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יחידות בסיס
יחידות הבסיס מיועדות לתלמידים הזקוקים להשלמת חומר לפני תחילת הקורס

אפיון ועיצוב חווית משתמש
ללמוד מהניסיון והאהבה למקצוע

לאחר שנים של הכשרת אנשי מקצוע מובילים בתעשייה גיבשנו תוכנית שתענה על הצרכים העכשווים בשוק העבודה  

בישראל. 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.

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 העכשוית. 

תוכנית 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. 

היום ברור כי יסודות בעיצוב ואסתטיקה חשובים מאוד כאשר מתכננים מוצר. אנשי מקצוע ללא הכשרה עיצובית מרגישים 

לעיתים כי יש להם חסם המונע מהם לדמיין בצורה ממשית את המוצר עליו הם עובדים. חוסר ידע מקדים בעיצוב יכול 

לגרום לכם לבעיות רבות בעיצוב המוצר ובתהליך היצירה. 

לכן אנו מחייבים תלמידים שלא מגיעים עם ידע בסיסי בעיצוב לעבור יחידת השלמה שתספק להם את הכלים והידע שהם 

צריכים כדי להיות אנשי מקצוע מעולים.

בשיעור נבחן את כללי הבסיס בעיצוב הדיגיטלי היום:  כיצד בונים קומפוזיציה נכונה, צבעים נכונים לעבודה עם מסכים 

מוארים, שימוש בהבדלי צבעים להעברת מסר, שימוש בטיפוגרפיה, שפה ויזואלית, עבודה עם רזולוציות ולבסוף נסקור 

את הכלים השונים המשמשים את המעצבים לביצוע עבודתם.

עקרונות בעיצוב דיגיטלי



שיעורי ליבה

בשיעור זה נתמקד בסקירה של הטכנולוגיות השונות בהם משתמשים לפיתוח המוצרים השונים עליהם נלמד. ההבנה של 

העולם הטכנולוגי וההתפתחות שלו במהלך השנים האחרונות תעזור לתלמידים שלא מגיעים עם הכשרה טכנולוגית להבין את 

מסגרת הקורס ואת הסביבה המקצועית בה אנו עובדים.

במהלך השיעור נדבר על תהליך הפיתוח של מוצרי web ו- mobile ועל הטכנולוגיות שעושים בהם שימוש היום 

.(html, css, javescript)

שיעור היכרות עם עולם חווית המשתמש, התפתחות המקצוע, האנשים העוסקים בו כיום ומדוע חשוב להשקיע בו.

נציג סקירה מקיפה של מצב השוק בישראל ובעולם ומה מצופה מאיתנו בתור אנשי מקצוע.

מכיוון שזהו גם השיעור הראשון נקדיש זמן להיכרות אישית עם הצוות והתלמידים ונדבר על ההתפתחות המקצועית של 

התלמידים ועל המצופה מהם במהלך הקורס. 

טכנולוגיות web ותהליכי עבודה

כמו בכל מקצוע אחר, גם בעיצוב חווית משתמש אנו מבססים את שיטות העבודה שלנו על כמה עקרונות בסיסיים שיחזרו וינחו 

אותנו בתהליך עיצוב המוצר. בשיעור נלמד את עקרונות אלו תוך השמת דגש על השימוש בהם בתהליכי עבודה בעולם 

האמיתי. בין העקרונות שנלמד: שמישות, שימושיות, הנאה, אסתטיקה, נגישות, זמינות המידע, שליטת המשתמש, שימוש 

ושבירת קונבנציות, גמישות ופשטות.

כל עקרון ילווה בדוגמאות ממערכות עדכניות וברקע מקצועי שיסביר מדוע מדובר בעקרון בסיס בתעשייה.

אבני הבסיס של עיצוב חווית משתמש
מבוא כניסה לקורס

חווית משתמש, המקצוע הטוב ביותר בעולם
מה אנחנו עושים פה?

אחד מהשלבים הקשים בתהליך היצירה הוא גיבוש הקונספט הראשוני. מצופה מאיתנו להיות חדשניים, יצירתיים ומגוונים 

כאשר אנו מציגים את הפתרון המושלם. אנו נלמד אתכם טכניקות לגיבוש הפתרונות שלכם תוך הבנה של התהליך ופיתוח 

חשיבה ביקורתית בריאה. 

צוות המרצים שלנו, היה הראשון שהתחיל להשתמש בשיטות מוגדרות לאופטימיזציה של תהליך פיצוח המוצר ובעל הניסיון 

העשיר ביותר בשימוש בשיטות אלו. חלק מהשיטות פותחו על ידינו והן נלמדות היום בכל המוסדות בתחום, בין השיטות 

 .grid the cool factor ,6, ספקטרום, דאבל ספקטרוםup :שנלמד

להגיע לפתרון הנכון
שיטות עבודה להשבחת המוצר שלנו

מסמך האפיון הוא התוצר הסופי מתהליך האפיון. לצערנו אפיון הוא עדיין מושג בעייתי בישראל. מסמך זה משתנה בין ארגון 

לארגון והדרישות המגדירות את הנראות שלו ואת המידע שהוא מכיל אינן קבועות. אנו נלמד אתכם על סמך הניסיון שלנו בארץ 

כיצד צריך להיראות תוצר תהליך האפיון?
מסמך האפיון ותיק האפיון, כמו שאלוהים התכוון שיהיו



ובעולם איך נכון להגיש אפיון בסיום התהליך ומהם העקרונות שמנחים אותנו ביצירת אפיון מקצועי שיענה גם על הרף 

המקצועי הגבוה ביותר.

