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מכשירים את מקצועניי הדיגיטל של המחר

מציעהמדיה-ניול המכללה.עלינוקצתעודשתדעורצינו,מתחילשלךלמקצועהמסלולמייד
לרבות,הדיגיטללתעשייתייעודייםהכשרהמסלוליופיתוחבהדרכותמעשורלמעלהשלניסיון

,משפחתיתלימודיםחוויתעלשמירהתוך,ממשלתיותוחברותמוביליםארגוניםעםעבודה
שותפיםאלא,לקוחותאינםהסטודנטים.הרףללאשמשתנהלעולםכיאהומעודכנתמקצועית

ניסיוןבעלימרציםעםיחדהלימודתכניותאתולהתאיםלחדשבכדינעזריםאנובהםלדרך
.בתעשייהמוכח

!טוב שבאת 

ה מצטרף למשפחה המובילה/עכשיו את

?למה ללמוד אצלנו

למעלהשלניסיוןמציעהמדיה-ניומכללת
הכשרהמסלוליופיתוחבהדרכותמעשור
עבודהלרבות,הדיגיטללתעשייתייעודיים

,ממשלתיותוחברותמוביליםארגוניםעם
,משפחתיתלימודיםחוויתעלשמירהתוך

שמשתנהלעולםכיאהומעודכנתמקצועית
.הרףללא

תמיד מעודכנים
הממשק המקצועי ושלנו מול 

מאפשר לנו להביא , הלקוחות
ניסיון ואת ההתמדה בעידכון כל 

החידושים ולייצר ניתוחים 
ותחזיות באשר למגמות המחר 

אנחנו בהכרה מלאה
כל מסלולי הלימוד שלנו מוכרים 

, לפיקדון חיילים משוחררים
משרד הקליטה  , משרד העבודה

וגמול השתלמות עובדי מדינה

שרות ויחס אישי
אנשי שטח שמבינים מהכין אתה  

,  או את ולכן אווירה ביתית? מגיע 
זמינות  , יחס אישי של כל הצוות

גבוהה הן של הצוות והמרצים

...גם אחרי איתך 
המרכז מלווה אותך כל הדרך 

או הקמת עסק /במציאת עבודה ו
ולקבל הכשרות  . עצמאי דיגיטלי

וחומרי לימוד מגווני,העשרה

.  על ידי אבי בן זיקרי2009הוקמה בשנת , מדיה-מכללת ניו
אותם זכתה , בוגרים15,000-המכללה מתגאה בלמעלה מ 

להכשיר ולהכין להשתלבות בתפקידי מפתח בתעשיית  
.ניהול המוצר ומקצועות הדיגיטל השונים, השיוווק, הפרסום

מסלולי הכשרה לפיתוח  
קריירה מקצועית בתחומי  

השיווק והדיגיטל

במכללה פועלות ארבע חטיבות מקצועיות
הדרכות והכשרות  

מותאמות לארגונים 
ומנהלים

שירותי ייעוץ ומיקור חוץ 
בניהול דיגיטלי

מסלולי יזמות 
לבני נוער

אלא שותפים לדרך בהם אנו  , הסטודנטים אינם לקוחות
נעזרים בכדי לחדש ולהתאים את תכניות הלימוד יחד עם 

.מרצים בעלי ניסיון מוכח בתעשייה
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מה יהיה לכם ביד בסיום  
הקורס

בקורס תקבלו ידע מעשי ומקיף לניהול  
אסטרטגיות והובלת מהלכים עסקיים במדיה  

-בהכולל העמקה , הדיגיטלית

הדיגיטלימגמות ומושגים בעולם , חשיבהדפוסי 

עסקיותהפעולה וניצולן למטרות זירות 

אפקטיבייםמדידה ויצירת מנגנוני בקרה כלי 

אופטימליספקים ותקציבים באופן ניהול 

נוכחות ומוניטין, משבריםניהול 

.רק על קצה המזלגוזה 

המסלולתיאור

הקורס יועבר בלמידה מרחוק  

למה בכלל ללכת על 
קריירה בדיגיטל

תחום הפרסום והשיווק הדיגיטלי בישראל 
מדי שנה צצות  . נמצא בתאוצה מטאורית

. עוד ועוד משרות באתרי הדרושים
גם אנשי  , הביקוש כל כך גבוה, למעשה

דיגיטל ללא ניסיון נחטפים לשוק העבודה 
ונהנים משכר מפתיע כבר מהיום 

קחו בחשבון  , אם זה לא מספיק. הראשון
שקריירה בדיגיטל מאפשרת לכם להפוך 
לאדונים לעצמכם ולהתפרנס מכל מקום 

