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ליווי מקצועי לחברות 
מוצר וסטארטאפ 



ליווי מקצועי וקורסים פרטיים
לחברות מוצר וסטארטאפ 

האתגרים לחברות בצמיחה היום

אין לנו זמן להתעדכן במה שקורה 
עולם חווית המשתמש מתפתח ומשתנה במהירות ואנחנו מצופים להיות מעודכנים תמיד במה שקורה. קצב העבודה הגבוה 

בתחום מחייב אותנו להשקיע זמן במשימות ובאתגרים במקום העבודה, ומקשה עלינו למצוא זמן וקשב כדי ללמוד, להפנים 

וליישם את כל מה שחדש. 

לא למדנו באופן מסודר
לא מעט אנשי מקצוע הגיעו לתחום חווית המשתמש והמוצר תוך כדי עבודה וצבירת ניסיון. חוסר בתהליך למידה והנחיה 

מסודר מקשה עלינו להרגיש בטוחים בהחלטות המקצועיות שלנו ביום יום. לעתים יש תחושה מתסכלת שההחלטות לא 

מתקבלות בצורה יעילה ומנומקת, ועל בסיס מידע ושיטות העבודה הנכונות והמתקדמות ביותר. 

קשה לנו להתנסות בהכל
העבודה שלנו מתרכזת במוצר ובפלטפורמה מסוימת לאורך זמן, ואנחנו מאבדים את היכולת להתמקצע ולהתנסות 

בפלטפורמות, מוצרים ומתודות עבודה חדשות. התוצאה היא שאנחנו לא מספיקים להתנסות ולתרגל, מה שעלול לפגוע 

בקידום המקצועי שלנו ובאפשרויות הפתוחות בפנינו. 

קשה לנו לגייס אנשי מקצוע
יחד עם הטירוף בעבודה, אנחנו צריכים להקדיש זמן ומחשבה בכדי לצרף לצוותי העבודה שלנו אנשי מקצוע מעולים שיוכלו 

לאפשר לנו להתרחב. יכול להיות שאין לנו זמן להשקיע בכך, ולעתים פשוט חסר לנו ניסיון משמעותי בבניית תהליכי גיוס 

נכונים. הדרישות המקצועיות בעת גיוס הן מורכבות, וקשה לנו למצוא אנשים שיוכלו לעמוד באתגרים שמצפים להם אצלנו, 

שיש להם ניסיון רלוונטי ושגם יהיה לנו כיף לראות אותם בבוקר. 

בכל יום ניתנת לכולנו - מאפיינים, מעצבים, מנהלי מוצר, מפתחים, אנשי אופטימיזציה ומומחי שיווק - ההזדמנות ליצור אימפקט על 

חווית המשתמשים והלקוחות שלנו ועל ההצלחה העסקית של המוצר והחברה שלנו. יחד עם ההזדמנות המרתקת, יש לנו גם אחריות 

כבדה ומתמדת לשאוף קדימה ולהיות הטובים ביותר. 

האחריות הזאת מלווה בכמה אתגרים שחוזרים על עצמם אצל אנשי מקצוע בארץ ובחו"ל.
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מה אנחנו מציעים כפתרון

ב - Create החלטנו לקחת את השירותים שאנחנו מציעים לחברות מוצר וסטארטאפ צעד אחד קדימה. 

אנחנו תמיד נשמח לפגוש אתכם בשלב הראשון, להכיר את הצרכים המקצועיים וסביבת העבודה שלכם, ואז להתאים מענה מקצועי 

שיביא ערך מקצועי ברמה האישית והארגונית. 

יעוץ מקצועי והתאמת מתודולוגיות עבודה
יעוץ לגבי תכנון ו - MVP למוצר חדש, תכנון Roadmap למוצר קיים, יעוץ לגבי מתודולוגיות עבודה שיתאימו למבנה הארגון 

ולמטרות המקצועיות, הנחייה וליווי בביצוע מחקר ובדיקות משתמשים, הובלת תהליכי Ideation ועוד. 