בסיום השיעור תוכלו להבין את ההבדל בין מסמך אפיון לתיק אפיון (מסמך שאנו מפיקים לטובת תהליך הפיתוח), וכמובן לייצר 

מסמכי אפיון אסתטיים, מרשימים וברורים. במהלך השיעור תחשפו לגישות שונות ולתוצרי אפיון אמיתיים.

מאחורי מוצרים המספקים חווית משתמש טובה נמצאת מערכת מתוכננת היטב. הגדרת המבנה הפנימי של המערכת הינה 

אחת הפעולות החשובות בחיזוק יכולת ההתמצאות במערכת (findability), כי אף אחד לא קונה מוצר שהוא לא מוצא, והכרח 

של ממש במערכות מורכבות.

שיעור זה מתמקד במה שקורה "מתחת למכסה המנוע" של חווית המשתמש וביישום נכון של שיטות מתחום ארכיטקטורת 

המידע (IA) על מנת להחליט בסוגיות כגון איזה סוג ניווט מתאים למערכת שלנו, איך נחלק את סוגי התוכן השונים לקטגוריות 

ומה עושים כשצריך לאפשר גישה לאותו המידע ממקומות שונים. בין היתר נתנסה גם ב- card sorting, אחת משיטות 

המחקר הנפוצות ביותר המסייעת בהגדרת המבנה.

(IA) ארכיטקטורת מידע
שלב תכנון שלד המערכת 

משפט ידוע בקרב אנשי המקצוע בתחום טוען ש"אתה לא המשתמש" אבל לכולנו יש משהו משותף, כולנו אנושיים.

בשיעור זה נבין כיצד הפסיכולוגיה הקוגנטיבית וההתנהגותית וההיכרות עם המוח האנושי, מספקת לנו כלים ליצירת ממשקים 

שיגרמו למשתמשים להרגיש כאילו חזינו את המחשבה הבאה שלהם.

נכיר את המערכות הפיזיולוגיות המשפיעות על התפיסה החזותית שלנו, נלמד כיצד לייצר קשר רגשי בין משתמשים למוצר, 

מדוע מוצרים יפים נחשבים לשמישים יותר, האם ניתן באמצעות עיצוב הממשק להשפיע על בחירות שמבצע המשתמש ומה 

קורה כשמשתמשים טועים (ואת מי להאשים).

הפסיכולוגיה מאחורי העיצוב: תהליכים קוגניטיביים ומגבלות התפיסה האנושית
עיצוב מוצר תוך התחשבות במשתמש האנושי

היכרות עם השוק והמשתמשים הם ההבדל בין מוצר מצליח לכישלון. ללא הבנה עמוקה של המשתמשים לא נוכל לייצר מוצר 

מנצח ולכן שיטות למחקר משתמשים הן אבן בסיס במחקר מקדים. אך המחקר הראשוני שלנו לא נגמר שם.

אנו נלמד לבצע מחקר שוק ומחקר מתחרים כדי להבין את העולם והסביבה התחרותית בהם אנו פועלים, נבצע מחקר לקוח כדי 

להכיר את הדרישות והמטרות שלנו ונבחן לעומק את המשתמשים כדי לייצר להם מוצר שעונה על צורך אמיתי.

בשיעור תחשפו לתהליכי מחקר אמיתיים ונדגים כיצד הם שינו את עיצוב המוצר וגיבשו הגדרות לדמותו. נציג ונתרגל שיטות 

מחקר ברמות שונות של מורכבות: ראיונות עומק, תצפיות, מחקר פרסונות וניתוח תוצאות מכלי כריית נתונים וניתוח בדיקות  

A/B Testing. בנוסף נראה כיצד תהליך מחקר יכול לעזור למוצר קיים. ולא רק למוצר חדש.

צוות המרצים שלנו מחזיק בניסיון עשיר בתהליכי מחקר ויחשוף דילמות ותוצאות מפתיעות לשימוש בשיטות אלו.

מחקר מקדים ועיצוב מונחה משתמש
חקר משתמשים וניתוח צרכי המשתמשים

בתור אנשי מקצוע אנו מספקים שירות ללקוחותינו. עקרון בסיסי לשירות מוצלח הוא הבנת הצרכים שעומדים מולנו. תהליכים 

הבנת לקוח - ניתוח דרישות נכון, הבנת מודלים עסקיים
הצבת מטרות וניתוח דרישות 



רבים נכשלים רק בגלל חוסר תיאום לגבי מטרת הפרויקט בין השותפים השונים במימוש מוצר חדש. הבנה לעומק של מטרת 

הפרויקט תשרטט לנו את הדרך להצלחה.

בשיעור נלמד כיצד לבחור מטרות באופן מדויק וכיצד הגדרת מטרה יכולה לשנות את המוצר כולו. בנוסף נדבר על מודלים 

עסקיים שונים וכיצד הם יכולים לשרת ואף לשנות את מטרת הפרויקט וכמובן את עיצוב המוצר הסופי.

