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המשותף לכולם הוא שהם רוצים ליצור חוויית משתמש טובה יותר במוצרים שהם מעורבים בהם, והם צריכים כלים 

מעשיים. הם צריכים להבין עקרונות UX ולדעת איך לבנות תהליך נכון כדי ליצור מוצרים טובים יותר. בדיוק כאן המדריך 

הזה נכנס לתמונה.

המהדורה הראשונה של המדריך הזה יצאה ב-2010, כשרק הקמתי את יוניק יו איי. במהדורה הזו )2017( כתבתי את המדריך 

מחדש, כמעט מאפס, רוב החומרים בו נכתבו במיוחד עבור המדריך בגירסתו הנוכחית.

אודות המחבר, ברק דנין
ברק הקים את יוניק יו איי ב-2009, והוא עוסק בתחום ממשק המשתמש מעל 20 שנה, 

עוד לפני הימים שבהם קראו לזה "UX". כיום ברק הוא אחד האנשים המזוהים ביותר 

עם עולם ה-UX בארץ. בתחילת דרכו, עסק ברק בתכנות וניהול צוותי פיתוח בתחום 

ה-UI, ומ-2006 הוא עוסק ב-UX באופן בלעדי ומלא. 

בשנת 2010 חבר ברק לכמה מהאנשים הבולטים בתחום ה-UX בארץ. יחד הם הקימו 

את ארגון חוויית משתמש ישראל )UXI(, שמהווה בית למי שעוסק בתחום ומקור מידע 

למי שמחפש כלים לתכנון ושיפור חוויית משתמש. ברק מוביל את פעילות הארגון 

.UXI Live :הוותיק והגדול בישראל UX-הכוללת את כנס ה

עבור מי המדריך נכתב?
המדריך הזה נועד לכל מי שמתחיל לעשות את דרכו בעולם 

ה-UX, ורוצה לעשות "קיצור דרך" ולקפוץ קדימה ברמת הידע 

שלו. אם אתם מרגישים שהמשפט הקודם מדבר עליכם, אתם 

נמצאים בתחילתו של מסע מופלא, והאמת היא שאני קצת מקנא 

בכם. אין כמו החוויה של ללמוד תחום חדש, ובוודאי תחום מרתק 

כמו UX, בפעם הראשונה. רק לבלוע עוד ועוד ידע ולרוץ הלאה. 

אני בטוח שתיהנו מהמסע הזה, ושמח שבחרתם לצרף אותי אליו.

בדרך-כלל קוראים את המדריך הזה:
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מעצבים חזותיים	 
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מפתחי Front End ומנהלי פיתוח	 

כתבים טכניים	 

תוכן העניינים
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מבוא: מה זו חוויית משתמש?
אם תחפשו ב-Google Images, תמצאו שפע אדיר של דיאגרמות 

 "UX Design" או "User Experience Design"שמתארות למה הכוונה ב

בקצרה. אתם מוזמנים להסתכל עליהם, אבל האמת היא שההסבר יותר 

מורכב מאשר דיאגרמה אחת יכולה להסביר. אני ממליץ לכם לא לדלג 

על המבוא, כי בלעדיו יהיה לכם קשה להבין את כל מה שבא אחריו.

התרגום המקובל של המושג UX Design לעברית הוא "אפיון חוויית 

משתמש" )ולא עיצוב חוויית משתמש(, אסביר על השם בהמשך 

המדריך. בשלב זה חשוב שתדעו, שהתפקיד של "UX Designer", או 

"מאפיין חוויית משתמש", הוא לתכנן את החוויה שאנשים עוברים, 

לרוב בהקשר של מוצרים דיגיטליים. לצורך השיחה שלי איתכם, גם 

אתר או אפליקציה הם מוצרים דיגיטליים. 

התפקיד של מאפיינת UX, בארגונים שנותנים ל-UX את המשקל הראוי לו, עובר כחוט השני בכל שלבי מחזור החיים של 

המוצר. החל מהמחקר והאסטרטגיה, דרך הגדרת פרסונות, תסריטי שימוש, דרישות, תעדוף ו-roadmap, שרטוט תהליכים 

ומסכים וגם בדיקות עם משתמשים לפני ואחרי שחרור המוצר לשוק.
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אפשר בכלל לתכנן חוויה?
לתכנן חוויה דיגיטלית... אם עוצרים לרגע לחשוב 

על זה, זה נשמע אולי קצת אבסטרקטי, אמורפי 

–  אולי זה אפילו נשמע לכם יומרני: איך אפשר 

לתכנן חוויה? הרי כל אדם מגיב אחרת למה שהוא 

קולט דרך החושים. אז איך אפשר לאפיין או לתכנן 

חוויה של אנשים אחרים? 

אם השאלות האלה מטרידות אתכם, אין לכם 

מה לדאוג: רבים וטובים התווכחו על זה כבר 

מזמן. בסופו של דבר, כשאומרים "אפיון חוויית 

משתמש" מתכוונים בעצם לתכנון האינטראקציה 

בין אדם למוצר, איזה מידע יוצג לאנשים במוצר, 

אילו פעולות הם יוכלו לעשות, כיצד המוצר 

יגיב כשהם יעשו מה שיעשו, ומעל כל אלה, מה 

אנשים יקלטו )חושים(, ירגישו )רגשות( ויחשבו 

)קוגניציה( במהלך כל התהליך, ובעיקר מה המוצר 

יגרום להם לעשות.

אפשר לצטט אתכם?
בוודאי! אתם מוזמנים לצטט את המדריך הזה 

במצגות, הרצאות או בכל מקום אחר שיכול 

לעזור לכם לקדם את תחום ה-UX. נבקש רק 

שתיתנו קרדיט למדריך הזה וליוניק יו איי, 

ונשמח גם שתשימו קישור אליו:

http://uniqui.co.il/uxintro

http://bit.ly/2qmtuwk :מקור

http://uniqui.co.il
https://www.google.co.il/search?q=UX+design&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEutihucrTAhWOL1AKHYyXB7EQ_AUIBigB&biw=1920&bih=1045
https://ia.net/topics/can-experience-be-designed-2/
https://ia.net/topics/can-experience-be-designed-2/
http://uniqui.co.il/downloads/uxintro
http://bit.ly/2qmtuwk
http://bit.ly/2qmtuwk
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מה שיותר מעניין מהדיון הפילוסופי הזה, זו השאלה מה המטרה של החוויה או האינטראקציה שיוצרים, ואילו כלים יש לעולם 

ה-UX להציע כדי לממש אותה. המטרה של מוצר היא בדרך-כלל להשיג תועלת כלשהי עבור מי שמשתמש בה, ולרוב גם עבור 

מי שיצר אותה: 

מטרתו של אתר למכירת בגדים הוא לעזור לאנשים למצוא בגדים שהם אוהבים, אבל גם להכניס כסף לבעלי האתר כמובן. 	 

מטרתה של אפליקציית מזג אוויר היא לספק מידע על התחזית, מצד אחד, אבל גם אולי ליצור הרגל שימוש באפליקציה, 	 

מצד שני, כדי לחשוף את המשתמשים בה לפרסומות שמכניסות כסף לבעלי האפליקציה. זה מודל די נפוץ, כמו למשל זה 

של רשתות חברתיות.

מטרתו של מוצר לשרטוט תוכניות אדריכליות היא... אהממ... לאפשר לשרטט תוכניות כאלה, אבל בצורה נוחה, יעילה 	 

ואפקטיבית. מוצר שקל ללמוד ולזכור איך לתפעל אותו, שיחזיר אנשים להשתמש במוצר שוב ושוב.

נו, אתם מבינים את הרעיון.

 ?UX למה
אתם אולי שואלים את עצמכם, למה צריך מאפיין חוויית משתמש בשביל זה? למה לא לתת למתכנתים לתכנן את המסכים, 

וזהו? או אולי למנתחי מערכות? 

היום כבר אפשר לומר שהתפיסה הזו כבר עברה מהעולם. זה לא בגלל שמנתחי מערכות או מתכנתים לא יכולים לבצע את 

המשימה, חלילה. אני ועוד רבים כמוני עברו מפיתוח ל-UX, אבל בדרך השלמנו ידע רב מעולמות ה-Design, פסיכולוגיה, 

קוגניציה, עסקים, כלכלה התנהגותית, התנהגות צרכנית, מידענות ועוד )יש רשימה מלאה לקראת סוף המדריך הזה(. מבחינתי 

זה הדבר שהכי קוסם ב-UX: העובדה שזו נקודת המפגש של כל-כך הרבה תחומי ידע. אולי זו גם הסיבה שהתחום כל-כך מושך 

אתכם.

אבל למה, בעצם, צריך להבין בכל-כך הרבה תחומים? בסך-הכל מדובר בשרטוטי מסכים, לא? אז אכן – מדובר בשרטוטי 

מסכים, זה בהחלט נכון. אבל כל מסך הוא חלק מתהליך, וכל תהליך נותן מענה לצורך, למוטיבציה של משתמש. בנוסף, וכמו 

שציינתי קודם, בסופו של דבר אנחנו רוצים לגרום לאנשים לעשות משהו, ובדרך-כלל, אגב,  גם לעשות אותו שוב ושוב, כלומר 

ליצור הרגל שימוש.

אם כן, בלב העשייה של אפיון חוויית משתמש קיים הרצון להניע אנשים לבצע משהו. כל מי שיש לו ילדים, או ניסה אי-פעם 

לגרום לילדים לעשות משהו )"לא רוצה!!!"( יודע כמה זה יכול להיות קשה. עם אנשים בוגרים זה לא פחות קשה. תוסיפו לזה 

את הפרעת הקשב התמידית שאנשים נמצאים בה כיום, בין כל ההתראות והצלילים מהמכשירים הניידים והנייחים שלהם, 

ותקבלו נקודת מוצא מאוד לא פשוטה שצריך להתמודד איתה. 

