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 IL-Playתכנית עיצוב 

 בסיס והוראות הנחיותכללי, רקע 

, המהווה המשך Play-ILיר את התכנית העיצוב לאתר הגיימינג החדש מסמך זה בא להבה .1

 .SAMP-ILלקהילת 

 מבצעי התכנית )המעצבים(: .2

 TStyleטל  –מעצב חיצוני לפרויקט  .א

 (DarkFilms, Sunlightמעצבים מתוך הקהילה שיסכימו לסייע בנושא מיוזמתם ) .ב

 השלמת משימות במסגרת התכנית:בעדכון הבדיקה והאופן  .3

כל משימה לא מוגדרת כהושלמה עד שאחד ממנהלי הקהילה ראה את העיצוב  .א

 (.Amit_B, XpOz, MrStereoואישר אותו )

 אלא אם המעצבים יעודכנו אחרת. Amit_Bהעיצובים יבדקו ע"י ככלל,  .ב

 יש לשלוח מספר משימות של עיצובים שהושלמו ביחד ולא אחד אחד. .ג

ניתן לשלוח את העיצובים המושלמים לבדיקה בדיון המרוכז בנושא העיצוב בפורום  .ד

 .mp.co.il-amit@saאו במייל: 

בדיון המרוכז בנושא העיצוב בפורום יעודכנו נתוני השלמת המשימות. קישור לדיון:  .ה

X 

 סמלי הקהילה: .4

יש להיצמד לסמלים המזהים של הקהילה. לתאימות יש חשיבות גבוהה. לדוגמה,  .א

" וצורות שונות אחרות Samp-iLנפתחה היו עיצובים בהם היא הוצגה כ" SAMP-IL-כש

 ת. על כן בתכנית זו מוגדרים מראש אמצעי הזיהוי:לפי אותיות קטנות או גדולו

 שמות

 Play-IL שם הקהילה

 Play שם מקוצר ופחות רשמי

 כתובת האתר
play-il.co.il 

 Play-IL.co.ilניתן לכתוב גם 

 סלוגנים

 .It's all about the game סלוגן ראשי

 !Just play סלוגן משני

 צבעים

 יעודכן בהמשך צבע ראשי

 יעודכן בהמשך משניצבע 

 יעודכן בהמשך צבע רקע

 פונטים

 Varela Round טקסטים קצרים, כותרות, שמות פורומים

 lefA פרסומים, רשתות חברתיות

 ssistantA האתרחלק ממבנה 

 ecular OneS כותרות לחדשות וכתבות בפורטל

 סמלים

 יעודכן בהמשך סמל ראשי

 

http://oversight.co.il/
mailto:amit@sa-mp.co.il
https://fonts.google.com/specimen/Varela+Round
https://fonts.google.com/specimen/Alef
https://fonts.google.com/specimen/Assistant
https://fonts.google.com/specimen/Secular+One
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אם הגעתם למסקנה שאחד מסמלי הזיהוי לא מתאים וכדאי להחליף אותו, יש  .ב

. במידה ואמצעי זיהוי יוחלף, המעצבים Amit_Bלהעלות את הרעיון שלכם מול 

 יעודכנו בזה.

 

 זכויות יוצרים: .5

כאשר מחפשים תמונות לשימוש ביחד עם העיצובים, רצוי לחפש תמונות שנועדו  .א

 לשינויים:לשימוש מסחרי עם אפשרות 

 
יש להסתמך  –אין להשתמש בפונטים "פרוצים" )שהם למכירה אך השגתם בחינם(  .ב

 על הפונטים שהוצגו בסמלי הקהילה, שהם חינמיים.

ומאושרות כמשימות מושלמות, כמו כל  Playעבור תמונות שנשלחות להנהלת  .ג

הילה יצירה שמכינים עבור הקהילה, עוברות באופן מידי לזכויות היוצרים של הק

)משמע מעצב לא יוכל לבקש להסיר אותן לאחר ששלח והעבודה שייכת 

 לקהילה(.

 :vBulletinמערכת עיצוב  .6

. זאת אומרת vBulletinמערכת הפורומים של צמוד לשל האתר צריך להיות עיצוב ה .א

 שהמבנה צריך להיות על בסיס:

i. Header )...חלק עליון; הרשמה, תפריט( 

ii. Body )...גוף העמוד; רשימת פורומים, פרופיל, נושא( 

iii. Footer )...חלק תחתון; סטטיסטיקות, זכויות יוצרים, קישורים( 

 :vBulletinדוגמאות לפורומים שעובדים עם  .ב

i. http://www.vbulletin.org/forum 

ii. mp.co.il-http://sa 

iii. http://fxp.co.il 

iv. http://multiplayer.co.il/forum/ 

v. http://forum.vgames.co.il/ 

 :*חשוב*אופן שליחת עיצובים  .7

את העיצוב המלא ביחד עם התמונות חתוכות. אם העיצוב מורכב יש להעביר  .א

 .PSD-מהרבה תמונות ביחד, יש לחתוך אותן מתוך ה

 מאוחד עם: zip/rarלדוגמה, להשלמת עבודה צריך לשלוח קובץ  .ב

i.  קובץPSD של העיצוב 

http://oversight.co.il/
http://www.vbulletin.org/forum
http://sa-mp.co.il/
http://fxp.co.il/
http://multiplayer.co.il/forum/
http://forum.vgames.co.il/
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ii. התמונה המלאה באיכות טובה כמה שאפשר 

