
 

 מי כתב את המדריך הדיגיטלי הזה? 
 creizlerweb – the art of digitalמייסד סוכנות  היי, אני דויד בבאייב

 

אני מאמין מאוד בקשר בין בני אדם ופחות בקשר של אדם מול עסק או מול חברה. לכן אצלי בכל פרויקט 

שאנחנו עובדים עליו אני נפגש עם בעל העסק, אני זמין לוואצאפ, אני בקשר קבוע גם אם לפעמים נצטרך  

 !פגישת זום או שיחה לשאלות, אני שם בשבילך

 

.. כבר אז הוא היה נראה לי ממש מעניין ומרתק. מחשיפה  15.5יל  לתחום הדיגיטל מרקטינג נחשפתי בג

מסחר באמזון, שיווק שותפים שלמדתי המון עליהם.. כל יום אחרי בית ספר   – לתחומים שונים באונליין 

 !הייתי יושב ללמוד שעות שלמות.. במשך יותר משנתיים.. בצורה עצמאית

 

שקלים על קורסים באינטרנט ממשכורות של כמה   אלף 10הוצאתי את החסכונות שלי בתור נער מעל 

.. כשנה אחרי, הכרתי בחור צעיר כמוני עם  16מרקט. נשרתי מבית ספר בגיל ..-חודשים שעבדתי בסופר

 ..רעיון עסקי להקים עסק עם שליחות מאחוריו

 

פר בשם  עסק שאמור היה להוביל פרויקטים שונים של התפתחות אישית לנוער, מחזה יצירתי שהוא כתב וס

רשימת תפוצה, דפי   ,PPC קמפיינים –"נולדת מושלם" שאני כתבתי. אני הובלתי את תחום השיווק בעסק 

 .הושקעו מהצד שלי ושל השותף שלי ביחד בצורות כאלה ואחרות  150kנחיתה ומכירה וכו'... כ  

 

העסק נכשל ונסגר, הכניס את שנינו לחובות. אחרי  

כאון קשה כי וואלה שנסגר העסק תוך כדי תקופה של די

זה שבר אותי! ריסק אותי לרצפה, נכנסתי לתקופה של  

 דיכאון קיצוני של כמה חודשים הכי קשים בחיים שלי

 

המשכתי ללמוד את תחום הדיגיטל ובניית האתרים עוד  

יותר לעומק, החלטתי להתמחות בזה ברמה הכי גבוהה 

 .על לימודים  18,000₪שאני יכול, השקעתי  

לעיצוב ובניית   creizlerweb ת סוכנותומאז הקמתי א

עיצוב.. בשבילי  ,UXUI ,אתרים. בניית אתרים, חווית לקוח

זאת אומנות ומיומנות! עבדנו עם עשרות לקוחות והנדסנו  

פיננסים,   -עשרות פרויקטים שונים במון תחומים 

 ...'קואוצ'ינג, אחזקות, טיפוח ויופי,ריהוט וכו

מאחורי הקלעים עומד צוות חזק של כמה מומחים  

בתחומם בדיגיטל שתוכלו להכיר עם הקמת הפרויקט  

פייסבוק. כותב תוכן   PPC מקדם SEO .שלכם! מקדם

שעבדו עם עשרות פרויקטים   .לאתרים ומדיות חברתיות 

 !ועסקים קטנים וגדולים מאוד

 

 את תיק העבודות והלקוחות הממליצים שלנו 

 <<אפשר לראות כאן

 

https://creizlerweb.com/customers-recommend/


 

 בוא נתחיל מהתחלה! 

 ?ואיך לבדוק את זה הנכון לך לבנות אתרהאם זה השלב 

 

הרבה עסקים כל אחד מהם הגיע בשלב שונה מכל הבחינות, עסקית,   creizlerwebעברו אצלינו בסוכנות 

אבל יש עקרונות ודגשים שתקפים לכל עסק   .ועם עסקים בתחומים שונים ומגוונים תפעוליתשיווקית, 

תדמית או אתר  להשקיע בהנדסת אתר  דיהם לל ולהקים אתר מקצועי. דגשים שבט שרוצה להיכנס לדיגי

 תהיה השקעה בעסק אלא תהיה הוצאה!לא  מכירות 

להתקשר לחברות בניית אתרים או פרילנסרים  זאת הסיבה שבגללה חשוב לבחון את הדברים לפני שניגשים  

 , לעשות סקר שוק וכו'.. זה לא מה שאתם צריכים לבדוק בתור דבר ראשון. למינהם

עצור עכשיו, תחסוך  לא קיימים כרגע בעסק, אם העקרונות האלה עקרונות חובה,  10אנחנו נעבור עכשיו על 

תה לידים והלקוחות הפוטנציאליים שציפית  , כי הם לא יחזירו לך א לעצמך את הכמה אלפי שקלים האלה

להביא  שלה  שהפוטנציאל פעולה שיווקיתבקמפיין, בייעוץ או אם כבר עדיך להשקיע את הכסף הזה לקבל, 

 ! מאשר הקמת אתרהרבה הרבה יותר גדולה  באופן מיידי חדשים לידים לעסק

 

 :ברזלעקרונות ה 3
ייתן לך הבנה מעמיקה על המקום שבו נמצא כמו שאמרתי זה מדריך פרקטי ומאוד אסטרטגי הוא 

ומשם אתה תדע איפה לשפר ברמה  הנראות והתדמית שלו בדיגיטל מבחינת העסק עכשיו 

 הפרקטית. 

1 
 ?של העסק היוםוהתדמיתי  המצב השיווקימה 

  מה התדמית שלך? ❖

   ?שנות ניסיון ❖

   ?ות פעילות בעסקנ ש ❖

  ?בתחומך מפורסם  /עד כמה אתה מוכר  ❖

 הרבה? ?מתועדים יש לך ממליצים  ❖

 של שימוש במוצרים שלך ושל האיכות שלהם?  יש לך עדויות  ❖

   באופן קבוע? שמגיעים אליכם דרכם לקוחות  לך מדיות חברתיות פעילות ש י ❖

שיווקיות פה לאוזן או דרך פעולות  /לעסק האם מגיעים אליך לקוחות באופן קבוע פיזית  ❖

 ? יםעוש ם אחרות שאת 

 

 

https://creizlerweb.com/


 

 

נה ה השאלות האלה יכולות לגרום לך לחשוב, איך זה קשור לבניית האתר? איך זה תורם לאתר?

 ההסבר: 

בטח שלא .. תדמית לא מכניסה לידים  או רק ל"תדמית"רק ליופי, אנחנו לא מאמינים בלבנות אתר 

הנדסת אתר, זאת לא מטרה  שאמור להיכלל במכל המכלול תדמית זה רק חלק  !בטווח זמן קצר 

 זה בסדר גמור אבל זה לא משרת עסק, אם אתם רוצים אתר ליופי רק בשביל ש"יהיה" .בפניי עצמה

 . זה יכול לשרת תחביב מסוים 

הרבה אסטרטגיה, עבודה  ובתוך העסק הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים, ר כולל בתוכו את 

נרחיב במדריך הזה מ א' ועד  האלו אנחנו כל כל הדברים  דיגיטל!וניהול נכון של העסק ב שיווקית 

 ת'!

  בפגישת האפיון שלנושאלה רק חלק מהשאלות שאנחנו שואלים  המטרה של השאלות האלה 

למה אתה " זה לא מתחיל ומסתיים רק בבניית אתר. ואסטרטגיה לבניית אתר!פוטנציאל להנדסת 

 "מתכוון דויד?

 

מאוד מאוד דף נחיתה למותג רונה יצא לי לבנות לאח

דיגיטלי   מדובר בערוץ ילדים מוכר בשוק הדתי בישראל. 

עם  PPCבשיתוף פעולה עם מקדם  קס.בסגנון נטפלינ 

בתחום הקידום ובניית אסטרטגיות המון שנות ניסיון 

אנחנו  כנות. בסו יחד  שאנחנו עובדים , לקידום ממומן

מעוצב בצורה מיוחדת  ,קצר ופשוטבנינו דף נחיתה 

 . ויוקרתית 

 –לקמפיינים בכמה פלטפורמות העלנו את הדף לאוויר 

 בתוך מספר שבועות יוטיוב, גוגל, פייסבוק ואינסטגרם 

  זה לא בגלל המותג! למה?. נרשמים  16,000ל הגענו 

התחיל ונגמר רק בבניית דף נחיתה ובעיצוב שלו, זה גם 

 לא נגמר רק בכתיבה השיווקית בדף הנחיתה. 

בעלי   כניסות,מאוד מוכר עם עשרות אלפי בעלי אתר עצם העובדה שמדובר במותג מוכר בשוק,  

  עיצובית –עם עבודה נכונה  לדעת שהדף הזה ימיר ויביא תוצאותאנחנו יכולים . המון ממליצים

 שיווקית!ו

יכולות לתת לנו הבנה מסוימת על גודל  , הןהשאלות למעלהשבגללה שאלתי אותך את זאת הסיבה 

שיש לנו עם מה לעבוד אנחנו יכולים   ברגע שאנחנו מבינים  .על איכות השיווקעל המיתוג, המותג, 

לדעת שהפוטנציאל של האתר להחזיר לעסק שלך את ההשקעה שהשקעת עליו תוך זמן קצר מאוד  

 גודלת! 

 

 

 

 



 

ותמונות  הרבה תמונות שיווקיות  זה אומר שאם אנחנו יודעים שיש לך הרבה לקוחות ממליצים, 

יש לך בידול מסוים שאולי מבוסס על שנות   יש לך גרפיקות מסוימות, תדמית איכותיות לעסק,

  , יש לך פניות באופן קבוע מפה לאוזן או מהרשתות החברתיות הניסיון שלך, על הציוד האיכותי שלך

את הדברים האלה האסטרטגיה לבניית האתר והתדמית הדיגיטלית  וכו'.. ברגע שאנחנו מבינים 

 שלך משתנה בהתאם!

 ועדויות יעבוד יותר טוב!  ממליצים עם אתר  •

 ימכור אותך יותר טוב ממה שאתה תמכור את עצמך!  –סרטוני עדות וכמה שיותר אתר עם  •

שלך/ של המשרדים שלך/ של הצוות ושל העסק   יות תדמית ושיווקיות אתר עם תמונות  •

 מיידיויפכו את העסק שלך לבעל סמכות באופן יגמרו לאתר לעבוד הרבה הרבה יותר טוב 

 לכל גולש שנכנס!

לקוחות פוטנציאליים ומתעניינים מ להביא אליו תנועה באופן מיידיאתר שאנחנו יכולים  •

זה אתר  שמגיעים אליך באופן קבוע לפייסבוק/ אינסטגרם/ פיזית/ דרך הפניות וכו'.. 

 ת השירותים שלך הרבה הרבה יותר גדול!מכור אשהפוטנציאל שלו ל

 

 

אלה רק חלק מהמשתנים שאנחנו רוצים לבדוק  

על ערוץ  נתתי לך דוגמא  בהקמת פרויקט חדש! 

 נרשמים. אלף ה 16עם  הילדים 

שיכולה לתת  עם דוגמא על לקוח שלנו אבל הנה 

לבחור   חזקבנינו דף מכירה , לך עוד אינדיקציה

, מומחה בתחומו בעל ר המון שנים שהוא ספ

אקמיית בוטיק הוא הקים מספרה באשדוד. 

מול כמה שחקנים  ומתחרה  גבריםלספרות  

 .ומפורסמים בשוק מוכרים

יצרנו מבנה, יצרנו עיצוב מיוחד לעמוד שמבוסס 

על המיתוג שלו, יצרו קופירייטינג חזק וממקוד 

העלנו את העמוד לקמפיין ועל קהל היעד. 

