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 : מבוא 

 לבנות אתר אישי בקלות 

חשבת להתחיל לבנות את אתרך לבד, באופן עצמאי ? מחשבה נבונה מהמון סיבות, גם חסכון 

בעלויות, גם הכרות עם תחום רחב מאוד, וגם אם בעתיד תשכור בונה אתרים לדברים מורכבים 

ידע  לך באמת ומה אתה צריך באמת. המקצוע, ותוכל לדעת מה דרוש יהיה לך הכרות עםיותר, 

 חשוב מאוד בשוק פרוץ מאוד.

מתחיל לחשוב על איך לייצר נוכחות אינטרנטית, לבנות אתר או  –בעידן האינטרנט, כל עסק שקם 

עם איזה חברה כדאי לי להתחיל לעבוד? מה זה קידום אתרים? זאת ועוד  ?Facebookלשווק ב

  ובעלי עסקים רבים. שאלות שמטרידות את מנוחתם של יזמים

 לאתר מותאםשקלים אלפי  השקיעל חייבכמוך, אתה לא  ואנשים המעוניינים לבנות אתר למזלם של בעלי עסקים

 ( כמו וורדפרס,CMSעל ידי שימוש במערכת ניהול תוכן ) וניתן להגיע לתוצאות טובות גם באופן עצמאי .אישית

כל , באינטרנט , ללא צורך בתכנות וידע מעמיקופשוט לניהולאתה יכול להקים אתר מקצועי, מסודר שבאמצעותה 

  במהלך זמנך הפנוי.זאת 

שלך,  עסקהאתר החדש שלך ולייצר נוכחות מקוונת יפהפייה ל כיר דרך קלה ומקצועית לבנייתהזה ת בספר

 במינימום טרחה.

ידע בקוד ועם מעט מאוד ידע אם התקדמות הטכנולוגיה צצו יותר ויותר כלים המאפשרים לבנות ולפתח אתרים ללא 

 . מימיהםשעובדיהם לא כתבו שורת קוד אחת  לבניית אתרים וסוכנויותטכני, קיימות היום חברות 

ים יותר כמו תפריטים , ותתקדם לנושאים מורכבואחסון  מתחםתלמד את הבסיס של איך לבחור שם בספר זה 

 מצויןשזהו אמצעי  ,החיוניים לבניית אתר וורדפרסדברים תצורת בסיס הנתונים שלך. תשלוט בת עקביו דינמיים

 ליצירת נוכחות דיגיטלית והגדלת החשיפה שלך באינטרנט.

, שמוכנים ליצור , יזמים, ואנשים שרוצים להכיר את התחוםכדי לעזור לבעלי עסקים קטנים נכתב בעיקר הזההספר 

 .הדיגיטליולהכיר תחום חדש עם משקל גבוה מאוד בעידן אתר לעצמם, 

במחיר בר  או חינמייםרובם  – בעצמך על ידי שימוש בכלים מקוונים כל מסךליצור אתר יפה ומותאם ל יכולאתה 

 הספר נכתב אחרי ניסיון מעשי רב ובחינת אופציות רבות. השגה, 

 ועכשיו לפרק הראשון!אתה עומד לצאת למסע מדהים. 
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 ?WordPressלמה לבחור ב

, שם בחוץ ופלטפורמות לבניית אתרים CMSהמון מערכות . יש (CMS)ניהול תוכן, מה שידוע כמערכת  איוורדפרס ה

ועוד. לכל אחת יש את  (Magento) מג'נטו, (Joomla) , ג'ומלה(Wix(, וויקס )WordPress) וורדפרס : ביניהם

 המאפיינים וההתנהגויות הייחודיות לה.

CMS ליצור, לערוך, לארגן  מנהלי האתר והגולשיםשיוצרת את הבסיס לאתר, ועוזרת ל מערכת ניהול תוכןא יה

 בקוד ואלגוריתמים.ולפרסם תוכן בלי הצורך לגשש את דרכם 

 רק באמצעות שימושבלי לימודים טכניים.  –לשלוט ולנהל את התוכן באתר שלך אתה יכול  CMSבאמצעות מערכת 

אתה יכול להוסיף או למחוק תמונות ולערוך טקסט  -לות רבות. למשל אתה יכול לבצע פעו במערכת הפשוטה הזאת

 בקלות וביעילות. ולבצע עוד המון פעולות באתר שלך,

 מהאתרים באינטרנט בנויים בוורדפרס? 60-70%לבחור מתוכן, למה  CMSכשיש כל כך הרבה 

 

 התאיםהיכולת ל
יכולות ליצור כאבי ראש גדולים בהמשך הדרך ככל נראות כבחירה פשוטה, הן בעוד שפלטפורמות רבות כוויקס 

 שהעסק שלך גדל.

ושאלפי מפתחים מסביב לעולם וחינמי לכולם "קוד פתוח". זה אומר שהקוד זמין  מערכתוורדפרס הוא מה שידוע כ

ס על בסיפוטנציאל בלתי מוגבל למה שאתה יכול לעשות  ותשמעניק והרחבות, (Widgets) , ווידג'טיםתוספיםיוצרים 

 מערכת וורדפרס.

ופיתח לזה  דומה גם, מישהו שהיה לו את הצורך לדבר כזה אושיש  סביר מאוד להניחאם אתה יכול לחלום את זה, 

 בטוח שיש מישהו שיכול לבנות לך את זה בצורה שתתאים לאתר שלך, ובמחיר סביר, לעומת -ובמקרה ולא תוסף, 

עדכונים ואפיונים חדשים שנוצרו על ידי צוותי המפתחים הביתיים משחררות רק שהם  –וויקס כמו  - תוכנות אחרות

 שלהן.

 

 מהו העתיד של העסק שלך?
 אתה לא מסוגל לענות על השאלה הזו היום, אבל חשוב לתכנן קדימה לקראת כל מה שהעתיד עלול להביא.אולי 

 שלך בעתיד?  האינטרנטתרצה למכור מוצרים באתר האם 

  ? ויכלול צוות שכותב ומפרסם תוכןהאם הבלוג שלך יגדל 

ואלפי אנשים יבקרו  לוויראלימתקדם יותר כשהתוכן יהפוך  אחסוןמהירות האתר שלך עם את  שדרגאולי תצטרך ל

 באתר שלך מדי יום?

האם תהיה אפשרות למכירת חברות עבור תוכן מיוחד? אולי תרצה להתרחב לכלל העולם ותרצה אתר בכמה וכמה 

 שפות?

 קשים יותר/, ושיהיו בלתי אפשרייםבקלות יחסית וילר: כל אלה הם דברים שוורדפרס יכול לעשותאזהרת ספ

 מערכות קוד סגור.ב

אמנם אולי עכשיו תצטרך רק אתר פשוט, אבל החלטות חכמות היום יכולות לחסוך המון זמן וכסף בעתיד שלך. 

תבין מאוחר מדי שאתה צריך תכונות הוא לבנות את האתר שלך מחדש לגמרי, כש רוצההדבר האחרון שאתה 

 בשביל צרכים נוספים בעתיד.מתקדמות יותר 
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 התאמה אישית ללא גבולות
תוספים, ללא גבולות, דרך הוספה של התאמה אישית  תמאפשר -מעצם היותה מערכת בקוד פתוח  – וורדפרס

ככל שהידע שלך בתכנות רחב יותר . CSS-בשיטות מתקדמות יותר כמו עריכה של קוד ה, וגם מותאמות ותבניות 

 אבל למזלך גם ללא ידע בתכנות ניתן לעשות דברים מעולים. –תוכל לבצע דברים ככל העולה על רוחך 

 יש גם המון משאבים באינטרנט שיראו לך איך לבצע כמעט כל שינוי באתר הוורדפרס שלך אם אתה נתקע.

אתה יכול למצוא עשרות אלפי תבניות חינמיות ברשת,  ,לאחר ההתקנה עם וורדפרס בנוסף לערכות הנושא שבאות

הרבה מתוכם מתאימות גם לעברית, ובנוסף חברות רבות מפתחות תבניות ומוכרות אותם במחירים נוחים מאוד, 

בעברית, שכל אחת עם גרסאות הישראלית, שפיתחה כעשרה תבניות שונות  POJOביניהם חברות ישראליות כמו 

 .מצוינת, ואלו תבניות באיכות שונה בתחום יםמתאימה לאתר

לעסקים המתאימות  תבניותמכל רחבי העולם יוצרים מגוון של  היא מערכת קוד פתוח, אנשים וורדפרסשוב, בגלל 

חלקם עושים זאת כתרומה לקהילה, וחלקם עושים זאת ממניעים כלכליים, למשל  ואתרים מסוגים שונים, שונים,

 למשל: יש מגוון כל כך רחב של תבניות, .’וכו בתשלוםמתן שירותי תמיכה, עדכונים  כמו ממכר תבניות בתשלום,

 ועוד המון. , נדל"ן, מוזיקהאפ-סטארטמסעדנות, ם בתחום האופנה, יעסקיאתרים ל ייעודיותתוכל למצוא תבניות 

נשים מתלוננים על לבחור מתוכם, ולעתים קרובות אמספר מוגבל של ערכות עיצוב יש לפלטפורמות דומות ו Wix-ל

 כך שרוב האתרים שנבנים עם השירותים האלה נראים אותו דבר, או דומים מאוד.