חלק גדול מהעבודה בתחום כיום מוקדש לאפיון ועיצוב אפליקציות ומערכות סלולריות. לכן אנו מקדישים חלק גדול מהקורס 

לפיצוח תהליכי העבודה במובייל ובטאבלטים.

אנו נלמד כיצד נכון לאפיין מוצרים למסכי המגע השונים, על הגישות בעיצוב מוצרי native לעומת מוצרי web, על השוני 

.mobile first בחשיבה כאשר מאפיינים מוצר למובייל ועל שיטת העבודה המפורסמת

בין השאר נלמד גם על שיטות עבודה נכונות כאשר מאפיינים מוצרים לפלטפורמות השונות הקיימות בעולם המובייל עצמו 

ונעביר לכם קבצי עבודה ורכיבי אפיון שפיתחנו בעצמנו ושיוכלו לעזור לכם בעבודה היום יומית.

לצוות המרצים ניסיון עשיר של מעל ל-200 אפליקציות ייעודיות לכלל המכשירים והטכנולוגיות וזהו ללא ספק נושא שחשוב 

ללמוד בו מהניסיון.

mobile עיצוב חוצה פלטפורמות : ממשקי
web -ו native עיצוב אפליקציות

אנו מאמינים בתרגול שוטף ואינטנסיבי ולכן בשלב זה של הקורס תקבלו עבודת הגשה שתכלול את רוב הנושאים שנלמדו עד 

כה ומצופה מכם להגיש תרגיל ברמת תוצר סופי ומוגמר.

בשיעור זה תוכלו לקבל פידבק מעמיק על תהליך העבודה שלכם ועל התוצר הסופי שתגישו. אנו נתרגל גם הצגת אפיון אל מול 

קהל וסימולציות לקוח שיכינו אתכם לעבודה בעולם האמיתי.

הגשת חציון ופידבק מצוות המרצים
אנחנו נהיה קשים אבל הוגנים

אין ספק שמצופה מאיתנו בתור אנשי מקצוע מעולים להוביל חדשנות, לאמץ אותה ולתת לה לבוא לידי ביטוי בתוצר שלנו. 

אך כיצד אנו יכולים לאמץ אותה אל תוך הליכי העבודה שלנו? אל המוצר שלנו?

אנו נלמד את אחד הנושאים החשובים והקשים ביותר בתהליך העבודה - יצירת ממשקים חדשניים שמביאים לידי ביטוי את 

הערך האמיתי של המוצר (לעומת ממשקים חדשניים ללא ערך אמיתי שיכשלו). בין השאר נלמד מהי חדשנות ממשקית, כיצד 

אנו לומדים עליה ומתעדכנים בה וכמובן נתרגל לאפיין תוך חשיבה על חדשנות.

יצירת חדשנות ופיצוח אסטרטגי של מוצר חדש
כיצד מזהים ומביאים לידי ביטוי את הערך

כיום מעטים הממשקים שלא מתוכננים מראש כמתאימים לכל הפלטפורמות - כלומר ממשקים רספונסיביים.

אנו נלמד על שיטת העבודה הנכונה כאשר מתכננים ממשקים רספונסיביים, על ההגיון מאחורי תכנון לכלל הפלטפורמות ועל 

הקשיים שפתרונות אלו מציבים בפנינו.

לבסוף נבין לעומק מתי נבחר לייצר ממשק רספונסיבי ובאיזו רמה (רספונסיבי מלא או חלקי, או עיצוב פלואידי).

עיצוב ממשק אופטימלי - עיצוב רספונסיבי



ארגונים וחברות שונים עובדים בצורה שונה. אין שיטת עבודה אחת שתתאים לכולם ואנו צריכים לדעת כיצד להתאים את 

עצמנו ואת תהליכי העבודה שלנו ליצירת תהליך עבודה אופטימלי.

אנו נלמד על הגישות המובילות בתהליכי העבודה כיום (למשל agile & scrum, לאיזו סוג של פרויקטים וצוותים הן מתאימות).

בנוסף נלמד על הרכב הצוותים המקצועיים בארגונים שונים ועל אנשי המקצוע השונים שתעבדו איתם ומולם.

תהליכי עבודה בעולם האמיתי
היכרות עם התעשיה והשוק בישראל

אנו נלמד כחלק מהקורס וכבר בשיעורים הראשונים כיצד לעבוד עם סביבת העבודה של axure, שנחשב היום לכלי הנפוץ 

והמרשים ביותר אך למרות יתרונותיו הברורים אסור לנו להפסיק ולהתקדם ולכן נלמד על כלים מתקדמים נוספים ונבין כיצד הם 

 pixate -יכולים לעזור לנו לעבוד מהר וטוב יותר וכמובן לתת ערך גדול יותר לאנשים שעובדים איתנו. נלמד כיצד להשתמש ב

של גוגל (הכלי המגניב ביותר שיש היום בשוק) וב-invision. שילוב של הכלים יאפשר לכם להוציא תוצרים מרשימים ומדויקים.

ליאור יאיר, מנהל הקורס, היה איש המקצוע הראשון שהציג את אקשור בישראל והוא היה זה שדרש שכל עובדיו יעבדו עם 

התוכנה. היום, רוב אנשי המקצוע בישראל משתמשים בה.