iii. תמונות חתוכות רלוונטיות 

 גדולים כמו עיצוב האתר כולו.סעיף זה חל על עיצובים  .ג

 את זה אנחנו עושים. –או קידוד כלשהו  CSSלשלוח  אין צורך .ד

 הערות כלליות: –שימו לב  .8

ליינים או זמנים, אך יש לעדכן אם אתם קולטים שעיצובים מסוימים -לא מוגדרים דד .א

 עשויים לקחת יותר מדי זמן ברמה שתעכב את פתיחת הקהילה.

לבן -פציפיים יהיה צורך בכמה גרסאות )כמה גדלים, שחוריתכן כי עבור עיצובים ס .ב

 צבעים, רקע שקוף, סוגי קבצים...(. \

)לא תמיד(. במידה וזה  PLAY-מדי פעם תתבקשו לתת בגוף התמונה קרדיט ל .ג

בלבד בגוף התמונה,  PLAY-ILאו  PLAY-IL.co.ilמתבקש, יש להכניס את הטקסט 

עם שקיפות  –( watermarkבמקום שבו זה לא יפריע אך עדיין יופיע, כ"סימן מים" )

 אפור.-נמוכה ובצבע לבן

לכל שאלה או הערה בנושא העבודה, ניתן ליצור קשר בדיון המרוכז בנושא העיצוב  .ד

 בפורום, או במייל או ישירות בטלפון.

לוי מאוד בנקודת מבט. על כל עיצוב שאתם שימו לב כי עיצוב גרפי הוא מקצוע שת .ה

 –תשלחו יעברו הרבה אנשים וייתנו חוות דעת. תזכרו לקחת הכל כביקורת בונה 

 ותזכרו יותר שהעבודה והזמן שלכם חשובים לנו ולכן תשקיעו במה שאתם עושים.

אם נעבוד עם עיצוב לא מושקע או שלא נראה טוב לעיניי הרבה אנשים נצטרך 

, לא כי אנחנו רוצים לבזבז לכם את הזמן אלא כי אנחנו רוצים עבור להחליף אותו

הקהילה את הטוב ביותר. אז אל תתאכזבו אם תתבקשו לעצב את אותו הדבר כמה 

 אנחנו נשתדל להימנע ואתם תשתדלו להתייחס ברצינות ולהשקיע  –פעמים 

  

http://oversight.co.il/
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 עיצוב הקהילה

 
לוגו נקי של הקהילה שיהיה ניתן להצגה בנושאים רשמיים, בכותרות  – לוגו מופשט .9

 וכדומה.
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט
Play-IL 420 ללא שקוף צבע ראשיx160 SAMP-IL 

בחלק העליון של האתר. זה צריך להיות הלוגו המופשט עם לוגו שיוצג  – לוגו ראשי .10

רכיב משחקים שונים שהקהילה משקיעה יהרקע שלו שיפורים מסביבו. הייחודיות היא ש

 (דוגמה) 1200x185בהם. גודל: בערך 
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

Play-IL 
It's all about the 

game 

 צבע ראשי
 צבע משני

תמונות 
ממשחקים 

 שונים

CS:GO, GTA V, 
GTA SA, LoL, 

Minecraft, Smite, 
Rocket League, 

Overwatch 

1200x185 IL-AMPS 

ראשי הסלוגן העם תוספת רק מופשט הלוגו אותו דבר כמו ה – מופשט עם סלוגןלוגו  .11

(It's all about the game.) 
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט
Play-IL 

It's all about the 
game 

  420x160 ללא שקוף צבע ראשי

סמל הקהילה ישמש להצגתה בכל מקום רלוונטי לרבות אייקון  – סמל ראשי )אייקון( .12

 ספיק ועוד.אפליקציות, אייקון לטים  \האתר, אייקונים לתוכנות 
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

 סמל ראשי שקוף צבע ראשי ללא
16x16 
32x32 
64x64 

MP.com-AS 

שיופיע בנושאי מידע רשמיים של ההנהלה )לא  לוגו 'חגיגי' יותר – לוגו באשכול מרכזי .13

 נושאי חדשות אלא נושאים קבועים של מידע(.
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט
Play-IL 

It's all about the 
game 

 צבע ראשי
תמונות שונות 

 ממשחקים

CS:GO, GTA V, 
GTA SA, LoL, 
Overwatch 

500x400 IL-AMPS 

לוגואים מותאמים לפי החגים והמועדים השונים עם ברכה ותמונות  – לוגו מותאם לחג .14

יום הזיכרון לשואה , פסח, פורים, חנוכה, סוכות, יום כיפור, ראש השנה מתאימים:

