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 אתרים לקידום והמעודכן המקיף קליסט'הצ

 חובה כשמתחילים לקדם אתר בדיקות 121
 checklist-http://www.askpavel.co.il/blog/seoמקור: 

 לבצע\איך לבדוק בדיקות

 אינדוקס וזחילה
 

 האם כל התוכן הטקסטואלי והקישורים מופיעים בגרסת המטמון של העמודים באתר?
לעשות בדיקה מדגמית על כמה עמודים 

 :cacheמכל קטגוריה עם האופרטור 

 : ?siteהאם עמוד הבית מופיע ראשון כאשר מחפשים את הדומיין באופרטור 
:" siteהדומיין הראשי באופרטור "לחפש את 

 site:ynet.co.ilלדוגמא: 

 האם הייתה לאחרונה ירידה בכמות הדפים המאונדקסים?
https://www.google.com/webmasters/

status-tools/index 

 חסומים בזחילת ואינדוקס עמודים?האם יש משאבים 
https://www.google.com/webmasters/

tools/roboted 

 עם פרמטרים שגוגל לא מצליח לזחול? URLהאם יש כתובות 
https://www.google.com/webmasters/

parameters-url-tools/crawl 

 האם הייתה פגיעה בתדירות הזחילה לאחרונה?
https://www.google.com/webmasters/

stats-tools/crawl 

Search Console 
 

 ויש לי גישה אליו? Search Console-האם יש לאתר חשבון ב
-לבדוק האם האתר מופיע בחשבון ה

Search Console שלנו 

 החודשים האחרונים? 3-התקבלו הודעות חשובות כלשהן בהאם 
https://www.google.com/webmasters/

list-message-tools/site 

 האם נעשתה פעולת ענישה ידנית?
https://www.google.com/webmasters/

action-tools/manual 

Google Analytics 
 

 באתר ויש לי גישה אליו? Google Analyticsהאם הוטמע 
מחפשים בקוד האתר את הקוד של גוגל 

 אנליטיקס

 ?404של גוגל אנליטיקס מופיע בעמוד שגיאה האם הקוד 
מחפשים את הקוד של גוגל אנליטיקס 

 404בעמוד 

 במידה ובאתר יש סאב דומיינים, האם הוטמע קוד שתומך בסאב דומיינים?
מחפשים את הקוד של גוגל אנליטיקס בסאב 

 דומיינים

 404עמוד שגיאה 
 

 ?404ורואים עמוד שגיאה  URLניגשים לעמוד שאינו קיים, האם נשארים באותו אם 
אותיות ולראות  URL-להוסיף בסוף ה

 לא משתנה URLאבל  404שמוצגת הודעה 
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 ?404בטעות במקום  200OKהאם מוחזר קוד שגיאה  404כשמגיעים לעמוד שגיאה 
https://www.ayima.com/guides/redire

checker.html-ct 

 האם העמוד ידידותי למשתמש ומאפשר להמשיך לגלוש לאזורים שונים באתר?
לוודא שיש בעמוד השגיאה קישורים 

 לאזורים המרכזיים באתר ותיבת חיפוש

 מפת אתר
 

 ?SC-התווספה ל XMLהאם מפת האתר 
https://www.google.com/webmasters/

list-tools/sitemap 

 באתר? XMLאם לא, האם בכלל קיימת מפת אתר 
http://seositecheckup.com/tools/site

test-map 

 האם מפת האתר דינאמית או סטטית?
לבדוק אם המאמר האחרון שפורסם מופיע 

 ועדיף בראש הרשימה

 ?SC-עד כמה גדול הפער בין כמות הדפים המאונדקסים בגוגל לכמות במפת האתר ב
:" למה שמופיע siteמשווים עם אופרטור "

 Search Console-ב

 ?404האם מפת האתר כוללת עמודי 
על  Check my linksלהריץ את התוסף 

 מפת האתר

 חיפוש ידני במפת האתרלעשות  האם הם מופיעים במפת האתר? httpsבמידה והאתר כולל עמודי 

 האם יש שגיאות אינדוקס במפת האתר?
https://www.google.com/webmasters/

list-tools/sitemap 

 באתרים גדולים: האם יש חלוקה למספר מפות אתר נפרדות לכל תחום?
http://seositecheckup.com/tools/site

test-map 

 URLכתובות 
 

 מכתובת בלי לכתובות עם? 301האם יש הפניה  httpsבמידה והאתר כולל עמודי 
ולראות אם יש הפניה  httpעם  URLלהכניס 

