
דו"חות – המרות >> יעדים:

http://youtu.be/fMeKXsl7xT8

מטרת אזור "יעדים" הוא לבדוק האם הגולש ביצע את ההמרות 
ומיקרו ההמרות אליהן אנו שואפים שהוא יגיע. 

תזכורת: 
המרה – מטרת העל של האתר. ביצוע רכישה באתר סחר, •

הרשמה לניוזלטר באתר חדשות...
מיקרו המרה – מטרת משנה באתר שמובילה להמרה. מעבר •

לסל קניה באתר סחר, קריאת כתבה ספציפית באתר חדשות...

ניתן גם להגדיר ערך כספי עבור המרה / מיקרו המרה וכך ממש 
 .ROI לחשב



דו"חות – המרות >> מסחר אלקטרוני:
דו"חות 'מעקב אחר מסחר אלקטרוני' נועד לברר מה המבקרים קונים 

דרך האתר או היישום.
מוצרים: אילו מוצרים האורחים רכשו, באיזו כמות ומהי ההכנסה •

שהתקבלה ממוצרים אלו.
עסקאות: פרטים על ההכנסה, המס, המשלוח והכמות עבור כל •

אחת מהעסקאות.
מס' ימים עד לביצוע רכישה: מספר הימים ומספר הביקורים •

הנדרשים לביצוע רכישה, החל ממסע הפרסום האחרון ועד 
לעסקה שהושלמה.

הניתוח מסייע להבין מהם המוצרים הנמכרים, ההכנסה לכל עסקה, 
כמה זמן לוקח לגולש לקבל החלטת רכישה, עונתיות, מוצרים 

משלימים ועוד. 



דו"חות – המרות >> משפכים מרובי ערוצים:

דו"ח זה מציג כיצד מקורות התנועה מובילים לביצוע המרות. 
מוצגים הביטויים שהביאו להמרה, מקורות התנועה והאינטראקציה 

באתר. 

http://youtu.be/PW_9TMZKJp0



דו"חות –המרות >> ייחוס:

דו"ח זה מציג את מקורות התנועה (או פרמטר אחר שנבחר) 
שהובילו לביצוע המרה. לאחר מכן מציג אותן בחלוקה לפי "למי אנו 

מייחסים את ביצוע ההמרה"



דו"חות –המרות >> ייחוס:

כניסה 
מפייסבוק

כניסה 
מניוזלטר

כניסה 
ממודעת 

Adwords

כניסה 
ישירה

המרה

האנליטיקס ייחס את כל ההמרות לכניסה ישירה, כי הוא 
האינטראקציה האחרונה. 

כל ההמרות ייוחסו למודעות אדוורדס

ההמרות ייוחסו למודעת האדוורדס האחרונה

ההמרות ייוחסו לפייסבוק

ההמרות ייוחסו לכולם באופן שווה

רב ההמרות ייוחסו לכניסה ישירה, קצת פחות לאדוורדס, קצת 
פחות לניוזלטר וכו'

40% לכניסה ישירה, 40% לפייסבוק והשאר מתחלק בין כולם



אמיר שינקמן

שיעור 9 
דו"חות זמן אמת•
Analytics בתבונה•
•Google tag manager



http://youtu.be/i5X3WKVLYXc

ANALYTICS בתבונה:

מערכת התראות יזומות המתריעות לנו על אנומליות באתר או על 
התראות שביקשנו מראש כמו הגעה לעמודים מסוימים, השלמת 

המרה וכדומה

דו"חות זמן אמת:



GOOGLE TAG MANAGER

כלי שנועד לרכז קודים באתר. 

Analytics

Adwords

קוד המרה

קודים של אתרים 
חיצוניים

"ריבוי קודים מאט לי את 
המערכת"

"המתכנת לא מתפנה 
לשתול את הקוד"

"נמאס לי לעדכן את הקוד 
אחת לתקופה"

"אני צריך קודים שונים 
עבור כל עמוד"

"הקוד חסר בעמוד מסוים"



GOOGLE TAG MANAGER
המטרה: ריכוז כל הקודים האפשריים לתגית אחת קצרה

תגית שניתן להטמיע בקלות•
זמן הטעינה שלה מהיר•
מאפשר יכולת שליטה עמוקה על איזה מהקודים יהיה זמין בכל עמוד •

ובכל פיצ'ר בעמוד
מאפשר ניתוח עמוק לכל תגית בנפרד, כולל יצירת דו"חות והרשאות •

גישה למשתמשים שונים



GOOGLE TAG MANAGER

איך זה קורה:

<google tag manager>

<google tag manager>

שאר העמוד נטען ללא 
הפרעות ועיכובים

גוגל טוענת בנפרד את 
הקודים הרלוונטים



GOOGLE TAG MANAGER
סדר פעולות:

פותחים חשבון חדש על פי ההוראות1.

