
 חוברת הדרכה
 מערכת ניהול התוכן

 
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 מצגת הדרכה בנושא כניסה למערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןבנושא כניסה למערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 לצורך כניסה למערכת ניהול התוכן של אתרכם כנסו תחילה 

 www.armadil.co.ilלאתר של חברת ארמדיל בכתובת 

 " .כניסת לקוחות"לאחר מכן לחצו בתפריט העליון על 

http://www.armadil.co.il/


 בעמוד שיפתח יופיעו שדות להכנסת שם המשתמש

 .והססמה שלכם אותה קיבלתם לאחר בניית האתר

 " .Login"לסיום לחצו על לחצן 



 

 " .Login"לאחר שתבצעו את פעולת הלחיצה על לחצן 

 יפתח עמוד אישי של אתרכם דרכו תוכלו להכנס לעריכת

 " . Edit Site" אתרכם בלחיצה על לחצן 



 מצגת הדרכה בנושא הכרות כללית של מערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןניהול התוכן  הכרות כללית עם מערכתבנושא  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 לצורך תחילת ההכרות שלכם עם מערכת ניהול התוכן של אתרכם 

 .נתחיל מעמוד הכניסה למערכת 

 .הנמצאים בעמוד זה( סמלילים)תוכלו לשים לב למספר איקונים 

איקון המעטפה ישמש אתכם  

לצפיה בהסטורית משלוח  

 .הדואר והטפסים של אתרכם

אייקון העין ישמש אתכם  

לצפיה באתר בצורה חיה  

 .באויר מהעדכון האחרון שלו

ישמש " גלגל השיניים"איקון 

להגדרות כלליות כפי שיוסבר  

 .בעמוד הבא



 .הסבר על חלונית ההגדרות הכלליות

 תוכלו לקבל מידע כללי ”General“בלשונית ה 

 : כגון 

 .שם האתר אותו תוכלו לשנות לנוחיותכם

 .האתר בשרת' מס

 .תאריכי עדכון ופרסום

 



 " .Redirection 301"בלשונית 

תוכלו לבצע הפניות מעמודי האתר הישן  

.  שלכם במידה והיה לאתר הנוכחי שלכם

וזאת על מנת לשמור על מיקומו במנועי  

 .החיפוש במידה והיה מקודם בהם

להנחיות ברורות יותר תוכלו לפנות לדפי  

 .המאמרים או לצוות התמיכה שלנו



 ". Services" בלשונית ה 

תוכלו למצוא שדות יעודיים להכנסת קודי 

כ חינם  "תפעול לכלי גוגל השונים הניתנים בד

 .י גוגל"ע

תוכלו להכניסם בפורמט המוצג כאן או לקבל  

 .הסבר מפורט מצוות התמיכה שלנו

שדה הכנסת קוד גוגל אנליטקס בפורמט  

 .הבא

שדה הכנסת קוד גוגל וואב מאסטר טולז  

 .בפורמט הבא

שדה הכנסת קוד גוגל אימות לצורכי תיבת  

 .דואר 



 .לאחר שהכרנו את לחצני השרות בואו ניכנס למערכת עריכת התוכן

 " . Edit Site" בלחיצה על לחצן 



 לאחר פתיחת מערכת ניהול תוכן יופיעו מספר אזורי עבודה וסרגלי כלים

 יבצע בלחיצה אליו  Publishלחצן 

 .פרסום של האתר והעדכונים שלכם באוויר 

 Dashboardלחצן 

יוציא אתכם מהמערכת  

 .לעמוד הכניסה

 +או   Pagesלחצן 

יפתח את חלונית  

השליטה על העמודים  

 .הקיימים באתרכם

סרגל העמודים יאפשר  

לראות בו את כל  

העמודים אותם  

 .פתחתם לצרכי עבודה

 חלוניות שרות והגדרות שונות

 ,טקסט, לפי שלבי העריכה שלכם 

 .גלריות וכדומה,תמונות

 .לחצן עשה ואל תעשה יאפשר לכם לבטל פעולה שביצעתם 



 Pages""או לחצן ה + לאחר לחיצה על לחצן ה 

 תפתח חלונית השליטה על העמודים

 הסבר מפורט על כך בהמשך מצגת זו



 מצגת הדרכה בנושא עריכת טקסט במערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןבנושא עריכת טקסט באמצעות מערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 נעבור לעמוד בו נמצא הטקסט אותו ברצוננו לערוך