 Redirect Pathומוחזר סטטוס בתוסף 

 אתר(?לכתובת עם )או להיפך תלוי במבנה  wwwמכתובות בלי  301האם יש הפניה 
ולראות אם יש  wwwבלי  URLלהכניס 

 Redirect Path עםהפניה ומוחזר סטטוס 

 באתר יש בקוד תגית קנוניקל שמכילה את הכתובת המקורית? URLהאם בכל 
 לבדוק” link rel=”canonicalמופיעה בקוד 

 האם מחרוזת של מספר עמודים

 ידידותיות לגוגל? URL-האם כתובות ה
:" שהכתובות siteבודקים עם האופרטור "

 מכילות רק מספרים, אותיות או מקפים

 Robots.txtקובץ 
 

 Robots.txtהאם קיים קובץ 
 robots.txtמוסיפים לדומיין הראשי 

 (site.com/robots.txt)לדוגמא 

 חשובים שהם חסומים?האם יש קבצים 
https://www.google.com/webmasters/

tools/roboted 

 ותמונות חסומים? JS, CSSהאם קבצי 
האם הקבצים  robots.txtלהסתכל בקובץ 

 האלו חסומים

 תקין וללא רווחים מיותרים? Robots.txtהאם קובץ 
https://www.google.com/webmasters/

tool-testing-tools/robots 

 גרסת מובייל
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 האם לאתר קיימת גרסת מובייל )אתר מובייל או גרסה רספונסיבית(?
-https://search.google.com/search

friendly-console/mobile 

 האם התוכן מותאם לגודל מסכים של סמארטפונים?
https://www.google.com/webmasters/

usability-tools/mobile 

 האם הטקסט לא קטן מדי לקריאה?
https://www.google.com/webmasters/

usability-tools/mobile 

 האם אלמנטים לחיצים קרובים מדי אחד לשני?
https://www.google.com/webmasters/

usability-tools/mobile 

 יותר מהמסך?האם התוכן רחב 
https://www.google.com/webmasters/

usability-tools/mobile 

 באתר לא רספונסיבי: יש הפניה מגרסת הדסקטופ למובייל כשניגשים מהמובייל?
של גרסת  URL-לנסות להיכנס מהמובייל ל

 (site.com/aboutדסקטופ )לדוגמא 

 מסוים מהמובייל האם מגיעים לעמוד המתאים או לעמוד הבית? URL-ניגשים לאם 
של גרסת  URL-לנסות להיכנס מהמובייל ל

 דסקטופ ולוודא שאין הפניה

 ים נפרדים במובייל לוודא שיש קנוניקל לעמוד התואם בדסקטופURLבמידה ויש 
להיכנס לגרסת מובייל ולראות בקוד האם יש 

 (mobile.site.co.ilקנוניקל )לדוגמא 

 מגרסת הדסקטופ לגרסת המובייל? rel=alternateהאם יש תגיות 
נכנסים לקוד של גרסת המובייל בכמה 

 עמודים ומחפשים את התגית

 צורה(?באותה  לאגם הדסקטופ קיימים גם במובייל ) האם הניווט והתפריטים בגרסת
נכנסים לגרסת המובייל ובודקים בכמה 

 עמודים שרואים את התפריטים

 במידה והאתר רספונסיבי האם יש תוכן בגרסת הדסקטופ שלא מופיע במובייל?
בודקים בכל סוג עמוד את גרסת המובייל 

 inspect elementעם 

 Breadcrumbs -שביל פירורי לחם 
 

 באתר?האם יש שביל פירורי לחם בכל עמוד 
נכנסים מדגמית לכמה עמודים ובודקים אם 

 קיים

 האם שביל פירורי הלחם משקף את ההיררכייה האמיתית באתר?
נכנסים מדגמית לכמה עמודים ובודקים האם 

 ההיררכייה מתקיימת

 מובילים לעמודים המתאימים ללא הפניות בדרך? Breadcrumbs-האם הקישורים ב
-ובודקים שלוחצים מדגמית על קישורים 

URL היעד תואם ל-URL המקשר 

 האם שביל פירורי הלחם כולל את עמוד הבית?
בודקים מדגמית בכמה עמודים האם הוא 

 כולל את עמוד הבית

 האם שביל פירורי הלחם לפי ההנחיות של גוגל? Yoastלא משתמשים בפלאגין כש
https://developers.google.com/searc

types/breadcrumbs-h/docs/data 

 האם העמוד שבו נמצאים לא מסומן בתור קישור בשביל פירורי הלחם?
בודקים מדגמית בכמה עמודים האם העמוד 

