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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.

קורס בניית אתרים בוורדפרס

אלמנטור - היא חברת תוכנה ישראלית, העוסקת במתן שירותי פיתוח אתרים ובעזרתה אפשר 
לבנות אתרים מתקדמים מאוד ובקלות רבה ללא קוד-עיצוב מתקדם.

וורדפרס- כשליש מהאתרים בעולם פועלים על גבי וורדפרס. המערכת מתאימה להפעלת 
אתרי ענק .מתוך 100,000 האתרים הגדולים בעולם, מעל 31% מופעלים על גבי וורדפרס.

- קידום אתרים במנועי חיפוש במטרה לשפר את מיקומי דפיו של אתר אינטר־ םקידום אתרי
נט בתוצאות החיפוש

קרוקובלוק - חבילת פתרונות ליצירת דפי נחיתה, אתרים וחנויות מקוונות על בסיס תוסף עם 
ממשק דראג אנד דרופ של אלמנטור הכולל קטעים רבים ודפים מוכנים שונים

אי -קומרס - מסחר אלקטרוני. התפתחות המסחר האלקטרוני החלה בשנות ה-90, וכיום 
־עולם האיקומרס הוא מגוון וכולל מנעד רחב של אתרי מכירות בהם ניתן לרכוש מוצרים ו/או שי

רותים שונים
 Elementor  wordpressSEO          crocoblock     E-COMMER

נושאי לימוד עיקריים



קורס בניית אתרים בוורדפרס

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.
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25 מפגשים לבניית אתרי אינטרנט בוורדפרס, באמצעות התוסף הנוח והג־  קורס פרונטלי בין
Elementor – מיש ביותר

־בקורס תלמדו לבנות אתרי אינטרנט מרהיבים הכוללים חנות וירטואלית – מבלי שתצטרכו לה
בין בתכנות ובלי לגעת בקוד! בחברות השונות ידרשו מכם יכולות שונות :

האם אתם יודעים לפתח חנות אינטרנטית?

האם אתם יודעים לפתח אתר למדיה?

האם אתם יודעים לפתח משחקים?

בניית אתרים? לא מה שחשבתם :

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 עבורכם.

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.
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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

1.למי הוא מיועד? 2.מה הוא קוד פתוח? מהם היתרונות של ווררמהו וורדפרס?
דפרס? הסבר על הקורס ומה נלמד בשיעורים

פתיחת אתר 
בסיסי :

איך משתמשים 
בוורדפרס?

דף נחיתה :

תוספים :

אלמנטור:

היכרות מעמיקה 
עם מבנה הדף

פונקצנליות 
לאתר 

הכרת לוח הבקרה של וורדפרס .איך אנו מנהלים אתר אינטרנט  
ואיך מנהלים את המידע שמופיע באתר  

נלמד לפתוח אתר :  ממה מורכב אתר? אחסון אתרים רכישת 
דומיינים ועוד.

1. נפתח עם התלמידים דף נחיתה .2 מהו דף נחיתה? מהו הרר
עיון השיווקי  בדף נחיתה? עבודה עם מעצבים ומאפיינים .

1. עריכת אלמנטים 2. שינוי פונטים 
 3. סגנון ועריכת הדף.

1.בשיעור נלמד על אלמנטור -התוסף המשמעותי ביותר 2. נכיר 
3. נכיר את ההבדלים בין אלר  את סביבת העבודה של אלמנטור

מנטור לאלמנטור פרו .

1.בשיעור נכיר את המושג תוספים 2. נכיר את התוספים הפופלר
ריים 3. נלמד להתקין ולהחיל אותם באתר

1.הוספת טופס יצירת קשר עם מילוי פרטי המבקר 2. אגירת 
הנתונים במאגר מידע 3. הוספת עמודת המלצות או ביקורות 

ועיצוב העמודה. 

1. התאמת האתר למסכים שונים 2. כיצד להגדיר סוגי 
3. הגדרת רספונסיר  מסכים )טאבלט מובייל או מחשב (

ביות לאזורים שונים באתר 4. הסתרת אזורים לפי סוגי 
מכשיר .

1. יצירת אפקט גלילה בתמונות 2. יצירת אפקט קרוסלה בהמלר
צות 3. יצירת אנימציה באתר והכנסת וידאו ממקורות שונין יוטיוב 

וימאו ועוד.

רספונסיביות 

אפקטים
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פירוט נושא מס' 
מפגש

1. יצירת תפריט ניווט .2 עיצוב תבנית headerבהתאמה אישית 3. 
עיצוב תבנית footer בהתאמה אישית 

1. מחיקת עמודים קיימים  2. שחזור עמודים שנמחקו  3. הסרת 
כותרת לאתר 4.הסרת תפריט ועוד. 

1. בחירת תבניות  2. הוספת תבנית בלקים  3. ההבדלים בין 
תבנית וורדפרס לתבנית אלמנטור 

1. הוספת תבנית נייוט ומפה 2. הוספת קישור לשיחת וואטס אפ 
מיידית 3. הוספת וידגטים שונים לאתר וכדו

1. מה זה e commerce הגדרות woo commerce :  . הגדרות אפשר
רויות תשלום .הוספת מוצרים לחנות .

1. הגדרת חנות עם מוצרים מורכבים וריבוי וריאציות  2. הגדר
רת תכונות למוצר בעל ריבוי וריאציות  3. הגדרת מק”ט מחיר 

תמונה מלאי ועוד 

1. ניהול הזמנות  2. ניהול מלאי
 3. עדכון סטטוס הזמנה

  4.הוצאת פלט שבועי חודשי 

1. מהי חווית משתמש בעולם
 החנויות המקוונות

  2. הגדרות עגלת קניות  
3. קפיצה מהירה לעגלת הקניות

1. התקנת תוסף קארד קום  
2. הגדרת תוסף הסליקה ובדיקה  3. שליחת חשבוניות אוטומטית 

header and footer

מחיקה ושחזור

הכרות מעמיקה 
עם אלמנטור 

פיצרים

בניית חנות 
אינטרנטית

 woo commerce

 woo commerce

חווית משתמש 

חיבור מסוף 
סליקה למערכת 



קורס בניית אתרים בוורדפרס

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

פירוט נושא מס' 
מפגש

1.הוספת שפה לאתר 2. תרגום האתר לשפות בצורה תקינה 

1. הכרת התוסף והתקנתו 2. עיצוב בעזרת תבניות croco  -שינוי 
תבניות להתאמה אישית ועוד 

1. התקנות תוסף ssl ברישיון  2. שמירה על חיסיון סיסמאות 3. 
גיבוי נתונים  4.ניהול כתובות ip וחסימתן 

1. הבנת חשיבות העדכונים  2.עדכון וורדפרס  3.עדכון תוספים 
שונים  4.בדיקת התאמת עדכון לאתר 

1. מה זה seo מה השוני בין קידום אתרי 
אורגני לממומן . 2.מה הן מילות מפתח 

ואיך מקדמים אורגנית בגוגל .

שפות

croco block

אבטחת האתר 

עדכוני מערכת 

קידום אתרים 
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