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 ניווט כללי

 האפשרויות השונות זמינות למשתמש בהתאם להרשאה/תפקיד שקיבל.

 

 מרכז המידע 

 מרכז המידע מאגד מקבץ הסברים והצעות כיצד לנסח כותרת, כתבה ועוד.

 הגדרות 

o ניהול הרשאות 

בנויה במבנה הירארכי כמו מערכת עיתון אמיתית ממנהל כללי, עורך ראשי, עורכי  Eton4Youמערכת 

 כתביםעד למשנה ו

  



 
 

 בהתאם להרשאת המשתמש, ניתן להגדיר משתמשים בהיררכיה:

 מנהל כללי יכול להגדיר עורך ראשי, עורכי משנה וכתבים

 עורך ראשי יכול להגדיר עורכי משנה וכתבים

 עורך משני יכול להגדיר כתבים.

 ידי הקלקה על כפתור "הוסף".-ניתן להוסיף משתמש למערכת על

 

 יש להקליד:

 שם 

 )שם כתב עת )אינו חובה 

  הול שיח בין העורך לכתב )ניתן להשתמש מיועדת לזיהוי בכניסה וגם לני –כתובת דוא"ל

 בכתובת מפוברקת אך במקרה זה לא ניתן לנהל את השיח בין העורך לכתב(

  תווים( 6סיסמא )מינימום 

 בסיום יש להקליק "שמירה"

 לאחר הקמת משתמש, ניתן:

כל משתמש יכול לעדכן פרטים אלה בכניסה ) לעדכן פרטי משתמש בהקלקה על 

 (י חשבון"ל"הגדרות<עדכון פרט

 למחוק משתמש בהקלקה על 

  



 
 

o עדכון פרטי חשבון 

 

 מסך פרטי החשבון מוצג בהתאם להרשאות המשתמש.

 מנהל המערכת יקבל את האפשרויות הבאות:

 עורך ראשי, עורכי משנה וכתבים יקבלו אפשרויות עדכון מצומצמות יותר.

 עדכון פרטים:

  דורש הקלדת סיסמא לצורך זיהוי –עדכון כתובת דוא"ל 

  דורש הקלדת סיסמא לצורך זיהוי –עדכון שם 

  דורש הקלדת סיסמא לצורך זיהוי –שינוי סיסמא 

  מאפשר העלאת תמונה של המשתמש )ישמש להצגה בעת כתיבת  –עדכון תמונה של משתמש

 כתבה במובייל(

  בכותרת העמוד הראשי בגיליון לוגו בית הספר יוצג בכותרת מסכי העריכה –עדכון לוגו ביה"ס ,

 הדיגיטאלי/מודפס ובכניסה לאפליקציית המובייל

 עדכון פרטי איש הקשר הבית ספרי 

 עדכון כתובת למשלוח 

  מודפס. /תשמש ככותרת בעמוד הראשי בגיליון הדיגיטאלי –טעינת כותרת ראשית לעיתון

 פיקסל. 171פיקסל גובה  937הכותרת הינה תמונה ברוחב 

 יון שנתי למוביילחידוש ריש 



 
o סטטוס הזמנות 

 מציג מידע אודות סטטוס ההזמנות

 

  



 
 ארכיון 

 בארכיון ניתן לראות את הגיליונות הקודמים של בית הספר.

במעבר עכבר מעל העמודים ניתן לבחור צפייה 

   בגיליון באמצעות 

 

 וגם לפתוח את הגיליון לצורך 

 העתקה באמצעות   

 

 

 

 

  מוביילעריכת העיתון 

 מאפשר מעבר לעריכת גרסת אפליקציית המובייל.

