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 :מטרות הקורס

 ולהבין כיצד משתלב המעצב בתהליך.  UXלהכיר את תהליכי אפיון .א

העבודה , בעלי התפקידים המעורבים בו ושיטות UX-להכיר את תחום ה .ב

 המקובלות בו.

 .UXלהכיר ולהתנסות בכלי אפיון ועיצוב  .ג

 בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל:

 לנתח צרכים ולאפיין מוצר בסיסי .א

 לאפיין ממשק משתמש המתאים ליכולות המשתמש האנושי .ב

 לתעד את הדרישות המוצר .ג

 לתכנן ולנהל בדיקות שימושיות .ד

ואב  Wireframeקיצות, תרשימי לאפיין מסכי אפליקציה ולתקשר אותם בעזרת ס .ה

 טיפוס 

 לבצע הערכת שמישות, שימושיות וחווית משתמש למוצר או שירות קיימים. .ו

המפגשים יכללו הרצאות פרונטאליות, דיונים בכיתה, תרגילי בית וכיתה, פרזנטציות של 

 תרגילי הבית.

 חלק מהתרגילים יהיו פרטניים וחלקם קבוצתיים.

תרגילי הקורס יהיו מורכבים כסדרה מתגלגלת של ניתוח, אפיון, בדיקה, דיגום )בנייה של 

 והגשה סופית כפרויקט.  (prototypeמדגים 

 : המצגות של הקורס יהיו זמינות במודל )בפורמט חלקי(.הערה

 



 

 

 :תקציר הקורס

חוויית משתמש הוא תחום הנמצא בצמיחה גדולה ומשמעותי היום יותר מאי פעם. כיום, כולנו 

משתמשים במוצרים ממוחשבים בחיי היומיום שלנו מאות פעמים ביום )כן מאות!( החל 

בטלפונים חכמים, מכשירים לבישים המשך דרך מחשבים ניידים, מכוניות וכלה במכשירים 

יות, משחקים ובעצם מה לא. רבות מהחברות העשירות בעולם כמו ביתיים כמו תנורים, טלווז

מבססות את עוצמתן ע"י פיתוח מוצרים ושירותים אטרקטיביים.  AirBNBאפל, גוגל, אמזון, 

כיום רובנו בוחרים מוצרים במידה רבה על בסיס חוויית המשתמש של המוצרים הללו. בקורס 

 ל חוויית משתמש.עיצוב ותיכון שניתוח, זה נלמד איך מבצעים 

: תחום חוויית המשתמש כולל גם היבטי עיצוב ותקשורת חזותית. עם זאת, הקורס הערה

 מתמקד בהיבטי תיכון והנדסה ואינו מכסה או דורש יכולות עיצוביות של תקשורת חזותית.

 

 חובות הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופי: 

  :ישחובת נוכחות 

  :מפתח לקביעת הציון הסופי בקורס 

  תיאור משקל % סוג המרכיב

תרגילי 

 כיתה 

ביצוע במהלך השיעור ל יםתרגיל 5

 כולל הצגה לכיתה. 

הגשה ביחידים או בזוגות )יוגדר לכל 

 תרגיל(.

סידרת 

 תרגילי בית 

סידרת תרגילים מתגלגלת  25

שתכסה שלבים בפיתוח 

 פרוטוטייפ של אפליקצית מובייל

או  Wordהגשה מקוונת כמסמך 

PowerPoint 

פרוטוטייפ של אפליקציית  60 פרויקט סיום

( המציג mobile appמובייל )

את מבנה המסכים, הניווט 

ביניהם וכן את האינטראקציה 

של רכיבי המסך. תוצר זה 

מבוסס בחלקו על ניתוח ואפיון 

של האפליקציה שיבוצע בתרגילי 

 הבית במהלך הקורס.

יבוצע בזוגות. הגשה הפרויקט 

)בכלי פרוטוטייפינג על פרונטאלית 

לכלל תלמידי פי בחירת הזוג( 

 5-7כ  –משך ההגשה הקורס בכיתה. 

בנוסף, הגשה של מסמך דקות. 

המתאר את האפליקציה מלווה 

)סוגי המשתמשים, ניתוח תהליך 

 השימוש, מודל ניווט, וכו'(

התרשמות 

 אישית

רצינות, השתתפות בשיעורים,  10

 מוטיבציה, וכו'

ההתרשמות תינתן באופן פרטני לכל 

משתתף בנפרד על אף שתרגילי 

הבית ופרויקט הסיום יוגשו 

 קבוצתית.



 

 

 

 )התוכנית כפופה לשינויים( :חלוקה שבועית –תוכנית הלימודים 

שבוע 
'מס  מקור קריאה נושאי  ההרצאה 

1 

 UXהיכרות ראשונית עם עולם ה 

a. UCD תיכון ממוקד משתמש 

b. מקצועות ותפקידים של המעורבים 

 

2 

 כאבים והגדרת מוצרניתוח 

I.  כאביםניתוח 

II. זיהוי צורך והזדמנות 
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  UX research – 1ניתוח 

I. ניתוח צרכים 

II.  משתמשיםוטיפוסי מיפוי סוגי 
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 UX research – 2ניתוח 

I. תרחישי שימוש 

II. סביבות שימוש 

III. ניתוח מרכיבי מידע 

 

5 

UX מול עולם פיתוח התוכנה: 

 , AgileUX, LeanUX מתודולוגיות

 ושאר ירקות
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 המכונה האנושית: יכולות ומגבלות

I. חישה, תפישה וקוגניציה על קצה המזלג 

II.  עקרונות גשטאלט וישומם בUX 

III.  ,2חוקים: פיץ, היקס7 
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 (Information Architectureתכנון מידע )

I. מבנה האפליקציה 

II.  ומצבי מערכתמודל הניווט 

III. ( עיצוב מידע חזותיTufte) 
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 ממשק המשתמש על לתיכון 

I. תכנון מבנה המסכים 

II. שטף השימוש 

III. ארגון וקיבוץ 
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 דינאמי תיכון ממשק המשתמש 

I. מבנה מסכים דינאמי 

II. ( התאמת המבנה למכשירResponsive vs 

Adaptive) 
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 רכיבי ופקדי ממשק משתמש

I. ( סוגי פקדיםUI controls) 

II. ( תבניות מקובלותCommon Design 

Patterns) 
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 ובניית אבי טיפוס(  UI prototyping)דיגום 

I. ?מה לדגם 

II. באיזה רמת עומק ודיוק 

III.  הדגמה של שימוש בכלי דיגום ויצירת

 פרוטוטייפ

 

12 

 הערכת ממשקי משתמש ובדיקות משתמשים

I. ( הגדרת מטרות בדיקהusability goals) 

II. סוגי בדיקות שימושיות 

III.  הבדל בין בדיקות שמישות לבין בקרת איכות

(QA/QC) 

 

  פרויקט הסיוםלופגישות הנחייה השלמות  13

  הגשה - פרויקט הסיום 14
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