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ָרבָד חַתֵּפ
 תניחבמ ןה ,קושה לומ םכבצמ תא ןיבהל םכל רוזעל דעונ םכינפלש רקסה
.הדובעהמ קופיסו תיעוצקמ תוחתפתה ,בוציע לוהינ ,הדובע ילגרה תניחבמ ןהו רכש
Startup Designers.  תליהק רובע גרבצלז ריש ידי לע 2021 רבמטפסב ךרענ רקסה
.םיפתתשמ 797-ל ונמצמצ רבד לש ופוסב ,רקסב םיפתתשמה 811 ךותמ

 אל םידיקפתו ,רסח הטאד ,ןיקת אל עדימ לע תועיבצמש תוילמונא וללכש תובוגת ונלספ ?לספנ המ זא
 םג ונאצוהו )שיא 6( םייאמצע רקסב לולכל אל ונטלחה הנשהש תוארל ולכות ,אמגודל .רקסל םיטנוולר
 .״בוציעה םוחתמ אל״ םהש ומשרש םישנא

 לע רישי ןפואב השענ אל רקסה - םינותנה תגצה םוחתב םיליבומ עוצקמ ישנאמ ונדמלו ונלאש ,ונצעייתהש תורמל :תואנ יוליג
 ישנא ידי לע אל ךא תנתינה רתויב הבוטה הרוצב רבעומ עדימה ,ךכל םאתהב .םינותנ תגצהבו חותינב עצקמתמה ףוג ידי

.Startup Designers-ל גויתו אלמ טידרק םע קר השרומ רקסה ףותיש .עוצקמ

“You never give me your money
You only give me your funny paper

And in the middle of negotiations
You break down”  The Beatles, Abbey Road

?רקסה יפתתשמ לש )לטייט( דיקפתה תרדגה יהמ

תי/טסיעוציב
9 | 1%

71 | 9%
גניטקרמ בוציע

UI)( לאו’זיו בוציע
 68 | 8.5%

שמתשמ תיווח רקחמ
13 | 1.5%

 טקדורפ בוציע
UX/UI

543 | 68%

93 | 12%
UX)( ןויפיא
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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 64%

.םייתנש ינפל 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 10-ו

תורשמ תוגלפתהב םייוניש
 תיווח ירקוחכ םמצע תא ורידגה םישנא 13

 תאז תמועל .הרבעש הנשב 7 תמועל שמתשמ
.םישנא 7-ל דרי םיטסיעוציבה רפסמ הנשה

 

םינש תכורא הריירק
.34 אוה רקסה ינוע לש עצוממה ליגה

.30 אוה םירוינו׳ג םיבצעמל עצוממה ליגה

.35 אוה םיסונמ םיבצעמ לש עצוממה ליגה

.42 אוה )exec( ריכב לוהינל עצוממה ליגה

ילוהינ דיקפתב םירבג רתוי
 םיאלממ הנשה רקסה לע ונעש םירבגהמ 22%

.םישנהמ 16% תמועל ,ילוהינ דיקפת
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 םע םמצע תא ורידגה םירבגהמ 30% ,דגנמ
.םישנהמ 35% תמועל ,לוהינ אלל בר ןויסינ

רדגמ יפל הקולחב )לטייט( דיקפת תרדגה
םירבגםישנ

200 100300350 250 150 50 0

UX/UI טקדורפ בוציע

UI - לאוזיו בוציע

UX - ןויפיא

גניטקרמ בוציע

שמתשמ תיווח רקחמ

תי/טסיעוציב
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17

50

21
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4

2

 ,םיטסיעוציבכ םמצע תא ורידגהש םישנא לש ךומנה רפסמה תובקעב
 .וזה הירוגטקל סחייתנ אל ונחנא רקסה ךשמהב



הדובעה קוש
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לוהינ אלל בר ןויסינ 
 Senior / Lead