 בלחיצת עכבר על אזור הטקסט המיועד לעריכה

 .נעבור למצב עריכת טקסט ואזור הטקסט יופיע בקו מקווקו ויצבע בצבע כתום

 בנוסף יפתחו ויופיעו חלוניות הגדרות ואפשרויות עריכת מצב ונראות הטקסט



 אפשרות הוספת תמונה לטקסט

 לאחר לחיצה על לחצן הוסף תמונה לטקסט

 תיפתח חלונית הגדרות קטנה 

 הסבר קצר על תפקודי הסרגלים השונים

 אפשרות קביעת גודל התמונה

 

 לחצן טעינת התמונה ממחשבכם

 

 הגדרת כותרת לתמונה

 

 אפשרויות יישור  

 

 שמירה



 לחצן הוספת קישור לטקסט

 יש תחילה לסמן את הטקסט המבוקש לקישור 

 ואז ללחוץ ע לחצן זה

 לאחר הלחיצה תיפתח חלונית המאפשרת

 הגדרות הקישר



 "Link To"בלחיצה על שדה 

 יפתח שדה נגלל מטה ובו אפשרויות

 בחירת מטרת הקישור

 קישור חיצוני

 קישור לעמוד פנימי קיים

 ל"קישור לדוא

 (FILE)קישור להורדת קובץ 



 במקרה של בחירת קישור לאתר חיצוני

 יפתחו שדות נוספים

 הכנסת כתובת היעד המבוקש

 י המעצב"בחירת סגנון נראות הקישור במידה ונוצר ע

 חלון צף,חלון חדש,אותו חלון: כיצד יפתח הקישור 

 

 לא נשכח לבצע שמירה לאחר סיום ההגדרה



 י המעצב"כ נוצר ע"שדה בחירת סגנון הטקסט שבד

 לנוחיותכם( Styles)סגנונות ' מאפשר בחירה מתוך מס

 :חלונית הגדרות הטקסט כגון

 סוג הפונט

 גודל הפונט

 ישור וישור שפה של הטקסט

 אותיות גדולות רישיות ועוד



 מצגת הדרכה בנושא הגדרות תמונה במערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןבנושא הגדרות תמונה במערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 כדי לבצע עריכת תמונה

