
 
 
 

 הסילבוס נתון לשינויים 

 משתמש וחווית ממשק אפיון UXסילבוס קורס 
 דביר מעוזמרצה: 

 

 אודות הקורס

 משתמשים שאנשים למוצר רעיון הופכים איך? מאיתנו אחד כל על משפיעה היא ואיך משתמש חוויית מהי
 ?טובה משתמש חוויית עם דיגיטליים מוצרים מתכננים איך? המשתמש חוויית על דגש לשים חשוב ולמה בו

 המשתמשים את לאפיין נלמד ,המשתמש חוויית מושתתת עליהם העקרונות את נלמד בקורס
 זאת ונעשה ובמובייל בדסקטופ החוויה בין ההבדלים על דגש נשים, עצמו המוצר ואת הפוטנציאליים

 מעשי תרגול עם המשולב מקיף תיאורטי מידע של לימוד באמצעות

 
 מטרות הקורס

 התחום של מעשי תרגול עם המשולב מקיף תיאורטי מידע לימוד

 תוצרי הקורס:
 כיתתיים בפרויקטים ידנייםWireframes   מסכים שרטוטי

 

 למי מיועד הקורס

 אליו כנסילה ורוצים אותם מעניין שהתחום אנשים, שלהם הידע את להרחיב שרוצים ויזואליים מעצבים

 

 דרישות הקורס

 טובה ברמה . אנגלית1
 ובמובייל באינטרנט יומיומי . שימוש2
 

 .וכלי כתיבה יש להגיע לשיעורים עם מחשב נייד

 
 פרויקט והשלמת מהמפגשים 80% של לנוכחות בכפוף, אקסטרא מטעם תעודה תוענק הקורס לבוגרי
 .מסכם

 
 

 פירוט תכני הקורס )סילבוס(

 Web -כל השיעורים מלווים בדוגמאות רבות מעולם המובייל וה ●
 ברוב השיעורים יש תרגילי כיתה, את חלקם יוכלו הסטודנטים לצרף לתיק עבודות ●
 תהיה עבודת גמר אחת שעליה יעבדו הסטודנטים בבית ●
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 יתכנו שינויים בתכנים תוך כדי תנועה, בהתאם להתקדמות ולידע של הסטודנטים ●
 בסדר השיעורים ייתכנו שינויים ●

 

 : הכרות עם עולם חוויית המשתמש1שיעור 
בבסיס כל חווית משתמש קיימים עקרונות אוניברסליים שנשענים על תפישות והרגלים אנושיים. 

היסטוריה, הכרות עם מונחים,  -בשיעור זה נערוך הכרות ראשונה עם עולם ממשק וחוויית משתמש 
  UI -ל UXויית משתמש וגם.. נעשה סדר בהבדלים בין הגדרות ועקרונות בסיסיים של אפיון חו

 
 : בשביל מה/בשביל מי המוצר הזה?2שיעור 

הצורך בפיתוח מוצר דיגיטלי מתחיל מרצון לספק מענה לאתגר. בשיעור זה נדבר על חשיבות הגדרת 
ת האתגר, הגדרת מטרות המוצר הן בראיה עסקית והן אל מול השוק בו המוצר פועל ומציאת פתרונו

 אפשריים. חלק מהשיעור יעסוק במציאת פתרונות לאתגרים בצורה מעשית.
 

 : הכרות עם המשתמש 3שיעור 
כמאפיינים, עלינו להכיר את קהל היעד של המוצר, את הצרכים ואת נקודות הכאב של קהל יעד זה. 

רות עם מחקרים הם אבן הבסיס עליו נשענות ההחלטות האיפיוניות של מוצר. בשיעור זה נערוך הכ
כלי מחקר שונים, החל ממחקרי שוק והכרות עם מתחרים וכלה במחקרי משתמשים, נכיר לעומק את 

וניעזר בכלים כדוגמת פרסונות ותרחישי משתמש להגדרת  User Centered Designמתודולוגיית 
 צרכי המשתמשים.

 
 : ארכיטקטורת מידע ומודלים בניווט4שיעור 

חשוב לאין ערוך: איך מחליטים על מבנה? איך יודעים  -להתמצא מבנה המסך שבו המשתמש צריך 
איזה רכיב חשוב יותר, מה להדגיש יותר ומה פחות? איך נגיש למשתמש את מה שהוא מחפש בצורה 

הברורה והפשוטה ביותר? בשיעור נסקור את הדרכים ליצירת רשימת דרישות מהמוצר ורשימת 
 ותר.תכולה שתשרת את המשתמש בצורה הטובה בי

 
 : המאפיין ומסמכי האפיון5שיעור 

מהו תפקיד המאפיין בארגון ומול אילו גורמים הוא עובד? מה ההבדל בין מאפיין למעצב? בשיעור זה 
נדון בחשיבות שלהם, למי הם  -נכיר את תפקידו של המאפיין וכן שיטות וכלים ליצירת מסמכי אפיון 

ופרוטוטייפ שונים,  Wireframesרוך הכרות עם כלי מיועדים ואיך מארגנים אותם בצורה נכונה. נע
 נסקור את הכלים המקובלים בשוק ונתנסה בשרטוטי מסכים.

