


ןֵׁשְקָֹדורְְטניִא
 תניחבמ ןה ,קושה לומ םכבצמ תא ןיבהל םכל רוזעל דעונ םכינפלש רקסה
.הדובעהמ קופיסו בוציע ילכב שומיש ,הדובע ילגרה תניחבמ ןהו רכש
Startup Designers.  תליהק רובע גרבצלז ריש ידי לע 2020 רבמטפסב ךרענ רקסה
.םיפתתשמ 700 םע ונרתונ רבד לש ופוסב ,ונלביקש תובוגתה 764 ךותמ

“I work all night, I work all day, to pay the bills 
I have to pay. Ain't it sad”  Abba, 1976

 ףוג ידי לע רישי ןפואב השענ אל רקסה - עוצקמ ישנאמ ונדמלו ונלאש ,ונצעייתהש תורמל :10 לדוגב תונטק תויתוא
.עוצקמ ישנא ידי לע אל ךא תנתינה רתויב הבוטה הרוצב רבעומ עדימה ,ךכל םאתהב .םינותנ תגצהבו חותינב עצקמתמה
 (; םילסקיפ טעמ אל הפ ונזקה תאז לכב ,Startup Designersל אלמ טידרק םע קר השרומ רקסה ףותיש ,בגא

?רקסה יפתתשמ לש )לטייט( דיקפתה תרדגה המ

UI)( לאו׳זיו בוציע

 טקדורפ בוציע
UX/UI

75 | 10.7%

495 | 70.7%

40 | 5.7%
גניטקרמ בוציע

75 | 10.7%
UX)( ןויפיא

תי/טסיעוציב
15 | 2.1%

 אל םידיקפתו ,רסח הטאד ,ןיקת אל עדימ לע תועיבצמש תוילמונא וללכש תובוגת ונלספ ?לספנ המ זא
 םישנא 3 קרו רחאמ ״ןשקדורפ טסופ״ לטייטה לע ונרתיו הנשהש תוארל ולכות ,אמגודל .רקסל םיטנוולר
 תיווח ירקוחכ םמצע תא ורידגה םישנא 8 קרו רחאמ ,ףסונב .הז םוחתב םיקסועכ םמצע תא ורידגה
 .תומוד דואמ תובושת הללכש ״UX ןויפיא״ תירוגטקל וז הירוגטק ןיב ונרביח ,שמתשמ



הדובעה קוש
 איהש יפכ הדובעה קוש תוגלפתה תא קמועל רתוי ןיבנ ואוב ,רכשה לע רבדנש ינפל עגר
.הדובעב גרדו ןויסינ תונש ךרד ,דיקפתמ לחה .ונלש רכשב תגצוימ

 ופתתשה םירבגמ םישנ רתוי
 םישנ ןה הנשה רקסה לע תונועהמ 62.3%

.הרבעש הנשב 60.8% תמועל

 םישנ 15 אמגודל( םיזוחא םוקמב םימלש םירפסמ וארתשכ רקסה ךלהמב
.םינועה ןיב םירבגו םישנ לש הווש אל סחי שיש ןובשחב וחק ,)םירבג 10ו

היילעב UI/UX יבצעמ
 תא םירידגמ הנשה רקסה לע םינועהמ 70.7%

 60.6% תמועל ,UI/UX יבצעמכ םמצע
.הרבעש הנשב רקסה לע םינועהמ

 

לוהינל עיגהל םינש 8
.33 אוה רקסה ינוע לש עצוממה ליגה

.29 אוה םירוינו׳ג םיבצעמל עצוממה ליגה

.37 אוה םילהנמל עצוממה ליגה

ילוהינ דיקפתב םירבג רתוי
 םיאלממ הנשה רקסה לע ונעש םירבגהמ 16%

.םישנהמ 10.3% תמועל ,ילוהינ דיקפת

רדגמ יפל הקולחב )לטייט( דיקפת תרדגה

200 100300 250 150 50 0

UI/UX טקדורפ בוציע

UX - ןויפיא

UI - לאו׳זיו בוציע

גניטקרמ בוציע
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םירבגםישנ
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םירוינו׳ג םה םירבגהמ 8.2% ,דגנמ
.םישנהמ 14.6% תמועל )םיליחתמ םיבצעמ(