 .נלחץ תחילה על התמונה בעזרת העכבר שלכם 

 לאחר הלחיצה התמונה תכנס למצב עריכה ותופיע

 .מסגרת בצבע כתום סביבה 



 טעינת תמונה יש ללחוץ לחיצה כפולה בעכבר על התמונה/כדי לבצע החלפה

 .בחלונית ההגדרות"  Change" או ללחוץ לחיצה בודדת על לחצן 

 .הלחיצה תפתח את חלון בחירת התמונות מתוך המחשב שלכם

 .בחרו את התמונה המבוקשת על ידכם בלחיצת עכבר כפולה עליה או על לחצן פתח



 הסבר חלונית ההגדרות

 " Change"לאחר שהבנו את תפקיד לחצן ה 

 לחיצה עליו תפתח סרגל המאפשר"  Zoom" נעבור ללחצן ה 

 הגדלת או הקטנת גודל התמונה ואפשרות גרירה שלה למיקום שונה מהמקור

 .זאת על מנת להשיג מראה חדש מתמונה קיימת 

 .יחזיר אותה לגודלה המקורי" Reset" לחיצה על לחצן ה 



אפשרות לתת שם וכותרת לתמונה  

 לצורכי הנגשה בשדות הללו

.  ניתן ליצור קישור מלחיצה על התמונה

 " Link To" ניתן לביצוע מ 

 :  הקישור יכול להתבצע ל

 .עמוד פנימי

 .עמוד חיצוני

 .פתיחת התמונה לגודל מלא בחלון קופץ



 במידה והוגדר פס עם טקסט על גבי התמונה

 י לחיצת עכבר כפולה "ניתן לערוך אותו ע

 באזור הטקסט וביצוע עריכה דרך עורך הטקסט 

 אותו הסברנו בהסברים הקודמים



 מצגת הדרכה בנושא תפעול הגלריה במערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןבנושא תפעול גלריה במערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 לצורך עידכון הגלריה שלכם נעבור תחילה לעמוד בו

 י המעצב"עוצבה הגלריה שלכם לסוגיה השונים ע 

 .ונלחץ עליה לחיצה עם העכבר



 לאחר לחיצת העכבר תוכלו לראות כי הגלריה עברה 

 .למצב עריכה ונוספה לה מסגרת כתומה 

 .בסרגל הכלים הימני נפתחו אפשרויות ההגדרה השונות



 ". Manage" בחלונית ההגדרות לחצו על לחצן 

 .תפתח חלונית ובה יופיעו התמונות שבגלריה
 :בחלונית מספר אפשרויות החלפת תמונה

 .הוספת תמונה מהמחשב

 .החלפת תמונה קיימת בחדשה מהמחשב

 .מחיקת תמונה

 .מתן כותרת ותיאור לכל תמונה נבחרת

 .מחיקת כל התמונות בפעם אחת

 .הגדרות קישורים

 .ושמירה

 



 הסבר על חלונית ההגדרות הימנית

י  "בחלונית הגדרות אלו בוצעו הגדרות מתקדמות ע

 .המעצב ומומלץ להתייעץ לפני שמבצעים שינוי כל שהוא

 .הגדרת נראות חיצי מעבר

 .הגדרת תחילת מעבר תמונות אוטומטית של הגלריה

 .הגדרת אנימצית מעבר וזמני מעבר תמונה

 .אזור הגדרות מעברי ואנימציות כותרת התמונה

 .אזור הגדרת תיאור התמונה



 מצגת הדרכה בנושא הגדרת עמודים במערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןבנושא הגדרת עמודי האתר בעזרת מערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 לצורך פתיחת חלונית הגדרת העמודים 

 :יש ללחוץ על אחד משני הלחצנים הבאים

 " “ Pagesלחצן 

 " + "או לחצן ה 



 ל תיתפח חלונית השליטה"לאחר הלחיצה על הלחצנים הנ

 שימו לב כי העמודים המופיעים בחלונית זו , על עמודי האתר 

 .משפיעים ישירות על נראות תפריט האתר שלכם

 .בחלונית זו יופיעו כל העמודים הקיימים הניתנים לעריכה באתרכם



 במעבר עכבר על שם העמוד בחלונית זו יופיעו בהמשך השורה 

 מספר איקונים המאפשרים שליטה על העמודים ואף קידום אתרכם

 .ועמודים במנועי החיפוש כפי שיוסבר בהמשך

בעזרת האיקון הזה תוכלו לגרור את  

 העמוד  

למיקם חדש בתפריט ואף לגרור עמוד  

עמוד אחר ובכל ליצור תת  " לתוך"

 .תפריט נגלל מטה 

 .הגדרות עמוד"  Page Setting"  לחצן 

 .קידום אורגני  "SEO"לחצן 

לחצן שיכפול העמוד לצורך יצירת עמוד  

 .נוסף חדש



 לחצן בצורת גלגל שיניים"  Page Setting" לאחר לחיצה על לחצן ה 

 :בהמשך שם העמוד בחלונית יופיע החלון הבא

 .שם העמוד בלשונית הדפדפן

 

