
קידום אתרים

נושאים נבחרים, על קצה המזלג
נעם געש, קורס וורדפרס



SEO

Search Engine Optimization





אסטרטגית קישורים
איכות עדיפה על כמות



אסטרטגית קישורים
לא משתמשים בכלים אוטומטיים - עשויים לגרום לנו לעונש



אסטרטגית קישורים
טיב הקישורים והקונטקסט שלהם משפיע בצורה מכרעת על האופן בו גוגל תופסים את האתר 

שלנו.



אסטרטגית קישורים

דגשים לhtml structure נכון:

שמים לב שאין nofollow בקישורים לאתר●
הanchor text חייב להיות רלוונטי לנושא האתר●
שימו לב לtitle של הלינק●
הקונטקסט מסביב לקישור בעל משמעות●



אסטרטגית קישורים
קישורים יוצאים הם דבר חיובי !



מעקב אחרי קישורים נכנסים

ניתן להשתמש בגוגל בחיפוש בצורה link:example.com בשביל לחפש קישורים נכנסים ●
לאתר מסויים

חיפוש מהסוג הנ"ל בגוגל לא נותן את כל התוצאות●
יש כלים כמו majestic.com שעוקבים אחרי האינטרנט וניתן לעקוב דרכם על פרופיל ●

קישורים, שלנו ושל מתחרים



שיטות להשגת קישורים נכנסים



החלפת קישורים

חסרונות

גוגל מזהה את התכסיס בקלות●
לא תמיד קל להתקשר עם אתרים רלוונטיים●
אתרים מוצלחים ויציבים לא זקוקים לנו, ולא סביר שיהיו מעוניינים להחליף קישורים בלי ●

תמורה נוספת
בשימוש בטכניקה זו מומלץ לעקוב אחרי האתר עימו החלפנו קישורים, ולוודא שהקישור ●

עדיין קיים. יש תוספים לכרום שיכולים לעשות את העבודה הזו במקומנו.



רישום לאתרי תוכן

חסרונות

חלקם מסווגים כספאם ומקבלים עונשים מגוגל●
עשוי להראות מתאמץ מדי בעיני גוגל●
כשלאתר יש המון קישורים יוצאים, כל אחד מהם מקבל ערך נמוך●

יתרונות

פשוט●
חינמי●
האתר מגיע לקטגוריה נכונה●



תרומת מאמרים

הדרך הכי יעילה והכי יקרה●
כתיבת\קניית מאמרים מקוריים, תאפשר לנו להשיג קישור מאוד טבעי ומשמעותי לתוכן של ●

האתר
בקניית מאמר חשוב להיזהר ולשים לב שהוא מקורי, ולא מתורגם \ מועתק.●



תגובות

לפעמים עשוי להיות 
מוצלח, בכמות 

סבירה



בוטים ליצירת קישורים

להתרחק כמו מאש!

גוגל מזהים קישורים אוטומטיים, ומסווגים אותם כספאם.





מחקר מילות מפתח

מילות מפתח: מילים שנהיה מעוניינים להופיע עבורן



אילו פרמטרים אנחנו שוקלים בבחירת מילות מפתח?

תחרות - האם נצליח להתקדם מול המתחרים?●
נפח חיפוש - האם אנשים באמת מחפשים את הביטוי?●
רלוונטיות - האם אנחנו רלוונטיים לגולש שמחפש את מילת המפתח הזו?●
יחס המרה - האם גולשים שמשתמשים במילה יהפכו ללידים?●



כלי מחקר מילות המפתח של גוגל
מאפשר לנו להעריך את התחרות ואת היקף החיפושים של ביטוי בגוגל

https://adwords.google.com/KeywordPlanner



יצירתיות - לא מילה גסה.

show case.

נסו להיכנס לראש של הלקוח 
הפוטנציאלי.

אילו דברים הייתן מחפשות בגוגל, 
כשהייתן מעוניינות להגיע לעסק הזה?





ביטויי זנב ארוך

איך התמחור של גוגל עובד?

לפי מכרז: ככל שיותר מעוניינים להתפרסם תחת מילה מסוימת, ככה המחיר עולה.-

איך נמצא ביטויים זולים, בלי לפגוע בנפח החיפוש?

הרבה ביטויי "זנב ארוך" - 3 מילים ומעלה.-



Post Click Marketing

מה קורה אחרי שהמשתמש מגיע לאתר?



משפך שיווק

תמונה - מהאתר המאוד מומלץ של askpavel, ברשיון שחרור-יחוס-שיתוף זהה



יחס המרה

היחס בין כמות הגולשים הנכנסים לכמות הגולשים המבצעים המרות.

המרה:

רכישה-
יצירת קשר-
הרשמה לניוזלטר-
הסכמה לשיתוף פעולה עסקי-

ועוד. לכל סוג המרה יש שווי המרה - מונח המתאר כמה כסף המרה כזו מכניסה לבעל העסק.



