


!בוקר טוב



על מה נדבר  

?היום



מצגת  
אפקטיבית

כלים טכנולוגיים 
לשיפור מצגות
באינפוגרפיקה



אלעד דרמון
יועץ דיגיטלי ומדריך עסקים
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העצמה דיגיטלית



הדרכה דיגיטלית



עידן המידע

הדרכה דיגיטלית



עידן המידע אינפוגרפיקה

הדרכה דיגיטלית



עידן המידע

שינוי תפיסה

אינפוגרפיקה

הדרכה דיגיטלית



מסע דיגיטלי





עידן המידע



עידן המידע

אינפוגרפיקה



עידן המידע

אינפוגרפיקה

המוח האנושי



עידן המידע

אינפוגרפיקה

המוח האנושי

כלים לבניית מצגת



עידן המידע

אינפוגרפיקה

המוח האנושי

כלים לבניית מצגת

מגמות וחידושים בעיצוב מידע



עידן המידע



סקירה דיגיטלית קצרה



הדיגיטל בכל מקום

עידן המידע



מחוברים כל הזמן

תרבות דיגיטלית



בחירה אינסופית

עידן המידע



מעגל חברתי רחב

עידן המידע



טכנולוגיה שמאפשרת את כל זה

עידן המידע



BIG DATA

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

עידן המידע



?כמה מידע אנחנו מייצרים

עידן המידע



טרה בייט1-הארד דיסק 
יגה בייט של מידע'ג1,000

עידן המידע



Exabytes2.5כל יום!
ביטים2,500,000,000,000,000,000

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



עידן המידע



הצורך העולה מהרשויות המקומיות

הטכנולוגיהבתחומימקצועימידעקבלת•
ברשותוחדשנותדיגיטציהתהליכיוהובלת

,אחריםשלמניסיונםלמידה,התייעצות•
בידעשיתוף

ואובייקטיבימקצועי,תשתיתימערךהקמת•
המספק,(רווחכוונותללא,ממלכתי)

היוועצות,ידעתשתיתהמקומיותלרשויות
הדיגיטליתהטרנספורמציהבתהליךותמיכה

וקידוםבפיתוחלהןומסייע,חכמותוערים
לתושבהדיגיטליהשירות

הפתרון



:בעיות עיקריות2

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
שניות8-דקות ל20מחקרים מצביעים על זמן של בין 

עידן המידע



...אותיות שכדאי לזכור4

עידן המידע



עידן המידע



עידן המידע

Too Long - Didn’t Read



עידן המידע



עידן המידע

ראתיקא ל–די מרוך א



...הפכנו לעצלנים

עידן המידע



קהל היעד שלנו

עידן המידע



עידן המידע

עיצוב מצגת



עידן המידע

יותר מדי מידע



עידן המידע

מסר אחד בכל שקף



(Q3 2016)הקמפוס במספרים 
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נושא
תכנון  

2016

ביצוע  
3Q

הערכה

2016

תכנון  

2017

45,00035,00050,000ימי הדרכה בקמפוס

10,0009,40611,000*משתתפים

ימי למידה  

מתוקשבת
8,0005,400

10,000

2,6502,400ימי למידה בשטח

שינוי% נושא

92%(במשובים4-5ציונים )מדד שביעות רצון כללית 

87%(במשובים4-5ציונים )מדד אפקטיביות קמפוס 

ברמת כלל הבנק  , עידוד המנהל להתפתחות-מד דופק 

0.2+

-ל7.66-מ

7.86

תחושת עדכון במהלכים ושינויים מרכזיים-מד דופק 

0.21+

-ל7.12-מ

7.33

95%(4-5)מהפורטל הבנקאי שביעות רצון

3100כמות חיבורים לפורטל לדרך

שינוי% נושא

%(₪' מ14.9)ניצול התקציב שלנו 

ביקור בשטח  –למידה והתפתחות עובדי הקמפוס 

(מוקדים/סניפים)