 .שם עמוד ככתובת ידידותית

 

 .שייכות לאיזה תפריט באתר

 

 .שם העמוד בתפריט האתר

 

ציבורי או  : אפשרויות צפיה

 .פרטי מוגן ססמה

תיבת סימון האם העמוד יופיע  

בתפריט הראשי או יהיה  

 .מוסתר לגולש

 

תיבת סימון האם העמוד הוא  

נחיתה או עמוד  /עמוד הבית

 .רגיל



 SEOהגדרות קידום אורגני  

 .תיאור האתר"  Description" שדה ה 

 כתבו בכמה משפטים קצרים את תיאור 

 או תיאור העסק שלכם /העיסוק שלכם ו

 כפי שהייתםרוצים שיופיע בתוצאת החיפוש 

 .של מנועי החיפוש

 הקפידו לשלב במשפטים את מילות החיפוש

 הרלוונטיות לעסק שלכם והקפידו שהן יופיעו

 .גם בטקסט החי של אותו עמוד

 " KeyWords" הגדרות 

בשדה זה עליכם להכניס מילות חיפוש  

 ,שונות התואמות את תחום עיסוקכם

 יש להקפיד שמילים אלו יהיו מצויות  

 הן בשדה התיאור והן בטקסט החי

 באותו עמוד וזאת להשגת הפקט  

 .חיפוש טוב יותר

 .לחצן מעבר להגדרות קידום מתקדמות לבעלי מקצוע זה



לאחר לחיצה על לחצןההגדרות  

 המתקדמות

 .יורחב חלון ההגדרות לשדות נוספים

בשדות אלו מקדמי אתרים מקצועיים  

יכולים להכניס הגדרות וקודים מתקדמים 

 .לצרכי קידום מקצועי של האתר

מומלץ להתייעץ צחילה עם מקדם אתרים  

כזה לפני ביצע פעולה כל שהיא בשדות  

 .אלו 



 מצגת הדרכה בנושא הגדרת טופסי צור קשר במערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןבנושא הגדרת טופס צור הקשר באמצעות מערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 לצורך הגדרת טופס הצור קשר נעבור לעמוד צורקשר באתרכם



 בלחיצה כפולה בעכבר על אזור הטופס הטופס יעבור למצב עריכה 

 .ותופיע מסגרת כתומה סביבו

 .בנוסף יופיעו אפשרויות הגדרה בחלונית ההגדרות מימין



 הסבר קצר על חלונית ניהול והגדרות כלליות טופס צור קשר 

 .שדה הכנסת כתובת המייל שלשם יגיע הטופס

 ".Add" לסיום לחצו .ניתן להכניס יותר מכתובת אחת

 

 ".האתר שלי" לדוגמה , נושא המייל שיגיע והגדרה ממי( עבורכם)הגדרת 

 

 " .שלח"הגדרה מה יקרה לאחר לחיצת הגולש על 

 

 .לחצן זה יעביר אותכם לעריכת הודעה זו, במידה ובחרתם בהודעת תודה בעמוד



 ,לאחר לחיצה על קבלת הודעה בעמוד

 .תועברו לאפשרות עריכה של ההודעה המופיעה

 לחיצת עכבר על אזור הטקסט תעביר את האזור למצב 

 עריכה כפי שהוסבר בפרק העוסק בעריכת הטקסט 

 ".Return To Form" לאחר סיום לחצו על לחצן 



 לצורך הגדרת השדות לחצו עם העכבר על השדה עצמו

 .שימו לב כי מסגרת העריכה הכתומה תופיע סביב השדה

 שימו לב כי בחלונית הגדרות הימנית נפתחו אפשרויות הגדרה

 שונות ממה שהיה בהגדרה הקודמת

' 

 .שדה אפשרות כתיבת שם השדה בטופס

 

 .הגדרת שדה חובה לגולש

 

