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 בחיפוש בגוגל? מי לא בעצם ?רוצים להתברג גבוה 

 - מקדמת אתריםה תובנות משולחן 11קבלו 

 אז יאללה, בואו נתקדם
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  כל המרכיבים להצליח בענק? יש את כםאת התחושה שלעסק של יםמכיר

 

 ?בחיפוש פשוט, בנישה שלכם ראשון בגוגלהעמוד להיות ב מגיע כםבתחושה שלמסתובבים 

  בטח כואבזה ,  בגוגל  ...... אאוץ'החיפוש בתוצאות  3-4אתם מדשדשים בעמוד במקום זאת, 

 ,שוניםחוקים האינטרנט בזה לא סוד, נכון, 

 דרומה?הלאה, ו 3-בעמוד הגופות דיגיטליות? יפה שקוברים אלזרוק אתר אבל ככה מתנהגים? 

 לא מחפש כלום )כי אין שם כלום ....( איפה שא'ף חד 

  ,שם אתםוהשם שלכם קופץ ראשון,  -והופ  נישה שלכםמילה ב בגוגלגולש מחפש ככה: דמיינו את זה 

 ....  גוגלבחיפוש אורגני ב, מקום ראשון, שצץ בתוצאות החיפוש השם הראשוןאתם 

 ,מהאתר שלךואת גוגל  אנשיםחות ריטעויות שמברשימת קבלו 

 

  מי אנחנו? קודם, 

ContentWing 

 

 

את שווק ל ONE MAN SHOW מסוגקטנים ים לעסקעוזרים  ,אתרים ובניית קידום ,, אנשי דיגיטלאנחנו

 .ברתיתמדיה החרשת האינטרנט ובב יתיגיטלדנוכחות עם , כדי למכור באינטרנטולהתבלט עצמם 

הנוכחות שלך את  בססלמושך תוכן ועם אתר  מחפש עסקים כמוכםלהגיע למי שהרעיון פשוט: 

 , בשבילךשתעבוד באינטרנט 

 �� רוויח בשיטות של הגדוליםהכי גם עסק קטן יכול ל

 

 ,תוכן שיווקי, קידום בגוגלשמקבל טיפול מא' ועד ת': מושך  עם אתרעוזרים לעסק שלך לבלוט ואנחנו? 

 ,שידחוף אותך קדימה לבלוט באינטרנט שיבחרו בך , כל מה שצריךבלוג עסקי, פרסום בפייסבוק

 

 ,מהאתר שלך אנשים ותמבריחטעויות ש כםבמדריך הזה אגלה ל

 ?בתוצאות החיפושגבוה  אותך םקתמגוגל איך חשבת ש מהאתר שלך בורחים אנשיםואם 

 (שגוגל לא תתפוס אותך לא מוכן, כן?ו) אנשים מהאתר שלךלך מה מבריח גלה מדריך שיה

 �� הטעויותמדריך קדימה, לאז 
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 קישורים שבורים .1

 

 ?ךאתר שללא נשארים ב אנשיםלמה שאלת את עצמך בטח 

 למה הם בורחים? ? את זהאיך אפשר לעצור 

 !! קישורים שבוריםהיא  שלךנוטשים את האתר  אנשיםשה מרכזית סיב

 ,שלוקח את הגולש לשומקוםלינק ה קישור שבור ז

  .'הדף בבנייה'סליחה דעת או הודף טעות, ומתברר שזה לינק הלוחצים על 

הגעת לאנשים 'משדר עות, דף לא קיים, מלא דפי ט מתוחזק ולא מעודכן, לאשלך אתר הכש

 ,אין מה לחפש כאן ,אחורה פנה לעשות מיידגולש ל מאותת, 'מוזנחלמקום 

 

 כדאי לך לבדוק באתר את כל הקישורים,  המלצה:

 , מקצועי 404דף ליה עשות הפניללפחות אז באתר ואם כבר יש קישור שבור 

  ,נחמדה ההרגש שנותן דומיקרוקופי חמו נחמד לעין ת עם וויז'ואלבצורה מושככתוב 

 !! וגם בעיני גוגלאנשים , גם בעיני רע מאודבאתר שלך  קישורים שבורים

 (שקט, מדברים על קישורים שבוריםשכתבתי מאמר )להרחבה בנושא 

 

 

  תוכן לא איכותי וםפרס .2

 

