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 אודות המקצוע והמגמה 1

 והפרסום עבר מהפיכה בשנים האחרונות, עולם הדפוס והפרסום המסורתי נמוגו כמעט  עולם השיווק

עולם האינטרנט והמדיות החברתיות. התפישה  –לחלוטין ואת מקומם תפסו זירות פרסום חדשות 

 וליכולת של האתר להניע את הגולש לפעולה השתנתה לחלוטין, התודעה הוחלפה ביחס המרה

 מתקדמות של מדידה וכימות נתונים. ולחשיפה התווספו יכולות

 תפקידו לנהל שתי זירות  .תפקיד מנהל הקמפיין בזירה האינטרנטית הפך לתפקיד מוביל בכל חברה

-במקביל כדי להשיג קמפיין מנצח ואפקטיביות מלאה: הזירה האינטרנטית והזירה האינטרנטית

 החברתית.

 : מטלות מרכזיות

 לקוח.עריכת חקר מתחרים אפיון צרכי  .א

 ביצוע חקר מילות מפתח וביטויים לקידום. .ב

 אופטימיזציה למבנה האתר ותכנון אתר בהתאם. .ג

 בניית פרופיל קישורים במדיות השונות. .ד

 תכנון קמפיין ממומן בגוגל. .ה

 תכנון קמפיין ממומן במדיות החברתיות. .ו

 בניית אסטרטגיית שיווק ורכישת מדיה עבור הלקוח. .ז

 אתר הלקוח.כתיבה שיווקית והצפת תכנים ב .ח

 . ומהתכנון קמפיינים שוטפים לקידום כמו שיווק במייל, מסרונים, אירועים וכד .ט

 עמידה ביעדי קמפיין מול גוגל אנליטיקס.בקרה על ביצוע מדידה ו .י

 כלי מנהל האתרים. באמצעותבדיקת ביצועי אתר  .יא

 הוספת כלי מדידה וקידום לאתר הלקוח. .יב

  :נלוותמטלות 

 האתר.שוטפת של תכני תחזוקה  .א

 ב מתחרים מובילים במנועי החיפוש.בדיקה של מצ .ב

 בדיקת מצב מודעות וביטויים על בסיס יומי .ג

 הגשת דוח ביצועי קמפיין שבועי .ד

  סביבת העבודה:

אפשרויות תעסוקה כשכיר או כעצמאי; במסגרות ל קמפיינים בזירה האינטרנטית והינלאיש המקצוע בתחום 

. בכל חברה המנהלת מחלקת שיווק ופרסוםאו  הפרסום ויחסי הציבורפרטיות, במגזר השירותים, בתעשיית 

 מול מחשב.העבודה מתבצעת רוב  .או מלווה בצוות פרסום ד לבדובעילרוב 
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 שימוש במכשור וטכנולוגיה: 

שימוש , דיוור אלקטרוני, ניתוחל ומגוון כלים ציוד לשיחות וועידה, תוכנות פוטושופ, Officeיישומים , מחשב

 .במערכות קוד פתוח לבניית אתרים מתקדמים

 יכולות וכישורים נדרשים: 

 פתרון בעיות מורכבות., קבלת החלטות ויכולת זיהוי בעיות .ה

 הבנת הנקרא. .ו

 כושר הבעה ובהירות בכתב ובע"פ. .ז

הבנת ההשלכות של מידע חדש הן על פתרון בעיות קיימות והן על בעיות  –יכולת למידה פעילה  .ח

 עתידיות.

מתן תשומת לב מלאה למה שאנשים אחרים הבנת הנאמר ו – הקשבה פעילהשפה ו ת הבנתיכול .ט

 אומרים, סבלנות להבין את הנאמר, לשאול שאלות על פי צורך ולא להפריע בזמנים לא הולמים.

יכולת שימוש בהיגיון והסקת מסקנות כדי לזהות את נקודות החוזק והחולשה של  – חשיבה ביקורתית .י

 ים, מסקנות או דרכי גישה לבעיות.פתרונות חלופי

יכולת לבחור בפעולה המתאימה ביותר תוך לקיחה בחשבון שיקולים כגון  –שיפוט וקבלת החלטות  .יא

 .המחיר והיתרונות והחסרונות של הפעולה

יכול לקבוע כיצד מערכת צריכה לעבוד וכיצד שינויים בתנאי תפעול בסביבה ישפיעו  –ניתוח מערכות  .יב

 .על התוצאות

זיהוי אמצעים או אינדיקטורים של ביצועי המערכת ופעולות שנדרשות כדי לשפר את  –רכת מערכות הע .יג

 .ביצועי המערכת, ביחס למטרות שהוגדרו

 יכולת הסקת מסקנות מן הכלל אל הפרט )דדוקציה( ומהפרט אל הכלל )אינדוקציה(. .יד

מספר הרעיונות לא איכות, נכונותו היכולת לבוא עם מספר רעיונות על נושא )בדגש על  –שטף רעיונות  .טו

 .או היצירתיות שלהם(

יכולת לארגן דברים או פעולות בסדר מסוים או דפוס על פי חוק מסוים או קבוצה  –יכולת סידור מידע  .טז

 של כללים.