שורה תחתונה, כדי לגרום לאנשים לעשות את מה שאנחנו רוצים שיעשו עם המוצר, ולהשיג את התועלת שלשמה המוצר 

נוצר, צריך ידע וכלים, ואלה מגיעים מעולמות שונים ורבים.

http://uniqui.co.il
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UX אמפתיה: כלי מרכזי בארגז הכלים של כל מאפיין
בנוסף לכל תחומי הידע שהזכרתי קודם, יש "שריר" אחד מאוד חשוב שבלי לאמן אותו פשוט אי-אפשר לעסוק ב-UX. לא, זה 

לא השריר הארבע-ראשי. הכוונה שלי היא לאמפתיה, היכולת שלנו לשים את עצמנו "בנעליים" של מישהו אחר, להבין מה הוא 

מרגיש ומה הוא חושב, אבל בלי שהוא יגיד את זה באופן מפורש. זה חשוב כי מי שישתמש במוצר שאנחנו מתכננים לרוב לא 

נמצא לידנו, וכדי לתכנן את המוצר כך שיהיה מובן לו, אנחנו צריכים לדעת מה הוא יבין ומה הוא יחשוב כשמוצר יהיה מוכן.

אל תבלבלו את המושג הזה עם סימפטיה - להרגיש רחמים וצער על מר-גורלו של האחר. אתם לא צריכים לתכנן מוצרים 

מתוך איזה רגש של חמלה, רחמים, או כל רגש אחר, אין כאן עניין דתי או רוחני - אמפתיה בהקשר של UX לא מגיעה מעולם 

המושגים הזה. הכוונה היא רק ליכולת לראות דרך המשקפיים של מישהו ששונה מאיתנו.

כדי להבין עד כמה זה חשוב, הנה סרטון קצר שהפיקו ב-MIT ומספר על מערכת שעוזרת לסטודנטים ליצור אמפתיה כזו, שהם 

מתכננים מוצרים לאוכלוסיה מבוגרת:

תארו לעצמכם שהייתם יכולים ללבוש חליפה כזו שגורמת לכם לחשוב ולהרגיש כמו המשתמשים במוצר שלכם. מדהים לא? 

הייתם לובשים כובע או נעליים מיוחדים, והייתם מרגישים וחושבים כמו סוחר בבורסה, או כמו חייל שמפעיל את "כיפת ברזל". 

ברור שזה לא אפשרי, אבל זה רק מחדד את הצורך ביכולת האמפתיה של כל מי שמתכנן מוצרים עבור אנשים אחרים.

כמו כל שריר, יש דרכים לאמן גם את "שריר" האמפתיה. מנסיוני, הדרך הטובה ביותר להזין את היכולת להבין את האחר היא 

פשוט להכיר אותו, ובאופן ישיר ככל האפשר. איך מכירים יותר טוב את המשתמשים במוצר 

שלכם? יש הרבה כלים, אבל הכותרת מעל כולם היא "מחקר משתמשים". השימוש בכלי 

מחקר, יחד עם כלים ושיטות מעולם ה-Design )עוד עליהם בהמשך(, הוא אחד הדברים 

המשמעותיים שמבדילים בין מאפייני UX מקצועיים לבין כאלה שרק מוסיפים UX לטייטל 

שלהם, בצורה כזו אחרת. 

http://uniqui.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=czuww9rp5f4
https://www.youtube.com/watch?v=czuww9rp5f4
https://www.youtube.com/watch?v=czuww9rp5f4
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מחקר משתמשים יציל את המוצר שלכם
תחת מחקר משתמשים אפשר לציין את כל הפעילויות שאנחנו עושים כדי להכיר את המשתמשים בצורה טובה יותר. יש 

פעילויות מחקר שיוצרות מידע כמותי, כמו כלי אנליטיקס והרבה מהסקרים, ויש כאלה שיוצרות מידע איכותני, כמו ראיונות, 

תצפיות ובדיקות שמישות, אבל המטרה שלהן, בסופו של דבר, זהה. 

ביוניק יו איי אנחנו מאפיינים ומעצבים עשרות מוצרים בשנה. אחד הדברים שאני שומע שוב ושוב כשאני מגיע ללקוחות 

בתחילת פרויקט כזה, כמעט מכל הלקוחות למעשה, הוא "אין צורך במחקר, אנחנו מכירים את המשתמשים שלנו". הרבה 

פעמים זה גם נכון, והייתי מודאג מאוד )עבור הלקוחות והמשקיעים שלהם, כמובן( אם זה לא היה המצב. כשמגיעים לשלב 

שמערבים בו אנשי UX, צריך להיות מושג טוב לגבי מה המוצר ומי הלקוחות שלו. 

האמת המפתיעה היא שברוב הפעמים, כשנכנסים לשלב המחקר, אנחנו מגלים שהמציאות שונה מכפי שהלקוח תיאר אותה, 

לנו ולעצמו. זה לא קורה בגלל שהלקוחות, חלילה, מנסים להטעות אותנו. אבל כשעוסקים במחקר UX שואלים שאלות אחרות, 

ובצורה אחרת, והרבה פעמים מקבלים גם תשובות אחרות.

טעות נפוצה: תשאול לגבי התנהגות עתידית
טעות נפוצה שאני נתקל בה, אצל 

הרבה לקוחות, היא תשאול משתמשים 

לגבי התנהגות עתידית. למשל, "האם 

היית קונה או משתמש במוצר שעושה 

X, Y ו-Z?". הנסיון מראה ששאלות 

כאלה לרוב לא תורמות דבר להבנה 

על המשתמשים והמוצר. הסיבה 

היא שאנחנו נביאים די גרועים לגבי 

התנהגות, גם לגבי זו של אחרים אבל 

באופן מפתיע גם לגבי ההתנהגות 

שלנו. יש לזה סיבות רבות, אבל אזכיר 

אחת מהן – רובנו נרצה להציג את 

ההתנהגות העתידית שלנו בצורה 

שתאיר עלינו באור חיובי.

רוצים דוגמה להטיה הזו? נניח שאני 

מפתח אפליקציה שיודעת לתת "ציון בריאות" לאוכל שאתם קונים בסופר תוך כדי תהליך הקניה, ולהמליץ על אלטרנטיבות 

בריאות יותר לכל מוצר שאתם רוצים לקנות. בשלב מחקר המשתמשים, אני שואל אתכם "האם הייתם משתמשים באפליקציה 

שעוזרת לכם לבחור אוכל בריא יותר לכם ולילדים שלכם?" – אני מנחש שעבור רובכם התשובה תהיה – ברור שכן. 

עכשיו תדמיינו את עצמכם בסופר, במעבר של הקורנפלקס. אתם לוקחים ביד את דגני הבוקר הממותקים והצבעוניים 

שהילד שלכם, שדוחף את העגלה, אוהב כל-כך. שניה לפני שאתם מכניסים את הקופסה לעגלה, אתם סורקים את הברקוד 

באפליקציית הבריאות שלי. היא ממליצה לכם לקחת מוצר אחר, עם סיבים תזונתיים, פחות סוכר, שהוא גם אורגני. מאושרים, 

מקור: ויקיפדיה
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אתם מנסים להחזיר את הקופסה הקבועה שלכם למדף, אבל מגלים תוך שניה וחצי שעשים את טעות חייכם. הילד שדחף 

את העגלה הפך מעוזר חייכני לסירנה צווחנית ודומעת. כל ההסברים שלכם על הנזקים של סוכר לבן נאלמים כשהפדיחה 

מהמבטים של הקונים האחרים משתלטת עליכם. אתם לא יודעים איפה לקבור את עצמכם מרוב בושה. זו כנראה גם הפעם 

האחרונה שתשתמשו באפליקציה. אז מה אם ב"מחקר" אמרתם שתאהבו אותה לנצח.

מחקר משתמשים, כשעושים אותו נכון, מאפשר להגיע לתובנות מעמיקות שיכולות להשפיע באופן דרמטי על המוצר ועל 

התוצאות העסקיות שלו. למשל, במוצר שתכננו ועוסק בבריאות, ומטרתו היא להניע אנשים למסור מידע רפואי לטובת מחקר 

מדעי, חקרנו את המוטיבציה של אנשים למסירת מידע רפואי בהקשרים שונים. הלקוח, שבא מעולם מדעי-מחקרי, היה 

משוכנע שהמוטיבציה החשובה והחזקה ביותר היא "חקר העצמי", להבין את עצמי ואת הגוף שלי יותר טוב. המחקר, לעומת 

זאת, גילה שזו מוטיבציה די זניחה במוצרים קיימים שאוספים מידע רפואי מהקהל הרחב )ולא מקהל של מדענים(, ושיש 

מוטיבציות אחרות שמניעות אנשים לפעולה בצורה חזקה בהרבה. לולא המחקר, המוצר היה, כנראה, מכוון למוטיבציה הלא 

נכונה ונוחל כשלון, בוודאי ביחס לפוטנציאל שלו.
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UX גם זה – Product/ Market Fit

ריץ' מירונוב )Rich Mironov(,  אחד מיועצי המוצר המוערכים ב-Silicon Valley ויזם בעצמו. במצגת הזו הוא העריך שכ-50% 

ממוצרי התוכנה נכשלים בגלל אחת משתי סיבות: 

המוצר לא פתר את הבעיה הנכונה או שפתר אותה לא נכון )או שני הדברים גם יחד(. 1

המוצר לא היה מבודל מספיק או לא היה ממוצב בצורה טובה, או היה באיכות נמוכה. 2

 

כלומר, להערכתו 50% ממוצרי התוכנה נכשלים בגלל בעיות שקשורות בהתאמה לשוק ולקהל היעד. ה-50% הנותרים אמנם 

קשורים לאיכות ה-delivery והשיווק, אבל בואו נתמקד רגע ב-50% הראשונים. המשמעות שלהם היא שעבור חצי )!( ממוצרי 

התוכנה שנכשלים, האסטרטגיה היתה שגויה, המוצר לא התאים לקהל היעד ולשוק. חלק הארי של הכשלונות האלה נבע 

מקושי בזיהוי הבעיה והפתרון הנכונים. 

אם אנחנו מסכימים שמחקר משתמשים הוא חלק בסיסי מ-UX )והאמינו לי, בלי מחקר משתמשים קשה ליצור מוצרים 

טובים(, הרי שלמי שעוסק ב-UX במוצר יש תפקיד קריטי במניעת כשלונות מהסוג הזה. לכן למי שעוסק ב-UX צריך להיות 

חלק קריטי בהגדרת המוצר, כדי לוודא שיוצרים את הפתרון הנכון, לבעיה הנכונה, של הקהל אליו רוצים להגיע.  או בקיצור, 

Product/Market Fit. מהסיבה הזו, מאפייני UX עם יכולות ועניין במחקר משתמשים צריכים להיות שחקנים משמעותיים בכל 

צוות מוצר, בדגש על תהליכי אסטרטגיית המוצר.

