
הקורס המקיף להקמת
עסק לבניית אתרים בוויקס

A.B.G CREATIVE STUDIO

מטרת הקורס : 
1. לימוד בניית אתר כולל אפליקציות בלוג, אירועים, הזמנות וחנות .

2. עקרונות בעיצוב אתר.
3. הקמת עסק לבניית אתרים .

בסיום הקורס תהיו מומחים בפלטפורמת וויקס ותוכלו להתחיל עסק לבניית אתרים .
 

זה קל! כל אחד יכול! בואו נקפוץ לבריכה...

מרצה: אדם בן גיגי 
adambengigi@gmail.com:מייל
www.gdigitalmedia.com :אתר



כמות שעות: 
14 - 16 שעות 
איך מועבר: 

מפגשים באמצעות תוכנת ZOOM דרך המחשב 
אפיון הקורס: 

Online -קורס למידה מרחוק
זמני הקורס: 

הקורס יתקיים פעמיים בשבוע במהלך 4 שבועות. 
שלישי 18:00 עד 20:00 ושישי 9:00 - 11:00

משך שיעור:
שעתיים, שעתיים וחצי .

דרישות קדם: 
אין צורך בידע מקדים בבניית אתרים.

ציוד נדרש:
מחשב נייד \ נייח, מיקרופון, אוזניות, חיבור לאינטרנט,

תוכנת זום.
רמת קושי: קלה

עלות: 2500 ש"ח 

בניית אתר דוגמא שלב אחר שלב
חומר תאורטי.

ליווי בפרויקט גמר. (על התלמידים להכין נושא
לפרויקט גמר לפני התחלת הלימודים)

קבוצת וואטסאפ לתמיכה.

הקמה וחיבור של מסד נתונים לדפים דינאמים
עקרונות בעיצוב, SEO, פוטושופ, קנבה.

איך מתחברים למרקטפלייס ומקבלים לידים מוויקס?
הוספת שפה.

 
בונוס : 

אופן הלימוד:
 

סילבוס קורס



איפיון ותכנון (תאוריה + מעשי ) 
• הכרות , הצגת תוכן הקורס 

• שלבים ותהליך בבניית אתר כללי.
• שאלון לקוח

• ניתוח קהל יעד 
• הנעות לפעולה

• הגדרת השירותים של העסק ותיעדוף
• חווית משתמש באתר

• כיצד להעזר באתרים אחרים כדי לקבל השראה לאיפיון.
• הצגת דוגמאות לאיפיון וניתוחם

• שאלות ותשובות.
• הצגת איפיון אתר דוגמא

• כתיבת איפיון לאתר פרויקט
• שאלות

 
עיצוב (תאוריה + מעשי)

• ריווחים
• התאמת צבעים

• בחירת סגנון
• בחירת פונטים

• הקטנת תמונות (פוטושופ)
• עורך התמונות של וויקס

• חיפוש תמונות חינמיות באתרים חינמיים
• עריכת תמונות בקנבה

• גזירה של תמונות בקנבה 
• טעויות נפוצות בעיצוב

• הנגשה לבעלי מוגבלויות
• תרגול גזירה והקטנת תמונות

• שאלות
 
 

השעורים:



הכרת העורך (מעשי) כולל מספר שיעורים:
-תפריט ההוספה (נלמד מעשי דרך בניית האתר לדוגמא):

• סטריפים
• טקסט

• תמונות
• כפתורים

• גלריות
• וקטורים

• סליידרים
• קופסאות 

• רשימות
• טפסים 

• תפריטים
• עוגנים

-תפריט הדפים ( הוספה וניהול דפי האתר )
-תפריט עיצוב אתר (הכנת האתר לעיצוב)

-חנות אפליקציות 
-הוספת אפליקציות

-שאלות
 

השעורים:

SEO (תאוריה + מעשי)
• מחקר מילות מפתח (כלי גוגל)

• מזה SEO מקומי
• כותרת ותיאור עמודים (מעשי)

• ALT טקסט (מעשי)
 H1 H2 כותרות •

• SEO בבלוג
• הסבר כללי על פרמטרים של SEO שמקדמים אתר.

• שאלות
 



מובייל
• איך לעצב למובייל

• מסך פתיחה
• תפריט קישורים מהירים

• כפתור עליה למעלה
• עיצוב תפריט 

• הזזת אלמנטים מההדר
• החבאת אלמנטים

• עיצוב אוטומטי
• עיצוב אתר לדוגמא למובייל בשיעור

• שאלות
 
 

השעורים:

דשבורד
• תפריט ההגדרות

• אוטומציות
CRM תפעול •

• דיווח אתר לגוגל
• חיבור לתשלומים

• הגדרות שפה ופביקון
• ניהול אפליקציות – חנות, בוקינג, בלוג, אירועים.

• תרגול על כולם להתאים את ההגדרות של האתר
לדוגמא, להוסיף מוצרים ושירותים לאפליקציות וליצור

אוטומציה.
• שאלות

 
דטה בייס • הקמת מסד נתונים

• חיבור לאלמנטים באתר
• יצירת דפים דינאמים

• ניהול דטה בייס מהדשבורד
• תרגול-הקמת פורטפוליו עם דף מוצר

• שאלות
 



הקמת העסק
• יצירת תיק עבודות

• איך להכין הצעת מחיר
• חיפוש נישה של התמחות

• תמחור
• איך להצטרף למרקטפלייס

• איך מוכרים אתר?
• דברים שכדאי להמנע מהם

• לקוחות שכדאי לוותר עליהם
• שאלות

• תרגול למצוא 2 לקוחות לבניית אתר בחינם
 

השעורים:

פרויקט גמר 
• ליווי עבודה על הפרויקטים ביחד

• הצגת הפרויקטים למי שסיים
• הערכת הפרויקטים והצעות לשיפור 

• סיכום ותודות .

תרגולים :
1. לבנות את מה שבנינו בשיעור בלי להסתכל בסרטון. 

2. לכתוב איפיון לפרויקט גמר.
3. לכתוב מסמך דרישות חומרים לפרויקט גמר.

4. כתיבת חומרים לפרויקט גמר.
5. עיצוב דף בית לדסק טופ (פרויקט) 2 דוגמאות.

6. לסיים אתר לדסקטופ
7. לעצב למובייל

SEO .8
9. חיבור לדומיין

10. חיבור דטה בייס לאתר
 



הקורס הזה נבנה כדי לעזור להאנשים להיות אדון לעצמם.
בלי לימודים יקרים ובלי להיות תלוי באף אחד.

 
מאז שWIX  קיים כבר לא צריך המון ידע בתכנות ושפת

מחשב כדי להיות מעצב אתרים מוצלח .
 

כל מה שצריך זה קצת כשרון טבעי בעיצוב , במכירה 
 ואמונה עצמית. זהו.

 
זה כיף וכל אחד יכול לעשות את זה אם הוא רק מחליט.

סיכום:

מרצה: אדם בן גיגי 
adambengigi@gmail.com :מייל

www.gdigitalmedia.com :אתר
 

טלפון: 03-7225977
וואטסאפ: 0526326644

http://www.gdigitalmedia.com/

