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בס"דבס"ד

־וורדפרס - מערכת ניהול התוכן הפכה במרוצת השנים למערכת ניהול התוכן הנפוצה בעולם. וור
דפרס חופשית לשימוש עבור כל אחד, ללא תשלום והיא מעמידה בפני המשתמשים מאגר רחב 

היקף של תבניות, תוספים ואפשרויות. המערכת מאפשרת גם  לאנשים   חסרי   כל   ידע   בבניית  
 אתרים   או   בתכנות   להקים   בלוג   באמצעות   התקנה   אוטומטית  אבל   עבור   בניית   אתר   של   ממש   או  

 יצירת   פונקציות   מורכבות   יותר יש צורך ללמוד כיצד לעבוד נכון, יעיל ומקצועי. כיום  , גם   מעצבים  
 גרפים   ללא   ידע   מקצועי   בכתיבת   קוד   מורכב  , יכולים   ליהנות   מחופש   עיצובי   במערכת   זו   ולהקים  
 אתרים   מעוצבים   אודות   לתוסף   הקרוי אלמנטור. אלמנטור הוא בונה דפי דפים מקצועי ונחשב 

כיום בתעשית בניית האתרים ככלי חשוב ביותר בבניה ועיצוב אתרים.
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וורדפרס – מערכת ניהול התוכן הפכה במרוצת השנים למערכת ניהול התוכן הנפוצה בעולם. 
וורדפרס חופשית לשימוש עבור כל אחד, ללא תשלום והיא מעמידה בפני המשתמשים מאגר 

רחב היקף של תבניות, תוספים ואפשרויות.
המערכת מאפשרת גם  לאנשים   חסרי   כל   ידע   בבניית   אתרים   או   בתכנות   להקים   בלוג   באמצעות  

 התקנה   אוטומטית  אבל   עבור   בניית   אתר   של   ממש   או   יצירת   פונקציות   מורכבות   יותר יש צורך 
ללמוד כיצד לעבוד נכון, יעיל ומקצועי.

כיום  , גם   מעצבים   גרפים   ללא   ידע   מקצועי   בכתיבת   קוד   מורכב  , יכולים   ליהנות   מחופש   עיצובי  
 במערכת   זו   ולהקים   אתרים   מעוצבים   אודות   לתוסף   הקרוי אלמנטור. אלמנטור הוא בונה דפי 

שילוב תמונותרשימות וקישוריםהעלאת אתריםשפת JAVA שפת HTML דפים מקצועי ונחשב כיום בתעשית בניית האתרים ככלי חשוב ביותר בבניה ועיצוב אתרי

נושאי לימוד עיקריים
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הקורס נועד למתחילים את דרכם עם מערכת וורדפרס ומעוניינים להקים אתר אינטרנט ודפי 
נחיתה ללא התעסקות עם כתיבת קוד תכנותי וללא שירותיו של מתכנת.

קורס בניית אתרים – בניית אתר אינטרנט 

להכיר מושגים בעולם בניית אתרים באינטרנט כגון: דומיין, שרת אחסון ועוד.
להכיר את המבנה של וורדפרס ולהתקין את המערכת על גבי שרת אחסון

להתקין תבנית עיצוב ותוספים חיוניים
לעצב את האתר בעזרת ״אלמנטור״ - בונה הדפים האולטימטיבי בסביבת וורדפרס

להעלות אתר אינטרנט חי לאויר עבור הסטודנטים

מטרות הקורס
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החברה חרטה על דגלה להנגיש את תחום ההייטק לנוער במדינת ישראל, תוך 
מתן דגש על 3 עקרונות מרכזיים :

הייטק לכולם

עד הבית

מחיר הוגן

היכולת להצליח בתחום ההייטק תלויה בפונטציאל המתבטא ביצירתיות, חשיבה 
״מחוץ לקופסא״ והשקעה, אך ללא קשר לפרמטרים המנבאים הצלחה במקצועות 

הקונבנציונאלים )מספר יח״ל, ציון פסיכומטרי וכדו׳( לכן, החברה מאפשרת 
כניסה לכל תלמיד ללא תנאי קבלה מוקדמים! על התלמיד בשיתוף פעולה עם 

צוות המרצים לקבל החלטה על התאמה \ אי התאמה לקורס המיועד.

החברה מבצעת את הקורסים שלה בטווח הליכה מהבית  ,כאשר מבנה הסילבוס 
מותאם ספציפית לתלמידי חט״ב ותיכון, כך שהתלמידים בגילאים השונים ילמדו 

על פי סילבוס המותאם להם אישית.

על מנת להתמחות בתחומי ההייטק השונים, נדרשים נרשמי הקורסים בחברות 
השונות לשלם כסף רב, עקב כך, נסגרת הדלת למספר רב של מוחות פוטנציאלים 

המתאימים לתחום. 
חברת Cyber For You החליטה על מחיר אחיד, מוזל ומוסכם מראש לכל שעת 

קורס, המופחת משמעותית ממחיר שעת לימוד במוסדות השונים.



קורס בניית אתרים ופיתוח אפלקציות

סניף רמת גן - החילזון 3, מתחם הבורסה סניף תל אביב - יגאל אלון 65
Info@cyberforyou.co.il    www.cyberforyou.co.il   03-5114066 :'טל

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את תוכנית הלימודים לפי שיקול דעתה לרבות סגל המרצים ושעות הלימוד.

בס"דבס"ד

מה לומדים בקורס ?

היקף שעות הקורס

1.הבנת תהליך המעבר לדיגיטל, מושגים בסיסיים והכנה לבניית האתר
2.מחקר שוק והכרת המתחרים שלכם, צרכי האתר ודיוק קהל היעד שלכם

3.בניית אתר מנצח לעסק שבאמת יביא לכם תוצאות
4.בניית חנות דיגיטלית לעסק שמאפשרת מכירת מוצרים פיזים ודיגיטליים

5.קידום העסק במנועי חיפוש ורשתות חברתיות באופן אורגני וממומן

50
שעות אקדמיות

50
  שעות אקדמיות

כיתות ו׳ - ח׳, 25 מפגשים
)משתנה בין מוסד למוסד(

כיתות ט׳ - י״ב, 25 מפגשים
)משתנה בין מוסד למוסד(.

דמי הרשמה 

עלות מלאה תימסר על ידי המפעיל

x ש״ח
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פירוט נושא מס' 
מפגש

פירוט המפגשים
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פירוט נושא מס' 
מפגש
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פירוט נושא מס' 
מפגש
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