
אמיר שינקמן

שיעור 6 
כל דו"חות "קהל"•



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח "מבקרים חדשים לעומת חוזרים" מציג את הנתונים 
עבור גולשים שזוהי גלישתם הראשונה באתר לעומת 

גולשים חוזרים שביקרו באתר בעבר.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

שפה ביקורים דפים / ביקור ערך המרה זמן שהיה באתר
מבקר חדש 450,765 1.2 ₪ 0.20 00:01:03
מבקר חוזר 2,500 2.9 ₪ 0.20 00:01:07

למי מהאתרים הבאים נתונים אלה טובים ולמי הם בעיתיים:

אתר התשלומים של חברת החשמל •
חברת תעופה•
אתר חדשות•
אפליקציית אנגרי בירד•
אתר מנעולן בירושלים•



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח "תדירות ועדכניות" מציג את רמת העניין של הגולש באתר.
מספר הגולשים בחיתוך לפי מספר ביקורים. מספר הגולשים •

שביקרו באתר פעם אחת, פעמיים וכו'. 
מספר הצגות הדף שהגלישות האלה ייצרו.•

טיפ – דו"ח זה מסייע לזהות כמות קריטית של גולשים שמגיעים לאתר ולא חוזרים אליו. 
מומלץ לשלב פילוחים מתקדמים על מנת להבין מיהו הקהל שלא חוזר שוב לאתר.



דו"חות בקטגוריית "קהל":
מעבר אל "ימים מאז הביקור האחרון" יציג את העדכניות, כלומר 

כמה זמן עבר מאז הגלישה האחרונה של גולשי האתר. 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח "מעורבות" מציג את התפלגות הגולשים על פי משך 
הביקור באתר מבחינת ביקורים ומבחינת הצגות הדף שהם 

מייצרים.  



דו"חות בקטגוריית "קהל":

מעבר ל"עומק הדף" מציג התפלגות ביקורים על פי כמות 
עמודים לצפייה.  



דו"חות בקטגוריית "קהל":

ימים מאז הביקור האחרון ביקורים הצגות דף

0 450,765 457,775

1 320,721 357,621

2 105,198 108,197

3 23,210 27,380

4 440,924 451,376

5 11,231 12,131

כל כמה זמן לדעתכם הוא מעלה מאמר?

אתר מאמרים מוביל מציג את הנתונים הבאים:
דו"ח תדירות ועדכניות >> ימים מאז הביקור האחרון



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג את הנתונים הטכניים של הגלישה, דפדפן, 
רזולוציית מסך וכדומה. 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

בחירה בערך שאותו אנו משווים, נותנת מבט עומק:

לדוגמא בחירה בדפדפן 
אקספלורר יציג לנו 

ניתוח של גרסת דפדפן.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

מערכת הפעלה 



דו"חות בקטגוריית "קהל":
רזולוציית מסך 



דו"חות בקטגוריית "קהל":
איזה מהדוחות הבאים של מערכת מפעילה שייך לאפליקציית אנדרואיד 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דפדפן ביקורים דפים / ביקור ערך המרה ערך המרה כולל זמן שהיה באתר

כרום 450,765 3.1 ₪ 0.20 ₪ 19,000 00:01:03

אקספלורר 380,589 2.9 ₪ 0.20 ₪ 17,052 00:01:07

Fire fox 28,685 3.0 ₪ 0.20 ₪ 859 00:00:58

בעל אתר למכירת שולחנות קפה מקבל תלונה מלקוח שהוא גולש באקספלורר והאתר לא 
נראה טוב. בעל האתר בוחן את דו"ח הדפדפן ומגלה: 

גרסת דפדפן ביקורים דפים / ביקור ערך המרה ערך המרה כולל זמן שהיה באתר

10 220,523 3.1 ₪ 0.20 10,000₪ 00:01:03

9 170,359 2.9 ₪ 0.20 9,856₪ 00:01:07

8 18,685 3.0 ₪ 0.20 500₪ 00:00:58

7 250 6.2 ₪ 0.20 ₪ 3,200 00:02:36

6 10 1.3 ₪ 0.20 ₪ 52 00:00:23

בעל אתר בודק ומגלה כי האתר לא נראה טוב בגרסאות אקספלורר 8, 7 ו-6. הוא לוחץ על 
דפדפן אקספלורר ומקבל ניתוח עבור גרסת דפדפן.

במידה ולבעל האתר יש זמן וכסף לתיקון גרסת דפדפן אחת בלבד, במי עליו לבחור



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג את החיבור לרשת של הגולשים. 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

ספק שירות ביקורים דפים / ביקור ערך המרה שיעור המרות ליעד אחוז נטישה

Golan 450,765 3.1 ₪ 0.20 72.25% 33.85%

Rami levi 380,589 2.9 ₪ 0.20 58.98% 36.25%

012 278,685 3.0 ₪ 0.20 68.43% 40.01%

Orange 257,964 2.8 ₪ 0.20 23.11% 35.85%

Bezeq 123,985 2.9 ₪ 0.20 64.37% 38.32%

Hot 98,364 3.3 ₪ 0.20 59.46% 37.96%

בעל אתר שהגדיר "יעד" כצפייה בסרטון באחת מעמודי האתר (יש לו סרטון בכל עמוד) 
רואה את הניתוח הבא: 

מהו הנתון הבעייתי שכדאי לבעל האתר להתמקד בו?

איזה מהפתרונות הבאים יכול לסייע לשיפור המצב:
.1orange לחסום גישה לגולשי
להגדיר לגולשי orange את הסרטונים ברזולוציה נמוכה יותר2.
לערוך את העמוד לגולשי orange  בצורה מזמינה יותר ומעודדת יותר המרות3.
להוסיף לגולשי orange לחצנים נוספים לצפייה בסרטון4.
להגדיר לגולשי orange ערך יעד שונה5.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג חלוקה לגולשים במובייל לעומת מחשבים. 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג מתוך הגלישה הסלולארית, באיזה מכשיר גלשו.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג מתוך הגלישה הסלולארית, באיזה מותג גלשו הגולשים.

