
  

 DDDM - החלטות מבוססות נתונים
מקצוע: מידע ונתונים 

שם המורה: דנה ארנון פרי
עורכת: רונית נחמיה



מה נלמד היום 

אנליזה עסקית ב-5 שלבים  - ממשיכים•

תקשור התובנה •



 ACTIONS 5
   מנתונים לתובנות 

PlanAsk FindAnalyze Communicate
מצאנו תובנה

?מה עכשיו



 ACTIONS 5
   מנתונים לתובנות 

PlanAsk FindAnalyze Communica

te



אם נציג את הנתונים בצורה כזו



 בעיית הקילומטר
האחרון

 תקשור התובנה למקבלי
ההחלטות



לאן נעלמה התובנה?

TMI – "שיתוף במסע האנליזה"•

מורכבות יתר•

שימוש במושגים מקצועיים ולא ברורים•

זמן הצגה ארוך – קשב קצר •

לא מתרגמים את הדאטה לתועלות העסקיות•



תקשור התובנה למקבלי החלטות בשפה שהם מבינים•

מתן המלצות ולא רק דוחות ונתונים•

תרגום ההסבר וההמלצות לשורות תחתונות•

להתחיל מהסוף – המסר ואז ההסבר.•

•keep it simple & less is more - להיצמד לעקרונות

הצגת נתונים שמעבירה את המסר ומדברת את הביזנס



 SHOW ME
THE MONEY



הצגת נתונים אפקטיבית



מי 

הקהל?
הצגה שמותאמת למטרה ולקהל.•

השורה התחתונה עליונה.•

KEEP IT SIMPLE – בחירת גרף פשוט וברור שיעביר את המסר.•

LESS IS MORE -  להציג רק את מה שחשוב ולא ליצור עומס.•

לעצב באופן שיבליט את המסר שלנו. •

עקרונות להצגת נתונים אפקטיבית



תקשורדיווח
ליידע•
להבין•
לזכור•
לפעול•

מה המטרה?



מי 

הקהל?
מה חשוב לקהל?•

עד כמה הוא מכיר את הנושא?•

מה מידת השליטה שלו בנתונים? •

תמהיל הקהל 

מי הקהל?



מי 

הקהל?
הצגה שמותאמת למטרה ולקהל.•

השורה התחתונה עליונה.•

KEEP IT SIMPLE – בחירת גרף פשוט וברור שיעביר את המסר.•

LESS IS MORE -  להציג רק את מה שחשוב ולא ליצור עומס.•

לעצב באופן שיבליט את המסר שלנו. •

עקרונות להצגת נתונים אפקטיבית



הצוות של שירלי עשה שיפור משמעותי

השורה התחתונה עליונה



מי 

הקהל?
הצגה שמותאמת למטרה ולקהל.•

השורה התחתונה עליונה.•

KEEP IT SIMPLE – בחירת גרף פשוט וברור שיעביר את המסר.•

LESS IS MORE -  להציג רק את מה שחשוב ולא ליצור עומס.•

לעצב באופן שיבליט את המסר שלנו. •

עקרונות להצגת נתונים אפקטיבית



KEEP IT SIMPLE - בחירת גרף פשוט וברור שיעביר את המסר.



מי 

הקהל?
הצגה שמותאמת למטרה ולקהל.•

השורה התחתונה עליונה.•

KEEP IT SIMPLE – בחירת גרף פשוט וברור שיעביר את המסר.•

LESS IS MORE -  להציג רק את מה שחשוב ולא ליצור עומס.•

לעצב באופן שיבליט את המסר שלנו. •

עקרונות להצגת נתונים אפקטיבית



LESS IS MORE  - להציג רק את מה שחשוב ולא ליצור עומס.



מי 

הקהל?
הצגה שמותאמת למטרה ולקהל.•

השורה התחתונה עליונה.•

KEEP IT SIMPLE – בחירת גרף פשוט וברור שיעביר את המסר.•

LESS IS MORE -  להציג רק את מה שחשוב ולא ליצור עומס.•

לעצב באופן שיבליט את המסר שלנו. •

עקרונות להצגת נתונים אפקטיבית



 פה קרה
 משהו
חשוב

מיקוד הקשב



איזו תצוגה עדיפה לדעתכם ולמה?



השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק 
זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת 
היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, 

rights@education.gov.il זאת באמצעות פנייה לדוא"ל

שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות 