 םוקמב ינא
עצמאב בוט

םייניב גרד לוהינ
Middle Management

ריכב לוהינ
Executive

 םירבג 44-ו םישנ 116 םירבג 80-ו םישנ 161 םירבג 100-ו םישנ 155 םירבג 53-ו םישנ 69 םירבג 9-ו םישנ 10

ה/ליחתמ 
Junior

ןויסינ תונשל סחיב הדובעב גרד

1

3

7

9

15

ןויסינ תונש
)ינויצח(

0

4

2

6

יתלשממ/ינידמ ףוג ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(

ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

םיטקייורפ תרבח זיירפרטנא
)שיא +1000(

 םירבג 49-ו םישנ 75 םירבג 45-ו םישנ 81 םירבג 80-ו םישנ 136 םירבג 73-ו םישנ 101

 םירבג 16-ו םישנ 38 םירבג 0-ו םישנ 8 םירבג 23-ו םישנ 72

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

וידוטס

22

44

55

6

 ןויסינ תונש
)ינויצח(

ןויסינ תונשל סחיב הדובע םוקמ



 לבא רתוי םיחיוורמ םירבג
 םצמטצמ רעפה

 .22,856 אוה םירבגל עצוממה רכשה
 .19,454 אוה םישנל עצוממה רכשה
 לש רעפ תמועל ,17.4% לש רעפב רבודמ

 .הרבעש הנשב רקסב וניארש 25.3%

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

 עוצקמב עצוממה רכשהמ היילע ,21,810
 לש עצוממה רכשה .20,971 :הרבעש הנשב
.5.2%ב םירבג לשו 6.6%ב הלע םוחתב םישנ

 הפ ונדקמתה ךא ,םירחא םימוחתמ םיבצעמל רכש תויולע ויהש ןייצל שי
.רקסה לע םינועה תיברמ םהו רחאמ UX/UI יבצעמב

  ךרדה תליחתב רכשב היילע
 ןויסינ תונש ספא םע בצעמל עצוממה רכשה

.12,271 ןויסינ הנש םעו 11,350 אוה

 םע םיבצעמל עצוממה רכשה ,הנש ינפל רקסב

.9,600 היה ןויסינ תונש ספא

הדובע םוקמ ףילחהל םלתשמ
 םודיק ךלהמב םהלש רכשה תא םילעמ םירבג
 15% תמועל עצוממב 14%-ב הדובעה םוקמב
 ןיב םהלש רכשה תא םילעמ םירבג .םישנל
.םישנל 42% תמועל 38%-ב הדובע תומוקמ

רכש ינותנ
 תולאש ולא ?שקבל האלעה הזיא ?האבה הרשמב שקבל המכ ?קיפסמ םיחיוורמ ונחנא םאה
.דועו הלכשהל ,םוקימל ,דיקפתל סחיב רכשה לע רבדנ אבה קרפב .ונבור תא תוקיסעמש
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)םייאמצע אלל( דבלב םיריכשלו הרשמ 100%-ב םידבועל םיסחייתמ הז קרפב רכשה ינותנ לכ*

רדגמו לטייט יפל תורוכשמ לש *ןוילע ןורישע עצוממ
םירבגםישנ

0

40,000

20,000

10,000

30,000

50,000

UX/UI טקדורפ בוציע

36,583
39,133

UX ןויפיא

38,400
41,000

UI לאו׳זיו בוציעשמתשמ תיווח רקחמ גניטקרמ בוציע

28,167
26,000

34,500
36,000

26,250

21,167

 .רתויב הובגה רכשה ילעב םיפתתשמהמ 10% לש רכשה עצוממ = ןוילע ןורישע עצוממ
.רקסה ךשמהב םינותנהמ יתועמשמ ןפואב רתוי םצמוצמ הז ףרגב םיפתתשמה רפסמש ןובשחב תחקל שי
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 לטייטל סחיב *ינויצח+עצוממ רכש
עצוממ רכשינויצח רכש

עצוממ רכשינויצח רכש

הדובעה םוקמל סחיב ינויצח+עצוממ רכש
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  ונממ תוחפ םתיצחמו ונממ רתוי םירכתשמ םידבועהמ תיצחמ = ינויצח רכש  | רקסה יאלממ ןיב תורוכשמה ךס לש עצוממה = עצוממ רכש *