אנו לא נלמד אתכם רק את הכלי הכי טוב בשוק היום - אנו נלמד אתכם את הכלים שהולכים לשלוט בשוק גם בעתיד ואתם תהיו 

הראשונים לעבוד איתם.

כלי עבודה מתקדמים
הכלים החמים והמתקדמים ביותר בשוק

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

אמיתיים מתוך כוונה לשפרו וללמוד כמה שיותר על התנהגות המשתמשים.אנו נלמד שיטות מתקדמות לבדיקות שמישות, כיצד 

לתכנן בדיקות, הכלים המשמשים 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.  

בדיקות שמישות ושיטות לשיפור המוצר
כיצד בוחנים מוצר בשלביו השונים מול משתמשים אמיתיים

העבודה שלנו מתחלקת ל-2 חלקים עיקריים: עבודה על המוצר והצגתו. חוסר יכולת להציג את העבודה שלנו בצורה נכונה 

פוגעת בנו ובתוצר. כמה פעמים יצא לכם לזרוק קונספט טוב לפח רק בגלל שהלקוח או המנהל שלכם לא אהבו אותו?

הגשת והצגת תוצרים
איך להפיל אנשים מהכיסאות

אנחנו לעולם לא יוצרים מוצרים אל תוך הריק, חלק גדול מההצלחה שלהם תלוי ביכולת להסתמך ולהתממשק עם שירותים 

קיימים. אנשי מקצוע שיודעים להתממשק עם מוצרים קיימים ולתכנן את ההתממשקות נכון, בדרך כלל מייצרים מוצרים טובים 

יותר. אנו נלמד כיצד להטמיע יכולות מהכלים הנפוצים ביותר (facebook connect, google), נחפש ביחד כלים להעשרת 

המוצרים שאנו עובדים עליהם ונראה דוגמאות כיצד שילוב נכון של מספר שירותים ויכולות יוצרים ממשק-על.

יצירת ממשקי-על: שילוב נכון של מערכות וכלים חיצוניים 



אנו נלמד כיצד נכון להציג אפיון ואף עיצוב, נלמד ונתרגל רטוריקה ככלי להעברת מסר, נציג שיטות לניהול פגישת הצגה 

ונסקור דוגמאות למצגות עדכניות ומרשימות.

אנו נלמד כיצד נכון להציג אפיון ואף עיצוב, נלמד על רטוריקה ככלי להעברת מסר, נציג שיטות לניהול פגישת הצגה ונסקור 

דוגמאות למצגות עדכניות ומרשימות.

בסיום השיעור התלמידים יקבלו קבצי מצגות לשימוש עתידי. 

אינפוגרפיקה ואנימציות נחשבים לכלים מובילים היום להעברת מידע באופן ויזואלי (Data Visualisation). אנימציה נכונה 

יכולה לשפר משמעותית את הממשק והמוצר הסופי ואינפוגרפיקה מתאימה תקל על תהליך קליטת הנתונים על ידי משתמש. 

בשיעור נלמד איך עושים זאת נכון. איך מייצרים אינפוגרפיקה טובה ולא רק יפה. נלמד על סוגים שונים של אינפוגרפיקות, על 

יישום נכון המתחשב בפלטפורמה ועל איך ומתי כדאי לשלב את הכלי העוצמתי הזה בממשקים שאנו יוצרים. בנוסף נלמד על 

התפקיד החשוב של האנימציות, על האנימציות הבסיסיות וכיצד אנו חושבים ובוחנים אנימציות כבר בשלב האפיון.

אינפוגרפיקה ואנימציה ככלים להעברת מסר
אפיון למתקדמים

אנשי חווית משתמש באירגונים שונים יכולים לעשות עבודה שונה לחלוטין. בחלק מהארגונים, לדוגמה, התפקיד כולל עיצוב 

ובחלקם דווקא ניהול מוצר ו/או ניהול פרויקטים. חשוב לנו שתבינו את ההבדלים בין התפקידים וכיצד הם נראים בחיי היום יום.

בשיעור הזה נזמין אנשי מפתח בתעשייה שכולם מחזיקים אמנם באותה הגדרת התפקיד (מומחה חווית משתמש), אך במציאות 

הם עושים עבודה שונה לחלוטין. מטרת השיעור היא שתוכלו לסמן מטרה על התחום והתפקיד שמעניינים אתכם ותבינו את 

השוני בין ארגון לארגון.

שיעור קריירה
מפגשים מהסוג האישי עם אנשי מקצוע בתעשייה

משימת הסיום של הקורס תכלול עבודה על כמה פלטפורמות שונות וברמת גימור גבוהה.

אתם תדרשו לבחור משימת אחת מתוך מגוון משימות הסיום ולהגיש מסמך אפיון מלא של מוצר אותו תייצרו מהשלב הראשוני.

בשלב זה אנו נצפה שתדגימו את מה שלמדנו במהלך הקורס. אנחנו כמובן נלווה ונעזור אך האחריות המקצועית היא שלכם. 

בהצלחה.

