
מאת אריק נבון ויגאל קאופמן

הכללים שאתה חייב לדעת לפני  10

שאתה בונה אתר אינטרנט

או אלה הטעויות שלא כדאי לך לעשות כשאתה בונה אתר  

אינטרנט
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הכללים שאתה חייב לדעת  10

לפני שאתה בונה אתר אינטרנט

או אלה הטעויות שלא כדאי לך לעשות כשאתה בונה אתר  

אינטרנט

אריק נבון ויגאל קאופמן: מאת
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...במדריך הזה תלמד על

מהם הדברים שכדאי לך לדעת לפני שאתה בונה את האתר

לקבוע בדיוק מה אתה רוצה מהאתר שלך1.

מחקר מקדים כדי שהאתר שלך יקלע בול לפוני2.

הכנת תכנית אתר3.

בחירה מושכלת של מערכת מתאימה לאתר ובונה אתרים מתאים4.

פיקוח על התהליך5.

מחירה של קמצנות6.

מחירה של חובבנות7.

חשיבותו של הטלפון הסלולרי8.

מהירות מנצחת.   9

ייעוץ שווה זהב טהור. 10
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:כהקדמה אנו רוצים להזהיר מראש

המדריך נכתב בלשון זכר כי זה ממש נוח לנו אבל הוא מיועד לשני  

.המינים באותה המידה בדיוק

אנחנו מתנצלים מראש על  , עוד משהו שדי חשוב לנו להבהיר

גם נפלטים לנו  , אולי שגיאות פה ושם, השפה הלא מדויקת לפעמים

אז קבלו מאתנו  , ביטויים שיש כאלה שלא מרגישים איתם בנוח

אנחנו כותבים  , אין לנו כוונה לפגוע באף אחד, התנצלות מראש

תמיד בגובה העניים ממש כמו שאתם מצפים מאתנו לדבר אליכם  

ולא כמו קרייני חדשות בקול ישראל ואם בכל זאת יש מישהו שלא  

מוכן לקבל את ההתנצלות מראש וששגיאת כתיב היא כל כך  

,מהידע המאוד מאוד חיוני שיש במדריך הזהאפילו יותר , חשובה לו

.פשוט אל תקרא אותו ושכח מאתנו, לא נורא אתה לא חייב לסבול

המדריך הזה נכתב על סמך ניסיון עבודה עם מאות לקוחות  

אחד הדברים המעניינים שראינו במהלך העבודה שאחוז , עסקיים

גדול מהלקוחות שגייסנו הם לקוחות שהיו בטוחים שהם בונים את  

הייתה להם תקווה  , הנוכחות האינטרנטית שלהם בצורה נכונה

לידיםשהושקעו בה אלפי שקלים תספק , שהמערכת הזאת

.אבל בסוף זה לא קרה, איכותיים לעסק שלהם

בהרבה מהמקרים שנתקלנו בהם התקוות התנפצו והתכניות ירדו  

לטמיון כי הנכסים הדיגיטליים שהוקמו עבורם לא סיפקו את 

.התוצאה הרצויה וגרמו ברבים מהמקרים לתסכול ומפח נפש

אתה תמצא במדריך הזה את כל מה שאתה צריך לדעת ולעשות  

צעד אחרי צעד  כדי שגם לך יהיה אתר אינטרנט שממלא אחר  

. להביא לך עוד לקוחות משלמים לעסק שלך, היעוד שלו
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?מי אנחנו

