
"ייצור ידע"



אלא , מטרהאיננו
אמצעי להשגת 
!מטרות מגוונות

נכון להתייחס  , על כן
בחשדנות למרשמי  

ותמיד  ; אינסטנט
האם הפורמט  , לבדוק

שבחרנו הוא הטוב 
ביותר להשגת אותה 

!מטרה



יש בכל זאת כמה 

,  שראוי לזכור, כללים

גם אם לעתים אנחנו 

משום  , עוברים עליהם

נשיג את  , שלדעתנו

מטרתנו ביתר  

בגישה , אפקטיביות

!שונה



7%אנחנו זוכרים רק 

...מהחומר הנלמד

מקדו את המסרים 

במצגת למה שאתם 

רוצים ששומעיכם  

!יזכרו



טיפ

השתדלו לא  

להקריא 
מהמצגת





מעט טקסט

משפטים קצרים

ויזואליות





,  כי הקהל מתבונן במצגת בזמן שהוא מקשיב לכם1.

לכן המצגת צריכה לעזור לכם להעביר את הנושא  

.בדרכים ויזואליות מגוונות

את הדברים להשליםמה שרואים במצגת צריך 2.

.שלכם או להמחיש אותם

?למה





.עוזרים למאזינים להיות קשובים1.

לקרוא ולהבין את העיקר2.

עוזרים למרצה להתמקד בעיקר3.



משפט אחד מרכזי שמסכם את הנושא1.

מסר אחד בכל שקף2.





,  תמונות)שימוש באמצעים ויזואליים 

להעביר  עוזר לדובר (  גרפים וסרטים

.את המסר שלו



"...טוב מראה עיניים"



תמונות שקשורות  

חשיבהלנושא מעוררות 



גרפים ותרשימים מעבירים מידע  

שאפשר להבין ולפרש  בצורה מוחשית

במהירות  



.טקסטמעט❖

.קצרמשפט ❖

.ויזואליות❖





בוחרים את המילה הכי חשובה-תמצות. 1

המילה החשובה נכתבת בגודל  -יצירת היררכיה בטקסט. 2

שונה

המילה החשובה תכתב מעל ומתחת ייכתב  -סידור הטקסט.3

שאר הטקסט בתוך תיבת טקסט במרכוז לאמצע



נוסיף אמצעי ויזואלי שימחיש את הכתוב-ויזואליות. 4

80%-צבע מעלה את הרצון לקרוא ב –עיצוב. 5



מיפוי תהליכי עבודה

בדרך , באופן טבעי, כשהארגון צעיר מתפתחים התהליכים
תהליכי ארגון בוגר ממפה את.התארגנות עצמיתשל

.מתעד אותם ומטייב אותם, שלוהעבודה

חסמים מאפשרת איתורתהליכי העבודההשליטה על
/ ושליטה על איכות המוצרים ; (צווארי בקבוקכמו)ארגוניים

.השירותים

רק כמות קטנה , בארגון רבהתהליכי העבודהלמרות שכמות
ובהם צריכים  ; עושה באמת את ההבדלתהליכי ליבהשל

