
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JT – Digital 

 

, הכוללים קוד מעקב מתקדם, WordPressאנו מתמחים בפיתוח אתרי 
 ובעלי חווית משתמש נעימהחזקה  SEOתשתית 

 

 

 

 

 **** –לידי 

 WordPressבפלטפורמת אתר תדמית פיתוח 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WordPressפיתוח אתר 

 

WordPress  הינה פלטפורמת לבניית אתרים המבוסס קוד פתוח. זוהי המערכת הפופולרית בעולם בקרב בניית
 אתרים בכלל, ואתרי תדמית בפרט.  

 :WordPressהיתרונות המרכזיים בבניית אתר תדמית באמצעות 

שירים מהתנועה לאתר שלכם תתבצע מטלפון סלולרי, ועל כן ההתאמה למכ 70% -רספונסיביות מלאה: יותר מ
לכל סוגי המסכים  רספונסיביות 100%הם בעלי WordPress  -ניידים היא בגדר חובה. אתרים הנבנים ב

 )דסקטופ, לפטופ, טאבלט, נייד(. 

קוד פתוח: מערכת המבוססת קוד פתוח מאפשרת נגישות לעריכת הקוד, ובכך להטמיע סקריפטים לטובת 
 , ועוד.Google Analytics ,Facebook Pixel-ר למעקב ויכולות שיווק דיגיטלי מתקדמות כמו חיבו

לא 'חתונה קתולית': במידה ואתם לא מרוצים מחברת האחסון שלכם או מהחברה שבנתה עבורכם את האתר, 
 תוכלו בכל רגע נתון לעבור לחברת אחסון אחרת וכך גם למתכנתים אחרים.

 



 

 

 מפרט טכני

 
 תיאור שירות

 
מערכת בניית האתרים בקוד פתוח המובילה  – WordPressבניית אתר  בפלטפורמת  פיתוח אתר

  בעולם
המעניק  WordPressשרת ישראלי לוקאלי מותאם לאתרי  – uPressן בשרתי ואחס אחסון אתר

 שעות ביממה 24תמיכה ושירות בשפה העברית 
 הומתקדמת המקנ יתתעיצוב ידידו כתמער Elementor Pro - האתר יעוצב באמצעות עיצוב אתר

 יכולת שליטה על האלמנטים של האתר
 עיצוב מותאם אישית עליו נסכם בהמשךהאתר יתבסס על  אפיון אתר

סמארטפונים  כולליהיה רספונסיבי )מגיב ומתאים אוטומטית( לכל סוגי המסכים,  האתר התאמה למסכים שונים
 בכל הגדלים והדגמיםוטאבלטים 

 יכיל מערכת לניהול בלוג והעלאת פוסטים האתר בלוג 
 האתר יוגש עם צ'אט תגובות בעמודי התוכן צ'אט

 Yoast SEO האתר יוגש עם תוסף .SEO 1תשתית 

 זיכרון מטמון( לשדרוג מהירות טעינת האתר Cache (האתר יוגש עם תוסף .2

 לאופטימיזציית תמונות אוטומטית  Smush Pro האתר יוגש עם תוסף .3

 – https   סטנדרט אבטחה מועדף לקידום האתר יכיל .4

 צו לטובת זמן תגובה מהירכווי CSS-ו JS ,HTMLקבצי  .5
 SSLם תעודת האתר יוגש ע אבטחת מידע

 Firewallהאתר יוגש עם 

 או לועזי  ישראלי –דומיין לבחירה  דומיין
 עם אפשרות חזרה לעמוד הבית 404האתר יכיל דפי  קישורים שבורים
  ייקונים קליקביליםאהאתר יכיל קישורים לרשתות חברתיות מתוך  רשתות חברתיות

 Enableהאתר יכיל תוסף נגישות אתרים מבית  נגישות
 אתר בשפה העברית שפות

Facebook Pixel  של פייסבוק האתר יכיל קוד מעקב של 

Google Ads Track האתר יכיל קוד מעקב של גוגל אדס 
Google Analytics  קוד מעקב של גוגל אנליטיקסהאתר יכיל 
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 )הלקוח( ****)החברה( לבין  Digital JTחוזה עבודה בין 
 

 והמפרט הטכני. עיצוב מותאם אישיתעל בסיס המחיר הינו לפיתוח אתר  .1

 המחיר כולל אחסון אתר. .2

 המחיר כולל דומיין אתר. .3
 לשנה: תחזוקת אתרכולל המחיר  .4

 .עדכון תוספי מערכת 

  ימים(. 28 –גיבוי אתר על בסיס יומי )היסטוריית שמירה 

 .העלאת תכנים חדשים 

 טיקס ואינטגרציה עם האתר.המחיר כולל פתיחת חשבון גוגל אנלי .5

 של גוגל אדס. ותג המרות סטנדרטי המחיר כולל הטמעת פייסבוק פיקסל .6

 תג מעקב גלובלי.הטמעת המחיר כולל  .7

 מחיר לא כולל קידום אתר.ה .8

 תוכן. / יצירת המחיר לא כולל כתיבת .9

 המחיר לא כולל תרגום תכנים. .10

 ימי עסקים מרגע העברת התכנים מצד הלקוח. 14מועד הגשת סקיצה ראשונית:  .11

עבודה בעלות ר לפי שעת חתומתא ימהחוזה וה תכל דרישה נוספת מעבר למפרט הכתוב לעיל חורג .12
 ש"ח. 250של 

: במידה והלקוח יבקש לבטל את העסקה מסיבה כלשהי, החברה תגיש ללקוח לאחר אישור העסקה .13
 האתר.פיתוח על חשבונית עסקה על סך שעות העבודה שזו עמלה 

 .שורת קרדיט בתחתית האתרהוסיף תהיה הזכות ל JT Digital -ל .14

האתר, כתובת הדומיין ותחזוקת האתר המחיר לפיתוח האתר כולל את התשלומים עבור אחסון  .15
 ש"ח לשנה. 500 -לשנה הראשונה. לאחר שנה, חידוש כלל הרישיונות הללו יתומכר ב

 

ר שייכים לו ובמידה החומרים שהוא יעביר לטובת בניית האת כי כל מצהירלקוח הזכויות יוצרים:  .16
נושא באחריות על  הלקוחוזה נעשה ללא ידיעת החברה  –והלקוח העביר לחברה תוכן שלא שייך לו 

 .זכויות היוצריםפגיעה ב
 

 .ש"ח + מע"מ ****: חודשים 12-ריטיינר חודשי קבוע ל מחיר

 

 

 

 

 

 



 

 

 תחלת עבודה:הל

 

 נא להשיב מייל חוזר המאשר את העסקה. .1

נא להעביר אלינו את כל התוכן שצריך להיות באתר, לרבות לוגו, תוכן כתוב, קטעי וידאו  .2
 ועוד.

 אלינו:ביר ענא להלטובת פתיחת כרטיס לקוח,  .3

 שם העסק לחשבונית -

 .ת.ז./ע.מ./ח.פ -

 פרטי איש קשר: -

 שם מלא -

 טלפון -
 דוא"ל -

 

 תנאי התשלום:
 מעלות הפרויקט עם חתימת החוזה. 50%תשלום ראשון:  .1

 תשלום שני: היתרה בסיום העבודה. .2

 ת חשבונית.אהוצ דתשלום בהעברה בנקאית כנג

 

 בברכה,

 JT Digital –חוליאן טרומפר 

7327402-| 050 office@julian.org.il 

mailto:office@julian.org.il

