
שהמוח אוהבכמו למידה דיגיטלית לעצב 



!איזה כיף שבאתם
HIT-וכמה כיף לי להיות ב



Neuroscience Digital Learning שינוי ארגוני

כמה מילים עלי



כללי ברזל5מפגש אינטראקטיבי עם 
:מפתחים ומעצבים תוכן דיגיטלי ללמידה, לכל אלו שמתכננים



,שכל מנהלת פרויקטיםק ליסט 'הצ
או מפיקה ומעצבתמפתחת תוכן

כדי להבטיח למידה זכירהחייבות 



לדבר על המוח................  למה כל כך חשוב



ברוכים הבאים לעולם המופלא של 
מדע הלמידה



ק ליסט זה רק כללי אצבע'צ•
לא לאבד את שיקול הדעת•
לא תמיד אפשר ליישם כל דבר  •
דיגיטל זה המון דברים•



...כמעט מתחילים



ומונפשתסטוריליין אינטראקטיבית לומדת •
בהדרגהמופיע טקסט •
התוכן במקבילקריין שמקריא את פסקול •



התוכן במקבילקריין שמקריא את פסקול *** בהדרגה מופיע טקסט *** ומונפשת סטוריליין אינטראקטיבית לומדת 

טוביותר לומדים ילמדו יותר , מתאים להרבה סגנונות למידהזה –איזה יופי1.

אנחנו נזכור פחות מאשר אם לא היתה קריינות–חבל מאמי2.



כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%AA-%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%94-%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%93%D7%A2/


כללי זהב5הנה -יוצאים לדרך

12345



Show me  ----- Guide me

כאןוכאןכדאי לקרוא עוד 

https://www.amazon.com/Efficiency-Learning-Evidence-Based-Guidelines-Cognitive/dp/0787977284
https://new.methodic.co.il/%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9A/


כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95/


עומס קוגניטיביהורדת 
זיקוק תוכן, הסטת תכנים לתמיכת ביצועים, למידה קצרה יותר

Less is 
More



Will Thalheimer

https://tier1performance.com/maximize-your-training-results-with-one-powerful-question/


https://www.facebook.com/790463371017195/photos/a.790596381003894/1893070074089847/?type=3&theater

https://www.facebook.com/790463371017195/photos/a.790596381003894/1893070074089847/?type=3&theater


https://www.facebook.com/790463371017195/photos/a.790596381003894/2214760291920822/?type=3&theater

https://www.facebook.com/790463371017195/photos/a.790596381003894/2214760291920822/?type=3&theater


נוסחת העומס הקוגניטיבי

כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%D7%94-%D7%A9%D7%AA%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%92-2/


עומס קוגניטיביהורדת 
מה התוכן שבאמת צריך להילמד-
-Need to know- Need to access
לכתוב פחות-



לכתוב פחות
פחות30%תארו לכם שכל טקסט שאתם כותבים או קוראים היה 

Less is 
More



מילים27

ת שירות בכל סניף צריכים להכיר את התאמות הנגישות  /כל נותן
כדי להבטיח שבסניף מתקיימים תנאים המאפשרים  , בסניף שלהם

.לכל המבקרים להשתתף בפעילויות של הסניף ללא חשש לאפליה



מילים17
כדי להבטיח שבסניף  , ת שירות בכל סניף צריכים להכיר את התאמות הנגישות בסניף שלהם/כל נותן

.מתקיימים תנאים המאפשרים לכל המבקרים להשתתף בפעילויות של הסניף ללא חשש לאפליה

(מילים27)

ולהבטיח  , על נותני השירות בסניף להכיר את התאמות הנגישות אצלם
.השתתפות המבקרים בפעילויות ללא חשש לאפליה

(מילים17)



מילים17
כדי להבטיח שבסניף  , ת שירות בכל סניף צריכים להכיר את התאמות הנגישות בסניף שלהם/כל נותן

.מתקיימים תנאים המאפשרים לכל המבקרים להשתתף בפעילויות של הסניף ללא חשש לאפליה

(מילים27)

ולהבטיח  , על נותני השירות בסניף להכיר את התאמות הנגישות אצלם
.השתתפות המבקרים בפעילויות ללא חשש לאפליה

(מילים17)



...מילים מילים מילים
בטיחות  לתחום גם טעויות וגם התנהגויות חיוביות הקשורות הכוללת אירועיםבכל תרחיש מוצגת השתלשלות 

.  הטיפול

במצבים המתוארים  עצמכם כיצד אתם הייתם נוהגים ולשאול את , נסו לזהות את הטעויות כשהן מתרחשות
.בתרחיש

(מילים31)



כפילויות3, משפטים2
מוצגת השתלשלות אירועיםתרחיש בכל 

חיוביות הקשורות  התנהגויותוגם טעויותהכוללת גם 
. לתחום בטיחות הטיפול

ולשאול, תמתרחשוכשהן הטעויותנסו לזהות את 
במצבים נוהגיםאת עצמכם כיצד אתם הייתם 

.בתרחישהמתוארים 

(מילים31)



לכתוב פחות.. יאללה
מוצגת השתלשלות אירועיםתרחיש בכל 

חיוביות הקשורות התנהגויותוגם טעויותהכוללת גם 
. לתחום בטיחות הטיפול

ולשאול, תמתרחשוכשהן הטעויותנסו לזהות את 
במצבים נוהגיםאת עצמכם כיצד אתם הייתם 

(.מילים31)בתרחיש המתוארים 

ההתנהגויותוטעויותאת התרחישזהו בכל 
.ושאלו את עצמכם כיצד אתם הייתם נוהגים, החיוביות

(מילים14)



הורדת עומס

כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%A4%D7%95%D7%A8-5-%D7%98%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8/


Take Away

.חובתנו לדעת מה אומר מדע הלמידה–זה לא עניין של סגנון  

:דרגות3-עומסים בכדאי מאוד להפחית

תכולות התוכןפיצוח –מאקרו 1.