 

  



 
 עריכת העיתון הדיגיטאלי/מודפס

 סרגל הכלים העליון

 
 ניתן לדפדף קדימה/אחורה בין העמודים מאפשר צפייה בעמודי העיתון כפי שיופקו. –צפייה 

 

  



 
 ומסמן את העמוד בו יש שגיאות במסגרת אדומה. מבצע הגהה לכלל עמודי העיתון –הגהה 

 

 בכניסה לעמוד הרלוונטי מוצגות הטעויות בעמוד

  

שמאפשר הפצה  PDFשלו בפורמט  "בסיום עריכת העיתון מאפשר "סגירה – PDF-הדפסה/יצוא ל

 דיגיטאלית ו/או הדפסת עותקים פיסיים



 
 העיתון:החלון הראשון מעלה בקשה לאשר שאכן בכוונתך לסגור את 

 

 

 

 

 

 

 

 שלבים: 9אשף ההפקה כולל 

 מציין תחילת הפקת העיתון – 1שלב 

 מסך הזדהות נועד לוודא זהות המשתמש – 2שלב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במידה שישנם עמודים בהם נותרו שגיאות הגהה הם יוצגו כאן – 3שלב 

 



 
 כגיליון דיגיטאלי. PDF-שליחה להדפסת גיליונות פיסיים. לבין יצוא למאפשר בחירה בין  – 4שלב 

 

 פעמית או במסגרת מנוי שנתי ואפשרות לחידוש המנוי-מתייחס להזמנה חד – 5שלב 

 

 מאפשר לקבוע שם/כותרת שיוצג בארכיון – 6שלב 

 

  



 
 PDF-בשלב זה ניתן לקבוע את כתובת הדואר האלקטרוני אליה יישלח הקישור לגיליון ה – 7שלב 

 

 במידה שהמנוי אינו מכסה הפקת גליון זה אזי ניתן במסך זה לבחור את אמצעי התשלום – 8שלב 

 

  – 9שלב 

 

  



 
 נועד להגדרת מספר העמודים בגיליון הנוכחי. –מסלול 

 

 ( 16, 12, 8, 4במידה שהכוונה להדפיס את העיתון אזי יש לבחור במספר עמודים זוגי )וכדומה 

  דיגיטאלי ניתן לבחור מספר עמודים אי זוגי.במידה שהכוונה להפקת עיתון 

  יש לשים לב! ניתן לשנות את מספר/כמות העמודים במהלך העבודה: 

o לדוגמא, אם העיתון הוגדר  עמוד חדש יתווסף בסוף העיתון לפני העמוד האחרון(

 המקוריים(. 8לעמוד  7עמודים, אזי העמוד החדש יתווסף בין עמוד  8-במקור כ

o 9דים תמחק את העמוד האחד לפני אחרון )לדוגמא, אם העיתון בן הקטנת כמות העמו 

 ימחק( 9-ל 7שבין עמוד  8עמודים אזי עמ'  8-עמודים ומקטינים את העיתון ל

 

ומעוניינים להתחיל רק במידה שהסתיימה הפקת העיתון יש לבחור באפשרות זו  – הוסף לארכיון

 עריכת גיליון חדש.

 

 יליון לארכיון, תוכלו במידה שבחרתם להעביר את הג

  



 
 עריכת כתבה

 הדפסה/PDF-סגירת גליון ל



 
 מערכת המובייל

 מערכת המובייל מאפשרת פרסום כתבות משולבות מלל, תמונות וקטעי וידיאו

 הגדרת מאפייני האפליקציה

 

 

 
o כותרת לעמוד מקדים, טקסט לעמוד מקדים תמונה לעמוד מקדים, לוגו לעמוד מקדים ,

 בעת הכניסה לאפליקציה ויופיע-מקדים וצבע לעמוד 

o  תמונה, שם ודבר המנהל/ת יופיע בתפריט  –מנהל/ת בית הספר 

o הקמה קטגוריה 

o  יש לבצע שמירה לשם שם לקטגוריה. יופיע בחלק העליון של המסך.  –קטגוריה

 הקטגוריה

o צבע הגופן והרקע עבור שם הקטגוריה. – צבע גופן 

o הפעלת האפשרות לבצע שיתוף – אפשרויות 

o האם לאפשר פרסום כתבות בערוץ – פרסום 

o האם הערוץ פעיל או לא – פעיל/לא פעיל 

 

 

  



 
 ערוציםעריכת 

 לאחר הגדרת הערוצים הרצויים ניכס לעריכת התוכן בערוצים.

 

 נבחר בערוץ הרצוי

 

 

 רשימת כתבות ממתינות

 בתפריט זה יוצגו כל הכתבות הזמינות.

