
ומיתוסים  על מצגות

שהגיע הזמן לנפץ



את מה שאמרתםאנשים               

אבל הם אף פעם לא ישכחו

להרגישלהםאיך גרמתם 

ישכחו

להרגיש



כמה שיותר עזרים ויזואליים: 1מיתוס 



כמה שיותר טקסט: 2מיתוס 











A Cocktail Party and a Rare Unlabeled Bottle of Wine

• So we started with a 100 isolated nodes, 
added random links between them and 
eventually reached a fully connected network 
(i.e. there are no more isolated nodes). 

• When you add enough links, a miracle 
happens! They’ll be no more isolated nodes or 
a separated cluster of nodes. We’ll be able to 
get to any other node by navigating along the 
links between the nodes. 
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• Erdos and Renyi claim that in 30 minutes 
everyone will be drinking the expensive wine, 
because everyone in the room will be somehow 
connected. 

• A path is created between everyone at the party. 
They are no longer a group but a network. 



דבורים-תכונות מורפולוגיות

ועד למספר ( ננסיתצרטינהובמין  ,Ceylalictus-וNomioidesלמשל בסוגים)הנעים ממילימטרים בודדים , למינים שונים גודלי גוף שונים-גודל הגוף•

ביעילות רק על ידי דבורים המואבקיםישנם פרחים -לגודל הגוף חשיבות רבה מבחינת הפרחים המבוקרים (. העץ הסגולה-למשל בדבורת)סנטימטרים 

.ולהיפך, גדולות

ואילו  , במשפחות הקדומות יותר הלשון היא קצרה. ובעלת משמעות אבולוציונית, תכונה המאפיינת משפחות שלמות-מבנה גפי הפה ואורך הלשון•

גם , עם זאת. קיים שוני מהותי במבנה גפי הפה בין קצרי הלשון לארוכי הלשון. הלשון היא ארוכה( והדבורייםהגזרניתיים)במשפחות המתקדמות יותר 

אורך הלשון ומבנה גפי הפה מכתיב במידה רבה את צורות הפרחים עליהם  . בתוך כל קבוצה קיימת שונות משמעותית באורך הלשון בין מינים שונים

לשון יעדיפו פרחים  -דבורים קצרות, באופן כללי. ועקב כך גם את מבחר צמחי השיחור אותם יעדיף כל מין של דבורה, הדבורה מותאמת לשחר באופן יעיל

בעוד שדבורים ארוכות לשון יעדיפו פרחים מוארכים בעלי מבנה צינורי וצוף  , (למשל משפחת הסוככיים)שטוחים בעלי מבנה צלחתי וצוף ואבקה גלויים 

(.למשל משפחת השפתניים)ואבקה חבויים 

סוגים שעירים במיוחד הם . טובות יותרלמאביקותפי רוב דבורים שעירות יותר נחשבות -על. תכונה חשובה במיוחד להאבקת צמחים-שעירות הגוף•

.פי רוב קירחות-ולכן הן על, דבורים טפיליות אינן בונות קינים ואוספות אבקה. והמדרוניתהבומבוס

,  לנקבות של מרבית המינים יש איברים מיוחדים המאפשרים איסוף יעיל של אבקת פרחים אותה צוברת הנקבה בתוך תאי הקן-איברי איסוף האבקה•

למרבית  . היוצרות שטח פנים גדול וכך כולאות ביניהן מספר רב של גרגרי אבקה, איברי איסוף האבקה הם לרוב בצורת שיערות מסועפות. כמזון לזחלים

,  הגזרניתייםבמשפחת . ולעתים גם איברים קרובים כגון החזה האחורי, הדבורים איברי איסוף אבקה בצורת שיערות הממוקמים על הרגליים האחוריות

והאבקה  , אין כלל שיערות איסוף אבקה, הקולטייםשבמשפחת מסווניתבסוג . שיערות איסוף האבקה ממוקמות על צידה התחתון של הבטן, לעומת זאת

נקבות של דבורים טפיליות ; קיומם של איברי איסוף אבקה מאפיין נקבות של מינים הבונים קינים באופן עצמאי. החוצה בקןומוקאתנבלעת על ידי הנקבה 

פי רוב פחות שעיר מאשר גופן של  -ובאופן כללי גופם על, אינם אוספים אבקה ולכן אין להם איברים מיוחדים לאיסוף אבקה, וכן זכרים של דבורים באשר הם

