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אפיון ועיצוב חוויית משתמש

מבוא
דמיינו תסריט: 

סתם עוד יום רגיל, בתוך חנות בגדים. לילך, בחורה צעירה, נעמדת ליד הקופה עם 

מכנסי ג'ינס שבחרה.

קופאית: "יש לך את כרטיס המועדון שלנו?".

לילך: "לא, אין לי"

קופאית: "האם תרצי לפתוח כרטיס מועדון עכשיו?"

לילך: "לא כרגע, תודה."

קופאית: "אז אני מצטערת, לא נוכל למכור לך את הג'ינס  הזה. תודה ושלום" 

דמיוני? בעולם הקמעונאי שסביבנו זה באמת תסריט דמיוני לגמרי. אף ארגון 

לעולם לא יציב כזה מכשול בפני לקוחות שעומדים עם כרטיס אשראי בקופה, 

מוכנים לשלם. 

בעולם ה eCommerce, אנחנו חוזרים ורואים טעויות בסיסיות יום יום באפיון 

חוויית המשתמש, בדיוק כמו זו: דרישת הרשמה או סיסמה כתנאי לסיום מכירה. 

אלו  טעויות שעולות לחנויות כסף רב. חברות גדולות כקטנות כושלות פעם אחר 

פעם ביצירת חוויית קניה טובה, ללא מכשולים ללקוח ועם אחוזי המרה גבוהים.

מטרת המדריך לחוויית משתמש ב-eCommerce, כמו כל המדריכים שלנו, היא 

לספק לכם כלים מעשיים לשימוש יום יומי. כלים שיסייעו לכם באיתור נקודות 

מגע חשובות בין האתר שלכם למשתמש ובסופו של דבר להעלאת אחוזי ההמרה 

.)Conversion( באתר

אם אתם צריכים עזרה נוספת, אנחנו כאן. חברת יוניק יו איי מתמחה בהפיכת 

רעיונות עסקיים מעולים למוצרים מצליחים עם משתמשים מרוצים.  תהליך 

העבודה שלנו מאפשר לנו ליצור מוצרים מנצחים מתוך הבנה מעמיקה של 

המשתמשים מצד אחד ושל העסק שלכם מצד שני.

צפו בתיק העבודות שלנו: 

 

מאחלים לכם דרך מוצלחת וחווייה מצויינת!
ברק דנין, מנכ"ל יוניק יו איי 

וכל צוות ה-eCommerce בחברה

תוכן העניינים
מבוא 

 תנו למשתמש את מה 
שהוא מחפש

עגלת קניות בחרדת נטישה

הפחתת חיכוכים בתהליך 
התשלום

אמון הוא הבסיס לכל מערכת 
יחסים. גם דיגיטלית

שגיאות הן הזדמנות

לקנות תוך כדי תנועה  - 
התאמת תהליך הרכישה 
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אפיון ועיצוב חוויית משתמש

40%
יותר המרות

23 טיפים מעשיים לשיפור חוויית המשתמש 
eCommerce במערכות

הסוד מאחורי כל חוויית משתמש מוצלחת הוא פשוט: התאמה מדויקת של החוויה לקהל היעד שלה. התאמה כזו יכולה 

להתקיים רק כאשר מי שמאפיין את המערכת מכיר לעומק את התנהגות המשתמשים, את המטרות ואת הכאבים שלהם. 

במדריך הזה אנחנו מביאים 23 טיפים שהם בבחינת "Best Practices": הם נכונים עבור הרוב המוחלט של מערכות 

ה-eCommerce. רבים מהם יישמנו במערכות שתכננו )וגם ראינו תוצאות טובות!( וטיפים נוספים שלמדנו מנסיונם של 

אחרים. כך או כך, כל ההמלצות שלנו מבוססות על הצלחות במוצרים אמיתיים, מעשיות וניתנות ליישום.  

1. תנו למשתמש את מה שהוא מחפש 

עבורנו, זהו הטיפ החשוב ביותר ולכן הוא מופיע במקום הראשון. זה הוא כלל חשוב בכל מוצר והוא רלוונטי במיוחד באתרי 

מסחר. כשהמשתמש נכנס לאתר eCommerce, הוא רוצה למצוא מהר את המוצר שמעניין אותו. אם התנאים מתאימים, הוא 

ירצה לרכוש אותו מהר ככל האפשר ולהתפנות ליתר עיסוקיו. לכן חשוב לתכנן את האתר כך שיקל על המשתמש - יאפשר 

 גישה נוחה למה שחשוב לו ולא יעמיס עליו דרישות שאינן הכרחיות.

הקלו על המשתמש את מציאת הפריטים שמעניינים אותו. איך עושים את זה? אם אפשר, רצוי להציף את המוצרים 

הרלוונטיים לו מוקדם ככל האפשר, אפילו לפני שהתחיל לחפש. לדוגמא, אפשר להמליץ לו על מוצרים שמתאימים לרכישות 

קודמות או להציג את המוצרים הפופולריים ביותר בראש העמוד הראשי. אם הוא צריך להשתמש במנגנוני חיפוש וסינון, כי יש 

מוצרים רבים במערכת, חשוב להציג לו את התוצאות בשפה שלו, בצורה שהוא חושב על הדברים בעצמו. למשל, אם הוא נכנס 

לקטגוריית "חיתולים", חשוב לאפשר לו לסנן את התוצאות לפי שלב התפתחות או משקל ולפי מותג.  כנראה שהוא חשב על 

 שני אלה מהרגע הראשון שבו התחיל את החיפוש.

בשבילנו זה עבד! באפיון ועיצוב מחדש של אתר פיצה האט. ביצענו באתר שני שינויים בלבד - הצגת המבצעים החמים ביותר 

בעמוד הבית )המלצה זו( וביטול דרישת ההרשמה לפני רכישה )טיפ #4(. שני אלה הביאו לעלייה של 40% באחוזי ההמרה כבר 

בשבוע הראשון לשינוי!
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עגלת קניות בחרדת נטישה 

נטישת עגלת קניות היא נושא חשוב בכל מערכת eCommerce. הכוונה למצב שבו המשתמש מוסיף פריטים לעגלת הקניות 

שלו אך לא משלים את הרכישה, אלא נוטש את המוצרים שאסף ואת האתר. מחקר מראה שבאתרים מסויימים הנטישה עשויה 

 להגיע ליותר מ-70% מעגלות הקניות שנפתחות באתר. 

