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!ריכהל םיענ

ןייטשלקניפ ריש

UX designer | AppsFlyer

המדקה



המדקה

UI UXVS



״םיללוצ״ש ינפל

UI
יביטקרטא

תילאוזיו הרגמ

תורטמו םידעי םאות



UI
״םיללוצ״ש ינפל



תכשמתמ הדימל

תימצע הדימל
&

״םיללוצ״ש ינפל



 תיווח תא ךופהל תנמ לע רוכזל בושחש םיפיט10
)!רתוי הפיו(רתוי המיענלו שמתשמה

!ליחתנ ואוב

״םיללוצ״ש ינפל



םיבלש3 :1# פיט



םיבלש3 :1# פיט

הרזחהייפצ הריקס



Whitespace? ?היפרגופיט?דבוע המ

םיבוט םיבוציע  לע ולכתסה

םיבלש3 :1# פיט

הרזחהייפצ הריקס



?דבוע אל המ ?המל?דבוע המ

םכלש בוציעה  לע ולכתסה

םיבלש3 :1# פיט

הרזחהייפצ הריקס



םיבלש3 :1# פיט

הרזח הריקס הייפצ

םיסופדותונורקע ואצמ



םיבלש3 :1# פיט

הרזחהריקס הייפצ

םירחאלו םכל– בוט ודבעשבוציעה תונורתפ לע ורזח



?אמגודרשפא

םיבלש3 :1# פיט



תישאר תרתוכ וז
תינשמ תרתוכ וז

 רתוי טרפמש טסקט תצק הנה
ןאכ הרוק המ

הלועפל הענה

םיבלש3 :1# פיט



תישאר תרתוכ וז
תינשמ תרתוכ וז

 רתוי טרפמש טסקט תצק הנה
ןאכ הרוק המ

הלועפל הענה

?ןאכ״דבוע אל״ המ

חוויר / ״padding״ קיפסמ ןיא
ידימ ףופצ

היפרגופיטב הרורב היכרריה ןיא
״הווש״ הארנלכה

הקדצה אלל קיר ללח

םיבלש3 :1# פיט



תישאר תרתוכ וז
תינשמ תרתוכ וז

 רתוי טרפמש טסקט תצק הנה
ןאכ הרוק המ

הלועפל הענה

?ןאכ״דבוע״ המ
םיבלש3 :1# פיט

היפרגופיט

!ןיוצמ רותפכ
תוידוגינו זכרוממ טסקט ,לגועמ טעמ ,עבצ

)קמוע ןתונ( הללצה



םיבלש3 :1# פיט

?ןאכ״דבוע״ המ

היפרגופיט

!ןיוצמ רותפכ
תוידוגינו זכרוממ טסקט ,לגועמ טעמ ,עבצ

)קמוע ןתונ( הללצה

?ןאכ״דבוע אל״ המ

חוויר / ״padding״ קיפסמ ןיא
ידימ ףופצ

היפרגופיטב הרורב היכרריה ןיא
״הווש״ הארנלכה

הקדצה אלל קיר ללח



תישאר תרתוכ וז
תינשמ תרתוכ וז

המ רתוי טרפמש טסקט תצק הנה

 המכ דוע ונפסוה וליפאו .ןאכ הרוק

 סינכהל םוקמ הברה ךכ לכ שי יכ תורוש

): ?ןוכנ ,בוט רתוי הברה !ןכות

הלועפל הענה

םיבלש3 :1# פיט



םיעבצ :2# פיט



תוביצי הינומרה הוולש עגור ןומא

לוחכ

םיעבצ :2# פיט



םיעבצ :2# פיט

תושגרתה הקושת הנכס היגרנא ןשקא

םודא



םיעבצ :2# פיט

החמש תויבויח תוימיטפוא ץיק הרהזא

בוהצ



םיעבצ :2# פיט

החימצ תושדחתה תואירב

קורי



םיעבצ :2# פיט

תויתריצי הקתפרה החלצה

םותכ



ןבלרוחש
ירותסמ

קזח

יטנגלא

ירותסמ

קזח

יטנגלא

םיעבצ :2# פיט



ושמתשת לא
םיעבצ ידימ רתויב

בל תמושת לע ינשב דחא ורחתי םה

.ותוא וארקיש הכחמו ןאכ בשוי טושפ הזה טסקטה

?״יתימא״ טסקט ןאכ םישנ ללכבש המל .ילש חפב תלפנ .םצעב רבד םוש ןאכ ןיא– ייה

הלועפל הענה הלועפל הענה הלועפל הענה

םיעבצ :2# פיט



ושמתשת לא
םיעבצ ידימ רתויב

.ותוא וארקיש הכחמו ןאכ בשוי טושפ הזה טסקטה

?״יתימא״ טסקט ןאכ םישנ ללכבש המל .ילש חפב תלפנ .םצעב רבד םוש ןאכ ןיא– ייה

