הכשרה
פנים
ארגונית

 //חוברת מידע

אז מי
אנחנו?

המכללה לניו-מדיה – המכללה הוותיקה והמקצועית בישראל לשיווק ,יזמות ודיגיטל

המכללה לניו-מדיה הוקמה בשנת  2009והפכה לחלוצת ההכשרות ולימודים בתעשיית הדיגיטל הישראלי
מתוך הבנה ברורה באשר לתמורות שהחלו לקרום עור וגידים בעולמות השיווק והפרסום .כבר אז הבנו כי
קיים צורך במוסד לימודים ייחודי אשר יציע הכשרות מקיפות ויישומיות בתחום השיווק הדיגיטלי .ראוי לציין
בהקשר הזה כי נכון לנקודת הזמן שבה הוקמה ,הייתה המכללה לא רק לראשונה בישראל – כי אם גם לאחת
ממכללות ההכשרה הדיגיטלית הראשונות בעולם.

המכללה
במספרים

 1,500בוגרים מידי שנה

קיימים מ- 2009 -
הראשונה בישראל
להכשיר אנשי שיווק
ופרסום דיגיטלי

 1מכל  3בוגרים
השתלב בתעשיית
הדיגיטל בישראל
ובחו"ל כשכיר או
עצמאי

מעל  15,000בוגרים
)נכון לדצמבר (2019
בכל המסלולים
והמסגרות

 460סטודנטים לומדים
במכללה בכל שבוע

מעל  1,250מגשי
פיצות חמות חולקו

צוות
המרצים

יורי גנקין

עמנואל טנא

אסטרטגיה ותוכן
דיגיטלי

קידום ממומן ואורגני
בגוגל

טליה מאורחי

אסף אלקן

ניתוח תהליכים
עסקיים מורכבים

ניהול סיכונים ואנליסט
נתונים G-STAT -

חגית גדרון

ניהול תוכן וקידום
במדיה החברתית

עופר אלוני

קריאטיב שף ,יוצר
רשת ,תסריטאי ובמאי

דניאל שטרית

אסטרטגיה וניהול
קמפיינים מבוססי
תוצאות

מייקל אמיר

יואל דורון

שי טיברג

פרסום ממומן
בסושיאל מדיה

מנהל ויוצר תוכן
לסושיאל מדיה

מעיין צוויג

חגי קרויזר

אנליזה דיגיטלית
וניהול קמפיינים

ליאור נויפלד

קופירייטר בכיר
ואסטרטג תוכן דיגיטלי

מנהל קריאייטיב
במשרד הפרסום LEAD

אנידור חקק

שחר מצגר

קידום אתרים ) ,(SEOיצירת מומחה לניהול קמפיינים
מבוססי דאטה
תוכן דיגיטלי – בעלי Hayde

יזמות וחדשנות
בעסקים

זיו ארז

יזם דיגיטלי ומומחה
לניהול קמפיינים
מבוססי דאטה

שירותי ייעוץ
והדרכה
לארגונים

קורסים
והכשרות
בהתאמה מלאה

)(Taylor Made Training

למכללה לניו-מדיה ניסיון של יותר מ  10שנים בבניית מסלולי הכשרה מותאמי
ארגון ,למאות ארגונים בישראל.
ההכשרות מותאמות לאופי הארגון ולרמת הידע של המשתתפים ומשלבות
מיומנויות וידע נדרשים לצד התנסות מעשית ,וזאת בהמשך תהליך אפיון קפדני
שמטרתו התאמת תכני הלימוד לצרכים הממוקדים של הארגון תוך ניתוח זירות
הפעולה השיווקיות בהן הוא פועל.
בניית הכשרה מותאמת ארגון תכלול :אפיון מעמיק של הארגון והסביבה העסקית
שבה הוא פועל ,היא תכלול דוגמאות מעולם התוכן של הארגון וניתוחי מקרה בחן
מותאמים לארגון .תהליך ההכשרה ישתלב בעבודה השוטפת של הארגון ויסייע
לצוותים המקצועיים להתקדם ולהתפתח מקצועית תוך כדי העבודה .
בסיום ההכשרה יתחיל תהליך ליווי ובקרה שמטרתו הטמעת המיומנויות והכלים
שנרכשו במהלך ההדרכה שנבנתה ללקוח.

