
 

 

 סילבוס - שיווק באינטרנט קורס

מטרת הקורס: קורס מקיף ויישומי המיועד לבעלי עסקים המעוניינים להגדיל את החשיפה ברשתות 

.החברתיות  

 שעות אקדמיות 95, 20:45-17:00בין השעות ימי שני, , 13.1.20-חמישי ה ימי: היקף הקורס

 2קומה  -מרכז ביג כרמיאל, בניין תקשוב , 2: סניף מעוף כרמיאל, מעלה כמון מיקום

 .ש''ח כולל מע''מ 900,1 :דמי השתתפות

 דרישות קדם:

 אך ללא דף עסקי או בעלי עסקים שאדם אחר הקים עבורם את הדף   בעלי פרופיל אישי בפייסבוק

 העסקי והם אינם יודעים לנהל את הדף בעצמם.

  להגיע עם מחשב ניידעל המשתתפים. 

 .)יש להגיע עם כל הסיסמאות להתחברות לרשתות החברתיות )פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב 

 

מס' 
 מפגש

 תכנים נושא תאריך

1 
13.1.20 
 דני גולן

 פגש מבואמ

  ,הכרות עם עולם השיווק באינטרנט: אתרים, דפי נחיתה, בלוגים

 רשתות חברתיות

  תנועה, המרות, מיקוד קהלי יעד –מושגי יסוד בשיווק דיגיטלי 

 .חשיבות בניית סיפור שיווקי במדיה 

 .סיפורי הצלחה שיווקיים של עסקים בערוצי המדיה השונים 

2 
20.1.20 
 דני גולן

 כתיבה שיווקית

 .עקרונות לכתיבה שיווקית מניעה לפעולה באינטרנט 

 6 .אבני דרך לכתיבה שיווקית ממגנטת 

 .כתיבת כותרת מנצחת שמעוררת סקרנות אצל הלקוח 

 .איך להגדיר ולנסח את המיקוד השיווקי בצורה אטרקטיבית ומוכרת 

3 
27.1 

 דני גולן

תרגול כתיבה 
שיווקית + בניית 
 אתר/דף נחיתה

 

  דף בית / דף נחיתהתרגול ניסוח 

 .אפיון שיווקי 

 בניית המסר באמצעות טקסטים שיווקיים / וידאו ותמונות 

  הדרכה על מערכת לבניית אתרים- wix. 

4 
3.2 

 דני גולן

תרגול הקמת 

אתר/ דף נחיתה 

 wixב 

  המשך עבודה על מערכתwix –  כיצד עובדים עם תבנית, איך

מתרגמים אותה, איך מעצבים דף בית מושך ומותאם לעסק עם לוגו 

 / תמונות / טקסטים ווידאו.

5 
10.2  

 צחי צימט
 1פייסבוק 

 הכרת מבנה הרשת 

 הגדרת פרופיל נכון 

 יצירת פוסטים והכרת הקבוצות 

6 
17.2 

 צחי צימט 
 2פייסבוק 

 הקמת דף עסקי 

 הגדרות מתקדמות 

 יצירת תכנים 

7 
24.2  

 צחי צימט
 3פייסבוק 

 פרסום ממומן בפייסבוק 

 הכרת מערכת הפרסום 

 בניית קמפיין 

 2.3 
 -אין מפגש 
 בחירות

  

8 
9.3  

 צחי צימט
 4פייסבוק 

 פרסום ממומן לפייסבוק 

 תרגול לידים ובניית קמפיין 

9 
16.3 

 קרן הומל אלון
 אינסטגרם

 הכרת הרשת במקצועית 

  לעבודת מיתוגבניית פרופיל 

10 

23.3 
 קרן הומל אלון

 

 אינסטגרם תרגול

 פרסום פוסטים 

  סטורי 

 תרגול האשטגים ויצירת עוקבים 

11 
30.3 

 קרן הומל אלון

עיצוב אימג'ים 

 לדיגיטל
 עיצוב בכלי אינטרנטי לכל מטרות הקידום ופרסום 



 

 

מס' 
 מפגש

 תכנים נושא תאריך

 5פייסבוק  6.4 12
 פרסום ממומן בפייסבוק 

 הפיקסל תרגול פרסום תנועה לאתר והכרת 

  מפגשאין  13.4 

 
13 

20.4 
 צחי צימט

Youtube 

 בניית ערוץ יוטיוב 

 הגדרת סרטונים לקידום 

 דגשים על תסריט 

14 
27.4 

 שי גבאי
 לינקדאין

 .מהי רשת הלינקדאין ומה ייחודה 

 .בניית פרופיל אישי אטרקטיבי 

 .יצירת קשרים עסקיים איכותיים 

 .חיפוש וחיפוש מתקדם 

  בקבוצות.פעילות אפקטיבית 

 גילוי ויצירת הזדמנויות עסקיות 

15 
4.5 

 צחי צימט
Youtube   

 תרגול
 צילום וערכית סרטון ליוטיוב 

16 
11.5 

 דני גולן
קידום אתרים 

 SEO -  בגוגל

  קידום אתרים בגוגלSEO  לעומת פרסום ממומן בגוגלGoogle 

Ads 

 כיצד עובד מנוע החיפוש 

  פעילותon site התאמות באתר 

  פעילותoff site – בניית קישורים 

 מחקר מילות מפתח 

 מערכת גוגל אנליטיקס 

17 
18.5 

 דני גולן

בניית דף  תרגול
אתר / דף נחיתה 

 WIX-ב

 התאמות גוגל באתר / דף נחיתה 

18 
25.5 

 דני גולן

סיום תרגול 
ועלייה לאוויר של 
 אתר / דף נחיתה

 חיבור דומיין 

 חיבור גוגל אנליטיקס 

  והתאמות לסלולרהשלמות עיצוב 

19 
1.6 

 דני גולן
 אסטרטגיה

 מפגש מסכם

 מפגש מסכם לאיחוד כל המידע בקורס 

 הכנת תוכנית אישית 

 חלוקת תעודות 

 *התכנים והמועדים נתונים לשינויים

 

 


