מדריך ליצירת לוח בפינטרסט
/102/80
פינטרסט היא רשת חברתית דמוית לוח מודעות .השירות מאפשר למשתמשים ליצור ולנהל אוספי תמונות
משלהם .מטרתו המוצהרת של האתר היא "לחבר בין כל האנשים בעולם באמצעות 'דברים' שמעניינים אותם".
המשתמשים מרכיבים לוחות של תמונות לפי נושאים ,וממלאים אותם במדיה דיגיטלית שונה ,מרחבי רשת
האינטרנט או ע"י שיתוף תמונות ממשתמשים אחרים באתר( .ויקיפדיה)

הכנסו לכתובת האתרhttps://pinterest.com/ :
בשלב הראשון יש ליצור את חשבון המשתמש שלכם .בחרו באחת הדרכים להרשמה -באמצעות
חשבון פייסבוק או על-ידי יצירת משתמש לפי כתובת אימייל:

אם בחרתם להירשם באמצעות האימייל – " ,"sign up with emailתתבקשו למלא פרטים במסך
שיפתח וללחוץ על "."sing up
כדי להשלים את ההרשמה תתבקשו לאשר הרשמה דרך מכתב שישלח אליכם לדוא"ל.
מסך ההרשמה נראה כך:

אם נרשמתם דרך פייסבוק תצטרכו לאשר את פרטי הפרופיל ואת תנאי הפרטיות הנדרשים.
לאחר שיצרתם את חשבון המשתמש ,השימוש בפינטרסט מתחיל ביצירת רשימת העידכונים שאתם
מעוניינים לקבל.
תתבקשו לבחור לפחות חמישה לוחות אחריהם אתם "תעקבו" ,כלומר תהיו מעודכנים בשינויים
ועדכונים שלהם .ניתן לבטל מעקבים ולהוסיף חדשים בהמשך.
(פינטרסט פועל כמו רשת חברתית ,כלומר ניתן לצפות ולעקוב אחר לוחות של אנשים אחרים,
להגיב ולעשות לייק על ה -Pinsשלהם ,וכן לנעוץ מחדש ) (re-pinאת ה  pinsשלהם בלוחות שלכם)
היעזרו בתפריט הנושאים וסמנו" "followלגבי לוחות רצויים:

כשסיימתם לחצו על כפתור ה."Next" -
כאשר אתם בדף הראשי שלכם תוכלו לצפות בתוכן מלוחות אחריהם אתם עוקבים .כל תמונה
שמוצגת בדף היא למעשה .Pin
בסרגל העליון כשתלחצו על שמכם תוכלו לפתוח את החומרים שאספתם או סימנתם בעבר:

יצירת לוח משלכם ונעיצת  pinsשאספתם או יצרתם:
לחצו על סימן הפלוס ובחרו באפשרות הנוחה לכם.
ניתן ליצור  pinבודד או ואף לצרפו ללוח מאוחר יותר ,או ליצור ראשית את הלוח שיאגד את הסיכות
לפי נושאים:
(להלן יוסבר כיצד ליצור לוח ולאחר מכן לאסוף אליו )pins

לאחר שתבחרו באפשרות " ,"Create a boardתתבקשו





לתת לו שם Name -
להזין תיאור Description -
להגדיר קטגוריה מתאימה Category -
לקבוע שיתוף או פרטיות – secret

כשסיימת בחרו "צור לוח" – .Create board

כעת תוכלו להתחיל להוסיף תוכן ללוח החדש ,כך יראה הלוח הריק ,בחרו ליצור לו :pin

יוצגו שלוש אפשרויות להוספת תוכן:




מתוך האתר ,מתוכן שאספו משתמשים אחריםFrom pinterest :
מהרשת באמצעות קישור לדף אתרFrom a website :
מהמחשב על-ידי העלאת קובץ קייםFrom computer :

בחרו את הרצוי על פי מיקום התוכן אותו אתם מעוניינים להציג .ראו תמונה:

