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זרוע ההדרכה 
של מטריקס בצפון 

מובילים את לימודי ההייטק בצפון כבר 30 שנה.

WordPress-בניית אתרים ב

תאריך עידכון אחרון - 09/02/2020
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  בוגרים ממליצים

מספקת  המושלמת.  המכללה  מבחינתי  היא  ברייס  ג'ון  מדיאטק 
למידה הטובה  ביותר של מרצים עם סביבת  הגדול  את המבחר 
ביותר. נהניתי מאוד מהקורס, מתחילתו ועד לסופו.הכיתה מצויידת 
במחשבים ובכל האמצעים הכי חדשניים. יוד שהמרצה יכול להעביר 

באמצעותו את השעורים בצורה מצויינת ובאמת הכל מעולה!
10:38

מיכאל שפיר
מקדם אתרים

דובי דיין

חייב להגיד שקשה לתאר את המכללה ואנשיה בשלושה משפטים. 
אני מדבר על המכללה ברמה בלתי מתוארת, חומר לימוד מעודכן 
המכללה  אנשי  מדהימים.  ותנאים  מצויין  מיכשור  גבוהה,  וברמה 
והמרצים עוזרים ומכוונים. תמיכה לאחר הלימודים ממשאבי אנוש 

היא פשוט מעל לכל המצופה.
מנכ"ל דובי קידום אתרים12:06

בג'ון ברייס מדיטק הייטק  נתקלתי בצוות יועצים מקצועי שסייע לי 
רבות לקבל את ההחלטה הנכונה, צוות המרצים קשובים ואכפתיים, 
חומרי הלימוד מקצועיים,ממוקדים ועדכניים. בקורס למדתי את כל 
מה שצריך על מנת להשתלב במקצועיות בתעשיית קידום האתרים 

והשיווק הדיגיטלי. בסיום הקורס הקמתי עסק עצמאי בתחום! 
16:23

עידן לוי
מקדם אתרים

רשתות  וניהול  אתרים  קידום  בקורס  גפן  ליאור  אצל  למדתי 
והעביר את החומר  סופר מקצועי,נעים,מצחיק  היה  חברתיות,הוא 
בבהירות. מה שאני אוהבת אצל ליאור , הוא זה שהקורס אמנם 
זמין לכל  גם לאחר הקורס הוא תמיד  נגמר לפני חצי שנה,אבל 

שאלה,עזר לי המון בגישושי ההתחלה המקצועית שלי.
21:06

אלסנדרה בן ישי
מקדמת אתרים
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  אודות הקורס

וורדפרס - מערכת הקוד הפתוח הינה המערכת הנפוצה ביותר לבניית אתרים בעולם.
אחת הסיבות שרבים בוחרים במערכת וורדפרס הינה הסיבה הפשוטה שמדובר 

בתוכנה שמבוססת על קוד פתוח ועל כן היא נגישה לכולם – היא פתוחה לציבור 
הרחב, ניתן להוריד אותה בקלות מהאינטרנט, יש לה אינספור משתמשים ברחבי 
העולם שמדי יום מעלים תכנים חדשים. היא מחזיקה מעל ל 30% מנתח השוק ! 

כ-30% מכל האתרים בעולם בנויים על מערכת ניהול התוכן של וורדפרס! ממוצע 
הפוסטים שמתפרסמים בכל שנייה ברחבי העולם הוא 17 פוסטים לשניה!!! ובגוגל הגולשים מחפשים לא פחות מ-37 

. WordPress מיליון חיפושים בחודש שכוללים את הביטוי

המסלול מיועד לאנשים המעוניינים לעבוד בתחום בניית האתרים ללא ידע מוקדם וללא צורך בתכנות תוך שימוש מתקדם 
במערכת המובילה כיום בשוק שתאפשר להם להשתלב כבוני אתרים ולעבוד בתחום מיד עם סיום הקורס או לעבוד באופן 

פרטי בתחום.

בין נושאי הלימוד: עיצוב ועריכה של ערכת העיצוב המובנית, הזנת תכנים, ניהול מדיה, הזנת תמונות וגלריות, 
טקסטים, הטמעת וידאו, ניהול תפריטים, ניהול ווידג׳טים, שימוש בפלאגנים, אלמנטור, ממשק חנות, נגישות ועוד.

  מנהלת תחום: עמית צוק

בכירה  ומרצה  תחום  מנהלת 
חברתית  ומדיה  אתרים  לקידום 

במכללת מדיאטק ג'ון ברייס.
תחום  כמנהלת  משמשת  עמית 
מדיה  וניהול  אתרים  קידום 
ג'ון  מדיאטק  במכללת  חברתית 
.idesign4u ברייס ובנוסף כמנכ"ל
מערכות  מנתחת  צוק,  עמית 
מודלים  לפיתוח  מומחית  מידע, 
יועצת  באינטרנט,  עסקיים 
רב  ניסיון  ובעלת  בתחום  ממשלתיים  ומשרדים  לרשויות 
האינטרנט  בעולם  והוראה  שיווק  מיתוג,  בקידום,  שנים   -

במדיות חברתיות.
במהלך השנים האחרונות, העבירה עמית מאות קורסים, 
עסקים  בעלי  מקצוע,  לאנשי  בתחום  וכנסים  סדנאות 

וסטודנטים.

