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Create אודות

לאחר שנים של הכשרת אנשי מקצוע מובילים בתעשייה, החלטנו להקים את Create - בית ספר, מקצועי, מושקע ואיכותי המתמקד 

במקצועות המלווים את תהליך היצירה של מוצר דיגיטלי - אפיון חווית משתמש, עיצוב דיגיטלי, פיתוח Web, וניהול מוצר. סביב בית 

הספר, הקמנו Ecosystem ייחודי הכולל מסלולי התמחות בחברות, תמיכה בתהליכי גיוס עובדים, כנסים ואירועים מקצועיים, מתן 

.Create שירותים מקצועיים לחברות במסגרת הסדנה של

התשוקה והאהבה שלנו לתחום מגדירות את מידת ההשקעה שלנו בתלמידים, במצגות ובתכנים, בתרגילים, ובפידבק האישי שתקבלו 

על כל פרויקט ותרגיל שתגישו. הניסיון שלנו בתעשייה, מסייע לנו לבנות אתכם כאנשי מקצוע בסטנדרטים המתאימים לחברות 

המובילות בתחומן ולתהליכים העדכניים ביותר. 

התחומים בהם אנחנו מתרכזים נכון להיום הם:  

· בית ספר לאפיון חווית משתמש 

· בית הספר ללימודי עיצוב דיגיטלי 

FED Bootcamp בית הספר לפיתוח ·

· בית ספר לניהול מוצר 

Create reality - VR / AR - בית ספר ל ·

במסגרת תהליך ההקמה של Create, ביקרנו בבתי הספר הכי מעניינים בעולם, חקרנו מתודולוגיות לימוד חדשות ושילבנו את הניסיון 

המקצועי שלנו ושל בכירים בתעשייה לשם בניית תכניות לימוד מקיפות ואיכותיות. רתמנו את החברות הבולטות בתעשייה ואפיינו איתן 

את הרכיבים האנושיים וסט הקישורים שהן מחפשות אצל בתהליכי הגיוס. תהליך זה מאפשר לנו ליצור תכניות לימוד והכשרה 

המצליחות להביא לשילוב התלמידים בתעשייה. 

קבוצות הלימוד קטנות ומוקפות על ידי מרצים מעולים שעובדים בתעשייה בתפקידים בכירים. התלמידים עוברים הערכה מקצועית 

ואישית בתהליך ההרשמה כדי לוודא שהם אכן מתאימים לרמת התכניות ויכולים להפיק מהן את הערך לו הם מצפים. 

כל אחת מבתי הספר כולל פעילות ייחודית לקהילת אנשי המקצוע שלו, כאשר ההיכרות והניסיון שלנו בעבודה עם הקהילות השונות 

מאפשר לנו לעזור לאנשים לקבל הצעות עבודה, להצטרף או לגייס אנשי מקצוע לצוותים ראשונים בחברות סטארטאפ, וללמוד איך 

לעבוד עם אנשי המקצוע בתחום.

כל בית ספר מתחזק רשת קשרים עם החברות המובילות בתעשייה בארץ, אשר שותפות פעילות בתהליך קבלת החלטות לגבי מבנה 

הלימודים והתכנים הנכללים בהם, לפי הצרכים שלהן. באופן טבעי תכני הלימוד מתעדכנים כל הזמן, בדיוק כפי שקורה בתעשייה 

עצמה בכל רגע נתון. 

מעבר לתכניות הלימוד, אנחנו מאמינים בשיתוף ידע בקהילה המקצועית, ומארגנים הרצאות, האקתונים וכנסים מקצועיים. 

אנחנו נמצאים במשרדים שלנו בדרך כלל שישה ימים בשבוע, אתם מוזמנים לבקר ולראות על מה אנחנו עובדים. המשרדים ממוקמים 

ברחוב שאול המלך 37 בתל אביב, סמוך לשרונה, עזריאלי והקריה.
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 VR / AR - תכנית הכשרה מקצועית למפתחי חוויות ב
.Unity 3D מבוססת

 ,(AR) ורבודה (VR) תכנית הלימודים נבנתה על ידי צוות מקצועי בעל ניסיון עשיר בעולם פיתוח חוויות למציאות מדומה

בשיתוף החברות המובילות בתעשייה במטרה לייצר את תכנית ההכשרה המקיפה והאיכותית ביותר. 

התוכנית כוללת:
C# בשילוב תכנות מתקדם בשפת Unity 3D הכשרה מקצועית בפיתוח למנוע ·

 VR / AR ניסיון מעשי בפיתוח אפליקציות בסביבת ·

VR / AR - ל UX - רכישת כלים לייצירת חוויה נכונה ·

3Dmax נסיון במידול בסיסי עם ·

· נסיון בפיתוח סאונד 3D וצילום 360

GlassesUSA פרוייקט לחברת המשקפיים - WebGL - פיתוח ב ·

· הקניית מתודולוגיות עבודה נכונות ורכישת כלי מחקר מתקדמים לביצוע בדיקות

מה מקבלים?
ניסיון מקצועי כמפתח חוויות ל - VR / AR בסביבת לימודים מאתגרת וחדשנית. 

 ,2D אפליקצית 360, אפליקצית ,VR אפליקצית ,AR תיק עבודות עם מספר פרויקטים אישיים ברמה גבוהה: אפליקצית

.MAX פרוייקט ,WebGL ממשק מבוסס

מי אנחנו?
Create - בית ספר ללימודי המשך המתמחה בתחומי ה - Product במדיה הדיגטלית: אפיון ועיצוב חווית משתמש, פיתוח 

.VR / AR - עיצוב דיגיטלי ופיתוח ל ,Front End

למי זה מתאים?
מפתחים בעלי ניסיון, עם הבנה מרחבית טובה ותשוקה לטכנולוגיות מתקדמות.

דרישת סף: ידע מוקדם בפיתוח.

אם אתם מחפשים דריסת רגל ראשונה בעולם ההיי טק וחושבים שלימודי פיתוח חווית למציאות מדומה תפתח לכם את הדלת, 

התכנית הזאת היא לא בשבילכם. התכנית מיועדת למפתחים עם ניסיון ותשוקה לטכנולוגיות מתקדמות המחפשים להעשיר את 

סט הכלים המקצועי שלהם ולהיכנס למדיום החדש בזמן הנכון.

