


שמניע לפעולה מנתונים לסיפור
DATA STORY





מרוב נתונים לא רואים את המסר



DATA STORY
שלבים3-ב

01
למצוא את 

השורה התחתונה

02
לבחור ולעצב  

את התצוגה

03
לספר את  

הסיפור



פההכל מתחיל 



הראנושההדבר היחידי שחושב הוא שהאות , הלימיםבתוך האותויותזה לא מנשה באיזה סדר 

גמור ועדיין אשפר לקורא בבלאגןלהיות ילוכותשאר האותיות . יופיעו במקום הנכוןוהאחנורה

.  כשלם, אלא את הלימה כולהעמצהזה מכיוון שהמוח אינו קרוא כל אות בפני . אותן בלי ביעה

:-)שוב תרקאועשכיו



הגשטלט



?מה רואים בתמונה





השלם
חלקיומסכום גדול 

הגשטלט



עקרונות הגשטלט



?איזה עיגול ירוק גדול יותר



?איזה עיגול ירוק גדול יותר



מה ששונה בולט



756395028413
658613037574
803726586129
146589325780
790241583647



756395068413
658613037576
603726586124
143589325780
790241583647



זיכרון  זיכרון לטווח קצרזיכרון חושי
לטווח ארוך

וזכרוןקשב 



ממידע שאינו תורם  האנושי יש כמות מוגבלת לעיבוד קוגניטיבי ולכן אנחנו רוצים להימנע למוח 

שלנולמסר 

עומס קוגניטיבי



פשוט

קצר

ברור

צריך לעשות את זה





להציג רק 
את הפנינים



DATA STORY
שלבים3-ב

01
למצוא את 

השורה התחתונה

02
לבחור ולעצב  

את התצוגה

03
לספר את  

הסיפור



עדות ממקור ראשון

האנשים שמאחורי  
המספרים

איתור חריגים

בחינה מכמה נקודות  
מבט

להטיל ספק

לשאול את השאלות  
הנכונות

ZOOM IN/OUT

הסודות מסתתרים  
בפרטים הקטנים

פארטו

השקר של הממוצע

לבחון את השונות

להבין את המגמה

למציאת השורה התחתונהטכניקות וכלים 



למציאת השורה התחתונהטכניקות וכלים 

עדות ממקור ראשון

האנשים שמאחורי  
המספרים

איתור חריגים

בחינה מכמה נקודות  
מבט

להטיל ספק

לשאול את השאלות  
הנכונות

ZOOM IN/OUT

הסודות מסתתרים  
בפרטים הקטנים

פארטו

השקר של הממוצע

לבחון את השונות

להבין את המגמה





2020נתוני מכירות 



?מכירות400לאן נעלמו 



DATA STORY
שלבים3-ב

01
למצוא את 

השורה התחתונה

02
לבחור ולעצב  

את התצוגה

03
לספר את  

הסיפור



?איזה פרוסה גדולה יותר הירוקה או כתומה



?איזה פרוסה גדולה יותר הירוקה או כתומה
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?איזה פרוסה גדולה יותר הירוקה או כתומה
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Cleveland and McGill