, יום העצמאות, ישראל ונפגעי פעולות האיבהיום הזיכרון לחללי מערכות , ולגבורה

 חופשת הקיץ, שבועות
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט
Play-IL 420 תמונות לפי החג שקוף צבע ראשיx160 IL-AMPS 

 

  

http://oversight.co.il/
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/logo.png?t=1481609599967
http://prntscr.com/dirlyh
http://prntscr.com/dirlyh
http://prntscr.com/dirlyh
http://sa-mp.com/favicon.ico
http://www.interload.co.il/upload/4588996.png
http://prntscr.com/dmfjwt
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 האתרעיצוב 
 

ישמשו בשוטף ויהיו מתאימים לרקע  כפתורים כלליים לרחבי הפורומים – כפתורים .15

 :ולעיצוב האתר

 דוגמה קובץ שם

 go.png המשך
 

 go_b.png המשך
 

 lockthread.png אשכול נעול
 

 newthread.png אשכול חדש
 

 replythread.png תגובה
 

 סימני עיצוב המשכפלים את עצמם ונמצאים באתר: – אייקונים \ טיילים .16

 דוגמה קובץ שם

 bar.png בר ניווט
  =http://prntscr.com/dmgtz8  

 body.png רקע

 

 cat.png קטגוריה

  =http://prntscr.com/dmguk8  

  cdcat.png   =http://prntscr.com/dmgv2f סוף קטגוריה

  dlcat.png סוף קטגוריה ימין

  drcat.png סוף קטגוריה שמאל

 

 
 תמונות שונות לעיצוב השוטף של הפורום. – כלליות תמונות .17

 תמונה שתופיע באווטר של משתמשי הפורום כברירת מחדל. – תמונת פרופיל .א
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט
  Play-IL 70x70סמל  בהתאם לאתר צבע ראשי ללא

 חתימה זמנית שתופיע למי שהוסרה חתימתו. – הסרת חתימה למשתמש .ב
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

http://oversight.co.il/
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/go.png
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/go_b.png
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/lockthread.png
sa-mp.co.il/NewStyle/images/newthread.png
sa-mp.co.il/NewStyle/images/replythread.png
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/bar.png
http://prntscr.com/dmgtz8
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/body.png
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/cat.png
http://prntscr.com/dmguk8
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/cdcat.png
http://prntscr.com/dmgv2f
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/dlcat.png
http://sa-mp.co.il/NewStyle/images/drcat.png
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יינתן בזמן 
 ההכנה

 צבע ראשי
 צבע משני

  600x80 לוגו מופשט בהתאם לאתר

 תמונת סימן מים עבור העלאת תמונות לאתר. – via play-ilתמונת  .ג
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

via play-il.co.il 90 ללא שקוף-אפור לבןx20  

תמונה שתופיע על סרטונים שהועלו לאתר על מנת  – לסרטון PLAYתמונת  .ד

 להפעיל אותם )בדומה לכפתור פליי של סרטון יוטיוב(.
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט
Play-IL 420 תמונות לפי החג שקוף צבע ראשיx160  

 יועברו עם הכנת העיצוב. תמונת פרופיל לפורומים: – תמונות פורומים .18

 פייסבוק.הוספת רגש בסימוני לייק להודעה בדומה ל – סמלי לייק .19

 אהבתי .א

 אהבה .ב

 חחח .ג

 מדהים .ד

 עצב .ה

 כעס .ו

אייקונים להופעה ברשימת האשכולות בעת צפייה  – )כותרת נושא( סמלי אשכול .20

 בפורום.

 ות לבחירת המשתמשים:יופיעו בגוף ההודע – סמיילים בהודעה .21

 אמוג'י עדכני ביותר. .א

 התמונה הכללית .22

 בחירת רקע קבוע לאתר. – רקע .א

הכנת תמונה כללית של עמוד ראשי מלא של כל הפורום. לפי  – עמוד ראשי .ב

 .CSS-התמונה ייווצר ה

על בסיס העמוד הראשי, אך ללא רשימת פורומים )גוף( אלא שטח  – כלליעמוד  .ג

 ריק שיוחלף בתוכן עמוד אחר.

 אופן עיצוב תמונה כללית: .ד

i. Navigation Bar (דוגמה) 

 בר ניווט עליון שנגלל ביחד עם גלילת הדף. האפשרויות  תיאור

הרלוונטיות לכל הדפים. הבר ישתנה  שהוא יכיל הן אפשרויות

 בהתאם אם המשתמש מחובר או מנותק.

 התחברות. \שורת טקסט, אפשרויות הרשמה  תוכן 

ii. Header (דוגמה) 

 החלק העליון של האתר, צריך להכיל את האפשרויות  תיאור

 החשובות ביותר שהמשתמש צריך לראות בהתחלה.

