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 הערות שעות לימוד פירוט מקצועות/נושאים

 סה"כ מעשי עיוני
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  6 -- 6 מבוא לשיווק דיגיטלי  .1
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  60 17 43 אורגני אתרים קידום .4

5. Google Analytics 8 2 10  

  8 -- 8 קידום ממומן .6

  13 12 1  שיווק סדנת .7
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  138 46 92 סה"כ שעות

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 5מתוך  2עמוד 

 

 דרישות כניסה:

 

 שנות לימוד 12בוגרי  .1

  זהה או ביצוע מכינה ברמה זהה או מבחן ידע ברמה יח"ל  4 ברמת אנגלית ומתמטיקהבגרות ב .2

 

 

 

 : גמר בחינות

 

 פנימיות:גמר בחינות 

  :+ מעשי( )עיוני משולבמבחן  .1

  הסעיפיםמורכב משאלות פתוחות המבוססות על כל החלק העיוני  

 פר תיאורי מקרה שעל הנבחן לפתורהכוללות מסשאלות מ מורכב מעשיהחלק ה 

 

 חיצוניות:בחינות גמר 

עסק אמיתי וייצר לו נוכחות דיגיטלית על בסיס הכלים שרכש במהלך  יבחר התלמיד  :קט גמרפרוי .1

  הקורס.

 

 

 

 תעודות:

  

 (SEOמנהל/ת קידום אתרים אורגני ) -תעודת גמר .1

 

 

 

 הערות:

 

 .לפחות לאחר קורס אחד עשויה להתעדכןוהיא  מגמה זו חדשה .1

 .2018במאי  1 -אישור הפעלה זה החל מתוקף  .2

 .נספח א' ר' -פירוט מקצועות הלימוד .3

 .נספח ב'ר'  -פרופיל מרצים .4

 .נספח ג'ר'  -תקן סדנה .5
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 פירוט מקצועות הלימוד –נספח א' 

 

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (6) (--) (6) מקצועות תשתית

  6 -- 6 מבוא לשיווק דיגיטלי  .1

     סקירת הקורס  .1.1

     עסקים ושיווק  .1.2

     מבוא לשיווק דיגיטלי  .1.3

     משפך ויעדים שיווקיים  .1.4

 המסורתית מהתקשורת -התפתחות המדיה  .1.5

 למדיה החדשה

    

  (112) (36) (76) ליבה -תורת המקצוע

  6 -- 6 מיתוג  .2

      מיתוג ואסטרטגיה .2.1

     באינטרנט מבוא למיתוג ויצירת זהות .2.2

הרלוונטי  להכיר את הקהל -הבנת הצרכן .2.3

 ואיך להגיע אליו

    

מגמות ושיווק דיגיטלי: עולם הנייד, מדיה  .2.4

 חברתית

    

איך לבנות אסטרטגיית מותג,  -זהות המותג  .2.5

 הגדרות מוצר, מטרה, משימה וערך מוסף

    

  Eco-System 8 2 10מיתוג  .3

      יצירת מטרות עסקיות .3.1

ברורים והגדרת  קביעת מדדי ביצוע והצלחה .3.2

 מטרות

    

      יצירת נוכחות אינטרנטית .3.3

     .בניית אתרים, עמודי נחיתה .3.3.1

     .נוכחות במדיה חברתית .3.3.2

      פרסום באינטרנט ותוכן שיווקי .3.4

     השונים מתן ערך למוצר בערוצי השיווק .3.5

     ערוצים מקוונים יצירת אסטרטגיית תוכן עבור .3.6

  (60) (17) (43) אורגני אתרים קידום .4

  10 -- 10 אתרים לקידום מבוא .4.1

     הגדרה -קידום אתרים .4.1.1

      Google  -צורת עבודה ב .4.1.2

     עדכונים עיקריים של האלגוריתם .4.1.3

     הגדרות חשובות ומונחים בסיסיים .4.1.4

     קידום בתוך האתר  -טכני .4.1.5

     קידום בתוך ומחוץ לאתר -תוכן .4.1.6

     קישורים .4.1.7

  15 5 10 קידום אתרים טכני .4.2

     אתר ידידותי למשתמש בניית .4.2.1

     מבנה  .4.2.1.1

     מפת אתר  .4.2.1.2

     תיקיה  .4.2.1.3

     תמונות .4.2.1.4
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 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