0

25,000

30,000

10,000

5,000

15,000

20,000

שמתשמ תיווח רקחמ
םירבג 4-ו םישנ 8

⚠

 הנטק םיפתתשמ תצובק 
 םירבג 194-ו םישנ 312

גניטקרמ בוציעUX/UI טקדורפ בוציע
 םירבג 20-ו םישנ 44

UX ןויפיא
 םירבג 35-ו םישנ 54

UI לאו׳זיו בוציע
 םירבג 17-ו םישנ 46

21,000

23,300

28,150

12,000

14,250

21,810
22,856

26,958

14,050
15,178

0

25,000

10,000

5,000

15,000

20,000

 םירבג 14-ו םישנ 28 םירבג 14-ו םישנ 28
וידוטס וידוטס

 םירבג  22-ו םישנ 67 םירבג  22-ו םישנ 67

 תרבח
םיטקייורפ

 תרבח
םיטקייורפ

12,000

13,804

יתלשממ/ינידמ ףוג יתלשממ/ינידמ ףוג
םירבג 0-ו םישנ 6

⚠

 הנטק םיפתתשמ תצובק 

11,250
11,833

 םירבג 43-ו םישנ 65 םירבג 43-ו םישנ 65

ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(
ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

 םירבג 71-ו םישנ 98 םירבג 71-ו םישנ 98

זיירפרטנא
)שיא +1000(

זיירפרטנא
)שיא +1000(

 םירבג 78-ו םישנ 130 םירבג 78-ו םישנ 130

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(
הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

 םירבג 44-ו םישנ 75 םירבג 44-ו םישנ 75

ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(
ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(

23,000

21,000

23,000

16,500

11,000

24,563

21,266

23,272

18,866

11,462
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גרדל סחיב ינויצח+עצוממ רכש
עצוממ רכשינויצח רכש

עצוממ רכשינויצח רכש

הרבחה םוקימל סחיב ינויצח+עצוממ רכש
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0

40,000

10,000

20,000

30,000

35,000

28,000

24,000

11,000

17,500

36,944

27,386

24,289

11,988

18,072

לוהינ אלל בר ןויסינ 
 Senior / Lead

 םירבג 139-ו םישנ 162

 םוקמב ינא
עצמאב בוט
 םירבג 152-ו םישנ 166

םייניב / ליחתמ לוהינ
Middle Management

 םירבג 52-ו םישנ 61

ריכב לוהינ
Executive

 םירבג 103-ו םישנ 64 םירבג 9-ו םישנ 9

ה/ליחתמ 
Junior

0

30,000

10,000

20,000

⚠
 

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

לבגומ ןובריעב הפ רכשה

21,00021,349

 םירבג 152-ו םישנ 269

ביבא לת

15,500

18,720

 םירבג 9-ו םישנ 21

ץראה ןופצ

17,000
18,086

 םירבג 9-ו םישנ 13

הביבסהו םילשורי

24,863

22,818

 םירבג 7-ו םישנ 2
⚠

 הנטק םיפתתשמ תצובק 

ץראה םורד

23,500

27,775

 םירבג 10-ו םישנ 8

ל׳׳וחב

17,500

19,453

 םירבג 85-ו םישנ 156

)א״ת אל( ןורשהו ןד שוג

 .תיבהמ םידבוע עגרכ םתא םא םג ,עיגהל םירומא םתייה םהילא םידרשמה םוקימל וסחייתת :התיה וז הלאשב היחנהה
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 הלכשהל סחיב ינויצח+עצוממ רכש
עצוממ רכשינויצח רכש

רדגמו ןויסינ תונשל סחיב ינויצח רכש
םירבגםישנ
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0

