עיצוב ממשק
ומיקרו-אינטרקציות
ב Principle -

עלינו
לאחר שנים של הכשרת אנשי מקצוע מובילים בתעשייה ,החלטנו להקים את  - Createבית ספר ללימודי לאפיון חווית משתמש ),(UI / UX
ניהול מוצר ,עיצוב דיגיטלי ופיתוח פרונט אנד .סביב בית הספר ,אנחנו מקימים  Ecosystemייחודי שיכלול מסלולי התמחות בחברות,
תמיכה בתהליכי גיוס עובדים ,כנסים וארועים מקצועיים ,מתן שירותים מקצועיים במסגרת הסטודיו וזרוע השקעות בחברות .Pre seed
כחלק מהקמת  ,Createביקרנו בבתי הספר הכי מעניינים בעולם ,והוספנו את מה שלמדנו שם לניסיון המקצועי והניהולי שצברנו בתעשייה.
לאחר מכן רתמנו אנשי מקצוע מחברות מוצר מעולות ,בכדי להקים תכניות לימוד והכשרה שיקנו לתלמידים את היכולות והנסיון כדי ללמוד את
המקצוע לעומק ולהשתלב בתעשייה במהירות .אנו לוקחים ברצינות את תהליך הלימוד וחשים אחריות כבדה להתפתחות המקצועית של
תלמידינו .אנחנו קודם כל אנשי מקצוע שמאוהבים ביצירת מוצרים מוצלחים .תלמידינו נהנים מהניסיון הרחב והעשיר שלנו .אנו מאמינים
שלימוד אמיתי מגיע מתרגול קבוע וקבלת משוב על התוצרים שלכם ולכן אנו שמים דגש על התנסות ותרגול תוך התמקדות בשיטות העבודה
והכלים המקצועיים המובילים בשוק .בזכות נסיוננו וההיכרות שלנו עם התעשייה ,אנחנו מסייעים לתלמידים כבר במהלך הלימודים להתכונן
ולהגיע לראיונות למשרות בתחומי חווית המשתמש.
קבוצות הלימוד הן קטנות בגודל ,ומוקפות על ידי מרצים מעולים שכולם בנוסף עובדים בתעשייה בתפקידים בכירים .בכדי לבנות תמהיל חזק
ואיכותי של תלמידים ,בנינו תהליכי הערכה מקצועית ואישית שבעזרתם אנחנו מכירים כל תלמיד ותלמיד ומוודאים שהם מתאימים לרמת
התכניות שלנו ויכולים להפיק מהן את הערך לו הם מצפים.
בתור אנשי מקצוע אנו דואגים תמיד להישאר מעודכנים ,זהו חלק גדול מהאחריות המקצועית שלנו ואחד הדברים החשובים כאשר מתכננים
מוצרים ,לכן תמיד נדאג שהתלמידים שלנו יתנסו בכל חידוש אפשרי ויהיו מוכנים לתעשייה העכשווית .תכנית הלימודים שיצרנו תתן לכם את
כל המידע ,הכלים ושיטות העבודה לעסוק בתחום בצורה מקצועית .אנו מקווים כי האהבה שלנו למקצוע והרף המקצועי הגבוה שאנו שמים
לעצמנו בכל יום תדביק גם אתכם בדרך למצוינות.
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הניסיון הייחודי שלנו מתבטא ב:
ניסיון בעשרות פרויקטי חווית משתמש בארץ ובחו"ל )כמנכ"לים משותפים בנטקראפט(
גיוס מאות אנשי מקצוע לצוותי אפיון עיצוב ומוצר ,והכשרה שלהם במסגרת צוותים אלו )נטקראפט Wix, Comigo ,ועוד(
לימוד של מאות תלמידים ועשרות חברות חזקות )כמייסדי ומנהלי נטקראפט אקדמי(
ניסיון קודם בהקמת לימודים בתחום Create :היא האקדמיה המקצועית השניה שאנחנו מקימים ומצטרפת לניסיון בניהול
 - Wix Academyיחידת לימודים חדשנית על פי המודל של  Facebook bootcampוTwitter university-
תפקידי ניהול בכירים בחברות מוצר החזקות בארץ
אנו מתחזקים 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  37בתל אביב ,סמוך לשרונה ,עזריאלי והקריה.
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1

מפגשים בשבוע

הערכים שמנחים אותנו
אחריות מקצועית
אנחנו מאמינים שהדרך היחידה להעצים תלמידים היא לקחת אחריות מקצועית ואישית על ההתפתחות המקצועית שלהם במהלך
התכנית .המרצים נמצאים שם על מנת לעזור ,להעצים ,להכשיר ולסייע בליווי התלמידים במהלך התוכנית והתרגולים.