4
חודשים

144
שעות

2
ימים בשבוע

4
שעות ביום

(בשילוב סדנאות ביום שישי)21:00 - 17:00
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בשנים האחרונות העולמות הווירטואליים תופסים מקום הולך וגדל בחיי היום יום של כולנו. בעוד שהחברות הגדולות דוחפות את 

 Web השוק קדימה, מייצרות תכנים חדשים במקביל לפתרונות חומרה מתקדמים, רוב אוכלוסיית המפתחים נשארת מאחור בסביבות

ופיתוחים אפליקטיבים למסכי דו מימד. 

תכנית ההכשרה של Create Reality היא השער לעולם הווירטואלי החדש, עולמות המציאות המדומה והרבודה. במסגרת תהליך 

ההקמה, חקרנו מתודולוגיות לימוד חדשות ושילבנו את הניסיון המקצועי שלנו ושל בכירים בתעשייה לשם בניית תכנית לימוד מקיפה 

ואיכותית. רתמנו את החברות הבולטות בתעשייה בכדי לאפיין את הרכיבים האנושיים וסט הקישורים המסוים שהם מחפשות אצל 

עובדים אשר הן רוצות לגייס, ועל סמך הנתונים הקמנו תכנית לימוד והכשרה שתקנה לתלמידים את הידע, היכולות והניסיון המקצועי 

שיאפשר להם לפרוץ קדימה בתעשייה המתפתחת במהירות. 

במסגרת התכנית תלמדו פיתוח במנוע Unity 3D בצורה מעמיקה תוך שימוש בתכנות מתקדם בשפת #C ותרכשו ניסיון מעשי בפיתוח 

אפליקציות בסביבת VR ו - AR. תתנסו במידול בסיסי עם תכנת 3Dmax ופיתוח סאונד 3D במטרה להכשיר אתכם ולהקנות לכם 

מתודולוגיות עבודה נכונות הדרושות לעבודה משותפת עם צוות המוצר לפי הסטנדרטים של החברות המובילות בתעשייה. 

בעבר מתכנתים היו צריכים לדעת לכתוב קוד טוב בלבד אך ברגע שאנו מוסיפים את המימד הנוסף, מימד העומק, הצרכים משתנים 

ומאלצים את המתכנת לפעול בדרכים יצירתיות מתוך הבנה עמוקה של מהי "חוויה טובה" ואיך ליצור אותה תוך שימוש בעקרונות 

תכנות נכונים ושימוש בכלים פיזיקליים שיאפשרו למשתמש להרגיש כחלק אינטגרלי ושלם בעולם הווירטואלי. 

במסגרת התכנית תלמדו את כללי האפיון ליצירת חוויות. אנו נגע בפסיכולוגיה מאחורי העיצוב במרחב וניתן דגש על תהליכי מחקר. 

נלמד שיטות מתקדמות לבצע בדיקות A / B Testing, כיצד לתכנן בדיקות, מהם הכלים המשמשים אותנו ואילו סוגי בדיקות קיימות 

היום בשוק.

כל אלו יקנו לכם את היכולות להיות יוצרי החוויות, המשחקים והתכנים של "הדור הבא".

 .VR / AR - תכנית הכשרה למפתחי חוויות ב
רקע ומונחי בסיס
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השוק תופס תאוצה. בשנה האחרונה היינו עדים לכניסתם של כל חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם לתוך עולם ה - VR וחדירת 

הטכנולוגיה בהצלחה לתחומים רבים, הבולטים שבהם - רפואה, חינוך, בידור, עיצוב, אדריכלות, תעשיית הרכב וכמובן התעשייה 

הצבאית. פיתוח אפליקציות ויצירת תכנים למציאות מדומה ורבודה מסתמן כעתיד החזית הטכנולוגית. 

העתיד בטוח. כלים חדשים לצפייה ואינטראקציה עם מידע תלת ממדי מתפתחים בקצב מהיר. בין אם פייסבוק תשתלט על השוק עם 

Samsung ,Ouclus עם ה - Gear VR או Htc עם ה - Vive, זה לא באמת משנה. בין אם הטכנולוגיה הדומיננטית היא VR / AR או 
MR, פיתוח ועיצוב חוויות בתלת מימד כאן כדי להישאר. במנותק מהרכיב החמרתי אשר ישלוט בשוק, המדיום החדש מגיע וצוותי 

מוצר ותוכן יתאימו ויסתגלו לכללים החדשים. 

 

נוסף מימד. וזה משנה הכל . המעבר מאינטראקציה עם אובייקטים ב - 2D המוצבים מולנו על פני צג מחשב המוגבל פיזית, 

לאינטראקציה עם אובייקטים ב - 3D הנמצאים סביבנו במרחב, פותח המון אפשרויות יצירה. עם האפשרויות האינסופיות שטכנולוגיה 

מאפשרת לנו, ישנה סדרה של כללים מהותיים שחשוב לדעת בכדי שנוכל לכבד את הפן הפיזיולוגי של החוויה ולטפל במשתמשים 

בזהירות. 

הזדמנות להיכנס לתעשייה ברגע הנכון. התחום הזה הוא כל כך חדש שאתה יכול להיות בין הראשונים לעצב אינטראקציה ייחודית. 

 ?VR - ניתן להעביר למדיום החדש - חשבו לדוגמה איך יראה פייסבוק ב Mobile או Web כל קונספט אפליקטיבי מבוסס

עם זאת, שוק יישומי ה - VR עדיין פתוח ומחכה ל - Killer app והדבר מדרבן יזמים רבים להיכנס לתחום. החיפוש אחר מפתחים 

ומעצבים עם ניסיון ב - Unity 3D ממריא (ולא רק בחברות Gaming) וחברות טכנולוגיה מובילות מתקשות למצוא עובדים עם ניסיון 

במדיום החדש.  

Unity 3D. הנו מנוע פיתוח המשחקים הפופולרי ביותר בעולם כיום. הוא תומך בכל קסדות ה - VR / AR הנמצאות בשוק כיום ובכל 
הפורמטים העיקריים ל - 3D. למנוע יש עקומת למידה גבוהה המאפשרת בניית משחק בסיסי ללא צורך בכתיבת קוד. עם זאת, בכדי 

 .JavaScript - ו C# - להוציא את המיטב מהמנוע ולפתח אינטראקציות מורכבות אנחנו חייבים לצלול פנימה ולכתוב שורות קוד ב

ל - Unity יש פלטפורמת למידה נהדרת המציעה מגוון רחב של הדרכות באיכות גבוהה ונהנית מקהילה ענקית ומשאבים רבים 

הזמינים ב - Asset store. בספריית הנכסים, אתם יכולים למצוא מודלים פשוטים ב - 3D, פרויקטים שלמים, אודיו, כלים אנליטיים 

לניתוח, שיידרים, סקריפטים, חומרים, טקסטורות, ועוד ועוד.