םינועה רפסמ



הדובעה קוש
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הדובעה קוש
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ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(

וידוטס זיירפרטנא
)שיא +1000(

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

/ינידמ ףוג
יתלשממ

 תרבחת/יאמצע
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ןויסינ תונשל סחיב הדובע םוקמ
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ותעפשהו הנורוקה רבשמ
 ועפשוה םישנא המכ ןחבנ אבה קלחב .הדובעה קוש רובע הליגר הנש התיה אל וזה הנשה
.םייפיצפס הדובע תומוקמב וא םידיקפתב רתוי העגפ הנורוקה םאהו הנורוקה רבשממ

989EFF

By Startup Designersותעפשהו הנורוקה רבשמ | 4

 העיפשה אל הנורוקה
ונתיברמ לע תיתקוסעת

  .רבשמהמ ללכ ועפשוה אל םיפתתשמהמ 70%כ
 םוקמ תא ודביא 10% ,תחפוה 13%כ לש רכשה
 .ת״לחל ואצוה 7%ו םתדובע

תיבהמ םידבוע םישנאה תיברמ

הדובע םוקמ ותואב םיראשנ

 תיתקוסעת ועפשוה רקסב םיפתתשמהמ 30%
 ת״לח ,רכש תדירי ווח ,רמולכ .הנורוקה רבשממ
 םוקמ ותואב ורתונ 50% םכותמ .ןירוטיפ וא
שדח הדובע םוקמ םישפחמ ןיידע 23%ו הדובע

הדובע תאיצמל םישדוח 3
 תובקעב שדח הדובע םוקמ ושפיח םישנא 54

 חקלש עצוממה ןמזה .הזכ ואצמ רבכו הנורוקה
 .םישדוח 3 אוה שדח םוקמ אוצמל םהל

.רבשמה זאמ תיבהמ םידבוע 47.5%כ
 ,דרשמהמו תיבהמ בלושמ ןפואב םידבוע 38.4%כ
 .דרשמהמ אלמ ןפואב םידבוע 14.1% קרו

?הנורוקה תובקעב עפשוה םכלש רכשה ךיא
 הנורוקה רבשממ תיתקוסעת ועפשוהש םישנאה 30% תא גציימ אבה ףרגה*

תיבהמ אלמ ןפואב

דרשמהו תיבה לש בוליש

47.5%

38.4%

הלע רכשה
50%

דרי רכשה
20% איה תעצוממה רכשה תדירי22%

דרי רכשה

28% איה תעצוממה רכשה תיילע
הלע רכשה

הנתשה אל
28%

הלע רכשה
51.9%

דרי רכשה
23.7%

הנתשה אל
24.4%



ותעפשהו הנורוקה רבשמ
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תי/טסיעוציבגניטקרמ בוציעUI לאו׳זיו בוציעUX ןויפיאUI/UX טקדורפ בוציע

 םוקמ תא יתדביא
ילש הדובעה

 יתוא ואיצוה
םולשת אלל השפוחל

 ,הדובע םוקמ ותואב יתראשנ
תחפומ רכש םע לבא

 ילע עיפשה אל
תיתקוסעת

 םוקמ תא יתדביא
ילש הדובעה

 יתוא ואיצוה
םולשת אלל השפוחל

 ,הדובע םוקמ ותואב יתראשנ
תחפומ רכש םע לבא

 ילע עיפשה אל
תיתקוסעת

לטייטל סחיב םכלש הרשמה לע עיפשה הנורוקה רבשמ ךיא

הרבחה גוסל סחיב םכלש הרשמה לע עיפשה הנורוקה רבשמ ךיא

וידוטס ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

 תרבח
םיטקייורפ

זיירפרטנא
)שיא +1000(

/ינידמ ףוג
יתלשממ

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(

0

50%

75%

25%

100%



רכש ינותנ
.ונבור תא תוקיסעמש תולאש ולא ?האבה הרשמב שקבל המכ ?קיפסמ םיחיוורמ ונחנא םאה
.דועו הלכשהל ,הרבחה םוקימל ,דיקפתל ,הדובעה םוקמל סחיב רכשה לע רבדנ אבה קרפב