מיתוג של ניידים מידע על הנייד



:NOT SET

למונח זה יש משמעות שונה בסוגי הדו"חות השונים. 
בדוחות "קהל" (שפה, טכנולוגיה, מיקום, דפדפן וכדומה) מונח זה מייצג אוסף של 

נתונים שאין להם מובהקות סטטיסטית. המצבור שלהם לעיתים גבוה מאוד ולכן 
מופיע במיקומים גבוהים

מידע על נייד ביקורים דפים / ביקור

Dano I1 3 1

Alcatel OT202 1 3

Motorola WX260 2 2.5

samsung e1200m 4 1

Sony Ericsson T303 3 2

Philips X116 6 2



:NOT SET

כדי לנתח את המידע על not set באופן עמוד יותר ניתן לבצע חיתוך של מאפיין נוסף. 
כך נוכל לקבל אינדיקציה על המידע הזה

זהו שדה אוטוקומפליט. 
ניתן להקליד או לחפש



:NOT SET



:NOT SET

ניתן לנצל כלי זה גם לניתוח מעמיק יותר לנתונים שכן מתקבלים. לדוגמא 
לשלב בדו"ח "דפדפן" את נתוני "דגם של מכשיר נייד"



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג מתוך הגלישה הסלולארית, באיזה בורר משתמשים 
במכשיר.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג מתוך הגלישה הסלולארית, באיזו מערכת הפעלה גלשו



דו"חות בקטגוריית "קהל":

מפתח אפליקציות לאייפד מנתח אפקטיביות של קמפיין ממומן בגוגל Adwords ולכן 
ייצר פרופיל חדש הכולל רק כניסות מהקמפיין. 

ניתוח הפרופיל מגלה את הדו"ח הבא:

מיתוג של ניידים ביקורים % ביקורים 
חדשים

שיעור יציאה 
מדף כניסה

דפים /ביקור משך ביקור ממוצע

Apple (61.65%)250,353 74.29% 36.08% 2.75 00:05:53

Samsung (27.84%)113,040 71.07% 100% 1 00:00:00

(not set) (2.72%)11,050 78.71% 74.44% 1.32 00:00:21

SonyEricsson (1.58%)6,400 75.97% 100% 1 00:00:00

Google (1.54%)6,257 71.60% 100% 1 00:00:00

שיעור יציאה מדף כניסה1.

משך ביקור ממוצע2.

דפים לביקור3.

% ביקורים חדשים4.

ביקורים5.

מיתוג של ניידים6.

איזה מהנתונים מצביע על בעייתיות:



דו"חות בקטגוריית "קהל":
מיתוג של ניידים ביקורים % ביקורים 

חדשים
שיעור יציאה 

מדף כניסה
דפים /ביקור משך ביקור ממוצע

Apple (61.65%)250,353 74.29% 36.08% 2.75 00:05:53

Samsung (27.84%)113,040 71.07% 100% 1 00:00:00

(not set) (2.72%)11,050 78.71% 74.44% 1.32 00:00:21

SonyEricsson (1.58%)6,400 75.97% 100% 1 00:00:00

Google (1.54%)6,257 71.60% 100% 1 00:00:00

ג. מהו NOT SET  ומדוע הנתונים שלו שונים?

ד. איזה מאפיין משני כדאי לבדוק כדי לבדוק את הרגלי הגלישה במשחק:

מערכת הפעלה1.

דפדפן2.

בורר קלט לנייד3.

מידע על נייד4.
 

ב. מה צריך לעשות כדי לשפר את נתוני הקמפיין?
Ipad לסנן את כל הגולשים שאינם מגיעים מ

IOS
safari

 מסך מגע
Ipad



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מאפשר לבנות דו"ח מותאם אישי 

תחילה יש 
להגדיר את 
המשתנים 

בהם אנו 
מעוניינים



שם הדו"ח – ניתן לשינוי

רשימת 
הקריטריונים 

לניתוח

הנתון עבורו יוצגו הנתונים, והנתון 
שנגיע אליו אם נקליק

נתונים שאנו לא רוצים שיספרו, לדוגמא גולשים מחו"ל, גולשים ממובייל וכדומה

עבור איזה פרופיל אנו רוצים להתייחס (כניסות מקמפיין ממומן, כניסות לסאב דומיין)

סוג תצוגה



סייר – טבלה המאפשרת היררכיית נתונים. 



טבלה אופקית – טבלה יחידה המציגה את כל הנתונים. 



הצגה על גבי מפה– מתאים לדוחות גיאוגרפים. 



מרכז נתונים שונים שונים לתתי דו"חות. 
אפשר להגדיר דו"ח אחד ואפשר ליצור מספר תתי דו"חות.

לדוגמא:

שם קבוצת ערכים: "סיכום כללי" יציג את הערכים של המאפיינים הבאים:

ביקורים
% ביקורים חדשים

% נטישה 

שם קבוצת ערכים: "מסחר אלקטרוני" יציג את הערכים של המאפיינים הבאים:

ערך יעד
ערך כולל ליעד

שיעור הגעה ליעד



עבור דו"חות מסוג "סייר" הקלקה על נתון מסויים יפתח ניתוח עומק עבורו. 
"הסתעפויות מימדים יקבעו מיהו תת המאפיין שיפתח. 

לדוגמא:

"יבשת"•
"מדינה"•

"עיר"•



מסננים

סינון חלק מהמידע מתוך הניתוח. 

לדוגמא: 
אל תכלול  - עיר – מדויקת – נתניה1.
כלול – דפדפן – ביטוי רגיל - 26.



תצוגות מפורטות

קובע אם הדו"ח המותאם יופיע בכל 
הפרופילים בחשבון או רק עבור 

פרופילים ספציפיים

לבסוף, יש לשמור





בכל עת תחת "דו"חות מותאמים אישית" ניתן לראות את הדו"חות 

לערוך •
להעתיק•
לשתף•
למחוק•



דו"חות בקטגוריית "קהל":
מומלץ לנתח דו"ח זה באנגלית



דו"חות בקטגוריית "קהל":

אזור זה מבצע פילוח של גולשים לפי הקריטריון שנבחר

כל קובייה מציגה ערך שונה של הקריטריון שנבחר ואת 
כמות הביקורים לערך זה



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דף נחיתה – מייצג את העמוד הראשון אותו 
פגשו הגולשים כשנכנסו לאתר. 

