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סילבוס קורס בניית אתרים בוורדפרס 
 
 
 

  מפגשים5: אורך הקורס
 
 
 
 

 בכדי לפתח אתרי אינטרנט מתקדמים על קורס זה מקנה לחניך את הכלים והידע הדרושים: מטרות הקורס
במהלך הקורס החניכים נחשפים לעולם אתרי האינטרנט ומכירים טכנולוגיות . WordPressגבי תשתית 

 – וכן את יכולותיה השונות של תשתית וורדפרס HTML, CSS, Javascriptנפוצות ורלוונטיות כגון 
. מהוספת תוכן ועד להתקנת ערכות נושא ותוספים לעיצוב והתאמה אישית מירבית של האתר

 
 
 
 

.  קורס זה מיועד לחסרי רקע בתכנות ובבניית אתרים:קהל יעד
 
 
 
 

כאשר כל ,  הקורס מורכב מחמישה מפגשים שבועיים במשך שלוש שעות כל אחד:מתודולוגיית הקורס
 –שיעור יכלול 

 הרצאה פרונטלית 

 דוגמאות שהמרצה מדגים בזמן אמת 

 תרגול של הסטודנטים להבנה אמיתית של החומר 
 

כתבנו את התרגולים המעשיים כך שתדרש השקעת זמן בבית , על מנת לספק ניסיון מעשי בהיקף משמעותי
הרעיון מאחורי עיקרון זה הוא לאפשר לכל סטודנט להעמיק בכל . מעבר לזמן המוקצה לתרגולים בכיתה

המלצת , נדגיש ונציין כי על מנת להגיע להישגים מיטבים. אחד מהתרגולים במידה הרצויה והמתאימה לו
 .בית הספר היא להקפיד להשלים את כל התרגולים בבית במלואם
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: תוכנית הלימודים

מבוא - 1שיעור   

 מבוא לרשתות מחשבים 

 אינטרנטמבוא ל  

 מה זה שרת אינטרנט 

 מה זה דפדפן 

 היפרלינקים 

 פרוטוקולי תקשורת בסיסיים 
o DNS 
o HTTP 

 HTMLלמתחילים  
 HTML בניית אתר ראשון ב–תרגול מעשי 

 
 

 CSS-  עיצוב אתרי אינטרנט – 2שיעור 

  עיצוב אתרים בעזרתHTMLבסיסי  

  יכולות עיצוב מתקדמות על בסיסCSS: 
o Basic selectors 
o External / Internal / Inline styling 
o Browser CSS debugging 
o Responsiveness 

 CSS עיצוב עמודי אינטרנט בעזרת יכולות –תרגול מעשי 

 
 

  ופרסום אתר האינטרנטJavascript – 3שיעור 

 JavaScript 
o יכולות בסיסיות 
o דוגמאות מתקדמות 

 פרסום אתר האינטרנט 
o פתיחת חשבון בשירות אחסון 
o העלאת התכנים לשרת האחסון 
o  רכישת שם מתחם(domain) 
o קישור שם המתחם לשרת האחסון 

 מבוא לHTTPS 
 והפיכתו נגיש לכולם" אוויר" העלאת אתר ל–תרגול מעשי 
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 בסיסי WordPress - 4שיעור 

 WCMS 

  הכרות ראשונית עםWordPress 

 WAMP 

 בנייה קבוצתית של האתר הראשון והבסיסי 
o Posts 
o Pages 
o Themes 

 WordPress בניית אתר ראשון בעזרת –בית / תרגול מעשי 

 

  מתקדםWordPress - 5שיעור 

 המשך עבודה על האתר 
o Menus 
o Widgets 
o Plug-ins 
o Media library 
o Editor 

 אוויר"כיצד מעלים אתר וורדפרס ל"? 
 WordPress המשך בניית אתר מתקדם בעזרת –בית / תרגול מעשי 

 
 
 

 

 !בהצלחה