בעל ניסיון , יזם סדרתי בעצמו, פיתוח שיווקי ועסקיהוא יועץ יגאל קאופמן 

באירופה  , בארץמיזמים עסקייםבהקמה וליווי שלשנים15של מעל רחב

תכניות ניסיון רחב ומקיף בליווי עסקי משלב הרעיון ועד ליישום בעל , ובסין

.שיווק בפועל

מטרות ויעדים ומימושם לעסקים  תכניות בכתיבת , בעל ניסיון בליווי יזמים

.רווחיים בפועל

,  בגיוס, שנים בהקמת מערכי מכירה טלפוניים במגוון עסקים4עסק במשך 

.שיפור ואימון מוקדי מכירות טלפוניים, הכשרה

השנים האחרונות התמחה בפיתוח אסטרטגיות שיווק בגוגל ופיתח  5ב 

.שיטת קידום ייחודית בגישה חדשנית לגיוס לקוחות משלמים לעסקים

.ל משותף"ומשמש בה כמנכרשת'תייסד את תפוס 2016ב 

מקיף וכולל , אישי רחבבכיר בעל ניסיון שיווק ומכירות יועץ הואאריק נבון 

עסק לעסק ומכירות  , בתחום המכירות פנים אל פניםשנים20של מעל 

מילא את כל שרשרת  , מהמובילות בארץ ובעולםבחברותטלפוניות

מתוכם ארבע  ,התפקידים החל מאיש מכירות שטח ועד למנהל מכירות ארצי

.הכשרה והדרכת אנשי שיווק ומכירה, שנים מהנות של ליווי

אינטרנט ושירותי קידום  חברה לבניית אתרי ייסד2009בשנת 

.ל ובעלים"ושימש בה מנכאתרים

בתחום ניהול מדיה חברתית ושיווק  השנים האחרונות 8התמחה במשך 

.ברשתות החברתיות

מתוך הכרת התחום הרחב של השיווק הדיגיטלי באינטרנט וצרכיהם  

בשנת " רשת'תתפוס "שלהרעיוןהמיוחדים של העסקים הקטנים התפתח

.ל משותף"ומשמש בה כמנכרשת'תייסד את תפוס 2016

catch"רשת'תמה זה תפוס  the net "?

.אנו מתמחים בשיווק על כל המרכיבים שלו בעולם העסקי החדש

ניהול שוטף, יישום והקמה, אסטרטגיה, תכנון, הדרכה, ליווי, יעוץ

של כל מה שהעסק שלך צריך כדי לפרוץ קדימה ולהצליח

.הכלי שמביא מתעניינים לעסק שלך-שיווק

.לעסק שלךמה שהופך את המתעניינים ללקוחות משלמים כסף -מותאמת לעסק שלךמכירה 

.מה שגורם ללקוחות שלך לקנות עוד ולהביא לך עוד לקוחות-ניהול לקוחות

לחץ כאן? רוצה לדעת עוד
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?אני צריך בכלל אתר אינטרנט, רגע אחד

,הרבה פעמים אני שומע את השאלה הזאת

:אז התשובה לשאלה הנפוצה הזאת מאוד פשוטה

אתה בטוח לא צריך מקום  , אתה כבעל העסק בטוח לא צריך אתר אינטרנט

את , את השירותים שלך, ברשת שמציג את הפתרונות שאתה מציע

לך גם לא ישנה שאתר האינטרנט שלך יהיה מעוצב ושכל  , המוצרים שלך

חווית  ' המבנה שלו יהיה ידידותי וקל לשימוש מה שניקרא בשפה המקצועית 

...לך גם לא ישנה הניסוח של הטקסטים והאם יש הנעה לפעולה' , משתמש

!לך כבעל עסק אין מה לעשות עם אתר

עבור מאות אלפי מחפשים בחודש אתה בכלל לא , אם אין לך אתר, זאת אומרת

.קיים
עם בעל מקצוע או חברה בתחום  באינטרקציהנניח שאתה כבר : נקודה חשובה נוספת

בגלל שפע המידע שהביאה מהפכת  ( כמו אותה חברת לוגיסטיקה והובלה)מסוים 

אבל הנתונים  איתךאני לא יודע מה )האינטרנט ובמיוחד המדיה החברתית סביר מאוד 

שנאספים יום יום מהרשת מצביעים על כך כי הרוב המוחלט של הגולשים מתנהגים כך  

אבא  "האם יש לה ? שלפני שתסגור עסקה תלך לבדוק מי היא החברה או העסק( היום

".ואימא

?אתר מסודר? מה תחשוב על חברה או עסק שאין עליו מידע זמין ונוח

?אתה? מי רוצה לעשות עסקים עם חובבן,  חובבנות: המחשבה בדרך כלל היא

:המסקנה המתבקשת

הלקוח הפוטנציאלי שלך צריך שיהיה לך אתר אינטרנט מקצועי וזמין כדי  

להרגיש בטוח בבחירה שלו
חברה רצינית אתה לא יכול להרשות לעצמך לא להחזיק אתר  /יזם/לכן כבעל עסק

