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  ח מסכם"דו –להבין חקלאות בת קיימה 

  2016אפריל 

  מהלך העבודה  .1

  גיוס צוות לפיתוח התכנים. •

  להקמת הפרויקט. CPOאינטרנט ההתקשרות עם חברת  •

 ושל המדעית הספרות של קירה. מיפוי זה כלל סהאתר לתכני ומקורות ספרות מיפוי •

  .לאתר לעיבוד התכנים ומיפוי שונים מקצועיים פרסומים

התייעצות עם אנשי מקצוע בתחום החקלאות האקולוגית, השתתפות בדיונים העוסקים  •

ייצוג באינטרנט בצורה ובאופן -בתחום, ומיפוי התכנים החסרים כיום או הנמצאים בתת

  זמינים לחקלאים ולציבור. 

ראשיים ומדורי משנה. חלוקת התכנים שמופו אפיון מבנה האתר: דף הבית, מדורים  •

  למדורים השונים, וסינון נוסף של התכנים בהתאם.

 , שמאפשרת למפתחי התכנים להעלותתוכן ניהול מערכת בעל, לאתר מעוצב שלד הקמת •

    באופן שוטף ועצמאי.  וגרפיקה תכנים

  . מלווה גרפי חומר ועיצוב עיבוד, לרשת מידע דפי כתיבתפיתוח התכנים:  •

 עריכה לשונית לכל דפי האתר. •

 התאמת תכנים גרפיים וצילומים לדפי האתר. •

 העלאת דפי האתר לממשק מערכת ניהול התוכן. •

 וקישור לתכנים נוספים מחוץ לאתר. מילות מפתח בתוך האתרובניית קישורים  •

 הקמת דף פייסבוק לאתר. •

  שער לחקלאות אקולוגית"." –שהולם את תכניו ואופיו לאתר בחירת שם  •

 /http://ecoagriculture.campusteva.tau.ac.il - )10.3.2016לגלישה ( פתיחת האתר •

https://www.facebook.com/%D7%A9%D7%A2%D7%A8- -פתיחת דף פייסבוק לאתר  •

-%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA

-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA

1542837206015039/?fref=ts 

  הישגים .2

בהתאם לתכנון, האתר נבנה בשפת דרופל, עם מערכת ניהול תוכן המאפשרת למפתחי התכנים 

  להעלות תכנים, תמונות, מדיה ועוד במגוון אפשרויות עיצוביות ותכנותיות. 

לאתרי  לגולש. הוא כולל את הלוגואים (כקישוריםומפת התמצאות פתיחה נבנה כדף הבית של האתר 

הגופים), שם האתר, משפט מפתח, מספר תמונות והפניות למדורי האתר הראשיים. בהמשך אולי 

יהיו בדף הבית גם הפניות בהבלטה לפריטים נוספים באתר. מעל שורת הלוגואים שורת ניווט בין 

מתחת לשורת הלוגואים סרגל ניווט ראשי למדורים הראשיים  אתרי קמפוס טבע והמוזיאון לטבע.

ותיבת חיפוש המאפשרת חיפוש באתר עצמו או באתרי האחרים של המוזיאון הטבע ואתרי קמפוס 

  טבע. 
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  הם:מדורי האתר הוגדרו ו

זהו "ספר" מבוא לתחום של חקלאות ידידותית לסביבה שכולל  - להבין חקלאות אקולוגית  •

 תוכן דפי 45במדור זה  מידע כללי ובסיסי להבנת התחום.

במדור זה יינתן ביטוי למחקר יישומי ולהמלצות הממשק הנובעות ממחקרים,  –מחקר יישומי  •

 תוכן. דפי 90במדור זה חלק גדול מהם במימון נקודת ח"ן. 

חקלאות למקורות נוספים בתחום  דפים 6 -בהפניות במדור זה  –מקורות מידע ברשת  •

  .נקודת ח"ןלקמפוס טבע ולאקולוגית, 

  .ית)(כולל דף הב דפים 142סה"כ באתר 

  

  :הוגדרו רכיבים נוספים ולל של האתרבמבנה הכ

או לפרסם את תוכן העמוד \בכל העמודים קישורים לרשתות החברתיות , המאפשר לקשר ו •

  באותם רשתות.

תפריט הניווט הראשי נפתח לרמות משנה, כשהעמוד הנבחר מובלט בצבע חום בהיר.  •

  הפתיחה היא דינמית: נפתחת כשסמן העכבר מעליה ונסגרת כשהוא זז ממנה והלאה. 

  .ים סרגל ניווט כללי של קמפוס טבעבתחתית העמוד •

  :מבנה העמודים הפנימייםהוגדר 

תפריט הניווט הראשי נשמר בחלק העליון של העמודים בכל האתר. עם הכניסה לעמודים  •

הפנימיים מופיע תפריט משנה מפורט בצד השמאלי. תפריט זה נפתח גם הוא לפי המדור > 

ש בכל דפי האתר. בתפריט זה מסומן מדור> שבו הגולש נמצא, והוא מלווה את הגול- תת

  היכן בדיוק הדף ממוקם ביחס למדורים הראשיים ותתי המדורים. 

  כמו כן, לנוחות הגולש קיימת שורת ניווט מתחת הסרגל הראשי.  •

העמודים הפנימיים יכולים להיות מעוצבים במספר תבניות עימוד. ניתן לשלב בין תבניות  •

  . מגוון תבניות העימוד:ולייצר מגוון רחב מאד של עימודים

  מתחת לטקסט של העמוד מופיעים שני פריטים: •

 מפנה למקורות מחוץ לאתר –מקורות ומידע נוסף  •

מפנה לעמודים אחרים בהם מידע מקושר למידע בעמוד המדובר. חשוב  –לקריאה נוספת  •

  ודים. לציין כי המערכת מאפשרת לקשר בין עמודי תוכן שונים בקישור ישיר או דרך תיוג העמ

עמוד  –ווט כמו בספר " המהווה ספר מבוא לתחום,  ניתן לנבמדור "להבין חקלאות אקולוגית •

  עמוד אחורה .  –קדימה 

  סיכום הפרויקט עד כה .3

בנושא שהוא מאגר תכנים  מספק" שער לחקלאות אקולוגית"אתר בתום שנת הפיתוח הראשונה, 

דפים, נקודת התחלה ראויה וטובה לאתר תוכן בתחילת  142סה"כ באתר המתעניין. נגיש לגולש 

מחקרים רבים שבוצעו במסגרת קרן ים של תקצירלי לתחום כמו גם מבוא כלהאתר מספק דרכו. 

'. עם זאת, חשוב לציין כי אתרי תוכן מסוג זה מחייבים המשך פיתוח לאורך מספר שנים. נקודת ח"ן'

" ובין "להבין חקלאות אקולוגיתספר המבוא שראוי שיורחב עליהם הדיון, בין אם במדור ישנם נושאים 

גזי חממה, אנטיביוטיקה, בטחון תזונתי, ביות, חומרי  אם במדור "המחקר היישומי" כגון: פליטות

כמו כן, ראוי להמשיך בהעלאת מחקרי נקודת ח"ן ומחקרים רבים נוספים ועוד.  , הדברה ביולוגיתטבע

  או בנקודת ח"ן.\בקמפוס טבע ולכך אנחנו מקווים שימצאו המשאבים בשנים הבאות. 

  