.בעולם

למי מיועד הקורס
לקבל כלים וידע לתכנן  המעוניינים ומנהלים לי "סמנכ•

.אסטרטגיית דיגיטל בארגון ויכולת ניהול ספקים
המעוניינים להתקדם לעמדה אנשי שיווק דיגיטלי •

ניהולית בארגון  
המעוניינים להעסיק מנהל  לים "בעלי חברות ומנכ•

דיגיטל וזקוקים להבנה של היקף ומטרות התפקיד 

מנהל דיגיטל אחראי להוביל קמפיינים שיווקיים 

.  דיגיטליים משולבים משלב הקונספט ועד ביצוע

הוא יעבוד עם ומול מנהלי השיווק והמכירות 

יאסוף , (ספקים או עובדים בארגון)וצוותים תומכים 

ינתח ויספק שורה של המלצות לשיפור , מידע

. הפעילות השיווקית

אחראי לפתח אסטרטגיית דיגיטל  , מנהל הדיגיטל 

בין אם  , להשגת מטרות הארגון בזירות הדיגיטליות

ניהול , רכישת לידים, הגדלת כמות התנועה באתר

מוניטין והגברת מודעות למותג במרחב הדיגיטלי וכל  

זה תוך יצירת חיבורים בין השיווק למכירות וצוותים 

. תומכים בארגון ומחוצה לו

לצד,בוחןמקרהניתוחיהרבהישלבהקורס

בצדזהוכלשכיחיםתיאורטייםומודליםדוגמאות

שלוטכנייםפרקטייםתהליכיםשליישומיתהבנה

.דיגיטלישיווק

תכנון וניהול  קורס 
אסטרטגיה  

דיגיטלית

רקע והכרות טובה עם עולם השיווק הדיגיטלי והמדיה  •
.החברתית

.ספקים/ניסיון וידע בניהול תהליכים•
.אוריינטציה טובה למחשבים ואינטרנט•

דרישות להתאמה
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באנגליתמיוןמבחןתנאי קבלה 

באינטרנטשליטהבאופיסשליטה

תעודה 

קורס תכנון וניהול אסטרטגיה דיגיטלית–תעודת 
מדיה-לניושל המכללה 

תנאים לקבלת התעודות 

זום עם המרצה/נוכחות פעילה בשיעורי הכיתה

אימון מקצועי מהשטח
תקבלו תמיכה , כל תקופת הקורס

מקצועית וליווי ממרצי המסלול בקבוצת  

 ,WhatsAppקבוצת , פייסבוק כיתתית

מענה במיילים והתנסויות מודרכות  

.  בכיתה במהלך שעות הלימוד

הקורס יועבר בלמידה מקוונת 
עם אפשרות ללמידה בכיתה  

בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מבנה ושעות הקורס

שעות אקדמאיות
(  שעות מלאות42)

מפגשי מרצה  
מקוונים

מפגשים  
בשבוע

פגישות ערב

פגישות בוקר

בניידשליטה
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המרצים שלך  | מובילי הקורס 

יורי גנקין  

יום -ביום, ארגוניים של המכללה-מרצה בקורסים הציבוריים והפנים, אני יורי, היי
תוך  –אני משמש כיועץ דיגיטלי לארגונים במגזר הפרטי והציבורי כאחד 
בניהול  , התמחות ייחודית בתכנון ויישום אסטרטגיה דיגיטלית חוצת זירות

וכן בניהול משברים ומוניטין ברשת–קמפיינים ממומנים 

עמנואל טנא  

ניהלתי עשרות  , שנים בתחום השיווק הדיגיטלי11אני יותר מ, הי אני עמנואל
אבל בשנים האחרונות נדדתי  SEO–אני מגיעה מתחום ה , ל"לקוחות ישראלים ובנ

התנסיתי בתחומים מגוונים כמו  , ובכלל( PPC)לתחום הקידום הממומן 
הבנה ושיפור  , בנייה נכונה של פאנלים, שיפור מדדי המרה ,UX/UI ,אפליאצייה

