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אתר משלך

8 צעדים לתכנון אתר עסקי מדוייק,

מקצועי ושימושי

* בלי לבזבז זמן ואנרגיות *

 



עמוד 2  * משלך  אתר 

8 פעולות הכנה
לבניית אתר מדוייק ומקצועי 

בלי לבזבז זמן ואנרגיות
 

אם את קוראת שורות אלו, כנראה שחשוב לך
ליצור נוכחות עסקית מרשימה ברשת, כזו
שמשקפת את האישיות והאיכויות שלך,

באמצעות אתר עסקי מעוצב ומקצועי. 
 

אולי אפילו ניסית להקים אתר בעצמך,
והתעכבת בתהליך, או שויתרת מראש, כי
ההליך נראה לך סופר מורכב ומסורבל, ואת
מעדיפה להשקיע את האנרגיות שלך

בקליניקה…
 

במדריך הזה אני רוצה להראות לך שאפשר גם
אחרת. 
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אני מציגה כאן 8 פעולות שאת חייבת לבצע לפני
שאת מתחילה בעבודה על בניית האתר שלך, כדי

שתוכלי להתקדם בצורה מסודרת ויעילה. 

ממה שאני רואה בשטח, מטפלות רבות מדלגות על
השלבים הראשוניים והחשובים האלו, שכוללים את
הגדרת הזהות שלך כמטפלת, מבחינת קופי, תוכן

וויז׳ואל באתר, ואז מסתבכות במעלה הדרך. 

בניית אתר הוא מלאכת מחשבת שמורכבת
מתחומים רבים, וכמו כל מלאכה מורכבת - סוף

מעשה במחשבה תחילה. 

אני מזמינה אותך להקדיש זמן ומחשבה לכל צעד
וצעד, אני כאן איתך, ואסביר כל צעד בפירוט. 

אם תעקבי אחר המדריך, בניית אתר משלך,
מדוייק ומרשים, שתפור על מידותייך, צרכייך

ואישיותך תהיה קלה הרבה יותר!
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אבל לפני כן, כמה מילים על עצמי:

במסגרת הניסיון המקצועי שלי למדתי להכיר את
העולם המיוחד של אנשים שהייעוד שלהם הוא לעזור

לאנשים אחרים. 
 

כמעצבת אתרים למדתי איך לסייע ספציפית למטפלות
ומטפלים בבניית הנוכחות הייחודית שלהם ברשת,
לבנות אתר מקצועי שבאמצעותו יוכלו לקדם את
הקליניקה שלהם מבלי לוותר על הסולידיות

המקצועיות שלהם.
 
 

נעים מאוד!
אני רות קסנטיני, 

מעצבת ובונה אתרים
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התוכן הנכון - לקהל הנכון
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אז מה מחכה לך במדריך?
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הבידול המקצועי שלך במשפט אחד

המבנה הבסיסי של האתר שלך

דף ה״אודות״ - איך לכתוב על עצמך?

כתיבה על השירותים שאת מציעה

בחירת שם דומיין מוצלח

קבלי השראה!

לוגו כבר יש לך?
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לפני שאת ניגשת להליך העבודה על האתר שלך,
חשוב שנגדיר את הזהות שלך כמטפלת. 

בשלב הראשון, נתרכז במהות ובתוכן של האתר,
ובשימוש שאת מייעדת לו.

בחלק השני נעסוק בעיקר בנראות של האתר, ונוודא
שהכל מתחבר יחד.
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התוכן הנכון - לקהל הנכון
כדי שהאתר שלך יהיה חלק בלתי נפרד מהזהות של העסק
ויהווה כלי שיווקי שמייצג את העיסוק שלך בצורה מדוייקת -
חשוב שנוודא שיש התאמה מושלמת בין התכנים, השפה והקופי

שבאתר לבין קהל המטופלים שאת רוצה למשוך אליך.
 

מובן שאת יכולה לעזור להמון סוגים של מטופלים, ואת רוצה
לעזור לכמה שיותר אנשים. 

 
עם זאת, מיהם המטופלים שאת הכי אוהבת לטפל בהם? 

במי את מטפלת הכי טוב? 
 

כשאת מכוונת את הכתיבה באתר שלך אל האנשים שאת
עוזרת להם הכי טוב, את בונה את הסמכות והמקצועיות שלך
כמטפלת. כך יש לך סיכוי לא רק למשוך יותר מטופלים, אלא גם
יותר מטופלים שמתאימים לך. בנוסף, זה מה שיבדל אותך

ממטפלים אחרים. 
 



