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תיאור המסלול
קורס אפיון  UXUIלמעצבים גרפים
תחום העיצוב הדיגיטלי נמצא בתאוצה מטאורית ,ואנחנו במכללת ניו מדיה בנינו
מודל התואם לדרישות העיצוב הויזואלי והחוויתי בחברות הייטק ,אונליין
וסוכניות דיגיטל שונות.
המודל הינו מבודל בהיקף שלו:
התמקצעות בתחום חווית משתמש וממשק משתמש (.)UXUI
כניסה לשוק העיצוב החדשני הינה על ידי למידת הכלים הנדרשים בשוק
עבודה פרקטית ,בנית תיק עבודות מכוון UX
ליווי ותמיכה מצד המרצים המובילים בתחום.
בסיום הקורס תוכלו לעבוד כשכירים או כעצמאים בתחום של עיצוב דיגיטלי,
עיצוב אתרים ועד עיצוב חווית משתמש וממשקים.

למי מיועד הקורס
הקורס מיועד למעצבים גרפים בעלי נסיון מוכח אשר
רוצים להשתבץ בתחום העיצוב הדיגיטלי  ,בפרק זמן
קצר ודינאמי ולעסוק במקצוע זה כעצמאי (פרילנס) או
כשכיר בחברות הייטק ,סוכנויות דיגיטל ,בחברות
סטראט אפ ועוד..

תנאי קבלה
אתם מעצבים גרפים עם נסיון ויש לכם תיק עבודות
בעלי אוריינטציה חזקה למחשבים ,אינטרנט ותוכנות
אנגלית ברמה גבוהה
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הקריירה הבאה שלך בהייטק

אפיון UXUI
עיצוב אתרים

עיצוב דיגיטלי
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איך לומדים אצלנו?
מתודת הלימוד שלנו פועלת בשלושה מישורים במקביל על מנת שתצאו מבוקשים בשוק העבודה
2

1

חלק תיאורטי
בחלק זה נלמד את פסיכולוגית
המשתמשים ,מחקר ומודלים
של משפיעים

חלק טכני
התמקצעות בתוכנות
השולטות בשוק ,ימי תרגול
ותמיכת מנטורים

3

חלק פרקטי מעשי
התנסות מעשית ,בנית תיקי עבודות
מכוונים  UXUIוהצגת פרוייקט גמר מול
פאנל שופטים ואורחים מהתעשייה

בקצרה במה נתמקצע
עקרונות וחדשנות דרישות השוק כיום  ,טרנדים עדכניים
ומה התוצרים ,היכרות עם תקשורת חזותית עדכנית.

Adobe Xd

שיטות מחקר חקר לקוח ,מחקר משתמשים ,מסלול
משתמש ,פרסונות ,ניתוח נתונים ,ניתוח חווית שמישות.
עיצוב דיגיטלי אפיון  UXUIניצול נדלן המסך ,סוגי
מערכות והניווט בהן ,חוקים בבנית מסכים ,העמדה
וקומפוזיציה של מסך ,רספונסיביות והנעה לפעולה.
פסיכולוגיה מאחורי המשתמש איתור קהל יעד ,עיצוב
לרגש ,מיקרוקופי – המלל שמניע לפעולה ,גשטאלט.
עיצוב ובניית תדמית פסיכולוגיה מאחורי הצבעים,
האנשה של מותג ,מודל ארכיטיפים.
מרתון הגשות והכנה לשוק העבודה תיק עבודות,
סדנאות קריירה שונות ,הכנה פרקטית לשוק העבודה,
הכנת חומרים וסימולציות ראיונות עבודה.
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מה נלמד בקורס?
1

2

3

מבוא ויסודות
בחלק זה נלמד את מילון המושגים של עולם ה ,UXנבין מדוע מקצוע זה כל כך דרוש
בשוק?
נלמד מה הם הטרנדים של שנת  2022ונצלול לתוך החשיבה העיצובית – כלים
ודרכים לפיתוח פתרונות ובנית אבטיפוס רעיוני.
אפיון UX
בעזרת פסיכולוגיה מאחורי משתמשים נבין מה מפעיל את המוח האנושי לפעול
בצורה מסוימת ולקבל החלטות? נלמד מחקר לקוח ,מחקר שוק ומשתמשים,
ארכיטקטורת מידע ,אפיון מסכים ,חוקי גשטאלט ,מוטיבציה מאחורי משתמשים
וגיימיפיקציה.
הכרת תוכנות מובילות בשוק וכלי עזר
לימודי תוכנות .Wix ,Figma ,Adobe XD
הכרת כלי עזר למחקר והתנהלות שוטפת בפרויקטים –
.Hotjar ,Google trends ,Asana ,Trello ,SimilarWeb , Miro
קונספט עיצובי UI
פסיכולוגיה מאחורי הצבעים ,האנשה של מותג ,איך בוחרים צבעים למערכת
דיגיטלית? מיקרוקופי – אומנות המילה הכתובה ,הכוונת המתשמש בעזרת
אלמנטים עיצוביים ,שימוש באייקונים ואילוסטרציות ,נלמד כיצד לתת חיים למוצר
הדיגיטלי בעזרת אנימציה והנפשות.
הכוונה תעסוקתית
בנית תיק עבודות מכוון  UXבמהלך הקורס ,בנית פרופיל מקצועי בפלטפורמת
 ,LinkedInסדנאות קריירה ,הכנה פרקטית למבחני קבלה בעולם התעסוקה ,בנית
קורות חיים מודרך על ידי אנשי  HRמקצועיים וסימולציות ראיונות עבודה.
פרויקט גמר
הגשת פרויקט גמר סופי והצגתו מול פאנל מומחים מהתעשייה אשר יסכם את
אפיון ה  UXועיצוב ה  UIאשר נבנו במהלך הקורס.
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איך מתחילים?
לקראת הקבלה לקורס קיימים שני שלבי מיון