25,000

10,000

5,000

15,000

20,000

25,50025,864

םירבג 7-ו םישנ 15

ינש ראות םע
בוציעה םוחתב

26,750
26,074

םירבג 10-ו םישנ 24

ינש ראות םע
בוציעה םוחתב אל

19,750
20,759

םירבג 118-ו םישנ 254

ןושאר ראות םע
בוציעה םוחתב

22,000
22,965

םירבג 25-ו םישנ 5

ראות אלל
הדועת ידומיל אללו

17,500

18,623

םירבג 39-ו םישנ 120

ןושאר ראות םע
הדועת ידומיל םעו

17,000

18,292

םירבג 68-ו םישנ 73

ראות אלל
הדועת ידומיל םע

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0ןויסינ תונש 10ןויסינ תונש 20ןויסינ תונש 30

27,000
26,000

32,375

18,500

22,000

17,500
20,000

22,000

27,000

11,000

25,000

34,000
33,000

29,500

33,000

40,000 40,000

10,000

13,250

17,000
18,000

23,250
25,000

21,500

25,000

28,000

31,000

33,500

39,000

34,000

27,000

40,000

12,300

42,000

םירבג 229-ו םישנ 427 םירבג 39-ו םישנ 38 םירבג 9-ו םישנ 8
⚠

 הנטק םיפתתשמ תצובק 
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הדובע תומוקמ ןיב רבעמב תעצוממה רכשה תיילע

עצוממ רכשינויצח רכש

הדובעה םוקמל סחיב דבלב םילהנמל ינויצח+עצוממ רכש
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0

50%

20%

10%

30%

40%

 םירבג 14-ו םישנ 28 םירבג 14-ו םישנ 28
וידוטס וידוטס

 םירבג  22-ו םישנ 67 םירבג  22-ו םישנ 67

 תרבח
םיטקייורפ

 תרבח
םיטקייורפ

יתלשממ/ינידמ ףוג יתלשממ/ינידמ ףוג
םירבג 0-ו םישנ 6

⚠

 הנטק םיפתתשמ תצובק 
 םירבג 43-ו םישנ 65 םירבג 43-ו םישנ 65

ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(
ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

 םירבג 71-ו םישנ 98 םירבג 71-ו םישנ 98

זיירפרטנא
)שיא +1000(

זיירפרטנא
)שיא +1000(

 םירבג 78-ו םישנ 130 םירבג 78-ו םישנ 130

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(
הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

 םירבג 44-ו םישנ 75 םירבג 44-ו םישנ 75

ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(
ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(

20%

10%

41%

49%

35%

29%

43%

0

40,000

10,000

20,000

30,000

םירבג 3-ו םישנ 4
⚠

 הנטק םיפתתשמ תצובק 

וידוטס וידוטס

15,00014,714

 םירבג 4-ו םישנ 11 םירבג 4-ו םישנ 11

 תרבח
םיטקייורפ

 תרבח
םיטקייורפ

19,000

22,333

 םירבג 7-ו םישנ 17 םירבג 7-ו םישנ 17

ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(
ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

30,000

27,958

 םירבג 15-ו םישנ 18 םירבג 15-ו םישנ 18

זיירפרטנא
)שיא +1000(

זיירפרטנא
)שיא +1000(

33,00032,429

 םירבג 22-ו םישנ 17 םירבג 22-ו םישנ 17

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(
הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

30,00030,548

 םירבג 11-ו םישנ 11 םירבג 11-ו םישנ 11

ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(
ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(

26,75026,855

.)םדוק ויה וב הדובעה םוקמ תא אלו( רקסב םיפתתשמה לש יחכונה הדובעה םוקמ תא קר םיגציימ ףרגב הדובעה תומוקמ



רכש ינותנ
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רדגמל סחיב רכשה לע םתחקמתה םאה
םירבגםישנ