 
 

אני יודעת שזה יכול להרתיע. את הרי רוצה לעזור לכולם! 
אבל אם תפני לכולם, למעשה את לא פונה לאף אחד. 

 
 

את רוצה לכתוב באתר לאותה מטופלת שתכנס לאתר שלך
ותגיד: ״זה בדיוק מה שחיפשתי. היא מבינה בדיוק איפה אני

נמצא, זו המטפלת שתוכל לעזור לי!״
 

הנישה שתבחרי יכולה להשתנות בעתיד, וזה בסדר. וזה שאת
בוחרת להציג את עצמך בנישה מסויימת, לא אומר שלא תוכלי

להמשיך לטפל בנישות אחרות. 
קחי לך כמה דקות, נייר ועט. כתבי מהם המטופלים שעזרת

להם הכי טוב. או למי הכי היית רוצה לעזור. 
 

מיהם, מדוע הם מחפשים עזרה? מה האתגרים שהם חוים? מה
מטריד את מנוחתם? מה הם מחפשים? 

 
הדיוק הזה יתרום רבות לכתיבת תכנים ממוקדים יותר

למטופל.ת האידיאלי.ת שלך. 
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הבידול המקצועי שלך במשפט אחד

כנסי לנעליו של המטופל.ת
מה מניע את התנהגותו.ה ואת הצורך שלו לחפש עזרה

מה יגרום לו לבחור אותך דווקא על פני מטפלים אחרים? 

חשוב שתגדירי במדויק מה את מציעה, ולמי. למעשה זה פועל
יוצא מסעיף (1), ומה שמבדל אותך ממטפלים אחרים. 

 
חשבי על המטופל האידאילי שלך שבחרת בסעיף הקודם, ונסחי
משפט אחד ממוקד שמגדיר למי את עוזרת ואיזה פתרון את

מציעה.
 

לצורך זה, עקבי אחרי שלושת השלבים הבאים:
.1
.2
.3

 
התבנית שתעזור לך מאוד בדף הבית ובכלל באתר שלך צריכה

להיראות כך: 
"אני עוזרת ל(המטופל האידיאלי שלך) להשיג/ להגיע ל

(תוצאה אידיאלית)"
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לדוגמא:
״אני עוזרת לאמהות צעירות להתגבר על דיכאון אחרי לידה כדי

שיוכלו לגדול להיות האמא שתמיד חלמו להיות״
יכול להיות שיקח לך קצת זמן לפצח את זה, אבל זה סופר

חשוב! 
חשבי על מטופלים שעזרת להם, ולאיזה מצב רצוי הבאת

אותם/ן.
 

זה לא מצמצם את יכולות הטיפול שלך באנשים אחרים, זה רק
ממקד אותך לאנשים שאת עוזרת להם הכי טוב! 
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מה את רוצה שהאתר שלך יכלול? 
איזה שירותים את מציעה?

האם את כוללת בלוג באתר? 
 

קחי דף ועט עפרון ורשמי את המבנה הבסיסי של האתר שלך.
זה יעזור לך להבין מה את רוצה שהאתר יכלול ויהווה צ׳קליסט
לדפי התוכן שתצטרכי ליצור בהמשך הדרך. הקדישי דף נפרד

לכל שירות שאת מציעה. 
 

זה צריך להיראות פחות או יותר משהו כזה: 
 

03

המבנה הבסיסי של האתר שלך

דף בית / סוגי טיפול / בלוג / המלצות / אודות / יצירת קשר
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דף ה״אודות״ : איך לכתוב על עצמי?
דף האודות הוא הדף הנקרא ביותר אחרי דף הבית. 

 
דונלד מילר בספרו Building a Story Brand כותב ששיווק
טוב שם את הלקוח הפוטנציאלי במרכז הסיפור. והגיבור, כמו
בכל סיפור קלאסי טוב, עובר מסע, ונתקל במהמורות.

והמטפל.ת, מציע.ה לו פתרון.
 

- הגיבור.ה הוא המטופל.ת - לא המטפל.ת, ולא הקליניקה.- 
 

כשמטופל.ת פוטנציאלי.ת יזהה שאת יכולה לעזור לו.ה להתגבר
על הקשיים שהוא/היא חווה ולהשיג את מה שהוא רוצה להשיג

בחייו, הוא/היא יצרו איתך קשר יותר בקלות. 
 

