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ברוכים הבאים!
אחד הדברים היותר מוצלחים מבחינתי בהקמה של 
זה  ישראל, הוא מפגשים כמו  חוויית משתמש   ,UXI
וגאה  נהנה  אני   .UXI Live 2010 כנס  היום:  שקורה 
להיות חלק מהקהילה הגדולה והנפלאה הזו, קהילה 

שמלאה באנשי מקצוע מעניינים ומעמיקים – כמוך.

בכנס זה, הראשון שאנחנו מקיימים במשך יום שלם, 
של  רחב  מגוון  להביא  ואנוכי(   UXI )צוות  השתדלנו 
העולם  את  ולהעמיק  להעשיר  כדי  ומרצים,  נושאים 
המקצועי שלך. השקענו מאמץ רב כדי לבחור נושאים 
ומרצים שיהיו רלוונטיים גם למי שעוסק ב-Web וגם 
למי שבאפליקציות, גם למתחילים וגם לוותיקים יותר. 
נשמח לשמוע איך היה לך בטופס המשוב שיגיע אליך 

בדוא”ל.

ליצור  כדי   2009 בנובמבר  UXI החלטתי להקים  את 
לכל  לה,  ומחוץ  ברשת  מקצועי,  בית  שיהיה  מקום 
שיש  שלמרות  הרגשתי  בישראל.   UX-ב שעוסק  מי 
בתחום  ידע  מספיק  אין  מעולים,  מקצוע  אנשי  לנו 
מקצועיים.  מפגשים  מספיק  שאין  ובוודאי  בעברית, 
מאות  עם  מוצלחים  ערב  אירועי  שני  קיימנו  מאז 
משתתפים, ובאתר התפרסמו עשרות כתבות ומאות 

תגובות לכתבות ודיונים.

היה לי מזל גדול והצלחתי לקבץ סביב הרעיון הזה את 
כמה מהטובים בתחום: אורן שמיר, אמיר דותן, ויטלי 
מיז’יריצקי, ורד אדר, טל פלורנטין, ישי כהן, ליאור יאיר, 
מיכל ליפשיץ ורן לירון. אין לי מילים לתאר את העזרה 
שלהם למיזם הזה, בלעדיהם זה פשוט לא היה קורה.

כדי שתפיק/י את המקסימום מהכנס, אספתי עבורך 
לך  יהיה  כך  ההרצאות.  כל  סיכומי  את  הזו  בחוברת 
שמעת  מה  לזכור  וגם  בהרצאות,  להתרכז  יותר  קל 
החוברת  עם  הדברים שקיבלת  בין  בנוסף,  אחר-כך. 
לעזור  יכולה  היא  ומיוחדת:  שימושית  מראה  יש  הזו 
)וגם בסידור השיער...(  לך בוויכוחים סוערים בעבודה 
חוץ מכל אלה, כדי לעזור לך להסביר לכל העולם מה 
בתחרות  הזוכים  הפוסטרים   2 לך  מחכים   ,UX זה 
היום  שקיימנו באתר. כשתחזיר את תג השם בסוף 
אותך  ישמשו  אלה  שכל  מקווה  אני  אותם.  תקבל 

בהמשך הדרך.

המצוינים  החסות  לנותני  להודות  רוצה  אני  לסיום, 
מציעים,  שהם  הנפלאים  בפרסים  לזכות  כדי  שלנו. 
בכל  הכנס”  “דרכון  את  ולהחתים  למלא  עליך 
)נמצאת  הפרסים  לתיבת  אותו  להכניס  הדוכנים, 
עד  ולהשאר  הזו(  החוברת  את  קיבלת  שבו  במקום 
16:30 לחלוקת הפרסים; עוד על הפרסים בעמוד 25. 
בונוסים בעלי  יש רשימה של  בנוסף, בסוף החוברת 
ערך רב מנותני החסות – רק למשתתפי הכנס הזה!

שיהיה לך יום מרתק ומהנה,
ברק דנין

barak@uxi.org.il

עיצוב: סטודיו קיפוד
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רונאל מור, 
מנכ”ל מנטיס

פעיל במדיום מאז 1993.
מנכ”ל מיסד של מנטיס, מהחברות הותיקות והבולטות 
בתחום האינטראקטיבי בארץ. מנטיס עומדת מאחורי 
ללקוחות  וידועים  גדולים  פרויקטים  של  רבות  מאות 

ישראליים ובין-לאומיים.
ועוסק  וגראפי  תעשייתי  עיצוב  של  מרקע  בא  רונאל 
בתפר בין טכנולוגיה, ממשק משתמש, עיצוב ומיתוג. 
לאורך השנים היה מעורב ומשפיע בצעדיהם הראשונים 
של גדולי הארגונים בארץ ביניהם בנק הפועלים, וואלה, 

אורנג’, שידורי קשת, נוקיה, קומברס  ועוד רבים.
מרצה בבצלאל מאז 2002. כיום, ראש המסלול ללימודי 

אינטראקטיב במחלקה לתקשורת חזותית  בבצלאל.

הקדמה ורקע
מה היא חוויית משתמש? 

למושג הזה  רבים לתת  וניסיונות  רבות  ישנן הגדרות 
לתחום  פולשות  רבות  הגדרות   – והגדרה   מסגרת 
לשקלל  מצליחות  מעטות   - והשימושיות  הממשק 
מטענים רגשיים שלעיתים מהווים את הגורם העיקרי 

והמובהק לחוויה טובה.

לטובת הדיון שלנו :
תוצאה  היא  רגשית.  תגובה  היא  משתמש  חוויית 
על מידת הסיפוק  גירויים שמשפיעים  אוסף של  של 
מפגש/שימוש  בעקבות  מרגיש  שמשתמש  וההנאה 

במוצר, שירות או ממשק. 
לפעולה,  אותו  להניע  יכולה  שלו  הרגשית  התגובה 
לגרום לו לנקוט עמדה, לקנות, לחזור, לספר לאחרים, 

לשלם יותר...

ממשמעויות  לנבוע  גם  יכולה  שכזו   רגשית  תגובה 
שיש למותג או למוצר כזה או אחר. למוצרים ומותגים 
רבים יש משמעות עבור המשתמש, משמעות זו היא 

The Lovability Factor
חלק משמעותי מהחוויה של השימוש במוצר. 

 Harley Davidson :למשל
 Jesse James Garrett and the Elements of User 
 ,AJAX מי שאחראי על המושג הבעייתי  Experience

הציג מיפוי מפורט של מרכיבי חוויית המשתמש:
מיפוי זה ספג לא מעט ביקורת 

www.bit.ly/jjgpdf

נוסחא  ולהציע  להציג  ברצוני  זה  למיפוי  כקונטרה 
שלדעתי מצליחה לתמצת ולהכיל את מרכיבי חוויית 

המשתמש 

הנוסחא לחוויית המשתמש מוצלחת 
Expectations x Friction < Value

אפשר להכיל נוסחא זו על כל ממשק ושירות וכמעט 
למדוד את ההצלחה והעוצמה של החוויה הצפויה

The Lovability Factor
חזקה  רגשית  חיבה  מפתחים  משתמשים  לעיתים 

ועוצמתית כלפי מוצר או שירות.
Apple, Google, Twitter, Posterous, הגורמים לחיבה 

רגשית זו קשים ליישום מכוון.

רגשית  לחוויה  הגורמים  את  לבודד  לנסות  בשביל 
לנו  הקשורות  עובדות  לכמה  להתייחס  צריך  חזקה 

כמשתמשים:
1. אנחנו מעריכים פשטות )כולנו(

2. אנחנו מעריכים אמת ויושר
3. אנחנו מעריכים אותנטיות 

מה גרם למשתמשים לפתח חיבה עזה כל כך?
האם גם את התגובה הזו ניתן לשבץ בנוסחא?

האם אפשר לכוון ולתכנן אותה?

מספר הדוגמאות הבאות ינסו לבחון את האמירה הנ”ל 
..…Line Rider, iPhone Shuffle, posterous

UX משתלם להשקיע בחוויית משתמש?מעצבים גרפיים עושים

ברק דנין, 
מנכ”ל יוניק יו איי, 

UXI מייסד ועורך ראשי

מדריך בנשמתו, כבר מעל 12 שנים בתחום של ממשק 
באופן מקצועי,   )UX( וחוויית משתמש   )UI( משתמש 
ודאגה  לאנשים  גדולה  אהבה  מביא  רגע.  מכל  ונהנה 
מלמד  תוכנה.  מוצרי  ועם  אתרים  עם  לקשיים שלהם 
כותב  משתמש,  חוויית  על  איי  יו  יוניק  של  בסדנאות 
בבלוג “פשוט. שימושי” וב-”UXI”, חי ונושם את תחום 

ה-UX מסביב לשעון.

אודיטוריום     10:00-10:45אודיטוריום     09:15-10:00

?ROI מה זה
החזר על השקעה, Return on Investment. כמה כסף 
נשאר אחרי שמנקים את הכסף שהושקע מההכנסות. 

?UX ובהקשר של אפיון/עיצוב
שעומד  או  שבוצע  עיצובי  שינוי  על  מתבוננים 
למשתמשים  יש  במוצר  השינוי  לפני  להתבצע. 
במערכת התנהגות מסוימת, ולהתנהגות הזו יש ערך 
עסקי ידוע. לאחר השינוי במוצר צפוי או מתרחש שינוי 

בהתנהגות שיביא איתו ערך עסקי. 
על  לדבר  חשוב  כל-כך  )מעצבים(  למאפיינים  למה 

?UX-החזר השקעה ב
• כך מי שמנהל עסק חושב על כל השקעה בעסק

 UX-ב השקעה  להשוות  למנהלים  מאפשר  •
להשקעות אחרות 

• מאפשר למאפיין ליצור שפה משותפת עם המנהלים
וכך  העסקי  המודל  את  להכיר  למאפיין  מאפשר   •
כדי  המשתמשים  על  לו  שיש  התובנות  את  לרתום 
ליצור ערך עסקי אמיתי שנובע מצורכי המשתמשים.

?ROI איך לחשב
בין  הקשר  את  ולהגדיר  לזהות  הוא  המרכזי  האתגר 
התנהגות המשתמש ליעדים העסקיים. ניתן להגדיר 
ערך כספי להתנהגות, אז ניתן למדוד את הערך של 

שינוי בהתנהגות. 
שניתן  בהתנהגויות  להתמקד  מומלץ  להצליח,  כדי 
למדוד ולהצמיד להן ערך כלכלי, ולא במדדים “רכים”1, 
 UX-ב ההשקעה  את  להצדיק  קשה  יהיה  אחרת 

מבחינה עסקית.

