
 

 

 

 

 

 
 : הנחיות טכניות לאתר 

https://gna.co.il/ 
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 כתובות באתר 

המתקיים  מצב נפוץ ממנו יש להימנע הינו מצב של כפילות כתובות לאתר. לדוגמה, דף בית

ובכתובת עם   HTTPאו בכתובת עם   WWWובכתובת בלי   WWWבשתי כתובות: בכתובת עם

HTTPS. 

אל אותן  www( מהכתובות ללא 301במקרים של כפילות מעין זו, יש להפנות בהפניה קבועה )

 .HTTPSלכתובות   HTTPאו מהכתובות  wwwכתובות עם 

. יש לסדר בהפניות מסודרות WWWוגם ללא  WWWמתקבל גם עם , WECALLאתר של ה

 . WWWשכל האתר יהיה ללא 

 . WWWבאתר לכתובת ללא  לאחר מכן, יש לשנות את הקישור של הלוגו

 
 הנגשה

לשם מתן מידע אודות השירותים אותם הם מספקים. כדי שציבור האנשים עם מוגבלות יוכל  
לקבל שירות באמצעות האינטרנט כשאר הציבור, יש לבצע התאמות באתרים ובאפליקציות  

. לתקנות הנגישות לשירות  35תקנה ע אודותיו לפי המספקים את השירות או המיד  
 

 אין תוסף נגישות ורצוי להוסיף.  WECALLבאתר 
 

ataDtructured S 
 לאפשר את כל הנתונים המובנים שרלוונטיים לאתר.

 

 

 

 

 

https://www.aisrael.org/?CategoryID=2765&ArticleID=44360


 

 

 

 הגדרת כותרות 
)לכל עמוד   פעם אחת בלבדכותרת חובה בכל עמוד וצריכה להופיע   –( H1כותרת ראשית )

 . צריכה להיות כותרת ייחודית(

  :בעמוד סדר חשיבות יורדכותרות מוגדרות בהיררכיה לפי  •
 ( H1כותרת ראשית )

 ( H2כותרת )-תת
 ( וכו' H3כותרת משנה )

 לא תהיה תלות בין כותרת העמוד, לבין התפריטים והתגיות.  •
וכו' אלא רק בגוף  בפוטר, סרגל צידי, תפריטים Hלא לשים הגדרה של כותרות  •

 הטקסט עצמו
 

. 1H -יש את החלק הבא שהכותרת שלו מוגדרת כ WECALLבכל העמודים באתר של 
 שום הגדרת כותרת: יש לבטל הגדרה זו ולהפוך את הטקסט לטקסט רגיל ללא 

 

צריך לשנות את ההגדרה   .H1 -בעמודי קטגוריות של האתר, שמות המאמרים מוגדרים כ
 . H2  -של כותרות אלו ל

   /כללי/https://gna.co.il/category דוגמה בעמוד

 : WECALLבעמוד הבית של 

על הבאנר הראשי ולהגדיר את צריך להסיר את הגדרת הכותרת מהטקסט שיש  . א
 הטקסט כטקסט רגיל.

 והמקצועיים הטובים הטלפוני המוקד שירותי: WeCall -יש להגדיר את הכותרת  . ב
 ולשנות אותה לטקסט הבא:  H1 -בישראל כ

WeCall :בישראל והמקצועיים הטובים קול סנטר שירותי 
 

א קליקבלית לאותו עמוד. יש להוריד  בכל העמודים באתר, הכותרת הראשית של העמוד הי 
 ת. מהכותרות המרכזיו יםאת הקישור

 

 

https://gna.co.il/category/כללי/


 

 

 
 

 תקיניםקישורים 
שמקבל   /סנטר-קול -שירותי - gna-אודות/https://gna.co.ilעמוד  בין 301יש לבצע הפניית 

   /סנטר-קול -שירותי-wecall- אודות/https://gna.co.ilלעמוד   404שגיאת 
 

 
 ( Breadcrumbsשביל פירורי לחם )

נדרש שיהיה שביל פירורי לחם בכל עמוד באתר ושישקף את ההיררכיה האמיתית באתר   .א
 )לכלול את עמוד הבית בשביל פירורי הלחם( 

 הקישורים צריכים להיות מובילים לעמודים המתאימים ללא הפניות בדרך  .ב
 להיות מסומן בתור קישור בשביל פירורי הלחם  לא צריךהעמוד שבו נמצאים  .ג

