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 (PPCניהול קמפיינים דיגיטליים )קורס 

Google | Facebook | Data Analysis 
 

 

 תיאור המסלול

בקורס "הכשרת מנהלי קמפיינים בדיגיטל" של המכללה לניו מדיה, תלמדו כדי להגיש את המסר הנכון, בזמן 

בואו להפוך לנהג  –. או במילים אחרות מטרות עסקיותבכל רגע ביום, כדי לקדם  –י המתאים, לצרכן הרלוונט

 רכבת המסרים הדיגיטלית, שתמיד יודע לעצור בתחנות הנכונות ולהעלות את הנוסעים הנכונים. 

לשוק השיווק הדיגיטלי כנס בראש מורם ילה כםארגז כלים מאובזר ומסודר, שיאפשר ליהיה לכם בתום הקורס, 

 במשק הישראלי או הגלובאלי.    -קמפיינים ממומנים במגוון חברות, ארגונים, או באופן עצמאי  יולהשתלב  כמנהל

 

 ?מה יהיה לכם בידיים כשתסיימו את הקורס

  בארץ ובעולם( הסמכה מקצועית לעבודה בעולם הפרסום הדיגיטלי( 

 החשובות הדיגיטליות זירות יכולת מעשית בתכנון וניהול קמפיינים ב 

  שליטה מלאה בכלי מדידה, ניתוח וניטור של אפיקי הפרסום השונים 

  תוצאתי-מוכוונת קמפיין ממומן יכולת מעשית בכתיבה שיווקית וקופי דיגיטל 

  ת-מ א ממומןיכולת פיצוח בריף ובניית אסטרטגיה לקמפיין 

 ניהול קמפיינים מבוססיטרגוט קהלים מתקדם ו  Data ו- Remarketing. 

 

  ?למה בכלל ללכת על קריירה בדיגיטל

תחום הפרסום והשיווק הדיגיטלי בישראל נמצא בתאוצה מטאורית, מה שאומר שמדי שנה צצות עוד ועוד 

משרות באתרי הדרושים. למעשה הביקוש כל כך גבוה, שאפילו אנשי דיגיטל בלי ניסיון נחטפים לשוק העבודה 

ה בדיגיטל מאפשרת לכם ונהנים משכר מפתיע כבר מהיום הראשון. ואם זה לא מספיק אז קחו בחשבון שקרייר

 .)ואפילו במהלך הטיול הגדול)להפוך לאדונים לעצמכם ולהתפרנס מכל מקום בעולם 

 

 : הקורסלמי מיועד 

  בסוכנויות פרסום ודיגיטל, בארגונים  –אנשים המעוניינים להשתלב בשוק הפרסום הדיגיטלי כשכירים

  ן.וחברות אונליי

  דיגיטלית ולהקים סוכנות פרסום דיגיטלית לעסקיםאנשים המעוניינים לפתח מסלול של יזמות. 

  מנהלי שיווק ודיגיטל המעוניינים ללמוד את הפרקטיקה של ניהול קמפיינים ממומנים אם למטרות ניהול

 .ספקי משנה ואם במטרה לקבל יכולת עצמית לנהל את הקמפיינים של הארגון בו הם עובדים

 ** המעוניינים לרכוש מקצוע בתחום השיווק והפרסום הדיגיטלי המסלול הינו הכשרת יסוד לאנשים ללא רקע** 
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 אז מה נלמד )בקצרה, הפירוט בהמשך( ? 

  קופי ותוכן לקידום ופרסום ממומן  

אסטרטגיה ומחקר לקידום ופרסום ממומן  

עבודה עם גוגל טאג מנג'ר  

ניהול לקוחות ותקציבים 

יסודות שיווק ופרסום דיגיטלי 

 קידום ממומן בגוגל– Google Ads 

 פרסום ממומן בפייסבוק– Ads Manager  

שיווקי אנליזה ומחקר 

 תנאי קבלה

o יכולת מוכחת בעבודה עם אינטרנט ורשתות חברתיות. 

o  (וורד ואקסל –יכולת מוכחת בעבודה עם מחשבים וכלי אופיס )בעיקר. 

o אנגלית בסיסית טובה ברמת קריאה. 