!מקצועי וראוי

בא נחשוב רגע על מצב  שקורה יום יום כל יום 

נניח לדוגמה אתה מחפש חברה  , אלפי פעמים

איפה  , שתספק לך שירותי לוגיסטיקה והובלות

שם  , סביר שבגוגל? הכי סביר שתחפש אותה
דפי נחיתה  /אתרים/יעלו לך מספר אפשרויות

.שיראו לך כאפשרות טובה
חברה שוויתרה על אתר  /מה קורה לעסק

!עבורך היא בכלל לא קיימת? אינטרנט
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מה כדאי מאוד שתדע לפני שאתה בונה את האתר

כמו כל דבר טוב שאתה כבר בטח עושה כדי להפוך את העסק שלך לסיפור  

.הצלחה בטח תכננת לבנות או כבר בנית אתר אינטרנט

זהו צעד חיוני ובעולם העסקי החדש אתה לא יכול להרשות לעצמך לא 

.להיות בעלים גאה של אתר אינטרנט יפה ומושך

?האם האתר שלך באמת מספק לך את התוצאה שצפית לה, השאלה היא

אם אתה לא מקדם את האתר שלך בשיטות קידום אורגניות וממומנות יש  

.סיכוי סביר מאוד שהאתר שלך גורם לך לתסכול

,עכשיו שמע

!זאת באמת לא אשמתך

מה ? האם לפני שלקחת בונה אתרים  ידעת מהו הקונספט של העסק שלך

מחקר מילות  , סקר מתחרים, עשית סקר שוק? מי הלקוח שלך? הבידול שלך

הצבעים ? מה הקו העיצובי? בדיקת נפחי חיפוש בענף שלך? מפתח וביטויים

האם הטקסטים שנכתבו באתר הם  ? האם היה לך מסר שיווקי מוכן? והמיתוג

, י כל הנתונים שאספת"האם לקחת יועץ מומחה שיכוון אותך עפ? שיווקיים

רוב ? ומה עם חווית משתמש מעולה? בנית והבאת לידי ביטוי באתר שלך, כתבת

!הסיכויים שלא

סביר מאוד  , הוא לא מומחה לשיווק, בונה אתרים הוא מומחה לבניית אתרים

יש סיכוי גדול שהוא גם לא גרפיקאי או מעצב  , שאין לו מושג בקידום ובפרסום

.מקצועי שיודע לקלוע בול
אבל אתה מסתפק בידע  ₪  3,500,000דמיין לעצמך שאתה הולך לבנות וילה ב 

מהנדס בניין  , והניסיון של קבלן הבניין ומוותר על התכנון והייעוץ של האדריכל

,  אני יוצא מתוך נקודת הנחה שלא תעשה שטות כזאת, ומעצבת פנים

...אז בא ניגש לעניין......?נכון

יש סיכוי גבוה שבונה האתרים שלך 

ביצע עבורך את כל המכלול שקשור  

לבניית אתר מרצונו החופשי ומתוך  

ניסיון לחסוך לך למרות שאין לו  

מושג בדבר וחצי דבר מעבר לבניית  

:והנה ההסבר, אתרים
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דע בדיוק מה אתה רוצה–הכלל הראשון 

לפני שאתה הולך לבנות אתר אינטרנט של אלוף עולם במשקל כבד  

:קח לך דף ועט וכתוב לך באופן ברור, עצור רגע, בענף שלך

מה הציפיות שלך מהאתר שתבנה ואיך העסק שלך יבוא לידי  •

.ביטוי באתר כשהגולש יכנס אליו

אתר תדמיתי שייתן מידע על  ? איזה סוג של אתר אתה רוצה•

אולי אתה רוצה חנות אינטרנטית שגם  ? העסק שלך לגולש

אולי כדאי לך לבנות אתר מידע  ? מוכרת מוצרים על אוטומט

זה רעיון  , רחב שמתייחס לכלל ההיבטים המקצועיים בענף שלך

.ממש טוב אם יש לך רצון למצב את עצמך כמומחה

?או אתר לחברי מועדון בלבד? האם האתר יהיה ציבורי ופתוח•

למה ללקוח הפוטנציאלי שלך , אני אסביר? מהו הבידול שלך•

זאת שאלה  ? כדאי לרכוש דווקא ממך ולא מהמתחרים שלך

איך הבידול  , חיונית שהתשובה אליה היא בעצם הבידול שלך

?שלך יבוא לידי ביטוי באתר שלך

אם כן איך הוא יבוא לידי ביטוי  ? האם המיתוג שלך נקבע כבר•

איך הם מספרים את הסיפור של העסק  ? בחרת צבעים? באתר

?שלך

אימהות  ? מי הוא קהל היעד שאתה רוצה שיגיע לאתר•

?אולי גמלאים? בני נוער? לתינוקות
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בונים על סמך מחקר–הכלל שני 

