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webfonts.fonts.com 1. גלשו לאתר

2. לחצו על כפתור Sign up for free, וצרו לכם שם משתמש, וסיסמא. לאחר מכן אמתו אותם דרך הלינק שיישלח 
לכם למייל שלכם )להזין מייל אמיתי, כמובן. כן?(, לפי ההוראות. יש איזה באג מעצבן שנתקלתי בו בשלב הזה, שימו 

לב: התנתקו מהאתר, ולאחר מכן התחברו בשנית. רק אחרי זה תוכלו להתחיל בתהליך.

3. עכשיו, ניגש להגדיר פרוייקט. עבור כל פרוייקט יינתן לכם קוד ייחודי, אותו תתמיעו בקוד CSS באתרכם. שימו 
לב: התהליך מלוה בחיצי התקדמות למעלה, מצד שמאל. בכל שלב, החיצים באתר מראים לכם באיזה שלב אתם, 

ומה עליכם לעשות כרגע. כעת, הקלידו את שם הפרוייקט והדומיין שלכם, ולחצו על Save Project. ולאחר מכן לחצו 
.choose fonts :למעלה על החץ- לשלב הבא

4. במסך הזה, בחרו פונט מהמבחר הגדול שזמין באתר. שימו לב: למעלה, בצד ימין במסך בחרו »hebrew«. כעת, 
Ad To Project. בצד ימין, בשוו  ווכלו לדפדף במבחר הפונטים הגדול שזמין באתר. לאחר בחירת הפונט, לחצו על

רת הפונט הרלונטי. הלאה, לשלב הבא.
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5. לאחר שבחרנו פונט, נלחץ למעלה על שלב ה- »Work On Style Sheet«. בשלב זה, ניתן לראות את הפונטים 
הנבחרים לפרוייקט. זה הזמן לומר שניתן לחזור לשלבים קודמים תמיד. כמו כן, ניתן להגדיר יותר מפונט אחד לכל 

פרוייקט! בשלב הזה, כאמור, ניתן לבחון את כל הפונטים הנבחרים, זה לצד זה, ולראות התאמה ויזואלית. שימו לב: 
מומלץ לבחור בשלב הקודם יותר פונטים ממה שנשתמש בפועל בפרוייקט, ובשלב הנוכחי לסנן.

6. השלב הבא, הוא השלב בו מקבלים את הקוד הקצר להטמעה בתוך קוד האתר. חשוב: לבעלי אתר וורדפרס, את 
.header -בתוך תגית ה ,Header.php-קוד הג‹אווה סקריפט צריך להכניס בקובץ ה

האזור המסומן באדום בצילום המסך הוא קוד ייחודי לפרוייקט שהמערכת יצרה עבור האתר שלכם. העתיקו את הקוד 
הראשון, ושימו אותו בתוך תגית ה-Header. את הקוד השני צריך להטמיע בתוך קובץ ה-css, היכן שיש הגדרת 

פונט. הפונט יכול לדוגמא להחליף רק את ה- H1, לכותרות, או כהגדרה גורפת ל«פונט רץ« שיחליף את כל טקסט 
התוכן באתר. מה שאתם רוצים!

זהו, האתר כבר יכול לפעול עם הפונטים זמן קצר לאחר עדכון הקוד. ניתן לחזור ולהוסיף גם לאחר השלב האחרון 
עוד פונטים לפרוייקט קיים!

בהצלחה.
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