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 כלי תובנות ומחקר 

 אור ית האתר/ התוכנה 

Google Adwords מחקר ביטויי מפתח / קידום ממומן 

Search Console כלי מעקב ודיווח תקלות באתר 

gle AnalyticsGoo  כלי מעקב וסטטיסטיקות 

Google Tag Manager לי המאפשר הטמעת תגי מעקב מחוץ לאתר כ 

Semrush כלי לניתוח ומעקב ביצועי האתר 

ref'sAh כלי לניתוח ומעקב ביצועי האתר 

SeeMoz   ביצועי האתרכלי לניתוח ומעקב 

Link Assistant  חבילת כלים לניתוח ומעקב ביצועי האתר 

SEO icMajest  בדיקת פרופיל קישורים וניתוח האתר 

Answer The Public  אתר למחקר ביטויי מפתח שהם שאלות 

Ubersuggest  כלי למחקר ביטויי מפתח 

 

 והשרת  אתרהבדיקות  

oogle PagespeedG  בדיקת מהירות האתר 

GTmetrix  בדיקת ביצועי האתר 

MX toolbox    בדיקותWhois   וחסימות 

Screaming Frog  כלי לניתוח אופטימיזציית קוד 

Woorank  אתר לניתוח ביצועי האתר 

Crazy Egg תנועה באתר למעקב  כלי מפות חום 

Hotjar למעקב תנועה באתר  כלי מפות חום 

Google Disavow ם נכנסים התנערות מקישורי 

 

mailto:amit@idesign4u.co.il
http://www.idesign4u.co.il/
https://ads.google.com/home/
https://search.google.com/search-console/about
https://analytics.google.com/
https://tagmanager.google.com/
https://www.semrush.com/
https://ahrefs.com/
https://moz.com/
https://www.link-assistant.com/
https://majestic.com/?gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1uUn2iqb2uTInD6mbZgUivaBI_vTereiuQ0aBmCusrkMoGLoPaIcpEaAilYEALw_wcB
https://answerthepublic.com/
https://neilpatel.com/ubersuggest/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=iw
https://gtmetrix.com/
https://mxtoolbox.com/
https://www.screamingfrog.co.uk/
https://www.woorank.com/
https://app.crazyegg.com/login
https://www.hotjar.com/?utm_campaign=HJ-Europe-Branded&utm_source=google&utm_medium=cpc&ads_adid=68694321016&ads_targetid=kwd-301757736238&utm_term=hotjar&keyword=hotjar&matchtype=e&geo=1008015&ads_creative=340003169480&ads_network=g&device=c&adpos=&gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1t2Hm7c2fLf68cime64LiRqqya6svS5rii3nb-IJE5J86mQJqZ1apwaApmYEALw_wcB
https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1
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 תוספים לכרום 

Redirect Path  מעקב אחר הפניות 

Tag Assistant  מעקב אחר תגים פעילים 

FatRank  בדיקת מיקום האתר הפעיל בדף התוצאות 

Ubersuggest ותוצאות חיפוש  מידע ותובנות על ביטויי מפתח 

Keyword Surfer ותוצאות חיפוש  מידע ותובנות על ביטויי מפתח 

 בניית אתרים  

Wordpress מערכת קוד פתוח לבניית אתר 

Wix  מערכתWys Wyg לבניית אתר 

lementorE ( תוסף לבניית דפים דינאמייםWys Wyg ) 

evolutionRSlider   מערכת לבניית דפים וסליידרים באתר 

Hello Child תבנית הבית של אלמנטור ת בת לאתר המאפשר הורדת תבני 

kscHello Theme Tips & Tri קוד ותבניות עיצוב לתבנית עזרה, מכיל  אתר הHello 

 תוספים

WP all in one migration  תוסף המאפשר גיבוי, ייצוא וייבוא גיבויים 

SSL  תוסף לחיבור האתר לURL  מאובטח 

Smush  תוסף לשיפור נפחי תמונות 

Yoast  תוסף לשיפור מבנה הקידום באתר 

Duplicate Page  תוסף לשכפול דפים 

Caldera Forms תוסף ליצירת טפסים מתקדמים 

Sucuri   אבטחה למעקב אחר פעילות ושינויים באתר תוסף 

 

 ובנוסף

   לביצוע חקר מילות מפתח  כלי חינמי

 )חבילות סטודנט מיוחדות(  אחסון אתרי וורדפרס 

 

mailto:amit@idesign4u.co.il
http://www.idesign4u.co.il/
https://chrome.google.com/webstore/detail/redirect-path/aomidfkchockcldhbkggjokdkkebmdll
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk?hl=iw
https://chrome.google.com/webstore/detail/fatrank-keyword-rank-chec/jcnfkjjanbdfabigknbedgkfjkljhbdn
https://chrome.google.com/webstore/detail/ubersuggest/nmpgaoofmjlimabncmnmnopjabbflegf
https://chrome.google.com/webstore/detail/keyword-surfer/bafijghppfhdpldihckdcadbcobikaca
https://he.wordpress.org/download/
https://www.wix.com/
https://elementor.com/
https://codecanyon.net/item/slider-revolution-responsive-wordpress-plugin/2751380
https://github.com/elementor/hello-theme-child
https://docs.elementor.com/article/583-hello-theme
https://www.idesign4u.co.il/key-phrase-tool
https://www.idesign4u.co.il/wordpress-plans