איך לשלב ROI בחיי מוצר או פרויקט?
תהליך  היא  משתמש2  חוויית  של  הערך  שרשרת 

מעגלי בן 6 שלבים:
1. זיהוי ההזדמנויות והבעיות העסקיות

2. זיהוי המדדים וביצוע מדידה
3. בחירת הפרויקטים המתאימים ביותר

4. עיצוב ובדיקה
5. ביצוע השינוי/פרויקט ובדיקה: מה הערך שהושג?

6. הגדרת תקציבים לסבב הבא )ובחזרה לשלב 1(

מה אתם יכולים לעשות?
1. הכירו את המודל העסקי לעומק, ובמיוחד מאיפה 

מגיע הערך העסקי )כספי או אחר(
להתנהגות  העסקי  הערך  את  לקשר  איך  למדו   .2

המשתמשים ואיך למדוד את הערך. 

3. הכירו את קהל היעד, ולמדו לשכנע אותו:

4. בנו את אמון ההנהלה:

א. בזמן האפיון, חשבו על הדרכים ליצור ערך עסקי 
    באמצעות שינוי התנהגות.

ב. המנעו מ”מדדים רכים” שלא באים לידי ביטוי 
    בשורה התחתונה בצורה ברורה.

 UX-ב השקעה  על  ההחלטות  את  מקבל  מי  א. 
מי   משפיע?  מי  מולו?  עובדים  שאתם  בארגון     

    התומכים והמתנגדים?
ב. שימו את עצמכם בנעליים של מקבלי   ההחלטות.  

    איזה שיקולים נוספים חוץ מ-UX יש להם. 
ג. נסו ללמוד את השפה של מקבלי ההחלטות.

ד. צרו המחשה ויזואלית משכנעת של הרעיון שלכם.

א. למדו לתת פתרונות מהירים, עם סיכון נמוך או 
    הוכחות מהירות.  

את   ושווקו  ו”אחרי”,  “לפני”  נתוני  אספו  ב. 
    ההצלחות שלכם בארגון/ללקוח.

איך עוד לשכנע את הבוס? בקרו אצלי בבלוג:
 www.usable.co.il 

     ROI מספר פעמים
שקרתה

השקעה בתכנון 
ובביצוע

ערך 
התנהגות X - =

1מדדים “רכים”: כמו שיפור בתפוקה, קיצור זמן שימוש במערכת, 

שיפור במורל העובדים וכד’. דוגמה למחשבונים )פחות מומלץ(:
 www.bit.ly/uxroicalc 

  ,Adaptive Path 2 על-פיwww.bit.ly/uxvalue

Barak
Inserted Text
 (פחות מומלץ)
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על  בוידאו  משתמשים  מובילים  מקוונים  עסקים 
ההמרה  אחוזי  את  ולשפר  תעבורה  למשוך  מנת 
או  קנייה  המבצעים  המבקרים  )אחוז  באתר 
פעולה אחרת מתוך השירותים המוצעים באתר(.

וידאו הופך לערוץ תקשורת מרכזי בעולם האינטרנט, 
שימושים  לשלושה  אותו  ממנפים  מקוונים  ועסקים 

עיקריים: 
1. שיפור יחס ההמרה בדפי נחיתה – שימוש בוידאו 

בכדי להפוך מבקר באתר ללקוח או קונה.
 affiliate( שותפים  תוכנית  של  ביצועים  שיפור   .2
פרסום  ככלי   affiliates ל  וידאו  נתינת   -  )program

תחליפי לפרסומת סטטית.
הפרסום  אפקטיביות  שיפור   – באינטרנט  פרסום   .3
התאמה  תוך  אינטראקטיבי  בוידאו  שימוש  ידי  על 

אישית של וידאו למשתמש.

על  מבוססת   EyeView של  האבחון  מתודולוגיית 
ומדידה  וידאו  סרטוני  מספר  של  מקבילית  הרצה 

מדוייקת של השפעת כל וידאו על קהלי יעד שונים.

אפקטיבי  לשימוש  מרכזיים  דגשים  עשרה  להלן 
בוידאו מקוון:

1. יש לדאוג שוידאו הממוקם בדפי נחיתה לא יראה  
    כמו פרסומת

2. על הוידאו לתפוס את תשומת לב המשתמש  
    בשניות הראשונות

יש חשיבות רבה למיקומו של לחצן ה-Play שמנגן   .3
    את הוידאו 

4. זמן הצפייה הממוצע של גולשים הינו מוגבל ולכן 
    תוכן הוידאו חייב להיות קצר ולעניין

5. תוכן הוידאו צריך להדגיש את הערך המוסף 
    האמיתי ללקוח

6. לוקאליזציה ושפת הקריינות קריטית לאפקטיביות 
    התוכן

7. קצב וטון הקריינות משפיעים  על צופים שונים 
    בצורה שונה

8. מבטא הקריין משפיע על הצופה ועל תגובתו לוידאו

9. קריאת ההפעלה בסוף הוידאו המפנה לצעד הבא 
האפקטיביות  על  משפיעה   )Call for action(   

    הכללית של הוידאו

10. מומלץ לנסות ולבחון קריאות הפעלה שונות 
     בסוף הוידאו

שימוש אפקטיבי בוידיאו מקוון

טל ריזנפלד, 
 EyeView סמנכ”ל שיווק

וניהול מוצר  EyeView, בא מרקע של פיתוח  ממיסדי 
 HP-ב עבד  טל  שלו  הקרירה  לאורך  מקוון.  ושיווק 
וב-Google-YouTube ומוביל תפיסה חדשנית למדידת 

אפקטיביות של וידאו מקוון.

האפיון שמוכר - אתרי קניות

ליאור יאיר, 
ראש תחום חוויית משתמש, 

נטקראפט

אחראי במסגרת עבודתו על תהליכי ייעוץ, אפיון ומחקר 
לחברות מובילות בארץ ובחו”ל ביניהם אתר דה מרקר, 
הארץ אנגלית ו-Paypal USA. בנוסף, ליאור חוקר פעיל 

בתחום חוויית המשתמש ומומחה בטכנולוגיית 
ה-Eye Tracking לבדיקות שימושיות. 

  Netcraft Bytes בבלוג  קבוע  כותב  באינטרנט.  חי 
ומרצה בכנסים, סמינרים ובמוסדות אקדמים בתחום. 

הפכו  באינטרנט  מכירה  ותהליכי  מסחר  אתרי 
ההתפתחות  המאפיינים.  בעבודת  מרכזי  לחלק 
הטכנולוגית מאפשרת למשתמשים לקבל שירות 
אם  בין  האמיתית.  בחנות  מהשירות  יותר  טוב 
מדובר באתר המוכר מוצר יחיד או חנות שלמה, 
אפיוני  אתגר  זהו  לקונים  באתר  מבקרים  להפוך 

ממעלה ראשונה. 

הדרך אל חוויית הקניה המושלמת רצופה במחסומים 
לתהליך  בדומה  באינטרנט,  הקניה  תהליך  רבים. 
אחד  מצד  מורכב.  תהליך  הוא  האמיתיים,  בחיים 
ותכונות  מחירים  )השוואת  הלוגית  החשיבה  קיימת 
ובצורך  רגשי  בתהליך  מדובר  השני  ומהצד  המוצר( 
הבסיס  מאבן  מושפעים  כמובן  שניהם  לקניה.  רגעי 

של תהליך הקניה – תחושת האמון. 

אז איך נייצר חוויית קניה טובה, כזאת שתגרום להם 
לקנות בפעם הראשונה ולחזור לקנות גם בעתיד? אין 
תשובה אחת נכונה, אבל ברור שתהליך קניה נכון הוא 

תוצר של מחקר, תהליך אפיון ובדיקות תקופתיות. 

כדאי לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:
בשוק  ומיקומם  החנות  או  המוצר  בהבנת  התחילו   .1
האינטרנטי. זהו השלב הראשון בגיבוש אסטרטגית מכירה.

2. בררו מי הם הקונים. מי קהל היעד הצרכני שלנו ומהי 

הדרך הטובה ביותר לפנות אליו כדי למשוך אותו לקניה? 
3. עמוד הבית הוא חלון ראווה אינטראקטיבי. מטרתו 
בתהליך  להתחיל  למשתמשים  לגרום  אחת:  היא 

הקניה. כדאי לזכור:
     א.  המשתמשים צריכים להבין מיד לאן הם הגיעו,  

         מה ניתן לרכוש, למה וכמובן - איך.
     ב. חשוב להציע את הדרך הקלה והמהירה ביותר 

         למצוא את המוצר אותו הם רוצים לרכוש. 
     ג.   זה אינו המקום להציג את כל תכולת האתר. 

לחוויית  וניווט באתר הם המפתח  תוכן  היררכיות   .4
דרכם  את  למצוא  צריכים  שלנו  הקונים  טובה.  קניה 
ניווט פשוט  ולא רק את שלט היציאה. סרגל  בחנות 

ואינטואיטיבי ומנגנון חיפוש חכם הם התחלה טובה.
מדפי  הם  חיפוש  תוצאות   / קטגוריות  עמודי   .5
המוצרים. המשתמשים צריכים לסרוק אותם בקלות 
עוגנים  שיראו.  לנו  שחשוב  במה  להבחין  זאת  ועם 
ויזואליים, עימוד והבלטות התוכן הרלוונטי בלבד ישיגו 

מטרה זו. 
6. עמוד המוצר הוא הנקודה האחרונה לפני התשלום בה 
המשתמשים יחליטו אם לקנות או לנטוש. תמיד נזכור:

מתחרים  מוצרים  של  הצפה  בין  להבדיל  חשוב   .7
שעוזרים למשתמש להיכנס לתהליך הקניה אל מול 
הצפת מוצרים משלימים המגדילים את סל הקניות. 

בלבול בין השניים יכול לגרום להפסד לקוחות.  
הצלחת  את  שיבחנו  מדדים  הגדירו  התהליך,  בסיום   .8
האתר, ובחרו כלים נכונים למדידה. שיטות מדידה מובילות:

      א.  במידה ויקבלו את כל המידע הרלוונטי על המוצר  
           ותהליך הקניה נוכל להפוך אותם ללקוחות משלמים. 

