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וגיבוש פורטפוליו למעצבים
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עלינו
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 שירותים 

.Create 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. 

תכניות הלימוד שלנו:

· בית ספר לאפיון חווית משתמש 

· בית הספר ללימודי עיצוב

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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התכנית ללימודי עיצוב מוצר דיגיטלי
חווית משתמש שלמה וטובה היא השילוב הנכון בין אסתטיקה ושימושיות, כשהמוצר עובד ומרגיש טבעי, ללא מאמץ. 

חלק מרכזי מיצירת חוויה זו שייך לעבודת מעצב המוצר הדיגיטלי. כדי להיכנס לעולם העיצוב הדיגיטלי, גיבשנו עבורכם תכנית לימודים 

זו כשבידינו  שנים רבות של ניסיון בתחום עיצוב חווית משתמש, ובעקבות צורך אמיתי בשוק לתכנית מקצועית שתכשיר מעצבי מוצר 

דיגיטלי מעולים.

הכלי החזק ביותר שיאפשר לכם להיכנס לעולם הדיגיטל הוא תיק העבודות שלכם שחשוב יותר מתואר בעיצוב וממסמך קורות החיים. 

תיק עבודות נכון מספר את הסיפור שלכם ומציג בצורה מאוד ברורה את הכישורים והיכולות שלכם.

לאחר מחקר ואפיון מקיפים ניתן לומר שהדרישות ממעצבי דיגיטל בשוק העבודה היום הן לא רק גישה אסתטית, אלא גם הבנה 

טכנולוגית וניסיון מעשי בעיצוב ממשקים. לכן, התכנית שגיבשנו כוללת לימודי עיצוב מעמיקים ששמים דגש על ניסיון ותרגול פרקטיים 

ובנוסף מתמקדת בעבודה נכונה עם Wireframes והעברת תוצרים לפיתוח בצורה מקצועית, כדי להכשיר את מעצבי המוצר המבוקשים 

ביותר בשוק. 
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התאמה לדרישות המקצועיות של השוק
לאחר מחקר מקיף והבנה של דרישות השוק, מיקדנו את תכנית הלימודים בתכנים הרלוונטיים שבהם מעצבי מוצר דיגיטלי חייבים 

לשלוט כדי להיות אנשי מקצוע מובילים. את התכנים אנו מעבירים במתכונת של Project Base Learning, המאפשרת למעצבים 

להתנסות ולהעמיק בפרויקטים במגוון פלטפורמות שונות בזמן קצר וליצור לעצמם תיק עבודות מרשים.

תשוקה לעיצוב ולהכשרה
אנחנו מאמינים שלימוד אמיתי יכול להגיע רק מאנשי מקצוע עם ניסיון עשיר בעולם העיצוב ועם תשוקה גדולה להדרכה. 

לצוות המרצים שלנו ניסיון עשיר בעיצוב מוצרים דיגיטליים ובהכשרת מעצבים והם עושים זאת מתוך תשוקה ואהבה גדולה למקצוע. 

הנחיה אישית ומעמיקה מארט דיירקטור מנוסה
תהליך לימוד אמיתי מבוסס על תרגול שוטף במטרה להשתפר ממפגש למפגש וזאת ע"י הנחיה אישית ומעמיקה מארט דיירקטור מנוסה 

המלווה את התלמידים לאורך תכנית הלימודים כולה. במהלך תכנית הלימודים התלמידים נדרשים לבצע מטלות שבועיות אשר יגובשו לכדי 

פרוייקטים. הפרוייקטים יצטרפו לתיק העבודות של המעצבים ויציגו יכולות וכישורים, בהתאם לדרישות התעשייה.

גישה חדשנית להכשרת מעצבים
הגישה החדשנית שלנו ללימודי עיצוב אומרת שבעבודה אינטנסיבית עם התכנים המדויקים שבנינו עבורכם תוכלו להגיע בזמן קצר 

לתוצאות מרשימות המתאימות לדרישות השוק. כל דקה בתכנית מנוצלת להרצאות, תרגול, פיצוח בריפים וקבלת משוב על העבודות. 

הדדליינים הצפופים שלנו מדמים את העבודה מול לקוחות ופרויקטים בעולם האמיתי. 