ישנן סיבות רבות לנטישת עגלות באתרי מכירות. לא תמיד הלקוח מגיע לאתר בכוונה לרכוש; לעתים הוא רק רוצה להכיר את 

המוצרים ולעשות סקר מחירים. לכן לא ניתן למנוע  את כל הנטישות ואין טעם להציב יעד כזה. יחד עם זאת, שימוש בכלים 

המתאימים יכול בהחלט לצמצם את הבעיה ובדיוק בכך מתמקדים הטיפים כאן למטה. 

2. הציגו עלויות נלוות מראש

אנשים רבים אוהבים הפתעות, זה ידוע. אבל אפילו המכורים לאדרנלין כנראה לא יאהבו את ההפתעה ממחיר שיעלה תוך כדי 

התשלום. מחקר שנערך בנושא הראה שהסיבה הנפוצה ביותר לנטישה היא הופעת עלויות נלוות נוספות בשלב הרכישה. ככל 

שתקדימו להציג את כל העלויות הנלוות )משלוח למשל(, תחסכו הפתעות לא נעימות עבור המשתמש ותיצרו אצלו מוכנות 

גבוהה יותר לשלם. קניה ללא הפתעות תורמת לאמינות שלכם בעיני המשתמשים ומגדילה את ערך המותג שלכם – הכנה 

חשובה לקראת המכירה הבאה. 

Shoebuy.com מתוך אתר

http://uniqui.co.il
http://uniqui.co.il
http://uniqui.co.il
http://www.getelastic.com/cart-abandonment-is-rising-5-tips-for-cart-recovery/
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http://www.statista.com/statistics/232285/reasons-for-online-shopping-cart-abandonment/
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3. הציגו את מגוון אפשרויות התשלום שאתם מציעים

אתם לא רוצים למנוע ממשתמש להשלים את הרכישה רק בגלל שאין אפשרות לשלם באמצעי התשלום המועדף עליו. אם 

כבר דאגתם לאפשר תשלום דרך חברות האשראי הגדולות, PayPal, תשלום בטלפון ואפילו מזומן, כל מה שנשאר לכם הוא 

לדאוג שהמשתמשים ידעו באיזה אמצעי תשלום אתם תומכים. ניתן להציג לוגואים או להציג את שמות אמצעי התשלום. זה 

מידע חשוב עבור המשתמשים, גם בזמן התשלום וגם במעבר לתהליך התשלום. ודאו שהם יוכלו למצוא אותו בקלות!

SkinnyTies.com מתוך אתר

http://uniqui.co.il
http://uniqui.co.il
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4. ותרו על דרישת רישום או כניסה

רבים מכירים את הטיפ דרך הסיפור המפורסם של "הכפתור השווה 300 מיליון דולר". מדובר בשינוי פשוט שבוצע באחד 

מאתרי המסחר הגדולים בארה"ב. על פי המאמר שתיאר את תהליך השינוי,  הוא הוביל לעליה של 300 מיליון דולר בהכנסות 

 האתר בשנה הראשונה. מה השינוי הגדול, אתם שואלים? ובכן, מדובר בשינוי טקסט על כפתור אחד קטן. 

כך זה נראה לפני השינוי )הדמיה(

כך זה נראה אחרי הוספת הכפתור )הדמיה(

השינוי המינורי הזה בטקסט עשה שינוי גדול בתהליך הרכישה. הוא מאפשר מעבר לשלב התשלום ללא צורך בהרשמה או 

התחברות לאתר. ההנחה היא שמשתמש שנכנס לבצע רכישה רוצה לסיים אותה במהירות ולחזור לענייניו. כל חיכוך או 

הפרעה בדרך עשויים לגרום לו לנטוש את סל הקניות ולוותר על הרכישה. 

חושבים שזה הכרחי שהמשתמשים ירשמו? אנחנו טוענים שלא. 

מהצד של המשתמש: הרשמה לאתר מניבה עבורו ערך קטן מאוד – שמירת פרטיו לקנייה הבאה. לא רק זה, אלא שהוא גם 
יצטרך לזכור את הסיסמה בפעם הבאה שיירכוש כדי ליהנות מהתועלת הזו. הבעיה היא שרובנו לא זוכרים סיסמאות כאלה, 

שהשימוש בהם נדיר. אבל אולי משמעותי יותר מכל אלה, כפי שמתאר המאמר שהזכרנו קודם, הוא שהמשתמשים לא 

מעוניינים במערכת יחסים עם האתר וכל רמז לדוא"ל שיווקי שיגיע בהמשך מעורר סלידה ורתיעה. 

מהצד של העסק: הרי המשתמש יזין את כל הפרטים החשובים בתהליך הרכישה בכל מקרה. חשוב לכם ליצור עם המשתמש 
קשר? קחו את הפרטים משם. אפשר להתמודד בקלות, יחסית, גם עם מעקב אחרי משלוחים ופעילויות נוספות באתר לאחר 

 מכירה. כמובן שאפשר לתת למשתמש להירשם אם הוא מעוניין בכך.

http://uniqui.co.il
http://uniqui.co.il
http://uniqui.co.il
http://www.uie.com/articles/three_hund_million_button/
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באתר של Griffin Technology יישמו את הטיפ הזה בצורה מצוינת ויצרו תהליך מכירה ללא רישום. הודעת אישור ההזמנה 

שלהם מאפשרת גישה ישירה למעקב אחר ההזמנה ומכילה את כל המידע הנדרש כדי לברר פרטים בנוגע להזמנה, בדוא"ל, 

בטלפון וגם קישור למידע כללי על זמני משלוח באתר החברה.

Griffintechnology.com דוא"ל מאתר

http://uniqui.co.il
http://uniqui.co.il
http://uniqui.co.il
http://www.griffintechnology.com
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5. הכו בברזל בעודו חם

גם אם תצליחו להפחית אותה משמעותית, נטישה של עגלות קניות און ליין לא תיעלם לחלוטין. לכן חשוב לתכנן את המשך 

ההתקשרות עם המשתמשים שנטשו. נתונים שנאספו מ-200 מותגים בינלאומיים מראים שככל שהפנייה אל לקוחות נוטשים 

מתרחשת מהר יותר, כך אחוזי השלמת הרכישה גבוהים יותר. כנראה שהמשתמש עדיין נמצא בתהליך של חיפוש והשוואת 

מוצרים באתרים אחרים. אם יש לכם דרך לפתות אותו לחזור אליכם, בדוא"ל או אפילו אישית בטלפון, זה בדיוק הזמן. תוכלו 

להוסיף לפנייה גם תמריץ ופנייה אישית. 

