מחפשים משהו?

אתר זה מוקדש באהבה למתוסכלי-מטבח שמאסו בחיים או סתם בעלי ידיים
שמאליות ,וכל בשלן חובבן באשר הוא .פה תמצאו שלל של עצות והסברים,
ובעיקר אוכל פשוט וטעים .קראו עוד ,או כנסו לקבוצה שלנו בפייסבוק

בצק אלים טייק אווי נחשב אצלי :כללי

#דפדוף:

51K
Like

בצק אלים במבצע חסר תקדים ,לזמן מוגבל בלבד!
רעבים? למה שלא תזמינו טייק אווי מבצק אלים?
ואם כבר מזמינים ,אז למה שזה לא יהיה בחינם?!
לא ,אני לא צוחקת עליכם ,בשלושת הימים הקרובים ,ייערך מבצע חד פעמי בבצק אלים :גשו אל
המסעדה הווירטואלית שלי ,והזמינו אוכל מהתפריט המוצע )המתכונים הכי אהובים עלי מהבלוג(.
בין כל ההזמנות שתתקבלנה מעכשיו ועד יום חמישי בלילה בחצות ,תוגרל )בפיקוח
סטטיסטיקאי הבית ,בנוהל( הזמנה ברת-מזל אחת שאותה אני אישית אביא אליכם הביתה ,או לכל
מקום שתרצו ,בחיני חינם .הזוכה יקבל הודעה טלפונית ממני ,בו גם נתאם את מועד אספקת
המשלוח ליום שני או שלישי בשבוע הבא.
החוקים:
 .1איזורי החלוקה מוגבלים לניידות שלי .כרגע בטווח :תל אביב ,יפו ,רמת גן ,גבעתיים ,רמת
השרון ,הרצליה והרצליה פיתוח .אם אתם גרים מחוץ לטווח הנ"ל המערכת תתריע בסיום ההזמנה,
ועמכם הסליחה.
 .2המחירים של המנות הם כמובן פיקטיביים ואף אחד לא צריך לשלם שקל – לא הזוכה ולא
המפסידים.
 .3הפרס מוגבל לשלוש מנות פר הזמנה .אם ההזמנה הזוכה תכלול יותר משלוש מנות ,אני
שומרת לעצמי את הזכות לבחור אילו שלוש מתוכן בא לי להכין.
 .4הפרס ינתן להזמנה אחת בלבד לצערי ,כי יש לי רק שתי ידיים ,ורק מטבח קטן ומצ'וקמק אחד.
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 .5אין משמעות לסדר ההזמנות שנכנסות למערכת .למי שמזמין ראשון יש בדיוק את אותו סיכוי כמו
למי שיזמין אחרון .ההגרלה היא אקראית בין כל המזמינים.
 .6הזמנה אחת פר בנאדם ,בבקשה .זה ייאכף.
 .7הזמנות ללא טלפון  +כתובת תקינים תיפסלנה .הכתובת שתכניסו למערכת תשמש אותי כדי
לדעת לאן להביא לכם את האוכל .חשוב מאוד שתוודאו שהכתובת שהקשתם נכונה ,כנ"ל לגבי
הטלפון )שישמש אותי להודיע לכם על הזכייה( .הפרטים שתכניסו למערכת הם לעיני בלבד ,ולא
ישמשו אותי ,או אף אחד אחר לשום דבר מלבד יצירת קשר עם המנצח .בכל מקרה ,כל הפרטים
שיוכנסו למערכת יימחקו עם סיום המבצע .זו לא פרסומת ,זה לא ספאם ,ולא תשמעו ממני לעולם,
אלא אם כן תזכו (:
?WHATS THE CATCH
חברים טובים שלי פיתחו מערכת להזמנות באינטרנט ושאלו אותי אם אוכל לתת להם פידבק.
תארתי לעצמי שהדרך הכי טובה לקבל פידבק היא לשאול הרבה הרבה אנשים .אז החלטתי
לשאול אתכם ,הקוראים בבלוג ,מה דעתכם ,וכדי לעודד אתכם לעשות את זה ,להציע אוכל
בתמורה .אוכל של בצק אלים ,לא סתם! שיהיה ברור – אני לא מקבלת שום תמורה מכל הסיפור
הזה ,בעיני זה מבצע נחמד שמאפשר לי לעשות יותר סבבה ופחות בעסה .ותכל'ס ,אני סקרנית
לראות כמה הזמנות ייכנסו (:
אם בזמן ההזמנה נתקלתם בבעייה במערכת ,או שמשהו לא עבד או לא היה תקין ,נשמח מאוד
אם תשאירו פה תגובה בפוסט ,שמפרטת את העניין .יעזור לנו מאוד אם תציינו באיזה דפדפן
השתמשתם ומאיזו גרסה )לדוגמה ,אינטרנט אקספלורר  .(8שימו לב שהמערכת עדיין בבטא ,ולא
תומכת כרגע בדפדפנים ישנים .אני אציין שוב שאין לי שום קשר לפיתוח או עיצוב המערכת .נשמח
מאוד לפידבק בתגובות.
לחצו כאן כדי להזמין!
בהצלחה לכולם ובתאבון (:
עדכון – שלישי  – 14:10כל מי שמתלונן על העיצוב ,נא לציין בבקשה דפדפן וגרסה! בנוסף,
"איסוף עצמי" הוא לא כתובת תקנית .אם יש לכם בעיות בהזנת הכתובת ואתם בטווח המשלוח,
אנא ציינו זאת בתגובות.
עדכון – ראשון  – 15:30התחרות נגמרה ,והוכרז המנצח! לחצו כאן להכרזה ולסיכום התחרות.
« הוספת טראקבק
סוגים של מתכונים
ארוחה זריזה )(73
השקעה )(24
חו"ל )(16
כללי )(13
להכין ולשמור )(10
מתוק ומושחת )(54
קפה ומאפה )(30

« רסס תגובות

עוד בבצק אלים

פורסם ביום שני 10 ,בינואר 2011

Recommended by

ארכיון
מאי 2018
מרץ 2018
פברואר 2018
ינואר 2018
נובמבר 2017

לחם גרעינים דרום אפריקני

יומן מסע יפן ,חלק א' –
טוקיו

פסטה ברוטב שמנת

אוקטובר 2017
יולי 2017
מאי 2017
מרץ 2017
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דצמבר 2016
נובמבר 2016
אוקטובר 2016
ספטמבר 2016
יוני 2016
אפריל 2016
מרץ 2016
פברואר 2016
דצמבר 2015
נובמבר 2015
אוקטובר 2015
ספטמבר 2015
יולי 2015
יוני 2015
מאי 2015
אפריל 2015
פברואר 2015
ינואר 2015
דצמבר 2014
נובמבר 2014
אוקטובר 2014

תגובות משמחות אותי מאוד ,אז אל תתביישו!