     ב.  במצב של חוסר אמינות וביטחון זו תהיה 
         נקודת הנטישה. 

1.  כריית מידע )Data Mining( – איסוף מידע 
     נרחב וקטלוגו לצורכי השוואה וניתוח. 

 .)Google Analytics דוגמת(     
Mouse tracking  .2 – ניתוח תנועות העכבר של 

    המשתמשים.
Eye Tracking  .3 – בדיקות שימושיות מקיפות 
     המאפשרות מעקב אחר תנועות עיניהם של 

     המשתמשים.

אודיטוריום     11:50-12:20אודיטוריום     11:15-11:45
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ד”ר טל שוורץ, 
ClickTale מייסד ומנכ”ל

איפשר  שוורץ  טל  ד”ר  האחרונות,  השנים   4 במשך 
מה  בדיוק  לראות  ברשת  עסקים  אלפי  לעשרות 
אחרי  שלהם.  באתרים  עושים  שלהם  הלקוחות 
שהתבונן באינספור שעות של הקלטות משתמשים, 
לדברים  ביחס  ייחודיות  תובנות  השיג  שוורץ  ד”ר 
זה  ידע  בעזרת  ולמה.   – באתרים  עושים  שלקוחות 
מאוד  רב  תוכן  ובעלת  עוצמתית  הרצאה  הרכיב  הוא 
האפורים  ומהאיזורים  מהמיתוסים  כמה  המאירה 

בעיצוב אתרים ובשיפור יחס המרה.

Usability has always been a key factor in 
website performance and success, and 
being able to truly and objectively see your 
site through the eyes of your customers 
can make or break an online business.  In 
order to improve conversion rates, ROI 
and usability, traditional web analytics has 
focused on the quantitative analysis of 
visitor traffic coming to an online site.  How-
ever, data about visitor traffic alone does not 
reveal how a customer experiences your site 
and the webpages therein.  This can only be 
seen and understood through the analysis 
of visitor engagement within the webpages 
themselves. 

Here are some best practices you should 
take away from this presentation that can 
be employed to help improve your site 
performance:

• Give visitors what they want.  First things 
first, you have to know exactly what the 
VISITOR wants to get out of the website. 
Creating the optimum level of engagement 
and conversion means catering to your 
audience.  Design the site in such a way that 
it serves your customer - not you.  Ask your-
self whether the site/page/form, etc. offers 
real value to your audience, why should they 
care and how useful it is to them.

• Focus on your forms.  Nearly every website 
uses a form at some point in the conversion 
process, but they are too often overlooked. 
The goal is to get your visitors engaged 
with your forms and provide them enough 

incentive to complete it.  Design signup 
forms and checkout pages to be as simple 
as possible. The least-intrusive and fewest-
question forms are the top performers. The 
more you ask of site visitors, the less likely 
they are to provide information.  

• Test, revise, repeat!  Sometimes minor 
adjustments can make a major impact on 
site performance. By making small changes 
- and testing the results each time - you 
can fine-tune each page to achieve the 
optimum results. The ability to observe 
visitor interactions with real-time behavioral 
analytics provides near-instant feedback on 
site adjustments. This will help you know 
when you’ve hit the sweet spot with a 
particular feature - or when to pull the plug 
to stave off disaster.  Learning about your 
webpages through the eyes of your visitors 
is an ongoing process and will help you keep 
your site on top of its game.  

ניפוץ המיתוסים ההתנהגותיים: 
מה המשתמשים שלכם עושים

ההרצאה באנגלית

ומגניבות  כערך  נתפסת  חדשנות  שבה  בתרבות 

אינטרנטיים  בפרויקטים  כי  פלא  אין  נפש,  כמשאת 

רבים עולה הדרישה לבניית ממשק “חדשני” “מגניב” 

או “אחר”. אבל ממשק העונה על ההגדרה “חדשני” 

ו”אחר” עלול בקלות רבה לעמוד בסתירה לעקרונות 

חשובים של עיצוב נכון ושמישות.

האם ממשק חדשני הוא בהכרח פחות שמיש?

שנועד  אמצעי  או  עצמה  בפני  ערך  היא  חדשנות  האם 

לשרת את חוויית המשתמש?

לקונבנציות  הנענה  מוכר,  ממשק  יוצרים  אנחנו  כאשר 

על  מקלים  אנחנו  ועוד,  תצוגה  ניווט,  של  אינטרנטיות 

המשתמשים שלנו לזהות את הסביבה ולהתמצא בה במהירות. 

לקונבנציות יתרונות נוספים. חלקן הן “פתרונות מוכחים” 

ניסוי  של  שנים  לאחר  ומאפיינים  מעצבים  הגיעו  אליהם 

העבודה”.  את  ש”יעשו  עליהם  לסמוך  שנוכל  כך  וטעיה, 

במקרים אחרים הן יקלו על תהליך הפיתוח  או האפיון.

אנשים נוטים להרגיש בטוחים בסביבה מוכרת, ומאוימים 

בסביבה חדשה או לא מזוהה. תחושות אלה מלוות לעתים 

גם את המשתמשים המנוסים ביותר.

עלינו להביא בחשבון תכונות אנושיות בסיסיות, כגון הדרך 

בה אנו סורקים את המסך, מעבדים את המידע ומגבשים 

על  מגבלות  מטילים  אלה  כל  המציאות.  של  תפיסה 

הדרך בה נוכל להציג מידע ולצפות מהמשתמשים לנהל 

אינטראקציה עם המוצר שלנו.

יתרונות  ייתכנו  שונה  או  חדשני  לממשק  זאת,  עם  יחד 

של  בזכרונו  יותר  טוב  להחרט  עשוי  כזה  ממשק  משלו. 

המשתמש )ואנו מקווים שייחרט שם לטובה(. אם נאפיין 

המשתמשים  את  לעודד  יוכל  הוא  נכון,  אותו  ונעצב 

לשימוש נוסף במוצר, תוך הסתמכות על מנגנוני הנאה 

טבעיים, המתגמלים אותנו על גילוי ולמידה )בתנאי שלא 

נרכשו תוך תסכול רב מדי(.

נקודות עיקריות “לקחת הביתה”:

כל  את  שניסו  לאחר  רבה,  בתבונה  נוהגים  “אנשים 
האפשרויות האחרות” )אבא אבן(

המשתמשים  על  מקשות  בסיסיות  אנושיות  מגבלות   •

הוספנו הסברים,  גם אם  להסתגל לממשקים חדשניים, 

הדגמות והבהרות.

• אנשים לרוב אינם סורקים את הממשק בצורה מתודית, 

תוך נסיון לערוך היכרות אישית עם כל אחד מרכיביו, אלא 

מרפרפים על הרכיבים הבולטים ביותר, בנסיון לגבש הבנה 

)quick and dirty( מהירה-אך-חלקית

“ממשק חדשני אינו בהכרח טוב יותר, ממשק שתוכנן להיות 

)Dieter Rams( ”טוב יותר יהיה לעתים קרובות חדשני

• חדשנות אינה ערך, אלא אמצעי.

ממשק יכול להיות חדשני מבלי להיות מהפכני. הממשקים 

ה”מגניבים” ביותר, מחדשים “בקטנה”, בדרך אגב.

לבדוק  יותר  חשוב  מהקונבנציה,  יותר  שמתרחקים  ככל 

את הממשק על משתמשים אמיתיים.

אם הממשק שלנו מדמה תנועת עצמים בחלל דו או תלת 

מימדי, עלינו להקפיד על תנועה “טבעית” וניתנת לניבוי.

או  ויזואליות  מטאפורות  כלא.  לא  היא  מטאפורה 

טקסטואליות עשויות לסייע למשתמש בתהליך ההיכרות, 

אך כאשר המטאפורה מגבילה את הממשק או כופה את 

עצמה עליו, עדיף לחרוג מגבולותיה כדי לתת את המענה 

הנכון ביותר.

אורן שמיר, 
מנהל תחום חוויית משתמש, 

McCann Digital

דיגיטל,  במקאן  המשתמש  חוויית  תחום  את  מנהל 
ממשקים  באפיון  עוסק  אריקסון.  מקאן  מקבוצת 
ראייה  מתוך  שנים,  חמש  מעל  משתמש  וחוויית 
הוליסטית המשלבת את צרכי המוצר והמותג עם צרכי 
המשתמשים. השתתף באפיון ממשקים אינטרנטיים 

עבור חברות מובילות בארץ ובחו”ל.
השכלה  ובעל  וטיפול,  חינוך  של  מרקע  שהגיע  כמי 
בעמדה  דוגל  ופסיכיאטריה,  נוירולוגיה  בפסיכולוגיה, 
שהיא  אחת  מכונה  יש  למחשב  אדם  בין  במפגש  כי 
מורכבת יותר, מפתיעה יותר ומסתגלת פחות – האדם.

ממשקים עשירים באינטרנט, מי צריך 
אותם בכלל?

אולם ראשונים    11:15-11:45  אודיטוריום     12:25-13:00

Barak
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רן לירון,
מומחה חוויית משתמש בכיר, 

נטקראפט

יאיר תבור, 
 ,UI Architect

מטריקס

ובדיקות  ניסיון באפיון, עיצוב  לרן לירון יש כ-15 שנות 
ממשקים ושנים רבת של הדרכה בתחום.

ניתן לקרוא מאמרים של רן באתר UXI ובבלוג המקצועי 
.”ux )re(view“ – שלו

שבין  התפר  בקו  מתמקד  במטריקס,   UI כארכיטקט 
תכנות בטכנולוגיות חדשניות לחוויית משתמש ונגישות 

בסביבת Web, והדרכים לשלבם.

ערכים מוספים לחוויית משתמש של 
 Silverlight ממשק מבוסס

מבית  מתקדמת  פיתוח  תשתית   :Silverlight
מיקרוסופט ליצירת אפליקציות עשירות )RIA(, במגוון 

 .)Cross Platform( רחב של סביבות

שמישות  שימושיות,   המשתמש:  חוויית  מרכיבי 
שליטה,  יכולת  רצון(,  ושביעות  תועלת  )יעילות, 

אמינות, נגישות, אטרקטיביות וזמינות המידע.
 

