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סקירת תכנית לימודים
תכנית זו מתמקדת בתחומים הקריטיים ביותר ברשת אינטרנט. אנו מכסים משאבים טכנולוגיים כגון ניתוח אתרים, 
פרסום ביוטיוב, מיקרו-בלוגים, שיווק עסקי לעסקים )B2B(, פרסום ברשת המדיה, שיווק במדיה חברתית ואופטימיזציה 

למנועי חיפוש )SEO( בדגש על גישות עסקיות.

Co-op-סקירת תקופת העבודה בתכנית ה
קנדיות  בחברות  העבודה  אופקים.  רחבי  סטודנטים  לפתח  כדי  חיוני  חלק  היא   Co-op-ה בתכנית  העבודה  תקופת 
באופן ישיר, תאפשר לסטודנטים את ההזדמנות ללמוד מיומנויות מעשיות שיעשירו את הלימוד האקדמי שלהם. 
התהליך יסתמך על הלימודים התאורטיים שנלמדו ויעשיר את הידע שלהם, ירחיב את הרשת החברתית שלהם ויעניק 

להם את הנסיון הכל כך נדרש בתעשיה.

 “במקום תקשורת חד-כיוונית, שיווק באינטרנט“
 נועד לספק תוכן שימושי בדיוק ברגע הנכון

בו הקונה זקוק לו“    | דוד מירמן סקוט

 “ונקובר היא
 מובילה עולמית בתמיכה

בחדשנות וצמיחה בכלכלה 
הדיגיטלית.”



עומס העבודה
שעות   3-1 של  מינימום  להשלים  מסטודנטים  מצופה 
שיוקצה  כפי  יום,  בכל  עבודה  או  קריאה  משימות  של 

על-ידי המנחה.

6+

 “ונקובר היא
 מובילה עולמית בתמיכה

בחדשנות וצמיחה בכלכלה 
הדיגיטלית.”

— )2018( העיר ונקובר, אסטרטגיה דיגיטלית

משך התכנית 12 חודשים סה”כ

חודשים
6

חודשים

הכשרה 
אקדמית

עבודה בתכנית ה־ 
Co-op

ניתן ללמוד קורסי אנגלית כשפה שניה לפני תחילת התוכנית

דרישות קבלה
1. תעודת בגרות או תעודה מקבילה; או גיל 18 ומעלה.

2.  על המועמדים להפגין בהצלחה רמת מיומנות בשפה האנגלית 
בהתבסס על אחד מהמבחנים הבאים:

TOEFL PBT — 550; CBT — 213; IBT — 79 •
IELTS — 6.5 •

• בחינות מיון של Corenerstone – בציון מתקדם



לדוא”ל יש חציון החזר 
ההשקעה )ROI( של 122% — 

גבוה פי 4 מהפורמטים 
האחרים.

93% מהחוויות המקוונות 
מתחילות במנוע חיפוש.

1.13 מיליארד 
 משתמשים

מדי יום

1 מילארד 
משתמשים פעילים 

מדי יום

500 מיליון 
 משתמשים
מדי חודש

313 מיליון 
 משתמשים
מדי חודש

משווקים המשתמשים 
בתוכן רלוונטי לצורך 

קידום אתרים יעיל

72% 33%74%

משווקים המשתמשים 
בפייסבוק עבור מטרות 

מקצועיות

משווקים המשתמשים 
ברשתות מדיה חברתית 

באופן קבוע

מומחי שיווק דיגיטלי לעומת שיווק מסורתי

הפצה ואופטימיזציה של תוכן דיגיטלי
נפרד  בלתי  לחלק  הפכו  חכמים  מכשירים  אצבע.  בהקשת  או  עכבר  בלחיצת  הכל  למצוא  ניתן  זה,  דיגיטלי  בעידן 
כיום,  אלה.  לשינויים  להתאים  כדי  התפתח  השיווק  ענף  העולם.  עם  ומתקשרים  למידע  ניגשים  אנו  שבו  מהאופן 

אמצעי פרסום מסורתיים כמו רדיו, טלוויזיה, חדשות ודואר מועברים לצרכנים באופן דיגיטלי.

