
 

 

 

 קורס שיווק דיגיטלי                   

 תיכון חדש הרצליה                    
 

 פרטי הקורס: 

 דקות  90מפגשים בני  15

 09:15-11:00ימי שלישי: 

 בניין מדעים  11מעבדה 

 

  רציונאל הקורס:

  

השפה המדוברת ביותר היום ברחבי העולם, היא שפת הדיגיטל. באמצעותה אנו יכולים לקדם כל 

מוצר, שירות או רעיון שנמצא ברשותנו. כוחה ממשיך להתעצם עם השנים, והשפעותיה יוצרות 

כלים  מותגים מדברים: - Talking Brandsהקורס: " תהודה ושינויים מרחיקי לכת בכל העולם. 

לקידום רעיונות" נפתח לראשונה בתיכון בישראל, ועוסק בהקניית ידע ובמיומנויות דיגיטליים 

אשר נצרכות לפיתוח עולמו של הצעיר בימינו. בקורס ילמדו תכנים פרקטיים, לצד תכנים 

ערכיים, אשר יגבשו אצל התלמידים הבנה רחבה בתחומים מגוונים. אלו יסייעו להביא חינוכיים ו

נציאל האישי הטמון בכל תלמיד ויפתחו בפניו אפיקי לימודים במגוון לידי ביטוי  את הפוט

 תחומים רחב. 

 מטרות הקורס: 

 הכרות עם עולם השיווק הדיגיטלי 

 ויעד רכישת ידע, כלים וניסיון המשיגים כל מטרה   

  יזמות דיגיטלית: בניית פלטפורמות דיגיטליות חדשניות; הקמת אתרים תוכנות פיתוח

 רשת, אפליקציות ועוד. 

  שתחום הדיגיטל מציף, חינוכייםהגברת המודעות בקרב התלמידים באשר להיבטים 

הערכה עצמית בעידן  שלנו מולם;לאופן ההתמודדות ו והמוסריות ערכיותה להשלכות

 ובריונות ברשת.  (שיימינג"ביוש" )הדיגיטלי, חברות אל מול בדידות, 

 ת יצירו השגת יוזמות רצויותדמיון,  כלים של חשיבה יצירתית, מעוף, פיתוח והקניית

  . שינויים

 

 שיטות הוראה: 

 ופרויקט גמר.  ים, תרגילהתנסות מעשיתהרצאות פרונטאליות, דיונים בכיתה, 

 

 



 

 

 

 הגשה בקבוצות  –דרכי הערכה: פרויקט גמר 

 עסק  \חברה מוצר בלדיגיטלית בניית אסטרטגיה שיווקית 

תוך שימוש בכלים המעשיים שנלמדו במהלך נבחרת,  דיגיטלית בפלטפורמת שיווקמוצר קידום ה

 בפרזנטציה בה לוקחים חלק כלל התלמידים. הקורס. ההגשה מתבצעת בקבוצות ומוגשת 

 

 תכני שיעורים 

 

  20/9 - 1 מספר שיעור

 

 מבוא ויסודות השיווק הדיגיטלי 

 והשפעתו גדולתו, כוחו – עולם הדיגיטל 

 ימנו עד מהעבר  אמצעי תקשורת 

 המהפכה הרביעית  -המהפכה הדיגיטלית 

  נתונים ומגמות  –האינטרנט 

   ?מיהו הצרכן המודרני 

 קווים לדמותו -השיווק הדיגיטלי 

 

 

 27/9  -2מספר שיעור 

 קידום אורגני בגוגל תהליך השיווק ו

 תהליך השיווק 

  פלטפורמות שיווק 

 קידום אורגני בגוגל- SEO: 

 Google Analytic- למידה והתנסות   -ניתוח מגמות באינטרנט 

 Keyword  Research- למידה והתנסות  -מחקר מילות מפתח 

 Google webmaster tool- למידה והתנסות -כלי מנהל האתרים 

 Google Trends - למידה והתנסות  -זיהוי מגמות 

 

 1/11 - 3שיעור מספר 

 עולם החוויה  -  UX+UIבניית אתרים ועולם ה 

 הכוח שמניע את קהל היעד  -בניית אתרים 

 יסוגי אתרים: תדמיתי, קטלוג ומסחר. 

 מבוא ל-UX/UI : .למידה מחקר פרסונות, בניית פריים של דף הבית על פי הממשק

 והתנסות מעשית. 

 



 

  8/11 -4 ר שיעור מספ

 דפי נחיתה ופלטפורמות לבניית אתרים 

 

 שיעורי הביתצגת ה   

 טקטיקהמהם דפי נחיתה? פסיכולוגיה, אסטרטגיה ו 

  ?לימוד והתנסות  -בניית דפי נחיתה על ידי התלמידיםאיך נבנה בעצמנו 

  פלטפורמות לבניית אתרים: על וורדפרס, וויקס, וההבדלים ביניהם. קוד פתוח וקוד

 סגור. 

