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 אודות 
 . Clickmarketing-שמי אילן מ, הי

ספר זה מופץ חינם ואתה מוזמן . ורדת ספר זהעל שביקרת באתר שלנו והתודה לך 
 .Uwww.clickmarketing.co.ilU: להפנות את חבריך להוריד אותו בחינם מהאתר

Click Marketing אינטרנט עבור עסקים ומאגדת צוות מומחים אד הוק לכל ממוקדת בשיווק ב
כ לאסוף את המומחים "מה המטרות ואיך להשיג אותם ורק אח, לנו חשוב לדעת לאן הולכים .מטרה

 .שיבנו את האמצעים

איזה כלים , נבחן מה אתה רוצה להשיג בעזרת המדיום האינטרנטי, ניפגש איתך Click Marketing-ב
נטמיע , חשוב מכל. נה אותם בצורה נכונה וכיצד נאפשר לך הפעלה עצמאיתאיך נב, צריך ליצור

 .כי השיווק באינטרנט הינו תהליך שאינו פוסק, ביצועיםומדידת  עצמאיים לעדכוןתהליכי עבודה 

, מודעות בגוגל, ציוצים בטוויטר, שיווק באמצעות ווידאו, אם עדיין לא ברור לך כיצד מונחים כבלוגים
 .כנראה שעדיין לא נפגשנו, חברתיות ועוד יכולים לקדם את עסקך שיווק ברשתות

  אתה מוזמן ליצור קשר בכל עת 
  אילן משיח

Uilan.clicks@gmail.comU  
054-2092841 

  יוסי עזרא
Uezra.yossi@gmail.comU 

054-4232742 

  

http://www.clickmarketing.co.il/�
mailto:ilan.clicks@gmail.com�
mailto:ezra.yossi@gmail.com�
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 הקדמה
, גדולות וקטנות, מהחברות ורבים תאוצה תופס הגדלים מכל עסקים ידי על הנכתבים הבלוגים זרם
 . בבלוג הטמונים העסקיים היתרונות את הפנימו כבר

נציג בלוג  .נתחיל דווקא מהסוף. במדריך זה נתמקד בהכנת בלוג עסקי ונבחר דרך חדשה לבנותו
מעבר לסיפוק , סייםנלאחר ש. ואז נשחזר אותו צעד אחר צעד, ות שנגדירהעונה לדרישות שיווקימוכן 

 .רזי יצירת הבלוג שולט בכל השאת התגל, קורם עור וגידיםך ידבלראות את מעשי 

 .לא יהווה עוד בעייה למידותיךתפור החדש הכנת בלוג , למעשה

 ?הבלוג מהו

 מכתבות הבנוי אתר מתאר המונח. שתר יומן ופירושו Web Blog המילים מצירוף גזור בלוג המונח
)Posts (כרונולוגית ומאורגנות זמן מדי המתעדכנות, קצרות לרוב. 

 כלי -עסקיאו  והפצת מידע דיעות, אישי יומן של תערובת -פרטי :מטרות שתי לשרת יכולים בלוגים
 .שיפור תדמית ועוד, השגת לקוחות, לשמירת קשר

 ?עסקי בבלוג התועלת מה

 להעלאת כזירה משמשו מאתר להבדיל. לקוחות עם לתקשר "לא רשמית" רךדהבלוג הינו  •
 מיידית תגובה לקבל מאפשר הבלוג .רשמי אתרלמתאים  תמיד שלא מידע או רעיונות, דיעות

 .רב ערך) Data mining(ולכרות מהם מידע  מהקוראים
 במעצבים תתלו ללא עצמאי באופן להעשות יכולים והפרסום הכתיבה, האחסון, הבלוג הקמת •

 .לחברה אינטרנטית נוכחות ליצירת ומהירה זולה טיבהנאלטר והוא ומתכנתים
רשימת תוצאות החיפוש והבלוג יכול מנועי החיפוש וגוגל בראשם מקדמים בלוגים ב, כיום •

 .לשמש תחליף לאתר או לעזור בקידום אתר החברה
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 לפני שמתחילים
חשבון מאפשרת שימוש בסט היצירת . בון בגוגללפתוח חש רצויעבור יצירת בלוג בבלוגר של גוגל 