חדשנות
איכות הלימודים שלנו מכוונת לקצה העליון של התחום בארץ ובחו"ל .כך בנויות מצגות הלימוד שלנו ,ולשם מכוון הסטנדרט הגבוה של
התרגילים והפרויקטים שתקבלו במהלך התכנית .החומרים המקצועיים שלנו אינם חדלים להתעדכן .אנחנו מכירים את התחום ,מודעים
לטרנדים שמתעדכנים תדיר ואת חלקם אנחנו מגדירים בעצמנו .חדשנות באה גם בשיטות הלימוד שאנחנו בוחרים להשתמש בהם,
שכוללות  -בנוסף להרצאות תאורטיות  -דיונים פתוחים ,תרגולים וסימולציות ,הצגה בפני הכיתה ,קבוצת פייסבוק לכל מחזור ומרכז ידע
מתעדכן .וכמובן בהמלצות ועבודה על הכלים ושיטות העבודה המתקדמים ביותר.

מקצוענות
מקצוענות מבחינתנו היא עשייה מדויקת ,ברמה הגבוהה ביותר ,תוך ביקורת מתמידה המגיעה ממקום ענייני שמכוון למתן ערך למוצר
ולמשתמשים שלו .מקצוענות היא ערך שחשוב לנו לתת לכם כתלמידים וכלקוחות שלנו ,ושאנחנו דורשים מעצמנו בכל יום.
מקצוענות היא דרך חיים .היא התחושה שאתם רוצים להשאיר בכל פגישה .במקביל לעבודה המקצועית עם התלמידים אנו מקדישים
תשומת לב לפיתוח המקצוענות ,לעמידה נכונה מול קהל ,לפגישות הצגה ולניהול נכון של תהליכי עבודה.

ידע
הידע המקצועי שלנו כאנשי מקצוע חשוב לנו ביותר .אנחנו מקפידים להתעדכן ,לעבוד בפרויקטים מתקדמים ולצבור ידע מעשי
בתדירות גבוהה .את הידע הזה והניסיון אנו מעבירים גם לתוכניות הלימוד שלנו כדי שהתלמידים שלנו יוכלו להנות ממנו.
בנוסף ,חשוב לנו גם להקיף אתכם בידע רלוונטי מתעדכן במשך התכנית ולאחר סיומה .הידע בא לידי ביטוי במרכז ידע אונליין וקבוצה
סגורה במהלך הקורס .בנוסף ,יש לנו קהילת בוגרים פעילה ותוססת ,הכוללת מפגשים מקצועיים ,אירועים וכנסים ,כדי שתוכלו לשמור
על קשר איתנו ועם חבריכם ללימודים ובוגרים נוספים שלנו.
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תוכנית הלימודים
עיצוב התנועה של מרכיבי הממשק הוא חלק אינטגרלי מארגז הכלים של מעצבי חווית משתמש .אנו נדרשים להציג התנהגות,
לתכנן מעברים ואנימציות ממשק ולהעביר את ההנחיות שלנו בצורה ברורה למפתחים.
באמצעות תוכנת  Principalנלמד להנפיש ממשק דיגיטלי בצורה קלה ומהירה וללא צורך בכתיבת קוד .הסדנה תאפשר לכם
להנפיש עיצובים לצורך הדמיה ובדיקות ,להעברת ההנחיות לפיתוח בצורה ברורה ואפקטיבית ,וליצירת סרטוני הדמייה ,גיפים
וממשקי הדמיה אינטרקטיביים ,והכל באמצעות תוכנת עיצוב פשוטה ואינטואטיבית שמתחברת בקלות לכלי העיצוב שלנו.
בחרנו ללמד את  Principleלאחר בדיקה מעמיקה .בניגוד לתוכנות הנפשה אחרות ,כגון Photoshop, After effects,
 ,Premiereאו כתיבת קוד ,פרינסיפל מיועדת להנפשות ממשק ועל כן היא מאוד קלה ללמידה ולתפעול וניתן להגיע איתה
לתוצאות מרשימות בזמן קצר .הסדנה קצרה וממוקדת ,ותאפשר לכם לעצב ממשקים אינטראקטיבים כבר בסיומה.

