
 

 החבילות של אשכול להקמת אתרים
 .מחירים להקמת אתרים ותחזוקתם, לפי חבילות

 אצלנו יודעים מראש כמה משלמים ומה מקבלים! 
 eyal@eshkol.media,  9977474-04| לפרטים נוספים:  המחירים בטבלה אינם כוללים מע"מ

 

 

 חבילת 

 קל האתר ה
Light WordPress 

 :במבצע

 במתנה שנת תחזוקה חצי 

 חבילת
 ביזנס וורדפרס 

WordPress Business 

 חבילת
 חנות בסיסית 
WordPress Store 

לביצוע רכישה וסליקה 
 באמצעות האתר 

 חבילת
 פרימיום  סוורדפר

WordPress Primium 

 מחיר 
לבניית אתר  

ושירות תחזקוה 
מלא לשנה 

 ראשונה

 

4,340  3,620  ₪ 
₪  2,900-)מורכב מ

  6 12 על ותשלום להקמה,
 חודשים

 ₪ לחודש(  120לפי 

 

5,720  ₪ 
₪ להקמה   3,800-)מורכב מ

חודשים לפי  12ותשלום על 
 ₪ לחודש(  160

7,480  ₪ 
₪  4,600-)מורכב מ

  12להקמה ותשלום על 
₪   240חודשים לפי 

 לחודש( 

10,640  ₪ 
₪ להקמה   8,000-)מורכב מ

חודשים לפי  12ותשלום על 
 ₪ לחודש(  220

 פלטפורמה
 וכלים מרכזיים 

WordPress 

Elementor 

WordPress 

Elementor 

WordPress 

Elementor 

WooCommerce 

 

WordPress 

Elementor 

 עיצוב 

 3מתוך מבחר נתון של  בסיסיעיצוב 
- עיצובים )מעולים!( ל

WordPress 

לדף הבית על ידי עיצוב אישי 
 מנהל פרויקטים

עיצוב אישי לדף הבית על  
 ידי מנהל פרויקטים 

עיצוב אישי לדף הבית ולשני  
סוגים של דף פנימי. ליווי של 

מעצב/ת לקביעת שפה  
 עיצובית 

אלמנט ראשי / 
 סליידר 

 אלמנט ראשי מעוצב,  
 או סליידר של תמונות 

 אלמנט ראשי מעוצב  
או סליידר עם אפקטים 

 בשילוב טקסט

 אלמנט ראשי מעוצב  
או סליידר עם אפקטים 

 בשילוב טקסט

אלמנט ראשי מעוצב או סליידר  
עם אפקטים בשילוב טקסט, או 

 אפקט וידאו

 3מתוך מבחר נתון של  דף הבית
 עיצובים מעולים

עיצוב אישי מותאם על ידי  עיצוב אישי אישי עיצוב
הצעות  2מעצב/ת מקצועי, עד 

 עיצוב

עד שני עיצובים שונים,   דפים פנימיים
  מתוך אופציות קיימות
)למשל: דף תוכן ודף  

 גלריה( 

עיצובים שונים,  3עד 
אפשרות לעיצוב אישי פשוט  

שימוש של אחד מהם.  
  אפקטיםבאייקונים וב

 מתקדמים

עם ברמת חבילת הביזנס, 
  –תוספת של דפי החנות 
  מחלקות ומוצר סופי 

רכת במע
WooCommerce  ,

תממשקות לחברת ה
סליקה שבחרת, הזנה 

עד ארבעה סוגים )למשל:  
סוגים של דף תוכן,   2קס, דאינ

דף גלריה(. עיצוב אישי לשניים 
מתוכם. אייקונים ואפקטים 

 הצעות עיצוב 3עד  מתקדמים.
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  30ראשונית של עד 

הצעות  2מוצרים. עד 
עיצוב, עד שני סשנים של  
 תיקונים לעיצוב הנבחר. 

