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?שדח תוריש דלונ ךיא
הצקל הצקמ שמתשמ תיווחו תוריש בוציע ךילהת עצבל יאדכ המל

TASC-ב תוריש בוציעו לטיגידה תקלחמ תוליעפ
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.םויכלטיגידהםלועבתורחתמהתוחילצמתורבחןיבלדבמםרוגהווהמחוקלהתיווח
רופישלםיכרדעימטהלודומללידכםיבאשמהברמתאםיעיקשמםיברםינוגראותורבח
תנמלעהסונמםיצעויתווצברזעיהלץלמומולאםיכילהתב.םהלשתוחוקלהתיווח
.ןוגראהרובערתויבןוכנהויביטקפאהםושייהתאאדוול

לשהיצקארטניאהלעתולאשרפסמלואשלונילע,חוקלתיווחןווכומןוגראםאןוחבלידכב
םייונישוליאןיבהלתורזועולאתולאש.םינושהתוחוקלהוםישמתשמהלומוידבועוןוגראה
רוצילואןוגראבםייקהתורישהתארפשלתנמלעהדובעהיכילהתבוןוגראבםישרדנ

.שדחיתועמשמתוריש

 םאה
 חוקלה
 ?זכרמב

תוחוקלהתאןיבהלוריכהלידכב
לעעדימףוסאלתוטישרפסמןנשי
לואשתהמגודל.םהיתונוצר
ירקחמתרגסמבתוחוקל
תוצובקבשומישואםישמתשמ
הרטמבוםהיכרצתנבהלדוקימ
תורישהתאםהלםיאתהלתוסנל
איהתפסונהטיש.ילמיטפואה
ןוגכתוילטיגידםיכרדבעדימףוסיא
וארתאבשומישתודידמוםירקס
תוטישםגתומייק.היצקילפאב
תוחוקלהתוגהנתהירחאבקעמל
.דועותורישהתלבקןמזב

ולכוי,חוקלדקוממןפואבוקושבםייקהבצמלםאתהבשמתשמהתיווחןויפאוןוחבא
.םישדחםילהקלעיגהלותויטנוולררמשל,המידקןוגראהתאתחקל

?זכרמבחוקלהםאה§

?תורישה םע םהלש תוידוחייה תויצקארטניאה ןהמו תוחוקלה םה ימ§

ויתורישבהפיצרהיווחקפסמוהצקלהצקמחוקלהעסמתאריכמןוגראהםאה§
?םינושהוירצומבו

?םהלםיעצומהםילטיגידהםיתורישהתאםיכרוצןוגראהתוחוקלםאה§

?יאמצעןפואבןוגראהיתורישתאךורצלןתינהמכדע§
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יבלשברבכתוחוקלהתאברעלבושח'זכרמבחוקלה'תסיפתתאםשיילידכ
.ומצעךילהתבחותיפהוהבישחה

םעתפתושמהנדסונמייקתויולבגומםעםישנאלתורישבוציעךילהתתרגסמב
וניהיזםתיאדחיוםייקהךילהתהתאקמועלונחב,ןיינעילעבוםישמתשמ
.שדחהךילהתהבוציעלסיסבושמיששתויונמדזה

תונורתפהתאדקמלונלוכיךכו,ישיאהםנויסינבותויווחבופתישםיפתתשמה
דצלםגתוסחייתהךות,םייתימאםיכרצלהנעמונתישולאכלידיתעהךילהתב
.תכרעמהיכרצויצוליאלויקסעה

תויולבגומםעםישנאלתורישבוציע|TASCלשןויסנהמ

תוחוקלהיגוסתאריכהלבושח,תחלצומתורישתיווחרוצילידכב
תוחוקלואהצקתוחוקלםהםאןיב,ןוגראהםעעגמבםיאבהםינושה
.)ןוגראהידבוע(םיימינפ

תאריכהלםיאצויונחנא,חוקלתיווחותורישבוציעיכילהתב
–'םישמתשמרקחמ'ארקנשיגולודותמבלשבםינושהתוחוקלה
םיפממוםטבמתדוקנמקמועתונויארלתוחוקלהתאםישגופונחנא
םיפשחנונארקחמהךלהמב.היבלשלכלעתורישהתיווחתא
לשםיידוחייהםיכרצלותויפיצלםגומכ,ךילהתבםירגתאלוםיבאכל
בצעלותונורתפחתפלךשמהבונלםירזועולאלכ.חוקלוחוקללכ
.תוחוקלהללכלהנעמןתונשתורישךילהת

