
רגע לפני
שאת כותבת תוכן 
לאתר החדש שלך

חוברת עבודה



 :תרגיל כתיבה לשחרור מהצורך להיות מושלמת
 

 .עצמי את העיניים ל-2 דקות ודמייני את האתר שלך
 

פקחי את העיניים וכתבי באופן חופשי, אינטואיטיבי לגמרי ומבלי לעצור, מהם המסרים
הכי חשובים, הקווים המנחים אותך בחייך ובעשייה המקצועית שלך, שהיית רוצה

 ?שיעברו אל הגולש שמגיע לאתר
 

?מה הכי חשוב לך שיעבור דרך הסיפור האישי והמקצועי המסופר באתר
?מה תהיה האווירה הכללית שתעבירי לגולש שיגיע לאתר 

 
 



בחרי נושא שחשוב לך ליצור בו בהירות וקשור לאתר - מוצר, הסיפור שלך, שירות
מסוים, או תוכן מקצועי שתרצי להעלות לאתר. בכל פעם תוכלי לבצע את התרגיל

הזה לגבי תוכן אחר. 
 

השאלה שתוכלי להניח על הדף – מה יש לי לומר על השירות/המוצר/על עצמי?
מה אני רוצה לספר?

 
 



תרגיל ה"מי את". כתבי לעצמך את התשובה לשאלה "מי את" ובכל פעם שאת
נתקעת בכתיבה שאלי את עצמך שוב. "אני שאני היא ______". 

 
לדוגמה: אני נועה ואני כותבת. אני נועה ואני מלווה נשים שרוצות לכתוב בעצמן. אני
נועה ואני אמא לשתי בנות. אני נועה ואני גרה ברמת הגולן. פתאום, תיווצר לך מול

העיניים תמונה של הסיפור שלך, כפי שחשוב לך לספר אותו. 
 



הכיני לעצמך מסמך בהירות - בו תנתחי עם עצמך את השאלות הבאות. אלו הרחבה
של שאלות שכבר נגעת בהן כאן, הפעם אנחנו מתייחסות לכל שאלה כמחקר אישי. 

 
 

מה את רוצה שיקרה באתר? מה תהיה האווירה בו? 
איזה תוכן יהיה בו? 

מהם המסרים החשובים שלך? 
מהו הסיפור האישי והמקצועי שאת רוצה לספר?

מה כן יהיה - מה לא יהיה? 
אילו מוצרים ושירותים הכי מדברים אותך כאן ועכשיו ואת רוצה שיצאו לאור הכי חזק?

מה הכי חשוב לך לקדם? 
 

כתבי כאן שאלות נוספות שתרצי לחקור עם עצמך. 
 
 
 



תרגיל: 
 

ערכי רשימה של הדברים שאת אוהבת ולא קשורים לעבודה שלך וחישבי איך את
משלבת אותם בכתיבת האתר, בדימויים שתבחרי, במטאפורות, בדוגמאות, כדי

שמי שיקרא יכיר אותך על אמת. 
 
 
 
 



תרגיל: 
 

מהם הדברים החשובים לך באנשי המקצוע שיעבדו איתך? 
 

מה חשוב לך שהם ידעו לגביך? 
 
 
 
 



המון בהצלחה!