חשיבות עיצוב התנועה בחווית משתמש
תנועה בזמן ובמרחב היא כלי לבניית סיפור אודות המוצר שלנו .היא עוזרת לנו להציג את המוצר בתהליכי  ,Onboardingמספרת
למשתמש אודות היחסים בין חלקי תוכן ,ורומזת כיצד לגשת אליהם.
היא מאשרת את פעולותיו של המשתמש על ידי הפקת תגובה נכונה בזמן הנכון ואף מעודדת אותו לביצוע פעולה על ידי משיכת
תשומת לבו של המשתמש והכוונה לפעולה.
סגנון תגובה אחיד והתנהגות עקבית של הממשק בונים אמון בין המשתמש למוצר ,וסוללים את הדרך לשימוש חוזר.
עיצוב התנועה היא חלק מעיצוב השפה בכל מוצר והיא עוזרת רבות להגדיר את אופיו.
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בסיום הסדנה תוכלו
לתכנן ולהנפיש את הממשקים שתעצבו
נלמד להנפיש ממשק דיגיטלי בצורה מהירה וקלה ללא צורך בכתיבת קוד.

לייצר אבות טיפוס לבדיקות ולהצגת עיצוב
תוכלו ליצור אבות טיפוס אינטרקטיביים כדי לצורך שמישות ולתיקוף בעיות/ערכים מול משתמשים פוטנציאלים באופן שמדמה מוצר
אמיתי ומאפשר תהליך קבלת החלטות יעיל וחסכוני לפני השקעה יקרה בפיתוח.

העברת תוצרים ברורים לצוותי הפיתוח
יצירת אנימציות מאפשרת לנו להעביר תוצרים ברורים ודרישות מדויקות לצוות הפיתוח .לא עוד העברת לינקים כדוגמאות למפתחים.
לאחר התוכנית תוכלו להעביר אנימציות מפורטות ולהסביר לצוותי הפיתוח בדיוק מה מצופה מהם.

הדמיות והנחיות
תוכלו לייצר סרטוני הדמיה להתנהגות הממשק .מתאים למצגות למשקיעים וכמובן למצגות הגשת תוצרים.
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רונה שאנן

שעות פרונטליות

מנהלת הקורס

אני יזמת ,מעצבת ומנהלת מוצר במגוון תחומי הפיתוח הטכנולגי ,עם ניסיון בעיקר בתחומי טכנולוגיה עמוקה כגון חקלאות,
 ,Interconnectionsוניהול דאטה סנטרס .כיום אני עובדת על מיזם משלי בתחום התוכן לטלויזיה ובמקביל מייעצת לחברות
מוצר לצורך אופטימיזציה ושיפור תהליכי הפיתוח באמצעות עיצוב.
יש לי ניסיון בהובלת העיצוב של מוצרים חדשים דרך כל שלבי התהליך  -ממחקר ומבדקי משתמשים של אבי-טיפוס ראשוניים,
דרך אפיון מוצר ,עיצוב מסכים ואינטראקציות ועד ניתוח מבדקי שמישות וניהול התעדוף של המשך הפיתוח .אני מתמחה במחקר
 ,UXעיצוב  UIועיצוב אינטראקטיבי ורואה את תפקיד העיצוב בימינו ככלי מתווך בין אנשים ,טכנולוגיה ומידע.
בעבודתי כמעצבת ומנהלת מוצר ,למדתי כי אחד האתגרים הגדולים העומדים בפיתוח מוצר דיגיטלי והמשפיעים ביותר על
הצלחתו ,הוא ביצירת צינורות תקשורת ברורים ויעילים בין המחלקות השונות ,בעיקר בין עיצוב ופיתוח ,ובין המעצבים ללקוחות
או לדרג ההנהלה ומקבלי ההחלטות בחברה .היכולת של מעצבת להמחיש את המוצר עבור בעלי העניין ,מוקדם כלל האפשר,
נותנת לה יתרון ברור על פני מעצבים המעבירים מסכים סטטים ואפיון טקסטואלי בלבד ,ותורמת לפיתוח היעיל של המוצר
ולעליית סיכויי הצלחתו בשוק.
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סילבוס התוכנית

01

שיעור בסיס והקדמה

הכרות והכנה

שעות פרונטליות
מעבר על מבנה הקורס ,ציפיות מהתלמידים והיכרות עם המרצה .בין השאר נעבור על דוגמאות לעבודות ותוצרים שנכין ביחד במהלך

התוכנית.