מונח - אופטימיזצית דפי נחיתה

אופטימיזצית דפי נחיתה:

מונח המתייחס לתכנון דף נחיתה באופן שיאפשר יחס המרה מקסימלי.-



תרגיל

נתון כי:

20% מהגולשים הנכנסים לדף הבית מגיעים גם לדף "צור קשר"1.

15% מהגולשים הנכנסים הנכנסים לקרוא את המאמר שכתבנו עוברים ליצירת קשר2.

מתוך אותם גולשים שיוצרים קשר, 33% קונים מאיתנו מוצר בשווי 33 ש"ח.3.

כמה כסף משתלם להשקיע בקליק לדף הבית? כמה כסף משתלם להשקיע קליק למאמר?



תרגיל 2

נתון כי עבור דף הנחיתה למכירת "מזגני עפולה":

20% ממחפשי "מזגן מעפולה" שנכנסים לדף הנחיתה יוצרים קשר1.

10% ממחפשי "שרב בעפולה" יוצרים קשר2.

10% ממחפשי דף הנחיתה עושים לייק לדף העסק. שוויו של הלייק (לפי אנליסטים של 3.
adweek, אפריל 2010) הוא 3.6$.

70% מיוצרי הקשר קונים מזגן ומכניסים לעסק 500 ש"ח4.

10% מרוכשי המזגנים רוכשים מזגן נוסף כעבור חודש5.



PPC VS PPV

PPC

מסודר יותר - יותר בקרה, אתה משלם רק אם ●
הקמפיין מצליח.

פחות נוכלויות, תעבורה אמינה יותר●
רק תעבורה איכותית - לקוחות שמגיעים אליך הם ●

לקוחות שמתעניינים בך

Pay Per View

חסרון - לא תמיד מדוייק. לעיתים מחייבים אותך גם ●
אם חוסם הפרסומות הסתיר את הפרסומת

יתרון - בדרך כלל זול יותר●
טוב לשיווק ממוקד - אם אתה יודע של מי שמבקר ●

באתר מסויים הוא לקוח פוטנציאלי, יתכן ומשתלם 
לך להשקיע כסף בהצגת המודעה גם אם הוא לא 

ילחץ עליה
טוב למיתוג המוצר●



האלגוריתם של גוגל



מודל קישורים כגרף

למחשבה ודיון:

מהי קליקה?●
מהי קבוצה בלתי תלויה?●
מהו מעגל?●
מה קורה ל"מיץ הקישורים" כשאנחנו מקשרים ●

לאתרים יותר מרכזיים? פחות מרכזיים?
האם מודל הגרף עוזר לנו להעריך מרכזיות של ●

אתר אינטרנט?



pagerank

אלגוריתם של לארי פייג', ממייסדי גוגל

תמונה מויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית



askpavel אמינות וסמכות - דוגמאות וקישורים מתוך

Authority (סמכות) – מציין את רמת הסמכות שיש לדף 
בהקשר לנושא ומילות מפתח מסוימות. כלומר יש כאן 

 query) קשר בין שאילתות חיפוש לרמת הסמכות
independent factor). הסמכות נקבעת בעיקר על פי 

נושא האתרים המקשרים, הצורה בה הם מקשרים והכמות 
שלהם. בכל מקרה, אתר סמכותי לא בהכרח אמין 

(ולהיפך), שכן הסמכות מתבססת אך ורק על תחום 
מסוים.

Trust (אמון) – מציין מהי דרגת האמון של הדומיין ללא 
קשר למיקוד הנושאי שלו בתחום מסוים. כלומר אין שום 
קשר בין דרגת האמון של האתר לבין שאילתות מסוימות 
עליהן הוא מדורג. האמון נקבע אך ורק על סמך הקירבה 

של הדומיין לדומיינים אמינים אחרים (אסביר בהמשך מה 
זה אומר). לכן אם לדומיין דרגת אמון גבוהה סימן שיש לו 

דרגת ספאם נמוכה וההצבעה מתוכו מעידה על איכות 
האתר המקושר אך לא על הרלוונטיות שלו.



trust

askpavel - גרפיקה



סמכות

askpavel - גרפיקה



עוד מדד שמשפיע על הסמכות

askpavel - גרפיקה



מדדים לאיכות תוכן

מקוריות●
גיוון מילים, שורשים והטיות●
לינקים מעטים ורלוונטיים לתוכן הפסקה●
תחביר תקין●
חלוקה לכותרות, רשימות, חווית משתמש נעימה של התוכן●



מרכיבים שמשפיעים על איכות קישור

מקור הקישור●
העמוד המקשר●
האזור בעמוד המקשר בו הביטוי מופיע●
טקסט העוגן של הקישור●
תאריך התווספותו של הקישור●
הפונט וגודל הפונט של הקישור●



meta תגיות

“תגי Meta משמשים לתאור הדף, מילות המפתח שבו ומתן פרטים נוספים כגון מחבר הדף וכדו'. 
תגי ה-Meta נמצאים בראש דף ה-HTML, בין התג <head> לתג הסוגר </head>. מנועי 

החיפוש עושים לעתים שימוש בתגי ה-Meta לצורך דירוג והצגת תוצאות החיפוש בהם." - מתוך 
וובמאסטר

1. <meta name="description" content="מסמך הסבר על אופטימיזצית הדף">
2. <meta name="keywords" content="meta tags, tutorial, training, HTML">
3. <meta name="robots" content="noindex, nofollow">

meta רשימת תגיות

https://gist.github.com/kevinSuttle/1997924
https://gist.github.com/kevinSuttle/1997924


איך גוגל עובד?

