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 .ishaמדריך מערכת אחורית לאתר 
 

על מנת לעדכן את האתר יש לפתוח בטאב/חלון אחד של הדפדפן את האתר עצמו, ובטאב/חלון השני את המערכת 
 האחורית.

 
  –גישה למערכת האחורית בכתובת 

admin-http://isha2isha.com/wp 

 
 סמה שקיבלתם.שם המשתמש והסי

 isha.org.il-, לאחר עליית האתר הקישורים יתחלפו ל.isha2isha.com-* כרגע הכתובת מתחילה ב

 
חסומה לגישה עד שמתבצעת כניסה מסודרת למערכת האחורית.  isha2isha.comשימו לב שגישה לאתר הראשי 

 (Isha.org.il)אחרת גלישה לכתובת האתר תפנה אתכן אוטומטית לאתר 

כניסה מסודרת למערכת האחורית, תוכלו לפתוח בטאב/חלון אחר של הדפדפן את האתר עצמו ולראות בו את לאחר 
 התבנית ואת כל השינויים שאתן מבצעות.

 

 

 דפים ופוסטים
 
 ל מנת לערוך דפי תוכן כלליים  יש לבחור בתפריט השמאלי:ע

Pagesה לפי שם/תאריך/מחבר ועוד ע"י לחיצה על כותרת , לפניכם יופיעו כל הדפים שיש באתר, ניתן למיין את הרשימ

 הטבלה הרלוונטית. ניתן לחפש דף ע"י שימוש בחפשן בצד ימין עליון של המסך.
 כדי לערוך דף, יש ללחוץ על שמו

 
 :מבנה דף עריכה

 כותרת הדף, כפי שתופיע בכותרת הדפדפן ובדף עצמו. –חלק עליון מרכזי  .א

 
 תן לערוך את טקסט הדף כמו מסמך וורד:בו ני – עורך הטקסט -חלק מרכזי .ב

 
  –שימו לכפתורים החשובים הבאים 

a.  - סימון טקסט שרוצים להפוך לקישור ולחיצה עליו, תפתח תיבה בה  - -הוסף קישור
ניתן להגדיר לאן לחיצה על הטקסט שסומן תוביל. חשוב מאוד כל עוד מפנים לאתר חיצוני 

http://isha2isha.com/wp-admin
http://isha2isha.com/wp-admin
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 open link a new windowולא לדף באתר שלנו לבחור את 

 

b.  -  במידה ורוצים להסיר קישור מסויים מטקסט מסומן –הסר קישור 

c.  -  מבולד איטליק קו תחתון –כפתורי עיצוב 

d.  -  הדיפולט הוא פסקה, אך אם רוצים לסמן  –כפתור עיצוב פסקה
 וכו  heading 2 ,heading3, יש לבחור 6- 1 8, 5טקסט ככותרת משנה 

 

e.  -  כז/שמאל/ימין/שני הצדדים.מר –יישור 
  Add Mediaלחיצה על  –העלאת תמונה  .ג

| 
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a.  לאחר לחיצה תפתח תיבה המכילה את כל התמונות שהועלו לאתר. ניתן ללחוץ עלUpload 

Files .על מנת להעלות תמונה/תמונות מהמחשב לאתר 

 
b.  ניתן לגרור תמונות מחלון אל תוך חלון זה או ללחוץ עלselect files  ר את התמונות.ולבחו 

c.  לאחר העלאת התמונה, במידה ורוצים להכניס אותה לתוך גוף הטקסט )היכן שעמד הסמן לפני לחיצה
(, יש לבחור את התמונה )בדרך כלל כבר תהיה מסומנת לאחר העלאה(, add mediaעל כפתור 

 .insert into postוללחוץ על 

 
 

 

יש לבחור תמונה  –/ פוטפוליו / כתבה בעמוד הבית( במידה ומדובר בפוסט שמכיל תמונה )כמו איש צוות  .ד
)בצד ימין  Featured Image, כדי לבחור כזו יש לבחור את הפאנל Featured Imageראשית, תמונה זו נקראת 

 Setיש לבחור את התמונה הרצויה וללחוץ על  –, יפתח פאנל התמונות  set Featured Imageתחתון( וללחוץ 
featured image. 