שימוש נכון באנימציות
נדבר על השימושים החשובים ביותר לאנימציות ,על המצבים בהם מעצב חייב להדגים התנהגות ,על הערך בעבודה עם אנימציות
לתוצר הסופי ולרמת הגימור וכמובן כיצד הצגה נכונה של ממשק עם אנימציות יכולה לעזור לנו אל מול הלקוחות/המנהלים שלנו
בתהליך.

היכרות עם סביבת העבודה
היכרות עם ממשק התוכנה והרכיבים השונים .בין השאר נעבור על יכולות העיצוב והאנימציה של התוכנה ,נבין לעומק את היכולות
הייחודיות שלה ונציג דוגמאות נוספות לשימוש מתקדם.
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עיצוב תנועה בממשק

עקרונות ביסיים בעיצוב תנועה

שעות פרונטליות

נלמד על מעבר בין מצבים ,שינויי צורה ,מיקום ,שקיפות ותכנון נכון של אנימציה ).(Trigger-Response-Elements

אנימציות בממשק אינטרקטיבי
מצבי מעברי עכבר ,מצבי לחיצה ,שינוי באנימציות על כפתורים ,אנימציות למשיכת תשומת לב ,גלילה אנכית ורוחבית ,פתיחה וסגירת
תפריטים ,יצירת גלריות.
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כללים לעבודה נכונה
נלמד כיצד נכון לשמור לייבא/לייצא קבצים ,מהי השיטה הנכונה לסגור את הפרויקט שלנו כאב טיפוס אינטרקטיבי ונקבל טיפים
לעבודה נכונה וכמובן דוגמאות לאנימציות לא טובות.

מיקרו אינטרקציות
נלמד כיצד לייצר מעברי מסכים בצורה מרשימה ונכונה ,נייצר אנימציות טעינת עמוד ,אנימציות כפתורים והנפשת אייקונים.
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שעות פרונטליות

בניית אנימציות מורכבות

תרגול חי בעבודה עם Bomponents
תרגל עבודה עם  componentsלצורך ארגון העבודה והיכולת להנפיש מסכים מורכבים בצורה פשוטה ומסודרת.

אנימציות כחלק מהשפה העיצובית
נדבר על איך נכון לכלול את האנימציות בשפה של המותג .נבחן את  Matirial Designשל גוגל ונראה כיצד נכון לכלול עקרונות
בהנפשה כחלק מבניית שפה גרפית.

שעות פרונטליות
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כיצד להצטרף לתוכנית
אם אתם מעוניינים לשמוע פרטים נוספים ,לפגוש אותנו ולבדוק אם התכנית מתאימה לכם ,אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.
גם אם אתם מתלבטים ולא בטוחים עדיין לגבי התכנית ,או לגבי הלימודים בכלל  -באמת תרגישו חופשי לשלוח לנו מייל,
להתקשר ,או למצוא אותנו בפייסבוק .הרי אנחנו בכל מקרה נרצה להכיר אתכם לפני הקבלה לתכנית על מנת לוודא שהתוכנית
מתאימה לכם ,ואתם לתכנית.
אנחנו מקיימים שיחות ופגישות יעוץ עם תלמידים פוטנציאליים באופן קבוע ,כל שבוע .כך שבאמת אין לכם מה לדאוג ,אנחנו
נשמח לייעץ ולעזור בכל שאלה ,בלי קשר להצטרפות שלכם לתכנית בסוף התהליך.

פרטים טכניים
כתובת

הלימודים מתקיימים במשרדי  ,Createרחוב שאול המלך  ,37קומה מינוס אחת ,תל אביב.
המשרד ממוקם בסמוך לעזריאלי ,מתחם שרונה ובית המשפט.

שעות הלימוד

09:00 - 13:00

חניה

מול רחוב שאול המלך  41ישנו חניון פתוח ללא עלות כספית ,החל מהשעה .17:00
בנוסף ,לאורך כל השדרות שאול המלך מותרת חניה ברחוב באזור המסומן בכחול-לבן.

מחיר תוכנית הלימודים

 1,200ש"ח לפני מע"מ

דרכי תשלום

ניתן לשלם בהעברה בנקאית ,כרטיס אשראי )למעט דיינרס( או בצ'קים.
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