היכולת לדעת מתי משהו לא בסדר או עשוי להשתבש. היא אינה עוסקת בפתרון  –יכולת זיהוי בעיות  .יז

 .יש בעיההבעיה, רק הכרה ש

או לפתח דרכים יצירתיות  חכמים על נושא נתון או מצבהיכולת להעלות רעיונות יוצאי דופן או  –מקוריות  .יח

 .כדי לפתור בעיה

 ראיה תקינה או מתוקנת. .יט

 איסוף וניתוח מידע.יכולת  .כ

 יכולת הגדרת מטרות וקביעת אסטרטגיה ופעולות להשגתן כולל תכנון ותעדוף המשימות. .כא

 יכולת הבהרת המשמעות ויכולת השימוש במידע לאחרים.  .כב

 יכולת עיבוד, עריכה, קידוד, סיווג, חישוב והצגת מידע.  .כג

 גורמי סיכון בעבודה: 

 חשיפה לתאורה לקויה יכולה לגרום לכאבי ראש, עייפות וגירוי עיניים. .א

שלד ואימוץ יתר –בעיות שרירבעיות ארגונומיות ופסיכולוגיות הנובעות משימוש ממושך במחשבים כגון:  .ב

 של העיניים.

לחץ נפשי כתוצאה ממדידת ביצועים שוטפת על ידי הממונים, שחיקה כתוצאה מעבודה אינטנסיבית  .ג

 לעיתים. 
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 תנאי קבלה 2

 .שנות לימוד 12 בוגרי .1

 הפעלה וגלישה. –מבחן הכרות עם עולם האינטרנט והרשתות החברתיות  .2

 באנגלית.יחידות בגרות  3רמה של  .3

 ועדת קבלה.  .4

  
 

 מבנה כללי של התכנית ומקצועות הלימוד העיקריים 3

  

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (68) (58) (10) כלים לבניית מותג באינטרנט .1

מבוא לעולם השיווק האינטרנטי  .1.1

 ואסטרטגיות שיווקיות

--  4 4  

  8 6 2 בניית לוגו + מותג .1.2

הכרת משטח העבודה של אחת  16 12 4 טליתיגיעיבוד תמונה ד .1.3

מהתוכנות הקיימות לעיבוד 

תמונה דיגיטלית ושימוש 

בממשקים ובמאפיינים השונים 

שלה לצורך עיבוד התמונה 

 והטמעתה באתר.

1.4. HTML --  12 12  

  20 16 4 וורדפרס / וויקס .1.5

גמר )בניית אתר +  פרויקט .1.6

לאתר  Headerעיצוב 

 ולפייסבוק(

-- 8 8   

  (84) (36) (48) פיתוח וקידום המותג .2

  SEO 12 -- 12פרמטרים לקידום  .2.1

  8 4 4 מחקר ביטויים ומילות מפתח .2.2

מבנה הצפת תוכן ואופטימזציות  .2.3

 שונות

הכרת מבנים שונים של אתרים  8 4 4

 וסוגי דפים ומודולים באתר.

הכרת האפשרויות להצפת תכן 

בעמוד הבית  חדש / רלוונטי

והטכנולוגיות והמבנים 

 המאפשרים זאת.

  8 4 4 בניית דף נחיתה .2.4

2.5. Adwords 8 4 12  

  8 4 4 פייסבוק .2.6

  8 4 4 פייסבוק ממומן .2.7

  4 2 2 אינסטגרם + פינטרסט .2.8

2.9. Youtube 2 2 4  

  4 2 2 טוויטר .2.10

  2 2 -- לינקדאין .2.11
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 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

ניהול קשרי לקוחות ובניית  .2.12

 אסטרטגיית שיווק

--  -- 4  

  (24) (10) (14) שיווק המותג .3

  8 4 4 כתיבה שיווקית .3.1

  4 --  4 המשפך השיווקי .3.2

  4 2 2 שיווק באימייל .3.3

  4 4 --  תכנון אירועים און ליין .3.4

אסטרטגיות, תמחור ועמידה  .3.5

 מול לקוח

4  -- 4 
 

  (36) (24) (12) מדידה ושיפור המרה .4

4.1. Google analytics 4 12 16  

4.2. Console Search 4 4 8  

  CRO 4  -- 4כלי מדידה וקידום נוספים  .4.3

פרויקט גמר )ניתוח  .4.4

 אופטימיזציה לאתר(

-- 8 8 
 

  212 128 84 סה"כ שעות

 

 תעודות דרכי הערכה וזכאות ל 4

 

 בחינות
 

     :פנימיות בחינות גמר

 בכלים לבניית מותג באינטרנט, )כתיבה, הגנה והצגה(. פנימיפרויקט  .1

 הנושאים הנלמדים, )כתיבה, הגנה והצגה(.על כלל  פנימיפרויקט  .2

 בכלל הנושאים הנלמדים. מבחן מסכם .3

 "."מנהל קמפיין בזירה אינטרנטית – תעודת גמר תעודות

 

 

 

 

 

  מבלי לגרוע מקצוע לימוד  10%ניתן לעשות שינויים פנימיים בתכנית הלימודים בהיקף של עד 

 שלם ובאישור הפקוח המקצועי

 

 

 

כל הנאמר בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדים  א. 

 אחד.כומועמדות 

ייתכנו שינויים במערכת שעות או בפרטי המקצוע. המהדורה האחרונה כפי שמאושרת בעת  ב.

 פתיחת קורס היא הגרסה הקובעת.
 

   תכנית זו נכתבה בשיתוף "מכללתLeadlike" 
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