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אודות

סטודיו לעיצוב אינטראקטיבי המספק מענה מלא, משלב הרעיון ועד הביצוע במגוון 

נושאים: איפיון חווית משתמש )UX( וממשקים )UI(, תכנון מערכות מורכבות, אתרים, 

אפליקציות, ייעוץ ומיתוג. בדגש על מקוריות וחדשנות תוך שמירה על רמת גימור גבוהה 

ועבור קהל לקוחות מגוון. הכולל בין היתר, סטארטאפים ״צעירים״, עיריות, מוסדות 

תרבות, חברות ואנשים פרטיים בארץ ובחו״ל.

מיכאל גולן. מעצב בוגר שנקר )2004(. בעל רקע בפיתוח וניסיון של מעל 14 שנים 

במיתוג, עיצוב למסך ועיצוב ופיתוח לאינטרנט. מתוכן 11 שנים כעצמאי. שותף מייסד, 

מעצב ומתכנת של אפליקציית Scrawl - מגזין אינטראקטיבי, זוכה פרסים, לאיור 

וקומיקס לאייפון ואייפד.

לימד ומרצה בנושא עיצוב אינטקראקטיבי ואיפיון חווית משתמש. בין היתר בשנקר, 

בצלאל, המכללה למנהל ומוסררה.



פרויקטים נבחרים



אתר ארכיון הסרטים של סינמטק ירושלים

 אתר ארכיון הסרטים יאפשר לציבור הצצה נדירה לארכיון הסרטים בצורה של שלוש חוויות;

החוויה ההיסטורית, תנגיש יותר מ- 10,000 קטעים היסטוריים, שנסרקו דיגיטלית, בצורה 

שתאפשר שיטוט על-גבי מפה, מיון ומחקר.

החוויה האמנותית, תאפשר צפייה במיטב הסרטים הישראלים מכל השנים ברכישת מנוי או בהזמנה 

.)VOD( ישירה 

החוויה השלישית, המיועדת לחוקרים, תאפשר גישה לכל תוכן קטלוג הסרטים באמצעות שימוש 

בכלי מחקר מתקדמים.

העבודה כללה: מחקר משתמשים ושרטוט מפות רגשיות, הגדרת צרכים, איפיון חווית המשתמש 

 )UX(, עיצוב הממשק )UI(, כתיבת מסמכי הדרכה ואיפיון.

האתר נמצא בהקמה



VOD -החוויה האמנותית - מסך הבית, אתר ה



החוויה ההיסטורית - מסך הבית



החוויה ההיסטורית - חיפוש על-גבי מפה



מסך נגן



VIZ.AI

כשאדם   עובר   שבץ   מוחי,  כל   דקה   מתים   שני   מליון   נוירונים.  הנזק   הוא   כל   כך   גדול   שעל   כל   איחור  

 של   15   דקות   במתן   הטיפול   המתאים   4%+   מהחולים   נשארים   נכים   לכל   החיים   במקום   לצאת  

 בהליכה   מבית   החולים   ולחזור   לחיים   רגילים   תוך   כמה   שבועות.  כמובן   ששבץ   שלא   מטופל   הוא  

 טרגדיה   איומה   לחולה   שעבר   אותו . 

הסטארטאפ   הישראלי - אמריקאי viz.ai    עושה   שימוש   בבינה   מלאכותית   כדי   לנתח   במהירות  

 ובדייקנות   סריקות CT במטרה   לספק   לרופאים   מידע   קריטי   בזמן   אמת   ולקצר משמעותית את 

זמן התגובה בכדי   שהתוצאה   של   הטיפול   תהיה   טובה   יותר .  

העיצוב תוכנן לאפשר קריאות נוחה מהירה ומדויקת גם בתנאי תאורה חשוכים. 