בהקשר זה של תמריץ לנוטשים, חשוב לזכור שלקוחות משתפים בשמחה מידע על הנחות מהסוג הזה. כבר ראינו "מדריכי 

רכישה" לאתר בינלאומי, המנחים את הקונים לנטוש את העגלה, להתעלם מההנחה הנמוכה שנשלחת אחרי 24 שעות ולהמתין 

להנחה הגדולה יותר שנשלחת 48 שעות מהנטישה.

הפחתת חיכוכים בתהליך התשלום

שלב המכירה בעולם האמיתי הוא השלב בו הלקוח מגיע לשלם בקופה, חותם על חוזה או פשוט נותן למוכר כסף ביד. כל איש 

מכירות יודע שכל עוד הכסף לא החליף ידיים, העסקה לא באמת סגורה. זה השלב הכי רגיש בתהליך הרכישה וחשוב להתייחס 

 .eCommerce-אליו בהתאם, גם בעולם האמיתי וכמובן גם ב 

6. הימנעו מהצעת מוצרים נלווים עד סיום שלב המכירה

הרגע הקשה ביותר עבור קונה הוא הרגע בו עליו להוציא את הכרטיס מהארנק ולמסור את פרטיו. הוא עובר שוב על כל פרטי 

הרכישה ומוודא עם עצמו שזה המוצר שהוא באמת רוצה ולא אף מוצר אחר. למרות כל זאת, הרבה אתרים מציעים בדיוק ברגע 

הזה מבצעים שהמשתמש לא התעניין בהם או מוצרים שאינם רלוונטיים עבורו. הצעות כאלו מסיחות את דעתו מהמטרה 

החשובה – לרכוש את המוצר. האמונה שככל שיעמדו בפני המשתמש יותר אפשרויות כך הוא יקנה יותר, מובילה, לא פעם, 

 למצב ההפוך בדיוק. עם זאת, ברגע שהמכירה בוצעה, בהחלט כדאי לנסות ולהציע מוצרים נלווים. 

יוצאי דופן בעניין הזה הם מוצרים משלימים שהלקוח היה רוצה לרכוש בכל מקרה והצעתם בצמוד למכירת המוצר מקילה 

עליו. למשל הוספת מדבקת מגן לסמארטפון בצמוד לרכישת סמארטפון, הוספת פילטר UV מתאים בצמוד לרכישת עדשה 

 למצלמה וכד'.

7. הסתירו קישורים שיוציאו את המשתמש מתהליך התשלום

אנחנו בדרך כלל לא ממליצים להגביל את המשתמש. עם זאת, בסיטואציה של תהליך תשלום, עודף אפשרויות פוגם גם 

בחווייה שלו וגם בהכנסות לאתר. זאת, מאחר ותפריט הניווט מאפשר מצד אחד יציאה "קלה מדי" מתהליך התשלום ומצד שני 

תופס חלק משמעותי מהמסך ומתשומת ליבו של המשתמש. הסרתן במהלך התשלום תביא להגדלת אחוזי ההמרה. חישבו על 

זה כמו על כיסויי עיניים לסוסים שמושכים כרכרה: מטרתם למנוע הסחות דעת ולשמור שהסוס יישאר במסלול. 

במבדקי שמישות שביצע מכון ביימארד, נמצא שנבדקים העדיפו את המסכים בתהליך התשלום נקיים מהסחות דעת, גם אם 

זה אומר שלא יוצגו להם כל אפשרויות הניווט באתר. שמירה על כל האופציות פתוחות בשלב מתקדם כל כך בקנייה עשוי 

 לערער את בטחונו של המשתמש ולהחזיר אותו לחיפוש והשוואה. 

אל תשכחו לשמור  על קו עיצובי אחיד עם יתר האתר גם בתהליך התשלום. גם אם הניווט השתנה, המשתמש לא צריך להרגיש 

שהוא עבר לאתר אחר. מיקום הלוגו צריך להשמר והשפה העיצובת צריכה להיות עקבית. 

http://uniqui.co.il
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עמוד תשלום עם קישורי ניווט:

עמוד תשלום ללא קישורי ניווט:

Leeselectronic.com מתוך אתר

Onlineshoes.com מתוך אתר

http://uniqui.co.il
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8. בקשו כל פריט מידע פעם אחת בלבד

אל תגרמו למשתמש לחזור על אותה משימה יותר מפעם אחת. לדוגמא, אין סיבה שהמשתמש יזין את כתובת הדוא"ל שלו 

למשלוח החשבונית אם כבר הזין אותה כשנרשם לאתר. אם זה מאוד חשוב לכם לאפשר שינויים, הציגו את השדה של "דוא"ל 

לקבלת חשבונית"  כשהוא כבר מכיל את כתובת הדוא"ל כברירת מחדל. כך תוכלו לחסוך ממנו לבצע משימות מיותרות. 

9. צמצמו את אפשרויות הבחירה שלא תורמות למשתמש

בין אם מדובר ברשימת קטגוריות ארוכה או בעמוד מלא תמונות מוצרים, כמות פריטים גדולה מדי יכולה להקשות על 

המשתמש למצוא את הפריט הרצוי. הצגת פריטים דומים תאריך את הזמן הנדרש לסריקתם ואת משך החיפוש. בעקבות כך 

 המשתמש עשוי לאבד את המוטיבציה ולנטוש את התהליך. 

לדוגמה, בטח לא תתקשו להאמין שלרוב המשתמשים פשוט לא אכפת אם המוצר יגיע אליהם באמצעות שליח שנוסע על 

קטנוע או רוכב על גמל. באותו אופן גם לא ממש משנה להם אם מדובר בדואר של חברה פרטית או ציבורית. מה שכן משמעותי 

עבורם הוא כמה יעלה המשלוח ותוך כמה זמן המוצר יהיה אצלם. לכן, הציגו למשתמשים את מספר אפשרויות המשלוח 

 המצומצם ביותר שניתן והדגישו את ההבדלים ביניהם מבחינת מחיר וזמן משלוח. 

