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םאתומ סרוק סובליס

ילטיגידה קווישה תינכות

םיגוסה3 :םידעיו תורטמ•

קווישה ליהמת•

רסמ תייגטרטסא•

ןכות תביתכ•

תינוגראה הביבסה חותינ•

הידמ-וינה םלועב תויביטקא ורפ הלועפ תויגטרטסא•

תיתרבחה הידמב תיתוכיא היצטנמגס•

קובסייפ

ימוסרפ ןייפמק• ףטוש לוהינ •המקה •הרכה

 םינייפמקה יגוס תרכה•

•AD MANAGER

•BUSINESS MANAGER

•POWER EDITOR

 םינייפמק חותינ•

 לוהינ תנכות•

 תומגמ•

 םימדקתמל תויצקילפא•

הלועפ תוקיטקט•

תווצ לוהינו םידיקפתה יגוס-״תומולחה תרחבנ״•
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םרגטסניא

ימוסרפ ןייפמק• ףטוש לוהינ •המקה •הרכה
תומגמו הרכה•

תפטושה תוליעפה לוהינ•

 הרידח תויגטרטסא•

לוהינ תנכות•

תשרה לש הניחבה ידדמ•

םיימוסרפ םינייפמק תרדגה•

תשרב םירבשמ לוהינ

השעת לאו השע יללכ•

הבוגת ירסמו תויגטרטסא•

•CMP -םירבשמ לוהינל תינכת

םיקזנ רועזמ•

רבשמה רחאל ףטוש לוהינ•

 לוהינ תונכות

לעופב לוהינ•

תונקסמ תקסהו םינותנ חותינ•

תיתרבחה הידמה ת/להנמ רובע חותינו לוהינ תנכותב םיטנדוטסה ורשכוי סרוקה םויסב•

סרוקה הנבמ

 תינכותל אובמסרפסקא
)התיכב ׳ש3 (

      תחא תשר
)התיכב ׳ש3(

 תחא תשר
)ישעמ ׳ש3(

 סרוקה םוכיס
)התיכב ׳ש2(

 תינכותל אובמבחרומ
)התיכב ׳ש3(

 ׳ש5( תותשר2
)התיכב

 ׳ש4( תותשר2
)ישעמ

 סרוקה םוכיס
)התיכב ׳ש2(
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וניתודוא

ילטיגיד קווישו תיתרבח הידמ ילהנמ תרשכהל רפסה תיבגאטשאה#-ל םיאבה םיכורבו םכל םולש

 יסרוק תא הריבעמו .תיתרבחה הידמהו רוביצה יסחי ,ילטיגידה קווישה תומלועב החמתמגאטשאה#

.ילטיגיד קווישו תיתרבח הידמ חותינו לוהינל לארשיב םימדקתמה הרשכהה

 יטרפה רזגמה ימוחת לכמ תולהנמו םילהנמSBS)תיבמ(גאטשאה הרישכה ןורחאה רושעה ךלהמב

 ,)יטויב (יפוי ,האופר :ןוגכ ,םימוחת .ךרד יצרופו םימדקתמ לוהינ ילכ תיינקה ךות ,לארשיב יקסעהו

 לשממ ,היגולונכט ,קט ייה ,תונכרצו ןוזמ ,הנפוא ,יאנפ ,םינפ בוציעו תולכירדא ,ן״לדנ ,המשה ,הרובחת

 םע חחושלוונלש םיצילממה ףדברקבל םכתא םינימזמ ונא .דועו תוריית ,םוסרפו רוביצ יסחי ,םינפ

.תורגובהו םירגובה

גאטשאה .םיאצמנ םה וב יקוויש בלש לכב תורבחו םייטרפל הנעמ תתל םימאתומ ונלש םיסרוקה ינכת
 ,ןויסינה לכ תאו ,ילטיגידה קווישהו תיתרבחה הידמה תומלוע לכב חכומ ןויסינ הרבצ

.ונלש םיסרוקב םכל ריבענ םילכהו עדיה

ןשוש ןב יש , הרבחה ל״כנמ

 תיתרבח הידמ החמומ ,הצרמ ,תרושקת ץעוי ,הפיח תטיסרבינואב תרושקתל גוחב MAרגוב וניה יש

.יאנפה תועשב יאנותיעו ילטיגיד קווישו

 העיגמ ,םכלש תוחוקלל םגו םכל םגש הנבהו קווישה םלועל הקושת ךותמ יתמקהגאטשאהוSBSתא״

 .הנוכנו תיתוכיא הכרדה אוה ,ול םיקוקז םתאש המ לכ .רתוי תחלצומ תרושקת

 ,םכתא ךופהל ךיא עדנגאטשאהב ונחנא

 םכלש הרבחה תאו ,םכלש תווצה תא

.״רתויב םיבוטל

http://www.sbspr.co.il/rec_cat/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D/
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?םיאתמ ונלש סרוקה ימל