םיעבצ :2# פיט

הלועפל הענה הלועפל הענה הלועפל הענה



Less is more

Collection Shared Analytics

Hashtag Score Reach Actions

#brand

#brand

#brand

#brand

#brand

fairly low

fairly low

fairly low

fairly low

fairly low

excellent

excellent

excellent

excellent

excellent

Search Add

Search Add

Search Add

Search Add

Search Add

:םוקמב

םיעבצ :2# פיט



Collection Shared Analytics

Hashtag Score Reach Actions

#brand

#brand

#brand

#brand

#brand

excellent

excellent

excellent

excellent

excellent

fairly low

fairly low

fairly low

fairly low

fairly low

םיעבצ :2# פיט

Less is more
:ךכ בצענ



ורחב
רתוי םימיענ םיעבצ

םיעבצ :2# פיט



םיעבצ :2# פיט
Coolors.co

Canva.com/colors/color-palettes

Color.adobe.com/create/color-wheel



םירושיי :3# פיט

םירושיי



םירושיי :3# פיט

םירשוימ םיטנמלאהשכ ךסמה תא ןיבהל רתוי לק

.ותוא וארקיש הכחמו ןאכ בשוי טושפ הזה טסקטה

?״יתימא״ טסקט ןאכ םישנ ללכבש המל .ילש חפב תלפנ .םצעב רבד םוש ןאכ ןיא– ייה

3 טירפת 2 טירפת 1 טירפת

הלועפל הענה



םירושיי :3# פיט

.ותוא וארקיש הכחמו ןאכ בשוי טושפ הזה טסקטה

?״יתימא״ טסקט ןאכ םישנ ללכבש המל .ילש חפב תלפנ .םצעב רבד םוש ןאכ ןיא– ייה

3 טירפת 2 טירפת 1 טירפת

הלועפל הענה

.ותוא וארקיש הכחמו ןאכ בשוי טושפ הזה טסקטה

?״יתימא״ טסקט ןאכ םישנ ללכבש המל .ילש חפב תלפנ .םצעב רבד םוש ןאכ ןיא– ייה

3 טירפת 2 טירפת 1 טירפת

הלועפל הענה



םירושיי :3# פיט

הלועפל הענה

 ךל תוארהל איה הזה טסקטה תרטמ

.הנוכנ הרוצב םיטנמלא רשייל ךיא

 ךל וגרדשי הלאה ״םינטק״ה םישגדה

!תומר המכב בוציעה תא

 םיטקייבואה תא וילא רשייל ידכ ״סיסב״ הז ךירצש המ לכ
)ןגלובמ האריי הז תרחא(



 ךיא ךל תוארהל איה הזה טסקטה תרטמ

.הנוכנ הרוצב םיטנמלא רשייל

 תא ךל וגרדשי הלאה ״םינטק״ה םישגדה

!תומר המכב בוציעה

הלועפל הענה

םירושיי :3# פיט

 ךיא ךל תוארהל איה הזה טסקטה תרטמ

.הנוכנ הרוצב םיטנמלא רשייל

 תא ךל וגרדשי הלאה ״םינטק״ה םישגדה

!תומר המכב בוציעה

הלועפל הענה



״הווש״לכה אל :4# פיט

״הווש״לכה אל



רותפכ

תומכ

3 טירפת 2 טירפת 1 טירפת

2 רותפכ

טוריפ / הנוכת 1 טירפ

תומכ טוריפ / הנוכת 2 טירפ

״הווש״לכה אל :4# פיט



רותפכ

תומכ

3 טירפת 2 טירפת 1 טירפת

2 רותפכ

טוריפ / הנוכת 1 טירפ

תומכ טוריפ / הנוכת 2 טירפ

ושמתשה
היכרריהב

״הווש״לכה אל :4# פיט



Space :5# פיט

םושנל םכלש בוציעל ונת



Space :5# פיט

הלועפל הענה

הלוכיש דואמ הכורא תרתוכ וז
תורוש יתשל לצפתהל

$499

$297



Space :5# פיט

הלועפל הענה

הלוכיש דואמ הכורא תרתוכ וז
תורוש יתשל לצפתהל

$499

$297

Whitespace 
םכלש בוציעה תא ךפוה
 הנבהל לק



Grouping  :6# פיט

I am…
group?