 של גוגל אדס –מבחני הסמכה 

למבחן יסודות הפרסום של גוגל והכנה לבחינה הקורס כולל הכנה לבחינת הסמכה של  גוגל אדס. הכנה 

 מתקדמת ברשת החיפוש.

 הקורסמבנה 

o  :שעות אקדמאיות( 142שעות מלאות ) 108סה"כ שעות לקורס 

o (תדירות מפגשים: מסלול רגיל )מפגש בשבוע 

 בקורסנושאים מרכזיים 

 ויסודות שיווק דיגיטלי מבוא

 היכרות עם הקורס והמכללה 
 מבוא לשיווק דיגיטלי 
 מושגי יסוד 
 התנהגות צרכנים בדיגיטל 
 היכרות עם עולם ה – Performance – קידום ממומן מבוסס תוצאות 

 תוכן ברשת ובמדיה החברתית

 אסטרטגית תוכן בדיגיטל 
 תוכן לפי זירות 

 Facebook Ads Manager –פרסום ממומן בפייסבוק 

 יכרות עם צורת הפרסום בפייסבוק מבוא, ה 
  במערכת הבניית קמפיין ראשוני – Ads Manager 
 בניית קמפיין מרובה קהלים, פרסום באינסטגרם 
 Lead Ads, Audiences 
 מעקב אחר המרות 
 ניתוח ומדידה ואופטימיזציה, עבודה בריבוי קמפיינים 
  פרסום באמצעותMessenger ,הצגת תרגיל מסכם יחידת פייסבוק  
 תרגול ימפגש 

 סגוגל אדקידום ממומן ב

  בגוגל אדסיסודות הפרסום 
 מחקר מילות מפתח 
 רשת החיפוש (Search Network) 
 רשת המדיה, יוטיוב והקמת קמפיינים 
 רימרקטינג וכלים מתקדמים 
 ניתוח ואופטימיזציה 
 תרגול ימפגש 
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 גוגל אנליטיקסמדידה ואופטימיזציה באמצעות 

 הגדרות יעדים ומשפכים, היכרות עם הפלטפורמה, היכרות עם מונחים בסיסיים 
 סימון מסעות פרסום / תיוג קישורים, עבודה עם דו"חות מובנים 
 הפקת דוחות מיוחדים ולוחות בקרה 

Google Tag Manager 

 היכרות עם הפלטפורמה 
 תגיות לפלטפורמות פרסום ומדידה: גוגל, פייסבוק, גוגל אנליטיקס 
 עבודה עם Variables מובנים 

 פרסום ודיוור ממומן בלינקדאין

  בלינקדאין אישיתהיכרות עם המערכת והקמת נוכחות 
 ניהול קמפיינים ודיוור ממומןמבוא ל 

 Outbrain + Taboola קידום תוכן ממומן באמצעות

 היכרות עם המערכות 
 הקמת קמפיין 
 מדידה ורימרקטינג 
 אסטרטגיות מתקדמות 
 השוואה בין הפלטפורמות 

 סיכום הקורס והכנה ליום שאחרי

 סיכום קורס 

  על מבחן מסכםמעבר 
 צידה לדרך והכוונה תעסוקתית 

 

 :התוכנית מרצי
צוות ההוראה במסלול כולל מרצים מובילים מתעשיית הפרסום והדיגיטל בארץ. מרביתם מובילים את המסלול 

( ובתוך כך, בעלי ניסיון עשיר בהדרכת התוכן המקצועי וליווי בוגרים להשתלבותם 2009הזה מיום היווסדו )שנת 

 בתעשייה.

 

 

  גיא בן דוד

 B2Bיועץ לשיווק 
 ודיגיטל

 

  יואל דורון

מומחה ויועץ לשיווק 
 דיגיטלי

 

 
  דניאל שטרית

Digital Marketing 
Specialist 

  

 
 אנידור חקק 

אופטימיזציה למנועי 
 ( SEOחיפוש )

 

 

 
 שחר מצגר

 שיווק ומומחה יועץ, יזם
 ROI מבוסס דיגיטלי

  

 בן שלו

לשיווק  יועץ, יזם ומומחה
  דיגיטלי

 **ייתכנו שינויים בתכני / מרצי הקורס

 

 צור קשר לקבלת ייעוץ לימודים אישי ותתחיל קריירה מבטיחה!
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