  .תמונות ועוד, ניהול מסמכים, תאריכון, Gmailחשבון אימייל : נרחב של כלים כגון

 

 
 פתיחת חשבון גוגל

 :אם לא בצע את השלבים הבאים. חשבון גוגל עבור לשלב הבא ךאם ברשות

 Uhttp://www.google.co.il/accountsU: בכתובתפתח את הדפדפן  .1
 הקש על צור חשבון חדש הנמצא מתחת לחלונית ההרשמה .2
 כל השלבים עד לקבלת אישור הרשמה בצע את .3

 
 
 
 

 הרשמה לחשבון גוגל – 1.2תמונה 

 

 

 

http://www.google.co.il/accounts�
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 התוצאה הסופית. הבלוג
נלמד על הכלים התהליך  תוך כדי .הבלוג הראשון שלךראה ינתחיל מהסוף ונראה איך , כפי שהובטח

   ?לשלב אותם בבלוגנסביר מדוע ואיך השונים ו
 Uhttp://yourfirstnewblog.blogspot.comU: ניתן להציג את הבלוג בכתובת הבאה

  

 

  

 

כותרת 
 ממותגת

דפים 
 נוספים

רקע לפי 
 הבחיר

 טים'גאדג

 מידע נוסף לקורא וידאו ועוד, תמונות, כתבות

פרטים על 
 הכותב

http://yourfirstnewblog.blogspot.com/�
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  מטרותההצבת  1שלב 
, ערוץ לטיפוח הקשר עם הלקוח, ככלי מכירות, כערוץ מידע, רבות בלוג יכול לשמש למטרות שיווקיות

בהמשך נשלב בבלוג כלים שיעזרו לנו , במדריך זה נציב שלוש מטרות שיווקיות. חיזוק המותג ועוד
 :להשיג משימות אלו 

  תובנות ולאסוף ללקוחות להקשיב •
, לרעיונות שתעלה דרך הבלוג תוכל לנהל שיחה לא פורמאלית עם לקוחותיך שבה הם יגיבו

  .ויציעו הצעותינהלו  שיחה ערה ביניהם 
 

  הקשר את ולהעמיק אמון לבנות •
שמעניינים את הקוראים הבלוג מתאפיין בכתיבה אישית על נושאים ,כדי להוסיף לאמינות

 .מזוהים בשמם ובתמונתםהכותבים  הכתבה עומד כותב או מאחורי. ואינו בעל אופי מכירתי
 

  מכירות םולקד מידע להפיץ •
ננצל אותם להעברת מסרים . מעבר למילה הכתובה הבלוג מאפשר הכנסת מדיות נוספות

 .לקוחות פוטנציאליים נמענים ורשימתוגם ככלי לאיסוף 
 

  קידום החברה במנועי חיפוש •
בלוגים הינם דרך נוספת  .קידום אתרים הינו תחום עולה וחשוב במערך השיווק של החברה

 .או להגדלת החשיפה שלה במנועי החיפושלקדם את אתר החברה 
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 רישום 2שלב 
 

 .Uwww.blogger.comU: פתח את הדפדפן והקש. נתחיל ברישום הבלוג. צוללים למיים העמוקים

 
 

  

  
בצד " כניסת משתמש"בדף שנפתח הקש על כפתור 

 שמאל למעלה

 
 ךרשום את שם המשתמש והסיסמא של

 2' ם עדיין לא פתחת ראה עמא(גוגל ב
 )כיצד לפתוח חשבון בגוגל

 

  
רשום את שמך ובחר את השם 

 שיוצג בבלוג ואחר כך המשך

 אל תשכח לאשר את תנאי השרות 

עיקר כוחו של הבלוג , זכור
אל תסתתר , בהיותו אישי

 מאחורי כינויים

 

http://www.blogger.com/�
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 היציר 3שלב 
 

 .בלוג קורם עור וגידיםההגענו לשלב שבו 

 

  

