
הכרת מערכת הניהול

עמודים, פוסטים, תבניות
קורס וורדפרס, נעם געש.



מערכת הניהול



עמודים ופוסטים

עמודים

משמשים לתכנים קבועים ויציבים באתר●
משמשים למטרות ספציפיות ופרקטיות●
חסרי תאריך - לא מתיישנים●
דוגמאות:●

עמוד יצירת קשר○
עמוד אודות○
עמוד גלריה○
דף בית○
חזון החברה○

פוסטים

משמשים לעדכונים, ומחוברים לRSS - מערכת ●
שמאפשרת לבלוגרים, בעלי עניין ורובוטים לעקוב 

אחריכם.
מעולה לתכנים קלילים ויומיומיים:●

כתבות חדשותיות○
בלוג של עובדים בכירים, בו הם מעדכנים לקוחות ○

על הנעשה בחברה
לגני ילדים, מפעילי חוגים ישובים קהילתיים ומועצות ○

מקומיות - עדכון על פעילויות שהתרחשו
מאמרים הקשורים לתחום העיסוק של האתר○
מתכונים, רעיונות ודעות○
פינת "הכר את העובד"○



תגיות וקטגוריות
תגיות

מאפיינות את הפוסטים בצורה יותר ●
ספציפית

מאפשרות לנו להשתמש בווידג'טים די ●
מגניבים כמו ענן תגיות

קטגורות

כללי יותר●
מספרן נמוך יחסית●
ייתכן ונרצה להציג רשימת ●

קטגוריות באתר



SEO דגשי

בהוספת תמונה - הוסיפו טקסט אלטרנטיבי לשימוש מנועי חיפוש ואנשים כבדי ראייה

הידעת?

החוק הישראלי מחייב את המרחב הציבורי להיות מונגש לנכים●
איגוד האינטרנט הישראלי רשאי לקנוס בעלי אתרים קנס עד 50,000 ש"ח על אי הנגשת ●

אתר
גוגל עיוור! אנחנו יוצאים מנקודת הנחה כי לגוגל אין משאבים לנצל את עיבוד התמונות ●

באתר שלנו לטובת דירוגו.



הנגשת אתר - למה?

ע"פ נתוני עמותת נגישות ישראל - 25% מהגולשים באתר יהיו בעלי מוגבלות ראייה, שמיעה, 
פיזית (תפעול עכבר\מקלדת או שכלית.

אחריות חברתית●
החוק הישראלי - חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תקנות נגישות לשירות  - סעיף 35 ●

להנגשת  אתרי אינטרנט
אחריות הלכתית - בפני עיוור לא תתן מכשול●
מנוע החיפוש גוגל הוא עיוור, חירש, אילם וחסר גפיים.●



הנגשת אתר

אל תעשה:

שימוש בצבעים להבדלת טקסט מהרקע שלו●
רקעים מורכבים מדי●
מוסיקה באתר●
קפצ'ה captcha לא מונגשת●

עשה:

הוסיף כתוביות לסרטוני וידאו●
הוסף alt לתמונות●
בדוק את אתרך לנגישות עבור עוורי צבעים●
באתרים בעלי מלל רב, שקול התקנת תוסף ●

להגדלת והקטנת הטקסט
● tab השתמש בתבניות נגישות (שאפשר בעזרת

לעבור בין כל רכיבי העמוד, ועם תגיות מיוחדות 
(sidebarsלתפריטים ו



כל אחד צריך אתר

עכשיו תורכם!
נקים יחד דף בית, דף גלריה ודף פרטי קשר



כל אחד צריך אתר

עכשיו תורכם!
ניצור יחד פוסטים - שניים על פרויקטים מעניינים 

שביצעתם, שניים עם עדכונים ללקוחות



כל אחד צריך אתר

עכשיו תורכם!
ניצור קטגוריות ותגיות, אליהן נשייך את הפוסטים



תבניות
הנושא הכי חשוב בחלק של היכרות וורדפרס בסיסית -

מהי תבנית ואיך משתמשים בה?



תבניות

וורדפרס היא מערכת ניהול תוכן●
וורדפרס מאפשרת לנו ליצור עמודים, פוסטים והמון סוגי תכנים נוספים●
וורדפרס יוצקת את התכנים לתוך תבניות●
תבנית:●

○JS ולפעמים גם PHP, HTML, CSS קוד
קוד מותאם ייחודית באופן ספציפי לסטנדרטים של וורדפרס○
ע"פ סימנים מוסכמים בין מערכת ניהול התוכן של וורדפרס לבין קהילת מפתחי התבניות, וורדפרס יודעת לאילו ○

מקטעים בקוד הHTML עליה "להזריק" את התכנים שהמשתמש הזין.



header.php תבניות - דוגמה לקובץ



תבניות



תבניות



תבניות



תבניות



תבניות