 Silverlight דוגמאות לאופנים בהם ניתן לנצל את
אטרקטיבית  ייחודית,  משתמש  חוויית  ליצירת 

ואפקטיבית: 

 :)Customization( התאמה אישית של הממשק •
ממשק גמיש המאפשר למשתמש להתאים את אופן 

התצוגה לצרכיו.
תוך  ומבנים  פקדים  תצוגת  תלת-מימד:   •

אינטראקציה מלאה עם אלמנטים תלת-ממדים.

גראפי  באופן  רב  מידע  של  הצגה   :Deep zoom  •
ומפורט ועם זאת זמין במהירות. מאפשר שליטה של 
המשתמש, התמקדות באלמנט ספציפי מחד ו“מבט 
העל” מאידך שמספק ערכים מוספים מעבר לסכום 

כל התכנים

• Photosynth: תצוגה מרובת פנים של מקום אחד 
המאפשרת שליטה של המשתמש על זווית התצוגה 
לחוויה  תורמת  שונים.  הסתכלות  אופני  בין  ובחירה 

.)immersive( מציפה

• Pivot view: כלי תחקור גמיש - שמספק אמצעים 
נוחים לאיתור, ניתוח ופילוח מידע 

לחוויית  רבות  לתרום  יכולה   Silverlight טכנולוגית 
משתמש אפקטיבית ומספקת במגוון דרכים נוספות. 
אנחנו נמצאים רק בתחילת הדרך למיצוי הפוטנציאל 

הגלום בטכנולוגיה זו.

  Flash ,Flex-ל Silverlight השוואה בין
 HTML5-ו

Flash יתרונות
מה- יותר  כיום  נפוץ   Flash להצגת   Plug-in-ה  •
Silver- ממשק  להצגת   .Silverlight של   Plug-in

light בפעם הראשונה יידרש אישור להתקנה שעשוי 
להרתיע משתמשים

• Flash מוכר ומקובל בשוק

• Flash מוכוון אנימציה
 

 Flash, Flex ב-  החסרות  עיקריות  תכונות 
Silverlight-וקיימות ב HTML5-ו

• כתיבת פקדים מורכבים )קיים ב-Flash אבל מורכב 
למימוש(

• תמיכה מובנית בתלת מימד

Flow Documents-תמיכה ב •

אולם ראשונים    11:50-12:20

לפרטים והצטרפות גשו לדוכן הארץ בכנס או חייגו∫

טעימה של איכות

≥∞® ±±® ̄או בני ביתו לא היו מנויים על עיתון ¢הארץ¢ בחצי השנה האחרונה ובכפוף לאזורי החלוקה של העיתון בלבד̌  קוד מבצע∫ ∂µµµ̌  המבצע בתוקף עד ה≠∞± המבצע מיועד למי שהוא ו

חודש היכרות 
₪≤µ ≠ב

עיתון הארץ TheMarker במבצע∫

בהשוואה   HTML5-ב החסרות  עיקריות  תכונות 
Silverlight-ל

• התקנה מחוץ לדפדפן כתוכנה עצמאית

• תמיכה מובנית במסכי מגע

• תמיכה במיקרופון ומצלמת רשת

• האצת חומרה )תלויה בדפדפן(

• סביבת פיתוח מבוססת

• תמיכה אחידה במגוון רחב של דפדפנים וסביבות

ל-Silverlight, כאמור, יש את כל היכולות הללו. מעבר 
הפיתוח  בפלטפורמת  משתלב   Silverlight  - לכך 
המספקת    -   .Net  - מייקרוסופט  החזקה של 
אפליקציות  לפיתוח  ובוגרת  מבוססת  תשתית 
מורכבות. מפתחים מנוסים ב- Net. )ויש רבים מאוד 

.Silverlight -בשוק( יוכלו לעבור בקלות לפתח ל

לסיכום: 
בפיתוח אפליקציה עשירה ו-Cross platform, על-ידי 
צוותי פיתוח שאינם מתמחים ב-Flash מומלץ בחום 

.Silverlight -לשקול שימוש ב

Barak
Cross-Out
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אמיתי בן-נון, 
מומחה חוויית משתמש בכיר, 

אינקוד-הייפרה

עשיר  ניסיון  עם  עשור,  כמעט   UX-ה עולם  את  “חי” 
באיפיון ממשקים ועיצוב חוויית משתמש, כיום מומחה 
הצטרפותו  טרם  אינקוד-הייפרה.  בחברת  בכיר   UX
משתמש  ממשק  תחום  מנהל  היה  אמיתי  לחברה 

 .Hexoo בחברת

לנסות  נדרשים  אנו   UX פרויקט  תכנון  בעת 
הן  ומה  הפרויקט,  יתנהל  בה  הזירה  מה  ולצפות 
היום  ובעבודתנו  בניהולו  לנו  הצפויות  המגבלות  
לנהל  ניתן  כיצד  להבין  ננסה  זו  בהרצאה  יומית. 
וכל  מגבלות,  אותן  תחת  ויצירתי  עדכני  פרויקט 

זאת בהתבסס על ערכי היסוד של שמישות.

נדון  בהן  מהמגבלות  חלק  להגדיר  ננסה  ראשית 
בהרצאה:

מערכות  על  הסתמכות   – טכנולוגיות  מגבלות   •
במיוחד  בעייתית,  להיות  עלולה  מיושנות  טכנולוגיות 
כאשר אנחנו מנסים לתכנן מוצר שאמור להישען על 

שפת ממשק עדכנית. 

הזיזו   Gmail  – קיימים  משתמשים  מגבלת   •
כפתור, פייסבוק שינו תפריט ומיקרוסופט העלימו את 
שלהם,  בכפתור  מתאהבים  משתמשים  הסרגלים. 
ונוטים  ומכשיל,  בעייתי  למיקום  זכה  הוא  אם  אפילו 

להתאכזב כאשר מזיזים אותו למיקום חדש ונכון. 

הנתונים?  את  לפענח  כיצד   –  dataset מגבלת   •
על  מרמז  באתר   FAQה למתחם  גבוה   traffic האם 
הבעייתיות  על  או  החדש,  האתר  בתכנון  חשיבותו 

באתר הקיים? 

• מגבלות סביבת העבודה של המשתמש –  כיצד 
נקל על משתמש העובד על מספר מסכים או מערכות 
במקביל? האם נשמור על אחידות בתכנון המסכים, או 

שננסה לתכנן אפיון שונה לכל מצב  עבודה?

גדול,  כאן  טווח האפשרויות   – מגבלות פוליטיות   •
החל מוועדות היגוי המושכות לכיוונים מנוגדים וכלה 
ההון  בשוק  מסחר  מערכת  שרוצים  מוצר  במנהלי 

שתראה כמו גוגל...

ברגע הבעייתי  צצה  הג’וקר,  – מגבלת   X  factor  •
ביותר מהכיוון הכי פחות צפוי. 

הפתרון  ואחרות?  כאלו  מגבלות  עם  עושים  מה  אז 
לנו  המספקים  השימושיות,  של  היסוד  בערכי  טמון 
מסגרת יצירתית יותר לתכנון ופיתוח הפרויקט. ערכים 
אלו מוכרים לכולנו, אבל רצוי לשנן אותם שוב ושוב, 
ואף לנסח אותם לכדי אמנה שתאפשר לנו התנהלות 

נכונה יותר אל מול המגבלות בהן נתקל.

ערכי היסוד בהם נדון בהרצאה:
• ניסוח הפרויקט ויעדיו  – ערך זה כולל שני חלקים: 
בבסיסו,  העומד  העסקי  והמודל  הפרויקט  הכרת 
והכרת הלקוח עצמו )או נציגיו(. כך נוכל לחזות מראש 
באלו מגבלות נתקל בחזית הזו, ונוכל לפענח בצורה 

טובה יותר את הערך הבא:

של  נכון  פילוח   – פרסונות  היעד/  קהל  הגדרת   •
והבנתן,  אמינות  פרסונות  יצירת  וכן  הלקוחות  קהל 
יאפשרו לנו התמודדות טובה יותר עם מגבלות רבות.

עריכת   – הפרויקט  של  הפעילות  זירת  ניתוח   •
מחקר השוואתי הכולל ניתוח פעילותם של מתחרים 

פוטנציאליים והטרנדים המקובלים אצל קהל היעד.

כי  להבין  עלינו   – מחשבתית  ופתיחות  גמישות   •
אנו לא שומרי “אש האמת הנצחית...”. שיתוף הלקוח 
כצוות  המגבלות  עם  להתמודד  לנו  יאפשר  בתהליך 

מגובש ולהגיע יחדיו לפתרונות הטובים ביותר.

והמחשה  תכנון  בכלי  שימוש    - תוצרים ברורים   •
ויזואליים כמו Axure יאפשר לנו לספק ללקוח תוצרים 
מובנים וברורים שיהוו בסיס לדיון פרודוקטיבי. בנוסף, 

נאפשר כך הבנה בלתי אמצעית של הממשק. 

 UX באזיקים - אפיון תחת מגבלות
אולם תמר    11:15-11:45

חוויית משתמש בוול סטריט

העולם הפיננסי הוא שוק תחרותי מאוד שמתנהל 
וחברות  השקעות  בנקי  אלקטרוני.  באופן  לרוב 
להשתמש  לאנשים  לגרום  שכדי  יודעים  פרטיות 
שימוש  חוויית  להציע  עליהם  שלהם  במערכות 
משתמש  חוויית  באנשי  הגדל  העניין  תחרותית. 
למזער  הרצון  למשל  כמו  שונות,  מסיבות  נובע 

טעויות אנוש שעלולות לעלות מיליונים.

איפיון ממשקים למגזר הפיננסי דומה בהיבטים רבים 
התייחסות  תוך  מידע  מערכת  איפיון  פרויקט  לכל 
ועיצוב אוניברסאליים. עם זאת, ישנם  לכללי שמישות 
היבטים ייחודיים יותר שמציבים לנו בו זמנית הזדמנויות 
והמלצות  למחשבה  נקודות  כמה  הנה  ומגבלות. 

מההרצאה למאפייני ממשקים פיננסיים:

1. הימנעות מערבוב מקלדת ועכבר בפעולה אחת
מאוד  פעולה  היא  בעיקר(  )מספריים  נתונים  הזנת 
באמצעות  לרוב  רבים  ביישומים  המתבצעת  שכיחה 
נמצא ב”מצב מקלדת”  המקלדת. כאשר המשתמש 
שימוש  המחייבות  משנה  מפעולות  להימנע  מומלץ 
להילקח  צריך  במקלדת  המוגבר  השימוש  בעכבר. 
סליידרים  כמו  רכיבים  שיבוץ  על  כשחושבים  בחשבון 

הדורשים מעבר מהמקלדת לעכבר. 