מגדירים תגית ראשונה2.

מעתיקים את הקוד ושותלים באתר3.



אמיר שינקמן

שיעור 10 
תרגול•



תרגיל מסכם
בעל אתר חדש נכנס נכנס לאנליטיקס שלו חודש לאחר שהאתר עלה לאוויר.

האתר הוא של חנות חנות פרחים שמציג זרים ופרחים מסוגים שונים ומאפשר רכישה 
ישירה באתר ומשלוחים עד הבית. הנתון שמוצג לו בעמוד הסקירה הכללית הוא:

איזה מהמצבים הבאים יכול היה להתרחש:
בעל האתר מסתכל על תאריכים לא נכונים1.
לא היו כניסות לאתר2.
הקוד לא הוטמע בעמוד הבית 3.
הקוד לא הוטמע באופן תקין באתר כולו4.

כולם



תרגיל מסכם

מה בעל האתר צריך לעשות בכל אחד מהמקרים כדי לבדוק אם אכן זה המצב

בעל האתר מסתכל על תאריכים לא נכונים•

לא היו כניסות לאתר•

הקוד לא הוטמע בעמוד הבית •

הקוד לא הוטמע באופן תקין באתר כולו•

לעדכן תאריכים

להיכנס לאתר ולוודא שהכניסה נרשמה

להיכנס למקור האתר ולוודא שהקוד קיים שם

לבדוק באנליטיקס שהקוד אומת

בעל האתר גילה שהקוד לא היה מוטמע כראוי והוא עדכן אותו. 
לאחר העדכון הוא רצה לבחון את השגי האתר בחודש מאז העלייה לאוויר. 

האם ניתן לעשות זאת? וכיצד?  

לא ניתן. קוד האנליטיקס אוסף נתונים רק מרגע ההטמעה. 



תרגיל מסכם

עברו מספר חודשים ובעל האתר מנתח את ביצועי האתר. 

הוא מגלה שאחוז הנטישה עומד על 70%.  האם מספר זה תקין? 

מדובר בנתון גבוה מאוד ומומלץ לו להוריד את אחוז הנטישה לרמה של 30-40%

בעל האתר רוצה לבדוק מי העמוד באתר שגורם לאחוז הנטישה הכי גבוה. 
לאיזה דו"ח הוא יכנס?

התנהגות >> תוכן אתר >> כל הדפים  וימיין על פי "שיעור יציאה מדף כניסה".
בעל האתר מצא את העמוד. כעת הוא רוצה לדעת עבור איזה אחוז מהגולשים מדובר 
בעמוד נחיתה ומהם העמודים בתוך האתר שמהם הגיעו לעמוד זה. כיצד יבדוק זאת?

הקלקה על שם העמוד  >> סיכום ניווט (בטאב עליון) 
בעל האתר רוצה לבדוק מהן מקורות הכניסה לעמוד זה (מאיזה אתרים מפנים, מאיזה 

מסעות פרסום וכדומה). כיצד יעשה זאת? 
יחזור לטאב "סייר" >> יוסיף מאפיין משני "מקור/אמצעי הגעה לאתר". 



תרגיל מסכם

בין המקורות השונים הוא מגלה את הנתון google.com/referral . מאיפה מגיעה 
תנועה זו?

מדובר בתנועה מאתרים בבעלות גוגל כמו בלוגר, גוגל תמונות, גוגל חדשות וכדומה.

בעל האתר רוצה לבדוק אם בשבוע האחרון היו לו יותר או פחות כניסות אורגניות מגוגל 
לעומת שבוע שעבר. כיצד יקבל נתון זה? 

רכישה >> כל התנועה >> יבחר בתאריכים את השבוע ויעשה השוואה לעומת שבוע 
קודם. 

בעל האתר גילה בדו"ח זה 2 דברים מוזרים מאוד. 
גידול משמעותי בכניסות האורגניות מגוגל. מה תמליצו לו לבדוק, ואיך?1.
ירידה חדה בכמות הביקורים מאחד האתרים המפנים. תנו 3 סיבות אפשריות לכך 2.

