
שם הקורס: בניית אתר ושיווק בפייסבוק (מחזור ספטמבר 20)

 dor.izraeli@gmail.com | 052-5622806 | דור יזרעאלי amir@amirmarketing.com | 050-5791467 | אמיר רשף

מרצים: דור יזרעאלי, אמיר רשף

כמות שעות: 14 שעות 

איך מועבר: מפגשים באמצעות תוכנת ZOOM דרך המחשב (לא מומלץ דרך הטלפון).

Online -אפיון הקורס: קורס למידה מרחוק

זמני הקורס: הקורס יתקיים פעמיים בשבוע במהלך חודש ימים.

בימים: ג', בין השעות 18:00-20:00 ו- ו' בין השעות 10:00-12:00

דוא"ל: dor.izraeli@gmail.com – דור יזרעאלי (מרצה הקורס)

             amir@amirmarketing.com – אמיר רשף (מרצה הקורס)

דרישות קדם: אין צורך בידע מקדים בבניית אתרים.

ציוד נדרש: מחשב נייד \ נייח, מיקרופון, אוזניות, חיבור לאינטרנט, תוכנת זום.

רמת קושי: קלה

תקציר הקורס:

קורס לבניית אתר על מערכת וויקס (המערכת המתקדמת בעולם לבניית אתר) מעל 180,000,000 

משתמשים בפלטפורמה זאת ברחבי העולם, המערכת הכי נוחה וקלה לבניית אתרים.

בסיום הקורס תדעו איך לבנות אתר מקצועי לעסק שלכם ואיך לפתוח קמפיין שיווקי בפייסבוק 

האישי שלכם ללקוחות פוטנציאלים.

מבוא: 

יותר מידי בעלי עסקים במדינת ישראל נקלעים בשנים האחרונות למציאות העגומה בה הם צריכים 

להשקיע אלפי שקלים לטובת בניית אתר מקצועי לעסק שלהם או עבור ניהול קמפיין שיעשה להם 

סדר בניהול פרסומים מניבים במדיה החברתית.

מלבד השקעת משאבים כספיים לטובת בוני האתרים ומקדמי אתרים - בעל העסק מפתח תלות בכל 

הקשור לשינויים שהוא יכול ללמוד לבצע בעצמו עם הכשרה קצרה, פשוטה ותואמת צרכים.

אנו מציעים לכם קורס מזורז בו תלמדו את כל מה שדרוש לכם כדי להרים ולקדם את העסק שלכם, 

וכל זאת בכוחות עצמכם.

מטרות :

1. בניית אתר מקצועי ותפעולו באופן עצמאי.

2. רכישת כלים יישומים לתפעול של קמפיין פרסומי ושיווקי בפייסבוק.
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התאמת האתר לטלפונים ניידיםהתאמות ופרסום
(SEO) התאמת האתר למנועי חיפוש

פרסום האתר באינטרנט
רכישת דומיין

חיבור דומיין אישי
מטלת תרגול בבית 5
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נושאשעורים

תכנון האתר

בחירת תבנית 

והתאמות

הכרות עם 

WIX מערכת

בניית האתר

תכנים

למה לבחור ב- WIX כפלטפורמה לבניית אתרים.
הבנה והגדרת העסק

אפיון ותכנון האתר: איך בנוי טופס "אפיון" וכיצד ממלאים 
אותו לצורך תכנון האתר.

איסוף חומרים רלוונטיים 
WIX -פתיחת חשבון ב

 WIX הכרת תבניות

מטלת בית לתרגול.

בחירת תבנית לאתר.
התאמת התבנית לשפה הרצויה .

עריכת שינויים בתכני מדיה: תמונות, פונטים, צבעים.
מטלת בית לתרגול.

הגדרות בסיסיות – הגדרת שפה. 
כלי המערכת – כלים לתפעול האתר 

והכרות עם מבנה אתר נכון. 
הוספת אלמנטים וסטריפים.

פיצ'רים במערכת.
דגשים חשובים בעיצוב.

מטלת בית לתרגול.

הכנת מבנה דפי האתר (על פי מחוון האפיון)
סידור מבנה הדפים והתאמת עיצוב

הכנסת תכנים רלוונטיים
הכנסת תוספות: בלוג, צ'ט, טפסים, גלריות ועוד.

מטלת תרגול בבית. 
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מה נלמד בקורס
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נושאשעורים

הקמת חנות 

אונליין

שיווק בפייסבוק

תכנים

הוספת פיצ'ר חנות לאתר
הגדרות החנות והתאמת השפה

התאמות ועיצוב דף למוצר בודד
בניית דף מוצרים

הכנסת מוצרים והעלאתם לדפי האתר.
הוספת קטגוריות למוצרים

הצגת פילטרים לסינון מוצרים
הגדרת הזמנות ומשלוחים

קופונים והנחות
חיבור אופן התשלום לאתר

בניית מודל עסקי וכיוון לקהל יעד
פתיחת דף עסקי בפייסבוק

יצירת חשבון מודעות
הטמעת פיקסל פייסבוק באתר

הגדרת המרות
פתיחת קמפיין המרות

מעקב ושיפור ביצועיים
מטלת תרגול בבית
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חובות התלמיד והערכתו בקורס:

1. נוכחות והשתתפות בשעורים.

2. ביצוע ויישום מטלות בבית

הערות:

א. לקראת פתיחת הקורס, יינתנו חומרי רקע לעזר.

ב. ימסרו מועדים לפניות באופן מרוכז, לצורך מענה על שאלות ולתמיכה בביצוע מטלות הבית.

ביבליוגרפיה

1. מערכת וויקס לפתיחת חשבון:

/https://www.wix.com

2. קישור לחומרי הקורס (הגישה תיפתח לכל תלמיד לאחר התשלום): 

https://www.wixer.co.il/members-course-zoom