 אין הגדרה של פירורי לחם ויש להוסיף זאת לפי ההנחיות לעיל  WECALLבאתר 

 

  Canonical tag -תמיכה ב
 בכל העמודים.   canonical tagלאפשר תמיכה של

 הסבר על התג ניתן לקבל בכתובת: 
-https://support.google.com/webmasters/answer/139066?visit_id=0

3475297635&hl=en&rd=1-636324430351227155  

 

 CSS -ו  JAVAקובצי 

,  קובצי תמונות או קבצים אחרים CSS, קובצי Java scriptבצי לוודא שאין קו .א
.  שימוש בקובץ זה עלול לפגוע באופן ישיר robots.txtהחסומים בפני גוגל ע"י 

 בדירוגי האתר בתוצאות החיפוש 
)כל אחד בנפרד(, כדי שלא  CSS -ולקובצי ה  JS -לקובצי ה MERGEעדיף לעשות  .ב

 יהיו תנועות רבות בטעינה ושמהירות האתר תהיה טובה יותר 
 חיצוני  CSS, לקובץ HTML -להפריד את העיצוב מקוד ה - CSSקובצי  .ג
יש לאחד כמה שיותר תמונות קלות, לתמונה אחת. לאחר מכן,  - CSS Sprite .ד

 יש להציג את התמונה המתאימה.  CSSבאמצעות 
 , לקובץ חיצוני. HTML-להפריד במידת האפשר את  הסקריפט מקוד ה - JSקובצי  .ה

 
 

https://gna.co.il/אודות-gna-שירותי-קול-סנטר/
https://gna.co.il/אודות-wecall-שירותי-קול-סנטר/
https://support.google.com/webmasters/answer/139066?visit_id=0-636324430351227155-3475297635&hl=en&rd=1
https://support.google.com/webmasters/answer/139066?visit_id=0-636324430351227155-3475297635&hl=en&rd=1


 

 

 

   מפת אתר

של גוגל יוכל להיכנס דרכה לכל עמודי  על מנת שהזחלן מפת אתר דינמיתחשוב שלאתר תהיה 
 האתר:

 ולשים אליה קישור מפוטר האתר  Htmlיש צורך במפת אתר מסוג 

, יש לתקן את  XMLמתקבלות שגיאות על מפת האתר  EARCH CONSOLES -בנוסף, ב
 השגיאות הללו. 

 מהם כל העמודים שנמצאים תחת: אשמח לדעת  

sitemap.xml-https://gna.co.il/finance_leads ו- sitemap.xml-https://gna.co.il/gruops_billing 

 ?301ית האם ניתן למחוק את העמודים הללו ולבצע להם הפני 
 
 

 מהירות האתר 
 

 במחשב: 24 -בנייד ו 6יש לטפל בדחיפות במהירות האתר. הציונים של גוגל עומדים על 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fgna.co.il%2

F&tab=mobile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gna.co.il/finance_leads-sitemap.xml
https://gna.co.il/gruops_billing-sitemap.xml
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fgna.co.il%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fgna.co.il%2F&tab=mobile


 

 

 
 התאמה לניידים 

 מתקבלות שגיאות על תאימות לניידים בעמודים הבאים:  SEARCH CONSOLE -בחשבון ה 
content/uploads/2019/10/-https://gna.co.il/wp  
content/uploads/2019/07/-co.il/wphttps://gna.  
content/uploads/2019/09/-https://gna.co.il/wp  

 
 )אשמח לקבל הסבר למה העמודים האלו מתאנדקסים בגוגל בכלל והאם יש בהם צורך(

 

 
 

  -מידע נוסף על תקלות אלו ניתן למצוא ב
https://support.google.com/webmasters/answer/9063469#small_font_size   

 
 

 שאלה 

 מה זה העמוד הבא? 

https://gna.co.il/לידים/-מערכת   

 נראה שיש שם תקלה מסוימת ולמה הוא משמש.  

https://gna.co.il/wp-content/uploads/2019/10/
https://gna.co.il/wp-content/uploads/2019/07/
https://gna.co.il/wp-content/uploads/2019/09/
https://support.google.com/webmasters/answer/9063469#small_font_size
https://gna.co.il/מערכת-לידים/