 האתר שלך בהחלט יכול להיות בולט יותר.וורדפרס עם , ברשתכשיש כל כך הרבה תחרות 

מוכן להתחיל ולבנות אתר עם וורדפרס שהוא מותאם אישית באופן בלתי מוגבל ומסוגל אחרי הקדמה ארוכה, 

רות ביצירת האתר החדש והיפה שלך עם ולצמוח יחד עם העסק שלך? בפרק הבא נכסה את העלויות הקש

 וורדפרס. קדימה!
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מתחילים, העלויות והשירותים השונים שתצטרך )וכמה שאולי פשוט 

 תרצה(
 

 .מדהיםתקציב קטן הוא לא מה שאמור להפריד בינך ובין אתר 

לארוחת ערב, אתה יכול לבנות אתר וורדפרס מעוצב להפליא. חלק מהעלויות  לצאת לך משיעלה בסכום נמוך יותר

 יהיו נחוצות רק כשאתה מתחיל עם האתר שלך, בעוד שאחרות יכולות לחזור כל שנה. ללוה

היא הרכישה של  הרכישה שאתה באמת חייב לבצעבסך הכל, העלות של השימוש בוורדפרס היא מינימלית יחסית. 

 האחסון והדומיין.

 (דומייניםשמות מתחם )
כל כך  כדאי. חשוב לבחור את הדומיין שלך בחוכמה, בגלל שזה לא הדומיין שלך הוא למעשה הכתובת לאתר שלך 

 בהמשך הדרך. כשהאתר גמור לשנות אותו

 -לדומיינים יש מגוון סיומות או כתובת רשת.  URLמונחים אחרים לדומיין יכולים להיות 

הסיומות לישראל .  co.il.לרוסיה או  ru.או סיומת שמיוחדת למדינה ספציפית כמו  com, .net, .org, .edu, .info.כמו 

 האלה נקראות סיומות דומיין.

 

 מה עם סיומות האינטרנט החדשות ההן?
 tech, .me, .website.האפשרויות הזמינות לסיומות דומיין התרחבו, והרשת הוסיפה סיומות ייחודיות לדומיין כמו 

 !ninja.או  beer.מספר דוגמאות אחרות. אתה יכול לקבל אפילו סיומת עם ועוד 

מגיעות בעוד שסיומות הדומיין האלה יכולות להיראות משעשעות ומיוחדות, ולפעמים גם להיות זולות יותר, הן לא 

 CO.ILאו  com, .org .net.עם אותן יוקרה ואמינות משתמעת של סטנדרט הזהב של הסיומות 

 לעסק שלך אם זה גורם לו להיראות פחות מקצועי. זיקוחד יכול להמשעשע ומי

 בעת רכישת דומיין חדש, חשוב לבחור סיומת שתואמת את מטרת העסק/מיזם שלך.

 לכל סיומת ישנה משמעות. למשל :

 נועדה לארגונים - org/org.ilסיומת 

.com/co.il – חברות ועסקים 

.gov .לאתרים ממשלתיים 

.edu – מכללות ואוניברסיטאות 

 בחירת שם לדומיין
 .ואתה לא מוצא משהו חלופי החלק הזה יכול להיות כיף גדול, או כאב ראש איום אם שם הדומיין שרצית כבר תפוס

היא  עיקריתההגבלה ה .שם הדומיין שלך יכול להיות שם העסק שלך, השם שלך, או משהו אחר לגמרי. זה תלוי בך

הנוכחי,  הבעלים במידה וכן, תוכל לנסות ליצור קשר עם. נרכש כבר ע"י מישהו אחרה אם הדומיין שאתה רוצ

 או בעייתי מאוד.למרות שלעתים זה יכול להיות יקר 
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 נקודה למחשבה
בתאוריה, בחירת שם לדומיין היא מטלה פשוטה. זה צריך להיות קצר, שנון, קל לזכירה ולאיות, ולהעביר את המסר 

 של העסק.

 שעשית עבודה מצוינת ועכשיו אתה מוכן לרשום אותו.בוא נניח 

 הסתכל שוב, והתייעץ. עצור ! -לפני שאתה רץ לרכוש אותו 

תבחן את הדומיין שלך לעומק יותר, יכול להיות שהוא לא קריא, יכול להיות שצירוף המילים בו נותן משמעות 

ון, ויכול להיות אפילו שהמשמעות שלו שונה אחרת, יכול להיות שיהיה לך מאוד קשה לאיית אותו לאדם אחר בטלפ

 ממה שהתכוונת.

ניסה למכור את הדומיין שלו במשך יותר הבעלים  –לא לסטוקרים  –, אתר למורים Teacherstalk.comלדוגמה, 

שמות דומיין  21משנה. אני חושב שהם הבינו את הטעות שלהם אחרי שהם הופיעו במאמר של ביזנס אינסיידר, "

 ."שנשמעים ממש לא חינוכיים

תשאל חבר כנה מה דעתו לפני ובעיניים של ילד,  הדומיין שבחרת ת שם העסק שלך לרגע. תסתכל עלאז שכח א

 שאתה מוסיף את הדומיין החדש שלך לעגלת הקניות.

 

 כמה עולה דומיין?
איזו סיומת תלוי שקלים לדומיין ישראלי.  50-80וכ  -לדומיין בינלאומי 10$בסביבות דומיין חדש לגמרי יעלה רישום 

כל עוד אתה רוצה שהוא ישאר  – תצטרך לחדש אותו מידי שנהשים לב ש .לרכוש אתה בוחרובאיזה רשם מיין דו

 למספר שנים מראש.את הדומיין , וישנה אופציה לרשום בבעלותך

פירושו דומיינים  ותיקים"לעלות מאות או אפילו מיליוני דולרים. "יכולים  "חזק"ותיקים או דומיינים עם שם דומיינים 

, ופופולאריות , וותק זה יכול להועיל לקידום האורגני של האתר במנועי חיפוששתמש בהםהשמישהו כבר קנה והוא 

יש אנשים רבים ש"החנו" את הדומיינים שלהם בתקווה לעשות מהם הרבה כסף כשמישהו שמספיק רוצה  האתר.

 את שם הדומיין הזה יופיע.

 ים האלה תלוי בגורמים רבים שכוללים את גיל הדומיין ומילות מפתח.המחיר לדומיינים המיושנ

 הנה כמה דוגמאות לדומיינים מיושנים שנמכרו בהרבה כסף:

• SEO.com2007-: נמכר עבור חמישה מיליון דולר ב 

• Beer.com2004-: נמכר עבור שבעה מיליון דולר ב 

• Hoteld.com2001-מיליון דולר ב 11-: נמכר עבור כ 

 

 WHOISפרטיות 
כשאנשים, עסקים, ארגונים וממשלות רושמים שמות דומיין, כל אחד מהם צריך לספק מידע לזיהוי וליצירת קשר, 

 "WHOIS: שם, כתובת, אימייל, מספר טלפון. המידע הזה נקרא הרבה פעמים "נתוני שמכיל בין השאר 

 ניתן לברר פרטים על כל דומיין. http://who.is למשל באתר  .חשופים לכל –נתונים אלה 

WHOIS  למעשה שאלה הוא לא ראשי תיבות, למרות שזה נראה ככה. למעשה, זו 

 Who is ?מי אחראי לשם הדומיין או לכתובת ה ,-IP? 

ניתן לרשום את הדומיין בצורת רישום "פרטית" וככה לא יהיה ניתן לראות מי בעלי הדומיין בחיפוש כזה. דבר זה 

מוצע על ידי רוב חברות האחסון והרישום הדומיינים במעמד הרישום, אך בדומיינים ישראלים בדומיינים ישראליים 

ין היא לעתים בחירה נבונה אם אין לך כתובת ספציפית ( לא ניתן לבצע רישום בפרטיות. פרטיות לדומי co.il)כגון 

 לעסק ואתה לא רוצה שיוכלו לחפש את כתובת הבית שלך. 

http://www.businessinsider.com/21-domain-names-that-sound-really-inappropriate-2013-3?op=1/#n-island-sells-you-only-the-best-pens-of-course-the-domain-could-also-be-read-as-penislandnet-1
http://www.businessinsider.com/21-domain-names-that-sound-really-inappropriate-2013-3?op=1/#n-island-sells-you-only-the-best-pens-of-course-the-domain-could-also-be-read-as-penislandnet-1
http://who.is/
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אתה מקשה על יצירת קשר עמך , לעיתים אנשים מעוניינים ליצור קשר עם בעל כשאתה רושם דומיין בפרטיות, 

 דומיין מסויים, למטרת רכישה או הצעה עסקית ועוד. 

 

 אחסון
הוא מה שמאפשר לקוד ולקבצים בשרת לאתרים. אחסון  שטח דיסק בשרתשמספק רשת הוא השירות ב אחסון

 להופיע ברשת האינטרנט. שמרכיבים את האתר שלך 

בעזרת שירות אחסון  לשרת אותוכשאתה מקים אתר ורוצה שאחרים ייראו אותו, אתה צריך לפרסם )או להעלות( 

 ברשת.

 איך אחסון עובד?
ברשת פועלים כך שהם מאחסנים את קבצי האתר שלך במחשבים חזקים )שרתי רשת( שמחוברים שירותי אחסון 

 לרשת מהירה מאוד.

כשמישהו מקליד את כתובת האתר שלך, האינטרנט מתחבר לשרת הרשת שמאחסן את קבצי האתר שלך ואז 

 את דפי האתר שלך.מעביר את המידע של האתר בחזרה למחשב של אותו אדם. משם הם יכולים לגלוש ולראות 

 

, באמת, עם יד על  CodeHostingבמידה ובחרת לאחסן ב  : הערה

 הלב, אתה מסודר.

עמודים פרק "ולהמשיך ב, 51לעמוד אתה יכול לדלג עד  

  ".ופוסטים

 

תוכל לגלול עד לסוף הספר שם תראה את ההצעה המשתלמת ביותר  –במידה ולא 

כולל: עבור כל מה שנדרש לאתר וורדפרס ומפורט בספר זה  -לרוכשים של ספר זה 

המומלצת בהמשך  JOPO דומיין לבחירתך, אחסון ייעודי ומותאם, תבנית פרימיום של

  בספר זה. שלא מפורט עליהםהספר , ועוד תוספי פרימיום נוספים ויעילים 

 

 כמה האחסון עולה?
ש"ח  50נע בסביבות ה  מחיר ממוצע של חבילת אחסון סטנדרטית בישראל תלוי בסוג האחסון שבו אתה משתמש,

  לחודש. במידה והאתר שלכם פונה רק לקהל יעד הישראלי, מומלץ לאחסן את האתר בשרתים בישראל.