61%

49מתוך 30

השתתפות בהדרכות–למידה והתפתחות עובדי הקמפוס 
73%

49מתוך 36

כמותנושא

מנהלות  /העובדים שלמדו בקמפוס% 

(שיעור השתתפות)
48%

שנים  3-העובדים שלא למדו ב% 

מנהלות/אחרונות בקמפוס
13%

92%(ללא רגולציה)מדד מוכנות מקצועית 

דפי פורטל חדשיםבניית

בניית אתרים וחדרי צוות חדשים

בפורטל

4988ז .ת* 
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נושא
תכנון  

2016
3Qביצוע 

הערכה

2016

תכנון  

2017

45,00035,00050,000ימי הדרכה בקמפוס

10,0009,40611,000*משתתפים

8,0005,400ימי למידה מתוקשבת

10,000

2,6502,400ימי למידה בשטח

(Q3 2016)הקמפוס במספרים 



שינוי% נושא

92%(במשובים4-5ציונים )מדד שביעות רצון כללית 

87%(במשובים4-5ציונים )מדד אפקטיביות קמפוס 

ברמת כלל הבנק  , עידוד המנהל להתפתחות-מד דופק 
0.2+

7.86-ל7.66-מ

תחושת עדכון במהלכים ושינויים מרכזיים-מד דופק 
0.21+

7.33-ל7.12-מ

95%(4-5)מהפורטל הבנקאי שביעות רצון

3100כמות חיבורים לפורטל לדרך

(Q3 2016)הקמפוס במספרים 



53

שינוי% נושא

%(₪' מ14.9)ניצול התקציב שלנו 

ביקור בשטח  –למידה והתפתחות עובדי הקמפוס 

(מוקדים/סניפים)

61%

49מתוך 30

השתתפות  –למידה והתפתחות עובדי הקמפוס 

בהדרכות

73%

49מתוך 36

(Q3 2016)הקמפוס במספרים 



54

נושא
תכנון  

2016
3Qביצוע 

הערכה

2016

תכנון  

2017

45,00035,00050,000ימי הדרכה בקמפוס

10,0009,40611,000*משתתפים

8,0005,400ימי למידה מתוקשבת

10,000

2,6502,400ימי למידה בשטח

(Q3 2016)הקמפוס במספרים 
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נושא
תכנון  

2016
3Qביצוע 

הערכה

2016

תכנון  

2017

45,00035,00050,000ימי הדרכה בקמפוס

10,0009,40611,000*משתתפים

8,0005,400ימי למידה מתוקשבת
10,000

2,6502,400ימי למידה בשטח

(Q3 2016)הקמפוס במספרים 

5,400

3Qביצוע 

ימי למידה מתוקשבת
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נושא
תכנון  