במסגרת התכנית, נלמד על הכלים המתקדמים של Unity 3D ליצירת חוויות תלת מימדיות מורכבות כגון: שימוש במנוע הפיזיקאלי של 

התכנה, אפשרויות התאורה השונות, כלי האופטימיזציה, מנגנוני האנימציה, ניהול המשאבים של התכנה, עבודה בסצנות ועוד. 

Unity 2D. כ - 47% מהמשחקים ב - 2016 נבנו ב - Unity 2D. כולם משתמשים בו, החל מסטודיו אינדי, דרך חברות הבינוניות ועד 
 UX - 2 ונגע בD - במסגרת התכנית נעמיק ביכולות המערכת ב .Unity - לגדולות ביותר וישנם מקומות עבודה רבים הדורשים פיתוח ב

 .for Gaming

אנו מאמינים בלתת לתלמידים שלנו את סט הכלים השלם אשר יתרום להתפתחותם המקצועית ויסייע להם להיכנס לשוק העבודה. 
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One Men Show. עם מנועים גרפים מתקדמים, המפתח כבר לא מתחבא מאחורי שורות של קוד אלא מתקרב לצד הויזואלי, הבנה 
וקטורית וכישרון לתלת מימד הם כישורים הכרחיים גם למפתחים. צוותי מוצר עובדים באופן צמוד, ומהמפתח נדרשת הבנה עמוקה 

בעיצוב החוויה, Motion design וניסיון עם מודלים תלת מימדיים. בתעשייה שדוחפת את גבולות הטכנולוגיה זקוקים לאנשי מקצוע, 

גמישי מחשבה, עם כישורים מגוונים המסוגלים ליצור מחזור איטרציה מהיר כדי לבחון מגוון רחב של עיצובים אינטראקטיביים.

3Dmax. אחת מתוכנות הגרפיקה הממוחשבת התלת ממדית המוצלחות, המובילות והפופולריות ביותר בשוק, אשר היכרות אתה 
ושליטה בפונקציות השונות בה מהווה דרישת סף קבלה למקומות עבודה רבים, הבנה ושליטה בה תתרום רבות לאיכות עבודתכם.

במסגרת התכנית תצללו לעולם התלת מימד, תרכשו ניסיון במידול בסיסי עם 3Dmax תתנסו עם כלי אנימציה בסיסיים ויצירת 

אובייקטים. תלמדו על פוליגונים, טקסטורות, שיידרים ומידול בסיסי. אתם לא תהיו אמני תלת בסוף תכנית ההכשרה אבל אתם כן 

תדעו לדבר את השפה ותרכשו את הכלים הנכונים לעבוד עם צוות המוצר.

WebGL. הנה פלטפורמה נוספת להצגת תוכן תלת מימדי היושבת על גבי הדפדפן. היא מאפשרת לצייר צורות בתלת מימד על ידי 
שימוש בפקודות בשפת Javascript, הנרשמות בתוך מסמך HTML ומוצגת על גבי מסך המשתמש. בעזרת הפניה לאלמנט הקנבס, 

שהוא למעשה במה טכנולוגית לציורי גרפיקה בעמוד האינטרנט, ושימוש ב - API של WebGL בקוד ה - JavaScript, ניתן לגשת 

ישירות לרכיבי הגרפיקה בחומרה של המחשב ולהגיע לתוצאות גרפיות משוכללות. 

 .GlassesUSA תוך השלמת פרויקט לחברת WebGL - במסגרת התכנית תתנסו ביצרת גרפיקות ב

שומעים 3D. רואים 360. המיקום המרחבי של הקול הוא מה שנותן לו את ההיבט התלת מימדי ולמשתמש תחושה שהוא נמצא 

בעולם מציאותי. הצליל מאפשר לנו למצוא את המיקום של מקור הצליל בסביבת 3D וכאשר הצליל תואם את המיקום הגאומטרי 

שלו במרחב אנו נדע באופן אוטומטי היכן נמצאים הדברים גם בלי להזיז את הראש. במסגרת התכנית נלמד כיצד להסב את תשומת 

ליבו של המשתמש לפרטים מסוימים, לכוון את מבטו לכיוון הרצוי ולהוביל אותו בתוך העולם הווירטואלי.

וידאו 360 מאפשר למשתמש להסתכל לכל הכיוונים בכל רגע נתון ונותן תחושה אימרסיבית של נוכחות באותו הרגע. במסגרת התכנית 

נלמד כיצד לעבוד עם מצלמות 360 וליצור Spherical video אינטראקטיבי באמצעות תכנות אשר  "חותכות" ו"תופרות" את 

הצילומים השונים לידי ספירה כדורית מושלמת. 

הפסיכולוגיה מאחורי עיצוב במרחב. נלמד על הקשר בין פסיכולוגיה קוגנטיבית והתנהגותית לבנייה נכונה של אפליקציה. נבין איך 

 Sensor - המוח האנושי תופס את המציאות ובאילו דרכים אנחנו יכולים "לעבוד" עליו לשם יצירת חוויה מסוימת. נלמד ונתנסה ב

Fusion אשר גורם למשתמש להגיש שקוע בתוך המציאות החדשה. נכיר את המערכות הפיזיולוגיות המשפיעות על התפיסה 
החזותית שלנו, על תחושת הביטחון ועל ההתמצאות במרחב.
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UX ב - VR. המציאות המדומה אופפת את המשתמש, ועל עיצוב החוויה לתמוך ולשפר את תחושת הנוכחות של המשתמש בסביבה 
הווירטואלית. מחקרים רבים הנעשים בתחום הגדירו לנו כללי "עשה ואל תעשה" אשר נועדו לשמור על נוחות החוויה של המשתמש, 

אולם זהו רק קצה הקרחון. 

איך מנחים את המשתמש במרחב? איך צריך להראות ממשק תפריטים? איך שומרים על Sensor Fusion? ומהו הסנכרון הנכון בין 

Head Movement Tracker, Eye Tracker, Gesture Capture לבין העיצוב החזותי היוצר חוויה נכונה? אלו הן רק חלק 
מהשאלות המעסיקות את מעצבי החוויה והחברות המובילות בתחום, הן משקיעות משאבים רבים במחקרי UX ומפרסמות תכנים רבים 

בנושא. 