עמוד זה מייוצג תמיד ע"י הURL שמופיע 
לאחר כתובת הדומיין. 

לדוגמא:
www.xxx.co.il/page1

page1/ :ייוצג

עמוד הבית ייוצג ע"י /  בלבד.

בכותרת נראה את מספר הביקורים סה"כ 
ואת מספר הפעמים שגולשים נטשו את 

האתר מעמוד הכניסה. 

כל קוביה ירוקה מציינת את העמוד הראשון 
שאליו נכנס הגולש ומספר הכניסות שהיו 

לעמוד זה כעמוד נחיתה. הגרף מראה את 
כמות הביקורים מהערך הקודם. 

http://www.xxx.co.il/page1
http://www.xxx.co.il/page1


דו"חות בקטגוריית "קהל":

לחיצה על הפס האדום תספק לנו מידע על 
מספר הגולשים שביצעו נטישה ( = באונס 

רייט)



דו"חות בקטגוריית "קהל":

בדו"ח זה נוכל לראות את 
כל תהליכי הגלישה 

באתר . 

שאלה:
מהו אחוז הנטישה 

באתר?

תשובה:
28 מתוך 34, כלומר 

82% באונס רייט. 
רק נטישות מעמוד 

הבית נספרות 
כנטישה.



תרגיל

בדו"ח זה נוכל לראות את 
כל תהליכי הגלישה 

באתר . 

שאלה:
מהו אחוז הנטישה 

באתר?



תרגיל

דף 
הבית

חיפוש
תוצאות 
חיפוש

חיפוש
תוצאות 
חיפוש

חיפוש תוצאות 
חיפוש

500 ביקורים, 
67 נטישות

עמוד 
אודות

400 ביקורים, 
17 נטישות

370 ביקורים, 
14 נטישות

250 ביקורים, 
17 נטישות

220 ביקורים, 
10 נטישות

170 ביקורים, 
18 נטישות

120 ביקורים, 
18 נטישות

עמוד 
אודות

עמוד 
אודות

עמוד 
אודות

דף 
הבית

סל 
קניות

דף 
הבית

מה הבעיה באתר?

קשה למצוא את המוצר המתאים.

מה הפתרון?

לבחון שוב את שמות המוצרים
לבדוק שהמוצרים עולים בחיפושים שונים

במידה וכל הקריטריונים שנבדקו תקינים, ייתכן 
הרגל גלישה של השוואה בין מוצרים. במצב כזה 

מומלץ להוסיף כלים תומכי החלטה כמו 
"הפופולאריים", גולשים שצפו במוצר זה מתעניינים 

גם ב.."



תרגיל

צרו 2 דו"חות מותאמים אישית לבחירתכם. 1.

בידקו מהי רזולוציית המסך הפופולארית ביותר 2.
לגולשים באתרכם.

בידקו האם יש כניסות נייד / טאבלט לאתרכם. 3.



תרגול סיכום

מנחם הקים אתר מכירות למזון בעלי חיים. 
מטרת האתר להשיג כמה שיותר רכישות און ליין למוצרים. 

איזה מהמדדים הבאים יסייעו לו לקבוע את הצלחת / כשלון האתר. 

ביקורים1.

עמודים ייחודיים2.

שיעור המרות ליעד3.

אחוז נטישה4.

דפים / ביקור5.

ערך יעד6.



תרגול סיכום

צילה עוסקת בתחום ציוד מכני הנדסי כבד ומעוניינת למכור דגם חדש של 
מחרשה. 

איזה מהפעולות הבאים, סביר להניח שהיא תגדיר באתר כ"יעד"

כתיבת חוות דעת על המחרשה החדשה1.

צפייה בסרטון המדגים את יכולות המחרשה2.

זמן שהיה באתר של מעל דקה3.

אחוז נטישה של 30% ומטה4.

אחוז הביקורים החוזרים הוא מעל 550%.

מילוי פרטים והרשמה לניוזלטר6.

מילוי פרטים בטופס הזמנה7.

שיתוף העמוד ברשתות חברתיות8.



תרגול סיכום
ישראלה מנהלת בלוג בישול פופולארי ורוצה להקים אפליקציית סלולר עם 
כל המתכונים. באיזה דו"ח היא תשתמש כדי לבחור לאיזה טלפון להקים 

את האפליקציה.

נייד >> סקירה כללית1.

התנהגות >> תדירות ועדכניות2.

נייד >> מכשירים3.

טכנולוגיה >> דפדפן ומערכת הפעלה4.



תרגול סיכום

דו"ח התנהגות >> תדירות ועדכניות, מראה את הנתון הבא:

איזה מהאמירות נכונות בוודאות

רב הגולשים חוזרים  לאתר אחת ל 8-14 ימים•
לאתר זה היו סה"כ 34 ביקורים, 3 מהם הם ביקורים חוזרים•
לאתר היה ביקור אחד וכלל עמוד נצפה אחת בטווח הגילאים 8-14•
אחוז הביקורים החוזרים באתר זה גדול מ-50%•
גולש אחד בלבד חזר לאתר לאחר 8-14 ימים מאז הביקור האחרון שלו.•
אתר זה מציג 1 דפים/ביקור•



תרגול סיכום

מהו באונס רייט

מספר הגולשים שנטשו את האתר1.

מספר הגולשים שנטשו את האתר מעמוד הבית2.

אחוז הגולשים שצפו בעמוד הבית בלבד3.

שיעור הביקורים שצפו בעמוד אחד בלבד4.

שיעור המבקרים הייחודיים שנטשו את האתר לאחר צפייה בעמוד 5.
אחד בלבד.



אמיר שינקמן

שיעור 7
סוגי תצוגת נתונים•
דו"חות רכישה•
מקורות תנועה•



סוג תצוגה, נתונים:



סוג תצוגה, אחוז:



סוג תצוגה, ביצועים:



סוג תצוגה, השוואה:



דו"חות רכישה:

דו"חות רכישה מציגה לנו את מחזור הרכישה של הגולשים 
באתר. מאיפה הגיעו לאתר, אופן הגלישה שלהם וביצוע המרות.