הכלל השני  , לאחר שקבעת מה אתה רוצה

שאתה חייב לקחת בחשבון קשור למה  

.שקורה בשוק שבו העסק שלך נמצא

בשלב הזה עליך להבין את השוק ולערוך  

.מחקר מקיף במספר רבדים

הבדיקה הזאת היא  –מחקר מילים וביטויים 1.

בעצם היא  , אולי הבדיקה החשובה ביותר

תספר לך איזה מילים וביטויים מקלידים  

במנועי חיפוש אותם לקוחות הפוטנציאלים  

.שיכולים להפוך ללקוחות שלך
מה  , בדיקה של הפעילות האינטרנטית של המתחרים שלך–סקר מתחרים . 2

מה הנקודות החלשות אצל המתחרים שאותם  ? איך הם מקדמים? הם עושים

זהו צעד חיוני לבנייה של אסטרטגיית שיווק נכונה שתשפיע על  ? תוכל למנף

.הצלחת האתר שלך להיות אטרקטיבי למרות התחרות

מהו נפח החיפוש  ? מי השחקנים החזקים? מה גודל השוק–סקר שוק . 3

איזה  ? איזה אלטרנטיבות יש למוצר או לשרות שלך? והתנהגות הגולשים בענף

?פלח שוק אתה רוצה לעצמך

?מי הוא הלקוח האידיאלי שאתה רוצה כלקוח שלך–? מי זה הלקוח שלך. 4

אתה לא יכול למכור הכול לכולם: חשוב לזכור 

לאחר ביצוע המחקר יהיו לך בידיים כל הנתונים בצורה מאורגנת  

על סמך נתונים אלה בלבד אתה הולך לבנות את האתר  , ומסודרת

!שלך

אתר אינטרנט הוא כלי  , עכשיו אתה מבין שאתר לא מאלתרים מהבטן

.אם רק מתכננים ובונים אותו נכון, שיווק רב עוצמה 
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בונים תכנית אתר–הכלל שלישי 

עכשיו כשיש לך את כל הנתונים לבנות אתר מוצלח הגיע הזמן להכין  

תכנית שתתייחס לכל הנתונים ושתפרט לבונה האתרים איך כל 

החולשות שגילית אצל  , האווירה, הבידול, החזקות והיתרונות

הלקוחות הפוטנציאלים שלך /הרצונות של הגולשים שלך, המתחרים

.יבוא לידי ביטוי בכל הרבדים בבניית האתר

.במבנה הדפים שחייב להיות פשוט ברור•

.מילות המפתח, תיאורי דפים, בהגדרות של דפי האתר•

.בכותרות הראשיות ובכותרות המשנה של כל דף•

.במבנה התפריט על כל מרכיבים שבו•

.בעיצוב ובחירת צבעים נכונה•

.בטקסטים שמטרתם להניע לפעולה את הגולש לרכוש דווקא ממך•

.בנגישות האתר לביצוע פשוט של פעולות•

מכיר את התחושה כשאתה מגיע לאתר אינטרנט שיש בו את 

המוצר שחיפשת במחיר שמתאים לך אבל לוקח לך דקות ארוכות  

להבין איך בכלל ניתן ליצור קשר עם בעל העסק כדי לקבל הצעת  

אל תעשה את זה  –מצוין ? נכון שזה מעצבן אותך, מחיר או לרכוש

!ללקוחות שלך

בשפה המקצועית קוראים  

אפיון אתר: לתהליך הזה 

והחשיבות שלו לאתר היא  

בדיוק כמו החשיבות של  

תכנית אדריכלית והנדסית  

.לווילה שאתה בונה

בשלב הזה יש לך את הכלים  

אז  , להבין איך בונים אתר

....  בדוק את עצמך
10
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בוחרים כלי ביצוע ובנאי ממושמע–הכלל הרביעי 