הערכים שמנחים אותנו

100
שעות

23
מפגשים

17-21
שעות

00 001-2
מפגשים בשבוע

תוכנית הלימודים
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שיחת היכרות ורקע

01
פגישה עם מנהלת תוכנית הלימודים

פגישת הצגת של מטלת הביתמטלת בית להערכת ניסיון והתאמה

מטרת השיחה היא היכרות ראשונית. נבין מהו הרקע והניסיון 

שלכם, נשמע על המטרות והיעדים שאתם מציבים לעצמכם 

וננסה להבין יחד האם התכנית מתאימה לכם והאם היא תקרב 

אתכם אל עבר הגשמת היעדים שלכם.

חלק מהמועמדים יקבלו מטלת בית שמטרתה לבחון את הרמה 

העיצובית איתה הם מגיעים. מטרת התרגיל היא לבדוק את 

הפוטנציאל שלכם ולהבין אם אתם מתאימים לתכנית ואם 

תוכלו לעמוד ביעדים שנגדיר במהלכה. 

בפגישה נבין את התהליך שעברתם במהלך העבודה, החל משלב 

המחקר, חיפוש ההשראות ועד שלב העיצוב. ננסה להבין את צורת 

החשיבה שלכם ולאתר את החוזקות והחולשות שלכם, על מנת 

לתת לכם המלצה נכונה לפיתוח היכולות המקצועיות שלכם.

בפגישה זו נדבר באופן אישי על המטרות שלכם וההתקדמות 

המקצועית שלכם. נבין לעומק את הרקע המקצועי שצברתם 

ונעבור יחד על תיק העבודות שלכם. במהלך הפגישה נשקף את 

מצבכם הנוכחי וניתן לכם המלצות להתפתחותכם המקצועית

תהליך הקבלה לתכנית 
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0304

למי מיועדת התוכנית
מעצבי פרינט המעוניינים להתמקצע בעיצוב מוצר דיגיטלי

מעצבים מתחום הפרסום 

מעצבים עצמאיים המעוניינים לעבוד על פרוייקטים מתקדמים יותר

מעצבי מוצר דיגיטלי המעוניינים לשפר את תיק העבודות שלהם

מעצבים בחברות שירותים שמעוניינים לעבור לחברות מוצר



שיתוף פעולה עם סטארט אפ - התנסות מעשית 
בפרויקט מהעולם האמיתי

המנטורים שלכם הם אנשי מקצוע 
מובילים מהתעשייה

לימודי Soft skills הם חלק חשוב 
בתוכנית הלימודים שלנו

במסגרת התוכנית

5

יצירת אתר פורטפוליו מהודק ומרשים הכולל 
פרויקטים בפלטפורמות מגוונות

מה מצופה מהתלמידים
נוכחות

תכנית הלימודים ממוקדת ואינטנסיבית. אנחנו מצפים מהתלמידים לנוכחות מלאה בשיעורים, בתרגולים ובהגשות.

מוטיבציה ותשוקה
אנחנו מאמינים שבעזרת תשוקה לעיצוב ומוטיבציה גבוהה תוכלו להגשים את המטרות והיעדים שהצבתם לעצמכם. 

הלימוד אף פעם לא נגמר, אנחנו ניתן לכם את הכלים ונלמד אתכם מהניסיון שלנו. 

מקצוענות
חלק בלתי נפרד מעבודתו של המעצב היא היכולת והפתיחות לקבל ביקורת מקצועית. תוכנית הלימודים מבוססת על הגשות 

וקבלת פידבקים שוטפים. תהליך זה חשוב להתפתחות המקצועית שלכם.  

נשמה של מעצב
יצירתיות, פרפקציוניסטיות, סקרנות וחוש ביקרותי הם חלק בלתי נפרד מאופי המעצב. אנחנו מצפים שבמהלך הלימודים תחדדו 

כישורים אלו למקסימום כדי שתוכלו להגיע ליעדים ולמטרות.

אלו שיודעים, עושים. 
אלו שמבינים, מלמדים וחולקים את הידע.

אריסטו

”
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שעות פרונטליות

סילבוס התוכנית

יסודות בעיצוב מוצר דיגיטלי
על יסודות טובים נבנים אנשי מקצוע מעולים. גם אם אתם אנשי מקצוע מנוסים חשוב מדי פעם לעצור ולחזור ליסודות אך הפעם 

בהתייחסות למוצרים דיגיטליים. עיצוב נכון של ממשק מסייע להעביר רעיון בצורה אסתטית ונגישה ומספק חווית משתמש מעולה. 

בשיעור נלמד איך טיפוגרפיה מאורגנת היטב יכולה לעשות פלאים בעיצוב שלנו, נבין איך שימוש נכון בגריד יעזור לנו בעבודה 

בממשקים רספונסיביים ונראה מהו שימוש נכון בצבע במסכים מוארים. 