הגעה ליעד עלות מחוייבות

נכון ל 2017, היו בערך
3.58 מיליארד משתמשי אינטרנט ברחבי העולם

Statista -

43% מהאנשים רוצים לראות 
יותר תוכן וידיאו מהמשווקים.



משך תכנית

לימודים אקדמיים

12 חודשים

6
חודשים

6
חודשים

61% מהמשווקים טוענים כי שיפור SEO והגדלת 
הנוכחות האורגנית שלהם הם בראש סדר העדיפויות 

השיווקי הנכנס שלהם.
— HubSpot, 2017

סקירת תכנית לימודים

60 שעות 

480 שעות 

60 שעות 60 שעות 60 שעות  120 שעות 120 שעות 

גרפיקה 
לאינטרנט

Co-op-תקופת עבודה בתכנית ה

SEO שיווק במדיה
חברתית

מדידה וגישה 
בניתוח אתרים

פרסום ברשת המדיה ויישומים 
למכשירים ניידים

שיווק דיגיטלי

תכנית לימודים 
משולבים בעבודה 
Co-op בתשלום

גוגל אדוורדס

פרסומות ברשת 
המדיה

ניהול דף אינטרנט

גוגל אנליטיקס

אסטרטגיית מדיה 
חברתית

פוטושופ של אדובי

למנועי חיפוש 
אופטימיזיה



תכנית לימודים

קורס
2006

גרפיקה לאינטרנט — Adobe Photoshop/ WordPress  60 שעות

בסיסי באמצעות  ופיתוח אתרים  של אדובי  פוטושופ  בעזרת  בתוכן  נושא המניפולציה  את  יציג  זה  קורס 
פלטפורמת וורדפרס. תוכלו לקבל הבנה בכלים של פוטושופ, שינוי גודל התמונה, מידות צבע דיגיטליות 
של מסך והדפסה, ואופטימיזציה של תמונות ברשת. בנוסף, תוכלו ללמוד כיצד ליצור אתר וורדפרס שיכלול 

שימוש בעריכת HTML ו-CSS, רישום שמות דומיינים ואחסון אתרים.

קורס
2008

אופטימיזציה למנועי חיפוש  60 שעות

קורס זה עוסק בפעולות הליבה של מנועי החיפוש וכיצד ניתן ליישם אותן על עיצוב אתרים ומבנה תוכן. 
ותוכנם במטרה  (SEC) לבדיקה רציפה של דפי אינטרנט  תלמדו כיצד משתמשים בסורקי מנועי החיפוש 
לקבוע את תוצאות מנועי החיפוש. לדוגמה רלוונטיות של תוכן, תדירות מידע עדכון המידע, תכני מדיה 

עשירים, קישורים פנימיים וחיצוניים, ואבטחת עמוד אינטרנט.

קורס
2010

ניתוח אתרים, מדידות וגישה  80 שעות

קורס זה ירחיב בנושא ניתוח השיווק תוך התמקדות מעמיקה במדדי פרסום מתקדמים. אתם תלמדו עוד 
דיווח על  וניתוח קמפיינים,  על רכישת משתמשים, תעבורת משתמשים בתשלום לעומת אורגנית, ביצוע 
מודעות, שיעורי המרה, החזר השקעה (ROI) והערכת אסטרטגיית שיווק. כישורים אלה ילמדו אתכם לקבוע 

ולהעריך מגמות והתנהגויות משתמשים וכיצד הן משפיעות על התוצאה של אסטרטגיה שיווקית.

קורס
2007

שיווק דיגיטלי  120 שעות

כגון אסטרטגיה שיווקית, עיצוב  ילמד את האלמנטים הבסיסיים של שיווק דיגיטלי  קורס שיווק דיגיטלי 
בעיות במנועי  ודירוג  דירוג עמוד  נוסחאות  חיפוש,  מילות מפתח אופטימלי, פרסום במנועי  מיקוד  תוכן, 
חיפוש. כמו כן, תלמדו לזהות ולמדוד סוגים שונים של נתונים אנליטיים, כולל ניתוח תוכן, ניתוח מכשירים 

ניידים וניתוחי המרה.