העבודה כללה: עיצוב ממשק )UI( האפליקציה.

http://www.viz.ai

http://www.viz.ai


מסך מטופלים ומסך צפייה בסריקה



מערכת מסחר פיננסית עבור קרדיטפלייס

איפיון ועיצוב מערכת המסחר של קרדיטפלייס. חברת פינטק ישראלית ששמה לעצמה למטרה 

למגר את שיטת התשלומים בשוטף+. קרדיטפלייס מאפשרת לעסקים להעמיד את החשבוניות 

שמחכות לפרעון שברשותם לרכישה בפני ציבור הגולשים.

החברה רשמה הצלחות רבות בארבע שנות פעולתה בארץ ולפני כחצי שנה השיקה את הגרסה 

החדשה של המערכת בצרפת ובבלגיה.

המערכת מורכבת משלושה חלקים; חלק לשימוש בעלי העסקים שבאמצעותו מעלים חשבוניות 

לאישור. מערכת לשימוש קרדיטפלייס לאישור החשבוניות ומעקב אחרי התשלומים ומערכת 

נוספת שבה מוצגות העסקאות למימון בפני הציבור. 

העבודה כללה: תכנון מערכת המסחר, איפיון חווית )UX( המשתמש ועיצוב הממשק )UI(. עבור 

גרסאת הדסקטופ והניידים, פיקוח על תכנות המערכת. התאמת המערכת לשוק האירופאי כמו גם, 

עיצוב התדמית והחומרים הגרפיים ובחירת שם החברה.

http://www.creditplace.com

http://www.creditplace.co.il


לוגו



מסך כניסה



מערכת מסחר צד משקיע - דסקטופ



מערכת מסחר צד משקיע - דסקטןפ



מערכת מסחר צד משקיע - אפליקציה



מערכת מסחר צד משקיע - דסקטופ



מערכת מסחר צד משקיע - אפליקציה



מערכת מסחר צד ספק



אתר מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי

 ״מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי״ פרויקט תיעודי רחב יריעה, שנוסד בשנת 2006

 במטרה לתעד את ההיסטוריה של הקולנוע הישראלי דרך עשרות ראיונות מצולמים עם

אנשי מפתח בתולדותיו.

 האתר משתמש בראיונות שצולמו כחומר גלם ומאפשר לבצע חיתוכים שונים והצלבות

לפי מרואיינים, שמות סרטים ונושאים.

העבודה כללה: איפיון חווית המשתמש )UX(, עיצוב הממשק )UI( ופיקוח על הקמת המערכת.

http://www.ictd.co.il

http://www.ictd.co.il/


מסך הבית



סידור אישים ע״פ מקצועות



הצגת קטעים רלוונטים לצפייה ע״פ סרט



מסך צפייה בסרט



מסך חיפוש - הצגת תוצאות



Scrawl מגזין

מגזין Scrawl )= שרבוט(. מגזין אינטראקטיבי, ראשון מסוגו, בנושא איור וקומיקס לאייפון ולאייפד.

.+Mag המגזין זכה במקום ראשון בתחרות למגזינים דיגיטליים שנערכה ע“י חברת

כמו כן, זכה המגזין במקום הראשון בתחרות העסקים היצירתיים של ישראל לשנת 2013

וייצג את ישראל בתחרות הבינלאומית בקופנהאגן של אותה שנה )הגיע לחצי הגמר(.

המגזין דורג במקומות הראשונים בקטגוריית אמנות וצילום במשך כשלוש שנים במדינות ישראל, ארה״ב, 

אנגליה, צרפת ועוד.

העבודה כללה: הקמה )יחד עם רוני פחימה ושירז פומן(, עיצוב, הפקה ותכנות של המערכת והגליונות השונים. 

http://www.scrawlmagazine.com

http://www.scrawlmagazine.com


מסך פתיחה



ספריית המגזינים



הוראות שימוש גליון ״שברון לב״



שער גיליון כוח

ניעור השער גורם לדמויות להופיע עד התמלאות כל המסך. נושא הגיליון ״כוח״ עומר גם דרך הכוח הפיזי שהקורא צריך להשקיע בניעור.