והמחירים שלהם יכולים להשתנות מאוד. שלושת הסוגים העיקריים אחסון, שירותי יש שלושה סוגים עיקריים של 

 .פרטים ם (, ושרתיVPS)מהמחיר הנמוך ביותר לגבוה ביותר( הם אחסון משותף, שרתים פרטיים וירטואליים )

 

 אחסון משותף
-רמספר אתרים מאוחסנים על אותו שרת )אותו מחשב סופהעקרון הוא שלאתר סטנדרטי בודד לרוב זה יספיק, 

 מהירה שהוזכר למעלה(.-מהיר עם רשת סופר
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ואתה מוגבל בהתאם הוא קצת כמו לשכור דירה בבניין. אתה מקבל מקום וכתובת משלך, אחסון משותף הוא 

ואם יש בעיה או פרצת אבטחה באתר אחר, יכול להיות שגם אתה בסיכון. כמו כן כל שהבניין מספק לך.  למשאבים

 בדיוק כמו מגורים בבניין משותף. המשאבים מתחלקים בין האתרים.

לאתר תדמית סטדרטי זה לגמרי יספיק. הרי אין לך  בגלל שאתה חולק את המשאבים, זו האופציה הזולה ביותר.

אתר עם אלפי כניסות יומיות, ואתה לא צריך המון מקום כדי לאחסן את הקבצים. לכן האופציה הזו יכולה להיות 

 מצויינת.

 

 (VPSוירטואליים )שרתים פרטיים 
VPS .הוא יקר יותר מאשר אחסון משותף, אבל הוא נותן לך יותר שליטה על סביבת האחסון 

יספיק לכך שיתופי , אחסון vpsאין צורך בשימוש בשרת  –לאתר תדמית סטנדרטי, או אתר חנות בתחילת דרכו 

 לגמרי.

 שבון מקבל יותר שליטה.אתרים מרובים עדיין מאוחסנים על אותו שרת, אבל כל ח vpsבשרת 

 ובמקרה הזה יש לך שליטה על הקומה לעשות בה כרצונך.בבניין, קומה שלמה זה יותר כמו לקנות 

 אתה יכול לבחור איזה תוכנות להריץ, וזה נותן גמישות מסויימת.

 VPSעם כמות גולשים סטנדרטית אין שום הצדקה לאחסון בשרת  אבל שוב, לאתרי תדמית ואתרי חנות בודדים

 

 פרטיים.שרתים 
יש לך שליטה מלאה על השרת שלך. זה כמו לרכוש זה למעשה שרת שלם, שכולו שלך. הוא לא מחולק בין אנשים ו

 את כל בניין הדירות לעצמך ולהיות בשליטה מוחלטת על אילו תוכנות להריץ, כמה אתרים לאחסן, וכו'.

 

 אחסון מנוהל בוורדפרס
מספר ספקי שירותי אחסון אתרים להציע את מה שנקרא "אחסון מנוהל הפופולריות של וורדפרס גרמה ל

האחסון זהה לכל תוכנית אחסון ו שברוב חברות האחסון שמציעות את זה מדובר בגימיק שיווקי. בוורדפרס". בעוד

 .)לעתים פי שניים או יותר מהמחיר של אחסון משותף רגיל(יקר יותרהמחיר  אם כי משותף אחרת,

למשל אחסון בשרת שעבר התאמה נכונה  –ישנם חברות שאכן מציעות אחסון מנוהל בוורדפרס עם ערך מוסף 

 בה מוצע אחסון לקוראי ספר זה( – CodeHostingיותר עבור וורדפרס. )כמו 

שבו כל הצדדים הטכניים של הפעלת וורדפרס מנוהלים על ידי המארח. זה  אחסון מנוהל בוורדפרס הוא שירות

 ועוד.ל אבטחה, מהירות, עדכוני וורדפרס, גיבויים יומיים, משך הפעילות ללא תקלות, כול

הרעיון מאחורי אחסון מנוהל בוורדפרס הוא להציע חוויה נטולת טרחה עם תמיכה איכותית, כך שתוכל להתרכז 

 בניהול העסק שלך.

 

NameServer  
Nameserver וזר, ככה למעשה יחידות קצה ברשת האינטרנט הינו פרוטוקול המאפשר גישה לבסיס נתונים מב

 לשמם האמיתי בזמן ההתקשרות. - לתרגם שמות מתחםיכולות 

 172.217.16.164" היא למעשה  googleהכתובת של אתר " –למשל 

? אנחנו מעדיפים להכנס לכתובת 172.217.16.164נכון שלא היה לכולנו נוח לזכור ולהכנס לאתר על ידי כניסה ל 

 , ככה יותר נוח לנו גם לזכור את כתובת האתר. google.com כמו
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 למעשה גורם לכך. nameserverשל האתר. ו  ipבדיוק לשם כך קיימים שמות דומיין, שהם מפנות לכתובת 

 A, או באמצעות הפניה אחרת כדוגמת  nameserverברגע שביצעת רכישה לדומיין, תצטרך לכוון אותו באמצעות 

record שעות להתבצע. לרוב בדומיינים בינלאומיים זה קורה מהר  48שמרגע ביצוע ההפניה לוקח לה עד , שים לב

 הרבה יותר מאשר בדומיינים ישראלים.

 

 תכנן קדימה כך שתוכל להתחיל ולבנות את האתר שלך מיד
היום . חיכיתי עד הפעלת הניימסרבריםבפעם הראשונה שהתחלתי לבנות אתר, לא ידעתי על זמן ההשהיה של 

 שבו התכוונתי ליצור את הבלוג הראשון שלי בוורדפרס כדי לקנות את הדומיין ואת חבילת האחסון שלי.

פיניתי את סוף השבוע כדי לעבוד על זה וכשסוף סוף הבנתי למה האתר החדש שלי "לא עובד", נרתעתי מכך שאני 

 שהדומיין יתעדכן!שעות עד  24לחכות עד  ךצרי

 כדאי מאוד לרכוש את הדומיין כבר ברגע התחלת העבודה על האתר.! ךתן לזה לקרות ליאל ת

 עלויות )אופציונליות( אחרות
יש עוד מספר דברים נוספים שאולי תרצה לרכוש שיהפכו את בניית האתר שלך לקלה יותר, ושיכולים ליצור אתר 

 , מונות רישיונות לת, )תבניות( בעל מראה מקצועי במהירות ובפשטות. אלה הם ערכת הנושא

 ( , על דברים אלו נדבר בהמשך. plug-insתוספים)ו
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 תבניות
היא סט של הוראות עיצוב שמשנות את מראה האתר שלך, הן מספקות את כל העיצוב הקדמי )שמוצג  תבנית

 אתר הוורדפרס שלך.ב( גולשיםל

מגיעות עם צבעים, פונטים,  תבניותלעתים גם את הסידור שלו. ומשנה את העיצוב של האתר שלך,  תבנית

ישנם תבניות שאפילו מגיעות עם תוכן לדוגמא, ומוסיפות פונקציונאליות מסוימות באתר  ומאפיינים מובנים נוספים.

או "הוסף אומן" שאלה למעשה  כגון "הוספת שיר" שלך. למשל ישנם תבניות למוזיקאים, שמוסיפות הרחבות

לארי בעיקר בתבניות של נדל"ן, בהם תוכל לראות פוסטים עם שדות פוסטים מותאמים לסוג התוכן. הדבר פופ

 מואמים לפרסום דירות, משרדים ועוד.. ואפשרות לביצוע חיפוש לפי נתונים מסויימים.

ישנם תבניות שמגיעות מעוצבות וכל מה שתצטרך הוא להחליף את התוכן והתמונות לתוכן שלך, תוכל לבצע עוד  

 בר האתר שלך יקבל צורה טובה ויתחיל מנקודת התחלה מצויינת.התאמות של צבעים וכו' וכ

ובכמה לחיצות בודדות אפשר להעלות ולהתקין אותן. אם אתה לא בטוח איך לסדר  zipמגיעות כקובץ  התבניות

 היא דרך מצוינת להתחיל. תבניתולעצב את האתר שלך, אבל אתה רוצה מראה מטופח, 

 חינמיות לחלוטין, וישנם תבניות שעולות כסף. ישנם אלפי תבניות ברחבי הרשת שהם 

ניתן למצוא אלפי תבניות פרימיום בתשלום. וישנם המון אתרים עם  - Themeforest.com למשל ביער התבניות

 איכותיות בחינם.תבניות 

 -חשוב לוודא שהתבנית תואמת לגרסת הוורדפרס הנוכחית שלך, ושהתבנית מקבלת עדכונים מהיוצר שלה. בנוסף

התבניות שלה הם  pojoהחברה נקראת  –ישנה חברה ישראלית שמפתחת תבניות ואני ממליץ עליה בחום 

 האתר וגם מבחינת העדכונים השוטפים. עיצובבעברית ובאנגלית והם מצויינות, גם מבחינת הקוד ו

http://pojo.co.il : או באתר הבינלאומי http://pojo.me  

 תבניות בת
תבניות בת הן תבניות שמקבלות את המאפיינים שלהן מתבנית אחרת, תבנית האב. בתבניות בת משתמשים 

תבנית וורדפרס קיימת מבלי לאבד את היכולת  שנותבדרך כלל כשרוצים להתאים את האתר שלך באופן אישי או ל

 לשדרג את התבנית הזו.