.הנקבות העצמאיות

.פרקים במחוש12במקרים נדירים לשני הזוויגים יש . אצל נקבות12-ו, פרקים אצל זכרים13-כלל מ-מורכב בדרךהמחוש•

ברמת הסוג  )של הכנפיים הקדמיות מהווה כלי מורפולוגי חשוב ביותר להבחנה בין קבוצות טקסונומיות שונות העירוקדגם -הכנף הקדמיתעירוק•

submarginal)שוליים -חשוב במיוחד המספר ויחס הגדלים בין התאים התת. ומשחק תפקיד מפתח במגדירי דבורים, (ומעלה cells),  ומיקומם  גדליהםוכן

.(basal vein)הבזאליוהעורק  ,(recurrent veins)שני העורקים החוזרים  ,(medial cells)הדיסקואידלייםשני התאים  ,(marginal cell)של התא השולי 



גרפים זו הדרך הטובה ביותר להציג מידע כמותי:3מיתוס 







אופן-חד
קורקינטים

ספינות קטנועים
מכוניות

מערב

מזרח

דרום

צפון

צפון

דרום

מזרח

מערב



!מתעניינים במצגת-הסטודנטים שלי סופר: 4מיתוס 





הזמן שבעולםכלללליש לי את : 5מיתוס 





!תוסיף עוד, עוד. כמה שיותר אנימציות: 7מיתוס 



אי אפשר לבנות מצגת טובה בקורס שיש בו : 8מיתוס 

הרבה מידע ותהליכים



Keep It Simple
הלכה למעשה

(בונוס5ועוד )טיפים לשדרוג המצגת שלכם 11



עומס הטקסטאתגר . 1

העקביותאתגר . 2

אתגר הגודל. 3

אתגר הצבע. 4

העברת המסראתגר . 5
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אתגר עומס הטקסט

קצצו בטקסט.

 נפרדיםבשקפים שוניםהציגו רעיונות.



דבורים-תכונות מורפולוגיות

ועד למספר ( ננסיתצרטינהובמין  ,Ceylalictus-וNomioidesלמשל בסוגים)הנעים ממילימטרים בודדים , למינים שונים גודלי גוף שונים-גודל הגוף•

ביעילות רק על ידי דבורים המואבקיםישנם פרחים -לגודל הגוף חשיבות רבה מבחינת הפרחים המבוקרים (. העץ הסגולה-למשל בדבורת)סנטימטרים 

.ולהיפך, גדולות

ואילו  , במשפחות הקדומות יותר הלשון היא קצרה. ובעלת משמעות אבולוציונית, תכונה המאפיינת משפחות שלמות-מבנה גפי הפה ואורך הלשון•

גם , עם זאת. קיים שוני מהותי במבנה גפי הפה בין קצרי הלשון לארוכי הלשון. הלשון היא ארוכה( והדבורייםהגזרניתיים)במשפחות המתקדמות יותר 

אורך הלשון ומבנה גפי הפה מכתיב במידה רבה את צורות הפרחים עליהם  . בתוך כל קבוצה קיימת שונות משמעותית באורך הלשון בין מינים שונים

לשון יעדיפו פרחים  -דבורים קצרות, באופן כללי. ועקב כך גם את מבחר צמחי השיחור אותם יעדיף כל מין של דבורה, הדבורה מותאמת לשחר באופן יעיל

בעוד שדבורים ארוכות לשון יעדיפו פרחים מוארכים בעלי מבנה צינורי וצוף  , (למשל משפחת הסוככיים)שטוחים בעלי מבנה צלחתי וצוף ואבקה גלויים 

(.למשל משפחת השפתניים)ואבקה חבויים 

סוגים שעירים במיוחד הם . טובות יותרלמאביקותפי רוב דבורים שעירות יותר נחשבות -על. תכונה חשובה במיוחד להאבקת צמחים-שעירות הגוף•

.פי רוב קירחות-ולכן הן על, דבורים טפיליות אינן בונות קינים ואוספות אבקה. והמדרוניתהבומבוס

,  לנקבות של מרבית המינים יש איברים מיוחדים המאפשרים איסוף יעיל של אבקת פרחים אותה צוברת הנקבה בתוך תאי הקן-איברי איסוף האבקה•

למרבית  . היוצרות שטח פנים גדול וכך כולאות ביניהן מספר רב של גרגרי אבקה, איברי איסוף האבקה הם לרוב בצורת שיערות מסועפות. כמזון לזחלים

,  הגזרניתייםבמשפחת . ולעתים גם איברים קרובים כגון החזה האחורי, הדבורים איברי איסוף אבקה בצורת שיערות הממוקמים על הרגליים האחוריות