איור: עצמי



סקרול / שער גיליון שיברון לב )חלק 2(

השער מספר סיפור אהבה בעל שני סופים אפשריים )אחד לכל גיליון(. בלחיצה המסך מתקרב והקורא ״נכנס״ ומתקדם בסיפור.

איור: שירז פומן / סיפור: שירז פומן ומיכאל גולן



אייקונים



T-Port

פלטפורמה להצגת סרטי סטודנטים. יוזמה חדשה של הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים של 

אוניברסיטת תל אביב.

 .T-Port בתי ספר לקולנוע המובילים מהעולם מעלים את יבול הסרטים הטוב ביותר שלהם למערכת

 כך יכולים אלפי אנשי מקצוע – מפיקים, מפיצים, פרוגרמרים, מנהלי פסטיבלים,

נציגי גופי שידור ומנהלי בתי קולנוע פרטיים – להיחשף, להכיר וליצור קשר ישיר ויעיל עם בעלי 

הזכויות על הסרטים.

מהשבועיים הראשונים לפתיחת האתר כבר נוספו למאגר יותר מ-250 סרטים. 

 העבודה כללה: איפיון חווית המשתמש )UX( ועיצוב הממשק )UI(, עיצוב הלוגו, השפה

והחומרים הגרפיים.

http://www.tportmarket.com

http://www.tportmarket.com


לוגו



אתר - חלק מעמוד הבית



אתר - עמוד סרט, מבט מהיר



אתר - עמוד בית ספר



אתר קולנוע פרינג׳

קולנוע פרינג‘ היא מסגרת לעידוד, תמיכה והפקה של קולנוע עצמאי ישראלי. 

 מטרתה להסדיר ולחזק את זרם הקולנוע העצמאי הקיים בישראל תוך הנחת תשתית לכינון

מערך הפקה אלטרנטיבי מוסדר של קולנוע עצמאי. 

לתת הזדמנות ליצירה קולנוענית וליוצרים מוכשרים. שלא הצליחו עדיין לפרוץ במסלולים הממוסדים. 

לטפח יצירה בסגנונות וז‘אנרים, שאינם זוכים לביטוי מספק בקולנוע הישראלי העכשווי – גם מהצד 

הפופולרי וגם מהצד האמנותי.

העבודה כללה: תכנון האתר ומערכת ההגשה, אפיון הזרימה ועיצוב של מערכת וטפסי ההגשה, מסךי 

הסרטים, האתר, הבאנרים והתדמית.



לוגו



ניירת



צלמיות )אייקונים( סגנונות



אתר



הגשת פרויקט



צלמיות - בעלי מקצוע



באנרים



מערכת לניהול חשבונות עבור קרדיטפלייס בלגיה

מערכת ניהול חשבונות ולקוחות לשימוש בשוק האירופאי עבור חברת קרדיטפלייס.

המערכת מיועדת לשימוש פנימי בחברות כוח אדם ומאפשרת לפרילנסרים להוציא דרישות 

תשלום ולנהל מעקב מסודר ותקין אחר מצב התשלומים מחד, ומעקב ואישור חשבוניות לתשלום 

עבור חברות כוח האדם מאידך.

העבודה כללה: תכנון מערכת המסחר בכפוף לצרכי הלקוח, מחקר על דרכי עבודת הלקוח היום ותהליכי  

חשבונאות בבלגיה וצרפת במחשבה כיצד ניתן לשפר ולייעל אותן, איפיון חווית )UX( המשתמש ועיצוב 

.)UI( הממשק



פורטל הפרילנסרים



פורטל הפרילנסרים - הפקת חשבונית



פורטל הפרילנסרים - מסך ראשי



צד הלקוח מסך חשבוניות לאישור



צד הלקח אישור חשבונית לתשלום



צד הלקוח אישור קבלות הוצאות



תדמית עבור ש. הורוביץ ושות׳

ש. הורוביץ הוא ממשרדי עורכי הדין הגדולים והמכובדים בארץ. המשרד נוסד בשנת 1921. 