 Intel, Microsoft מגיעים מתפקידים בכירים בחברות המובילות בתעשייה דוגמת Create Reality צוות המרצים והיועצים של

ו - Magic Leap ומחזיקים בניסיון עשיר בתהליכי מחקר, אפיון חוויות ופיתוח טכנולוגיות ל - VR / AR ו - MR. הם ישתפו מניסיונם, 

יחשפו דילמות אפיון ותוצאות מחקר מפתיעות במסגרת סדנאות והרצאות אורח.

אנחנו מעודכנים ולכן גם אתם תהיו. מחקרים חדשים בתחום ה - UX למציאות מדומה מתפרסמים כל הזמן וזה תפקידינו לעדכן 

אתכם, את תוכנית הלימוד באופן קבוע ועל בסיס מתודולוגיות העבודה המקובלות בחברות המובילות בתחום.

מחקר. רוב חוויות ה - VR / AR מיוצרות בתהליך של ניסויי וטעייה ובדיקות חוזרות ונשנות על מספר משתמשים רבים בכדי לייצר 

חוויה אינטואיטיבית טובה. במהלך הקורס תחשפו לתהליכי מחקר אמיתיים (קצת סטטיסטיקה לנשמה) ונדגים כיצד הם שינו את 

עיצוב המוצר וגיבשו הגדרות לדמותו. נציג ונתרגל שיטות מחקר ברמות שונות של מורכבות: ראיונות עומק, תצפיות, T - test וניתוח 

תוצאות מכלי כריית נתונים וניתוח בדיקות. 

בדיקות. אחד השלבים החשובים ביותר בחייו של מוצר הוא שלב הבדיקות. בשלב זה אנו בוחנים את התוצר שלנו אל מול משתמשים 

 ,A / B Testing אמיתיים מתוך כוונה לשפרו וללמוד כמה שיותר על התנהגות המשתמשים. אנו נלמד שיטות מתקדמות לבצע בדיקות

כיצד לתכנן בדיקות, אילו כלים משמשים אותנו ואילו סוגי בדיקות קיימות היום בשוק. נלמד לא רק לבצע בדיקות מלאות אלא גם 

בדיקות פשוטות, זולות ומהירות שישרתו אותנו במצבים בהם לא יהיה לנו זמן או משאבים אך לא נרצה להתפשר על איכות המוצר. 

בנוסף, נלמד לערוך ביקורת מומחה על מוצרים קיימים ולנתח את הנקודות הבעייתיות בכל ממשק וכיצד יהיה נכון לשפרו.
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עלינו 

צוות המרצים של Create Reality מחזיקים בניסיון עשיר בפיתוח וניהול פרויקטים בתחום ה - VR / AR לחברות, לתעשייה הצבאית 

ולאיחוד האירופי.

 ,Intel ,Compedia ,Microsoft צוות היועצים אשר אגדנו סביבנו מגיעים מתפקידים בכירים בחברות המובילות בתעשייה דוגמת

ו - Magic Leap המחזיקים בניסיון עשיר בתהליכי מחקר, אפיון חוויות ופיתוח טכנולוגיות ל - VR, AR ו - MR.  אלו סייעו לנו בבניית 

תכנית הכשרה לפי הסטנדרטים הגובהים ביותר במטרה להכשיר אנשי מקצוע הבשלים להשתלב בשוק העבודה.  

התשוקה והאהבה שלנו לתחום מגדירות את מידת ההשקעה שלנו בתלמידים, במצגות ובתכנים, בתרגילים, ובפידבק האישי שתקבלו 

על כל פרויקט ותרגיל שתגישו. הניסיון שלנו בתעשייה, מסייע לנו לבנות אתכם כאנשי מקצוע בסטנדרטים המתאימים לחברות 

המובילות בתחומן ולתהליכים הנכונים והעדכניים ביותר כיום. 

אנו מקפידים להתעדכן ולעדכן בחידושים האחרונים בתחום. מרכז הידע שלנו מתעדכן באופן שוטף, ונגיש לתלמידים שלנו במהלך 

תכנית ההכשרה, וגם לאחר מכן, כבוגרי התוכנית.

הידע וניסיון הייחודי שלנו בתחום מתבטא ב:

· ניסיון בפיתוח עשרות מוצרים טכנולוגים למציאות מדומה ורבודה

· ניהול פרויקטים בתחום ה - VR / AR לחברות מובילות, סטארטאפים ולתעשייה הצבאית 

· הכרה עמוקה של התעשייה, הצרכים, הדרישות ומתודולוגיות העבודה העדכניות

· גיוס עובדים לתפקידי פיתוח

חיבור לקהילה 
 מעבר לתכניות הלימוד, אנחנו מאמינים בשיתוף ידע בקהילה המקצועית. אנו כותבים ומפרסמים תוכן איכותי, מארגנים 

הרצאות וכנסים מקצועיים ומשתפים פעולה עם קהילת VR.IL - הקבוצה הפעילה והגדולה ביותר בישראל.

Create המגזין של
המגזין שלנו Createmagazine.co.il מארח כותבים מובילים מהתעשייה בישראל ובעולם. אנו מאפשרים לתלמידים שלנו 

לכתוב במגזין תוך הנחיה, עריכה וליווי שלנו. מה שמאפשר להם לחקור נושאים לעומק, ללמוד, לעזור לקהילה ולהתבלט. 

 Create עמוד הפייסבוק של          
הדרך הטובה ביותר להישאר מעודכנים. אנו מפרסמים תכנים וכתבות תוכן איכותיות בנוגע לכל החידושים האחרונים בתחום, 

.VR / AR - ראיונות עם מובילים בתעשייה ותכנים לימודיים על פיתוח חוויות ב
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עמית שורצנברג מרצה 
עמית מוביל פרויקטים בתחום חדשנות מול חברות הטכנולוגיה המובילות 

בעולם, כוחות הביטחון והאיחוד האירופי ובשנים האחרונות אחראי על 

.Compedia הטכנולוגיה ומוצרי החדשנות בחברת

בשנים האחרונות עמית החליט לחלוק מהניסיון שצבר ומהחזון שלו לגבי 

עתיד תחום הפיתוח לטכנולוגיות מתקדמות ולקחת חלק בהכשרת הדור הבא 

של מפתחי החוויות  ל - VR ו - AR בארץ. עמית מגייס עובדים ומכשיר 

 .Compedia - במסגרת עבודתו ב Unity3D מפתחי

הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב על טכנולוגיות אינטראקטיביות  וחבר 

הנהלה בעמותת GameIS, קהילה המונה מעל 5000 חברים המהווה ארגון 

גג למפתחי המשחקים בארץ.