הגשה סופית
ביקורת פרונטלית מפאנל מומחים והתייחסות אישית ממנחה הקורס

בשיעור האחרון אנו נספק לכם הצצה מעמיקה לחיי אנשי המקצוע בתחום ונשתף אתכם, מהניסיון שלנו, בתהליכים שעוזרים 

לנו להישאר מעודכנים ומקצועיים. זהו שיעור בגובה העיניים על החשיבות של להישאר מעודכן ועל הדרכים שיבטיחו שתמיד 

תהיו כאלו. בנוסף, נשאיר זמן למענה על שאלות אחרונות, נדבר על החידושים והעתיד של עולם חווית המשתמש בישראל 

ובעולם ונציג את עולם חווית המשתמש ההולסיטית שתופס תאוצה בתור ההתפחות המקצועית הבאה.

בסיום השיעור נחלק את תעודות הקורס וננשום בזהירות כי עכשיו מתחילים לעבוד.

לומדים מהניסיון: מה יהפוך אתכם לאנשי מקצוע מעולים
שיעור אחרון, חווית משתמש הוליסטית ומה צופן העתיד, בגובה העיניים



ליאור יאיר, מאנשי חווית המשתמש המובילים בארץ, לקח חלק מרכזי 

בהתפתחות התחום והקהילה המקצועית בישראל. 

ב-12 השנים האחרונות ליאור יצר את חווית המשתמש של מאות מערכות 

B2B, אתרים ואפליקציות שנגעו במאות מיליוני משתמשים ברחבי העולם. 

 Enterprise במהלך עבודה עם חברות סטארט אפ, חברות מוצר, חברות

ליאור אפיין ממשקים חדשניים שהובילו להצלחה מסחרית ולרמת 

Engagement גבוהה של המשתמשים. 

בשנים האחרונות ליאור החליט לחלוק מהנסיון שצבר ומהחזון המקצועי 

שלו לגבי עתיד תחום חווית המשתמש ולקחת חלק בהכשרת הדור הבא 

של אנשי חווית המשתמש בארץ. ליאור הנחה והכשיר מעצבים ומאפיינים 

העובדים בחברות הייטק ואינטרנט, וכן מאפיינים ומעצבים עצמאיים. הוא 

הרצה במיטב הכנסים המקצועיים בארץ ובחו"ל, ובשנים האחרונות הוזמן 

להעביר קורסים מקצועיים בתחום חווית המשתמש בפקולטות הטובות 

בארץ.

לאחרונה ליאור החליט לייסד את Create, ולהקים בתוכה את בית הספר 

לחווית משתמש הטוב בישראל. אתם מוזמנים להצטרף אליו.

ניסון מקצועי
Comigo ,מנהל מחלקת מוצר וחווית משתמש

מנהל מוצר וראש תחום חווית משתמש 
Wix חברת ,(eCommerce)

מנכ"ל משותף, נטקראפט

ראש תחום חווית משתמש, נטקראפט

NetcraftAcademy מייסד

 UXonBeer, מייסד ומנחה האירועים
 DigialDeisgn

ממייסדי UXI - חווית משתמש ישראל

ניסיון כמרצה
מרצה בפקולטה לתקשורת, המרכז בינתחומי

מרצה במסלול לעיצוב חזותי, המכון הטכנולוגי 
בחולון

מרצה בפקולטה לניהול, המכללה למנהל

מרצה ראשי וכותב הקורס: אפיון ועיצוב חווית 
NetcraftAcademy -משתמש ב

מרצה קבוע בכנסים מקצועיים בישראל ובעולם

ליאור יאיר
  Create,מנהל בית הספר לחווית משתמש, מרצה ראשי

https://www.linkedin.com/in/lioryair
https://www.facebook.com/lior.yair
http://uxhero.co.il/
http://www.slideshare.net/lioryair


במסגרת המעבר שלי מפרינט ל-WEB, נרשמתי לקורס אפיון ממשק וחווית משתמש בנטקראפט. באתי בלי הרבה ציפיות, כי חשבתי שאפשר ללמוד 

הכל דרך YOUTUBE, מאמרים, כנסים וכו'. כאשר פגשתי לראשונה את ליאור מהר מאוד הבנתי מה זו מקצוענות ללא פשרות. לראות את ליאור מלמד, 

מנהל ומדריך תלמידים ועובדים זאת פשוט חוויה.

מעבר להעברת החומר בצורה כל כך ברורה וההשקעה בתלמידים, בזמן השיעורים ואחריהם, תמיד נעזרתי בליאור, תמיד יכולתי לפנות אליו בכל 

בקשה, עם ובלי קשר לקורס ותמיד קיבלתי תשובות מלומדות ומקצועיות. התייעצתי איתו המון בקשר לעבודות שלי ושמחתי לגלות אוזן קשבת תמיד. 

וזה לא רק אני, קבוצת הפייסבוק של הקורס שליאור הקים, הייתה פעילה ועודכנה כל הזמן בטיפים שימושיים, השראות, מאמרים מעניינים וכל דבר 

אחר שעזר לנו ללמוד ולהתקדם. מעולם לא ראיתי השקעה ברמה כזאת בתלמידים בקורס. מעבר לכך, ליאור ניצל את הקשרים שלו בתעשייה לעזור 

למאפיינים מתחילים להשתלב בשוק העבודה ותמיד דאג להם (ואני מדבר מנסיון אישי).

