
ברוכים הבאים להדרכת עיצוב למתחילים ��

עם הצטרפותכם, המיקרופון שלכם יהיה מושתק והמצלמה לא פעילה.●

●Wix Hub הדרכה זו מוקלטת ותעלה לדף הסדנאות של

במהלך ההדרכה תוכלו לשלוח שאלות דרך חלון ה-Q&A - אנחנו כאן כדי לענות ��●

ההדרכה תימשך שעה ורבע וכל כולה תעסוק בעיצוב האתר שלכם!●

עד שנתחיל, הנה כמה נקודות חשובות



Wix עיצוב אתר ב
מרץ 2021

עיצוב אתר
למתחילים



נועה פז נוי נשר צביקה לורבר רועי גולדנברג



זו האג'נדה שלנו

חלק ראשון
מה חשוב לדעת כשניגשים למשימת עיצוב אתר 

חלק שני
Wix Editor -איך מיישמים את עיצוב האתר ב



היי, אני צביקה  ♂��  

Wix מהסטודיו של

Template QA-מצוות ה

לדף הטמפלטים של וויקס

https://www.wix.com/website/templates


צעדים ראשונים 
לעיצוב אתר



השראה ומחקר ❏

סקיצה ראשונית ❏

בחירת תוכן קצר ומועיל❏

בחירה של 2-3 צבעים❏

בחירה של 1-2 סוגי פונטים ❏

יישור תוכן למראה מסודר ❏

תמונות וסרטונים באיכות גבוהה בלבד❏

CTA - הנעה לפעולה בכל שלב❏

ניווט קל❏

נגישות❏

התאמה לגרסת המובייל❏

בדיקה של נראות האתר במכשירים שונים❏

צ'ק ליסט לעיצוב אתר 



●Wix מצאו רעיונות והשראות לתוכן, צבעוניות ועיצוב מתוך הטמפלייטים של

כנסו למצב 'עריכה' של טמפלייט שאהבתם והעתיקו ממנו חלקים אליכם לאתר●

מי הם המתחרים שלי ומה מייחד אותי מהם?●

אילו דפים ותוכן המתחרים מציגים?●

באילו צבעים ופונטים השתמשו לעיצוב האתר שלהם?●

האם אפשר לזהות את ה-״Pain Points״ של הלקוחות שלהם?●

בקרו בדף הטמפלייטים של וויקס ובכמה אתרי מתחרים שלכם 
לפני קבלת החלטות עיצוביות ובדקו:

השראה ומחקר

https://www.wix.com/website/templates/html/all


עיצוב הדפים והסקשנים שבתוכם ייקבע לפי כמות התוכן ●

אלמנטים שחשוב שיופיעו בכל דף כמו לוגו, תפריט ויצירת קשר, ●

נדאג למקם בהאדר ובפוטר

נוודא שהכותרת הראשית בכל דף תשקף את התוכן ●

ותהיה בולטת ביחס לכותרות האחרות

בחלק העליון של הדף, ה-First Fold, נחשוף את התוכן הכי חשוב ●

שלא נרצה שהמבקרים באתר יפספסו. כזה שגם ימשוך אותם 

להישאר ולהתקדם הלאה באתר

הצעד הראשון לבניית אתר מתחיל באיסוף תוכן 
טקסטואלי וויזואלי ובניית סקיצה ראשונית.

סקיצה ראשונית



תוכן

 
השתמשו בכמות טקסט קטנה ומתומצתת ●

● Text Ideas-רעיונות לכמות ותוכן של טקסט ניתן להשיג מהטמפלייטים של וויקס או מ

למראה פחות עמוס בדף הבית, השתמשו ב״נגיעות״ תוכן עם כפתורים שיובילו לדפים עם התוכן המלא●

הוסיפו מרווחים בין שורות למראה פחות עמוס ונעים לעין ●

הוסיפו מרווחים בין האותיות בכותרת כדי לייצר מראה ברור ומרווח●

הקפידו על החוקים הבאים כדי לשמור על תוכן רלוונטי 
ונראות נעימה לעין

✅



2-3 צבעים מרכזיים●

איזו תחושה אני רוצה להעביר למבקרים באתר? מה הצבע המייצג את המוצר או השירות שלי?●

שימרו על קונטרסט ברור בין הרקע לטקסט (לא להשתמש רק בצבעים כהים למשל)●

כל טמפלייט בוויקס מגיע עם משפחה של 5 צבעים שעובדים ביחד. השתמשו בהם אם יש צורך.●

ניתן לחווט אלמנטים שונים תחת צבע מסוים בפלטת הצבעים●

צבעוניות



1-2 פונטים מרכזיים●

מה סוג הפונט הכי מתאים לייצג את העסק/המוצר שלי? מה אני מחפש שהוא ישדר? ●

בחרו פונט לכותרות ופונט לפסקאות- על מנת ליצור היררכיה ביניהם●

התאימו פונט לשימוש - פונט דק או נעים לקריאה לפסקאות ופונט בולט עם יותר נוכחות לכותרות●