ראיון אישי ושאלון רקע
מבחן התאמה

תעודה בסוף המסלול
תנאים לקבלת התעודה
נוכחות פעילה בשיעורי הכיתה/זום עם המרצה
ממוצע לכל הציונים במשימות הניתנות

תעודת קורס אפיון חווית משתמש UXUI
מטעם המכללה לניו מדיה

מינימום לפרוייקט גמר

מבנה שעות הקורס
קורס ערב המתקיים בפעמיים בשבוע בשעות 21:00 – 17:00
הקורס יועבר בלמידה מקוונת בזום
עם אפשרות ללמידה בכיתה בהתאם להנחיות משרד הבריאות

שעות תמיכת
מנטורים כלולות

שעות אקדמאיות

מפגשים

מפגשים בשבוע

חודשי הכשרה

הכירו את סגל המרצים
טבע רייז

מנהלת הקורס

משי זיו

מרצה מוביל
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גלי אלטמן סולימני

מרצה מובילה
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עכשיו אתם מצטרפים למשפחה המובילה
מיד המסלול למקצוע שלך מתחיל ,ורצינו שתדע עוד קצת עלינו .המכללה לניו-מדיה מציעה ניסיון של
למעלה מעשור בהדרכות ופיתוח מסלולי הכשרה ייעודיים לתעשיית הדיגיטל ,לרבות עבודה עם
ארגונים מובילים וחברות ממשלתיות ,תוך שמירה על חווית לימודים משפחתית ,מקצועית ומעודכנת
כיאה לעולם שמשתנה ללא הרף .הסטודנטים אינם לקוחות ,אלא שותפים לדרך בהם אנו נעזרים בכדי
לחדש ולהתאים את תכניות הלימוד יחד עם מרצים בעלי ניסיון מוכח בתעשייה.

למה ללמוד אצלנו

תמיד מעודכנים

הממשק המקצועי שלנו מול
הלקוחות מאפשר לנו להביא
ניסיון והתמדה בעידכון כל
החידושים ולייצר ניתוחים
ותחזיות באשר למגמות המחר.

מכללת ניו-מדיה ,חלוצת ההכשרות ולימודי
מקצועות הדיגיטל בישראל הוקמה בשנת
 2009על ידי אבי בן זיקרי .המכללה מתגאה
ב – למעלה מ  20,000-בוגרים ,אותם זכתה
להכשיר ולהכין להשתלבות בתפקידי מפתח
בתעשיית הפרסום ,השיוווק ,ניהול המוצר
ומקצועות הדיגיטל השונים.

שרות ויחס אישי

אנשי שטח שמבינים מהכין אתה
או את מגיעים .אווירה ביתית ,יחס
אישי של כל הצוות ,זמינות גבוהה
הן של הצוות והמרצים.

אבי בן זיקרי
מנכ"ל ומייסד המכללה

במכללה פועלות ארבע חטיבות מקצועיות
מסלולי הכשרה לפיתוח
קריירה מקצועית בתחומי
השיווק והדיגיטל
שירותי ייעוץ ומיקור חוץ
בניהול דיגיטלי

| כתובת

הדרכות והכשרות
מותאמות
לארגונים ומנהלים

מסלולי יזמות
לבני נוער
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איתך גם אחרי ...

המרכז מלווה אותך כל הדרך
במציאת עבודה ו/או הקמת
עסק עצמאי דיגיטלי .לקבל
הכשרות העשרה וחומרי לימוד
מגוונים.

אנחנו בהכרה מלאה

כל מסלולי הלימוד שלנו
מוכרים לפיקדון חיילים
משוחררים ,משרד העבודה,
משרד הקליטה וגמול
השתלמות עובדי מדינה.
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מנוסים עד דיוק

פרקטיקה פרקטיקה

המכללה לניו-מדיה,
מכשירה מנהלים ואנשי
דיגיטל למעלה מעשר
שנים.
קורס ניהול אסטרטגיה
דיגיטלית אחד הקורסים
הוותיקים שלנו
במכללה ,למעלה
מעשור שנים שאנחנו
מכנסים מנהלים
ומקבלי החלטות
מארגונים גדולים
ובינוניים במשק
להכוונה והדרכה
בעולמות הדיגיטל
והשיווק.

בקורס תקבלו ידע מעשי
ומקיף לניהול אסטרטגיות
והובלת מהלכים עסקיים
במדיה הדיגיטלית ,הכולל
העמקה ב –
• דפוסי חשיבה ,מגמות
ומושגים בעולם הדיגיטלי
• זירות הפעולה וניצולן
למטרות עסקיות
• כלי מדידה ויצירת מנגנוני
בקרה אפקטיביים
• ניהול ספקים ותקציבים
באופן אופטימלי
• ניהול משברים ,נוכחות
ומוניטין
וזה רק על קצה המזלג.

מכשירים את מקצועניי הדיגיטל של המחר

טוב שבאת !
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התאמה למנהלים
ומקבלי החלטות
כל הנושאים בקורס
נבחרו בפינצטה
בהתאם לצרכים
היומיומיים שאתם –
בכירים ומנהלים
בארגונים הגדולים
במשק – הבאתם
לתשומת ליבנו.

