כל זה

 עידן המידע



 כלכלה מבוססת מידע

 עידן המידע



 מידע שווה כסף

 עידן המידע



 ?כמה מידע אנחנו מייצרים

 עידן המידע



Exabytes 2.5 כל יום! 
 ביטים 2,500,000,000,000,000,000

 עידן המידע



BIG DATA 

 'מידע עתק'מייצרים וצורכים 
 באיכויות שונות, בכמויות גדולות, ממקורות רבים, מבוזר

 עידן המידע



 :בעיות עיקריות 2

 עידן המידע



עומס מידע. 1  

 מייצר קושי לקבל החלטות
 מידע רב מדי פוגע בהבנה ברורה של הנושא

 עידן המידע



 קושי במיקוד וריכוז. 2

Attention Span – ללא הסחות דעת 
 שניות 8-דקות ל 20מחקרים מצביעים על זמן של בין 

 עידן המידע



 עידן המידע



 ...הפיתרון

 עידן המידע



 ביג דאטא

 פירמידת החכמה

 DIKWמודל 
 התהליך שעובר המידע



Data 

 ביג דאטא

 פירמידת החכמה

 DIKWמודל 
 התהליך שעובר המידע



Data 
Information 

 ביג דאטא

 פירמידת החכמה

 DIKWמודל 
 התהליך שעובר המידע



Data 
Information 

Knowledge 

 ביג דאטא

 פירמידת החכמה

 DIKWמודל 
 התהליך שעובר המידע



Wisdom 

Data 
Information 

Knowledge 

 ביג דאטא

 פירמידת החכמה

 DIKWמודל 
 התהליך שעובר המידע



...אותיות שכדאי לזכור 4  

 עידן המידע



 עידן המידע



 עידן המידע

Too Long - Didn’t Read 



 עידן המידע

 



 עידן המידע

 

 ראתיקא ל –די מרוך א



 עיצוב האינטרנט

Less is More… 
 שימוש בפחות טקסט ויותר המחשה ויזואלית

 עידן המידע



1998 





 עידן המידע



 עידן המידע

1996 





 ...הפכנו לעצלנים

 עידן המידע



 קהל היעד שלנו

 עידן המידע



 עידן המידע

 עיצוב מצגת



 עידן המידע

 יותר מדי מידע



 עידן המידע

 מסר אחד בכל שקף





 תהליך העבודה



 תמצות

 תהליך העבודה



 הקשר

 תמצות

 תהליך העבודה



 עיצוב

 הקשר

 תמצות

 תהליך העבודה



 תמצות

 תהליך העבודה







ישנן בקשות שניתן להגישן לבית המשפט 
באמצעות הפקס ובקשות שיש הכרח לשלוח  
 .בדואר או במסגרת קבלת קהל בבית המשפט

 תמצות

 ?איך מגישים בקשה



 ?איך מגישים בקשה

 פקס

 תמצות



 ?איך מגישים בקשה

 דואר פקס

 תמצות



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 תמצות



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 הקשר

 תמצות



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 הקשר

 תמצות



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 הקשר

 תמצות



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 הקשר

 תמצות



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 עיצוב
 הקשר

 תמצות



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס



 ?איך מגישים בקשה

 פקס
 קבלת קהל דואר



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס







 מסר אחד בכל שקף



 ?איך מגישים בקשה



 ?איך מגישים בקשה

 פקס



 ?איך מגישים בקשה

 פקס

 עמודים 5עד 

 תצהיר ללא



 ?איך מגישים בקשה

 דואר פקס

 עמודים 5עד 

 תצהיר ללא



 ?איך מגישים בקשה

 דואר פקס

 עמודים 5עד 

 תצהיר ללא

 עמודים 5מעל 

 תצהירבצירוף 



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 עמודים 5עד 

 תצהיר ללא

 עמודים 5מעל 

 תצהירבצירוף 



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 עמודים 5עד 

 תצהיר ללא

 עמודים 5מעל 

 תצהירבצירוף 

 עמודים 5מעל 

 תצהירבצירוף 



 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 עמודים 5עד 

 תצהיר ללא

 עמודים 5מעל 

 תצהירבצירוף 

 עמודים 5מעל 

 תצהירבצירוף 





 ?איך מגישים בקשה

 קבלת קהל דואר פקס

 עמודים 5עד 

 תצהיר ללא

 עמודים 5מעל 

 תצהירבצירוף 

 עמודים 5מעל 

 תצהירבצירוף 



 עידן המידע

 



 עידן המידע

 



 עידן המידע

 



 עידן המידע

 



 עידן המידע

 ?כמה שקפים עברנו



 



