תאריך12/7/2010 :

הזמנה להשתתפות ביומן הקהילתי
שלום רב,
השנה תהיה זו הפעם הרביעית שנוציא לאור את היומן הקהילתי .חזוננו הוא לבנות תחושת קהילה ,באמצעות יצירת
מנגנון לשיתוף ידע על אירועים היסטוריים ותכנון אירועים עתידיים.
בשנה שעברה ,השתתפו בהפקה  28ארגונים באופן פעיל ובסך הכל יצרנו קשר עם  66ארגונים אשר אירועיהם
ההיסטוריים מופיעים על דפי היומן .השנה ,אנו מקוים להספיק להשיק את היומן החדש כבר בתום חודש זה ,במצעד
"צועדים לשיוויון" בירושלים.
ברצוני להציע לך  2הצעות.
ראשית ,ברצוני להציע לך לקחת חלק בהכנת היומן החדש .זאת באמצעות עדכון הפרטים של הארגון שלך .מצורף
למכתב זה נספח הוראות טכניות ,שיאפשרו לך לעדכן באופן מאובטח ונוח באינטרנט את:
• דף המידע על הארגון
• רשימת אנשי הקשר
• לוגו הארגון
• אירועים היסטוריים שקשורים לארגון )שאירעו השנה(
• והכי מרתק :יש באפשרותך לפרסם אירועים עתידיים שיתרחשו בשנה הבאה ,ותאריכם ידוע לך כבר עכשיו!
שנית ,ברצוני להציע לך להעניק תשר יצירתי לתורמותים או למתנדבימות של הארגון שלך .אנו מציעים את היומנים
בהנחה משמעותית )מעל  (50%לארגונים לשינוי חברתי אשר רוכשים  5עותקים ומעלה .המחיר המיוחד יאפשר לך
לפנק מבלי להתעלם ממגבלות התקציב .מחיר זה יאפשר לך גם להשתמש ביומנים ככלי לגיוס משאבים :אנו
מתירים לך להעניק את היומנים לתורמים לארגונך מעל סכום שייראה לך מתאים.
מתוך הכרה במורכבות ההפקה ,אשמח לשמוך ממך על קבלת המכתב ,גם אם טרם הוחלט לנצל את אחת
מהצעותי.
בהערכה על שיתוף הפעולה,
ברוך אורן ,יו"ר
שישה צבעים בונים קהילה גאה בישראל

הוראות לעדכון פרטים
במערכת "היומן הקהילתי"

ראשי פרקים:
 .1כללי
 .2כניסה למערכת
 .3מבוא לעבודה עם טפסים
 .4טופס  :1100הזנת ו/או עדכון אירועים היסטוריים של הארגון
 .5טופס  :1101הזנת ו/או עדכון פרטים כללים אודות הארגון ולוגו
 .6טופס  :1102הזנת ו/או עדכון פרטי דרכי קשר ואנשי קשר בארגון
 .7טופס  :1103הזנת ו/או עדכון אירועים עתידיים של הארגון

 .1כללי
• היומן הקהילתי הינו יומן שנתי המופק בדפוס .המידע שמודפס ביומן מאוחסן בתוך בסיס הנתונים של שישה
צבעים ,וניתן לגשת אליו ולעדכנו באמצעות אתר שישה צבעים.
• ההזנה מתבצעת באמצעות מנגנון של טפסים אינטרנטיים .לאחר מילוי כל טופס יש להגישו .גם לאחר הגשת
הטופס ,ניתן לערוך את הנתונים.
• הוראות אלו זמינות גם בקישורית הבאהhttp://6tzvaim.com/node/583 :
• בכל שאלה או תקלה נשמח לעזור,
אפשר לפנות לנעמה )יותר זמינה( בטל' 0547368268
או לברוך )פחות זמין( בטלפון 0545969612
 .2כניסה למערכת
 .1אם ידוע לך שם המשתמש והסיסמה ,ניתן לעבור לשלב 2
רוב הארגונים בקהילה עדכנו נתונים גם בשנה שעברה .לכן סביר שיש לך משתמש רשום .כדי להזכר בשם
המשתמש או הסיסמה שלך ,הכנסי לקישורית הבאה והקלידי בה את כתובת הדוא"ל שלך:
http://6tzvaim.com/user/password
במידה וקיבלת את ההודעה הבאה:
סליחה ,אך  gilad_shalit@gmail.comלא מוכר ככינוי או ככתובת דואר אלקטרוני.
כנראה אינך רשומה לאתר .במקרה כזה ,ניתן להרשם בקישוריתhttp://6tzvaim.com/user/register :
לאחר הרישום ,שלח מסרון עם שם המשתמש שלך והארגון לטלפון מספר  ,0545969612ונפתח עבורך את
ההרשאות לארגון שלך.
 .2הכנס לאתר שישה צבעים עם שמך וסיסמתך בקישורית
http://6tzvaim.com/user
בצד שמאל של המסך ,תזהה ריבוע בצבע ירוק זרחני וכותרתו“ :כפתורים לנציג
ארגון"
כדי להמשיך ,עליך לבחור בטופס אותו את רוצה להזין או לעדכן.