דירוג תפיסה חזותית

מדויק יותר



/  אני ביחס ליעד
בנצמארק

אני ביחס לקטגוריות 
אחרות

הקשר ביני לבין אחרים אני לאורך זמן אני חלק 
משלם

אני מספר אחד אבל חשוב

?מה הסיפור אני ביחס  

לאחרים

אני עם הרבה מספרים



########98%97%96%95%94%93%92%91%

90%89%88%87%86%85%84%83%82%81%

80%79%78%77%76%75%74%73%72%71%

70%69%68%67%66%65%64%63%62%61%

60%59%58%57%56%55%54%53%52%51%

50%49%48%47%46%45%44%43%42%41%

40%39%38%37%36%35%34%33%32%31%

30%29%28%27%26%25%24%23%22%21%

20%19%18%17%16%15%14%13%12%11%

10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%

רק מספר אחד חשוב



########98%97%96%95%94%93%92%91%

90%89%88%87%86%85%84%83%82%81%

80%79%78%77%76%75%74%73%72%71%

70%69%68%67%66%65%64%63%62%61%

60%59%58%57%56%55%54%53%52%51%

50%49%48%47%46%45%44%43%42%41%

40%39%38%37%36%35%34%33%32%31%

30%29%28%27%26%25%24%23%22%21%

20%19%18%17%16%15%14%13%12%11%

10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%

רק מספר אחד חשוב
כאשר מספר אחד הוא בעל עוצמה ורוצים להבליט אותו

מדדי שונות  , שכיחות, ממוצע, מתאים למספר גולמי ללא השוואה

########98%97%96%95%94%93%92%91%

90%89%88%87%86%85%84%83%82%81%

80%79%78%77%76%75%74%73%72%71%

70%69%68%67%66%65%64%63%62%61%

60%59%58%57%56%55%54%53%52%51%

50%49%48%47%46%45%44%43%42%41%

40%39%38%37%36%35%34%33%32%31%

30%29%28%27%26%25%24%23%22%21%

20%19%18%17%16%15%14%13%12%11%

10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%

<  לסמן את כל התאים ולבחור עיצוב מותנה < לצבוע את כל התאים באפור בהיר וגבול לבן < 1%ועד 100%-בכל תא להגדיר אחוזים מ< לשנות את רוחב התאים לריבועים שווים 
שווה מההפניה לבחור צבע בולט ואם הוא גדול אז עיצוב אפור/אם התא קטן



תרשים גב לגבתרשים גב לגבתרשים מדרון תרשים טורים

קטגוריות או יותר2השוואה בין 

נקודות על הקו



קטגוריות או יותר2השוואה בין 
קבוצות או יותר2רוצים להשוות את הביצועים של כאשר 

נתונים בכל קבוצה2השוואה בין –טורים 
(  לא במגמה)קטגוריה אחת ירדה כאשר השאר עלו –מדרון 

קטגוריות דומות או שונות2האם –גב לגב 
נתונים2מדגיש סיפור של צמיחה או פער בין –נקודות על קו 
קבוצות על גרף קו2-כאשר יש יותר מ–גרפים קטנים 



טוריםהשוואה בין קטגוריות 

י הוספת שורה ריקה בנתונים בין הקטגוריות  "להכניס רווח בין כל קטגוריה ע

 הוסף גרף טורים< לסמן את כל הנתונים



גרף גב לגבהשוואה בין קטגוריות 

 מסמנים את עמודותA +Bומוסיפים גרף עמודות

 מסמנים את עמודותA +Cומוסיפים גרף עמודות

 עמודה  /עיצוב לבחור עבור בין שורהבלשונית <100%להוסיף גרף עמודות מוערם < לסמן את כל הנתונים

 לבןבמילוי לעמוד על נתוני הבאפר בגרף ולצבוע –עיצוב

 צירX- האת המינימום והמקסימום של ציר לשנות-X

 בסיס  /תוויות נתונים גופן לבן יישור בתוך קצההוספת

 ולהעלות את המקרא למעלה הבפריםמהמקרא את למחוק



גרף גב לגבהשוואה בין קטגוריות 

 100%-מלכל קבוצת נתונים באפר של מרחק להוסיף -הוספת באפר

 עמודה  /עיצוב לבחור עבור בין שורהבלשונית <100%להוסיף גרף עמודות מוערם < לסמן את כל הנתונים

 לבןבמילוי לעמוד על נתוני הבאפר בגרף ולצבוע –עיצוב

 צירX- האת המינימום והמקסימום של ציר לשנות-X

 בסיס  /תוויות נתונים גופן לבן יישור בתוך קצההוספת

 ולהעלות את המקרא למעלה  הבאפריםמהמקרא את למחוק



גרף נקודות על קוהשוואה בין קטגוריות 

 מערךהנתונים להוסיף עמודת מדרג ומרחק אחרי

 את עמודות לסמןC +D  2019לחצן ימני הוספת נתונים ולהוסיף את שנת < גרף פיזור ולבחור

 כתום  /כחול2020, אפור2019לשנות צבעים , 20גודל , מוכלל עיגול: עיצוב סמן-עיצוב גרף פיזור

 ערך = עיצוב תוויות נתונים -הוספת תוויות נתוניםXצבע לבן או שחור, 12= גודל , מרכז= מיקום תווית , בלבד

