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 מטרת הקורס

 אינטרנט. האינטרנט חדר בשנים שמהותו תכנון, אפיון, עיצוב ובנייה של אתריזהו תחום  האינטרנט תחום בניית אתרי
האחרונות לתחומי חיים רבים וכל חברה, ארגון ציבורי או עסק פרטי שמכבד את עצמו מתחזקים אתרי אינטרנט, דרכם 

הם מציגים את המידע אודות החברה שלהם, או עורכים עסקאות אונליין. בימינו גם חדר המושג של רשתות חברתיות 
 .לישה באתרי אינטרנטוכפועל יוצא מכך אנשים רבים מבלים חלק ניכר מן היממה בג

המגוון העצום של תכנים באינטרנט והשאיפה לזכות לחשיפה מניעים חברות רבות במשק לגייס בוני אתרים מקצועיים. 
כל יום ענף פיתוח אתרי אינטרנט משתדרג ומקנה לאנשי מקצוע כלים חדשים, נוחים וחדשניים לבניית אתרים. בוגרי 

וזוכים לעבוד כעצמאיים או כשכירים. האינטרנט רק גדל ומתרחב ולכן הביקוש הקורס נהנים מתחום מבוקש ודינאמי 
לבוני אתרים יישמר ואף יגדל. קורס בניית אתרים יעניק בסיס טוב עליו יוכלו בוגריו להמשיך ולבנות כישורים מקצועיים 

לנו מעניק יתרון בכך הקורס ש .נוספים. בדרך כלל קורס בניית אתרים נלמד בשילוב עיצוב אתרים אך לא בהכרח
שאנחנו נכיר את ההיבט התכנוני והעיצובי ולא רק. אתרי האינטרנט חשופים לפריצות של האקרים על בסיס יומי ולכן 

 .הוספנו את הצד ההגנתי בדמות חומת אש וגיבויים שיתנו לכם וללקוחות שלכם שקט נפשי

 למי מיועד הקורס

מיועדים עבור המעוניינים להשתלב בשלל העבודות בתחום נדרש ורווחי זה, כמו הלימודים בקורס בניית אתרי אינטרנט 
 .גם עבור בעלי עסקים המעוניינים לבנות במו ידיהם אתר מוצלח לעסק שבאחריותם

 תנאי קבלה

שנות לימוד לפחות. כמו כן, המועמדים צריכים להיות בעלי ידע טכני קודם בהפעלת מערכות הפעלה  12בוגרי 
 .ומחשבים. כדי להתמודד עם רמת חומרי הלימוד, יש צורך גם בשליטה ברמה טובה באנגלית טכנית

 

 

 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

     (נרשמים במספר מותנה) 16/11/2021 תאריך פתיחה: 

 
 
 
 



 

 

    שמורות הזכויות כל©                           המכללה למקצועות הניהול והתעשייה   -שבירו מכללת                                                             2
 :   08-6512107פקס :  08-9955918   |טלפון | 84422 מיקוד שבע באר  6  ושם ידרח'  

 
 מתכונת הקורס

  11:15 - 9:00שעות   ו'  + 19:15 - 17:00שעות  –ג'  ימי - אקדמאיים שעות לימוד 72

  מפגשים יתקיימו בסמוך למערכת שעותTeams (2 )מיקום הקורס : 

 danielle@shviro-college.co.ilת הקורס: דניאל ראך    רכז

 08-6229242 /08-9955918 .טל

 

 ואופן לימוד תכנים

במסגרת הקורס תוכלו לרכוש את הידע הנחוץ לשם בניית אתרים והפיכת טקסטים, תמונות ורעיונות לאתרים 
פופולריים ורווחיים. בסיום הקורס תדעו מהן הטכניקות השימושיות ביותר לבניית אתרים ותכירו את למצליחים, 

כנת אתרים המבוססים על מערכות תוכן התוכנות והאפליקציות הנחוצות לבוני אתרים מקצועיים. תדעו לתפעל ולת
שני אלמנטים  –קיימות כמו וורדפרס, וויקס ותהפכו מעבר לעיסוקכם כבוני אתרים להיות גם מנהלי אתרים בפועל 

 .שהיום הולכים יד ביד

  עודהת

 תעודה פנימית של המכללה.

 נושאי הלימוד

מסדי  רתים,שערכות קוד פתוח וסוגי מ DNS . רתיש ,ביבת שרת לקוחס ,בנה הרשת האינטרנטיתמ 
התקנה בסיסית של  ,הסבר כללי על הסביבה הטכנית ,וקוד פתוח CMS סקירת מערכות ,נתונים

 .וורדפרס
 .Puttyהכרת פקודות בסיסיות וניהול שרת הפיתוח דרך  ,Linux –כרות עם מערכת ההפעלה לינוקס ה 
זנת ה ,בסיסית של ערכת העיצוב המובנית יצוב ועריכהע ,יור בממשק האדמין, מושגים כללייםס 

ניהול ווידג'טים  ,ניהול תפריטים ,ניהול מדיה, הזנת תמונות וגלריות, טקסטים, הטמעת וידאו ,תכנים
 .ועוד , SEO ושימוש בפלאגינים