 181תגובות בינתיים:
דביר חורף
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:25

ירדן

ספטמבר 2014
אוגוסט 2014
יוני 2014

יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:31

מאי 2014
אפריל 2014

יפעת

מרץ 2014
פברואר 2014
ינואר 2014
דצמבר 2013
נובמבר 2013
אוקטובר 2013
ספטמבר 2013

יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:32

סתיו
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:32

אוקטובר 2012
ספטמבר 2012
אוגוסט 2012

"!אהלן ,משום מה אי אפשר בכלל להיכנס ל"לחצו כאן כדי להזמין
אנסה שוב מחר ואני בגוגל כרום האחרון

…יו כמה שאני רעב כרגע
.בסיום ההזמנה ,לא הייתה לי אפשרות לצאת ונתקעתי בעמוד הסיכום

-Firefox 3.6.13אני משתמש ב

יוני 2013
מאי 2013
אפריל 2013

ינואר 2013
דצמבר 2012

?אפשר גם רעננה פליז פליז פליז

!ליל מנוחה וכה לחי על העלכפיות שלך

אוגוסט 2013
יולי 2013

מרץ 2013
פברואר 2013

" D:הלוואי והייתי יכול להשתתף ,אולי בספיישל "טייק אווי לאירופה הקלאסית

איימס
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:36

רותם
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:37

 :)).מדליק לאללה )בעיקר האוכל ,אבל גם מערכת ההזמנות

סתם הערה ויזואלית לחברים שלך – הכפתור הצהוב של "הזמן" נראה ממש כמו
.דפי זהב ,הייתי מחליפה אותו

יולי 2012
יוני 2012
מאי 2012
אפריל 2012
מרץ 2012
פברואר 2012
ינואר 2012
דצמבר 2011
נובמבר 2011

ליאורה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:38

מעין
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:40

….באמת צריך כפתור סגירה בעמוד הסיכום

( :חבל שאני לא בטווח המשלוחים
!אחלה רעיון

ספטמבר 2011
אוגוסט 2011
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יולי 2011
יוני 2011
מאי 2011
אפריל 2011
מרץ 2011
פברואר 2011
ינואר 2011
דצמבר 2010

מיטל
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:40

will work for
food
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:41

ב .בסיום ההזמנה ,עדיף לשלוח את הפרטים גם למייל ,ולתת אפשרות להדפיס
).את מסך הסיכום )שכולל את מספר האישור

יוני 2010
מאי 2010

אוקטובר 2009
ספטמבר 2009
אוגוסט 2009
יולי 2009
יוני 2009
מאי 2009
אפריל 2009

:אבל
א .בבחירת הרוטב לפחזניות כתוב לבחור "עד רוטב אחד" אבל יש אפשרות לסמן
.אנשים לא תמיד עושים מה שאומרים להם

אוגוסט 2010
יולי 2010

ינואר 2010
דצמבר 2009

).לי לא הייתה שום בעיה בתהליך )השתמשתי באקספלורר 8

את שניהם .עדיף להשתמש שם ב"כפתור רדיו" שמאפשר רק בחירה אחת ,כי

נובמבר 2010
אוקטובר 2010
ספטמבר 2010

אפריל 2010
מרץ 2010
פברואר 2010

.יאממי! השתמשתי בכרום

) :שיהיה המון בהצלחה לחברים שלך

שי
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:41

עוזי
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:42

שגיא
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:44

!יופי של מערכת הזמנות! נוחה ונאה עד מאוד

עבד מעולה בכרום

.על לינוקס  firefox 4b8עובד מצוין

מרץ 2009
פברואר 2009

.צועק קצת .אולי כדאי להקשיב לו  w3cהולידטור של

ינואר 2009
נובמבר 2008
אוקטובר 2008

התמונות יורדות ברזולוציה גדולה יותר מרזולציה בה הן מוצגות ,אולי כדאי
.להקטין אותן בצד השרת

ספטמבר 2008
אוגוסט 2008
יולי 2008
יוני 2008
מאי 2008

סנדרה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:45

אפריל 2008

גם אצלי בסיום ההזמנה העמוד נתקע בסיכום ולא המשיך לאישור הזמנה או משהו
.כזה
.פיירפוקס הגרסה הכי מעודכנת

מרץ 2008
פברואר 2008

) :וכמובן ,יאמי

ינואר 2008
דצמבר 2007
נובמבר 2007
אוקטובר 2007
ספטמבר 2007
אוגוסט 2007
יולי 2007
יוני 2007
מאי 2007

נגה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:45

סנדרה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:46

אפריל 2007
מרץ 2007

גיא
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:47

( :אופ ,ממש רציתי גם אבל אני מחיפה
!כבר מעכשיו אני מקנא בזוכה

לעומת זאת ,באקספלורר  8עובד מצויין .הזמנתי .אגיע מבאר שבע לת"א במיוחד
!כדי לאסוף את ההזמנה אם אזכה .יאמי

יפה מאוד ,נראה מצוין ,הלוואי וכל מסעדה תעשה מע' הזמנות יפה כזו .הייתי
מוסיף מיני תיאורים של המנה או מה היא כוללת לטובת האלרגיים למיניהם.
.החלוקה לקטגוריה חמודה מאוד
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.השדה של ההערות צריך לכלול יותר משורה אחת לטובת אלה שאוהבים לקשקש
.שיהיה בהצלחה! מבצע מגניב לגמרי

נועה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:47

איה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:47

מאור ברזני
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:47

] :עבד מעולה ולא היו שום בעיות

?אוי איך בא לי! אולי אפשר להגדיל את הטווח עד החוף המזרחי בארה"ב

) :אחלה של רעיון
המערכת עצמה נראית גם טוב וההזמנה עצמה עברה חלק ללא בעיות מיוחדות
).פיירפוקס (XP, 3.6.12
הצעה לשיפור המערכת )לכשתהיה בפרודקשן( – לאפשר הדפסה של ההזמה ,או
.אפילו לשלוח למשתמש מייל עם פרטי ההזמנה

בהצלחה

גיאחה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:49

הזמנתי! עובד בסדר גמור בכרום .בסיום ההזמנה ,ת'ו ,אין לאן ללכת – לא לינק
בחזרה לבצק אלים ,לא כפתור סיימתי ,לא הדפס הזמנה .אולי כדאי לחשוב על
.זה

צמחונית
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:50

( :אין אף מנה צמחונית… .לא נחמד מצידך

…"מאיה עונה :לא נכון! כנסי ללשונית "לא עוף

ליזוזום
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:50

!רעיון נפלא
) :עשיתי הזמנה

:שתי הערות
.בזמן אישור ההזמנה אין דרך לחזור אחורה
אחרי סיום ההזמנה אין דרך לחזור למסך הראשי מלבד רענון העמוד

)נבדק על כרום ,ווינדוס (7

רונן
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:53

צמחונית
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:54

) :-רבתי בבקשה NYבשלב הבא הזמנות ל

אה הא! מצאתי את המנות הלא צמחוניות ..אז הערה לממשק – התפריט בצד –
ממש לא בולט… פספסתי בקלות .תודה וסליחה
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ככה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:55

בכרום האחרון – עובד מצויין! כדאי אולי לאפשר להדפיס או לשלוח למייל את
.המספר שהוא מבקש לשמור בסוף ההזמנה

) :אהבתי את הרעיון ,הלוואי ואני אזכה לבלוס את תוצריו

קירה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:57

):איזה התלבטויות קשות חוויתי.מזל שלא על בטן ריקה

google chrome

עומר
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:57

.רעיון מעולה ומגניב! כיף לגור בת"א

.עובד יפה ונעים לעין Ubuntu 10.04 Chrome
:חסר
,כפתור סגירה בסיום ההזמנה וחזרה לדף הראשי 1.
,כפתור הדפסה 2.
.אפשרות לשלוח אישור הזמנה לאימייל 3.

אלכס
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:58

נטי
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 13:59

יולה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:00

) :ההזמנה עברה חלק ,והיתה ממש ידידותית ואסטתית
?בחרתי באיסוף עצמי – זה תופס

אני אשתתף ,גם כי האוכל שלך אחלה ,וגם כי בא לי לראות אותך ומלא זמן לא
…התראינו

) :-רעיון ואפליקציה מדליקים

 drag&dropהייתי מוסיפה אפשרות להוספת המוצרים על ידי

 disabledאם בוחרים באופציה של איסוף עצמי ,שדה ההערות
רצוי לאפשר גם לאוסף העצמאי להשאיר הערה

) :-בהצלחה

רון
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:00

נועה פלשקס
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:03

?ומה עם רעננה

) :מערכת מצויינת! מקווה שאני אזכה

יובל
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יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:06

 (:עבד מצויין בכרום
בסוף כתוב בלהבלהבלה תודה על ההזמנה וזה .אמור להיות כפתור אישור או
?משו

מירי דהאן
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:06

מאיה שובל
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:08

גל
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:09

נעה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:11

היה קלי קלות להזמין .מאוד ידידותי

הממ ..עובד על כרום ,אבל למרות שהכתובת שלי בהרצליה קיבלתי הודעה שלא
( :ניתן לשלוח אלי