 צירY-לשנות את הערך של ציר ה-Y 1= ראשית , יחידות, 4במקרה זה –לערך הכי גבוה

 בחירה מטווח ולבחור את השמות  = ערך מתוך תאים , עיצוב תוויות נתונים, להוסיף לה תוויות נתונים, "מרחק מערך"להוסיף את הסדרה < הוספת נתונים

לשנות את המילוי ללבן ולבטל את הסמן  , (Aעמודה )

 עיצוב צירX = 100= יחידות ראשית ,  100= גבול מקסימלי



גרף מדרוןהשוואה בין קטגוריות 

 הוספה ובוחרים גרף קו עם סמנים< מסמנים את כל הנתונים

 עמודה/בוחרים עבור בין שורה< בלשונית עיצוב

 עיצור צירX> על סימוני שנתות"ל" בין סימוני שנתות: "לשנות מ< מיקום ציר < ציר אפשרויות"

להקטין את ציר ה-Y   בהתאם לנתונים ולמחוק אותו

  להוסיף לכל קטגוריה ערך ובצד אחד תוויות עם ערך ושם סדרה ולמחוק את המקרא

  לצמצם את התרשים בתוך המסגרת



מארק'בנצ/מרחק מיעד

ביצוע מול יעד עם חיוויטורים חופפיםמרחק מיעד משתנה מרחק מיעד קבוע



יעד קבועמארק'בנצ/מיעדמרחק 

 עמודותמסמנים את הנתונים ומוסיפים גרף

 קו ללא סמנים< שינוי סוג תרשים של סידרה < לחצן ימני < היעד מסמנים את גרף

 בטבלה יעד עליון ותחתון ולגרור את כל הטבלה כדי שגרף היעד לא יהיה קטועבנתונים להוסיף

 נתונים ולעצבתויותלהוסיף



יעד משתנהמארק'בנצ/מיעדמרחק 

 עמודותמסמנים את הנתונים ומוסיפים גרף

 קו עם סמנים< שינוי סוג תרשים של סידרה < לחצן ימני < היעד עומדים על גרף

 לעבות את הסמן ולהוסיף לו ערך מצד ימין, קו< מוכלל < עיצוב סדרת נתונים < על הסמן עומדים

 קוללא = קו < עיצוב סדרת נתונים



טורים חופפיםמארק'בנצ/מיעדמרחק 

 בחירת גרף טורים< את כל הנתונים מסמנים

 ציר משני עבור היעד< סדרת נתונים עיצוב

 120%= רוחב מרווח < היעד גרף לסמן את

 (לבדוק לפני כן שערך עליון ותחתון בשני הצירים זהה)למחוק את הציר המשני בצד ימין

 רוחב מרווח< עיצוב סדרת נתונים < להפוך את גרף הביצוע לדק יותר

בציר לשנות את המספר למטבע

 למעלה מימין= מיקום < התרשים לכסות את את המקרא מבלי הצג "להוריד סימון מ < עיצוב מקרא < לסמן את המקרא



עמודות חופפותמארק'בנצ/מיעדמרחק 

 בחירת גרף עמודות< את כל הנתונים מסמנים

 ציר משני עבור היעד< סדרת נתונים עיצוב

 120%= רוחב מרווח < גרף היעד לסמן את

 (לבדוק לפני כן שערך עליון ותחתון בשני הצירים זהה)למחוק את הציר המשני בצד ימין

 רוחב מרווח< עיצוב סדרת נתונים < להפוך את גרף הביצוע לדק יותר

בציר לשנות את המספר למטבע

 למעלה מימין= מיקום < הצג את המקרא מבלי לכסות את התרשים "להוריד סימון מ < עיצוב מקרא < לסמן את המקרא



טורים חופפים עם חיווימארק'בנצ/מיעדמרחק 

 100%מוערם טורים ומוסיפים גרף את כל הנתונים מסמנים

 עבור בין שורה לעמודה< עיצוב לשונית

 20קו בגודל , מוכלל= סמן < סדרת נתונים עיצוב < עם סמנים קו +מגדירים כציר משני = שינוי סוג תרשים של סדרה < לחצן ימני< את גרף היעד מסמנים  ,

ללא קו= קו , שחור=צבע 

 400%= רוחב מרווח < טורים מוערמים +מגדירים כציר משני = שינוי סוג תרשים של סדרה < לחצן ימני< הערך מסמנים את גרף