יש הרבה אנשים שמגדירים עצמם כמומחי UX, אך יש מעט אנשי UX בארץ שהם באמת כאלו וללא ספק שליאור הוא הראשון ביניהם. נהניתי ללמוד 

.WEB איתו ובעיקר ממנו, כל מה שלמדתי בקורס נשאר איתי עד היום ועוזר לי מאוד בעבודה היומיומית שלי כמעצב

www.yakipasandi.com יאקי פסנדי, בעלים בסטודיו

הייתה לי הזכות ללמוד עיצוב חוויית משתמש אצל ליאור יאיר. לליאור מחויבות עמוקה לקידום התחום ורצון אמיתי לראות את התלמידים שלו מצליחים. 

האהבה שלו לעניין והנסיון הרב היו ברורים מהרגע הראשון ולא פחות חשוב – יש לו את היכולת להעביר את הידע הרב שצבר בצורה מרתקת תוך 

מתן תשומת לב אישית לכל תלמיד. היה כיף, מעניין ומועיל... ממליץ בחום!

יונתן גלילי, מאפיין חווית משתמש 

זו חוויה משמעותית ללמוד אצל אדם המשלב ידע מקצועי רב, תשוקה  ההחלטה ללמוד בקורס בניהולו של ליאור היתה אחת הטובות שקיבלתי. 

אמיתית למקצוע ורצון כן לקדם את תלמידיו.

זכיתי ללמוד אצל ליאור לפני כשנתיים, הידע הרב שרכשתי וההתלהבות המדבקת למקצוע היוו עבורי צעד משמעותי בהתפתחותי המקצועית.

במהלך ולאחר לימודי ליאור עזר, כיוון וענה על כל שאלה ובקשת התייעצות שלי ברצון רב. 

ממליצה בחום לכל מי שמעוניין להכנס לעולם המרתק של חווית משתמש.

BillGuard יעל מירקין, מנהלת מוצר

לאחר בדיקות ובירורים רבים במקומות שונים שלכאורה לימדו חווית משתמש, היה ברור לי, לאחר שיחת טלפון אחת עם ליאור, שארשם לקורס שהוא 

מעביר. כבר בשיעור הראשון הבנתי שעשיתי החלטה נכונה ביותר! הסבלנות הבלתי נגמרת של ליאור לסטודנטים שלו, הידע הרחב והמקצועיות 

הבלתי מתפשרת שלו, הפכה את מוסד הלימודים שבו לימד, למקצועי והרציני ביותר בשוק. ליאור הצליח להעביר את הידע העצום שלו בצורה בהירה 

 .UX -ומהנה, והפך את כל התלמידים שלו לשגרירים נלהבים לתחום ה

בנוסף, התמזל מזלי גם לעבוד מול ליאור, ונוכחתי גם לגלות את האדם המדהים מאחורי דמות המרצה, ושוב להיחשף ולהינות מהכשרון, התשוקה 

האינסופית והמקצועיות המגובה בנסיון של שנים שיש רק אולי למעטי מעטים בתחום.

אני ממליצה בחום רב לכל מי שרוצה להיכנס לתחום בראש ובראשונה לברר איפה ליאור מלמד ומייד להירשם. אין ספק שהוא מס' אחת בתחומו!

Digital Consultant at GCH Hotel Group ,שני בורנשטיין

ליאור יאיר הוא מקצוען בלתי נלאה, אישיות יוצאת דופן ומרצה עם יכולות הוראה גבוהות ביותר, ליאור יודע לתפוס את תשומת הלב של תלמידיו, לענות 

על השאלות, להתאים את הקצב וההסברים לקצב של התלמידים ולהמחיש את החומר הנלמד בצורה ויזואלית, ברורה ועקבית. ללמוד ממנו היה חוויה.

אייל רופא, מוח אנדרואיד

 ,UX-ליאור הוא המומחה המשמעותי ביותר שפגשתי בתחום בישראל, ואני מעריכה מאוד את עבודתו מפני שזה לא פשוט להתעדכן ולהוביל בעולם ה

שבו כל מכשיר חדש וכל עדכון גירסה דורש לעמוד בשינויים בקצב מסחרר. אני ממליצה בחום ללמוד ישירות מהמומחה, וזה ליאור במקרה הזה.

Program manager at Google ,שרית עמר

חלק קטן מההמלצות שקיבלנו וחיממו לנו את הלב
הדרך הטובה ביותר להכיר אותנו היא להקשיב למי שכבר עבר את חווית הלימוד אצלנו



למדתי אפיון מליאור יאיר ב-2012, היום לאחר מספר שנים בתעשיה, המון מאמרים, ספרי יו אקס ודי הרבה כנסים ומיט-אפ שהשתתפתי בהם, הוא 

האדם היחיד בארץ שאני ממליץ ללמוד ממנו אפיון חווית משתמש, הקורס היה מקיף סיפק לי בסיס רחב להתחיל ממנו והוצג מנקודת מבט של מקצוען 

שחי ונושם את התעשיה. 

Senior UX designer Autodesk R&D Israel ,eranbar.co.il  ,ערן בר

הקורס עם ליאור נתן לי כלים מעשיים כמו גם רקע תיאורטי למקצוע. ליאור הוא מרצה בחסד, ומקצוען ויש בו שילוב של ידע תיאורטי ומעשי.  