 הטובה בעולם. Avadaתבנית בשימוש ו כרה ה 
 Firewall: Wordfence 
 ixW: צירת דפים, תפריטים, אזורים מאובטחים באתר, יצירת יצירת חשבון והכרת פאנל הניהול. י

תחתון ועליון, -סליידרים, עיצוב גופנים, צבעים, גודל, מתן גישה למעצבים, שפות עיצוב ועוד. בר
 .שיתופים, אייקונים, הוספת תמונות, מלל. חשבונות פרמיום, דומיין ועוד

 

 מנהל מקצועי

 ענן.מחשוב תקשורת ומחשבים רשתות מומחה תשתיות  - יגאל דהן

 הקורס יועבר בשפה העברית , בחינות ומטלות והחומר הלימודי בשפה העברית – שפה

 דרישות רישום
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   זהות תעודת צילום .1
 קבלהראיון  .2

 
 מחיר הקורס ותשלום

 כולל מע"מש"ח  3900  ס:הקור מחיר
)אם סטודנט עזב את הקורס המנוי  לכל אורך הקורס 365מתנה: רישיון למיקרוסופט 

 מבוטל(
 לכל אורך הקורס בלבד₪  200לא כולל שרת פיתוח בעלות 

דמי הרישום מהווים התחייבות מצד המשתתף, יקוזזו מסך עלות הקורס  )  ש"ח 300דמי הרשמה: 
 (ולא יוחזרו במקרה של ביטול מצד המשתתף מכל סיבה שהיא

 
 תוהתחייבו הצהרה

 ההרשמה נחיותה כל לי וברורות לי ידועות וכי ל"הנ הקורס על המידע כל את קיבלתי כי ה/מצהיר ניהנ

 .קורס ביטולתנאי ו

 שתקבענה אלו לרבות , המכללה תקנות את לקיים ת/ומתחייב בקורס השתתפותי את ר/תמאש ניהנ

 .ילימוד במהלך

 תהווה ,לימודי בגיןלה למכל אחר תשלום בכל או הלימוד שכר בתשלומי עמידה אי כי ה/מסכים יהננ

 תעודות או שירותים קבלת ממני למנוע רשאית תהיה המכללה וכי המכללה כלפי שלי אישי חוב גם

 . מטעמה

 .והנכונים המדויקים, המלאים פרטי הם זה בטופס ידי על המצוינים שהפרטים ה/מצהיר הנני

 .ה עפ"י מסמך זההמכלל נוהלי לי וידועים המכללה תקנון את זה סמךבמ קיבלתי כי מצהיר אני

 .המכללה לאתר תועלינהו המכללה צוות י"ע תצולמנה אשר תמונות לפרסם מאשר נניה ✓
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 והתחייבות לתשלום טופס הרשמה
 

     11:15 - 9:00+  ו'  שעות  19:15 - 17:00שעות  –ג'  ימי  16/11/2021תאריך פתיחה : 

 כולל מע"מ ש"ח 4100  ס:הקור מחיר

 עיר                    רחוב ומספר            ת.ז    שם ומשפחה 
 

 מקום עבודה                    דוא"ל            טל נייד                               טל בבית 

 
  צרף תעודות סיום לימודיםיש ל**               מוסד לימודים                  וותק בתחום           תואר :  השכלה

              

 פרטים עבור חברות

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          שם מאשר                   פוןטל   

 תנאי תשלום ודמי ביטול

            עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ לקור הרשמתי את מאשרהנני  .1
 (הקורס במחיר גלום זה סכום)ש"ח.    300 ם על סך:ורישו טיפול דמיהנני מאשר תשלום  .2
 יינתן לאי בקורס  השתתפות את לבטלשהיא  סיבה מכל חליטאו מידהבמקרה של דחיית המועמד לקורס ע"י ועדת הקבלה , או ב .3

 .מ"בע שבירו מכללת כלפי תביעות או /ו דרישות כל לי יהיו ולא והרישום הטיפול לדמי החזר
 במפגש שהשתתפתי, לאחר בקורס השתתפותי את לבטל סיבה מכל ואחליט במידה כי לי ידוע  :הקורס עבור תשלום יתרת .4

 .במלואו התשלום את להסדיר ואני מתחייב שהועברו לתשלומים החזר יינתן לא הראשון
 בתקנון כמפורט הינם הכספי החיוב תנאי, בלבד בקשה טופס מילוי באמצעות תעשה בקורס השתתפות/הרשמה ביטול הודעת .5

 .המכללה

 :לימודים הפסקת/ ביטול של במקרה הכספי החיוב שיעור .6
 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן: .7

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -יחויב בשעות לפני המועד המתוכנן, המזמין  36על ביטול ההשתתפות עד 

 במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.
 הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד! .8

 
 אישור וחתימה מועמד פרטי:

  ___________________________ _____   חתימה:______תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

 וחתימה מועמד מחברה:אישור 
 

 _____חתימה וחותמת חברה:____________  _____________:_________שם מאשר   _תאריך:_________