 100מקסימום 0הצירים למינימום משנים את

 אפורשל לגוונים ( מצוין, טוב, חלש)של החיווי צבעי הנתונים שינוי

ניתן להוסיף תוויות נתונים לערך וליעד



עמודות חופפות עם חיווימארק'בנצ/מיעדמרחק 

 100%עמודות מוערם ובוחרים גרף את המחוזות והטווח מסמנים

 קטגוריות בסדר הפוך< אנכי + עיצוב ציר אופקי

 את צבעי הטווחים לגווני אפורלשנות

 של היעדמרווח = ערכים < הוסף <נתונים בחירת < לחצן ימני< לסמן את הגרף

 ( הוא יוגדר כציר משני)פיזור את התרשים של היעד לגרף לשנות < שינוי סוג תרשים של סדרה< לחצן ימני < לסמן את גרף היעד

 בערכי ציר < ערוך< בחירת נתונים< לסמן את גרף היעדX  היעדאת נתוני להוסיף



עמודות חופפות עם חיווימארק'בנצ/מיעדמרחק 

 0.5=להגדיר גבול ציר מינימום < ימניציר משני עיצוב

 ערכי , 1מחוז = שם הסדרה < הוסף סדרה חדשה< הוספת נתונים< ימני לחצן < מסמנים את הגרףX =  ערכי , התחלה וסיוםערךY את לבצע , מרווחים

הפעולה על כל המחוזות

שטוח= סוג קצה , 12= רוחב , שחור= צבע, קו מלא= קו < עיצוב סדרה < מסמנים את גרף הנתונים שהוספנו

ללא= סמן אפשרויות < עיצוב סדרת נתונים < לעמוד על הסמן



מארק'בנצ/מרחק מיעד
קבוצות או יותר2רוצים להשוות את הביצועים של כאשר 

נתונים בכל קבוצה2השוואה בין –טורים 
(  לא במגמה)קטגוריה אחת ירדה כאשר השאר עלו –מדרון 

קטגוריות דומות או שונות2האם –גב לגב 
נתונים2מדגיש סיפור של צמיחה או פער בין –נקודות על קו 
קבוצות על גרף קו2-כאשר יש יותר מ–גרפים קטנים 



חלק משלם

מפת עץהיסטוגרמהעמודות מוערם עוגה



עמודות מוערםגרףחלק משלם 

לסמן את כל הנתונים ולבחור גרף עמודות מוערם
 עבור בין שורה לעמודה< לשונית עיצוב
 הסגמנטכצבע = צבע גופן , לבן= מילוי < מיקום למעלה ידני , תוויות נתוניםהוספת -תוויות נתונים
 רוחב מרווח< אפשרויות סדרה < לעמוד על הגרף -הקטנת רוחב המרווח



היסטוגרמהגרףחלק משלם 

לסמן את כל הנתונים ולבחור גרף עמודות מוערם
 עבור בין שורה לעמודה< לשונית עיצוב
 הסגמנטכצבע = צבע גופן , לבן= מילוי < מיקום למעלה ידני , תוויות נתוניםהוספת -תוויות נתונים
 רוחב מרווח< אפשרויות סדרה < לעמוד על הגרף -הקטנת רוחב המרווח

מקריםטווח

0-50.11

6-100.12

11-150.07

16-200.01

21-250.02

26-300.03

31-350.08

36-400.07



מפת עץחלק משלם 

 את הנתונים ולהוסיף תרשים מפת עץלסמן
 שורה חדשה= תו הפרדה , הוסף ערך< עיצוב תוויות נתונים < לחצן ימני
 חופף= אפשרויות תוויות < סדרת נתוניםבמידה ורוצים להוסיף רמה היררכית נוספת מסמנים את הנתונים כולל המנהל ובעיצוב