2. ממשקים מודולאריים
תמיכה באפשרות פירוק והרכבה של הממשק בשביל 
עמוס  מרחב  פני  על  שונים  צפים  אלמנטים  למקם 

ישנם  פיננסי  בממשק   – מסכים  מספר  של  לעייפה 
מרכיבים המכילים מידע בזמן אמת כמו מחירים אותם 
ולעומת  בולט  במקום  למקם  ירצה  לרוב  המשתמש 
מחקר  נתוני  כגון  קריטיים  פחות  אחרים  מרכיבים 
שהמשתמש  שברגע  להבין  חשוב  היסטורי.  ומידע 
מוקף בהרבה מידע המגיע מכיוונים ומערכות שונות, 
זה בלתי נמנע שהוא ירצה לארגן את סביבת העבודה 

בצורה האופטימאלית ביותר מעבר לארגון חלונות.

3. ניצול של כל פיקסל על המסך
כבוד  של  מקום  לתת  מאוד  מקובל  אתרים  בעיצוב 
ומקלים  התוכן  את  לאוורר  שעוזרים  ריקים  לשטחים 
ישנה  פיננסיות  מידע  במערכות  הוויזואלי.  העומס  על 
מידע  שיותר  כמה  לדחוס  דרישה  קרובות  לעיתים 
לשטח המסך כך שהמשתמש רק יצטרך להעיף מבט 
ולראות את מה שהוא צריך במקום ללחוץ על כפתורים. 
דחוס  יראה  רבים  במקרים  שהממשק  היא  התוצאה 
והאתגר הוא לעשות שימוש בחלוקת שטח, צבעוניות 
ומרכיבי עיצוב אחרים כדי לאפשר למשתמש להתגבר 

על עומס המידע.

4. עיוורון צבעים
המגזר הפיננסי נשלט על ידי גברים, 10% מהם עיוורי 
אלה  ואדום.  ירוק  בין  להבדיל  יתקשו  רובם  צבעים, 
הצבעים הכי דומיננטיים בתעשייה, כאשר אדום מסמל 
הנחיית  חיובית.  מגמה  מסמל  וירוק  שלילית  מגמה 
נעשה  שאם  היא  בחשבון  לקחת  שצריך  הנגישות 
מלווה  להיות  צריך  הוא  ליידע  בשביל  בצבע  שימוש 

בצורה או מאפיין ויזואלי אחר.

5. שימוש בצבעים
תוך  ליידע  בשביל  ורוויים  חזקים  בצבעים  שימוש 
בין  לפספס.  יותר  שקל  פסטלים  מצבעים  הימנעות 
חשוב  אחר,  איתות  כל  או  אזהרה  בצבע  מדובר  אם 
גם  חשוב  זה  ברורים.  ומאוד  חזקים  יהיו  שהצבעים 
מההיבט של עיוורון צבעים, אבל גם משום שבסביבה 
“לקפוץ  צריכים  הצבעים  ומרובת-מסכים,  לחוצה 

מהמסך” כדי למשוך תשומת לב.

לרשימה המלאה של הנקודות מההרצאה: 
www.bit.ly/uxwallstreet

אמיר דותן, 
ארכיטקט חוויית משתמש, 

Lab49

 UX-חי בלונדון מזה קרוב לעשור וכותב על שמישות ו
פלאש  מתכנת   .2005 מאז  שמיש”  “עיצוב  בבלוג 
ראשון  תואר  שנים  שש  במשך  לימד  אמיר  בעברו, 
שמישות  ובחן  אפיין  ובמקביל  אינטראקטיבית  במדיה 
 .City University London-ב Centre for HCI Design-ב
של  הלונדוני  לסניף  הצטרף  אמיר  השנה  בתחילת 
 Lab49 משתמש.  חוויית  כארכיטקט   Lab49 חברת 
בפיתוח  ומתמחה  בניו-יורק   2002 בשנת  הוקמה 

יישומי מסחר וניהול סיכון למוסדות פיננסיים.

אולם ראשונים    12:25-13:00
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אורן שץ, 
יו”ר SEO ישראל טכנולוגיות

קידום  תחום  ומחלוצי  אינטרנטי  יזם  עסקים,  איש 
האתרים בישראל. אורן מביא עימו  12 שנות ניסיון בנושאי 
ובחו”ל. בארץ  ופיתוח  אתרים  קידום  באינטרנט,  שיווק 
העוסקת   SEO college-ב אקדמי  מנהל  אורן 
בכנסים  מרצה  באינטרנט,  שיווק  מומחי  בהכשרת 
באינטרנט  ושיווק  אתרים  קידום  בנושא  וסמינרים 
ומהווה כתובת ראשונה לכל שאלה הדורשת מומחה 

קידום אתרים רציני.

חוויית משתמש וקידום אתרים - 
משחק סכום אפס?

אולם תמר    11:50-12:20

קידום אתרים אורגני הוא המדע של ניתוח והבנת 
מנת  על  החיפוש  מנועי  של  החיפוש  אלגוריתם 
שלהם  החשיפה  את  למקסם  לאתרים  לסייע 
ושיפור  שינוי  באמצעות  וזאת  החיפוש,  במנועי 
בהם  שונים  פרמטרים   200 למעל  בהתאם  האתר 
מנת  על  המודרניים  החיפוש  מנועי  משתמשים 
עיקר  כי  לזכור  חשוב  השונים.  האתרים  את  לדרג 
בתכנים  מתמקד  המנועים  מבצעים  אותו  הניתוח 
לצרכים  ובהתאמתם  באתר  הטקסטואליים 

ולבקשות של הגולשים.

המשתמש  חוויית  את  לשפר  מנת  על  השני,  מהצד 
של הגולשים באתר, אנו מעוניינים ליצור אתרים שיהיו 
מהירים, דינמיים, אינטראקטיביים ובעלי חזות מושכת. 
אינם  החיפוש  שמנועי  אתר  היא  התוצאה  לעיתים 
יכולים להבין או לסרוק, ולפיכך תהיה ירידה משמעותית 

בכמות התנועה המגיעה מן המנועים.

שאלה שעשויה לעלות בעת אפיון אתר היא עד כמה 
גרפיים. כמובן שאתר  ואלמנטים  להשתמש בתמונות 
מנועי  אבל  יותר,  מושך  יהיה  ויזואליים  בתכנים  עשיר 
חיפוש אינם יכולים לזהות טקסט בתכנים גרפיים. מכאן 
האתר  במיקום  לפגוע  עלול  ויזואליים  תכנים  שריבוי 
בין ההתייחסות  להפריד  יש  מנועי החיפוש.  בתוצאות 
אל דף הבית, אליו מגיעה לרוב תנועה ישירה רבה, לבין 

הדפים הפנימיים באתר, לשם התנועה תגיע מדף הבית 
או ממנועי החיפוש. המלצותינו:

לכיוון  ונטייה  הבית,  בדף  הוויזואלי  לכיוון  נטייה   •
הטקסטואלי בדפים הפנימיים. 

• למקם תמיד אלמנטים טקסטואליים קצרים )100 עד 
200 מילים( גם בדפים מאד ויזואליים, בכדי לא ליצור דפים 

נטולי תוכן לחלוטין. 
• ליצור אלמנטים טקסטואליים אלטרנטיביים )Alt( לכל 

אלמנט גרפי בדף.

אתגר נוסף בפניו עומדים מנועי החיפוש הינו טכנולוגיות 
 ,URL באותו  משתנים  תכנים  היוצרות  אינטראקטיביות 
הינו  אלה  טכנולוגיות  של  היתרון   .Ajax-ו  Flash כמו 
בקצבים מהירים של רענון ועדכון מידע, אך מצד שני הן 
גורמות לכך שיהיו תכנים ייחודיים ללא URL ייחודי. מנועי 

החיפוש מתקשים לסרוק תכנים כאלו. המלצותינו:
בדף,  קריטיים  ברכיבים   FLASH-ב משימוש  להימנע   •

ובעיקר במערכת הניווט. 
• ניתן להשתמש ב-Flash כרכיב ללא יכולת ניווט וללא תוכן. 
הנגישים  באזורים  רק   Ajax-ב שימוש  לעשות   •

למשתמשים רשומים בלבד.

 ,JavaScript כגון  ִתכנות צד לקוח,  בעת שימוש בשפות 
אינם  החיפוש  מנועי  אך  דינאמי,  אתר  ליצור  יכולים  אנו 
הנוצרים  תכנים  לכן  האלה.  השפות  את  מפענחים 
שימוש  דורש  אליהם  שהניווט  תכנים  או  באמצעותן, 
החיפוש.  למנועי  נגישים  לבלתי  הופכים  אלה,  בשפות 

המלצתנו:
• להימנע לחלוטין מתוכן הנוצר באמצעות תכנות בצד הלקוח.
• להשתמש בתכנות בצד הלקוח על מנת לשנות רכיבי 

תוכן או רכיבים ויזואליים קיימים.
• להימנע לחלוטין מתכנות בצד הלקוח לניווט בין דפי האתר.

כגון  מגבלות,  בעלי  לגולשים  אתר  של  הנגישות  בנושא 
מגבלות ראייה, המלצתנו: להימנע מיצירת טקסט מוסתר 
בדף, גם אם הוא מיועד להגברת הנגישות, ובמיוחד כאשר 
בדף,  הגראפיים  לרכיבים  ב-100%  זהה  אינו  זה  טקסט 
כניסיון  להיתפס  עלולה  זו  הנגשה  וצורת  מאחר  וזאת 

הונאה על ידי מנועי החיפוש.

איל שחר, 
מעצב חוויית משתמש ומנהל 

מח’ פרוייקטים בוואלה!