סגנונות עיצוביים
נדמה שעיצוב שטוח היה מאז ומתמיד חלק מחיינו, המעצבים. בשיעור זה נסקור את התפתחות סגנונות העיצוב בעולם הדיגיטלי, 

 Almost Flat Design -נבין מהו סגנון הסקיומורפיזם, מהם עקרונות העיצוב השטוח, ה

וה- Material Design וננסה לחזות מה יהיה הסגנון העיצובי המוביל בעתיד.

עקרונות בעיצוב מוצר דיגיטלי
עקרונות עיצוביים כמו קומפוזיציה, היררכיה, איזון, קונטרסט, עקביות וגשטאלט מהווים חלק מהותי ובסיסי בהתייחסות לעיצוב 

ממשקים. הבנה ויישום של עקרונות אלו יעזרו לנו להגיע לתוצרים דיגיטליים ברמה הגבוהה ביותר. בשיעור נלמד עקרונות אלו 

בהתייחסות למוצרים דיגיטליים ונבין איך ליישמם במוצרים שאותם נעצב.

טרנדים ומגמות בעיצוב מוצר דיגיטלי
טרנדים מושפעים ממדיה, טכנולוגיה, פוליטיקה, אופנה וגם ממשקים דיגיטליים. לטרנדים יש חיי מדף קצרים ועוד לפני שהספקנו 

להתרגל אליהם הם נעלמים. לכן, חשוב שנכיר את הטרנדים ונזהה מוקדם ככל הניתן את המגמות המובילות על מנת שנוכל לייצר 

מוצרים רלוונטיים לשוק ולא נישאר מאחור. 

בשיעור נלמד ונכיר את הטרנדים החמים לשנת 2017 וננסה לחזות מה יהיו המגמות לשנת 2018.

מחקר מקדים ולוח השראות
מחקר השראות שנעשה בצורה נכונה הוא התחלה חשובה לכל תהליך עיצוב. המחקר ולוח השראות מדויק יעזור לנו לעצב מוצר 

מעולה ולא פחות חשוב - יקל על תהליך העבודה מול הלקוח. בשיעור זה נלמד איך לערוך מחקר איכותי וממוקד שיוביל אותנו 

לפיצוח הקונספט העיצובי וליצירת שפה גרפית שמתאימה לצרכי הלקוח ולעולם התוכן של המוצר.

01
מתודולוגיה וכלים מתקדמים
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שעות פרונטליות

02
מתודולוגיה וכלים מתקדמים

Sketch וסביבת עבודה מתקדמת למעצבים 
Sketch נחשבת כיום לתוכנת העיצוב המובילה בקרב מעצבי מוצר דיגיטלי בעולם. כמעצבים בנשמה, אנחנו מעריכים עד אין קץ את 

מגוון הבעיות שהיא פותרת בתהליכי העבודה שלנו ואת המהפכה שהיא יצרה בתחום. אחד הכאבים שלנו, המעצבים, הוא העבודה 

מול המפתחים האחראים על מימוש העיצובים שלנו. בשיעור ניתן לכם את הכלים לעבודה נכונה עם Sketch, כדי שתוכלו לעצב 

מוצר ברמה הגבוהה ביותר ולחסוך זמן עבודה יקר.         

 

פרוטוטייפינג באמצעות Invision, עבודה בצוותים וניהול פרויקט
Invision הוא כלי מעולה ליצירת פרוטוטייפינג לעיצוב שניתן לייצא ישירות מ - Sketch. בעזרת הכלים של Invision ניתן להוסיף 

אנימציות, מחוות למובייל (Mobile gestures), ומעברים אנימטיביים בין מסכים. בשיעור נלמד כיצד ניתן להפוך מסכים סטטיים 

לאינטראקטיביים תוך דקות. בנוסף, נלמד כיצד לפשט את תהליך קבלת המשוב מהלקוחות / המשתמשים / חברי הצוות, וכיצד 

לאפשר להם להגיב ישירות על העיצובים שלנו. בנוסף, נשכלל את יכולת ניהול הפרויקט העיצובי שלנו במסגרת השימוש ב - 

Invision וב - Sketch יחדיו. 
         

Craft - לעצב עם Data וספריות
התוסף האולטימטיבי שמאפשר לנו לעדכן נתונים וטקסטים בקלות באופן רוחבי בכל עמודי הפרויקט. כאשר אנחנו יוצרים 

פרוטוטייפ (Prototype) לצורך הצגה ללקוחות, לביצוע בדיקות משתמשים, או לכל מטרה אחרת, אנחנו רוצים לייחס אמינות 

לעיצוב שלנו ותחושה של מוצר אמיתי. במקום להזין את התכנים ידנית, Craft מציע לנו פתרון מהיר וקל שעונה על הצורך שלנו 

המעצבים.