ההודעה תופיעה  )הסתרת הודעת שגיאה 

 (כשתידרש

 



 :בשדה הולידציה תוכלו לקבוע מה מטרת השדה

 .שדה רגיל

 .שדה המיועד לכתובת מייל בלבד

 .שדה מספר

 .שדה תאריך

 .טלפון ' שדה מס



 .לעריכת הטקסט בטופס 

 לחיצה כפולה בעכבר על הטקסט 

 .יפתח את עורך הטקסט כפי שכבר הוסבר במדריך זה



 מצגת הדרכה בנושא הגדרת נגן הוידאו במערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןבנושא הגדרת נגן הוידאו בעזרת מערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 לצורך הגדרות נגן הוידאו 

 נעבור תחילה לעמוד שבו הוגדר בעיצוב האתר נגן וידאו



 .נלחץ עם העכבר לחיצה על אזור הנגן

 תופיע מסגרת כתומה סביבו, נשים לב כי הנגן עובר למצב עריכה

 .וחלונית הגדרות מצד ימין תהפך לפעילה



 .Vimeoוסרטוני   Youtubeניתן להכניס לנגן סרטוני 

 

 .נעבור לעמוד יוטיוב או וימאו בדפדפן בלשונית אחרת•

 .חפשו את הסרטון ברצונכם להעלות לנגן באתר•

 סמנו את כתובת הסרטון בשדה הכתובת בדפדפן והעתיקו אותה •

 ".העתק"או לחצן ימני בעכבר וCTRL+C בעזרת שילוב המקשים       

 .לאחר העתקה חזרו ללשונית הדפדפן של מערכת ניהול תוכן אתרכם•

 



 לאחר שחזרנו לעמוד הדפדפן בו נמצאתמערכת ניהול התוכן של אתרכם

 נדביק בשדה הראשון בחלונית ההגדרות הימנית את קישור הסרטון שהעתקנו

 .במקלדת או נעבור עם העכבר לשדה אחר Enterלסיום נלחץ על Vimeo או ה  Youtubeמעמוד 

 Titleשדה ה ,בשדה הבא 

תוכלו לתת שם לסרטון שיופיע במעבר עכבר  

כ הסרטון  "בד. על הנגן כשהאתר באויר 

מקבל אוטומטית את השם שניתן לו באתר  

 .המקור



 תוכלן להבחין כי כתובת הסרטון הפכה לקוד סרטון בלבד

 .במקלדת Enterלאחר שלחצתם על לחצן 

 :אפשרויות הגדרה נוספות לנגן

 .ניגון אוטומטי במעבר לעמוד הנגן•

 (.Loop)ניגון במחזוריות •

 .הסתרת סרגל הנגן•



 מצגת הדרכה בנושא הגדרת עמוד המאמרים במערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןבנושא הגדרת עמוד מאמרים בעזרת מערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 כדי לערך את עמוד המאמרים שלכם נעבור תחילה לעמוד 

 .בו עוצב אלמנט המאמרים באתר שלכם



 .כדי לערוך את המאמרים לחצו עם העכבר על אזור המאמרים

 , שימו לב כי קטגורית המאמרים ניכנסת למצב עריכה 

 .נצבעת מסגרת כתומה סביב 

 .וחלונית ההגדרות בצד חמין נהפכת לפעילה

 מספר לחצני תפעול

 .יפתח חלונית ניהול המאמרים הקיימים  Manageלחצן •

יאפשר הוספת מאמר חדשויציג ”Add New Article" לחצן •

 .את מספר המאמרים הקיים באותו הרגע

 