אז מה הגיבור.ה שלך רוצה? מי, או מה, מונע ממנו.ה להשיג את
מה שהוא/היא רוצה? איך יראו חייו/ה של הגיבור אם לא ישיג
מה שהוא/היא רוצה? התשובות לשאלות האלו יכולות להיות

פתיח מצויין לדף האודות שלכם!



מה היא רוצה, ממש עכשיו, כשהיא מחפשת עזרה באתר שלך? 
באילו מצבי חיים הם נמצאים, באילו צמתים, מה מביא אותם

לחפש עזרה
ואז, ציירו תמונה של איך החיים שלהם יראו אחרי שהם

מתגברים על הקשיים האלו.
 

מכאן ואילך את יכולה להתחיל לכוון את הסיפור אליך. את
מציעה את הפתרון. אבל לפני כן, עליך לזהות את סיפור המסע

של הגיבור.ה שלך.
 

דף אודות טוב צריך לכלול את האלמנטים הבאים: 
 

- כותרת טובה שמתארת בדיוק למי אתם עוזרים ומה אתם
עוזרים להם להשיג 

- תיאור הקשיים והמאבקים של המטופל.ת הפוטנציאלי.ת שלך
ואיך זה מרגיש לו/לה כרגע 

- לצייר תמונה של איך זה יראה וירגיש ביום שיתגברו על
הקשיים האלו 

- להציע תוכנית פעולה: כאן את יכולה להרחיב ולהסביר על
תהליך העבודה אתך. 

- הנעה לפעולה, ברורה ופשוטה: עודדי אותו/אותה ליצור קשר,
או לקבוע פגישה.

 
המטרה החשובה ביותר של דף האודות הוא להסביר למטופל.ת

במהירות ובבהירות שאתם יכולים לעזור לו.
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כתיבה על השירותים שאת מציעה
בסעיף 3, כששירבטתם את מבנה האתר, ביקשתי ממך לייעד

דף לכל אחד מהשירותים שאת מציעה. 
 

כשאת מפרטת בדיוק כל אחד מהשירותים שלך, זוהי דרך
מצוינת להציג מי את ומה את עושה. 

 
בנוסף, המטופל.ת האידיאלי.ת שלך ידעו אם הגיעו למקום

הנכון. 
כך למשל, אותו הזוג שמחפש הכוונה לפני הנישואין, יעדיפו
לפנות לאותה המטפלת שהקדישה דף באתר שלה ל״ייעוץ זוגי
לפני הנישואין״, מאשר למטפלת אחרת שלא תקדיש לכך דף

בנפרד. 
 

ולא פחות חשוב - גם גוגל יאהב את זה! זה מוסיף רלבנטיות
לאתר שלך לאנשים שמחפשים את השירותים שלך. גוגל נותן
קדימות לאתרים עם דפים ממוקדים ומפורטים יותר הנותנים

מענה לחיפושים.
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בחירת שם דומיין מוצלח
יכול להיות שכבר חשבת על שם, אולי תשתמשי בשם שלך או

בשם הקליניקה שלך .
חשוב שהשם יהיה קליט ולא ארוך מדי, שלא להשאיר מקום

לטעויות. 
אם את פונה לקהל ישראלי אני ממליצה על הסיומת co.il, אם
.com. את פונה גם לקהל בינלאומי, אני ממליצה על הסיומת
org.) הסיומות האחרות הזמינות בשוק פחות רלבנטיות עבורכן
למשל מכוונת לארגונים ללא מטרות רווח, ac.il מיועדות
למוסדות אקדמיים וכו׳). את יכולה לבדוק את הזמינות של
השם בכל חברת אחסון אתרים, מצרפת לך כאן קישור בדומיין

דה נט. 
 
 

https://www.domainthenet.com/he/default.aspx
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קבלי השראה!
כשאני מתחילה פרוייקט חדש, אני תמיד אוהבת לבדוק מה אנשים
אחרים עשו ולשאוב השראה ורעיונות. לבדוק מה אני אוהבת ומה לא,

ולדייק מה נכון לאתר שאני עובדת עליו.
 