.עובד נהדר על מק  +כרום
המערכת קלילה וזורמת .נהדר שהתמונות גדולות ,כיף להתלבט

!)מוצלח מאוד )והלוואי שנזכה
אפילו הסכימו לקבל תווים במס' הבית – לא טריויאלי וראוי להערכה ע"י דיירי
) :-הבניין שלי

קירא
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:12

רותם
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:14

.בת ים אי אפשר? זה ממש בגבול

) :עבד מצוין ,הזמנתי והזלתי ריר
.אני משתמשת בכרום
.מה שכן ,נראה לי שכבר אמרו – אין אפשרות לחזור למסך פתיחה אחרי שמזמינים

!בהצלחה

רעות
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:16

יהל
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:17

((… :מה עם חולון…?! חמש דקות מת"א

!וואו ,ממש ממש שווה
.הכל עבר חלק בפיירפוקס 3.5.16
הצעת ייעול שאולי לא רלבנטית לרוב האתרים ,אבל היה נחמד אם היה קישור
.למתכונים עצמם

ashion.passion
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:21

.איזה רעיון נפלא ומגרה! כל בלוטות הטעם נפתחו בין רגע
!!!ביג לייק

שרונה
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הגר
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:24

ריני
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:29

פיץ
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:36

שחר
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:42

מיטל
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:47

)התוכנה מהממת ונוחה_ .גוגל כרום
….והאוכל מהמם ומגרה

.המערכת מקסימה וידידותית ,וגם הרעיון
…מקווים לפגוש אותך אישית ומתרגשים מזה לא פחות מהאוכל

( :הצפוניים שבינינו… מבואסים עד עמקי נשמתם

.הטעינה של התמונות קצת איטית ..אולי צריך תמונות פחות כבדות
השתמשתי בכרום החדש

…עם כרום  Ubuntu 8.04 5עבד יופי טופי על
כפי שהעירו לפני – לאחר אישור ההזמנה אין שום כפתור חזרה לבלוג או אפילו
.לאתר הזמנות

גיא
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:54

ניסיתי להזמין ,ובסיום קיבלתי שגיאה )"לא ניתן להזמין משלוח לכתובת
( :-שהוכנסה"( ,אני בבעסה טוטאלית
.אני גר בר"ג והשתמשתי בכרום 8

ליון
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 14:55

…אין גבולות לפריסת היצירתיות של בצק אלים
שלחתי הזמנה ,עבד מצויין מצטרפת להערות של עומר
) :מחכה לך עם קפה

איילה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 15:04

היועץ
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 15:09

.הרעיון מקסים ממליצה להוסיף אוכל גם לצמחונים

,שלום
! אחלה יוזמה ורעיון שיווקי מעולה
) :כמה הערות על האתר )משתמש בשועל 3.6.13
.בסיום ההזמנה החלון נתקע ולא יכלתי לצאת
כעל מצב ההזמנה )אושר,בדרך וכו (..היה נחמד  SMSמייל או
בשדות המילוי )תאים( היה נחמד למצוא רשימה נגללת
.וזהו

! בהצלחה במיזם

יניב
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יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 15:15

) :עובד מצוין
!יופי של רעיון

איילה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 15:21

עבד חלק ומגניב עם פיירפוקס 3.6.13
..מערכת ידידותית למשתמש ,מאוד ברורה ונוחה
) :):ואין ספק שזה רעיון לא רע בכלל

psychuil
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 15:21

תמר
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 15:29

.הטלפון לא מופיע במקום הנכון ,אלא רק ביחד עם השם

הערה טכנית קטנה – במחשב פצפון )נוטבוק עם מסך של  10אינץ'( ,לא רואים את
כפתור ההזמנה כשלוחצים על המנה ומקבלים תמונה מוגדלת ,גם כשמנסים לגלול
).כלפי מטה )בדפדפן של פיירפוקס ,לפחות
הייתי צריכה לעשות תמרונים מחוכמים ביותר כדי להצליח למצוא אותו וללחוץ עליו
)וכל זה היה לשווא ,כמובן ,כשגיליתי שהבחור שלי לא נוסע לת"א בשבוע הבא,
ועל כן אין לי באמת אופציית "איסוף עצמי" .מכיוון שאני גרה בעיר הקודש ,נאלצתי
).לוותר

יותם
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 18:02

תודה על הדרך החיננית שבה שילבת בין מענה לצורכיהם להיענות למאוויינו
) :הכמוסים אף מאיתנו
.ההזמנה עברה חלק ,מהיר ופשוט .המערכת אינטואיטיבית וידידותית למשתמש
.וכמו תמיד -תענוג לקרוא

ליאורה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 19:01

!!אדיר
)(NOTזה נראה טוב ,בערך נחמד לעיניים כמו שהאתר שלך נחמד לעיניים
.אבל רציני ,ידידותי למשתמש  ,ברור ,ופשוט

עכשיו בנוגע למילוי הפרטים ,אני גרה בחיפה ככה שאשמח ביותר ביותר ביותר
) :לבצע איסוף עצמי של האוכל
) :מקווה שזה יהיה קביל ויוכל להשתתף בהגרלה

חן
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 21:36

קרן
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 22:03

…שווה ביותר  (:הממשק נראה ממש נחמד
) :עכשיו אני ממש אשמח לזכות ,כי אני לא אף פעם לא זוכה בדברים האלו

תוכנת ההזמנות עובדת מעולה .הזמנתי בווינדוס ) 7לא יודעת מה שם מערכת
).ההפעלה
הערה אחת – אם הם באמת חברים טובים ,עזרי להם עם הגרפיקה המשובחת
…שלך
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מאיה עונה :היי קרן ,תודה! סקרנים פה לדעת אם השתמשת באקספלורר
הכחול ,בניגוד לפיירפוקס ,הדפדפן עם האייקון ) – eהדפדפן עם האייקון של ה
.של השועל הכתום( ,כי העיצוב נראה שם קצת שונה

דפנה
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 22:31

!מערכת מדליקה ונוחה לשימוש
…כמה הערות קטנות
בשלב הבחירה )בו רואים את כל האופציות בכל קטגוריה( – היה נוח אם הייתי –
יכולה לעבור עם העכבר על האופציות השונות וע"י כך להגדיל אותן ולקבל עוד
קצת פרטים עליהן
הייתי מוסיפה גם אופציה לבחור כמות בעת שאני בוחרת את המוצר וכותבת –
)הערות וכו )אם כי זה גם מאוד מאוד נוח שיש את האופציה הזאת בזמן החשבון
הדפס/שלח לאימייל או משהו דומה בסיום התהליך .אתה close/אין שום כפתור –
סתם תקוע מול המסך האחרון וצריך לסגור את הברווזר כדי לצאת
מתארת לעצמי שאפשר להוסיף עוד הערות כלליות ועוד אופציות לבחירה חוץ –
…מאיסוף עצמי – אבל שפשוט לא בחרתם אותם

…סה"כ ממש ממש אחלה!!! מאוד אינטואטיבי ופשוט למשתמש
) (-:בהצלחה לחברים שלך!!! )ולי עם התחרות
דפנה

שחר
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 22:36

לא נתקלתי בבעיות טכניות .הממשק  Chrome.ביצעתי את ההזמנה דרך דפדפן
.היה ידידותי אבל לא שונה מהרבה ממשקים אחרים שראיתי בשוק
בסוף ההזמנה ציפיתי לקבל מייל עם פרטי ההזמנה )כולל מחיר סופי ,מספר
הזמנה וכו'( אבל לא קיבלתי .כמו כן ,בסוף ההזמנה לא ניתן לחזור לתפריט ראשי.
.פשוט תקועים על מסך הסיום
.סה"כ מערכת נחמדה אבל )בלי להעליב אף אחד( לא יוצאת דופן

אריאלה פיקסלר
אלון
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 22:49

.אני לא בקו החלוקה )אני במודיעין( אבל הרעיון מגניב טילים
אכנס ואבחר רק כדי להיות חלק  ,ומי יודע אולי פעם באמת ניפגש… (-: .זה שווה
.אפילו יותר מהמטעמים עצמם
).חיבוק גדול ותצליחי )עוד יותר ממה שאת מצליחה עכשיו
.נשיקות