 . בפייסבוק

למותג הקודם  אי אפשר להשוות את התוצאות 

אי אפשר לשוות את מספר  שסיפרתי עליו, 

שמראות תלמידים שלו, יש  יש תמונות איכותיות  ים,יש בידול מסואבל גם לבחור כאן היו עדויות, . הלידים

 לאט ובהדרגה התחלנו להביא לידים לעמוד הזה! ולכן  סרטוני עדות של תלמידים שלו! 

 

שזה לא רק עבודה של לבנות ולעצב דף נחיתה או אתר, מאיפה יגיעו אליו  אבל מה אני מנסה להסביר כאן. 

האם יש לך קהילה מסוימת שאתה יכול    , קיימים באתר הכי חשובים האם כל עקרונות השיווק  אנשים,

צריכה לבחון יחד איתך  אלו דברים שאתה צריך לבחון וכמובן שגם סוכנות מקצועית  להפנות לאתר וכו'..

 ולבנות אסטרטגיה ולתת עצות בהתאם! 

 

 

 



 

ולמה את  האם אתה יודע מה המטרה 2

 ? רוצה לבנות את האתר
צריך להבין שאם העסק בתחילת הדרך עדיין אין הכנסות או אפילו תנועה או מכירות במדיה 

 החברתית או פיזית.. אתר יהיה בזבוז כסף וזמן בשלב כזה. )תלוי מאוד בסוג העסק ובמטרה שלו(

  לשאלות שנשאלושאין לכם תשובות   ואתם רואים בעקרון הקודם שדיברנו אם העסק לא עומד 

איתכם אסטרטגיה שיווקית לדיגיטל למישהו שיכול לבנות או שתפנו תוותרו בשלב הזה על אתר 

 ! 1בעיקרון מספר מהסיבות שדיברנו עליהם  שתכלול בניית אתר

עסקים שדיברתי איתם   הרבה בעלי ובעלות  מה המטרה העסקית האמיתית מאחורי בניית האתר?

.. לרוב ענו תשובות וגם לקוחות ששאלנו אותם את זה בפגישות אפיון  טלפונית, לקוחות שלנו

אני רוצה להגדיל   ,אני רוצה מכירות  ,אני רוצה לידים אני רוצה תדמית לעסק,  –גנריות מאוד 

  .הכנסה

כי העסקים הן גם לא הגיוניות בתכל'ס   חסרות משמעות  חוץ מזה שאלה תשובות לא ממוקדות,

לא היו  , האתר אלה היו העסקים שגם לא היו מוכנים להקים את האתר לא יודעים מה המטרה שלש

והפוטנציאל של האתר להביא לידים  נכון בעסק עם שיווק לא היו מוכנים להכין תכנים איכותיים, 

 אבוד מראש! 

 תדמית או לידים זאת לא מטרה אמיתית!

 דוגמאות: הספציפית?מה המטרה 

,  שעשו לעצמם חתיכת מיתוג ולהתחיל לתת פייט למתחרים שלנואנחנו רוצים להגדיל את העסק "

ואנחנו רוצים להציג את   המוצר שלנו מיוחד  ותדמית איכותית בדיגיטלסמכות  גם אנחנו רוצים 

 " !בצורה האיכותית והנגיש ביותר ללקוחות שלנוהשירותים שלנו 

לא רק אתר אלא ליצור פאנל שיווק דיגיטלי שיתחבר  , אנחנו רוצים סיסטם שיווק דיגיטליליצור "

האתר הוא הכלי כו'.. ו משלימים ייתחבר למוצרים  ,ייתחבר לסליקה, לניוזלטרייתחבר לאתר, 

 שממנו נבנה את כל הפאנל השיווקי שלנו!"

, נמאס לי להפנות לקוחות לפייסבוק זה מרגיש לי ל מקצועי ולא  ליצור סדר ללקוחות מתעניינים "

להפנות אותו אליו ואין לי מקום מסודר שאלות על המוצר ועל השירות הלקוח שואל אותי  מסודר,

ואני  , לראות ממליצים.. שיוכל לקרוא על כל השירותים והמוצרים שלנו, לקרוא על המותג שלנו

לקרוא דרך האתר תהיה ללקוח נוחות לקנות,  – זמן יקר של בעל עסק לקוח.. נאלץ לבזבז זמן על כל 

 ולהתעניין" 

כזו  שעונים תשובה בעלי עסקים  שמתם לב כמה המטרות האלה ספציפיות, והן לא רק ספציפיות,

הם מבינים שהם רוצים לגדול , הם מבינים את גודל העבודה ספציפית יודעים מה הם רוצים לעשות,

ולא באים להקים ולפתח את העסק בדיגיטל, הם מבינים את הפוטנציאל האמיתי של אתר איכותי. 

 . כדי שיהיה קיים רק כי לכולם יש או רק אתר 

שזה אומר להשקיע   האם אתם רוצים לפתח ולהכפיל את העסק?תכל'ס זה גם במיינדסט שלכם. 

   ועוד..  ועוד.. זמן ביצירת תוכן  ר להשקיע יות זמן, להתפנות ליותר שיחות מכירה,

 ! לעצמכם מוזמנים לענות על זה 



 

העלויות וההתעסקות האם בדקת מה  3

 הדרושה בנוסף לבניית האתר?
ממה שזה לפעמים זה נדמה שזה יורת פשוט   ,אם לא בדקת אז בדיוק בשביל מיועד המדריך הזה 

לפני   יש כמה פרמטרים שאני ממליץ לך להסתכל עליהם  בפועל ולפעמים זה גם מה שמוכרים לנו.

 שאתה ניגש להתחיל לבנות אתר לעסק והנה כמה שאלות שיעזרו לך לאבחן את גודל העבודה. 

מה גודל האתר שהולך להיות, כמה תוכן הולך להיות שם לדעתי, כמה תוכן אני רוצה   ❖

אני או כותב תוכן? האם  –מי הולך לכתוב את התוכן הזה ולהכין אותו  שם? ומתכנן שיהיה

)יכול לקחת כמה ימים כמה זמן ייקח לי להכין תוכן לאתר שלהם   /התוכן הזה כבר מוכן

 שלמים במינימום(

 

 פופאפ קופונים,הנחות,  סליקה, חיבור לשליחויות, –איזה פיצ'רים תכננתי שיהיו באתר  ❖

 .קופץ, חיבור של מערכת דיוור לטפסי הרשמה

 

כמה מאמרים אני מתכנן להטמיע  יהיה עמוד בלוג/ מאמרים, כמה עמודים יהיו באתר,  ❖

 בתור התחלה? 

 

 

מותאמת לקהל האם אני רוצה שמישהו יכתוב לי תוכן בצורה איכותית, מקצועית ושיווקית  ❖

ובכך יחסוך לי המון זמן יקר בתור בעל עסק! ויעשה  היעד, מותאמת למיתוג ולשיווק שלנו?

 עבודה מדהימה כי זאת המומחיות שלו! 

 

אני רוצה לעלות מאמרים באופן קבוע,   האם האתר שלי הולך לדרוש תחזוקה קבועה? ❖

אם כן אז צריך לבקש מבונה לשנות מחירים, לשנות מוצרים, לעדכן כותרות וכו' וכו'.. 

 האתר שלך תחזוקה חודשית ולבדוק את העליות בהתאם. 

 

 

תבין שעלות  יהיה גדול, עם המון סרטונים והמון תמונות?האתר אם אתה יודע מראש ש ❖

)אנחנו  .היקר רתר שנדבר עליה בעמודים הבאים תהיה יות של האהחודשית האחסון 

 מדברים על מה זה אחסון ודומיין, שאלו דברים טכניים חשובים בעמודים הבאים בהרחבה(

 

זמן של האתר, יש לך או לאיש צוות אחראי שלך יכולת להיות זמין/ פנוי לפגישות אפיון  ❖

את שפר ל  , או שאלות שיעזרו לנולענות לנו על שאלות טכניות שיכולות לנבוע

 !אתרוב דיגיטלשיווק בשאנחנו נבנה לכם להאסטרטגיה 

 

, מה העלויות של זה ?להתחיל לבנות פאנל שיווקי לעסק שייתחבר לאתרהאם אני מתכננן  ❖

 ?כמה זמן זה ייקח

 

 



 

)בעל   בחלק שלךכמה השקעה של זמן דרושה 
וכמה זמן לוקח לבנות   ?לבניית האתר העסק(

 ?עד שהוא מוכן לפרסום אתרולעצב 
 

ברגע שאתה מבין מה גודל העבודה, מה התכנונים שלך , 3על זה בעיקרון ברזל מספר  דיברנו

אתה גם מתחיל להבין את גודל ההשקעה בפרויקט הזה גם מהצד שלך אבל גם כאן יש שני לאתר, 

העסק מתקתק ואתה  אם אתה בעל עסק/ מותג בשלב מתקדם, לפיהם. אספקטים שתוכל לעבוד 

סמכויות לאנשי מקצוע מומחים בתחומם שיעשו את הדברים בשבילך ברמה   יכול ורוצה להאציל

בעסק זה גם אופציה מצוינת, אבל אתה תצטרך  המקצועית והאיכותית ביורת שתניב לך תוצאות 

 . עלויות , תצטרך לבדוק לבחון את אנשי המקצוע האלה ולמצוא אותם 

שככל   תבין ת בכוחות עצמך לעומת זאת אם אתה עסק חדש אתה עדיין עושה את רוב הפעולו 

דל, זמן שבו גו באתר ככה גם זמן ההשקעה שלךפיצ'רים ועמודים  ריות להטמיע אנחנו רוצים ש

שיכול ותצטרך לפנות את הזמן הזה את התפעול שלך בעסק את שירות הלקוחות, תצטרך להשים 

לכתיבת שמות  לכתיבת מאמרים, להכנת תמונות, להיות שעות רבות מאוד לכתיבת תכנים, 

לשלוח את הכל   .המוצרים, שמות השירותים, תמונות השירותים והמוצרים ולרכז הכל למקום אחד 

 !לבונה האתרים שלך

 

שעות ביום    8עובד אם אתה היום בעסק שלך . יש לקוחות שהגיעו אליי שלא היו מוכנים לדבר הזה

תתעסק בפרויקט קידום האתר, יכול להכניס זמן שבו אתה כרגע איפה אתה   האו יותר ואתה לא רוא

 ואל תיגש לבנות את האתר. תחכה בשלב הזהעדיף ש –זמינות לבונה האתר שלך הכנת התוכן, 

הטיפ שהייתי נותן לך הוא להכין את התוכן מראש,  

  5אם אתה יודע שהולכים להיות מאמרים אז תכתוב 

תכתוב יתרונות, תכתוב אודות על העסק, , מאמרים 

תכתוב על כל מוצר ועל כל שירות בצורה מורחבת  

עוד תעשה את הפעולות האלו  – שיווקית ואיכותית 

זאת   .להתחיל לבנות את האתרלפני שניגשת 

שהנדסנו לו  בסס על לקוח שלימהמלצה שאני 

בזמן כתיבת המדריך הזה אנחנו  ו. פרויקט מעניין

המיועד לקהל יעד בחו"ל  מקימים לו פרויקט חדש

אנחנו בתהליך הקמת אתר  .. ארצות הברית ואירופה

בגלל שזה הפרויקט השני שלנו  . איקומרס בימים אלו

ומוכן ומבין מה צריך  הזה מאוד רציני ביחד הלקוח 

  SEOלפרויקט מה גם שאנחנו מקדמים את האתר ב 

 וכל תכני האתר כתובים ברמה הגבוה ביותר!

