
עיצוב חוויית משתמש )UX( הוא מושג שנכנס לחיינו בשנים האחרונות, בזיקה לתכנון ועיצוב 

ופלטפורמות  כגון אתרים מתקדמים, אפליקציות, מערכות אינטרנטיות  דיגיטליים  מוצרים 

דיגיטליות נוספות.

ורציף  נוח  פשוט,  מהיר,  יעיל,  קשר  לאפשר  הוא  איכותית,  משתמש  חווית  של  תפקידה 

בין המשתמש לבין הממשק הדיגיטלי. נוסף על כך, לחווית המשתמש יש ערך משמעותי 

בעיצוב התגובה הרגשית הרצויה של המשתמש דרכה ניתן לקדם את הצלחתה של החברה 

באופנים שונים כמו יכולת השיווק, המכירה וצמיחת פעילות החברה. 

 

יו אקס סלון מציעה מספר כלים להכשרת מנהלים, צוותי פיתוח, מעצבים, אנשי 

שיווק, מנתחי מערכות וצוותי מכירה, להובלת חברות להצלחה בעידן הדיגיטלי.

הייחודיות שלנו הינה שההדרכות שאנו מציעים מותאמות אישית עבור כל לקוח בנפרד. אנו 

מתחילים את התהליך באיתור הצרכים והאתגרים הייחודיים לחברתכם ובהתאם לכך בונים 

את התוכנית המדויקת עבורכם. בעזרת הידע והנסיון הרב שאנו מביאים מהשטח, תוכלו 

לבסס שפה משותפת בין בעלי התפקידים במחלקות השונות בחברה ולרכוש כלים ואופני 

חשיבה חדשניים שיסייעו ביצירת תהליך עבודה חלק ויעיל יותר.

 

http://www.uxsalon.com/


בתוך סל התכנים המקצועיים שמוצעים בהדרכות נלמד:

ועוד.  אפליקציות  אתרים,  כגון  מתקדמים,  דיגיטליים  פרויקטים  להפקת  ומעשיים,  תיאורטיים  וכלים,  ידע 

במהלך הקורס נבין מהו ממשק משתמש ומהי חווית משתמש וכיצד ניתן לעצב ממשק אינטרקטיבי איכותי. 

כמו כן, נלמד מהי שימושיות, היכן היא מתחילה ומהו תפקידה בתכנון מוצר מנצח.

בונים  וכיצד  חווית המשתמש  עיצוב  לתהליך  ניגשים  איך  מנצח:  ליצירת ממשק  נכונים  עבודה  תהליכי 

תוכנית פעולה שמחברת בינה לבין הטכנולוגיה, אסטרטגיית השיווק והמוצר עצמו.

 - השונים  בשלבים  שיסייעו  בעלי התפקידים  בין  פורים  פעולה  שיתופי  ליצור  כיצד  הצוותים:  בין  עבודה 

מפיתוח קונספט ופתרון דילמות בתהליך העיצוב ועד ליצירת מוצרים ממשיים.

מניע  מה  את השאלה התמידית-  נפצח  בעזרתן  מתודולגיות  נרכוש  הפסיכולוגיה שמאחורי המשתמש: 

משתמשים ואיך מעצבים עבורם מוצר שמותאם לצרכיהם.  

אינטראקציה ועיצוב ממשק: נפצח את הדרכים שבעזרתן המוצרים שלכם יתקשרו עם המשתמשים באופן 

פשוט, ידידותי ויפהפה, כך שהם יאהבו להשתמש בו.

למי התוכנית מתאימה?

צוותים שרוצים לשלב בעבודתם תהליכי עיצוב חווית משתמש.	 

מנהלי מוצר המחפשים להביא לתוך פיתוח המוצר גישה אשר שמה את הלקוח במרכז.	 

מנהלי פרויקט ואנליסטים ששואפים לאפיין טוב יותר את צרכי השוק.	 

מנהלי שיווק המבקשים לפתח דרכים יצירתיות לגבש את סיפורו של המוצר.	 

אנחנו מציעים מספר סוגי שירותים:

שירותי יעוץ פרטיים:

תוכלו  הייעוץ,  קיימים. בעזרת  לפרויקטים  בנוגע  נקודתי  בסיוע  UX פרטי עבור חברות המעוניינות  ייעוץ 

לפתור בעיות מהשטח ולייעל את תהליכי העבודה בין אנשי המקצוע בחברה. 

סדנאות יום )8-16 שעות(:

למנהלי  מתאימה  זו  הכשרה  בתחום.  העבודה  כישורי  ופיתוח  החברה  צוותי  להעשרת  מרוכזות  סדנאות 

מוצר, מנהלי סטודיו, מנהלי פיתוח ולעובדי החברה העוסקים בתכנון, עיצוב ופיתוח המוצר.

     



מתיאוריה לפרקטיקה - הכשרה מרוכזת  )40 שעות(:

למידה והתנסות בתהליכי החשיבה ודרכי העבודה בדרך לעיצוב חווית משתמש מתוכננת היטב. ההכשרה 

והיכרות עם מתודלוגיות מרכזיות לניהול  תכלות ניתוח סיפורי הצלחה של סטארטאפים מובילים בעולם 

פרויקטים יעיל. התכנים השונים ילוו בתרגולים והתנסות בכלים רלוונטים. הכשרה זו מתאימה לכל עובדי 

החברה העוסקים בתכנון, עיצוב ופיתוח המוצר.

הכשרה בהיקף מלא )70 שעות(:

UX, או להקים  מפגשים בהיקף נרחב, המיועדים לחברות שמעוניינות להכשיר את עובדיהן בתחום ה- 

מחלקת UX. הכשרה זו תקנה ידע וכלים, תיאורטיים ומעשיים, להפקת מגוון פרויקטים דיגיטליים. המפגשים 

יתנהלו באופי של סדנה, המשלבת מתודולגיות והתנסויות הלכה למעשה בתכנון ואיפיון פרויקטים. 

 

קצת עלינו:

יו אקס סלון היא קבוצה המוקדשת ללימוד ופיתוח מקצוע עיצוב חווית משתמש. בין שלל הפעילויות אנו 

מארגנים מפגשים חודשיים וכנסים בינלאומיים שמחברים ומעשירים את חברי הקהילה. שמנו לנו למטרה 

להוביל את תחום ה-UX בישראל, לסייע בהתפתחות ובלימוד המקצוע ולטפח את שיתוף הידע והקשרים 

.UX-בקהילה המקצועית בזירת ה

דיגיטליים,  ממשקים  ועיצוב  בתכנון  נסיון  שנות   15 בעלת  משתמש.  חווית  עיצוב  מומחית  דואני,  איריס 

לאיריס 13 שנים בהוראה בתחומי העיצוב האינטראקטיבי וחווית משתמש. בין המוסדות המובילים בהם 

לימדה: מכללת ספיר )המחלקה לתקשורת(, בצלאל ושנקר.

אבי איצקוביץ, יועץ חווית משתמש ומרצה בינלאומי. לאבי 15 שנות נסיון בעיצוב דיגיטלי וכחלק מתשוקתו 

.UX SALON-לתחום הוא ייסד ומנהל את ה

נשמח לקבוע אתכם פגישה ולראות כיצד ניתן להיענות לצרכים שלכם.

info@uxsalon.com :טלפון: 054.444.5965  דואל

אבי

לפרטים נוספים פנו לאתר:

www.uxsalon.com
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