.אתה יודע מה אתה רוצה ויש לך תכנית, ברכות

השלב הבא הוא לקבל החלטה על איזה מערכת האתר  

השיקולים העיקריים שאתה צריך , שלך צריך להיות בנוי

:לקחת בחשבון הם

של  האתר חייב להיות מותאם בשלמות לאלגוריתם •

זהו אחד מתנאי הבסיס  , גוגל ולמגמות העדכניות בשוק

.הראשון בגוגליתקדם לדף כדי שהאתר שלך 

ישנם מקרים  , בביצועיםמוגבל בחר מערכת קוד פתוח ולא תהיה •

רבים שבעלי עסקים בוחרים במערכות פנימיות שפותחו בחברות  

העוסקות בבניית אתרים וביום שהם מחליטים להחליף ספק הם 

מגלים שהפרידה מהספק היא גם פרידה מהנכס האינטרנטי  

רוב הספקים החדשים לא יהיו מוכנים לעבוד על מערכת  , שלהם

לא מוכרת מה שמאלץ את אותם בעלי עסקים לבנות שוב אתר  

גם כאן אתן לך  . אינטרנט חדש ולבזבז עוד כמה אלפי שקלים

כולן טובות ולכולן יש , עצה מניסיון והתעסקות עם מספר מערכות

בסופו של דבר המערכת שניצחה והמומלצת  , יתרונות וחסרונות

.קח אותה ולא תצטער, WordPressמבחינתנו היא 

שוב אם  , האתר חייב להיות קל לתפעול ומוכר לרוב נותני השירות•

.תחליט לנהל אותו בעצמך או להחליף ספק זה לא יתקע אותך

בחר בונה אתרים שיודע לעבוד  

על המערכת שאתה מעוניין בה 

שמסוגל לקבל תכנית  , ולא ההיפך

ולמלא אחר  ( אפיון אתר)אתר 

.הוראות התכנית בלי לחרוג מהם

לפני שאתה מוסר פרויקט כזה  

רצוי לחתום על הסכם ברור עם  

.בונה האתרים שלך 
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פיקוח על התהליך–הכלל החמישי 

,הבנת נכון, כןכן 

,בסוף זאת רק האחריות שלך

לדאוג שהאתר שלך נבנה בדיוק לפי התכנית ולא , לדאוג שכל התהליכים יבוצעו

.מבוצעים בו כל מיני דברים שלא בידיעתך

הראה לו את  , שב עם בונה האתרים שלך( בפעם השנייה)המלצה חמה 

שאל אותו אם יש בעיה כל , התכנית ובקש ממנו לעמוד בכל פרטי התכנית

?שהיא עם איזשהו סעיף בתכנית

כדי למנוע  סעיףסעיף , סכם אתו הכול בכתב בצורה ברורה, במידה ואין בעיה 

אם מדובר בבונה אתרים מקצוען לא תהיה לו שום בעיה  , אי הבנות בהמשך

.לעשות את זה

?ומה אם כבר בנית אתר

דרוש  , על סמך מה הוא בנה לך את האתר, דרוש ממי שבנה לך את כל הפרטים

האמת שזה מידע מצוין שיכול  , שישלח לך את אפיון האתר ואת ממצאי המחקר

אל תתבייש לבקש מידע  , מאוד לסייע לשיווק של העסק שלך בלי קשר לאתר

...ששילמת עליו כחלק מהתשלום על אתר האינטרנט שלך

!בונים אתר כדי שימלא ייעוד מסוים ולא לפי תחושות בטן

תראה באמת שאין לנו כוונה לבאס אף אחד אבל 

המציאות בשטח היא לא טובה ולכן כדאי מאוד  

.שתבדוק ותלמד לפני שאתה פועל

הרבה פעמים לתקן עולה הרבה יותר מלבנות  

.  הוןכך שהטעויות האלה עלולות לעלות לך מחדש 

בונה אחלה אתר  מראש היית נכון מתנהל היית אם 

ועוד היה נישאר לך תקציב לקדם אותו בצורה  

לכסות  ראשונים וכבר להכניס לקוחות , מקצועית

.שלואת העלות 

כיום ישנן חברות המציעות לכל בעל אתר הפקת  

זה כלי מצוין , דוח ביקורת אתר בכמה מאות שקלים

כדי לוודא שאכן בוצעה עבורך עבודה איכותית  

.ונכונה
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לעולם אל תתקמצן על שיווק–הכלל השישי 

