
 
 

 

 

 ניהול ושיווק מדיה חברתית

 אקדמיות   ש"ל  120 –  1651מס'   קורס

 אודות הקורס 

טק  -מיועד למבקשים לרכוש מקצוע מבוקש לצורך השתלבות בשוק ההי1651 מסלול לימודים .

ש"ל והסמכה בינלאומית באמצעות  20 .ש"ל, כולל פרוייקט גמר של  120הישראלי. המסלול מורכב מ

. במהלך ובסוף המסלול התלמידים מקבלים סיוע בהשמה , תעודת מרכז    VUEספק מבחני הסמכה 

. מרכז הדרכה מספק לתלמידיו תכנות    VUEלעובר מבחני הסמכה של  הדרכה ספקטר ואפשרות 

 לצורך לימודים בכיתה ובבית. 

 דרישות קדם 

 .שנות לימוד  12 •

 .בגרות באנגלית 3 יח"ל , מתמטיקה 3 יח״ל או מבחנים ברמה מקבילה •

 ועדת קבלה  •

  דרישות מהסטודנטים

 . מסלולהשיעורים ב בכל לפחות 80% של נוכחות •

 . מטלות של הגשה מלאה  •

 . פרויקט סיוםו  פנימיות ותמעבר בחינ •

 פנימיים. מבחנים מעבר  ,ועבודות  בית  שעורי הכנת ,לתרגול  עצמיות  לימוד  שעות  •

• PC לאינטרנט חיבור עם.  

 תכנית סיוע השמה 

במהלך ובסוף הלימודים במסלול מרכז הדרכה ספקטר מספק לתלמידים ,העומדים בהצלחה  

בהכנת  בדרישות הקורס , סיוע בהשמה במקצוע הנרכש. הסיוע כולל הרצאות בנושא השמה, עזרא 

 ראיונות. קורות חיים, יעוץ לקראת ראיונות עבודה וסימולציות של 

 תעודות 

במחירים    VUEלתלמידים במסלול ניתנת אפשרות לעבור מבחני הסמכה בינלאומיים באמצעות  •

 מיוחדים 

  Center  Specter Training&Testing  תוענק תעודת גמר מטעם  המסלול לעומדים בדרישות  •

 נושאי הלימוד בקורס 

 

 

 



 
 

 

 

 

 הלימוד  נושאי

שעות  

 לימוד

 

 

 

  שלב אי- יחידת הבסיס

 1 מבוא לשיווק ופרסום 

  אסטרטגיה שיווקית 

  מילון מושגים ומונחים בעולם השיווק הדיגיטלי 

  מאפייני השיווק  בעידן הדיגיטלי 

  משפך השיווק הדיגיטלי 

  עקרונות בבניית  דפי  נחיתה 

  עקרונות בכתיבה שיווקית 

  Google -מערכת השיווק והפרסום  ב

  פלטפורמות  מובילות במדיה חברתית 

  כלים נוספים לשיווק דיגיטלי 

 2 כישורי עבודה ולמידה 

  קורות חיים ,ניתוח אישי ,סימולציות ראיונות ,נאום הצגה עצמית

  שלבי הקמת  עסק עצמאי  ,התנהלות פיננסית  נבונה התנהלות מול מוסדות ובנקים 

  תמחור והגשת הצעת מחיר ,עבודה מול לקוחות 

  שלב  ב '- התמחות 

 3 ניהול ושיווק מדיה חברתית 

  תפקיד  מנהל המדיה החברתית

   תכנון אסטרטגיית שיווקית לרשתות חברתיות ,ניתוח צרכנים ומתחרים

  בניית אסטרטגיית  תוכן   )תמהיל ן גאנט /תקצוב(

  כתיבה שיווקית 

  יצירת  תוכן  וקראטיב 

  בניית רשת חברים  ,אינטראקציה עם גולשים 

  בניית בלוג  ,פרסום ופוסטים 

  ניהול תוכן לפי זירות 

 



 
 

 

 

 

 הלימוד  נושאי

שעות  

 לימוד

 

 קידום תוכן אורגני של רשתות  חברתיות  

 כלי מדידה ואופטימיזציה לניהול קמפיינים  

 ניהול משברים 

 שיווק באמצעות משפיעים 

 Facebook - Instagram  קידום ממומן

 אתיקה   ,זכויות יוצרים והיבטים משפטיים 

 הפקת דוחות ללקוח 

 סדנת העשרה והרחבה לבחירת המרצה

 סה״כ שעות  120      

 