לבדוק מהן מילות המפתח שהובילו לאתר ולראות איזה מילה הביאה את הגידול 1.
המשמעותי. רכישה >> מילות מפתח >> רגילה

הוסר הלינק / נעשה שינוי במיקום הלינק / ירידה בכמות הביקורים לאותו עמוד באותו 2.
אתר



תרגיל מסכם

בעל האתר נכנס לדו"ח רכישה >> כל ההפניות וגילה שמשך ביקור ממוצע לכל מי שהגיע 
ממקור m.facebook.com עומד על 00:00:01. מה יכולה להיות הסיבה לכך?

הקישור אינו רלוונטי לגולשים שנכנסים אליו / האתר אינו מותאם למובייל

הפוסט בפייסבוק היה "הזמנת זרי פרחים לכל אירוע ובכל רמות המחיר". בעל האתר 
מסיק שהקישור היה רלוונטי ורוצה לדעת באיזה מכשירים ניידים הגולשים השתמשו. 

באיזה דו"ח יוכל לדעת זאת?
קהל >> נייד >> מכשירים

.Samsung GT-I9100 Galaxy S II בעל האתר מגלה שהכניסות כולן היו ממכשיר
מה תמליצו לו לעשות?

לבדוק כיצד האתר נראה במכשיר זה. אם אכן האתר לא מותאם אז מומלץ לבצע 
התאמה. 



בעל אתר מעוניין להגדיר התראה מותאמת אישית עבור כל פעם שכמות 
הפעילויות באתר יורדת מ50 גולשים ובכל פעם שזמן התגובה הממוצע של 

השרת גדל ב20%. היכן ינהל התראות אלה?

אירועים של 'Analytics בתבונה'1.

לוחות בקרה2.

מבחן השוואת ביצועים3.

התנהגות4.



חברת קידום אתרים מעוניינת להפחית עיסוק בקוד של אתרי הלקוחות 
ומעוניינת להגדיר google tag manager ללקוחותיה. כמה קודים כאלה 

תייצר החברה?

אחד בלבד, ודרכו תנהל את כלל התגיות1.

אחד לכל נכס2.

אחד לכל משתמש3.

אחד לכל חשבון4.



בעל אתר בוחן את ביצועי הקמפיין. איזה מהנתונים הבאים מצביעים בוודאות 
על בעיה חמורה בתפקוד האתר

% פעילויות חדשות באתר > 190%.

% פעילויות חדשות באתר < 290%.

שיעור יציאה מדף כניסה > 390%.

שיעור יציאה מדף כניסה < 490%.

אף אחת מהתשובות5.



מעצב האתר מעוניין לדעת עבור כפתור מסויים באתר את אחוז ההקלקות. 
כיצד יעשה זאת? 

יצפה בדו"ח המרות תחת זמן אמת1.

יגדיר יעד2.

יגדיר קיצור דרך3.

יגדיר לוח בקרה חדש4.



מנהל אתר מעוניין להציג בדוח מסויים רק שורות בהן שיעור היציאה מדף 
הכניסה גבוה מ30%. כיצד יעשה זאת? 

יגדיר מאפיין משני1.

יבחר בתרשים תנועה2.

יפעיל סינון מתקדם3.

יעבור אל Analytics בדפי האתר4.



מנהל אתר מעוניין לייצר "הצג" עבור גולשים שהגיעו מישראל בלבד. כדי 
לעשות זאת, עליו לייצר קוד מעקב חדש.

נכון1.

לא נכון2.



איזה מהפעולות הבאות יכולות להיות מוגדרות כמיקרו המרה

צפייה בעמוד ספציפי באתר1.

הקלקה על תפריט צד2.

צפייה בסרטון3.

מעבר לעמוד הכנסת פרטי אשראי4.

כל התשובות נכונות5.



מנהל אתר נתן הרשאת גישה "קרא ונתח" למנהל הקמפיין שלו. איזה 
מהפעולות הבאות מנהל הקמפיין לא יהיה מסוגל לבצע בחשבון זה?

להפעיל סינון בדו"חות1.

להוריד דו"ח אקסל2.

לספק הרשאת גישה לצוות העובדים שלו3.

.4google url builder באמצעות URL ליצור



בעל אתר מנתח דו"ח התנהגות >> תוכן אתר >> כל הדפים, ואחת השורות 
לניתוח מצויינת על ידי הסימון   /

מה סימון זה מייצג?

גולשים חוזרים1.

מידע חסוי בעקבות גולשים המגדירים הגדרות פרטיות מתאימות2.

עמוד הבית של האתר3.

נכס4.



בדו"חות גוגל אנליטיקס ניתן לשלב כל מאפיין עם כל ערך

נכון1.

לא נכון2.



בעל אתר מעוניין לנתח מי גולש יותר באתרו, גברים או נשים. היכן יבדוק 
זאת?