שימו לב שהכוונה היא לא להגביל את האפשרויות עבור המשתמש, אלא לצמצם אותן למינימום ההכרחי על מנת למנוע ממנו 

עומס וסרבול, לכן הציגו למשתמשים את מספר הפריטים המצומצם ביותר שניתן, הבליטו את הפריטים הפופולאריים יותר 

והדגישו את ההבדלים ביניהם לשם השוואה וסריקה מהירה. 

אמון הוא הבסיס לכל מערכת יחסים. גם דיגיטלית.

אין דרך עדינה לומר את זה: ללא אמון הלקוח לא ירכוש אצלכם דבר. אולם, אמון זה אינו קל להשגה. כל פוטנציאל לפגם באתר, 

באפליקציה, במוצר או בשירות מעורר את חשד הלקוח ועשוי לשלוח אותו למתחרים.

בעת רכישה בסביבה דיגיטלית טמונים אתגרים ייחודיים בהקשר של אמון. ראשית, בסביבת הקנייה לא קיים נציג אנושי, 

שידאג לתקשר עם הלקוח ולהרגיע את חששותיו אודות המוצר או בית העסק. שנית, הלקוח עוטה שכבה נוספת של חששות - 

מפני המדיום הדיגיטלי. חשש ממסירת פרטים אישיים או פרטי כרטיס אשראי; חשש מאותיות קטנות בתנאי העיסקה שאולי 

התפספסו; חשש  שלא יהיה אל מי לפנות כשיתעוררו בעיות. כל אלו חששות אמיתיים שמטרידים אפילו את דור הצרכנים 

שנולד אל תוך עולם הקניות און-ליין. בניית האמון במותג דיגיטלי צריכה לענות על שני הצרכים הללו: אמינות המותג ואמינות 

 המדיום.

10. השקיעו בעיצוב נכון

מחקר שנערך באוניברסיטת סטנפורד הראה שכמחצית מהנבדקים נעזרו בניראות האתר כדי להעריך את אמינותו. בין היתר, 

צויינו גודל פונט, טיפוגרפיה, צבעים וסידור האלמנטים במסך, כתורמים להערכת האמינות. עיצוב יוצר את הרושם הראשוני 

של האתר. בדומה לשיפוט שלנו כלפי בני אדם, הרושם הראשוני משפיע על הצורה בה אנו תופשים את האתר לתקופה ארוכה 

 מאוד. 

עיצוב מדוייק מאפשר להעביר מסר למשתמשים ולשקף את אופי האתר. כאשר לא מקפידים על העיצוב, האתר עשוי להתפס 

בתור חסר אמינות, המוצרים עשויים להיראות כבעלי איכות ירודה  וכן הלאה. לעיצוב מרושל יכולה להיות השפעה הרסנית 

על הצלחת האתר. מהצד השני, אתרים מסויימים שרוצים לשדר "זול כאן", יוצרים עיצוב מרושל בצורה מכוונת, כמו למשל 

האתר המצליח lingscars.com.  בעלת האתר, שזכה בכמה "אותות הצטיינות" בתור האתר המכוער ביותר ברשת, מספרת שוב 

ושוב באתר ולכל מי שרק מוכן להקשיב, איך היא צוחקת כל הדרך אל הבנק.

http://uniqui.co.il
http://uniqui.co.il
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11. הסבירו למשתמש למה אתם מבקשים את המידע 

המשתמש נדרש לספק מידע אישי ויקר בכל פעם שהוא רוצה לקנות און ליין: כתובת דוא"ל, כתובת למשלוח, פרטי אמצעי 

תשלום ועוד. הוא לא יודע מה המוכר יעשה עם המידע הזה והוא יכול רק לקוות שישתמשו בו רק למטרות טובות. במקום לתת 

למשתמש לדמיין את הגרוע ביותר )ולצאת עם חוויה לא נעימה במקרה הטוב, או לוותר על הרכישה במקרה הגרוע(, עדיף 

להציג בטופס התשלום הסברים פשוטים, שיסירו את המחסומים והחששות שלו. במקום הכותרת "כתובת" בטופס המשלוח, 

ניסוח כמו "לאן לשלוח לך את המוצרים?" ישרה תחושת ביטחון גדולה יותר. הוא נשמע אנושי ומסביר את הצורך שעומד 

מאחורי בקשת המידע. ניסוח מתאים יכול לתת למשתמש תחושה שמכניסים אותו לסוד העניינים, מה שעשוי להביא להיענות 

 גבוהה יותר במילוי הטופס. 

דוגמה לכך ניתן לראות בהסברים שמלווים חלק מהשדות בדוגמה הבאה.

ההסברים לצד שדה הדוא"ל והסיסמה הם די מקובלים. ההסבר לבקשת מילוי המגדר עושה שני דברים: ראשית, הוא משרת את 

האתר במיקוד התכנים למשתמשים. שנית, הוא מראה למשתמש/ת שמילוי השדה הזה ישרת אותו/ה.

12. מי שמוצא, קונה!

כשהמשתמש לא יודע איזה מוצר הוא רוצה לרכוש עדיין, תפריטי הניווט והקטגוריות הם הדרך העיקרית שלו. אבל 

כשהמשתמש רוצה למצוא מוצר ספציפי, מנוע החיפוש הוא המקום הראשון שאליו הוא יגיע. יש שלושה אתגרים נפוצים 

 שמנוע חיפוש במערכת eCommerce צריך לדעת להתמודד איתן:

- אף תוצאה. הדבר האחרון שאתם רוצים להציג למשתמש זה "לא נמצאו תוצאות מתאימות, אנא נסה שנית". יכולות להיות 

 Gillette לכך כמה סיבות: טעות בהקלדה היא אחת מהן, אבל מה לגבי כתיבה בעברית של שם לועזי? כיצד הייתם כותבים

 בעברית, האם ז'ילט? ג'ילט? אולי גילט? כל אחת מהאפשרויות הללו צריכה להציג את אותן התוצאות. 

- מעט תוצאות. כאן, כמו גם במקרה של אף תוצאה, כדאי לשקול שימוש במנגנון שמציע פריטים רלוונטיים  דומים למה 

שחיפש, שאינם מתאימים באופן מלא. למשל, אם הוא חיפש "מעיל עור חום" והחיפוש לא הניב תוצאות, כדאי אולי להציע לו 

 פריטים שיכסו את פלג הגוף העליון והם בצבע כהה. 