כמה המירובאונס רייטמאיפה הגיעו לאתר



דו"חות רכישה:

תנועת חיפוש – כניסה מחיפושים אורגניים במנועי חיפוש גוגל, 
בינג, Ask  ואחרים. 

תנועת הפניה (referral)– כניסה דרך לינק מאתר אחר. 

תנועה ישירה – כניסה מחיפוש ישיר לדפדפן www.xxx.com או 
ממועדפים והיסטוריה

חיפוש ממומן– כניסה מחיפושים ממומנים במנועי חיפוש גוגל, בינג, 
Ask  ואחרים

רשתות חברתיות – כניסה מגוגל+, טוויטר, פייסבוק וכדומה 

 ,Adwords – מסעות פרסום – כניסה ממסעות פרסום מקוונים
פייסבוק, באנרים וכדומה

אחר



דו"חות רכישה >> ערוצים:

מספק לנו ניתוח כללי עבור כל ערוצי הכניסה לאתר. 



דו"חות רכישה:

הגדירו עבור כל כניסה, איזה ערוץ יקבל את הייחוס עבורה



דו"חות רכישה:

הגדירו עבור כל כניסה, איזה ערוץ יקבל את הייחוס עבורה



דו"חות רכישה:

הגדירו עבור כל כניסה, איזה ערוץ יקבל את הייחוס עבורה



דו"חות רכישה >> כל התנועה>> ערוצים:

מספק לנו ניתוח עמוק יותר של מקורות התנועה. 



דו"חות רכישה >> כל התנועה>> מקור / אמצעי הגעה לאתר:
שילוב של מאפיין משני יספק ניתוח טוב יותר. 

שילוב של מאפיין משני "דף נחיתה" גם יציג מאיזה עמוד הגולש יצא ולאיזה עמוד 
באתרנו הוא הגיע.



דו"חות רכישה >> הפניות:
דו"ח זה מציג את הכניסות לאתר שהגיעו כהפניה מאתר אחר. מוצגים כאן 

הדומיינים וה- URLים של העמודים המפנים. 

מאפשר לגלות תנועה שלא הכרנו, מסייע לבחון את העוצמה של קישור אלינו 
מאתר אחר, ומסייע לבחון את אופי הגלישה לפי חיתוך של אתר המקור. 



ADWORDS << דו"חות רכישה

Adwords מציג מספר דו"חות לניתוח קמפיינים ממומנים במערכת

חשבונות- מציג את חשבונות האדוורדס המקושרים•
מסעות פרסום – בדומה לדו"ח הקודם מציג מידע אודות מסעות פרסום •

ספציפיים.
מיפוי עצים – •
התאמות הצעות מחיר – מנתח את המידע עבור התאמות מחיר שנעשו •

באדוורדס עבור מכשירים שונים, שעות ביום והגדרות מיקום
מילת מפתח ב-AdWords  - ניתוח מילות המפתח מהן הגיעו לאתר•
שאילתות חיפוש תואמות ניתוח מילות המפתח אשר מהן נגזרו המילים •

שהובילו לאתר
שעה יום – ניתוח כל שעות היממה•
כתובות אתרי יעד – ניתוח עמודי הנחיתה אליהן הגיעו מהקמפיין•
מיקודים לרשת המדיה – ניתוח קמפיין רשת המדיה•
מסעות פרסום בוידאו – ניתוח קמפיינים מסוג וידאו•
מסעות פרסום של קניות – ניתוח קמפיינים מסוג קניות•



ADWORDS << דו"חות רכישה

מסעות פרסום משופרים מאפשרים לקבוע שינוי בביד עבור 
מכשיר שונה (נייד, מחשב) עבור מיקום שונה (ארה"ב, תל אביב) 

ועבור זמן שונה (12:00-15:00)

לדוגמא:

בעל חנות בגדים מבין שכאשר גולש שנמצא ליד חנותו יש סיכוי גדול יותר להכניס אותו 
לחנות מאשר גולש שנמצא בבית. 

לכן הוא מגדיר שבכל מודעת AdWords שתופיע על נייד הוא יהיה מוכן לשלם על 
הקליק 10% יותר ממה שהוא מוכן לשלם על קליק מהמחשב. 



ADWORDS << דו"חות רכישה

תרגיל:

מנעולן עובד מסביב לשעון ורוצה כל הזמן שיגיעו אליו לקוחות פוטנציאליים מפרסום ממומן 
בגוגל. יחד עם זאת שעות השיא שלו נעות בין 12:00 ל- 14:00 ו-24:00 עד 02:00. 

יחד עם זאת, בשעות 15:00-17:00 מגיעים לקוחות שה ROI שלהם נמוך.

על איזה "התאמת מחיר תמליצו למנעולן"

פתרון:

10%+ 14:00 – 12:00
10%- 17:00 – 15:00
10%+ 02:00 – 24:00



ADWORDS << דו"חות רכישה

הנתונים הם עבור אתר שסוקר מכשירים סלולאריים.
מחיר ממוצע לקליק עבור כל מונח הוא בערך 90 אג'. 

יעד = קריאת מאמר. ערך יעד = 1 ₪
? " 5c האם הייתם מוותרים על המונחים "גלקסי 5" ו- "אייפון

לא. ROI חיובי



דו"חות – מקורות תנועה >> פרסום >>  ADWORDS>> שאילתות חיפוש

דוח זה מציג ניתוח של הביטויים האמיתיים דרכם הגיעו הגולשים. 

גולש מגדיר מילות מפתח בקמפיין שלו:
לימוד שוודית

לימוד צרפתית
לימוד אנגלית

כאשר גולש ביצע חיפוש עבור "לימוד שוודית למתחילים" עלתה 
המודעה והגולש נכנס. 