יש חשיבות מאוד גדולה שתבין שאתר האינטרנט שלך הוא בעצם נכס 

.ן"בדיוק כמו נדל, שלך לכל דבר

האתר שלך הוא הלב של השיווק  , נקודה נוספת חשובה לא פחות

הוא המרכז ומכן החשיבות של האיכות שאני לא מציע  , האינטרנטי שלך

.לך להתפשר עליה

אם קראת את הפרקים הקודמים במדריך הזה אני  

מניח שכבר הבנת עד כמה חשוב לבצע את כל  

הכול כמובן  רק אם המטרה שלך בסופו של  , התהליך

.דבר היא אתר אינטרנט שיכול להביא לך תוצאות

עכשיו אני אגע בנקודה שחשוב מאוד שתשקלל בתוך  

:מערכת החישובים שלך

אל תתפתה להצעה זולה מידי לבניית אתר 

.אינטרנט
, תבין

נניח שבונה האתרים שלך באמת מקצוען כמו שהוא טוען  

הוא  ( כאלה וחלקם ממש מומלציםלא מעט בהחלט יש )

.לא יוכל להרשות לעצמו לבצע עבורך עבודה חובבנית

דילוג  , אם הצעת המחיר זולה מידי היא בהכרח מגיעה על חשבון אחד השלבים

על אחד משלבי המחקר או התכנון מקצץ משמעותית את שעות העבודה  

זה מאפשר לו לתת לך הצעה זולה , והמאמצים שמשקיע בונה האתרים שלך

.מאוד

ישנם הרבה בעלי עסקים שנופלים לפיתוי הזה ולאחר מספר חודשים מגלים  

רוב לקוחותינו הם בדיוק אלה שלא ביצעו  , זה מה שקורה בפועל )שהם בבעיה 

ביצוע השלבים לפי המדריך ( כסף ולקוחות פוטנציאלים, תהליך נכון והפסידו זמן

כאב הלב ויביא את האתר שלך לפרודוקטיביות  , הזה יחסוך לך את כאב הראש

.שיווקית מהר מאוד אם רק תיצמד לכללים
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?למה חשוב שתשים לב לזה

,הסבר

בחודש עבור  ₪ 350אם אתה אינסטלטור מנתניה שרשום באינדקס ומשלם 

כשהגולש מחפש אינסטלטור בנתניה הוא מגיע לאינדקס שבו אתה מנוי  , השרות

אגב זה לא , הם משקיעים תקציב עתק כדי לקנות את המקום הראשון בגוגל)