- תוצאות רבות מדי. אם המשתמש הקליד שם של קטגוריה גדולה בחיפוש, הוא יגיע לעמוד תוצאות המכיל עשרות או אפילו 

מאות מוצרים. כיצד עוזרים לו? מאפשרים לו לסנן את התוצאות. שתי האפשרויות להצגה מופיעות בדוגמה הבאה.

Asos.com מתוך אתר

http://uniqui.co.il
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:Video Camera אפשרות חלוקה בחיפוש אחרי

עמוד סינון כללי שמאפשר לצמצם את התוצאות:

מלבד הטיפול בבעיות שהזכרנו כאן, תוצאות החיפוש יכולות לכלול גם איזור שיציע למשתמש פריטים דומים לזה שהוא 

חיפש. 

13. הציגו ביקורות גולשים - במידת האפשר

ביקורות גולשים נתפסות כמידע האמין והאובייקטיבי ביותר מפני שהוא מגיע מצרכנים אחרים. התייחסות המשתמשים אליו 

שונה מאל מידע שיווקי, מפני שהוא מציג גם את המגרעות של המוצרים ולכן משתמשים פתוחים יותר לקבל אותו. הצגה של 

ביקורות גולשים בעמוד מוצר תייצר אצל המשתמש תחושה שהאתר מספק שירות ייעוץ אמתי, בעל אמינות גבוהה. פרטים 

מלאים על המבקר/ת ייצרו תחושה אמינה יותר. מידע נוסף שניתן להציג הוא ניתוח הנתונים מתוך הביקורות – ציון ממוצע 

 למוצר ודירוג הביקורות לפי מידת העזרה שלהן למשתמשים אחרים.

bhPhotoVideo.com מתוך אתר

bhPhotoVideo.com מתוך אתר
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השגת ביקורות מתאימות אינה משימה קלה. אתרים רבים מזמינים רוכשים, באמצעות דוא"ל מיוחד, לדרג את המוצר לאחר 

קבלתו. אחרים יוצרים קשר טלפוני כדי לקבל דירוג ומשוב שניתן להציג באתר. למעט רכישה של מוצרים או שירותים עם 

אוריינטציה רגשית )ספרים, סרטים, הופעות, נופשים(, רוב הלקוחות לא יטרחו לכתוב, אלא אם הם מאוד לא מרוצים מהמוצר, 

או לחלופין אם הם מאוד שמחים איתו. לכן אם אינכם מוכרים מוצרים עם הקשר רגשי, או אם נפח המכירות שלכם נמוך, נסו 

לחפש אמצעים אחרים להשיג אמינות ולשכנע לקוחות לרכוש.

 בראש עמוד המוצר ב Amazon מופיעים ציוני הגולשים והביקורת המובילות:

Amazon.com מתוך אתר

14. הנגישו מידע תומך

כפי שציינו בהקדמה לחלק זה, אחד הגורמים העיקריים לחששות של המשתמשים ברכישה ברשת הוא המדיום. קשה 

לצרכן לסמוך על מסך, בייחוד בכל הנוגע לאחריות, תנאי תשלום ושירות לקוחות. על מנת להפיג חששות וחוסר וודאות, 

יש להפוך את המידע הזה לנגיש וברור. חשוב שהמידע יוצג בניסוחים פשוטים וקריאים, כחלק מתהליך המכירה. מעל לכל, 

המשתמש צריך תמיד לדעת שיש לו למי לפנות. לכן הקפידו להבליט את דרכי מימוש האחריות, תנאי המשלוח וכל הדרכים 

להתקשרות. אם הרתיעה של המשתמש היא מפני המדיום עצמו, כל פתרון שיאפשר לו לדבר עם אדם יפחית את החששות 

שלו משמעותית.  

שגיאות הן הזדמנות

כשלקוח לא מצליח לבצע רכישה בגלל הודעת שגיאה, התוצאות העסקיות שלכם נפגעות פעמיים: הראשונה, הוא עשוי שלא 

לסיים את הרכישה – הפסד ברור ומיידי. אך להודעת שגיאה יש גם השפעה ארוכת טווח, מכיוון שהיא יוצרת חוויה שלילית. 

הודעות שאינן ברורות עשויות לגרום למשתמש להרגיש טיפש במקרה הטוב, ובמקרה הרע הן עשויות להביא אותו לעזוב את 

האתר ולא לשוב אליו לעולם. לעומת זאת, אם תצליחו לגרום למשתמש להרגיש שדווקא ברגעים הקשים, יש מאחורי הממשק 

מחשבה ותמיכה אנושית, זה עשוי להביא אותו לבטוח באתר במידה רבה יותר. מה שחשוב הוא להתייחס להודעות השגיאה 

ברגישות המקסימלית על מנת להרוויח מהן את המיטב ולא לאבד בגללן את הרכישה.
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15. אל תבטלו טופס שלם בגלל שגיאה בשדה אחד 

שלב התשלום הוא השלב הקריטי ביותר בתהליך המכירה. זה גם השלב בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר לשגיאות בגלל ריבוי 

השדות הנדרשים למילוי. הדבר המרגיז ביותר שיכול לקרות למשתמש הוא שכל הפרטים שהקליד בעמל רב )במיוחד בנייד(, 

ירדו לטמיון בגלל טעות אחת קטנה. אם המשתמש ביצע שגיאה במילוי שדה, התריעו לו עליה. הדגישו את השדה עם הבעיה, 

הציגו את הודעת השגיאה בצמוד לשדה  ושמרו את התוכן שהמשתמש הקליד בכל השדות. אם הטופס ארוך, ודאו שהמשתמש 

רואה את הודעה השגיאה לאחר שהיא הוצגה, כלומר שלא נדרשת גלילה כדי לראות אותה.

16. התאמצו לעזור למשתמשים להתגבר על שגיאות

טקסט אדום בולט בשילוב אייקון מתאים תופסים את תשומת ליבו של המשתמש, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה אם 

 היתה שגיאה בתהליך הרכישה. המסר בהודעת השגיאה צריך לעודד את המשתמש להמשיך ולסייע לו להתגבר על השגיאה.

Threadless.com מתוך אתר
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 כדי לסייע למשתמש להמשיך הלאה, כל הודעת שגיאה צריכה להכיל שני פרטי מידע חשובים: 

       מה קרה?

      מה המשתמש צריך לעשות כדי להתגבר על הבעיה?

ודאו שהמידע הזה מופיע בכל הודעת שגיאה שאתם כותבים.  במקרים שהתשובה אינה ברורה מאליה, כדאי לשקול גם להוסיף 

 הסבר למה הערך שהכניס המשתמש לא תקין, כלומר, למה השגיאה התרחשה.