.חווית משתמש ועוד

מרצה  תיאור שיעורנושא שיעורמפגש

1

פתיחה  
מערכת  /חובות/זכוית/נהלים+ ]אודות המכללה 

קורונה/מודל
יורי גנקין

תכנון אסטרטגיה  

דיגיטלית

ואסטרטגיית תוכן  

(  יישור קו)נעים להכיר -עולם הדיגיטל 

תיעדוף זירות הדיגיטל  

יעדים ותקציב  , הגדרת מטרות

אפיון קהלי יעד ומחקר מתחרים

בניית אסטרטגיית תוכן דיגיטלית

מיפוי עוגני תוכן ובניית תוכנית תוכן 

יורי גנקין

בניית סיפור מותג  2

TOP

Storytelling

טכניקות לכתיבה –כתיבה שיווקית דיגיטלית 

זכירה ואפקטיבית, בולטת

מילים מנצחות–מיקרו קופי 

ביסוס שפת מותג

ניתוח מקרי בוחן ודוגמאות

ורד לזרוב

תוכנית הקורס  

ורד לזרוב
9בעלת . ובניית מיתוג מקצועי ואישי דיגיטליקריאייטיב, אשת תוכן, היי אני ורד

,  קמעונאות, שנים של ניסיון בבניית סיפורי מותג ללקוחות ממגוון תחומים
אשת תוכן וקריאטיב  , (אסם)גלידות נסטלה TM, בעברה. אפים-הייטק וסטארט

"  IPGראובני פרידן "וסושיאל בקריאייטיב, מנהלת מחלקת תוכן, "בלינק"ב
חברות הייטק ומשרדי דיגיטל  , SMB-ובשנים האחרונות עצמאית המסייעת ל

.במוצרי תוכן ושיווק

הקורסמרצי/בתכנישינוייםייתכנו**
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מרצה תוכן שיעור פרונטלינושא שיעורמפגש

3
יצירה וניהול נוכחות 

משפיעה במדיה  

החברתית  

-מאפיינים)מעבר ויישור קו עם הזירות המובילות 

(  אסטרטגיה-קהלים

משפיענים ומובילי דעה  

ניהול קהילות 

ניהול מוניטין ושרות לקוחות ברשת 

שיקום  /התמודדות/מניעה-ניהול משברים 

קייס סטאדי  /האמון

יורי גנקין

ניהול זירת האינסטגרם4

עשו ואל תעשו בניהול זירת האינסטגרם

טעויות נפוצות בגיוס עוקבים באינסטגרם

דגשים אסטרטגיים לעבודה עם מובילי דעה  

ובכלל-ומשפיענים באינסטגרם 

עשרת הידברות לעמוד אינסטגרם עסקי

עולם של וידאו דיגיטלי

ורד לזרוב

5
פרסום ממומן  

בפייסבוק  

'  חלק  א

מושגים חשובים בעולם הקידום והפרסום 

הממומן בפייסבוק

מיקומי + סוגי מודעות פרסום + סוגי קמפיינים 

פלייסמנטים–מודעות 

כל הדגשים החשובים לפילוח קהל אופטימלי 

בפייסבוק

עקרונות מנחים לבניית המודעה המנצחת

רעיונות לקמפיינים מוצלחים בפייסבוק

יורי גנקין

6
פרסום ממומן  

בפייסבוק  

' חלק  ב

lookalike, רימרקטינג)קהלים מותאמים אישית 

)

היכרות עם מושג הרימרקטינג הדינמי

פייסבוק אנליטיקס  -דוחות ואנליזה 

ניתוח קמפיינים  : תרגול

יורי גנקין

-קידום ממומן בגוגל 7

יסודות

ההבדלים-קידום ממומן בגוגל VSקידום אורגני 

והדגשים לקידום ממומן  SEO-מחקר ביטויים ל 

מושגים שקריטי לדעת ולהבין

ומה זה אומר( פרפורמנס)פרסום מכוון ביצועים 

קידום ממומן ברשת החיפוש ורשת : בייסיק

המדיה 

רימרקטינג משובח ועבודה : המפתח להצלחה

עם פיקסלים  

דף נחיתה והחשיבות של המהירות, אתר

על  . צורת הסתכלות שונה מאשר על פייסבוק

.ההבדלים בין המערכות

עמנואל טנא

הקורסמרצי/בתכנישינוייםייתכנו**
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מרצה תוכן שיעור פרונטלינושא שיעורמפגש