במסגרת הפעילות הרחבה של מכללת ניו-מדיה אנו מציעים מגוון
רחב של קורסים וסדנאות מקצועיות הן למנהלים השונים בחברות והן
לצוותים בארגונים.

קורסים מקצועיים
גנריים/בהתאמה
חלקית

קורסים בתחום השיווק הדיגיטלי

קורסים בתחום הדאטה והקוד

קורס ניהול דיגיטל מבוסס דאטה ] 40שעות[
קורס קידום ממומן בגוגל אדס ] 32שעות[
קורס פרסום ממומן בפייסבוק ] 24שעות[
קורס כתיבה ותוכן לסושיאל מדיה ] 24שעות[
קורס כתיבה ותוכן ל  24] SEO -שעות[
קורס צילום ועריכה בסמארטפון ] 24שעות[
קורס ניהול רשימות תפוצה ואי מייל מרקטינג ] 16שעות[
קורס שיווק דיגיטלי לאנשי רכש וכספים ] 24שעות[
קורס קידום ממומן ) (PPCלחנויות מסחר מקוון ] 20שעות[
קורס בניית אתרי וורדפרס ] 40שעות[
קורס עיצוב מצגות וסטוריטלינג ] 32שעות[

קורס דאטה אנליטיקס לאנשי  16] UXשעות[
קורסי אקסל למתקדמים ] 16שעות[
קורס  SQLמתחילים ] 24שעות[
קורס  SQLמתקדמים ] 32שעות[
קורס  Pythonלדאטה אנליסטים ] 24שעות[
קורס  Pythonלדאטה סיינס ] 24שעות[

ייעוץ,בקרה
ומיקור
חוץ
כיום ,לא מעט ארגונים בינוניים קטנים ,עובדים עם ספקי דיגיטל במיקור חוץ ]מקדמי אתרים ,מנהלי
קמפיינים ממומנים ,מנהלי קהילות ורשתות חברתיות וכד'[ .לרוב ,ספקים אלו אינם מחוברים לצוותי השיווק
והמכירות בארגון ,למערכות המידע והנתונים של הארגון ובמקרים מסוימים ,גם לא למטרות המאקרו של
הארגון.
המכללה לניו-מדיה מעמידה לרשות לקוחותיה צוות מקצועי שיהיה אחראי לנתח ,למדוד ולהעריך את
השיווק הדיגיטלי שלהם ,לקרוא דוחות אנליטיקס ולתת דיווח והמלצות לשיפור הקמפיינים הדיגיטליים,
לבחון את אפקטיביות הנוכחות העסקית ברשתות החברתיות ,לבצע בקרה על יישום אסטרטגיית התוכן
וביצועי האתר והנכסים הדיגיטליים.

תחומי אחריות שאנחנו מציעים לבחון/לנתח /לנהל:
ניתוח אסטרטגיה דיגיטלית קיימת מול צרכי לקוח והגדרת מטרות עסקיות.
ניתוח ומחקר שוק ולמידה של הסביבה העסקית ]קהלים ,מתחרים ,ענף/תעשייה ,מוצרים וכיו'[
אפיון תהליכים עסקיים בארגון ,בניית מסעות לקוח וניהול דאטה שיווקית
ניתוח הזירות העסקיות בו פועל הארגון והצלבה מול המטרות העסקיות ומול הקהלים )משתמשים(
ניתוח אסטרטגיית התוכן ופיתוח תוכן דיגיטלי וויזואלי
בקרה ,מדידה ודיווח של הקמפיינים והנוכחות הדיגיטלית מול יעדי השיווק )(KPI, ROI
ניהול צוותי דיגיטל ,ספקי דיגיטל חיצוניים וצוותים תומכים.
מדידה ובקרה של מיתוג ומוניטין הארגון בדיגיטל
בניית דו"חות המלצות למנהלים ומקבלי החלטות

שותפים
עסקיים
המכללה מקיימת מספר שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות ,עמותות וגופים ציבוריים.

פיתוח מסלולי
יזמות לבני
נוער  -רשת
תיכונים עמל

המכללה לניו-מדיה  ,מזה  6שנים ,מפעילה תכנית יזמות חדשנית לנוער הפועלת
בשיתוף רשת עמל ,רשת אורט ,ארגון תעש ידע  ,משרד החינוך ,עמותת יוניסטרים
והרשות לחדשנות )לשעבר המדען הראשי( ,המעניקה הזדמנות ייחודית לבני הנוער,
להיחשף לעולם העסקים ,לחוות ,ללמוד ולהוביל בעצמם סטארט אפ עסקי עוד
בהיותם בתיכון.