קורס
2009

שיווק ברשתות חברתיות  60 שעות

תשתמשו  אפקטיבית;  מסחרית  חברתית  במדיה  והשימוש  העקרונות  את  תחקרו  זה  קורס  באמצעות 
טוויטר,  פייסבוק,  באמצעות  שלהן  היעד  לקהל  חברות  לחבר  כדי  מרובות  חברתית  מדיה  בפלטפורמות 
אינסטגרם ויוטיוב, כמו גם משאבי שיווק נוספים כגון פוסטים בבלוג ופודקאסטים. לבסוף, תלמדו כיצד 
להשתמש בכלים אלה כדי לבנות ערך מותג גבוה וכדי לשפר את המעורבות החברתית עם קהל היעד שלך.

קורס
2011

יסודות השיווק  100 שעות

בסיום קורס זה, הסטודנטים המצליחים ידגימו באופן מהימן את היכולת: להבין ולנצל מגמות עכשוויות 
בהתנהגות צרכנים, לשלב מדיה דיגיטלית ומודפסת בפרסום, לייעל קמפיינים פרסומיים, לבחור ולהשתמש 
בסוג המודעה המתאים ביותר מהטווח הרחב הקיים, להבין ולהשתמש בטכניקות מיוחדות לשווקים מסוימים.



למידה מקוונת — טכנולוגית ספרים חכמים
Connect ומועברים אליכם בדרך  תם זמנם של ספרי הלימוד. במקום ספרים, תוכן הקורסים נשמרים בתוך יישום 
מהפכנית, המתוכננת להתאים להרגלי הלמידה האישיים שלכם. על-ידי שאלות המיועדות להעריך את מידת ההבנה 

וההפנמה של החומר הנלמד, יישום SmartBook מנחה אתכם כיצד ללמוד )ולזכור!( מושגים מרכזיים.

משוב מיידי

במודעות  אתכם  שומר   Connect יישום 
— על-ידי  אישית  עצמית — ובאחריות 
הכוונה למושגים שאתם צריכים להתמקד 
בהם כדי להגיע לביצועים טובים. תוכלו 
שלכם  ההתקדמות  אחרי  בקלות  לעקוב 
בעזרת דוחות אשר חושפים בפניכם את 

התחומים שבהם כדאי לכם להתמקד.

לכידת הרצאות

לכידת הרצאות משמעותה שלא תפסידו 
שום דבר. והטוב מכל, תוכלו לכוון ולאתר 
פונקציית  בעזרת  רלוונטי  מידע  בקלות 
לך  המאפשרת  מפתח  מילות  חיפוש 

לאתר מידע רלוונטי ללא מאמץ.

עזרה ומדריכים למשתמש

אבל  לשימוש,  נוח  הינו   Connect יישום 
אם אתם זקוקים למעט עזרה, או רוצים 
למשתמשים  וטריקים  טיפים  ללמוד 
מתקדמים, תוכלו למצוא את המדריכים 

למשתמש בזמן העבודה ביישום. רשימת מטלות

לתהות  שוב  תצטרכו  לא  לעולם 
לעשות.  שעליכם  הבא  הדבר  מה 
מציף  אישית  מותאם  עדכון 
עליכם  בדיוק  מה  על  עבורכם 

לעבוד כדי להצליח בקורס.

לוח שנה מותאם אישית

והמבחנים  המשימות  העבודות, 
וניתנים  מאורגנים —  שלכם 
לסריקה בקלות — בלוח השנה של 

.Calendar Connect היישום



התחילו את הקריירה שלכם 
בשיווק דיגיטלי

• פרסום
• שיווק בשידור

• שיווק ברשתות חברתיות
• שיווק בסחר דיגיטלי

• ניתוח רשתות חברתיות
• שיווק דיגיטלי

• ניתוח נתוניים חברתיים

שיווק דיגיטלי מוביל
סוכנויות בוונקובר

Cosset •
Catalyst •

Mediative •
FCV Interactive •

Rethink •
Blast Radius •

Citizen Relations •
Hight Road •

www.ciccc.ca
609 West Hastings Street, Vancouver, BC V6B 4W4
+1 (604) 620-1111 | info@ciccc.ca