 היום כמעט כל תבנית מגיעה עם תבנית בת, צריך למעשה להתקין גם את תבנית האב וגם את תבנית הבת.

  ועוד. –ולהפעיל את תבנית הבת. המטרה של זה היא לשמור על שינויים שיבצעת למקרה של עדכון תבנית אב 

 מכילה את השינויים וההתאמות היחודיות באתר שלך.מעניקה לעיצוב את השלד שלו, ותבנית הבת  תבנית האב

 חשוב מאוד לעבוד בתבנית בת. 

 תוספים/פלאגינים.
הייתרון הגדול של מערכת וורדפרס הוא שהיא מערכת בקוד פתוח, וכל מתכנת יכול לפתח לה הרחבות. אלה 

 למעשה פלאגינים/תוספים.

שלאחר התקנתו והגדרתו, האתר שלך הופך למעשה לחנות  woocommerceוסף וורדפרס בשם למשל ישנו ת

 וירוטאלית. כולל מוצרים, סל קניות, ועוד. 

וורדפרס הבסיסית, והם יכולים להוסיף דברים מערכת פלאגינים הם דרך נהדרת להרחיב את הפונקציונליות של 

ן, שהרי יכול להיות פלאגין שהוא מגיע עם קוד זדוני, או פלאגין מעולים. חשוב מאוד להזהר ולא להתקין כל פלאגי

 שכבר לא מעודכן ולא נתמך. 

יש המון תבניות שמגיעות עם דרישה להתקנה של תוספים מסויימים, שאלה תוספים  - בזמן התקנת תבנית

דרישה להתקנת שהתבנית צריכה בשביל חלק מהפונקציונאליות שמגיעה איתה. למשל הרבה תבניות מגיעות עם 

 . צור קשר  ם, כגון טופס, שזהו תוסף מעולה ליצירת טפסי contact form 7תוסף בשם 

http://pojo.co.il/
http://pojo.me/
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חשוב מאוד לא למהר להתקין פלאגין בשביל  . חלקם חינמיים וחלקם בתשלום. אלפי פלאגינים זמינים,עשרות יש 

מי אבטחה וגם מטעמי זמן עדיף לעשות בלי. גם מטע –כל דבר, ומה שאפשר לעשות בלי התקנה של פלאגין 

לא צריך  אבל שידרשו עדכונים בעתיד, טעינת האתר ועוד. הרי כל פלאגין זה עוד קבצי קוד שמתווספים לאתר.

שזה תוסף שמאפשר  yoastישנם פלאגינים שלא כדאי לוותר עליהם בשום אתר. כמו וחשוב לציין ש –להרתע מכך 

ועוד דברים רבים שמסייעים בקידום והצגת  ,מילות המפתח של האתרלנו לערוך את תוצאות החיפוש ולהגדיר את 

 האתר במנועי חיפוש.

עדכונים אחרונים, ואם אפשר, תמיכה ולחפש בדוק את הביקורת שמתקינים פלאגין שאנו לא מכירים, חשוב ל

 מהמפתח.

 מאגרי תמונות
ות הרבה יותר מקצועי. אתה יכול לרכוש הרשת היא מקום ויזואלי מאוד ותמונות יפהפיות גורמות לאתר שלך להירא

ולהשתמש בהן באתר שלך. הרישיון נותן לך זכות להשתמש  Shutterstockחבילה של תמונות מחברה כמו 

 בתמונות האלה איך שתרצה.

 .pixabayבנוסף יש המון אתרים עם מאגרי תמונות חופשיים לשימוש. כגון 

יפוש של גוגל. פעמים רבות התמונות האלה מוגנות לעולם אסור לך להשתמש בתמונות שאתה מוצא בח

יוכלו לאתר את הפרת הזכויות בקלות רבה ועלולים  בזכויות יוצרים ואתה מפר את החוק על ידי שימוש בהן.

 להגיש נגדך תביעה משפטית על כך.

 בשלב הבא אנחנו מתקינים את וורדפרס! קדימה!

ופשוט. ברוב הפעמים ההתקנה היא תהליך פשוט והיא לוקחת פחות  להתחיל עם וורדפרס הוא דבר שידוע בהיותו מהיר

 מחמש דקות. 

חברות אחסון אתרים רבות מציעות כיום להתקין את וורדפרס באופן אוטומטי עבורך, כך שהוא יימצא בלוח הבקרה 

 בפרק הזה. כשאתה מתחבר. אולם, אם אתה רוצה להתקין את וורדפרס בעצמך אני אכלול גם הוראות התקנה ידניות
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 התקנה

 התקנה אוטומטית
אתה יכול למצוא את התוכנות האלה בחברת  התקנה אוטומטית של וורדפרס.תוכנת רוב חברות האחסון כוללות 

 האחסון או בלוח הבקרה.

חפש את  - ךהאחסון של שלממשק לוח הבקרה ב

אחת מהתוכנות הבאות כדי שתתקין את וורדפרס 

 באופן אוטומטי עבורך:

1 .MOJO Marketplace 

2 .Softaculous 

3 .QuickInstall  

4 .installatron 

כשאתה פותח את התוכנות האלה לצורך התקנת 

וורדפרס, תצטרך לענות על מספר שאלות כמו מה 

 הדומיין שלך, מה שם האתר, ויצירת שם משתמש.

 לראות מסך הדומה לזה שלמטה. קודם תצטרך

 

 

תובת אינטרנט( עם התפריט הנפתח משמאל. אתה בוחר את הדומיין שלך ואלא אם אתה כאן אתה בוחר איזה דומיין )כ

 .ריק מתקין לתיקיית שורש ספציפית, תשאיר את החלק המוקף בכחול

את  directoryבמקוםתצטרך להכניס  mysite.com/wordpress –במידה ואתה מתקין את האתר בספריה מסויימת למשל 

wordpress 

כמעט כל ההתקנות האוטומטיות יכללו את האופציה הזו, ואני מדבר על זה כאן כדי שלא תרגיש מבולבל בגלל החלונית 

דומיין בדיוק מהסיבה הזו, מבלי להבין -הזו או שתרגיש מחויב למלא אותה. אני התקנתי בטעות את וורדפרס על תת

היא משהו שרק לעתים נדירות תרצה לעשות ללא סיבה  directory/שיכולתי להשאיר את זה ריק. התקנה עם סיומת 

 .בדומיין הראשי שלך מוצדקת, ואני מציע להשאיר את החלק הזה ריק ורק להתקין את וורדפרס

בחלק ממערכות אחרי שתלחץ על "הבא" תמלא כתובת מייל תקפה ותיצור שם משתמש כדי להתחבר לוורדפרס. 

ור באימייל כדי לקבוע את הסיסמה שלך, אז תוודא שכתובת האימייל שולחת לך קישהמערכת , ההתקנה האוטומטית

. קח בחשבון שאם אתה צריך לקבל מייל מהמערכת, ייתכן והוא יגיע לתיקיית הספאם בתיבת הדואר שלך מאויתת נכון

 שלך.

 

 

 זה פחות או יותר הכל!
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ומשלים את הפרטים שצריך, שאתה בוחר את שם המשתמש שלך ולוחץ על "הבא" או על "התקן עכשיו", ברגע 

 תוכל לסיים את ההתקנה.

 admin-Domain.com/wp-http://Your –דף ההתחברות למערכת וורדפרס נמצא כברירת מחדל בכתובת 

תחליף לכתובת הדומיין שעליה  Domain.com-http://Your, שאת  /admin-wpלתיקיה  מהדפדפן תגשכלומר 

 התקנת את וורדפרס. 

 התקנה ידנית : 
 FTP, אבל עדיין תהליך מהיר יחסית. אתה תצטרך להיכנס לאתר שלך דרך ארוכההתקנה ידנית היא קצת יותר 

תצטרך להעלות את קבצי  FTPלאחר התחברות ל ל האחסון שלך, . אלה נמצאים בפאנMySQL-ליצור מסד נתונים ו

  המערכת של וורדפרס. אותם ניתן להוריד מכאן :

https://he.wordpress.org/releases/ 

 תם במחשב שלך. כמובן שתוריד את הגרסה העדכנית ביותר. ולשרת תעלה את הקבצים לאחר שחילצת או

במידה ואתה צריך לבצע פעולה זו אנו ממליצים לך ליצור 

 קשר עם ספק האחסון שלך , אשר יכול לסייע לך בכך.

 התחלת עבודה עם וורדפרס 
יש מספר מאפיינים שתרצה להסתכל עליהם באתר שלך 

 כשאתה מתקין את וורדפרס לראשונה.

יבקש ממך כשאתה פותח את וורדפרס בפעם הראשונה, הוא 

להתחבר. תכניס את שם המשתמש ואת הסיסמה שבחרת 

 , ותלחץ "התחבר".תהליך ההתקנהב

זה יוביל אותך ישר ללוח הבקרה שלך בוורדפרס, העמוד בו 

 כל הקסם מתחיל להתרחש!

 

 

http://your-domain.com/wp-admin
http://your-domain.com/
https://he.wordpress.org/releases/
https://he.wordpress.org/releases/
https://he.wordpress.org/releases/
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 Radiantכתוב " בדוגמא בתמונהאם תלחץ ליד אייקון ה"בית" )

Themeוביל אותך " אבל אתה תראה את שם האתר שלך( זה י

 לפתיחת האתר שלך!

כברירת כבר תהיה שם תבנית הוורדפרס האוטומטית שהותקנה 

ותוכן אוטומטי שהתווסף ע"י התבנית/ההתקנה הבסיסית של מחדל, 

. זה לא ממש מרשים, אבל עשית דרך ארוכה ואתה מתקדם וורדפרס

, וכבר עכשיו למעשה יש לך אתר בצעדים גדולים לסיום האתר שלך

 פעיל!

