
קובץ הנחיות

נראות המותג וסביבות הלמידה במרכזי דיגיטלי

בית למדע וחדשנות בקהילה



דיגיטלימטרתו של קובץ הנחיות זה היא שמירה על אחידות שפת המותג והשפה העיצובית של מרכזי  החדשים.
הקובץ מכיל הנחיות לגבי עיצוב מרחבי הלמידה וסביבתם.

, לקבל רעיונות והכוונה עיצובית כללית על מראה הסביבה הלימודית, דיגיטליניתן להתרשם מהשפה החזותית של עיצוב מרחבי 
הריהוט והאיבזור הנדרש לשימוש.

במטרה להקל על יישום השימוש בתכנים המובאים בקובץ, מכיל הקובץ הדגשה (ליד האלמנטים השונים)
או  ליישום במרחב הלמידה. המלצההמגדירה  חובה 

לצורך קבלת סיוע בעיצוב או בהפקת אלמנטים ובנוגע לשאלות בנושאי עיצוב המרחב ניתן ליצור קשר עם חברת נצר דגן בע”מ.
פרטים ליצירת קשר ניתן למצוא בעמ’ 19 בקובץ ההנחיות. 

המלצהחובה

רקע



שלט חוץ
מיקום: קיר חיצוני

הערות: מומלץ לצרף ללוח את לוגו הרשות המקומית. ניתן לערוך את מידות הלוח. מומלץ להפיק 2 שלטי חוץ.

חובה



משרד המדע והטכנולוגיה מוביל את הקדמה והחדשנות בישראל

ופועל לצמצום הפערים הדיגיטליים בקרב הציבור בישראל על כל רבדיו.

פרוייקט אוריינות דיגיטלית שם למטרה להקנות ידע, מיומנויות

והרגלי שימוש במחשב ובאינטרנט.

לה�גיש את השימוש בשירותי ממשל, בשירותים ציבוריים ובמאגרי המידע

המקוונים באמצעות הדרכה, סיוע ועידוד.

משרד המדע והטכנולוגיה- מוביל קדמה מדע וחדשנות לכולם.

בית למדע וחדשנות בקהילה

לוח חזון הפרויקט
מיקום: קיר במבואת הכניסה

הערות: ניתן לערוך את מידות הלוח בהתאם למיקומו במרכז הלמידה

חובה



לוח לוגו- פנים
מיקום: קיר במבואת הכניסה או במבואה המרכזית. יותקן על קיר צבעוני

הערות: ניתן לערוך את מידות הלוח בהתאם למיקומו במרכז הלמידה

חובה



1
“Tell me and I forget.

Teach me and I remember.

Involve me and I learn.”
Benjamin Franklin

“מה שחשוב זה לא להפסיק לשאול.”
אלברט אינשטיין

מיתוג דלתות ושילוט מוטיבציה במרחב
מיקום: ציפוי דלתות הכיתה במדבקה ממותגת וממוספרת, שילוט בועיות על קירות מבואה

הערות: יש לשלב בועיות דיאלוג בעלות תוכן מעורר השראה מתוך לקט ציטוטים קיים (לפחות 10 יח’). ניתן להוסיף ציטוטים.
את מידות הבועיות ניתן לערוך בהתאם למיקומן במרכז הלמידה.

חובה

דלת כיתה- צד פנימי



שילוט מוטיבציה במרחב
מיקום: בועיות על קירות מבואה מרכזית ובמרחבים שונים במרכז הלמידה

הערות: יש לשלב בועיות דיאלוג (לפחות 10 יח’) בעלות תוכן מעורר השראה מתוך לקט ציטוטים קיים. ניתן להוסיף ציטוטים.
את מידות הבועיות ניתן לערוך בהתאם למיקומן במרכז הלמידה.

חובה

“Tell me and I forget.

Teach me and I remember.

Involve me and I learn.”
Benjamin Franklin

“סוד ההצלחה הוא דבקות במטרה.” 
ב�ג'מין ד'ישראלי

"השיגו את המיטב מעצמכן,
על ידי כך שתהפכו ניצוצות קטנטנים של הזדמנות,

ללהבות גדולות של הישגים".
גולדה מאיר

“אדם שאף פעם לא עשה טעות,
אף פעם לא ניסה שום דבר חדש.”

 אלברט אינשטיין

“I am a great believer in luck,
and I find the harder I work,

the more I have of it.”
 Thomas Jefferson

“לכולנו יש יכולת.
ההבדל הוא איך אנחנו משתמשים בה.”