60% 40% 20% 0

יתחקמתה אל

חילצה הזו יתחקמתה

 לבא ,חקמתהל יתיסינ
רשפתהל יתצלאנ ףוסב

19651%

56%

22%

27%

22%

22%

23,350
24,271

21,500

19,160

22,545

19,982

חילצה הזו יתחקמתה

 םירבג 76

 ףוסב לבא ,חקמתהל יתיסינ
רשפתהל יתצלאנ

 םירבג 65

 םירבג 145

יתחקמתה אל

םירבג

חילצה הזו יתחקמתה

םישנ 113

 ףוסב לבא ,חקמתהל יתיסינ
רשפתהל יתצלאנ

םישנ 116

םישנ 282

יתחקמתה אל

20,000

18,000

14,750

21,265

19,597

16,136

םישנ

0

25,000

5,000

10,000

15,000

20,000

 רדגמו תוחקמתהל סחיב ינויצח+עצוממ רכש
עצוממ רכשינויצח רכש



האלמ הרשמב םיבצעמ רתוי
 םישנהמ 84%-כ הרבעש הנשה לש רקסב
 .האלמ הרשמב ודבע םירבגהמ 93%-כו

 .םישנה ברקב דחוימב ,הילע וניאר הנשה
 האלמ הרשמב תודבוע םישנהמ 92%-כ
.םירבגהמ 95%-כו

 הרשמ 80%-ב םישנ
רתוי תוחיוורמ

 אוה הרשמ 80%-ב םישנל עצוממה רכשה
.םירבגל ח׳׳ש 15,813 תמועל ,ח״ש 18,209

.הרשמ 80%-ב םידבוע םהש ודיעה םירבג 8 קר*

 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
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)םייאמצע אלל( דבלב םיריכשל םיסחייתמ הז קרפב רכשה ינותנ לכ*
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10,000

5,000

20,000

15,000

20,000

16,000

4,080

13,750

20,703

17,661

5,816

14,113

הרשמ 50%הרשמ 80%
 םירבג 3-ו םישנ 13

הרשמ 25%
 םירבג 3-ו םישנ 2

הרשמ 100%
 םירבג 8-ו םישנ 27 םירבג 272-ו םישנ 469

עצוממ רכשינויצח רכש

הרשמ זוחאל סחיב ינויצח+עצוממ רכש

⚠
 הנטק םיפתתשמ תצובק 



Wellness-ו טרופס ירועיש
 םיבצעמה תומכב היילע שי הנורוקה זאמ

 תובטהו טרופס ירזחה םילבקמ םהש םידיעמה

 רבודמ היה םייתנש ינפל .הדובעהמ תואירב

.32.6%-ב רבכ הנשהו 23.9%-ב

םיבצעמל תוינמ/תויצפוא רתוי
 תוינמ םילבקמ םהש םידיעמש םיבצעמה רפסמ
 היה םייתנש ינפל .הנש ידמ הלוע תויצפוא וא
 הנשהו 50.2%-ב הנש ינפל ,34.7%-ב רבודמ
.59.4%-ל רבכ הלע רפסמה

תופסונ תובטה
 םיקפסמ הדובע תומוקמ .הקסעהה הזוח ךותמ דחא רוטקפ קר אוה ישדוחה רכשה
.םיפסונה םיאנתה לע רבדנ הז קרפב .תובטה ןווגמו תוינמ תועצמאב םג ילכלכ ךרע
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)םייאמצע אלל( דבלב םיריכשלו הרשמ 100%ב םידבועל םיסחייתמ הז קרפב םינותנה לכ*

 םי׳זאסמ ,רבגל הדיל תושפוח ,תוגתוממ תונתמ ,םידומילו תויומלתשה ,תועסהו בכר :םימעפ רפסמ רקסב ורכזוהש תופסונ תובטה

