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 אודות המקצוע והמגמה 1

, Wordpressבונה אתרים באמצעות מערכת תוכנת ה ,מפתח אתרי אינטרנטהכשיר זו מיועדת ל מגמה

 הנחשבת אחת הנפוצות בעולם.  

 

לבנות פתוחה )מערכת קוד פתוח(, המאפשרת לכל משתמש בה  "מערכת ניהול תוכן"מערכת זו הינה 

לתקן ולשנות לבדוק, הצרכים הנדרשים, כלים חדשים, תכנים ועיצובים, על פי בו תפריטים ו להוסיףאתר ו

לשימוש על רשת אתרים בצורה קלה ומהירה בריבוי שפות  Wordpress -אותה. ניתן להקים את מערכת ה

 ברחבי העולם. 

 

הוא הקלות שבה ניתן ליצור אלמנטים מורכבים באתר, כגון זה שהלקוח יוכל  Wordpressיתרון מובהק של 

 .על פי טעמו וצרכיו תובאינטואיטיביולשנות ולהוסיף תוכן לאתר בקלות 

 

מעוצב בצורה מושכת ואיכותית נותן יתרון יחסי טוב לבעליו על פני ואתר טוב הבנוי בצורה נוחה לתפעול 

, כן ייטב ומערכת זו משרתת מטרות אלה ביעילות יותר למשתמש הקצהמתחריו בשוק. ככל שיהיה זמין 

 בהיותה מערכת טובה ופשוטה לעבודה לקידום אתרים.

 תנאי קבלה 2

 שנות לימוד 12 .1

 ועדת קבלה .2

 

 

 

 אחד.כא. כל הנאמר בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדים ומועמדות 

במערכת שעות או בפרטי המקצוע. המהדורה האחרונה כפי שמאושרת בעת פתיחת  ב. ייתכנו שינויים

 קורס היא הגרסה הקובעת.
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 מבנה כללי של התוכנית ומקצועות הלימוד העיקריים 3
 

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (72) (--) (72) מקצועות תשתית

  JS  36 -- 36 התכנות בשפת יסודות .1

  36 -- 36  המערכת עם הכרות – רדפרסוו .2

  (254) (--) (254) ליבה -תורת המקצוע 

    יצירת עמודי אינטרנט סטטיים .3

CSS +HTML  

36 -- 36  

 וצד שרת צד- לאינטרנט תכנות .4

 לקוח 

4 -- 4  

  UI/UX 18 -- 18  אתרים  אפיון .5

  JQuery   22 -- 22ספריית  .6

  Php   36 -- 36שפת  .7

  MYSQL   10 -- 10 נתונים בסיסי .8

  36 -- 36   מתקדמת יחידה – וורדפרס .9

  PHP 46 -- 46מונחה עצמית בשפת  תכנות .10

  Angular 46 -- 46ספריית  .11

  (22) (--) (22) מקצועות תומכים

נגישות, קידום  – אינטרנט אתרי .12

 ותהליכי עבודה 

22 -- 22 
 

  348 -- 348 סה"כ שעות

 

 

4 
לאחר עמידה בכל דרישות  -בחינות ותעודות 

 תכנית הלימודים

 בחינות

 HTML CSS - 1 יחידה :עיונית בחינה .1

 JS -  2  יחידה :עיונית בחינה .2

 - PHP 7 יחידה :עיונית בחינה .3

 ANGULAR - 12 יחידה :עיונית בחינה .4

 אתר הקמת – וורדפרס - 3  יחידה :מעשית בחינה .5

 HTML CSS  – 1 יחידה :מעשית בחינה .6

 ללקוח אינטרנט אתר בנית:  גמר פרוייקט .7

 (Wordpress -אינטרנט )התמחות ב אתרי פיתוח תעודת גמר: תעודות

 

 

  

מבלי לגרוע מקצוע לימוד שלם  10%ניתן לעשות שינויים פנימיים בתכנית הלימודים בהיקף של עד 

 ובאישור הפקוח המקצועי 