 

 מספר אפיונים חשובים
 לפני שאתה מתחיל, יש כמה שינויים שנרצה לבצע.

בעוד שתבנית ברירת המחדל של וורדפרס היא בסדר, זה השלב שבו 

, אבל היא תבנית אישית מותאמת. אומנם לא חייב נרצה להעלות 

 עוזרת לך להגיע לפרויקט גמור ובעל מראה מקצועי הרבה יותר מהר.

למודל העסקי ולצורכי התוכן שלך, והורד תמצא תבנית שמתאימה 

 תוכל למצוא תבניות שזמינות להתקנה את קובץ הזיפ למחשב שלך.

 על ידי לחיצה על  –גם ישירות ממשק הניהול שלך 

appearance –>theme -> add new  

  –או במערכת בעברית 

 < הוסף חדש-< תבניות -מראה 

 

 להתקנה ישירות ממשק הניהול.מגוון רחב של תבניות חינמיות שזמינות 
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 לאתר תבנית עלאתה
ותבחר "תבניות" )מוקף  בתפריט הצד תגלול עד ל"מראה"

 בכחול משמאל(.

זה יוביל אותך לפאנל התבניות, שם תוכל להעלות את קובץ 

הזיפ עם התבנית החדשה שלך. אל תפתח את הקובץ לפני 

 שאתה מוסיף אותו לוורדפרס.

מוש בוורדפרס. בכל פעם שאתה בשי חשוב שתתרגל לכך

מוסיף תבנית, או תוסף אחר לאתר, אתה תעלה אותם 

 דחוסים. zip כקובצי

 .לחץ על "הוסף חדש" והעלה את התבנית שלך

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברגע שההעלאה הושלמה, הפעל את התבנית שלך.
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תבנית האב, ולאחר מכן להעלות את אני מקווה שבחרת תבנית שבאה עם תבנית בת, עדיף להעלות קודם את 

  תבנית הבת. שכמובן תבנית הבת היא זו שצריכה להיות מופעלת.

 

 לך בתפריט השמאלי קישור שקשור לתבנית ,ייתכן שיתווסף  לאחר הפעלת התבנית,

ובו הוראות להגדרת אותה תבנית. כפי שציינתי , ישנם תבניות שמגיעות עם דרישה להתקנה של תוספים  

  של התבנית, אותו תוכן שהופיע ב"דמו" –ים, וישנם תבניות שמאפשרות לך לייבא את תוכן הדמו מיוחד

כמו שראית אותה באתר  –וככה למעשה תוכל להתקין ולהפעיל את התבנית ככה שתראה בתור התחלה בדיוק 

 שבו היא נמכרת.

תוכל להכנס לאתר שלך ולראות  נלויםלאחר ביצוע ההגדרות, ייבוא תוכן הדמו במידה וישנו, והתקנת התוספים ה

 את השינויים שנגרמו בעקבות כך.

אל הצעד הבא ולהתחיל להוסיף תוכן משלך, וליצור עמודים מותאמים אישית ופוסטים להתקדם  יכולעכשיו אתה 

 לאתר החדש שלך. קדימה!
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 עמודים ופוסטים
 משלך לאתר הוורדפרס שלך!עכשיו אתה יכול להתחיל ליצור עמודים ופוסטים, ולהוסיף תוכן 

אתה בטח תוהה מתי אתה אמור להשתמש בעמוד ומתי אתה אמור להשתמש בפוסט. יש כמה הבדלים 

 משמעותיים ביניהם שיעזרו לך להחליט.

 ההבדל בין עמודים ופוסטים

 עמודים
לעדכן עמוד, הם  בכלליות, עמוד הוא לתוכן סטטי ולא מוגבל בזמן שנותר רלוונטי תמיד מטבעו. בעוד שאתה יכול

 נחשבים לא מוגבלים בזמן ותאריך הפרסום לא ממש משנה.

לא צריכים  הם עמודים קבועים באתר והם דף הבית, דף אודות, דף יצירת קשר ועוד. עמודים אלה למשל –לדוגמא 

 להשתמש באפשרות של קטגוריה או תגית, ותאריך הפרסום שלהם גם לא רלוונטי. 

עמודים הם תוכן שעליו אתה לא מעוניין בתגובות או בשיתופים. ברוב המקרים זה יהיה חסר הגיון לאפשר תגובות 

 בעמוד האודות שלך.

 

 פוסטים
פוסטים הם רשומות המסודרות בסדר כרונולוגי הפוך בעמוד הבית של בלוג בעמוד הפוסטים )דוגמה לזה תהיה 

מובילים(. המבנה הזה פירושו שהפוסטים החדשים ביותר שלך יהיו  עמוד בתוך האתר שלך אליו הבלוגים שלך

 תמיד בראש הרשימה.

זה מוביל לכך שתוכן ישן יותר ייקבר ויהיה קשה יותר להגיע ופוסטים מסודרים בראש ובראשונה על ידי תאריך, 

 חיפוש.אליו. אפשר לסדר אותם לפי תגים וקטגוריות כדי לעזור ולהפוך את התוכן שלך לקל יותר ל

של בלוג )שירות שאנשים יכולים להירשם אליו כדי שיישלח להם מיילים  RSS-פוסטים מוצגים גם בשידור ה 

 אוטומטיים לגבי פוסטים חדשים(.

בלוגים, עדכוני חדשות, עדכונים לגבי מוצרים חדשים, וצורות אחרות ב מאמריםבפוסטים אפשר להשתמש בשביל 

אתה יכול לאפשר  שאנו נרצה לשייך אותו לקטגוריות, ולהציג אותו במקומות שונים.או תוכן  של תוכן המוגבל בזמן.

" צרו קשר" ועוד יהיו  למשל, אם יש לי אתר של מתכונים, הדפים כמו "אודות האתר" הערות ושיתופים על פוסטים

ארצה לשייך לקטגוריה, מתכון לעוגת גבינה" הינו תוכן שיהיה "פוסט". אותו אני  ולעומת זאת " תוכן מסוג "עמוד"

 )נניח, קטגוריה בשם "הכנה מהירה"( 

 
 הבדלים טכניים

 בריבוע כחול בצילומי המסך שלמטה. הם אלה המוקפיםעיקריים ההבדלים הטכניים ה

משמאל, אתה יכול לראות שאתה יכול להוסיף תגים וקטגוריות לפוסט. מימין, אתה יכול לראות את תכונות העמוד, 

-העמוד לתתהגדרות שיאפשרו לך להצמיד טמפלייט לעמוד, ולקבוע עמוד אב לעמוד, מה שלמעשה הופך את 

 עמוד.
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א תצטרך להשתמש במערכת הזו של עמוד לא משפיעה על הניווט באתר שלך, וסביר שלעמוד -קביעת עמוד כתת

 עמוד.-אב ותת

 

 

 יצירת עמוד חדש
, זה תרגול טוב ליצור עמודים בסיסיים באופן מידי. זה כולל את עמוד הבית לעבוד עם וורדפרס כשאתה מתחיל

 ועמודים נוספים שרלוונטים לאתר שלך.שלך, את עמוד האודות שלך, את העמוד ליצירת קשר, 

היכנס לתפריט ה"עמודים" שמשמאל ללוח הבקרה שלך. לחץ "הוסף חדש" כדי ליצור עמוד חדש.  כדי לעשות זאת,

 זה מוקף בעיגול כחול בצילום המסך שלמטה.
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 צור את עמוד האודות שלך
 עליך או על הארגון שלך. קרואנתחיל ביצירת עמוד ה"אודות" שלך. לכאן מבקרים בעמוד באים כדי ל

הוסף כותרת במקום שבו כתוב "הוסף כותרת כאן." עדיף להשתמש בכותרת פשוטה וקלה לזיהוי בראש העמוד, 

 כמו "אודות", "אודותינו" או "אודותיי".

יש כאלה הבוחרים להשתמש ב"פגוש את הצוות" או בכותרות דומות לעמוד האודות שלהם. זה בסדר, אבל רוב 

כשהם רוצים ללמוד עליך עוד. שימוש בטרמינולוגיה של  האתרים משתמשים ב"אודות" וזה מה שאנשים מחפשים

 ( במציאת המידע שהם זקוקים לו, וזה דבר חשוב.ux"אודות" מקל על המבקרים בעמוד שלך את חווית המשתמש )

שים לב לאיות שלך או לאותיות גדולות כשאתה מוסיף את הכותרת. הכותרת הזו הופכת לתווית עבור העמוד הזה 

כשאתה קובע את התפריטים. אתה רוצה להיות בטוח שזה מופיע בצורה נכונה כשאנחנו מגיעים בתפריט שלך 

 לשלב הזה.

 בנתיים נסה לעשות זאת לצורך אימון והכרת המערכת.כתוב משהו קצר בעמוד האודות שלך רק כדי להתחיל. 

 ספר לאנשים מי אתה, מה אתה עושה, מה המומחיות שלך, ואיך אתה יכול לעזור!

 

 העלאת תמונות
משמאל, אתה יכול לראות 

שהוספתי תמונה לעמוד 

האודות הזה. כדי להוסיף 

תמונה, לחץ "הוסף מדיה", 

שמוקף בעיגול כחול בצילום 

 המסך.

אני מציע בחום להוסיף 

תמונות אמיתיות שלך ושל 

הצוות שלך, עם חיוך. זה עוזר 

את המותג שלך וגורם  להראות

 לאנשים להרגיש שהם עובדים

עם אנשים אמיתיים, ולא סתם 

עלומה. עם איזו חברה 

 וזו גם האמת!

בפאנל של "הוסף 

מדיה", לחץ על 

הלשונית השמאלית 

 כדי להעלות קבצים.

בקופסה שמשמאל, 

שמסומנת בכחול, אתה 

יכול לערוך את 

התמונה שלך, לשנות 

את הגודל שלה, לכוונן 

את היישור שלה, 

לבחור את הגודל, 

 ועוד.

