


 למידת מחקר מילות המפתח והמתחרים•

 קביעת רלוונטיות•

 למידת תחום העיסוק•

 מציאת הזדמנויות•

 מטרת השיעור



 חקר מילות מפתח

 .חקר מילות מפתח זהו שלב חשוב מאוד בקידום אתר•

 (גם כשהלקוח יודע מה הוא רוצה. )לא מוותרים על שלב זה•

 .חקר מילות מפתח זהו השלב הראשון לפני קידום האתר•

 .מטרת חקר מילות המפתח לאתר את המילים הטובות ביותר לקידום האתר•

 .וכאלה שיצרו פנייה לבעל האתר רלוונטיםשיגיעו לאתר גולשים = הטובות ביותר •

בסופו של תהליך הקידום אני ארצה להציג ללקוח שמילות מפתח שחקרנו והמלצנו  •

 .עליהם הן המילים המובילות בתנועה ובהמרות לאתר



 חקר מילות מפתח

 :מה נראה למצוא

 .הגולשיםוצירופי מילים בהם משתמשים ביטויים •

 .וצירופי מילים בהם נעשה שימוש בתוכן האתרביטויים •

 .ביטויים חדשים שמתפתחים בזירה•

 

 

לשרות אותו מטרת המחקר להגיע לחפיפה מלאה בין מה שהגולשים מחפשים 
 .אנחנו מציעים ללקוחות
 .התמונה הבאה תמחיש





 סיבות נוספות לחקר מילים

 :חקר מילים כדאי לבצע לפני
 .הקמה של עסק אינטרנטי חדש בדיקת כדאיות ותחרות -
 .מציאה של תחומים שיש בהם ביקוש ועדיין אין תחרות בקרב נותני השירות -
 .ניהול קמפיין פרסום מוצלח -
 .offlineפיתוח מוצר או פרויקט ב  -



 כדאי קודם להבין את קהל היעד

 .איתור קהל היעד של השירות המוצע של האתר•

 .תחומי עניין, מין, גיל, נתונים דמוגרפים של קהל היעד •

 .נתונים גאוגרפיים של קהל היעד•

 ...הרגלי שימוש באינטרנט ועוד•

 



 הרעיון 

לאחר איתור קהל היעד לאתר את מילות החיפוש  •

 .קרובותבהם קהל יעד זה משתמש לעתים 

מידת התחרות ומציאת הביטויים בהם  בדיקת •

 .גבוהההתחרות קטנה יחסית אך נפח התנועה 

להשקיע מאמץ במילים שבהם התחרות מאוד חבל •

 .גבוהה והם ביטויים כללים מאוד



 שלבי עבודה

 .איסוף ואיתור מילות מפתח פוטנציאליות•

 .איסוף נתונים על כל מילת מפתח•

 .ניתוח הנתונים והצגת המלצות ללקוח•

בחירת מילות החיפוש על פי היררכיה של דפי  •

 .האתר

 .יצירת דפים נוספים בהתאם למילות המפתח•

 .התוצאותבחינת •



 איתור מילות מפתח: שלב ראשון

 :לשם איתור מילות המפתח נשתמש בכלים הבאים

 .עליהםאת הלקוח על ביטויים שהוא חשב נשאל •

 .מקלידיםסקר בין מכרים וחברים מה הם היו נעשה •

 .מיליםקוד האתר ובדיקת צפיפות , מתחרים בתחוםנבדוק •

 . בתחתיתהמלצה לתוצאות נוספות , בגוגל של השלמת חיפוש אוטומטיתבדיקה •

 .לאתר קמפיין ממומן להשתמש בנתונים שנאספואם בוצע •
 .ניתוח תנועת הגולשים הקיימת כרגע•

 