2016
3Qביצוע 

הערכה

2016

תכנון  

2017

45,00035,00050,000ימי הדרכה בקמפוס

10,0009,40611,000*משתתפים

8,0005,400ימי למידה מתוקשבת

10,000

2,6502,400ימי למידה בשטח

(Q3 2016)הקמפוס במספרים 

2,400

3Qביצוע 

ימי למידה בשטח



שנים3איפה נהיה בעוד 
▪ מוביל אסטרטגי של צמיחה ארגונית ובניין הכוח

▪ סינרגיה ארגונית וקונצרנית

▪ פיתוח , גיוס)יעילים ומתוכננים , תהליכים שקופים
(טיפוח רופאים, קריירה

▪ הנהלה מגובשת המובילה -שדרה ניהולית איתנה 
וחונכת מנהלי ביניים שהם מנהיגים

▪ תכנון כאורח חיים

▪ מבנה ארגוני מתוקף ומתעדכן בהתאם לצרכים 
עתידיים

▪ מהיר וחדשני, אגף משא פרואקטיבי

▪ גוף הדרכה מקצועי המוביל תרבות למידה ופיתוח



תהליך העבודה



תמצות

תהליך העבודה



הקשר

תמצות

תהליך העבודה



עיצוב

הקשר

תמצות

תהליך העבודה



תמצות

תהליך העבודה



שנים3איפה נהיה בעוד 
▪ מוביל אסטרטגי של צמיחה ארגונית ובניין הכוח

▪ סינרגיה ארגונית וקונצרנית

▪ פיתוח , גיוס)יעילים ומתוכננים , תהליכים שקופים
(טיפוח רופאים, קריירה

▪ הנהלה מגובשת המובילה -שדרה ניהולית איתנה 
וחונכת מנהלי ביניים שהם מנהיגים

▪ תכנון כאורח חיים

▪ מבנה ארגוני מתוקף ומתעדכן בהתאם לצרכים 
עתידיים

▪ מהיר וחדשני, אגף משא פרואקטיבי

▪ גוף הדרכה מקצועי המוביל תרבות למידה ופיתוח



חלוקת יעדים ידועים

מראש לכל רבעון  2016נתוני בסיס 

תוצאות 

1מדד 

תוצאות 

2מדד 

הסבר למבנה הדוח בחדר הצוות



מוביל אסטרטגיה של צמיחה ארגונית ובניין הכוח

תמצות



מוביל  
אסטרטגיה של צמיחה ארגונית ובניין הכוח

תמצות



מוביל אסטרטגיה של צמיחה ארגונית ובניין הכוח

תמצות



אסטרטגיה
מוביל צמיחה ארגונית ובניין הכוח

תמצות



מוביל אסטרטגיה של צמיחה ארגונית ובניין הכוח

תמצות



צמיחה ארגונית
מוביל אסטרטגיה של בניין הכוח

תמצות



מוביל אסטרטגיה של צמיחה ארגונית ובניין הכוח

תמצות



מוביל  
אסטרטגיה של צמיחה ארגונית ובניין הכוח

תמצות



מוביל  
אסטרטגיה של  
צמיחה ארגונית  

ובניין הכוח

תמצות



שנים3איפה נהיה בעוד 
▪ מוביל אסטרטגי של צמיחה ארגונית ובניין הכוח

▪ סינרגיה ארגונית וקונצרנית

▪ פיתוח , גיוס)יעילים ומתוכננים , תהליכים שקופים
(טיפוח רופאים, קריירה

▪ הנהלה מגובשת המובילה -שדרה ניהולית איתנה 
וחונכת מנהלי ביניים שהם מנהיגים

▪ תכנון כאורח חיים

▪ מבנה ארגוני מתוקף ומתעדכן בהתאם לצרכים 
עתידיים

▪ מהיר וחדשני, אגף משא פרואקטיבי

▪ גוף הדרכה מקצועי המוביל תרבות למידה ופיתוח



?שנים3בעוד איפה נהיה 

מוביל
אסטרטגיה 

של צמיחה ארגונית  

ובניין הכוח

סינרגיה  
אירגונית וקונצרנית

שקיפות
,  תהליכים שקופים

, יעילים ומתוכננים בגיוס

פיתוח קריירה וטיפוח  

רופאים

גיבוש
, הנהלה מגובשת

מובילה וחונכת מנהלי  

ביניים שהם מנהיגים

מתוכנן
תהליכי תכנון 

כאורח חיים ארגוני

מעודכן
לורם איפסום דולור סיט 

קונסקטורר, אמט

חדשני
, אגף משא פרואקטיבי

מהיר ודיגיטלי

מקצועי
גוף הדרכה מוביל 

תרבות למידה ופיתוח



?שנים3בעוד איפה נהיה 

מוביל
אסטרטגיה 

של צמיחה ארגונית  

ובניין הכוח

סינרגיה  
אירגונית וקונצרנית

שקיפות
,  תהליכים שקופים

, יעילים ומתוכננים בגיוס

פיתוח קריירה וטיפוח  

רופאים

גיבוש
, הנהלה מגובשת

מובילה וחונכת מנהלי  

ביניים שהם מנהיגים

מתוכנן
תהליכי תכנון 

כאורח חיים ארגוני

מעודכן
לורם איפסום דולור סיט 

קונסקטורר, אמט

חדשני
, אגף משא פרואקטיבי

מהיר ודיגיטלי

מקצועי
גוף הדרכה מוביל 

תרבות למידה ופיתוח



הקשר

תמצות

תהליך העבודה



הקשר

מוביל  
אסטרטגיה של  
צמיחה ארגונית  

ובניין הכוח

תמצות



הקשר

מוביל  
אסטרטגיה של  
צמיחה ארגונית  

ובניין הכוח

תמצות



?שנים3בעוד איפה נהיה 

מוביל
אסטרטגיה 

של צמיחה ארגונית  

ובניין הכוח

סינרגיה  
אירגונית וקונצרנית

שקיפות
,  תהליכים שקופים

, יעילים ומתוכננים בגיוס

פיתוח קריירה וטיפוח  

רופאים

גיבוש
, הנהלה מגובשת

מובילה וחונכת מנהלי  

ביניים שהם מנהיגים

מתוכנן
תהליכי תכנון 

כאורח חיים ארגוני

מעודכן
לורם איפסום דולור סיט 

קונסקטורר, אמט

חדשני
, אגף משא פרואקטיבי

מהיר ודיגיטלי

מקצועי
גוף הדרכה מוביל 

תרבות למידה ופיתוח



?שנים3בעוד איפה נהיה 

מוביל
אסטרטגיה 

של צמיחה ארגונית  

ובניין הכוח

סינרגיה  
אירגונית וקונצרנית

שקיפות
,  תהליכים שקופים

, יעילים ומתוכננים בגיוס

פיתוח קריירה וטיפוח  

רופאים

גיבוש
, הנהלה מגובשת

מובילה וחונכת מנהלי  
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חדשני
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תרבות למידה ופיתוח
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שקיפות
,  תהליכים שקופים
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רופאים

