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מבוא•

מונחי בסיס•

תהליך עבודה•



מקורות מידע מומלצים

•Search Engine Round Table
•Hobo Internet Marketing
•Search Engine Land
•Inbound.org
•SEO moz
•Search Engine Watch
•SEO Book
•Mashable
•Tech Crunch

:מחקרי שוק וסקרים

•Nielsen   +comScore



מנועי חיפוש קיימים

/http://en.wikipedia.org/wiki: מתוך



TIM2015מתוך סקר 



קצת על גוגל
'פייגולארי בריןעל ידי סרגיי 1998-החברה הוקמה רשמית ב•
גוגל מחזיקה מספר שיא של יותר ממיליון שרתים•

מנוע חיפוש עם כמות הגולשים הגדול בעולם•

גוגל מדורגת כאחד המקומות העבודה הטובים בעולם•



ההבדל בין קידום ממומן לאורגני

PPC

SEO



?מזה קידום אתרים אורגני

Search Engine Optimization



SEO–ה משפיע על הדירוגמ?

.קישורים•

.מיתוג•

.תנועה•

.אזכורים•

.כמות ואיכות התוכן•

.קצב עדכון התוכן באתר•

!גיוון בעבודה•



מונחי בסיס
של האתר מופיע בעמוד התוצאות  URLמספר הפעמים ש–impressions–חשיפות 

Serp =search engine result page. לאחר חיפוש של הגולש

.ולחץ עליו, של האתרURLמספר הפעמים שגולש נחשף ל–clicks–קליקים 



.  גולש מבצע חיפוש אחר מונח מסוים

focusnet.co.iltrademobile.co.il

11חשיפות

focusnet.co.iltrademobile.co.il

11חשיפות

10הקלקות

CTR%100%0%

focusnetגולש לחץ על המודעה של 

ctr% -clickthrough–שיעור הקלקות  rate–אחוז הקליקים מתוך החשיפות.



כל כניסה  . מספר הפעמים שנכנסו לאתר–Sessions( ביקורים)פעילויות באתר 

גולש שלא עשה כלום  . דקות30של כסשןביקור גם יכול להיחשב .נספרת

.  ייספר כביקור נוסף, וחוזר, באתר למשך אותו זמן

.נספרים כמבקר אחדIPביקורים מאותו –Users( מבקרים ייחודיים)משתמשים 

מבקרים ייחודייםביקוריםכניסה לאתר

11רחל

22שלומי

33רונית

43שלומי

53שלומי

63רחל

74יעל



הדירוג  –מיקום ממוצע 

של URLהממוצע של ה

.  SERPהאתר ב



Bounce rate– גולשים עזבו את האתר לאחר צפיה  –שיעור יציאה מדף כניסה

בעמוד אחד בלבד

Bounceכניסה לאתר rate

ביקור בעמוד הבית  

ויציאה

100%

,  ביקור בעמוד הבית

מעבר לצור קשר ויציאה

50%

,  אודותינוביקור בעמוד

מעבר לצור קשר ויציאה

33%

ביקור בעמוד סל קניות  

ויציאה

50%

עמוד הבית

סל קניות

צור קשר עמוד הבית

צור קשר אודותינו



?בעולם ורוד מהו הבאונס רייט האופטימלי לאתר–שאלה

תלוי באתר-תשובה

אתר גרירה

054-8888888 100%–רייטבאונס 

40%-30%ציון ממוצע עומד על , בקרב אתרים שמעוניינים בבאונס רייט נמוך-טיפ 



שלבים בתהליך קידום אתר

.מחקר שוק•

.בחירה ומיון מילות פתח•

on-site.באתר אופטימזציה•

.שיפור והוספת תוכן•

off-site.עבודה מחוץ לאתר •

.ניהול האתר ועבודה שוטפת•
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בחירות ביטויי מפתח•

בניית היררכיית אתר•



?  כיצד מתחילים

בדיקת תחרות וניתוח שוק



הכרת התחום בו האתר עוסק

?ניקוי לוחות חשמל

?תחזוקת לוחות חשמל

?איטום לוחות חשמל



זיהוי תחרות במנוע חיפוש

תחרות  

גבוהה



לעומת תחרות בינונית או נמוכה

תחרות נמוכה


