
  seeei.co.il –אפיון אתר התאגדות מהנדסי חשמל 

 עמוד הבית:

 העמודיםבכל  – עליוןראשי   תפריט

 צור קשר   I סטודנטים פורום  Iהחברה הכלכלית    Iחוגים מקצועים    Iקורסים והכשרות    I אודות ההתאגדות   Iראשי עמוד

       בדיקות נאותות          חוג המאור        2016 מבנה ארגוני         

 TDD        מיזוג אוויר        2015 מועצה הנדסית          

 בדיקות תקופתיות       בדיקות         פעילות בינלאומית                  

בעמוד רק  –תפריט צד ימין 
 הבית 

 חדשות ועדכונים 

 רסים, הכשרות, קו
 כנסים

 מאמרים מקצועיים 

  הוועדה הישראלית
 למאור 

  אנרגיה ומיזוג אוויר 

  איכות החשמל 

  בודקיםמהנדסים 

  מהנדסי תחזוקה 

  טכנולוגיות לגיל
 השלישי 

  פורוםSmart Grid 

  עיתון ההתאגדות 

 מועצה הנדסית 

 ההתאגדות מגזין 
 להתאגדות םהרש 
 צור קשר 

 
 

 

 וגם: 

 שוכב גדול מלבני  –להשאיר מקום לבאנר עליון 

 ( ACDCלמה שיש עכשיו )בדומה  –צד ימין מקום לבאנר קטן ב

 יכולה להשתמש בהם כפי שהם את  –איקונים הקיימים ה

 – ימת הדיוור וקבל עדכונים שוטפיםלרשהרשם  –חשוב איפה מכניסיםריך לצ

 מייל ושם פרטיאי 

 

 

 

 

 

 

 

 

אזורים   4 -הזה ל האזורכל לחלק את 

שכל אזור מורכב מ תמונה + טקסט .  

לצורך קידום ידיעות / קורסים / מוצרים  

 שאנו רוצים לקדם.  

  -לדוגמה 

https://www.vde.com/de/Seiten/Ho

mepage.aspx 



 

 

 תמיד כותרת עליונה וכל החלק התחתון )של האיקונים( חוזר בכל העמודים הפנימיים  –עמודים פנימיים 

 

  העיצוב שהעברתי לך בסגנון  –לטקסט + תמונה  יכלול מקום - עמוד סטנדרטי 

 המלווים בתמונה בצד שמאל.עמוד של טקסטים 

  

 צריך לחשוב היכן מכניסים כאן שטחי פרסום מעבר לשטח שבחלק העליון של העמוד. 

 בכלל אולי כל הצד השמאלי שמתחת לתמונה צריך להיות אזור בו נכניס הפניות לדברים נוספים. תחשבי על זה.....

  עמוד חדשות ועדכונים 

 משהו בסגנון הזה ....מין ומשמאלה טקסט תקציר של הכתבה. העמוד יכלול תמונה קטנה בצד י

 

 
 

 תוביל לעמוד סטנדרטי  ----לחיצה על כל תמונה/ המשך.....  



 

  עמוד קורסים / הכשרות / כנסים 

 מדובר בעמוד שמציג תמונה + כותרת + פרוט ההכשרה + תאריך כאן גם  –חדשות ועדכונים בדומה לעמוד של 

 ולחיצה עליו מובילה לעמוד של הפעילות עצמה. 

 http://bit.ly/28LTUBA וכפי שקיים היום  /http://www.shvoong.co.il/eventsמצ"ב דוגמה מאתר שוונג 

  –אפשר לקבל גם השראה מאתרים של לוחות ארועים 

iv.gov.il/Visitors/Events/Pages/Events.aspxav-https://www.tel 

http://www.reidman.co.il/index.php?dir=site&page=school&op=category&cs=2307  

  

 

 

 

 

  תבנית עיצוב מעט שונה עם  –סטנדרטי עמוד  –עצמו  הקורסעמוד 

http://bit.ly/28MaM9O זה מה שיש לנו היום

 

 לקורס קבועהעיצוב לתת מסגרת רעיון ה
 שכוללת 

  תמונה רוחבית 
 כותרת 
  תאריך 
  כותרות וטקסטים 
  רשימת מרצים 
  תמונות מרצים 
  "וכפתורי לחיצה ל"תכנית הקורס" ו"להרשמה 
  

 *****שיכולות להתאים לנו תבדקי אם לוויקס יש קומפננטה של לוחות אירועים *****

http://www.shvoong.co.il/events/
http://bit.ly/28LTUBA
http://bit.ly/28LTUBA
https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/Events/Pages/Events.aspx
http://www.reidman.co.il/index.php?dir=site&page=school&op=category&cs=2307
http://bit.ly/28MaM9O
http://bit.ly/28MaM9O
http://bit.ly/28MaM9O


 

 סטנדרטי עמוד  –ים/וועדות/תאים עמודי חוג 

 שונים(  5-6דובר כאמור בעמוד סטנדרטי שישוכפל לכל החוגים / וועדות )סה"כ מ

 בכל עמוד תמונה + טקסט 

 פשוט וקל

  מאמרים מקצועיםעמוד  

 מין ומשמאלה טקסט תקציר של הכתבה. יכלול תמונה קטנה בצד י  -כמו עמוד חדשות ועדכונים 

 לחיצה על התמונה או ה"קרא עוד..." תוביל לעמוד סטנדרטי של מאמר

 

  עמוד עיתון ההתאגדות 

 מה קיים היום. לחיצה מובילה לעמוד חיצוני של מגזין דיגיטלי  איר

%D7%90%D7%92%http://www.seeei.org.il/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%AA

D7%93%D7%95%D7%AA.html 

 מההפניות ל"ידיעות מהארץ ומהעולם" תתעלמי 

 

 סטנדרטיעמוד  –הנדסית מועצה  – עמוד 

 תמונה + טקסט  מדובר כאמור בעמוד סטנדרטי 

 פשוט וקל

 

  עמוד הרשמה להתאגדות 

 שאעביר בהמשךכפי  –עמוד טופס הרשמה עם פרטים 

 

  עמוד צור קשר 

 טופס פניה ליצירת קשר

  עמוד החברה הכלכלית 

 עמודים על החברה  2סה"כ 

http://bit.ly/28L8HK7  

 

  אנגלית עמודי 

 סטנדרטייםעמודים  –עמודי טקסט באנגלית  4-5צריך לקחת בחשבון 

 

 

 

 

 

http://www.seeei.org.il/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA.html
http://www.seeei.org.il/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA.html
http://bit.ly/28L8HK7


 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