 

 15/11- 5שיעור מספר 

  והתחלת פרויקט הגמר אסטרטגיה שיווקית 

 ?אסטרטגיה שיווקיתאיך בונים 

 4 -תמהיל השיווק 'PS 

  מחקרי שוק 

  ניתוחSWOT 

  מטרה אפיון קהלי 

   מסמך דנ"א  כתיבת 

 הנחיות ומהלכים.  –גמר פרויקט  תהצג 

 

 22/11  -6שיעור מספר 

Google AdWords  

  Google AdWords  ,בדלים בין קידום אורגני לממומן ה 

  מסעות פרסום– Display Network ו- earch Network S 

 יין ממומן, אופטימיזציה וניהול. שלבים בבניית קמפ 

  ישיבה על פרויקט הגמר 

 

 29/11 - 7מספר שיעור 

 מבוא לרשתות חברתיות: 

 כלליות, ויזואליות, עסקיות, נישתיות: סוגי רשתות חברתיות 

 מספר מחקרים  – ?כיצד הרשתות החברתיות משפיעות על החיים של כל אחד מאיתנו

 בדידות, פייסבוק והערכה עצמית נמוכה. פייסבוק וחברות, הקשר בין פייסבוק ועל 

  ?למידה והתנסות. מהי ויראליות, ואיך משכפלים אותה 

 

 6/12 -8שיעור מספר 

 " והבריונות ברשת: שיימינג"-התופעות 

  הגדרת המונחShaming ביוש( ) 

 יחס החוק כלפי תופעת השיימינג 



 

 

 

 סכנות והשפעות שליליות לתופעת השיימינג   

  מצד המשווק –התמודדות ומניעה של תופעות שליליות ברשת 

 תרגיל על שיימינג  -המציאות בידיים שלכם 

 

  13/12 - 9שיעור מספר 

  -פייסבוק

  סקירה כללית ונתונים. –פייסבוק, המדינה הגדולה בעולם 

  רגולציות והגבלות בעולם ותחליפים. –מדינות ללא פייסבוק 

  מקמפיין לייקים, ועד פעילות בקבוצות? מהם הדברים החשובים ביותר

 לביצוע. +למידה והתנסות. 

  ישיבה על פרויקט הגמר 

 

 20/12 -10 מספר שיעור

 פייסבוק לעסקים: 

 .השפעות הפייסבוק על עסקים בעולם המודרני 

 הדגמה מעשית  -הקמת פרופיל עסקי, עמוד, קבוצה ואירוע 

  ,כיצד מנהלים עמוד עסקי? הגדרת המטרות והיעדים, בניית אסטרטגיה

 ופעילות בקבוצות מטרה 

  סוגי הקמפיינים ברשת הפייסבוק, בניית קמפיין,  –קמפיינים ממומנים

אופטימיזציה, ביצוע מדידה וסטטיסטיקות, הפקת דוחות, מעבר על הביזנס 

 למידה והתנסות מעשית. מנג'ר והפאואר אדיטור. 

 

 

 3/1/17 -11 מספר רשיעו

פרויקט גמר. משוב על העבודה שנעשתה עד כה, תיקונים ושיפורים לקראת  -עבודת צוות

 ההצגה. 

 

 

 10/1/17 -12 מספר רשיעו

 יוטיוב אינסטגרם ו

 נבצע פרסום ביוטיוב מתי ? 

  התנסות מעשית, שלב אחר שלב  - ? כיצד נפתח ערוץ 

 הרשת שמסעירה את הנוער. למה?  -אינסטרגם 

  ?איך משווקים משתמשים באינסטגרם על מנת למכור 

 



 

 

 

  איך נוכל לקדם מוצר, שירות או רעיון באמצעות האינסטגרם?  –קמפיינים באינסטגרם

 למידה מעשית.

 

 17/1/17 -13 מספר שיעור

 שיווק תוכני ואתרים

 פלטפורמות להפצת תוכן: 

  השיווקית, ועל האתגר המשמעותי שהיא מציבה היום בפני כותביםעל הכתיבה 

 למידה והתנסות  –שמתניעה רעיונות טכניקות לחשיבה  -איך לפצח כל בריף 

  אאוטבריין וטאבולה –ממומנות תוכן פלטפורמות 

  הבלוגוספרה, מערכות לניהול בלוגים –בלוגים 

  עקרונות בבניית ניוזלטר נכון –ניוזלטר 

 קופי( -עולם הקופירייטינג לאן? )מיקרו 

 

 24/1/17 -41 מספר שיעור

 הצגת פרויקט גמר 

 

 31/1/17  -15 מספר שיעור

 . קבלת ציוניםסיכום, משוב ו

 

 

 

 

 