את יכולה לראות כאן וכאן מקבצים של אתרים מעולים של מטפלים,
פשוט כנסי וקבלי השראה! איך את רוצה שהאתר שלך יראה? רשמי
לעצמך מה אהבת מבחינת ההגשה, התוכן, הצבעים, המבנה
והפונקציונאליות. ובכלל, התחושה המתקבלת אצל הגולש כשהוא

נכנס לאתר. 
 

פינטרסט הוא גם מקום נהדר להשראה .מצרפת כאן צילום למסך
 :webdesign inspiration therapists לחיפוש שעשיתי

 
 

https://dayisnewcreative.com/10-therapist-wordpress-web-design-examples/
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כנסי לאתרים לבדוק שילובי צבעים לאתרים, להתרשם, ולראות מה
מתאים לאתר שלך. 

הקישור כאן באתר 99designs יכול לתת לך כיוון כללי לגבי צבעוניות
והסבר על ההשלכות הפסיכולוגיות של הצבע על הגולש.

עוד קצת השראה כאן וכאן. אחרי שאת לומדת קצת על המשמעויות
הפסיכולוגיות של הצבע ומקבלת מעט השרה, אם את רוצה באמת
להשתעשע כנסי ל coolors.co  וצרי לעצמך את סכימת הצבעים שלך!

 

 

כמובן, זכרי את ההצעה הייחודית שלך ואת המטופל.ת האידיאלי.ת
שלך, שניסחת בשני הסעיפים הראשונים, ותראי שזה תואם את הלך

הרוח.  
 

אפשר כמובן גם לבדוק אתרים מתחומים אחרים, עסקים קטנים,
ארגונים או עמותות, ולציין לעצמך מה אהבת וגם, מה לא אהבת. 

 
קחי לך זמן להתרשם ממה שקורה סביבך, ותבדקי מה מתאים

לאיכויות שלך, למה שאת מציעה ולמטופל.ת האידיאלי שלך. 
 
 

coolors.co מתוך 

https://99designs.com/blog/creative-inspiration/psychology-color-web-design/
https://strongrootswebdesign.com/the-top-ten-therapist-website-examples/
https://www.canva.com/learn/website-color-schemes/
https://coolors.co/
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לעצב לוגו בעצמך: 

הלוגו שלך הוא התדמית שלך, המראה שלך, ההזדמנות הראשונה
שלך להציג את עצמך, הדבר הראשון שהעין קולטת כשפותחים את
האתר שלך. כן, את זקוקה ללוגו! וזה לא צריך להיות מסע מיתוג מייגע.
יש לך שתי אפשרויות: לעצב לוגו בעצמך, או לשכור את שירותיו של

מעצב מקצועי שיעשה את זה עבורך
 

.1
את לא צריכה להיות מאצבת כדי ליצור לעצמך לוגו, אבל עין טובה

תעשה את העבודה
א. קבלי השראה, תראי למה את מתחברת: 

כנסי ל logopond.com . יש שם מגוון עצום של לוגואים של מעצבים
מוכשרים וטובים. תראי למה את מתחברת מבחינת סגנון, צבעוניות,
סוגי פונטים, מבנה. האם את מתחברת למראה קלאסי או חדשני יותר?
צבעוניות סולידית או נועזת יותר? נגיעה אישית בכתב יד או פונט רשמי

יותר?
 
 

08

לוגו כבר יש לך?



לשכור מעצב מקצועי שיעשה את העבודה

canva.com ב. עיצוב ב
קאנבה הוא אתר עיצוב חינמי (ברובו), בו את יכולה ליצור בקלות את
הלוגו שלך. אופן השימוש הוא אינטואיבי מאוד, וקל לשימוש. שחקי עם
הצבעים והפונטים עד שתגיעי לעיצוב שתזדהי איתו כעיצוב שמשקף
את האישיות שלך, ואת מה שאת עושה. הימנעי מבחירת פונטים

גנריים כמו אריאל או דויד, זה לא יפגין את הייחודיות שלך.
 

.1
מעדיפה לא לבזבז את הזמן שלך על משחקי טעיה בעיצוב? 

לא סומכת על השיפוט האסטטי והעיצובי שלך? 
זה בסדר גמור. 

אפשר למצוא מישהו שיעשה את זה עבורך בלי לשבור את כל
חסכונותייך. 

ישנם אתרים שמציעים שירותי עיצוב כמו upwork שיעשו עבורך את
העבודה. ב upwork את יכולה להגדיר את התקציב ויש להם גם
מעצבים ישראלים שיעבדו בעברית. אם הלוגו שלך כולל כיתוב

בעברית חשוב לציין זאת בהגדרת העבודה.  
 