משהו נחמד:

https://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/

מאט קאסט מסביר עם וידאו מגניב (3 דקות):

https://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs

https://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/
https://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/
https://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs
https://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs


רשתות חברתיות

איזו עבודת קידום מתבצעת שם?



קידום ברשתות חברתיות מול קידום במנועי חיפוש

רשת חברתית

הגולש בדרך כלל לא מחפש משהו ספציפי.●
המניעים של גולשים לביקור ברשתות חברתיות הם 

בעיקר חברתיים ובידוריים.
הגולש לא באמת מעוניין בנו●
אנחנו יודעים מי הגולש - בן כמה הוא, מה תחביביו, ●

מה מיקומו הגיאוגרפי ומצבו המשפחתי

מסקנה  -מתאים למיתוג

מנוע חיפוש

הגולש יודע מה הוא מחפש - מטרה ספציפית ●
ומוגדרת

מעבר לזה - הגולש מחפש אותנו. הגולש מחפש ●
משהו מוגדר וספציפי.

אנחנו לא יודעים מי הגולש●

מסקנה - מתאים ליצירת המרות



מבנה רשת חברתית

אנשים - לאנשים שנרשמים ברשת חברתית נוצר "פרופיל אישי", בו הם וחבריהם מפרסמים ●
סטטוסים ועדכונים על חייהם.

עמודים - משתמשי פייסבוק יכולים  ליצור "עמודים". עמוד היא יישות ציבורית (לרוב עסק \ ●
איש ציבור). לעמוד בניגוד לפרופיל אישי אין הגדרות פרטיות - כולם יכולים להחשף לתכנים 

בו.

גם אנשים וגם עמודים יכולים ליצור פוסטים.

כשמשתמש מתחבר לפייסבוק, הוא רואה פיד של חדשות עם תכנים שפייסבוק חושבת 
שרלוונטיים עבורו.

סליחה? "חושבת"?



אלגוריתם Edge Rank  של פייסבוק (אורגני)

askpavelשוב קרדיט ל



אלגוריתם Edge Rank  של פייסבוק (אורגני)

קרבה - עד כמה אני מחובר לנושא בו העמוד עוסק

משקל - החשיבות של התוכן

תדירות - תדירות העדכונים מהעמוד



פרוייקט תואר ראשון שלי

אולי יהיה מעניין להסביר כאן על משהו, אם לא אז לא

https://docs.google.com/presentation/d/1KzMQnIrC0sSdJbUKvkn_mvhE_wgae
86obgpPI5tmdwc/edit?usp=sharing



שיווק ממומן בפייסבוק

כלי מנהל הפרסומות

פוסט מוצלח לדוגמא

פוסט פחות מוצלח לדוגמא

מה נוכל להסיק על הקשר בין יחס ההמרה 
למחיר החשיפה?

https://www.facebook.com/ads/manager/accounts/?act=235104263
https://www.facebook.com/ads/manager/accounts/?act=235104263
https://www.facebook.com/NoamWebDevelopment/photos/a.1436279776601429.1073741828.1436266873269386/1709079792654758/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NoamWebDevelopment/photos/a.1436279776601429.1073741828.1436266873269386/1709079792654758/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NoamWebDevelopment/photos/a.1436279776601429.1073741828.1436266873269386/1704508769778527/?type=3
https://www.facebook.com/NoamWebDevelopment/photos/a.1436279776601429.1073741828.1436266873269386/1704508769778527/?type=3


דילמות

המרות ביוקר?●
מיתוג בזול?●

אילו פוסטים נעדיף להעלות לדף הפייסבוק?

פוסטים שיעזרו לנו למכור, או פוסטים קלילים יותר?



גוגל טרנדס

https://www.google.co.il/trends/

נותן תמונת מצב נחמדה על פלחי שווקים עליהם נרצה ללמוד

https://www.google.co.il/trends/
https://www.google.co.il/trends/


כלים נוספים

גוגל אנליטקס  - ●
https://analytics.google.com/analytics/web/#home/a80133316w11934212

/9p124851835
●https://www.facebook.com/ads/manager - מנהל פרסומות פייסבוק
●

https://analytics.google.com/analytics/web/#home/a80133316w119342129p124851835/
https://analytics.google.com/analytics/web/#home/a80133316w119342129p124851835/
https://analytics.google.com/analytics/web/#home/a80133316w119342129p124851835/
https://www.facebook.com/ads/manager