?םכלש הדובעה םוקממ םילבקמ םתא תובטה הזיא

595 /לכוא סיטרכ
לכוא רדח

340 םייעוצקמ םיסנכ

520  וא םוזב( ףיכ ימי
)!םינפ לא םינפ

222  דויצל יפסכ רזחה
התיבה יעוצקמ

195 /13 תרוכשמ
יתפוקת סונוב

290  ףסונב לכוא
םיירהצל

441 תוינמ/תויצפוא

242 /טרופס ירועיש
רשוכ רדח

609 תומלתשה ןרק

299 תואירב חוטיב

78
 ל׳׳וחב תושפוח
הרבחה םע

400 300500 200 100 0



םיצורמ יכה שמתשמ תיווח ירקוח
 םהש ודיעה שמתשמה תיווח ירקוחמ 77%-כ

 .ורחב םהש עוצקמהמ םיצורמ דואמ

 ודיעה 59%-כ קר גניטקרמה יבצעמ ברקב

.ורחב םהש עוצקמהמ םיצורמ דואמ םהש

רכשהמ תוצורמ תוחפ םישנ
 תוצורמ אל דואמ ןהש ורמא םישנהמ 18%-כ
.םירבגהמ 12% תמועל ןהלש רכשהמ
 הב הרבעש הנשה תמועל הלק הדיריב רבודמ

.תוצורמ אל דואמ ןהש ורמא םישנהמ 19.4%

עוצקמהו רכשהמ קופיס
 תימדתב עוגפל לולע ,םיחיוורמ ונחנאש המכו ונל עיגמש םיבשוח ונחנאש המ ןיב לודג רעפ
?ונלש רכשהמ םיקפוסמ ונחנא המכ דע זא .תחפת הדובעהמ קופיסה תשוחתו ונלש ןוחטיבבו
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הדובעה םוקמל סחיב רכשהמ םיצורמ םתא םאה
 רתוי יל עיגמ - הככ הככ
הז םע רדסב ינא לבא

 יתלביק - רכשהמ הצורמ
יתיצרש המ תא קוידב

 ילש תרוכשמה - הצורמ דואמ
יתיצרש הממ ההובג רתוי

 תרוכשמה - רכשהמ הצורמ אל
יל עיגמשמ הכומנ רתוי ילש
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 םירבג 16-ו םישנ 38 םירבג 16-ו םישנ 38
וידוטס וידוטס

 םירבג 23-ו םישנ 72 םירבג 23-ו םישנ 72

 תרבח
םיטקייורפ

 תרבח
םיטקייורפ

 םירבג 49-ו םישנ 75 םירבג 49-ו םישנ 75

ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(
ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

 םירבג 73-ו םישנ 101 םירבג 73-ו םישנ 101

זיירפרטנא
)שיא +1000(

זיירפרטנא
)שיא +1000(

 םירבג 80-ו םישנ 136 םירבג 80-ו םישנ 136

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(
הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

 םירבג 45-ו םישנ 81 םירבג 45-ו םישנ 81

ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(
ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(
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רכשהמ קופיס
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עוצקמהמ םיצורמ םתא המכל סחיב םכלש רכשהמ םיצורמ םתא םאה
עוצקמהמ הצורמ אל
הדובעה םוקממ ןכ לבא

עוצקמהמ הצורמ ןכ
הדובעה םוקממ אל לבא

הצורמ דואמ
עוצקמהמ

 הצורמ אל
עוצקמהמ
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רכשהמ הצורמ הככ-הככ
 לבא רתוי יל עיגמ
הז םע רדסב ינא

 םירבג 103-ו םישנ  198

רכשהמ הצורמ דואמ
 ההובג רתוי ילש תרוכשמה

!ייאי ,יתיפיצש הממ

 םירבג 24-ו םישנ 53

רכשהמ הצורמ אל
 רתוי הברה ילש תרוכשמה

יל עיגמש הממ הכומנ

 םירבג 35-ו םישנ 91
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82

249194

  רפסמ
םינועה

רכשהמ הצורמ
 תא קוידב יתלביק

יתיצרש המ

 םירבג 124-ו םישנ 169

23
7 6

רכשה לע םתחקמתה םאהל סחיב םכלש רכשהמ םיצורמ םתא םאה
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רכשהמ הצורמ הככ-הככ
 לבא רתוי יל עיגמ
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רכשהמ הצורמ דואמ
 ההובג רתוי ילש תרוכשמה

!ייאי ,יתיפיצש הממ

 םירבג 24-ו םישנ 53

 רכשהמ הצורמ אל
 רתוי הברה ילש תרוכשמה
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רכשהמ הצורמ
 תא קוידב יתלביק