י הועלתה התמונה של

פיקסלים  850X850-ב
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פיקסלים, כדי שהיא לא תהיה גדולה מדי  300X300אז הכנסתי אותה בתמונה הממוזערת בגודל מדיום בגודל 

 בעמוד האודות.

 בחרתי ביישור לימין כדי למקם אותה בצד הימני של הטקסט בעמוד האודות שלי.

 ם את התמונה בעמוד שלך.כשאתה מוכן, לחץ על הכפתור הכחול "הכנס לעמוד" כדי למק

 זה אותו תהליך שבו תשתמש כדי להוסיף תמונות לפוסטים.

אין צורך להעלות אותה שוב  –שים לב שבמידה וכבר העלת תמונה לאתר, ותרצה להשתמש בה במספר מקומות 

 כל מה שתצטרך הוא לבחור אותה מספריית המדיה שלך. –ושוב, בפעם הבאה שתרצה להשתמש בה 

 התמונותגודל 
קבוע גודל של תמונות מחדש ברגע שהעלאת אותן, כדאי לשים לב לממדי התמונה ולגודל בעוד שזה אפשרי ל

 שאתה מעלה אותה. זה מאפשר לאתר שלך לעבוד בצורה חלק ולהיטען במהירות. לפניהקובץ 

מכתיב את הזמן שייקח לעמוד  גודל הקובץתמונות גדולות הן אחת הסיבות העיקריות שאתרים עובדים לאט. 

, כך ייקח זמן רב יותר רזולוציית תמונהאיכות גבוהה של להיטען, וככל שהקובץ גדול יותר, לעתים מסיבות של 

לטעון את העמוד. לאנשים לעתים קרובות אין סבלנות לחכות בטעינות עמוד ארוכות, אז שמירה על גדלי קובץ 

 שתמונה תשקול יותר מ  אין שום הצדקה יותר. לרוב גורמת לכך שהאתר שלך יטען מהרקטנים 

 בייט.-קילו 200

 

. תמונות קטנות יותר צריכות להיות KB100-ל KB60בדרך כלל, תמונות גדולות באיכות גבוהה צריכות להישאר בין 

 ומטה. KB30-קרובות יותר ל

כמובן  כך גם גודל הקובץ,שלה. ככל שהרזולוציה גבוהה יותר,  משפיעה על המשקלהרזולוציה של התמונה 

 שבאתרי אינטרנט אין צורך להעלות תמונות בגודל מקורי אשר מתאים לשלטי חוצות. 

 

JPEG ,GIF  אוPNG? 
• JPG (JPEG.טוב לתמונות )  פורמט תמונה הנפוץ ביותר, לרוב תמונות בפורמט זה יהיו תמונות במשקל

 שתואם לאתר. 

• GIF יותר לאמנות כמו לוגואים, שיש בהם אזורים אחידים באותו צבע. יכול להיות בעייתי לתמונות. זה טוב 

• PNG ,הפורמט מאפשר גם רקע  משמש גם לתמונות וגם לאמנות. הוא דוחס תמונות מבלי לאבד פרטים

  לכן לרוב לוגואים יהיו בפורמט הזה . –שקוף 

 

תמונות נעשות מגורענות או מטושטשות כשמותחים אותן לרוחב גדול יותר מזה של כמות הפיקסלים ברוחב 

התמונה. אם אף פעם לא תזדקק לתמונה שתתפרש על רוב המסך, לך על הכי קטן שאתה יכול מבלי לפגוע 

 העמוד כותרתונה למאבל ת, 500X500לא יצטרכו להיות בגודל של כנראה שברזולוציה. למשל, תמונות פנים 

 תגיע להרבה יותר. שמתפרשת על כל המסך

בפרק על פלאגינים כדי ללמוד על דרכים  WP-smushאם זה גורם לראש שלך להסתובב, בדוק את הפלאגין 

 פשוטות לייעל את אחסון התמונות.

ל עדיין זמן אב יש אתרים שנועדו למסכים גדולים הרבה יותר, כמו נטפליקס, והם ישברו את הכללים האלה.

 הטעינה שלהם ללקוח הסופי יכול להיו איטי יותר, למרות שיש להם השקעה עצומה במשאבי שרת.

 

 התחל לפרסם!
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 שלך, לחץ "פרסום". זה הכפתור הכחול הבוהק שממוקם בתפריט הצד הימני. דףכשאתה מרוצה מה

כך לפני הפרסום, הכי טוב זה בעוד שאתה תמיד יכול לשמור טיוטה אם אתה רוצה לחזור ולערוך אותה אחר 

לפרסם כמו שזה אפילו אם לא העלית תוכן עדיין. ככה תוכל להוסיף את העמוד לתפריטים בפרק הבא כשאנחנו 

 . קובעים את הניווט

בתפריט טיוטות, כמו גם עמודים שפורסמו, ממוקמים כולם בלשונית ה"עמודים" המרכזית. אתה יכול להגיע אליהם 

 הבקרה שלך. הצד השמאלי שבלוח

 

 עמודים לאתר שלך 2-3צור עוד 
בשלב הבא, נקבע את יתר העמודים הבסיסיים של האתר שלך. אלה העמודים שתצטרך כדי להמשיך קדימה. 

 תמיד תוכל להוסיף עוד עמודים אחר כך ככל שהצרכים שלך מתפתחים והאתר מתחיל לעמוד בפני עצמו.

הכותרת "בית" והשני תחת הכותרת "צור קשר". אם יהיה לך בלוג או צור ופרסם שני עמודים נוספים: אחד תחת 

 עדכוני חדשות, כדאי שתיצור ותפרסם גם עמוד שלישי בשם "בלוג" או "חדשות".

 

 

 עמודים בסיסיים
עכשיו, תפריט העמודים שלך אמור להיראות דומה לצילום המסך שלמטה, עם שלושת או ארבעת העמודים שכבר 

 )אפשר לתת להם גם שמות בעברית( יצרת.

 

 

אתה יכול למחוק עמודים לדוגמה אם אתה רוצה, בלחיצה על תיבת הסימון שליד הדוגמה ובחירה ב"העבר לפח" 

 מהתפריט )כפי שניתן לראות בצילום המסך שלמעלה(.

 לחץ "יישם" כדי להעביר את העמוד לפח.

 

 ?אים עם התבניתקורה עם תוכן הדמו ? אותם עמודים מוכנים שבמה 

בחלק מהתבניות יהיו עמודי אודות, בלוג, יצירת קשר, בית, ועמודים נוספים מוכנים ומעוצבים בשבילך. במקרה 

 הזה, אולי לא תצטרך )או תרצה( ליצור עמודים חדשים כמו שעשינו למעלה.

עם טקסט ותמונות לגבי  לדוגמה-עבור תבניות אלה, אתה יכול פשוט להיכנס לעמודים הקיימים ולעדכן את התוכן

 העסק שלך.



 

 
 

 , עשה זאת בעצמךWORDPRESSבניית אתר על גבי 

23 

בשלב הבא, נדבר על פוסטים. אם לא תכלול בלוג או חדשות באתר שלך, אתה יכול לדלג להגדרות הניווט 

 החשובות שלקראת סוף החלק הזה.

 

 יצירת פוסט
ך הוא כמעט זהה לתהליך יצירת העמודים. יש רק מספר הבדלים שזמינים עבורך לצורתהליך יצירת פוסט חדש 

 סיווג העמוד שלך, במקרה שתחליט להקים בלוג או עדכוני חדשות באתר שלך.

 כדי ליצור פוסט לך לתפריט "פוסטים" בצד שמאל של לוח הבקרה שלך. לחץ "הוסף חדש" כדי ליצור פוסט חדש.

תגים, לפוסט החדש שלך יש כמה הגדרות שונות מאלה של העמוד. הקפתי אותן בכחול למטה. אלה הן: קטגוריות, 

 .ועוד,מייצגת תמונה

 

 

 קטגוריות ותגים
היא למיין את התוכן כדי לשפר את יכולת  העיקרית הכינויים האלה נקראים "טקסונומיות" בוורדפרס. מטרתם

השימוש באתר שלך. כלומר, כשמבקר מגיע לאתר שלך, הוא יוכל לדפדף בקלות בתוכן לפי נושא במקום לחפש 

 לפי סדר כרונולוגי, כמו שבלוגים נבנו בימיהם הראשונים.

 קטגוריות
אים כלליים. הקטגוריות קיימות כדי לסייע קטגוריות מיועדות לקיבוץ נרחב של הפוסטים שלך. חשוב עליהן כעל נוש

לקטגוריות יש היררכיה, אז אתה וכדי למיין את הפוסטים שלך. לקורא למצוא את הסוג הנכון של תוכן באתר שלך. 

 קטגוריות.-יכול ליצור תת

 ניתן להשתמש בקטגוריות במערכתופירושו של דבר שאתה יכול לחלק את הבלוג שלך לחלקים על פי קטגוריה. 

 הניווט שלך כפריטים בתפריט.

קטגוריה של  כגון : –קטגוריות שונות, למשל, באתר של מתכונים נוכל ליצור קטגוריות שונות  אתה יכול ליצור 

כדי  בתפריט האתרטמיע קישור לקטגוריות הללו ולה "מתכונים ללא אפיה" וקטגוריה של "מתכונים ללא גלוטן"

 החלקים האלה.לקחת את המשתמש ישירות לאחד 
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 תגים
 תגים נועדו כדי לתאר פרטים ספציפיים בפוסטים שלך. חשוב על כך כעל מילות האינדקס של האתר שלך.