● Assistant, Alef, Heebo, Almoni, Arimo  השתמשו בפונטים בעברית עם מראה עכשווי ונעים לקריאה כמו

●Google Fonts-העלו פונטים בעברית בעצמכם ישר לאדיטור מ

השתמשו בסטיילים של טקסט מתוך הטמפלייט או יצרו סטייל בעצמכם ●

כדי לייעל את העבודה, ניתן לקשר טקסטים לסגנון טקסט ששמרנו מראש כדי שאם נשנה אותו, כל מה שמחווט ●

אליו ישתנה בלחיצת כפתור!

פונטים

https://fonts.google.com/


הוסיפו שוליים (Margins) אחידים לסטריפים וגלריות כדי ליצור מסגרת מיושרת ואחידה לדף●

השתמשו בסטריפים ועמודות כדי לשבור את המראה הממורכז וליצור מראה רחב יותר●

דאגו שכל התוכן יהיה בתוך האזור המקווקו של הדף, הסטריפ או העמודה●

כדי לשמור על יישור ומרכוז, היעזרו בקווי היישור הורודים של האדיטור ●

או צרו קו יישור על סרגל המדידה 

           *בעברית, יש צורך לשנות את כיוון הכתיבה כך שיהיה מימין לשמאל בנוסף ליישור הטקסט בתיבה

יישור טקסט ואלמנטים

✅

כדי ליצור מראה מסודר, יישרו את כל 

האלמנטים באותו הסקשן לאותו הכיוון



השתמשו רק בתמונות איכותיות שמשרתות את האתר והעסק●

אם תמונה מפוקסלת או לא נראית טוב עדיף פשוט לא להשתמש בה!●

צבעוניות התמונה או הסרטון - בהתאם לצבעוניות וקונספט האתר●

●Photo Studio-במידת הצורך הוסיפו דרך האדיטור פילטרים וערכו אותה דרך ה

חפשו והוסיפו תמונות וסרטונים מספריית המדיה החינמית של וויקס●

הוסיפו אייקונים, וידאו כרקע או ווידאו בוקס למראה ייחודי וטרנדי ●

תמונות וסרטונים



בחרו צבע בולט לעין וקבוע שיעשה חשק ללחוץ עליו●

דאגו שתמיד יהיה אפשר לזהות אותו ואוטומטית לגשת אליו מבלי לחפש יותר מדי●

זכרו שצבע שחוזר על עצמו שוב ושוב יכול בסופו של דבר להעלות את הסיכוי שילחצו עליו●

השתמשו בכפתורים אחידים במראה - רק מעוגלים או רק מרובעים ובאותם הצבעים (גם אם הפוכים)●

טקסט בתוך כפתור צריך להיות קצר ומתאר לאן הוא מוביל או למטרה אליה הוא מניע●

הוסיפו קו תחתון, הבלטה או צבע שונה לטקסט שהוא לינק כדי שיראה כמו אלמנט לחיץ●

כפתור חיוג לעסק או כפתור לעמוד החנות/השירותים יש למקם בהאדר לגישה מהירה וזמינה מכל דף ●

כפתורים צפים Pin to Screen נשארים זמינים ללחיצה גם בגלילה של האתר●

בחרו צבע אחד לכפתורים, לינקים וכל אלמנט לחיץ שמניע את 
המבקרים באתר לפעולה.

CTA - הנעה לפעולה



 הוסיפו תמיד את תפריט הניווט להאדר של האתר●

בתפריט, מומלץ ששם הדף שבו המבקר נמצא יופיע בצבע שונה משמעותית משמות הדפים האחרים●

ודאו שהתפריט מתוח עד כמה שאפשר על מנת שכל דפי האתר יוצגו למבקרים●

גלילה של ההאדר יחד עם הדף תאפשר לתפריט להיות זמין בכל שלב למבקרים באתר ●

הוספת לינק בלוגו או בשם העסק תעזור בניווט לדף הבית בקלות●

כפתור צף Pin to Screen יעזור ככלי ניווט מהיר לדפים חשובים●

כפתור ״Back to Top״ בדפים ארוכים ובגרסת המובייל יאפשר חזרה  לראש העמוד ללא צורך בגלילה מרובה●

ניווט קל



נגישות

 