אתם מוזמנים לקרוא עוד על הנושא של UX ואסטרטגיה במאמר המצוין של אורן שמיר. 

http://uniqui.co.il
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אפיון UX: הגדרה רשמית
אפיון חוויית משתמש – UX Design - הוא מקצוע חדש, יחסית. יש לו הרבה הגדרות, אבל אני מוצא את עצמי חוזר שוב ושוב 

להגדרה המצוינת הזו:

במשפט אחד:

       התכנון של כל דבר, על-פני מדיות שונות,  

          כשחוויה אנושית היא תוצאה ברורה והפעלת אנשים היא מטרה ברורה           
Jesse James Garrett                                                                                                                           

אנחנו רוצים לגרום לאנשים לעשות משהו, זה לב העניין. החוויה קיימת, אבל היא רק תוצאה, היא לא המטרה. זה לא משנה מה 

אנחנו מתכננים )מעצבים(, ובאיזו מדיה.

למה "אפיון חוויית משתמש", ולא "עיצוב חוויית משתמש"? זה הרי Design באנגלית, לא? לפני שאענה על השאלה הזו, תרגיל 

קטן.

תרגיל: מה זה עיצוב עבורכם?
נסו לחשוב רגע, מה האסוציאציה הראשונה שיש לכם למילה "עיצוב". מילה אחת.

חשבתם כבר? תכתבו את המילה על נייר ואז תעברו לעמוד הבא במדריך. 

http://uniqui.co.il
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המשך התרגיל: מה זה עיצוב עבורכם?
אם אתם כמו רוב דוברי העברית, המילה שרשמתם קשורה לעיצוב חזותי. אחרי ששאלתי מאות ישראלים בהדרכות שונות, 

המילים הנפוצות הן אסתטיקה, צבעים, פונטים, צורות, layout וכד'. העניין הוא, שזו לא המשמעות של design באנגלית. כלל 

וכלל לא. 

Design;
1. to prepare the preliminary sketch or the plans for (a work to be executed(, especially to plan the form 

and structure of: to design a new bridge.

2. to plan and fashion artistically or skillfully.

ההגדרה היפה הזו נלקחה מתוך dictionary.com. גם במילונים אחרים ההגדרה דומה, וגם אם יש התייחסות לאסתטיקה 

וגרפיקה, היא משנית. מה הסיבה למשמעות השונה בעברית? למה בעברית כל עיצוב קשור לגרפיקה או אסתטיקה? אין לי 

מושג. אבל זה ברור שאנחנו לא רוצים לבלבל את דוברי העברית, ולכן אני משתדל שלא להשתמש במילים "עיצוב" ו"חוויית 

משתמש" ביחד. 

CC BY-SA 3.0 NY
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איך יוצרים UX  מושלם ב-3 צעדים פשוטים?
התשובה לשאלה בכותרת היא, שהכותרת הזו כאן בעיקר כדי להוכיח לכם שעם הקהל המתאים, קל מאוד למשוך תשומת לב, 

אפילו בלי המילה "סקס". אם הייתי כותב "סקס" בתחילת הכותרת, כנראה שהייתי משיג אפילו יותר תשומת לב. אין דבר כזה 

UX מושלם, וגם אם יש משהו קרוב לזה, נדרשים הרבה יותר מ-3 צעדים כדי ליצור חוויה טובה.

אז איך בכל זאת מאפיינים ומעצבים אתרים, מערכות ואפליקציות עם UX מעולה?

כדי לענות על השאלה הזו, אני רוצה להראות לכם דוגמא קטנה. לפני כמה שנים רצינו להראות איך לאפיין ולעצב שירותי 

בריאות דיגיטליים טובים יותר, לחברי קופות החולים בארץ. אני רוצה להזמין אתכם לצפות בו עכשיו – 2 דקות בדיוק – ולחזור 

לכאן.

אני מקווה שראיתם בסרטון דבר אחד או שניים שהייתם רוצים שיהיה בשירותי הבריאות שלכם, ועדיין לא קיימים. העניין הוא, 

שכדי ליצור את כל מה שיש בסרטון הזה, לא נדרשת טכנולוגיה שאינה קיימת כבר מאז שנת 2010, לא נדרש Data שאין בידי 

קופות החולים או שהן לא יכולות להשיג בקלות, והמטרות שרצינו להשיג הן, קרוב לוודאי, זהות לאלה של קופות החולים. 

ועדיין – חוויית המשתמש של הממשקים שתכננו משמעותית טובה יותר ממה שקיים ברוב קופות החולים נכון לזמן כתיבת 

שורות אלה.

http://uniqui.co.il
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איתור רופא - האם אפשר לעשות את זה קל יותר?
אחת הבעיות הבולטות ביותר בשירותי הבריאות הדיגיטליים 

בישראל, כשהכנו את הסרטון הזה, היתה חיפוש רופא. החיפוש היה 

אז רק לפי עיר. לפני יצירת הסרטון תשאלנו מספר אנשים וגילינו 

שבאופן די גורף, מה שחשוב להם בבחירת רופא הוא הדברים 

הבאים, בסדר הזה:

האם אני מכיר את הרופא? )אישית או מהמלצה( – אם לא:. 1

האם המרפאה במרחק סביר מהבית/עבודה שלי?. 2

מתי התור הקרוב ביותר ביומן?. 3

כלומר, בהיעדר רופא קיים, שני האלמנטים החשובים הם המרחק 

מהמרפאה והזמן עד התור הקרוב. בחיפוש לפי עיר – מה שהיה 

החיפוש היחיד בכל קופות החולים בעת הפקת הסרטון ועדיין קיים 

ברובן בעת כתיבת שורות אלה - צריך לעבור על כל הערים בסביבה 

כדי לאתר את התור הקרוב ביותר ביומן. העניין הוא שבגוש דן העיר 

כמעט ולא משחקת תפקיד, כי כולן די קרובות, והחיפוש בין כל 

הערים די מתיש. בסרטון פשוט ממיינים את תוצאות החיפוש לפי 

מרחק, ובזה הבעיה נפתרת. 

ברור לי שיותר קל לעשות את זה בסרטון מאשר במציאות, שבה מערכות מידע מיושנות וכבדות קובעות את כללי המשחק. 

אבל זה כבר, בסופו של דבר, רק תירוץ. אצלנו במשפחה אומרים "או שאתה צודק או שאתה מסביר"...

זו לא הבעיה היחידה שרצינו לפתור. מה לגבי זמן ההמתנה לרופא? אם Waze הצליחו לחשב את זה עבור רכבים, בוודאי 

שאפשר לחשב את זה עבור המתנה לרופא כשכל מטופל עושה check in בכניסה למרפאה. ואם כבר Waze, למה לא לשלוח 

למטופל קישור למפה או ניווט למרפאה ביום הפגישה? אין כאן אתגר טכנולוגי גדול.

כל אחד יכול ליצור חוויה טובה
הדוגמאות האלה לא נמצאות כאן כדי להראות את היכולות שלנו כמאפייני UX. הן כאן כדי להראות עד כמה זה פשוט ליצור 

את החוויה הנכונה, כשמבינים היטב את מסע הלקוח ואת הצרכים שלו לכל אורך הדרך. איך מבינים את מסע הלקוח? איך 

מתרגמים את התובנות לחוויית שימוש מעולה, שמניעה את המשתמש לפעולה שאנחנו רוצים שיבצע? בשביל זה יש תהליך 

.Design Thinking-עבודה מסודר שאנחנו מיישמים בכל פרויקט של תכנון ועיצוב מוצר. התהליך מבוסס על עקרונות ה
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Design Thinking

אחד הדברים היפים בתהליך תכנון מסכים הוא שהוא נגיש לכל אחד. לא צריך יותר מנייר או לוח מחיק, ומבחינה טכנית, אפשר 

לשרטט כל מסך תוך מספר דקות. כאן גם נמצאת אחת האשליות הגדולות בהקשר הזה, והיא שכל אחד יכול לעשות את זה 

בצורה טובה. במשך יותר מ-10 שנים שאני עוסק בהן באפיון UX )ועוד 10 בפיתוח UI(, אני יכול להגיד בבטחון גמור שזה לא 

נכון. לא כל אחד יכול לתכנן מסכים ובעיקר תהליכים שעובדים. זה לא דורש כישרון מיוחד, ניתן ללמוד את זה, אבל זה בהחלט 

דורש ידע ונסיון.

אחד מהנושאים החשובים שדרושים כדי ליצור חוויית משתמש מוצלחת הוא Design Thinking. זו שיטה לפתרון מעשי 

ויצירתי של בעיות, דרך חשיבה ממוקדת-פתרונות. זהו שם כללי לתהליך ולכמה כלים שיכולים לשמש אתכם בכל תהליך של 

חיפוש אחרי פתרון לבעיה, כל בעיה. כדי שתוכלו לפתור בעיות UX בהצלחה ולהגיע למסכים ותהליכים נכונים, כדאי מאוד 

שתכירו את התהליך והכלים, וגם תיישמו אותם בתהליך העבודה שלכם.

Design Thinking תהליך האפיון באמצעות
הרברט סיימון )Herbert Simon(, זוכה פרס נובל, 

הגדיר לראשונה את תהליך ה-Design בספרו 

 The Sciences of the Artificial פורץ-הדרך

משנת 1969. התהליך שלו כלל 7 שלבים, אבל 

מאז רבים הגדירו אותו בדרכים שונות ועם מספר 

שלבים שונה. אני רוצה להתמקד כאן באחד 

מהגלגולים של התהליך של סיימון: מודל 5 

 Hasso-Plattner Institute-השלבים שהציעו ב

of Design באוניברסיטת Stanford )הוא יותר 

מוכר בתור "d.school"(. המאמר שבקישור 

האחרון נותן עוד עומק וכלים, והוא לא ארוך 

במיוחד. אני ממליץ לקרוא אותו אחרי שאתם 

קוראים את הסקירה שלי בעברית, כאן למטה.

Empathize   1. הרגישו אמפתיה
אמפתיה היא, כאמור, היכולת שלנו להתחבר 

לצרכים, לרצונות, למחשבות ולרגשות של אנשים אחרים. את החשיבות והמשמעות של אמפתיה כבר הסברתי קודם. 

