
AI –  מה זה בעצם
ואיך זה משפיע  

?עלינו



?מהפכה או גימיק



?מהפכה או גימיק

!מהפכה



!מהפכה



!מהפכה



?הסיפוראז מה בעצם 

להפוך למומחים  

, למידהפיתוח , תכנות
עיצוב ועוד, שיווק

לתקשר כמו בן אנוש

בשפה טבעית וביעילות
ליצור או לעזור ליצור

,  וידאו, תמונות, טקסט
והרבה יותר  מוסיקה



?איפה השארתי את האוטו שלי



!הספר זוכר בשבילי–מהפכת הדפוס 



הזיכרון הקולקטיבי= הספריה 



מיקור חוץ של הזיכרון–הרשת 



יותר חכמים עם גוגל



מיקור חוץ של מיומנויות מסדר גבוה

מקור

https://www.themarker.com/career/2022-12-28/ty-article/.premium/00000185-57ed-d03c-a1ad-f7edb5740000


מיקור חוץ של מיומנויות מסדר גבוה

מקור

https://www.facebook.com/search/top?q=%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA %D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA


מיקור חוץ של מיומנויות מסדר גבוה

מקור

https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-12-28/ty-article-magazine/.premium/00000185-52d9-d481-abc5-d7fb09080000


מיקור חוץ של מיומנויות מסדר גבוה

מקור

https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-12-26/ty-article-opinion/.premium/00000185-4efd-d789-a995-6efd716c0000


לא פחות מטלטלה בשוק העבודה

מקור

https://www.businessinsider.com/computer-program-taught-itself-walk-run-play-soccְer-2017-8


לא פחות מטלטלה בשוק העבודה

מקור

קידוד ותכנות

UX-UIמעצבי 

יזמות ורעיונאות
עיצוב פנים

מאמנים ייעוץ פיננסי קופירייט ופרסום

,  תסריטאות, מחזאות
ספרות ושירה

מטפלים נפשיים

מפתחי למידה

ומספרי סיפוריםסטוריטלינג

יועצי קריירה

סוכני נדלן

https://www.facebook.com/groups/rotmil/permalink/3004435129859983/?mibextid=Nif5oz


?סיפורכזהולמה זה 

שיפור מתמידגישה לכל הידע בעולםמדבר כמונו

אינסופי יעיל וזול



בואו נכיר מקרוב איך זה עובד

AIטכנולוגיות 



המילה החשובה של השנה

PROMPT
הטקסט שאנו מספקים למכונה



CHAT GPTמה זה?
יצירת תוכן באמצעות  

PROMT :  טקסט חופשי
בצאט

?מה זה עושה
בונה כל טקסט נדרש 

.בכל היקף
סמינריונים  , שיעורי בית

!וגם פיתוח הדרכה CHAT GPT

https://chat.openai.com/chat


CHAT GPT–הגדרת משימה



CHAT GPT–  ניסיון ראשון



CHAT GPT–ניסיון שני



CHAT GPT–וככה זה נראה באנגלית

Write a lesson plan for half day workshop for middle managers on topic 
of critical thinking Include activities that promote student interaction, 
including self reflection exercises Organize lesson plan in a table Include 
afternoon coffee break



CHAT GPT–וככה זה נראה באנגלית

Write a lesson plan for half day workshop for middle managers on topic 
of critical thinking Include activities that promote student interaction, 
including self reflection exercises Organize lesson plan in a table Include 
afternoon coffee break



Time Activity Materials

9:00-9:30 Welcome and Introductions None

9:30-10:30 What is Critical Thinking?
Handouts: "Defining Critical Thinking" and 
"Critical Thinking Skills"

10:30-11:00 Break None

11:00-12:00
Applying Critical Thinking to Decision 
Making

Handouts: "Case Study: New Product 
Launch" and "Decision Making 
Worksheet"

12:00-1:00 Lunch None

1:00-2:00 Reflection and Self-Assessment
Handout: "Critical Thinking Self-
Assessment"

2:00-2:30 Afternoon Coffee Break None

2:30-3:30 Group Discussion and Case Studies
Handouts: "Group Discussion Questions" 
and "Case Study: Team Conflict"

3:30-4:00 Action Planning and Next Steps Handout: "Action Planning Worksheet"

4:00-4:15 Wrap-Up and Closing None

CHAT GPT–וככה זה נראה באנגלית



CHAT GPT–וככה זה נראה באנגלית

write a syllabus for a course in "Managing instructional design" which is a 
course for 2nd degree in colleges in Israel, in the faculty of Learning 
Technologies.

The course is 28 hours, it can be hybrid and should refer to the best 
practices of managing instructional design process in organizations and 
corporates in Israel



CHAT GPT–וככה זה נראה באנגלית



CHAT GPT–ומה עם התוכן עצמו?

