
 
 

 
 

    UI \UXקורס 
 
 
Description 
 

 תה סביב טכנולוגיה, היום היא סביב המשתמשיםים בעבר בניית מוצר היע

 והצרכים שלהם.  

צריכים להבין את  אנחנו –לכן כדי ליצור אפליקציה שלא תעלם בשוק שופע 

צרכיהם לצורכי  איזון עדין בין  המשתמשים שלנו ולהתאים להם את המוצר תוך כדי

 העסק.

 נלמד כיצד לאפיין מוצרים  UI UXבקורס 

 נלמד לפתח ראייה ביקורתית ולבחון מוצרים לפי עקרונות חווית

 המשתמש, פסיכולוגיה קוגניטיבית ויסודות עיצוב ממשקים. 

 נכיר מתודולוגיות עבודה שונות וסוגי מחקר שונים, ונקבל כלים לבניית

 מוצר אינטואיטיבי ושמיש.  

 נפתח את הראש לעולמות תוכן שונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  מבוא לחוויית משתמש

 מהי חוויית משתמש ומה המקורות למושג? 

 מה החשיבות של חווית המשתמש בכל מוצר

 שאנו יוצרים? 

 מהם העקרונות ליצירת חוויית משתמש

 אופטימאלית? 

 

Figma 

 פרוטוטייפינג״, הכרות קצרה עם המושג ״כלי 

 מה הכלים הנפוצים בשוק.

 ויצירת משתמש, הכרותFigma התקנה של 

רת פריימים ודפים, יצירת  עם סביבות העבודה השונות בתוכנה, יצי־

 שלהם, עבודה עם טקסט, תמונות ואפקטים אובייקטים ועריכה

 Components, Constrains, Layout Grid , 

Auto Layout, Prototyping basics 

Sharing עם הלקוח, עם המפתח ועם   הכנת קבצי העבודה שלנו לשיתוף

 כלל בעלי העניין

 המעורבים בפרויקט 

Figma שלWhiteboard  – – כלי הFigJam 

 לבריינסטורמינג ויצירת תרשימי זרימה

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  גשטלט ותהליכים קוגניטיביים

מיושמים ומשפיעים על הכוונת  הכרת עקרונות הגשטלט, כיצד 

 המשתמש בסביבה הדיגיטלית 

פסיכולוגיה קוגניטיבית, כיצד מתקבלות החלטות והבנת האינטראקציה 

 הדיגיטלית ומערכות   בין אדם לסביבה

 

  ארכיטקטורת מידע 

יוצרים מערכי ניווט   מהם המודלים ליצירת ארכיטקטורת מידע, כיצד

 שיאפשרו התמצאות וביצוע

 פעולות בקלות ובמהירות. 

 ממשק דיגיטלי מהם סוגי הפקדים השונים המשמשים לבניית

 ממשק משתמש בבניית Atomic Designהכרת מתודולוגיית 

Style guide ומה זהDesign system ומה חשיבותם  מה זה 

 

Commerece-e    

וכיצד הקנייה המסורתית  מה ההבדלים בין חווית קנייה אונליין לחוויית

 טובה בפלטפורמות השונות )דסקטופ, מובייל, מייצרים חוויית קניה

 טאבלט( נעמיק את ההבנה כיצד בונים

 

  שיבה עיצוביתח

משפיע  Design thinkingתהליך    וכיצדUser centered designמה הכוונה 

 ומסע לקוח  אפיון עיצוב ופיתוח מוצר, ומהם מפות אמפתיה על תהליך



 
 

 
 

 

 

  מקדים מחקר 

כולל בתהליך פיתוח  נבין את חשיבותו של המחקר המקדים ומה הוא

 המוצרים

  – שים בכל אחת מהם   נלמד את שיטות המחקר השונות ומתי משתמ־ 

 כיצד עורכים שאלון וכיצד

אובייקטיבי ונחוץ לאפיון   מתכננים ראיון ומה שואלים כדי להגיע למיידע

 המוצר 

 

 טרנדים ומקורות השראה + דיגיטליאתיקה בעיצוב מוצר 

ובאחריות המוטלת על   נכיר בכוח שיש למאפייני ומעצבי מוצר דיגיטלי

 כתפיהם

העומדות בפתחנו כמעצבי  ונדון באפשרויותDark patternsנלמד מהם 

 חוויית משתמש

נכיר את הטרנדים העדכניים בתחום ואת מקורות ההשראה והידע שכדאי 

 כנולוגי וגם בפן העיצוביבפן הט לעקוב אחריהם גם

 

 

 

 

 