 בדומה ל"האשטג" שיש ברשתות חברתיות עם הסימון #, 

 10באמצעות תגים, תוכל להציג קישורים לכל התוכן הרלוונטי, למשל באתר של מתכונים, לכל מתכון שלוקח עד 

 –לאותה תגית , ואז לאפשר גישה באמצעות קישור דקות הכנה"  10בשם "עד  ות הכנה, אני יכול להוסיף תגיתדק

 אפילו אם זה תוכן חוצה קטגוריות. –לכל מה שנכלל תחת הגדרה זו 

 

 

 הבדלים עיקריים
יב להוסיף תגים אתה לא חיו. חובהאחד ההבדלים הכי גדולים בין תגים לקטגוריות הוא שקטגוריות לפוסטים הן 

 בכלל.

". לעתים אנשים משנים את שמה קטגוריה אם אתה לא מסווג את הפוסט שלך הוא יקוטלג תחת קטגוריות "חסר

 של הקטגוריה הזו כדי ליצור מראה נקי יותר.

 ( נראים.URLהבדל נוסף הוא הדרך בה הקישורים של הקטגוריה והתגים )

 מותאם אישית, אז תחילית הבסיס שלך תיראה אחרת.( URLאם אתה משתמש במבנה קישור קבוע )

 למשל:

.com/category/food/האתרשלךhttp:// 

 לעומת

.com/tag/food/האתרשלךhttp:// 

אני ממליצה על קביעת קטגוריות לכמה מהנושאים שבהם תעסוק )על ידי לחיצה על )"+הוסף קטגוריות חדשות"(, 

 או "חדשות"." כללי ל"הקטגוריות או על שינוי השם של הנושא חסר 
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 תייצגתמונה מ
הפוסטים שלך יכולים, ואמורים, להכיל תמונה מייצגת. את זה ניתן 

לעשות על ידי לחיצה על "קבע תמונה מייצגת" ובחירה בתמונה 

 שמתאימה לתוכן של הפוסט שלך.

ברירת המחדל להציג את התמונה המייצגת  הרבה מהתבניות תהיהב

 הגדרה זו ניתנת לשינוי. תבאופן אוטומטי בראש הפוסט המפורסם, 

מופיעות גם כתמונות ממוזערות בעמוד הבלוג ובווידג'טים  תמונות אלה

קישור של הבלוג, והן התמונות הראשיות שיופיעו כשמישהו מדביק 

 לפוסט ברשת חברתית. 

 

 טקסט חלופי

ממלא את תיבת הטקסט החלופי של התמונה המייצגת אתה תוודא ש

 שלך )ועדיף, של כל התמונות באתר(.

גם עבור מנועי חיפוש, וגם עבור קוראי מסך ועבור  טקסט חלופי טוב

אנשים עם מגבלות בראיה, שמתקשים לראות את התמונה ובאמצעות 

 קורא מסך הם מבינים מה יש בתוכה.

סט החלופי נקבע, לחץ "קבע תמונה ברגע שהתמונה שלך עלתה והטק

 מייצגת" כדי להצמיד את התמונה לפוסט שלך.

 

 הגדרות לחיפוש ברשת
הרבה תבניות כוללות גם הגדרות לחיפוש ברשת. אלה הם שדות 

את מילות המפתח ותיאורי המטא לצורך  שעוזרים לך לכוון באופן ידני

 אופטימיזציה של מנועי חיפוש.

אשר מסייע בהגדרת מילות המפתח והתיאורים בכל דפי  yoastך להתקין את תוסף ה בכל מקרה, אני ממליץ ל

 האתר והפוסטים, איתו ניתן להגיע לתוצאות מצויינות. 

מילוי השדות האלה בצורה טובה יעזור להגדיל את הנראות של האתר שלך בחיפושים, וזה מנהג טוב ליישם בכל 

 פוסט. 

 

 

 

 

 כותרת למסמך
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להכין עוגת גבינה בחמישה צעדים "איך  לתאר את התוכן שנמצא בפוסט/עמוד שלך , למשלהכותרת צריכה 

נושא הכותרות חשוב מאוד מפורט. והוא די ", מסביר בדיוק מה נמצא בפוסט שלך, יש בו מילות מפתח, פשוטים

 והוא משפיע גם על קידום האתר. 

 תיאורי מטא
חת לכותרת הפוסט בתוצאות החיפוש. כאן אתה מספר לאנשים תיאורי מטא הופכים לגזירים קטנים של טקסט מת

 אנשים להיכנס אליו. שכנעבמה עוסק התוכן שלך! והוא אמור לתת הסבר קצר על נושא הפוסט שלך כדי ל

הדוגמה שמתחת מראה תיאור מטה ברור וקצר בפעולה, שמסומן על ידי התיבה בצבע טורקיז. כפי שנראה 

 מש בתיאורי המטא אפילו כדי להניע לפעולה וללחיצה!בדוגמה הזאת אתה יכול להשת

 

 מילות מפתח
מילות המפתח שלך הן מילות מפתח וביטויים בתוכן שלך שמאפשרים לאנשים למצוא את האתר שלך דרך מנועי 

"מתכונים", "אפיה בקלות" מתכונים  למשל מילות מפתח עבור אתר המתכונים שלנו יכולים להיות למשל : חיפוש.

 לעוגות גבינה" ועוד.. 

מילות מפתח אלה משפיעות גם על אותם ביטויים שבהם גוגל יציג את האתר שלך. אם אני ירשום עכשיו ביטוי כמו 

"דירות להשכרה" , זה לא שאני יופיע ראשון בגוגל ברגע שאנשים יחפשו דירות להשכרה. אבל זה כן צעד מסויים 

 לשם..  בדרך

במילים אחרות, אתה צריך לדעת איך אנשים מחפשים את המידע שעליו אתה מדבר בפוסט שלך, כדי שתוכל 

אחרת הם יגיעו לאחד מהעמודים הרבים האחרים שנמצאים בתוצאות שגוגל מספק.  –להקל עליהם למצוא אותך 

 ונכון יותר.יותר  שתילת מילות מפתח לחיפוש ברשת יכולה לעזור לאתר שלך להגיע למקום טוב

 

 הגדרות ניווט חשובות לעמוד הבית ולבלוג שלך
ברגע שיש לך את העמודים הבסיסיים שלך ואתה מחליט אם להקים בלוג או 

, אתה תרצה להקים את עמוד הבית שלך והגדרות "קריאה" אתר תדמית

 אחרות.

 לך ל"הגדרות" בלוח הבקרה של וורדפרס.

 

 

 הגדרות כלליות
 כלליות" יש כמה חלקים שאנחנו רוצים לסדר.תחת "הגדרות 
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כאן אתה יכול לעדכן את כותרת 

האתר שלך אם אתה רוצה לשנות 

אותה ממה שקבעת כשהתקנת את 

 וורדפרס.

כדאי גם שתשנה את הטאגליין 

למשהו  אתר וורדפרס חדש"מ"

שמגדיר את העסק שלך או את נושא 

 האתר שלך.

כשביצעת את השינויים האלה, גלול 

תית העמוד שלך ולחץ "שמור לתח

 שינויים" כדי ליישם אותם. 

 

 

 קריאה
לעת עתה, אתה יכול לדלג על הגדרות ה"כתיבה" ולגשת ישר להגדרות 

 ה"קריאה".

 כאן אנחנו נבחר את מה שיוצג כשאדם מתחבר לאתר שלך.

 אני מציעה להעתיק את ההגדרות בצילום המסך של "הגדרות הקריאה".

 

 דף הבית שלך
אם אתה יוצר בלוג בלבד ואתה רוצה שהפוסטים האחרונים שלך יופיעו אלא 

 בדף הבית, יהיה עדיף שתבחר עמוד סטטי כדף הבית שלך.

יצרנו עמוד שנקרא "בית" בחלק הקודם, 

ועכשיו אתה תבחר בו כדף הבית שלך 

 מהתפריט הנשלף.

 

 הבלוג או עמוד החדשות שלך

אם יש לך בלוג או עדכוני חדשות, בחר 

עמוד הזה גם כאן. אם לא, אתה יכול ב

 להשאיר אותו ריק.

 

עכשיו כשיש לך דף בית מוכן ועמודי 

גש  בלוג או עדכוני חדשות )אופציונלי(,

לכתובת הדומיין שלך ותראה את דף 

שקבענו נפתח ראשון כדף בית,  הבית

אנחנו יכולים ליצור תפריטים  וכמובן

 ממשיכים ! לניווט באתר שלך. 
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מודים שלנו מוכנים, הגיע הזמן להוסיף אותם למערכת הניווט שלנו כדי שהמשתמשים יוכלו להתמצא עכשיו כשהע

 באתר בקלות!

 גש ל"מראה<תפריטים" מלוח הבקרה של וורדפרס.
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 יצירת התפריט הראשי שלי
כותרת  לחץ על "צור תפריט חדש" כדי ליצור את התפריט הראשי שלך. הוא מוקף למטה בטורקיז. תן לתפריט שלך

 ולחץ "צור תפריט". Main1למשל 

 

 

 בחר בעמודים שלך כפי שמוצג בצילום המסך משמאל ולחץ "הוסף לתפריט".

 זה ימלא את התפריט החדש שלך בפריטים.

לחץ וגרור את התפריטים כדי לסדר אותם מחדש. התפריטים בראש הרשימה יהיו 

שיוצגו מתחתיהם. כמובן  , ואלה שבתחתית יהיו בעצם "תת תפריט"בולטיםעמודים 

 שצריך לסדר את העמודים לפי החשיבות.

 כשאתה גורר את התפריטים, כדאי שתשים לב שהם כולם מיושרים בצד השמאלי שלהם.

צילום המסך שמשמאל מראה איך למקם עמוד כפריט 

תפריט. זה אומר שהפריט הזה יקנן מתחת -בתת

שתרצה את  אני לא חושבל"צור קשר" בניווט. 

 פשרות הזו. הא

כשאתה מסיים לסדר את התפריטים לחץ "שמור 

 תפריט".

