
דומיין

domain.co.il
סאב דומיין  

name.domain.co.il
תיקייה

domain.co.il/name

?  נפרדיםדומייניםסאב דומיין או תיקייה או 



(סאב דירקטורי)ההבדל בין סאב דומיין לתיקייה 

אינטגרליסאב דומיין הוא אתר נפרד בפני עצמו לעומת תיקייה שהיא חלק •
.  SEOהיא שונה וכך גם התייחסות המיתוגיתמהסיבה הזו ההתייחסות . מהאתר

גוגל מפחית משמעותית את ההשפעה של  , ברגע שהמוצר עומד בפני עצמו

.  דומיין ולהפךהאסבהראשי על הדומיין

ניתן להפוך סאב דומיין למומחה בתחום , מסוייםאם רוצים להתמחות בתחום 

.בעוד שבתיקייה זה חלק קטן מתוך אתר שעוסק בתחומים אחרים, מאוד ממוקד

.מהדומייןדומיין התוכן יכול בתחומים נפרדים בסאב

דומה לקישור מאתר חיצוני  לדומייןקישור מסאב דומיין 



:דוגמאות

Google.co.il אוGoogle.frדומיין

yoram.walla.co.il  סאב דומיין

www.paypal.com/frתיקייה



דומיין
https://www.google.fr

https://www.google.fr/


סאב דומיין



תיקייה

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home


סוגי אתרים

ממשלתי•

ארגון•

עסק•

אינדקס/לוח•

מאמרים/בלוג•

פורום•

פורטל•

תדמיתי /אתרי מכירתי



סוגי סיומות
Com-סיומות לפי מדינות כמו 244. + בינלאומיים-מוסדות מסחרייםfr ukוכדומה

Net-רשתות תקשורת.

Org-מוסדות התנדבותיים.

Int-ארגונים בינלאומיים.

Ero-לאתרים של תעשיית התעופה

Biz-לעסקים

Coop–אתרי קואופרטיבים

Info–שימוש כללי

Museum– מוזאוניםאתרי

Ac  /  edu– אקדמיםמוסדות

Xxx–פורנוגרפיה

Gov–אתרים ממשלתיים

מסייעת בהבנה לאיזה תחום משתייך האתר ולמיקום הגיאוגרפי שלוהדומייןסיומת 



SEO 
4פרק 

תגיות מטא•

קישורים פנימיים•

קישורים שבורים•



עבודה בתוך האתר



/Keywordsמילות המפתח

 density?כמה

 placement? איפה

long tail? שימוש בזנב ארוך

?איך זה נראה בקוד



/Descriptionתאור

.שיווקי•

.ייחודי•

.לא משוכפל•

.הנעה לפעולה•

.תואם את הרעיון של העמוד באתר•

?איך זה נראה בקוד•



/Titles כותרות

:לדוגמה

:בדפדפן



יםTITLEאופטימיזצית

.  יםURLבאופן זהה להיררכיה הבטייטליםשימוש •

יתווסף לרשימת הביטויים" עומק"כל •

•www.tourtravel.co.il
•www.tourtravel.co.il/cheap_flights

•www.tourtravel.co.il/cheap_flights/europe
•www.tourtravel.co.il/cheap_flights/europe/amsterdam

אך זה פחות ידידותי לגולש|  ניתן להשתמש גם בסימני  

נסיעותטורטראוול•

טיסות זולות, נסיעותטורטראוול•

טיסות זולות לאירופה, נסיעותטורטראוול•

טיסות זולות לאירופה לאמסטרדם, נסיעותטורטראוול•

http://www.tourtravel.co.il/
http://www.tourtravel.co.il/cheap_flights
http://www.tourtravel.co.il/cheap_flights/europe/amsterdam
http://www.tourtravel.co.il/cheap_flights/amsterdam


H tags

•H1כותרת ראשית.

•H2כותרת משנית.

•H3/H4/H5תת כותרות.



Alt text

תג תאור התמונות



תרגול
http://www.klod.co.il/projects.html: בעמוד SEOמה חסר מבחינת 

H1כותרת , לתמונותALTתגיות 

http://goo.gl/icBMJn : בעמוד SEOמה חסר ומה לא תקין מבחינת 

הוא לא רק כותרתkeyword ,H1אין , descriptionאין 

http://www.klod.co.il/projects.html
http://goo.gl/icBMJn


תרגול
עמודה לכל תגית מטא  , הוסיפו לקובץ אקסל היררכיית האתר שבניתם

.  של העמודURL-ואת ה



?עובדבוטאיך גוגל 
.ועובר לעמוד הבא דרך קישור, מאנדקס אותו, סורק אותו, נכנס לאתר

יכול להיות לעמוד פנימי אחר באתר ויכול להיות לאתר חיצוני  



/ external linkקישורים פנימיים

.ניווט נוח באתר•

.חווית משתמש•

.כמות קישורים•

.קישור מקטגוריה פנימית למעלה•



ניווטאופטימיזצית
סרגל ניווט קבוע מול סרגל ניווט משתנה לפי עמוד•

:  קבוע

אפשר להגיע מכל עמוד לכל עמוד:יתרון •

כל העמודים חשובים במידה זהה:חסרון•

סרגל עליון מול סרגל צידי או תחתון  •

ככל שהקישור נמצא גבוה יותר כך יש לו יותר חשיבות•

קבוע

משתנה



breadcrumb-פירורי לחם 

•www.tourtravel.co.il
•www.tourtravel.co.il/cheap_flights

•www.tourtravel.co.il/cheap_flights/europe
•www.tourtravel.co.il/cheap_flights/europe/amsterdam