 םה ימ
ןהמו תוחוקלה
 תויצקארטניאה
 תוידוחייה
 םע םהלש
?תורישה

,םירוגמםוקמןוגכםירטמרפי"פעןווגמםינייאורמליהמתםירצויםישמתשמהרקחמתארקל
ללכלשןתינשרתויבבחרהגוציילעיגהלידכ,דועורזגמ,ימונוקא-ויצוסבצמ,רדגמ,ליג
יטנמגסתוגציימה-תונוסרפןויפאבעייסמהעדימונלםיקפסמתונויארהיאצממ.תוחוקלה
.ךילהתהךשמהבתורישהחותיפלתוסחייתההתדוקנתאווהיםהו,םינושתוחוקל
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ךרהליגבםידלילםירוהלתורישןויפא|TASCלשןויסנהמ

םירוהרובעשדחתורישבצעלונאובבתורישהישמתשמםהימןיבהלוריכהלידכ
.ובשמתשהלםידיתעהםינושהםירוההתאשוגפלונאצי,ךרהליגבםידליל

ןיינעילעבדועםימייקתורישהךרעמךותבךאהצקהישמתשמםנמאםהםירוהה
יגיצנ,תוננג:המגודל.לבקמחוקלהשתורישהלעםיעיפשמוהנומתלםיסנכנה
.דועוןוגראה,תימוקמהתושרה

םיקשממהלומםישמתשמהלשתיתיבההביבסבםינפלאםינפועצובםישגפמה
תודוקניוהיזךרוצלדועותודועתוםיספט,טנרטניארתא-תורישהתלבקלםימייקה
תכרעמהלומלאםירוההלשםיכרצהולעםישגפמב.יחכונהךילהתבםירגתאובאכ
םישמתשמהרובעשומישהתאקיידלידכבתושרופמהםילימלרבעמתויומדזהוהוזו

.םיירקיעה

םישמתשמהתאןייפאלידכבתונוסרפילכבונחתינווניפימתונויארהליהמתתא
םירגתאוםינייפאמתונוסרפהמתחאלכל.שומישהתאםרובעקיידלוםיירקיעה
.תורישהתאבצענםרובעדעיהתייסולוכואלשםיגציימ

םייקהחוקלהעסמתאםכרדןוחבלןתינ,תונוסרפהןויפארחאל
.ךילהתבווחישהצרנשידיתעהעסמהתארוצילו

תלבקברבועחוקלהשךילהתבםיבלשהךסאוהחוקלהעסמ
תורישלחוקלהלשתינושארההפישחהמדדמנעסמה.תורישה
דעולבקישתורישהךס,ובשמתשהלחוקלהלשותריחבךרד
.תורישהתלבקםויסבותיאראשתשהיווחה

 ריכמ ןוגראה םאה
חוקלה עסמ תא
 הצקל הצקמ
 היווח קפסמו
 ויתורישב הפיצר
?םינושה וירצומבו

ותואךילהתהלשהשלוחהוהקזוחהתודוקנתאןחבאלידכבהבושחחוקלהעסמםעתורכיה
תורישהתיווחוהצורמחוקלםא.שדחעסמלתויונמדזהתוהזלםכותמוםישמתשמהםירבוע
.םירחאלוילעץילמיםגותורישבשמתשהלרוזחיאוההבוטולהתיהש

ינושאררקחמ,ןיינעילעבםעתוחישידילעהשענחוקלהעסמיופימ,תורישבוציעךילהתב
חוקללשעגמתדוקנלכ.םינושהתורישהיבלשבתויפצתותוחוקלםעתונויאר,םוחתהלש
ןוגראהדצמןיינעילעב,םיקשממ,שמתשמהתולועפ;תובכשרפסמךרדתנחבנתורישהםע
.ךילהתהרופישלתויונמדזהוםימסח,םיבאכרתאלןתינתובכשהלשהניחבב.דועו



5

ונחב:םיימשרםינותנקפסמהלודגןוגראבתוחוקללתורישרופישלךילהתלשןויפאב
םהבםינושהתורישהיבלשתאםיילאיצנטופםישמתשמוהדובעהתווצםעדחי
.ןוגראהםעעגמבםיאבתוחוקלה

יצורעתאותוחוקלהתאתופמלךרוצהיה,םיברםיתורישקפסמוקיתוףוגהשןוויכמ
רתאלוםינושהםיכילהתהתאןיבהלידכבץורעלכבבלשבלשרובעלותורישה
.תויונמדזהםכותמ