רדגמו לטייט יפל תורוכשמ לש ןוילע ןורישע עצוממ

25 50 75 1000

989EFF
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תי/טסיעוציבגניטקרמ בוציעUI לאו׳זיו בוציעUX ןויפיאUI/UX טקדורפ בוציע

)םייאמצע אלל( דבלב םיריכשלו הרשמ 100%ב םידבועל םיסחייתמ הז קרפב רכשה ינותנ לכ*

31,129

41,050

17,750

21,666 23,287

15,250

11,000

14,500

35,333 35,280

רתוי םיחיוורמ םירבג
 .21,396 אוה םירבגל עצוממה רכשה
 .17,072 אוה םישנל עצוממה רכשה
 לש רעפ תמועל ,25.3% לש רעפב רבודמ

 .הרבעש הנשב רקסב וניארש 19.5%

 םיחיוורמ העפשה םע םירבג
רתוי הברה-הברה

 תמר תא ורידגהש םישנל עצוממה רכשה
 אוה רתויב ההובגכ הרבחב ןהלש העפשהה

 תמר התוא םע םירבגל עצוממה רכשה .17,483
.50% לש לדבה ,26,296 אוה העפשה

UI/UX יבצעמל רכשב תוביצי
 אוה הנשה UI/UX יבצעמל עצוממה רכשה

 וניארש יפכ עצוממ רכש ותוא טעמכ ,20,193
.20,322 :הרבעש הנשב

םייתנש רחאל רכשב הציפק
 ןויסינ תונש 0 םע םיבצעמל עצוממה רכשה
 רבכ ןויסינ תונש 2 םע םיבצעמ .9,600 אוה
.15,041 עצוממב םיחיוורמ
.רכשב 56.7% לש הילע יהוז
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 תיברמו רחאמ םינוע הברה לע ססובמ הפ הטאדה
ןויסינ תונש 10ל הנש ןיב םע ויה םיפתתשמה

 ךכ ,דבלב םידדוב םינוע ויה ןויסינ תונש 22ל 16 ןיב
לבגומ ןובריעב הלאה םירפסמה תא תחקל שיש

רכש ינותנ

רדגמו לטייטל סחיב ינויצח+עצוממ רכש*
עצוממ רכשינויצח רכש

רדגמו ןויסינ תונשל סחיב ינויצח רכש
םירבגםישנ

0

25,000

30,000

10,000

5,000

15,000

20,000
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 םירבג 176-ו םישנ 254
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UX ןויפיא
 םירבג 30-ו םישנ 35

21,000

21,698
24,752

26,000

UI לאו׳זיו בוציע
 םירבג 12-ו םישנ 47

11,000

11,125
11,500

13,129

גניטקרמ בוציע
 םירבג 12-ו םישנ 19

11,000

12,006

11,000

13,142

תי/טסיעוציב
 םירבג 3-ו םישנ 4
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8,707
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רקסה יאלממ ןיב תורוכשמה ךס לש עצוממה = עצוממ רכש  |  ונממ תוחפ םתיצחמו ונממ רתוי םירכתשמ םידבועהמ תיצחמ = ינויצח רכש*



רכש ינותנ
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הדובע םוקמל סחיב ינויצח+עצוממ רכש

גרדל סחיב ינויצח+עצוממ רכש*
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וידוטס
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 םירבג 37-ו םישנ 72

ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

16,750

18,272

 םירבג  22-ו םישנ 54

 תרבח
םיטקייורפ

12,000

13,210

 םירבג 54-ו םישנ 99

זיירפרטנא
)שיא +1000(

22,000

23,855

 םירבג 3-ו םישנ 17

/ינידמ ףוג
יתלשממ

14,500

14,920

 םירבג 68-ו םישנ 90

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

20,750

21,155

 םירבג 43-ו םישנ 56

ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(

20,000

20,583
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 םירבג 100-ו םישנ 162

21,875
21,935

 םוקמב ינא
עצמאב בוט
 םירבג 96-ו םישנ 166

16,983

17,000

םייניב גרד לוהינ
Middle Management

 םירבג 33-ו םישנ 41

27,000

27,236

ריכב לוהינ
Executive

 םירבג 9-ו םישנ 4

30,000

33,000

 םירבג 21-ו םישנ 64

ה/ליחתמ 
Junior

10,000

11,478

עצוממ רכשינויצח רכש

עצוממ רכשינויצח רכש
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הרבחה םוקימל סחיב ינויצח+עצוממ רכש
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עצוממ רכשינויצח רכש

 .תיבהמ םידבוע עגרכ םתא םא םג ,הרבחה לש םיישארה םידרשמה םוקימל וסחייתת :התיה וז הלאשב היחנהה
.לארשיב םיאצמנ םתאש וליפא ל׳׳וח םושרל רשפא ,לארשיב דרשמ ןיא הרבחל םא

 םירבג 130-ו םישנ 198

ביבא לת

20,000

20,857

 םירבג 15-ו םישנ 18

ץראה ןופצ

15,000

16,337

 םירבג 5-ו םישנ 19

התביבסו םילשורי

13,000

13,648

 םירבג 10-ו םישנ 5

ץראה םורד

12,000

14,813

 םירבג 68-ו םישנ 111

)א״ת אל( ןורשהו ןד שוג

17,750

18,749

 םירבג 6-ו םישנ 8

ל׳׳וח

24,946

25,000

הדובעב םיכילהת לע העפשהה תלוכיל סחיב ינויצח+עצוממ רכש

0

25,000

10,000

5,000

15,000

20,000

תינוניב העפשה
 םירבג 61-ו םישנ 125

הטעומ העפשה
 םירבג 31-ו םישנ 51

הלודג העפשה תלוכי
 םירבג 91-ו םישנ 119

דואמ הלודג העפשה תלוכי
 םירבג 4-ו םישנ 16 םירבג 47-ו םישנ 54

ללכ העפשה אלל

20,000

20,659

20,000

22,131

12,250

15,525
16,100

17,128 18,000

18,615

עצוממ רכשינויצח רכש

 םישנא טעמ שיש רחאמ
 וז ל׳׳וחו ,וז הצובקב
 - הבחר דואמ הרדגה

 הפ רכשה תא תחקל שי
לבגומ ןובריעב



רכש ינותנ

תימדקא הלכשהל סחיב ינויצח+עצוממ רכש
עצוממ רכשינויצח רכש

הדועת ידומילל סחיב ינויצח+עצוממ רכש
עצוממ רכשינויצח רכש
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0

25,000

10,000

5,000

15,000

20,000
20,000

15,500

16,571

וז הצובקב םישנא 128

ראות אלל

וז הצובקב םישנא 107

עגרכ תיטנדוטס
בוציעה םוחתב

7,200

8,567

וז הצובקב םישנא 358

ןושאר ראות םע
בוציעה םוחתב

20,000

20,606

וז הצובקב םישנא 41

ינש ראות םע
בוציעה םוחתב אל

22,583

22,750

וז הצובקב םישנא 17

ינש ראות םע
בוציעה םוחתב

22,000

23,478

0

25,000

10,000

5,000

15,000

20,000

וז הצובקב םישנא 108

הדועת ידומיל םע
ןושאר ראות ילב

16,126

15,500

וז הצובקב םישנא 32

הדועת ידומיל םע
ינש ראות םע

20,000

20,484

וז הצובקב םישנא 195

הדועת ידומיל םע
ןושאר ראות םע

18,000

18,643



רכש ינותנ
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רדגמו תוחקמתהל סחיב ינויצח+עצוממ רכש
עצוממ רכשינויצח רכש