 IMALI MEDIA - שנמכרה ל STEPITAPP - שותף מייסד ב ·

· אחראי על צוות הפרויקט RUNWAY מול סמסונג העולמית

Forttriumph שותף בפיתוח המשחק ·

· ממארגני Global Game Jam האקתון המשחקים הגדול
  בעולם

עומר אייזנברג מרצה 
ראש צוות Innovation בחברת Compedia, במסגרת תפקידו עומר מפתח 

ומנהל פרויקטים ב - VR ו - AR לתעשייה ומציע פתרונות חדשניים בתחומי 

הדרכה לחברות וארגונים.

עומר הוא יוצא יחידה טכנולוגית של חייל המודיעין העוסקת בתיב"ם 

ופיתוח פתרונות טכנולוגיים ליחידות לוחמות מיוחדות. בשנת 2013 הכניס 

לראשונה את תחום המציאות המדומה והרבודה לצה"ל והחל בהנעת 

פרויקטים ומחקר בתחום, זכה בפרס ראש אמ"ן.

עומר, לשעבר אחד מחברי צוות ההקמה של חברת Dapulse, התחיל את 

דרכו בפיתוח לתחום הסימולציות המדעיות במכון ויצמן שם פיתח מודלים 

חישוביים לתופעות כימיות, פיזיקליות וביולוגיות תוך פיתוח מערכות בינה 

מלאכותית.

סגל התוכנית
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 Excell למתן 8 שנות ניסיון בעולם היזמות וההון סיכון. בשנתיים האחרונות משמש מתן כנציג הישראלי של הקרן האמריקאית

Partners ומוביל את פעילות הקרן בארץ. מתן הוביל השקעות בסך 6 מליון דולר בשלוש חברות טכנולוגיות, חלקם במסגרת 
.Umbrella Advisors העבודה המשותפת עם בנק ההשקעות

למתן ידע עשיר בטכנולוגיות לניתוח תמונה ודחיסת וידאו ובמסגרת תפקידו עם Excell היה שותף להשקעה בחברה 

האמריקאית Augmate העוסקת במציאות רבודה. מתן הוביל את צוות האנליסטים בתהליך ה - Due Diligence הטכנולוגי 

והיה אמון על הובלת העסקה. 

מתן היכרות מעולה עם התעשייה בארץ ובעולם, עם הדרישות והצרכים הטכנולוגיים בתחום. היא מונעת מתשוקה אמיתית 

לטכנולוגיות פורצות דרך והחיבור של אותן טכנולוגיות למשתמש ולחיי היומיום שלנו.

היום מתן, שותף מייסד ב - Create, משמש כסמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה ומוביל את חטיבת המציאות המדומה 

Create Reality. מתן מחזיק בתואר משולב במשפטים וכלכלה, בעל רקע במשפט מסחרי ומונע מאהבה לטכנולוגיות 
.(Virtual Reality תנסו לדבר איתו על)  מתקדמות

מתן רביזדה
Create - מנהל התוכנית, שותף מייסד ב
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2D תומר ברקן -  מרצה
תומר מחזיק ב - 12 שנות ניסיון בתכנות, חמש מתוכן עסק ביצירת משחקים 

ב - Unity3D. הוא אוהב ללמד ומרבה להרצות באירועים טכנולוגים, הוא 

חבר פעיל בקבוצת מפתחי Unity הרשמית בישראל ואחד מחלוצי האינדי 

הישראלי. 

תומר הוא המייסד של סטודיו המשחקים Suncrash, והיוצר של משחק 

האינדי Judgment: Apocalypse Survival Simulation שנמכר כיום דרך 

.Steam

אלון קפלן  מפיק מוסיקלי ומנהל הפקות סאונד
אלון הוא המפיק מוזיקלי עבור JoyTunes, ומנהל הפקות סאונד 

המתמקדות במדיה, קולנוע ומשחקי מחשב לחברות בארץ ובעולם.

אלון מרצה לעיצוב סאונד בתכניות הכשרה למפתחי משחקים ומרצה 

בכנסים ברחבי העולם.

אלון הלחין סאונד ליותר מ - 40 סרטים עבד על יותר מ - 50 משחקים 

ומקפיד על סאונד מקורי וייחודי בכל פרויקט.

 3Dmax - אלמוג מזרחי  מרצה ל
לאלמוג 15 שנות נסיון כתלתיסט Max ונסיון עשיר בהוראה באנימציה 

. IAC - ב Gaming ומשמש כראש מחלקת

אלמוג התחיל את דרכו בעולם האנימציה דרך משחקי מחשב, התקדם ועבר 

לתעשיית הפרסומות והסדרות בארץ ובחו"ל. הוא עבד עם החברות הגדולות 

ביותר בתעשייה ויצר פרסומות לחברת קוקה-קולה ובזק ועד ועוד. 

אלמוג מחובר לערכי הלמידה והתרבות היפנית, מתייחס לעבודה כאומנות 

ושומר על ערכים ירוקים סביבתיים וחברתיים בעבודה. 

לעבודות של אלמוג
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Advisory board

Mark Shovman 
Researcher and Keynote speaker on VR / AR 
Researcher in perception and cognition of visual analytics and computer games. Interested in 
merging leading-edge psychology research and state-of-the-art hardware and software to 
develop novel interfaces, visual analytic tools and techniques, tests of human ability and 
computer game solutions.

Rotem Bennet
PhD at the Virtual-Reality & Neuro-Cognition Lab - Tehcnion
Recently: Microsoft-Research (MSR) Innovation Labs - Research and development of unique VR / 
AR and NUI prototypes and innovative UX concepts (e.g. HoloLens).

Jonathan Schipper
Co-Founder and VP product at Gemsense
Lecturer on Body Interfaces, Leader  Wearable Tech and IoT communities and hackathons.

Tsahi Liberman
Unity 3D game developer - AR & VR Developer - EdTech Expert - Keynote Speaker.
Tsahi is the CTO at TapOnIt, game studio, creating unique games for mobile, AR & VR platforms. 
Formerly one of the directors at GameIS, Tsahi is helping create content for game conferences 
around the world, teaching Game design programs at Tiltan and Sapir College. Consulting game 
oriented startups about game design & development, and is a board member at “Games for 
Peace” association in Israel.

