
09/04/2023

י"ח ניסן תשפ"ג
סילבוס הדרכה לקורס 8976-שיווק דגיטאלי-טייבה-ערב-21.05
הקניית ידע וכלים לשיווק אפקטיבי ברשתות החברתיות המובילות.

קהל היעד: יזמים/ות ובעלי/ות עסקים

תאור נושא מפגש עד שעה משעה תאריך
"• היכרות עם הכלים המצויים בפייסבוק 

לשיפור התקשורתיות של הדף.
• פונקציות פשוטות להפיכת דפים למעוצבים

• פילוח קהל היעד בפייסבוק
• גישה לקבוצות ודפים עסקיים נוספים

• כיצד להפוך דף פייסבוק למועדון לקוחות 
פעיל 

• שיתוף לקוחות בדף בצורה פעילה 
• סטטיסטיקה בפייסבוק ומעקב גולשים

• כתיבה שיווקית בפייסבוק"

פייסבוק – ניהול פרופיל 
עסקי

20:45 17:00 23/05/2023

"• פייסבוק בישראל – הפוטנציאל העסקי
• כיצד עובד השיווק במדיה החברתית

• אסטרטגיה לפעילות בפייסבוק - ניהול זמן 
והגדרת משימות.

• פתיחת דף פייסבוק עסקי – תרגול מעשי
• פונקציות ניהול חשובות בדף
• פעילות כתיבה וניהול תכנים

• איך מתנהלת ה""שיחה"" בפייסבוק"

פייסבוק – אסטרטגיה 20:45 17:00 30/05/2023

"• תכנים שיווקיים לאתר
• כתיבת כותרות מושכות
• שילוב מילות מפתח

• מבנה נכון של דף תוכן באתר
• הנעה לפעולה ושיווק בטקסטים"

כתיבה שיווקית 20:45 17:00 06/06/2023

"• היכרות עם עולם הרשתות החברתיות - 
פייסבוק, לינקדאין, סקירה של ערוצי שיווק. 
• מושגי יסוד -  תנועה, תורת ההמרה ודפי 

נחיתה.
• ניהול רשימות תפוצה - מערכות לניהול 

רשימות תפוצה ומשלוח אימיילים.
• שיווק באמצעות תוכן

• בחירת המדיות הדיגיטליות המתאימות 
לעסק שלי"

שיווק במדיה החברתית 20:45 17:00 13/06/2023

"• הכרת המערכת לפרסום PPC בפייסבוק
• מהן אפשרויות הפרסום בפייסבוק

• קביעת יעדי פרסום
• ניהול ומעקב אחר תוכנית הפרסום"

פייסבוק - פרסום 20:45 17:00 20/06/2023

"• יצירת סרטונים - צילום ועריכה
• כתיבת תסריט והעברת מסר

• תיאום סרטונים לפייסבוק ואינסטגרם"

שיווק וידאו 20:45 17:00 04/07/2023



"• פורום שאלות תשובות – דיון פתוח
• מעבר כללי על פרסומים שעלו

• הצעות וטריקים לשיפור
• תרגול כתיבה שיווקית ומעבר על תכנים 

(מודעות, דפי נחיתה)."

פייסבוק- תרגול 20:45 17:00 11/07/2023

"• הדרכה בשתי תוכנות חינמיות לעיצוב 
מוצרים לפייסבוק: תמונות ויצירת קולאז'ים.
• יסודות עיצוב - עקרונות עבודה עם צבע, 
קומפוזיציה, טיפוגרפיה, תמונות וצילום. 

• אתרים חינמיים להורדת תמונות
• עיצוב מוצרים לפייסבוק - תמונת פרופיל, 
תמונת נושא, העלאת תמונות, פוסטים, 
תמונת נושא, לוגו בדף קבוצה, הזמנה 

לאירוע ועוד."

עיצוב דיגיטלי 20:45 17:00 18/07/2023

"• בניית תוכנית שיווקית לפרופיל 
האינסטגרם במטרה להביא עוקבים חדשים 

ורלוונטיים לתחום העסק
• סדר פעולות בפרסום התוכן בפרופיל"

אינסטגרם 20:45 17:00 25/07/2023

"• השימושים העיקריים באינסטגרם
• פתיחת חשבון

• בניית אסטרטגיה שיווקית ודוגמאות של 
שימושים מוצלחים

• איך לייצר עוקבים ולייצר חשיפה 
משמעותית למסר השיווקי

hashtags-מדוע ואיך להשתמש ב •
• וידאו באינסטגרם"

אינסטגרם - המשך 20:45 17:00 01/08/2023

יתכנו שינויים בתכנים ובמועדים