קורסים פרטיים לחברות 
בפגישת ייעוץ ראשונה ננתח את הצרכים המקצועיים שלכם, נתייחס לפרופיל המשתתפים בקורס, ולאורכו ולתדירות המפגשים. 

לאחר מכן, נחזור אליכם עם סילבוס מפורט העונה לצרכים ולמטרות שהצבתם בפגישה. 

הקורס יכול להתקיים במשרדי Create בתל אביב, או אצלכם, בשעות ובימים הנוחים לכם (בתיאום מראש). 

דוגמאות לנושאים שניתן לכלול בקורס פרטי - עקרונות יסוד בחווית משתמש, מגבלות התפיסה האנושית והפסיכולוגיה שמאחורי 

העיצוב, אסתטיקה בתכנון מוצר, ארכיטקטורת מידע, עיצוב רספונסיבי, אפיון נכון לממשקי מגע, סוגי מחקר בעולם חווית המשתמש, 

מתודולגיות עבודה מתקדמות (Lean, Agile), תהליכי אופטימיזציה למוצר קיים, בדיקות שמישות, כלי עבודה ותוכנות ועוד. 

סדנאות והדרכות ממוקדות 
סדנא מקצועית היא אמצעי נהדר בכדי לתקוף ולהעמיק בנושא ספציפי, וכן לתרגל אותו Hands - on ולקבל פידבק מקצועי תוך כדי 

תרגול.

נושאים לדוגמא:

· כיצד לבצע בדיקות משתמשים ותהליכי אופטימיזציה

· סדנת Axure למתחילים ולמתקדמים

· סדנת Sketch ותהליכי עבודה יעילים למעצבים

· הגשה נכונה של תוצרי אפיון ועיצוב  

· כיצד לבצע מחקר מקדים

ליווי בתהליכי גיוס בחינת מועמדים והתאמתם לצוות הקיים 
אנחנו מציעים לבנות עבורכם תהליך גיוס מקצועי, ובמידה ותרצו, ננהל אותו עבורכם. תוכלו לבחור לקבל עדכונים שוטפים לגבי 

המועמדים ותוצאות המבחנים המקצועיים שלהם במהלך התהליך, או לבחור להמשיך לעבוד בשקט, ולקבל בסוף התהליך רשימה 

קצרה של 4 - 5 מועמדים סופיים ולבחור את איש המקצוע הנכון לכם.

ליווי מנהלים
אנחנו שמחים ללוות מנהלים במהלך האתגרים היומיומיים המתלווים לניהול צוותי עבודה, ליווי בבניית תוכניות הכשרה והתפתחות 

מקצועית לעובדים, צמתי החלטה לגבי המוצרים עליהם הם אחראים ובניית תמהיל נכון של צוות מקצועי והגדרות תפקידים שיאפשרו 

הפרייה הדדית ואיזון מבחינת היכולות המקצועיות בצוות.   
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מי אנחנו

לאחר שנים של הכשרת אנשי מקצוע מובילים בתעשייה, הקמנו את Create, המציעה שירותי יעוץ והכשרה לחברות מוצר 

וסטארטאפ. Create פונה אל אנשי מקצוע המעוניינים להתפתח מקצועית, ומציעה להם תכניות לימוד וקורסים בנושאי אפיון 

 Front) תכנית האצה לפיתוח צד קדמי ,VR תכנית לעיצוב ופיתוח ממשקי ,Mobile-ו Web ועיצוב חווית משתמש, תכנית למעצבי

End Bootcamp), תכנית חדשנית ליזמים בדרך ל-MVP ותכנית להכשרת מנהלי מוצר. 