 לחץ ליצירת הבלוג  בחר את הנושא וכתובת הקישור של הבלוג 

  בחר תבנית מתאימה 

 )כ"תמיד תוכל לשנות אח(       

  מוכןקליק נוסף והבלוג 

וודא שהכתובת  -בדוק זמינות
 .שבחרת אינה תפוסה

אל דאגה כתובת הדומיין אינה 
קבועה תמיד תוכל לשנות או 

 .לרכוש שם דומיין משלך

 נתעלם ממספר אפשרויות
מתקדמות נוספות במסך זה 
ונעבור ישירות לכתיבת הבלוג 

 )נחזור אליהן בפרקים הבאים(
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 בהכתי 4שלב 
   .טקסט ותמונה לפרסום לפוסט הראשון שלנו, נכניס כותרת

  

 הוסף תמונה

 בחר צבע לכותרת

 הגדל את פונט הכותרת

בכל שלב תוכל לצפות 
בבלוג בעזרת אחד 

 פתורים אלהמשני כ
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  .י הוספת קישור לוידאו שהעלית ליוטיוב"ניתן להוסיף בקלות וידאו ע

 

  
הכנס לסרטון שלך ביוטיוב  ולחץ על 

 הנמצא מתחתיו בצד ימין  Embedהכפתור 

  
י הקשה משולבת "העתק את קטע הקוד שהופיע ע

 או קליק ימיני בעכבר והעתק CTRL+Cשל 

  
הכנס לרשומה חדשה בבלוגר ובחר 

 HTMLלהציג אותה בתצוגת 

  
או קליק ימיני ) CTRL + V(את הקוד שתול 
 שמור ופרסם את הרשומה. והדבק

  
בחר , הסר סימון מתיבות הבחירה
 צבע לרקע הנגן וגודל הסרטון
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 הגדרות 5שלב 
.זה הזמן להתחיל להגדיר את הבלוג לפי המטרות שהגדרנו בשלב ראשון  

 

 

 הוסף כותרת למאמר

הוסף תוויות שיעזרו 
 במציאת המאמר ברשת

אפשר לגולשים 
 להגיב על המאמר

 הוסף סרטון וידאו



 -ויות שמורות לכל הזכ
 12 

 .5בתהליך דומה כמו בשלב  "צור קשר"או " אודות החברה"גון סף דפים נוספים כהו

 
 .נתאים את ההגדרות לצרכינו ונתחיל מלשונית מידע בסיסי

 

 יצוא ומחיקה של הבלוג\יבוא כלי הבלוג

 עדכן את שם הבלוג\שנה   כותרת

 הוסף תיאור קצר של הבלוג ומטרתו   תיאור

 אתה מעוניין בחשיפה מקסימלית -כן ?לנוש לרשימות שלך הבלוג את להוסיף האם

 אתה מעוניין בחשיפה מקסימלית -כן ?שלך הבלוג את לאתר החיפוש למנועי לאפשר האם

 כן ?שלך בבלוג מהירה עריכה להציג האם

 מאפשר לקוראיך להפיץ את הבלוג, כן ?ל"בדוא רשומות קישורי להציג האם

 לא ?בלבד למבוגרים תוכן
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 ).דומיין(את כתובת הפוסט או לבחור לרכוש שם תחום מותאם משלך  כאן נוכל לשנות

 

 .כעת תוכל לקבוע את פורמט התצוגה של הפוסטים

 

 מספר הרשומות שיופיעו בעמוד הביית ימים בדף הראשי \רשומות  X  היותר לכל הצג

 תצוגה בחר פורמט  תאריך כותרת פורמט

 ט תצוגהבחר פורמ ארכיון אינדקס תאריך פורמט

 בחר פורמט תצוגה פורמט חותמת זמן

 GMT+02:00בחר איזור זמן ירושלים  איזור זמן

 עברית שפה

 השאר ללא שינוי המר שורות חדשות

 האם לאפשר כותרת לפוסט, כן כותרת שדה הצג

 הוספת קישורים נוספים לפוסט. לא קישור שדות הצג

 HTML-מאפשר עריכה ב, כן   ציפה כיוון אפשר

 ללא שינוי  רשומה תבנית
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 ).להקשיב ללקוחות -המטרה הראשונה שלנו בבניית הבלוג(נגדיר את אופן הופעת התגובות 

 