             

Principle - כלי ליצירת אנימציות     
Principle היא תוכנה שמאפשרת יצירה של אנימציות ומיקרו-אינטראקציות, ועוזרת לנו להחיות את התוצרים שלנו. נלמד כיצד 

לעבוד עם התוכנה מהבסיס, נדגים סוגי אינטראקציות וניצור אירועים ואנימציות. נלמד להשתמש בדרייברס, לייבא את העיצוב 

ישירות מ - Sketch  ל- Principle ולייצא אותו בפורמטים שונים. 

Inspect ו- Zeplin - כלים לעבודה מול צוות הפיתוח
אחד האתגרים שלנו, המעצבים, הוא העבודה מול המפתחים האחראים על מימוש העיצובים שלנו. בשיעור זה נלמד לעבוד עם 

 ,Inspect - ו Zeplin כלים שיאפשרו לנו לייצא עיצובים וחיתוכים בשיטה מהירה לרזולוציות שונות. נלמד לעבוד עם פלאגינים כמו

המאפשרים יצירה של StyleGuide מפורט ומסודר. שימוש נכון בכלים אלו יאפשר לנו להקדיש את מירב הזמן לעיצוב נטו.

טיפים וטריקים שכל מעצב מוצר דיגיטלי חייב להכיר
כמעצבים, חלק מהעבודה היומיומית שלנו כוללת גם עבודה טכנית. בדיוק בשביל זה ריכזנו עבורכם כלים משולחן העבודה שלנו כדי 

שתוכלו לעבוד ביעילות ולהתרכז בעיקר. בשיעור זה נתעמק בסביבת העבודה המתקדמת, המקצועית והמובילה ביותר הקיימת כיום, 

שכל מעצב מוצר דיגיטלי חייב להכיר.
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שעות פרונטליות
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אנימציות, מחוות למובייל (Mobile gestures), ומעברים אנימטיביים בין מסכים. בשיעור נלמד כיצד ניתן להפוך מסכים סטטיים 

לאינטראקטיביים תוך דקות. בנוסף, נלמד כיצד לפשט את תהליך קבלת המשוב מהלקוחות / המשתמשים / חברי הצוות, וכיצד 

לאפשר להם להגיב ישירות על העיצובים שלנו. בנוסף, נשכלל את יכולת ניהול הפרויקט העיצובי שלנו במסגרת השימוש ב - 

Invision וב - Sketch יחדיו. 
         

Craft - לעצב עם Data וספריות
התוסף האולטימטיבי שמאפשר לנו לעדכן נתונים וטקסטים בקלות באופן רוחבי בכל עמודי הפרויקט. כאשר אנחנו יוצרים 

פרוטוטייפ (Prototype) לצורך הצגה ללקוחות, לביצוע בדיקות משתמשים, או לכל מטרה אחרת, אנחנו רוצים לייחס אמינות 

לעיצוב שלנו ותחושה של מוצר אמיתי. במקום להזין את התכנים ידנית, Craft מציע לנו פתרון מהיר וקל שעונה על הצורך שלנו 

המעצבים.

             

Principle - כלי ליצירת אנימציות     
Principle היא תוכנה שמאפשרת יצירה של אנימציות ומיקרו-אינטראקציות, ועוזרת לנו להחיות את התוצרים שלנו. נלמד כיצד 

לעבוד עם התוכנה מהבסיס, נדגים סוגי אינטראקציות וניצור אירועים ואנימציות. נלמד להשתמש בדרייברס, לייבא את העיצוב 

ישירות מ - Sketch  ל- Principle ולייצא אותו בפורמטים שונים. 

Inspect ו- Zeplin - כלים לעבודה מול צוות הפיתוח
אחד האתגרים שלנו, המעצבים, הוא העבודה מול המפתחים האחראים על מימוש העיצובים שלנו. בשיעור זה נלמד לעבוד עם 

 ,Inspect - ו Zeplin כלים שיאפשרו לנו לייצא עיצובים וחיתוכים בשיטה מהירה לרזולוציות שונות. נלמד לעבוד עם פלאגינים כמו

המאפשרים יצירה של StyleGuide מפורט ומסודר. שימוש נכון בכלים אלו יאפשר לנו להקדיש את מירב הזמן לעיצוב נטו.

