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 חשון תשפ"אב"ז י     

 2020נובמבר ב 04      

 4103/20מס' אישור: 



 לימוד מגמתאישור הפעלת 



הלימודהמפורטתלהלן:מגמתהננילאשראתהפעלת



 ענף:



מינהל

(08)

 מגמת הלימוד:



חברתיתניהולושיווקמדיה



 סמל מגמה:

8150

 מסגרת:



מבוגרים



 מסלול:



(01הכשרהבמימוןהמדינה)

(27הכשרהבמימוןעצמי)



 36   שעות עיוני:                                                             :                                           משך הקורס

  88   מעשי:שעות                  

124סה"כ שעות:                


 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (20) (8) (12) יחידת הבסיס -א'שלב 

ראהנספחא'1 12--12 1פרסוםשיווקומבואל .1

אסטרטגיהשיווקית .1.1

מילוןמושגיםומונחיםבעולםהשיווק .1.2

הדיגיטלי

 

 השיווקבעידןהדיגיטלימאפייני .1.1

משפךהשיווקהדיגיטלי .1.1

דפינחיתהתעקרונותבבניי .1.5

 עקרונותבכתיבהשיווקית .1.1

Google-מערכתהשיווקוהפרסוםב .1.7

פלטפורמותמובילותבמדיהחברתית .1.8

 כליםנוספיםלשיווקדיגיטלי .1.1

88--כישוריעבודהולמידה .2

ניתוחאישי,סימולציותראיונות,קורותחיים, .2.1

נאוםהצגהעצמית



שלביהקמתעסקעצמאי,התנהלותפיננסית .2.2

 נבונההתנהלותמולמוסדותובנקים



תמחורוהגשתהצעתמחיר,עבודהמול .2.1

לקוחות



  (104) (80) (24) התמחות - ב'לב ש

 811021ניהולושיווקמדיהחברתית .1

   תפקידמנהלהמדיההחברתית .1.1

תכנוןאסטרטגייתשיווקיתלרשתות .1.2

2מתחריםוחברתיות,ניתוחצרכנים

בריףלקוח,2   

אסטרטגיהמול

טקטיקה,בנייתיעדי

KPI
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 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

תמהיל/גאנט)בנייתאסטרטגייתתוכן .1.1

/תקצוב(

   

   כתיבהשיווקית .1.1

תוכןכתוב,עריכת   וקראטיביצירתתוכן .1.5

תמונותוסרטונים

   אינטראקציהעםגולשים,בנייתרשתחברים .1.1

   בנייתבלוג,פרסוםופוסטים .1.7

 ,Facebook, YouTube   3ניהולתוכןלפיזירות .1.8
3 Instagram, TikTok 

    קידוםתוכןאורגנישלרשתותחברתיות .1.1

   לימדידהואופטימיזציהלניהולקמפייניםכ .1.10

   ניהולמשברים .1.11

   שיווקבאמצעותמשפיעים .1.12

קמפייןמעורבות,4   4Facebook -  Instagramקידוםממומן .1.11

קמפייןתנועה,קמפיין

לידים,פיקסל

המרות,קמפיין

המרות

   ,זכויותיוצריםוהיבטיםמשפטייםאתיקה .1.11

    הפקתדוחותללקוח .1.15

    סדנתהעשרהוהרחבהלבחירתהמרצה .1.11

פרויקטגמרעל52020--5פרויקטגמר .1

1סעיף

 124 88 36 סה"כ שעות
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 דרישות כניסה:


 מבחןהתאמהבאחריותהמכללה. .1



 

 

  בחינות גמר:



  בחינות גמר פנימיות:

 10-ציוןעובר,1סעיף,פרסוםשיווקומבואלבחינהעיונית: .1

70-ציוןעובר,1סעיף,ניהולושיווקמדיהחברתית:פרויקטגמר .2







 תעודות:


ושיווקמדיהחברתיתניהול-גמרתעודת .1

 





 הערות:


 .(1001/11אישורהפעלה)"מנהלמדיהחברתית"-8101מגמהזומחליפהאתמגמה .1

 .2021פברוארב1-תוקףאישורהפעלהזההחלמ .2

 גמרפנימיות.תעודתהגמרתינתןרקלמישעומד/תבבחינות .1

 הכוללתאתיחידתהבסיס./התעודתגמרשישבידו/תפטורמלימודייחידתהבסיסיינתןלמועמד .1

ר'נספחא'-פירוטמקצועותהלימוד .5













_________________

חניזוהר

תכנ"לפיתוחמנהלתהיחידהל





1101/20
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 תורת המקצוע -יחידת הבסיס חלק א'  פירוט מקצועות הלימוד –נספח א' 

 

 מטרותוהערות מקצועהלימוד/נושא מס'

"סלתועלות"ללקוח,מיתוגובידול, פרסוםשיווקומבואל  .1

 תמהילשיווקי,התנהגותצרכנים.

פילוחשוק,תמחור,לוגיסטיקה,פרסום אסטרטגיהשיווקית  .1.1

ושיווק,תפעולמערךמכירות.ניתוח

SWOT 

מונחיםמקצועייםמתוך"שפתהדיגיטל", מושגיםומונחיםבעולםהשיווקהדיגיטלימילון  .1.2

במטרהל"יישרקו"עםאוכלוסיית

התלמידיםההטרוגנית,ועלמנתלהקל

 עלהסבריהתכניםבמהלךהקורס

ההבדליםביןהשיווקהמסורתילשיווק מאפייניהשיווקבעידןהדיגיטלי  .1.1

 ופערהדורותZהמאפיינידורהדיגיטאלי,

מטרותהמשפךהשיווקי,מבנההמשפךמשפךהשיווקהדיגיטלי  .1.1

 השיווקי,משפךשיווקיעוצמתי

מטרתדפיהנחיתה,מסרישירוברור,דפינחיתהתעקרונותבבניי  .1.5

הצגתיתרונות,הצגתהטבות,הנעה

 לפעולה,מבנההדףונראות

 ויזואליתכתיבתתוכןוהצגה עקרונותבכתיבהשיווקית  .1.1

,ציוןאיכות,מנועGoogleאלגוריתםשלGoogle-מערכתהשיווקוהפרסוםב  .1.7

החיפוש,הקמתקמפיין,עקרונותלקידום

 אורגני,קידוםממומן.

חשיבותהפרסוםבמדיותהחברתיות,פלטפורמותמובילותבמדיהחברתית  .1.8

בחינתהמאפייניםהייחודייםשלכלאחת

 ,Facebook, Instagramמהמדיות:

WhatsApp, Telegram, Pinterest, 

Messenger ,YouTube  וכו'... 

- Taboola)אווטבריין(וOutbrain - כליםנוספיםלשיווקדיגיטלי  .1.1

 )טאבולה(

 שיווקמדוור,ניוזלטר -

 ותווידאושיווקבאמצע -

 שיווקשותפים -

 SMS-ב שיווק -

 Mobile-שיווקב -

 סחראלקטרוני. -

 


