
אופטימיזציית יחס המרה למנהלי מוצר 
ואנשי חווית משתמש

Conversion Rate Optimization
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חדשנות
איכות הלימודים שלנו מכוונת לקצה העליון של התחום בארץ ובחו"ל. כך בנויות מצגות הלימוד שלנו, ולשם מכוון הסטנדרט הגבוה של 

התרגילים והפרויקטים שתקבלו במהלך התכנית. החומרים המקצועיים שלנו אינם חדלים להתעדכן. אנחנו מכירים את התחום, מודעים 

לטרנדים שמתעדכנים תדיר ואת חלקם אנחנו מגדירים בעצמנו. חדשנות באה גם בשיטות הלימוד שאנחנו בוחרים להשתמש בהם, 

שכוללות - בנוסף להרצאות תאורטיות - דיונים פתוחים, תרגולים וסימולציות, הצגה בפני הכיתה, קבוצת פייסבוק לכל מחזור ומרכז ידע 

מתעדכן. וכמובן בהמלצות ועבודה על הכלים ושיטות העבודה המתקדמים ביותר.

מקצוענות 
מקצוענות מבחינתנו היא עשייה מדויקת, ברמה הגבוהה ביותר, תוך ביקורת מתמידה המגיעה ממקום ענייני שמכוון למתן ערך למוצר 

ולמשתמשים שלו. מקצוענות היא ערך שחשוב לנו לתת לכם כתלמידים וכלקוחות שלנו, ושאנחנו דורשים מעצמנו בכל יום. 

מקצוענות היא דרך חיים. היא התחושה שאתם רוצים להשאיר בכל פגישה. במקביל לעבודה המקצועית עם התלמידים אנו מקדישים 

תשומת לב לפיתוח המקצוענות, לעמידה נכונה מול קהל, לפגישות הצגה ולניהול נכון של תהליכי עבודה.

ידע
הידע המקצועי שלנו כאנשי מקצוע חשוב לנו ביותר. אנחנו מקפידים להתעדכן, לעבוד בפרויקטים מתקדמים ולצבור ידע מעשי 

בתדירות גבוהה. את הידע הזה והניסיון אנו מעבירים גם לתוכניות הלימוד שלנו כדי שהתלמידים שלנו יוכלו להנות ממנו.

בנוסף, חשוב לנו גם להקיף אתכם בידע רלוונטי מתעדכן במשך התכנית ולאחר סיומה. הידע בא לידי ביטוי במרכז ידע אונליין וקבוצה 

סגורה במהלך הקורס. בנוסף, יש לנו קהילת בוגרים פעילה ותוססת, הכוללת מפגשים מקצועיים, אירועים וכנסים, כדי שתוכלו לשמור 

על קשר איתנו ועם חבריכם ללימודים ובוגרים נוספים שלנו.

אחריות מקצועית 
אנחנו מאמינים שהדרך היחידה להעצים תלמידים היא לקחת אחריות מקצועית ואישית על ההתפתחות המקצועית שלהם במהלך 

התכנית. המרצים נמצאים שם על מנת לעזור, להעצים, להכשיר ולסייע בליווי התלמידים במהלך התוכנית והתרגולים.

הערכים שמנחים אותנו
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תכנית הלימודים
תיאור התכנית

אופטימיזציית יחס ההמרה (conversion rate optimization) היא שיטה לשיפור מתמיד של שיעור המבקרים באתר 

הנוקטים בפעולה רצויה (רכישה, רישום וכו'). שיפור המוצר, רווחיות המודל העסקי ואף צמיחה הם תוצרים של יישום נכון 

ומתמשך של שיטה זו.

קורס  אינטנסיבי זה, מיועד למאפייני חווית משתמש, אנשי שיווק דיגיטלי, מנהלי מוצר ויזמים, ומטרתו להקנות סט כלים מלא 

שיאפשר לבוגריו ליישם את המתודות המתקדמות בעולם לניהול אופטימיזציה ולשפר את המוצרים עליהם הם עובדים. התוכנית 

נוקטת בראיה הוליסטית ומטפלת בכל נקודות המפגש עם המשתמש - באתר, במובייל, לפני ואחרי הביקור. 

גיבשנו תוכנית זו בעקבות צורך אמיתי מהתעשייה בישראל להכשרת אנשי מקצוע לצוותי מוצר, אפיון ושיווק, ומתוך הרצון שלנו 

לקדם אנשי מקצוע ולעזור להם להשיג את המטרות המקצועיות שלהם. בתוכנית זו נתחיל ביסודות, נתקדם למחקר איכותי 

וכמותי ואיסוף רעיונות לבדיקה, נמשיך לשיטות תעדוף, נתעמק במתודות A/B טסטים ונלמד כמה שיטות אופטימיזציה 

מתקדמות. התוכנית כוללת תרגול של החומר הנלמד.

תיאור התכנית

מספר המשתתפים במחזור כולל 18 תלמידים ובדרך כלל מתמלא במהירות מרגע העדכון על פתיחת מחזור הכשרה חדש. 

מנסיוננו, 12-18 תלמידים הוא גודל קבוצה נכון המאפשר מצד אחד קבוצה עשירה ומגוונת עם תלמידים המגיעים מרקעים 

מקצועיים שונים, ומצד שני, גודל קבוצה המאפשר לצוות התכנית (מרצה ראשי, מתרגל וצוות תומך) להשקיע בכל תלמיד באופן 

אישי. 

תכנית אופטימיזציית אורכת כשלושה חודשים, וכוללת כ-50 שעות לימוד בכיתה ובנוסף, כל תלמיד משקיע כ-40 שעות נוספות 

בעבודה על הפרוייקטים והתרגילים מחוץ לכיתה. כל תלמיד מקבל משוב מקצועי על כל מטלה ופרויקט שיגיש.

מצגות השיעורים זמינות לתלמידים בתיקיה משותפת לקורס, מה שמאפשר לכם לעבור עליהם מראש. המצגות נשארות בתיקיה, 

מה שמאפשר לכם לעבור עליהן גם אחרי השיעור עצמו. כל הקישורים המוזכרים במהלך השיעור - לאתרים, מערכות תוכנה, 

אתרי חברות, בלוגים, ספרים מקצועיים, אפליקציות ווב ומובייל - מרוכזים באופן מסודר במרכז הידע שלנו בחלוקה לפי שיעור, 

כך שאין צורך לרשום ולחפש לאחר מכן, אלא להתרכז בהקשבה ובהבנה. 

על התלמידים להביא לפטופים לשיעורים כדי שיוכלו לתרגל בזמן אמת כשנדרש.

במידה ויש בעיה להגיע עם לפטופ אישי - הודיעו לנו על כך לפני תחילת תוכנית הלימודים כדי שנוכל להתכונן.
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