המשרד מעסיק מעל 150 עורכי דין, חלקם בעלי רשיונות לעריכת דין גם בחו"ל והינו החבר 

הישראלי היחיד ב- Lex Mundi, ארגון בינלאומי המאגד את משרדי עורכי הדין המובילים בעולם..

העבודה כללה: מיתוג מחדש )לאחר 12 שנה( של כל החומרים הגרפים של המשרד )לוגו, כרטיסי 

ביקור, ניירות מכתבים, מעטפות, שלטים וכו׳(, ליווי העיצוב והתכנות של אתר האינטרנט*

ועבודה מול ספקי משנה שונים.

http://www.s-horowitz.co.il *

http://www.s-horowitz.co.il


לוגו



 
 
 
 
 

 

 

1 s-horowitz.com  T. +972 (0)3 567 0700  

F. +972 (0)3 566 0974  Tel Aviv 6520204, Israel  
 

Dear Mr. Doe, 

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of 
a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a 
more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, 
content here', making it look like readable English. Many desktop publishing 
packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, 
and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.  

Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on 
purpose (injected humour and the like). 

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority 
have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words 

text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks 
as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary 
of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to 
generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is 
therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristi. 

 

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority 
have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words 

text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks 
as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary 
of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to 
generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is 
therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristi. 

 

 

 

Sincerely, 

Jane Doe 

 

  

Eran Bezalel, LL.M, B.A (Econ).

Advocate • Partner

T. +972 (0)3 567 0772

M. +972 (0)52 242 7393 

E. eranbe@s-horowitz.com 

31 Ahad Ha'am Street 

Tel Aviv 6520204, Israel

s-horowitz.com

31 Ahad Ha'am Street
Tel Aviv 6520204, Israel
T. +972 (0)3 567 0700
F. +972 (0)3 566 0974

s-horowitz.com

ניירת



גיוס ההמונים של פרופ' מאוניברסיטת חיפה: 
לרכוש 1.4% מכדור הארץ

אוגוסט 2015

© 2015 ש. הורוביץ ושות׳, כל הזכויות שמורות

מצגת - שקופית שער
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בלוק כתיבה



מאמר

2014 © Copyrights in this document reserved to S. Horowitz & Co.

Summary

An important and precedential decision in the field of employee-inventions was recently 

rendered in a case in which we successfully represented Iscar Ltd. (“Iscar”), a world-leading 

producer of innovative cutting tools for metalworking. The decision reduces the exposure of 

R&D companies in Israel to demands of employees to receive compensation for inventions 

they arrived at during the course of their employment (i.e., service inventions). In addition, 

the decision adds certainty on that issue. Although the decision does not purport to provide 

an answer to all pending and outstanding questions, it is nonetheless possible for employers 

to rely on the decision with respect to certain practical steps to be taken by them in order 

to reduce their potential exposure to employee demands in respect of service inventions.

A Precedential Decision
given by the Compensation
and Royalties Committee
in the Barazani v. Iscar Case
June 2014



 רענון לוגו ושפה גרפית
עבור מותג הבגדים “UNDER.ME“ של בר רפאלי

under.me הוא מותג להלבשה תחתונה בבעלות בר רפאלי ודודי בלסר שנמכר ברשת 

בחנות מקוונת. עם הכוונה להתחיל לשווק את המוצר גם בחנויות אופנה נדרש עדכון 

ותוספות לשפה הגרפית.

בתהליך העבודה על רענון התדמית עודכן הלוגו, הוחלפו האייקונים של המוצרים 

והאלמנטים המודפסים כגון כרטיסי ביקור, מעטפות שוברים ואריזות המוצרים ושונה 

המיתוק על הבגדים עצמם.



לוגו

לוגו חדשלוגו ישן



CEO CEO

כרטיסי ביקור



סמל



מעטפת מתנה



מעטפת מתנה



מעטפת מתנה



לוגו על מוצרים



לוגו על מוצרים



תודה