 לוגו האתר, ניווט בין אתרים )לא מופיע בדוגמה אך קריטי!(,  תוכן

 תפריט האתר )כולל אפשרויות נגללות(, תת תפריט, חיפוש באתר.

iii. Header-Sub (דוגמה) 

http://oversight.co.il/
http://prntscr.com/dmwtsk
http://prntscr.com/dmwtsk
http://prntscr.com/dmwtx0
http://prntscr.com/dmwtx0
http://prntscr.com/dmwtzq
http://prntscr.com/dmwtzq
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 בלוקים עליוניים שיעניינו את כולם. חלק זה של האתר מופיע  תיאור

 Sub-ם אך לא בכל עמוד וזה מה שהופך אותו לרק בעמודים ראשיי

 עצמו. Header-ולא חלק מה

 שני בלוקים, אחד בגודל בלוק רגיל )שמאלי( ואחד בגודל בלוק  תוכן

 כותרת ותוכן. להשלמה ע"י המתכנתים. –כפול )ימני(. לכל בלוק 

iv. Body ( באדום -דוגמה) 

 תוכן העמוד. חלק זה יוחלף בהתאם לעמוד הנוכחי  תיאור

זה יכול להיות רשימת הפורומים )בעמוד  –שהמשתמש נמצא בו 

הראשי(, או תוצאות חיפוש )אם הוא השתמש בחיפוש(, או מידע )אם 

 הוא בעמוד מידע(, או תגובות ותוכן אשכול וכדומה...

 ק רחב, חלוקה לקטגוריות, כל קטגוריה היא בלו ן בפורומיםתוכ

בכל קטגוריה הפורומים שלה, לכל פורום תמונה + שם + תיאור + 

תתי פורומים. חלק זה נתון לחילוקי דיעות ולשינויים כי יתכן שרשימת 

הפורומים תהיה בצורה שמגישה את כל הפורומים ישירות על העמוד 

 מבלי לגלול.

 בלוק גדול עם שדה כותרת ושדה תוכן ריקים להשלמה ע"י  תוכן

 כנתים.המת

v. Side Bar ( בכחול -דוגמה) 

 בר צדדי )שמאל( שיופיע ברחבי האתר וישתנה בהתאם  תיאור

לעמוד. בעמוד הראשי יציג בלוקים מעניינים שקשורים לכלל 

אותו  \הקהילות. בעמוד פורום יציג בלוקים שרלוונטיים לאותו הפורום 

 המשחק )קהילה(. לפעמים תפריט זה לא יופיע בכלל.

 ה ע"י בלוקים צדדיים, לכל בלוק כותרת ותוכן להשלמ תוכן

 המתכנתים.

vi. footer-Pre (דוגמה)  

 חלק תחתון של האתר אשר יופיע בעיקר בעמוד הראשי ולא  תיאור

 (. החלק יכיל מידע משני חשוב.Sub-Header-בכל העמודים )בדומה ל

 בלוק תחתון אחד כולל כותרת ותוכן ריקים, להשלמה ע"י  תוכן

כמו  Footer-כמו כן מקרא דרגות )יופיע בחלק זה ולא ב .םהמתכנתי

 בדוגמה(.

vii. Footer (דוגמה) 

 החלק התחתון של האתר שיופיע בכל העמודים. חלק זה יכיל  תיאור

 .מידע קריטי שאנו מעוניינים שיופיע בכל העמודים

 אודות האתר, זכויות יוצריםסטטיסטיקות, רשתות חברתיות,  תוכן. 

  

http://oversight.co.il/
http://prntscr.com/dmwu6i
http://prntscr.com/dmwu6i
http://prntscr.com/dmwueh
http://prntscr.com/dmwueh
http://prntscr.com/dmwug5
http://prntscr.com/dmwug5
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 עיצוב דף הנחיתה
 

 עיצוב תמונות לדף הנחיתה: .23

( הוא העמוד הראשון שיראו /il.co.il-http://playדף הנחיתה )כרגע מוטמע בכתובת  .א

 כל השחקנים בתקופה הקרובה לפני שהקהילה תתחיל לפעול.

 גובה שממתינות לעיצובים.Xתמונות בצורת רוחבהעמוד מכיל מספר  .ב

 העיצובים צריכים להיות תמונות בעלות המאפיינים הבאים: .ג

 צבעוניות ויפות 

 )מסומנות ללא זכויות יוצרים ומותרות לשימוש )במידת האפשר 

  טשטוש, לא חדות, כדי שלא מעט עם כלל התמונות צריכות להיות

 יפריעו בקריאת הטקסט

  התמונה הניתןמתאימות לגודל 

 לפניכם רשימת העיצובים + רעיונות שיש להכין: .ד

 רעיון כותרת / מטרה גודל מיקום התמונה

 1000x729 ראשי
תמונה זו צריכה להמחיש  –"ברוכים הבאים..." 

 שהאתר שמביטים בו כרגע קשור בגיימינג.