כל נושא שלמדנו גובה בדוגמאות רלוונטיות מפרוייקטים שעבד עליהם. בתחום שמשתנה ומתפתח כל כך מהר חשוב מאוד ללמוד מאנשי מקצוע 

שמחוברים לכל החידושים, חיים את העולם הטכנולוגי, עובדים עם הלקוחות המעניינים והמתקדמים ביותר ומחפשים תמיד לחדש ולשנות. 

ליאור הוא אדם כזה וללמוד ממנו היה חוויה אמיתית.

UX Expert at Kenshoo ,איילה בר -אמת

עברו קרוב ל-4 שנים מאז קורס אפיון חויית משתמש שעברתי בהדרכתו של ליאור יאיר, והוא מלווה אותי מדי יום במהלך עבודתי. 

מלבד כל יסודות האפיון וחווית המשתמש, התרומה הגדולה של ליאור הייתה בהגדרה הכללית של מוצר נכון. ראייה הרבה יותר רחבה מאשר מיקום 

ושימוש של רכיבים באתר. תפיסת הערך של המוצר כלפי המשתמש בשילוב עם המטרות העסקיות של החברה, אלה הכלים המעשיים שליאור הקנה 

לי בקורס, ובכל ההתייעצויות שהיו לי איתו במהלך השנים. אני ממליץ בחום על ליאור כמנטור לכל עולם חווית המשתמש וניהול מוצר.

Kaltura ליאור בנדרסקי, מנהל מוצר

התשוקה של ליאור לתחום הדיגיטל, חווית המשתמש והניסיון המקצועי שלו הפכו את הלמידה בשיעורים למרתקת. ליאור מרצה מעולה, מומחה 

בתחום ומלמד בצורה מסורה. כל שיעור העניק לי המון כלים וטיפים בעזרת תרגול אישי עם תוכנות שנלמדו בשיעור. ליאור בהחלט אחד המנטורים 

המשפיעים בתחום ה UX בארץ.

UX Designer at The eWave Group ,נועה גולדפארב

הגעתי ללמוד בקורס שהעביר ליאור, במסגרת העבודה שלי כמאפיינת חווית משתמש בקומברס.

עוד לפני הקורס, עסקתי בתחום והתבססתי בעיקר על אינטואיציות ומידע שמצאתי ברשת. לא האמנתי כמה ליאור הצליח לחדש ולהעניק לי כלים 

מצויינים שהפכו את עבודת האיפיון לקלה ונכונה יותר. ליאור הוא פשוט מורה מצויין! מעביר את החומר הנלמד בצורה ברורה, יסודית ומעמיקה וכל 

זאת עם המון סבלנות ואיכפתיות. מרגישים שמדובר באדם שחי את החומר באופן יומיומי ומתעסק שנים רבות בתחום. 

השיעורים עם ליאור הוכיחו את עצמם. הרגשתי בטוחה בעבודה שלי, נהנתי ממנה יותר. יישמתי את כל מה שלמדתי בקורס והתוצרים זכו להצלחה 

בחברה. תודה ליאור!

UX & product manager at Comverseֹשרית מורטצקי, ו

ליאור יאיר הוא אחד המורים היותר מקצועיים שנתקלתי בהם, במהלך הלימודים הוא לא פסח על שאלה או טענה וענה תמיד באדיבות והוסיף מנסיונו 

המקצועי ,התחושה היתה שאין סוד שמוסתר מאיתנו ויש לנו פס אל מאחורי הקלעים של התעשיה, הדאגה הזו המשיכה אל מעבר לקורס וליאור 

ממשיך לשמור איתנו על קשר ודואג לעזרה במציאת עבודה או בכל שאלה מקצועית שעולה בפנינו.

ערן מיכלוביץ, מעצב משחקים

ליאור הוא מרצה מקצועי, מעניין, מסקרן ומרתק, הוא תמיד יודע איך להרצות בכריזמטיות, לנהוג ברגישות וסבלנות כלפי תלמידיו.

הוא מי שגרם לי להתעניין ללמוד על התחום, דרך הכנסים שהגעתי לשמוע את הרצאותיו. והוא גם מי שלימד אותי את הבסיס והעיקרונות של התחום. 

לאחר מכן הוא גם מי שהאמין בי ונתן לי הזדמנות להוכיח את יכולתיי בתעשייה ולהגיע להישגים שהגעתי.

Studio 6B מרצה לעיצוב ואפיון ממשקים דיגיטלים ב ,Wix פדריקו דיין, מעצב חוויית משתמש ב

בתקופה שבה תכננו מוצר בכמה ימים על וורד או פאוארפוינט, ליאור היה הראשון לזהות את הפער והתחיל ללמד חוויית משתמש. הוא הכניס ללימוד 

את הרצינות והחדות שלו, וגיבה אותם בכישרון יוצא דופן. כשלומדים אצלו מרגישים שהוא אוהב מאוד את מה שהוא עושה ויודע על מה הוא מדבר.