גיבוש
, הנהלה מגובשת

מובילה וחונכת מנהלי  

ביניים שהם מנהיגים

מתוכנן
תהליכי תכנון 

כאורח חיים ארגוני

מעודכן
לורם איפסום דולור סיט 

קונסקטורר, אמט

חדשני
, אגף משא פרואקטיבי

מהיר ודיגיטלי

מקצועי
גוף הדרכה מוביל 

תרבות למידה ופיתוח



?שנים3בעוד איפה נהיה 

מוביל
אסטרטגיה 

של צמיחה ארגונית  

ובניין הכוח

סינרגיה  
אירגונית וקונצרנית

שקיפות
,  תהליכים שקופים

, יעילים ומתוכננים בגיוס

פיתוח קריירה וטיפוח  

רופאים

גיבוש
, הנהלה מגובשת
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מגווןלרכוש,לצמוחיוכלושעובדים

וניהוליתמקצועיתלהתקדםיכולות

המהוויםהעובדיםאתלשמר,ובמקביל
.נכסעבורנו

שאינן)בקבוצההפתוחותהמשרות

וכלבפורטלמפורסמות(דיסקרטיות

בהתאםמועמדותלהגישיכולעובד

.ישירמנהלולהמלצתהסףלדרישות

שמגליםלעובדיםהעדפהתינתן

אינםאםגם,המוצעלתפקידפוטנציאל

בעליואינםהסףדרישותבכלעומדים

לצרכיבהתאםהכל-הנדרשהניסיון

האפשריתהגמישותובמידתהארגון
.הרלוונטיהתפקידבדרישות



קידום והתפתחות ǁבונים קריירה 

מחזוןוכחלקההגשמהערךברוח

האנושיההוןבפיתוחשעוסקהקיימות

והתפתחותקידוםתהליכימקדמיםאנו
.בקבוצה

קידוםלעידודפועלתהקבוצה

כךובקבוצהבחברהעובדיםוהתפתחות

מגווןלרכוש,לצמוחיוכלושעובדים

וניהוליתמקצועיתלהתקדםיכולות

המהוויםהעובדיםאתלשמר,ובמקביל
.נכסעבורנו

שאינן)בקבוצההפתוחותהמשרות

וכלבפורטלמפורסמות(דיסקרטיות

בהתאםמועמדותלהגישיכולעובד

.ישירמנהלולהמלצתהסףלדרישות

שמגליםלעובדיםהעדפהתינתן

אינםאםגם,המוצעלתפקידפוטנציאל

בעליואינםהסףדרישותבכלעומדים

לצרכיבהתאםהכל-הנדרשהניסיון

האפשריתהגמישותובמידתהארגון
.הרלוונטיהתפקידבדרישות



מחזוןוכחלקההגשמהערךברוח

האנושיההוןבפיתוחשעוסקהקיימות

והתפתחותקידוםתהליכימקדמיםאנו

.בקבוצה



מחזוןוכחלקההגשמהערךברוח

האנושיההוןבפיתוחשעוסקהקיימות

והתפתחותקידוםתהליכימקדמיםאנו

.בקבוצה





קידום והתפתחות ǁבונים קריירה 

מחזוןוכחלקההגשמהערךברוח

קידוםתהליכימקדמיםאנו,הקיימות

.בקבוצהוהתפתחות

בפורטלמפורסמות(דיסקרטיותשאינן)