משחקים מרכזיים בקהילה  4-5סליידים של 
 ,GTA V, Overwatch, CS:GO)לדוגמה: 

Minecraft, LoL) 

 בדיוק כמו התמונה למעלה –"למה אנחנו כאן?"  1000x729 ראשי
אותו דבר, סליידים של כמה משחקים רק יותר 

 GTA SA-MP, Smite, Rocketמשניים )לדוגמה: 
League, ARMA) 

 1000x729 ראשי
תמונה כללית מאוד  –"השתתפו בסקר שלנו" 

 שמזמינה את המשתמש

-" )הWe want youדוגמה טובה יכולה להיות "
meme או דמות של אחד המשחקים מצביעה )

 למרכז.

 1000x729 ראשי
תמונה כללית שקשורה  –"האתר הקודם שלנו" 

, על מנת שהמשתמש ישר SA-MP / SAMP-IL-ל
 יזהה את האתר

תוך ניתן לשים צילום מסך מהפורום או מ
 .SAMP-ILהמשחק במסגרת 

 1000x729 ראשי
תמונה כללית של רשתות  –"תמיכה בפרויקט" 

 חברתיות.
 ניתן לשים קוביות של פייסבוק, יוטיוב...

 550x350 אודות
 תמונה מלהיבה ממשחק.
 * כאן לא חובה טשטוש.

התמונה צריכה להיות מאחד המשחקים 
 המרכזיים הפופולאריים ביותר. מטרתה להלהיב
לכן יש עדיפות לתמונה עם דמות מהמשחק 

 צוחקת. \שמצביעה עליך, או קורצת, או מחייכת 
 Overwatchמשחק לדוגמה: 

 550x350 אודות
 תמונה מלהיבה ממשחק.
 * כאן לא חובה טשטוש.

 כנ"ל.
 GTA Vמשחק לדוגמה: 

 תמונה שמציגה הרבה שחקנים. 1000x375 נתונים בשטח
שמציגה כמה  SAMP-ILניתן לקחת תמונה מתוך 

שיותר שחקנים עומדים בשורה, או לקחת כמה 
 תמונות כאלו ולחבר אותן בסליידים.

 250x250 קהילות
 תמונות סה"כ, תמונה לכל קהילה. 9

 * כאן לא חובה טשטוש.

תמונה לפי כל אחד מהמשחקים המופיעים 
ברשימה. התמונה צריכה להיות של דמויות, 

ך לא לוגו אפשר ביחד עם לוגו המשחק, א
 המשחק לבד )לא תמונה משעממת מדי(.

 מעקב. \דרכי יצירת קשר  1000x250 חלק תחתון
תמונת רקע כללית, כאן לא חשוב הסגנון, אך 
חשוב שתהיה בשקיפות נמוכה כדי לא לפגוע 

 בקריאה.

 

  

http://oversight.co.il/
http://play-il.co.il/
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 קהילותהעיצוב סמלי 
 

 :Play-IL-לפניכם פירוט הקהילות שיופעלו ב .24
 לוגו אלמנטים מהמשחק צבעים מרכזיים שם מקוצר שם המשחק

Counter Strike: 
Global Offensive 

CS:GO #000000 
 CT, Terroristsדמויות: 
 M4A1-S, AK47נשקים: 

 
ArmA 3     

Overwatch     

GTA SA-MP SAMP-IL 
#000033 
#ff9900 

-SA, האישה בלוגו CJדמויות: 
MP 

 Los Santosמקומות: 
 ,Sawnoff Shotgunנשקים: 

Desert Eagle, RPG 
 ,Infernus, NRG-500רכבים: 

Hydra 

 

Grand Theft Auto 
V 

GTA V 
#000000 
#336633 

#ffffff 

 ,Michael, Trevor:דמויות
Franklin 

 

Minecraft  

#aea4a2 
#29292b 
#e1dcd6 

Dirt: 
#5c8c4f 
#38261a 

 Diamondאייטמים: חרב 
 ,Steve, Creeperדמויות: 

Enderman, Zombie 

 
League of 
Legends 

LoL    

SMITE     

Rocket League RL    

 

 משלה. מאפייני הלוגו: לוגו פרטניצריכה  Play-כל קהילה ב .25

  באותו גודל וקונספט של הלוגו המופשט שלPlay-IL 

 מכיל את צבעי הקהילה + צבעי המשחק 

 שם הקהילה מכיל את שם המשחק )או המקוצר במידת הצורך( ואת 

  מכיל את כתובת הקהילהplay-il.co.il בקטן 

  מהאלמנטים המרכזיים של המשחק שיימצאו מתאימים 4עד  1מכיל 

 אופי: מלהיב, מתפרץ, מעניין, חדשני, מקצועי, איכותי 

ישימו את מהקהילה . חברי הצוות המשל ת צוותחתימ כהצרי Play-ב קהילהכל  .26

בגודל  –החתימה, היא צריכה להיות קצרה במיוחד )כי יש גם חתימה כללית של הצוות( 

 .600x60משוער של 

 ללא רקע שקוף, החתימה צריכה להיות מלבן רוחבי 

http://oversight.co.il/
http://sogrow.co.uk/wp-content/uploads/2016/07/cs-go-logo-2.jpg
http://sa-mp.com/images/logo.gif
https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/projects/404/a0e9e815752491.Y3JvcCw0MDUwMCwzMTcwMCwwLDA.png
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 וצבעי המשחק מכילה את צבעי הקהילה 