Emma Gutman
Emma is one of the founding members of Superb Reality, a computer vision company  which 
develops innovative technologies for Augmented and Virtual Reality. 
Emma holds years of experience in leading development teams of VR and AR technologies, 
specilizing in gesture control and hand tracking technologies.
Emma had a BIG role in building our training program - her knowledge and expertise in the field 
of Virtual & Augmented Reality proved extremely useful! 
We couldn't of done it without her.
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Technical Syllabus

Intro Session

Refresh your C# skills 
Brushing up on our C# skills by creating a simple desktop application. Practicing C# fundamentals, C# code 
syntax, and having a quick review on .NET Framework and visual studio editor. 

We will quickly cover overload and override, classes, namespaces, LINQ, variables types, define conversions, 
implement interface, code documentation and how to use pointers in C#. 

Introduction to
Augmented, Mixed and Virtual Reality
Introduction to the world of advanced technologies. We’ll cover the progress made in the last 20 years in the 
areas of Virtual, Augmented & Mixed Reality and learn about the latest technology developments and 
applications.

Basic Unity
Getting started with Unity
Unity Editor we will review different building methods and get familiar with the Editor and his structure in 
Scene View & Game View mode. Learn how to properly manage a scene file and practice building hierarchies 
in a scene. 
Working with inspectors and learning about the player settings and how to use the Profiler as a debugger.  
Learning about the Camera, Prefabs, Tags & Layers, using premade scripts and assets. We will cover Game 
Object (in the editor), learning the fundamental objects in Unity that represent characters, props and scenery 
and using them as containers for Components.

Unity C# Programing
Learning about Monobehaviour as a Script Editor and handling Unity's built in functions like Awake, Start, 
Update, FixedUpdate,OnDestroy ,OnEnable and more.

GameObjects are the fundamental objects in Unity that represent characters, props and scenery. we will learn 
how to manipulate and work with game objects functionalities like: Enabling and Disabling Components, 
Translate and Rotate, Linear Interpolation etc.
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2D

Unity 2D and Unity UI
With Tomer Barkan 

All about Sprite. managing Sprites in Unity, Sprite sheets and Sprite Animation. You will use pre made assets 
and learn how to use animation and practice your sprite management skills. You will work with 2D Shaders, 
Sorting Layers, 2D Physic, Colliders, Rigidbody and more tools to create the best 2D app experience. 

Unity UI. During this session you will learn everything there is to know about Unity’s powerful UI tools, 
discover new UI components & UI features, and will administer Pivots and Anchors in order to make a 
responsive app. You will than learn about different Render Modes, distinguish button and text properties, 
examine Rect Transforms, and place Anchor Points.

Menu. You will work on creating a responsive menu considering UI / UX, adding animation to the menu, 
response to events and learn about the different UI types.

2D Project. Tips and tricks in Unity 2D and working on a 2D project. Focusing on how to upgrade your app 
performance with optimization tools in order to improve framerate and make smooth running apps.

3D Modeling

3dMax 
With Almog Mizrahi
Getting Started with modeling in 3dMax. We will focus on the work of the 3D artist,  learning all about the 
essential elements that make up any efficient asset creating workflow. We will cover basic modeling concepts 
and tools that are production-proven and used daily in the film and games industries. We will study 
three-dimensional vision and understand the basis for the construction and reference for 3D objects.
Part 1: Introduction to 3dsmax 3d world concept, polygons, differences between max and unity.
Part 2: Playing around with basic animation tools, creating a table with objects.
Part 3: Learn about  polygons,  texture & basic modeling.
Part 4: Practice modeling a 3D object. .
Part 5: basic shading. UV map & texturing of the 3D model. 
Part 6: projection high poly to low poly. normal map. bump map. specular.
Part 7: basic animation. conclusion. preparing asset into unity.
Max Project - Modeling of 3D object.
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3D

Unity 3D
In this chapter you will learn all about developing for Unity 3D. Discovering featurs as Lighting and 
Rendering, understanding Clusters, Cameras Mesh Renderers, Mesh Filters and 3d Animation for Unity. 

3D movement & Inputs. Mapping outside inputs for your app. Raycaster, Character Controller using Unity 
controllers (Mouse,Keyboard etc.) and play with main functions. Learning how to control a character, what is 
the "correct movement" in a 3D world , how to send click through the 3D world and use colliders for 
movement.

OOP. Learn about recommended OOP and design patterns for Unity.  Present the most popular Object 
Oriented Programing tools for 3d apps and gaming and practice using them in a ready game project or app.

Asset store. Learn how to use the asset store in Unity 3D, choose the right assets for your experience, think 
about optimization and objects design, consider polygon count  and start working on your 3D project.

Unity Gaming & Storyteller options. Practice building a unique tutorial rump up experience for your app 
while practicing working with scenes, Textmesh and Lerp function.

Optimization. For cross platform development using Unity Profiler, Debugging tools, Lighting options, 
Player settings, Bake GI, LightMaps , Skyboxes , Mash baker and etc.

Develop for mobile
Publish your app to iPhone, iPad, Android and desktop.
Main rules in development for mobile - Touch screen , gestures , gyroscope and other controllers. 
Develop for Android -  Android tools ,debug and how to upload your game to Google Play Store.
Develop for ios - IOS tools ,debug and how to upload your game to the App Store.
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Virtual Reality

Develop VR app in Unity 
Learning the fundamental guidelines and main rules of working in VR. How to create a stereoscopic view, 
using Google cardboard, Oculus and the HTC vive sdk, while reviewing the difference between developing for 
Cardboard and Oculus.  

VR UX & Design methods 
When designing experiences in Virtual Reality a whole new set of design considerations comes into play, as 
opposed to designing for 2D screens. To help us create experiences that doesn't frustrate or make users feel 
nauseous, we will learn the correct design principles to guide our work.

How to avoid Eye Strain? How to use UI Depth? How to Leverage Scale? How to maintain Head Tracking? How 
to correctly use Constant Velocity? How to smartly guide with light, sound and movement and how to  Keep 
the user Grounded? those are some of the questions we will answer in this section of the program.

VR Projects 
1. Develop mobile VR app in Unity - Cardboard and daydream
2. Develop VR app in Unity - Oculus\Vive

Augmented & Mixed Reality

Intro
Specialized components like multiple sensors, advanced optics, and a custom holographic processing unit 
enabling us to go beyond the screen. We will discuss and learn about the differences between AR & MR 
technology and examine different application for both of them. Understanding how the merging of the real 
and virtual worlds produce new environments and visualizations where physical and digital objects co-exist 
and interact in real time.