לפני שהתחלנו את הפרויקט הוא ידע מראש את גודל העבודה שנדרשת מאחורי הקלעים אז עכשיו 

הוא כותב ברשימה מסודרת מראש,  ביחד עם כותב התוכן שלו, הוא מסדר הכלומכין את התכנים 

 כי הוא מבין שזאת עבודה רבה והוא לא עושה אותה לבד!  תמונות וכו'..איזה עמודים יהיו באתר, 

 



 

מה זה אחסון  עקרונות טכניים בבניית אתרים.
)נ.ב ודומיין, וכמה זה עולה, מהירות טעינת האתר? 

 בלי זה אתר לא יכול להתקיים(

 דומיין
לכל אתר באינטרנט יש את השם הפרטי שלו, לא יכול להיות אתר ללא דומיין )משמע שם האתר(, 

 רא שרת אחסון.וכל דומיין = אתר חייב להיות מאוחסן במקום מסוים שנק

את הדומיין הזה צריך   –לכל אתר באינטרנט יש דומיין שזה הלינק שאתם רואים בדפדפן למעלה 

 godaddy  ,name cheap  ,mailלקנות דרך ספק דומיין מסוים מתוך אלפים רבים בשוק כמו: 

cheap .דומיין דה נט ועוד.. ועוד.. יש מומלצים ויש מומלצים פחות , 

חשוב לבחון ספק מוכר, וותיק ומאובטח, עם ביקורות טובות והמלצות. עלות הדומיין משתנה מאוד  

דומיינים מוכרים  –בהתאם לשם הדומיין 

ומפורסמים יכולים להגיע לעלויות של עשרות אלפי  

דולרים במינימום.. לעומת זאת דומיינים לא מוכרים 

ים  ולא "תפוסים".. יכולים לעשות כמה שקלים בודד

לעומת    amzon.comלשנה. ככה ש 

davidhamagniv.com   יהיו בהפרשי מחיר של

 מיליארדים.. 

כל    שקלים לאלפים ויותר.. 10בין   טווח מחירים:

לא מוכר, או לא מפורסם  עוד השם של העסק שלך 

הדומיין כנראה יעלה לך  בתור דומיין קיים אינטרנט, 

 !שנה מקסימום לכל ₪  100 – ₪  40בין 

 

 ספקים מוכרים ומומלצים בשוק.

 

1. Godaddy  – זול ואיכותי  -  

https://www.godaddy.com/ 

 

2. Namecheap –   זול ואיכותי– 

https://www.namecheap.com / 
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https://www.domainthenet.com/he/ 

 

https://www.godaddy.com/
https://www.namecheap.com/
https://www.domainthenet.com/he/


 

 סון חא

שרת אחסון הוא המחשב ש"מארח" את הדומיין.. השרת הוא בעצם מחשב מאוד מאוד חזק ובעל 

יכולות שמחשב שולחני לא מגיע אליהם.. שירות אחסון האתרים מספק לעסקים בעלי דפי 

אינטרנט/ קבצי עיצוב/ קבצי וידאו וכו'.. המידע הזה מאוחסן על שרת או שרתים. השרתים בדרך  

בנוסף הן מספקות את האופציה   –את השירות הזה מספקות חברות אחסון  כלל בחוות שרתים.

לגיבוי האתר, במידה ותוכן/ עמודים או קבצים מהאתר נמחקו או אפילו האתר נמחק ניתן לשחזר  

אותו בלחיצת כפתור בזכות גיבוי שנמצא בשרת האחסון. בנוסף חברת האחסון מספקת אבטחה 

יבור מאובטח לאתר ואת הביטחון להזין סיסמאות/ שמאפשרת ח SSLלאתר בעזרת תעודת 

משתמשים ופרטי אשראי ללא פחד שייגנבו 

ברוב המקרים   SSLאותם.. את תעודת ה 

 מקבלים בחינם כחלק מהאחסון.

 ₪ לחודש ₪1,000 ל  30בין   טווח מחירים:

 :cloudwaysמתוך   -עלויות לדוגמא 

 

 
 

 .בגלל התמיכה בעברית. ת יישראלת אחסון חברבדווקא אחסון חשוב מאוד לא לעשות רק במקום הכי זול, או 

טכנית  ותמיכה בחברת אחסון עם שירות חשוב לעשות אחסון  זה לא אומר שהאיכות תהיה יותר טובה!כי 

לצערי יש כמה    והכי חזקים.עם המון ביקורות טובות + עם השרתים הכי איכותיים, הכי מהירים +   24/7של 

לרוב המחיר   –חברות חסרון שהשרתים שלהם יושבים בישראל אבל החסרונות שלהן הם שהם גם יקרים  

את מהירות  השרתים לא מספיק חזקים וזה אוטומטית מאט  בחודש. של חלק מהם ₪  70ועד   40יתחיל מ 

 . באתרואיכות טעינת העמודים 

 את האחסון ו הקמנו וניהלנ ומהם אנחנ 90%ל    עשרות הלקוחות שלנו.הכל מבוסס על ניסיון אישי שלנו עם 

תקלה, שגיאה טכנית, איטיות באתר שהיו קשורות    – קרה משהול פרויקט של הנדסת אתר וכמעט בכ

ורה , בגלל שאנחנו מבינים בתחום אנחנו יודעים שזאת לא תקלה של האתר אלא תקלה שקשלאחסון

יהיה זמין פשוט לא  לנושאם הם לא יטפלו בה תוך דקות ספורות האתר    והם צריכים לטפל בה. לאחסון

כל האתר כולל  " עומד"וחשוב מאוד מאוד לבחור אחסון בקפידה אחסון זה התשתית שעליו בנוי  .באינטרנט

 ! וכולל הכל , כולל הקבצים שבוהדומיין

 ! עם שרתים חזקים ומהיריםוזולים  , עם שירות טובאיכותייםמומלצים, חברות אחסון כמה 

 

https://www.hostinger.co.il/ 

https://www.cloudways.com/en/ 

https://jetserver.co.il / 

https://www.hostinger.co.il/
https://www.cloudways.com/en/
https://jetserver.co.il/


 

הצפויות לבניית  מה העלויות
 ?ובמה הן תלויות האתר

 

 ? בניית האתר עצמו מה טווח העלויות הצפוי לך

טווח המחירים מאוד משתנה בהתאם לכל מיני פרמטרים  בתחום בניית האתר ובכלל בדיגיטל

זה אומר שעלות של אתר לא יכולה   מה זה אומר בפועל?שצריך לבחון כדי להבין את הצעת המחיר. 

עמודים  29עמודים, עם  15עם יש אתרים  –להיות קבועה! אתר זה דבר שמשתנה בין עסק לעסק 

  29, חיבור למערכת דיוור ואתר עם ופיצ'ר סליקה עמודים  8יש אתרים עם עמודים..  8ואתרים עם 

 עמודים בלי סליקה ובלי חיבור למערכת דיוור.

של חיבורים כל תוספת כל עמוד, כל שינוי יכול להוסיף כמה שעות של עבודה, של עיצוב, 

לכל אתר יהיה מחיר ספציפי ברוב המקרים שיהיה מתומחר בהתאם ולכן .. והתעסקויות טכניות 

 .וגודל האתרלסוג 

 

 

אם אנחנו מדברים על ממוצע בשוק רק כדי לתת הבנה בסיסית 

 אז הנה כמה נתונים:  בשבילך!

  - one man showאצל פרילנסר/ עסק של  מחיר של בניית אתר תדמית

 : ₪ 3000 ל ₪   1500 נע בין

 –אתם צריכים לבחון טוב טוב מה אתם מקבלים גם צריך להבין שהאיכות והמקצועיות בהתאם, 

יצרו לך  האם יכמו שדיברנו בתחילת המדריך האם שאלו אתכם שאלות לבניית אסטרטגיה, 

האם בונים את האתר על תבנית גנרית בלי עיצוב מותאם  זציה ונתונים עם הגולשים,ימיאופט

 ?לנראות האתר האם ייצרו לכם סקיצה בתוכנת עיצוב איכותית  ,ג שלכםאישית למותג ולמיתו

 הדברים האלו!  תבחנו את 

 

 4500 נע בין  - בסוכנות בניית אתריםמחיר של בניית אתר תדמית 

 : ₪ 15,000 ל ₪ 

  המום שעתיים פגישיאפיון מקצועי מאוד של מינ  איכות האתר ומה שאתם מקבלים כמובן בהתאם.

עיצוב מותאם , הטמעת כלים לניתוחים סטטיסטיים של האתר .לאפיון עיצוב, אסטרטגיה וכד'.

 ועוד.. ועוד..   לפנטז בעיצוב!אפשר  0עיצוב מ אישית למותג, 

 

 



 

 

 

 ₪  0005,ל ₪  3,500בין  - אצל פרילנסר ECOMMERCEאתר חנות 

אתם חייבים לבחון טוב טוב איפה אתם בונים אתר איקומרס. זה אתר שהאמור להיות  

חובה לחבר כלים של ניתוח סטטיסטיקות לשיפור יחסי  בנוי ברמה הכי גבוה שיש, 

סל   –הנוחות ללקוח  –חווית המשתמש באתרים כאלה מאוד מאוד חשובה , המרה

מוצרים משלימים במעמד סליקה ועוד.. ועוד.. אלו דברים חשובים לפיתוח   המוצרים,

 לשיפור קריטי של יחסי ההמרה! באתרים כאלו 

תוודאו לפרילנסר יש יכולות להקים דבר כזה ושהוא לא בונה את האתר על תבנית 

לחווית  ספציפיותלפי בקשות  גנרית שהוא לא יכול לשלוט או לשנות אותה

 .יותר באתרמשתמש איכותית 

 

 ₪:  ₪30,000 ל  7,000בין נע  –בסוכנות  ECOMMERCEאתר חנות 

מספר המוצרים, פיצ'רים,  –כמו שאמרתי ואני חוזר על זה. העלות מאוד תלויה ב 

מידות כמות הוויראציות לכל מוצר )הנחות, צבעים, , מספר העמודים, רמת העיצוב

  חיבור לסליקה, חיבור לחברת שליחויות, ניהול מלאי, ,וכד(, פיצ'רים כמו סינון מחירים

חשוב שאת הדבר  זה בלתי נגמר. –ועוד..  למוצרים בחנות ועוד.. ועוד..שורת חיפוש 

אתר  ולספק  תבנה סוכנות מקצועית שיכולה לעמוד בבקשות הרבות האלההזה 

כזאת של לרוב לא יכול לספק רמה פרילנסר  ברמה הכי גבוה שיש בהתאם למחיר!

 .ידע טכני, עבודה ופיצ'רים

 

 ₪:  ₪3,000 ל   500נע בין  – דף נחיתה

. דף נחיתה לרוב יהיה  באיכות ורמת העיצוב והגרפיקות  במורכבות שלו, תלוי מאוד

שתגיע אליו תנועה גדולה מאוד   מלכתחילה הוא מיועד, יניםבקמפימיועד לפרסומים 

  להשאיר ליד!של אנשים במטרה לבצע פעולה אחת ספציפית 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ?עבר לבניית האתר עצמומאיזה עוד עלויות יכולות וצפויות להיות 

 :יםקופירייטר /תוכן יכותב

  30-אגורות ל 10  :)קידום האתר בגוגל(  SEOמחיר של מאמרים לקידום האתר ב 

זאת   מילים בדרך כלל. 800 –מאמר ממוצע איכותי הוא באיזור ה   –  אגורות

 ₪.   240ל  100אומרת שמאמר יכול לעלות בין 

 

 : SEOקידום האתר ב 

מחיר של קידום אתרים הוא מאוד מאוד משתנה, כמו בבניית אתרים. בגלל שהוא  

וותק של האתר   תחרות על מילות מפתח,כמו גודל התחרות בגוגל, תלוי בפרמטרים 

 ועוד..   איכות וכמות התכנים שייכתבו, מספר הקישורים החיצוניים שלך,

תהיה מאוד מאוד ירודה כמו גם  )איכות העבודה במחרי כזה ₪   1,500 המחיר נע בין

 ₪ לחודש ומעלה 5,000ל   סיון של אותו מקדם(יהנ

 

 : דף מכירה /דף נחיתה  /קידום ממומן לאתר 

פשוט אי אפשר    .קידום ממומן זה תחום מאוד מאוד רחב והתקציבים משתנים בהתאם 

מה גם שהמטרה של קידום ממומן לרוב  . כי הוא לא קיים בתחום הזהלהגדיל מחיר ממוצע  

ובכך להגדיל את המחזור מכירות   לעסק באופן מיידיואיכותיים חדשים להביא לידים תהיה 

 . ששמת על הקמפייניםולהחזיר את ההשקעה 

בכל פלטפורמה המחיר משתנה   –  קידום ממומן בפייסבוק/ אינסטגרם/ גוגל/ טיקטוק וכו'..