 – והיצירה במדיום הדיגיטלי  עוסק בכל היבטי התכנון 
1998. כיום מנהל את מח’  ופיתוח מאז  עיצוב, אפיון, 
הפרוייקטים בוואלה!, שותף ויוצר ב-go2web20, יועץ 
ויוצר עבור מיזמים בכל תחומי המוצר, וכותב את הבלוג 
סמנכ”ל   – מנטיס  חברת  ממקימי   .designer.co.il
.nana10-לשעבר ארכיטקט ראשי ב .UI-טכנולוגיות ו

עברו המון שנים מאז שהאינטרנט היה עולם נפרד 
מראשית  כמעט  טבעי,  באופן  האמיתי.  מהעולם 
ימיו האינטרנט משמש כשלוחת המשך לפעילויות 
הזמנת   ,snailmail במקום   email  - ה”אופליין” 
מוצרים מהחדר הממוזג במקום קרב עגלות קולני, 
הכלב  במקום  ובחינם  עדכניות  חדשות  וצריכת 

שמביא את העיתון הרטוב מהחצר.
 

כיום, בעידן בו האינטרנט מעצב את החיים האמיתיים, 
המילה “אופליין” כבר לא ממש קיימת. אנחנו הופכים 
להיות always-on בהדרגתיות, בזכות מכשירי הקצה 
זו שאינה   ,outdoors-לחוויית ה נתייחס  לכן  הניידים. 
ליד המחשב בבית, כאל המקבילה של 2010 לאופליין 

של פעם.
שהאתר  בתחושה  פעם  לא  מקובעים  אנחנו  ועדיין 
בכניסה  שמתחילה  חוויה  מהווה  מתכננים  שאנחנו 
לעמוד הבית ומסתיימת כאשר המשתמש מיצה את 
מתחילה  שלו  שהחוויה  בחנות  מבקר  כמו  הביקור, 

בכניסה בדלת ומסתיימת בקופה.

האונליין  חוויית  בין  החלוקה  באמת  האתרים,  ברוב 
ללמוד  אפשר  אבל  אמיתי,  גישור  בת  אינה  לאופליין 
מאלו שמצליחים ליצור את החוויה ההמשכית ולאמץ 

מהם רעיונות ועקרונות.
היבטים  למספר  התייחסו  בהרצאה  שעלו  הדוגמאות 

של הפער בין האונליין לאופליין:

המשכיות החוויה בין האופליין לאונליין
RunKeeper .1 - מקסימום טכנולוגיה המביאה חוויה 

אופליינית לחלוטין אל האונליין. 
ריצה בחיק הטבע  בזמן  עם מכשיר קטן הנצמד אלי 
משתף עם העולם את נתוני הריצה המלאים שלי, בלי 

לגעת במחשב.

אפשרויות  נבחנות  בו  התחום   - הסופרמרקט   .2
בין האונליין לאופליין מאז ומתמיד, אך הפער  החיבור 

לא הושלם מעולם.
הקנייה  את  להביא  נסיונות  האונליין:  אל  מהאופליין 
את  במקום  האמיתית,  הסביבה  את  חיקו  הויזואלית 
סוג  הבנת  מהיר,  ויזואלי  )זיהוי  החשובים  העקרונות 
וגודל המוצר הנבחר, והיכולת לסרוק את כל המחלקות 

באופן המשכי כדי לראות “מה אני צריך”(.
לקראת  קניה  רשימות  ניהול  האופליין:  אל  מהאונליין 
המיצוי  אל  הגיעו  לא  האמיתי,  בסופרמקרט  מסע 
המקסימלי )רשימת קניה מסודרת לפי הסופרמרקט 
לרשימת  מותאמים  מבצעים  הצגת  לביתי,  הקרוב 

הקניות שלי מבעוד מועד(.

3. דפי זהב - שירותי מיקום מוסיפים רובד חדש וקריטי 
האינטרנט  גם  אמנם  הרגילה.  האונליין  חוויית  מעל 
אך  על מפה,  תוצאות  להצגת  רשימתי  עבר מחיפוש 
אפליקציית ה-iPhone תציג לי את הפיצרייה הקרובה 

אלי ביותר בלחיצת כפתור אחת.
בחיתוליו,  רק  הוא  המיקום  מבוססי  השירותים  עולם 
וצפוי שם שינוי התנהגות צרכנית/חברתית משמעותי.

4. עמדות שיתוף פייסבוק - הצורך לשתף חוויה עובד 
עסק  בבתי  פיזיות  שיתוף  עמדות  חם.  בעודו  חזק  הכי 
ומקומות בילוי יוצר סימביוזה בין הנרקסיזם של המשתף 
לבין הצורך של בית העסק בקידום. הדוגמה המתוחכמת 

ביותר היא עמדות ה-LIKE בקוקה קולה וילג’.

של  הדעת  חוות   -  Google Favorite Places  .5
בתקן  שימוש  ע”י  קריטי.  הכי  ברגע  זמינות  החברים 
QR Code, הנפוץ מאד ביפן כבר מ-2006, מאד פשוט 
לקשר בין העולם הפיזי לבין הייצוג המקביל שלו ברשת.

6. היום שהיה - איך תכנית טלויזיה מצליחה להמשיך 
את הערך של “בגובה העיניים” באמצעות שיחה ישירה 

ושוטפת עם הצופים ברשת.

אודיטוריום     14:00-14:40
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תומר דביר, 
Soluto מייסד ומנכ”ל

של  רבים  דורות  לצד  וגדל   ,9 בגיל  לתכנת  התחיל 
החל  משתמש.  ממשקי  של  וקונספטים  טכנולוגיות 
ניסה   )15 )בגיל  הקים  אותה  הראשונה  מהחברה 
ליצור חוויית משתמש שונה ואחרת בכל מה שעשה. 
חברת  את  גרין  ישי  עם  ביחד  הקים   2007 בסוף 
PC בכל  סולוטו, שמטרתה להביא אושר למשתמשי 
טכנולוגית,  מבחינה  אושר  להביא  פשוט  לא  העולם. 

ובוודאי שלא מבחינת חוויית משתמש.

הפרקטיקה של תהליכי עיצוב חוויית 
המשתמש בסולוטו

תהליכי  של  הפרקטיקה   - אצלינו  נעשה  זה  איך 
טק- זוכת  בסולוטו,  המשתמש  חוויית  עיצוב 

קראנץ’ דיסראפט 2010.

הדברים  אחד  היא  המשתמש  בחוויית  השקעה 
החשובים ביותר במוצר – גם אם החברה קטנה, דלת 
משאבים ונמצאת בשלבי פיתוח טכנולוגיה ראשוניים. 
עיצוב  לחשיבות  מודעת  חברה  כאשר  גם  לעתים, 
לבין  הנכונות  בין  גדול  פער  נותר  המשתמש,  חוויית 
ולא  פשוטים  יצירתיים,  פתרונות  בעזרת  המציאות. 

יקרים, ניתן להגיע לחוויית משתמש איכותית.

מספר דעות סוביקטיויות שאספתי בדרך...
- “אבל אף אחד לא עושה את זה ככה” היא לא סיבה 

טובה לוותר על פתרון טוב.

- מצלמת וידאו + שאלות + חברים ומכרים = בחינת 
שימושיות. יותר קל משחושבים! לעשות!

- אתה יכול לבדוק את המוצר עם 100 משתמשים, 
מהם  אחד  אבל  תרומה,  תהיה  לא  ל-99  ולפעמים 

יזרוק חצי משפט שיבהיר לך בעיה עמוקה.

- אבות טיפוס – כן בבקשה!

- בחירת טכנולוגיה – קריטי... לנסות ולנסות, ולבחור 
מה שמתאים – לא מה שמכירים או “שומעים”.

מהירים,  חכמים,   – האנשים  וסוג  הצוות  מבנה   -
טובה  התחלה  הוא  בעיצוב  רקע  ומהירים.  מהירים 

לגדול לתחום חוויית המשתמש. ההיפך הוא לא נכון.

אודיטוריום     14:40-15:20

UX ר
ד“

אודיטוריום     15:35-16:15

מהן הציפיות ממועמדים לעבודה? מה מחפשים במועמדים לעבודה ומדוע? מהם הדברים המאתגרים 
ביותר לעובד מתחיל? מהם הדברים המאתגרים ביותר לעובד מנוסה? מהו מסלול ההתקדמות של איש 

UX  בחברה? האם איש UX יכול להתקדם לעמדה ניהולית?

פאנל המומחים ינסה לענות על שאלות אלה ואחרות, מהמנחה ומהקהל.

 :UX-מקצוע ה
איך נכנסים ואיך מתקדמים?

אורן שמיר
McCann Digital ,מנהל תחום חוויית משתמש

פסיכולוגיה  החיים,  במדעי  אקדמי  רקע  בעל 
מעל   UI ה-  בתחום  ועוד.  נוירולוגיה  קוגניטיבית, 
 UX ומומחה  פרויקטים  מנהל  בעבר  שנים.  חמש 
 Second בחברת UI מנהל תחום ,Hexoo בחברת

 .Opinion

אמיר דותן
Lab49 ארכיטקט חוויית משתמש בחברת

תואר ראשון במולטימדיה מאוניברסיטת מידלסקס 
אדם-מחשב  באינטראקציית  שני  ותואר  בלונדון 
מ-City University בלונדון. רקע מקצועי: תיכנות 

ופיתוח אתרים.

ישי כהן 
מאפיין חוויית משתמש, פרילאנס. 

 ,Interaction Design-ב ראשון  תואר 
הולנד.    ,Hogeschool v/d Kunst, Utrecht-ב
 Open -ב Interactive Multimedia -תואר שני ב

.University of London

ליאור יאיר 
ראש תחום חוויית משתמש, נטקראפט

מדעי  האקדמית,  העתודה  במסלול  ממר”ם  בוגר 
והרבה  ובעיצוב,  בתכנות  עשיר  רקע  המחשב. 

לימוד עצמי. לומד בימים אלה מנהל עסקים.

שני אבנט
Netwise ,ראש צוות ממשק משתמש

תואר ראשון באדריכלות באוניברסיטת ת”א, תואר 
שני בגורמי אנוש באוניברסיטת בן-גוריון. התחילה 

את דרכה כמנהלת פרויקטים.

רן לירון
מומחה חוויית משתמש בכיר, נטקראפט

עצמית,  למידה  הרבה  במחשוב,  צבאית  הכשרה 
ניסיון  שנות  וכ-15   )BSc( דיגיטלית  מדיה  לימודי 
של  רחב  במגוון  ממשק  ובדיקות  אפיון  בעיצוב, 

טכנולוגיות וסביבות. 