מכירותחבר צוות

200,000 ₪סמיון

180,000 ₪לינוי

165,000 ₪ילנה

160,000 ₪יפעת

150,000 ₪ילנה

140,000 ₪נדיה

125,000 ₪טל

100,000 ₪עללא

מכירותחבר צוותמנהל

150,000 ₪ילנהרן

140,000 ₪נדיה

125,000 ₪טל

100,000 ₪עללא

200,000 ₪סמיוןתאופיק

180,000 ₪לינוי

165,000 ₪ילנה

160,000 ₪יפעת



קשר

עמודות מוערם פיזור



תרשים פיזורקשר 

לסמן את כל הנתונים ולבחור גרף עמודות מוערם
 עבור בין שורה לעמודה< לשונית עיצוב
 הסגמנטכצבע = צבע גופן , לבן= מילוי < מיקום למעלה ידני , תוויות נתוניםהוספת -תוויות נתונים
 רוחב מרווח< אפשרויות סדרה < לעמוד על הגרף -הקטנת רוחב המרווח



מגמה

מפל מיםתרשימי קו קטנים קו



קוגמה מ

 הוספת קו מגמה< את כל הנתונים נסמן
 רק סדרה= הוספת תוויות נתונים < האחרונה בקצה הגרף על הנקודה נעמוד



גרפי קו קטניםגמה מ

 הוספת תרשים קו< מסמנים נתונים רק עבור קטגוריה אחת
  מעצבים את התרשים
 לב שמשנים את הנתונים העיצוב חוזר לברירת המחדללשים -( אפשר לגרור)מעתיקים ומשנים את מקור הנתונים
מוחקים את ציר ה-X
מוודאים יישור של הגרפים



מפל מיםגמה מ

 2016גרף קיים בתבניות מאקסל
 לבחור סכום < לחצן ימני < ללחוץ על העמודה של בפועל(כדי ליישר על ציר ה-X)
 למחוק את ציר , כותרת, מחיקת קווי רשת-עיצובY



דירוג

עמודות סוכריה עמודות



גרף עמודותדירוג 

 עמודותהוספת גרף < נתוניםמסמנים
מיון בסדר יורד



גרף עמודות סוכריהדירוג 

הוספת גרף פיזור רגיל< לסמן נתונים
 מחיקת קווי שגיאה אנכיים< אפשרויות נוספות של קווי שגיאה < קווי שגיאה < הוספת רכיב תרשים < לשונית עיצוב
 100%= תחום שגיאה אחוזים , ללא קצה= סיום , שלילי= כיוון < עיצוב קווי שגיאה < ימני לחצן
 ללא קווי הרשת האופקיים= עיצובים



עוד  לך אלא כאשר אין , מסוגל להוסיף עודאתה לא כאשר אתה יודע שהגעת לעיצוב המושלם לא 

להחסירמה 

Antoine de Saint-Exupery

לעצב
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2020שיחות נכנסות ונענות 

שיחות נכנסות שיחות נענות
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ינו פבר מרץ אפר מאי יונ יול אוג ספט אוק נוב דצמ

א הביא לירידה ברמות השירות מחודש אוקטובר  "וחוסר בכנכנסותעליה בשיחות 

שיחות נכנסות

שיחות נענות



לגרף1מסר 



לגרף1מסר 



לגרף1מסר 



לגרף1מסר 



לגרף1מסר 



לגרף1מסר 



 לשקף1מסר

 הכללLESS IS MORE–מה שלא בחוץ, מה שמבליט את המסר נשאר

 (דמיון בצבע לנתון הרלוונטי)הנושא בכותרת

 בהטייהלא , צבעים זהים, הגרףמקרא עדיף למעלה או ליד

 תמיד משמאל לימין–כיוון תוויות

 ללא או גוון בהיר–רשת קווי

לא להציג עשרוני אם לא נחוץ , מספר ארוך לעגל

 מותגשימוש בצבעי , עדיף אפור או כחול–צבעים

 גוון בהיר/אם הנתון על הגרף ללא ציר–צירים

לעצב את התרשים



לבן זה בסדר



DATA STORY
שלבים3-ב

01
למצוא את 

השורה התחתונה

02
לבחור ולעצב  

את התצוגה

03
לספר את  

הסיפור



5%

63%

זוכרים נתונים

זוכרים סיפורים

מספרים
לשכלנכנסים

פוריםיס
ללבנכנסים



מי הגיבור 
ומי היריב 

?בדאטה



THEסטורי

התחלה

דמויות, הקשר, רקע

הסתבכות

משהו קורה והעניינים מסתבכים

פתרון

הקונפליקט נפתר



לספר את הסיפור



לספר את הסיפור



לספר את הסיפור



לספר את הסיפור



לספר את הסיפור