.  למנהל הקמפיינים )הריטיינר(העלות החודשית  –עלויות שצריך לתכנן יש שני . תאם בה

₪   100,000ל ₪  3,000החודשי שיכול לנוע בין ותקציב הפרסום  ₪. 4,500ל  1,500בין 

 ומעלה! 

 

 

 

 

 

 



 

ומבנה לאתר וכמה זה  איך לבחור עיצוב

 ?)פורמולת בניית אתר( חשוב
הטעם שלי ולפי הרצונות שלי או שיש שיטת עבודה האם העיצוב והמבנה שלו אמור להיות לפי 

 אחרת ויותר נכונה.

כבעל עסק מכל תחום, בין אם זה כושר, פיננסים, ייעוץ, מוצרים פיזיים וכו'.. ברגע שאנחנו ניגשים 

ואם מדובר מחנות פיזית יש הרבה   –לבנות אתר, אנחנו מתים כבר לעבור מהפורנטל לאונליין 

קלעים לעומת אתר תדמית פשוט שיהיה עם פחות עבודה מאחורי  עבודה שתיעשה מאחורי ה

 הלקעים. 

אנחנו רוצים להעביר את העסק להיות גם בדיגיטל, אנחנו לא רוצים רק שיהיה לנו אתר וזהו.. אני 

עסק קטן או גדול. צריך להבין   –דיברתי על זה בפוסטים קודמים, שכשניגשים לבנות אתר לעסק 

ה בתור התחלה, צריך להבין את המטרה שלשמה אנחנו בכלל בונים אתר את גודל הפרויקט והעבוד 

וכמובן לוודא שהעסק בשלב הנכון להקמת אתר, אם העסק חדש ועדיין תנועת הלקוחות לא ברורה,  

לא בטוח שהייתי ממליץ לבנות אתר או שכן הייתי ממליץ לבנות משהו ממש בסיסי ולשדרג אחרי  

 שהעסק מתחיל לצמוח.

₪. ואני מדבר על אתר שהמטרה שלו היא   3,000תר תדמית בסיסי מתחיל במינימום מ למה? כי א

לא רק להיות קיים וטוב שיש, המטרה שלו היא להביא פניות, לקוחות פוטנציאליים, להגדיל יחסי 

המרה, להקטין את זמן שירות הלקוחות שלכם, להקל על הלקוחות לפנות אליכם, לאפשר לאלפי 

 אותכם להיחשף אליכם דרך גוגל..  לקוחות שלא הכירו

 כשאנחנו בונים אתר אנחו חייבים כמה אלמנטים עיקריים שייגרמו לו להצליח ולא לצבור אבק. 

 אנחנו רוצים לבנות אותו איכותי  •

 ממיר •

 בעל חווית משתמש טובה  •

 או באופן ממומן. SEOמסר שיווקי בולט וייחודי וקידום נכון ב  •

 ם לצורך אופטימיזציה ושיפור שימרו באתר וניתוחים סטטיסטיים על הגולשי •

בלי האלמנטים האלה לדעתי אתר לא יחזיר לכם את הערך שהוא צריך להחזיר ובטח שלא יחזיר את  

 ₪ תלוי בגודל האתר.  10,000ל  3,000ההשקעה שהשקעתם בו שהיא תנוע בין 

נכונה לאתר ובתוך  גם אם היא כן תחזיר את עצמה זה ייקח המון המון זמן בלי פעילות שיווקית 

 האתר.

 ואיך זה מקשר אותנו לשאלה של איך לבחור מבנה ועיצוב לאתר?

זה מקשר אותו באופן ישיר לנושא הזה בגלל שאנחנו צריכים להבין באופן מקצועי שהעיצוב 

והמבנה של האתר לא אמור להגיע מהרצון שלנו, ממה שנראה לנו יפה, ממה שנראה לנו נכון או 

 בים. ממה שאנחנו אוה

 למה? בגלל שכמו לכל דבר בעולם יש פורמולה שמרכיבה את הדבר הזה. •

 יש פורמולה מוכחת. )יש הרבה למען האמת(  -לשיווק?  •

 יש פורמולה וסקריפט מכירה.  –למכירות?  •



 

פיננסים/ שיווק/ מכירות/ תפעול/ שירות  –יש פורמולה שלא נגמרת שכוללת  –לעסק?  •

 לקוחות וכד'.. 

ם שלנו מה שנכון לעשות זה מה שכבר נבדק והוכח. ובגלל זה אנחנו לא רוצים  בקיצור לרוב בחיי

להסתמך על מה שאנחנו רוצים או אוהבים.. כי זה לא מה שיביא את האתר להמיר גולשים  

 מגולשים ללידים. 

אנחנו בונים את האתר ככלי שיווקי שמשרת את העסק שלנו, כלי שצריך להפוך להיות סוכן  

 ותי בעסק שלנו שעובד לבד בצורה פאסיבית ומביא לנו לקוחות מתעניינים. המכירות הכי איכ

בשביל להנדס "דבר" כזה אנחנו צריכים לעבוד לפי פרומולה לבניית אתרים שמורכבת מהרבה 

 שלבים. 

אבל בפוסט הספציפי הזה אני רק רוצה להמחיש לך שמה שעובד באתרים אלה כמה דברים  

 עיקריים:

מותאמים לפי קהל היעד, מותאמים למותג  –חווית ממשק ועיצוב האתר  – UXUIחווית  •

 וכד'.. 

לצבעים יש אפקט מאוד  – מותאמים לקהל היעד, למסר שהמותג רוצה להעביר  –צבעים  •

 חזק על הפסיכולוגייה של בני האדם. )כתבתי על צבעים מאמר שלם באתר שלנו(

  footerתפריט ניווט למעלה,  –לה כל המבנה של האתר מבוסס על פורמו  –מבנה האתר  •

 למטה, בדף הבית נרצה להציג את השירותים שלנו, הוכחות חברתית, אודות וכד'..

כולם מבוססים על אותו מבנה פחות   –לא סתם רוב האתרים בעולם נראים ובנויים כמו שהם בנויים 

 תר.ר כי זה מה שגולש רגיל אליו, זה מה שמשאיר את הגולש יותר זמן באת או יו

העיצוב או המבנה שאנחנו נרצה לא תמיד יתאים לתוצאות שנרצה לקבל,   –ולכן!! הנה המסקנה  

צריך לזכור שזה כלי שיווקי שמשרת אותנו ואת העסק ולא אתר שהמטרה שלו היא להיות בטעם 

 שלו ולגרום לנו להרגיש איתו טוב. 

ם הזה שיעשה ביחד איתנו אפיון ברוב המקרים אנחנו נרצה חוות דעת וייעוץ של אדם מקצועי בתחו

עמוק לאתר, ייצור לנו מבנה, עיצוב נכון, ייצור כתיבה שיווקית נכונה עם מסר נכון לקהל היעד ואת  

החבילה הזאת היא מה שיביא לנו לידים ומכירות, רק ככה אנחנו נחזיר   –כל זה יוביל לקידום נכון 

תו מהוצאה להשקעה הכי רווחית בכל חודש ונהפוך או  2את ההשקעה על האתר לפחות פי 

 שעשינו לעסק!

מקורות לשאוב מהם השראה, באתרים האלה יש סטוקים ודוגמאות לעשרות אלפי אתרים 

יפהייפיים, איכותיים, בעלי חווית משתמש טובה, עיצובים מדהימים ומבנים מבוססי פורמולות 

אתרים בעלי עיצובים   5מוכחות. הייתי ממליץ להיכנס ולחפור קצת עד שאתם מוצאים לפחות 

גרפיים ומבנים שהתחברתם אליהם לשמור את הלינקים ולהביא אותם לפגישת האפיון עם בונה/ 

מעצב האתר שלכם שהיא חובה לסוכנות שמכבדת את עצמה ולא עובדת עם תבניות גנריות של  

 אתרי קופי פייסט..

 

 



 

Envatoelements   
kits-https://elements.envato.com/wordpress/template 

)זה סטוק של אלפי טמפלטים לאתרים כמעט בכל תחום עסקי עם עיצובים מגוונים, מבנים 

 (1מגוונים ומיוחדים, מבחינתי זה כלי מספר  

eDribbl  

design-https://dribbble.com/shots/popular/web 

)אתר שנמצאים בתוכו אלפי דוגמאות אמיתיות לעיצובי מוצר, מיתוג, אנימציות, עיצובי  

  –מו שיצרו מומחים מכל העולם כל אחד מומחה בתחו –אפליקציות וכמובן עיצוב אתרים 

 יצירות אמנות לכל דבר(   ה מבחינתי אל

https://elements.envato.com/wordpress/template-kits
https://dribbble.com/shots/popular/web-design


 

lapa.ninja 
https://www.lapa.ninja/ 

עם האופציה לבחור את התחום העסקי שלך בתוך עשרות   –סטוק עם אלפי דפי נחיתה/ מכירה 

 קטגוריות ולקבל השראה מהעיצובים ברמה הכי טובה שקיימת(

 

Pintrest  
https://bit.ly/3RbV6yB 

 ולקבל אלפי מקורות השראה(  website)לרשום בשורת החיפוש 

https://www.lapa.ninja/
https://bit.ly/3RbV6yB


 

באתר ולמה זה הדבר    UXUIמה זה חווית משתמש 
 הכי חשוב ליישם באתר שאנחנו מהנדסים! 

 ? UXUIאז מה זה בעצם 

UX - user experience   חווית משתמש שאחראית על האתר להיות נוח

 וידידותי לשימוש הגולשים.

UI – user interface .הגורם לעיצוב האתר , 

 

 עכשיו בוא נתחיל מלמה צריך את זה בכלל? 

המשתמש באתר בצורה גבוה הערך המוסף הוא מיתרגם בכך שהגולש  כשמתמקדים בחווית 

שמעודד אותו להמשיך לסייר בתוכו, לבצע רכישות, להשאיר פרטים ועוד.  אתר אינטרנט מקבל

במקרים בהם חוויית המשתמש באתר אינה ידידותית או נגישה, למעשה נוצר מצב בו הגולש נוטש 

 .את האתר במהירות 

 UXם ב היתרונות הכי גדולי

• UX  משרה תחושת אמינות גם אצל הגולשים וגם אצל מנועי החיפוש - ברמה גבוה 

• UX  משפר אחוזי המרה באתר שלכם  - ברמה גבוה 

• UX  מעלה את זה זמן השהיה באתרים  - ברמה גבוה 

 

  SEOושלושת היתרונות האלה באים לידי ביטוי בקידום ה 

 של האתר שלך באופן ישיר בצורה הבאה: 

 חווית המשתמש והעיצוב של האתר משפיע על הקידום האורגני שלך בגוגל.. 

 למה?

