
 
 

 

 

UI/UX למעצבים 

 להתאהב באתרים ובאפליקציות

 

 דרישות קדם:

 . לימודי עיצוב תקשורת חזותית או ניסיון פרקטי בעיצוב1

 אסתטיקהוצבע רעיון, מסר, קומפוזיציה, דימוי, טיפוגרפיה, גריד, :  בעקרונות העיצוב החזותי. ידע 2

 פוטושופ ו . ידע בתוכנות: אילוסטרייטור3

 

 מבוא  -שלב א' 

 מונחים בתחום -בר מפרינט לדיגיטל והיכרות עם עולם עיצוב אינטראקטיב מע

  , ידע וכלים נדרשיםלעצמאים או לשכירים אפשרויות התעסוקה בתחום - תפקידי המעצב האינטראקטיבי

הכרת סוגי אתרים שונים והטכנולוגיות שעומדות מאחוריהם, בחינת אתרים  -  הכרת מגמות קיימות בעיצוב אתרים

 שראה ובלוגים מצויניםלה

 התאמת גדלי מסך שונים -עיצוב רספונסיבי ואדפטיבי 

 

 פרקטיקה -שלב ב' 

  לימוד תהליך העבודה המלא ליצירת אתר אינטרנט עובד -שלבים ביצירת אתר 

 ההבדלים בין עיצוב לאייפון ולאנדרואיד – עיצוב אפליקציות

 עיצוב תפריטים וכפתורים - עיצוב נביגציה

הבדלים בין עיצוב לחברות, חברותמסחריות, אתרי  יצירת מסמך עבודה לעיצוב כולל  –מוד אינפורמטיבי עאפיון 

 מכירה ועוד

 תהליך פיתוח אתר תדמית כולל מיתוג - ומכירה  יצוב אתרי תדמיתע

לפורמטים  ריםוניוזלט יצירת ועיצוב קמפיין פרסומי, באנרים -סייטים לקמפיינים פרסומיים -עיצוב עמוד נחיתה למיני

 שונים

 

 המוצריםשיווק  -שלב ג'  

 לשיווק פורמטיםהכרות עם  – טיפים לפייסבוק ולאינסטגרם

 לימוד התהליך ליצירת הדגמה למוצר טכנולוגי -  עיצוב דמו וידאו

  פרויקטים אינטראקטיבים להכניס לתיק העבודות  –תיק עבודות 

 

 



 
 

 

 

 :מבנה תוכנית הלימודים

 

   ש' 12שיעורים..............................................................................  Sketch,  nVisionI – 4 –תוכנות 

Sketch -  התוכנה מאפשרת שימוש בצורות גרפיות וטיפוגרפיה. התוכנה הנפוצה ביותר בתעשיה כיום לעיצוב

 ים בהיקפים גדולים ואף ליצור מוקאפים בסיסיים.ממשקים. מאפשרת ליצור ממשקים מורכבים ולהתמודד עם פרוייקט

InVision – תוכנה לprototyping הדמייה בתנועה של  המאפשרת להעלות את כל מסכי האפליקציה וליצור מהם

מחוות מגוונות ולהפוך אנימציות ו 'מאפשרת לצרף למסכים שעיצבתם בסקצ Invision תוכנת מסכים הניתנים להפעלה.

 את אותם עמודים לאינטראקטיביים בצורה מהירה ויעילה ומאפשרת לשדרג את העיצוב שלכם לרמה של אב טיפוס.

  

 ש' 39שיעורים .............................................................. 13 –סטודיו מעשי  - UX/UI אפיון וחווית משתמש

עקרונות היסוד בחוויית המשתמש ודרכי התנהגותו, מתודולוגיות עיצוב מונחה משתמש  -מש יסודות חווית המשת

(User Centered Design.תרגול ויישום הכללים להנעת משתמשים לפעולה ,)  תכנון ואפיון ממשקים, יצירה והגשת

 יידים )סלולר וטאבלט(.מסמכי הגדרות עיצוב. חקירת אפיון ממשקים מבוססי דפדפן )מערכות ואתרים( וממשקים נ

ותכנון ועיצוב ממשק כתבנית בעולם מבוסס  HTML אבני היסוד של שפת הקוד באינטרנט -יסודות הקוד האינטרנטי 

התנהלות ארגונים טכנולוגיים והשתלבות מעצבים בצוות. כלים מעשיים, הכרת הקשר בין שני העולמות: העיצוב  תוכן.

 והתכנות.

 

   ש' 45שיעורים..............................................................  15 –מעשי סטודיו  –UI עיצוב ממשק

סטודיו מתקדם בפיתוח ולימוד הכלים לעיצוב המדיה החזותית. הקורס יעסוק בעקרונות מאחורי עיצוב ממשק משתמש 

 והשלבים החיוניים ליצירה חוויה אינטרנטית חכמה ועדכנית.

  ו, יאפיינו ויעצבו אתרים ואפליקציות לקהלי יעד שונים תוך ניתוח מגמות ומוצרים קיימים.הסטודנטים ילמד

 

 .מרצההע"י  קורסכל  תתוכנית מפורטת תינתן בפתיח

 שעות 96  ................................................ .........................סה"כ שעות לימוד ..............................

 חודשים 4-....כ......................................................... .....................סה"כ זמן התוכנית ................

 

 התכנית מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומיועדת לנשים וגברים כאחד.

 