מאחר ואנחנו לרוב לא מתכננים מוצרים ופתרונות עבור עצמנו, או לא רק בשביל עצמנו, השלב הזה הוא קריטי בתהליך כי 

בלעדיו אנחנו כנראה נתכנן את המוצרים לפי הצרכים ונטיות הלב שלנו, ולא של קהל היעד של המוצר. זו המהות של מחקר 

המשתמשים שתיארתי לעיל.

תוצרים בהקשר של תכנון מוצר )כזכור, התהליך של Design Thinking יכול לשמש גם במקרים אחרים לגמרי(, לדוגמא

סיכום מחקר – מצגת שמציגה את הממצאים העיקריים מהמחקר.

http://uniqui.co.il
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
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Define    2. הגדירו
בשלב ההגדרה אנחנו רוצים להפיק מסקנות ממה שלמדנו בשלב הראשון, במטרה להביא בהירות ומיקוד לתהליך התכנון. 

כדי להצליח לעשות את זה, חשוב להתחיל ממבט על כל מה שלמדנו בשלב הראשון במקום אחד: ציטוטים, תמונות, תוצרים 

ורמזים שאספנו בדרך. הדרך המקובלת היא להדביק את הכל על קיר גדול עם post it notes, תמונות ושרטוטים )למשל של 

תהליכים קיימים או customer journeys(. אצלנו אנחנו לפעמים גם מייצרים פוסטרים גדולים מהשרטוטים – אם יש בהם 

מידע מעניין. אבל כמובן כל דרך אחרת שמשיגה את אותה תוצאה, יכולה לעבוד.

הסיבה שחשוב להציג את הכל במקום אחד היא שתובנות לרוב לא מציגות את עצמן ואומרות "היי, אני התובנה שלך מהמחקר, 

כדאי לך להסתמך עלי". אם זה היה קורה, הכל היה הרבה יותר פשוט )אבל לא היו צריכים מומחי UX בעולם...( 

תובנות – הבעיות שאנחנו רוצים לפתור - מגיעות מהתבוננות על הרבה פיסות מידע, הבנת הקשרים ביניהן, וזיהוי התבניות החוזרות 

שעולות מהן. ההצגה של כל הממצאים במקום אחד עוזרת לזה לקרות.

חשוב לנסח את התובנות מנקודת המבט של המשתמשים, ולא מהמקום העסקי. כלומר במקום לומר "אנחנו צריכים להעלות 

את אחוז ההמרה של מקררים, במיוחד אצל משפחות", נרצה להגיד "אנחנו צריכים לעזור למשפחות למצוא את המקררים 

שנכונים להן"

תוצרים בהקשר של תכנון מוצר: 

התוצרים מהשלב הזה עשויים לכלול, בין השאר, הגדרה של פרסונות המבוססות על המחקר מהשלב הקודם. הפרסונות יכללו 

 experience את התובנות שלכם עליהן: מה המטרות והיעדים שלהן, מה הכאבים ומה הצרכים שלהם מהמוצר. גם תוצרים כמו

map יכולים להיות רלוונטיים )שוב, חשוב שהמפה תשורטט על-בסיס ידע מהמחקר(, כשבשלב הבא מוסיפים להן רעיונות 

חדשים – הזדמנויות לשיפור התהליכים הקיימים.

Ideate    3. צרו רעיונות
השלבים הקודמים הציפו את הבעיות המרכזיות ובשלב הזה אנחנו עוסקים 

במציאת פתרונות. השלב הזה מאופיין ביצירת מספר גדול של פתרונות, חלקם 

טובים יותר וחלקם פחות. בהמשך אני מדבר עוד על החשיבות של יצירה 

מכוונת של מספר רב של פתרונות.

הרעיון כאן הוא לא למצוא רק רעיונות נכונים. המטרה היא לחשוף כמה 

שיותר אפשרויות לפתרון, ללא ביקורת, דרך תהליכים של חשיבה מסתעפת 

)divergent thinking). זהו שלב שמטרתו להרחיב את היריעה עד כמה 

שאפשר. חלק מהרעיונות ייזרקו לפח, וזה בסדר גמור, זה חלק מובנה מהתהליך. 

המשך התהליך מכתיב צמצום מכוון של הרעיונות הללו דרך תהליכים 

.(convergent thinking( ביקורתיים של חשיבה מתכנסת

יש טכניקות רבות ליצירת רעיונות, מ-Brainstorming ועד שרטוט מסכים קונקרטיים )זה קורה בכל מקרה בשלב הבא(. מכנה 

משותף חשוב לכולן הוא הימנעות משיפוטיות. שיפוטיות מכבה יצירתיות ועוצרת את רצף האסוציאציות שאנחנו רוצים 

ליצור בתהליכים של חשיבה מסתעפת. במקום לחשוב על רעיונות חדשים, הצוות יהיה עסוק בתיקוף של הרעיונות שכבר 

עלו, ובכך כל מטרת השלב הזה תפוספס. יש זמן לביקורת בהמשך התהליך; עדיף לא להקדים את המאוחר כדי לא לפגוע 

בתהליך.

http://uniqui.co.il
http://adaptivepath.org/ideas/our-guide-to-experience-mapping/
http://adaptivepath.org/ideas/our-guide-to-experience-mapping/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_thinking
https://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_thinking
https://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_thinking
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https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_thinking
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_thinking
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חשוב שהמסקנות והתוצרים מהשלב הקודם, כמו גם התוצרים של שלב המחקר, יהיו לנגד עיני כל המשתתפים ביצירת 

הרעיונות במהלך היצירה, או לפחות לסקור אותם בתחילת התהליך הזה. החיבור בין השלבים מאוד חשוב וכשנכנסים לתהליך 

אנשים חדשים בשלב הזה, הם עשויים להסיט אותנו מהמיקוד ששני השלבים הקודמים יצרו.

תוצרים בהקשר של תכנון מוצר: 

 ,)design principle( רעיונות בשלב הזה יכולים להיות ברמות שונות של פירוט המוצר הסופי: מעקרון אפיוני או עיצובי

דרך תהליך  )flow( מילולי/משורטט, תסריט משתמש )user scenario(, תכונה )feature(, ועד פרט בתוך מסך ספציפי. גם 

Experience map עם רעיונות יצירתיים וחדשים לחוויית לקוח חדשה יכול להיות תוצר מצוין שירכז את כל המידע. התוצרים 

בשלב זה הם עדיין מילוליים או שרטוטי תהליכים ברובם )לא המסכים המלאים( ומבטאים את הרעיונות לפתרונות, לא את 

ממשק המשתמש.

Prototype    4. צרו אבות-טיפוס

סיימנו עם המחקר והרעיונות, עכשיו הזמן לצלול להצגת הפתרונות שלנו בדרך מעשית: דרך אבות-טיפוס. בוחרים 2-3 יכולות 

או תהליכים שהם החשובים ביותר מבחינתכם – אפשר להיעזר למשל בתהליך של Dot Voting, או בגירסה יותר משוכללת 

שלו, KJ Method. בכל מקרה, חשוב שתסכימו קודם לגבי המדד שלפיו מתעדפים את הפתרונות. למשל: מה ישיג את הכי 

הרבה מכירות? מה הכי חשוב בטווח הארוך? מה יספק את היתרון הגדול ביותר על-פני המתחרים? לגבי איזה פתרון יש הכי 

מעט ודאות ולכן כדאי לבדוק אותו בהקדם? וכן הלאה.

אחרי שבוחרים את החלקים החשובים ביותר לבדיקה, יוצרים אב-טיפוס שמכיל את כולם, או כמה אבות טיפוס נפרדים 

מקטעים מתוך המוצר, שמכסים הכל. אפשר ליצור גם כמה אבות-טיפוס שפותרים את אותה הבעיה, אם יש לכם כמה רעיונות 

לפתרונות. בשלב הבא אפשר יהיה לבדוק אותם עם משתמשים אמיתיים. זה אחד היתרונות הגדולים בקונקרטיזציה של 

הפתרונות באב-טיפוס: הוא מאפשר לדבר על הפתרון בצורה הכי מעשית שניתן, ולהבין עוד לפני שניגשים למשתמשים, האם 

הפתרון עובד או לא. 

אב-הטיפוס מאפשר לנו לטעות מהר ובזול. בעזרת אב-טיפוס, בהשקעה 

יחסית קטנה, ובלי לכתוב קוד, אנחנו יכולים לגלות האם הפתרון שלנו 

מספיק טוב. כשהוא לא מספיק טוב, אב-טיפוס ובדיקות יעזרו לנו לזהות 

 Software" את הפתרונות החלופיים הטובים ביותר. רוג'ר פרסמן בספרו

Engineering: A Practitioner’s Approach" אמר שעל כל דולר שמושקע 

בפתרון בעיה בשלב תכנון המוצר, נאלץ להשקיע $10 אם נרצה לפתור אותה 

רק בשלב הפיתוח, ו-100 $ אם נפתור את הבעיה רק אחרי שהמוצר שוחרר.

בגלל שהשלב הזה גם עוזר לנו להעלות רעיונות חדשים לפתרונות, הוא 

לפעמים מחזיר אותנו לשלב הקודם כדי לחקור פתרונות נוספים, כלומר זהו 

תהליך איטרטיבי. עוד על נושא האיטרטיביות של תהליך התכנון, בהמשך כאן 

למטה.

שורה תחתונה, בסוף השלב תהיה לצוות הבנה ברורה לגבי מה עובד ומה לא 

באבות-הטיפוס שהוא יצר.

http://uniqui.co.il
https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-voting
https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-voting
https://methods.18f.gov/discover/kj-method/
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תוצרים בהקשר של תכנון מוצר:

 Axure סטטיים או אינטראקטיביים, כמו למשל כאלה שאפשר ליצור בעזרת )wireframes( לרוב יהיו אלו מסכים שלדיים

או אחד מכלי ה-Prototyping הרבים האחרים שיש בשוק. הכלי עצמו פחות משנה, זה יכול להיות גם powerpoint, העיקר 

שתצליחו לבטא איתו את הרעיונות שלכם בצורה כזו שאנשים יבינו מה הם רואים.