כי דוקטור גוגל בדרך כלל יזהה את המצבים הללו בהם הגולשים נוטשים אותנו מהר, וידרג אותנו 

 .נמוך בתוצאות החיפוש השונות במנוע החיפוש

כי האתר לא מספיק נגיש, לא מעוצב בצורה נכונה וספציפית ומותאמת לקהל היעד אם האתר לא  

מספיק מהיר, אם הוא בנוי בצורה תבניתית מידי.. הגולשים ינטשו את האתר מהר מאוד, הם אפילו 

שניות זה זמן טעינה   5שניות עד העמוד הראשי ייטען אלא פשוט יעברו לאתר הבא כי  5לא יחכו  

 ך מידי בעולם של היום.. ארו

 

 



 

ומה קורה כשהגולשים נוטשים אתר מהר, גוגל מיד מבינה שהאתר הזה לא רלוונטי עבור הגולשים, 

שהוא לא מספיק איכותי, שהוא לא מנגיש להם את מה שהם חיפשו.. ויעביר אותו לתוצאות  

 השחורה של גוגל"( האחרונות בחיפוש שאף אחד מעולם לא מגיע אליהם )מה שנקרא "הרשימה 

בין קהל היעד של זה קהל של ילדים/ נוער, קהל של בעלי עסקים/ קהל של סלבים וכו'.. האתר   

חייב להיות מותאם מבנית ועיצובית בהתאם אליהם. כל צבע, גרפיקה, פונט, כפתור.. חייב להיות  

באתר ואפילו מותאם לסוג הקהל! וזאת חווית משתמש איכותית שתשאיר את הגולשים יותר זמן 

 יגרום להם לבצע פעולות בתוך האתר.  

 

 ובגלל זה!

גודל הפונט, הצבעים באתר, הניגודיות   – מעצב אתרים מקצועי יוודא שכל הקצוות סגורים מ 

 והגרפיקה, הרמוניה בין צבעים באתר ועוד.. ועוד.. 

ירשם בטופס,  לה –בסופו של דבר העיצוב צריך להוביל את הגולש לעשות פעולה אקטיבית באתר 

ללחוץ על כפתור, להשאיר פרטי קשר, ליצור קשר דרך צ'אט או דרך הטלפון, לקנות מוצר, להוריד  

 אפליקציה וכו'.. וכו'.. וכו'..  

 

 

 

 

 לסיכום, סוגי מעצבים ועלויות.. 
 יש מעצב אמן ויש מעצב נותן שירות.  –בגדול, יש שני סוגי מעצבים  

כזה יכול לעצב דברים מדהימים עד לרמה אמנותית לרוב מעצב אמן: כשמו כן הוא, מעצב  -

(, אבל חשוב לדעת שאנשים ��הוא גם יהיה פרפקציוניסט על גבול האובססיה )כמוני

כאלה יכולים לרדת לרזולוציות מאוד מאוד ספציפית.. לרדת לפרטים כל כך קטנים עד 

יכול לעלות בהרבה  שהם כבר לא רלוונטיים וזה עוד לפני שהתחלנו לשווק את האתר וזה

 מאוד זמן, והרבה מאוד כסף. 

מעצב נותן שירות: זה מעצב שהמטרה שלו היא להנגיש את העיצוב בהתאם למטרות של  -

רכישות/ הרשמות/ מילוי טפסים/ זמני שהייה יותר ארוכים וכד'.. הוא יעצב את   –האתר 

 האתר ברמה פרקטית. ולא ייצמד לרמת הפיקסל שמאלה או ימינה.

ני מנסה להיות איפה שהוא באמצע למרות שלפעמים אני נוטה לכיוון האמן אבל לרוב זה כבר  לכן א

לא יהיה ברמה אובססיבית. אלא אם כן סוג הפרויקט והעלות שלו דורשת ממני להיות אובססיבי 

 ואמנותי. 

 

 

 



 

 

 מה לגבי עלויות? 
עמודים או   2בדרך כלל כולל  המחיר  –ש”ח   1500ש”ח ל   900נע בין אז ממוצע העלויות בשוק 

המחיר בדרך   –ש”ח  5,000ש”ח ל  3000 אתרים: נע בין עמוד אחד ארוך ומעוצב . חברת בניית

 עמודים או עמוד אחד ארוך ומעוצב. 2כלל כולל 

וזה עוד לפני שהתחלנו לשווק את האתר, עלויות פרסום וכו'.. אז צריך לקחת בחשבון אם זה  

נמצא. אם הגעת לשלב שבו העסק שלך ממותג, יש לו שפה  מתאים לשלב שבו העסק שלך

רמות קדימה אז בהחלט שווה  5עיצובית מסוימת, יש לו סיסטם לקוחות והגיע הזמן לעלות אותו 

ונכון להשקיע בבניית ועיצוב אתר ברמה מקצועית ובכך גם להגדיל את העסק ואת מחזור הפניות 

 וההמרות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

עשרות  ואיך זה ייצור לך אתרים ל SEO קידום  מה זה

 חדשים מידי חודש? לידים

SEO (search engine optimization)  .אופטימיזציה עבור מנועי חיפוש  

 ורגני בגוגל.אתרים לקידום א  זה בעצם המונח המקצועי

 כמו כדי לקדם אתר במנוע חיפוש . הכל התחיל ככהשל הנושא הזה אם ניכנס קצת להיסטוריה  
google     אוyahoo   הרבה פעמים  במנוע החיפוש  את המילים שהגולש חיפש להטמיע היה מספיק  

שהאלגוריתם שלו היה   גוגל שלחיפוש המנוע  אבל עם השנים , באתר והמאמרים  יםבתוך הטקסט 

הצליח  ו השיטות של המקדמים מכל המתחרים שלו, הוא עלה על הרבה יותר מתוחכם ואפקטיבי 

 כמה שנים בודדות! להשתלט על תחום החיפוש תוך 

עלה עם השנים על כל המניפולציות  ו  עצמובגלל שהאלגוריטם של גוגל כל הזמן משפר את 

 ..  ומורכבת   מתמתוחכ הפך להיות עבודה מאודקידום אתרים .. ה ריות של המקדמיםשהאפ

 

 הנה לדוגמא:   ? SEO אז מה זה

 עורך דין בתל אביב  בשורת חיפוש בגוגל: הקלדנו

 

 

 

 

 

 

https://danielzrihen.co.il/google-alphabet/


 

 PPCממומנת   מודעה 

  300שקל ל  5בין שלכם יוצא לכם מהכיס כל בן אדם שמקליק על המודעה  –קידום ממומן בגוגל 

 . תלוי בגוגל התחרות  –שקל 

 יתרונות: 

זה אומר שיש לך חשיפה לאלפי אנשים שמחפשים את אתה נמצא במקום ראשון בגוגל,  •

 השירות שלך בגוגל ומחפשים לקנות כאן ועכשיו!

 קליק של בן אדם ולא עבור החשיפות. רק עבור אתה משלם  •

 

 :חסרונות

פרסום גם אם זה לאורך  ברגע שאתם מפסיקים לפרסם ולקדם את האתר ולהוציא תקציבי  •

האתר שלכם אוטומטית יחזור  .. , וביום אחד אתם מחליטים להפסיק לפרסם חודשים רבים 

 מגיע אליו!של גוגל שאף אחד לא בחיפושים  3לעמוד ה אפילו ואולי לתחתית 

 

 SEOקידום אורגני 

שנע בין  מקצועי למקדם  חודשי ריטיינרתשלום ב. שנה  –כמה חודשים  –  עבודה לטווח ארוך

 . ₪  5,000ל   1,500

 יתרונות: 

והמקדם עושה עשרות ואפילו מאות   כשאנחנו מקדמים אתר מגוגל בצורה מקצועית  •

האתר עולה בדירוג של גוגל עם כל יום/ שבוע וחודש , בתוך ומחוץ לאתר טכניות  פעולות 

שמחפשים  שעוברים גוגל תופסת מהאתר שלך, אתר יותר ויותר מדוייק ואיכותי לגולשים 

וככל שהעבודה יורת מדוייקת ומקצועית וככל שעובר הזמן אתה  שירות מהסוג שלך בגוגל..

עורך  הלוואה, : "דיאטה, למילות החיפוש של התחום שלךהראשונים בגוגל למקומות תגיע 

.. וכו' וכו' גבריםנעלי אילוף כלבים, תכשיטים, השקעות,  יועץ פיננסי,דין, יועץ עסקי, 

 וכו'.." 

ככל שנכנסים  ,אתה עדיין נשאר במקומות הראשונים כשהמקדם מפסיק את העבודה שלו  •

הראשונות יותר שלך ויהיו שם יותר זמן ככה אתה תישאר בתוצאות יורת גולשים לאתר 

 . זמן

 חסרונות:

.. SEOוטכניות של קידום האתר ב  קטיביות מקצועיות אכשאנחנו מפסיקים לעשות פעולות  •

 עוקפים אותך בגוגל לאט לאט.. "המתחרים שלך" עשרות האתרים הוותיקים האחרים 

אתרים אחרים בגלל שבאינטרנט דברים כל הזמן, כל יום וכל שעה זזים, משתנים, למה? 

כמה  לרדת  אתה עלול תפסיק מעלים עוד ועוד מאמרים עושים עוד ועוד פעולות ואם אתה 

 לכן בטווח הארוך כן צריך עבודה מתמדת בנושא הזה! למטה בחיפושים.מקומות 



 

 העסק בדיגיטל?להגדיל את   SEOמה הפוטנציאל של 
 

צריכה  ברגע שאתה משקיע באתר לעסק/ בדף נחיתה/ בבניית פאנל שיווקי מסוים, ההשקעה שלך  

שלנו בתור  , וזאת המטרה ROI – retorn on investmentוזה נקרא   חזיר את עצמה פי כמה וכמההל

 . וכמובן המטרה שלך בתור בעל העסק ובעל האתר הסוכנות שמייצרת את הפרויקט של האתר 

 

אם נסתכל לרגע על כמה נתונים סטטיסטיים מעולם בנושא  

 אתרים אנחנו יכולים לגלות כמה דברים מעניינים.. 

בעסק חייב   בתור בעל עסק אני יכול להגיד לך בצורה אובייקטיבית שכל סכום שאנחנו משקיעים

 כסף, תדמית, מכירות, פינוי זמן וכו'..  –להחזיר לו ערך שיכול להתבטא בכל מיני צורות 
- חיפושים בכל שנייה. מה שמצטבר לכ   40,000 בכל שנייה בגוגל יש… )תתכונן לשמוע את זה..( 

 .טריליון חיפושים בשנה   1.25-מיליארד חיפושים ביום. ולמעלה מ  3.5

 

   בישראל מחפשים שירות או מוצר מסוים בכל חודש בגוגל.. מאות אלפי אנשים רק 

   האם אתה נמצא שם? 

 ?כדי להצמיח את העסק שלך לא מגיע לך לקבל חתיכה מהעוגה הענקית הזאת

 ..בדיקה קטנה שעשינו דרך אחד מהכלי הפרסום של גוגל, כדי להבהיר לך את הפוטנציאל 

 חיפושים בחודש הקודם אלף  100למילת המפתח חולצה היו כ  ➢

אלף חיפושים בחודש, למילה "שירות" ממוצע של  10למילה "קורס" ממוצע של  ➢

 אלף חיפושים בחודש..  10

ועם אסטרטגיה  אלף מחפשים פוטנציאליים.. עם עבודת שיווק ועיצוב   10אז כמו שאמרתי מתוך 

שלך, האם  לאתר  ריך הזה! ואפיון נכון, עם יישום של כל העקרונות והפעולות שדיברנו עליהם במד

  .. חדשות לעסק בכל חודשבמינימום  מכירות/ פניות 500או   50או   5להביא זאת לא הזדמנות  

   ?.. מעתה והלאה

 

 .  ממשתמשי הסלולר יוצרים קשר עם עסקים מגוגל 60% -נתון מעניין מעיד על זה שכ 

המקום הראשון אליו אנשים הולכים כשהם מחפשים פתרון, שירות או מוצר מסוים הוא גוגל! לא  

, אדידס או נייקי..  LUIS VITTONאם אתה לא מותג ענק כמו    .פייסבוק, לא אינסטגרם ולא טיקטוק

 סביר להניח שהלקוחות הפוטנציאליים שלך לא יחפשו אותך ברשתות החברתיות מהמון סיבות. 