 

אקסטרות 
 עיצוביות 

קביעת שפה  ליווי של מעצבת,  ללא  ללא  ללא 
  עיצובית ייחודית, טיפול בלוגו 

 קיים או יצירת "סמי לוגו" 

 טכני 

הטמעת קודים של   קודים 
וגוגל  פייסבוק 

הטמעת קודים של פייסבוק, 
גוגל, חברות דיוורור  

 )ניוזלטרים( מוכרות ועוד 

הטמעת קודים של  
פייסבוק, גוגל, חברות  

דיוורור )ניוזלטרים( מוכרות  
 ועוד.

התממשקות לחברת 
 סליקה

הטמעת קודים של פייסבוק, 
גוגל, חברות דיוורור  

 )ניוזלטרים( מוכרות ועוד 

 התאמה לסמרטפון רספונסיביות

 – רספונסיביאתר 
התאמה אוטומטית  

 לסמרטפון

 התאמה לסמרטפון

  התאמה – רספונסיביאתר 
 אוטומטית לסמרטפון

 התאמה לסמרטפון

 – רספונסיביאתר 
 התאמה 

 אוטומטית לסמרטפון
 ולטבלטים

 התאמה לסמרטפון

התאמה  – רספונסיביאתר   

 אוטומטית לסמרטפון
 ולטבלטים

יישומים  
)פיצ'רים(  
אפשריים  

 כלולים 

 טופס צור קשר מורכב  טופס צור קשר פשוט 

 כלי חדשות רצות )טיקר( 

מורכב טופס צור קשר   

 כלי חדשות רצות )טיקר( 

 טופס צור קשר מורכב 

 כלי חדשות רצות )טיקר( 

     

 הקמה ראשונה
מספר דפים  

 בהקמה 
דפים / גלריות  7עד  דפים / גלריות 15עד   +  דפים / גלריות 10עד  

דפי מוצרים  30  
דפים / גלריות 25עד   

 

תמונות 
 ודימויים 

דימויים  /תמונות  25עד 
תמונות )או   3באתר, עד 

אייקונים( ממאגרים 
 מקצועיים 

דימויים   /תמונות  60 עד
תמונות )או   8באתר, עד 

אייקונים( ממאגרים 
 מקצועיים 

דימויים   /תמונות  40 עד
באתר + תמונות מוצרים, 

תמונות )או אייקונים(  8עד 
 ממאגרים מקצועיים

/ דימוים   תמונות 120עד 
תמונות )או   15באתר, עד 

ממאגרים מקצועיים אייקונים(  

 שירות שוטף
זמן כלול 
בעסקה 
 ראשונה 

 שירות שוטף 

 שנה

כולל איחסון, גיבוי,  
ושירות   אבטחה, דומיין 

לקוחות לעדכונים  
 ותוספות

 

 שירות שוטף 

 שנה

כולל איחסון, גיבוי, אבטחה,  
דומיין ושירות לקוחות  

ותוספותלעדכונים   

 

 שירות שוטף 

 שנה

כולל איחסון, גיבוי,  
אבטחה, דומיין ושירות  

לקוחות לעדכונים  
 ותוספות

 שירות שוטף 

 שנה

כולל איחסון, גיבוי, אבטחה,  
דומיין ושירות לקוחות  

ותוספותלעדכונים   



 

 

 

 , למי שזקוק ליותר ממה שכלול במפרט הפרימיום. אתר בהתאמה אישיתאנחנו בונים גם  •

 (.SEOכל האתרים מגיעים עם תוספים מובנים לאבטחה וקידום אורגני ) •

 

 ושירותים נוספים מרכזיות תוספות מחירי

 120 בעיצוב קיים נוסף  תוכן דף  ●    (תחזוקהל ו  הקמהל )תוספת אחוז   60%כל שפה נוספת  ● 

 800 אישי בעיצוב דף ●  180 (תמונות 30 עד) גלריה דף ● 

 , תשלום לשנה מראש תיבה, מינימום שתי תיבותחודש לכל ל  35 :מגה  500תיבות דוא"ל בנפח  ● 

 לפי הצעת מחיר  –התקנת תוספים  ● 

 300שעת עבודה מתכנת  ●  ללקוחות קבועים( 180) 240שעת עבודה רגילה  ● 

 לפי הצעת מחיר  –וניהול מדיה חברתית  ניהול קמפיינים ממומנים, אורגני  קידום ● 

 

 

 דגשים מרכזיים 

 