בהתאםמועמדותלהגישיכולעובדוכל

.ישירמנהלולהמלצתהסףלדרישות

שמגליםלעובדיםהעדפהתינתן

אינםאםגם,המוצעלתפקידפוטנציאל

בעליואינםהסףדרישותבכלעומדים

.הנדרשהניסיון

פיתוח הון אנושי 

גמישות וניידותמשרות פתוחות 

קידום ופיתוח עובדים המהווים  , עידוד

.ביכולות מקצועיות וניהוליות, עבורנו נכס

שימור עובדים







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

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



הגנה על אינטרסים חברתיים ופרטיים

מטרת המשפט הפלילי

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



עיצוב מסר

טקסט

בחירת הגופן  . 2

טיפוגרפיה. 1



ברוכים הבאים  
:להרצאה

הדרכה דיגיטלית



ברוכים הבאים  
:  להרצאה

הדרכה דיגיטלית



ברוכים הבאים  
:להרצאה

הדרכה דיגיטלית







ב  ברעלאלב ושח

...םיטנופ



עיצוב מסר

טקסט

גודל והבלטה. 3

בחירת הגופן  . 2

טיפוגרפיה. 1



.מהישראלים אוכלים בשר פעם ביום62%

טקסט

גודל והבלטה. 3

משפיע על תשומת הלב למידע
מאפשר לכוון את המסר בצורה מדוייקת



.מהישראלים אוכלים בשר פעם ביום62%

טקסט



.מהישראלים אוכלים בשר פעם ביום62%

טקסט



.מהישראלים אוכלים בשר פעם ביום62%

טקסט



קידום והתפתחות ǁבונים קריירה 

מחזוןוכחלקההגשמהערךברוח

קידוםתהליכימקדמיםאנו,הקיימות

.בקבוצהוהתפתחות

בפורטלמפורסמות(דיסקרטיותשאינן)

בהתאםמועמדותלהגישיכולעובדוכל

.ישירמנהלולהמלצתהסףלדרישות

שמגליםלעובדיםהעדפהתינתן

אינםאםגם,המוצעלתפקידפוטנציאל

בעליואינםהסףדרישותבכלעומדים

.הנדרשהניסיון

פיתוח הון אנושי 

גמישות וניידותמשרות פתוחות 

קידום ופיתוח עובדים המהווים  , עידוד

.ביכולות מקצועיות וניהוליות, עבורנו נכס

שימור עובדים



קידום והתפתחות ǁבונים קריירה 

מחזוןוכחלקההגשמהערךברוח

קידוםתהליכימקדמיםאנו,הקיימות

.בקבוצהוהתפתחות

בפורטלמפורסמות(דיסקרטיותשאינן)

בהתאםמועמדותלהגישיכולעובדוכל

.ישירמנהלולהמלצתהסףלדרישות

שמגליםלעובדיםהעדפהתינתן

אינםאםגם,המוצעלתפקידפוטנציאל

בעליואינםהסףדרישותבכלעומדים

.הנדרשהניסיון

פיתוח הון אנושי 

גמישות וניידותמשרות פתוחות 

המהווים  קידום ופיתוח עובדים , עידוד

.ביכולות מקצועיות וניהוליות, עבורנו נכס

שימור עובדים



עיצוב מסר

טקסט מילים ומספרים. 4

גודל והבלטה. 3

בחירת הגופן  . 2

טיפוגרפיה. 1



.אחד מתוך מיליון אנשים מת בשנה מהכשת נחש

טקסט



מתוך1

.אנשים מת בשנה מהכשת נחשמיליון

טקסט



מתוךאחד 

.אנשים מת בשנה מהכשת נחש1,000,000

טקסט



עיצוב מסר

טקסט

תיחום הטקסט. 5

מילים ומספרים. 4

גודל והבלטה. 3

בחירת הגופן  . 2

טיפוגרפיה. 1



ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר במהלך היום



הארוחה החשובה ביותר במהלך היום

ארוחת הבוקר



הארוחה החשובה ביותר במהלך היום

ארוחת הבוקר



קידום והתפתחות ǁבונים קריירה 

מחזוןוכחלקההגשמהערךברוח

קידוםתהליכימקדמיםאנו,הקיימות

.בקבוצהוהתפתחות

בפורטלמפורסמות(דיסקרטיותשאינן)

בהתאםמועמדותלהגישיכולעובדוכל

.ישירמנהלולהמלצתהסףלדרישות

שמגליםלעובדיםהעדפהתינתן

אינםאםגם,המוצעלתפקידפוטנציאל

בעליואינםהסףדרישותבכלעומדים

.הנדרשהניסיון

פיתוח הון אנושי  

גמישות וניידותמשרות פתוחות 

המהווים  קידום ופיתוח עובדים , עידוד

.ביכולות מקצועיות וניהוליות, עבורנו נכס

שימור עובדים



קידום והתפתחות ǁבונים קריירה 

מחזוןוכחלקההגשמהערךברוח

קידוםתהליכימקדמיםאנו,הקיימות

.בקבוצהוהתפתחות

בפורטלמפורסמות(דיסקרטיותשאינן)