 ? תבאמ ה תוכן איכותיזמ, אחת ולתמיד

  ,לתוכןמות תאימת וותרעם כ ,מסודר בפסקאות, מנועי החיפוש ולא רק צריכים אנשיםתוכן שזה 

 עומק ורוחב יריעה, בססעם תמונות וקישורים חיצוניים כדי ל ,תוכן עשיר

 ,מילות מפתח מתאימותם ע

 (.טקסטחשוב לא להציף את ה) של מילות המפתחטבעי פיזור 

 (.מילים וצפונה 1200) ארוכיםמאמרים  אלומקבלים עדיפות מאמרים ש

 ., שגיאות כתיבאיכותיתעריכה , נכונים ותחביר פיסוק, דקדוקלהקפיד על 

 איכותי יקבל דחיפה ומשקל גבוה בשביל להיות ממוקם גבוה.טוב ותוכן כתוב 
 לרובוטים של גוגל, קודם לאנשים ואח"כ צריך שהתוכן יהיה איכותיאין ברירה, המלצה: 

 על הסינון של אנשיםשסומכת 
 

 

  תוכן משוכפל .3

 

 .נוסף מופיע באינטרנט במקוםמהמאמר  80%-תוכן משוכפל פירושו ש

 .איכותי ומקוריייחודי, תוכן אתרים עם נותן ניקוד גבוה לגוגל 

 אז קודם כל 'כלל ברזל' באינטרנט לא מעתיקים!!

זהות השוות וללת ן ויודעבבט האצלשל האתר שלך תמונת מצב  תגוגל שומר :להתחכםכדאי לא ו

 .ראפיקט ייתן לךתוכן משוכפל לא בנוסף, . תוכן משוכפל

בעיני גוגל לאמינות לך נקודות יוסיף  –קרדיט למקור לתת כדאי אז תוכן  יםיקמעתאם כבר ו

 ואנשים.

  ,יאיכותכאתר  נקודותשלך יוסיף לך תוכן ייחודי פרסום 

 ( ?התוכן משוכפל או מקורי בנושאמאמר שכתבתי )

https://contentwing.co.il/broken-links/
https://contentwing.co.il/duplicate-content/
https://contentwing.co.il/duplicate-content/
https://contentwing.co.il/duplicate-content/
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 לוקאלי חיפוש מקומי .4

 

 לוקליבחיפוש  קאת העסואז לא מוצאים  לגוגל ביזנסלא נרשמים  – טעות שהרבה עסקים עושים

!! 

 !!! פרסום ומיתוג חינםשלך לך ולעסק  נתנותגוגל ביזנס 

 ,של גוגל בפרסום חינםזאת טעות לא להשתמש 

הירשם יד ביד איך לאני מגלה לך  גוגל ביזנסשהכנתי ל מדריךב - ��אפשר לתקן בקלות אבל 

  נכון לגוגל ביזנס

 

 

 

 התוכן שלךהפצת  .5

 

  ,החברתית מדיהכולם בגם לרוץ ולספר לצריך , שלךפרסם באתר לא מספיק לכתוב ול

כדאי ומשתלם  ?אז מה דעתך –בתחום ידען התמקם כל, דעימ ץהפימאפשר לך לשם יות לה

 ,זירת הפעילות שלךזו  ברשת חברתית כילהיות חבר 

כי  ,'סגנון'הגיע הזמן לשנות  שלך' סגנון'הזה לא פעילות במדיה חברתית גם אם חשבת ש

 ,כולם שם

 !להצטרף אליהשכדאי ומענין בתחום שלך בטוח, בטוח שאפשר למצוא איזו קבוצה מעניינת 

 כמובןמדיה החברתית ב !ר'החבלריך לרוץ ולספר צ - צלך בבלוגשמתפרסם א מעתה, כל מאמר

😊 

 !!(פתאום כולנו חברתייםמובילות וחשובות ת רשתות לרשימ)

שימצאו אותך דיגיטלית, נוכחות ם פרופיל עצריך עדיין , פה לאוזןת מלחזור לשיטם רוצי גם אם

 .שלךסביבה המקומית ב מקומיחיפוש ב
 

 

 ןדסקריפשמטא ותגיות מטא  בוכתללרשת בלי מעלים אתר : הטעות .6

 