סטיבי וונדר



הצעה לעיצוב חלל הלמידה וסידור הריהוט לשתי כיתות
מיקום: כיתות לימוד

הערות: מומלץ לעשות שימוש בעמדות עבודה בשני גבהים

שידת אפסון והגשה 

שולחן מחשבים גובה 74

שולחן מחשבים גובה 90

שולחן מדריכים

לוח חכם 

המלצה

כיתה 2 כיתה 1



הצעה לסידור כיתה
מיקום: כיתה 1

הערות: מומלץ לעשות שימוש בעמדות עבודה בשני גבהים

המלצה



המלצה הצעה לסידור כיתה
מיקום: כיתה 1

הערות: מומלץ לעשות שימוש בעמדות עבודה בשני גבהים
יש לשים דגש על העברת חיווט כבלי החשמל והמחשבים באופן בטיחותי וברמה עיצובית נאותה



הצעה לסידור כיתה
מיקום: כיתה 1

הערות: מומלץ לעשות שימוש בעמדות עבודה בשני גבהים

המלצה

לוח מחיק מגנטי

מסילת תלייה לדפי הודעות או הנחיות

מסילת תלייה לפוסטרים מתחלפים

שולחן בר

שידת איפסון



הצעה לסידור כיתה
מיקום: כיתה 2

הערות: מומלץ לעשות שימוש בעמדות עבודה בשני גבהים
לצורך תלייה ותצוגה של פוסטרים או דפים מומלץ לעשות שימוש בפתרונות חדשניים כגון מסילות תלייה\תצוגה

המלצה



הצעה לסידור כיתה
מיקום: כיתה 2

הערות: מומלץ לעשות שימוש עמדות עבודה בשני גבהים

המלצה



הצעה לסידור כיתה
מיקום: כיתה 2

הערות: מומלץ לעשות שימוש עמדות עבודה בשני גבהים

המלצה

לוח מחיק מגנטי

שולחן בר

שידת איפסון

מסילת תלייה לדפי הודעות או הנחיות

מסילת תלייה לפוסטרים מתחלפים



0619

0975 1108 0773

0029 0636

טבלת צבעים לקירות מרכזי דיגיטלי
מיקום: קירות המרחבים השונים, קירות כיתה, קירות מרכזיים מודגשים

הערות: טבלת הצבעים מבוססת על מניפת צבעי הקיר של נירלט. ניתן להשתמש בצבעים של יצרנים אחרים תוך שמירה על אחידות הגוונים.
את בחירת הצבע יש לבצע בהתאם לגוונים מקטלוג נירלט המובאים בדף זה.

חובה



כיסאות 
מיקום: כיתות הלימוד

הערות: דגם הכיסאות שלהלן מומלץ לשימוש לאחר ש�בדקה איכותו והתאמה לפרויקט.
ניתן להחליף את דגם הכסא במוצר באיכות מקבילה וזאת בתיאום עם מעצב הפרויקט ולאחר קבלת אישורו לדגם החליפי

המלצה

Q5 כסא ברQ5  כסא



פתרונות תלייה ותצוגה
מיקום: כיתות לימוד

הערות: מומלץ לעשות שימוש באמצעי תצוגה המאפשרים הצגה והחלפה קלה של תכנים, הנחיות ופרסומים.

המלצה

הרשמה לקורס פוטושופ

מסילת תלייה לדפי הודעות והנחיות לפעולה מסילת תלייה לפוסטרים מתחלפים



פתרונות תלייה ותצוגה
מיקום: מרחבי מרכז הלמידה

הערות: לשילוט אלמנטים קבוע, מומלץ לעשות שימוש באמצעי תצוגה תלויים מתקרת המרחב.

המלצה

שילוט אזורים שתלוי מהתקרה

חדר לימוד  1חדר לימוד  2



פרטים ליצירת קשר

ניהול פרויקט דיגיטלי: אמנת ניהול ומערכות בע”מ
 lior@amanet.co.il :אשת קשר: ליאור לוי גילור     טל’: 052-857782     מייל

יעוץ, תכנון, עיצוב, וליווי פרויקט דיגיטלי: נצר דגן בע”מ
www.nezerdagan.com

odednezer@gmail.com :איש קשר: עודד נצר      טל’: 054-2077771      מייל



תודה מראש על שיתוף הפעולה

בית למדע וחדשנות בקהילה
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