0

25,000

10,000

5,000

15,000

20,000

אל
 םירבג 144-ו םישנ 218

20,000

21,685

18,000

18,280

יתרשפתה ףוסב לבא ,ןכ
 םירבג 60-ו םישנ 135

18,000

18,858

17,277

17,500

חילצה הזו ,ןכ

24,000

24,633

18,000

19,704

 םירבג 55-ו םישנ 84

60% 40% 20% 0

אל

חילצה הזו ,ןכ

יתרשפתה ףוסב לבא ,ןכ

19656%

50 %

19%

21%

23%

31%

רדגמל סחיב רכשה לע םתחקמתה םאה
םירבגםישנ



רכשו הרשמ ףקיה
 תופצל םילוכי ונחנא המכו ?רדגמ לע ססבתהב הנתשמ תחפומ הרשמ ףקיהב הדובע םאה
.אשונב םיניינעמ םינותנ המכ םכינפל ?האלמ הרשמב םידבוע אל ונחנאשכ חיוורהל

0
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הרשמ יזוחאל סחיב ינויצח+עצוממ רכש

0

15,000

20,000

5,000

10,000

הרשמ 80%
וז הצובקב םישנא 35

הרשמ 75%
וז הצובקב םישנא 20

הרשמ 100%
וז הצובקב םישנא 14וז הצובקב םישנא 615

הרשמ 50%

8,750

10,285

19,000

19,638

16,000

16,083

9,000

11,922

עצוממ רכשינויצח רכש

)םייאמצע אלל( דבלב םיריכשל םיסחייתמ הז קרפב רכשה ינותנ לכ*

האלמ הרשמב םירבג רתוי
 םידבוע רקסה לע ונעש םירבגהמ 93.4%כ
.םישנהמ 84% תמועל ,האלמ הרשמב

.
 םירבגהמ 88.4% ,הרבעש הנשה לש רקסב
.האלמ הרשמב ודבע

 םישנו םירבג ,הרשמ 80%ב
 רבדה ותוא טעמכ םיחיוורמ

 הרשמ 80%ב םירבגל עצוממה רכשה
 זוחא ותואל עצוממה רכשה .15,240 אוה
.15,438 אוה םישנל הרשמ



רכשהמ קופיס
.ונלש יוושל הכרעה ונל ןתונ ונלש רכשה .ןובשחל סנכנש ףסכהמ רתוי הברה אוה רכש
 ןוחטיבבו תימדתב עגפי ,םיחיוורמ ונחנאש המכו ונל עיגמש םיבשוח ונחנאש המ ןיב לודג רעפ
?ונלש רכשהמ םיקפוסמ ונחנא המכ דע זא .תחפת הדובעהמ קופיסה תשוחתו ונלש

989EFF
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0

100

200

300

הצורמ אל
 ינא לבא רתוי יל עיגמ

הז םע רדסב

הצורמ דואמ
 ההובג רתוי ילש תרוכשמה

!ייאי ,יתיפיצש הממ

ללכב הצורמ אל
 הכומנ רתוי הברה איה

יל עיגמש הממ

וילע םתחקמתה םאהל סחיב םכלש רכשהמ םיצורמ םתא םאה

37%

יתרשפתה ףוסב לבא ,יתחקמתה ןכ חילצה הזו ,יתחקמתה ןכיתחקמתה אל

 תוצורמ תוחפ םישנ
ןהלש רכשהמ
 ןהש ורמא םישנהמ 19.5%כ
 ,ןהלש רכשהמ תוצורמ אל דואמ
.םירבגהמ 9.4% תמועל

 םה UX ינייפאמ
רתויב םיצורמה
 UX-ה ינייפאממ 54.1%כ
 דואמ םיצורמ וא םיצורמ
 םהירחא .םהלש רכשהמ
.UI/UX-ה יבצעמממ 49.6%כ