.2Need to know – Need to access

לכתוב פחות–מיקרו 3.



...מאחורינו5מתוך 1

12345

הפחתת  
עומס  

קוגנטיבי



אחרי שבועמיידי
דחוס-1קבוצה
פרוס-2קבוצה 



אחרי שבועמיידי
[3][1]דחוס-1קבוצה
[4][2]פרוס-2קבוצה 

20.......60.....63......89



אחרי שבועמיידי
8920דחוס-1קבוצה
6063פרוס-2קבוצה 

כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9B%D7%9E%D7%95-%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91/


לערבב, לרווח, לחתוך-לעשות סלט
Space….Interleave



מנות קטנות

כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A1%D7%9B%D7%AA-30-%D7%9E/


לעשות סלט

:לשלב את המסרים כמה פעמים
בכמה מקומות•
בכמה צורות•
בכמה הקשרים•
בריווח גדול ככל שניתן בין מסר למסר•



Take Away
פחות זמן לכל פעימה, יותר פעימות למידה•

ריבוי ערוצי תוכן והקשרים•

כדאי לחזור על נושאים חשובים בהקשרים שונים  •
ובתוך נושאים אחרים



12345

הפחתת  
עומס  

קוגניטיבי 

,  לרווח, לחתוך
לערבב

מלפנינו3–מאחורינו 2



ואז קיבלתי שאלת קוויזMooc-צפיתי בוידאו ב



ואז קיבלתי שאלת קוויזMooc-צפיתי בוידאו ב

1.
,  מעצבן, מאולץ

לא רציני

2.
, מומלץ

ככה זוכרים יותר

כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/4108-2/


אינטארקציהאינטראקציהאינטראקציה 
engagement-מהו סוד ה





הורדת עומס

כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A5-%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%95/


?engagementלחיצה על כפתור זה •

?engagementאפשרויות בחירה זה •

?engagementחווית למידה זה •

?  engagementהומור זה •

engagement-סוד ה



כאןכדאי ללמוד עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%99/


כדאי לקרוא עוד  
כאן

https://new.methodic.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A5-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%90%D7%9E/


כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/4-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/


Take Away

מאולץאם זה מרגיש קצת אינטראקציה אפקטיבית אפילו 

Desirable effort–  כדאי שהאינטראקציה תדרוש קצת מאמץ
חשיבתי

.אפקטיביים מאוד–השערות ורפלקציה , שאלות

:כדאי להסביר ללומד
–מטרת השאלה זה לא לראות אם הבנת 

אלא לעזור לך לזכור



לפנינו2.. מאחורינו3

12345

הפחתת  
עומס  

קוגנטיבי

,  לרווח, לחתוך
לערבב

אינטראקציה
אינטראקציה
אינטראקציה



?מה אפקטיבי יותר
1.2.



Dual Coding
מכפיל כח בזכרון העבודה



מה זה השטויות האלו 
Dual Coding?















הטעות הגדולה שלנו עם אייקונים



תמונה שמשרתת ולא תמונה שמקשטת

https://community.articulate.com/articles/coherence-principle-less-material-for-
better-learning

https://community.articulate.com/articles/coherence-principle-less-material-for-better-learning


תמונה שמשרתת ולא תמונה שמקשטת

https://community.articulate.com/articles/coherence-principle-less-material-for-
better-learning

https://community.articulate.com/articles/coherence-principle-less-material-for-better-learning


!תשמש כקישוטלעולם לא תמונה 



לעולם לא תמונה 
!תשמש כקישוט





Dual Coding
שצמוד לתמונה(או שמע)טקסט •
מתאים למסרים קצרים•
(גוונים3או )צבעים 2-רצוי ב•
כדאי להשתמש בסימנים מוסכמים להפחתת עומס קוגנטיבי•



Dual Coding



Take Away

כולנו נלמד טוב יותר באמצעים ויזואליים•

.  משולבת בטקסט צמוד, תמונה שמשרתת את התוכן?איך מכפילים קידוד•



ונשאר אחד אחרון בשביל הנשמה , מאחורנו4

12345

הפחתת  
עומס  

קוגנטיבי

,  לרווח, לחתוך
לערבב

אינטראקציה
אינטראקציה
אינטראקציה

קידוד כפול



האנושיהדיגיטל
עיצוב רגשי וחברתי של תהליכי למידה



הורדת עומס

כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95/




כאןכדאי לקרוא עוד 

https://new.methodic.co.il/%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99/


הדיגיטל האנושי
, רק בעיצוב תהליכי חשיבהתלויה לא למידה אפקטיבית -

.הרגשיבעיצוב גם אלא 

.גם בלמידה דיגיטלית–לפי המחקרים -



Take Away

להעדיף למידה משולבת שיש פה מגע אנושי וחברתי•

:להשתמש במרכיבים אנושיים בתוכן הדיגיטלי•
דיבור בגובה העיניים•
•tone of voice
מיקרו קופי•
התאמה אישית•
מחוות, חיוך•



?אז מה היה לנו

12345

הפחחת  
עומס  

קוגנטיבי

,  לרווח, לחתוך
לערבב

אינטראקציה
אינטראקציה
אינטראקציה

הדיגיטלקידוד כפול
האנושי



מקווה שלקחתם הרבה
Take Away

מוזמנים לפגוש אותנו בפייסבוק ובאינסטוש
"מתודיקה"תחת השם 