דאגו שכל התוכן באתר יהיה קריא ובולט גם אם מוצג על תמונה או סליידר●

אם זה לא קריא עבורך, זה בוודאי לא קריא לאחרים וללקויי ראיה!●

שימרו על קונטרסט ברור בין טקסט לרקע - גם בעמודים וגם בכפתורים●

הוסיפו Alt Text לאלמנטים מקושרים ולתמונות כדי לתאר אותם או לאן הם מובילים בפני מבקרים הנעזרים בקורא מסך●

השתמשו בתגיות Headings כדי להגדיר היררכיית טקסטים●

●*Coming soon* !של וויקס כדי להבטיח אתר נגיש לכולם Accessibility Wizard-השתמשו ב

הסבר מפורט + סרטון  על איך להנגיש את האתר שלכם בוויקס נמצא כאן●

https://support.wix.com/en/article/wix-editor-checklist-for-improving-your-sites-accessibility


גרסת המובייל

 

רוב המבקרים באתר יגיעו דרך גלישה בטלפון, לכן חשוב לדאוג שהוא מסודר, מיושר, קריא ונראה טוב●

אתר מסודר בדסקטופ לא תמיד אומר שהוא נראה ככה גם במצב מובייל!●

זיכרו, כל שינוי בדסקטופ מוביל לשינוי במובייל אבל לא ההפך●

הסתירו אלמנטים עיצוביים שתופסים מקום ומעמיסים על הנראות של האתר●

הקטינו והגדילו את הפונטים לפי הצורך כדי שיהיו מספיק קריאים במסך קטן●

שימרו על גודל אחיד והיררכיה בין כותרות ראשיות , תת כותרות ופיסקאות●

דאגו שכל האלמנטים הלחיצים אינם קרובים מדי אחד לשני כדי שיהיה קל ללחוץ עליהם●

הוסיפו ועצבו כפתור Back to Top כדי לאפשר לחזור לראש הדף בקלות●



נסו את האתר בעצמכם!

 

גילשו באתר שבניתם במגוון רזולוציות, דפדפנים ומכשירים. 
בקרו בכל הדפים ונסו לבצע פעולות.



צ'ק ליסט לעיצוב אתר 

השראה ומחקר ❏

סקיצה ראשונית ❏

בחירת תוכן קצר ומועיל❏

בחירה של 2-3 צבעים❏

בחירה של 1-2 סוגי פונטים ❏

יישור תוכן למראה מסודר ❏

תמונות וסרטונים באיכות גבוהה בלבד❏

CTA - הנעה לפעולה בכל שלב❏

ניווט קל❏

נגישות❏

התאמה לגרסת המובייל❏

בדיקה של נראות האתר במכשירים שונים❏



Hi Everyone!
I’m Noy Nesher

User Experience Designer @ Wix Editor



Editor

 נתחיל עם
מבנה האתר

 רספונסיביות  |  סטריפים



Editor

מבנה האתר 

גוף האתר●

קווים מנחים - 980 פיקסל●

סטריפים - אבני הבניין של האתר●

עמודות - רספונסיביות בסטריפ●

עריכת שוליים בסטריפ - עד 190 פיקסל●

הוספת סטריפ●

● Pin to screen + show on all

page



Hi Everyone!
I’m Noa Paz.

Product manager @ Wix Editor



Editor

 אז איך
עובדים נכון?י

 צבעים  |  פונטים



Editor

הגדרת צבעי אתר ופונטים

שמירת ועריכת ערכת הנושא●

צבעי הפונט ●

העלאת פונט●

●RTL



Editor

עזרים נוספים לעיצוב

העיצובים שלי●

●Pin to screen

הצג על כל העמודים●



Editor

עמודים מעוצבים מראש

התאמה מלאה למובייל●

צבעים ופונטים מותאמים לאתר ●

Coming 
Soon



Editor

 התאמת האתר
לגרסת המובייל

 עריכה  |  הוספה



Editor

גרסת המובייל של האתר

החבאת אלמנטים●

שינוי הסדר של האלמנטים●

עריכת גלריית תמונות●



Editor

הוספת והסרת אלמנטים למובייל

יצירת גרסה אופטימלית למובייל●

הוספת טקסטים ותמונות●

עיצוב גרסת מובייל ללא השפעה על גרסת ●

דסקטופ

Coming 
Soon



תודה!



שאלות?



שאלה מס' 1

“האם ניתן להשתמש במברשת עיצוב 
”?Wix Editor-בתוך ה



שאלה מס' 2

“האם קיימת אפשרות להפוך את סדר 
הלחצנים בתפריט הניווט?”



Wix עיצוב אתר ב
מרץ 2021

תודה 
שהצטרפתם

נתראה בוובינר הבא �� 


