
 
 

 
 

Seo – קידום אתרים 

Description 
 

כולם נמצאים היום ברשת. האינטרנט חבר לסלולר ונכנס חזק לתוך הקהילה, ככלי 

מרכזי להעברה ושיתוף ידע בין חברים, בני משפחה ומכרים, וכאמצעי פרסומי 

ושיווקי. בין אם אתם בעלי עסקים, ישנים או חדשים, ובין אם כסף לא מעניין אתכם 

מפיץ של ידע בחברה. אם אתם בכלל, האינטרנט יכול לשרת את מטרותיכם בתור 

סבורים שיש לכם כמה פיסות מידע חשובות, ואתם רוצים לשתף אותן עם שאר 

החברה; אם אתם רוצים שאנשים נוספים יידעו על קיומו של העסק שלכם, ויוכלו 

להשתמש ולהיעזר בכלים חדשים שאתם מציעים; אם אתם חושקים במקצוע חיוני 

 לי קידום האתרים, והטכניקות הקיימות בו.  עכשווי; כדאי לכם ללמוד את כ

  

שדרוג המיקום של אתרים ובלוגים ברשימת  -המטרה העיקרית בקידום אתרים היא 

התוצאות העולות בעקבות הזנה של מילות מפתח שונות במנועי החיפוש. או 

אתם רוצים להופיע ראשונים ולבלוט מעל כולם, כשאנשים  -במילים פשוטות יותר 

אחר משהו שאתם מציעים. על מנת להגיע למקום הראשון תוכלו לבצע מחפשים 

פעולות רבות שיקדמו את המודעות לאתר שלכם ואת המוניטין שלו בקרב גולשים. 

כך למשל, תוכלו לשתול קישורים לאתר שלכם בקהילות דיון וברשתות חברתיות, 

אתר שלכם על לקנות מודעת פרסום בגוגל או בפייסבוק, לשפר את התוכן המוצג ב

 פי כללים מוגדרים בגוגל ועוד

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 הכרות ורקע כללי 

 

 מה זה אינטרנט ?

 מהם פרוטוקולים ?

 ? WWWמהו 

 שם מתחם / דומיין

 סיומות אפשריות

 URL  מהי כתובת

 כיצד והיכן מתבצעת רכישת דומיין

 (dns) כיצד מתחבר הדומיין לאתר

 מהו שרת האחסון

 בשרתכיצד אתר ממוקם 

  FTP כיצד מעלים קבצי 

 

 מהו גוגל

 מהו מנוע חיפוש רובוטי

 האלגוריתמים הידועים של גוגל

 גורמי השפעה על קידום האתר: תוכן, ותק, קישורים, מבנה, זמני טעינה 

 העכביש של גוגל

 כלים מדמי עכביש

 כיצד גוגל רואה את האתר

 ענישה של גוגל, סיבות ופתרונות

  קידום אתרים שלילי



 
 

 
 

 

 HTMLהכרות בסיסית עם 

  HTML מהו

 מבנה קבוע לדף

 כתיבת קוד ראשון

 עקרונות כתיבת קוד

 HTML תרגול כתיבה ויצירה של דף

 חיבור בין דפי אינטרנט

 מהם קישורים רלטיביים ואבסולוטיים 

 הוספת תמונות ואובייקטים נוספים

 -HTML צבעים ב

 שילוב אובייקטים בדף

 ת האתר לשרתכיצד מעלים א

 

 HTMLהמשך 

 תגיות מטא, תאור הדף, מילות מפתח ועוד

 כתיבת קוד ראשון

 עקרונות כתיבת קוד

  HTML תרגול כתיבה ויצירה של דף

 חיבור בין דפי אינטרנט

 הוספת תמונות ואובייקטים נוספים

 

 



 
 

 
 

Wordpress 

 מה ההבדל בין מערכות קוד פתוח לקוד סגור?

 ?wordpressמהו 

 וחסרונותיו.יתרונותיו 

 

 wordpress.comהקמת אתר על מערכת 

 ימוש בעורך הויזואלי ובעורך הטקסט.ש –יצירת פוסטים ועמודים 

 הזנה נכונה של תכנים.

 הגדרות כלליות בהקמת אתר.

  מהם וידג'טים וכיצד משתמשים בהם?

 wordpressתבניות ב 

 כיצד ניתן למצוא תבניות?