  ואת שם הקהילההמשחק מכילה את שם 

  מכילה את כתובת הקהילהplay-il.co.il בקטן 

 ניתן להכין כמה גרסאות( למשחקה אלמנטים מרכזיים שקשורים מכיל( 

 

  

http://oversight.co.il/
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 צוותיםהעיצוב סמלי 
 

 :Play-IL-לפניכם רשימת הצוותים שיפעלו ב .27

 אלמנטים סלוגן שם הצוות

 עזרה, בעיה, פתרון, סיוע יש פתרון! –לכל בעיה  תמיכה

 תכנות, טכנולוגיה, מערכות העתיד כבר כאן! פיתוח

 תמונות, וידאו, גרפיקהעיצוב,   מדיה

 משחקים, קונסולות, מחשב זה לא משחק ילדים! גיימינג

 מוזיקה, שידור, הקשבה חוויה מוסיקלית חדשה! רדיו

 קהילה, סטטיסטיקה, שיפור ייעשה! –כל האפשרי נעשה, הבלתי אפשרי  פיתוח קהילות

 כתיבה, כתבות, עריכה אתם במרכז העניינים! תוכן

 פורום, נושאים, תגובות  פורומים

 הפעלה, טורניר, חגים, איוונטים אף פעם לא משעמם! פעילויות

 צוות, נהלים, הוראות הצוות שמנהל את הצוות! ניהול כ"א

 רשתות חברתיות, חיבור קבוצתי יחד! –מקשרים את כולם  מולטימדיה

 הצמרת, הצוות העליון  הנהלה בכירה

 

. מלבד הצוותים הנ"ל יש לעצב 31, 30, 29עיצוב עבור סעיפים כל הצוותים הנ"ל צריכים  .28

חתימה נוספת אחידה של כלל הצוותים, ללא סלוגן או אלמנטים, שמהווה את "צוות 

Play-IL." 

הלוגו ישמש בנושאים רשמיים של הצוות  משלו. לוגו פרטניצריך  Play-כל צוות ב .29

 שורים לצוות הספציפי בלבד.)פנימיים בתוך פורום צוות( וכן נושאים חשובים שק

  באותו גודל וקונספט של הלוגו המופשט שלPlay-IL 

 מכיל את צבעי הקהילה 

 מכיל את שם הצוות ואת שם הקהילה 

  מכיל את כתובת הקהילהplay-il.co.il בקטן 

 אלמנטים מרכזיים שקשורים לצוות מכיל 

חברי הצוות ישימו את החתימה, היא צריכה להיות  משלו. חתימהצריך  Play-כל צוות ב .30

 .600x60בגודל משוער של  –קצרה במיוחד )כי יש גם חתימה כללית של הצוות( 

 ללא רקע שקוף, החתימה צריכה להיות מלבן רוחבי 

 את צבעי הקהילה המכיל 

 את שם הצוות ואת שם הקהילה המכיל 

 את כתובת הקהילה  המכילplay-il.co.il בקטן 

 אלמנטים מרכזיים שקשורים לצוות המכיל 

חותמת זו תוכנס בנושאים רשמיים שהוכנו  משלו. חותמת קרדיטצריך  Play-כל צוות ב .31

 .100x100 –ע"י הצוות בסוף על מנת להביע קרדיט ושייכות עבורם. גודל משוער 

 ברקע שקוף, החתימה צריכה להיות עיגול )"כדור"( ששייך לצוות 

 מכיל את צבעי הקהילה 

 כיל את שם הצוות ואת שם הקהילהמ 

 :חתימת צוות אחידה .32

באתר תתוכנת מערכת חתימות אוטומטיות לחברי צוות. מערכת זו תדע לייצר  .א

 חתימה מותאמת עבור חברי צוות.

http://oversight.co.il/
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 )ניתן לשנות בהתאם לצורך(. 600x125החתימה צריכה להיות בגודל מקסימלי של  .ב

עבור שדות טקסטים  פתוחמקום החתימה צריכה להכיל טקסטים אך להשאיר  .ג

 שיושלמו בתמונה אוטומטית ע"י המערכת. הטקסטים צריכים להיות:

 ]שם פרטי: ]שטח ריק המתחשב בשם פרטי ארוך בעברית 

  צוות: ]יש להכין שטח ריק שיתחשב באפשרות של צוות אחד )שמות

למקרה שיש  –הצוותים בדף הבא( או כמה )בצורה של "תמיכה, פעילויות"( 

 חבר צוות בכמה צוותים[

  שורות ריקות  3תפקיד: ]בדיוק כמו הצוות רק שכאן התפקיד צריך להכיל

הכמות המקסימלית, תפקיד בשורה, כי שמות התפקידים  –תפקידים  3עבור 

 ארוכים בדרך כלל[

  אותיות[ 15דרגה: ]שטח ריק המתחשב בצירוף מילים עד 

סמליים כמו שם הקהילה, סמל הקהילה, כמו כן על החתימה להכיל פרטים  .ד

כתובת האתר )בקטן(, צבעי הקהילה וכדומה. יש חשיבות עצומה לייצוגיות של 

 החתימה הזו.