מנחה: ברק דנין
מנכ”ל יוניק יו איי

המחשב  ומדעי  במתמטיקה  ראשון  תואר 
חזותית  תקשורת  לימודי  בן-גוריון,  מאוניברסיטת 
 UX תחום  ראש  בעבר  הפתוחה.  באוניברסיטה 
ראש צוות פיתוח UI בחברות  ,(Xerox) XMPie-ב

.UX-מובילות. מעל 12 שנים בתחום הממשק וה
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UX איך לעצב טפסים נכון ולהרוויח מעצבים גרפיים עושים
הרבה יותר?

ברק דנין, 
מנכ”ל יוניק יו איי, 

UXI מייסד ועורך ראשי

מדריך בנשמתו, כבר מעל 12 שנים בתחום של ממשק 
באופן מקצועי,   )UX( וחוויית משתמש   )UI( משתמש 
ודאגה  לאנשים  גדולה  אהבה  מביא  רגע.  מכל  ונהנה 
מלמד  תוכנה.  מוצרי  ועם  אתרים  עם  לקשיים שלהם 
כותב  משתמש,  חוויית  על  איי  יו  יוניק  של  בסדנאות 
בבלוג “פשוט. שימושי” וב-”UXI”, חי ונושם את תחום 

ה-UX מסביב לשעון.

אולם ראשונים    16:45-17:45

הם  אבל  משעממים,  אולי,  נשמעים,  טפסים 
מייצרים את רוב הכסף )או ערך אחר( באתרים רבים. 
דרכים  שיש  לכך  מודעים  לא  רבים  זאת,  למרות 
להפוך אותם להרבה יותר מצליחים – ולהעלות כך 

משמעותית את ההכנסות מהטופס והאתר. 

יותר  להרוויח  רוצה  שהוא  לך  יאמר  עסק  בעל  כל 
כסף בעסק שלו. בין אם משמעות הדבר היא שהוא 
ירוויח יותר או שהוא יוציא פחות, לטפסים יכול להיות 
למשל,  ידעת,  הזה.  היעד  בהשגת  מכריע  תפקיד 
שההבדל בין טופס ש-10% מהמשתמשים מסיימים 
ש-15% מהמשתמשים  טופס  לבין  בהצלחה  למלא 
מסיימים למלא )50% הבדל!( יכול להיות במיקום של 
או רק הטקסט שעל הכפתור? נשמע  כפתור אחד, 

דמיוני? כדאי לך להמשיך לקרוא...

טפסים אינטראקטיביים, כאלה שממלאים דרך אתר 
מטפסים  מהותית  שונים  הם  תוכנה,  מערכת  או 
על-גבי נייר. מעל הכול, הם דינאמיים – הם משתנים 
תוך כדי מילוי הפרטים בהם ומאפשרים לתת משוב 
בזמן אמיתי למי שמשתמש בהם. הם יודעים גם לתת 

עזרה והסברים. 

כי  כך?  כל  חשובים  דברים  הם  ועזרה  משוב  למה 
כאשר מי שממלא את הטופס לא מבין מה הוא צריך 
להתאמץ  אפשרויות:  שתי  לו  יש  ולמה,  בו  לכתוב 
ניחשת  הטופס.  לנטוש את  או  זאת,  בכל  להבין  כדי 
כמובן.  לנטוש,  בוחרים?  אנשים  בדרך-כלל  מה  כבר 
לשירות  פנייה  היא  הטופס  נטישת  של  המשמעות 
הלקוחות במקרה הטוב )גם זה עולה לעסק כסף(, או 

אובדן לקוח במקרה הרע )עולה לעסק הרבה יותר(.

בסדנה זו אתן לך אוסף של כלים מעשיים שיעזרו לך 
לעצב טפסים שבהם:

• יותר אנשים מסיימים למלא ולוחצים על “שלח”
• יותר אנשים ממלאים את כל הפרטים 

• לוקח פחות זמן למלא את הטופס
• פחות אנשים נזקקים לעזרה במילוי הטופס: פחות 

הוצאות על שירות לקוחות/מכירות בטלפון
על  כועסים  אנשים  פחות  מרוצים:  לקוחות  יותר   •

הטופס או על מי שתכנן אותו

את הכלים שאלמד אותך בשעה אחת לקח לי שנים 
רווחיים  אתרים  לעצב  תדע/י  הסדנה  לאחר  לאסוף. 
יותר, והערך שלך בעיני הלקוחות שלך יעלה – כדאי 

להשתתף!

דע את המשתמש 
שימוש בפרסונות במחזור חיי המוצר

טל פלורנטין, 
מרצה ומומחה חוויית משתמש

בוגר ממר”ם, בעל רקע עשיר בהנדסת תוכנה וניהול 
פרויקטים.

ויועץ חוויית משתמש במגוון רחב של חברות  מרצה 
.Business Oriented UX-וארגונים, מתמחה ב

ובחוויית  משתמש  בממשק  העיסוק  של  במרכזו 
משתמש עומד נושא אחד – המשתמש.

כבר ברור לכולנו, כי מוצר מוצלח הוא מוצר שמותאם 
לעולמו של המשתמש. 

אבל מי הוא המשתמש? איך אנחנו יכולים לדעת מה 
הוא צריך? מה יתאים לו? 

עשרות  עם  אינטרנט  באתר  כשמדובר  קורה  ומה 
אלפי משתמשים שונים? איך אדע מי המשתמשים 

שלי?

לראשונה  הוגדרה  בפרסונות  השימוש  מתודולוגיית 
על  ידי אלן קופר, מותיקי תחום ממשקי המשתמש 
בעולם, מחבר ספר החובה About Face ומי שעיצב, 
 Microsoft של  הפיתוח  סביבת  את  גם  השאר,  בין 

 .Visual Basic

מה הרעיון?
של  המוקדמים  בשלבים  עוד  מוצר,  לתכנן  בבואנו 
היעד”,  קהל  “מי  השאלה  על  לענות  עלינו  הייזום, 

ולמפות את המשתמשים המיועדים של המוצר.
פיקטיביות,  דמויות   3-7 בן  אוסף  נגדיר  כך,  לצורך 

אשר ייצגו את משתמשי המוצר.
כל אחת מן הדמויות הללו תוגדר באופן פרטני. יהיה 
נמצא  אפילו  ומקצוע.  משפחתי  מצב  גיל,  שם,  לה 
עבורה תמונה אישית. יהיו לה יעדים ויהיה לה סיפור 
אישי – יום בחייה. לכל דמות כזו יוגדרו תסריטים בהם 

היא נדרשת לעשות שימוש במוצר, ואנו נמפה באילו 
שימוש,  לעשות  עתידה  היא  השונות  הפונקציות  מן 

מתי ולאיזה צורך.

ביצוע  לאחר  יבוצע  הפרסונות  של  ההגדרה  תהליך 
סבב ראיונות מייצגים של משתמשים קיימים במוצר 
או של אנשים המהווים קהל יעד פוטנציאלי רלוונטי. 
את הפרסונות עצמן נגדיר בתהליך סיעור מוחות, בו 
ישתתפו אוסף בעלי תפקידים אשר יכולים להטיל אור 

על עולמו של המשתמש. 
אנשי שירות לקוחות, אנשי שיווק ומנהלי מוצר הינם 
שישתתפו  מומלץ  אשר  חיוניים,  תפקידים  בעלי 

בתהליך הגדרת הפרסונות.
זה, אנו מנתחים את קהל היעד של המוצר  בתהליך 
ומנסים לאפיין טיפוסים מייצגים. כל פרסונה כזו, נועדה 

לייצג נתח משמעותי מתוך קהל היעד של המוצר.
בעלי  לכל  מאפשרת  “אמיתיות”  דמויות  של  הצגתן 
כשאנו  שייכות.  להרגיש  “להתחבר”.  התפקידים 
בהגדרה  מדובר  כמכלול,  יעד  קהל  על  מדברים 
פלואידית, שמקשה עלינו לייצר תובנות ברורות לגבי 
דמויות  על  מדברים  כשאנו  אך  איתם”,  עושים  “מה 
בודדות, פרטניות, כשלכל אחת סיפור, אנו מצליחים 
כלים  ישיר  באופן  ממנה  ולגזור  התמונה,  את  להבין 

לתכנון נכון יותר של המוצר.

מחזור החיים של הפרסונה
לגבי  תמונה  לספק  הפרסונות  נועדו  התכנון,  בשלב 
נוכל  השונות  הדמויות  באמצעות  היעד.  קהל  אופי 
גם  נוכל  לעמוד.  עתיד  המוצר  מבחנים  באילו  להבין 
ולנסות  יותר,  לנו  להגדיר מי מבין הפרסונות חשובה 

לתכנן כיצד להצליח עם דמות זו יותר מן האחרות.

צריכה  זו  הפרסונה.  של  חייה  נגמרו  לא  שם  אך 
להמשיך וללוות אותנו שלב אחר שלב. 

המפתחים  את  הפרסונות  מלוות   – הפיתוח  בשלב 
.QA-ובשלב הבדיקות - את אנשי ה

אולם תמר    16:45-17:45
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אפיון,  מחקר,  שירותי  במתן  מתמחה  נטקראפט 
חוויית  המציעים  אינטרנט  פתרונות  ופיתוח  עיצוב 
השגת  ללקחותיה  ומספקת  דופן,  יוצאת  משתמש 
תוצאות עסקיות משמעותיות באמצעות האינטרנט.

נטקראפט היא נציגתן הרשמית בישראל של מספר 
השבדית,   Tobii חברת  ובינהן  בינלאומיות  חברות 
הטכנולוגיה   ,Eye Tracking טכנולוגיית  המייצרת 

המובילה בעולם לחוויית משתמש באינטרנט.
קבוצת  נמצאים  הבולטים  נטקראפט  לקוחות  בין 

הארץ, PayPal USA, ביטוח ישיר, בזק ואורנג’.

חוויית  תחומי  של  בהוראה  מתמחה  איי  יו  יוניק 
ושמישות   )UI( משתמש  ממשק   ,)UX( משתמש 
)Usability(. אנו מציעים מגוון של סדנאות מעשיות 
בפורמט  וגם  הרחב  לציבור  מקצועיות  והרצאות 
פנים-ארגוני. אנו שמים דגש מיוחד על הבאת תכנים 

יישומיים בעלי ערך עסקי מעשי.

בנוסף לתחום ההדרכה, יוניק יו איי מספקת שירותי יעוץ, 
,HP מחקר, אפיון, ועיצוב ללקוחות נבחרים וביניהם

 Microsoft ודפי זהב.