  24מהצרכנים שמחפשים סוג עסק במכשיר נייד מתקשרים או הולכים לעסק הזה תוך   88%

 . שעות

 

(  UX/UIאלו חלק מהדברים שאתר מקצועי, איכותי, בנוי שיווקית נכון, עם חווית משתמש וממשק )

 יכולים ליצור לעסק שלך! – SEOטובים וקידום אפקטיבי ב  

 

 

 



 

 

 אבל איך זה קורה בפועל? 

 קצה המזלג( לאפיון פוטנציאל של אתר ממיר ומצליח. שאלון )על 

מדיה  ממומן, אורגני, פה לאוזן. האם הסושיאל – איך אתם משווקים היום את העסק? ❖

שלכם פעיל, מביא לקוחות באופן קבוע והאם אתם משקיעים בו? למה אתה חושב שאתה 

 מה המטרה?  –צריך אתר אינטרנט 

 איזה מוצרים/ שירותים אתם מספקים? יש סל מוצרים ברור ויש עם מה לעבוד?  ❖

 מה עלות המוצר/ שירות שלך? ❖

 איך אתם מוכרים את המוצרים?  ❖

 אצליכם?  מי עושה את שיחות המכירה  ❖

 לאיזה כמות לידים אתם בנויים בחודש?   ❖

יכולים לעמוד בהם מה תעשו? האם אתם מתכננים   ם אם יגיעו יותר לידים ממה שאת  ❖

 ?  בהתאם לגדילה לבצע פעולות גדילה וצמיחה בעסק

 ?  כיום  כמה מוצרים אתם מוכרים בחודש בממוצע ❖

       מה עלות מוצר? מה הרווח על המוצר? ❖

 

כל השאלות האלה בהצלחה ובצורה מדוייקת ובצורה חיובית, זה אומר  אם הצלחתם לענות על 

יש סיבה ברורה להקמת אתר ואנחנו  בגוגל! – חזק בדיגיטל  שהעסק בעל פוטנציאל צמיחה 

 ! בכל חודש במינימום  –לפחות מהעלות שלו  2הולכים להחזיר את ההשקעה על האתר פי 

 

 ?עובדאיך זה 

אם אתה בעל עסק פיזי של תכשיטים אתה מייצר אותם באיזור העבודה שלך ויכול להיות שאתה  

לא עובד בחנות פיזית עדיין, אתה עובד רק על שליחויות, יכול להיות שאתה כן עובד עם חנות פיזית  

ועד היום השיווק היה דרך המדיה החברתית, פלאיירים, חוברות עם רשימת המוצרים שלך ופה  

 ן!לאוז

אתם רוצים להשתדרג ולצאת לאונליין, אתם רוצים לגדול, אתם יודעים שהמוצר שלכם מגה איכותי  

מפורסמים בשוק. במקום להדפיס חוברות וספרי   רומגיע למותג שלכם לדאוג ולהיות אפילו יות 

אה עולה לכם כמה אלפי שקלים במינימום אתם ר מה שכנ  –מוצרים, להדפיס פלאיירים בכל חודש 

יותר נוח ללקוח, אופציה לרכוש בלחיצת כפתור מכל מקום שהוא רוצה   –הכל לאונליין  ים רמעבי

 ועוד ועוד.. 

 

 

 



 

 

 דוגמא: 

 אתם מוכרים טבעת נישואין, אחד המוצרים הכי נמכרים בשוק התכשיטים. 

₪. )לצורך העניין(.  4,500עלות של טבעת נישואין הכי נמכרת אליכם היא בממוצע 

 טבעות כאלה בחודש כיום. 10בממוצע אתם מוכרים 

על  30%יש לכם עלות ייצור/ קנייה + מע"מ. נגיד שהורדנו אותם ואתם ברווח נקי של 

טבעות  ₪10. הרווח על   ₪1,350 יש לכם רווח של  4,500הטבעת, זה אומר שמתוך 

 ₪ בחודש. 13,500= 

מעוצב ברמה הכי גבוה שיש, מבדלים את המותג,  עכשיו, אנחנו בנינו אתר איקומרס

בדיקה קטנה שעכשיו  –מציבים אותו במקומות הראשונים לחיפוש טבעת בגוגל 

  –ממוצע )תתכונן למספר(  –עשינו במערכת הפרסום של גוגל גילתה לנו שיש 

 חיפושים בחודש בכל חודש לטבעת נישואין בגוגל.   100,000ממוצע של כ 

שאמור להיות חובה כחלק מהקמת האתר   SEOונה וקידום נכון ב בעצמאות עבודה נכ

רכישות נוספות בחודש לטבעת הנישואין   10אנחנו מביאים דרך האתר  –

₪ וכיסיתם בחודש אחד את עלות    13,500המפורסמת שלכם. אתם ברווח נוסף של 

 האתר. 

שיווקית  ₪ במינימום. קידום נכון וכתיבה  7,000את איקומרס בממוצע יעלה החל מ 

את  -₪  13,500נכונה לאתר יכולה לעלות את העלות סך הכל )בשביל הדוגמא( ל 

ההשקעה הזאת החזרת רק בזכות מוצר אחד שחשפתם לעוד עשרות עיניים שעד  

 היום לא הצלחתם להגיע אליהם! 

"אוקיי, אז הבנתי! הפוטנציאל עצום! אבל האם כל אתר יכול להגיע לתוצאות 

 כאלה?"

 

 

 

 

 

 



 

איך לשפר את המסר השיווקי באתר ולשפר  
 יחסי המרה באתר )חובה לכל אתר(!

 כםלבצע ממש עכשיו באתר של שתוכלו פעולות פרקטיות 10
 כדי להגדיל יחסי המרה! 

 ניתוחים סטטיסטיים .1

 ניתוח של העסק ברמה השיווקית.  .2

 לקהל היעד שלך ראיכותית יות  UXUIחווית  .3

 . מותאמים לקהל היעד שלך SEOמאמרי  .4

 !לקנות  /ללקוח להשאיר ליד נגישות! כמה שיותר נגישות  .5

 תן תשובות שעולות ללקוחות הפוטנציאליים שלך בראש. .6

 .צ'אט לייב להתכתבות וואצאפ, מסנג'ר .7

 צרו פופאפ קופץ .8

 באתר  פצחו את הכתיבה/ הפנייה השיווקית  .9

10. AB  ברמה השיווקית!טסטינג שיפור האתר 

 שיכולים לנתח סטטיסטיקות ם להטמיע כלי 1
על הכל מלמעלה  אם אנחנו עוצרים ומסתכלים  יכולים לנתח משהו בחיים שלך,אם אנחנו לא 

משמין ואוכל כל מה שאני רוצה בלי להשים אם אני אנחנו לא יכולים לדעת מה לשפר ומה לשמר. 

שאני יהיה שאני ירגיש עייף, .. אין למה להיות מופתע לזה יורת מידי לב, בלי לייחס לזה חשיבות 

כמה   להבין מה אני אוכל כל יום,כדי לשנות את המצב אני צריך  לא טובה. ובריאות  במשקל כבד 

אני  מתי התאמנתי בפעם האחרונה.. מה אכלתי בשבוע האחרון כל יום,, ביום  סקלוריות אני מכני

 לא נכונים למטרה שלי.. מבין שהדברים שאני עושה 

אחרי  וכו'.. וכו'..  2כוסות מים ביום במקום  5קלוריות, לשתות  Xלאכול .. 3ו  2ו  1אני צריך לשפר 

 .חודשיים כבר ארד במשקל ואראה שיפור

אם אנחנו לא מבינים מה קורה מאחורי הקלעים   טנטרנ או קמפיין או אתר אי אותו דבר לגבי עסק

כלים ום שני במינימכשאנחנו בונים אתר אנחנו חייבים להטמיע בו  .אנחנו לא נדע איך לשפר אותו

נותנים הכלים האלה . clarityאו  hotjarו   google analyticsלניתוח של התנהגות הגולשים שלנו 

 לנו הרבה מאוד תובנות. 

מאיזה מכשיר, באיזה עמודים הם היו, איפה   כמה אנשים נכסו לאתר ביום/ שבוע/ חודש/ שעה.

באיזה עמודים הם שוהים יותר זמן ועוד..  האתר,באיזה שלב הגולשים נוטשים את  ,הרוב מקליקים 

 ועוד.. 

שאחוז  ומשפרים בהתאם אם ראינו מלא.. מקבלים ניתוח ואז אנחנו באים אחרי חודש, חודשיים 

אנחנו נרצה להשקיע יותר בבלוג, שנכנסים לאתר הולכים ישר לעמוד של הבלוג גולשים גדול מה

אם לא היה לנו את  שם את הגולשים כמה שיותר זמן.ולהשאיר  באיכות שלו, לייצר יותר מאמרים 

 הניתוח הזה לא היינו יודעים שאנחנו צריכים לעשות את זה

 



 

לנתח את העסק ברמה העסקית והשיווקית לפני   2
 שניגשים לבנות אתר. 

כמה מכירות יש לו, כמה המלצות קיימות,  –מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רוצים לנתח את העסק 

כמה עדויות מצולמות קיימות, איזה תכנים שיווקיים קיימים, איזה תמונות תדמית או שיווק קיימות, 

ובולטים לעומת ויתרונות מאוד ברורים  האם יש בידולהאם יש שפת מותג עיצובית לדיגיטל, 

 מאחרים.ותו מה הסיפור של העסק/ של המותג מה מייחד א המתחרים,

 , איתם שאלו אותי לקוחות שעבדתי ?השאלות האלהאיך זה קשור לאתר 

אם אין בתוך לא יכול להצליח שיווקית, לא יכול להביא לידים, פניות ומכירות התשובה היא שאתר 

והיא צריכה   אלמנטים שלקוחים מפסיכולוגיית צרכן ופסיכולוגיית שיווק הכי בסיסית שיש האתר

 על לקוחות ממליצים ומרוצים. על עדויות,, חברתיות  הוכחות על על הבידול שלך, להיות מבוססת 

עוד לפני שהתחלנו לאפיין  מאוד מדוייק ואסטרטגי לאתרזאת הסיבה שאנחנו רוצים לבנות אפיון 

 ומכירות. את העיצבו המבנה של האתר אנחנו רוצים להבין את הפוטנציאל שלו להביא לנו לידים

 .המצב השיווקי בעסק לפני שאתם ניגשים לבנות אתראת  בינות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .לגולשים שלכם   ר איכותית יות UXUIחווית  3
UXUI  יכול להיות שתחשבו שצריך את זה רק באתרים   .משתמשזה אומר חווית ממשק וחווית

 קטן ופשוט.  רשהוא יותשל חברות, או תאגידים גדולים וזה לא מתאים לאתר 

UX - user experience  חווית משתמש שאחראית על האתר להיות נוח וידידותי לשימוש

 הגולשים. 

UI – user interface.הגורם לעיצוב האתר , 

משק ועיצוב איכותיים ו רוצים לעשות באתר שלנו, אתר עם חווית מבתכל'ס זה המינימום שאנחנ 

להמשיך לסייר   לרצות  לו גורם ש אתר אינטרנט הגולש מקבל! על יחסי ההמרהמאוד משפיעים 

ידידותית או  לא מספיק חוויית משתמש עם באתרים בתוכו, לבצע רכישות, להשאיר פרטים ועוד. 