שאילת חיפוש תואמות קליקים מחיר

לימוד שוודית למתחילים

לימוד שוודית לישראלים

לימוד שוודית

לימודי שוודית



 <<ADWORDS  << דו"חות – מקורות תנועה >> פרסום
שאילתות חיפוש 

שאילת חיפוש תואמות X           מילות מפתח קליקים מחיר

לימוד שוודית למתחילים לימוד שוודית

לימוד שוודית לישראלים לימוד שוודית

לימוד שוודית לימוד שוודית

לימודי שוודית לימוד שוודית

תרומתו האמיתי של דו"ח זה הוא הבנה של איזה מילה משויכת 
לאיזה ביטוי בקמפיין. כדי למקסם את הדו"ח מומלץ להוסיף 

כמאפיין משני את מילת המפתח.  

מאפיין משני



דו"חות – מקורות תנועה >> פרסום >>  ADWORDS>> שעה ביום
דו"ח זה מחלק את נתוני הקמפיין לאורך כל שעות היממה כך שנוכל לקבל 

מדדים עבור כל שעה בנפרד. 
מידע זה יסיע לנו לגלות מה השעות הכי ממירות, השעות עם ה- ROI הכי גבוה 

וכו'. 



תרגיל

באיזה שעות הייתם ממליצים לבעל האתר לבצע התאמת הצעת מחיר?
האם הייתם ממליצים להגדיל את אחוז המחיר או להקטינו?

שעה ביקורים אחוז ביקורים 
חדשים

ביקורים חדשים ערך יעד עלות לכל ביקור

8 343 22.74% 78 1.2 ₪ 0.8 ₪
9 417 21.10% 88 1.2 ₪ 0.8 ₪

10 439 23.46% 103 1.2 ₪ 0.8 ₪
11 454 20.70% 94 1.2 ₪ 0.9 ₪
12 536 21.83% 117 1.2 ₪ 0.9 ₪
13 542 22.14% 120 1.2 ₪ 1 ₪
14 513 18.32% 94 1.2 ₪ 1 ₪
15 539 21.71% 117 1.2 ₪ 1 ₪
16 442 19.46% 86 1.2 ₪ 1.4 ₪
17 430 22.33% 96 1.2 ₪ 1.4 ₪
18 344 23.84% 82 1.2 ₪ 1.4 ₪
19 345 21.45% 74 1.2 ₪ 1.4 ₪
20 306 21.57% 66 1.2 ₪ 1.4 ₪
21 316 18.67% 59 1.2 ₪ 0.8 ₪
22 224 20.54% 46 1.2 ₪ 0.8 ₪
23 94 11.70% 11 1.2 ₪ 0.8 ₪



כתובת אתר יעד היא הכתובת אליה מודעת Google AdWords מפנה. 

כתובת אתר 
יעד

ביקורים אחוז 
ביקורים 

חדשים

ביקורים 
חדשים

ערך יעד עלות לכל 
ביקור

/ 343 22.74% 78 1.2 ₪ 0.8 ₪
/dirot 417 21.10% 88 1.2 ₪ 0.8 ₪

/office 439 23.46% 103 1.2 ₪ 0.8 ₪

דו"חות – מקורות תנועה >> פרסום >>  ADWORDS>> כתובת 
אתרי יעד

הובלות - השוואת מחירים
/www.hovala.co.il

השוואת שירותי הובלות מומלצות, קבל הצעת מחיר 
בלעדית מחברות הובלה

הובלת דירות - חברות הובלה - הובלת משרדים
•www.hovala.co.il
•www.hovala.co.il/dirot
•www.hovala.co.il/company
•www.hovala.co.il/office



דו"חות – מקורות תנועה >> פרסום >>  ADWORDS>> מיקוד לרשת המדיה

מבצע ניתוחים על פי סוגי מיקודים ברשת המדיה•



דו"חות רכישה >> אופטימיזציה של מנועי חיפוש:

.Google WebMasterTools דו"ח זה מציג מידע מתוך

שאילתות – דו"ח המספק מידע עבור מילות המפתח של 
האתר – כמות הופעות, הקלקות, שיעור הקלקה וכדומה. 

דפי נחיתה – הדפים הכי נצפים, הכי מקושרים וכדומה. 

סיכום גיאוגרפי – מיקומם של הגולשים באתר.



דו"חות רכישה >> רשתות חברתיות 

הפניות רשת– מציג את הרשתות החברתיות המקוריות שמהן הגיעו •
הגולשים

פעילות רכזת נתונים – מנתח את המידע עבור שיתוף מידע ברשתות •
חברתיות

דפי נחיתה- ניתוח עמודי הנחיתה אליהן הגיעו מרשתות חברתיות•
מעקבי קישורים – מראה אילו אתרים מקשרים לאתר, ובאיזה •

הקשר. נתונים אלה יכולים לעזור לך לשכפל תוכן מוצלח וליצור קשרים 
עם משתמשים שמקשרים אל האתר שלך לעתים קרובות

המרות– מציג את המספר הכולל של ההמרות ואת הערך הכספי של •
ההמרות שהתרחשו כתוצאה מהפניות מכל אחת מהרשתות

יישומי פלאגין – פלאגין הם תוספים. דוח זה מנתח את כמויות •
הלייקים, +1 וכדומה שכל תוכן מקבל.

זרימת משתמשים – מראה את הנתיבים הראשוניים שבהם עברו •
האורחים מרשתות חברתיות בתוך האתר שלך.



דו"חות רכישה >> רשתות חברתיות >> הפניות רשת:
דוח זה מציג את הרשתות החברתיות מהן הגיעו 

הגולשים.

הגרף העליון מייצג רק רשתות חברתיות, התחתון 
את סך כל הביקורים באתר

 



דו"חות – מקורות תנועה >> חברתי >> פעילות רכזת נתונים:

דוח זה מציג את האזכורים שנעשו ברשתות 
חברתיות לאתר.

+googleלדוגמא – שיתוף של עמוד ב
 



דו"חות רכישה >> רשתות חברתיות >> דפי נחיתה:

דפי נחיתה - ניתוח עמודי הנחיתה אליהן 
הגיעו מהקמפיין 



דו"חות רכישה >> רשתות חברתיות >> מעקבי קישורים:

דוח זה מציג את הדפים ברשתות חברתיות 
בעזרתם גולשים הגיעו לאתרכם. 