קרן
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 22:52

שני
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 22:55

בסיום ההזמנה קיבלתי הודעה שהכתובת לא חוקית למרות שהכתובת היא בתל
אביב

אני חייבת לציין שאני אופה ומבשלת ויש לי אתר משלי שאני הרבה פעמים מצביעה
על מתכונים שלך ,מכיוון שהדברים שלך נראים מדהימים )ואני מכינה הרבה מהם(.
עם זאת ,לפעמים פשוט כיף שמישהו אחר מכין בשבילך ,ואם זו את -זה הכי טוב
.שיש
!הרעיון ממש מגניב
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ריקי כהן
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 23:03

מירית
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 23:04

הגר
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 23:04

רעיון מקסים ,הזמנתי ,ההזמנה הייתה חלקה וקלה ואפילו כיפית עם ההגדלה של
.המנות .בניגוד להזמנה של דומינוס פיצה למשל .עכשיו נותר לי להתפלל

.עבד מצוין בכרום
( :אם אני זוכה אני אאלץ לתרום את האוכל .כשרות וזה

…יופי של מבצע ! עשיתי הזמנה והכל הלך חלק
אני רואה שכבר כתבו הרבה פידבקים ,לא יודעת אם רשמו – בסוף ההזמנה כדאי
לשלוח מייל למזמין ,בינתיים עד שניתן יהיה לשלוח ,יש לאפשר לבצע העתקה +
הדבקה של מספר ההזמנה ,כרגע לא ניתן לעשות כלום עם המספר ואי אפשר
.להעתיק אותו במידה ואני צריכה לתעד אותו איפה שהו
)אני עובדת על מקניטוש וגולשת עם כרום(

! שיהיה המון בהצלחה

נטלי
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 23:07

אלף
יום שני 10 ,בינואר 2011
בשעה 23:55

) :גם אני נרשמתי ,אבל סתם כי רציתי לראות איך זה עובד ונמרוד התלהב ממש

השתמשתי בכרום )גירסא  – 8.0.552.224יכול להיות?( .מערכת ההזמנות עבדה
.מצויין והיתה מאוד אסתטית ,נוחה ,זריזה ונעימה לשימוש

-printלגבי העתקת מספר ההזמנה שכתבו למעלה ,אני השתמשתי בכפתור ה
על הדסקטופ ,אבל אני יכולה לראות איך מייל אישור מתבקש -jpgושמרתי כ scrn
.בסיטואציה

עדה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 00:06

ניקול
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 00:33

ארז
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 00:34

רותם
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 00:44

הכל עבד נפלא וההזמנה בוצעה בקלות .כדאי להוסיף בדף המסכם אופצייה
.להדפסת ההזמנה

!בהצלחה Chrome,המערכת הייתה ידידותית מאוד ונוחה ב
! (:הרעיון נפלא והבלוג בכלל מדהים

.כשהכנסתי כתובת הוא כתב כתובת לא חוקית ,הייתי חייב לסמן איסוף עצמי
.של מספר ההזמנה  copyכמו כן כדאי לאפשר לעשות

בנסיון להכנס לאתר ההזמנות אני מקבלת הודעה :לצערנו ,גרסת הדפדפן
.שברשותך איננה נתמכת
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אתרנו תומך ב :אקספלורר  8ומעלה ,פיירפוקס  3ומעלה ,וכרום
.אבל אני משתמשת באקספלורר  ,8אשמח לשלוח לכם צילום מסך אם צריך
) :תודה

זהר
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 00:47

אסתטי! הדף האחרון של סיום ההזמנה צריך כפתור סיום או סגירה אחרת… GUI
):
!!בצק אלים לא מפסיק להפתיע

Tweets that
 mentionבצק
אלים טייק אווי |
בצק אלים --
Topsy.com

[…] This post was mentioned on Twitter by Adi Leshem, Meital.
מי רוצה לזכות במנה של בצק אלים ,בהכנת מאיה Meital said: RT @guyha
]…[ ? http://t.co/OFudT24מבצק אלים ,חינם עד הבית

יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 00:54

מירי
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 01:01

!איזו יוזמה נפלאה! כל הכבוד ,רעיון מקורי ומגניב ביותר
ניסיתי לבצע הזמנה ,אבל על אף שאני גרה ברמת השרון ,קיבלתי הודעה בסוף
( :שהכתובת לא חוקית

והערה לגבי המערכת – עדיף לתת למשתמש להזין את הפרטים האלה בהתחלה,
ולא להעביר אותו את כל שלבי ההזמנה ואז לגלות שהוא מחוץ לטווח המשלוחים
.של המסעדה המדוברת
.נחמד ,אבל הייתי משנה את הצבעים -UIמלבד זאת ה

נועה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 01:02

בסוף ההזמנה אמר שיש טעות בכתובת ,למרות שלא היה שום דבר מוזר או מענין
).בהזנה שלה )רק שם ומספרים ,בלי סימנים מיוחדים
.אני משתמשת בכרום האחרון

!אחלה הגרלה

מירב
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 01:07

.המערכת עבדה מעולה על פיירפוקס – מאוד נוחה ונעימה לעין

!!!!הלואי ואני אזכה ,הלואי

עמרי
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 01:11

חגית
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 01:33

chrome 8.0.552.224
.בסיום ההזמנה ,לא הייתה לי אפשרות לצאת ונתקעתי בעמוד הסיכום

איזה כיף! השתמשתי בכרום ,היה חלק ופשוט ,אבל בעמוד הסיום צריכה להיות
אפשרות לצאת .האפשרות היחידה כרגע היא לסגור את החלון/טאב .לא נורא,
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.אבל בדרך כלל יש אפשרות סיום או יציאה
!!תודה

aya
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 01:42

היי ,הזמנתי! השתמשתי בפיירפוקס והיה חלק ונעים והכי חשוב – מהיר .שמחתי
מאוד שיש בכל מקום אפשרות לכתוב הערות ,הייתי שמחה אם ליד כל מנה היתה
רשימת מרכיבים עיקריים לטובת חובבי הבריאות והמוגבלים שבינינו .זה גם משהו
.שיכול מאוד לייחד אתכם .חוץ מזה ,באמת נהדר

טלי
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 01:46

.ההזמנה משוא"ש גרסת  4בטא היתה מוצלחת

דבר אחד שהפריע לי ,כדאי את ה"קבלה" ,דף הסיכום בסוף ההזמנה ,לשלוח
.בדואר ללקוח או לפחות להוסיף כפתור לשמירה נוחה של הדף

עידו
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 01:55

תמר
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 02:01

המערכת עבדה טוב אבל לא נתנה לי להזמין מרחוב הבשן  12בהרצליה

.ההזמנה הצליחה ,הממשק נוח
כפי שאמרו פה כבר ,כדאי לעשות משהו עם חלון הסיום ,בין אם זה כפתור סגירה
).או פשוט לינקים החוצה )לדוגמה ,חזרה לעמוד הראשי של בצקאלים
כמו כן ,בתצוגת הסיכום ,כדאי להפריד את הכתובת למשלוח מההערות ,שעשויות
.להיות לחלוטין לא קשורות לכתובת

טימור
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 02:21

).הממשק סופר נוח ועובד מצויין )ספארי
.מה שכן ,הייתי ממליצה לחברה' סיבוב נוסף על העיצוב

מאיה עונה :היי טימור ,תודה על הפידבק .החבר'ה סקרנים לדעת אם
.השתמשת באקספלורר ,כי העיצוב נראה שם קצת שונה

איל
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 02:23

עדי גריידי
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 02:48

!אהבתי את הרעיון עצמו ,לדעתי יש מקום לשלוח מייל אישור .בהצלחה

…לא קראתי את כל התגובות ,אז מצטערת עם כבר נאמר
:פיירפוקס  ,3.6.4נראה טוב ועובד נחמד ,שתי הערות
).בסוף לא הייתה דרך לחזור לבלוג )כפתור הבייתה 1.
החלונות הנפתחים של המנה בעייתיים במסך לפטופ של  10אינץ' .הייתי צריכה 2.
.להקטין רזולוציה כדי לראות את ה"הוסף" ,כי לא ניתן לגלול