בחמש השנים האחרונות ,המכללה משמשת כזרוע המקצועית של עמותת תפוח
להכשרה והשמה מקצועית של אנשים בגילאים  50פלוס ,שנפלטו משוק העבודה.
אחריות המכללה לפתח מסלולי לימוד ייעודיים שיבטיחו לבוגריהם לחזור לשוק
העבודה תוך פרק זמן קצר יחסית ) 3חודשים(.

הקמת חטיבת
הדרכות
והשמה לעולם
הדאטה והקוד
בשת"פ חברת
G-Stat

הכשרות
מקצועיות
לגילאים 50
פלוס  -עמותת
תפוח

המכללה החלה בשיתוף פעולה ייחודי עם חברת  G-Statהמתמחה במתן פתרונות
ייעוץ ,ניהול ומיקור חוץ בתחומי הדאטה והקוד .החברה מעסיקה למעלה מ 250
דאטה אנליסטים ודאטה סיינס בארגונים גדולים מהסקטור הציבורי והפרטי.

ניתוחי מקרה
בוחן לקוחות
המכללה
 //קורס אסטרטגיה דיגיטלית  -יחידת מתאם הפעולות בשטחים ,צה"ל )(2018

לאחר אפיון צרכי לקוח וניתוח פעילות היחידה ומטרות שהוצגו לנו ,בנינו עבורם אסטרטגיה רחבה כולל
בניית ופיתוח אסטרטגיית תוכן וכן הכשרנו אותם בפועל לביצוע הפעילות השיווקית שלהם בפייסבוק,
אינסטגרם ,יו-טיוב וכן עבודה על מגוון הכלים של גוגל.

 //קורס ניו מדיה ותוכן – לשכת עיתונות ממשלתית )(2017-2019

במסגרת הכשרות שאנו מבצעים ללשכת העיתונות הממשלתית ,הכשרנו אנשי ציבור ,כתבים ועיתונאים
בסדנאות ניו מדיה ,כתיבה שיווקית ,בניית אסטרטגית תוכן ,וכן בכל הפלטפורמות הדיגיטליות לרבות גוגל,
כלי אנליטיקס ,פייסבוק ,לינקדאין ,ניהול תקציבים ,ניסוח פוסטים ,ניהול קמפיינים ממונים  ,כתיבת נהלים
ועוד..

 //הדרכה לגמול השתלמות  -החינוכית )(2017-2018

ביצענו הכשרה ל 75אנשים מעובדי החינוכית בשיווק ,ניהול משברים ומוניטין בעולמות הניו מדיה .במסגרת
ההכשרות ביצענו  9ימי עיון ב 3מחזורים )סה"כ  27ימי עיון( בהם לימדנו שיווק באינטרנט וברשתות
החברתיות ,ניהול מוניטין ומשברים ,גוגל אנליטיקס ,פייסבוק אנליטיקס ,לינקדאין ,עבודה במחלקות דיגיטל,
בניית אסטרטגיה ,ניתוח קמפיינים ועוד..

 //ליווי ,חונכות אישית והדרכות צוות  -בנק הפועלים )(2016-2019

החל משנת  2016אנו מלווים את אגף השיווק של בנק הפועלים -מנתחים איתם את הפעילות הדיגיטלית,
מפיקים עבורם דוחות וכן מגבשים אסטרטגיה ופעולות להמשך .כמו כן אנו מבצעים עבורם סדנאות
ממוקדות בתחומי הניו מדיה והשיווק הדיגיטלי ,ומלווים אותם עד להטמעה ויישום בפועל - .במסגרת
הפרויקט הפקנו עבורם נהלים להתנהלות הארגון ברשתות החברתיות כולל הערכות לזמן משבר ,כתיבה
שיווקית ,שירות לקוחות דרך הפייסבוק ועוד..

 //ייעוץ ,פיתוח והדרכות מותאמות בתקשורת נתונים ודאטה סיינס  -אלביט )רעננה(

]החל משנת  2018ועד היום ,המכללה מעסיקה יועצים ומומחים בפיתוח וטלקום לליווי צוותים מקצועיים
בחברת אלביט ,בפרויקטים של החברה .בחלק מהפרויקטים אנחנו נדרשים לייעוץ וליווי ,בחלק לפיתוח
וכתיבת קוד ובחלק אחר להדרכות מותאמות צוותים.