Øתיתרבח הידמו ילטיגיד קווישב םיסונמ םילהנמ 

Øילטיגידה קווישה םלועל תיעוצקמ הבסה עצבל םיניינועמה

Øילטיגיד קוויש תוקלחמ ילהנמ

Øקווישתוי/םיל"כנמס

Øתיתרבחה הידמה תא ןמצעב להנל םיניינועמה םיגתומו תורבח

Øםייקה תווצה לש תויעוצקמה תמר תא רפשל תוצורה תורבח

Øילארשיה קשמבתו/םיריכב םידיקפת ילעב

?גאטשאה# לש סרוקה ךל קינעי המ

Øתיתרבחה הידמביגטרטסאה קווישה תונורקע תא הפיקמ הרוצב ריכהל

Øםלועב תוליבומה תויתרבחה תותשרהלכב תיתליהקו תיקסע ,תיטרפ תוחכונ להנלו םיקהל

Øתודמלנה תותשרה לכב םיימוסרפ םינייפמק חתנלו להנל

Øלגוג תא קמועל ריכהלו לגוגב ןמוממ ימוסרפ ןייפמק להנל AdWords

Øתיתרבחה הידמב םירבשמו תוחכונ להנל

Øחותינו לוהינ ,המקה( תומדקתמ תיתרבח הידמ לוהינ תונכותב טולשל( 

ילטיגיד קווישל רפסה תיבגאטשאה# םתרחבש הדות
םיכחמו הרופ סרוק םכל םילחאמו ונהתש םיווקמ ונא
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םירפסמ ונלש םירגובה

 םיעוציב רפשל יל ורזעיש םישדח םילכ רחא שופיחב קוויש תלהנמכ יטרפ ןפואב סרוקל יתעגה ”
 דקוממ ,יעוצקמ דואמ סרוקב רבודמ .רתויו יתיפיצש המ לכ תא הוויה סרוקה יתחמשל .יתדובעב

 יתלוכיש רתויב םיבוטה םילכה תא יתשכרש קפס יל ןיא .ינלבסו יטקרפ ,ןעדי ,דסחב הצרמ יש .ןיינעמו
” ףיכה ליבשב קר תינשב סרוקה תא תחקול יתייהש רמואו תכל קיחרא ףאו סרוקה תרגסמב שוכרל

) MPP תרבח קוויש תקלחמ תלהנמ ,רוש ןורש(

 לנויצרה המו תויתרבחה תותשרה םלוע לש םיעלקה ירוחאמ תא רצק ןמז ךות יל ריכהל חילצה יש ”
 ” םוחב ץילממ .ברה ונויסינ לש בוליש ךות ,תונלבסבו ,תובהלתה ןיינעב תאז השוע אוה .ולש יקווישה

)ןופטראמסב ןובנ שומיש םילעבו הצרמ ,סאינק באוי ר״ד(

” םוחב ץלמומ !ןומה יתדמלו דואמיתנהנ .תיטנוולרו ןיינע הרוצב רסמה תא ריבעמ !םיהדמ הרומ יש ”
)GAIN MEDIA HOUSE תרבחלטיגיד תקלחמ להנמ ןקחש אשדבינ(

 םיקיודמה םילכה תא ןתונ רשא רישעמו יטקרפ ,דקוממ ,קתרמ ,ישיא סרוק לע הבר הדות ,רקיה יש ”
” !סרוקה לע םוחב הצילממ .תויתרבחה תותשרה לוהינב החלצהל

)לארשי ISSתרבח ילטיגיד קוויש תלהנמ ,ימע ןב תוער(

 .הנוכנ הכרדה ךירצ קר ואולמו םלוע תושעל רשפא תיתרבחה הידמבש ונל תיארהש הדות , רקיה יש ”
” קתרמהו ףחוסה ,יעוצקמה יווילה לע הדות

)׳לארשי UNILIVERרווילינוי׳ תרבח ילטיגיד קוויש להנמ יול ןתמ(

 תא השע .ןשוש ןב יש ףולאה לצא קמועל תויתרבחה תותשרה אשונ לכ תא דומלל גנועה תא ונל היה ”
” !הווש היה ,ונלעייתה ,ונמכחה ,ונינהנ...בלה לכמ הדובעה

)’םוסרפ סוקופ‘ ל״כנמ ,ןייטשניבור יחמש(
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תי/טנדוטסל המשרהו ןונקת

vתופדעהו תולוכיל םאתהבו ,הרבחה תופדעהו תולוכיל םאתהב ,דומילה תועש תכרעמ עבקת םושירה תליחתב 

.הרבח/ת/טנדוטסה

vעגרהמ תוקד20 דע עבקנש שגפמל ורחאיתי/טנדוטסהו הדימב :)ןג תמרב ונידרשמב סרוקה םייקתהב( םירוחיא 

 הדימב .)תוקד40ו תועש1 דוע( שארמ העבקנש ןמזה תפוקתל ךא ליגרכ רועישה םייקתי ,רועישה דעומ תלחתה

.דמלנש רועישכ םשריי ךא לטבתי רועישה ,תוקד20 לע הלעי רוחיאהו

vהלבגה אללו תכרעמה לוקיש יפל סרוק ידעומ תונשל תיאשר הרבחה-שגפמ ילוטיב/םינמזה תוחולב םייוניש. 

