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?למה אתם צריכים אתר

זהו כלי . אתר הוא לא יעד בפני עצמו
.בשבילכם לקדם מטרות ויעדים אחרים

:מטרות לדוגמא
גיוס סטודנטים ודוקטורנטים•
חשיפה לקהילה המדעית•
חשיפה של המחקר שלי לקהל הרחב•
גראנטהגשת •



?על מה לחשוב לפני שמתחילים להקים את האתר

הסביבה התחרותית והמחקרית

?מה מקובל בתחום שלי•

למי אני רוצה להידמות•

?ת/איזה אתרים אני אוהב•

ת/איזה אתרים אני לא אוהב•

עיצוב וחוויה

?מה אני רוצה שיחשבו עלי•

?מה האווירה שהאתר שלי צריך לשדר•

מה אני רוצה שהגולשים יעשו באתר שלי  •
יקראו  /יצפו בסרטונים/יקראו טקסטים: לדוגמא)

(ישמעו קבצי אודיו/גרפים

רים'פיצ

?מה צריך להיות באתר שלי•

:לדוגמא

גלריית תמונות

כתבות ארוכות

בלוג

וידאו

הפניות לרשתות חברתיות



הפורמולה לאתר מוצלח

תוכן

איכותי

כתוב טוב

אותנטי ומייצג אתכם

מסר

תמציתי

ברור

מניע לפעולה

!אתר מדהים



אתר חוקר לדוגמא

http://www.gophnalab.sites.tau.ac.il/


אתרתכנון מפת –שלב ראשון בהקמת האתר 

Research Our Team

Current

Alumni

Publications

Thesis

Posters

Prospective 
Students

News Contact Us

:מפת אתר לדוגמא



עריכת האתר

דף הבית

נגיש וקריא. טקסט קצר עליכם•
תמונה גדולה וטובה שמייצגת את מה שתרצו שיחשבו עליכם ועל האתר שלכם•
נכוון את הגולשים באמצעות קישור לחלקים הכי , לרוב? מה אתם רוצים שגולשים יעשו עכשיו-הנעה לפעולה   •

:לדוגמא–חשובים באתר שלנו 
בדף הבית נכתוב תיאור כללי על התחום שמעניין אותי
נצרף תמונה טובה
נצרף לינק לדף המחקר המלא.

מבנה כללי

בצד ימין למעלה לוגו אוניברסיטת תל אביב. האדר עליון לבן•
ת או המעבדה/שם החוקר-צד שמאל למעלה  •
תפריט ראשי-מתחת להדר •
.תמונה רוחבית באיכות טובה שמייצגת אתכם ואת האתר שלכם. באנר–מתחת לתפריט •

כפתור הנעה  

לפעולה



התאמת אתר למובייל

נוודא שהוא מתאים , שסיימנו לבנות את האתר שלנו בגרסת הדסקטופאחרי
.לגלישה במובייל

 Mobileלפני שניגשים ל Desktop Editor-ביש לסיים את עריכת האתר 
Editor-

:טיפים למובייל

סביר להניח שהגולשים שלכם . השאירו רק את מה שחיוני לגלישה במובייל•
.לא יקראו מאמרים ארוכים או יתעמקו בגרפים עמוסים בפורמט זה

וכפתורים לגולשים במובייל, לינקים, חשוב להדגיש ולהתאים כותרות•

גודל טקסט ותמונות למובייל, חשוב להתאים צבעים•

כדאי למקם פרטי יצירת קשר במקום מרכזי•



: https://support.wix.comעזרה ראשונה•

פשוט  -WIX: "לטיפים ושאלותפייסבוקקבוצת •
אתר״לבנות 

: wixhub@wix.comלוויקספניות •

אתר התמיכה של קהילת •
: www.wixhub.co.ilוויקס

...זה לא עובד לי! הצילו



!בהצלחה