 לצפות בכתבות ולערוך כתבה שכתב, כל עוד לא אושרה ע"י העורך. כתב יכול 

 .עורך יכול, בנוסף לצפייה ועריכה גם לפרסם את הכתבה או למחוק אותה 

 

 +הוספת כתבה

דרך תפריט זה ניתן להוסיף כתבה לערוץ הנוכחי )חשוב לזכור שלאחר אישור הכתבה ניתן לשייכה 

 לערוצים נוספים ולערוץ הראשי(.

 הקטגוריה עמוד

 כאן מוצגת רשימת הכתבות שמופיעות בערוץ. 

 ניתן באמצעות העכבר לגרור כתבה מעלה/מטה למקם אותה במיקום הרצוי.



 
 עריכת כתבה

 כתבות במובייל נערכות במבנה אורכי כדי להתאים לטלפונים סלולאריים.

 סדר הקטעים.כתבה במובייל יכולה להכיל קטעי טקסט, תמונה ווידיאו. אין מגבלה בכמות ו

דומה לזה של העיתון הדיגיטאלי/מודפס. בעת לחיצה את אובייקט נפתח  סגנון העבודה בעריכה

 תפריט מתאים לטקסט, תמונה או קטע וידיאו.

 תוצג כתצוגה מקדימה בערוץ – תמונה לתצוגה מקדימה 

  תופיע בראשית הכתבה )ניתן להחליף בקישור לקטע וידיאו( –תמונת הכתבה במלואה 

  תופיע בערוץ, בגוף הכתבה וברשימת הכתבות בתפריטי המערכת –כותרת ראשית 

  ברירת המחדל היא שם הכתב שהזדהה בכניסה למערכת. ניתן לשנות כאן –שם הכתב 

  מוצגת התמונה שהוגדרה בתפריט "הגדרות<פרטים אישיים" –תמונת הכתב 

  ברירת המחדל מודגשת. ניתן לשנות –כותרת משנה 

  גוף הכתבה–  

 כל אובייקטי הטקסט ניתנים לשינוי לקישור חיצוני

 
 

  



 
 מוצג בתחתית הכתבה.  וספת אובייקטים לכתבהתפריט ה

 כתבה במובייל יכולה להכיל קטעי טקסט, תמונה ווידיאו. אין מגבלה בכמות וסדר הקטעים.

 

  בהוספת קטע וידיאו:

  מניתן לבחור וידיאו מהמחשב )באמצעות העלאה לספריה( או-YouTube. 

 

  בהוספת קישור:

  כמקובל קו תחתיחשוב להוסיף טקסט בכתבה. הטקסט יהווה את הקישור ויוצג עם. 

  חשוב לוודא מבנה קישור תקין כך שהתחילית תהיה בסגנון://http 

 

  



 
 מוצג בהתאם להרשאות המשתמש: תפריט הצד לכתבה

 

 כתב:
 שחזור פעולה, הגהה והעברה לעורךיכול לבצע צפיה, ביטול פעולה, 

 עורך:
 בנוסף לצפיה, ביטול פעולה, שחזור פעולה, הגהה.

יכול להעביר כתבה לכתב אחר ולאשר את הכתבה )או לשחררה חזרה 
 לעריכה במידה שאושרה(

 

  



 
 שיוך כתבה לערוץ/יםעריכת הערוץ הראשי ו

 שיטה.עריכת הערוץ הראשי ושיוך כתבות לערוצים מתבצע באותה 

נכנסים לערוץ הרצוי < לרשימת כתבות ממתינות < ומסמנים  "תצוגה בעמוד הבית" או "פרסום" 

 בהתאמה.

 

" או "עמוד קטגוריה" בהתאמה רשימת כתבות לפי סדר הופעתן לאחר מכן ניתן להיכנס לתפריט "

 ולגרור כתבות למיקומן הרצוי בסדר הופעת הכתבות.

 

  



 
 שליחת עדכונים

 כאשר מפורסמת כתבה. שולחת הודעת פושהמערכת 

 
 ניתן לשלוח גם הודעות יזומות בתפריט "+שליחת עדכון חדש".