בהתאםמועמדותלהגישיכולעובדוכל

.ישירמנהלולהמלצתהסףלדרישות

שמגליםלעובדיםהעדפהתינתן

אינםאםגם,המוצעלתפקידפוטנציאל

בעליואינםהסףדרישותבכלעומדים

.הנדרשהניסיון

פיתוח הון אנושי  

גמישות וניידותמשרות פתוחות 

המהווים  קידום ופיתוח עובדים , עידוד

.ביכולות מקצועיות וניהוליות, עבורנו נכס

שימור עובדים





חברתיים ופרטייםאינטרסיםהגנה על 

מטרת המשפט הפלילי

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



חברתיים ופרטייםאינטרסיםהגנה על 

מטרת המשפט הפלילי

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



חברתיים ופרטייםאינטרסיםהגנה על 

מטרת המשפט הפלילי

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



עיצוב מסר

טקסט

סימטריה. 6

תיחום הטקסט. 5

מילים ומספרים. 4

גודל והבלטה. 3

בחירת הגופן  . 2

טיפוגרפיה. 1





כותרת
מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף  

כותרת
מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף  

כותרת
מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף  

כותרת
מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף  

כותרת
מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף  

כותרת
מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף  



כותרת
מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף  

כותרת
מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף  

מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף  

כותרת

מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף  

כותרת
מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף  

כותרת
מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף  

כותרת
מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף מידע נוסף  

מידע נוסף  



טקסט



עיצוב מסר

טקסט

סימטריה. 6

תיחום הטקסט. 5

מילים ומספרים. 4

גודל והבלטה. 3

בחירת הגופן  . 2

טיפוגרפיה. 1



בטיחות
סקר סיכונים מקדים

שקיפות
שיתוף מידע בין כל הגורמים

אמינות
מוניטין נרכש לאורך זמן



בטיחות
סקר סיכונים מקדים

שקיפות
שיתוף מידע בין כל הגורמים

אמינות
מוניטין נרכש לאורך זמן



צבע

עיצוב מסר

גרפיקהטקסט



המוח האנושי



אונה שמאליתאונה ימנית



יצירתיות
אומנות
דימיון
אינטואיציה
תפיסה תלת מימדית

חשיבה אנליטית
הגיון
שפה

שיקול דעת
מדע ומתמטיקה, כתיבה

אונה שמאליתאונה ימנית



יצירתיות
אומנות
דימיון
אינטואיציה
תפיסה תלת מימדית

חשיבה אנליטית
הגיון
שפה

שיקול דעת
מדע ומתמטיקה, כתיבה

אונה שמאליתאונה ימנית



חשיבה אנליטית
הגיון
שפה

שיקול דעת
מדע ומתמטיקה, כתיבה

אונה שמאליתאונה ימנית

יצירתיות
אומנות
דימיון
אינטואיציה
תפיסה תלת מימדית



שפת האינפוגרפיקה

'נדלק'כל המוח 
משתמש בשתי האונות בו זמנית

המוח האנושי



נקלט בעיןמהמידע 70%מחווטים ויזואלית
לקליטה ועיבוד מידע ויזואליהמוח בנוי 

המוח האנושי



Eye Candy

למוח' טעים'עיצוב טוב 
זיהוי אלמנטים ויזואליים מרשימים

המוח האנושי



(Q3 2016)הקמפוס במספרים 

209

נושא
תכנון  

2016

ביצוע  
3Q

הערכה

2016

תכנון  

2017

45,00035,00050,000ימי הדרכה בקמפוס

10,0009,40611,000*משתתפים

ימי למידה  

מתוקשבת
8,0005,400

10,000

2,6502,400ימי למידה בשטח

שינוי% נושא

92%(במשובים4-5ציונים )מדד שביעות רצון כללית 

87%(במשובים4-5ציונים )מדד אפקטיביות קמפוס 

ברמת כלל הבנק  , עידוד המנהל להתפתחות-מד דופק 

0.2+

-ל7.66-מ

7.86

תחושת עדכון במהלכים ושינויים מרכזיים-מד דופק 

0.21+

-ל7.12-מ

7.33

95%(4-5)מהפורטל הבנקאי שביעות רצון

3100כמות חיבורים לפורטל לדרך

שינוי% נושא

%(₪' מ14.9)ניצול התקציב שלנו 

ביקור בשטח  –למידה והתפתחות עובדי הקמפוס 

(מוקדים/סניפים)