במקרים מסויימים, יוצרים אב-טיפוס מעוצב באופן מלא, כבר בשלב הזה. לפעמים עושים את זה כי הממשק מורכב או שעולם 

התוכן דורש את זה. למשל, במערכת לצלמים, שבליבה יש צילומים גדולים והם התוכן העיקרי, יהיה קשה לבדוק את אב-

הטיפוס עם מסכים שלדיים שיש להם X גדול במקום צילום. במקרים אחרים משתמשים באב-טיפוס מעוצב כי קהל היעד הוא 

כזה שלא יצליח להתמודד עם המערכת בצורה השלדית שלה.

במקרים אחרים )די נדירים(, יהיה צורך ליצור אב-טיפוס בעזרת מתכנת/ת. זה קורה כשלמוצר יש אינטראקציות מורכבות 

או כאלה שמבוססות על מידע עשיר שקשה לדמות בעזרת אב-טיפוס. למשל, וידאו חי ממצלמה או מערכת BI שמאפשרת 

חיתוכים מורכבים של בסיס-נתונים גדול.

Test    5. בידקו 
את אבות הטיפוס צריך לא רק לשרטט אלא גם לבדוק, וזה בדיוק מה שקורה בשלב הזה. כשאתם צופים באנשים משתמשים 

באב-הטיפוס, אתם לומדים גם מהמשוב הישיר שלהם )איך היה להם? מה כדאי לשפר?(, אבל גם מהשימוש עצמו 

וההתמודדות עם אב-הטיפוס )כמה זמן לוקח להשלים משימה? כמה שאלות הם שואלים בדרך?(. אתם גם מתחברים בצורה 

יותר טובה למשתמשים, ובמובן הזה שלב הבדיקות מחזק ומרחיב את הממצאים משלב 1.

עם מי בודקים? כמובן שהטוב ביותר הוא לבדוק עם משתמשים אמיתיים, אבל לא תמיד זה אפשרי בשלב הזה. כמעט כל 

בדיקה שתעשו תקדם אתכם, אבל רק בהנחה שהמשתמשים רלוונטיים כקהל יעד. למשל, לבדוק מוצר לבני 4 עם בני +30 

כנראה לא יקדם אתכם הרבה, גם אם הם הורים לילדים בני 4. 

לפעמים תגלו בבדיקות שהפתרון שהגדרתם לא מספיק טוב, ואז תחזרו לשלב הקודם כדי ליצור אב-טיפוס טוב יותר. בפעמים 

אחרות, תגלו שבכלל לא פתרתם את הבעיה נכונה, ושצריך לחשוב מחדש על הממצאים מהבדיקה, ביחד עם הממצאים 

מהשלב הראשון )"הרגישו אמפתיה"( וסיכומם מהשלב השני )"הגדירו"(. המשמעות היא חזרה לשלב 2 והלאה, כדי ליצור אב-

טיפוס שמתאים יותר לתובנות החדשות על הבעיה. 

שוב, התהליך שאני מציג כאן הוא תהליך איטרטיבי, כפי שאפשר לראות בתרשים בעמוד הבא:

http://uniqui.co.il
https://uxdesign.cc/ux-tools-c2597a005a4e
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בתהליך לינארי, כזה שמתחיל בנקודה א' ומסתיים בנקודה ב' )או ג' או ד'(, עוברים כמו בפס ייצור במפעל מתחנה לתחנה, 

ומגיעים בסופו של דבר לנקודת הסיום ובהתאם גם לתוצאה הרצויה. כפי שאתם רואים, תהליך תכנון המוצר שתיארתי כאן 

למעלה הוא לא ממש כזה. כל אחד מהשלבים עשוי להחזיר אותנו לשלב מוקדם יותר. למה החזרתיות הזו נחוצה? אולי יש 

תהליך טוב יותר שבו במעבר אחד אפשר לתכנן את המוצר המושלם?

תהליך איטרטיבי לשירותכם
כל מוצר טכנולוגי, וגם שירותים רבים ומוצרים שאינם טכנולוגיים, עוברים שינויים כל הזמן. ברור שחלק מהשינויים קשורים 

לזמן שעובר ולשינויים שקורים בסביבה, בטכנולוגיה, בשוק וכו'. אבל חלק לא מבוטל מהשינויים נובעים מנסיון שנצבר 

ותובנות שמגיעות רק עם נסיון שימוש. 

למשל, ביוניק יו איי החלטנו להכניס לפני כמה שנים תהליך "שמפור" בסוף כל פרויקט או תהליך משמעותי בחברה. שמפור = 

שימור+שיפור, כלומר יושבים לדבר מה משמרים ולוקחים הלאה ומה דואגים לשנות בפעם הבאה, אילו תהליכים צריך לשנות 

בחברה. עשינו את זה אחרי שהיתה תקלה חוזרת בהתנהלות שלנו בכמה פרויקטים, והיה חשוב לנו לדאוג שזה לא יקרה לנו 

שוב, עד כמה שאפשר. היינו יכולים לחשוב על להוסיף פגישות "שמפורים" כבר מהתחלת הדרך, אבל עובדה – זה נוסף רק 

בהמשך הדרך. היום זה אחד מערכי החברה.

תהליך איטרטיבי, כזה שחוזר על עצמו כמה פעמים במלואו או בחלקו, כשבסופו מנסים "בשטח" את התוצרים שהגענו אליהם, 

מאפשר למוצר לעבור אבולוציה מהירה, להתפתח ולהשתפר עוד לפני שהגיע ללקוחות או אפילו לפיתוח. העלות של כל סבב 

כזה היא יחסית נמוכה )ביחס לסבב גדול יותר שכולל פיתוח, QA, השקה, איסוף משובים(, והתועלת גבוהה. החזרה אחורה 

לשלב מוקדם יותר היא אינהרנטית לתהליך ה-design thinking והיא חיונית ליצירת מוצר מוצלח כבר בגירסה הראשונה.
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3 עקרונות לתהליך אפיון נכון
על-בסיס התבנית של Design Thinking אפשר לבנות הרבה תהליכי אפיון שונים – הכל נמצא בפרטים הקטנים. לפני שאתם 

רצים לבנות תהליך שמתאים לכם, אני רוצה להציע 3 עקרונות שיעזרו לכם ליצור תהליך טוב יותר עבורכם:

מיקוד במשתמשים ספציפיים. 1

חיפוש מכוון של פתרונות חלופיים. 2

שימוש בתוצרים מוחשיים, מוקדם ככל האפשר. 3

בעמודים הבאים אצלול יותר לעומק של כל אחד מהעקרונות הללו, אסביר את ההגיון מאחוריהם וגם קצת על היישום שלהם.

1. מיקוד במשתמשים ספציפיים
אני לא מכיר אדם שלא טעה בהקשר של הנקודה הזו, לפחות פעם אחת. קל לזהות טעויות כאלה, כי כשהן קורות בדרך-כלל 

מישהו אומר "המשתמש הממוצע" או "האדם הממוצע". פגשתם פעם אדם ממוצע? איפה הוא חי בדיוק?

כבר הזכרתי למעלה את החשיבות של אמפתיה, היכולת שלנו להבין מה האחר רואה, חושב ומרגיש. הרבה פעמים, כשאנחנו 

מתכננים מוצר, יש לנו תחושת בטן חזקה לגבי מי הוא המשתמש במוצר ומה הוא יחשוב וירגיש מול מסך מסוים, וזה מצוין, 

בהנחה שהבטן שלנו לא טועה. העניין הוא, שכשאנחנו מדברים על "משתמש ממוצע" אנחנו בעצם אומרים "הממוצע של כל 

המשתמשים" וזה, לרוב, חוטא למציאות. 

המושג "ממוצע" בעייתי בהקשר של אנשים בודדים, ובמוצר שלכם אף פעם לא משתמשת קבוצה, למעט מוצרים לקבוצות 

כמובן. נניח למשל, שיש 9 נשים בחדר ורק אחת מהן בהריון ובחודש תשיעי, כל השאר לא בהריון בכלל. זה אומר שכולן 

בממוצע בחודש הראשון להריון? תסכימו איתי שזו התבוננות מגוחכת, נכון? אם נמשיך עם הדוגמה הזו, ונניח שהן מייצגות 

סטטיסטית את הקהל של האפליקציה שלנו, ונניח שהאפליקציה משמשת למעקב אחרי הריון, 8 מתוך 9 הנשים בחדר בכלל 

לא מעניינות אותנו, הן לא קהל היעד. אז הן לא נכנסות לממוצע. אם היינו צריכים להתחשב בהן, היינו צריכים להמציא 

פיצ'רים חדשים, כמו אולי מעקב אחרי המחזור החודשי.

הרבה פעמים אנשים טוענים מולי בנקודה הזו, שהאפליקציה שלהם היא "לכולם". אבל ברוב המוחלט של המקרים, אפשר 

למצוא בקעים בטענה הזו. ובכל מקרה, להתבוננות על קהל מצומצם יותר מ"כולם" יש ערך רב מאוד בתהליך היצירה. מיד 

תראו למה.

תרגיל: הגדרת קהל יעד
את התרגיל הזה העברתי לעשרות רבות של אנשים, אתם מוזמנים לנסות אותו בעצמכם. 

שלב א'

דמיינו אפליקציית ניווט מבוססת מפה, כזו שמאפשרת לנווט מנקודה א' לנקודה ב'. 

אילו יכולות הייתם מגדירים לאפליקציה כזו?
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תשובה לשלב א' )לא להציץ!(

רוב האנשים בשלב זה מציינים יכולות כלליות כמו:

ניווט מנקודה א' לנקודה ב'	 

היסטוריית ניווטים	 

הצגת נקודות עניין כמו תחנות דלק ומוסכים	 

ניווט קולי	 

שלב ב'
נניח עכשיו שהאפליקציה מיועדת לנהגי ג'יפים 4x4, איזה 

יכולות הייתם מוסיפים?

תשובה לשלב ב'

כאן כבר הדברים מתחילים להיות מעניינים. הנה כמה רעיונות 

טיפוסיים:

נקודות עניין רלוונטיות כמו תצפיות, חניוני לילה ועוד	 

מסלולי ג'יפים	 

מפה טופוגרפית מפורטת	 

מפה טופוגרפית בתלת מימד	 

הורדת מפות לשימוש אוף-ליין )בשטח אין תמיד קליטה(	 

סימון שטחי אש והרשאות נסיעה לפי ימי השבוע	 

שלב ג'
מה אם האפליקציה מיועדת לטיולים בחו"ל?