 את כל התגובות הצג תגובות

 אתה מעוניין לשמוע כמה שיותר, בחר בכולם ?מי יכול להגיב

 תגובות יופיעו בתחתית הבלוג. למטה מיקום טופס תגובה

 הכותרת שתופיע מעל התגובות. ישנן תגובות תגובות לרשומותברירת המחדל של 

 בחר הצג קישור חזרה

 עקוב אחרי קישורים למאמר באתרים אחרים ברירת המחדל של הקישורים הנכנסים 

 בחר פורמט זמן פורמט חותמת זמן של תגובות

 הוסף טקסט אוטומטי לשולחי התגובה הודעת טופס תגובה

 התגובות יופיעו ללא צנזורה שלך. אף פעם ניהול תגובות

 אינך רוצה להקשות על המגיבים. לא ?האם להציג אימות מילה עבור תגובות

 לא ?האם להציג תמונות פרופיל של תגובות

 תגובה נכנסתכל תרצה לקבל הודעה על  ,כן דואר אלקטרוני להודעה על תגובה
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 .תקשורת עם הבלוגדרכי נגדיר 

 

 רשימה נבחרת של מכותביםשלח את הבלוג ל למשלוח בלוג כתובת
 פרסום מרחוק באמצעות דואל כתובת לפרסום רשומות בדואל

 פרסום באמצעות נייד התקנים ניידים
 

 .י כל הקוראים"לעדכן את הבלוג ונאפשר לבלוג להראות ע בחברהנאפשר לעוד אנשים 

 

 ספיםהוסף דואל של כותבים נו, להרשאה כותבי הבלוג
 אפשר לכל אחד לראות את הבלוג קוראי הבלוג
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 עיצוב 6שלב 
 

 .נתאים את עיצוב הבלוג לתדמית החברה על ידי בחירה במעצב תוכניות

 

 .לא לשכוח ללחוץ על יישום בבלוג בכותרת בצד שמאל .נבחר אחת מהתבניות

 

 .ונבחר יישום בבלוג נשנה את תמונת הרקע
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 .וניישם בבלוג טורים שלושהשל ותבנית > פריסת גוף > נבחר פריסה מימין מהתפריט 

 

 .וניישם בבלוג תרת התחתונהועדכן את הכנבתפריט הפריסה 

 
 .ונאשר פיקסלים 960-נשנה ל, הבלוג כרצוננו בבחירת התאם רוחב ונתאים את רוחב

 
 .לכל סוגי התצוגהפיקסלים כדי שיתאים  1024מומלץ שרוחב הבלוג לא יעלה על 
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 .הנמצא בכותרת העליונה Bloggerנחזור להגדרות על ידי בחירת חזרה אל 

 
בהגדרות נבחר בלשונית עיצוב

 

בחר לערוך את כותרת הבלוג   
 י לחיצה על הצג"ע

מהמחשב או העלה תמונה 
 הפנה לכתובת אינטרנט

בחר באפשרות להשתמש 
 בתמונה במקום כותרת ותיאור
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 :לאחר הכנסת הכותרת כך נראה הבלוג

 
> אם אתה מעלה תמונה שהכנת שים לב שהרוחב יתאים להגדרת הרוחב שהגדרת בתפריט פריסה 

 .)פיקסלים 960במקרה זה (רוחב 
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 טים'גאדג 7שלב 
 

טים 'אל הגאדג .נרצה להוסיף בצידי הדףהינם יישומים נוספים אותם ) בעברית חפיץ(טים 'גאדג
 .ט לפתיחת חלון ההוספה'מגיעים מלשונית העיצוב ובחירה של הוסף גאדג

 
לחץ על הפלוס כדי להוסיף 

 ט המתאים לך'את הגאדג

ט מהמסך 'בחר הוסף גאדג
 המרכזי
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 .טים כדי לסדר אותם בצידי הדף'גרור והשלך את הגאדג

 

 ט'י להכניס את ההגדרות המתאימות לכל גאדגלחץ על ערוך כד

 

הכנס , אל תעמיס אלמנטים
טים שישרתו את הקוראים 'גאדג

 . הפוסטים כגון רשימת

טים שישרת את 'הוסף גאדג
מטרותיך השיווקיות כגון משאל 

 .לקוחות או הרשמה כמנוי
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 :טים מומלצים'רשימת גאדג