–למשל תרחישים 

".בחר את התשובה הנכונה"בסגנון , צור תרחיש בין ספק שירות ובין לקוח1.
.אפשר לכל לומד לבחור תרחיש מתחום התוכן שלו2.
התחל את התרחיש בתיאור המקרה ולאחר מכן בקש מהלומד לחוות  3.

.דעתו



CHAT GPT–ומה עם התוכן עצמו?
You are making a Choose Your Own answer in a scenario between a service provider and a client.

Present a list of choices of Choose Your Own answer, and let me choose one or enter my own choice of 
industry and the character of the client and the service provider

After choosing the industry give a list of possible challenging interactions between a service provider 
representative and a client and wait for a response, or let me choose my own theme.

You will give the story a title. You will begin by describing the service representative that will be playing, 
including customer's name, age, and appearance. Choose an unusual or interesting name. Briefly describe 
the setting and world in which the story begins. Describe a tension, danger, or challenge that the service 
representative must confront.

You are going to create a story one passage at a time. After each passage you will provide a numbered list of 
choices and wait for a response. Include one emoji for each choice.

Eventually the story should conclude with success, death, or disaster.



למד אותי מתמטיקה
I want you to act as a math teacher. I will provide some 
mathematical equations or concepts, and it will be your 
job to explain them in easy-to-understand terms. This 
could include providing step-by-step instructions for 
solving a problem, demonstrating various techniques 
with visuals or suggesting online resources for further 
study. My first request is "I need help understanding 
how probability works."

מקור

https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts


למד אותי מתמטיקה
הסתברותאני צריך ללמוד 

שלבאותי שלב אחרי למד 1.

הטכניקותלי את הראה 2.

לי תרגילים ברמת קושי עולה הכן 3.

אותי להפניות נוספות כל פעם שצריך להעמיק  שלח 4.
בנושא כלשהו

מקור

https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts


המדריך לכתיבת פרומט

מקור

https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts


המדריך לכתיבת פרומט



NOLEJ מה זה?
מחולל לומדות וסביבות  

,  למידה דיגיטליות
באמצעות הזנה של 

קובץ או סרטון, טקסט

?מה זה עושה
:מכין לבד

לומדה עם שאלות  •
לוידוא הבנה

מילון מונחים•
קלפים מתהפכים  •

NOLEJ

https://www.youtube.com/watch?v=1hvtsMh8icE&ab_channel=NOLEJ
https://www.youtube.com/watch?v=1hvtsMh8icE&ab_channel=NOLEJ
https://nolej.io/


StoryWizardמה זה?
!מחולל ספרי ילדים

?מה זה עושה
בוחרים דמות ורעיון  •

מרכזי
מקבלים סיפור מאויר •

לילדים
אפשר גם לערוך•

StoryWizard

https://www.storywizard.ai/


AI/StoryWizard.mp4
AI/StoryWizard.mp4


ExcelFormulabotמה זה?
יוצר נוסחאות אקסל 

.באמצעות שפה טבעית
!לא צריך ללמוד אקסל

?מה זה עושה
מחלץ נתונים  •
יודע גם להסביר את  •

הנוסחה  

ExcelFormulabot

https://excelformulabot.com/




AutoDrawמה זה?
יוצר ומשפר שרטוטים

?מה זה עושה
משלים שרטוטים  •
,  ציוראפשרויות להוספת •

צורות , צביעה, טקסט
"צייר"בדומה לתוכנת 

AutoDraw

https://www.autodraw.com/


AI/AutoDraw.mp4
AI/AutoDraw.mp4


Descriptמה זה?
עורך וידאו אוטומטי  

שיודע לשפר וידאו וגם  
לקבל הוראות בשפה  

דבורה

?מה זה עושה
עריכה מתקדמת  •
אוטומטיותכתוביות •
עורך החוצה את כל  •

המממ-האהה ו
חברתיותברשתות שיתוף  • Descript

https://www.youtube.com/watch?v=P8kJRIq82EY&ab_channel=Descript
https://www.youtube.com/watch?v=P8kJRIq82EY&ab_channel=Descript
https://www.descript.com/


ELICITמה זה?
סריקה מאמרים של  

ספרות מקצועית  
ואקדמית באמצעות  
הזנת שאלת מחקר

?מה זה עושה
מספק רשימת מאמרים•
מסכם את עיקרי המאמר•
מבין גם בלי מילות מפתח•

ELICIT

https://elicit.org/




characterAIמה זה?
" דמויות"מחולל 

ומאפשר שיחה איתן  
בצורה חופשית

?מה זה עושה
מאפשר , מחולל דמות•

ללמוד על הדמות וכמובן  
לשוחח איתה

קיימת  , דמות היסטורית•
או פיקטיבית  

characterAI

https://beta.character.ai/




AI/characterAI.mp4
AI/characterAI.mp4


D-IDמה זה?
מחולל סרטון וידאו עם 

טקסט  , אווטר מתמונה
או אודיו 

?מה זה עושה
ניתן  MP4יוצר סרטון •

לעריכה עם דמות
מאפשר בחירת דמות או •

AIיצירת דמות 
יש גם מחולל תסריטים• D-ID

https://www.d-id.com/photo-to-video/?utm_term=brand-ad&utm_term=d-id&utm_campaign=Brand&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6149207258&hsa_cam=17780208183&hsa_grp=141566902480&hsa_ad=611130303518&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-369030435047&hsa_kw=d-id&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiA-8SdBhBGEiwAWdgtcNnVFKGBG7Jetzr_J5iUQSxr4SNduQOrU961qXGQA3l9opGpOVuNYhoC8lUQAvD_BwE