טיפים וטריקים שכל מעצב מוצר דיגיטלי חייב להכיר
כמעצבים, חלק מהעבודה היומיומית שלנו כוללת גם עבודה טכנית. בדיוק בשביל זה ריכזנו עבורכם כלים משולחן העבודה שלנו כדי 

שתוכלו לעבוד ביעילות ולהתרכז בעיקר. בשיעור זה נתעמק בסביבת העבודה המתקדמת, המקצועית והמובילה ביותר הקיימת כיום, 

שכל מעצב מוצר דיגיטלי חייב להכיר.

סקירת ההתפתחות של הטכנולוגיות השונות
בשיעור זה נתמקד בסקירה של הטכנולוגיות השונות בהן משתמשים לפיתוח המוצרים השונים עליהם נלמד. ההבנה של העולם 

הטכנולוגי וההתפתחות שלו במהלך השנים האחרונות תעזור לתלמידים להבין את הטכנולוגיות שתכניתנים משתמשים בהם ליצירת 

המוצרים הדיגיטיליים - את היכולות ואת המגבלות שלהן. במהלך השיעור נדבר על תהליך הפיתוח של מוצרי web ו- mobile ועל 

.(html, css, javescript) הטכנולוגיות שעושים בהן שימוש היום

HTML לבניית אפליקציות אינטרנט
HTML היא שפה להגדרת התוכן בעמודי אינטרנט ובאפליקציות אינטרנט, שפה אותה הדפדפן מכיר ומשתמש בכדי להציג את 

התוכן. בשיעור נכיר "תגיות" שונות המאפשרות לבנות פסקאות, טבלאות, מאמרים, תפריטים, רשימות ועוד.

 

CSS לעיצוב אפליקציות אינטרנט
CSS היא שפה המגדירה את העיצוב של מסמכי HTML. באמצעות CSS ניתן למקם הגדרות עיצוב בקובץ יחיד, ששינוי בו ישתקף 

בבת אחת בכל הדפים העושים בו שימוש. בשיעור נכיר כיצד משתמשים ב - CSS כדי לשלוט בגופנים, צבעים, גבולות, שורות, גובה, 

רוחב, תמונות רקע, מיקום מתקדם ועוד.

JavaScript - אפליקציות אינטראקטיביות 
JavaScript הינה שפת תכנות המותאמת לשילוב באתרי אינטרנט. כמו ש-CSS  מגדירה את העיצוב של הדף, JavaScript מגדירה 

את ההתנהגות האינטראקטיבית של הדף, מרחיבה את יכולות שפת ה- HTML וכך מאפשרת ליצור יישומי אינטרנט מתוחכמים יותר 

כמו תפריטים אינטראקטיביים, משחקים, אפליקציות מורכבות ועוד. בשיעור נכיר את היכולות של JavaScript לבניית אפליקציות 

אינטרנט. 

טכנולוגיות Web ותהליכי עבודה
03
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עיצוב ממשק רספונסיבי
04

עיצוב מוצר דיגיטלי מתקדם
05

יסודות בעיצוב ממשק רספונסיבי
כיום, יותר ויותר ממשקים בנויים כך שהם מתאימים את עצמם לרזולוציות ומכשירים שונים. דמיינו לעצמכם עיצוב 

לאינספור מסכים ברזולוציות שונות באותו פרויקט. ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לנו, אנשי חווית המשתמש, 

ליצור מוצר חוצה רזולוציות ופלטפורמות בקלות יחסית. בשיעור זה נלמד על היתרונות ביצירת אתר רספונסיבי, נכיר את 

הכלים שיעזרו לנו לעשות זאת בצורה טובה ויעילה מול הפיתוח ונאתר את הקשיים שאיתם נאלץ להתמודד במעבר בין 

הרזולוציות השונות. 

?Wireframes איך עובדים נכון עם
אפיון מוצר באמצעות wireframes היא דרך חזקה להמחיש את היררכיית המידע במוצר שלנו. מה יהיו הפונקציות, מה 

תהיה ארכיטקטורת המידע ואיך המשתמש יתקשר עם המוצר. הפרדת תהליך האפיון מתהליך העיצוב תקל מאוד על תהליך 

עיצוב המוצר. בשיעור נלמד כיצד לעבוד בצורה נכונה עם Wireframes, נלמד להבין את ההיררכיה ונראה כיצד ניתן 

לפרוץ את גבולות האפיון מבלי לשנות את ההיררכיה והתוכן.