 עידן המידע

 אינפוגרפיקה



?מה זה אינפוגרפיקה  



 :אינפוגרפיקה
Information + Graphics = Infographics 



 :אינפוגרפיקה
Information + Graphics = Infographics 

 , של נתונים ומידעהצגה חזותית 
 .מהירה וקלההעברת מסר לצורך 



 ?למה אינפוגרפיקה

 אינפוגרפיקה



 יוצר חוויה מהנה למוח' נשפך'. 1
 לא דורש מאמץ מיוחד

 אינפוגרפיקה



 תגובה מהירה וטבעית כיף לשתף. 2
 עיקר המידע באמצעות חוש הראייה

 אינפוגרפיקה



 מעודד מעורבות. 3

 תמונות וצבעים מזמנים העמקה
 מעביר מסר, מייצר תחושת למידה, מעורר מחשבה

 אינפוגרפיקה



 היסטוריה של האינפוגרפיקה

 אינפוגרפיקה



 האינפוגרפים הראשונים

 אינפוגרפיקה



 מערת אלטמירה

 אינפוגרפיקה

 מערת אלטמירה

 ס"שנה לפנה~  18,500
 ידי אדם וציורים נוספים, עדרי ביזונים



 הירוגליפים במצרים

 ס"שנה לפנה~  3,200
 אותיות וסימנים, שילוב של איורים

 אינפוגרפיקה



 היסטוריה מודרנית

 אינפוגרפיקה



 אינפוגרפיקה



 שפה גרפית אוניברסלית
 שימוש באייקונים פשוטים להמחשה

 אינפוגרפיקה

I.S.O.TY.P.E 



 אינפוגרפיקה

 המחשה גרפית אוכלוסיית העולם
 30-בשנות ה ISOTYPE-שימוש ב



 אינפוגרפיקה

 מאמר בניו יורק טיימס שנה בעירק
 2008מספר ההרוגים בעירק עד שנת 

http://www.nytimes.com/2008/01/06/opinion/06chart.html?_r=2&oref=slogin&oref=slogin


 אינפוגרפיקה

70-שנות ה  משרד התחבורה האמריקאי 
 יוצר סטנדרט של אייקונים לכל רשת התחבורה



Windows 10 עיצוב שטוח 
 רקע צבעוני מרובע

2017 



 אינפוגרפיקה



...אינפוגרפיקה בכל מקום  

 אינפוגרפיקה

 בספרות
 (1990מאז )

 באינטרנט
 (2007מאז )

 בעיתונות
 (1994 – 1985בין )



 אינפוגרפיקה



 אינפוגרפיקה



 אינפוגרפיקה



כולנו יודעים   –חדשות טובות 

?איך יוצרים אינפוגרפיקה עיצוב  





 אינפוגרפיקה

Milton Glaser 



 :  אפשריות לעיצובתגובות  3יש 
 
 

Milton Glaser 



 :  אפשריות לעיצוב תגובות 3יש 
 

 כן

Milton Glaser 



 :  אפשריות לעיצוב תגובות 3יש 
 

 לא
 

Milton Glaser 



 :  אפשריות לעיצוב תגובות 3יש 
 

 !וואו
 

Milton Glaser 



 :  אפשריות לעיצוב תגובות 3יש 
 

 !וואו
 

 (...!וואו-אנחנו צריכים לכוון ל)
 

Milton Glaser 



 עיצוב מסר



:עיצוב מסר  



 לנתוניםמשמעות נוספת לתת 

:עיצוב מסר  



 לנתוניםמשמעות נוספת לתת 
 להבין טוב יותרלעזור לצופה כדי 

:עיצוב מסר  



 ?איך לעצב מסר



 עיצוב מסר

 טקסט



 עיצוב מסר

 גרפיקה טקסט



 עיצוב מסר

 גרפיקה צבע טקסט



 עיצוב מסר

 צבע גרפיקה טקסט



 עיצוב מסר

 טקסט

 טיפוגרפיה. 1



 כותרת ראשית
 כותרת משנית

 טקסט







מטרת המשפט הפלילי היא הגנה על אינטרסים 
 (. כבוד וכדומה, רכוש, גוף)חברתיים ופרטיים 

זה כולל סנקציות חריפות של המדינה כנגד משפט 
 (מאסר, מעצר, חיפוש)הפרט 



 ופרטייםעל אינטרסים חברתיים הגנה 

 הפלילימטרת המשפט 

 סנקציות חריפות של המדינה כנגד הפרט כולל 
 (מאסר, מעצר, חיפוש)



