
מערך שיעור 27: בניית אתר אינטרנט לשיווק

כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

מטרות השיעור●
היכרות עם הסטארטאפ הישראלי WIX והיכולות שלו לאפשר בניית אתר אינטרנט ללא -

קוד.
למידת עמיתים לבניית אתר אינטרנט.-
חזרה על המונח 'הצעת ערך'.-

מאפייני השיעור●
למידת עמיתים - איך בונים אתר ב-wix: המשימה הזו תלווה אותנו למשך שלושת -

השיעורים הקרובים. 
למשימה זו המורה נדרש להביא לכיתה כובע או קופסה, להדפיס את הקובץ הזה, -

לגזור את הפתקים, לקפל ולהכניס לכובע. 
מתחילים ללמוד איך לבנות עמוד אינטרנט אמיתי גם בלי צורך בקוד בעזרת wix. עוד -

על נושט זה בהערות לשקף 10.

https://docs.google.com/document/d/1y4q16cYQRofMzTQLTFHZ7k97XrwBTNM774xfqnxu7Ic/edit?usp=sharing


רקע למורה

'הצעת ערך' הוא מושג חדש, המבטא את הערך של המיזם עבור קהל היעד שלו. 
שאלו בכיתה אחרי הקרנת הסרטון: "יש כאן מושג שאנחנו לא מכירים 'הצעת ערך'. מה לדעתכם הפירוש שלו"? 

רשמו על הלוח פירושים אחדים המוצעים בכיתה ותנו לתלמידים להבין לעומק את המושג החדש.



רקע למורה

בשקופית 11:
לצורך המשימה הזו המורה יביא לכיתה כובע. 

https://docs.google.com/document/d/1y4q16cYQRofMzTQLTFHZ7k97XrwBTNM774xfqnxu7Ic/edit?usp=sharing :ידפיס את הקובץ הזה

כדי לקצר תהליכי לימוד, נחלק בין החניכים את עבודת הלימוד דרך חידות מדליקות - סוג של "חדר בריחה".

גזרו את הדף הבא, לפי הקווים, קפלו כל פתק שנוצר והכניסו לכובע או קופסא. הציגו לפני החניכים את צורת למידת העמיתים שדרכה נצלח איך 

לבנות אתר אינטרנט ב-wix בלי לדעת קוד.. 

כל צוות יגריל 2 חידות אותן הוא יצטרך  לחפש ב-wix ולהבין איך עושים. בסיום השיעור הם יוכלו להציג מול הכיתה איך עושים או להכין סרטון 

הדרכה שישלח בקבוצת ווטסאפ שתפתחו בקבוצה שתיקרא "איך בונים אתר אינטרנט ב-wix?" וכל הסרטונים ישלחו אליה. 

ניתן להכין סרטון הדרכה עם פשוט לצלם את המסך מהטלפון בלי צורך בעריכה. מרגע שצלחתם את החידה ואחרי שנתתם לעצמכם זמן להבין איך 

עושים את החידה ב-wix פשוט צלמו את המסך באמצעות הטלפון הסבירו בע"פ ושלחו לקבוצה.

תנו לסרטון שם כשאתם שולחים של ששם החידה - לדוגמא: איך מעלים תמונה לאתר? ואז שלחו את הסרטון. כך שבעתיד מי שיסתבך עם 

משימה בבניית האתר יוכל מיד למצוא את סרטון ההדרכה המתאים לבעיה. 

https://docs.google.com/document/d/1y4q16cYQRofMzTQLTFHZ7k97XrwBTNM774xfqnxu7Ic/edit?usp=sharing




בואו נתחיל ונראה מה הצלחתם 
לחולל השבוע. האם גיבשתם כבר 

סוג של מיתוג למיזם שלכם?!



הקשיבו, אני כבר ממש יכולה לטעום, להריח ולמשש 
את המיזם שלכם … המיתוג מוסיף את כל החושים 

לחגיגה!

בואו נמשיך ונעשה מטעמים בשיווק המיזם!

זוכרים איך התחלנו? שאנשי המליציה לקחו לנו 
לחלוטין את כוח היזמות? אנחנו ממש בדרך להשיג 

אותו…. הנה זכרו



זוכרים איך התחלנו? שאנשי המליציה לקחו לנו לחלוטין 
את כוח היזמות? אנחנו ממש בדרך להשיג אותו…. הנה 

תזכורת...

https://docs.google.com/file/d/1thkvuYOhqGR-CdWp0PW6S8oJbUjg6ljc/preview


זה לא קורה!!! איך הצלחתם למתג את המיזם 
שלכם ולתת לו גם צבעים ותיאור במשפט של 

הצעת הערך עם המילים המדויקות, שיעזרו לקהל 
היעד שלכם להבין מה הוא נותן להם? זו הזיה!!!



 

 

המשימה שלכם: החליטו על שם למיזם שלכם וצרו לו לוגו. בחרו צבעים ומשפט סלוגן 

שיתאר ללקוח את הפתרון שלכם. מקווה שכבר מצאתם ארבע תמונות שיבטאו את 

 המותג ואם לא - זה הזמן.