 במקרה זה ניתן לקבוע מי קהלי היעד שיקבלו את ההודעה ואת עיתוי משלוח ההודעה.

 

 משתמשים יכולים להגדיר האם ברצונה לקבל הודעות פוש ומאילו ערוצים.

  



 
 רעיונות -א' נספח 

 

 רו את הצוותהכי 

 במה לכותבים/תחרות סיפורים 

 ספרים מומלצים/לחופש 

 סיפורי טיולים מפסח/המלצות לטיולים לחופש 

 )צילומי מעשי ידינו )צלחות פסח, גביעי אליהו הנביא 

 )...רעיונות לפעילות )צביעה בכלורופיל, חותמת שמש בהתזת חול, ייצור נרות משעווה וחוט 

 ,ייקב ראשונים, מוזיאון...( ביקורים באתרים )כותר ראשון 

 (פעילות התנדבותית )עד מאה ועשרים... 

 סיורים, טיולים 

 התנדבות 

 חוגים והעשרה 

  



 
 תבניות -נספח ב' 

 לעיתון עמוד ראשי ועמוד אחורי בפורמט קבוע.

 ניתן להגדיר את מספר העמודים הפנימיים ואת התבניות/סגנונות שלהם.

 לשנות מאפיין של כל בלוק בעמוד מטקסט לתמונה וההיפך.חשוב לזכור: בעת עריכת עמוד ניתן 

 

 

 תבנית עמוד ראשי

 

 

 סמליל  בי"ס

 כותרת עמוד כותרת עמוד כותרת עמוד

 כותרת משנה כותרת משנה כותרת משנה

 כותרת כתבה ראשית
 
 
 

 כותרת משנה כתבה ראשית

  כותרת מאוד גדולה
 
 
 
 
 
 

 מאוד גדולהכותרת משנה 

 3-אדום 2-אדום 1-אדום

 3-אדום תאור 2-אדום תאור 1-אדום תאור

 2-כחול 1-כחול

 

  



 

 1-תבנית עמוד פנימי

 

 

 תמונה כותרת ראשית למאמר
 
 
 
 

 1-ורוד

 1-ורוד תאור תאריך צלם ה למאמרכותרת משנ

 2-ורוד כתבה כתבה כתבה

 2-תאור ורוד   

 1-תמונה
 
 
 

  3-תמונה 2-תמונה

 3-ורוד כותרת של כתבה שניה

 3-תיאור ורוד כותרת משנה כתבה שניה

  כתבה כתבה כתבה

  



 

 2-תבנית עמוד פנימי

 
 

 תמונה כותרת ראשית

 כותרת משנה

 תמונה
 
 
 

 טקסט טקסט

 כותרת כתבה שנייה

 תמונה כתבה שנייה
 
 
 

 כתבה שנייהטקסט  טקסט כתבה שנייה

 

  



 

 3-תבנית עמוד פנימי

 
 

 תמונה כותרת ראשית
 
 
 
 

 1-ורוד

 1-תאור ורוד כותרת משנה

 2-ורוד טקסט טקסט טקסט

 3-תמונה כתבה 2-כותרת כתבה
 
 
 

 2-תאור ורוד

  3-כותרת כתבה 2-כותרת משנה כתבה

 2-תמונה כתבה
 
 
 

 3-ורוד 3-כותרת משנה כתבה

 4-תאור ורוד 3-טקסט כתבה 3-טקסט כתבה 2-טקסט כתבה 2-כתבהטקסט 

 

  



 

 תבנית עמוד אחורי

 
 

 2-כחול 1-כחול 2-ורוד 1-ורוד

 2-תאור ורוד 1-תאור ורוד

 4-ורוד 3-ורוד
 

 4-כחול

 3-כחול 4-תאור ורוד 3-תאור ורוד

 6-ורוד 5-ורוד 6-כחול 5-כחול

 6-תאור ורוד 5-תאור ורוד

 8-ורוד

 8-תאור ורוד 7-ורוד 8-כחול

 7-תאור ורוד

 10-ורוד 7-כחול

 10-תאור ורוד 9-ורוד

 9-תאור ורוד

 

 