הדו"ח מנתח כמה ביקורים כאלה היו ולאיזה עמוד 
הם מקשרים.

 



דו"חות רכישה >> רשתות חברתיות  >> המרות:

דוח זה מציג את ההמרות שבוצעו על ידי גולשים 
שהגיעו מרשתות חברתיות. 

רשת חברתית / מספר המרות / הכנסות

תזכורת – המרות נמדדות לאחר הגדרת "יעדים".
 



דו"חות רכישה >> רשתות חברתיות  >> יישומי פלאגין

דוח זה מציג את פעילות הגולשים בתוך 
האתר שנעשו על ידי תוספים חברתיים. 

לדוגמא במידה וקיים באתר כפתור לייק של 
פייסבוק, הקלקה עליו תופיע בדו"ח זה. 

ניתוח זה מאפשר הבנה של מהם העמודים 
הפופולאריים, איזה תוכן הגולשים אהבו 

וכדומה. 

*לשונית זרימת מבקרים זהה לזו שכבר ראינו, רק 
מסוננת לרשתות חברתיות



דו"חות רכישה >> מסעות פרסום>> כל מסעות הפרסום:



דו"חות רכישה >> מילות מפתח >> בתשלום:

דו"ח זה מציג כניסות ממומנות ממנועי חיפוש.   

מסייע לגלות את ביטויי המפתח שהובילו לכניסות ממומנות. 
טיפ – השוו בין דו"ח זה לדוח כניסות רגילות כדי לראות אם יש מילים בהם אין 

תחרות ומניבים לכם כמות גדולה של כניסות אורגניות כדי להסיר אותן מהמילים 
הממומנות. 

 .Adwordsנוצר בעקבות הגדרה לא נכונה של תיוג אוטומטי ב – Not set
טיפ נוסף – הדו"ח ב-Adwords הרבה יותר מקיף ויעיל, עדיף להיעזר בו.



דו"חות רכישה >> מסעות פרסום >> מילות מפתח רגילות
דו"ח זה מציג כניסות אורגניות ממנועי חיפוש.   

מסייע לגלות מהם ביטויי החיפוש הפופולאריים ביותר המובילים לאתר. 
במקביל מזהה ביטויים בעייתים שלא רציתם להופיע בהם. 

Not provided – אלה גולשים בעלי הגדרות דפדפן לפרטיות שאינו 
מאפשר מעקב. כדי לעקוף באופן חלקי את הבעיה, מומלץ לשלב 

מאפיין "עמוד נחיתה" כדי לראות לאיזה עמוד הגיעו וכך לקבל רפרנס 
לתחום מילת המפתח. 



ADWORDS << דו"חות רכישה

מה ההבדל בין הדו"חות? 

מסעות פרסום >> מציגות את מילות המפתח מכל מסעות 
הפרסום, גם אלה שמחוץ לadwords- . לדוגמא קמפיין 

בפייסבוק, או קמפיין שהגדרנו לבד. 

AdWords >> מילות מפתח ב AdWords כולל רק מסעות 
פרסום של גוגל.



דו"חות רכישה >> כל התנועה:

תחת איזה סוג מילת מפתח יופיעו המקרים הבאים"



דו"חות רכישה >> כל התנועה:

תחת איזה סוג מילת מפתח יופיעו המקרים הבאים"



תחת איזה מקור תחשב הכניסה הבאה:

1. google/ cpc
2. bing/cpc
3. Direct
4. bing/referral
5. bing/organic
6. Bing/social



תחת איזה מקור תחשב הכניסה הבאה:

1. google/ cpc
2. Mako/cpc
3. Direct
4. Mako/referral
5. Google/referral



תרגיל

בדקו מהם צורות התצוגה הקיימות ומה ההבדלים 1.
ביניהם. 

.2adwordsבדקו והכירו את דו"חות רשתות חברתיות ו

בידקו עבור המילה הפופולארית ביותר בתנועה 3.
"רגילה", מאיזה מנועי חיפוש הגיעו הגולשים.

טווח זמן – כל הזמן.  
 google 4. קשרו את

 google אל analytics
webmastertools



אמיר שינקמן

שיעור 8 
דו"חות התנהגות•



דו"חות – התנהגות:

קטגוריה זו מציגה את ניתוח אופי הגלישה באתר, את 
האינטראקציה בין הגולשים לבין תוכן האתר.

הדפים שדרכם האורחים נכנסו אל האתר והדפים שמהם יצאו ממנו.•
תדירות ההצגה של דפים בודדים ומשך הצפייה בהם.•
המידה שבה האורחים חיפשו באתר אחר תוכן ספציפי.•
מידת האינטראקציה של האורחים עם פריטים כגון מצגות או סרטונים מוטמעים.•
התדירות שבה האורחים לחצו על מודעות AdSense וההכנסה מקליקים אלו.•



דו"חות – התנהגות:

קטגוריה זו מציגה את ניתוח אופי הגלישה באתר, את 
האינטראקציה בין הגולשים לבין תוכן האתר.

הדפים שדרכם האורחים נכנסו אל האתר והדפים •
שמהם יצאו ממנו.

תדירות ההצגה של דפים בודדים ומשך הצפייה בהם.•
המידה שבה האורחים חיפשו באתר אחר תוכן ספציפי.•
מידת האינטראקציה של האורחים עם פריטים כגון •

מצגות או סרטונים מוטמעים.
• AdSense התדירות שבה האורחים לחצו על מודעות

וההכנסה מקליקים אלו.



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר >> כל הדפים

אחד הדו"חות החשובים ביותר!
דו"ח זה יציג לנו עבור כל עמוד באתר את נתוני הניתוח שלו



דו"חות – התנהגות:

כיצד בנויים הדו"חות:

לינק ישרות אל 
העמוד המדובר

דריל דאון, ומסנן את כל 
הנתונים לעמוד זה בלבד



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

כתובת העמוד המוצגת בדו"ח מציגה רק את הסיומת שמגיעה אחרי הדומיין.
 page_number_one יציג www.xxx.co.il/page_number_one :לדוגמא

המידע בשורה העליונה מציג עבור כל האתר, ולאחר מכן מציג ניתוח 
עבור כל עמוד.