םייזיפה,ןוגראהםעתוחוקלהיקשממלונסחייתהםינושהםיתורישהתניחבב
ונחברקחמהךלהמב,)'וכוםימולשת,טנרטניארתא,תושקב,םיספט(םיילטיגידהו
באכהתודוקנתא,תורישבםינמזהתוחול,ןוגראהמעדימהתאםילבקמתוחוקלהךיא
ילעבםהימונחבתורישהתאןתונהןוגראהדצבףסונב.תוחוקלהלשתושירדהו
.בלשלכבחוקללתנתינתפטעמוזיאוםינושהןיינעה

תרשפאמוךילהתבםינחבנשםיבלשלתועמשמוךרעתנתונחוקלהעסמםעתורכיה
קשממונייפאעסמהחותינךותמ.שדחעסמןנכתלונאובבלפתורקיעלשהנבה
תורישהינתונוןיינעהילעבתונוצרתאבלשמוםינושהתוחוקלהיכרצלעהנועהשדח
.םלוכרובעילאידיאןורתפלליבוהלךכו

לודגןוגראבתוחוקללתורישרופיש|TASCלשןויסנהמ

היצרטסוליא-
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 תוחוקל םאה
 םיכרוצ ןוגראה
 םיתורישה תא
 םילטיגידה
?םהל םיעצומה

םגהיהתיזיפתורישלכלשוילאמןבומהיהנרבכהזםויכ
תבלשמהתידירביהתוחפהלכלואתילטיגידהליבקמ
בורלשהפדעהה,וננויסינמ.םייזיפוםיילטיגידתונורתפ
םיילטיגידתורישיצורעךרדהליחתרבעמאיהםויהתוחוקלה
.םינושםיתורישתכירצואעדימתלבקל

תשגהרשפאמהיתלשממתורישאוההמגודלבלושמןורתפ
.הרובחתהדרשמידילעקפנומה,הכנגתשודיחלהשקב
תלבקלהנתמה,דרשמלתיזיפהעגהבךורכהיהךילהתה
.ראודבותחילשורושיאהואגתהתקפנהלהנתמהותוריש
םיברםיכילהתוכסחנתילטיגידהיצמרופסנרטעוציבתרזעב
.דרשמהידבוערובעןכותוחוקלהרובע

שגנוישהזכתורישחתפלךיאבושחליוצר,ילטיגידתורישםייקאלדועןוגראבוהדימב
ראשיהלידכבוזהריזלסנכיהלךרוצשיםדקתמילטיגידםלועבםויכ.םישמתשמהלהקל
להקלןוגראהידילעםיעצומהםירצומהואםיתורישהתאשיגנהלידכוםייטנוולר
לשםייתרוסמהתורישהיכרערומישךות,םיפסונםילהקלוביחרהלוםייקהםישמתשמה
.ןוגראה

רבד.תורישהךילהתבתוישונאהרומישאוהםיילטיגידםירצומלשבולישבםירגתאהדחא
ובדקוממהלבקמאוהשתורישלוחוקללהינפהןפואב;םידבררפסמבםייקתהלךירצהז
ןתונכתגצומהתומדבשומישבואםישמתשמלתורישהלשהיינפהתפשב-םדאכ
ואססובמהילטיגידאוהתורישהםאםייקתמתוישונאלשףסונדבור.ילטיגידהתורישה
.ןוגראהדצמתישונאהיצקארטניאבלשמה

לששומישהילגרהתאחתנלתלוכיהאוהבלושמואילטיגידתורישלרבעמלףסונןורתי
םיווהמהטאדףוסיאוםילגרההתנבהליתומכחותינתונכותבשומיש.תורישבתוחוקלה
םינותנתוססובמתוטלחהלבקלןתינםתועצמאבםיברםינוגראליגטרטסאסכנםויכ
.ויתוחוקללומןוגראהלשתיכשמההתוליעפל
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ןוגראהיתורישתאךורצלתלוכיה,םייזיפואםיילטיגידםיתורישב
תורישהשלככ.ןוגראהלשהליעיתוליעפלהבושחיאמצעןפואב
תניחבמתחפיןוגראהלשילועפתהלטנה,שמתשמלשיגנויאמצע
תא.תוחוקלהיכרצלתונימזותוינפלםיבאשמתוצקהלךרוצה
לומלאםייקהתורישהרופישלתונפהלןתינהיהיוללהםיבאשמה
,תאזתושעלםיכרדרפסמםנשי.שומישבתואמצעןתמוחוקלה
ינוטרסואםירבסהתריצי,תורישהןתמבהפשהתשגנההמגודל
user)יטנרהוקשומישךלהמןויפאוהכרדה flow)ורשפאיחוקלל
.רתויהבוטשמתשמתיווחןבומכותואמצע