AI21מה זה?
מחולל תוכן טקסטואלי

?מה זה עושה
עורך טקסט בהתאם  •

לדוגמאות שמזינים
,  כותרות: עיבוד טקסטים•

הנחיות ועוד, שיווק

AI21

AI21.com/studio


Jasperמה זה?
מחולל טקסטים  
: שיווקיים ואחרים

מכיתוב שיווקי לתמונות  

?מה זה עושה
יוצר טקסטים שיווקיים  •

ומכירתיים מכל סוג 
!(כולל מכתבי אהבה)

שפות25-מתרגם ל• Jasper

https://www.jasper.ai/free-trial?_from=ads&fp_sid=1-g-CjwKCAiA-8SdBhBGEiwAWdgtcFEG5Tvd77xIN7_OPPfLjGvXKGt891nXHcJ52rJwbwIyhCcSNiyprhoCsp4QAvD_BwE


?מה זהמחוללי תמונות
מחוללי תמונות על  

(  PROMT)בסיס טקסט 
משלל סוגים

?מה זה עושה
יצירת תמונות•
עריכת תמונות •





















AI-שימושים ללמידה בעידן ה5

סיוע לתהליכי הזיכרון שלנו02טרנספר ואנלוגיות, העברה01

03
מניעת אשליית הידע המהיר  

(קרוגר-אפקט דאנינג)
הלומד המלמד והמעריך04

יזמות וחדשנות, יצירה05

מקור

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4300783


טרנספר ואנלוגיות, העברה. 1

אין סוף לדוגמאות

המושג אפליה  את הסבר –ספציפי את המושג בתחום תוכן המחש לי 1.
'הכלכלה וכו, החברה, מתקנת בתחום החינוך

השוואה בין מערכת כלי הדם ובין מערכת הכבישים והמחלפים  ערוך 2.
במדינת ישראל



סיוע לתהליכי הזיכרון שלנו. 2

אין סוף לבידול

צור שיר שיעזור לי לזכור את הטבלה המחזורית1.
כתוב סיפור שמדגים את החיים בצפון יהודה בתקופה הביזנטית2.



מניעת אשליה של הידע המהיר. 3

אין סוף לידע הנגיש

בדוק את כל הדוגמאות הקיימות1.
בדוק האם הכלל מתקיים בכל מקום2.
תן הרחבה מפורטת לכל שלב בתהליך3.



הלומד המלמד והמעריך. 4

AI-הלומד הופך למלמד ומאמן של ה

מעריך את מידת הרלוונטיות של מה שקיבל1.
מתקן את טעויות המכונה2.



יזמות וחדשנות, יצירה. 5

כחממה  "סיבוכים , החלטות, אילוצים–לעשות מניפולציה על חשיבת המכונה 
"לגידול רעיונות

תכנן לי מברשת שיניים לאסטרונאוט1.
מחומרים טבעיים בלבד2.
בעלות יותר נמוכה3.
ללא טעינה חשמלית4.



AI-שימושים ללמידה בעידן ה5

סיוע לתהליכי הזיכרון שלנו02טרנספר ואנלוגיות, העברה01

03
מניעת אשליית הידע המהיר  

(קרוגר-אפקט דאנינג)
הלומד המלמד והמעריך04

יזמות וחדשנות, יצירה05

מקור

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4300783


?אז מה היה לנו



?מה זה?ואיפה למצוא עוד
מאגר מתעדכן ברמה 

AIיומית של כל כלי ה

?מה זה עושה
מנוע חיפוש המאפשר לסנן את  

רמת  , התוצאות לפי סוג היישום
פופולריות ועוד  

futurepedia

https://www.futurepedia.io/


?ואיפה למצוא עוד

מכון מופת

https://macam.ac.il/category/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA/


?ואיפה למצוא עוד

The Generative AI Landscape for Learning Designers

https://drphilippahardman.substack.com/p/the-generative-ai-landscape-for-learning


?ואיפה למצוא עוד

The Generative AI Landscape for Learning Designers

https://drphilippahardman.substack.com/p/the-generative-ai-landscape-for-learning


!רבהתודה 
Take Awaysמקווה שלקחת הרבה 

מוזמנים לפגוש אותנו  
–בפייסבוק ובאינסטוש 

"מתודיקה"תחת השם 

עידו צדוק
054-6789308