והאבקה  , אין כלל שיערות איסוף אבקה, הקולטייםשבמשפחת מסווניתבסוג . שיערות איסוף האבקה ממוקמות על צידה התחתון של הבטן, לעומת זאת

נקבות של דבורים טפיליות ; קיומם של איברי איסוף אבקה מאפיין נקבות של מינים הבונים קינים באופן עצמאי. החוצה בקןומוקאתנבלעת על ידי הנקבה 

פי רוב פחות שעיר מאשר גופן של  -ובאופן כללי גופם על, אינם אוספים אבקה ולכן אין להם איברים מיוחדים לאיסוף אבקה, וכן זכרים של דבורים באשר הם

.הנקבות העצמאיות

.פרקים במחוש12במקרים נדירים לשני הזוויגים יש . אצל נקבות12-ו, פרקים אצל זכרים13-כלל מ-מורכב בדרךהמחוש•

ברמת הסוג  )של הכנפיים הקדמיות מהווה כלי מורפולוגי חשוב ביותר להבחנה בין קבוצות טקסונומיות שונות העירוקדגם -הכנף הקדמיתעירוק•

submarginal)שוליים -חשוב במיוחד המספר ויחס הגדלים בין התאים התת. ומשחק תפקיד מפתח במגדירי דבורים, (ומעלה cells),  ומיקומם  גדליהםוכן

.(basal vein)הבזאליוהעורק  ,(recurrent veins)שני העורקים החוזרים  ,(medial cells)הדיסקואידלייםשני התאים  ,(marginal cell)של התא השולי 



דבורים-תכונות מורפולוגיות

גודל הגוף•

גפי הפה ואורך הלשוןמבנה •

הגוףשעירות •

איסוף האבקהאיברי •

המחוש•

הכנף הקדמיתעירוק•



דבורים
תכונות מורפולוגיות

גודל הגוף

מבנה גפי הפה ואורך הלשון

שעירות הגוף

איברי איסוף  

האבקה

המחו

ש

הכנף הקדמיתעירוק



דבורים
תכונות מורפולוגיות

המחוש

12-אצל זכרים ופרקים 13-כלל מ-מורכב בדרך

.אצל נקבות

 פרקים במחוש12נדירים לשני הזוויגים יש במקרים.



התפלגות דגימה

!!  תיאורטיתזו התפלגות 

,  (לדוגמה ממוצע)ומחשבים סטטיסטי nבגודלדוגמים מדגם 

ושוב מחשבים את אותו  , לוקחים מדגם נוסף באותו הגודל

מקבלים . אינסוף פעמיםחוזרים על התהליך . הסטטיסטי

:התפלגות חדשה

.nהתפלגות של סטטיסטי אשר חושב באינסוף מדגמים בגודל 

(. nבגודל )לדוגמא התפלגות דגימה של ממוצעים 



דגימההתפלגות 

דוגמים  

מדגם  

nבגודל 

מחשבים  
סטטיסטי  

(למשל ממוצע)

לוקחים 

מדגם נוסף 

באותו  

הגודל

מחשבים 

שוב את  

אותו  

הסטטיסטי

אינסוף  חוזרים על התהליך 
התפלגות  ומקבלים פעמים

:חדשה
התפלגות של סטטיסטי אשר 

.nחושב באינסוף מדגמים בגודל 

.תיאורטיתהתפלגות זו : שימו לב
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אתגר העקביות

 אחידיםצבע ופונט , גודלשמרו על

 מיקומים זהים  הקפידו על

 טלאים"מצגת אל תיצרו"



:יש כמה סוגים של דבורים

יחידאיותדבורים 1.

דבורים חברתיות2.

דבורים טפיליות3.

קלפטופרטיזם1.

טפילים חברתיים2.



הקן של הדבורים
לכל קבוצה טקסונומית של דבורים ולעתים גם לכל מין אסטרטגיית קינון ייחודית  -אסטרטגיית הקינון•

דרכים אחרות  . דרך הקינון הנפוצה ביותר היא חפירת מחילות באדמה או ניצול מחילות קיימות בה. משלו

,  בניית קינים חשופים מבוץ, בתוך קונכיות של חלזונות, בגבעולים חלולים, קינון במחילות בתוך עצים: כוללות

עשויים להיבדל במבנה ( למשל קינון באדמה)קינון דומות באסטרגיותמינים המשתמשים . ועוד