מסייע בהבנה של גוגל על חשיבות ההיררכיה והמיקום של העמוד

יםurlובים titleגם כאן כדאי לעשות שימוש דומה כמו ב

.פירורי הלחם הם קישורים לעמודים הרלוונטיים

H1כ מעל "בד, ממוקם באזור הגבוה ביותר בעמוד
RTLכיוון המילים הם ככיוון שפת האתר 

נסיעותטורטראוול•

טיסות זולות<< נסיעות טורטראוול•

אירופה<< טיסות זולות << נסיעות טורטראוול•

אמסטרדם<< אירופה <<טיסות זולות << נסיעות טורטראוול•

http://www.tourtravel.co.il/
http://www.tourtravel.co.il/cheap_flights
http://www.tourtravel.co.il/cheap_flights/europe/amsterdam
http://www.tourtravel.co.il/cheap_flights/amsterdam


קישורים מתוך הטקסט
".  תלוש"קישורים מתוך הטקסט חייבים להופיע עם סיבה ברורה ולא סתם קישור 

(קישור לעמוד= עמוד)למידע נוסף אודות הנושא ניתן לקרוא בעמוד ":לדוגמא

אין לקשר עמוד לעצמו•

אין להשתמש באותו טקסט עוגן כדי לקשר לעמודים שונים•

אין לקשר לאותו עמוד מכמה עוגנים שונים באותו עמוד•



תרגול

בנו היררכיית קישורים לסוכנות הנסיעות לה ביצעתם מחקר מילות מפתח

הוסיפו לטבלה עמודה בה תרשמו לכל עמוד אם הוא מקבל קישור  )

(עוגן ומאיזה עמוד/ תפריט צידי / מתפריט עליון  



 / contentתוכן
?מה הכוונה,איכותי

.מקורי•

.חדשותי•

.שיווקי•

.ערך מוסף•

.מקצועי•



?מה לא עושים בקידום אתרים

.שכפול טקסט•

.שכפול תמונות•

".תוכן מיותר"•

.שכפול תפריטים•

.ריבוי קישורים פנימיים•

.שימוש מיותר בפוטרים•

.משחק בטקסט צבעוני•



בדיקה ושיפור זמן טעינה

http://goo.gl/T7XQBu

כלי זה מאפשר ניתוח של זמני טעינה והצעות לשיפור עבור האתר

http://goo.gl/T7XQBu


תרגול

http://www.mako.co.il/spiritualityעבור עמוד   
מה מומלץ לעשות  http://goo.gl/T7XQBuבדקו בכלי 

.  על מנת לשפר את זמני טעינת האתר

http://www.mako.co.il/spirituality
http://goo.gl/T7XQBu


?עובדבוטאיך גוגל 
. לא יכול לסרוק כל עמוד ברשתבוטגוגל 

כיוון שהעכביש נע מקישור לקישור הוא לא יכול להיכנס לעמודים הדורשים  

. או הקלדה של פרטים, הרשמה

.  שבעל האתר חסם לסריקה, לא סורק עמודיםבוטגוגל 

היזהרו שימוש בסביבת טסט או פיתוח ללא חסימה: טיפ



Follow/no follow

Matt Cutts

Matt Cutts:

"Nofollow "  מספק למנהלי אתרים דרך להורות

אל תעקוב אחר קישורים לדף "למנועי החיפוש 
"אל תעקוב אחר קישור ספציפי זה"או "זה

http://www.mattcutts.com/blog/


Index/no index

<html>
<head>
<meta name=“robots” content=“no index”>
<title> Do not index this page</title>
</head>

של העמוד אותו אנו headכדי לחסום סריקה של עמוד יש להציב את התגית באזור 

רוצים לחסום



Robots.txt

. nofollowתגית משלימה לתגית •

לקבוע לאיזה עמודים  robots.txtניתן באמצעות עמוד •
.תהיה גישה לרובוטים של גוגל

•User-Agent-חלק זה מגדיר אל מי מופנות ההוראות שיגיעו מיד לאחריו.

•Disallow-  לאילו חלקים באתר אנו מעוניינים למנוע גישה ממי שהוגדר בשדה

.  או לכל תיקייה אחרת, ניתן לחסום גישה לתמונות

.העמודים באתר יסרקו ללא המידע שמגיע מאותן תיקיות
nofollowכדי לחסום את העמוד לגמרי עדיף להשתמש בתגית 



שגיאה404-קודי שגיאה 
אתרים אלה נתפסים  . ערך האתר יורד בעיניו, 404מגיע לקישור גוגלבוטכאשר 

.  כלא אמינים וזה עלול לפגוע בדירוג האתר



redirectהפניית

.404תיקון •

".זמנית"או " קבועה"ההפניה היא •

.מאתר ישן לחדש" כוח"העברת •

.במקרה ונמחק עמוד ולא ניתן לשחזר•



?302או 301

".301הפניית "-הדרך הבטוחה ביותר להפנות אתר אחד אל אתר אחר היא להשתמש ב

".העמוד עבר באופן קבוע לכתובת חדשה: "הפנייה זו משמעותה

.  לעמוד שמחליף אותו, של העמוד" הכוח"הפניה זו היא הפניה קבועה ומעבירה את כל 

למרות  . על מנת לעבור בין שרתים301מבוצעת לעתים במקום הפניית 302הפניית 

מנועי חיפוש מזהים אותה לעתים קרובות כניסיון  , שהפניה כזו יכולה להיות לגיטימית

.ומענישים אתרים המשתמשים בה, לספאם

.של העמוד הישןURLששומרת על מיקומים וכתובת , הפניה זו היא הפניה זמנית

היזהרו מריבוי הפניות:טיפ


