
 
 
 

 

  

  
 :Fax   972-8-6304538: פקס.   972-8-6304531  84105שבע -באר 653שד' התמרים, אילת. ת.ד 

Hatmarim Blv. Eilat. P.O.B. 653 ,Beer-Sheva, 84105, Israel 
http://www.bgu.ac.il/eilat 

 כתיבת תוכן וניהול מדיה חברתיתקורס 
 

 מטרת הקורס 
 קורס מקיף למנהלי מדיה חברתית מטעם משרד העבודה והרווחה.

מסלול הלימודים כולל הכרות מעמיקה עם זירות הרשתות החברתיות הקיימות, מעניק הבנה 
התוכן ועד הפרסום. תוכנית  והכשרה מעשית בשימוש בפלטפורמות המדיה החברתית, מרמת 

הלימודים מעניקה ידע מקצועי ומעמיק, ומכשירה את בוגרי הקורס לעסוק בתחום. הלימודים  
מיועדים לאנשי שיווק, לעצמאים ולבעלי עסקים השואפים להכיר את עולם הרשתות החברתיות 

 ולקדם את פעילותם בזירה זו.
 

 מרצה
שנה בתחום מערכות מידע, ניהול שרתים, אבטחה  20-מערן גינדי, תושב ויליד אילת עם יותר 

והצפנת מידע ותכנות. כיום עצמאי ועובד עם מספר חברות בארץ ובחו"ל בתחום השיווק והפרסום,  
פיתח משחקים עם מיליוני שחקנים, מרצה טכנולוגי במספר בתי ספר, יזם ושותף במספר מיזמים 

 טכנולוגים ופעיל בקבוצת ההייטק כאן בעיר.
  

 נושאי לימוד
 * הכרת זירת הרשתות החברתיות )פייסבוק, לינקדאין, יוטיוב, טוויטר, אינסטרגם...( 

 * הצרכן והמותג בעידן הדיגיטל 
 * בניית אסטרטגיה לניהול מותג במדיה החברתית

 * תפקיד מנהל המדיה החברתית בארגון
 * שילוב בין פלטפורמות
 * ניהול מותג בפייסבוק 

 בלינקדאין כפלטרפומה עסקית * שימוש 
 * טכניקות לפיתוח וכתיבת תוכן ברשתות החברתיות

 סדנה מעשית ליצירת תוכן מודעה + דף נחיתה -קריאטייב * 
 וידאו ושיווק דרך סרטונים* 

 * שיווק בדוא"ל 
 SEO   * שיווק אורגני

 *Google Analytics 
  

 תנאי קבלה 
 ובהפעלת דפדפן * ידע תפעולי במערכת חלונות 

 2שנות לימוד  12*בוגרי 
 יח"ל במתמטיקה 3-יח"ל באנגלית ו 4בגרות ברמת *
 )או מבחן ידע ברמה זהה או ביצוע מכינה ברמה זהה( 

 

   הלימודיםמועד 
 .19:15-  16:00,  בין השעות +ד''ג ם הלימודים יתקיימו בימי

 מפגשים(  27) שעות לימוד אקדמיות. 081סה"כ:  

http://www.bgu.ac.il/eilat
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 בחינות גמר

 בחינות גמר פנימיות:

 .בחינה עיונית כללית:  1

 * ייערך בשיעור הראשון 

 ידע ומושגים של שיווק דיגיטלי.  -* נושא הבחינה

 שאלות אמריקאיות על מושגים מרכזיים בשיווק דיגיטלי   13-12  -* הבחינה תורכב מ

 * תארך כחצי שעה.

 הקורס .חובת הגשה: כל המטלות הניתנות במהלך  2

 

 תעודה
-אוניברסיטת בן, מטעם  (Content & Media Socialכתיבת תוכן וניהול מדיה חברתית )   -תעודת גמר  

 , המרכז ללימודים חוץ אקדמיים.  וריוןג
 

 שכר לימוד  
 . ₪ 0594 שכר לימוד כולל דמי הרשמה:

 
 

 
 
 

 6304529-08לפרטים, ייעוץ והכוונה: אילנה  
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