עם טעויות טכניות  התמודדות .4.2.1.5

"מסוף החיפוש" של  .באתר

Google  התאמה למכשירים

 ניידים דוח אופטימיזציה

    

  15 10 5 תוכן שיווקי .4.3

      שיטות עבודה מומלצות -תוכן באתר .4.3.1

 מה מחפשים –מחקר מילות מפתח  .4.3.2

 משתמשים וכיצד להביא תנועה לאתר

    

      תוכן מעודכן על בסיס קבוע יצירת .4.3.3

      דגשים לכתיבת תוכן .4.3.4

     "תוכן "ישן .4.3.5

  Wordpress , HTML CSS - 10 -- 10 ל מבוא .4.4

4.4.1. HTML      

4.4.2. CSS      

4.4.3. Wordpress      

  10 2 8 קישורים .4.5

     דו"ח אופטימיזציה .4.5.1

שיטות עבודה  -תוכן מחוץ לאתר .4.5.2

 מומלצות

    

     יצירת ערך מוסף באמצעות תוכן .4.5.3

     תוכן ממותג .4.5.4

     מדיה חברתית .4.5.5

     יחסי ציבור .4.5.6

     אסטרטגית בנית לינקים .4.5.7

5. Google Analytics 8 2 10  

      הגדרות המערכת .5.1

      יסודות .5.2

      הגדרת תצורות וסינון .5.3

       Google יסודות המעקב של .5.4

5.5. Analytics     

     Outputs  -תכונות עיקריות ו .5.6

      מדדים חשובים .5.7

     אתר במערכת למטרת קידוםשימוש  .5.8

  8 -- 8 קידום ממומן .6

     חיפוש ממומן  .6.1

,  Googleכגון:      קמפיינים ממומנים ברשתות השונות   הרצת .6.2

 AdWords, פייסבוק

     כלים ואנליזה לבדיקת תוצאות.  .6.3

      .פרסום ברשת המדיה .6.4

של  Google -הרצת קמפיינים ברשת ה .6.4.1

Display 

    

     YouTube -פרסום ב  .6.4.2

 ,בפייסבוק קמפיינים    חברתית במדיה ממומן פרסום .6.5

 כו'ו אינסטגרם ,טוויטר
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 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  13 12 1   שיווק סדנת .7

     תכנית קידום לאתרים ספציפייםיצירת  .7.1

     יצירת תכנית הכוללת:  .7.2

     מחקר .7.2.1

     אסטרטגיה לשיווק דיגיטאלי .7.2.2

     תכנון .7.2.3

     יצירת תוכן .7.2.4

     מצגת סופית .7.2.5

עסק  יבחר התלמיד 5 3 2 קט גמרפרוי .8

אמיתי וייצר לו נוכחות 

דיגיטלית על בסיס 

 הכלים שרכש בקורס

  (20) (10) (10) מקצועות תומכים

  20 10 10 רכים כישורים .9

      חיים קורות כתיבת .9.1

9.2.  SWOT מודל לפי אישי ניתוח      

      לינקדאין .9.3

     ראיונות סימולציית .9.4

     (Pitchעבודה על נאום הצגה עצמית ) .9.5

      לקוחות ניהול .9.6

      פרויקטים וניהול זמן ניהול .9.7

     חדש לקוח הקמת .9.8

  138 46 92 סה"כ שעות

 

 

 

 פרופיל מרצים: -נספח ב'

 

 המרצים בקורס יהיו בעלי ותק של לפחות שנתיים בתחום ניהול קמפיינים. ●

המרצים בקורס יעבדו בתחום, עבודתם השוטפת בפועל של המרצים תהיה בתחום ההוראה שלהם,  ●

 ויהיו מחוברים לעשייה ולתעשייה )כלומר, מרצה חייב לעסוק בתחום בפועל(.

היטב את טיב העבודה המקצועית בתחום של המרצה )או על ידי פרויקט על המכללה להכיר  ●

 משותף או על ידי המלצות איכותיות(.

 על המרצה לעבור גם ראיון אישי על ידי המכללה ●

  

 

 

 :תקן סדנה -נספח ג'

. כל שאר המערכות שיש לעבוד Office -מחשבים עם חיבור לאינטרנט שמותקנת עליהם מערכת הפעלה ו

 בקורס נמצאות באינטרנט ולא דורשות התקנה מיוחדת.עליהם 

 

 