הניסוח צריך להיות אנושי וחם, כך שירגישו שיש בן אדם מאחורי המסכים שמלווה אותם בתהליך ולא רובוט. עם זאת, זכרו 

 שזה לא המקום להיות מצחיקים ומגניבים. הניסוח צריך לסייע בפתרון בעיה של משתמש מתוסכל. 

 בנוסף, זכרו לקחת אחריות על העיכוב והבלבול שנוצר עבור המשתמש ולא להאשים אותו בשום צורה. 

17. שתפו את המשתמש בניסיון שלכם להשתפר

בקשו מהמשתמש משוב קצר לגבי שגיאות גדולות שהתרחשו בתהליך התשלום. אפשר לבקש את המשוב לאחר שהוא 

 משלים את הרכישה, בפניה ישירה בדוא"ל או בטלפון. או במידה ויש לכם את הפרטים שלו, אם לא השלים את הרכישה. 

אם המשתמש יבחר לסייע, תוכלו להרוויח שלוש פעמים: 

      תקבלו סיוע באיתור תקלות באתר 

      תזכו באמונו של המשתמש שיבין שנעשים מאמצים לשיפור האתר

      תהפכו את המשתמש מלקוח מזדמן לחלק פעיל מהצוות שלכם 

18. הציעו פתרון חלופי

אם המשתמש נתקל בבעיה שחוזרת על עצמה ולא נמצא לה פתרון בתוך תחומי האתר, הציעו לו  ערוץ  תקשורת אחר. הדבר 

נכון בכל מסכי האתר ומקבל חשיבות רבה יותר בשלב התשלום. המשתמש מצפה שהמותג יהיה שם בשבילו כשהוא חווה 

קשיים. לא ממש משנה לו אם העזרה מתקבלת דרך האתר, הדוא"ל או הטלפון.

בדוגמה מאתר פיצה האט שלהלן, ניתן לראות הודעת שגיאה בחיוב כרטיס האשראי. בין אם מדובר בתקלת תקשורת או 

בשגיאה חוזרת בהזנת פרטים, המסך מציע ללקוח שתי חלופות לתשלום באשראי: תשלום לשליח במזומן או יצירת קשר 

טלפוני עם מרכז ההזמנות. 

Pizzahut.co.il מתוך אתר
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19. דברו בשפה שהמשתמש מכיר

הרבה פעמים אנחנו שוכחים שאנחנו לא המשתמשים של האתר. הבעיה הזו יכולה להתבטא בשפה שאנחנו בוחרים להשתמש 

בה באתר. ביטויים בעלי משמעות עבורנו לא תמיד יהיו ברורים עבור המשתמש. קחו לדוגמה את ה-CSC המפורסם )נקרא גם 

CVV, CVC ו-CID בחברות האשראי השונות(, שבדרך כלל מלווה בהסברים )"3 ספרות בגב הכרטיס"(. 

במקום לחייב את המשתמש לבצע פעולה נוספת )לחיצה על קישור, קריאה של הסבר( פשוט השתמשו בכותרת שדה אשר 

ברורה למשתמשים, כמו "קוד בטחון" בדוגמה שלעיל. אפשר גם להציג צילום של גב או חזית כרטיס האשראי )סוג הכרטיס 

שזיהינו על-פי מספר הכרטיס שהוקלד(. זה אולי ארוך יותר אבל זה חוסך למשתמש עוד פעולה ואת התחושה שהוא לא מבין 

 מה שביקשו ממנו.

לקנות תוך כדי תנועה  - התאמת תהליך הרכישה לסמארטפון

האתגר הגדול ביותר שיש להתמודד איתו בהתאמה לסמארטפון, הוא כמובן גודל המסך. האתגר הזה לא חל עלינו רק בשלב 

העיצוב, אלא מצריך תכנון וטיפול כבר בשלבי האפיון הראשוניים של האתר או האפליקציה. ממשיך דרך תהליך האפיון 

והעיצוב ומגיע עד בדיקות מיוחדות לאחר הפיתוח, המתייחסות לסביבה הדינאמית של הסמארטפון.  

אופי השימוש במכשירי הסמארטפון שונה מאשר בדסקטופ. הסמארטפון משמש אותנו בכל מקום, תוך כדי תנועה. תהליך 

הרכישה בסמארטפון נתון להפרעות בלתי צפויות )שיחה נכנסת, הודעה מתקבלת וכל יתר ההפרעות שמתקיימות מחוץ 

למכשיר(. על כן, תהליך הרכישה במובייל צריך להיות פשוט וממוקד הרבה יותר מאשר בדסקטופ. עליו לאפשר רצף משימות 

 ברור ככל הניתן וחזרה מהירה להקשר הרכישה, מכל גורם שמסיח את דעתו של המשתמש. 

Groupon.co.il מתוך אתר
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20. מקמו את שם השדה מעליו והרוויחו פיקסלים נוספים

המסך הקטן של הסמארטפון מחייב אותנו לחשוב על כל פיקסל ופיקסל. באתר מותאם לדסקטופ היינו יכולים להציב את 

שמות השדות לצד השדות עצמם. אולם במובייל הפעולה הזו עשוייה לקצר את השדות לרוחב שמפריע לשימוש ואינו מציג 

את כל התוכן. 

הפתרון המומלץ הוא מיקום שם השדה מעל השדה עצמו. בנוסף לעובדה שהוא משאיר את המשתמש בהקשר הרצוי, פתרון 

זה מאפשר גם סקירה מהירה הן של שמות השדות והן של תוכן השדות. כמו כן, במידה והמכשיר יבצע Zoom-In לשדה בזמן 

הזנת התוכן, שם השדה עדיין יוצג על המסך.