עיצוב לממשקי מובייל
כיום ניתן לומר שרוב המשתמשים באינטרנט גולשים מהמובייל, לכן חשוב שנלמד את עקרונות העיצוב למובייל כדי שנוכל 

להפוך את השימוש לחוויה אינטראקטיבית טובה יותר. בשיעור נעבור על העקרונות והטכניקות לעיצוב לסביבת נייטיב 

android ו- ios, נלמד על עיצוב ל- Mobile Web ובנוסף נסקור את הטרנדים החמים לעיצוב למובייל שחשוב להכיר. 

 (Data visualisation) אינפוגרפיקה והמחשת נתונים
אינפוגרפיקה מצמצמת את זמן קריאת המידע ומגדילה משמעותית את כמות המידע אותו אנו מסוגלים לצרוך. על כן, 

שימוש באינפוגרפיקה הפך פופולרי בשנים האחרונות בקרב מנהלי מוצר, מעצבי מוצר דיגיטלי ואנשי שיווק. 

בשיעור נבין מהי אינפוגרפיקה ומהן מטרותיה, נלמד מהי המחשת נתונים (Data visualization), נבין את הקשיים והבעיות 

בה ונראה איך ומתי כדאי לשלב את הכלי העוצמתי הזה בממשקים שאנו יוצרים.

Dashboard עיצוב מערכת
מטרת הדשבורד היא לשקף למשתמש מידע אנליטי בתצוגה ויזואלית כדי להקל עליו לבצע פעולות נבונות על בסיס מידע 

כמותי. כדי להשיג מטרות אלו הדשבורד חייב להיות קריא וברור למשתמש. בשיעור זה נלמד על סוגי דשבורדים, נראה 

טעויות נפוצות בעיצוב דשבורדים, נבין מהם השלבים לבנייה נכונה של דשבורד וכיצד לבחור את הייצוג הויזואלי המתאים 

ביותר בכדי שהדשבורד יהיה קריא וברור.

אנימציות פונקציונאליות - כלי לשיפור חווית המשתמש
מעצם היותנו אנושיים, העיניים שלנו מקדישות תשומת לב רבה לאובייקטים נעים. לכן, אנימציות הן כלי פונקציונלי 

המשפר את חוויית המשתמש בממשקים דיגיטליים. שימוש באנימציות במוצרים שלנו הוא כבר מזמן לא טרנד שהוא 

Nice to have, אלא אחד הכלים החשובים ביותר עבור אינטראקציה מוצלחת. בשיעור נלמד מהם העקרונות הקלאסיים 
של אנימציות, נבין מהי אנימציה פונקציונלית ומיקרו אנימציה ונכיר כלים חדשניים שבאמצעותם נוכל להמחיש בצורה 

פשוטה את האנימציות שהמפתחים יבנו בקוד. 



הכנה לתעשיית העיצוב הדיגיטלי

פרזנטציות - איך מציגים עיצוב?
אחד האתגרים בעיצוב הוא הצגת הפרויקט ללקוח. לעתים ישנם פרויקטים שלא עוברים את הלקוח למרות שהם מעולים, 

ומנגד קיימים פרויקטים בינוניים שזוכים להתלהבות גדולה. המצב האופטימלי הוא לעשות עבודה מעולה ולהציג אותה 

היטב, כך שהיכולת להציג נכון את הפרויקט היא חלק חשוב מהעבודה שלנו. 

בשיעור זה נלמד איך לבנות Prototype שיאפשר לנו להציג את הפרויקט שלנו ללקוח בצורה המרשימה ביותר, נראה איך 

לבנות נכון מצגות ממוקדות שיעזרו לנו להשיג את המטרה ונלמד איך לנמק את ההחלטות העיצוביות שלנו בפרויקט. 

שיעור קריירה
עבודתם של מעצבי מוצר עשויה להשתנות לחלוטין בין ארגונים שונים. חשוב שתבינו את ההבדלים בין התפקידים השונים 

ותדעו כיצד התפקיד נראה בחיי היום יום. בשיעור האחרון נזמין מעצבי מוצר מובילים מהתעשייה שישתפו אתכם מהניסיון 

שלהם ויספרו על התפקיד בארגון בו הם עובדים. מטרת השיעור היא הבנת השוני בין ארגון לארגון וקבלת מידע שיאפשר 

לכם לסמן כמטרה את התחום והתפקיד שמעניין אתכם.

