
 הנחיות להעלאת יוזמה ולכלים לאתר אגף מו״פ
  (עודכן יולי 2020)

 שלום רב,
 אנחנו מאוד שמחים להסביר לכם כיצד להעלות תכנים לאתר אגף מו״פ. העלאת החומרים היא חלק אינטגרלי מעבודת
  הפיתוח שלכם במסלול החממו״פ. להלן פירוט השלבים להעלאת דף (״פוסט״) של יוזמה או של כלי באתר אגף מו״פ.

 כיצד להעלות יוזמה או כלים לאתר אגף מו״פ?
  דאגו קודם כל לקבל הרשאה (שם משתמש וסיסמה) לאתר.1.

 
 כנסו לאתר mop.education והזינו את שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם. (אתם תדעו שנכנסתם למערכת2.

 בהצלחה כי תראו למעלה משמאל ״שלום, [השם שלך]״).
 

 כדי להעלות דף חדש לאתר ממלאים מה שנקרא ״טופס״ באתר מו״פ. אחרי הכניסה לאתר דרך שם3.
 המשתמש וסיסמה, בחרו באחד הקישורים הללו:

 
 הטופס לכתיבת יוזמה נמצא כאן בקישור להעלאת יוזמה

  
 הטופס לכתיבת כלי חדש דרך נמצא כאן בקישור להעלאת כלי

 
 חשוב! אחרי הזנת המידע בטופס דאגו ללחוץ על הכפתור ״שמירה״ למטה -- אחרת המידע4.

 שהזנתם לא יישמר.   שימו לב -- בזמן מילוי טופס באתר, אין ללחוץ על ״ריענון״ (כלומר, אין ללחוץ על
  החיץ שמוביל אחורה) כי זה יגרום לאובדן המידע שהזנתם.

 
  מומלץ ללחוץ על ״שמירה״ תוך-כדי עבודה, ואז לחזור ולהמשיך בהזנה או עריכה של התכנים.

 
 
 

  

http://mop.education/
https://www.mop.education/yozma-form/
https://www.mop.education/tool-form/


 האם ניתן לחזור ולערוך תוכן שכבר שמור באתר?
 בהחלט! כנסו לעמוד של היוזמה או הכלי וללחוץ על אייקון העפרון הקטן (למעלה מימין -- ראו בתמונה)

  
 שימו לב -- ניתן לערוך יוזמה או כלי רק על-ידי המחבר/ת

 של אותו העמוד, ורק לאחר הזנת שם משתמש וסיסמה
 שאותו מחבר/ת. אם לא רואים את העפרון הקטן, סימן
 שלא נכנסתם לאתר דרך שם המשתמש והסיסמה של

 המחבר/ת המקורי/ת של העמוד.
 

 בכל מקרה מומלץ לשמור העתק של התכנים במסמך וורד /
  גוגל דוקס נפרד -- ראו הנחיות למטה.

 

  כיצד ניתן לראות את הכלים שכבר העלינו?
 באחת משלוש דרכים:

 - דרך הקישור הישיר לאותו הכלי
 - דרך הקישור בטור משמאול לכלי אחר מאותה היוזמה
,mop.education דרך העמוד הראשי של אגף מו"פ - 

 לשונית ״כלים״
 

 הערה לגבי שם יוזמה והחיבור בין עמוד היוזמה לעמודי הכלים
  בשדה ״שם יוזמה״ מקלידים את שם היוזמה והמערכת תידע לחבר אוטומטית בין היוזמה לבין כל הכלים שהעליתם.

 

 אנחנו מעדיפים לכתוב את הכל בקובץ וורד ורק אז למלא את הטופס באתר. האם זה אפשרי?
 כן! זה אפשרי ואף מומלץ. ניתן לכתוב במסמך וורד ולשמור אותו אצלכם במחשב, ואח״כ להכנס לאתר אגף מו״פ,

 לפתוח טופס העלאת יוזמה או טופס העלאת כלי כפי שמתואר לעיל, ולהמיר את המידע ממסמך הוורד לטופס באתר.
  אפילו הכנו לכם

 
 לחצו כאן להורדת תבנית (מסמך וורד) לכתיבת יוזמה.

 
 לחצו כאן להורדת תבנית (מסמך וורד) לכתיבת כלי.

 
 שימו לב -- מילוי התבניות הנ״ל הינו מילוי מסמך וורד בלבד. כדי להעלות יוזמה או כלי לאתר עצמו, יש להכנס לטופס

 הנכון באתר ולפועל לפי ההנחיות לעיל.
 שאלות? תקלות? יצור קשר עם מלווה הפיתוח שלכם, או עם רחל יעקובסון 0545207672.

 
 
 

 בהצלחה!
 

 חברי צוות חממו״פ
 
 

https://docs.google.com/document/d/15GwsPEDJPQJa7JdEKbLpPc4X7osT-5NEKPKjmjWX9jc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AEeq80JFBUCYRM6FBT9yANomM0rsKkta-TenapOZypY/edit?usp=sharing

