
 

 

1 

 27/4/21תאריך עדכון:          

 

מערכות ניהול תוכן בקוד שם ומספר הקורס:  

  פתוח

 גב' רותי סלומון  שם המרצה:

 הרצאה + תרגיל סוג הקורס:

 ש"ס  4:  היקף שעות                     א':         סמסטר              תשפ"ב:        שנת לימודים

 במודל     אתר הקורס באינטרנט:  
 

    לפי תיאום מראש   שעות קבלה:

                                         

  

 רציונל

אתרי אינטרנט הם הבסיס הייצוגי לכל גוף שפועל בזירה הדיגיטלית, בין אם אישי,   21- במאה ה

דרישות  עסקי או ארגוני. לפיכך, תהליכי שיווק, מיתוג, העברת מסרים וניהול ידע הפכו להיות 

ם לבעליהם. מערכות ניהול תוכן הן  ימפתח אתרי האינטרנט על מנות שאלו יוכלו להיות אפקטיבי

הפצה מהירה וקלה של   ויעילה של אתרי אינטרנט כמו גםמערכות שמאפשרות הקמה מהירה  

 תוכן.  

 

 : מטרות הלמידה

ינטרנט  אבתכנון, הקמה וניהול תכנים בכרות והתנסות עם עקרונות הניהול, תפיסות העבודה  יה

 במערכות ניהול תוכן בקוד פתוח  והפצתם

 

 :משנה מטרות

 הכרת עולם החווית המשתמש -

 יישום פרקטיקות של חווית משתמש בתכנון וניהול אתרים -

 תכנון אתר אינטרנט ומתודולוגיות שונות לתכנון  -

 מערכת ניהול תוכן  כרות עם יה -

 יצירת תכנים והתאמתם למדיום הנצרך -

 לצרכים אישיים וארגוניים   אתר האינטרנטהתאמת  -

 ט מהו תוכן איכותי באינטרנ חקירה -

 . כמערכת המובילה בעולם לניהול מערכות תוכן הכרות עם וורדפרס -

 
   :תוכן הקורסב. 

רפרט  ; התנסות אישית מעשית; מצגות בליווי הרצאה פרונטלית מהלך השיעורים:    
  פרויקט גמר;  סטודנטים ותרגול
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   :תוכן הקורסב. 

 ותרגולמצגות בליווי הרצאה פרונטלית  מהלך השיעורים:    
 

 ( תכנו שינויים בתכניתיי)  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים    
 

מס' 
השיעו 

 ר

 קריאה נדרשת  נושא השיעור 

וחוויות  תכנון  1-2
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התקנת   5
 וורדפרס 

▪ Getting Started with WordPress 
 

  –וורדפרס   6-7
 הכרות בסיסית 

▪ First Steps With WordPress 

▪ Using WordPress Themes 
 

  תבניות 8-10
 
 

 How to Create a Custom WordPress • תוספים 11-12
Widget 

    סיכום 13

 

 
 

 : חובות הקורסג. 

https://codex.wordpress.org/Getting_Started_with_WordPress
https://codex.wordpress.org/First_Steps_With_WordPress
https://codex.wordpress.org/Using_Themes
http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-create-a-custom-wordpress-widget/
http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-create-a-custom-wordpress-widget/
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 דרישות קדם:       

 
 .  HTMLקורסי אינטרנט, קורס 

 
 חובות / דרישות / מטלות: 

 נוכחות חובה

 יםהשתתפות בשיעור

 הכנת נושא לדיון בכיתה וניהול הדיון. 

 פרויקט גמר 

 

 
 :  )ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 

 20% – השתתפות בשיעורים והכנת נושא לדיון 

 80%  – פרויקט גמר

 

 