 דובעל הווש
זיירפרטנאב
 םידבועש םינועהמ 58.6%כ
 םהש ורמא זיירפרטנאב
 דואמ םיצורמ וא םיצורמ
.םהלש רכשהמ

  רפסמ
םינועה

הצורמ
 תא קוידב יתלביק

יתיצרש המ



רכשהמ קופיס
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0

50%

75%

25%

100%

תי/טסיעוציבגניטקרמ בוציעUI לאו׳זיו בוציעUX ןויפיאUI/UX טקדורפ בוציע

ללכב הצורמ אל
 יל עיגמשמ הכומנ רתוי הברה

 הצורמ אל
רדסב לבא רתוי יל עיגמ

 הצורמ
יתיצרש המ קוידב

 !הצורמ דואמ
!ייאי ,יתיצרשמ רתוי יתלביק

ללכב הצורמ אל
 יל עיגמשמ הכומנ רתוי הברה

 הצורמ אל
רדסב לבא רתוי יל עיגמ

 הצורמ
יתיצרש המ קוידב

 !הצורמ דואמ
!ייאי ,יתיצרשמ רתוי יתלביק

הדובעה םוקמל סחיב םכלש תרוכשמהמ םיצורמ םתא המכ

לטייטל סחיב םכלש תרוכשמהמ םיצורמ םתא המכ

וידוטס ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

 תרבח
םיטקייורפ

זיירפרטנא
)שיא +1000(

/ינידמ ףוג
יתלשממ

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(

0

50%

75%

25%

100%



תובטהו השפוח
 .םכלש הקסעהה הזוח ךותמ דחא רוטקפ קר אוה ישדוחה רכשה לש םוכסה
 ןויארב םתאשכ .תובטהו תוינמ ,שפוח ימי תועצמאב םג ילכלכ ךרע םיקפסמ הדובע תומוקמ
.םכלש םיאנתה תא רפשל ליבשב תובטהה לע םג ןתמו אשמ תושעל ורכזת ,הדובע

989EFF
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12-מ תוחפ

 טקדורפ בוציע
UX/UI

11.3%

495 | 70.7%

8.9%
26-ל 22 ןיב

10.9%
םיצורש המכ ,הריפס ןיא

21-17 ןיב

17-12 ןיב

29.6%

39.1%

?הנשב םילבקמ םתא השפוח ימי המכ

ףיכ ימי רתוי :הנורוקה ףא לע
הרבעש הנשה תמועל הנשה

 םיפתתשמהמ 50.4%כ הרבעש הנשב
 ,הדובעב ףיכ ימי םהלצא שיש ודיעה
 .הנשה 57% תמועל

תוינמ םילבקמ םיבצעמ רתוי

 םיפתתשמהמ 34.7% הרבעש הנשב
 ,תויצפוא וא תוינמ םילבקמ םהש ודיעה
 .הנשה 50.2% תמועל

!שפוח ימי רתוי

 םיפתתשמהמ 19.8%כ הרבעש הנשב
 .הנשב שפוח ימי הטמו 12 םהל שיש ורמא
 םילבקמ 11.3% קר הנשה תאז תמועל

 .הטמו םימי 12

התיבה יעוצקמ דויצ :שדח

 ולקתנ םיבצעמ 23.9%כ הנורוקה תובקעב
 יפסכ רזחה :תמלתשמו השדח הבטהב
.התיבה יעוצקמ דויצל



תובטהו השפוח

 :םימעפ רפסמ רקסב ורכזוהש תופסונ תובטה

תועסה ,םידומילו תויומלתשה ,הדובעהמ ןופלט ,םיגחו תדלומוי תונתמ
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?םכלש הדובעה םוקממ םילבקמ םתא תובטה הזיא