אמיר שינקמן

http://www.xxx.co.il/page_number_one


דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

הכנסה של קריטריון מסוים, יסנן לנו את כל התוצאות האחרות. 
לדוגמא:

סינונים



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

לחיצה על מתקדם תאפשר לנו לנתח עמוד ספציפי , או קטגוריה ספציפית

סינונים



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

עמוד הבית xxx.comאתר שבנוי באופן הבא:

Clothes xxx.com/Clothes עמוד ראשי קטגוריהShoes xxx.com/Shoes עמוד ראשי קטגוריה

Tshirt עמוד מוצר
xxx.com/Clothes/Tshirt

Jeans עמוד מוצר
 xxx.com/Clothes/ Jeans

Sneakers עמוד מוצר
 

xxx.com/Shoes/Sneaker
s

Boots עמוד מוצר
 xxx.com/Shoes /Boots

ברירת המחדל תציג את כל עמודי האתר, מסודרים מהעמוד לפי כמות הביקורים.
במידה ותחת "מתקדם"  נגדיר כלול >> דף >> מכיל >> Shoes, נקבל את כל העמודים 

האלה:
Shoes xxx.com/Shoes עמוד ראשי קטגוריה

Sneakers עמוד מוצר
 

xxx.com/Shoes/Sneaker
s

Boots עמוד מוצר
 xxx.com/Shoes /Boots

במידה ותחת "מתקדם"  נגדיר אל תכלול >> דף >> מכיל >> Shoes, נקבל את כל העמודים 
של האתר חוץ מאותה קבוצה המכילה את הטקסט.



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

עמוד הבית xxx.comאתר שבנוי באופן הבא:

Clothes xxx.com/Clothes עמוד ראשי קטגוריהShoes xxx.com/Shoes עמוד ראשי קטגוריה

Tshirt עמוד מוצר
xxx.com/Clothes/Tshirt

Jeans עמוד מוצר
 xxx.com/Clothes/ Jeans

Sneakers עמוד מוצר
 

xxx.com/Shoes/Sneaker
s

Boots עמוד מוצר
 xxx.com/Shoes /Boots

תחת דו"ח התנהגות >> תוכן אתר, אנו מבצעים סינון:
jeans << אל תכלול >> דף >> מכיל

And
clothes << כלול >> דף >> מכיל

.1איזה מהעמודים הבאים יופיע בדו"ח? xxx.Com
2. xxx.com/Shoes
3.  xxx.com/Shoes /Boots
4. xxx.com/Shoes/Sneakers
5.  xxx.com/Clothes/Jeans
6. xxx.com/Clothes
7. xxx.com/Clothes/Tshirt



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

לצד אפשרות "סייר" 
יש טאב נוסף בשם 

"סיכום ניווט". 

כדי להשתמש בו 
מומלץ לבחור ערך חד 

ערכי, כלומר לבחור 
עמוד ספציפי לניתוח.  



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

כאן ניתן לבחור את העמוד הספציפי אותו אנו מנתחים. •
כמו כן ניתן לבחור כמו שורות לתצוגה יופיעו בדו"ח. המטרה היא לסנן מידע לא •

חשוב. 



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

האיור באמצע מציג לנו את העמוד בו אנחנו נמצאים. •
מצד שמאל ישנה התייחסות לנתיב שהוביל לעמוד. (בעברית הכיוונים הפוכים)•
מצד ימין ישנה התייחסות לנתיב הבא לאחר העמוד.•



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

נתיב אל הדף הקודם:
מתוך הגולשים שהגיעו מעמוד אחר באתר, X% הגיעו מעמוד א, Y% הגיעו מעמוד ב' 

נתיב אל הדף הבא:
מתוך הגולשים שעברו לעמוד אחר באתר, X% עברו לעמוד א, Y% עברו לעמוד ב' 



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

יציאות   25% 

הדפים הבאים  75%

כניסות   50%

דפים קודמים  50%

/shoes   הצגות דף: 10
/shirts    הצגות דף: 10

/hats   הצגות דף: 10
/gloves    הצגות דף: 20

איזה מהמסלולים הבאים לא יכול היה התקיים:

/socks דף

1. socks >> hats
2. socks
3. shirts >> socks
4. shoes >> gloves >> socks
5. shirts >> gloves
6. shirts >> hats >> shoes >>socks



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר:

יציאות   98.78%

הדפים הבאים  1.23%

כניסות 98.78%

דפים קודמים  1.23%

/shoes   הצגות דף: 100
/shirts    הצגות דף: 10

/hats        הצגות דף: 10
/gloves     הצגות דף: 20

איזה מהטענות הבאות נכונה בהכרח:

/socks דף

.1gloves עברו לעמוד socks רב הביקורים שהגיעו לעמוד

.2shoes הגיעו מעמוד  socks רב הגולשים שהגיעו לעמוד

.3socks רב הגולשים נוטשים את האתר מעמוד

רב הגולשים בעמוד socks נוטשים את האתר4.

כל גולש שהגיע לעמוד shoes מעמוד חיצוני, סגר את האתר 5.



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר >> התעמקות בתוכן:

יציג לנו מיהו דף הנחיתה עבור הביקורים באתר. 
דריל דאון יציג לנו מיהו העמוד השני, השלישי וכן הלאה עבור הגולשים שבחרו בעמוד 

נחיתה זה. 



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר >> התעמקות בתוכן:

Tshirt עמוד מוצר
xxx.com/Clothes/Tshirt

Jeans עמוד מוצר
 xxx.com/Clothes/ Jeans

Sneakers עמוד מוצר
 

xxx.com/Shoes/Sneaker
s

Boots עמוד מוצר
 xxx.com/Shoes /Boots

נתיב ראשון:
מגפים

סניקרס
ג'ינס

טי שירט

נתיב שני:
מגפים

ג'ינס
טי שירט

נתיב שלישי:
מגפים

ג'ינס
סניקרס

סניקרס (עמוד נחיתה)  >>  טי שירט (עמוד שני עבור גולשים שעמוד 
הנחיתה שלהם היה סניקרס) >> וכן הלאה



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר >> דפי נחיתה:

יציג לנו את כל המידע עבור דפי הנחיתה באתר. 