  קהל יעד

סטודנטים המעוניינים להתמקצע בהקמת אתרי אינטרנט 
גרפי,  מעצב  או  במתכנת  וכללית  כלכלית  תלות  ללא 
בבתי  מורכבים,  לא  נחיתה  ודפי  אתרים  כמעצב  לעבוד 
דפוס, חברות היי טק, סטודיו לעיצוב, סטודיו לבניית אתרי 

אינטרנט, עסקים פרטיים ועוד…

  דרישות קדם

הכרה תפעולית של מערכת הפעלה חלונות ואינטרנט «
שליטה בסיסית בשפה האנגלית «
מבחן מיון והתאמה «

  מטרת הקורס

ותוכנות  « פלטפורמות  בהפעלת  מיומנות  הקניית 
לניהול והקמת אתרים בסיסיים ולא מורכבים.

הקניית מיומנויות עיצוב וביצוע בסיסי של הקמת אתרי  «
אינטרנט משלב התכנון ועד שלב הביצוע ללא תלות 

במעצבי גרפי או במתכנת.

  מבנה והיקף מסלול הלימודים

עפ"י  שעות,   70 הנו  המלא  הלימודים  מסלול  היקף 
התכנית הבאה:

מפגשים  שני   ,21:30 ועד   17:30 השעות  בין  ערב  לימודי 
שבועיים/בשילוב עם ימי ו' בין השעות 9:00-13:00. הלימודים 

אינם מתקיימים בחגים ובמועדים.

  תעודת סיום

לעמוד  יש  גמר  תעודת  לקבלת 
בדרישות הבאות:

בכל  « לפחות   85% של  נוכחות 
הקורס.

פרויקטים,  « של  מלאה  הגשה 
עבודות ומטלות.

בחינות  « של  בהצלחה  מעבר 
מעשיות ותאורטיות.

עמידה בכל תנאי התקנון. «
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  תכנית הלימוד של המסלול 

נושאים נלמדים פרק

עולם קידום האתרים - מבוא. «
מבנה הרשת האינטרנטית. «
סביבת שרת לקוח. «
» .DNS שרתי
מערכות קוד פתוח וסוגי שרתים. «
מסדי נתונים. «

מבוא

שפת הסימון HTML, הינה הבסיס לכל אתר מתקדם ככל שיהיה והיא מלווה את 
עולם בניית האתרים והתכנות לכל אורך הדרך. במהלך הקורס נלמד את הפקודות 
והתגיות העוטפות את האתר, נכיר את סביבת האחסון והניהול של האתר ונבנה 

אתר לדוגמה באמצעות קוד פשוט ותוך שימוש בסגנונות עיצוב שונים.
» HTML מבוא ל
הוספת תגיות ומבנה אתר «
בניית קישורים. «
בניית אתר טבלאי לעומת אתר במיכלים. «
» .CSS שליטה על הממשק הגרפי באמצעות

HTML + CSS

בעבר בניית אתרים היתה תהליך מורכב שדרש ידע רב בסביבות פיתוח מתקדמות. 
כיום הוורדפרס מאפשרת לבנות אתרים בקלות ובמהירות, כל זאת עם גמישות 

רבה באפשרויות התוכן.
הפשוטה  הסיבה  הינה   Wordpress במערכת  בוחרים  שרבים  הסיבות  אחת 
שמדובר בתוכנה שמבוססת על קוד פתוח ועל כן היא נגישה לכולם – היא פתוחה 
לציבור הרחב, ניתן להוריד אותה בקלות מהאינטרנט, יש לה אינספור משתמשים 

ברחבי העולם שמדי יום מעלים תכנים חדשים. 
יום  « שמדי  העולם  ברחבי  משתמשים  אינספור  לה  יש  מהאינטרנט,  בקלות 

מעלים תכנים חדשים. 
מבוא לוורדפרס «
סקירת מערכות  CMS וקוד פתוח «
הסבר כללי על סביבה הטכנית «
» FTP שימוש בתוכנות
התקנה בסיסית של וורדפרס «
סיור בממשק האדמין, מושגים כלליים «
» elementor builder
עיצוב ועריכה בסיסית של ערכת העיצוב המובנית «
הזנת תכנים «
ניהול מדיה, הזנת תמונות וגלריות, טקסטים, הטמעת וידאו «
ניהול תפריטים «
ניהול ווידג׳טים «
 שימוש בפלאגנים: «

.SEO- 
.WooCommerce-

הקמת אתר תדמיתי. «

WordPress



www.JBMD.co.il  | 074-7600-700 | מכללת מדיאטק ג'ון ברייס, קרובים ונגישים אליך: שד' ההסתדרות 46 )מרקוני 27(, צומת צ'ק פוסט, חיפה