 
 : חוויית משתמש במובייל6שיעור 

 Mobile first, יתרונות וחסרונות המסך הקטן, מהי שיטת Web -ההבדלים בין תכנון למובייל ותכנון ל
, אפליקציות Nativeהמובייל השונים: אפליקציות ומתי משתמשים בה? נלמד להכיר את מוצרי 

היברידיות ואתרי מובייל; נסקור עקרונות מנחים בעיצוב למסך הקטן, נכיר אלמנטים עיצוביים 
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אוניברסליים ואת השימוש בהם, נכיר תבניות עיצוב, מחוות ואת חשיבות עיצוב תנועת הרכיבים על 
 המסך לחוויית משתמש טובה.

 
 XDשיעורי תוכנת : 7+8 יםשיעור
, עקרונות בניית מסכים, יצירת פרוטוטייפ ואינטראקטיביות, שימוש בכלי לבניית XD-מבוא ל

 ויירפריימים
 

 קונספט :9שיעור 
בתפקיד הראשי בשיעור הזה: ניירות ועפרונות. נלמד כיצד ליצור קונספט למוצר דיגיטלי, דרכי עבודה 

 ולמה לא להיתפס על הרעיון הראשון שעולה בראש. שיעור שברובו תרגול מעשי בכיתה.
 בשיעור זה נערוך הצגת אמצע של עבודות הגמר. 

 
 : תהליכי משתמש10 שיעור

וחשיבותו ונכיר  On-Boarding -בשיעור זה נלמד את תהליך ה -אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני 
 כלים ליצירת תהליכי משתמש פשוטים ונכונים עבור המוצר שאנחנו מתכננים.

 בשיעור זה נערוך הצגת אמצע של עבודות הגמר. 
 

 Wireframe -מרעיון ל -: סדנה מעשית 11ר שיעו
 

 // מישחוק : נגישות12שיעור 
: אנשים עם מוגבלויות כאלה ואחרות, מהווים אחוז גבוה מכלל האוכלוסיה. מהו חוק 1נושא 

 הנגישות?  כיצד אנחנו מתכננים חוויית משתמש נגישה? על אילו עקרונות צריך לשמור?
: מהו מישחוק? מתי משתמשים במישחוק? למה חשוב )לפעמים( לשלב מישחוק במוצרים 2נושא 

 תכננים?שאנחנו מ
 

 : מקורות השראה ולימוד עצמי; תיק עבודות של מאפיינת13שיעור 
העקרונות הבסיסיים של חוויית המשתמש אינם משתנים. אבל הטרנדים כן. העולם של היום הוא לא 

העולם של מחר ובשיעור הזה נלמד איך להישאר עם היד על הדופק, אחרי מי עוקבים ואיך 
 זמן. מתעדכנים בעולם שמשתנה כל ה

וגם: איך תבנו תיק עבודות עוד לפני שהתחלתם לעבוד, עוד לפני שיש לכם ניסיון? בשיעור זה נדון 
 בדרך שבה אפשרי להציג את היכולות שלכם. 

 
 :  תרגיל סיכום והצגת עבודות גמר14שיעור 

וניתן בשיעור האחרון נערוך תרגיל שמסכם את מה שלמדנו, נציג את עבודות האפיון שלכם, נקבל 
 (-פידבקים ונגיד יפה שלום ובהצלחה :
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 לו"ז הקורס

 הערות שעות יום תאריך מפגש

  21:00 - 18:00  א  15/03/2020 1
  21:00 - 18:00  א  22/03/2020 2
  21:00 - 18:00  א  29/03/2020 3
 שבוע הבא חופשת פסח -לב שימו 21:00 - 18:00  א  05/04/2020 4
  21:00 - 18:00  א  19/04/2020 5
  21:00 - 18:00  א  26/04/2020 6
  21:00 - 18:00  ג 05/05/2020 7
  21:00 - 18:00  ג 12/05/2020 8
  21:00 - 18:00  א  17/05/2020 9

  21:00 - 18:00  א  24/05/2020 10
  21:00 - 18:00  א  31/05/2020 11
  21:00 - 18:00  א  07/06/2020 12
  21:00 - 18:00  א  14/06/2020 13
  21:00 - 18:00  א  21/06/2020 14

 
 05.07.20+  28.06.20 כיםבתארימו השלמה במקרה של ביטול מטעם אקסטרא יתקיי י*שיעור

 
 