!ואת כבר עושה "יותר סבבה ופחות בעסה" בעצם קיומו של הבלוג

גל

!PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF

יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 03:09

יו ,הלוואי הלוואי אמן שאזכה… אני מתה לטעום את הקנאלה למן היום שבו שזפו
…אותם עיניי לראשונה ,אך אבוי ,עצלנית אנוכי

לגבי הממשק -הוא באמת חביב ונעים .מצטרפת לחברים שאומרים שהעיצוב יכול
להיות מעט יותר מתוחכם ,ושטוב יהיה אם תישלח הודעה כלשהי לדואר
).האלקטרוני )בבחינת מה שלא נשלח – לא קיים

יוש
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 03:58

.כרום על מק – ההזמנה עבדה יופי
.הייתי מוסיף משלוח של סיכום ההזמנה במייל

?"וחוצמזה שאלה :איך זה שעוגיות שוקולד-צ'יפס נמצאות ב"לא שוקולד

. this is aמאיה עונה :היה וויכוח ארוך על הנקודה הזו ,שבסופו הטלתי ווטו
השוקולד צ'יפס זה רק תוספת ,והעוגייה עצמה היא mayatatorship after all.
.בצק עוגיות שהוא לא שוקולדי במהותו

זהבית
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 04:12

חבל .אני לא בטווח החלוקה אבל מקווה לצ'פר את הבן שלי שאת כתובתו
.התל-אביבית רשמתי
 .התוכנה ידידותית למשתמש והממשק נוח .בהצלחה לכל

יעל
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 04:13

שרה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 04:34

!אומייגד איזה מהמם! איזו השקעה
.עבד לי דרך כרום

 ,הי מאיה
נכנסתי למערכת רק כדי להציץ  ,(-:אני רחוקה מדי וגם אי אילו ענייני כשרות
 :-) .מונעים ממני להשתתף בכייף הזה
! המערכת נראית מדליקה
! מסרי לחברייך בהצלחה רבה

חן
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 06:09

zaza
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 06:24

) google chromeעבד מצוין ומאוד נעים לעין וידידותי למשתמש )דרך

chrome 8.0.552.224
הכל תקין .עיצוב הטופס להכנסת כתובת לדעתי לא מוצלח .אין סיבה לשים שדה
.ככ גדול לכתובת מייל ולדעתי יש מספיק מקום לעשות טופס אנכי פשוט
שדה ההערות מאפשר להכניס יותר הערות מגודל השדה אבל נשאר בשורה אחת
ולא גדל או שיהיה גדול מלכתחילה
)מצד שני זה המקצוע שלי ואני קצת קטנונית בדברים האלו(

ציפי
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יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 06:28

.רעיון נפלא! בתי )שאוכלת אתי צהריים( ואני מקוות שנזכה
.נוח וידידותי להזמין דרך אקספלורר 8
.החלון נראה מעורר תיאבון והישום קל ומוצלח
.הערות נוספות שהיו לי כבר נאמרו כולן
!בהצלחה

קרין
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 06:46

צביקה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 07:14

לצערי רשם לי כתובת לא חוקית .על אף קיומה החוקי .ובהרצליה .שחוקית
בינתיים

הזמנתי! ורשמתי איסוף עצמי כי אם אני אזכה אני לגמרי מוכן לבוא לת"א בשביל
) :לאסוף את האוכל
אגב ,מרגיש לי שהטקסט בכפתורים הצהובים )למשל 'הזמן'( לא ממורכז בציר של
הגובה .לא יודע אם זה בכוונה אבל זה נראה לא משהו) .אני משתמש בכרום
) 9.0.597.44 beta
.חוץ מזה ,אין דרך לעשות קופי-פייסט למספר ההזמנה שמקבלים בסוף

צביקה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 07:17

לא קשור למערכת ההזמנות :את התגובה הקודמת רשמתי בארבע וקצת אחה"צ,
ומשום מה כתוב שרשמתי אותה בשבע בבוקר .משהו קרה לשעון של הבלוג? או
?של המחשב שלי

אולגה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 07:33

!הרעיון ממש מדליק

הבעיה היחידה שהייתה לי זה שבסוף בעמוד הסיכום המחירים מופעים שורה
.מתחת למוצרים עצמם

אולגה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 07:34

ליילה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 07:55

אמה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 08:09

נועה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 08:53

יפעת
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 08:54

סליחה ,שכחתי – אני בכרום האחרון

?לא הוגן… .מה עם ראש פינה

הדבר היחיד שהיה חסר מבחינתי זה בסיום ההזמנה לינק לחזרה לעמוד הראשי.
!חוץ מזה – בובה'לה

מה עם ראשון לציון? זה גם בארץ ואפילו במרכז

!ההזמנה עבדה מעולה בגוגל כרום .איזה כיף
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שירי
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 08:59

ליר
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 09:32

!רעיון מקסים! כל הכבוד

.עשיתי בשבילכם ניסיון ,גם בפיירפוקס ,גם בכרום וגם באקספלורר 8
) :עובד נהדר ,ממשק ידידותי ונוח ,עיצוב מדהים

!בהצלחה

סיון
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 09:41

השתמשתי בפיירפוקס 3.6
… עיצוב נקי  ,רעיון טוב להציג את האוכל בתמונות  ,עושה חשק לאכול
חסר כפתור לסיום לאחר ההזמנה ,כך שזה נראה "תקוע" ולא ברור האם ההזמנה
.נשלחה או לאו

שיר
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 09:41

,היי אחלה מבצע
גם המערכת סבבה ,אפשר להוסיף פונקציה שכבר יש כמעט בכל מערכת הזמנות
והיא לשנות/להסיר/להוסיף פריטים אחרי שכבר נבחרו בזמן הזנת הפרטים
.האישיים .כך לא יהיה אילוץ להתחיל הכל מהתחלה אם רוצים לשנות משהו
חוץ מזה העיצוב נחמד ,אם זה מערכת שאמורה להיות מקצועית אז אפשר לשים
.גרסה  firefox 5על זה עוד דגש .אני משתמשת בדפדפן

גיל
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 09:43

ארנת
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 09:44

!השתמשתי בכרום האחרון ,עובד מעולה

השתמשתי בגוגל כרום ,ונהניתי מאוד מהאתר .הוא מעוצב בנוחות ,יש בו מקום
לתמונות )חשוב במיוחד כשמזמינים!( ,המחיר מוצג באופן ברור וסה"כ החוויה היא
!פשוטה ונוחה .סחטיין

טלי
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 10:09

!!! עבד מצוין מרמת השרון
! מאיה ,את משהווווווווווו משהווווווווווו
!מתה עליך

דוד
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 10:21

עובד נהדר .בנוסף לבלוג הנהדר .היה נחמד עם ההערות לפריט היו מופיעות בפונט
יותר יפה ,אבל זה לא קריטי .עבדתי בכרום  .8.0.552.224אפשר להוסיף את נס
?ציונה לאזור החלוקה? אפילו בתשלום

דוד
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 10:31

עוד הערה :בפחזניות ,את המילוי המערכת בודקת אוטומטית שישנה רק בחירה
אחת )כל בחירה מחליפה את הקודמת( ,ואילו ברוטב ,אני יכול לבחור שניים ורק
??אז מקבל הודעת שגיאה .לא קונסיסטנטי .אולי בכל זאת אפשר נס ציונה
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יובל
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 10:48

.אני עשיתי הזמנה על שם יובל שם טוב או רות שם טוב
אני סיפרתי לחבר שלי על הרעיון וכשניסה להזמין אמר שהיה כתוב לו "אבן גבירול
 "10.בכתובת
?אני לא הסתכלתי על הכתובת ,אז יש דרך לבדוק אם יש הזמנה מהדיה 11

