
תוכנית הלימודים

פרולוג

קבוצת התלמידים הסגורה  

SEO מזה  

איך גוגל עובד ואיך הוא מדרג אתרים (1:57)  

תיאום ציפיות  

מפת דרכים למתחילים  

מילון מונחים שלם  

מדריך למתחילים מבית גוגל  

תיאוריה בסיסית למתחילים

(On Page SEO (10:52  

(Off Page SEO (9:56  
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מבנה אתר תקין בסיסי (4:54)  

On Page בסיסי

חוקים בסיסיים לבחירת דומיין (10:07)  

בחירת שרת אחסון (8:18)  

פתיחת חשבון בשרת אחסון (4:50)  

התקנת וורדפרס (2:02)  

SSLתעודת (1:37)  

היררכיה של אתר (4:40)  

?SiteMapמזה (4:27)  

?PageRank מזה (8:06)  

(YOAST SEO (4:45 - הכירות  

בוורדפרס - חלק YOAST SEO 1 התקנת (3:30)  

כלי חובה לקידום אתרים בישראל - שיטות מחתרתיות ודוח שלם בקליק  
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מחקר מילות מפתח ובניית אסטרטגית תוכן

Short-tail keywords ומונחי Long-tail keywords מונחי (3:07)  

מחקר מתחרים (7:09)  

כלים למציאת מונחי חיפוש ושאילתות (14:39)  

Google Trends מחקר טרנדים למונחי חיפוש (4:03)  

Title ו Meta description יצירת תגי (5:43)  

(Alt Text (4:37  

יצירת קטגוריות עם אופטימיזציה למונחי חיפוש (9:57)  

מחקר ואסטרטגיית מילות מפתח - ככה הגעתי לדף ראשון בגוגל עם מאמאר אחד בלבד (4:57)  

כלי עזר ותוספים לאופטימיזציה בוורדפרס

בוורדפרס - חלק YOAST SEO 2 התקנת (9:34)  

הדרכת גוגל אנליטיקס (35:54)  

Google Kit התקנה וחיבור (5:40)  

Indexing ו Google Search Console ניתוח ושיפור האתר בעזרת Sitemap חיבור (9:47)  
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(Redirect (3:53 ללינקים ישנים ומבנה Permalinks  

שיטה ידנית לבדיקת קישורים שבורים (3:37)  

(Bounce rate (4:48  

?Canonical מזה (7:59)  

Screaming Frog הדרכת (51:28)  

כתיבת תוכן

מנצח SEO הנוסחה למאמר (8:43)  

נישה לעומת אורך התוכן  

SEO הקמת מאמר (31:03)  

?והאם זה שימושי Featured Snippets מזה (2:41)  

(copyscape (9:25 ומניעת Plagiarism  

העלאת מהירות האתר

שיטות עיקריות להעלאת מהירות האתר (26:36)  

https://elgortacademy.com/courses/seo/lectures/30399877
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?CDNמזה  

להעלאת מהירות האתר SEO תוסף (5:37)  

בדיקת מהירות העלאה של האתר ודרכים לשיפור (8:26)  

PageSpeed insights מציאת מעכבי מהירות קריטיים באתר ותיקון שלהם בעזרת (12:00)  

GTmetrixניתוח האתר ושיפור הדירוג ב (8:50)  

Yoast SEO ניתוח ושיפור דפי האתר השונים בעזרת (9:13)  

?AMP האם אני באמת צריך (6:13)  

Webpאופטימיזציה ידנית ל (6:39)  

הרצאת אורח ליאור אביטל מפתח קוד מומחה (64:52)  

Off Page בסיסי

בניית סמכותיות ברשת וקישורים (13:27)  

סיכום קייס סטאדי בקלינקס (1:51)  

(PBN) מזה רשתות בלוגים פרטיות (4:28)  
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SEMrush הכירות עם (3:05)  

חסימת בוטים רעים ותנועה מזוייפת (7:24)  

Ahrefs הכירות עם (2:59)  

הדרכת קישורים למתקדמים

link intersect - אסטרטגיית קישורים (6:55)  

NOOPENER ו-NOREFERRER הגנה על המשתמשים עם  

?nofollow לקישור dofollow מה ההבדל בין קישור (3:15)  

NoFollow איך ליצור קישורי (7:59)  

NoFollow מתי ליצור קישורי (3:18)  

(Anchor text (3:47  

?Trust flow – ו Citation flow מה זה (6:29)  

?TF/CF וקישורי DA/PA/DR מהם קישורי (3:02)  

Trust Flow על On Site השפעה של (5:37)  
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הסרת קישורים רעים (16:06)  

החלפת קישורים (1:16)  

?Tier2 מהם קישורי (1:48)  

מה לא לעשות וממה להימנע

מדריך הימנעות מטעויות  

אסטרטגיה לבניית סמכותיות

סמכותיות ברשת בעזרת ידוענים (11:10)  

קידום אורגני בפינטרסט  

"בניית מוניטין על מונחי חיפוש "שליליים (2:11)  

(EGObait (1:27  

Google My Business - קידום עסקים פיזיים

Google My Business מזה (4:08)  

(Google My Business (21:05 שיפור כרטיס הביקור שלנו  

NAP מזה (3:55)  
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קידום אתרים לוקאלי ביוטיוב (6:05)  

hreflangקידום לוקאלי של אתר ושימוש ב (4:16)  

עריכת מטא תגיות (6:24)  

SEO לחנויות אינטרנטיות מבוססות שופיפיי

הקדמה (0:43)  

Title ו Meta description מחקר מילות מפתח ליצירת תגי (14:08)  

(Sitemap (2:24  

(Alt Text (9:31  

העלאת מהירות העלאה בחנות שופיפיי (8:00)  

פתיחת חשבון בגוגל אנליטיקס (2:35)  

חיבור של גוגל אנליטיקס לשופיפיי ב2021 (12:04)  

(Redirects 404 (3:07 בשופיפיי  

הפוך לסוכנות קידום אתרים
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מוביל בארץ SEO הרצאת אורח דניאל זריהן מומחה (42:24)  

היכרות עם המערכת לניהול משימות מאת שמוליק דורינבאום התותח  

(Agency (11:23 מבנה ארגוני של  

מיקור חוץ  

חוזה פרילנסרים בסיסי לחברות ועסקים  

לקבלת תעודות ההסמכה SEMrush מבחני גוגל ו  

סיכום דברים

מדריך קישורים לפי נושאים  

תעודת ההכשרה שלך  
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