
  
 

 
 

 

 
 

 פרסום ושיווק הספריה באמצעי מדיה דיגיטליים - ניו מדיהשם הקורס:  

  22.5.2019 -ועד ה 3.4.2019 -ימי רביעי החל מה  תאריך:

 
  מבוא:

 
 ועד למדיה  20נדון, נעדכן ונלמד בנושאים מגוונים בתחומי השיווק והפרסום. מהפרסום של המאה 

 מה היא חוויית משתמש? איך מתנהגים גולשים ברשת? מהן החוזקות -החדשה של היום... למשל 
 פייסבוק, לינקדאין, גוגל+, טוויטר, פינטרסט, אינסטגרם -והחולשות של הפלטפורמות החברתיות  

 מהו -במה ואיך כדאי להשתמש? וגם, נדון בנושאים הקשורים לשיווק באמצעות תוכן  –ויוטיוב 
 תוכן שיווקי אפקטיבי, ואיך יוצרים תכנים עם פוטנציאל ויראלי. בסוף הקורס התלמידים יידרשו

 כחלק להכין פרזנטציה בו הם יציגו רעיון ודרך ביצוע לקמפיין דיגיטלי לקידום הספריה.
 

 רצים: על המ
 

 קופירייטר בכיר במשרדי פרסום, איש תוכן, מרצה, יועץ ומנהל פרויקטים אינטרנטיים. -אורן רחום

בעל חברת דורון בניטה ייעוץ המלווה ומייעצת לבעלי עסקים בפיתוח עסקי, שיווק דרך האינטרנט,  -דורון בניטה

(, יועץ אסטרטגי למכירות דרך האינטרנט MBAוניהול אתרי מכירות מתקדמים. בעל תואר שני במנהל עסקים )

 ומרצה בכיר במוסדות בארץ בתחום.

 קופירייטר ומנהל סטודיו לעיצוב תוכן וגרפיקה בירושלים, מרצה ומעביר סדנאות. -יואב לוי

 

  למה כדאי לך להשתתף:

 
פשוט  הקורס נותן מענה לכל מי שרוצה להתפתח בתחום, וגם למי שנרתע עד עכשיו ומחפש איך ומאיפה

להתחיל. המפגשים יועברו באופן דינאמי, עם תרגול ודוגמאות מרחבי הרשת וישולבו בהם אנשי מקצוע 
 מובילים בתחום.

 
  קהל יעד:

 
ספרנים וצוותי ספריה המתעניינים בתחום ומעוניינים להתעדכן ולהתפתח בו. מומלץ מאוד לעוסקים בפרסום 

 הספריה ואירועיה.
 

 
 המטרה: 

 
 במה ואיך כדאי להשתמש? –פייסבוק, לינקדאין, גוגל, טוויטר, פינטרסט, אינסטגרם, יוטיוב 

 עולמות התקשורת, השיווק והפרסום עוברים מהפכה מתמשכת ככל שמתגלה הפוטנציאל
 הגלום באינטרנט ובסלולר. מטרת הקורס היא לעדכן במגמות העכשוויות, ולהפוך אותן

 מי לצוותי הספריות.לנגישות לשימוש באופן יומיו

 
 

 לספרנים ומתאים החינוך משרד של השתלמות לגמול מוכר הקורס **
 חינוך ודירוג ר"מח, מנהלי בדרוג המקומיות הרשויות עובדי, ספריות ומנהלי

 .בלבד ונוער



  
 

 
 

 

 

 אופן ההדרכה:
 

   3.4.2019 -1מפגש 

 

 מרצה נושא הרצאה הזמן שעות 

 אורן רחום פתיחה, הסבר, מונחים ומבוא לקורס הרצאה ראשונה 09:00-10:30

    הפסקה 10:30-10:45

 אורן רחום העולם הישן ומהפכת האינטרנט  הרצאה שנייה 10:45-12:15

    הפסקת צהריים 12:15-12:45

 יואב לוי אסטרטגיית ניו מדיה וקונטנט מרקטינג הרצאה שלישית 12:45-14:15

    הפסקה 14:15-14:30

 יואב לוי  אסטרטגיית ניו מדיה קונטנט מרקטינג  הרצאה רביעית 14:30-15:15

 
 