 .רק לאחר כל אלה נשתמש בכלי מילות מפתח של גוגל
 



 בדיקת מתחרים

בדיקת מתחרים חלק חשוב מתהליך הקידום ועד •

 .המפתחכמה וכמה חשוב לחקר מילות 

 . חיפוש על מילות המפתח המובילותבצעו •

משמות , וקבלו רעיונות למילות מפתחהיכנסו •

 .ALT, כותרות, תוכן הדפים, הקטגוריות

 .  בדיקה בקוד האתר לתגיות המטהבצעו •
 

לזכור לא בטוח שהקידום שלהם נכון אסור חשוב 
 !!!!להסתמך רק על הנתונים שלהם

 



 הרחבת מילות מפתח

 .מפתחבשפה העברית אין כמעט כלים לביצוע חקר מילות •

 .גוגלמילות המפתח היחיד הוא כלי מילות המפתח של כלי •
 .מהאורגניכלי מילות המפתח הם מהממומן ולא נתוני •

 .PPCנועדו לגרום לנו לפרסם ב נתוניו 
 

 .אך עדיין זהו מאגר גדול של נתונים
לאחרונה גוגל הפסיקה לתת גישה למידע המדויק למי שאין לו  

 .באדוורדסקמפיינים פעיל 
 

   .ביטויים כללים בתחום 5-10נשתמש ב להתחלה 



 אקסל מילות מפתח

את מילות המפתח שמצאנו נעלה על קובץ אקסל 

 .בעמודת מילות מפתח
 :עמודות נוספות

מספר תוצאות החיפוש עבור כל   –מספר תוצאות  -

 .מילה
 .בעברית על פי נתוני גוגל ממומן –נפח חיפוש  -
- KEI – חישוב מידת יעילות של מילת חיפוש. 
 .מידת רלוונטיות לתחום האתר – רלוונטיות -
 .בלשוניות באקסל –קטגוריה  -
 .איתור זמני שיא בעונתיות –עונתיות  -
 
 



 אקסל מתחרים

 :אקסל מתחרים יכלול את העמודות הבאות

 דומיין•
 מאונדקסיםמספר עמודים •

 מספר קישורים גוגל•

 סטיק'מאגמספר קישורים •

 מקורות התוכן באתר•

,  עוקבים בפייסבוק, נוספים אפשריםנתונים •

 .ד"קצב התעדכנות התוכן באתר וכ
 
 



 שאלות שכדאי לשאול

לאחר איסוף כל הנתונים וצמצום האפשרויות על ידי •
הביטוי רלוונטי לתחום העיסוק  האם . ד"וכ KEI, רלוונטיות

 ?של האתר
 ?האם זהו ביטוי ממוקד מספיק•
 (אתרים שקודמו)? התחרותמה מידת •
 ?מה מידת השימוש בביטוי•
 ?האם יש לנו דף מתאים או קטגוריה באתר עבור ביטוי זה•

 ?השירות שהאתר מציע עומד בתחרות השוקהאם •

כגון ? ישנם ביטויים שתלויים בתאריכים ומועדיםהאם •

 .מתנות לחג כזה או אחר

 ?האם על ביטוי היה רעש תקשורתי לאחרונה•

 



 רלוונטיות

את המלצות שלנו אחרי שענינו על התשובות נעביר 

 1-5ללקוח בקובץ האקסל כאשר נבנה מדרג של מ 

 .להמלצה שלנו
 .כל אחד יכול לבנות מדרג שמתאים לו

מטרת המדרג לתת לכם כלים לאבחון כדאיות ראו  

 .הבאה הפרמידה





 בחירת מילות המפתח

בשלב בחירת מילות המפתח ביחד עם הלקוח  •

נתכנן את מילות ( ובזמן עבודה שלנו על המחקר)

 .המפתח לפי הנושאים השונים באתר

 .נחלק את הביטויים לביטויי ראשיים ומשניים•

זהו ביטוי שכדאי לקדם את דף  –ביטוי ראשי •

 .הבית או קטגוריה ראשית באתר
ביטוי משני זה ביטוי שניתן יהיה   –ביטוי משני •

 .לקדם באמצעות דף מוצר או מאמר באתר
זהו ביטוי ארוך שמכיל כמה  –ביטוי זנב ארוך •

מילים ונועד לקדם דף ספציפי שיש סיכוי שמשפט 

 .זה יזרים אליו תנועה