473 /לכוא סיטרכ
לכוא רדח

313 םייעוצקמ םיסנכ

379  וא םוזב( ףיכ ימי
)!םינפ לא םינפ

159  דויצל יפסכ רזחה
התיבה יעוצקמ

151 /13 תרוכשמ
יתפוקת סונוב

201  ףסונב לכוא
םיירהצל

334 תוינמ/תויצפוא

216 /טרופס ירועיש
רשוכ רדח

500 תומלתשה ןרק

272 תואירב חוטיב

75
 ל׳׳וחב תושפוח
הרבחה םע

400 300500 200 100 0



טקדורפה ת/בצעמ דיקפת
 .טקדורפ בוציעב םיקסועש םישנאב תיתועמשמ הילע שיש הכ דע וניאר
.ללוכ הז דיקפתש תוירחאה ימוחת לע רבדנ בורקה קרפב

989EFF
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114 Design Thinking

 Design sprints121

78(CSS+HTML) דוק תביתכ

395 תוגצמ תיינב

Design system403 תיינב

163רויא

362םינוקייא בוציע

168היצמינא/ןשומ

183טקדורפו היגטרטסא יכמסמ

?בוציעו רקחמל רבעמ הדובעב םכתא תוקיסעמ יכהש תויוליעפה ןהמ

)UI/UX( טקדורפ יבצעמכ םמצע תא ורידגהש םישנא 495-ה לע םיססבתמ הזה קרפב םינותנה לכ*

הובג רתוי רכש = בוציע תוחפהעפשה רתוי ילעב םירבג

םיעיפשמ UI/UX יבצעמ

 תלוכי םהל שיש ודיעה םירבגהמ 20.7%כ
 ,הרבחב םיכילהת לע ההובג דואמ העפשה
.םישנהמ 14.9% תמועל

 ןמז תוחפ םישידקמ UI/UX יבצעמש לככ
.הלוע םהלש עצוממה רכשה הככ ,בוציעל

 םישידקמ םהש ודיעהש םיבצעמ
 ,ומצע בוציעל םהלש ןמזהמ 100%

.19,042 עצוממב םיחיוורמ
 ,21,310 עצוממב םיחיוורמ םה ןמזהמ 50%ב
.25,363 עצוממב םיחיוורמ םה הרשמ 25%בו

 העפשה םהל שיש םידיעמ UI/UX יבצעמ
 םכותמ 19.5% ,הרבחב םיכילהת לע הבורמ
 .רתויב ההובגה העפשהה תלוכי תא ונמיס



טקדורפ ת/בצעמה דיקפת
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 םכלש ןמזהמ זוחא המכ
?בוציעל שדקומ

 םכלש ןמזהמ זוחא המכ
?רקחמל שדקומ

הדובע םוקמל סחיב הרבחב םכלש העפשהה תלוכי יהמ

0

250

100

50

150

200

3
תינוניב העפשה

2
הטעומ העפשה

4
הלודג העפשה תלוכי

5
דואמ הלודג העפשה תלוכי

1
ללכ העפשה אלל

וידוטס

)שיא 30 דע( ןטק פאטראטס

)שיא 100-30( ינוניב פאטראטס

)שיא 1000-100( הלודג רצומ תרבח

)הלעמו שיא 1000( זיירפרטנא

יתלשממ/ינידמ ףוג

םיטקייורפ תרבח

0

200

100

50

150

250

300

25% 
ןמזהמ

318

75% 
ןמזהמ

7

100% 
ןמזהמ

2

0% 
ןמזהמ

116

50% 
ןמזהמ

52

  רפסמ
םינועה

0

200

100

50

150

250

300

25% 
ןמזהמ

75% 
ןמזהמ

100% 
ןמזהמ

0% 
ןמזהמ

50% 
ןמזהמ

1

47

166

211

70



יעוצקמ חותיפ
.ונלש הריירקה םודיקו יעוצקמ חותיפב ןמז רתוי עיקשהל ונתיאמ הברה הליבוה הנורוקה
.רקסה יפתתשמ תא םיניינעמ יכהש םילכהו םירושיכה לע רבדנ בורקה קרפב