 ןתינ המכ דע
 יתוריש תאךורצל
 ןפואב ןוגראה
?יאמצע

לשטווינהתולקתאןויפאהיבלשבונקדב,TASC-בונעציבשםינושהםיטקיורפב
תוליעיתאןוחבלידכבתיאמצעהרוצבםרובעוננכותשםיקשממבשומישבתוחוקל
.ןשיהלומלאשדחהתורישה

רגתאה,לודגיתלשממןוגראלשתוחוקללישיארוזאלשןויפאבקסעשטקיורפב
לעספתנןוגראה.תוחוקלהלששיגנוטושפשומישלןתינהקשממתריציהיהיזכרמה
שומיש,םיברהלועפיצורעםע,ולשתורישהןתמבבכרומוןשוימכתוחוקלהידי

.חוקלדקוממאלושיגנאל,יעוצקמןוגר'זב

תוחוקללהלועפהיצורעתאשיגניששדחקשממךותלןייפאלוניסינולאםירגתאתא
.ןוגראהלומהיצקארטניאהותורישהתכירצתעבהחונוהלקשומישתיווחרוצייו

ידכביחכונהרתאהלשתושימשתוקידבוםישמתשמרקחמונעציב,ןויפאהךילהתב
הניחבוושבוגשםישדחתונורתפלומלאםימייקהםירעפהותוחוקלהיכרצתאקיידל

.ןוגראהותוחוקלהךרוצלםימאתומוםינושםיביכרלש

ישיארוזאןויפא|TASCלשןויסנהמ
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 תורישה רופישל וליבוי םינושה תונורתפה לש םושייו םייקה תורישה תניחב ,םוכיסל
קוחרה חווטל תינוגראה תיגטרטסאה הייארב וליעוי ןכו ,תוחוקל לומ תובוט תואצותלו

 ,ןוגראב םינוש םידבר הצוח תוריש בוציע יכילהתב שומישב המורתה
םהלש שומישה תיווחו םינושה הילהק רובע תיטנוולר היישעל םתוא תמדקמו

 דצל םיילטיגידה םירצומהו םיתורישה םוחתב םידנרטו תומגמ ץומיא§
ןוגראה לש קוסיעה םוחתב םירחתמה לומל הובג טרנדטס תעיבק

 רופישל ליבקמב ,םישדח דעי ילהק ברקב תוליעפה תבחרה§
םימייקה םיתורישה

 ןוגראה תובחרתה
לטיגידה םלועב

 םיתוריש תעצהו
םיינשדח םירצומו

 תורכהו תוהדזה תריציו ,זכרמב חוקלה תסיפת תעמטה§
ןוגראה ידבוע ברקב ומלוע םע הקימעמ

 ןוגראה לש םינוש םיפגא ןיב םירשקו םילגעמ תריצי§
היישעל םינוש םיפתוש ןיב חישו הלועפ יפותיש םימדקמה

 תסיפת סוסיב
 הדיחא תוריש

 יגרד לכב
 ןוגראה

 ילעב לש םדמעמ קוזיחו הדובעה תוטיש לועיי§
ןוגראב חוקלה תיווח לע םיעיפשמה םידיקפת

 לועייל םיינוגרא ץוחו םיינוגרא םינפ םיקשממ תריצי§
םיבאשמב ןוכסחלו הדובעה תוטיש

 ןוכסח
 םיבאשמב

 לועיימ האצותכ
 הדובע יכילהת
םיינוגרא םינפ

 הפש תריצי
 םע תפתושמ

 תוחוקלה
 תוריש תיווחו

תיטסילוה

 לכב הצקל הצקמ הדיחאו הפיצר היווח תריצי§
חוקלה םע תורשקתהה יצורע

 שומישל םילכ ןתמו תוחוקלה תואמצע קוזיח§
ןוגראה יתורישו ירצומב יבטימ
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 תוריש תויווח רוצייב החמתמTASC-בDigital & Service Design תקלחמ
.ןוגראה תובכש לכב םיכילהתל תועגונה תויטסילוה

,תנווגמ תויחמומ לעב הקלחמה תווצ
 הנעמ םינתונה םירצות חתפמו תילטיגידו תיבוציע ,תיגטרטסא הבישח בלשמ

הקימעמו תינשדח טבמ תדוקנמ ,רתוי קיודמ

 לטיגידה םוחת ליבומוTASC תרבח ל"כנמ-ירוחש ןליא
Ilan.Schory@tasc-consulting.com

 ,הריכב תלהנמ– אולימ תירונ
Digital & Service Design םוחתב תיחמומ

nurit.millo@tasc-consulting.com

 ,הריכב תלהנמ– טדימשדלוג סדה
Digital & Service Design םוחתב תיחמומ

hadas.goldschmidt@tasc-consulting.com
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