דוכנים

אינקוד הייפרה, מתמחה בפיתוח קונספט, תכנון ממשק 

ועיצוב מוצרים בסביבת אינטרנט ומובייל. 

ופיתוח  מחקר  בין  משלבת  שלנו  העבודה  מתודולוגיית 

קונספטואלי לבין תכנון מפורט של מבנה לוגי ועיצוב ממשקי 

משתמש. 

להוביל  לנו  מאפשרים  המקצועי  והניסיון  האנושי  ההרכב 

עסקית.  והצלחה  תחרותי  יתרון  להשגת  לקוחותינו  את 

מובילים  וסטארט-אפים  ארגונים  חברות,  לקוחותינו,  בין 

מהארץ ומחו”ל.

נותני חסות נוספים

ClickTale is the industry leader in Customer 
Experience Analytics (CEA), providing businesses 
with revolutionary insights into their customers’ 
online behavior. ClickTale tracks every mouse 
move, click and scroll, creating playable videos 
of customers’ entire browsing sessions as well as 
powerful visual heatmaps and behavioral reports.

אתרים  קידום  ללימודי  ייעודית  מכללה  היא   SEO College
שרון  ידי  על  הוקמה  המכללה  באינטרנט.  ושיווק  מקצועיים 

יו”ר  ואורן שץ,   ,SEO Israel קליין, מקדמת אתרים בחברת 

לימודים מקיפה ששמה  הקבוצה. המכללה מציעה תוכנית 

רחבה  והבנה  ידע  והקניית  מקצועיים  כלים  מתן  על  דגש 

ההכשרה  תוכנית  על  מבוסס  הקורס  האינטרנט.  רשת  על 

הפנימית ב- SEO Israel ומלווה בתרגול מעשי וחונכות אישית. 

Axure is a software development company based 
in sunny San Diego, CA. Our flagship product 
Axure RP is a wireframing, prototyping and speci-
fication tool that helps UX professionals, business 
analysts and product managers get the benefits 
of prototyping without a lot of hassle. 
…And in case you’re wondering, it’s pronounced 
“ak-shur”.

Rosenfeld Media publishes short, practical, and 
useful books and webinars on user experience 
design. Our products explain the tools and 
methods that web professionals need to make 
informed design decisions.

Designing truly great interfaces is extremely hard 
but we believe that anyone can learn if given 
access to the right knowledge coupled with in-
tuitive, empowering tools. This is why we created 
Balsamiq Mockups, and why we’re proud to sup-
port UXI Live.
Life’s too short for bad software, don’t you agree?
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נותני חסות נוספים  0

דנה לא נמה. כבר מעל עשר שנים היא מזיזה וקטורים ופיקסלים בכל תוכנה 
אפשרית, מעצבת, מאיירת, מצלמת ותופרת, ובכלל מתעסקת בכל מה שקשור 
לפרטים  רגישות  ובעלת  ופשוטה  נקייה  אמנותית  בגישה  דוגלת  היא  בעיצוב. 
הקטנים ולחוויית המשתמש. אפליקציות ווב / סלולר / אייפון, אתרים, דפוס וכל 

 danalonama.com-מדיום אחר בעצם... מה הפלא ש

מגוון  ניסיון  עם  אתרים  ומפתחת  משתמש  ממשק  מאפיינת  גולדברג.  ענת 
בין הפן  jquery, שילוב  ו-   wordpress ועשיר בפיתוח אפליקציות. עוסקת ב- 

הטכני והחווייתי וכשרון טבעי לארגון ועיצוב אינטראקציה.

הרעיון  משלב  הווב  בתחום  פרויקטים  מובילות  ודנה  ענת  משותפת  בעבודה 
הראשוני ועד לתוצר הסופי. 

ותכלס כיף לעבוד אתנו.
 

תודה מיוחדת ל...
ובעיצוב  תדמית  בעיצוב  המתמחה  גרפי  לעיצוב  סטודיו  הוא  קיפוד  סטודיו 

אתרי אינטרנט.
שיתוף  לקוח,  לכל  ואכפתית  אישית  לב  תשומת  מתן  על  הוא  בסטודיו  הדגש 
פעולה באווירה נעימה וקשובה כדי להגיע לתוצר ייחודי, שלם ואישי המשקף את 

רצון הלקוח במלואו.

מי מאחורי הקיפוד? מאיה אדרי, בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, 
בחירת  פרס  וזוכת  זו  חוברת  עיצבה  שנים.  מ-10  למעלה  בעיצוב  עוסקת 

.UXI השופטים בתחרות הפוסטרים של

www.danalonama.com   

www.studiokipod.co.il   

במאמץ קטן תוכלו לזכות באחד מ-11 פרסים מצוינים שנחלק בסוף היום )16:30(. 
קחו את גלויית “דרכון הכנס” שקיבלתם עם החוברת הזו, מלאו את הפרטים שלכם, החתימו את כל 
הדוכנים בכנס והכניסו את הגלויה לתיבת הפרסים. התיבה נמצאת במקום שבו קיבלתם את החוברת הזו.

את הפרס תוכלו לקבל, כמובן, רק אם תשארו עד סוף היום.    אם תזכו בפרס ולא תהיו כדי לקבל אותו, 
הוא יעבור למשתתף אחר.

פרסים יקרי ערך - 
כל משתתף יכול לזכות

קורס קידום אתרים מקצועי 
מתנת SEO College, בהדרכת אורן שץ ושרון קליין

בשווי 15,000 ₪

 Silver מסוג  אחד   ClickTale חשבון 
למעקב והקלטה של גולשים באתר

בשווי $1,740

Axure-3  רשיונות ל
התוכנה המובילה ליצירת אבות-טיפוס אינטראקטיביים 

בשווי $580 )לרשיון(

3 חבילות של 7 ספרים 
Rosenfeld Media מתנת UX

בשווי $250 )לחבילה(

Balsamiq-3 רשיונות ל
Wireframes בין הכלים הנוחים ביותר ליצירה מהירה של

בשווי $79 )לרשיון(
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בונוסים - במיוחד בשבילכם  0
כפי שסיפרנו לכם באתר הכנס, יש לנו עבורכם כמה הטבות מצוינות, כדי שתצאו מהכנס עם הרבה יותר 

מאשר ידע מקצועי, רעיונות וכרטיסי ביקור. מקווים שתיהנו מהן!

פרסום מלא בחינם למשך שנה לעצמאיים ועסקים 
קטנים במדריך “מקצועני UX בישראל”

פרטיהם  את  שיכלול   ,UXI באתר  חדש  מדריך  נעלה  הקרובים  בחודשים 
בו  יופיעו  בישראל.  והאינטרנט   UX-ה בתחום  המובילים  המקצוע  אנשי  של 
מאפיינים, מעצבים, בוני אתרים, מתכנתים ונותני שירות אחרים, בצירוף של 
UXI, המקום שאליו  ופרטי קשר. תזכו לחשיפה מצוינת באתר  תיק עבודות 

 .UX-אנשים מגיעים כדי ללמוד על תחום ה

שווי ההטבה: 1,200 ₪  
רוצים להצטרף? 

 guide@uxi.org.il :צרו איתנו קשר

ההטבה לחברות ועצמאיים שהשתתפו בכנס בלבד ואינה ניתנת להעברה. לעניין הטבה זו: 
“עסקים קטנים” - עסקים המונים עד 5 עובדים. עסקים גדולים יותר מוזמנים ליצור קשר 

.UXI בנוגע לרכישת פרסום במדריך ובאתר

500 ₪ מהמחיר המלא של כל הסדנאות של  הנחה של 
יוניק יו איי, בית הספר לחוויית משתמש, עד ספטמבר 2011
מושך  הנושא  משתמש?  חוויית  של  בתחום  הראשונים  הצעדים  את  עושים 

אתכם ואתם רוצים להעמיק? 
יש לנו מה להציע לכם. 

www.uniqui.co.il

ההטבה למשתתפי הכנס בלבד ואינה ניתנת להעברה.

Rosenfeld Media של UX-20% הנחה על כל ספרי ה
לאור,  ההוצאה  של  מהאתר  ישירות  לקנות  תצטרכו  ההנחה  את  לקבל  כדי 

ולהשתמש בקוד הקופון:

UXILIVE2010 

www.rosenfeldmedia.com
 

4 חודשים חינם ברכישת מנוי ClickTale שנתי
חסכו בין מאות לאלפי דולרים ברכישת מנוי שנתי ל-ClickTale, הכלי אותו 

ד”ר טל שוורץ מציג בכנס, במסלול “שיפור ביצועים ברשת”. 

www.bit.ly/ctuxi :לפרטים נוספים

רשימות

UX ד“ר
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אולם 
ראשונים אולם 

תמר

מרכזמרכז
חופיםחופים

אודיטוריום
מרכז

תרבות

הגן השקוף

א. צהריים

מפת התמצאות



תנו לי 16 שעות 
ואגלה לכם איך להשאיר 

את המתחרים הרחק מאחור
סקרנים לדעת איך יוצרים חוויות משתמש שאנשים מוכנים לשלם עבורן, והרבה?

מרגישים שיש לכם אינטואיציות טובות על איך נכון לעשות אתרים ומערכות 
תוכנה, אבל חסר לכם ידע מקצועי מוצק כדי להסביר ולבסס אותן?

?User Experience-מעוניינים להכיר יותר מקרוב את עולם ה

 ,Uniq UI לפרטים נוספים והרשמה פנו אלינו בדוכן של
http://sadna.uniqui.co.il :או באתר

לחוויית משתמש בית הספר 

סדנת מבוא לעיצוב חוויית משתמש
4 מפגשים של 4 שעות בתל-אביב

בהנחיית ברק דנין

המועדים הקרובים:

24/10/2010 (4 ימי ראשון)  
למעצבים גראפיים ואנשי תוכן.

18/10/2010 (4 ימי שני)
לאנשי טכנולוגיה ומוצר: מנהלי מוצר, 
יזמים, מהנדסי תוכנה, מנהלי פיתוח, 

מנהלי פרויקטים ועוד.

25% הנחה 
1,950 ₪ + מע"מ 

במקום 2,600 ₪ + מע"מ 
רק לנרשמים עד ה-7/10, יום חמישי. 

הירשמו עכשיו גם אם עוד אין לכם אישור 
תקציבי, כדי שנשמור לכם 

את המקום והמחיר! 