WordPress-מכללת מדיאטק ג'ון ברייס | קורס מספר 49058 | בניית אתרים ב
6

  תכנית הלימוד של המסלול 

נושאים נלמדים פרק

כמו שברור שהיום כל מבנה צריך להיות נגיש לבעלי מוגבלות, כך היום יש להנגיש 
בעולם  נוספות  ישראל, כמו מדינות  2016 מדינת  לכן בסוף  אינטרנט.  גם אתר 

מחייבת עפ״י חוק הנגשה של אתרי אינטרנט. במודול זה לנמד:
מהי נגישות אתרים? «
מדוע צריך אתר ניגש? «
מה אומר התקן? «
תוספים ליצירת אתר נגיש. «

נגישות

חשוב לנו שתסיימו את הקורס עם אתר יהווה עבורכם תיק עבודות ראשון ויציאה 
בטוחה לדרך.

לשם כך נלווה אתכם במהלך כל הקורס והסדנה המעשית באופן אישי עד לקבלת 
התוצר הסופי.

פרוייקט סיום
הנגשת אתר

 עקב הדינאמיות בתחום, ייתכנו שינויים בקורס משיקולים מקצועיים והתקדמות הטכנולוגיה.



www.JBMD.co.il  | 074-7600-700 | מכללת מדיאטק ג'ון ברייס, קרובים ונגישים אליך: שד' ההסתדרות 46 )מרקוני 27(, צומת צ'ק פוסט, חיפה

WordPress-מכללת מדיאטק ג'ון ברייס | קורס מספר 49058 | בניית אתרים ב
7

  סדנא להכנה לראיון עבודה

מה חובה לרשום בקו"ח? «
מה החשיבות של ראיון טלפוני? «
כיצד יוצרים רושם ראשוני טוב? «
שפת גוף, מה היא אומרת עלינו? «
עשה ואל תעשה בפגישת ראיון! «

הסדנא מוגשת כשירות ללא תשלום אולם מחייבת הרשמה מראש.
www.JBMD.co.il/SADNA :ניתן להרשם בכתובת

ובנוסף סימולציית ראיון עבודה!
מחלקת ההשמה מזמינה אתכם לסימולציה לפני ראיון - אחד על אחד!

השירות ניתן ללא עלות לבוגרי המכללה בלבד, יש לתאם מול מחלקת גיוס והשמת בוגרים.

צולם בסדנת הכנה לראיון עבודה במדיאטק ג'ון ברייס

  קורסי המשך לבוגרים

כל בוגר קורס זה זכאי להנחה חד פעמית של 2,500 ₪ 
לאחד מקורסי ההסבה המתקיימים בסניפים של ג'ון ברייס 
הדרכה. הטבה זו הנה אישית ולא ניתנת להעברה. ניתן 
חודשים   5 שאורכם  קורסים  עבור  ההטבה  את  לממש 

ומעלה בלבד.

האקדמית(  הוועדה  קריטריונים  )עפ"י  מצטיינים  בוגרים 
יזכו למלגה בסך 5,000 ₪ לבחירה לאחד מקורסי ההסבה 

זו הנה אישית ולא ניתנת להעברה. ניתן לממש את ההטבה עבור  ג'ון ברייס הדרכה. הטבה  המתקיימים בסניפים של 
קורסים שאורכם 5 חודשים ומעלה בלבד.

אין כפל מבצעים או הנחות. ההטבה תקפה למשך שנה מיום סיום הקורס בצירוף תעודת סיום וקופון.

ניתן למימוש בכל הסניפים לקורסי הסבות בלבד 2,500
לת ג'ון ברייס, ישראל ישראלי בוגר/ת של מכל

01.01.2018

 הצטרף לאלפי סטודנטים שכבר לומדים
בקמפוס המוביל והמתקדם בצפון

  השמה בעבודה

מערכת ההשמה בחטיבת ההדרכה של מטריקס, מסייעת לכל המעוניין 
בכתיבת קורות חיים ובהפניה למקומות עבודה. 

הייטק  מדיאטק  ברייס  ג'ון  בתוך מכללת  עצמאית  יחידה  הנו  המרכז 
בתחומי  מיומן  אדם  כח  הדורשים  בצפון  הארגונים  מגוון  את  ומשרת 
כיום  כבר  הנם  המכללה  של  ההשמה  אחוזי  והמחשוב.  הטכנולוגיה 
מהגבוהים בישראל ומאות בוגרים מוצאים את מקום עבודתם כל שנה 
ואמצעים  כלים  שיטות,  פותחו  ביחידה  בצפון.  המובילים  בארגונים 

נוספים שתפקידם טיפול פרטני בכל בוגר בנושא השמה בעבודה.
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תאריך פתיחה קרוב:

אנחנו כאן בשבילך לכל שאלה...

הערות:

ההצעה תקפה ל – 14 יום.
חתימת היועץ: תאריך:

הצעת מחיר:


