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קורס מקצועי ומקיף לכל מי שמעוניין לבנות אתרים  
ואו חנויות אינטרנט ואו דפי נחיתה מעוצבים  

.  ומהירים
Wixמקצועני הכלים של בקורס תקבלו את כל 

. שיקדמו את המותג שלכם בכמה רמות

info@nmco.co.il
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מכשירים את אנשי הדיגיטל של המחר

מציעהמדיה-ניול המכללה.עלינוקצתעודשתדעורצינו,מתחיללמקצועשלךהמסלולבקרוב
לרבות,הדיגיטללתעשייתייעודייםהכשרהמסלוליופיתוחבהדרכותמעשורלמעלהשלניסיון

,משפחתיתלימודיםחוויתעלשמירהתוך,ממשלתיותוחברותמוביליםארגוניםעםעבודה
שותפיםאלא,לקוחותאינםהסטודנטים.הרףללאשמשתנהלעולםכיאהומעודכנתמקצועית

ניסיוןבעלימרציםעםיחדהלימודתכניותאתולהתאיםלחדשבכדינעזריםאנובהםלדרך
.בתעשייהמוכח

!טוב שבאת 

ה מצטרף למשפחה המובילה/עכשיו את

?למה ללמוד אצלנו

למעלהשלניסיוןמציעהמדיה-ניומכללת
הכשרהמסלוליופיתוחבהדרכותמעשור
עבודהלרבות,הדיגיטללתעשייתייעודיים

,ממשלתיותוחברותמוביליםארגוניםעם
,משפחתיתלימודיםחוויתעלשמירהתוך

שמשתנהלעולםכיאהומעודכנתמקצועית
.הרףללא

תמיד מעודכנים
הממשק המקצועי ושלנו מול  

מאפשר לנו להביא , הלקוחות
ניסיון ואת ההתמדה בעידכון כל  

החידושים ולייצר ניתוחים  
ותחזיות באשר למגמות המחר 

אנחנו בהכרה מלאה
כל מסלולי הלימוד שלנו מוכרים 

, לפיקדון חיילים משוחררים
משרד הקליטה  , משרד העבודה

וגמול השתלמות עובדי מדינה

שרות ויחס אישי
יחס אישי של כל  , אווירה ביתית

זמינות גבוהה הן של  , הצוות
הצוות והמרצים

...גם אחרי איתך 
המרכז מלווה אותך כל הדרך  

או הקמת עסק  /במציאת עבודה ו
ולקבל הכשרות . עצמאי דיגיטלי

וחומרי לימוד מגווני,העשרה

.  על ידי אבי בן זיקרי2009הוקמה בשנת , מדיה-מכללת ניו
אותם זכתה  , בוגרים15,000-המכללה מתגאה בלמעלה מ 

להכשיר ולהכין להשתלבות בתפקידי מפתח בתעשיית 
.ניהול המוצר ומקצועות הדיגיטל השונים, השיוווק, הפרסום

מסלולי הכשרה לפיתוח  
קריירה מקצועית בתחומי  

השיווק והדיגיטל

במכללה פועלות ארבע חטיבות מקצועיות
הדרכות והכשרות  

מותאמות לארגונים 
ומנהלים

שירותי ייעוץ ומיקור חוץ 
בניהול דיגיטלי

מסלולי יזמות  
לבני נוער

אלא שותפים לדרך בהם אנו , הסטודנטים אינם לקוחות
נעזרים בכדי לחדש ולהתאים את תכניות הלימוד יחד עם  

.מרצים בעלי ניסיון מוכח בתעשייה
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מה יהיה לכם ביד בסיום 
הקורס

אואתריםובנייתלעיצובמקצועיתהסמכה•

דיגיטלנכסי

עבודותתיק-לקוחותמולבעבודהמעשיניסיון•

פוטנציאלייםללקוחותביקורככרטיסשישמש

זירתCRMוניהולאתרבתכנוןמעשיתיכולת•

לקוחות

שלואוטומציהקידום,מדידהבכלישליטה•

האתר

ממשקיםוהבנת,בעיצובמעשיתיכולת•

מקצועיים

**הדיגיטליוהפרסוםהשיווקבתחוםמקצועלרכושהמעונייניםרקעללאלאנשיםיסודהכשרתהינוהמסלול**

המסלולתיאור

הקורס מוכר לפיקדון חיילים  
משוחררים ותוכנית שוברים של 

משרד העבודה

למה בכלל ללכת על 
קריירה בדיגיטל

תחום הפרסום והשיווק הדיגיטלי בישראל 
מדי שנה צצות  . נמצא בתאוצה מטאורית

. עוד ועוד משרות באתרי הדרושים
גם אנשי , הביקוש כל כך גבוה, למעשה

דיגיטל ללא ניסיון נחטפים לשוק העבודה  
ונהנים משכר מפתיע כבר מהיום  

קחו בחשבון  , אם זה לא מספיק. הראשון
שקריירה בדיגיטל מאפשרת לכם להפוך  
לאדונים לעצמכם ולהתפרנס מכל מקום 

.בעולם

למי מיועד הקורס

בנות לעצמם או לאחרים אתרי  אנשים המעוניינים •
תדמית ואו אתרי חנות ואו דפי נחיתה מעוצבים  

.  במערכת קלה ומהירה
או ארגון קיים , קבוצות  עם מיזם, יזמים, בעלי עסקים•

עד שנה  
ודפי  , אנשים המעוניינים להקים סוכנות לבניית אתרים•

נחיתה  
UXUIמעצבים גראפים שרוצים להתמחות ב•

,  מעצבים, יזמים, אנשים שמאמינים שהם יכולים בעצמם•
או אנשי סושיאל  

ZERO 2 HERO
,  לבנות דפי נחיתה שיווקייםתלמדו כיצד 

תלמדו לעצב  . אתרי תדמית או אתרי חנות
לחבר  , ליצור תוכן שיווקי , את האתרים

את האתרים ודפי הנחיתה לקידום אורגני 
.  ואו קידום ממומן ורשתות חברתיות

נלמד לבנות   Wixבבקורס בניית אתרים 
9ב . אתר בסיסי ללא צורך בתכנות

תלמדו להקים אתר עסקי ודפי  פגשים 
תוך שימוש בלוח הבקרה של , נחיתה

BETA+ מערכת והאדיטור ומערכת פרו 

WIX  הינה מערכת ניהול אתרים
פופולארית ביותר בארץ ובעולם ומרבית 

העוסקים בשיווק דיגיטלי מעדיפים עבודה  
.עם מערכת זו 

הקורס מועבר בלמידה מרחוק בלבד 
צפייה בשיעור בזמן אמת או צפייה  )

(מאוחרת בשיעור המוקלט

קורס מאסטר
וויקס בניית ועיצוב  

אתרי וויקס  
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Wixעיצוב  אתרים ב +מערכת בניית•

SEOאופטימיזציה לאתרים •

מיתוג ועיצוב דיגיטלי  •

ניהול קהילות ומדיה חברתית  •

כלים מתקדמים לניהול ובניית אתרים•

UX|UIעקרונות•

אתרלאיפיוןוהמרתהגולשחווית•

שיווקיתוכןועריכתכתיבה•

קופירייטינג וקריאייטיב  •
, תשלום באתר , סקרים, טפסים•

BOOKING

תנאי קבלה 

באינטרנטשליטהבאופיסשליטה

תעודה 

WIXמאסטר בנייה ועיצוב אתרי –תעודת 
מדיה-שלהמכללה לניו

תנאים לקבלת התעודות 

ציון עובר מפרוייקט הגמר ציון עובר מבחינה עיונית בסיום הקורס  

אימון מקצועי מהשטח
תקבלו תמיכה  , כל תקופת הקורס

מקצועית וליווי ממרצי המסלול בקבוצת  

 ,WhatsAppקבוצת , פייסבוק כיתתית

מענה במיילים והתנסויות מודרכות 

.  בכיתה במהלך שעות הלימוד

הקורס יועבר בלמידה מקוונת 
עם אפשרות ללמידה בכיתה  

בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מבנה ושעות הקורס

שעות אקדמאיות
(  שעות מלאות36)

מפגשי מרצה 
מקוונים

פגישות ערב

אז מה  
נלמד

?