 בחירת הגופן . 2

 טקסט

 'תפיסת התוכן'משפיע על אופן 
 שימוש בגופנים שונים יכול לעורר תגובות שונות



 ברוכים הבאים 
 :להרצאה

 הדרכה דיגיטלית



 ברוכים הבאים  
 :  להרצאה

 הדרכה דיגיטלית



 ברוכים הבאים  
 :להרצאה

 הדרכה דיגיטלית







ב ברעל אלב ושח

 ...םיטנופ



 .מהישראלים אוכלים בשר פעם ביום 62%

 טקסט

 גודל והבלטה. 3

 משפיע על תשומת הלב למידע
 מאפשר לכוון את המסר בצורה מדוייקת



 מתוך 1

 .אנשים מת בשנה מהכשת נחש מיליון

 מילים ומספרים. 4

 מעובד בצורה שונה על ידי המוח  
 תורם לזיכרון לטווח ארוך יותר על ידי הצופה

 טקסט



 תיחום הטקסט. 5

 הפרדה על ידי מסגרת
 או רקע  צבעוני, שימוש בקו מתאר

 טקסט



 ופרטייםעל אינטרסים חברתיים הגנה 

 הפלילימטרת המשפט 

 סנקציות חריפות של המדינה כנגד הפרט כולל 
 (מאסר, מעצר, חיפוש)



 ופרטייםעל אינטרסים חברתיים הגנה 

 הפלילימטרת המשפט 

 סנקציות חריפות של המדינה כנגד הפרט כולל 
 (מאסר, מעצר, חיפוש)



 ופרטייםחברתיים  אינטרסיםעל הגנה 

 הפלילימטרת המשפט 

 (מאסר, מעצר, חיפוש)של המדינה כנגד הפרט סנקציות חריפות כולל 



 ריווח. 6

 טקסט

 חלוקה לאזורים ועימוד
 טקסט צפוף מקשה על הקריאה



 עיצוב מסר

 טקסט

 ריווח. 6

 תיחום הטקסט. 5

 מילים ומספרים. 4

 גודל והבלטה. 3

 בחירת הגופן . 2

 טיפוגרפיה. 1



 צבע

 עיצוב מסר

 גרפיקה טקסט



 מילים 1,000שווה 

 גרפיקה



 ופרטייםחברתיים  אינטרסיםעל הגנה 

 הפלילימטרת המשפט 

 (מאסר, מעצר, חיפוש)של המדינה כנגד הפרט סנקציות חריפות כולל 



 ופרטייםחברתיים  אינטרסיםעל הגנה 

 הפלילימטרת המשפט 

 (מאסר, מעצר, חיפוש)של המדינה כנגד הפרט סנקציות חריפות כולל 



 ופרטייםחברתיים  אינטרסיםעל הגנה 

 הפלילימטרת המשפט 

 (מאסר, מעצר, חיפוש)של המדינה כנגד הפרט סנקציות חריפות כולל 



 ופרטייםחברתיים  אינטרסיםעל הגנה 

 הפלילימטרת המשפט 

 (מאסר, מעצר, חיפוש)של המדינה כנגד הפרט סנקציות חריפות כולל 





https://www.pexels.com/


 גרפיקה

 אייקונים





 עניינים אזרחיים



 עניינים אזרחיים

 
 
 
 

 תביעות  

 כספיות



 עניינים אזרחיים

 
 
 
 

 תביעות  

 כספיות

 
 
 
 

 תביעות  

 נזיקין



 עניינים אזרחיים

 
 
 
 

 תביעות  

 כספיות

 
 
 
 

 תביעות  

 נזיקין

 
 
 
 