ישנם אתרים ואפליקציות הממקמים את שם השדה בתוך השדה עצמו, באפור )inline label(, כדי לקצר את הטופס. אנו לא 

ממליצים על גישה זו, מאחר וברגע שהמשתמש יתחיל להזין טקסט, שם השדה יעלם. אם המשתמש יזיז לרגע את העיניים 

מהמסך, הוא יתקשה להבין מה נדרש ממנו לעשות כשיחזור לעסוק ברכישה.  
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21. העדיפו בחירה, ברירות מחדל חכמות או קיצור התהליך, על פני הקלדה

הזנת שדות בטופס יכולה להיות מייגעת עבור המשתמש ובמיוחד במובייל. מעבר בין מקלדות )אנגלית עבור דוא"ל ועברית 

עבור כתובת(, הקלדה על אזורי הלחיצה הקטנים והריכוז הנדרש בזמן מילוי הפרטים, יכולים להוות מטלה לא פשוטה. תוכלו 

להקל על המשתמש את התהליך ולקצר את הזנת הפרטים באחת מ-3 דרכים:

Dropdown 1. על ידי שימוש ברכיבי 

רכיבים אלו כבר מכילים את כל הערכים האפשריים עבור שדה מסויים )לדוגמה, שם המדינה למשלוח( וחוסכים את 

ההקלדה.  

Ebay.com מתוך אתר

2. ברירות מחדל חכמות    

במידה ואתם יכולים לנחש בצורה טובה את הערך שהמשתמש יקליד, הזינו את הערך בשדה מראש. תוכלו לעשות זאת, 

 למשל, על-פי בחירותיהם של לקוחות אחרים בעבר, או של אותו לקוח עצמו.

 3. קיצור תהליך הרכישה

אם הרוב המוחלט של הלקוחות בוחרים אפשרות מסויימת באחד השדות, ייתכן ואפשר לוותר על הבחירה בכלל, או לפחות 

להעביר אותה לנתיב צדדי. לדוגמא, במחקר שביצענו לקראת אפיון ועיצוב מחדש של אתר פיצה האט, גילינו שמעל 90% 

מהלקוחות רוכשים פיצה משפחתית ולכן הגדרנו שברירת המחדל לגודל הפיצה תהיה "משפחתית", ושינוי גודל הפיצה 

 דורש כניסה למסך נפרד, שזמין מתוך תהליך ההזמנה.
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22. התאימו את המקלדת למידע הנדרש

מדובר במאמץ קטן מצד המפתח שיגרום לכל התהליך להראות הרבה יותר פשוט. כל שנדרש מכם הוא להגדיר את המקלדת 

המתאימה עבור כל שדה. המשתמש צריך להזין מספר טלפון? דאגו שתקפוץ מקלדת מספרים כשהוא נכנס לשדה. כתובת 

דוא"ל? הגדירו לו מקלדת דוא"ל שמכילה תווים באנגלית ואת סימן ה-@. זה פשוט מאוד לביצוע ויקל מאוד על המשתמשים 

שלכם. בעיקר, זה יגרום להם לחשוב שלמישהו היה אכפת מהנוחות שלהם בעת מילוי השדות - מטרה נעלה בפני עצמה.

23. תנו לשדה שם שיהיה ברור גם מחוץ להקשר

גלילה ארוכה במסך הקטן יכולה להוציא את המשתמש מההקשר ולגרום לו לשכוח מה נדרש ממנו. הוא עשוי לגלול לשדה 

שכותרתו היא "מספר" ולא לדעת  אם מדובר במספר בית, מספר דירה, מספר טלפון או כרטיס אשראי. הקפידו להשתמש 

בניסוח ברור אך תמציתי עבור שמות השדות. ניסוח כמו "כתובת למשלוח" יעשה את העבודה טוב יותר מ"כתובת", שיכולה 

 להשתמע ככתובת למשלוח המוצר, כתובת דוא"ל וכו'.
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מקרי בוחן

אפיון ועיצוב לפיצה האט שהכפילו את המכירות

רקע
פיצה האט פנו אלינו כדי שנאפיין מחדש את האתר שלהם, המשמש את לקוחותיהם להזמנה ישירה של פיצות ומוצרים 

נוספים. כדי לראות את כל תהליך העבודה שלנו, כולל מגוון התוצרים שסיפקנו ללקוח, היכנסו לעמוד הפרוייקט באתר שלנו.

בעיה
האתר הקיים לא השיג את התוצאות העסקיות להן קיוו בפיצה האט. משתמשים התקשו למצוא את המבצעים הרלוונטיים 

עבורם ורבים מהם נמנעו מרכישה דרך האתר בגלל הצורך ברישום על מנת לבצע הזמנה.

בפיצה האט רצו לראות שיפור מהיר בהמרה ולא לחכות כמה חודשים עד לעליית אתר חדש.

 פתרון
הגדרנו שני שלבים לעיצוב מחדש. בשלב הראשון ערכנו בדיקת שמישות לאתר הקיים, בעקבותיה הגשנו דו”ח מומחה שכלל 

תיקונים זולים ופשוטים שהיה ניתן להטמיע באתר במהירות. דאגנו להעביר את המבצעים למקום בולט בעמוד הבית כדי שאף 

משתמש לא יפספס אותם. כמו כן, הפנמנו את המסקנות מהמקרה של הכפתור ששווה 300 מיליון דולר והסרנו את הצורך 

בהרשמה עם סיסמה שכל כך מרתיעה גולשים.
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בשלב השני ערכנו מחקר מקיף יותר אשר כלל ביקורים בסניפים וראיונות עם נותני השירות של החברה. חקרנו לעומק את 

הנתונים שעלו מגוגל אנליטיקס, ניתחנו את נתוני המכירות של הרשת ואת המתחרים הבולטים, בארץ ובחו”ל.

לאחר המחקר התקדמנו לאפיון ועיצוב של אתר חדש:

תוצאה

שלב א' - שיפור של 40%:  לאחר יישום התיקונים עליהם המלצנו בדו”ח המומחה, ראינו עלייה של 40%  בהמרות באתר! 

ב”המרה” הכוונה למבקרים שהזמינו דרך האתר. זאת לאחר שפיצה האט ביקשו מאתנו להראות שיפור של 5-10% ובהשקעה 

של ימי עבודה ספורים בחוויית המשתמש ובשינויים הנגזרים ממנה.

שלב ב' –שיפור כולל של 97%: לאחר השקת האתר החדש ראינו עלייה נוספת בביצועי האתר. בסה"כ עלייה כוללת של 97% 

בהמרות לעומת התקופה שלפני תחילת הפרוייקט. כלומר הכפלה של אחוז הקונים מתוך המבקרים באתר.