 

הסוד הבא שלנו אליכם 
ייצור למותג שלכם גם 
שם ולוגו אותם נצטרך 

לצורכי השיווק

https://vimeo.com/372237059
https://vimeo.com/372239587


חשבתם שזה הולך להיות קל? נכון אתם כבר מריחים את 
הסוף... את ההישג הגדול, אבל אני עדיין אומר לכם - 

הסוף הוא תמיד הכי קשה ואני בטוח שבסוף אנחנו ננצח 
ונמחק את כוח היזמות מהעולם!



עכשיו, כשיש לכם שם ולוגו, שני צבעים, משפט 
 המתאר את הצעת הערך, שלוש מילים מרכזיות 

וארבע תמונות - אתם מוכנים לעבור לשלב המכריע 
- בניית עמוד אינטרנט אמיתי למיזם שלכם, שבו 

 תציגו את הצעת הערך לעולם!
את עמוד האינטרנט שתבנו תוכלו לשלוח כלינק 

בווטסאפ, באינסטגרם ובפייסבוק ובאמצעותו לזכות 
 בלקוחות או תמיכה למיזם. 

 
מוכנים? צאו לדרך! התחילו להרגיש תותחי שיווק 

אמיתיים!



 

 

 .WIX-המשימה שלכם: לימדו ככיתה יחד כיצד לבנות למיזם שלכם אתר ב 

כל צוות יענה על שתי שאלות, הנמצאות ממש כאן וישתף בסרטון הדרכה או בהצגה בכיתה את 

 הפיצוח של החידות! 

 !wix-ככה באמצעות למידת עמיתים ושיתוף פעולה נדע איך בונים אתר אינטרנט ב 

 

המשימה: ללמוד איך 
לבנות עמוד אינטרנט 

אמיתי למיזם 

https://vimeo.com/372237059
https://docs.google.com/document/d/1y4q16cYQRofMzTQLTFHZ7k97XrwBTNM774xfqnxu7Ic/edit?usp=sharing
https://vimeo.com/372241287


אני הולכת לעזור לכם עם ההתחלה. היכנסו 
 :Get Started ובחרו בכפתור wix.com-ל

https://vimeo.com/372237059


אחר כך הירשמו בכל דרך 
שתבחרו: 

להירשם בכל דרך שתבחרו

https://vimeo.com/372237059


לחצו על הכפתור "Create New Site״: 

להירשם בכל דרך שתבחרו

create New Site ללחוץ על

https://vimeo.com/372237059


ואז בחרו באפשרות Edit a Template, שזה אומר שנבחר תבנית שעליה 
נעשה את השינויים שנרצה. כך יהיה לנו קל יותר לעצב לנו אתר:

להירשם בכל דרך שתבחרו

create New Site ללחוץ על

https://vimeo.com/372237059


בחרו תבנית של עסק כי אנחנו עוסקים ביזמות עסקית: 

להירשם בכל דרך שתבחרו

create New Site ללחוץ על

לבחור תבנית לדוגמה 
לאתר שממנו נתחיל 

לשנות ולעצב בקלות את 
האתר שלנו

https://vimeo.com/372237059
https://vimeo.com/372237059


עכשיו תוכלו לבחור מבין מאות תבניות שונות מה מוצא חן בעיניכם והכי 
מתאים לעסק שלכם:

להירשם בכל דרך שתבחרו

create New Site ללחוץ על

לבחור תבנית לדוגמא 
לאתר שממנו נתחיל 

לשנות ולעצב בקלות את 
האתר שלנו

לבחון מאיזה תבנית בא לכם להתחיל

https://vimeo.com/372237059
https://vimeo.com/372237059


 

 

  ועכשיו התפנו למשימה שלכם: זוכרים? 

 .WIX-למדו ככיתה יחד כיצד לבנות למיזם שלכם אתר ב 

כל צוות יענה על שתי שאלות הנמצאות ממש כאן וישתף בסרטון הדרכה או בהצגה בכיתה את 

 הפיצוח של החידות! 

 !wix-ככה, באמצעות למידת עמיתים ושיתוף פעולה נדע איך בונים אתר אינטרנט ב 

 

המשימה: ללמוד איך 
לבנות עמוד אינטרנט 

אמיתי למיזם 

https://vimeo.com/372237059
https://docs.google.com/document/d/1y4q16cYQRofMzTQLTFHZ7k97XrwBTNM774xfqnxu7Ic/edit?usp=sharing
https://vimeo.com/372241287


שתפו בפדלט - מה שם המיזם שלכם 
והלוגו והאם הצלחתם ללמד את הכיתה 

שני דברים על בניית אתר אינטרנט 
 ?wix-ב



אז בהצלחה 
 במשימות שלכם!

 
 

הגיע זמן לשנות 
 את כללי המשחק,

 הגיע זמן להפוך
 ל - 


