
עמית מלכי : מרצה



מה נלמד היום

וקטגוריותפוסטיםנלמד על •

.0מתפריטלבנותנלמד•

.נתקין תוספים•

.נלמד על תגיות•

.שוניםבילדריםנראה•



תתגיו,קטגוריות,פוסטיםעבודה עם 

לעמודיםפוסטיםההבדל בין 

.בתחילת דרכה המערכת נועדה לבלוגים•

.לשייך פוסט לקטגוריהאפשרותישבפוסטים•

.הראשיבתפריטלהציגניתןקטגוריות•



יצירת קטגוריה

פוסטיםניכנס למערכת הניהול של האתר ובלשונית 

נבחר קטגוריות 



יצירת קטגוריה חדשה
לקטגוריה ותיאור בכמה מילים שםניתן

URLשם הקטגוריה הוא גם מה שיופיע ב 



שלב שני
לאחר כתיבת השם והתיאור נלחץ על הלחצן קטגוריה חדשה



לאחר יצירת הקטגוריה

מיד לאחר יצירת הקטגוריה היא תצטרף לרשימת 
.הקטגוריות באתר



עריכת קטגוריה

בלחיצה על שם הקטגוריה נגיע לדף שמאפשר לבצע 

.שינויים ותוספות בדף הקטגוריה



כתיבת פוסט חדש ושיוך לקטגוריה

שחדפוסטובחירת,פוסטיםלחיצה בתפריט הניהול על 



פוסט חדש
שלמדנו בעמודכמו

נכתוב כותרת ונכניס את התוכן של הדף



שיוך לקטגוריה

בתפריט שבצד שמאל נפתח את לשונית קטגוריות

ונבחר בקטגוריה הרצויה



תגיות

אלה תגיות  , בחלק מהאתרים נעשה שימוש בתגיות
.המרכזות את כל המידע בתחום מסוים

:באתרים זה מוצג כענן תגיות לדוגמה



הוספת תגיות

התגיות נכתבות כל ביטוי

.אנטרומיד אחריו פסיק או 



תמונה ראשית

תמונה ראשית מופיע כתמונה המופיע בדף  
:לדוגמההפוסטיםהקטגוריה שבו מוצגים 



הוספת תמונה ראשית

.בתפריט צד נפתח את תמונה ראשית•

.ראשיתתמונהבחירתעלנלחץ•
נגיע לספריית המדיה לבחירת תמונה•

.או שנעלה תמונה חדשה



כך זה יראה לאחר בחירת תמונה   

תבקלוהתמונהאתלהחליףאולהסירניתן



תקציר

תקציר מאפשר לנו לקבוע איזה תוכן

יופיע בתצוגה המקדימה של הפוסט

בדף קטגוריה



דיון

בלשונית דיון אני יכול להחליט לסגור את
התגובות לפוסט

פינגבאקולסגור את האפשרות 



לסיום ופרסום הפוסט יש ללחוץ על פרסום



תפריטיצירת
חדש



כניסה לניהול תפריטים

יש להיכנס ללשונית עיצוב 

ולבחור באפשרות תפריטים



פתיחת תפריט חדש

לחצו על לחצן תפריט חדש



התפריטיצירת

.כתבו שם בשדה שם התפריט•

.ליצור תפריטעללחצומכןלאחר•



הוספת פריטים לתפריט

בחרו להוסיף קטגוריות  , את הכלי הזה אתם מכירים

הלשונית קטגוריותפתיחתלתפריט על ידי



קטגוריההוספתלאחר

לאחר בחירת הקטגוריה יש ללחוץ על שמור



רבאתהתפריטהצגת

יוצג באתר אנחנו צריכים לקבועעל מנת שהתפריט

איזה תפריט יוצג כראשי באתר בחרו ניהול מיקומים



בחירת תפריט תצוגה

.בחרו את התפריט שיוצג כתפריט ראשית בתבנית העיצוב

ולחצו שמור שינויים



תוספים

כמו אפליקציות שאנחנו מתקינים בטלפון  •

.תוספיםניתן להתקיןבוורדפרסכךהנייד

באתרים שקיבלתם חסרים מספר תוספים  •
.שכדאי מאוד שיהיו לכם

מתקינים אותם כנסו ללשונית  כיצדנלמדבואו

.תופסים



התקנת תוספים

חדשתוסףבאפשרותבחרו

תגיעו למסך שמוצגים תוספים נפוצים

.תוספיםלחפשמקוםויש



חיפוש תוסף
SEOבצעו חיפוש על התוסף 

ולחצו על התקן עכשיו, לדוגמה התוסף יוטס



לאחר ההתקנה צריך להפעיל את התוסף



התקנה של תוספים סכנות

מהתוספים לא נדרשת פעולה נוספת  לאחר ההפעלה בחלק

ומוכריםשמומלציםתוספיםרקלהתקיןכדאי מאוד

.שלנובאתרלפגועולא להתקין תוספים שיכולים

התקינו רק תוספים שהתבקשתם להתקין בשלב זה