נושאים מתקדמים 8

בגוגל אדס

מינוף פעילות הפרסום בגוגל  /כלים לניטור

אדס

חלוקת  -איך לתכנן נכון פרסום בגוגל 

דיווח ללקוחות/מדיה/תקציב

איך תדעו לבנות תשתית נכונה לטווח ארוך

(אופטימיזציה)להבין ובעיקר למנף דאטה 

שיטות מתקדמות של בידינג

case studies

עמנואל טנא

גוגל אנליטיקס9

היכרות בסיסית עם הכלי  

הכרות עם מונחי היסוד

וניתוח , הכרת דוחות אנליטיקס בסיסיים

שיווקי להסקת מסקנות

תיוג דאטה

GOALS, KPI-יעדים עסקיים 

הסקת מסקנות ותרגום נתונים ליעדים  

עסקיים

עמנואל טנא

מסחר ומכירה 10

ברשת 

מבוא למסחר ברשת

טרנדים ומגמות בתחום המסחר האלקטרוני  

קידום אורגני וממומן בגוגל למסחר אלקטרוני  

פרסום וקידום בפייסבוק ואינסטגרם למסחר 

אלקטרוני  

אי מייל מרקטינג ואוטומציות  

חוויית משתמש ושיפור יחסי המרה לאתרי  

מסחר אלקטרוני  

יורי גנקין

מרצה אורח

מיתוג אישי  11

בלינקאין  

היכרות עם הפלטפורמה וחשיבותה

מיתוג אישי ועסקי

הקמת פרופיל וניהול דף עסקי

מובילי דעה בלינקדאין

קהילות לינקדאין

קידום אורגני וממומן ברמת מבוא

יורי גנקין

12
בניית תמהיל  

אסטרטגי מסכם 

+ חוצה זירות 

סיכום הקורס 

וחלוקת תעודות

אופטימיזציית המרה חוצת זירות

היכרות עם כלי עבודה חינמיים וקריטיים  

למנהל השיווק הדיגיטלי המודרני

תשובות&שאלות-סיכום 

יורי גנקין

הקורסמרצי/בתכנישינוייםייתכנו**



סילבוס תכנון וניהול אסטרגטיה לשיווק|מסלולים|המכללה לניו מדיה

טלפון ופקס כתובת

03-7208826 קבלה ושירות     תל אביב  48מנחם בגין 

50-530-09900 וואטסאפ סטודנטים  

www.nmco.co.il כתובת האתר info@nmco.co.il

צור קשר לקבלת ייעוץ לימודים  
מותאם לדרישותך  

03-9011999

:דברו איתנו כאן 

מנוסים עד דיוק

מכשירה , מדיה-המכללה לניו
מנהלים ואנשי דיגיטל למעלה 

.מעשר שנים
קורס ניהול אסטרטגיה דיגיטלית  

אחד הקורסים הוותיקים שלנו 
למעלה מעשור , במכללה שלנו

שנים שאנחנו מכנסים מנהלים  
ומקבלי החלטות מארגונים גדולים  
ובינוניים במשק להכוונה והדרכה 

.בעולמות הדיגיטל והשיווק

פרקטיקה פרקטיקה

בקורס תקבלו ידע מעשי ומקיף לניהול  
אסטרטגיות והובלת מהלכים עסקיים 

–הכולל העמקה ב , במדיה הדיגיטלית

מגמות ומושגים     , דפוסי חשיבה•
בעולם הדיגיטלי

זירות הפעולה וניצולן למטרות  •
עסקיות

כלי מדידה ויצירת מנגנוני בקרה  •
אפקטיביים

ניהול ספקים ותקציבים באופן •
אופטימלי

נוכחות ומוניטין, ניהול משברים•
.וזה רק על קצה המזלג

התאמה למנהלים  
ומקבלי החלטות

כל הנושאים בקורס נבחרו  
בפינצטה בהתאם לצרכים  

בכירים  –היומיומיים שאתם 
ומנהלים בארגונים הגדולים  

הבאתם לתשומת ליבנו–במשק 

maayanz@nmco.co.il