יתיצרש המ

 םירבג 124-ו םישנ 169

יתרשפתה ףוסב לבא ,יתחקמתה ןכ חילצה הזו יתחקמתה ןכיתחקמתה אל



?בוציעב םיקסוע ןיידע םילהנמ םאה
 קר בוציעו רקחמב םיקסוע )42%( םילהנמה תיברמ

 רקחמל םישידקמ םילהנמהמ 28%-כ .ןמזהמ 25%-כ

 אל םילהנמהמ דחא ףאו םהלש ןמזהמ 50%-כ בוציעו

.בוציעו רקחמל ןמזהמ 100% םישידקמ

?םילהנמל םיכפוה ךיא
 לוהינ תרשמל ועיגה )37%( םילהנמה תיברמ
.ילוהינ אל דיקפתמ תווצה ךותב ומדוק רשאכ

 הרבחב םינושארה םיבצעמכ ופרטצה 26%
 םוקמ ופילחה 22% .לדג תווצהשכ להנל וליחתהו

 לע וחקל 15%-ו ןושאר ילוהינ דיקפת רובע הדובע
.הרק הזש דע םילהנמכ ולהנתהו המזויה תא םמצע

בוציע ילהנמ לש דיקפתה 
 ונחנאש םירושיכה המו ?ללכב םיבצעמ ןיידע םאה ?בוציע תווצ לש םילהנמ תויהל רמוא הז המ
.הלאה םינותנה לכ לע רבדנ אבה קרפב ?להנל םיפאוש ונחנא םא חתפל םיכירצ
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?הדובעה תרגסמב םישוע םתא תואבה תולועפהמ המ ,תווצה לוהינ דבלמ

100 75125 50 25 0

Mockups88

54ינתומכ םישמתשמ רקחמ

31היגטרטסא יכמסמ תרדגה

19היצמינא/ןשומ

Wireframes106

Design thinking 40

105יבוציע טפסנוק שוביג

Prototypes84

12רויא 

39םינוקיא בוציע

CSS+HTML 8תביתכ

102 חותיפה לומ הדובע

77ינתוכיא םישמתשמ רקחמ

77תוגצמ תיינב

Design system64 תיינב



בוציע לוהינ
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בוציע לוהינב רתויב םיבושחה םירושיכה םהמ
המישרה ךותמ םרובע רתויב םיבושחה םירושיכה תשולש תא ורחב םיפתתשמה וז הלאשב

80 60 40 20 0

10םישמתשמ רקחמב הנבה

43הבוט תווצ תדובע לש הנבה

4םייקסע םילדומ לש הנבה

94הבוט תרושקת תלוכי

 תיעוצקמ םדקל תעדל
תווצה ירבח תא

54

68ליעי קבדיפ תתל תלוכי

 היצגלד תולוכי
תובוט היצזיטורוירפו

48

19 בוציעו הקיטתסא תולוכי

8להק לומ הגצהו רוביד תלוכי

 הבישח תלוכי
יגטרטסא ףודעתו

72

Executive ריכב לוהינםייניב/ליחתמ לוהינ

הרבחה גוסו לוהינה גרדל סחיב םילהנמש םיבצעמה תומכ
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 םירבג 14-ו םישנ 28 םירבג 14-ו םישנ 28
וידוטס וידוטס

 םירבג  22-ו םישנ 67 םירבג  22-ו םישנ 67

 תרבח
םיטקייורפ

 תרבח
םיטקייורפ

 םירבג 43-ו םישנ 65 םירבג 43-ו םישנ 65

ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(
ןטק פאטראטס
)שיא 30 דע(

 םירבג 71-ו םישנ 98 םירבג 71-ו םישנ 98

זיירפרטנא
)שיא +1000(

זיירפרטנא
)שיא +1000(

 םירבג 78-ו םישנ 130 םירבג 78-ו םישנ 130

הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(
הלודג רצומ תרבח
)שיא 1000-100(