  10.4.2019 -2מפגש 

 

 מרצה נושא הרצאה הזמן שעות 

 אורן רחום הרשתות החברתיות ככלי יומיומי  הרצאה ראשונה 09:00-10:30

    הפסקה 10:30-10:45

סיפורי הצלחה: יצירת אינטרקציה, איך  הרצאה שנייה 10:45-12:15
 מעבירים אינפורמציה בצורה חווייתית

 אורן רחום 

    הפסקת צהריים 12:15-12:45

איך להיות שם בשביל הלקוחות שלנו  -סלולר הרצאה שלישית 12:45-14:15
 )ובשבילנו(

 אורן רחום

    הפסקה 14:15-14:30

 יואב לוי וקהילות בעידן החדשקהילה   הרצאה רביעית 14:30-15:15

 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

 
  17.4.2019 -3מפגש 

 
 

 מרצה נושא הרצאה הזמן שעות 

 יואב לוי התוכן הוא המלך הרצאה ראשונה 09:00-10:30

    הפסקה 10:30-10:45

העבודה מול המעצב, שימוש בתמונות וכלים  הרצאה שנייה 10:45-12:15
 לשימוש יומיומי באופן עצמאי

 רחוםאורן 

    הפסקת צהריים 12:15-12:45

השפה החדשה: איך אנחנו מתנהגים  הרצאה שלישית 12:45-14:15
 באינטרנט?

 אורן רחום

    הפסקה 14:15-14:30

 אורן רחום איך מותגים מדברים במדיה החדשה הרצאה רביעית 14:30-15:15
 

 
 
 

  1.5.2019 -4מפגש 
 

 מרצה נושא הרצאה הזמן שעות 

 אורן רחום איך יוצרים אינטרקציה  הרצאה ראשונה 09:00-10:30

    הפסקה 10:30-10:45

 יואב לוי על איסוף מידע -חכמת וגיוס המונים הרצאה שנייה 10:45-12:15

    הפסקת צהריים 12:15-12:45

 אורן רחום סדנת כתיבה הרצאה שלישית 12:45-14:15

    הפסקה 14:15-14:30

בחירה אינטראקטיבית משותפת )יחד עם   הרצאה רביעית 14:30-15:15
 המשתתפים, מראש(

 אורן רחום

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

 
 

  15.5.2019 -5מפגש 
 

 מרצה נושא הרצאה הזמן שעות 

 אורן רחום חווית משתמש  הרצאה ראשונה 09:00-10:30

    הפסקה 10:30-10:45

 יואב לוי  סרטוניםסדנת  הרצאה שנייה 10:45-12:15

    הפסקת צהריים 12:15-12:45

 יואב לוי  -סדנת סרטונים  הרצאה שלישית 12:45-14:15

    הפסקה 14:15-14:30

 אורן רחום הכנה לקראת פרזנטציות סיום  הרצאה רביעית 14:30-15:15

 
 
 

  22.5.2019 -6מפגש 
 

 המרצה נושא ההרצאה הזמן שעות 

 דורון בניטה איך יוצרים תוכן ויראלי  הרצאה ראשונה 09:00-10:30

    הפסקה 10:30-10:45

 דורון סניטה פיתוחים טכנולוגיים עתידיים והשלכותיהם  הרצאה שנייה 10:45-12:15

    הפסקת צהריים 12:15-12:45

 אורן רחום פרזנטציות סיום מאת המשתתפים  הרצאה שלישית 12:45-14:15

    הפסקה 14:15-14:30

 אורן רחום סיכום וחלוקת תעודות  הרצאה רביעית 14:30-15:15

 
 
 

 