מפגשים  
בשבוע

מסלול ערב

עיצוביתאוריינטציה
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המרצים שלך  | מובילי הקורס 

תוכנית הקורס  

מומחית בעיצוב חוויית משתמש
Wixבניית דף נחיתה 

 App & web& dashboards, שנים של עיצוב דיגיטלי18

מעיין צוויג

תוכן שיעור פרונטלינושא שיעורמפגש

1
הבנת השוק  ודרישות  

התנהגות צרכן  , הגולש
בדיגיטל  

תעשייה  , איפיון אתר על בסיס דרישות משתמש
התנהגות  , הבנת השוק  ודרישות הגולש,  ועסק

היכרות עם האופציות הקיימות  , צרכן בדיגיטל
שלד אתר ובניית  , מקורות השראה , והמובילות 

השלד לאתר  

2
שלד אתר  , בניית אתרים

חוקי התנהלות גולש 
-והכירות עם מערכת ה

Wix 

שלד לדף נחיתה חוקי קריאה והתנהגות גולשים  
תכנון  , תכנון אתר, בניית אתר וחנות, 

אובייקטים רלוונטים למטרת האתר על בסיס 
. בניית מסכים ראשיים  ,AIDAחוקי 

מה זה עמוד נחיתה ומה הרעיון השיווקי  
?מה מכיל עמוד נחיתה? מאחוריו

Wix-איפיון עמוד או אתר והיכרות למערכת ה 

, פתיחת עמוד  ,editor-היכרות עם כלי ה 
, טקסט , רקעים סטירפ, בניית כותרות,קטגוריה 

מערכת הארגז כלים הזמין והמתקדם של וויקס   
(גלריה, ואדפטציה, ארגז התוספים לעיצוב)

3wix add

,  אלמנטים מתקדמים+ כלי ההוספות  
, כפתורים, צורות, קופסאות, אובייקטים

וחשיבות  , קנייה וחיבור דומיינים ,  , סרטונים
סיומת הדומיינים  

4
הבנת השוק  ודרישות  

התנהגות צרכן  , הגולש
בדיגיטל  

תעשייה  , איפיון אתר על בסיס דרישות משתמש
התנהגות  , הבנת השוק  ודרישות הגולש,  ועסק

היכרות עם האופציות הקיימות  , צרכן בדיגיטל
שלד אתר ובניית  , מקורות השראה , והמובילות 

השלד לאתר  
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תוכן שיעור פרונטלינושא שיעורמפגש

רים מתקדמים  'פיצ5

,  רים לסושיאל מדיה למעורבות לקוחות'הוספות פיצ
,  המלצות גולשים, הוספת מוצרים לחנות, הוספת בלוג

 LIGHTBOXהוספת   ,BOOKING, המלצות מערכת
(POPUP) , IFRAM

6
, עיצוב טפסים
PLUGGIN ,   עיצוב

תשלום 

 PLUGGININעיצוב טפסים סקרים והנעה לפעולה עם 
 DOWNLOAD, UPLOADיצירת ,זירת מועדון לקוחות

והתאמת  , רספונסיביות 7
מידע לגולש מובייל

לסמפל את , והתאמת אתר למוביל, רספונסיביות 
היכרות עם שטח העבודה  ,  האתר לגישה מובילית 

. ובניית האתר מותאם, לעיצוב דיגיטל

קידום האתר בגוגל 8
ואופטימיזציה  

+ כלים לקידום האתר בגוגל , קניית דומיין ושיוכו לאתר
אופטימיזציה    ,SEO, פייסבוק

BONUS מדריך אישי עם  + בונוס
הטיפים של המקצוענים  

שיעור מרתון לבניית האתר המבריק 

הקורסמרצי/בתכנישינוייםייתכנו**

צור קשר לקבלת ייעוץ לימודים אישי  
!ותתחיל קריירה מבטיחה

03-9011999

:דברו איתנו כאן 
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