 רע !!  ה אותךגיאותך ומצ תמאנדקס, איך להציג אותךה מחליט ההתוצאה: גוגל לבד

 

 ,מידע ףמוסישיוצג כהלכה, מסדרות את הדף תגיות מטא ומטא דסקריפשן 

 במנוע החיפוש.את המידע  הומציג והתיאוראת כותרת המאמר  תגלמעשה, גוגל מתיי

העיקר  פי פאסטולעשות קו להעתיק טקסט מהדף עצמואפילו חשובים, כדאי  אלה שדות למילוי

 בחיפוש עליך רע לא ייראהדי שכלבד את השדות האלה מלא ללגוגל לא להניח 

)אז קצת יחס  ולנראות שלך באינטרנט רחשובים לקידום האתא והדיסקריפשן המטההמלצה: 

 בבקשה(

 

https://contentwing.co.il/why-you-need-a-google-business/
https://contentwing.co.il/being-social/
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 מה קורה אצלך באתר למדודהטעות: לא  .7

 

 באתר, הצצה מה מענין נותן לךשרות חינם יגוגל מספקת לבעלי אתרים ש

 .אנליטיקס וגוגל קונסול שתי תוכנות חינמיות של גוגל,כוונתי ל

 . לקרוא אנשיםענין מומה  לאתר שלך הגיעוחשוב מאיפה מקבלים מידע  כהכ

, )מחשב שולחני, טלפוןמאיזה מכשיר? ? קידום ממומן? קידום אורגניב לאתר שלך הגיעוהאם 

 טאבלט(,

 דפים נטשו,איזה , וצפנהרבה  הכי איזה דפים

 ,וכאלה שחזרו בפעם הראשונה חדשיםמבקרים מספר 

 , מה לחזק ומה לשפרלדעת מה מענין באתר שלךההמלצה: 

 

 

 

 

 לא ביצעת מחקר מתחרים ומחקר מילות מפתח .8
 
  , באיזה מילות חיפוש משתמשפשמחקהל היעד שלך מה בדיוק דע  :אתרים ב' של כל קידום א'
  

 , משתמשים מיליםאיזה קור לחיש אח"כ 
 ?אנשיםשל  מה מילות המפתח שמככבות בחיפושים

 מבוקשת ובשימוש?עד כמה מילה 
  (מילות המפתח מחקרעל למוצר בחנות )לינק 

 

 

 

 באתר קישורים פנימייםאצלך אין  .9

 

 לשתי מטרות:בעיקר  יםמיועדבאתר קישורים פנימיים 

 שחיפשזר לנווט ולהגיע למידע עו. 1

 בנה נכון באתרמלמפות  תעוזר –גוגל . 2

 

 ,בהתמצאות באתר ווט,ינבקישורים פנימיים עוזרים לחזק דפים באתר שלך, עוזר  ,בנוסף

 , עוזר להגדיר היררכיה נכונה באתר

 תוכן באתרס את האנדקלגוגל ל תמאפשר -קישורים פנימיים כדאי מאוד שיהיו אצלך באתר 

 לשליפה מהירה בחיפוש מתאים

 

 ידידותיים למובייל .10

 

 !!משתמשים במובייל אנשיםמה 60%-עלה ממל

 ,MUSTנהיה ממש  –טלפון לנהייה הרבה מעבר המובייל 

סופר, ירקן ...  ,לרופאמזמינים תור , תוכןחשיפה וקריאת , בטלפוןמתבצעות און ליין הזמנות 

 )להמשיך?(

 לא נבון צעד מאוד ה יהיבכל רגע פנוי  טלפוןמה קונהקהל שגולש ולוותר על ה

https://contentwing.co.il/product/keyword-research-for-your-website/
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 ....... חברים...... מהירותוחברות מהירות,  .11

 

 ...... מהיראנחנו בעידן 

 ר בזמן,קצ

 קצר בדיגיטל,

  ממש על קוצים

 במהירות הבזק, אחורה פנה בקליקיעשו ....... ק בצ'י יעזבו אנשיםץ מהר ורילא שלך אם האתר 

 

 

 

 

 �� תעדכןהקפוץ וללתם סוגם   אתר שלילמוזמנים אהבתם אם 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9Sl_lDYpm0U
https://contentwing.co.il/
https://contentwing.co.il/
https://contentwing.co.il/
https://www.facebook.com/contentwing
https://contentwing.co.il

