
היכרות עם היועצים
וייטבורד: שם הגוף המייעץ 

מסע לקוח: עולם תוכן הייעוץ



|היכרות



Whiteboard אנשי הצוות שלה הינם  . היא חברת פרויקטים
,  תואר שני במגמת ניהול עיצוב, רובם בוגרי בצלאל,מעצבים 

 Service Designעם התמחות במהלכי עיצוב שרות 

:  פרויקטים לדוגמא 
עיצוב פתרונות משפרי חיים לבדואים  .    עיצוב חווית קליטת לקוח חדש בבנק .    עיצוב אפליקציה למתאשפז 

עיצוב .             ח "עיצוב תהליך אשפוז אלקטיבי בבי.     עיצוב  פתרונות משפרי חיים לאמהות חד הוריות .    בנגב

עיצוב פתרונות משפרי  . עיצוב הדור הבא של טכנולוגיה בחברת הייטק .     פתרונות נידות באשכול בית הכרם 

. עיצוב תרחישי פעולה לשילוב נשים בדואיות בעולם התעסוקה . חיים לקהילת מהגרי עבודה בדרום תל אביב  

....ועוד,  עיצוב השרות של עמותת ניצן 



החשיבה העיצובית  Design Thinkingארגז הכלים שלנו מבוסס על מתודולוגיית 

המתודולוגיה צמחה בעולם העיצוב כמענה לצורך הולך וגובר של אנשים ארגונים  

.שהעולם מזמן להם" בעיות נבזיות"וחברות עסקיות להתמודד עם אתגרים מורכבים ו

לפתור  , בבואנו לפתח רעיונות" לחשוב כמו מעצבים"המתודולוגיה מאפשרת 

.שנמצא בזירת האתגר" האדם"בעיות מורכבות וליצר ערך ללקוח מנקודת הראות של 



נסיון הפרויקטים שלנו מלמד כי האתגר המרכזי של כל 
Mindsetהוא לשנות ,בכל המגזרים ,הלקוחות שלנו 



תהליך העבודהותחום התוכן



נתמקד במיפוי זירת האתגר והבנת  במפגש הראשון שלנו עם הצוותים 
נזהה  ? נבין לעומק מהן הסוגיות המעצבות את מורכבות הזירה. Ecosystemה

.וננסה לתאר את קשרי הגומלין ביניהם ,בעלי עניין משפיעים בזירה 
תוכנית מחקר שתתבסס על  המידע שיתקבל ממלאכת המיפוי יסייע לנו לגבש 

הפעלת כלי מחקר אתנוגרפיים  



הינו מחקר איכותני המדגיש את הפרשנות הסובייקטיבית  מתקר אתנוגראפי 
ככזה הוא  . שאנשים נותנים למציאות החברתית תרבותית בה הם נמצאים 

מטמיע את כלי המחקר  במקום בו האנשים חיים ופועלים את שגרת יומם  

:  כלי המחקר שלנו 
.  ראיונות עומק

מתערבות/תצפיות אילמות 
Shadowing 

Cultural probe  המאפשרת לאנשים לתעד את שגרת יומם" יומני היקר"גרסת
של אנשים בזירת המחקר המעדכנים התרחשויות בזמן אמת   WhatsAppקבוצות 

מצלמה משוטטת
מפות מנטליות  

יצירת שיח מחקר דרך הפעלות קלפים ואמצעים ויזואליים-משחוק
ניתוח שיח רשתות חברתיות  

שיחות קבוצתיות  
...  ועוד



גלריית ממצאים המזוקקים לתובנות המניעות לפעולה  -1תוצרי המחקר 



של לקוחות בזירת האתגר" ארכיטיפים"גלריית פרסונות –2תוצרי מחקר 

,  צרכים, הפרסונה הינה דמות דמיונית שמייצגת מכלול של התנהגויות

הפרסונה  . של האתגרבקונטקסטאתגרים ומוטיבציות , כישורי חיים

מתוך אמפטיה במתכונת שמבינה לעומק  " כניסה לנעליה "מאפשרת   

את הצרכים והאתגרים שלה בזירת האתגר 

גלריית הפרסונות תהווה תשתית למהלך הרעיונאות  



:מגדירים את הפרסונות
אבות הטיפוס של הלקוחות

דוד
מהפרלמנט

גיא
הסטארטפיסט

נגה
הממהרת



וצר מחקר  ע לקוח –3ת ס ות  מ ונ ס פר ית ה ו ו י את ח פ פן מצר ו המשקף בא

ודי משלה , בזירת האתגר   יח י ע  ס ונה מ ס פר ית  . לכל  ו ו ף ח ו שר שיק פ ע מא ס המ

ו בזירת   ור עב ערך  וצרי  י ענים  וח מ ית פ ות ל י ו ות הזדמנ י זיר ו וזיה ית  ו ו עכש וח ה הלק

ות האתגר  ונא י ע בשלב הר





ות המכרז   ש ו בדרי ע טמ ו ות שי שי שר ותרחי ענים  ות למ ונא י ע ו בשלב הר וקק ות יז ורי ההזדמנ אז

ות  ותני השר לנ



רד תהליך העבודה הצפוי לצוותים עם וויטבו

Marketplace 
התרחשות  

סדנאית לזיקוק  

תוצרי עבודות  

הצוותים עם 

היועצים לכדי  

תובנות מסייעות  

לבניית המכרזים   

הצגת תוצרי  

המחקר והנעת  

מהלך רעיונאות  

לאיתור פתרונות  

יוצרי ערך לזירת  

האתגר  

סדנת מסע לקוח

מפגש התנעה  

למיפוי זירת  

האתגר ובניית  

תוכנית מחקר

Kick off

מפגש למישוב  

י "הצוות החוקר ע

צוות המשרד

מפגש אמצע מחקר      
אופציונלי


