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 עקר

 תרבח לש טנרטניאה ירתאב שומיש תושעל תורשפאה תא תויולבגומ ילעבל רשפאל תנמ לע
 םיעבונש םיישק אללו קלח ןפואב )51-243077-8 .פ.ח( מ״עב תויגולונכט לדניצ
 םיבר םירקמבו ,םיבר םיבאשמ העיקשמ מ״עב תויגולונכט לדניצ תרבח ,תויולבגומהמ
 יללכ תעמטהו ןוכדעל םילעופ ונחנא .בייחמ קוחהש המל רבעמ ןה תושענש תומאתהה
 םינפדפדל תמאתומ רתאב תושיגנה .תושיגנה ןקת תונורקעל םאתהבו ,ןתינש לככ תושיגנה
 .הרפואו סקופרייפ ,םורכ לגוג תוברל ,םיליבומה
 

 םאתהב תויולבגומ םע םישנאל תושיגנ תומאתהל תביוחמ מ"עב תויגולונכט לדניצ תרבח
 5568 ית ילארשיה ןקתה ,35 הנקת תוארוה תושירדב דמוע רתאה. 35 הנקת תוארוהל
 תויגולונכטו םינפדפד רפסמ םע הדובעל םאתומו WCAG 0.2 תויחנה ךמסמ לע ססובמה
 םתכימת תוברל תימאניד תיגולונכטה תוחתפתההו רחאמ ,תאז םע דחי .תושיגנל תועייסמ
 0.2 תויחנהב האלמ הדימעב תויטס תעל תעמ ונכתיי ,תועייסמ תויגולונכטב םינפדפד לש

WCAG לעפנו היעבה טוריפ ךות ונילא תונפל ןתינ ,רתאב השילגב ישוק לש הרקמ לכב 
 ילארשי ןקתל ףופכב לוכהו – ואצמייש לככ םייוקילב לפטל ךרוצה תדימבו אשונה תא ןוחבל
 .AA המרל WCAG 2.0 תויחנה לע ססובמה 5568 י"ת
 
 :מ"עב תויגולונכט לדניצ תרבח לש םירתאה תמישר ןלהל
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 WordPress-ב שומיש

 תרבח לש טנרטניאה ירתאב שומיש תושעל תורשפאה תא תויולבגומ ילעבל רשפאל תנמ לע
 שרדנל רבעמ םיבר םירקמבו ,םתושיגנ רופישל ףיצר ןפואב םילמע ונא תויגולונכט לדניצ
 לע םיססובמ םירתאה לכ ,השגנהה תכאלמב לקהל ידכ ,ןכ ומכ .קוחה יפ לע ונתאמ

WordPress, לע ססובמ רשא דחא רתא טעמל Moodle. לע םיססובמש םירתאב 
WordPress ירתאל חתופש תושיגנ ףסותב שמתשהל ונטלחה Wordpress. 

 דרשמל תושיגנ ירדסה

 בוחרב םקוממ רשא hubz םחתמ ךותב םיאצמנ מ"עב תויגולונכט לדניצ תרבח לש הידרשמ
 ויז ילדגמב .ויז ילדגמ םשב עודיש םיניינבה סקלפמוקל ךייש רשא ,C ןיינב 24 גרבנלאוו לואר
 תולעל ןתינ יעקרק תתה ןוינחהמ .םיכנל הינח תומוקמ ללוכ רשא יעקרק תת ןוינח שי

 םשמו ,C ןיינב לש הסינכל עיגהל ןתינ הנממו ,ויז ילדגמ לש הסינכה תבחרל תורישי תילעמב
 לש םידרשמה םיאצמנ הבשו ,hubz םחתמל תכייש רשא ,5 המוקל תילעמב תולעל ןתינ
  .מ"עב תויגולונכט לדניצ תרבח

 םיבדנתמ םישורד

 .םינוש םייעוצקמ םיאשונל םירבסה םיקפסמ רשא םייעוצקמ םיפילק ואדיו ןיכמ לאכימ םייח
 רתאב םינסחואמ םיפילק ואדיוה לכ .תירבעב קלח .תילגנאב וללה םיפילק ואדיווה בור

YouTube. לש ןתנכה לע לומעל םינכומ רשא םיבדנתמ לש םתרזע תא לבקל חמשנ 
 ליימיאה תבותכב לאכימ םייחל תונפל אנ עייסל םיניינועמה לכ .תויבותכ

haim.michael[at]gmail.com.  

 ?היעבב םתלקתנ

 ךילהת .קפסמ ןפואב ושגנוה םרטש רתאה לש םיקלחב ולקתיתו ןכתיי השילגה ךלהמב
 ועירפה רשא םיישקב םתלקתנ רתאב השילגה ןמזבש הדימב .ךורא ךילהת אוה השגנהה
 ידיימ ןפואב ונתוא ןכדעל ולכות םא חמשנ ונא ולש תושיגנל ועירפה וא/ו המצע השילגל
 אנ .haim.michael[at]gmail.com ליימיאה תבותכב לאכימ םייחל ליימיא תחילש תועצמאב
 לש רואית ,היעבה לש טרופמ רואית :תוברל ,םיאלמה םיטרפה ברימ תא היינפב טרפל
 תעייסמה היגולונכטה גוס ,ולש הסרגה יהמו ןפדפדה גוס המ ,עצבל םתיסינש הלועפה
  .היעבב לפטל ידכ ברימה תא השענ ונחנא .םכלש הלעפהה תכרעמו
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