  

http://oversight.co.il/
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 כותרות
 

 חוקי הקהילה: .33

נחוצה כותרת ייחודית )שונה מהשאר( ספציפית לאשכול הצגת חוקי הקהילה,  .א

הולך להיות  שהולך להוות הכרזה גלובאלית בכל הפורומים. זה ככל הנראה

 האשכול שנצפה ביותר בקהילה.

 פירוט: .ב
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

 שקוף צבעי הקהילה בסעיף ג'
תמונות רקע  2

מימין ומשמאל 
 לכותרת

750x165  

 "Play-ILהטקסט: "חוקים ותנאי ההשתתפות בקהילות  .ג

 יש להוסיף, כרגיל, את כתובת האתר בקטן למטה. .ד

 :קבועותכותרות  .34

הקהילה הולכת להשתמש במספר גרסאות של כותרות קבועות. כותרות אלו  .א

רשמיים שייפתחו ע"י ההנהלה ויופיעו באופן שוטף ברחבי  \ישמשו דיונים מרכזיים 

 הפורומים.

של כותרת שאת הטקסט יהיה ניתן  PSD, משמע, עיצוב פורמטיםההכנה היא עבור  .ב

לשנות בהתאם על מנת לייצג בנושאים השונים. לכן הטקסט צריך להיות טקסט 

 לדוגמה, אך יהיה ניתן לשינוי. 

 לפניכם סוגי הכותרות: .ג

 כותרת ראשית 
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

  לפי גודל ופונט ללא לפי גרסאות לפי גרסאות כותרת ראשית

 כותרת משנית 
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

  לפי גודל ופונט ללא לפי גרסאות לפי גרסאות כותרת משנית

 תת כותרת 
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

  לפי גודל ופונט ללא לפי גרסאות לפי גרסאות תת כותרת

 לפניכם מאפייני הטקסט לכותרות: .ד

  :עבור כלל הכותרות, הפונט יהיהVarela Round 

  :בפיקסלים( 90עבור כותרת ראשית, הגודל יהיה( 

  :בפיקסלים( 70עבור כותרת משנית, הגודל יהיה( 

  :בפיקסלים( 50עבור תת כותרת, הגודל יהיה( 

 לפניכם הגרסאות שצריך להכין עבור כל כותרת: .ה

  #2 –שקוף, צבע טקסט  –רקעecc71 

  #9 –צבע טקסט  שקוף, –רקעb59b6 

  #34495 –שקוף, צבע טקסט  –רקעe 

  #3498 –שקוף, צבע טקסט  –רקעdb 

  שקוף, צבע טקסט  –רקע– #e74c3c 

  שקוף, צבע טקסט  –רקע– #f1c40f 
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  שקוף, צבע טקסט  –רקע– #e67e22 

  #7 –שקוף, צבע טקסט  –רקעf8c8d 

 :הפרדה יווק .35

עם הכותרות. מדובר בקו שיפריד בין קווי הפרדה ישמשו את כלל הנושאים ביחד  .א

 פסקאות, או חלקים, או כותרות...

הקו יכול להצטייר במספר גרסאות, בהן אורך שונה קו, או גודל כללי שונה, או  .ב

 בולט לעין ויהיה ברקע שקוף.צבע שונה. מה שחשוב זה שהקו יהיה 

  יש להשתמש בצבעים של הכותרות על מנת להכין את הגרסאות של הקווים. .ג
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 עיצוב תמונות פרסום
 

ישמש לפרסום שוטף של הקהילה באתרים אחרים, או פרסומות  – באנר פרסום רוחבי .36

של הקהילה באתר שלנו. הבאנר צריך להיות קומפקטי, ברור, בצורת מלבן ממוסגר. 