תצטרך להגדיר את התפריט שלך כתפריט ראשי 

 באתר. במידת הצורך תוכל ליצור תפריטי משנה. 
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 מה אישית התא
תראה שונה, תלוי של כל אתר התאמה אישית 

 בסוג התבנית המותקנת והפונקציונאליות שלה. 

של חלון "התאמה  שתי דוגמאות –בתמונה 

אתרים שונים המפעילים תבנית  2-מ אישית"

 שונה. 

התאמה תפריט זה ממוקם תחת "

או שתוכל לגשת אליו ישירות  <עצב".אישית

מתפריט הניהול )הפס השחור העליון( שמופיע 

 כשאתה מחובר לניהול האתר

בזמן שאתה משנה את ההגדרות תוכל לראות 

 כאן(.את התצוגה המקדימה )שלא מוצגת 

אני ממליץ לך לחקור כל אפשרות עיצוב שיש 

, בהתאם לאפשרויות שיש  ב"התאמה אישית"

 בתבנית שלך.

 

שינוי שחשוב לשקול הוא הסידור של האתר. 

תבניות רבות מגיעות עם סידור אוטומטי של 

אשר לא מתאים לעברית,  –שמאלי תפריט צד 

 .למימין לשמא -כי בעברית נרצה את התפריט מצד ימין 

 ( יש תפריטים משלהן בלוח הבקרה, ותצטרך לגשת לשם כדי לשנות את הסידור.Diviלחלק מהתבניות )כגון 

 כשאתה מסיים לערוך, לחץ שמור ופרסם.
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  Builders –עורכי תוכן 
  –"בילדרים"  –בזמן האחרון צצו כל מיני עורכי תוכן מתקדמים 

Page-builder  הוא למעשה תוסף שמאפשר לערוך את כל תכני האתר בשיטתdrag-drop  לגרור ולשחרר, כלומר 

זה מה שיצא באתר הסופי, וככה תוכל לבנות ולעצב עמודי אינטרנט מרשימים בקלות, על ידי  -מה שאתה רואהו

 גרירה של אלמנטים מוכנים ושימוש בהם בדף שלך.

 ועוד. Beaver Builder, Divi , visual composerקיימים מספר בילדרים היום , בינהם : 

 –חלק מהבילדרים עובדים על כל תבנית שבה הם יותקנו  –שחלק מהם חינמים לגמרי, ולחלק יש גרסה בתשלום 

 וחלק מהם יעבדו רק על תבניות ייעודיות.

 Elementorבשם  Page Builderבספר זה אנו נסקור בקצרה 

 

 

 

Elementor – Page Builder  
זהו בילדר עם  לדעתי הוא המוביל ביותר כיום, מהמון סיבות, הוא נבחר לספר גם כי למה בחרנו דווקא אותו ?

 עם התקנה פשוטה וקלה.אשר תומך בכל תבנית.  –גרסה חינמית וגרסת פרימיום 

לערוך.  אז את אותו דף לא בטוח שאלמנטור ידע –אחר  page builder אם יש לכם באתר תוכן שנבנה באמצעות

 תוכלו מראש לבנות אותם באמצעותו. –אבל אם תיצרו דפים חדשים 

 תומכות לחלוטין בבילדר וכל התוכן דמו שלהם ניתן לעריכה על ידו.  pojoתבניות 

הם פרי פיתוח של חברה ישראלית, ששמה את ישראל על המפה בכל מה שקשור  –למעשה, אלמנטור ופוג'ו 

התקנות. והוא בילדר שניתן לערוך  400,000ורות אלה אלמנטור כבר חצה את רף ה לוורדפרס. נכון לזמן כתיבת ש

 איתו כמעט כל דבר באתר.

 ובחיפוש רושמים אלמנטור. –תוסף חדש  –ניגשים לתוספים  –את אלמנטור מתקינים כמו כל תוסף אחר 

 

 

אם נכנס לעריכה של עמוד מסויים אנחנו נראה כפתור כחול שמאפשר לנו  –לאחר שהתקנו והפעלנו את אלמנטור 

  -לערוך את הדף באמצעות אלמנטור 
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 -ולאחר שנלחץ על הכפתור נגיע למסך עריכת הדף 

 

 מהאתר של פוג'ו.  –תמונה להמחשה 

 

 

לאחר שנכנס לעריכה, מה שאנחנו נראה זה בעצם סרגל כלים עם כל מיני אלמנטים מצד שמאל, ומצד ימין נראה 

 את הדף שלנו באתר. נוכל להוסיף לדף "אזור" או להוסיף "טמפלייט" מוכן ממאגר טמפלייטים, ולערוך אותו. 

 

  אזורים :

חדש , לחלק אותו לעמודות בהתאם לסגנון התוכן שנרצה נוכל ליצור אזור  –כשמו כן הוא , אזור של תוכן  –אזור 

למשל , נוכל לגרור כותרת, תמונה, וידיאו, מונה, ועוד המון  –להציג, ולגרור אלמנטים מהתפריט בצד שמאל 

 אפשרויות שיש לנו באלמנטור )גם בגרסה החינמית( 

 

נוכל לשמור את הדף  -ה מקומות באתרבמידה ובנינו דף מסויים, ואנחנו רוצים שהוא יופיע בכמ טמפלייטים :

באלמנטור ישנם עשרות טמפלייטים מוכנים  –כ"טמפלייט" ולהשתמש בו בכל המקומות בהם נרצה. בנוסף 

ונוכל לערוך אותם בדיוק  –מעוצבים ברמה גבוה ומצויינים לשימוש, שנוכל להשתמש בהם בדף שלנו  -לשימוש

 בהתאם לצרכים הספציפים שלנו. 
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 טמפלייטים מוכנים להדבקה בדף שלנו עשרות 

 

 

 

 ברשת ישנם מדריכים רבים וסרטוני הדרכה רבים על השימוש בו. 

 בלינק הבא:  pojo חברת המפורט שלאני ממליץ לכם לעבור על המדריך 

released-beta-https://pojo.co.il/blog/elementor/ 

 

מקווים שנהנתם והפקתם תועלת ו מודים לכם שההיתם איתנו עד כאן, אלון ואלכסה

נוכל לעזור לכם בכל הקשור וכך מקווים לראותכם בין לקוחותינו,  .מקריאת הספר

 לאתר הוורדפרס שלכם.

 לשיפור תוכלו לפנות לאלון בכתובת :ובנוסף במידה ויש לכם שאלות, רעיונות והצעות 

hello@alonabargel.com 

 

 

 

 

https://pojo.co.il/blog/elementor-beta-released/
https://pojo.co.il/blog/elementor-beta-released/
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  נספח לספר :

שי יחודי לקוראים של  –החבילה המומלצת עבורכם לבניית אתר וורדפרס 

 הספר.
 היי חברים, 

  –יכול להיות שאתם כבר אחרי קריאת הספר ויכול להיות שקפצתם לראות מה ההצעה מהעמוד הראשי 

  –אשתף אותכם אז 

 

היו לנו חששות לא מעטות, בינהם האם גולשים ללא שום רקע טכני יצליחו לבצע את כל הכתוב בספר ועוד. כפתרון לכך עלתה במהלך כתיבת הספר 

 שתאפשר לנו לסייע לכם הקוראים בבניית האתר שלכם, וגם תמעיט ממכם בלבול רב. לקוראי הספר,ייעודית  חבילהלהקים  הצעה

הקמנו  לכן –הוא מאוד פרוץ ואדם ללא הכרות עמוקה עם התחום יכול ללכת לאיבוד די בקלות עם כל מה שמוצע בחוץ בתחום שהשוק  חשוב להבין

  ככה תמנעו גם מעבודה עם תבניות בעייתיות, תוספים לא מאובטחים ועוד...ור האתר שלכם, עב – באמת צריכיםלכם חבילת הכל כלול עם מה שאתם 

שאתם עם כל מה  - אספנו עבורכם את הכלים הנחוצים והטובים ביותר, פנינו לחברות כדי להשיג מחיר כמותי ומוזל, והכנו לכם למעשה "ארגז כלים"

 .בשביל לבנות אתר וורדפרס מעולה באמת צריכים

כגון תוספי האצת מהירות האתר, אלמנטור פרו ועוד. אבל הוספנו לכם אותה  –לחלק מהכלים שאתם מקבלים בחבילה הזו אין הסבר בספר  –צערי ל

  מוזל ב לקוראי הספר. )באמת( במחירומפעם לפעם תקבלו הסבר על כך בפורום ובניוזלטר. החבילה היא  לחבילה במיוחד לקוראים שלנו.

 

 ?אתם מקבלים  אז מה

 ג'יגה בייט לאתר שלכם. 1חבילת אחסון ייעודית לאתרי וורדפרס, בנפח  .1

 ימים אחורה 7שירות גיבוי מלא  .2

 איזה דומיין שתרצו  .3

 התקנה חינם  + 60$ שתרצו בשווי POJOתבנית איזה רישיון ל .4

 (/themes/https://pojo.co.il -דוגמאות כאן )

 גרסת פרו של עורך התוכן המומלץ בספר זה. –מתנה  elementor proתוסף  .5

 תוסף קאש שיגרום לאתר שלכם להטען מהר יותר. - wp-rocketתוסף  .6

 התקנת תוספים נוספים  .7

 ייעוץ והכוונה בפורום הספר .8

 

 וכל זה במחיר של אחסון סטנדרט רגיל.

 

לבירורים ורכישה התקשרו ישירות לאלון או ליעקב. בהמשך יהיה אפשר לבצע  –לחודש. כרגע ניתן לבצע את הרכישה באופן טלפוני  10$המחיר הוא 

 זאת דרך אתר ייעודי.

 

 0505556693 אלון :

 0547974202 יעקב :
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