תשובה לשלב ג'

הנה כמה פיצ'רים מעניינים שכדאי להוסיף:

 	TripAdvisor-נקודות עניין ללינה ואכילה - מלונות, מוטלים, מסעדות וכד', בתוספת דירוגים וחוות דעת מ

נקודות עניין לתרבות ובילוי - מוזיאונים, אטרקציות לילדים וכד', בתוספת שעות פתיחה וביקורות	 

תצוגה דו-לשונית של שמות רחובות	 

 	)Word Lens למשל, אחרי שרכשו את Google Translate-תרגום ויזואלי לשלטי רחוב, כמו זה שב

cc by Rafael Vianna Croffi
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רגע, מה קורה כאן? סיכום התרגיל
מה שקורה כאן הוא לא אינטואיטיבי בכלל, אלא אם כבר למדתם אותו בעבר. באופן אינטואיטיבי, אנחנו חושבים שכשאנחנו 

מכוונים בתכנון המוצר לקהל רחב, אנחנו מגיעים לקהל רחב. זו אינטואיציה שגויה.

בפועל, מה שקורה כמעט תמיד הוא שרק אם אנחנו מבינים מי המשתמש במוצר, אנחנו מבינים ומתחברים לכאבים ולצרכים 

שלו, ולכן רק אז עולים לנו רעיונות ליכולות ספציפיות עבורו. כל עוד אנחנו עם "המשתמש הממוצע", היכולות שנחשוב 

עליהן יהיו רק המכנה המשותף לכל קהלי היעד, במקום האוסף של כל היכולות האפשריות עבור כולם. בדיאגרמה למטה, אנחנו 

מקבלים רק את השטח האפור, ולא את השטח של כל העיגולים ביחד.

                                                                              

לסיכום, המשמעות של התבוננות ב"משתמש הממוצע" או "כולם" היא שכולם מקבלים חוויה בינונית – הצרכים העמוקים 

והספציפיים יותר שלהם לא נענים, אלא רק מה שמשותף לכולם. הם לא נענים, כי אף אחד לא חושב עליהם בתהליך התכנון. 

זה בדיוק ההבדל בין חוויה רגילה או בינונית, לבין חוויה יוצאת דופן שיוצרת קשר רגשי חזק למוצר ומתוך כך גם הרגל שימוש.

יש לזה אינספור דוגמאות גם מהעולם האמיתי. למשל, אם הייתם פעם במסעדה עם ילדים קטנים משלכם, בוודאי נתקלתם 

בסוגיה הסופר-קריטית, האם מבקשים להביא לילדים את האוכל לפני שמביאים למבוגרים, כדי שיאכלו ויירגעו, או שדווקא 

יחד עם המבוגרים, כדי שההורים גם יוכלו לאכול בנחת )כשהילדים עסוקים באכילה(. עם הזמן – וארוחות עם חברים - גיליתי 

שיש כאן שתי קבוצות הורים שלכל אחת יש העדפה שונה מהותית, ולכן אין ביניהן חיתוך. או שאתה רוצה אוכל לילדים לפני 

המבוגרים, או שאתה רוצה אותו ביחד עם המבוגרים. 

נתקלתי במלצרים שרגישים לעניין הזה ובכאלה שלא. היו כאלה שהיינו צריכים להסביר להם את העניין הזה כאילו אנחנו 

המשפחה הראשונה שהם נותנים לה שירות. התחושה הייתה שאנחנו מקבלים שירות מטירון, וזה לא היה נעים כל-כך, אבל 

לפחות קיבלנו את האוכל כמו שרצינו. אבל גם להיות רגיש לעניין הזה לא היה מספיק. הייתה מלצרית אחת, למשל, שהחליטה 

שכל ההורים מעדיפים אוכל לילדים לפני הכל, ופשוט הביאה את מנות הילדים 10 דקות לפני המנות למבוגרים, בלי לשאול 

אותנו כלל. 

המסר ברור: אם המוצר שלכם לא יתייחס באופן ייחודי למשתמשים ספציפיים במוצר, יהיה לכם קשה לחשוב על הצרכים 

שלהם ויש סיכוי טוב שתספקו לרוב המשתתפים חוויה בינונית מינוס. 
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פרסונות מבוססות מחקר
כדי לחשוב באופן פעיל על משתמשים ספציפיים, לכל אורך תהליך התכנון, יש ב-UX Design כלי מצוין שנקרא פרסונות ואני 

ממליץ לכם ללמוד עליו יותר. אחד הספרים הטובים לעניין הוא About Face, שכתב Alan Cooper )מי שהמציא את המושג 

בהקשר של תכנון אינטראקציה(. תציצו בפרק 5 בספר, או חפשו מקורות מידע ברשת.

הדבר היחיד שחשוב לי שתדעו מעבר למה שכתוב במקומות רבים אחרים, הוא שהן חייבות להיות מבוססות על מחקר 

משתמשים. לפרסונות כאלה אין שום ערך אם אתם מבססים אותן על עולמכם הפנימי, או על הידע בתוך הארגון בלבד. כדי 

ליצור פרסונות בעלות ערך, כאלה שמשמשות את כל הצוות ואתכם לאורך זמן, אתם חייבים לצאת ל"שטח" ולהכיר את 

הפרסונות שלכם. זה בסדר להגדיר פרסונות ראשוניות במשרד, על-בסיס תובנות שיש בארגון. סיימתם להגדיר אותן? עשו כל 

מאמץ כדי לפגוש את האנשים שמתאימים להגדרת הפרסונות שלכם במקום שבו ישתמשו באפליקציה שלכם. 

כשעבדנו עם אחת מרשתות המלונות הגדולות בארץ, גילינו מנתוני המכירות ששתי הפרסונות המשמעותיות ביותר מבחינה 

עסקית הן משפחה עם 3 ילדים שמגיעה לחופשה משפחתית, וזוג שמגיע לחופשה רומנטית. כדי להכיר את הפרסונות האלה, 

את הצרכים שלהן ואת הכאבים שלהן, שלחנו סקר ללקוחות החברה, האזנו לשיחות במוקד ההזמנות של החברה וגם ראיינו 

כמה וכמה מהלקוחות שלה. הדברים החדשים שלמדנו בתהליך המחקר שימשו אותנו להגדרה מדויקת של הפרסונות הללו 

ובאו לידי ביטוי, כמובן, גם בתהליכים ובמסכים שיצרנו. 

2. חיפוש מכוון של פתרונות חלופיים

אם אי-פעם קניתם רהיט בהרכבה עצמית, אתם כנראה מכירים את מה שדן אריאלי קורא לו אפקט איקאה: הנטייה של אנשים 

לייחס ערך גבוה יותר למשהו שהם השקיעו בו זמן ואנרגיה בבניה או עיצוב. גם אם לא נתקלתם אף-פעם ב"אפקט איקאה" 

במאמר או ספר שקראתם, אתם בוודאי מכירים את החוויה. אתם עומדים מול הרהיט שסיימתם להרכיב, ומרגישים גאווה קלה. 

בימים ובשבועות הבאים, בכל פעם שאתם עוברים ליד הרהיט, אתם מרגישים את אותה גאווה שוב. 

אפקט איקאה הוא חלק מאוסף תופעות רחב יותר שנקרא אפקט הבעלות: "לפי תופעה זו, אנשים נוטים לתת ערך כלכלי גבוה 

יותר למוצר אשר בבעלותם, מאשר למוצר דומה או זהה לו אשר אינו בבעלותם" )מקור: ויקיפדיה(
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שורה תחתונה, אנחנו נותנים ערך גבוה, וגם נקשרים, לדברים שאנחנו עיצבנו או בנינו. למה זה צריך לעניין אתכם? המשמעות 

המיידית עבורכם )בהקשר של UX ו-UI( היא שיהיה לכם קשה לוותר על מסך או תהליך שיצרתם. זה לא תלוי בכם, זה משהו 

שמוטמע בכולנו כבני אדם. 

העובדה הזו, בפני עצמה, אולי לא כל-כך מטרידה אתכם, אבל יש עוד משהו שאתם אולי לא יודעים עדיין: לרוב, הפתרון 

הראשון שאנחנו יוצרים הוא לא הפתרון הטוב ביותר. זה נכון גם בהקשר של שרטוט מסכים. זה עניין לגמרי הסתברותי; לכל 

בעיה יש הרבה פתרונות יצירתיים. הראשון שבחרנו הוא רק אחד מביניהם. מה הסיכוי שהוא הכי טוב? בוודאי לא 100%. וזה לא 

משנה אם אתם גורואים ל-UX, או עושים את הצעדים הראשונים בתחום. הבעיה הזו נוגעת לכולם.

הבעיה היא, שאם תחברו את שני הדברים – הנטייה שלנו להיקשר לדברים שיצרנו, והעובדה שהפתרון הראשון שלנו הוא 

כנראה לא הטוב ביותר מבין כל הפתרונות האפשריים, ותגלו סיכון גדול למוצר שלכם. בלי מאמץ יזום כדי לאתר את הפתרון 

הטוב ביותר, אתם כנראה תתאהבו בפתרון הראשון שחשבתם עליו, שהוא לא הפתרון הכי טוב לבעיה.

אז מה עושים? הצעד הראשון הוא להכיר בזה שיש כאן בעיה. אני חייב להגיד, שגם אחרי שאני מלמד אנשים לגבי האפקט 

הזה, והבעיה הזו, קשה להם "לשחרר" ולעשות שינויים בתהליך העבודה שלהם. וזה לא סתם - זה באמת קשה! כדי להתגבר 

על "אפקט איקאה", וליצור את הפתרונות הטובים ביותר לתהליכים ולמסכים שלכם, אתם צריכים לאלץ את עצמכם ליצור 

חלופות לפתרונות של עצמכם. ואם אתם רוצים ממש להצליח, כדאי לעשות את זה בקבוצה, כשכל אחד יוצר כמה פתרונות 

לאותה הבעיה, כל אחד באופן עצמאי, ואז משתפים את הפתרונות בין כולם. אבל אפילו עבודה עצמאית שלכם, לא בקבוצה, 

תביא אתכם למקום יותר טוב. 