 תביעות  

 אחרות



 גרפיקה

Thenounproject.com 

https://thenounproject.com/


 עיצוב מסר

 גרפיקה צבע טקסט



 צבע



 מעגל הצבעים

 צבע































 צבע

Coolors.co 

https://coolors.co/


 עידן המידע

 אינפוגרפיקה

 המוח האנושי



מוח האנושיה  



 אונה שמאלית אונה ימנית



 יצירתיות
 אומנות
 דימיון
 אינטואיציה
 תפיסה תלת מימדית

 חשיבה אנליטית
 הגיון
 שפה

 שיקול דעת
 מדע ומתמטיקה, כתיבה

 אונה שמאלית אונה ימנית



 יצירתיות
 אומנות
 דימיון
 אינטואיציה
 תפיסה תלת מימדית

 חשיבה אנליטית
 הגיון
 שפה

 שיקול דעת
 מדע ומתמטיקה, כתיבה

 אונה שמאלית אונה ימנית



 חשיבה אנליטית
 הגיון
 שפה

 שיקול דעת
 מדע ומתמטיקה, כתיבה

 אונה שמאלית אונה ימנית

 יצירתיות
 אומנות
 דימיון
 אינטואיציה
 תפיסה תלת מימדית



 שפת האינפוגרפיקה

 'נדלק'כל המוח 
 משתמש בשתי האונות בו זמנית

 המוח האנושי



 מהמידע נקלט בעין 70% מחווטים ויזואלית
 המוח בנוי לקליטה ועיבוד מידע ויזואלי

 המוח האנושי



Eye Candy 

 למוח' טעים'עיצוב טוב 
 זיהוי אלמנטים ויזואליים מרשימים

 המוח האנושי



 מהמוח 50%

 עיבוד מידע חזותי
 להבין מה אנחנו רואים

 המוח האנושי



 האתגר של המוח

 אשליות אופטיות
 פירוש לא נכון של מידע אופטי

 המוח האנושי



1 2 3 4 



 העברת מידע מהר

 שימוש בסמלים ויזואליים
 מקצר משמעותית את יכולת הלמידה וההבנה

 המוח האנושי



 ,יציבה אינה הקרקע זה באיזור
  שונים בגדלים ואבנים וסלעים
 לפעם מפעם להתגלגל עלולים
 אלה ואבנים סלעים .במדרון
 רצינית לפגיעה לגרום עשויים

 כשאתה להזהר מומלץ לכן ולנזק
 .זה באיזור נע





250ms  

 המוח מזהה סמל 
 יכולת פישוט מידע מבוסס אייקונים

 המוח האנושי



 המוח האנושי



 מהטקסט 28%קוראים רק 

 המוח האנושי



 80%-צבע מעלה רצון לקרוא ב

 המוח האנושי



 המוח האנושי



 אילוסטרציה+ טקסט 

 את הביצוע 323%-משפר ב
 במחקר שהשווה ביצועים בין קבוצות שקיבלו הוראות

 המוח האנושי



 מאמינים למצגת 74%

 המוח האנושי

 באופן אוטומטי
 מבלי לפקפק בעובדות



 !אם יש גרף 87%

 המוח האנושי



 מאמין למה שהוא רואה

 המוח האנושי



 המוח האנושי

 !?האמנתם



 המוח האנושי

 ...אפשר לעבוד עם המוח

 להעביר מסר רצוי
 לגרום לו לחשוב באופן מכוון



 עידן המידע

 אינפוגרפיקה

 המוח האנושי

 כלים להדרכה דיגיטלית



 למידה מקוונת

E-Learning 



 ללמוד עם המכשיר שלך

Bring Your Own Device 
דינמיקה אינטראקטיבית בכתהמאפשר   

 למידה מקוונת



www.Menti.com 

73 89 76 738976 

https://www.mentimeter.com/s/a6299c3fb4adde63f99ed1391ecb95e1/0a07803964dd




https://www.mentimeter.com/s/c35fd3797f9243257981a7020e8483e3/43168e9f0299/edit?


 תראה את הדרך

Show! Don’t Tell… 
 העין קולטת מהר וטוב יותר מהאוזן

 למידה מקוונת



TEAMVIEWER 

Teamviewer 

https://www.teamviewer.com/en/


 וידאו

 למידה מקוונת



 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://elyon1.court.gov.il/heb/haba/main.htm


 שידור מסך לטלפונים



 להתקין אפליקציה

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.classroom


 להתקין אפליקציה

https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-classroom/id793621885?mt=8


 עידן המידע

 אינפוגרפיקה

 המוח האנושי

 כלים להדרכה דיגיטלית

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 אינפוגרפיקה בתנועה

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



Flip Book 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 GIFקובץ 













https://giphy.com/search/funny


...יום עבודה במשרד  



 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/@53.4662619,-2.9311392,2a,73.7y,149.34h,67.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUaScRFMobwEAAAQfCVwZ3w!2e0!7i13312!8i6656


Oculus 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



Google Cardboard 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 Cardboardאפליקציית 

 מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



 סיכום

 כלים טכנולוגיים  
 לשיפור הדרכות
 ותהליכי למידה



 עידן המידע

 הדרכה דיגיטלית



 הדרכה דיגיטלית

 עידן המידע

 של המוח האנושיקושי במיקוד וריכוז  •
 לשיפור העברת המסר אינפוגרפיקה •
 קראתילא ? מדיארוך : אמלק •



 שיפור טכנולוגי עידן המידע

 הדרכה דיגיטלית



 שיפור טכנולוגי

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

 הדרכה דיגיטלית



 עידן המידע

 שינוי תפיסה

 שיפור טכנולוגי

 הדרכה דיגיטלית



 שינוי תפיסה

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

 הדרכה דיגיטלית



...הדיגיטלי כבר כאן  



?שאלות  



:להורדת המצגת  

www.digitalculture.co.il/teach 

info@digitalculture.co.il 

054-7390909 