61%

49מתוך 30

השתתפות בהדרכות–למידה והתפתחות עובדי הקמפוס 
73%

49מתוך 36

כמותנושא

מנהלות  /העובדים שלמדו בקמפוס% 

(שיעור השתתפות)
48%

שנים  3-העובדים שלא למדו ב% 

מנהלות/אחרונות בקמפוס
13%

92%(ללא רגולציה)מדד מוכנות מקצועית 

דפי פורטל חדשיםבניית

בניית אתרים וחדרי צוות חדשים

בפורטל

4988ז .ת* 



העברת מידע מהר

שימוש בסמלים ויזואליים
מקצר משמעותית את יכולת הלמידה וההבנה

המוח האנושי



,יציבהאינההקרקעזהבאיזור
שוניםבגדליםואבניםוסלעים
לפעםמפעםלהתגלגלעלולים
אלהואבניםסלעים.במדרון
רציניתלפגיעהלגרוםעשויים

כשאתהלהזהרמומלץלכןולנזק
.זהבאיזורנע





גרפיקה

אייקונים



250ms

המוח מזהה סמל  
יכולת פישוט מידע מבוסס אייקונים

המוח האנושי



➢ Connecting to business and strategy

➢ Investing in people: human capital as a prerequisite to 
success and business leadership

➢ Service-oriented and customer experience: internal and 
external

➢ Excellence: professional and managerial leadership, 
performance improvement

➢ Innovation and cutting-edge technology: in approach 
and solutions

➢ Relevance and up-to-date: in the retail industry and HR 
field

➢ Initiative: from reacting to taking initiative

➢ Transparency and dialog: sharing knowledge and 
communicating to each and every employee

Our Northern Star – Key Values



Strategy

Innovation

People Culture Excellence

Relevance Initiative Transparency

human capital as a 
prerequisite to success and 

business leadership

internal and external professional and 
managerial leadership, 

performance improvement

cutting-edge technology, in 
approach and solutions

up-to-date in the retail 
industry and HR field

from reacting to taking 
initiative

Dialog, sharing knowledge 
and communicating to 

each and every employee

Connecting to the Business 
vision

Northern Star - 8 Key Values



Northern Star - 8 Key Values



Strategy
Connecting to the Business 

vision

Northern Star - 8 Key Values



Strategy
Connecting to the Business 

vision

Northern Star - 8 Key Values



Strategy
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תוכניות חיסכון
!הדרך להשקיע בעתיד שלך



2020פועלים 
בנקאות מכוונת עתיד



2020לאומי 
בנקאות מכוונת עתיד



2020דיסקונט 
בנקאות מכוונת עתיד



הלקוח החדש
2019-הדרך לתת שירות ב

הבנק בעידן דיגיטלי



הלקוח החדש
2019-הדרך לתת שירות ב

הבנק בעידן דיגיטלי





חיים מאושרים

פעולות שכדאי לעשות5

בכל רגע , בכל שעה, בכל יום

ארוחת צהריים



כיום ניתן לנהל זמן על ידי כלים דיגיטליים חינמיים  
משימות, התראות, אפליקציות, יומן: כגון, בטלפון הנייד