תקציב סביר לעסק קטן וידע גם אתה  , מקנה להם בלעדיות כי עם קצת תחכום

ואז כשאתה פותח את הקישור  ( תוכל לכבוש את המקומות הראשונים בגוגל 

האם דמי , אינסטלטורים בנתניה23אתה מגלה שיחד אתך מופעים בדף עוד 

:  לכן, תחשוב על זה רגע? המנוי שלך משמשים לקידום המתחרים שלך

אינטרנט שמגיעות  מידי לבניית אתר להצעות זולות תתפתה אל 

.סביר להניח שאתה לא תהיה שם הכוכב הראשי, מאינדקסים

,  בדיוק כמו בכלל הקודם ישנה עוד תופעה שהפכה למאוד נפוצה בשנים האחרונות

לשמחתנו היא לא צומחת יותר מידי מכיוון שבעלי עסקים מבינים מהר מאוד מהי 

ואני מדבר על הצעות של כל מיני אינדקסים לתת לכם , הכדאיות של האפשרות הזאת

ברוב המוחלט , אתר אינטרנט במחיר חודשי מאוד מאוד זול הכולל גם הופעה באינדקס

.של המקרים זה יותר גרוע מהאפשרות הקודמת

!בבקשה? הסבר

על ניסיון 100%שוב אני רוצה להדגיש שכל מה שנכתב כאן במדריך הזה מבוסס ב 

?באינדקסים שונים ומה הסתבר" אתרים"בדקנו עשרות , שלנו ושל הלקוחות שלנו

077-4310405רשת'תכל הזכויות שמורות לתפוס ©

2שיווק לעולם אל תתקמצן על –הכלל השביעי 

שהאתר שנבנה שם אומנם ניראה ממש כמו אתר  

,  אפילו מחובר אליו דומיין משכנע, מבחינה ויזואלית

אבל ברגע שהתחלנו לבדוק את ההתאמה של  

! האתרים האלה לדרישות של גוגל האמת נחשפה

מדובר בכרטיס לקוח שמוגדר כדף או דפי משנה  

במילים פשוטות  , באתר הגדול של בעל האינדקס

תשכחו מלקדם את האתר שלכם בשיטת קידום 

.אורגנית

הצרה השנייה שהתגלתה היא שאומנם התשלום  

החודשי שנידרש מבעל עסק כדי להופיע באינדקס  

הוא נמוך  ( שהוא בעצם כרטיס לקוח" )אתר"ולקבל 

מדובר בכמה מאות שקלים שמשמשים את  , יחסית

.האינדקס לקדם את עצמו בגוגל ולא את בעל העסק
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בסמארטפוניםהמשחק האמתי מתרחש –הכלל השמיני 

אנחנו פוגשים כמעט בכל יום בעלי עסקים  , עד כמה מוזר שזה נשמע

.בסמארטפוןשמפעילים אתרים מיושנים שאינם מתאימים לגלישה 

אחוז הגולשים  : רק כדי שתבינו את גודל הנזק שהם עושים לעצמם

...וממשיך לעלות80%עובר את הבסמארטפוןבאינטרנט המשתמשים 

לגלישה במכשירים  100%זאת אומרת שאם האתר שלך לא מותאם ב 

מהלקוחות  80%אתה מפספס יותר מ ( סמארטפונים)מובייל –ניידים 

רוב בעלי העסקים פשוט לא יכולים להרשות את זה , הפוטנציאלים שלך

.לעצמם

(  סמארטפונים)במידה והאתר שלך לא מותאם למובייל , אם זה לא מספיק

אתם עלולים למצוא את עצמכם במצב לא נעים מול גוגל שמפעילה  

.מדיניות חסרת פשרות כלפי בעלי אתרים שלא עומדים בדרישות גוגל

ומתואמים  רק את האתרים המיועדים גוגל פיתחה מנוע חיפוש שכולל 

עד כה היה מנוע חיפוש אחד -בעברית . היא מציגהורק אותם , למובייל

מי שהיה מותאם היה מתברג  , הופיעו כל האתריםשבו ( אינדקס אחד)

אזכור ברחבי לא מקבל מי שלא מותאם -היום , שלאיותר לעומת מי גבוה 

.אגב במצב כזה האתר שלכם ממש מזיק לכם  ולתדמית שלכם!המובייל

(  סמארטפונים)האתר שלכם חייב להיות מותאם למובייל 

גם את הנתון הזה אתם יכולים לבדוק 

לגוגל ישנם כלים מאוד יעילים  , בקלות

שיכולים לתת לכם אינדיקציות על כל  

בהם גם , הפרמטרים של האתר שלכם

כלי שבודק התאמה למובייל  

זאת בדיקה פשוטה  ( סמארטפונים)

ואין צורך בידע מוקדם כדי לערוך  

.אותה
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המהיר מנצח–הכלל התשיעי 