קרן
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 11:11

,הי מאיה והחברים
השתמשתי באקספלורר .הכל נפתח בסדר ,רק קצת טאצ' ממעצבת גראפית
..מוכשרת ) (..יכול להועיל מאוד מאוד

אני
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 11:27

ניסיתי ללחוץ על מנה והאתר נתקע והפסיק להגיב! )דפדפן אינטרנט אקפלורר 9
)? :בטא( .רק בגלל זה מגיע לי לזכות ,לא
.בשוא"ש  3.6.3הצלחתי לבצע את ההזמנה בהצלחה
אני מצטרפת לדעה שמסך הסיום מטעה .כדאי להוסיף כפתור ליצירת הזמנה
.חדשה או כפתור לסגור את החלון
בנוסף ,כדאי לעצב את החלון סיום כך שיהיה קל יותר לראות הזמנה ארוכה )יותר
מ 3-פריטים( או לאפשר טקסט ארוך יותר לכל פריט .כרגע זה קצת נראה מקווץ
.כמו רשימה מקווצת בתוך חלון קטן

!בהצלחה לחברים

ג.
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 11:49

ההזמנה היתה קלה ונוחה עד רגע הכנסת הכתובת – למה אין דרופ-דאון של
?ערים
בנוסף ,מעצבן שצריך לגלול למטה במסך הסיכום כדי לראות את הסכום .יש המון
.רווחים מיותרים ופונט ענקי שבלעדיהם היה אפשר להכניס הכל למסך אחד
).דפדפן פיירפוקס (3

david
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 12:30

הכל עבד טוב ויפה )כרום( .מקווה שאזכה )הזמנתי כמה פריטים ,אז אני מעדיף
 copy/את הפחזניות( .מאחר ומומלץ לשמור את מספר ההזמנה ,היה רצוי לאפשר
???)כרגע אי אפשר ואז צריך להעתיק )ידנית paste,

מעין
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 12:30

! איזה רעיון מבריק! כל הכבוד

היה פשוט וברור).אחרי שניגבתי את הריר מהצפיה - CHROME,השתמשתי ב
)…בתמונות של האוכל

מה שחסר לי זו האופציה לשנות פריט לפני הביצוע הסופי של ההזמנה) .נניח
).לעמוד על המנה ,למחוק ולהזמין משהו אחר אם פתאום התחרטתי

) :-תודה ובהצלחה להם
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DavidL
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 12:37

interesting, I tried to define the address in English. when writing my
city name in English I got an error comment that this is outside of
distribution area. when I changed the city name to Hebrew but left
the street name in English, it was accepted. I hope you can still
…deliver to my address as I hope to win

מורן
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 12:37

!!!רעיון מעולה
.אני משתמשת באקספלורר 8
:הערות
לקח למערכת הרבה זמן לטעון
יהיה נחמד אם תהיה אופציה להוסיף מנה בלי "להיכנס" אליה
לדעתי כדאי שתהיה את אותה תמונה שיש למנה בקטן ליד שם המנה בהזמנה
כשעורכים פרטים אישיים לא ברור כל כך איך חוזרים לערכת ההזמנה

תודה על המבצע המגניב

טושטוש
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 13:01

אני חיפאית ,אבל איזה מזל שהתחלתי לקרוא את התגובות וראיתי שמישהי בנתה
.על בעלה שיאסוף את זה
אז בגלל שבעלי עובד בת"א אני יותר משמחה להצטרף להגרלה ומחזיקה לעצמי
….אצבעות

והכתובת של החברה היא אבן גבירול  ,10אז זה נכון יש לי חברה שגרה ב ,9-יכול
!?!?להיות שאתן שכנות

חן

שרית
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 13:12

אני בכרום ולא הצלחתי לצאת מהדף האחרון )של ההזמנה( .חוץ מזה התמונות
.גדולות שזה מעולה

תודה ובהצלחה

יובל
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 13:32

נופר
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 13:43

אחרי בדיקה ,הובן לי שזה לא שולח לאבן גבירול ,הבית שלך באבן גבירול כנראה.
. XDלא משנה

את כל ההערות שהיו לי אמרו )מייל,לצאת מהמסך הסופי ,להגדיל את התמונה,
לאפשר ללחוץ על התמונה או משהו בסגנון ע"מ לראות פרטים נוספים כמו
)…תיאור

הזנתי את הכתובת של הבסיס)כן פדיחות אני חיילת( – ארוחת צהריים בשבילי
)! :וקינוחים לכל החבר'ה
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Ori
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 13:44

-FFהמערכת עבדה מצויין וללא בעיות ב
הייתי ממליץ להוסיף שליחת מייל עם פרטי ההזמנה לאחר האישור – אני )ורבים
אחרים( נוטים לאבד את כל מספרי ההזמנות הללו

מיכל
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 14:32

אסנת
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 14:34

טליה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 14:38

!!!מעולה

ניסיתי להזמין דרך גוגל כרום .בכל פעם שניסיתי לסגור עסקה ,נטען שאני לא
?מחוברת לאינטרנט… אז איך בכלל הגעתי הנה?? האם זה באג מוכר

.מה חבל שאיני ב"קו החלוקה"…צטערת
.הרעיון מקסים.שאפו
טליה

איה
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 15:33

עבד נהדר בכרום .העיצוב נעים כרגיל ,לא הרגשתי מחסור באפשרויות כמו חזרה
אחורה ,הכל הלך חלק .הייתי משאירה אפשרות לעשות קופי-פייסט למספר
ההזמנה בסוף .לא לכולנו יש עט ונייר זמינים ,ולא כולם יודעים לעשות פרינט
.סקרין

סנטוס ב
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 17:11

עובד חלק מאד בספארי  5.0.3על מק )שזה לא טריוויאלי בכלל( אני מכיר הרבה
.מערכות להזמנות אונליין וזו יפה ,מעוצבת וידידותית .ביג לייק

מקווה גם שאזכה לטעום קרבונרה תקנית משום שלי היא אף פעם לא יוצרת מי
)… :יודע מה

אלעד
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 19:07

…היי
הזמנתי ,ולדעתי הממשק ממש נוח וקליל .גם לחבר'ה מהדור הישן ,שצריכים
.לשמוע את הקול של המלצר מהעבר השני של הקו בכדי לבצע הזמנה

לגבי ההזמנה שלי-ציינתי שכתבתי כתובת וטלפון שגויים בכוונה..ושאני אשמח
לתת את הפרטים האמיתיים רק אם אדע שזכיתי..ואז אשמח לקבל הודעה למיילelad_763@yahoo.com

…תודה רבה! ולילה טוב

עינת
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 23:09

הי הזמנתי רק כדי לבדוק את המערכת כי לרוע המזל אני גרה בראשון לציון וזה
(…. :-מחוץ לטווה
בכל מקרה בחרתי איסוף עצמי )ואני אכן מוכנה ללכת בעקבות האוכל הטעים שלך
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).לאן שידרש
המערכת עבדה מצויין והיא מאוד נוחה .אהבתי את התמונות המוגדלות ,אין פירוט
על המנות ואני מקווה שיש שם אופציה להוסיף פירוט כי הרי לא ההיתי מזמינה בלי
לקבל אינפורמציה נוספת על המנה ,באמת חסרה האופציה להדפיס את ההזמנה
.עצמה ואת מס' ההזמנה ואופצייית חזור או המשך

אורי
יום שלישי 11 ,בינואר
 2011בשעה 23:57

טל
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 00:31

) :בכרום לא הייתה כל בעייה… .מקווה לזכות

.האתר עבד מצויין ללא כל בעיה
חסר לי מאד ,מהי הכמות של כל הזמנה .למשל פסטה – לכמה אנשים היא
.מספיקה

ענבל
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 00:47

.איזה כייף לנו וכל הכבוד לך
הזמנתי מאכלים שעוד לא ניסיתי ואת הקנאלה ,שלא יצא לי כ"כ טוב כשהכנתי
.לבד

.אני משתמשת בגוגל כרום והמערכת עובדת מצויין
.הייתי מציעה להוסיף אפשרות חזרה לאתר
).בנוסף ,אני מצטרפת להערה שכתבו על הכפתור הצהוב )כמו דפי זהב

אבשלום
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 00:48

בעמוד האחרון המסך נגלל מעלה ומטה שלא לצורך ,וזה גם קצת מחרבש את
.הרקע )היפה( של האתר

)שועלאש (3.6.13

אנה
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 01:42

:האתר חמוד ומעוצב נקי .כמה הערות
אהבתי את תמונות המנות למרות שכדאי שיהיה מקום נוסף לפירוט תכולת 1.
.המנה וערכים תזונתיים
צעות כרום ,קיבלתי הודעת שגיאהnכשניסיתי אתמול להזמין מהבית בא 2.
.בכניסה לאתר
היום ניסיתי שוב להזמין מהמשרד עם אקפלורר והצלחתי ,אבל משום מה הוא 3.
התעקש שהכתובת לא חוקית )רחוב זבוטינסקי ברמת גן( ולכן נאלצתי לסמן
.איסוף עצמי כדי להשתתף
.אחרון ודי – כדאי לשלוח אישור הזמנה למייל 4.