 יפתח חלונית ניהול המאמרים הקיימים  Manageלאחר לחיצה על לחצן 

ניתן לגרור את המאמר למיקום  

י גרירתו בעזרת  "שונה ברשימה ע

 .העכבר מהאיקון הזה

הוספת  מאמר  /דרך נוספת ליצירת

 .חדש היא לחיצה על לחצן זה 

י לחיצה על  "ניתן למחוק מאמר ע

 איקון פח האשפה



 לעריכת הטקסט במאמר המקדים נלחץ עם העכבר לחיצה 

 .כפולה על אזור הטקסט

 .כמו כן יופיעו סרגלי עריכת הטקסט, תופיע מסגרת כתומה מקווקות 

 .תוכלו לקרוא על עריכת הטקסט במצגת ההסבר העוסקת בכך 



 לצורך החלפת התמונה באם קיימת נלחץ לחיצה עם העכבר על התמונה

 .תופיעה מסגרת מצב העריכה בצבע כתום סביב התמונה

 . תוכלו לקרוא הרחבה על כך במצגת העוסקת בנושא עריכת התמונה 



 .י המעצב או על ידכם"במקרה זה הוא קישור לעמוד פנימי שנוצר ע" קרא עוד"ה 

 .בעמוד הזה יופיע המאמר בהרחבה 

 .לחצו עליו עם העכבר וכנסו למצב עריכת הטקסט" קרא עוד"ליצירת הקישור מה

 .תוכלו לקרוא על יצירת קישור במצגת העוסקת בכך



 מצגת הדרכה בנושא הגדרת עמוד הקטלוג במערכת ניהול התוכן

 .לחצו כאןבנושא הגדרת עמוד קטלוג בעזרת מערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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 כדי לערך את עמוד הקטלוג שלכם נעבור תחילה לעמוד 

 .בו עוצב אלמנט הקטלוג באתר שלכם



 .כדי לערוך את הקטלוג לחצו עם העכבר על אזור הקטלוג

 , שימו לב כי קטגורית הקטלוגים ניכנסת למצב עריכה 

 .נצבעת מסגרת כתומה סביב 

 .וחלונית ההגדרות בצד חמין נהפכת לפעילה

 מספר לחצני תפעול

 .יפתח חלונית ניהול הקטלוג הקיימים  Manageלחצן •

פריט חדש  /יאפשר הוספת מוצר”Add New Article" לחצן •

 .ויציג את מספר עמודי הקטלוג הקיימים באותו הרגע

 



 יפתח חלונית ניהול הקטלוג הקיימים  Manageלאחר לחיצה על לחצן 

ניתן לגרור את הקטלוג למיקום  

י גרירתו בעזרת  "שונה ברשימה ע

 .העכבר מהאיקון הזה

הוספת  מאמר  /דרך נוספת ליצירת

 .חדש היא לחיצה על לחצן זה 

י לחיצה על  "ניתן למחוק מאמר ע

 איקון פח האשפה



 לעריכת הטקסט בקטלוג המקדים נלחץ עם העכבר לחיצה 

 .כפולה על אזור הטקסט

 .כמו כן יופיעו סרגלי עריכת הטקסט, תופיע מסגרת כתומה מקווקות 

 .תוכלו לקרוא על עריכת הטקסט במצגת ההסבר העוסקת בכך 



 לצורך החלפת התמונה באם קיימת נלחץ לחיצה עם העכבר על התמונה

 .תופיעה מסגרת מצב העריכה בצבע כתום סביב התמונה

 . תוכלו לקרוא הרחבה על כך במצגת העוסקת בנושא עריכת התמונה 



 .י המעצב או על ידכם"במקרה זה הוא קישור לעמוד פנימי שנוצר ע" לפרטים נוספים"ה 

 .בעמוד הזה יופיע פרטי מוצר הקטלוג בהרחבה 

 .לחצו עליו עם העכבר וכנסו למצב עריכת הטקסט" לפרטים נוספים " ליצירת הקישור מה

 .תוכלו לקרוא על יצירת קישור במצגת העוסקת בכך



 .לחצו כאןבנושא כניסה למערכת ניהול התוכן  לצפייה בסרטון
 דברו איתנו? זקוקים לעזרה נוספת ?מתקשים
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