 
 
 

- ך  ל ש מ ר  ת א -



- ך  ל ש מ ר  ת א -

- יצירת אתר משלך לא צריך להיות
תהליך מסובך ואינסופי! - 

בליווי מקצועי, אפשר, תוך מספר שבועות ספורים לבנות אתר משלך,

שיראה מרשים ומקצועי ומותאם לאישיות ולאיכויות שלך וידבר אל

המטופלים שמתאימים לך ושלהם את עוזרת הכי טוב. 

 

אם יש לך את הזמן והרצון ללמוד תחום חדש שחובק בחובו הרבה

תחומים, את מוזמנת להמשיך לחקור את התחום לבד ולבנות את

האתר שלך במו ידיך. 

זה מצריך ממך רצון ללמוד, זמן וסבלנות לניסוי וטעיה. 

 

נשמע לך מסובך? מעדיפה להשקיע את האנרגיות שלך בקליניקה

שלך? 

 את מוזמנת לעבוד יחד איתי, אני כבר חקרתי את התחום עבורך,

ועזרתי לרבים אחרים לבנות אתרים שמהווים עבורם כרטיס ביקור

דיגיטלי מרשים ברשת האינטרנט.

 

 



- ך  ל ש מ ר  ת א -

 ת׳כלס - איך נראה הליך העבודה איתי? 
שלב 1: 

תיאום ציפיות ובדיקת הצרכים שלך
בשלב הראשון אבקש שתעבירי אלי חומרים שכבר יש בידיך, חומרי השראה אם יש לך

כאלה (לנראות של האתר). אם עברת על המדריך וביצעת את הצעדים שהמלצתי

עליהם, זה יכול לקצר משמעותית את זמן העבודה על האתר. לאחר קבלת החומרים ,

אני שולחת שאלון איפיון שיעזור לי להבין את הצרכים שלך לעומק. 
לאחר שאקבל ואעבד את החומרים, נתאם פגישה שבה נתפור את האתר בהתאמה אישית

לאיך שאת רוצה להיראות ברשת, נדייק למי האתר פונה, נסכם על שפה וזיואלית ועיצובית

התואמת את אישיותך ואת אופי העסק שלך, ונאפיין את המבנה שלו בהתאם לשימוש שאתם

מייעדים לו.

לאחר פגישה זו תקבלו סיכום + הצעת מחיר מסודרת.

שלב 2: 

עיצוב ובניית האתר
עיצוב ייחודי של כרטיס ביקור מורחב וייחודי, הנכס שלכם ברשת האינטרנט. 

את הגירסה הראשונית תקבלי תוך שבוע עד שבועיים לבדיקה שלך, ותעבירי אלי

פידבקים חזרה.

חשוב לי שתרגישי בנוח עם האתר שלך, ומבחינתי לפינג פונג בינינו יש חלק חשוב

בעיצוב האתר.

 

שלב 3: 

תמיכה ותחזוקה  
לאחר העלאת האתר לאוויר , תמשיכי לקבל תמיכה ותחזוקה לאתר (העלאת תכנים

נוספים, תמונות נוספות וכד') למשך שלושה חודשים ללא עלות נוספת.

 



- ך  ל ש מ ר  ת א -

אני אשמח לעשות איתך שיחת

ייעוץ קצרה בטלפון ולבדוק אם

מתאים לנו לעבוד יחד.

 

בשיחה נבדוק את המצב המצוי

שלך כרגע, לאן את מכוונת ואיך

להגיע לשם כמה שיותר מהר.

 

 

 

 

 

 

 

חשוב לי לומר: בגלל אילוצי הזמן אני לא אוכל לקיים שיחה עם כל מי שיפנה אליי

ולכן ההזדמנות הזו זמינה לך עכשיו אבל יתכן שאסגור אותה בקרוב. אז אם בניית

אתר משלך חשוב לך אני ממליצה בחום לקבוע איתי שיחה כאן:

 

 
 

הגעת עד לכאן, ומרגישה שאת רוצה
לבנות איתי את האתר שלך?

בואי נתאם!בואי נתאם!בואי נתאם!



מה הלקוחות שלי אומרים? 

- ך  ל ש מ ר  ת א -

בואי נתאם!בואי נתאם!בואי נתאם!



תודה שקראת!

- ך  ל ש מ ר  ת א -