בניית ועריכת אתר פורטפוליו
בשלב הזה אתם קרובים מאוד ליציאה לשוק ולהשתלבות במקומות עבודה חדשים. מטרת שלב זה של התכנית היא לייצר 

אתר פורטפוליו שמסכם את הידע והכלים שרכשתם, כדי שתוכלו להתקבל למשרה הנכספת התואמת את הכישורים 

והיכולות שלכם. בתהליך זה, הצוות המנוסה שלנו ינחה אתכם בבניית ועריכת הפורטפוליו שלכם, ילמד אתכם איך מציגים 

פרויקט בצורה מרשימה וינחה אתכם בכתיבת קורות חיים ובפיתוח המותג האישי שלכם. 

 (Data visualisation) אינפוגרפיקה והמחשת נתונים
אינפוגרפיקה מצמצמת את זמן קריאת המידע ומגדילה משמעותית את כמות המידע אותו אנו מסוגלים לצרוך. על כן, 

שימוש באינפוגרפיקה הפך פופולרי בשנים האחרונות בקרב מנהלי מוצר, מעצבי מוצר דיגיטלי ואנשי שיווק. 

בשיעור נבין מהי אינפוגרפיקה ומהן מטרותיה, נלמד מהי המחשת נתונים (Data visualization), נבין את הקשיים והבעיות 

בה ונראה איך ומתי כדאי לשלב את הכלי העוצמתי הזה בממשקים שאנו יוצרים.

Dashboard עיצוב מערכת
מטרת הדשבורד היא לשקף למשתמש מידע אנליטי בתצוגה ויזואלית כדי להקל עליו לבצע פעולות נבונות על בסיס מידע 

כמותי. כדי להשיג מטרות אלו הדשבורד חייב להיות קריא וברור למשתמש. בשיעור זה נלמד על סוגי דשבורדים, נראה 

טעויות נפוצות בעיצוב דשבורדים, נבין מהם השלבים לבנייה נכונה של דשבורד וכיצד לבחור את הייצוג הויזואלי המתאים 

ביותר בכדי שהדשבורד יהיה קריא וברור.

אנימציות פונקציונאליות - כלי לשיפור חווית המשתמש
מעצם היותנו אנושיים, העיניים שלנו מקדישות תשומת לב רבה לאובייקטים נעים. לכן, אנימציות הן כלי פונקציונלי 

המשפר את חוויית המשתמש בממשקים דיגיטליים. שימוש באנימציות במוצרים שלנו הוא כבר מזמן לא טרנד שהוא 

Nice to have, אלא אחד הכלים החשובים ביותר עבור אינטראקציה מוצלחת. בשיעור נלמד מהם העקרונות הקלאסיים 
של אנימציות, נבין מהי אנימציה פונקציונלית ומיקרו אנימציה ונכיר כלים חדשניים שבאמצעותם נוכל להמחיש בצורה 

פשוטה את האנימציות שהמפתחים יבנו בקוד. 
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ניסיון מקצועי

 Comigo ,ארט דירקטור ·

Wix ,מנהלת קריאייטיב ·

Netcraft ,ארט דירקטור ·

Netcraft ,מעצבת חווית משתמש ·

Studio OZ ,מעצבת מותג ·

ניסיון כמרצה

· מרצה בפקולטה לתקשורת, המרכז הבינתחומי

· מרצה בקורס איפיון ועיצוב חווית משתמש 
Netcraft Academy - ב  

· מרצה בכנסים בתחום העיצוב וחווית משתמש

עיצוב בעיני חוצה זמן ומרחב. יש לו את הכח להניע משהו בלב. אני מאמינה 

שעיצוב יכול ומשפיע על העולם, על אנשים. 

העיצוב הדיגיטלי ועולם היזמות כבשו אותי בקסמם ובזה אני עוסקת בשנים 

האחרונות. אני נפעמת כל פעם מחדש מטיפוגרפיה מוקפדת, מתרגשת מעיצוב 

ממשקים חדשניים וחוקרת טרנדים. מובילה מעצבים למקומות גבוהים. 

התשוקה הגדולה שלי לעיצוב וחינוך לעיצוב הובילו אותי לייסד בית ספר לעיצוב 

דיגיטלי ששם דגש על חדשנות ואיכות.  

הניסיון וההתמחות המקצועית שלי כוללים פיתוח זהות מותגית למוצרים 

דיגיטליים, ניהול קריאייטיב בחברות סטארט אפ, גיוס והכשרת צוותי עיצוב, 

ניהול עיצוב מול משקיעי הון סיכון פרטיים בארץ ובחו"ל  והובלה של פרויקטים 

על פלטפורמות מגוונות, החל מאפליקציות מובייל, אפליקציות Web, מוצרי 

Saas, וממשקי Smart TV חדשניים. האהבה שלי לעיצוב ממשקים הובילה אותי 
להרצות בכנסים ואירועים מקצועיים בתחום.