 סא תרבחו ועבקנש םישגפמה  ךותמ1 שגפמ תוחדל תורשפאהןתנת סרוקה תא תרבועה הרבחה/תי/טנדוטסל
 .תכרעמה ילוקיש יפל שגפמה תא םילשת סא יב

vיפכ סרוקה ינכת תמלשה רחאלו ת/טנדוטסל סרוקה םויסב ןתנית םויס תדועת :תושירדו סרוקב תופתתשה 

.הרבחה ידי לע ועבקנש

vהצרמה תעד לוקיש יפלו תומדקתהה בצק יפל םיפתתשמל תיב ירועיש ונתניי סרוקה ךלהמב. 

vעבקנש דעומל תיבה ירועיש תא ןיכהל ת/טנדוטסה לע תוירחא תמייק.

vהב שיש הרוצב תגהנתה ת/טנדוטסהו הדימב ת/טנדוטסה ידומיל תא תידימ קיספהל תיאשר הרבחה :תעמשמ 

.הצרמה לש ופוג וא/ו ושוכר וא/ו ודובכב העיגפ םושמ

vסרוקה תקספה/לוטיב לש הרקמב םייפסכ םירזחה:

.סרוקה ךסמ20% ב וביוחי הרבח/ת/טנדוטסה-סרוקה תליחת ךיראתמ םימי7 דע תופתתשה לוטיב

 סרוקה םוכס אולמ תא םלשל וביוחי הרבח/ת/טנדוטסה- ךליאו סרוקה תליחת ינפל םימי7מ תוחפ תופתתשה לוטיב
.עבקנש

vהרזחה/לוטיבל ןתינ וניא סרוקה תמדקמ םולשת.

vהרזחהל ןתינ וניא ותליחת ינפל םימי7מ תוחפ סרוקה רובע םולשת.

vסרוקה דומיל ימיו תועשב םייוניש

 .סרוקה תרבעה תועשבו ימיב םיירשפא םייוניש ןובשחב תחקל שי ןכלו ישיא ןפואב רבעומה סרוק וניה ל"נה סרוקה

 הידמה וינה םלועב םייונישל םאתהב וא/ו סרוקה תומדקתה בצקל םאתהב תונתשהל םילוכי סרוקה ינכתמ קלח

 .סרוקה ךלהמב ןוכדע םיכירצמה
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תי/טנדוטסל המשרהו ןונקת ךשמה
vלכב ,דומילה ימיו תועש ,סרוקל םידומילה תינכותב םייוניש ךורעל תידעלבה תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה 

.ידעלבה התעד לוקיש יפלו ןמז

vיטרואית רמוח וללכי םישגפמה .שגפמ לכ שולש/םייתעש לש ,םישגפמ לע תססבתמ סרוקה דומילתינכות, 
 .שגפמ לכב לעופב תוסנתהו םיבושח תונורקע ,םיטרופמ םירבסה

vתרבח לש ילטיגיד קווישו תיתרבח הידמ ילהנמ סרוקב תופתתשה יכ רשאמ סרוקב ת/טנדוטסה SBSרוביצ יסחי 

 אוהש גוס לכמ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבתל תוכז ,הל/ול ונקי אלו םינקמ םניא ,)SBS ןלהל( תיתרבח הידמו

 יהשלכ הפיכא וא םייוציפ תוברל

 .SBS תרבח יפלכ

vתרבחל SBSןונקתה: ןלהל( סרוקה ןונקתל עגונב יוניש וא הטלחה לכ עובקל תידעלבהו הדיחיה תוכזה תא היהת(, 

 תידעלבהו תיפוסה הדיחיה תוכזה SBS תרבחל היהת ,הנבה יא/המכסה יא/תקולחמ לש הרקמ לכב .ןאכ אבומה

.דבלב הרבחה תעד לוקיש יפלו ,עירכהל

vת/טנדוטסל ומרגיש גוס לכמ האצוה ,שפנ תמגוע ,תוחונ יא ,ןדבוא ,דספה ,קזנ לכל תוירחאב אשית אל הרבחה, 

 תרבח יפלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ לע רתוומ ת/טנדוטסה .סרוקב דומילה בקע ישילש דצ לכל וא/ו ושוכרל
SBSךכל רושקה לכב.

vךכל ךמסומה טפשמה תיבב הניה סרוקב םידומילל עגונה ןיינע לכל עגונב תידעלבה תימוקמה טופישה תוכמס 

.הפיחב

vוילע םימכסומו םיעודי ויללכו ,ואולמב ןונקתה תא ןיבהו ארקש תאזב רשאמ ת/טנדוטסה. 

vתרבח תא רטופ אוהו ותוא תובייחמ ולא יכו ןונקתה תוארוה רחא אלמל ת/בייחתמ ה/וניה סרוקב ה/ותופתתשהב 

SBSןיפיקעב וא ןירשימב הרושקה ,הנעט וא ,העיבת ,השירד לכמ המעטמ ימ לכמ וא תיתרבח הידמו רוביצ יסחי, 

.סרוקב םידומילל םיעגונה

............................................אלמ םש

...........................פ.ח/השרומ קסוע/ז.ת

...............................................ךיראת

..............................................המיתח