 .תוך שניות ספורות הגולש נוטש את האתר שבו  אנחנו נגיע למצב נגישה,

 UXהיתרונות הכי גדולים ב 

UX  משרה תחושת אמינות גם אצל הגולשים וגם אצל מנועי החיפוש  - ברמה גבוה 

UX  משפר אחוזי המרה באתר שלכם  - ברמה גבוה 

UX  מעלה את זה זמן השהיה באתרים  - ברמה גבוה 

 

אנחנו מבינים את  עם הכלים שדיברתי עליהם מקודם , זה בפועלאיך אנחנו משפרים את 

ובהדרגה אנחנו עושים אופטימיזציה לאתר   עם כל יום/ חודש שעובר. גות של הגולשים הההתנ 

אנחנו מבינים איפה הם מקליקים,  ,ומשייפים אותו עוד ועוד בהתאמה מלאה לרצונות של הגולשים 

עד שאנחנו מגיעים לרמה שהגולשים  . עוד ועוד. ם ומתאימים את האתר בהתאאיפה הם שוהים 

עד שלנו תוכן ב צופים  /נו וקוראים באתר שלויותר אפילו חצי שעה נמצאים דקות ארוכות או אולי 

למקומות הראשונים של בהדרגה וזה יביא אותנו  .מבצעים פעולה של קנייה/ השארת פרטים שהם 

)בין כל שאר הפעולות שצריך לעשות ב  במכה אחת. ככה אנחנו מרווחים גם לידים וגם קידום  גוגל.

SEO  כמובן( בשביל הקידום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מותאמים לקהל היעד שלך  SEOמאמרי  4
קידום במנועי   SEO (search engine optimization)מאמרי  ?התחלה, מה זה אומר בכלל בתור

הדוגמא  היא בעיקר לקדם את האתר למקומות הראשונים בגוגל. SEOהמטרה של מאמרי  חיפוש.

בין   באתראנחנו הטמענו , "בתל אביבפלילים עורך דין "מישהו מחפש שירות של הכי שטחית היא: 

וזה תרם לקידום שלו לפי מה  ..פעמים את המילים "עורך דין פלילים בתל אביב"  50 –  30

 .אבל זה רק קצה הקרחון שהמשתמשים מחפשים בגוגל.

שמתאימה לקידום בגוגל )גם! אבל לא  ם שלא רק כתובים בצורה גנרית אנחנו רוצים לייצר מאמרי

מהגולשים  שלמעלה משני שלישים  גילו לנו מהאינטרנט סטיטיסטיקות מדהימות שני  .רק(

קוראים  מהמשתמשים  70%ו ש  גלישה בבלוג שלהם לאחר   הופכים ללקוחות של עסקבאינטרנט 

 קציה עם החברה! אטרנ לפני אי בבלוגים של חברות את התוכן 

יכול למצב אותך בתור מומחה  ליחסי ההמרה באתר, פלאים ובעל ערך יכול לעשות בלוג איכותי 

ובגלל חשוב  .לסמוך על החברה שלך /יגרום לאנשי לסמוך עליך ועל הידע שלך בתחום שלך,

 .להשקיע בכתיבת תוכן איכותית וממוקדת על קהל היעד שלך

מה  מה הפתרון שקהל היעד מחפש? מה הבעיה שיש לו? מה השאלות שרצות לו בראש?

והלקוח גם מקבל   בבלוג שלנועל כל אלו ועוד.. אנחנו עונים בצורה איכותית  –ות שלו? ההתלבטוי

כמובן שאנחנו רוצים להוסיף גם   כלפי המוצר וגם מקבל ממך ערך.וודאות ומענה להתלבטויות שלו 

 . טופס עם הנעה לפעולה בכל מאמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

נגישות כמה שיותר נגישות ללקוח להשאיר  5
לשלוח הודעה.. כמה שיותר קל ככה  טלפון/ מייל/ 

 יותר טוב!
 

רוצים לראות בדף הבית של מהגולשים  64%" ,ם שיהיה לו פשוט להשאיר פרטיחייב הלקוח 

אם אין מידע ליצירת קשר או  שו אותו מהמבקרים באתר ינט 44%". " פרטים ליצירת קשרהחברה 

 מספר טלפון"!

אנחנו רוצים  כמה שיותר פשוט להשאיר ליד או להתעניין בשירות שלך.  keep it simpleבוא נעשה 

  , בסופו של דבר זאת גם המטרה שלנו.באתר לגולשים  רשזאת תהיה האופציה הנגישה ביות 

  – אנחנו יכולים לעשות את זה במגוון דרכים 

טופס   כד'..(בתפריט העליון של האתר כפתורי יצירת קשר )וואצאפ, טלפון, שליחת מייל בלחיצה ו

  בכל עמוד באתרכמעט יצירת קשר/ כפתור/ לינק שמעביר את הלקוח לטופס יצירת קשר או קנייה 

להסתובב באתר כדי להתעניין  צריכה להיות ללקוח אופציה להשאיר פרטים בלי להתחיל לחפש ו

   !בשירות שלכם 

האיזור התחתון של   חשוב להשים טופס יצירת קשר/ או טופס הרשמה לניוזלטר בפוטר שזהבנוסף 

 וכמובן להוסיף שם פרטי קשר. האתר

 .  7בעיקרון ה שאני ידבר עליו  באתרצ'אט לייב עוד דבר שניתן לעשות זה 

 .8בעיקרון פופאפ קופת במגדיל יחסי המרה באופן משמעותי אני ידבר עליו 

 !איכותית יותר ללקוח UXUIזה חלק מחווית  – ישום קחו את הפעולות האלה לי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

לקוחות  בראש של ה תן תשובות לשאלות שעולות  6
 . הפוטנציאליים שלך

 )השאלות שלהם הם ההתלבטות שלהם להשאיר פרטים( 
 

שיחות שבה היא מציע את השירותים  כל בעל עסק/ כל חברה עושה שיחות מכירה ללקוחות שלה, 

 תמיד יהיולא משנה באיזה צורה אתם מוכרים, פגישה, שיחה, זום, הרצאה..  שלה ללקוחות.

 ללקוחות הפטנציאליים שאלות. תמיד!

הלקוח צריך וודאות בשביל לקנות מוצר, הוא צריך להיות בטוח במה שהוא מקבל, ולהבין מה הוא  

נו הלקוחות של ל בעיקר אם אנחנו עוד לא מותג מפורסם כמו נייק, אדידס, לואיס ויטון..  מקבל.

אבל גם לחבות בסקייל  . אין שאלות אנחנו באם לקנות עוד לפני שניסו למכור לנו אלההתאגידים ה

בצורה כמה   לבעיה שלהם  הפתרוןאנחנו רוצים להנגיש את קטן יותר, עסקים קטנים ובינויים 

 בראש.  ולפתור כל התלבטות שיש להם  שיותר מדוייקת 

השאלות שעוברות לו בראש לגבי המוצר/  מה  מי קהל היעד שלנו,לדעת זה אומר שאנחנו רוצים 

את כל  שירות שלנו/ מה ההתלבטויות שהיו ללקוחות הקיימים שלכם לפני שהצטרפו אליכם. 

  FAQ - frequently asked questionלעמוד של להכניס לאתר השאלות האלו אנחנו רוצים 

 )שאלות נפוצות(. 

המטרה שלהם היא לפתור את  . הזה באתרים של המון המון חברות אנחנו יכולים לראות את האיזור 

ובצורה כזאת  .או להתאמץ, גם ללקוחות שלא רוצים להתקשרההתלבטות של הלקוח באותו הרגע, 

שנתנו ללקוח את התשובות שהוא חיפש והיו חסרות לו בשביל להבין  בגלל מגדילים יחסי המרה 

 שהמוצר שלנו הוא הפתרון בשבילו! 

 בל יעיל פלאים! פשוט א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

לייב, צ'אט ששולח הודעת וואצאפ או  צ'אט 7
 מסנג'ר 

 

הגולשים שנכנסים לאתר שלנו הם   .6בעיקרון ה יות של הגולשים באתר שלנו וההתלבט דיברנו על

אנשים יושבים על הגדר  לקוחות פוטנציאליים אבל עוד לא לקוחות משלמים.הם עדיין גולשים, 

בגלל שחסר להם מידע מסוים, חסר להם מישהו  בדרך כלל בין ההחלטה לרכוש/ להשאיר פרטים 

 . משהו שייתן להם ביטחון שהם בידיים טובות שיחזק את ההחלטיות והוודאות שלהם לגבי המוצר, 

לא הגיע   או שהלקוחאם לא ענינו על שאלה מסוימת באיזור של "שאלות תשובות" באתר שלנו 

עם נציג/ צ'אט עם בעל בעזרת צ'אט בוט/ צ'אט  המרה ללקוח אנחנו יכולים לעשות חיזוק לשם 

את הלקוח  ולהניע משם לשאלות של הלקוח העסק המומחה שיכול לתת תשובות מספקות 

 אחרי שענינו על השאלות וההתלבטויות שלו.  להשאיר טלפון/ אימייל בצ'אט לצורך יצירת קשר 

שמאפשרת ללקוח . או מערכת אחרת לווצאפ/ מסנג'ר/  אנחנו יכולים לחבר אותו  זה כלי מאוד חזק!

 . בקלות  להתכתב איתנו בלי לצאת מהאתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 צור פופ אפ באתר שלך   8
ווקא גורם לי ד ו ןאני חושב שזה מעצב ?"פופאפ ומאנשים שמעתי מלקוחות שלי דבר ראשון שגם 

 , יש להם פוטנציאל גדול מאוד!לא מתים פופאפים . אבל ויש כאן אבל גדול לברוח מהאתר"

סטטיסטיקות  תחו שני– SUMO - https://sumo.com/stories/pop-up-statisticsל לפי מחקר ש

 ברים הבאים: את הד  גילו לנו - מיליארד דוגמאות  2אפים מניתוח של -תוצאות פופמ

  -מיליון   23,645,948 –  הסטיסטיקות מראות לנו שעובדים, לא רק שחלונות פופאפ באתר שלנו "

 .  תוך שנתיים בלבד נרשמו דרך פופאפ קופץ לניוזלטר שלהם SUMOמשתמשי 

 !לח ומזמיןמה הופך פופאפ להיות מוצ רק אנחנו צריכים להביןפופאפים עובדים 

והם מצאו כמה תובנות  ים באתרים.פפופא  1,754,957,675הזה חקרו בתוך המחקר המטורף 

 חדות להגדלת יחסי ההמרה בעזרתם. 

 . 3.09%שיעור ההמרה הממוצע מתוך המחקר הזה גילה שיחסי ההמרה הם 

 בזכות הפופ אפ הקופץ באתר. 11%יחס המרה של היה עם אתרים   100מתוך  3רק  

 אני יישמח לשמוע! מעניין? תכתבו לי בתגובה תובנות 

 . והכי חשובים העקרונות האחרונים  2עכשיו בוא נמשיך ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 את הכתיבה השיווקית באתר שלך  חפצ 9
בלי כתיבת תוכן   ובסיסיים לאתר מצליח.היא אחד המרכיבים הכי הכי חשובים איכות התוכן באתר 

יש לנו באינטרנט חרים כבר דיברתי על זה בפוסטים א איכותית באתר מבחינתי הוא לא שווה כלום.

התחרות ענקית כמעט בכל תחום, ללקוחות יש כל כך הרבה אופציות , מיליארד אתרים  1.4כ 

פרסומות במינימום בכל  3,000וזה עוד לפני העבודה שאדם ממוצע נחשף ל לבדוק בכמה קליקים, 

 יום!

אנחנו  אתר כזה יביא תוצאות כלליות. – עם תמונות כלליות כללי, עם תוכן כללי, לפרסם עוד אתר.. 