?אז במה תלויה המהירות

כמו שכבר קראת אתה צריך לבחור מערכת  , המערכת עליו בנוי האתר. 1

מניסיון אישי והרבה תסכול ממספר  , שתיתן לך את התוצאה הטובה ביותר

היא היחידה שעמדה בכל WordPressמערכות אנחנו בחרנו לעבוד עם 

.המבחנים ולא אכזבה אותנו אף פעם

בונה האתרים שלך או המקדם שלך  –אופטימיזציה של המדיה באתר . 2

צריכים לטפל בקבצי התמונה והווידאו שלך באתר כך שהם לא יפריעו  

.למהירות הטעינה

אבל לפני כן אני חייב להבהיר  , כאן שוב אני חוזר לעניין הקמצנות. 3

במסגרת תכנית הייעוץ והליווי שלנו אנחנו עובדים עם הלקוחות  , משהו

ליעילות בהוצאות וצמצומם אבל  , שלנו גם על התנהלות פיננסית אחראית

ישנם דברים שחיסכון בהם יעשה לך נזק כל כך גדול שממש לא כדאי לך 

האחסון  ! נכון, להתגרות בזה וכאן אני מתכוון לבחירת האחסון לאתר

יחד עם זאת הוא איטי ויבריח לכם , ל עולה פחות חד משמעית"בחו

.גולשים מהאתר

אחסון ישראלי הוא יקר יותר אך הוא בהחלט יעמוד בסטנדרטים הדרושים

!תפסידו לקוחות. אם תתפשרו כאן, אין מקום לחיסכון במהירות טעינת האתר 

תחומים  3הכלל הזה מתחלק ל 

.שמשפיעים על מהירות הטעינה

מהירות טעינת  , אך לפני כן חשוב שתבין

האתר שלך במחשב ובטח במובייל  

תקבע אם הלקוח הפוטנציאלי שלך  

יישאר באתר וייחשף להצעות  

מוצרים שלך או שהוא יברח תוך  /שלך

שניות למתחרה שלך שדאג לבנות אתר  

.מהיר יותר
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!כל הכבוד שהגעת עד לכאן, הדבר שאנחנו חייבים לכתוב לך כרגע זה

אנחנו מבקשים שתבין שאת הכלל העשירי אתה צריך לבחור אם ליישם או  

.זה תלוי בך וביכולות שלך, לא

ישנו מיעוט של אנשים המסוגלים לקחת את המידע החיוני במדריך הזה  

,  לבדוק, וליישם אותו אחד לאחד תוך כדי שיש להם את הסבלנות לחפש

רוב האנשים כנראה לא יעשו שום דבר , ללמוד וליישם את הכללים האלה

ויש כאלה  " צרכני המידע המיותר"הם שייכים לקבוצת , עם המידע הזה

שיבינו עד כמה המידע חיוני ליישום באתר שלהם ובעסק שלהם אבל אין  

.או העצבים להתעסק בזה, להם את הזמן

?לאיזה קבוצה אתה שייך

אם אתה שייך לקבוצה השלישית כדאי מאוד שתשקול לקחת מומחה  

התכנון  , המחקראו יעשה עבורך את כל שלבי שילווה אותך בכל התהליך 

לא רק , גורם מקצועי ששולט בנושא יכול להיות שווה לך הון, והביצוע

.זמן: בכסף אלה בפרמטר משמעותי הרבה יותר

מתוך מה שחווינו וראינו במהלך שנות העבודה שלנו עם לקוחות עסקיים  

המצב של לגלות שהנכסים האינטרנטיים שלך לא מספקים תוצאות הוא  

הרוב המוחלט של הלקוחות האלה שואלים את  , מצב קשה ומרפה ידיים

: עצמם שאלה אחת

למה לא התייעצתי עם גורם מקצועי לפני  

?שסגרתי והזמנתי אתר אינטרנט

!זה היה חוסך לי הון

077-4310405רשת'תכל הזכויות שמורות לתפוס ©

תתייעצו כי זה שווה הון–הכלל העשירי 
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:תראה מה לקוחות שלנו כתבו עלינו ככה בקטנה

077-4310405רשת 'כל הזכויות שמורות לתפוס ת© 18



?מה בא לך לעשות עכשיו

לפרטים והזמנהלפרטים והזמנה

בדוק התאמתך  

ללא חיוב
הירשם להדרכות

הדרכות עסקיות בחינם

הירשם לערוץ שלנו וקבל הדרכות  

בחינםעסקיות  

דוח מצב הנכסים שלך באינטרנט כרטיס ביקור דיגיטלי לעסק

לקוראי המדריך  

קבלו  , בלבד

מאתנו דוח 

המפרט את מצב  

הנכסים  

האינטרנטיים  

מה שיעזור  , שלכם

לכם לבנות נוכחות  

מנצחת ברשת  

במחיר מיוחד

,  לקוראי המדריך

קבל מאתנו  

כרטיס ביקור  

דיגיטלי שישדרג  

את העסק שלך  

במספר דרגות  

בהטבה מיוחדת 

לזמן מוגבל

בכל מחזור אנחנו מלווים מספר בעלי  

עסקים מצומצם לפריצת דרך עסקית

'ת–' ליווי עסקי מא

אני רוצה שתעזרו לי להבנות אתר מקצועי ויעיל לעסק שלי

077-4310405רשת 'כל הזכויות שמורות לתפוס ת© 19
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