 

  קישורים רשימת
 .קשר את הבלוג לאתר העסקי למשל. שימה של האתרים המועדפים עליךר

  תוויות
 .לניווט מהיר של הקורא .תוויות הרשומות בבלוג שלךהכל  רשימת

  ליצירת מנוי קישורים
 .ליצירת מאגר לקוחות פוטנציאליים. צעות קורא הזנותהרשמה כמנוי לבלוג באמ

 פרופיל
 .להעמקת הקשר האישי עם הלקוחות. הצגת מידע עליך

 ארכיון הבלוג
 .עוד מידע מכירתי להעמקת הקשר עם הלקוח. רשימת המאמרים הקודמים

 משאל
 .מקור חיוני למידע עסקי. סקר מבקרים

 תמונה
 .תמונת מוצר או כל קידום מכירות אחר, נרניתן להוסיף ב. הוספת תמונה

 טקסט
 .מספר מילים על מטרות הבלוג לנוחתים החדשים. הודעת פתיחה

 תיבת חיפוש
 .לאפשר חיפוש בבלוג או בקישורים שהוגדרו

 קוראים
 .יוצר תחושה של מועדון לקוחות וקשר אישי. מציג את רשימת העוקבים



 -ויות שמורות לכל הזכ
 23 

 ושליטה ניהול 8שלב 
 

 .כון וניהול הרשימות נערוך מתוך מרכז השליטהאת תהליך עד

 

 ניהול ועדכון הפרופיל האישיאזור   

לשינוי ועדכון הפרטים של החשבון 
 ופהרטים של כותב הבלוג

 אזור ניהול הרשומות
 הכנסת רשומות חדשות •
 עריכת רשומות •
 הגדרות •
 עיצוב •

 אזור תמיכה

 אפשרויות מתקדמות של כלים ותמיכה

 אזור מעקב קריאה

 למעקב אחר בלוגים מעניינים או עדכונים
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 לסיכום
 

. אם תרצה להעמיק בנושא לפניך עוד דרך רבה. בשמונה שלבים פשוטים כך נראה הבלוג שיצרנו
 :תוכל לעשות זאת בעצמך או לפנות אלי לעזרה בכתובת הבאה

lick MarketingC :Uilan.clicks@gmail.comU 2092841-054 

 .לך לעזר שהייתיבתקווה 

 אילן

  

mailto:ilan.clicks@gmail.com�
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  רותייעוד מש
 

Click Marketing  מספקים את השירותים הבאיםלעסקים מכל הגדלים ומתמחים בשיווק באינטרנט: 

 בניית אתרים •

 הכנת בלוגים •

 Facebook-הקמת דפי אוהדים ב •

 YouTube-הקמת דך חברה ב •

 של וידאו מכירותהכנת והעלאה  •

 יצירת קמפייני דיוור אינטרנטי •

 )PPC(הכנה וליווי של פרסום ממומן ברשת  •

 ליווי והדרכה בכניסה לרשתות חברתיות •

 ...ועוד •

 

 :לקדם את עסקך דציכפנה אלינו ונספר לך או לא רואה תוצאות מספקות , אם אתה עדיין לא שם

 םיילאיצנטופ תוחוקל גישהלו תוינפ רוציל •

 הנוכחות והמודעות לעסק תא לידגהל •

 תורישי תוריכמב עייסל •

  םימייק תוחוקל רמשל •

 ...ועוד •
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 :טנרטניאב קווישה לש תויורשפאההכנס למצגת המצורפת וצפה בעולם 

 
Upost.html-http://www.clickmarketing.co.il/2010/09/blogU 

 

 

 Uwww.clickmarketing.co.ilU: הכנס לאתר םיפסונפרטים ל

 UIlan.clicks@gmail.comU  Uezra.yossi@gmail.comU: שלח לנו אימייל

 054-4232742 ארזע יסוי וא  054-2092841 ןליא :וישכע רשקתה וא

 

 

http://www.clickmarketing.co.il/2010/09/blog-post.html�
mailto:Ilan.clicks@gmail.com�
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