כי אנחנו בתור דבר ראשון רוצים  תרצריכים להיות מדוייקים מאוד עם הכתיבה והפנייה ללקוח בא

, אנחנו רוצים להציג את הבידול והמומחיות להתבדל מכל שאר ההצעות/ האתרים המתחרים בשוק

אחוז שזה   100להיות בטוח ב  שגורמת ללקוח צר שלנו בצורה מושכת, סקסית והאיכות של המו

 בדיוק מה שהוא צריך! 

, חלק מהעקרונות איך עושים את זה? בעזרת כמה עקרונות פשוטים שהייתי ממליץ ללכת עליהם 

 . Forbesנלקחו מתוך מגזין 

בני הגיל שלישי,  צעירים, ילדים, בעלי עסקים,  –תדע מי קהל היעד שאליו אתה פונה  •

 .שכירים נוער, הורים, 

 הוריםתלמידים, חולים על גאדג'טים, אוהבים מוזיקה,   – מאפיין את קהל היעד שלךמה  •

 יש מחשבלכולם יש אייפון, לכולם בתחום ספציפי, עצמאים קוראי ספרים, , לתינוקות 

 וכד'.. 

אין מספיק המחשב עושה בעיות, הכנסה נמוכה,  –? מה מפריע להם/ מה הכאב שלהם •

יש להם  יש להם בעיה בריאותית שהם רוצים לפתור, השיווק לא עובד, מכירות בעסק, 

 יום וכו'. וכו'.. -בעה פסיכולוגית שהם רוצים לפתור ומקשה עליהם בחיי היום 

משנה להם את נוחות,  –מה הפתרון שלנו נותן ללקוחות לעומת פתרונות אחרים בשוק  •

הכל תלוי  .. עושה להם סדר בבלאגןרוגע ושקט בחיים, ח, טיפומשפר את הבריאות,  החיים, 

 בתחום שלך!

אנחנו יכולים להציג אותו בצורה הרבה    אנחנו פונים ומה הפתרון שלנוברגע שאנחנו יודעים למי 

"תוך חודשיים  לכתוב  לא יהיה כמו "מקצועי בצפון יועץ משכנתאות "כי לכתוב  יותר חדה ומדוייקת.

 . )סתם בשביל הדוגמא( הבנק לא האמין שהוא יכול לתת"גם שמוצאים לכם משכנתא בריבית 

 ראנחנו רוצים להשתמש בשיווק שלנו גם במדיה החברתית וגם באתר במילים ובמשפטים יות 

אנחנו רוצים לפנות לרגש של  וטכנית., שונים ובולטים ולהפסיק דבר בשפה גבוהה מלהיבים 

 .הלקוח

 

 

 

 

 



 

 להיות תמציתי מדוייק ופשוט: 

, אנחנו לא נוכל גרום למבקר שנכנס לאתר באמת להישאר שם יש לנו שניות בודדות ל •

רוב משתמשי   .טכנית אם הכתיבה שלנו באתר ארוכה מידיי, מורכבת, לעשות את זה 

אנשים  . ככל שאתם כותבים יותר ככה פחות מהתוכן של הדף  20%קוראים רק  האינטרנט 

 ייקראו.

  –מאשר של העסק  ובכל מקום! אין דבר שמוכר את השירות  תכללו הוכחות חברתיות כל הזמן

המלצות של לקוחות עסק, לקוחות מרוצים, עדויות מצולמות של לקוחות, עדויות של שימוש  

 . תעודות מסוימות לוגואים של עסקים שסומכים עליכם בתוך האתר, , שנות ניסיון, במוצרים שלכם 

אנשים אחרים יימכרו אותכם יותר טוב ממה   –אתם כאן לא יום ולא יומיים כמה שיותר להראות ש

 אין מה לעשות זה מוכח! כרו את עצמכם שאתם תמ

 

CTA- call to action –   אנחנו רוצים ליצור קריאה לפעולה מדוייקת

 באתר. 

כשגולש ממלא  –בכל מקום תנו להם וודאות  דיברנו הרבה על הוודאות שלקוחות שלנו רוצים לקבל,

 .בכל שלבטופס/ ממלא כרטיס אשראי אנחנו רוצים להגיד לו בדיוק מה הולך לקרות 

   :)דוגמאות( תנו ללקוח ביטחון וכותרת שמניעה אותו לפעולה

 ם שלך כאןמלא עכשיו את הפרטי

  פרטי גישה לקורסלמייל ופרטי האשראי יישלחו אליך באופן אוטומטי אחרי מילוי המייל שלך ו

 שפתוח לכל החיים" 

 לחץ כאן כדי לסיים את הקנייה

 לתאם לטלפון שהשארת ויתקשרו , ימים מרגע השארת הפרטים שלך 5המשלוח יגיע אליך תוך ו"

 " זמן הגעה במועד השילוח

   וכו'.. וכו'..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ועיקרון פסיכולוגי אחרון, 

  שיווקית באתר.אנחנו נרצה להשתמש בעקרונות פסיכולוגיים בשיווק שלנו וגם בכתיבה ה

יש המון עקרונות פסיכולוגיים מגדילים יחסי המרה שתוכלו  פסיכולוגיית השיווק זה עולם ומלואו..

tips-copywriting-backed-psychology-https://wisepops.com/12-לקרוא עליהם מכאן << 

conversions-ecommerce-boosting / 

 

 בסיסיים,מה אני יכתוב כאן כו

Fomo – fear of missing out  – ד מלפספס הפח –   

 ."מוצרים על כל ה  הנחה 40%ימים הקרובים  3ל  רק  "מבצע חנוכה

 "לאחר חצות וחוזר למחיר הרגיל שלו  בחינם לחלוטין יהספר של 00:00"עד 

 רק היום" למזמינים "משלוח חינם 

 

 : לדוגמא
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במותג    -המבקרים באתר   את האמון שליצור ל 10
 know + like + trust –שלנו  

 

ליפול  היום בעידן האינטרנט קל מאוד  .ממנו ת קנווציאו אשראי כדי לרק לקוחות שסומכים על עסק י

הלקוחות היום הרבה יותר . בידי עסקים לא מקצועיים, שלא נותנים מה שהבטיחונוכלים, בידי 

בגוגל מי אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, בשני קליקים הם יכולים לבדוק חכמים ממה שהיו פעם 

 לבדוק המלצות עלינו, ביקורות וכו'..אפילו.. 

   להגביר את האמון שלהם!אנחנו רוצים 

אבל  דיברנו על המלצות ועדויות שזה כבר המפתח לאמון של הלקוח הפוטנציאלי 

 ואמון.  וודאותאצלהם  וד דרכים ליצוריש ע

 אופציה להחזר כספי  •

עדכון התוכן של האתר באופן קבוע, להראות פעילות, לכתוב מאמרים חדשים, לתקן  •

 קישורים שבורים שעלולים להיות באתר. 

זה יוצר  אם זה נראה כאילו לא עדכנת את האתר שנתיים או לא פרסמת בלוג כבר שנתיים  •

או   אמיתי האם הבן אדם שאני הולך לתת לו אשראי כי הוא חוששבראש של הלקוח חיכוך 

 .האם הוא מקצועי

תמונות של המשרדים   את הפנים של הצוות שלנו,אנחנו רוצים להציג את הפנים שלנו,  •

אנחנו רוצים להיות כמה שיותר "שקופים" כי אין לנו מה להסתיר אנחנו עסק מגה שלנו, 

 זאת המכירה הכי טובה שיש!  –  עם המון לקוחות ואנחנו מציגים את זה לראווהועי, מקצ

 למוצג יש אחריות יבואן וכו וכו..אם נשבר, אם קורה משהו   – אחריות על המוצרים שלך  •

הלקוחות שלי שקוראים את הפוסט הזה אומרים  מחלק קטן גם  עכשיו אני יודע מה אתם חושבים,

אני בסדר, לא חושב שזה גם ככה, דרך הפייסבוק ופה לאוזן, לקוחות  אבל מגיעים אליילעצמם "

או מתי עדכנתי את  בפעם האחרונה, ישנה ללקוחות שאני יפנה לאתר מתי פרסמתי מאמר 

 "..האתר

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : אז דבר ראשון אתם צודקים וזה תלוי בכמה פרמטרים

לאוזן אז  התדמית שלכם בשוק )יש לכם המלצות, הרבה לקוחות מרוצים והרבה פה  •

יש תקרת זכוכית. כל עוד   –וכמות האנשים תהיה מצומצמת  אנשים ייסמכו עליכם מראש( 

 . אדידס או איקאהאנחנו אל נייק, או 

האם המטרה שלכם כרגע לא רק באיכות האתר אלא בעסק היא להצמיח אותו להיות עסק   •

חמש את המחזור  גדול/ חברה עם יותר עובדים עם צוות יורת גדול/ להכפיל או לשלש או ל

לקוחות שייקנו בחודש דרך האתר אתם   5אם כן זה אומר שאתם לא תסתפקו ב  – שלכם?

תעשו הכל בשביל להביא כל חודש אלפי גולשים לאתר, עשרות/ מאות קניות ולידים  

 באתר.. 

)וזה המון עבודה(. אבל זה אומר שאתם חושבים בגדול ורוצים להגדיל את העסק בהתאם 

הגודל המטרה גודל העבודה ואיכות השיווק לה מה המטרה שלך? אז נשאלת השא

 והמיתוג!

 

ולסיכום יש פה מלא אסטרטגיות שאפשר לקחת עכשיו בזה הרגע ולהטמיע בצורה חכמה באתר  

 ולהתחיל לראות תוצאות של אתר ממיר לעומת אתר כללי שנותן תוצאות כלליות. שלכם 

את  אתר שעובד, אם אתה או את מחפשים כרגע את הבן אדם שלכם להנדסת אתר ממיר, מקצועי, 

המייחד ומציג את המותג ואת השפה השיווקית של המותג, אתר מעוצב בצורה ייחודית לסוג 

 העסק, אתר שמותאם מ א' ועד ת' לקהל היעד גם בעיצוב וגם בתוכן!

 לבנות נכס כזה לעסק. 10,000או  5000או   3000ואתם חשבתם שזה יכול לעלות 

  בינוניים  /אז אנחנו רוצים להפתיע אותך בחבילה חדשה שאני השקתי עכשיו לבעלי עסקים קטנים 

 .שרוצים להטיס את הביזנס חזק בדיגיטל ולקבל הרבה מעבר ל"רק אתר". וחדשים 

זה מוגבל עד    – ר הכי זול בארץיבמחהחבילה החדשה שלנו אתם יכולים לקרוא את כל הפרטים על 

 כזאת.  בעלות זמנית שאנחנו יכולים לקחת עסקים  5ל 

 

 כל הפרטים מכאן << 

 engineering-websites-https://creizlerweb.com/creizlerweb 
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ממיר לעסק לפי נים בהנדסת אתר  מעוניי
 ? כאן למעלה המודל שיצרנו

רצית להכניס את העסק חזק לדיגיטל? להפסיק להתעסק בשירות  
 ..ם לפייסבוק ולפספס אותםילקוחות, להפסיק להפנות לקוחות מתעניינ

ההזדמנות לעשות סדר, סמכות, חיזוק המותג שלך, ולחסוך זמן יקר על  
 .שיחות והסברים לכל לקוח! ולהתבדל מיידית מהמתחרים שלך

 

 סומכים עלינו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דק' לבניית   40רוצים לעשות פגישת אפיון של 

 ?ית אתר ממירפרקטית לשיווק ובניאסטרטגיה 

 'אט עם דויד בבאייב בוואצאפ>>לחץ כאן לצ<<

את כל הפרטים על החבילה החדשה שלנו ותשאירו בפרטים  קראו או שת

 >> עמוד כאן ב<<
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 העבודות שלנו ה מכמ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