בנוסף, אנחנו נותנים שירותים מקצועיים לפרוייקטים חדשניים במסגרת Create Studio, עורכים כנסים וארועים לקהילה המקצועית 

עם מרצים מובילים מהארץ ומחו"ל, ומנהלים Micro VC המשקיעה בחברות Pre seed המעניינות אותנו. 

הניסיון המקצועי והניהולי שלנו כולל בין השאר הובלת מאות פרויקטים בנושאי ההתמחות שלנו בארץ ובחו"ל, גיוס והכשרת מאות 

אנשי מקצוע לצוותי אפיון, עיצוב פיתוח ומוצר, ולימוד מאות רבות של תלמידים שהשתלבו בתעשייה באחוזי הצלחה גבוהים ביותר. 

הפילוסופיה המקצועית שלנו מנחה אותנו להשקיע במקצוענות, בתכנים איכותיים, בחדשנות וברמת ידע גבוהה. הכל כדי להוביל 

אנשי מקצוע וחברות קדימה למימוש הפוטנציאל שלם ולהצלחה בקרב המשתמשים. 

ליאור יאיר VP User Experience ומנהל בית הספר לחווית משתמש

ליאור יאיר, מאנשי חווית המשתמש המובילים בארץ, יצר את חווית המשתמש של מאות 

מערכות B2B, אתרים ואפליקציות שנגעו במאות מיליוני משתמשים ברחבי העולם. 

ליאור הכשיר מעצבים ומאפיינים העובדים במיטב חברות ההייטק והאינטרנט, וכן 

מאפיינים ומעצבים עצמאיים. הוא הרצה בכנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל, והעביר קורסים 

מקצועיים בתחום חווית המשתמש בפקולטות הטובות בארץ.

Create ,רונית קליין מייסדת ומנהלת בית הספר לעיצוב דיגיטלי, מרצה ראשית

רונית, מהמעצבות הבולטות בעולם העיצוב הדיגיטלי, מובילה את הסטודיו לעיצוב של 

Create, ומתמחה בפיתוח זהות מותגית למוצרים דיגיטליים ובהובלת תהליכי עיצוב 
 .Smart TV-ו ,Saas-לאפליקציות, מוצרי תוכנה ו

נסיונה כולל ניהול קריאייטיב בחברות סטארט אפ, גיוס והכשרת מעצבים וייעוץ למשקיעי 

הון סיכון פרטיים בארץ ובחו"ל. 

רונית מרצה בפקולטה לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה.

Create אורן שטאנג  מנכ"ל

אורן הקים וניהל את יחידות הלימוד וההכשרה החדשניות והמוכחות בישראל, על פי 

.Twitter university-ו Facebook bootcamp מודלים ובשיתוף מקצועי עם

אורן כמנכ"ל בנה את תיק הלקוחות המרשים בארץ של חברת יעוץ בתחומי חווית 

המשתמש ופיתוח פרונט אנד, וזכה בפרויקטים בהם ההתמודדות היתה מול חברות היעוץ 

הטובות בעולם. 
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אהבנו. איך מתקדמים מכאן?

אתם מוזמנים ליצור קשר ישיר איתנו

או פשוט קפצו לבקר אותנו במשרדי Create בתל אביב - בית אירופה, שאול המלך 37 

אורן שטאנג
Create מנכ"ל

054.6858.961
orens@createfuture.co.il

* ישנן חברות רבות נוספות שמכירות אותנו. לא רצינו להעמיס.

* עם חלק מהחברות עבדנו במסגרת תפקידנו כמנכ"לים בחברת נטקראפט, באופן פרטי כיזמים, ובמסגרות נוספות. 

חברות שמכירות אותנו

ליאור יאיר
 VP User Experience

ומנהל בית הספר לחווית משתמש

054.6858.038
liory@createfuture.co.il
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https://www.google.co.il/maps/place/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A+37,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%AD/@32.077467,34.7923787,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151d4b9a1bbb15ed:0xb5fa29537c4f997d!8m2!3d32.077467!4d34.79019