 העברית / למוביילאיך מזהים תבנית שמותאמת לשפה 

 primiumתבניות 

Shortcodes 

Yoast 

Facebook for wordrpess 

 תוספים מומלצים לאופטימיזציה

 

 

 

 



 
 

 
 

 מחקר שוק, מתחרים ומילות מפתח

 שימוש בכלי מילות מפתח של גוגל

 בחינת עונתיות חיפושים

 זיהוי טרנדים חמים וזירות חמות.

 כתיבת דוח ללקוח, כולל המלצות למילות מפתח

 כלים לחקר מילות מפתח

 תרגול חקר מילות מפתח ניתוח תוצאות והסקת מסקנות ביחד.

הכנת מסמך מסודר למחקר מילות מפתח ומחקר מתחרים לפרויקט 

SEO 

 

 

 

 

 אופטימיזציה למבנה האתר

 בדיקת קוד האתר )תגיות מטא וכותרות(

 אופטימיזציה לתמונות

 נגישות האתר למנועי החיפוש

 (Breadcrumbs)פירורי לחם 

 תרגול בדיקות 

 

 אופטימיזציה למבנה האתר

 (200/  410/  404שגיאות / סטטוס שרת )

  302/  301הפניות 

 HTTPSהעברת אתר / שינוי טכנולוגי / החלפת דומיין / מעבר ל



 
 

 
 

 חסימת חלקים מהאתר לגוגל

 כלים לאופטימיזציה

 תרגול בדיקות וכתיבת דוח

 

 אופטימיזציה לתוכן האתר

 OFFSITEותוכן  ONSITEאסטרטגיית תוכן וחלוקה לתוכן 

 מהו תוכן איכותי? 

 התאמת תכנים קיימים

 הבדל בין תוכן שיווקי לתוכן מקצועי

 חשיבות התוכן בתהליך קידום אתרים

 שימוש בתגיות מטא בדפי האתר

 פיזור מילות מפתח בצורה חכמה

 שימוש בתוצאות חקר מילות מפתח

 כלים לבדיקות תוכן

 התנסות בכתיבת תוכן ותרגול בדיקה לאתר

 

 קישורים בקידום אתרים

 מהו קישור ואיך הוא נראה בקוד האתר )ואיך הוא לא נראה(

 (Pagerank / Link Juiceחשיבותם של קישורים לקידום האתר. )

 מדדי איכות קישורים.

 יתרונות וחסרונות. –סוגי התקשרות ברישום לינקים 

 ך אתרים, מאמר, פורום, בלוג, ממומן.רגיל, מדרי –סיווגים 



 
 

 
 

 כלים, מקורות ושיטות. –הערכת תועלת 

 לים, מקורות ושיטות לאיתור.כ –קישורים קיימים 

 בנייה וניתוח של פרופיל קישורים 

 לים, מקורות ושיטות.כ –איתור פלטפורמות חדשות 

 כללים והגבלות בבניית קישורים.

 .יצירת מאגר קישורים ובסיס ידע מרכזי

 מגמות בהערכה של קישורים )בדגש על רלוונטיות(.

 .SEOרשתות חברתיות כפלטפורמת  

 כותרות, מבנה תוכן העמוד וטקסט עוגן לקישורים.

 התנהגות גולשים.

 כלים למעקב אחר קישורים.

 

Search Console (WMT) 

 חיבור אתר לכלי מנהל האתרים וסוגי אימות.

 מעקב אחר קישורים.

 טעינת האתר.ניתוח זמן 

 ניתוח נתוני האתר.

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 .XMLהעלאת מפת אתר 

 דיווח על ספאם.

 הדגשת נתונים

 קריאת נתונים מהכלי והסקת מסקנות

 גישה למרכזי המידע של גוגל

 

 גוגל אנליטיקס

 הכרות עם המערכת 

 Google Analytics. -מונחים בסיסיים ב

 ניהול חשבונות ופרופילים.

 .חיבור אתר לגוגל אנליטיקס

 יעדים ומשפכים

 Google Analytics. -מעבר על דוחות מרכזיים ב

 קבלת כלים לניתוח התנהגות הגולשים באתר.

 ניתוח מקורות תנועה.

 הגדרת המרות ויעדים בגוגל אנליטיקס

 

 ניהול מוניטין באינטרנט

 פעולות להדחקת תוצאות שליליות בגוגל

 SEOצ'קליסט הסופי לבניית תהליך 