989EFF
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?הבורקה הנשב חתפל םיצור םתייה יכה םירושיכ וליא

300400 200 100 0

150דוק תביתכ

193היצמינא

257םישדח בוציע ילכ

143רויא

421שמתשמ תיווחו רקחמ

308להק לומ הגצהו רוביד

UI176 בוציע

370תיגטרטסא הבישח

158 תווצ תדובע

173תילגנאב תוחסנתה

Design thinking165

Design systems221

Business254-ה תנבה

76קוויש

307תיביטנגוק היגולוכיספ

196

םיקחשמ בוציעו םינותנ תיימדה ,יפוק ורקימ ,רקחמ ילכ ,הטאד חותינ ,AR/VR ,דמימ תלת ,תווצ לוהינ :ויה ורכזוהש םיפסונ םירושיכ

תקזחתמ המגיפ
 10 םוקמב התיה המגיפ
 הנש םילכה תמישרב
 רבכ הנשה לבא ,הרבעש
.4 רפסמ םוקמל הספיט

תשלחנ ׳צקס
 56.5%כ הרבעש הנשב
 תמועל ,׳צקסל ועיבצה
הנשה 49.2% קר
.14.8% לש הדירי יהוז

פוטב רוטיירטסוליא
 םייתנשל המודב הנשה םג
 אוה רוטיירטסוליא ,תומדוקה
 הברה יכהש ילכה ןיידע
.וב םידבוע םיבצעמ



יעוצקמ חותיפ
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?םישמתשמ םתא םייעוצקמ םילכ וליאב

400600 200 0

Anima26

Google Slides292

Protopie7

Invision Studio17

Photoshop494

Power Point210

Webflow73

Whimsical4

Sketch376

Adobe XD233

Balsamiq18

Figma342

Visio5

Zeplin281

Principle85

Framer9

Flinto9

After Effects228

Invision 244

Illustrator505

Indesign196

Miro18

8 Abstract

Axure107

 :םימעפ רפסמ רקסב ורכזוהש םיפסונ הדובע ילכ

Elementor, Notion, Avocode, Slack, Userzoom, Keynote



 .היופצ אלו ,תינעבות ,השק התיה 2020 תנש
.חתפתהלו חומצל םילוכי ונחנא תושק תופוקתב םג ,רקסב וניארש ומכ לבא
 ,2021 לש רקסב הנורוקל בוש סחייתהל ךרטצנ אלש הווקמ שממ ינא
:םינורחאה םישדוחב ונתיאמ הברה ךכ לכ הקיסעהש הלאשה הנה - זא דע לבא
?םכילע הרבעש הנורוקה תפוקת תא םירידגמ םתייה ךיא

  NSYNC, 2000

😳
דורשלב יתקסעתה ,יללכב 

 טקדורפ בוציע
UX/UI

15.3%

495 | 70.7%

10.9%

"
!!!טרופס

13.6%

#
תועצקמתהו הדימל 

$

הלתשמ תיבב יתחתפ 
9%

%

הדובע - הדובע

&

הליכאו לושיב

31.2%

20%

Startup Designers רובע גרבצלז ריש ידי לע ןכוה רקסה
:רדסב רקס היהי הז לכה ךסש אדוול ורזעש םימיהדמה םישנאה )!!!(לכל הדות
 ,םעונ ישיל ,רטסיימקוטש הניא ,ןיטנרולפ לט ,ריאמ ידע ,ןוריל ןר ,קוט לעי ,ןדיא ןח ,וני׳ג ירמע
 !דועו ,ןימופ זר ,ףזיש סדה ,גרובנינ לכימ

,םכנמזמ םתעקשהו רקסה תא םתאלימש ,םכל הדות ןומה
:ל וסנכ הליהקה לע םיפסונ םיטרפל

http://www.startupdesigners.co/
 םירישעו םישלחל הז m יכ#

“Bye bye bye, bye bye”
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