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“
כשהייתי סטודנטית לעיצוב אני זוכרת שהכריחו אותנו לעבור מכינה. 

המכינה הייתה אינטנסיבית, עם הרבה שיעורי בית. כזו שנותנת טעימה מהלימודים עצמם 

ומאפשרת לבדוק אם זה תחום שבכלל מתאים, ונותנת הצצה אמיתית לעבודה עצמה.  

 

הקורס המרכזי היה על תוכנות. כלומר, הצד הטכני. 

אני זוכרת שחשבתי לעצמי, מה לי ולתוכנה? אני רוצה לעצב. 

לא הבנתי איך הכרת תוכנות שונות יכולות לשדרג לי את הנראות והיכולות העיצוביות.  

עד אז היה לי ברור שחקר ורעיונות מובילים לביצוע ושצריך להשקיע במחקר. 

 

היום אני יודעת שזה לא בדיוק נכון. יש דברים שאפשר ללמוד רק מהתנסות. וכדאי להגיע אליה מוקדם. 

הקסם של היצירה נמצא בשילוב הרעיון המקורי לבין הביצוע. בסינרגיה ביניהם. 

אם תחשבו על זה לעומק, יכול להיות רעיון מהמם אבל שההוצאה שלו לפועל סבירה במקרה הטוב או ממש 

גרועה במקרה הרע. אבל הרעיון? הרעיון עדיין מבריק.  

 

בשיעורים עצמם למדתי את הצד הטכני של התוכנות שאיתם אני עובדת ביום יום. 

אילוסטרייטור, פוטושופ ואינדיזיין. 

אחרי שלמדתי ביסודיות את כל התוכנות האלה והצלחתי להבין את המורכבות והיכולות העיצוביות שלהן, 

יש תוכנה אחת  שנכנסה לי ללב שאיתה אני עושה את הקסם שלי גם שנים אחרי שסיימתי את הלימודים. 

אילוסטרייטור. 

איתה אני מעצבת לוגואים, מאיירת ואפילו יוצרת ברכות. 

היא פשוטה להבנה, מתאימה לעיצובים לאינטרנט ולדפוס ופשוט כייף לעבוד בה. אפשר לעצב איתה הכל! 

ספויילר - התוכנה מתאימה גם לאל מעצבים. 

 

מה היה מעניין אתכן ללמוד לעצב לעצמכן?  כתבו בתגובות! 



כשהייתי סטודנטית לעיצוב אני זוכרת שהכריחו אותנו לעבור מכינה. 

מכינה אינטנסיבית, עם הרבה שיעורי בית. 

כדי לבדוק אם זה תחום שמתאים, כדי לקבל הצצה לבפנים. 

הקורס היה על תוכנות. הצד הטכני. 

בזמנו לא הבנתי כמה זה חשוב לדעת תוכנות, הרי שלב הביצוע הוא אחרי שלב החקר 

והרעיונות. 

היום אני יודעת שזה לא בדיוק נכון. 

זה השילוב, הרעיון המקורי לבין הביצוע. 

כי יכול להיות רעיון מהמם וביצוע איך לומר במקרה הטוב סביר, במקרה הגרוע ברמה מאוד 

נמוכה. 

 

בשיעורים עצמם למדתי את הצד הטכני של התוכנות שאיתם אני עובדת ביום יום. 

אילוסטרייטור, פוטושופ ואינדיזיין. 

ואחרי כל הקורס נכנסה לי ללב תוכנה אחת ויחידה שאיתה אני עושה את הקסם שלי. 

אילוסטרייטור. 

איתה אני מעצבת לוגואים, מאיירת ואפילו יותר ברכות. 

היא פשוטה להבנה, מתאימה לעיצובים לאינטרנט ולדפוס ופשוט כייף לעבוד בה. 

 

שתפו אותי מה היה מעניין אתכן ללמוד לעצב לעצמכן?  

“



טעויות נפוצות
כותבים רק כדי לכתוב

לא מקשרים תוכן למטרות

אין חיבור בין פוסטים

מילות חיבור לא מובילות לסיפור

נופלים לקלישאות

לא נוגעים בנקודות כאב | קונפליקט של הקהל



בחרו כותרת לפוסט



תשתית לפוסט מצויין 

דרך הנגשהכאב | רגשמי הקהל שלי לפוסט

מאורעות עכשוויים צורות תוכן



בחרו סיפור לכותרת

מה מעניין  
בסיפור

123
מה רלוונטי  
בסיפור

התפקיד שלי 
בסיפור

מה מחדש 
בסיפור

456
מוסר השכל 

אישי
מה זה מספר 

עליי



כתבו את ההנעה לפעולה

מה הפעולה
123

מה ייחשב כהצלחהאיך היא תתבצע



תחילת 
הפוסט

עלילה

נראות

הנעה  
לפעולה

איפה שהסיפור מתחיל

ספויילר | טיזר

מאוד מסובכת ומורכבת

תאכילו את הקוראים בכפית והקשרים

פוסט אחד צפוף

ריווח בין פסקאות | כותרות משנה

לא ברורה | משתמעת

םשאלה | בקשה | לינק 
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פוסט ערך מקצועי 
 1