 .Create - כיום אני שותפה, מייסדת ומנהלת תוכניות לימודי העיצוב  ב

מחלקת את הזמן בין עיצוב וכל השאר. משתדלת לחיות בהווה אבל חולמת על 

העתיד. 

רונית קליין
מייסדת ומנהלת תוכניות ההכשרה למעצבים, 

Create ,מרצה ראשית



שעות פרונטליות

מרצים אורחים

עודד בביוף
מעצב ויזם

ממקימי סטודיו מתנ"ס אינטראקטיב ומרצה לאינטראקטיב בשנקר.

במסגרת פעילותו לקח חלק בעיצוב, איפיון ויעוץ לסטארטאפים וחברות 

 Head of Design -סלקום, סיטון ונענע 10. כיום,עובד כ ,Gett מדיה ביניהן

.SimilarWeb בחברת

12

אברהם קורנפלד
טיפוגרף, מעצב ויזם 

אוהב לעבוד בשיתופי פעולה עם אנשים טובים כדי ליצור דברים טובים. הקים את 

קבוצת  מעצבי הפונטים אאא, ממייסדי מגזין אנטייטלד, מלמד בשנקר, ובין לבין נהנה 

לצלם, לעצב וגם לתכנת. בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר והחוג לצילום 

במכללת הדסה ירושלים. חי בין עונות מעבר ותמיד רודף אחר משהו, או שהמשהו הזה 

רודף אותו. מסוגל להעיף עפיפונים בים במשך שעות, אבל לא עושה את זה.

ליאור יאיר
שותף ומנהל תוכניות ההכשרה למאפייני חווית משתמש

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. 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. 



פדריקו דיין
מאפיין, מעצב ומרצה לעיצוב ממשק וחוויית משתמש

מתמחה בעיצוב ממשק וחוויית משתמש, הקריירה שלו כוללת ניהול סטודיו עצמאי, 

עבודה מול סטארטאפים, לקוחות Enterprise וחברות מוצר. במקביל מרצה מנוסה 

לעיצוב ממשק וחוויית משתמש. בעברו מעצב חוויית משתמש ב- Wix, מעצב 

ממשק ב- Netcraft ומרצה לחוויית משתמש ועיצוב ממשקים ב- Studio 6B. בין 

היתר הקים את קהילת המעצבים Behance Israel בארץ.

מוריה ריץ'
מעצבת מוצר, פייסבוק

.Onavo הצטרפתי לפייסבוק בשנת 2014 כמעצבת מוצר בצוות

אפליקציות ה - Data Management שלנו מסייעות לאנשים להבין את המשמעות של 

דאטה סלולרי, לנהל ולחסוך אותו. אנחנו פונים למשתמשים ברחבי העולם, אך בעיקר 

לשווקים מתפתחים. בשנת 2012 סיימתי את לימודי במחלקה לתקשורת חזותית 

בבצלאל, בה התמחתי במדיה אינטראקטיבית. לפני פייסבוק, עבדתי עם סטארטאפים 

בתחילת דרכם ביצירת אסטרטגיית UX ובניית מותג. 

אנה קונצמן רוזנברג
Wix ,קריאייטיב דיירקטור

התחילה כמעצבת טמפלייטים בסטודיו של Wix לפני כחמש שנים. 

לאחר חצי שנה מונתה לראש צוות של שבעה מעצבים שהיו אחראיים על עיצוב 

הטמפלייטים של Wix. כיום, מנהלת צוות של עשרים מעצבים האחראיים על מאות 

טמפלייטים בשבע שפות ליותר ממליון משתמשים בכל העולם. 

בוגרת המכון הטכנולוגי חולון, לא קונה בסופר וכבר שנים שלא צפתה בטלויזיה.
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סביבת העבודה המתקדמת ביותר 
עבור מעצבים

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. 

כיצד מצטרפים?

ronitk@createfuture.co.il  |  054-7524764 

רונית קליין 
מנהלת בית הספר לעיצוב דיגיטלי ומרצה ראשית

פרטים טכניים 

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 בעלות של 13 ש"ח. על מנת לחנות במחיר 

  .Create ההסדר, ניתן לרכוש מדבקות חניה במשרדי

כתובת 
הלימודים מתקיימים ב - Create, רחוב שאול המלך 37, 

תל אביב. המשרד ממוקם בסמוך לעזריאלי, מתחם 

שרונה, ובית המשפט.