, מספר התאים בקן יחיד, צורת ההסתעפויות מהמחילה הראשית, למשל אורך המחילה, הקן

.אלא מנצלים קינים של מינים אחרים, מינים טפיליים אינן בונים קינים כלל. ועוד

מינים רבים מפרישים מבלוטות מיוחדות חומרים האוטמים את דפנות התאים  -בחומרים לריפוד הקןשימוש •

מינים אחרים אוספים  . העלולים להרוס את מלאי המזון שבקן, ומונעים חדירת מים ולחות, ולעתים גם המחילות

.ושרף צמחי, שערות צמחיות, כגון עלים, מגוון חומרים חיצוניים למטרה דומה

 מהרכב לחם  . לחם הדבורים הוא תערובת של אבקה וצוף אותם אוספת הנקבה ומהם ניזון הזחל בקן-הדבוריםלחם

ישנם מינים בהם לחם  . וכדומה, אוליגולקטיותלעומת פולילקטיות-הדבורים ניתן ללמוד על העדפות צמחי השיחור של הנקבות 

מינים מסוימים נוהגים לאסוף שמנים מיוחדים המיוצרים על  . ולעומתם מינים בהם התערובת נוזלית לחלוטין, הדבורים עשוי ככדור מוצק

.ולהוסיף אותם ללחם הדבורים, ידי צמחים ספציפיים
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אתגר הגודל

השתמשו בפונט גדול וקריא

אל תפריזו:

36-44: כותרת

32-36: פסקה

18-20: טקסט מלווה לתמונה/הערות
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אתגר הצבע

 המשתלבים אחד עם השניגוונו בצבעים

 נכונהניגודיות שמרו על

צבעים2-3בחרו עד , ואל תיסחפ

 משוגעיםרקעיםבלי

לשילובי צבעים טוביםKuler.comהיעזרו באתרים כגון *



Beginner Motorcycles

• My personal favorite: the Suzuki 

Savage

• Light weight (~380lbs)

• Adequate power (650cc engine)

• Low seat height fits most riders
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אתגר העברת המסר
 סיפורספרו

התמודדו עם רשימות בדרך יצירתית

 באמצעים חזותייםתחששו להשתמש אל

רלוונטיות לתוכןהשתמשו בתמונות*

בעלות איכות טובה*



בהקשר הסביבתיעלויות חיצוניות

פעולות המשפיעות על  נגרמות על ידי 
:כגון, משאבים משותפים







פתיח מעניין•

שילוב שאלות•

סיכומי ביניים•

מצגת איכותית•

דוגמאות רבות•

לשיעור מנצחחמישה טיפים 



:ואפשר גם ככה

פתיח מעניין. 1

שילוב שאלות. 2

סיכומי ביניים. 3
מצגת . 4

איכותית

דוגמאות רבות. 5
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/http://visage.co/11-design-tips-beautiful-presentationsמתוך

http://visage.co/11-design-tips-beautiful-presentations/


המוח

המצוי בגופם של בעלי חיים  , הוא האיבר הראשי במערכת העצביםהמוח •
.הוא מבקר ומתאם את הפעילות של מערכות הגוף השונות. מפותחים

ולהשתמש בו  , לעבד אותו, תפקידו של המוח הוא לקבל מידע ממערכות החוש•
.על מנת לנהל את התנהגותו של בעל החיים המפותח







:בחינםצרו לעצמכם 

www.freepik.com
www.piktochart.com

www.flaticon.com
www.iconarchive.com
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pixabay.com



אתגר עומס הטקסט
קצצו בטקסט.

 נפרדיםבשקפים שוניםהציגו רעיונות.

אתגר העקביות
 אחידים צבע ופונט , גודלשמרו על

 מיקומים זהים הקפידו על

 טלאים"מצגת אל תיצרו"

אתגר הגודל
השתמשו בפונט גדול וקריא

 תפריזואל:

36-44: כותרת

32-36: פסקה

18-20: מלווה לתמונהטקסט /הערות

אתגר הצבע
 אחד עם השניהמשתלביםבצבעיםגוונו

 נכונהניגודיותשמרו על

צבעים2-3בחרו עד , ואל תיסחפ

 משוגעיםרקעיםבלי

לשילובי צבעים טוביםKuler.comהיעזרו באתרים כגון *

אתגר העברת המסר
 סיפורספרו

 בדרך יצירתיתרשימותהתמודדו עם

 באמצעים חזותייםתחששו להשתמש אל

לתוכןרלוונטיותהשתמשו בתמונות*

בעלות איכות טובה*

:ולסיכום
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