 
מידה ואתם רוצים לראות תצוגה מקדימה של העמוד לפני פרסומו, יש ללחוץ על הכפתור  ב .ה

 בחלק העליון ימני של המסך. התצוגה המקדימה תפתח בחלון נפרד.
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במידה ואתם מעוניינים לפרסם את הדף )במידה ורק כעת כתבתם אותו, יש ללחוץ על כפתור  .ו
Publish אחרת ללחוץ על כפתור ,Update .בכל פעם שרוצים לשמור השינויים בדף 

 
", כתובתו 82על פי כותרת הדף, כך לדוגמה דף שכותרתו "אשה לאשה חוגגת  Urlלכל דף ייקבע  .ז

 תהיה בצורה אוטומטית:
http://www.isha2isha.com/ 82-חוגגת-לאשה-אשה  

את כתובת העמוד. כדי לערוך לעיתים בגלל שהטקסט של הכותרת יהיה מאוד ארוך, או בגלל נוחות, תרצו לערוך 
 ( ולכתוב מה שתרצוpermalinkליד כתובת העמוד )שנקראת  editאת כתובת העמוד יש ללחוץ על 

 

 
שימו לב שכמובן לא ניתן לקרוא באותו השם לשני עמודים שונים, ולכן אם תנסו לשנות את שם 

 הכתובתהעמוד לשם של עמוד שכבר קיים, המערכת אוטומטית תוסיף מספר בסוף 
 

 בנוסף לדפים, יש עוד סוגי מאמרים שניתן לערוך באותה הדרך. הנה טבלה שמסבירה מה שולט על מה:
שנותן לבחור את הקטגוריה אליה ישוייך  Categoryלפוסטים/אנשי צוות וכו מתווסף בצד ימין הפאנל 

יע בעמוד הבית )יופיעו הפוסט, לדוגמה, בפוסטים ניתן לבחור קטגוריית עמוד בית אם רוצים שהפוסט יופ
 מאמרים אחרונים שפורסמו( 8תמיד עד 

 
  הערות שולט על  שם

Posts  קבוצת מאמרים שרוצים לאגד ביחד, לדוגמה "ניירות
 עמדה" תחת "נשים וטכנולוגיות רפואיות

ניצור קטגוריה תחת "פוסטים<קטגוריות" וכל פוסט 
חת בנושא נשייך לקטגורייה זו, כל הפוסטים יאוגדו ת

 הדף הרלוונטי לפי סדר הפרסום, לדוגמה
 

http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%
-D7%99%D7%9D

%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9
-C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA

%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9
5%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7

-%AA
%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9%D7%95

%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-5%D7%AA/ 

 
 

 
 

 

למאמרים 
שמקושרים לפאנל 

יש  עם תמונה
לבחור תמונה 

 featuredראשית )
image) 

 
 
 
 

http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94/
http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94/
http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94/
http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94/
http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94/
http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94/
http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94/
http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94/
http://www.isha2isha.com/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94/
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 שליטה על התפריטים:
 Appearance  >Menusדרך 

 
 וכו'( מופיע בצד ימין התפריט לפי תצוגת עץ )אב < בן 

(, הוא Add To Menu( ללחוץ על Pagesיף דף לתפריט, יש לבחור אותו מפאנל הדפים בצד שמאל )כדי להוס
 .Save Menuיצטרף לתפריט בחלקו התחתון, יש לגרור אותו למיקום הרצוי בתפריט וללחוץ על 
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 לפוסט PDFהכנסת 

 PDFבכל פוסט במקום שבו רוצים להכניס 

 
 כמו שמעלים תמונה PDF-יש להעלות את ה .א

ובחירת   Upload files, והעלאת הקובץ ע"י גרירה לחלון או לחיצה על add mediaלחיצה על  .ב

 הקובץ
 Insert into postלאחר שהקובץ עלה, יש ללחוץ על  .ג
 PDF-ה בו יוצגאת האיזור  תוכלו לראות .ד

 
 