Developing for Hololens
Dev Demo
Microsoft HoloLens is the first self - contained, holographic computer, enabling us to engage with our digital 
content and interact with holograms in the world around you. During our program you will take part in a 
development demonstration for Hololens executed by Amit & Omer. You will learn core Windows Holographic 
and HoloLens features including gaze, gestures, voice input, spatial sound and spatial mapping.
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MR and AR UX and Design methods  
Feeling present in your environment is a key aspect of mixed reality, enabling us to move naturally, interact, 
and explore in three dimensions. In this section we will learn about the best design practices for AR/MR 
experience, covering:
· Distance and motion considerations for digital eyewear;
· Handling greater target distances and reducing range of motion;
· Implementing time - based triggers;
· Creating virtual buttons;
· Target Detection and Tracking;
· Best practices for large device databases;
· Recommendations for Optimizing Target Detection and Tracking Stability;
· Text Recognition tips;
· Attributes of an Ideal Cylinder Target;
· Recommended attributes of a User Defined Target;
· Recommendations for designing Multi -Targets;

AR Project
Developing a mobile AR app in Unity.

WebGL & 360
WebGL
WebGL (Web Graphics Library) is a JavaScript API for rendering interactive 3D and 2D graphics within any 
compatible web browser without the use of plug-ins. WebGL does so by introducing an API that closely 
conforms to OpenGL ES 2.0 that can be used in HTML5 <canvas> elements.
Unity WebGL - add 3D to your website. Insert the web world to your unity app (Mobile / PC).

Unity WebGL  Project. You will get premade Web page in which you will insert your mini unity project as 
window/container.

Interactive 360 Video 
Working on a 360 video in Unity and learning how to make it interactive.
Creating a 360 application for mobile or pc.
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The Psychology of Design

Product design for humans
Cognitive processes and the limits of human perception
A common saying amongst User Experience professionals is “Remember: you’re NOT the user”;
still, we all share a common ground - we’re all humans.
In this lesson we’ll understand how cognitive - behavioral psychology, as well as the way the human brain 
functions, affect the way we create User Interfaces that will make our users feelas if we’ve guessed their 
next action. We will learn how physiological systems in our body affect our visual perception, and will also 
learn how to create an emotional engagement between the
users and the product. 

Rapid Prototyping

Building. Testing. Re Building
Rapid prototyping is extremely important when building for VR and AR. Considering the chances of creating 
a complete new experience mandates that we will constantly Build, Test and Re Build according to data 
accumulated in our tests.
 
We will practice quickly mocking up different future in our VR app, and validating it with a broader team of 
users - your friends & family. Doing this rapidly and iteratively generates feedback early and often in the 
process, improves our final design and reduces the need for changes during development.

Research & Testing

Usability tests and other optimization methods
Testing our product with real users
The product testing phase, through its various iterations, has become an important stage in the life cycle of a 
product. In essence this stage enables us to test our product on real users through constant improvements 
in accordance to their behavior and feedback.
In this lesson we will learn advanced usability testing methods, how to plan them, which tools to use, and 
what are our choices once we decide user testings are in order. 
Along with planning optimal user testing, we will ready ourselves to “quick and dirty” methods that will 
suffice when time or money aren’t at hand. 
Usability Review is another method we’ll touch and practice - mainly on how to trace problematic user 
interface issues and how to quickly recommend effective product improvements. 
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Workshop with Guest Lectures

During the program we will host key members in the Virtual & Augmented reality community in Israel, they 
will share from their knowledge and experience focusing on their field of expertise.
 
It is truly important that you’ll understand their job definitions and how the daily work looks like. This will 
enable you to envision yourselves as professionals, and set realistic goals as to your career growth and 
development.

MR Fundamentals by MagicLeap 
With Maayan Cohen & Matan Zohar
They will NOT discover any of their mind blowing and extremely “hush-hush” technology (So don’t even try). 
What they will DO, is to share with us from their vast experience and teach us the latest development in the 
MR world, focusing on design interaction.

Game Design & Storytelling
With Tzahi Liberman
Creating a good game experience is a lot like telling a good story, weaving it slowly, beneath your conscious, 
crawling, hiding and revealing, and finally creating the "Aha!" moment. 
In the VR world specifically, the story is all around us and so are the elements of game design, and UI, 
weaved into the story and its items, characters, monsters and part of the plot.
So gather around the flickering bonfire, and let’s start the story of the ever changing world of VR, and the 
many worlds that flows through its bare bones.

3D Sound 
With Alon Kaplan 
Introduction to sound effects in the digital world & learning the basics of sound preparation with Aodasiti.

We will learn types of sound effects, user interface sounds, loops principles, creating a list of sounds, 
animation sounds. We will practice the basic principles of working with members of the external sound 
team and explore different psychological effects that can be created with sounds and music.

Implementing Unity Sound. Reviewing the formats suitable for Unity, the sound system of Unity and the 
manipulations you can do. Learning the proper placement of the sound in three dimensions (inverse sounds 
to mono-sounds, proper use of  sound distance parameters in space, and more). 
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Psychology research 
With Mark Shovman
Mark will teach us different methods of measuring data and how to extract the relevant information from all 
the accumulated knowledge. Together you will explore some statistics, studied distribution and standard 
deviation, learning curves and performance of users. T-tests, spotting a pattern, or trend, in the information 
we collected.

Sensory Integration
With Rotem Bennet
Learning about the fundamental understanding of the basic perceptual brain mechanisms underlying 
illusory embodiment (e.g. sensory integration), and how far can we take the virtual experience using it. 
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תהליך הקבלה

תהליך הקבלה לתכנית נועד עבורנו ועבורכם, וחשוב להצלחתכם בתכנית. 

עבורנו, כדי לוודא שקונספט תכנית הלימודים תואם את יכולות הלמידה והיכולות האישיות שלכם. 

עבורכם, כדי שתכירו את התחום כפי שהוא קיים בתעשייה בפועל ושההחלטה שלכם להצטרף לתכנית תתבסס על מידע מקיף ושלם.

תהליך הקבלה בנוי מ 3 שלבים ובדרך כלל אורך כמה ימים.