לאחר מכן ,הזינו תיאור או שנו את התיאור הקיים ,ולחצו עלPin it
להלן תיאור כיצד לצרף תוכן מתוך דפים ברשת.
לאחר שתבחרו באפשרות לקשר מתוך דף אתר באינטרנט תתבקשו להדפיק כתובת אתר של הדף
המבוקש ,ולבקש מציאות תמונות הקיימות בו ":"Find images

האתר יעביר אתכם לדף המציג תמונות אפשריות מתוך הכתובת שנתתם ,בחרו בתמונה אותה תרצו
להציג ולחצו על " "pin itכדי לצרף אותה ללוח:

כאן תוכלו לתת תיאור של התוכן ולאשר את ההוספה שלו בכפתור "( ."pin itאם כבר יצרתם מספר
לוחות וודאו שהסיכה משוייכת ללוח הנכון)

תקבלו הודעה כי ה -Pinהתווסף ללוח המבוקש.
כדי לראות את הלוחות שלכם ,בחרו מתפריט החשבון האישי אתYour boards -

במסך זה תולכו לראות את הלוחות שלכם וגם ליצור לוחות חדשים .לחיצה על אחד הלוחות ,תציג
לכם את ה -pinsשיש באותו לוח .לחיצה על תמונה של ,Pinתפתח מסך גדול יותר בו תוכלו לראות את
פרטי ה -Pin.לחיצה חוזרת על תמונה ,או על כפתור  , websiteתפנה אתכם לאתר המקור ממנו
ננעצה.
כפתור " "editמאפשר לחזור ולערוך הגדרות ,שם קטגוריה או פרטיות וכן להזמין משתמשים נוספים
להצטרף לעריכה!
שיתוף לוח:
היכנסו ללוח עצמו במסך בו פרוסים כל ה pinsשל אותו לוח והעתיקו את כתובת הדף)Url( -

את כתובת הקישור יוכלו לפתוח אף משתמשים שאינם רשומים לפינטרסט.
נסו את זה

בהצלחה!

מצד ימין ניתן להגיע ל -Pinsאחרים שיש בלוח בו ננעץ ה -Pinהספציפי הזה ,וכן להגיע ל -Pinsאחרים
שננעצו מאתר המקור הנ"ל.
בחלק התחתון תוכלו להשאיר תגובות על ה -Pin,ולראות מי עוד "נעץ" את ה -Pinהזה בלוח שלו ,וכן
אילו pin-ים אחרים אנשים אלו נעצו.

נניח שגלשתם באינטרנט ומצאתם פוסט מדליק בבלוג שברצונכם "לנעוץ" באחד הלוחות שלכם .איך
עושים זאת? יש כמה אפשרויות:
לחיצה על  add a pinבאחד הלוחות שלכם ,ייפתח טופס להזנת  Pinחדש:

העלו תמונה מהמחשב שלך עבור הלוח ,או הזינו את ה URLשל הדף שברצונכם לנעוץ .לחיצה על
find imagesתציג לכם את התמונות שנמצאות בדף זה .עברו עם העכבר על התמונה הרצויה ,ולחצו
על כפתור  pin itשיופיע.

במסך שייפתח בחרו את הלוח הרצוי והזינו תיאור.

בצורה דומה ,אפשר לבחור באופציית  add pinבתפריט החשבון האישי .התהליך הוא אותו תהליך.
כדי לפשט את התהליך ,ניתן גם להתקין כפתור  pin itבסרגל של הדפדפן שלכם.
בחרו באופציית  add pinבתפריט החשבון האישי .גררו את כפתור  Pin itבמסך שייפתח אל סרגל
הסימניות בדפדפן שלכם.

בכל אתר שבו תהיו ,פשוט לחצו על הכפתור ותקבלו דף עם כל התמונות ,לבחירה .המשיכו באותה
צורה כמו באפשרות של  add pinמתוך פינטרסט.