דו"חות – התנהגות >> תוכן אתר >> דפי יציאה:

יציג לנו את כל המידע עבור דפי היציאה באתר. 



דו"חות – התנהגות >> מהירות אתר:

אזור מהירות האתר מסייע בניתוח זמני טעינת 
עמודים באתר. תחת "תזמוני דף" ניתן למצוא את 

מהירות טעינת העמוד עבור כל האתר, עבור כל 
עמוד באתר, ואת היחס בין העמוד לממוצע האתר. 



דו"חות – התנהגות >> מהירות אתר:

תחת הצעות מהירות ניתן לפתוח רשימת המלצות לשיפור זמני הטעינה. 
מומלץ להעביר אותה למתכנתי האתר. 



דו"חות – התנהגות >> מהירות אתר:



דו"חות – התנהגות >> חיפוש באתר:

תוכן >> חיפוש באתר – הדו"חות מציגים את אופן החיפוש ואת 
ביטויי המפתח של הגולשים בסרגלי החיפוש באתר. הניתוח 

מציגים את תנועת הגולשים בהתאם לאופי החיפוש וכיצד הוא 
השפיע על הגלישה (יותר עמודים, יותר זמן וכו').

תחת "שימוש" נוכל לראות את כל הביקורים באתר מחולקים לפי 
"ביצעו חיפוש" או "לא ביצעו חיפוש". 



דו"חות – התנהגות >> חיפוש באתר:
תוכן >> חיפוש באתר >> מונחי חיפוש מציג לנו את מילות 

החיפוש שגולש ביצע בתוך האתר. 

לדוגמא אתר לאביזרים לאופנועים:

לחיצה על מילת המפתח תציג לאיזה עמוד הגיע הגולש.
מידע זה מסייע לנו להבין האם אנו מציגים לגולש את המידע הנכון ביותר עבורו. 



דו"חות – התנהגות >> חיפוש באתר:
בעל אתר ברזים בדק את דו"ח חיפוש באתר >> מונחי חיפוש. 

בעל האתר לחץ על " ברז 
מטבח" וקיבל:

דף יעד ביקורים ערך יעד ערך לכל ביקור

ברז מדגל/ 417 1.2 ₪ 0.8 ₪
ברזי מטבח/ 439 1.2 ₪ 0.8 ₪

/404 5 1.2 ₪ 0.8 ₪

מה הייתם ממליצים לבעל האתר?

לתקן את האתר כך שמכל עמוד שמבוצע חיפוש אחר ברז מטבח יגיעו לברזי מטבח. 1.

לבדוק מדוע יש עמודי 2404.



דו"חות – התנהגות:

התנהגות>> אירועים – אירוע הוא הורדה של תוכן, קליק על מודעה, 
שימוש ברכיב ajax או פלאש וכדומה. תחילה יש לבקש ממתכנת 

מוסמך להתקין את הקודים המתאימים ולאחר מכן מעקב יהיה 
אפשרי. 

התנהגות >> Adsence – דו"ח זה מנתח את ההכנסות מפרסום 
של מודעות Adwords באתר.



דו"חות – התנהגות >> ניסויים:
לעיתים הבדל קטן באתר יכול לגרום לשינוי גדול באחוזי 

המרה.

צבע / גודל / מיקום וכדומה יכולים להשפיע לטובה או 
לרעה על ה – ROI באתר. 

עמוד טיול במרכז העיר

פרטים על הטיול. 

לעמוד הזמנה

עמוד טיול במרכז העיר
לעמוד הזמנה

פרטים על הטיול. 

...

 http://youtu.be/TGrujIh2H0I

http://youtu.be/TGrujIh2H0I
http://youtu.be/TGrujIh2H0I


דו"חות – התנהגות >> ניסויים:

תחילה מגדירים את שם הניסוי. נועד רק עבורנו.

מטרת הניסוי – למצוא את העמוד שמביע הכי הרבה עסקאות? 
זמן שהיה ארוך? אחוז נטישה נמוך?

איזה אחוז מהגולשים יחשף לניסוי. חוששים שהניסוי יפגע 
באתר? בססו אותו על מספר נמוך. 

קובע אם נקבל עדכונים למייל אודות הניסוי.

לאחר איסוף מספיק נתונים, גוגל יתחיל להציג את העמוד 
המועדף. כדי לשמור על חלוקה שווה של הצגת העמוד יש 

להשאיר אפשרות "כבוי".

מתי גוגל תוכל להכריז על מנצח? כאשר X% מהמקרים 
יציגו עמוד עדיפות לאחד העמודים.



דו"חות – התנהגות >> ניסויים:

תחת דף מקורי – יש להכניס 
את כתובת העמוד הנוכחי 

שאותו רוצים לבדוק. 

תחת גרסה 1 – מכניסים 
כתובת עמוד חלופית. 

במידה ויש גרסאות נוספות 
ניתן ללחוץ על +הוסף גרסה.



דו"חות – התנהגות >> ניסויים:

תחת דף מקורי – יש להכניס 
את כתובת העמוד הנוכחי 

שאותו רוצים לבדוק. 

תחת גרסה 1 – מכניסים 
כתובת עמוד חלופית. 

במידה ויש גרסאות נוספות 
ניתן ללחוץ על +הוסף גרסה.

לסיום מקבלים קוד אותו יש 
להטמיע בעמודים הרלוונטים. 
עדיף לתת למתכנת להטמיע, 
אחרת לעקוב אחר ההוראות. 



דו"חות – התנהגות >> ניסויים:

מעתה, בכל פעם שתלחצו על לשונית "ניסויים" תוכלו לראות עבור כל 
ניסוי וניסוי את התוצאות שלו. 

ככל שהאתר בעל מספר מבקרים גדול יותר כך יתקבלו נתונים מובהקים 
יותר. אתר עם מיעוט מבקרים יכול להציג מנצח רק אחרי זמן רב. 