 אנו ממליצים לעשות זאת בכל מקרה )אל דאגה, זהו איננו מסמך ארוך מידי(.  .התקנון המלא ניתן לקרוא כאןאת 

 שאנו עומדים לעשות יחד: הפורייה דרך מתוך התקנון ובנוסף לו, על הכמה דגשים 

מגה 500עד  נפח אחסון ( גהג'י 1) מגה 1000עד    

 

גה ג'י 5 גה ג'י 3   

, יאליתה רללא הגבל תעבורה 
מתאימה למאות גולשים 

 בו זמנית 

, יאליתה רללא הגבל
מתאימה למאות גולשים בו 

 זמנית 

, יאליתה רללא הגבל
מתאימה למאות גולשים בו 

 זמנית 

, מתאימה  יאליתה רללא הגבל
 למאות גולשים בו זמנית 

אתר  עדכוני 
ותוספת דפים  

בשירות  
 לקוחות 

כונים ללא הגבלה,  עד
 2עד תוספת של 

בשנה דפים/גלריות  

 

עדכונים ללא הגבלה,  
  2תוספת של עד 

 נתון  בחודש דפים/גלריות
 )ללא צבירה(

עדכונים ללא הגבלה,  
- דפים ו 2תוספת של עד 

  נתון  בחודשמוצרים  2
 )ללא צבירה(

עדכונים ללא הגבלה, תוספת 
דפים/גלריות  4של עד 
 8)צבירה עד  נתון  בחודש

 דפים(

דואר  
 אלקטרוני 

 תיבות דואר אלקטרוני

 בתוספת תשלום

 

אלקטרוני   תיבת דואר 1
מגה בסיומת   500בנפח 

 הדומיין

אלקטרוני   תיבות דואר 3
מגה בסיומת   500 חבנפ

 הדומיין

אלקטרוני   תיבות דואר 5
מגה בסיומת   500 חבנפ

 הדומיין

 תיאום ציפיות 

; שילוב של תוספים  עדיין לא קיים באתרתוספת דף או גלריה בעיצוב שאת כל הדברים הבאים ניתן לעשות בתוספת תשלום: 
חשוב מאוד לקרוא את התקנון המלא, הוא חשוב מאוד   מיוחדים, תכנות תוסף בהזמנה מיוחדת, שילוב של לוח אירועים ועוד.

   לתיאום הציפיות.



 
 

  אילו יוחלט, העיצוב ייבחר במהלכה  אשכול  ת/נציג עם אחת  עבודה פגישת  תתקיים  האתר בניית תהליך  במסגרת  .1
לאחר פגישה זו יקבל הלקוח מסמך   . טלפונית  או אשכול  במשרדי תתקיים  הפגישה. ועוד הדומיין מהו,  באתר יהיו דפים

 סיכום )"אפיון אתר"( ועל סמך מסמך זה יעביר חומרים להקמת האתר. 

 

 : זמנים לוחות .2

 

  החתימה  מרגע  היותר לכל  עבודה ימי 21 תוך  לאתר  האחרים והחומרים התמונות , הטקסטים את יעביר הלקוח . א
 . ההזמנה ל ע

 . קבלת החומרים מרגע עבודה ימי 12 תוך  אתרטיוטה ראשונית ל ציג ללקוח ת  אשכול  .ב

 הבאים:  מבין המוקדם מהמועד החל  להימדד  יתחיל  התחזוקה  זמן . ג

 . הלקוח  רצון  לשביעות  נבנה . האתר1ג

 . הלקוח  ידי על  לאתר  החומרים שהועברו לאחר  ימים 45. 2ג

 . לאתר מוביל הלקוח שדומיין . מרגע3ג

 . ההזמנה על הלקוח חתימת   ממועד יום 60. 4ג

  מאשכול השירות את לקבל   או,  בקבצים ולהשתמש" מבחוץ" האתר  את לשמורהפסקת קשר הלקוח יכול  של  במקרה .3
 . תחזוקה זמן יתרת על  זיכוי  אין(. שקלים 350-כ  כיום) נוסף תשלום תמורת 

 

 

 , איילeyal@eshkol.media, 5497177600לפרטים נוספים: 
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