.תודה ,הניסוי עצמו כיפי ומהנה

רן סגל
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 02:01

!היי
.הזמנתי דרך פיירפוקס  3.6ועבד סבבה
הערה קטנה – בסוף ההזמנה כשמקבלים מעין קבלה/חשבונית עם המחירים
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והסכום ,מחירי המנות לא מיושרים לשמות המנות ולכן זה קצת מבלבל לדעת כמה
.עלתה כל מנה .המחירים נמוכים בשורה מהשמות
!תודה

איילת
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 02:45

!אחלה רעיון

רצוי להוסיף אפשרויות דפדוף אחורה במהלך השלמת ההזמנה )חזרה לצורך מילוי
)פרטים אם יש טעות ,או אפשרות להמשיך ולהזמין אם פתאום מתחשק עוד משהו

יודן טאובר
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 03:37

:האתר בהחלט נוח לשימוש ,אבל יש לי כמה הערות
עובד בפיירפוקס ) ,(3.6עובד באקספלורר ) ,(8אבל משום מה מסרב לעבוד ב *.דרך פיירפוקס ietab
.אי אפשר לחזור למסך הראשי אחרי סיום ההזמנה *
.במסך פרטי המנה חסר לי תיאור טקסטואלי שלה *
בכמה מקומות )למשל :איפה שכתוב " 16דקות" וכו'( משתמשים בפונט לבן* ,
).והוא לדעתי לא מספיק בולט מעל צבע הרקע )שאין לי מושג איך לקרוא לו
) :ציפיתי למייל אישור עם פרטי ומספר ההזמנה ,אבל לא קיבלתי כזה *

נמי
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 03:41

!מגניב מגניב מגניב
.אין לי הערות ,הרעב מעוור אותי
תודה על אופציית איסוף עצמי לכל  XP],הצלחתי להזמין בלי שום בעיה ]כרום על
.הרחוקים ..כדאי לעדכן גם בפוסט שזה אפשרי כי כבר נבהלתי
יואו איך בא לי אלפחורס

יודן טאובר
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 03:42

אה ,ועוד פיצ'ר שהיה חסר לי בכל מערכת הזמנת אוכל שנתקלתי בה עד כה:
חיפוש טקסטואלי של מנות )כולל תיאור ושם( ,במיוחד אם מדובר במערכת
שבסופו של דבר תאפשר הזמנה מתוך רשימה של מסעדות :אם בא לי פטריות ,אני
לא רוצה להתחיל לנווט בין מסעדות ובין קטגוריות בתפריט של כל אחת מהן עד
.שאמצא במקרה משהו שמכיל פטריות

נמי
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 03:45

לאאאא ,רגע ,בעצם אין איסוף עצמי? האיסוף העצמי זה פיקציה? העם דורש
( :הבהרה
..ואם אכן פיקציה אשמח לשנות  /להזמין מחדש עם כתובת בטווח

קסן
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 04:06

,היי
?למה כתובת ביפו לא מתקבלת
שגיאה"
".לא ניתן להזמין משלוח לכתובת שהוכנסה
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מארי
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 04:22

מארי
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 04:24

אלון
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 05:34

):המערכת היתה מאוד ידידותית! מקווה לזכות

):המערכת הייתה קלה לשימוש ,נוח ומהירה .מקווה לזכות

.היתה לי בעיה עם הכתובת משום מה
,רווח בין המילים בשם של הרחוב גרם לכך שהכתובת לא התקבלה
.אחרי שהורדתי אותו היא התקבלה

explorer 8

דפנה
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 07:16

איזה בלוג-קנדי חמוד! העיצוב יפה בעיני ,והמערכת נראית בסדר גמור .הכתובת
התקבלה בסדר ,והמעבר בין הקטגוריות לא היה בעייתי) .כדאי בטח לבדוק גם עם
)'הרבה מנות ,איך תהיה הגלילה וכו
דפדפן :פיירפוקס 3.6

ליאת
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 08:13

דין הזמנה אחת פר בנאדם אינה כדין שתי הזמנות לאותה כתובת ,אנשים שונים?
?נכון

).. :הזמנתי פעם אחת לי ופעם אחת לבנזוג ..אל תפסלי אותנו

fb
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 09:08

שחר
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 09:16

עומר ניניו
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 09:30

ארהה
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 10:37

) :גם דרך הספארי באייפון עבד יופי

עובד יופי ב
chrome 9.0.597.47 beta

האתר עבד ללא דופי בספארי  5.0.3על מחשב מק עם מערכת הפעלה 10.6.6
!תודה

)! :-איזה רעיון מעולה

ברזולוציה -Windows 7 64bit,עבד חלק ונראה טוב על פיירפוקס  3.6.13ב
1280*1024.

:ניטפוקים לגבי שימושיות
הייתי רוצה אפשרות למיון כלשהו בתוך כל קטגוריה ,למשל לפי מחיר או שם –
.המנות
על מנת לערוך את פרטי ההתקשרות במקרה שגיליתי טעות לפני אישור –
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ואין חיווי שפרטי  X,ההזמנה הסופי ,צריך "לבטל" את ההזמנה בלחיצה על
ההתקשרות נשמרו ולא אצטרך להקליד אותם מהתחלה .במילים אחרות ,למראית
כדי לסגור את  Leap of faithעין אין אפשרות לערוך את פרטי ההתקשרות .צריך
ההזמנה מתוך מחשבה שאצטרך להקליד הכל שוב .אם כי בסוף הוא כן שומר
) :-אותם ,וזה טוב
כפי שכבר אמרו לפני ,לאחר אישור סופי של ההזמנה נתקעים בלימבו; לא רק –
שאין שם אפשרות להתקדם או לחזור אחורה או לדף הבית ,זה גם מעוצב כחלון
.צף – אבל אין איך להגיע למה שמתחת
.שדה אימייל קיבל ערך שאינו כתובת מייל –
.שדה טלפון קיבל ערך אלפבתי שלא כלל אף מספר –

השנקל שלי

גיל
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 13:27

עובד נהדר בכרום ,נראה טעים .בנוסף להערות )הרבות( על כפתור סיום ,אפשרות
לשליחה למייל ו/או להדפסה ארצה להוסיף – להפוך את הטקסט )מס' הזמנה(
!לניתן-להעתקה .בהצלחה

גלעד
יום רביעי 12 ,בינואר
 2011בשעה 15:03

נוף
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 03:02

הילית
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 03:49

גלי
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 04:13

( :אוף ,אני לא בטווח

!אני לא בטווח ,אבל איזה רעיון נהדר

.מערכת הזמנות מגניבה .עבד מצוין בכרום

?…האם במקרה כשר

)! :מאיה עונה :לצערי לא… למרות שיש לי שני כיורים במטבח

נועה
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 05:14

!אני עובדת עם דפדפן ספארי ולהפתעתי הכל הלך חלק
הערה קטנה .כאשר מסיימים להכניס את פרטי הכתובת ומגיעים למסך אישור
הפרטים אין דרך לחזור ולתקן את הכתובת אם יש טעות .נראה לי חשוב להוסיף
אופציית תיקון