לסיכום, אם תקבלו את העובדה שהפתרון הראשון שלכם הוא לרוב לא הפתרון הכי טוב, ותעשו מאמץ לחשוב על פתרונות 

נוספים ולשרטט אותם, תגיעו לתוצאות הרבה יותר טובות. זה חלק חשוב מארגז הכלים של כל מאפיין. כדי ללמוד עוד על 

התהליך הזה, אתם מוזמנים לקרוא את המאמר הזה של Jared Spool בסמוך לכותרת " Starting the Workshop" )כל מה 

שקשור ל-up-6(. ממליץ לקרוא גם את כל שאר המאמר, ובכלל – את כל מה ש-UIE וג'ארד ספול מפרסמים. ג'ארד הוא אחד 

מהראשונים בתחום ה-UX, והתכנים שלו תמיד מעניינים, נגישים ורלוונטיים.

3. שימוש בתוצרים מוחשיים, מוקדם ככל שאפשר
כל מי שעוסק בתכנון מוצרים למחייתו, נתקל בסיטואציה שהעקרון הזה בא לפתור. זה בדרך-כלל קורה בשלב מוקדם של 

תכנון מוצר חדש, או יכולות חדשות בתוך מוצר קיים. בשלבים המוקדמים אין כל-כך תוצרים חזותיים, אבל יש הרבה מאוד 

מילים. דיונים אינסופיים. ויכוחים סוערים. דמיינו חדר ישיבות, צוות תכנון המוצר יושב ביחד, והרבה דיעות נחרצות נזרקות 

לאוויר. 

 	 "!Y ורק אחר-כך לעשות ,X זה ברור שחייבים קודם לעשות"

"משתמשים לא יבינו את זה, אין מצב שנבנה את זה ככה"	 

"זה לא פותר את הבעיות הנכונות. בואו נשנה כיוון"	 

מה שיתסכל מאוד את כל המתווכחים האלה, זה שכשהם יראו את המסכים הראשונים מהמוצר או מהתהליך המדובר, הם יגלו 

שהדברים שהם רוצים לשנות הם אחרים לגמרי. זו אחת הסיבות שגם בעקרונות ה-Design Thinking, וגם בתהליך העבודה 

שלנו ביוניק יו איי, יש את עקרון ה-Tangible Artifacts: עדיף להראות תוצרים שאפשר לראות ולהרגיש מאשר לדבר "באוויר". 

זה מאפשר לכולם לדבר על אותו הדבר. זה ממקד את כולם סביב תפיסה משותפת אחת.
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התוצרים החזותיים יכולים להיות אבות-טיפוס, מסכים שלדיים )wireframes( מפורטים או אפילו מאוד גסים, גם הם עדיפים 

על שימוש במילים בלבד. ההמלצה שלי: נסו להימנע עד כמה שאפשר מויכוחים על הפתרונות כל עוד אין לכם שרטוטי 

מסכים, ובמיוחד בשלב ה-ideation. אם עולה חוסר בטחון מהשותפים שלכם לתכנון המוצר, או אם יש ויכוחים שעוצרים את 

 )ideation-התהליך, נסו לדחות את השיחות על הנושא לשלב מאוחר יותר )זה בכל מקרה רעיון טוב להימנע מביקורת בשלב ה

ואם זה לא מצליח, נסו להציג את חלק המוצר הרלוונטי בצורה חזותית, גם אם זו רק סקיצה ראשונית. זה מאוד יעזור לכם 

להתקדם הלאה.
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?UX מה עוד צריך לדעת כדי לאפיין
במילה אחת: הרבה. ובשתי מלים: הרבה מאוד. קל לראות מהדוגמאות ומההגדרות כאן למעלה שחוויית משתמש מורכבת 

מהרבה יותר מאוסף של פיצ'רים. התחום של אפיון חוויית המשתמש הוא מולטי-דיסיפלינרי. בלימודי חוויית משתמש לומדים 

עיצוב גראפי וגם תכנות, אומנות לצד ארכיטקטורת מידע, שיווק והתנהגות צרכנית ביחד עם יסודות ה-CSS. חוויית המשתמש 

נוצרת מהמזיגה של גורמים רבים, וכדי ליצור חוויות משתמש מצוינות חשוב להכיר כמה שיותר מהם:

UX & Product Strategy   אסטרטגיית חוויית משתמש ומוצר
אסטרטגיית UX ומוצר נמצאת בצומת שבין הביזנס, המוצר, השיווק וה-UX. זו תוכנית-העל של המוצר, היעד שאליו מכוונים 

את הספינה, איפה רוצים להיות בעתיד - המקום שבו יש Product/Market fit מושלם. בעולם שמשתנה כל הזמן, גם הכיוון 

 ,UX-צריך להשתנות בהתאם. בעלי ידע בתחום הזה הם נדירים, כי נדרשת בו אינטגרציה של הרבה תחומי ידע ונסיון מאיזורי ה

גם הבנה בצדדים העסקיים של המוצר וגם באסטרטגיה עסקית. 

Interaction Design    תכנון אינטראקציה
העוסקים בתכנון אינטראקציה מבצעים מחקר משתמשים - מראיינים משתמשים, מבצעים תצפיות על ההתנהגות שלהם 

כשהם משתמשים במערכת או במה שמקביל אליה אם זו מערכת חדשה, מתכננים מסכים שלדיים )wireframes( ואבות-

טיפוס )prototypes( ומלווים את התהליך עד לסיום הפיתוח וההשקה. תכנון אינטראקציה הוא לב לבו של תהליך אפיון חוויית 

המשתמש.

Information Architecture    ארכיטקטורת מידע
איך לארגן את המידע בצורה שתהיה הגיונית לקהל היעד? אילו כותרות לתת לאזורים שונים במערכת כך שיהיה קל למצוא 

בה מידע? ארכיטקטורת מידע עוסקת בארגון המידע והפעולות במערכת לקבוצות הגיוניות עם שמות אינטואיטיביים, היא 

עוסקת בהיררכיה של המערכת, באזורי הניווט )תפריטים( ובחיפוש במערכת.

Usability   שמישות
שמישות היא אוסף של מדדים בעזרתם ניתן לבדוק עד כמה מוצר שמיש: יעילות, אפקטיביות, שביעות רצון, קלות לימוד, 

קלות זיכרון, ותועלת. השלושה הראשונים רלוונטיים בכל פרויקט, האחרים רלוונטיים רק בחלק מהפרויקטים, או עבור חלק 

מהמשתמשים.

העוסקים בשמישות מבצעים בדיקות שמישות )Usability Testing( המלוות בראיונות ושאלונים. בדיקות כאלה מבוצעות 

במעבדות שמישות אבל גם על-גבי מחשבים רגילים בחדרים רגילים. לעתים מבצעים אותן על-גבי מחשבים מיוחדים עם 

מערכות למעקב עיניים )Eye Tracking( שמקליטות לאן מסתכל המשתמש בכל רגע נתון. הבדיקות מספקות את התשובה 

לשאלה למה אנשים עושים מה שהם עושים במוצר. זהו משלים קריטי לכלי web analytics, שרק אומרים מה אנשים עושים 

במוצר, אבל לא למה.

מומחי שמישות מכינים גם דו"חות מומחה )Expert Reviews( המתארים ליקויים במערכת והצעות לפתרון של בעיות כאלה, 

על-סמך ניסיונם והאופן שבו הם מעריכים שהמשתמשים מקהל היעד של המערכת ישתמשו בה.
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Cognitive Psychology   פסיכולוגיה קוגניטיבית
היכולות והמגבלות של המוח האנושי, כיצד לתכנן עבורם בצורה אופטימאלית לטובת התפעול המוצלח של הממשק והשגת 

התועלת הרצויה מהמוצר. קשב, תפיסה, למידה, זכרון, קבלת החלטות, פתרון בעיות, חשיבה לוגית: כל אלה ועוד הם נושאים 

בהם עוסקת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית.

Human Factors   גורמי אנוש/ארגונומיה
היכולות והמגבלות של הגוף האנושי, וכיצד להתאים אליהן את הממשק. עונה על שאלות כמו: באיזה גודל צריך להיות כפתור 

על מסך מגע? באיזה צבע וגודל נכון להשתמש לצפיה בתצוגה ממרחק 50 ס"מ? מה טווח התנועה של יד עם עכבר?

Accessibility נגישות
ההתייחסות לבעלי מוגבלויות פיזיות וקוגניטיביות. בעלי מגבלות פיזיות עשויים להיות אנשים בעלי מגבלות סנסוריות כמו 

כובד ראייה, עיוורון או חירשות. אלה יכולים להיות גם בעלי מגבלות מוטוריות קלות, כמו אנשים מבוגרים שמתקשים לעשות 

דאבל-קליק או ,drag and drop או כמו אנשים שלא יכולים להניע את ידיהם ולכן לא שולטים במחשב בעזרת עכבר.

בעלי מגבלות קוגניטיביות יכולים להיות קשישים או ילדים שמתקשים בהפעלת המחשב ובהבנת מושגים טכניים מורכבים, 

כמו גם כאלה שעברו פגיעה מוחית. 

מטרת העיסוק החשוב בנגישות היא לאפשר לאנשים בעלי מוגבלויות להשתמש בצורה מלאה במערכות מחשב בכלל ובאתרי 

אינטרנט בפרט. החוק בישראל התקדם מאוד בנושא הזה בשנים האחרונות, והוא מחייב אתרים ושירותים דיגיטליים רבים 

בנגישות ברמה גבוהה.

Graphic Design עיצוב גראפי
המונח עיצוב גראפי מתייחס לכמה שיטות אומנותיות ומקצועיות שמתמקדות בתקשורת חזותית ובתצוגה. בעיצוב גראפי 

נעשה שימוש בטיפוגרפיה, אומנויות חזותיות, עימוד וכלים אחרים על-מנת להעביר מסרים באמצעים חזותיים. לעיצוב גראפי 

יש קשר הדוק עם עיצוב אינטראקציה ועם תחומי העיסוק האחרים שמרכיבים את חוויית המשתמש. 

גם מי שלא משתמש בפוטושופ או בצבעים כלל, ומשרטט רק wireframes, צריך להבין את יסודות העיצוב הגרפי כדי ליצור 

מסכים שאפשר להתייחס אליהם ולבדוק איתם את נכונות התכנון.