 כולל כתובת הקהילה.
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

שתי שורות 
 טקסט

לבן בהיקף 
 שחור

  730x90 סמל הקהילה צבע משני

יכול להתווסף לצד  –בדיוק כמו הרוחבי, רק אופקי )לצד השני  – באנר פרסום אופקי .37

 הימני והשמאלי של אתר(. כולל כתובת הקהילה.
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

שתי שורות 
 טקסט

לבן בהיקף 
 שחור

  90x730 סמל הקהילה צבע משני

בדיוק כמו הרוחבי והאופקי, רק בצורת קובייה. באנר זה יוכל  – פרסום קובייה באנר .38

 להיכנס לבלוקים צדדיים של פרסום. כולל כתובת הקהילה.
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

שתי שורות 
 טקסט

לבן בהיקף 
 שחור

  300x250 סמל הקהילה צבע משני

באנר פרסום להודעות שוטפות שיועברו בפייסבוק וברשתות  – באנר פרסום פייסבוק .39

חברתיות אחרות. הבאנר צריך להיות גדול לאור שהרשת החברתית תקטין ותתאים אותו 

אוטומטית. האיכות צריכה להיות גבוהה, גם של הטקסט וגם של התמונות. כולל כתובת 

 הקהילה.
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

להרבה  מספיק
 שורות טקסט

לבן בהיקף 
 שחור

  960x960 סמל הקהילה צבע משני

באנר פרסום כללי בעיקר לרשתות חברתיות שיותאם עבור  – באנר פרסום מותאם .40

 .39אירועים מיוחדים. מאפייני הבאנר זהים למאפיינים של באנר פרסום פייסבוק בסעיף 

 )עבור כל חג יש להוסיף אייקון שקשור לחג ולצבוע בצבעים הנתונים( חגים .א

  ראש השנה– ( רקעFFEBEE( טקסט ,)C62828) 

  סוכות– ( רקעE8F5E9( טקסט ,)2E7D32) 

  חנוכה– ( רקעE3F2FD( טקסט ,)1565C0) 

  פורים– ( רקעF3E5F5( טקסט ,)6A1B9A) 

  פסח– ( רקעFFF3E0( טקסט ,)EF6C00) 

  שבועות– ( רקעE0F7FA( טקסט ,)00838F) 

 (00695C(, טקסט )E0F2F1רקע ) – שבתות .ב

 (FF8F00(, טקסט )FFECB3רקע ) – חופשות .ג

בקהילה תופעל מערכת חדשות, מערכת זו תכיל  – תמונות פרסום למערכת החדשות .41

( של גלריית תמונות זזות באתר כאשר לחיצה עליהן תוביל לקישור Sliderסליידר )

או אתר. מערכת זו תצטרך מאגר גדול של תמונות. התחלת איסוף לכתבה, נושא 

 התמונות תופעל כאשר המערכת תצא לפועל.

בעת פתיחת עמודים לרשתות חברתיות יהיה צורך  – תמונות לרשתות החברתיות .42

 קאבר עבור כל אחת מהרשתות: \בתמונת פרופיל 

 Facebook Page 
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 Facebook Group 

 YouTube Channel 

 Instagram 

 Twitter 

 .רשתות חברתיות נוספות בהמשך 
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 TSעיצוב 

 
. מדובר TS-אייקונים שישמשו את ההרשאות השונות ב – שרתי הדיבוראייקונים ל .43

. הצבעים 16x16באייקונים בצבע ובאות ספציפיים. כלל האייקונים צריכים להיות בגודל 

צריכים להיות בהתאם למתבקש בכל אחת מהשורות, האות צריכה להיות בצבע לבן, 

 .Playהאות עצמה תהיה זו שהתבקשה בשורה, הסמל יהיה משולש של 

 :צוות( TSאייקונים למחתרת ) .א

  בעלים– S .ברקע אדום 

  הנהלה בכירה– S .ברקע כחול 

  הנהלת קהילה– A .ברקע ירוק 

  צוות בכיר– B .ברקע כתום 

  צוות כללי– C .ברקע צהוב 

  משתמשי כבוד– V .ברקע זהב 

 דיבור הראשי:אייקונים לשרת ה .ב

 OP – O .ברקע תכלת 

  בעלים– S .ברקע אדום 

  הנהלה בכירה– S .ברקע כחול 

  הנהלת קהילה– A .בצבע ירוק 

  צוות בכיר– B .ברקע כתום 

  צוות כללי– C .ברקע צהוב 

  משתמשי כבוד– V .ברקע זהב 

 Global Mute – .סמל של רמקול עם קו אדום חוצה 

 No Avatar – .סמל של משתמש עם קו אדום חוצה 

  סמלי קהילות– GTA SA-MP, GTA V, CS:GO, ArmA, Overwatch, Minecraft, 

Smite, LoL, Rocket League 

יהיה באנר שמופיע בכל  TeamSpeakלכל שרת דיבור  – ים לשרתי הדיבורבאנר .44

 החדרים, באנר זה יהיה קבוע ולחיצה עליו תקשר אל הפורום.
 דוגמאות גודל משוער תמונות רקע צבעים טקסט

 בהתאם להערות
 מטה

 צבעי הקהילה
צבע רקע 
 הקהילה

 לוגו מופשט,
 סמל הקהילה

1000x130  

 צוות(: TSסט למחתרת )טק .א

 Play-ILברוכים הבאים למחתרת, שרת הדיבור של צוות 

 כל המידע המועבר כאן חסוי!

 :טקסט לשרת הדיבור הראשי .ב

 !Play-ILשל קהילת  TeamSpeak-ברוכים הבאים לשרת ה
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