גלי
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 05:16

בטעות לא ראיתי את ההערה לגבי איסוף עצמי וזה מה שסימנתי .אבל המייל שלי
…והסלולרי בהזמנה תקינים למקרה שאזכה
.גלשתי בכרום ועבד אחלה
אני הייתי מוסיפה בסוף ההזמנה כפתור לחזור לדף הבית או לעבור להזמנה 1.
.נוספת או משהו כזה
.בסוף ההזמנה הייתי מוסיפה כפתור הדפסה וכפתור שמירה 2.
מהאתר גם אחרי הסתובבות בו יוצאים החוצה  BACKSPACEכשיוצאים עם 3.
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.לגמרי ולא רק לעמוד הקודם
!מעבר לזה נראה אחלה .בהצלחה
):

יאיר
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 09:10

!נראה מעולה
Google Chrome 8.0.552.224

.סטטיסטיקאי הבית – אני סומך עליך שהסטטיסטיקה תעבוד לטובתי

יניב
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 11:30

!!!וואו,איזו יוזמה
אני בחו"ל ודואג להרשם למבצע הזה .איזו הפתעה זו תהיה לנחות פה ולקבל טייק
.אווי איכותי

.לא שמתי לב ל"איסוף עצמי" וסימנתי את זה
.אני בטווח החלוקה

הדס
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 12:15

בגוגל כרום
תהליך ברור ומהיר לא נצפו תקלות
מחזיקה לי אצבעות

אורליה
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 12:26

.הי ,מסכימה עם הרבה מההערות והארות
.דפדפן גוגל כרום
.חסר כפתור סגירה או סיום או שליחה למייל או הדפסה בסוף

מעבר לזה ,מה קורה אם רוצים פעמיים מאותה מנה? לא זוכרת אם היה כפתור
.עדכון כמות

) :-בהצלחה לי ולאנשי מע' ההזמנות

אפרת
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 13:31

!עבד מעולה
אני משתמשת בכרום ולא הייתה שום בעיה )מלבד ,כמובן ,הריר הנוטף ,אבל זה
)…כבר אשמתך ולא אשמתם

לי
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 14:26

יוזמה מקסימה כ"כ…כ"כ מבאס שאני מקריית חיים .הייתי מתה להפתיע מישהי
מיוחדת שיקרה לי מאוד )ובהריון מתקדם  (:מחיפה ..היא אוהבת את הבלוג שלך
) :מאוד ,ובזכותה הכרתי אותך

 ..ממש ממש ממש מבאס ..אני בטוחה שיהייה טעים מאוד .בר מזל מי שיזכה
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,תודה ,אהבה ,וגשמי ברכה

לי

מור פלג
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 14:42

יעל
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 16:08

אביב
יום חמישי 13 ,בינואר
 2011בשעה 23:04

.מערכת ידידותית ומאד קלה .לא נתקלתי בבעיות כלשהן ,ועבדתי עם גוגל כרום
.תודה

ההזמנה עבדה מצוין ,אך מדוע היא אינה תומכת באקספלורר ישן מ ?8לי למשל יש
!יותר ישן ,ואני בטוחה שלעוד רבים וטובים… .בסוף פחתתי בפיירפוקס ועבד יופי

?אוי אוי אוי .האתר לא אוהב את הספארי!! אולי הוא אלרגי לבעלי חיים או לפירות
".שולח לי שגיאה "בעיה בשמירת ההזמנה
.עכשיו ניסיתי גם בכרום  .8עדיין מסרב ומתקבלת אותה השגיאה

.מאוד חבל
( :מאד לא כיף

מיקוש
יום שישי 14 ,בינואר
 2011בשעה 00:36

איילת מ.
יום שישי 14 ,בינואר
 2011בשעה 01:14

…)איזה בעסה שאני לא באיזור החלוקה )ממודיעין
!!בכל אופן רעיון הורס ואני בטוחה שמי שיזכה יהנה עד מאד

.עובד מעולה באקס'  ,8העיצוב נראה קצת פשוט מדי לטעמי
היה נחמד אם היתה תוספת תיאור לכל מנה ,מה היא מכילה וכו' ,בעיקר בשביל מי
שיש להם בעיה עם מוצרי חלב או אלרגניים אחרים .בסוף כדאי שיהיה איזה טופס
אישור שניתן להדפסה או שישלח למייל ,סה"כ אחלה מערכת והכי חשוב אחלה
!!! רעיון ,את גדולה

יונתן
יום שישי 14 ,בינואר
 2011בשעה 01:22

.ייי .איזה כיף
.מחכה לפרסום התוצאות

.האתר נראה מדליק ומאד נוח לשימוש .משתמש בכרום
כדאי לאפשר למזמין לבחור אופציות לכל מנה
)למשל עוף עם/בלי קאשיו וכיו"ב )ולא רק כהערת טקסט
.וכמובן – להוסיך תאור מילולי לכל מנה

קרני
יום שישי 14 ,בינואר
 2011בשעה 04:33

גרסה  firefox 3.6.13לא הצלחתי לשמור את ההזמנה .משתמשת במוזילה

עדי
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יום שישי 14 ,בינואר
 2011בשעה 09:57

נעזרתי בכרום האחרון ,בסוף ההזמנה התגלתה שגיאה בהזמנה ,והתבקשתי לצור
קשר עם המסעדה ,לא יודע אם בגלל שהכתובת היתה ברמת גן אבל בדויה
)ניסיתי לראות אם יזהה את זה( או בגלל האפשרות שהמבצע נגמר )יום שישי
.בערב( אם כי אז היתה אמורה להיות הודעה -מתנצלים המבצע הסתיים
)? :אגב יתכן שזה גם בגלל שהזמנתי  20פאדג' שוקולד חם **

)! :מאיה עונה :פיליפוס ,נגמר המבצע בחמישי בחצות

עדי
יום שבת 15 ,בינואר
 2011בשעה 01:15

א
יום שבת 15 ,בינואר
 2011בשעה 08:52

גם אני הגעתי את סוף ההזמנה ,ריירתי רק בשביל לראות שהזמנית לא אושרה…
ואני גרה בר"ג… אגב ,השתמשתי באקפלורר 8

!אבל רגע! לא שמנו לב לעריכה המאוחרת
מילאתי איסוף עצמי ,האם זה פוסל אוטומטית? הטלפון נכון ,ואפשר דרכו ליצור
.קשר ולוודא את הכתובת

ענת
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 03:13

!יופי של רעיון
.חבל שאני בסידני .הייתה מתאימה לי עוגת הגבינה של טלי
מאז שאני פה אני לא יכולה להכין את העוגה המעולה הזו כי אין כאן גבינה לבנה(
).במרקם דומה
)? :-אולי את מגיעה לסידני

נעמה
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 07:12

שלום מאיה
שלחתי בתחילת החודש תגובה לפוסט של ריבועי טוויקס ,וגם שאלתי שאלה .מאז
אני נכנסת יום יום לבדוק אם ענית .את מעדכנת את הכל בבלוג אך לא עונה על
התגובה שלי .בבקשה תגיבי לי ,זה חשוב לי ,מה שכתבתי לך שם קרה לי פעמיים!
תודה

הילה
יום חמישי 05 ,במרץ
 2015בשעה 15:05

)?? :לא הגיע הזמן לעשות שוב את המבצע

קראתם? נהנתם? הכנתם? )חליתם? נפצעתם?(
תגובות זה הדלק שלי!
שם

דואל )לא יוצג(

אתר
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הוסף תגובה «

פרווה

קפוא

ללא בישול

משהו ביתי

עוגיות

טבעוני

על הכיריים

ירקות

תנור

מרק

שמנת

שוקולד

עוף

טארט
פרי

פסטה

בשר

רושם

בריא

ללא גלוטן
עוגה
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