.ניהול איכות:מנהלים להתמקד במסגרת מה שמכונה



בדרך , באופן טבעי, כשהארגון צעיר מתפתחים התהליכים

תהליכי ארגון בוגר ממפה את.התארגנות עצמיתשל

.מתעד אותם ומטייב אותם, שלוהעבודה

.מילים החשובה ביותר/נקרא את הטקסט ונרשום מילה

תהליכים: נבחר את המילה



בדרך  , באופן טבעי, התהליכיםכשהארגון צעיר מתפתחים 

תהליכי ארגון בוגר ממפה את.התארגנות עצמיתשל

.מתעד אותם ומטייב אותם, שלוהעבודה

:נגדיל את המילה שבחרנו



התהליכים בארגון צעיר 

.באופן טבעי, מתפתחים

בארגון בוגר הוא ממפה 

.מתעד אותם ומטייב אותם

התהליכים



התהליכים בארגון צעיר 

.באופן טבעי, מתפתחים

בארגון בוגר הוא ממפה 

.מתעד אותם ומטייב אותם

התהליכים

בזכות השליטה  

תהליכי העבודהעל

ושליטה על איכות  

/  המוצרים 

.השירותים

חסמים  איתור

ארגוניים

כמות קטנה שלהם עושה  

בהם . באמת את ההבדל

צריכים מנהלים להתמקד 

:  במסגרת מה שמכונה

.ניהול איכות 

תהליכי  

ליבה  



,  אייקונים, ישנם מגוון אתרים שמאפשרים להוריד מהם תמונות
.יפים'סרטונים וג

בסוף המצגת מצורפים שקפים עם כתובות של אתרים שניתן להוריד 
.מהם לאחר רישום

..נמשיך את הדוגמא בהוספת אייקון לכל סעיף



מנוע חיפוש לאייקונים בחינם

https://thenounproject.com/

https://thenounproject.com/


בזכות השליטה  

תהליכי  על

ושליטה על העבודה 

איכות המוצרים

.והשירותים

חסמים  איתור

ארגוניים



לא נמצאו תוצאות



!!אייקונים 1,945



התהליכים בארגון צעיר  

.באופן טבעי, מתפתחים

בארגון בוגר הוא ממפה  
.מתעד אותם ומטייב אותם

התהליכים

בזכות השליטה 

תהליכי העבודהעל

ושליטה על איכות  

.השירותים/ המוצרים 

חסמים  איתור

ארגוניים

כמות קטנה שלהם עושה  

בהם  . באמת את ההבדל

צריכים מנהלים להתמקד  

ניהול : במסגרת מה שמכונה

.איכות 

תהליכי ליבה  



: נצבע את המילים החשובות בצבע❖

,  התהליכים בארגון צעיר מתפתחים

.באופן טבעי

בארגון בוגר הוא ממפה מתעד 
.אותם ומטייב אותם

התהליכים

תהליכי בזכות השליטה על

העבודה

ושליטה על איכות המוצרים 

.השירותים/ 

חסמים  איתור

ארגוניים

כמות קטנה שלהם עושה באמת  

בהם צריכים מנהלים  . את ההבדל

: להתמקד במסגרת מה שמכונה

.ניהול איכות 

תהליכי ליבה  



 https://pixabay.com/illustrations/shopping-cart-

process-shop-3407232/

 https://unsplash.com/s/photos/

 https://stocksnap.io/

https://pixabay.com/illustrations/shopping-cart-process-shop-3407232/
https://unsplash.com/s/photos/
https://stocksnap.io/




"ייצור ידע"



רקע,כותרת, שדות: לכל השקופיותאחידמבנה ▪

.מספור סעיפים ותתי סעיפים, גופנים

כותרות וסעיפי משנה: צבעים אחידים▪

השתדלו לא להשתמש ברקעים מוכנים : רקע▪

שאינם מתאימים

להפריע לתוכן השקף או  לא אמורים צבעי הרקע ▪

.למשוך את תשומת ליבו של הצופה



:צבעים מעבירים מסר

,  מעביר רוגע. הצבע הפופולארי ביותר–כחול
.יעילות וסמכותיות, רצינות

.  רקע טוב עבור מצגת שדורשת מעורבות–ירוק
.משדר רעננות

,  כדאי להשתמש בגוונים כהים לרקע. מרשים–סגול
.גוונים בהירים להבלטות

לא , טוב להדגשה, דומיננטי ומושך תשומת לב–אדום
.מומלץ לדיונים



משדר  . טוב לניגודיות עם צבעים כהים ולהדגשות–כתום
.כוח ועוצמה

אופטימיות  , שמחה. מגרה חשיבה ומקדם החלטות–צהוב
.ראיהשימוש רב בצבע זה מטריד . וחמימות

.ניטרלי–שחור
.  טוב כטקסט על רקע כחול או רקע כהה אחר, ניטרלי–לבן

.משדר רעננות ותקשורת

בצבע בהיר  תמיד לבחור: דבר נוסף שחשוב להקפיד
צבע כהה על רקע שקופית  ,כההלכתב על רקע שקופית 

.בהיר



 :טקסטכמות של ▪

מילים בשורה7-ל5בין 

: גודל כתב▪

.נק32-פחות מלא 

'נק44-ל40כותרת בין 



:  השקופיותכמות ▪

עדיף הרבה שקופיות לא  –לא לחשוש מכמות השקופיות 

.עמוסות

שניות לשקף60-ל30בין :להצגת שקופית זמן ▪

מצלילים ואפקטים של אנימציה בין ובתוך  להימנערצוי ▪

אלא אם הם תורמים להבהרת התכנים  -השקפים 



.  תהיו גמישים▪

.אמצעי להשגת מטרההמצגת היא ▪

האם , ובדקו; המטרההגדירו לעצמכם את ▪

.המצגת  מסייעת לכם להשיג אותה

!שנו אותה בהתאמה, אם לא▪



המצגת היא הכלי שלכם להשגת : זכרו

. היא עובדת בשבילכם. מטרותיכם

!להיפךלא 



"ייצור ידע"