 לפרטים נוספים על אתר פיצה האט ותהליך האפיון והעיצוב שלו

צפו בהקלטת הרצאה של ברק דנין.
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 ישרוטל: 50% יותר רכישות באתר, 20% פחות שיחות למוקד השירות

 רקע
אתר הבית של רשת ישרוטל שירת אותה במשך הרבה שנים. הוא איפשר ביצוע הזמנות און-ליין למלונות הרשת, סיפק מידע 

על הטבות ומבצעים ומידע על כל השירותים שהרשת מציעה. עם זאת, משתמשים התקשו להשלים רכישה באתר ולא קיבלו 

את כל המידע שעניין אותם אודות החופשה וכעדות - גולשים רבים פנו למוקד הטלפוני כדי להשלים את הרכישה. האתר לא 

העביר תחושה של עדכניות, יוקרה או חופשה.

 פתרון
כשקיבלנו את הפרויקט, הבנו שהמשימה שעומדת בפנינו היא התאמת האתר למגוון הרחב מאוד של לקוחות רשת ישרוטל 

הפוטנציאליים. השקענו מאות שעות מחקר כדי לוודא שאנחנו מבינים את משתמשי האתר. יצרנו מבנה אתר אחד שיתאים 

לצרכים ולמשימות של כל הפרסונות העיקריות והמשניות שהגדרנו.

הראיונות ובדיקות השמישות שערכנו בשלבים שונים של הפרויקט הדגישו לא רק בעיות שמישות אלא גם צורך בגישה 

שיווקית שונה באתר. המשתמשים העלו אל פני השטח נקודות לשיפור בכל האתר, החל מהתוכן שצריך להופיע או לא להופיע 

ועד רצף המסכים והניווט שהמשתמש מצפה לראות.

 תוצאה
כחצי שנה בלבד לאחר עליית האתר לאוויר כבר היה ניתן לשים לב להבדל המשמעותי בין האתר החדש לבין האתר הקודם. 

הכנסות הרשת גדלו, עקב עלייה של 50% בכמות הרכישות האתר. בו בזמן, הוצאות הרשת קטנו בעקבות ירידה של 20% 

בשיחות שהגיעו למוקד המכירות הטלפוני של הרשת – יותר משתמשים הצליחו למצוא מידע ולבצע פעולות באתר ללא 

תמיכת המוקד.
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אפיון ועיצוב חוויית משתמש

הסטודיו ביוניק יו איי עוסק באפיון אסטרטגי של חוויית משתמש ועיצוב גרפי של מערכות תוכנה, אתרים ואפליקציות מובייל. 

אנו מטפלים בשני תחומים עיקריים: מערכות מסחר אלקטרוני ומערכות תוכנה מקצועיות עם פונקציונאליות עשירה. לאורך 

השנים השגנו ללקוחותינו שיפורים דרמטיים בתוצאות העסקיות.

בנוסף לשירותי האפיון והעיצוב אנו גם מבצעים בדיקות למוצרים קיימים, הן עם משתמשים אמיתיים )בדיקות שמישות( והן 

באמצעות דו”חות מומחה UX. במסגרת יוניק יו איי פועל גם - UXI ארגון חוויית משתמש ישראל. במסגרת זו אנו מארגנים שני 

כנסים מקצועיים גדולים בשנה, UXI Studio ו - UXI  Live. כמו כן אנחנו מקיימים גם מפגשי ערב לאורך השנה, בהם מרצים 

ומשתתפים נציגים מכל תעשיית ה-UX בישראל. אתם מוזמנים להצטרף.

עבדנו עם מגוון רחב של לקוחות מתחומי העשייה השונים: מסחר אלקטרוני, פיננסים, טכנולוגיה רפואית, שירותים, מערכות 

מידע, תקשורת ועוד.  נשמח מאוד לעבוד גם איתכם!

info@uniqui.co.il דברו איתנו: 03-571-8020, שלוחה 2, או

כמה מילים עלינו 
 המטרה שלנו היא לגרום לכם להצלחה עסקית יוצאת דופן. 

הדרך שלנו לשם ברורה: אפיון ועיצוב אסטרטגי של מוצרים עם חוויית משתמש מעולה, כזו 
שהמשתמשים לא ירצו לעזוב לעולם.
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אפיון ועיצוב חוויית משתמש

בכל פרוייקט ִעדֹוא מחפש את האיזון הנכון בין שביעות רצון הלקוח לשביעות הרצון של משתמש 
הקצה. ביוניק יו איי עדוא מנהל את הסטודיו. הוא דואג, מדי יום, שהמאפיינים והמעצבים שפועלים 

תחתיו יהיו ממוקדים בהצלחה של לקוחות החברה.

ב-22 השנים האחרונות עדוא מתמקד באפיון חוויית משתמש וממשק משתמש. בתחילת דרכו, 
בסוף שנות ה- 80 , עסק במערכות מולטימדיה ובדורות הראשונים של משחקי האונליין. בהמשך, 

סייע עדוא לארגונים רבים, מסטארטאפים ועד תאגידי ענק )eBay, Boeing( ליצור חוויית משתמש 
מנצחת במגוון רחב של פרויקטים. ההתמחות שלו היא בתוכנות מורכבות ובמערכות מומחה.

אחרי שעדוא סוגר מאחוריו את דלת המשרד הוא מבלה עם המשפחה, רוכב על אופניים, קורא ומדי 
פעם גם מנגן.

ברק דנין 
מנכ"ל ובעלים

ִעדֹוא שביט 
סמנכ"ל UX ושותף

ברק הקים את יוניק יו איי ב2009 - . מאחוריו יש יותר מ-17 שנים בתחום ה- UI וה- UX והוא אחד 
האנשים המזוהים ביותר כיום עם תחום ה- UX בארץ. ברק מעורב באופן אישי ברוב הפרויקטים 

בחברה. הנסיון הרב שרכש לאורך השנים בא לידי ביטוי במוצרים שאנו מאפיינים. שירות לקוחות 
מסור ואיכות חסרת-פשרות הם ערכים עליונים בעיניו והוא מנחיל אותם לכל העובדים בחברה.

ברק הוא בוגר מדעי המחשב, B.Sc, מאוניברסיטת בן-גוריון. עוד מילדות עסק ברק בתכנות ולאחר 
סיום לימודיו עבד במשך כ- 10 שנים כמפתח ומנהל צוותי פיתוח UI. מאז 2006 הוא עוסק באפיון 

ועיצוב, בתחילה ב- Xerox) XMPie( ולימים ביוניק יו איי.

כשברק לא עובד תמצאו אותו מנגן בגיטרה סרנדות לאשתו, מצלם בטבע או מבשל מתכון מאתגר.
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