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המדריך לפתיחת אתר לגן במערכת ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל

שלב  – 2ההרשמה
במסך הבא תדרשו לבצע מספר פעולות הזנת נתונים אשר
חיוניות לבניית בסיס הנתונים של האתר שלכן .בחלקו
הראשון של העמוד (כפי שניתן לראות בתמונת המסך
המצורפת) תדרשו למלא מספר נתונים אישיים ,נתונים על
הגן וכן נתונים שיימשו את מנועי החיפוש ברשת בקטלוג
האתר שלכם וקידומו למקומות הראשונים בתוצאות החיפוש
– נתונים אלו ישפיעו על רמת חשיפת האתר בעתיד בפני
גולשים פוטנציאלים .בשלב זה כדאי להזכיר כי ההרשמה
לאתר פתוחה בפני כולן אך כל אתר שנפתח עובר אימות אל
מול הנהלת הארגון ,אתר של גן שאינו חבר בארגון ימחק
מהמערכת.



שם משתמש – מעבר לכך שישמש אתכן לכניסה למערכת ,שם
המשתמש הופך להיות בהמשך גם שם הדומיין ,כלומר השם של
האתר באינטרנט ,על כן מומלץ לכתוב את שם הגן בעברית כשם
המשתמש שלכן.



סיסמא – ביחרו סיסמא קלה ונוחה שתוכלו לזכור גם בעתיד .בכל
מקרה ,תוכלו לשנות את הסיסמא בכל עת.



דואר אלקטרוני – במידה ואין ברשותכן דואר אלקטרוני ,הנהלת
אתר הארגון תשמח לפתוח אחד עבורכן .פשוט לחצו כאן ונסייע
בהקדם.



מילות חיפוש – אלו המילים שיגדירו את האתר עבור מנועי החיפוש
(גוגל ,וואלה ואחרים) .בחלון זה עלייך לכתוב את המילים
הרלוונטיות עבור הגולשים שלך ,לדוגמא :גן בתל אביב ,גן פרטי,
צהרון .אלו מילים שהגולש יחפש ודרכם יגיע אל האתר שלך .חשוב
מאוד להקפיד ולהפריד בין המילים בפסיק  .חלונית זו תהווה את
ברירת המחדל עבור כל האתר .יחד עם זאת ,בכל עמוד שתפתחו
באתר ,תוכלו להזין מילות חיפוש רלוונטיות וממוקדות יותר ובכך
להתפרש על פני קשת רחבה יותר של מונחים שגולשים מחפשים.



כותרת – זוהי הכותרת של האתר .גם כאן מהווה הכותרת ברירת
מחדל לכל האתר אך רצוי להגדיר לכל דף באתר כותרת משלו.
לכותרת משקל רב בקידום האתר במנועי החיפוש אך הכותרת
מהווה גם מוטיב שיווקי לגולשים  ,זאת מכיוון שהיא מופיעה
בתוצאות של מנוע החיפוש באופן מובלט .כאשר מנסחים כותרת
לאתר רצוי לעשות זאת כך:
שם הגן | מיקום | ייחוד הגן  -נושא העמוד/האתר
גן ישראל | גן בתל אביב | גן לגילאי  –0-3גן מדהים



תיאור – התיאור של האתר כפי שתבחרו לכתוב אותו יהווה
ההקדמה לגולש על האתר .הקדמה זו ניתן למצוא במנועי החיפוש
מתחת לכותרת האתר .הקפידו לרשום תיאור על האתר ובכלל על
כל עמוד באתר באופן תמציתי ומשכנע שכן גולש שיחפש גן ילדים
עשוי לקבוע על פי ה"תקציר" הנ"ל אם להיכנס לאתר שלכן או
לאתר המתחרה.

מדריך זה הינו קניי נו הבלעדי של ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל.

המדריך הופק על ידי "נגב ייעוץ ופיקוח אינטרנטי"

בשלב זה של הזנת הנתונים חשוב להקפיד למלא היטב את הפרטים
הבאים:
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כעת ,לאחר שסיימתן להזין את פרטי האתר למערכת ,תדרשו לבחור את תבנית האתר .בחירת התבנית נתונה לשינוי בכל עת
במערכת ניהול האתר וכל שנדרש מכן הוא סימון התבנית המועדפת ,אישור התקנון ולחיצה על כפתור ההרשמה.

מדריך זה הינו קניי נו הבלעדי של ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל.