Grouping  :6# פיט

,הזל הז םיכומס םיטנמלא ינש םא
םירבוחמ םהש בשוח ישונאה חומה

תישאר תרתוכ וז
 רבח תויהל בייח הזה טסקטה
 ןוויכמ תישארה תרתוכה לש
ךכ לכ םיבורק םהש

!םכלש רבח ינא םג

 דחא םיכייש אל םהש הארנ
ינשל

דדוב רותפכ ינא

 תדמוע וזה תרתוכה
המצע ינפב



Grouping  :6# פיט

תישאר תרתוכ וז

לש רבח הארנ אל הזה טסקטה
םהש ןוויכמ תישארה תרתוכה
ינשל דחא םיבורק קיפסמ אל

2021 ,ינויב3

]
]

]
]

52px

52px

52px

52px

תישאר תרתוכ וז

 לש רבח תויהל בייח הזה טסקטה
םהש ןוויכמ תישארה תרתוכה
ךכ לכ םיבורק

2021 ,ינויב3



םירותפכ :7# פיט

ןאכוצחל



םירותפכ :7# פיט

Choose your shape

Button

Button

Button

Button

0px radius

3-4px radius

6-12px radius

Fully rounded

יעוצקמ   |   ״יקנ״ הארמ   |   ןגרואמ

יעוצקמ   |   החוטב הריחב   |   יתודידי

בבוש   |   ינשדח   |   ידנרט

ןיעל םיענ   |   יתריצי   |   יתודידי



םירותפכ :7# פיט

ךומנ שגד
תובושח תוחפ תולועפל

Button

Buttonינוניב שגד
טסקטמ בכרומש רותפכ / ״ךומנשגד״מ רתוי בושח

Buttonהובג שגד
רתויב ץופנה גוסה

רדס& םוקימ



םירותפכ :7# פיט

States

Primary Style

FocusedHover

Disabled

Pressed



םירותפכ :7# פיט

הלועפל הענה

םירותפכבחוורמ
םירותפכהןיבחוורמהתאגישהלךבוסמהזםימעפל
םיטנמלארפסמםכלשיםא



םירותפכ :7# פיט

הלועפל הענה

טסקטה בוציעל םאות ןוקייאה לש ראתמה וק יבועש ואדו

הלועפל הענה

תיקפואו תיכנא הרוצב םיטנמלא זכרמל וסנ

!Padding ףיסוהל וחכשת לא



םינוקייא :8# פיט

םינוקייא



םינוקייא :8# פיט

חווירו לדוג
םינוקייאה ביבס  חוויר קיפסמ  שיש ואדו



םינוקייא :8# פיט

!הככ בוט רתוי הברה



םינוקייא :8# פיט

44px

44px

יללכ עבצא ללכ



םינוקייא :8# פיט

םינוקייאל םאות בוציע
ינשל דחא םימודש םינוקייא ורחב



םינוקייא :8# פיט

 ותוא
רגאמ

ותוא
ראתמ וק יבוע

ותוא
לדוג

ותוא
יתוזח ןונגס



םינוקייא :8# פיט

Flaticon.com

Iconfinder.com

Iconninja.com

Thenounproject.com

Icons8.com



תויבקע :9# פיט

תויבקע לע ודיפקה



תויבקע :9# פיט

 ןאכ בשוי טושפ הזה טסקטה
.ותוא וארקיש הכחמו
 .םצעב רבד םוש ןאכ ןיא– ייה
 םישנ ללכבש המל .ילש חפב תלפנ
?״יתימא״ טסקט ןאכ

 םישנ ללכבש המל .ילש חפב תלפנ
?״יתימא״ טסקט ןאכ

 ןאכ בשוי טושפ הזה טסקטה
.ותוא וארקיש הכחמו
.םצעב רבד םוש ןאכ ןיא– ייה

םירויא / תויצרטסוליאב תויבקע



תויבקע :9# פיט

freeillustrations.xyz

םירויא / תויצרטסוליאב תויבקע

 ןאכ בשוי טושפ הזה טסקטה
.ותוא וארקיש הכחמו
 .םצעב רבד םוש ןאכ ןיא– ייה
 םישנ ללכבש המל .ילש חפב תלפנ
?״יתימא״ טסקט ןאכ

 םישנ ללכבש המל .ילש חפב תלפנ
?״יתימא״ טסקט ןאכ

 ןאכ בשוי טושפ הזה טסקטה
.ותוא וארקיש הכחמו
.םצעב רבד םוש ןאכ ןיא– ייה



הארשה :10# פיט

הארשה



הארשה :10# פיט

םיבוציעמ הארשה וחק
םירחא םיבצעמ לש

Behance Dribbble Muzli Awwwards Pinterest

My top 5 J



!?והז ...המ

םוכיס



ורפתשהו ודמל

Summary

!Pro תויהל וכפהת הככ



!הברהדות

shirmiz21@gmail.com   |   ןייטשלקניפ ריש