Technology   טכנולוגיה
מה הטכנולוגיה מאפשרת לעשות כיום? אילו יכולות יש בעולמות ה-VR, AR, והבוטים? מה אפשר ומה אי אפשר לעשות 

באתרים כשגולשים אליהם מאנדרואיד? אילו יכולות מיוחדות יש למכשירי iOS ב-web? מה ניתן לעשות ב-Angular בקלות, 

ומה דורש פיתוח רב? המענה לכל השאלות האלה דורש ידע והבנה בטכנולוגיה. מאפיינים ומעצבים לא צריכים להיות מהנדסי 

תוכנה, אבל הם בהחלט צריכים להבין מה הכלים שעומדים לרשותם. ברור שבדרך למוצר אמיתי, צוות המוצר ידבר עם צוות 

הפיתוח, אבל כמה רחוק אפשר לחלום?
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התנהגות צרכנית, שכנוע ויצירת הרגלים 
 Consumer Behavior, Persuasion and Habit Creation

תחום ההתנהגות הצרכנית חוקר את השאלות מתי, למה, איך ואיפה אנשים קונים )או לא קונים( מוצרים. הוא בודק את 

המאפיינים של צרכנים בודדים ומתייחס למשתנים התנהגותיים כדי לפענח מה אנשים רוצים, ולמה. כל התחום של כלכלה 

התנהגותית נכנס תחת הכותרת הזו, כמו גם שכנוע והנעה לפעולה.

 Content and Mirco-Copy  תוכן ומיקרו-קופי
תכנים מילוליים הם חלק בלתי-נפרד מכל ממשק משתמש ומכל מערכת )כמעט(. אלה יכולים להיות תכנים שיווקיים: איזה 

כותרת תניע את הגולש לקנות? איזה תיאור מוצר? זו עשויה להיות מערכת עזרה )כתיבה טכנית( וכמובן גם מאמרים, כתבות, 

תכנים מקצועיים וכד' )באתרי תוכן(. זה יכול להיות גם מיקרו-קופי: כל אותם טקסטים שמופיעים בתוך הממשק, מכפתורים 

ועד תפריטים והודעות שגיאה, ומשפיעים על התחושה שהמערכת יוצרת אצל הגולש.

בקיצור: רוצים לעסוק ב-UX? אתם חייבים לאהוב ללמוד. אוסף מקורות ללימוד ולהמשך הדרך עם UX - בעמודים הבאים.
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איך להמשיך הלאה?
המדריך הזה נגמר כאן – אבל הדרך שלכם עם UX כנראה רק מתחילה. 

מתכננים מוצר חדש?
אתם שואפים למוצר עם חוויית משתמש יוצאת דופן והצלחה עסקית שתתגאו בה? אנחנו יודעים בדיוק איך עושים את 

זה. אנחנו מתמחים בהבנת החיבור האולטימטיבי בין העסק לקהלי היעד שלכם. התהליך שלנו כולל מחקר מעמיק, אשר 

מספק תובנות אסטרטגיות שמנחות אותנו לכל אורך הפרויקט. לאחר מכן אנחנו מאפיינים ומעצבים את מסכי הממשק ואת 

האינטראקציות שחווה המשתמש. תוצרי התהליך יהיו מסכים מעוצבים היטב, נוחים לשימוש, התומכים בצרכים העסקיים 

שלכם ומספקים פיצוח מדויק לבעיה שהמוצר שלכם פותר. אם זה מה שאתם מחפשים, אנחנו צריכים להיפגש. 
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איך להמשיך הלאה?

רוצים לבדוק מוצר קיים?
אנחנו מבצעים בדיקות שמישות מקצועיות, אשר מאפשרות לנו לזהות את בעיות השמישות המרכזיות במוצר ולהמליץ על 

פתרונות אפקטיביים. נעזור לכם לשפר את האפיון והעיצוב עד שנגיע ליעדי הביצועים הדרושים. בעבר ביצענו כאלה עבור 

כ.א.ל, מיטב דש, בנק דיסקונט, מגדל ועוד רבים אחרים.
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איך להמשיך הלאה?

צריכים ללמוד עוד ומהר?
העולם מלא באינסוף ידע אודות UX - בספרים וברשת. כדי להיעזר בו ידרש לכם הרבה זמן, יכולת התמדה ובעיקר מוצר 

שאפשר "להתאמן" עליו. יש גם קורס און-ליין שלנו ואנחנו מעבירים הדרכות פנים-ארגוניות מותאמות אישית לצרכי הארגון 

במגוון נושאים. בעבר הדרכנו בחברות רבות, ביניהן: בזק, צ'קפוינט, סמסונג, סימנס, מוטורולה ועוד. נשמח להתאים הדרכה גם 

עבורכם!

http://uniqui.co.il
http://uxschool.co.il/digital/?utm_source=uniqui&utm_medium=UX_intro_gudie&utm_campaign=&utm_content=
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איך להמשיך הלאה?

 ?UX צריכים יותר כח
אם אתם מובילים את ה-UX בארגון, אתם לא חייבים לפעול לבד. אנחנו מציעים שירותי UX Mentoring שמטרתו ללוות 

אתכם באתגרים המקצועיים שלכם ושל הצוות שלכם. אנחנו כאן בשבילכם, בכל דרך שתרצו: במשרדים שלכם, במשרדים 

שלנו, בסקייפ, בטלפון או בכל ערוץ חדש שהעתיד יביא איתו. 

http://uniqui.co.il
http://uniqui.co.il/services/ux-mentoring/
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איך להמשיך הלאה?

איך ממשיכים ללמוד לבד?
אם אתם עוסקים בתכנון מוצרים דיגיטליים, במיוחד אם אלה מוצרים מורכבים, הספרים האלה הם חובה בעיני:

	 About Face / Alan Cooper

	 Designing for the Digital Age / Kim Goodwin

	 Designing for Interaction / Dan Saffer

	 A Project Guide to UX Design / Russ UngerSeductive Interaction Design / Stephen P. Anderson

	 Designing Interfaces / Jenifer Tidwell

	 100 Things Every Design Needs to Know About People / Susan Weinschenk

מעבר להם, יש כאן ריכוז אדיר של מקורות ידע, וגם כאן. כלים, ספרים, כל דבר שאתם רק יכולים לדמיין.  הכל און-ליין, הרוב 

בחינם.

מקורות שחשוב שתכירו
פשוט. שימושי - הבלוג שלנו, אשר מרכז תכנים שמעניינים אותנו בעולמות ה-UX, ה-UI והמוצר. 	 

הקלטות ההרצאות של כנסי UXI Live )אותם אנחנו מפיקים( מתפרסמות כשנה לאחר הכנס. אתם מוזמנים לצפות כאן 	 

בהקלטות הכנסים של 2016 ו-2015.

קבוצת חוויית משתמש ישראל בפייסבוק מרכזת את כל קהילת ה-UX בארץ  ובה תוכלו למצוא תשובות לשאלות נפוצות, 	 

אנשי מקצוע שישמחו לייעץ וקהילה שתתמוך בכם בתהליך הכניסה שלכם לתחום. 

 	 .UX-האתר של ארגון חוויית משתמש ישראל מאגד מאוד תכנים שיעזרו לכם להבין כל מושג ונושא בעולם ה

הבלוג של ויטלי מיז'יריצקי, UXTasy, ובמיוחד הפוסט על "שאלות נפוצות", שיעזור לכם להחליט אם ואיך להכנס לתחום 	 

ה-UX בארץ כאנשי מקצוע.

פיקסל פרפקט מגזין, הבית של המעצבים בישראל	 

http://uniqui.co.il
https://www.amazon.com/About-Face-Essentials-Interaction-Design/dp/1118766571/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1493493970&sr=1-3&keywords=ABOUT+FACE
https://www.amazon.com/Designing-Digital-Age-Human-Centered-Products/dp/0470229101
https://www.amazon.com/Designing-Interaction-Creating-Innovative-Applications/dp/0321643399/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493494504&sr=1-1&keywords=designing+for+interaction
https://www.amazon.com/Project-Guide-Design-experience-designers/dp/0321815386/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493494324&sr=1-1&keywords=project+guide+to+ux+design
https://www.amazon.com/Seductive-Interaction-Design-Effective-Experiences/dp/0321725522/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493494405&sr=1-1&keywords=seductive+interaction+design
https://www.amazon.com/Designing-Interfaces-Patterns-Effective-Interaction/dp/1449379702/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493494372&sr=1-1&keywords=designing+interfaces
https://www.amazon.com/Things-Designer-People-Voices-Matter/dp/0321767535/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493494669&sr=1-1&keywords=100+things+every+designer+needs+to+know+about+people
http://uxmastery.com/resources/tools/
https://uxdesign.cc/ux-resources-tools-books-methods-events/home
http://uniqui.co.il/blog/?utm_source=uniqui&utm_medium=UX_intro_gudie&utm_campaign=&utm_content=
http://uxilive.co.il/2015/
http://uxilive.co.il/2016/
https://www.facebook.com/groups/uximembers/
http://uxi.org.il/
http://uxtasy.com/blog/2014/04/faq/
http://uxtasy.com/
http://www.pixelperfect.co.il/
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מקורות מעולים נוספים בהמלצת חברי הצוות ביוניק יו איי:
קורס אפיון ועיצוב ממשק למובייל של קודיזיינר 	

	 Good UI

	 UX Myths

	 52 Weeks of UX

	 Boxes and Arrows

	 UX Booth

	 pttrns.com/

	 lovelyui.com/

	 UI-Patterns

	 Patternry 

	 UX Archive 

	 Usability Resources to Win Arguments 

	 Codrops 

	 Beyond The Beep 

	 CX Journey Mapping Toolkit

אתר לבדיקת קונטרסט נגיש בעיצוב 	

http://uniqui.co.il
http://codesigner.co.il/portfolio/c4-2/
http://www.goodui.org/
http://uxmyths.com/
http://52weeksofux.com/tagged/week_1
http://boxesandarrows.com/
http://www.uxbooth.com/categories/interaction-design/
https://pttrns.com/
http://www.lovelyui.com/
http://ui-patterns.com/
http://patternry.com/patterns/
http://uxarchive.com/
https://www.webdesignerdepot.com/2010/10/usability-resources-to-win-arguments/
https://tympanus.net/codrops/
http://beyondthebeep.tumblr.com/
http://designingcx.com/cx-journey-mapping-toolkit/
http://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://www.amazon.com/Things-Designer-People-Voices-Matter/dp/0321767535/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493494669&sr=1-1&keywords=100+things+every+designer+needs+to+know+about+people