 .3מבוא לעבודה עם טפסים
הטפסים באתר מניחים שברצונך להזין מידע חדש.
כדי להזין מידע חדש יש פשוט לעקוב אחרי ההנחיות במסך ,למלא את הפרטים הרלוונטיים ולהקיש "שמור".
לעומת זאת ,ייתכן ונתונים הוזנו כבר בשנה שעברה וברצונך לעדכן אותם .במידה ובראש הטופס תופיע ההודעה
הבאה:
הזנת כבר נתונים בטופס זה .באפשרותך לצפות במידע שהזנת באמצעות טופס זה בעבר.
באפשרותך להקליק על הקישור ואז תתקבל רשימה בדומה לרשימה הבאה:
 Submissions forברוך אורן
#

Submitted

משתמש

IP Address

פעולות

88

23:26  17/04/2009

ברוך אורן

127.0.0.1

הצג

עדכן

מחיקה

89

23:28  17/04/2009

ברוך אורן

127.0.0.1

הצג

עדכן

מחיקה

90

23:26  18/04/2009

ברוך אורן

127.0.0.1

הצג

עדכן

מחיקה

בהקשה על "עדכן" תוכלי לצפות בנתונים וכן לעדכן אותם ,ולשמור את השינויים באמצעות לחיצה על "שמור".
 .4טופס  :1100הזנת ו/או עדכון אירועים היסטוריים של הארגון
הסבר
שם השדה
שם הארגון

הארגון לו משוייך המידע

דוגמא
הבית הפתוח בירושלים

שם או כותרת לאירוע כותרת סופראולטרה תמציתית לאירוע ,עד  4מילים .המשטרה אישרה :צועדימות לכנסת
תאריך

יש לבחור תאריך עברי או לועזי לאירוע .לא חייבים
להזין את שניהם

קוד אירוע

לשימוש מערכת היומן בלבד.

תיאור מקוצר של
האירוע

לרשותכן עד  200סימנים ,כלומר משהו כמו 1525
מילים להסביר מה בדיוק קרה/חשיבות האירוע.

תיאור מלא/מפורט

שדה רשות .תעשו איתו מה שבא לכם.

צירוף קובץ

שדה רשות .תעשו איתו מה שבא לכם .אפשר לצרף
מסמך רלוונטי או תמונה של האירוע.

תיאור/קרדיט/פרטים

שדה רשות .תעשו איתו מה שבא לכם.

01/01/80

בעקבות הפיגוע הרצחני בברנוער,
מחליטים בירושלים לצעוד לכנסת,
אבל המשטרה מסרבת בתחילה .רק
בתאריך זה מתרצה המשטרה
ומסכימה לצעוד לפי חלופה שהציע
הבית הפתוח

“הוזן ע"י ברוך אורן"

 .5טופס  :1101הזנת ו/או עדכון פרטים כללים אודות הארגון ולוגו
נשמח אם טופס זה יוגש רק פעם אחת לכל ארגון .זה יקל עלינו את העבודה (:
דוגמא
הסבר
שם השדה
שם הארגון

הארגון לו משוייך המידע

הבית הפתוח בירושלים

קובץ לוגו

שדה רשות ,ניתן ורצוי לצרף קובץ לוגו.

Mylogo.jpg

טקסט אודות

הסבר על הארגון

שישה צבעים הוקמה בתאריך
כשדגת כךש דצגך כל שחד גךכל
שחדךגלכ חשךל דחגכ ףךלשדחגכ
ףךלשחד גףך כלחשד ףגךלכח
שףךדלחגכ ףךשלדגח

קובץ אודות

לחלופין אפשר להעלות קובץ

AboutUs.pdf

טופס  :1102הזנת ו/או עדכון פרטי דרכי קשר ואנשי קשר בארגון
טופס זה ניתן להגיש מספר פעמים ,כמניין אנשי הקשר ודרכי הקשר של הארגון שלך.
שם השדה

הסבר

דוגמא

שם הארגון

הארגון לו משוייך המידע

הבית הפתוח בירושלים

שאר השדות

הם דיי פשוטים ואין לי מה להסביר כאן

בהצלחה!

טופס  :1103הזנת ו/או עדכון אירועים עתידיים של הארגון
טופס זה ניתן להגיש מספר פעמים – כל הגשה היא אירוע שאתםן מתכננימות לשנה הבאה עלינו לטובה.
שם השדה

הסבר

דוגמא

שם הארגון

הארגון לו משוייך המידע

הבית הפתוח בירושלים

שם האירוע

כותרת סופראולטרה תמציתית לאירוע ,עד  4מילים.

מצעד גאווה קהילתי בת"א
01/01/11

תאריך
פרטים נוספים
על האירוע

•
•

רשמו מה שנכון לכןם ,ואנחנו נשתדל להכליל את הכל
ביומן.

זו הפעם השנייה שייצעד ברחובות תל
אביב מצעד קהילתי ,המופק על ידי
הקהילה ובשבילה.

הוראות אלו זמינות גם בקישורית הבאהhttp://6tzvaim.com/node/583 :
בכל שאלה או תקלה נשמח לעזור,
אפשר לפנות לנעמה )יותר זמינה( בטל' 0547368268
או לברוך )פחות זמין( בטלפון 0545969612

