
 
 
 

 משתמש וחווית ממשק אפיון UXסילבוס קורס 
 דנון איריסמרצה: 

 

 אודות הקורס

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

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

 מעשי תרגול עם המשולב מקיף תיאורטי מידע של לימוד באמצעות זאת ונעשה

 
 מטרות הקורס

 התחום של מעשי תרגול עם המשולב מקיף תיאורטי מידע לימוד

 תוצרי הקורס:
 ובמובייל בדסקטופ נראות עם Wix פלטפורמת על מלא אתר. 1
 כיתתיים בפרויקטים ידנייםWireframes   מסכים שרטוטי. 2
 

 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

 
 אודות המרצה

 רב ניסיון. דיגיטליים למוצרים משתמש וחוויית ממשק ביצירת מעשור למעלה כבר עוסקת, דנון איריס
 פיתוח  YIT -בחברת UI/UX תחום ניהול, חדשניים דיגטליים פרויקטים וביצירת התוכן תחום בניהול שנים

 חדשים מוצרים תכנון, במרכז שלו והחוויה צרכיו, המשתמש את שמעמידים ממשקים יצירת, קונספטים
 רבות אפ-סטרט וחברות גדולות חברות מול קיימים מוצרים עבור וייעוץ



 
 
 

 פירוט תכני הקורס )סילבוס(

 תרגילים שם השיעור שיעור

1 
 ממשק עולם עם ראשונה הכרות...ו ציפיות תיאום, הכרות
+  בסיסיים ועקרונות הגדרות, היסטוריה – משתמש וחוויית

 תפקידו ומה המאפיין מיהו
 Wix פלטפורמת על אתר להקמת נושא בחירת

2 

User centered design 
 ;ליישום דוגמאות, וחשיבותה המתודולוגיה

 פרסונות בניית, מידע באיסוף שיטות על קצר מעבר
 החלטות לקבלת כבסיס משתמשים וסיפורי

 עבור לטלוויזיה רחוק שלט תכנון: כיתה תרגיל
 סבתא

 
 קבוצה כל. לשניים תחולק הכיתה: מתמשך תרגיל
 .השיעור במהלך עליו לעבוד נושא תקבל

 
 Wix  בפרויקט ליישום תכנון בבית:

3 

 הוא מדוע? האפיון מסמך מהו :אפיון מסמך
? להכיל צריך הוא ומה כזה מסמך מייצרים כיצד? חשוב

 ויצירת מסכים שרטוטי ליצירת תוכנות עם הכרות
 פרוטוטייפ

 
 קונספט ויצירת בסיסיים עקרונות :ממשק תכנון

  - ב לפרויקט אפיון מסמך יצירת :מתמשך תרגיל
Wix 

 
 במסמך ויישומו קונספט כתיבת: ראשון שלב

 האפיון

4 

 :הממשק תכנון
 ;תכולה רשימת בניית
 חשיבות? חשיבותה ומה מהי  – מידע ארכיטקטורת תכנון

 החיפוש חשיבות; שונים ניווט סוגי עם והכרות הניווט

 

5 

 :הממשק תכנון
, תכונותיהם, אתרים ליצירת המשמשים רכיבים עם הכרות

 .בהם לשימוש והשראה התנהגותם
 ;הממשק בתוך משתמש חוויית עקרונות של שילוב
 השראה מקורות עם הכרות

 הרכיבים הרלוונטיים בחירת Wix: פרויקט 

6 

 מהחוויה שונה היא במה :במובייל משתמש חווית
? במובייל טובה משתמש חוויית מייצרים איך? בדסקטופ

 אפליקציה בין ההבדל מה? להשתמש כדאי רכיבים באילו
 ?אחר או כזה בוחרים ומתי מובייל לאתר

 קיים אתר הפיכת: כיתה תרגיל
 מובייל לאתר

 
 Wix  - ב באתר מובייל פתרונות יישום

7 
 משתמשים ומתי מישחוק מהו (:גיימיפיקיישן) מישחוק

 ?יותר טובה משתמש לחוויית המישחוק תורם כיצד? בו

 חוויית העצמת: כיתה תרגיל
 באמצעות קיים באתר המשתמש

 מישחוק
 

 Wix -ב באתר מישחוק יישום

 באתרים, תוכן עתירי באתרים משתמש חוויית תכנון 8
 ובטפסים מסחריים

 בעיות בפתרון תרגילים סדרת: בצוותים עבודה
 קיימות ואפליקציות באתרים איפיוניות

, ליישומם והדרכים הנגישות חוקי? חשוב זה למה נגישות: 9
 נגישים לאתרים דוגמאות

 Wix - ב האתר על בכיתה עבודה



 
 
 

10 
 טרנדים אלו? הבאה בשנה UX  – ה עולם יראה כיצד

 ?צפויים
 UX- ה בעולם למתחילים עבודות תיק להכנת טיפים: וגם

 

11 
 , Wix- ב האתר על בכיתה עבודה

 הבסיסיים העקרונות על חזרה שמאפשר סיכום משחק
 

 

 פידבקים, גמר עבודות הצגת 12
 

 

 

 

 

 לו"ז הקורס

 שעות יום תאריך מפגש
 21:00 - 18:00  ג 26/02/2019 1
 21:00 - 18:00  ג 05/03/2019 2
 21:00 - 18:00  ג 12/03/2019 3
 21:00 - 18:00  ג 19/03/2019 4
 21:00 - 18:00  ג 26/03/2019 5
 21:00 - 18:00  ג 02/04/2019 6
 21:00 - 18:00  ג 09/04/2019 7
 21:00 - 18:00  ג 16/04/2019 8
 21:00 - 18:00  ג 30/04/2019 9

 21:00 - 18:00  ג 07/05/2019 10
 21:00 - 18:00  ג 14/05/2019 11
 21:00 - 18:00  ג 21/05/2019 12

 

 28.05.2019-ב ייערך אקסטרא מטעם שיעור דחיית/ ביטול של במקרה השלמה שיעור    

 