 2

 3

 4

התחלה הומוריסטית שתופסת את העין 

ערך | טיפים 

הנעה לפעולה 

תמונה תומכת 

 1

 2

 3

 4

 5



פוסט ערך דרך סיפור 
 1

 2

 3

 4

להתחיל בשאלה או באמירה חד משמעית 
שתופסת את העין 

יצירת חיבור לחלק מס׳ 1 דרך סיפור או דוגמא 
שיהיה קל להתחבר אליה 

מוסר השכל או תוצאה שמחברים את הדוגמא או 
הסיפור והופכים את הפוסט למשמעותי 

הנעה לפעולה; מה הייתם רוצים שהקהל שלכם 
יעשה עכשיו 

הוספת תמונה באיכות טובה שתומכת ברעיון 
הפוסט. ניתן להוסיף כיתוב קל או עיצוב שמזוהה 

עם המותג שלכם 

 5



פוסט הצעה | מכירה 
 1

 2

 3

 4

הוספת תמונה באיכות טובה / קישור לדף נחיתה 
/ בלוג /אתר 

 5

נקודת כאב | הצהרה שקשה 
 להתעלם ממנה 

סטטוס קוו + הבטחה 

מה יוצא לקורה מזה 

הנעה לפעולה ברורה 



הכנה לכתיבת פוסט 
מטרה 

מה נדרש ממניהאם השגתי זאת בעבר מה הייתי רוצה להשיג

הנעה לפעולה
מה הפעולהמה יעודד אותו לפעולנקודת הכאב | מכנה משותףמי קהל היעד

איך אשיג את המטרה 

איפה אני בתוך הפוסטמה מעניין מה הערך שיקבלוסוג התוכן

כן, אבל לא בכמות מודעות לעמוד
שרציתי

לכתוב פוסט  -
להחליט על הנעה לפעולה -
ליצור ויזואל -
לחבר לסדרה של פוסטים-

בעלי עסקים 
בני 28-45

אין להם מושג איך 
לייצר שפה ויזואלית

תוכן שילמד אותם 
לעשות דברים פשוטים 

בעצמם
לעשות לייק לעמוד

פוסט פייסבוק + 
תמונה

טיפים ליצירת קאבר 
לפייסבוק

אני אראה לפני ואחרי 
שעשיתי ללקוח

אספר על תהליך היצירה 
שלי ושדרוג לקוח מא 

דוג



הכנה לכתיבת פוסט 
מטרה 

מה נדרש ממניהאם השגתי זאת בעבר מה הייתי רוצה להשיג

הנעה לפעולה
מה הפעולהמה יעודד אותו לפעולנקודת הכאב | מכנה משותףמי קהל היעד

איך אשיג את המטרה 

איפה אני בתוך הפוסטמה מעניין מה הערך שיקבלוסוג התוכן



הלקוח

דרישה ברורה 
לפעולה

יצירת  
דחיפות

אמון  
ועדויות

דברו ישירות ללקוח

גלו | קבלו | לחצו | הצטרפו | קראו

תהיו ברורים מה הפעולה שאתם מצפים מהקורא

לחצו | שתפו | השאירו פרטים | כתבו ״אני״

ספרו לקורא למה דווקא עכשיו

עד מחר | 2 מקומות אחרונים | 5 הראשונים

תניעו דרך העדר

פסהצטרפו למאות ש…| 62 כבר נרשמו… 
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 | 
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מספרים 
אי-זוגיים

מילה 
שלילית

דברו 
לקהל

שאלו 
 שאלות

טיפים מעולים לכותרות

7 טיפים לכתיבת כותרות מעולות

כותבי תוכן? הנה טיפים שיעזרו לכם 

התוכן שלכם לא מדוייק? 3 כללים שיעזרו לכם  
להדק את הכתיבה

7 טיפים מצויינים להעברת הרצאה

אתם קליקרים? קבלו 7 טיפים להעברת הרצאה

הפלטפורמות הכי טובות ליצירת תוכן

םמהן 5 הפלטפורמות הכי טובות ליצירת תוכן?
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מטרה

מסרים

סיפור

הנעה  
לפעולה

חייבים להגדיר את מטרת הפוסט מראש

לבחור מטרה אחת שתהיה ברורה לקורא

מסרים אישיים

מסרים עסקיים

בחירת סיפור | אירוע | מקרה בוחן

ארגונו שיוביל את הלקוח למטרה

להגדיר מה היינו רוצים שהלקוח יעשה

סטלהבין איך היינו רוצים שהוא יעשה את זה
פו
 ה
בת
תי
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 המנעו מקלישאות

כתבו בשפה שמתאימה 
לקהל היעד

תעשו את זה פשוט. וותרו 
על משפטים ארוכים

תתחברו באמת  
לתוכן שלכם
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תודה 
+972 (0) 52 862 8624 

WWW.METHODQUEEN.COM

KEREN@METHODQUEEN.COM