 םירבג 44-ו םישנ 75 םירבג 44-ו םישנ 75

ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(
ינוניב פאטראטס
)שיא 100-30(
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33

 הנבה ,םטסיס ןייזיד תיינב ,תואנדס תייחנה ,םיליימיאב תוחסנתה ,תוגצמ לש הגצהו היינב ,בוציע ילכ לש הנבה :תודדוב םימעפ רפסמ ורחבנש םירושיכ

.תוריכמ יכילהת לש הנבה ,גניטקרמו קוויש יכילהת לש

  רפסמ
 םיבצעמה
תווצב



 רתוי םיעיפשמ םיבצעמ
םיפאטראטסב

 םיפאטראטסב םידבועש םיבצעמהמ 25%-כ

 תלוכי ילעב םישיגרמ )שיא 100-30( םיינוניב

 קר תמועל ,הרבחה לע דואמ ההובג העפשה

.זיירפרטנאב םידבועש ולאמ 11%

 ןיבמ העפשה ילעב יכה םישיגרמ UI/UX יבצעמ

.תוחפ יכה גניטקרמ יבצעמו םימוחתה לכ

 רקחמ לע הרבחב יארחא ימ
?םישמתשמ

 .הרבחל הרבחמ הנתשמ רקחמ לע תוירחאה
 שמתשמ תיווח יבצעמה ,םינועהמ 29% לצא
 ,רצומה ילהנמ 27% לצא ,רקחמה תא םילהנמ
 שמתשמה תיווח ירקוח םיארחא 17% לצא
 םה הב הרבחב םישוע אלש ודיעה 18%-ו

.ללכב רקחמ םידבוע

  יעוצקמ חותיפ  
 יבצעמ לש תוימויה היישעה ,הרבחב םידיקפת תקולח ,יעוצקמ חותיפ לע רבדנ בורקה קרפב
.רתויב םיצופנה בוציעה ילכ לעו שמתשמ תיווח
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?שמתשמ תיווח יבצעמ לש םיירקיעה תוירחאה ימוחת םה המ
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49היגטרטסא יכמסמ תרדגה

142היצמינא/ןשומ

Wireframes514

Design thinking 67

524יבוציע טפסנוק שוביג

Prototypes472

136רויא 

328םינוקיא בוציע

CSS+HTML 21תביתכ

400 חותיפה לומ הדובע

262ינתוכיא םישמתשמ רקחמ

259תוגצמ תיינב

Design system344 תיינב



יעוצקמ חותיפ
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Balsamiq, Principle, Anima, Unity, Invision Studio, Framer, Visio, Flinto :םימעפ תוחפ ורחבנש םיפסונ הדובע ילכ

?םיישומיש יכה םייעוצקמה םילכה םה המ
המישרה ךותמ םוי םויב םהל םיישומיש יכה םילכה תשמח תא ורחב םיפתתשמה וז הלאשב
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Google Slides218

Trello78

Illustrator323

Adobe XD160

Google Docs99

Jira279

Zeplin176

StoryBook68

Photoshop256

Sketch199

Power Point114

Notion105

Google Sheets56

InDesign46

HotJar28

Webflow27

Axure64

Miro168

Slack 188

Figma534

Monday154

FullStory69

After Effects115



 .הנורוקה תפוקתב ופצש תויגוסב ונלקתנ )2020( הרבעש הנשה לש רקסב
 לש הנש התיה 2021 תנש .םית׳׳לחו םירוטיפ ךרד ,תיבהמ הדובעמ לחה
 .קושב םישנא רתויו תוחתפנ תורשמ ,תולוע תורוכשמ וניאר הבש םוקיש
 הז ילוא ,ללכב הדובעה קוש לעו ונלוכ לע הרבעש השקה הפוקתה ירחא
 .םתוא ונרכהש ומכ םייחל רוזחל טאל טאל לכונ בורקבש ןימאהל ריבס רבכ
?וילא וסוטתש ןושארה דעיה המ ,הרגשל רוזחנו חתפי לכהשכ זא
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  Bill Haley and Comets, 1955

“See you later alligator”

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#
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