לקוחות
מספרים
משרד פרסום יהושוע

"אנחנו שמחים מאוד על הבחירה במכללת ניו מדיה לקורס שיווק דיגיטלי למנהלים.
הקורס נוהל באופן מקצועי ,מערך השיעורים והסילבוס תוכננו בצורה נכונה ומעשירה ורוב המרצים
העבירו מערכי שיעור בצורה מעניינת ומעוררת שיח".
עינב שגיב  -סמנכ``ל לקוחות

משרד החינוך

"תודה גדולה על הסדנה המרתקת והמקצועית 'מבוא למדיה חברתית ויסודות החשיבה הדיגיטלית'
שהעברת לדוברות משרד החינוך ולדוברים המחוזיים בלע"מ.
תודה על דגשים חשובים לקידום ממומן בפייסבוק ועל כל הטיפים המשובחים.
מאמין שבקרוב נקבע עוד יום דומה להמשיך וללמוד עוד".
יובל מלחי ,מנהל תחום )ניו-מדיה ואינטרנט( ,אגף בכיר )דוברות ,תקשורת והסברה(

אמריקן אקספרס

"אני מוכרח לציין את תודתי והערכתי לצוות המכללה לניו-מדיה ולצוות המרצים .הטיפול המסור
והאכפתיות של צוות המכללה היה מעל לכל הציפיות .הצוות יידע על שינויים ,המצגות נשלחו אחרי
השיעור והם תמיד היו קשובים לסטודנטים.
תכני ההדרכות הותאמו באופן מדויק לצרכים הספציפיים מנהל המדיה החברתית והיו ברורים
ושימושיים להמשך .רמת ההנחיה הייתה גבוהה מאוד והתאפיינה בהעברת מסרים בצורה
אפקטיבית תוך יצירת חווית הדרכה נעימה ופתיחות בקרב הסטודנטים והמרצים".

איציק בראל ,מנהל השיווק והדיגיטל

ידיעות אחרונות

"ערכנו קורס מקיף במכללה ,לצוות הדיגיטל של העיתון -עורכים ואנשי שיווק .ברצוננו להודות לכם על
עבודה מצוינת ומקצועית ,המרצים היו מן הטובים בתחומם,נערכו מראש והתאימו את תכני ההרצאות
לצרכי "ידיעות אחרונות" הספציפיים.
צוות המכללה ארגן את ההרצאות ,התכנים והחומרים ביעילות וברצינות.
המשיכו בעבודתכם הטובה".
ציון פרץ ,משנה למנכ``ל

משרד התרבות והספורט

"ברצוננו להודות על סדנה מהנה ,אינטנסיבית ,עניינית ומרתקת בהדרכת יורי גנקין – סדנה במהלכה
השתלמנו בין השאר בהגדרות מתקדמות בבניית עמוד עסקי ,בבניית אסטרטגיית תוכן לפייסבוק,
בניתוח התוכן והנוכחות בעמוד ,בקידום ממומן ובניהול משברים ומוניטין ברשתות החברתיות.
תודה על הכוונון המדויק של הדברים ,על הגישה הנעימה לאורך כל הדרך ועל ההדרכה המעשירה
והמוצלחת בפועל".
אפרת אהרוני ,אגף דוברות

בנק הפועלים  -מחלקת דיגיטל

"לא קלים החיים ב"צד לקוח".
ספקים מדברים איתנו במושגים שאנחנו לא תמיד מכירים ,ומנצלים את פערי הידע בינינו ,לפעמים
כדי להסוות ביצועים נמוכים ,לפעמים סתם כדי להגדיל הכנסה.
בעולם כזה תמיד טוב שלימינך יש צוות הדרכה ,עם ידע וסבלנות מפה ועד הסיליקון ואלי.
המכללה יודעת להתאים את התוכן והמדריכים אלינו -לצורך ,לרמה ולמהירות הקליטה".
מיטל הירשברג ,צוות מחלקת רשתות חברתיות

הכשרות
ולימודי
תעודה
המכללה לניו-מדיה מפעילה מזה כעשר שנים מגוון רחב של מסלולי לימוד וקורסים לבניית
קריירה מקצועית בשיווק הדיגיטלי.