דו"חות קהל1.

דו"חות רכישה2.

דו"חות התנהגות3.

דו"חות המרות4.



גוגל אנליטיקס מזהה % פעילויות חדשות באתר כאשר מדובר בפעילויות 
בדסקטופ בלבד, ללא % פעילויות חדשות באתר במובייל.

נכון1.

לא נכון2.



פעילויות באתר הן

דו"חות שגולשים באתר עושים בהם שימוש בפרק זמן שנקבע על ידי 1.
מנהל חשבון האנליטיקס

כניסות לאתר במהלך פרק זמן שנקבע על ידי מנהל חשבון האנליטיקס2.

כניסות לאתר מאז הטמעת קוד אנליטיקס3.

כל התשובות נכונות4.



בעל אתר המוכר מוצרי חשמל אונליין מעוניין לנתח את ביצועי אתרו. הוא 
מפיק דו"ח עבור עמוד מוצר של טלוויזיה LG 55 אינץ ומגלה כי העמוד לא 

מופיע בדו"ח. איזה מהמצבים הבאים יכול לתאר את הסיבה לכך?

כדי להגן על פרטיות הגולשים, אנליטיקס לא מדווח על עמודי מוצר 1.
באתרי סחר.

.2sampeling לאתר יש טראפיק רב והכניסות לעמוד זה לא נכללו בגלל

בגלל שגיאה באופן הטמעת קוד אנליטיקס בעמוד זה לא מוטמע הקוד3.

כל התשובות נכונות4.

איזה סיבה נוספת יכולה להיות לכך?

5. המשתמש הפעיל סינון 
6.הדף המדובר אינו עמוד נחיתה

הדף המדובר אינו עמוד יציאה



גולש קורא כתבה על רכיבת סוסים בצפון. בתוך הכתבה הוא מקליק על 
הקישור "קורס רכיבה על סוסים" ועובר לאתר הקורס. בחשבון האנליטיקס 

של אתר הקורס, לאיזה מהמקורות הבאים, תשוייך כניסה זו לאתר?



גולש מחפש אחר הביטוי "קורס רכיבה על סוסים"  בגוגל, ומקליק על מודעה 
בצד העמוד. לאיזה מהמקורות הבאים, תשוייך כניסה זו לאתר?



?google url builder מה מטרתו של

לאפשר הפרדה בין כניסות של מסעות פרסום ממומנים לכל היתר1.

להוסיף פרמטרים לURL כדי לשפר את רמת המעקב2.

לשפר את עמודי הנחיתה3.

כל התשובות נכונות4.



"complete את הביטוי URLבעל אתר הגדיר יעד כ "גולש שהגיע לעמוד המכיל ב
גולשים הגיעו לכל אחד מהעמודים הבאים. 

כמה פעמים אנליטיקס יציג שהגיעו ליעד?

.11

.22

.33

.44

.55

•buy/complete/ גולש א הגיע לעמוד
•credit_card_complete/ גולש ב הגיע לעמוד
•credit_card_do_not_complete/ גולש ג הגיע לעמוד
•credit_card_do_not_complete/ גולש ד הגיע לעמוד
•buy/ גולש ה הגיע לעמוד



אתר מאקו מציג קטעי וידאו ששודרו בערוץ 2. אורך הסרטון המקסימלי 
שניתן לצפות בו באתר עומד על שעה וחצי. מה הייתם ממליצים למנהל 

חשבון האנליטיקס של האתר לעשות על מנת לקבל ניתוח איכותי יותר של 
האתר?

להגדיר עבור כל סרטון קוד מיקרו המרה1.

להגדיר כהמרה את הצפיה בסרטון הארוך ביותר2.

להגדיר session timeout על יותר משעה וחצי3.

כל התשובות נכונות4.



כאשר גוגל אנליטיקס מנתח מידע, המערכת:

אוספת מידע גולמי על פי הגדרות מותאמות אישית על ידי בעל החשבון1.

אוספת נתונים אל תוך טבלאות2.

אוספת נתונים ממקורות שהוגדרו כמו גוגל אדוורדס3.

כל התשובות נכונות4.



בעל אתר מעוניין לרכז ולאסוף מידע בגוגל אנליטיקס אודות נקודות מכירות 
אונלייניות. באיזה מהכלים הבאים ישתמש?

.1measurement protocol - פרוטוקול מדידה

SDK למובייל של גוגל אנליטיקס2.

.3javascript קוד מעקב של

אף אחת מהתשובות אינה נכונה4.

טכני



בהצלחה