משימות, התראות, אפליקציות, יומן

עיצוב

ניהול זמן דיגיטלי

כלים חינמיים בטלפון הנייד



משימות, התראות, אפליקציות, יומן

עיצוב

ניהול זמן דיגיטלי

כלים חינמיים בטלפון הנייד



משימות, התראות, אפליקציות, יומן

עיצוב

ניהול זמן דיגיטלי

כלים חינמיים בטלפון הנייד



משימות, התראות, אפליקציות, יומן

עיצוב

ניהול זמן דיגיטלי

כלים חינמיים בטלפון הנייד



משימות, התראות, אפליקציות, יומן

עיצוב

ניהול זמן דיגיטלי

כלים חינמיים בטלפון הנייד



יתרונות האפליקציות

קורס ניהול זמן

ללא עלות נוספת, חינם•

מבוסס אנדרואיד או אייפון, זמין במובייל•

אחסון עם גישה מכל מקום, בענן•



יתרונות לאפליקציות3
קורס ניהול זמן

ללא עלות נוספת, חינם•

מבוסס אנדרואיד או אייפון, זמין במובייל•

אחסון עם גישה מכל מקום, בענן•



יתרונות לאפליקציות3
קורס ניהול זמן

חינם 
ללא עלות נוספת



יתרונות לאפליקציות3
קורס ניהול זמן

חינם 
ללא עלות נוספת

זמין במובייל 
מבוסס אנדרואיד או אייפון



יתרונות לאפליקציות3
קורס ניהול זמן

חינם 
ללא עלות נוספת

זמין במובייל 
מבוסס אנדרואיד או אייפון

בענן
אחסון עם גישה מכל מקום



יתרונות האפליקציות

קורס ניהול זמן

בענןזמין במוביילחינם



יתרונות האפליקציות

חינם

זמין במובייל

בענן





ניהול זמן דיגיטלי

אפליקציות חינמיות בסמארטפון
לניהול זמן בעבודה, לניהול זמן אישי



ניהול זמן דיגיטלי

אפליקציות חינמיות בסמארטפון
לניהול זמן בעבודה, לניהול זמן אישי



ניהול זמן דיגיטלי

אפליקציות חינמיות בסמארטפון
לניהול זמן בעבודה, לניהול זמן אישי

דוגמאות



צבע

Coolors.co

https://coolors.co/


נתוני בסיס. 1



נתוני בסיס. 1



נתוני בסיס. 1



נתוני בסיס. 1

690| סניף ירושלים  



690| סניף ירושלים  

נתוני בסיס. 1



600| סניף עפולה 

יעדים רבעוניים. 2



600| סניף עפולה 

יעדים רבעוניים. 2



גרפים

להמחשת נתונים
להשוואה והצגה של כמויות

גרפיקה



גרפים

להמחשת נתונים
להשוואה והצגה של כמויות

גרפיקה

השוואה



גרפים

להמחשת נתונים
להשוואה והצגה של כמויות

גרפיקה

השוואה

חלק משלם



גרפים

להמחשת נתונים
להשוואה והצגה של כמויות

גרפיקה

השוואה

חלק משלם

מגמה



גרפים

להמחשת נתונים
להשוואה והצגה של כמויות

גרפיקה

השוואה

חלק משלם

מגמה

נפח פעילות



גרפים

להמחשת נתונים
להשוואה והצגה של כמויות

גרפיקה

השוואה

חלק משלם

מגמה

נפח פעילות

קשר בין נתונים



גרפים

להמחשת נתונים
להשוואה והצגה של כמויות

גרפיקה

השוואה

חלק משלם

מגמה

נפח פעילות

קשר בין נתונים

יחס בין גדלים



גרפים

להמחשת נתונים
להשוואה והצגה של כמויות

גרפיקה

השוואה

חלק משלם

מגמה

נפח פעילות

קשר בין נתונים

יחס בין גדלים

מפות חום



38%

20%

29%

13%



58%
23%

10%

9%

מכירות
כלי רכב פרטיים תחבורה ציבורית משאיות אחר



58%
23%

10%

9%

מכירות
כלי רכב פרטיים תחבורה ציבורית משאיות אחר



מגמות וחידושים בעיצוב מידע



השקעות מטבע חוץ



אינפוגרפיקה בתנועה

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



Flip Book

מגמות וחידושים בעולם הדיגיטלי



GIFקובץ 













https://giphy.com/search/funny


...יום עבודה בסניף



...יום עבודה בסניף



הטכנולוגיה בארגון



מגמות ייצור פסטה



מטבע חוץ



אתגר דיגיטלי בגיל השלישי





!מוכנים לצאת לדרך



סיכום

כלים טכנולוגיים 
לשיפור מצגות
באינפוגרפיקה



עידן המידע

הדרכה דיגיטלית



הדרכה דיגיטלית

עידן המידע

של המוח האנושיקושי במיקוד וריכוז •
לשיפור העברת המסראינפוגרפיקה•
לא קראתי? ארוך מדי: אמלק•



עידן המידע שיפור טכנולוגי

הדרכה דיגיטלית



שיפור טכנולוגי

בפתרונות דיגיטליים התנסות•
והתייעלותחסכון בזמן•
בכלים טכנולוגייםהעברת מידע•

הדרכה דיגיטלית



עידן המידע

שינוי תפיסה

שיפור טכנולוגי

הדרכה דיגיטלית



שינוי תפיסה

בקלותבניית מצגת מעוצבת •
לחידושיםפיתוח סקרנות•
חדשותהטמעת טכנולוגיות•

הדרכה דיגיטלית



...הדיגיטלי כבר כאן



?שאלות



עידן המידע

?כמה שקפים עברנו





:להורדת המצגת

www.digitalculture.co.il/infographics

info@digitalculture.co.il
054-7390909
אלעד דרמון

http://www.digitalculture.co.il/teach/