מסלולי
הלימוד
שלנו
המסלול המקיף והמעמיק ביותר בדגש על שיווק
בדיגיטל ,הוא מסלול המאסטר הידוע של המכללה.
במהלך הלימודים הסטודנטים מקבלים ידע וראייה
של  360מעלות על עולם הדיגיטל .הלימודים לא
מתמקדים בנישה ספציפית כמו ניהול מדיה
חברתית או ניהול קמפיינים ,אלא מכסים את כל
התחומים שמאסטר שיווק בדיגיטל באמת צריך
לדעת.

עריכה וניהול
תוכן
דיגיטלי

כדי להיות מנהל ועורך תוכן לעולם הדיגיטלי צריך
להבין מהו סיפור ,איך מוצאים אותו ואיך מספרים
אותו? צריך להבין בצילום ובפוסט-פרודקשן ,צריך
להבין איך מתכננים פרויקט יצירתי בהיקפים
קטנים וגדולים ,וצריך כמובן להבין את המדיום -
איך מתאימים את התוכן לערוץ? ואיך מנתבים
אותו כדי שבאמת יפגוש קהל  -ואת כל זה תוכלו
ללמוד בקורס ניהול ועריכת תוכן דיגיטלי – שלנו.

אחד התפקידים המבוקשים ביותר גם בקרב
משרדי פרסום ושיווק וגם בקרב עסקים וחברות
הוא תפקידו של מנהל הקמפיינים.
במסלול ה PPC -אנחנו מספקים את כל הידע
הנדרש בניהול קמפיינים בפלטפורמות הבולטות
בדיגיטל כדי שהסטודנטים שלנו יסיימו את הקורס
עם מקצוע ביד.

הכשרת מנהלי
קמפיינים
דיגיטליים
)(PPC

מטרת האנליסט לכרות מידע ממאגרי המידע הרבים

הכשרת צריך
כדי להיות מנהל ועורך תוכן לעולם הדיגיטלי
מנהלי
וניהול
עריכה
)אופליין ואונליין( ,לבצע ניתוח ומדידה של
והמגוונים
אנליסט
להבין מהו סיפור ,איך מוצאים אותו ואיך מספרים
הנתונים ,להפיק תובנות והמלצות לביצוע ,החל ממחקרים
קמפיינים
תוכן
בעולם
נתונים
ובפוסט-פרודקשן ,צריך
אותו? צריך להבין בצילום
”מחזור
ניתוח
דרך
חדש,
קמפיין
או
מוצר
של
יציאה
לפני
דיגיטליים
דיגיטלי
בהיקפים
להבין איך מתכננים פרויקט יצירתי
והמוצר
השיווק
חיי הלקוח“ ועד להפסקת קמפיין בלתי יעיל ,כל זאת תוך
)- (PPC
קטנים וגדולים ,וצריך כמובן להבין את המדיום
שימוש בכלים מתקדמים לניתוח והצגת נתונים למחלקת
איך מתאימים את התוכן לערוץ? ואיך מנתבים
השיווק  ,מחלקת המוצר וההנהלה.
אותו כדי שבאמת יפגוש קהל  -ואת כל זה תוכלו
הקורס הנ״ל מותאם לצרכי התעשייה ונותן כלים מעשיים
ללמוד בקורס ניהול ועריכת תוכן דיגיטלי – שלנו.
לעבודת אנליסט נתונים ).(Data Analyﬆ

תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק ופרסום דיגיטלי
באינטרנט .עליו לדעת להקים פלטפורמות חברתיות )כגון
פייסבוק ,אינסטגרם ,יו-טיוב וכד‘( ולנהלן באופן שוטף תוך
שימת דגש על ייזום והכנסת תכנים שיתרמו ליצירתו של
שיח חיובי ואוהד כלפי המותג ברשתות אלה .מנהל המדיה
החברתית גם צריך לנהל קהילה עסקית-חברתית ,לבנות
וליישם אסטרטגיה שיווקית-חברתית ,לנהל משברים ,להקים
קמפיינים ממומנים ,אשר יגדילו את חשיפתו ותפוצתו של
המותג על כל המשתמע מכך.

דרך מנחם בגין  ,48תל אביב יפו
03-9011999
info@nmco.co.il
www.nmco.co.il