1. התאמה ראשונית
אנו מנהלים שיחה בה אנו מסבירים בגדול על תכנית הלימודים ומבינים מהי רמת המוטיבציה והעניין שלכם להיכנס לתחום 

Virtual Reality, Augmented Reality - ה

2. הערכה מקצועית
פגישה אישית 2 - 3 שעות עם המרצה הראשי בתכנית בה נסביר לעומק את מבנה התכנית, את התכנים הנלמדים בה ואת המצופה 

ממכם בכדי להצליח. בפגישה הזאת נבצע הערכה ראשונית של יכולות הלמידה שלכם והיכולות הלוגיות. בפגישה תקבלו משימות 

פיתוח קטנות ברמת קושי משתנה, מה שיאפשר למרצה הראשי להעריך את יכולות הלמידה שלכם ואת הרקע הרלוונטי שלכם.

3. החלטה משותפת
בשלב הזה אנחנו מכירים ונהיה בשלים על מנת לקבל החלטה לגבי התכנית ולגבי ההתאמה שלכם. אתם תבינו היטב אם זו התכנית 

שתתאים לכם, מה מצופה מכם במידה ותצטרפו ולאן אתם צפויים להתפתח.

דרישות סף טכניות

Operating System Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8 and Windows 8.1 
Professional operating system or later

CPU 64-bit Intel® or AMD® multi-core processor
SSE2 instruction set support

RAM 4 GB of RAM (8 GB recommended)

Disk Space 15 GB of free disk space for install

Graphics · Graphics card: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature
   level 9.3 capabilities
· Refer to 3ds Max Certified Hardware for a detailed list of
   recommended systems and graphics cards
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תקופת הלימודים

המלצות להצלחה בתכנית

קבוצת פייסבוק
העולם מתפתח בקצב מהיר, חלק מהמיומנות שלנו כמפתחים מעולים הוא להישאר מעודכנים כל הזמן - לקרוא, לחקור ולאסוף את 

המידע הכי עדכני ברשת. לכן פתחנו את קבוצת הפייסבוק. מלבד לתקשר אתכם בזמן התכנית היא מיועדת לייצר סביבת דיון פורה 

ועדכנית. מאחר ומדובר בקבוצה סגורה, אתם יכולים חופשי לשאול כל שאלה, לפרסם קישורים מעניינים שמצאתם ולהפוך לאנשי 

מקצוע שחיים את התחום. 

 

ללמוד מהקבוצה
עבודה עם תלמידים נוספים ולמידה מהמגוון האנושי הקיים בכיתה יעזרו להאיץ את ההתפתחות המקצועית שלכם. התבוננות 

בתוצרים של חבריכם לספסל הלימודים, הצגת תוצרים בכיתה ועבודה בקבוצות הן התנהגויות שאנו מעודדים בשלבים השונים של 

תכנית הלימודים.

מרכז ידע אונליין
מרכז הידע של Create מתעדכן באופן שוטף, ונגיש לתלמידים שלנו במהלך תכנית ההכשרה, וגם לאחר מכן, כבוגרי Create. מרכז 

המידע כולל קישורים קישורים לכתבות, אתרים ובלוגים מובילים בתחום . וכמובן חלק המלווה את השיעורים עצמם: קישורים לכל 

הדוגמאות, מקרי הבוחן והחברות המוזכרות במהלך השיעורים והתרגולים. 

 Create כתיבה במגזין
אנו מעודדים את התלמידים שלנו לחקור, להתבלט ולהציג את עצמם בפני הקהילה המקצועית בישראל. 

המגזין שלנו Createmagazine.co.il מארח כותבים מובילים מהתעשייה בישראל ובעולם. אנו מאפשרים לתלמידים שלנו לכתוב 

במגזין תוך הנחיה, עריכה וליווי שלנו. מה שמאפשר להם לחקור נושאים לעומק, ללמוד, לעזור לקהילה ולהתבלט. 

הכנה לפני הלימודים

התקבלתם לתכנית ואין לכם סבלנות עד שתתחיל? מצוין. 

עם ההרשמה לתכנית ישלח אליכם מייל מסודר עם רשימת התכנות להורדה,סרטוני הדרכה, תרגולי C#, סרטוני טוטוריאל למנוע 

Unity. בנוסף, תחשפו למאגר המידע שלנו הכולל מאמרים מקצועיים, כתבות, ורשימת קבוצות פייסבוק שכדאי לעקוב אחריהם 
באופן שוטף. 
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פרטים טכניים לקראת התכנית

כתובת 
הלימודים מתקיימים ב - Create, רחוב שאול המלך 37, קומה מינוס אחת, תל אביב. 

המשרד ממוקם בסמוך לעזריאלי, מתחם שרונה, ובית המשפט.

שעות הלימוד
שעות השיעורים ותרגולים הן 17:00 - 21:00  בימים שצוינו בטופס ההרשמה.

חניה:   
מול רחוב שאול המלך 41 ישנו חניון פתוח ללא עלות כספית. 

בנוסף, ברחוב נוח מוזס 3 (מרחק 6 דקות הליכה), ישנו חניון שאיתו יש לנו הסדר. החניה משעה 16:00 ועד הבוקר היא 

  .Create בעלות של 13 ש"ח. על מנת לחנות במחיר ההסדר, ניתן לרכוש מדבקות חניה במשרדי

מחיר לתלמיד הנרשם באופן פרטי: 13,000 ש"ח לפני מע"ממחיר

תנאי תשלום
מקדמה 30% בטרם תחילת תוכנית הלימודים

5 תשלומים חודשיים שווים

עזרה בתשלום
במידה וניתן, דברו איתנו על תנאי התשלום, ונראה איך נוכל לעזור לכם לחלק 

את התשלומים בדרך שתקל עליכם לשלם עבור תכנית הלימודים

ניתן לשלם בהעברה בנקאית, כרטיסי אשראי (למעט דיינרס) או בצ'קיםדרכי תשלום
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מתן רביזדה
Create - שותף מייסד ב

מנהל תוכנית ההכשרה

052-4609927
Matanr@createfuture.co.il

כיצד להצטרף לתכנית?

אם אתם מעוניינים לשמוע פרטים נוספים, לפגוש אותנו, ולבדוק אם התכנית מתאימה לכם, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר 

בטלפון בהודעה או במייל.

אנחנו מקיימים שיחות ופגישות יעוץ עם תלמידים פוטנציאליים באופן קבוע, כל שבוע. אנחנו נשמח לייעץ ולעזור בכל שאלה, 

בלי קשר להצטרפות שלכם לתכנית בסוף התהליך. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בעיה,

.Create משפחת
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