יש מאחוריו שורת פרויקטים שגורמים להעריך אותו, לקנא בו ולרצות גם. בעיני הוא לא מלמד רק UX. השיעור החשוב שהוא העביר לי הוא שעם רצון, 

כישרון ואהבה למקצוע אפשר גם להצליח בגדול ולהנות מכל דקה בעבודה. כמה אנשים כאלה אתם מכירים?

ציקי עזוז, יועץ עצמאי

הידע בתחום ה UX שקיבלתי בהרצאותיו של ליאור יאיר עזר לי לפתח סטארטאפ שכיום מעסיק כבר 10 עובדים במשרה מלאה וללא צורך 

ב- Seed Money. ככה זה כשאתה יודע בדיוק איך לייצר המרות כבר מהיום הראשון.

CEO at Foxfort Ventures ,דניס ריי



בתחילת הקורס לא ממש הבנתי מה זאת חווית משתמש ובטח לא ידעתי מה זה ווירפריים. היום אפשר לומר שאני ממש חיה את התחום וכמעט לא 

עובר עלי יום עבודה מבלי שיוצא לי לחשוב כמה למדתי במהלך הקורס הזה. 

אני מסוגלת להתמודד עם עיצובים מסובכים שללא ספק לא הייתי יודעת בכלל מאיפה להתחיל לטפל בהם ללא הקורס. שיטת הלימוד של ליאור 

ייחודית בכך שהחומר מחלחל לתודעה בלי צורך להתאמץ. השיעורים מהנים, מרתקים והזמן עף.

לאחר הקורס ליאור עזר לי אישית להבין איך תיק עבודות צריך להראות. בניתי תיק עבודות חדש שחלק ניכר ממנו, ובטח החלק הכי דומיננטי בו הוא 

העבודות שעשיתי במהלך הקורס. מעולם בעבר לא קרה לי שקיבלתי כ"כ הרבה פניות וזימונים לראיונות עבודה.

ליאור הקפיץ אותי קדימה בצורה ממש משמעותית. ממליצה בחום.

דפנה אלון, מעצבת גרפית

את ההתמחות שלי בחווית משתמש למדתי אצל ליאור יאיר, ממייסדי קהילת האפיון בארץ ומרצה בכיר.

לליאור ישנה יכולת יוצאת דופן להעביר את הידע הרחב שלו באופן מרתק, מקצועי ומדוייק, תוך המחשת הדינמיות והרב-גוניות הקיימים בתחום חווית 

המשתמש. האיכפתיות שלו וראיית הצרכים האינדיבדואליים של כל משתתף, מאפשרת לכל אדם - בין אם הוא מעצב, מנהל פרויקטים או מפתח, 

 .Axure לרכוש כלים חיוניים, תאורטיים לצד מעשיים, תוך התמקצעות בעבודת האפיון ולימוד של תכנת

אני רואה את ליאור כמנטור, כעמית לתחום וכחבר יקר אשר ניחן ביכולות יוצאות דופן להבנת רזי ה-UX ולהעברתם מתוך אהבה עמוקה למקצוע.

לימודי חווית משתמש עם ליאור הנם חובה לכל אדם המעוניין להבין ולעסוק בתחום חווית המשתמש!

AVG בחברת UX יאיר בכר, מאפיין

אני מגיעה מעולם המיתוג והעיצוב, שם אני מרגישה בנוח. בכל פעם שהתבקשתי לעצב לאינטרנט הרגשתי שיש לי המון מה לתת והמון רעיונות 

בראש, רק שחסר לי את הבסיס כדי שהעבודה תהיה גם מקצועית ולא רק מעוצבת. חיפשתי להבין לעומק את התשתית עליה אוכל לבנות בצורה 

נכונה ומקצועית את העיצוב שלי.

בשיעורים של ליאור למדתי על העולם רחב של ממשקים ופלטפורמות, ואיך כל אחד מהם מתנהג בצורה שונה. למדתי מהי צורת העבודה הנכונה, 

והתהליך שיש לעבוד כדי להפיק תוצאה מקצועית. שמחתי לגלות שהמטדולוגיות גם של אפיון וגם של מיתוג דומות מאד.  

השיעורים עצמם היו מרתקים. הנושאים שליאור בחר היו מאד מגוונים ומעשירים. מרבית החומר הנלמד היה כמובן הנושא המבוקש של הקורס, כאשר 

החומר תמיד היה הכי עדכני ומקצועי שיש. יחד עם זאת, נפתחנו לתכנים מעשירים שעניינו כל אחד, לא משנה מאיזה רקע הוא מגיע או מה עיסוקו 

(כמו למשל רטוריקה הצגת מצגת ובנייתה, תמחור עבודה ופרויקטים ועוד...)

חלק גדול וחשוב בקורס היה שיעורי הבית. שם בעצם היה המקום לתרגל ולהבין לעומק את החומר הנלמד. ליאור ליווה אישית כל תרגיל, וכל תלמיד, 

אם זה בשיחת טלפון או במייל. את מה שלמדתי מליאור אני לוקחת איתי לכל פרוייקט, ואני ממליצה עליו בחום!

תודה רבה על הכל!

עינת שפילקה, מעצבת ומנהלת קריאייטיב במשרד מיתוג ועיצוב

ההמלצות ניתנו לליאור יאיר והן מתייחסות לקורסים שהוא העביר בשנים האחרונות. 


	Untitled



