
 

 WINWEBלחברת  מאמר בתחום עיצוב אתרים
 

 עיצוב אתרים מקצועי, על מה חשוב לשים דגש?

עיצוב זה איך שהדברים  ,"עיצוב לא נוגע למראה או תחושה -לא בכדי אמר סטיב ג'ובס 

צריכים  בעלי עסקיםהוא חלק חשוב מנראות החברה, נראה כי  מקצועי בעידן בו אתרעובדים". 

  וחדשנות.לשדר מקצועיות ת ר על מנבעיצוב האתלהשקיע קצת יותר 

זירת האינטרנט מאפשרת להם  ,נכון .ומתוחכמים החדשני נעשו הרבה יותר ביקורתייםגולשים בעידן 

 בו מחשבה עיצובית לבין אתר עם עיצוב סטנדרטי הבין אתר שהושקע להבדיל היטבהם יודעים  זאת,

פעילות העסק כמובן להגיש לגולש אתר המעוצב על פי אופי היא טמפלט מובנה. המטרה  ןשהוא מעי

 ולגרום לו לראות חזית ויזואלית מושלמת שדרכה הוא יוכל להבין שיש לו "עסק" עם חברה רצינית. 

 אז מה דורש מאתנו העיצוב המדובר?

 האינטרנטמעצב אתרים עם זיקה לתחום לבחור  •

מעצב פנים כללי שיעצב עבורנו את יש התמחות, וכמו שלא נבחר  לבעלי מקצוע ,כמו בכל תחום

לצורך  ,לא נבחר מעצב המומחה לעיצוב לוגו גם כךאו אדריכל נוף,  הגינה, אלא נבחר במעצב גינות

עיצוב אתרים דורש מומחיות והכרה מלאה של זירת האינטרנט ועולם התכנות, הרי עיצוב האתר. 

, ובפועל או באנר מרשימים פעמים רבות מעצבים יכולים לעצב יצירות מרהיבות ממש כמו לוגו

 ולתכנת אותם על פי התבנית שנבחרה.  ,בעיצוביםמוש שינת לא יוכל לבצע מתכ

בעבר והאם  עבודות ובחנו אם הוא עיצב אתרי אינטרנטהבבחירת מעצב, בדקו את תיק  –טיפ קטן 

 זאת המומחיות שלו. 

 לאופי העסק  הז'רגון תהתאמ •

את עיצוב האתר ניתן להשוות לשפתו של תינוק, הוא מתחיל אט אט ללמוד מילים מסוימות, לאחר 

מכן להגות אותן בצורה מסוימת, וכשהוא מגיע לגיל מסוים הוא מדבר בצורה תקינה. כך גם תכנון 

הנכונה המתאימה לאופי  העיצובית לשפה וכך להתקדםעיצוב האתר, יש צורך לפתח ז'רגון מסוים 

 וצר/השירות.  המ

 ללקוח בחירת תבנית ורסטילית •

חד האתגרים בתהליך עיצוב אתרים מקצועי, הוא לבחור תבנית מבין כל התבניות הקיימות א

 ,0-נקדים ונאמר כי יש שתי אפשרויות; האחת היא לבנות אתר מ  תבפלטפורמות השונות. ראשי

ומרכיבים אתר  ,והשנייה היא לבנות אתר על פי תבנית קיימת שאליה מוסיפים מגוון עיצובים ותוספות

 יים עיצוביים מוצלחים. ושינ ביצועמוגמר. בשתי אפשרויות אלה יש צורך בתבנית גמישה שתאפשר 

  שת משתמישילוב בין עיצוב לחווי •

הוא כזה שמשתלב בסינרגיה מושלמת בין העיצוב לחוויית המשתמש. עיצוב עיצוב אתרים מקצועי 

וכזה שיפיל לגולש את הלסת, אולם מה הדבר שווה אם הגולש מסתבך  ,יכול להיות מרשים, יוקרתי

יש לשים  יחד עם העיצוב ?באתר ואינו יודע כיצד לרכוש מוצרים או היכן עליו לבצע פעולות שונות

 דגש על חווית משתמש טובה, כזאת שתאפשר לאתר להמיר ולשרת את מטרתו ברשת. 

ם מדובר על אתר תדמיתי, אתר מסחר, חנות וירטואלית בניית אתר מכל סוג, בין א תהליךבלסיום, 

ת שלו, החל מחוויית משתמש טובה, דרך הוויזואלי על השפה לשמור לאורך כל הדרךחשוב וכו', 



 
ותמונות שיקנו לגולש  וכלה בבחירה נכונה של צבעים נית שתוכל להכיל את העיצוב הדרושבבחירת ת

 חוויה מסוג אחר. 

 