 נמצאים לא מסומן בתור קישור שבו

 של גוגל? Structured Dataהאם יש שגיאות בבדיקת 
-https://search.google.com/structured

tool-data/testing 

 זמן טעינה
 

 שניות(? 4איטי )מעל  האם יש עמודים שזמן הטעינה שלהם
https://tools.pingdom.com באתרים( /

 בישראל לסמן "שבדיה"(



 
 

4 | P a g e  
 

 האם יש טעויות בדרגה "קריטית" בכלי המהירות של גוגל?
https://developers.google.com/speed

/pagespeed/insights/ 

 כדי לצמצם זמן טעינה של תמונות? CSS Sprite-האם האתר משתמש ב
על אייקון ורואים  inspect elementעושים 

 אם התמונה כוללת את כל האייקונים

 כלשהו? Cachingבאתרי וורדפרס: האם הותקן פלאגין 
בודקים ברשימת הפלאגינים המותקנים ואם 

  http://bit.ly/2gz9P5Y -אין אז מתקינים 

 אופטימיזציה לתוכן
 

 /http://copyscape.com האם התוכן בעמודים ייחודי ולא משוכפל?

 ?Sitewideהאם קיים תוכן טקסטואלי ארוך באלמנטים שהם 
לוודא ידנית בפוטר והתפריטים הצדדיים 

 שאין תוכן ארוך כדי למנוע שכפול

 האם יש באתר תוכן שלא מצליח להתאנדקס?
https://www.google.com/webmasters/

suggestions-tools/html 

 האם התוכן בעמודים אכן מדבר על הביטויים המרכזי שמטרגטים איתם?
עוברים על העמודים המרכזיים באתר 

 ובודקים ידנית

 Screaming Frog -- >Word Count האם אורך התוכן בעמודים הקיימים קצר ודל מדי?

 אופטימיזציית יתר ודחיסת מילות מפתח בעמודים?האם יש 
לעבור על עמודים מרכזיים באתר ולוודא 

 שמילות מפתח לא הוכנסו "בכוח"

 לעבור ידנית בעמודים מרכזיים האם התוכן כולל מילים נפרדות ומילים משלימות לביטוי המרכזי של העמוד?

 בקוד?האם התוכן בעמודים מחולק לפסקאות גם כלפי חוץ וגם 
כלפי חוץ לבדוק ויזואלית, בקוד לבדוק שיש 

 <pתגית פסקה >

 האם יש באתר גיוון בתוכן שאינו רק טקסטואלי )תמונות, וידאו וכו'(?
לעבור ידנית בעמודים מרכזיים במיוחד 

 פוסט\בעמודים מסוג מאמר

 האם יש שימוש במבנים שונים של תוכן )טבלאות, רשימות וכו'(?
בעמודים מרכזיים במיוחד לעבור ידנית 

 פוסט\בעמודים מסוג מאמר

 האם יש שגיאות כתיב או דקדוק בתוכן באתר?
, עברית www.grammarly.comאנגלית 

 ידנית

 ?H2, H3-האם התוכן כולל חלוקה לכותרות משנה ותתי כותרות שמסומנות ב
לעבור ידנית בעמודים מרכזיים ולבדוק עם 

Inspect Element כותרות 

 האם יש תקלות? Schema-במידה ונעשה שימוש ב
https://www.google.com/webmasters/

data-tools/structured 

 אופטימיזציה למאמרים )בתוספת לחלק הקודם(
 

 לבדוק מדגמית בכמה מאמרים נושא?\תאריך כתיבה ושיוך קטגוריההאם עמוד מאמר כולל שם כותב, 

 לבדוק מדגמית בכמה מאמרים האם יש מאמרים מומלצים בסוף המאמר?

 לבדוק מדגמית בכמה מאמרים האם יש כפתורי שיתוף במאמר?

 לבדוק מדגמית בכמה מאמרים האם למאמר יש תמונה ראשית?

 בשיתוף המאמר בפייסבוק?האם התמונה הראשית של המאמר מוצגת 
https://developers.facebook.com/tool

s/debug/ 

 ...1,2,3לוודא שיש קישורי ארכיון  האם יש אפשרות לגשת לכל המאמרים שנכתבו בעבר?
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 לפי הכללים של גוגל? Paginationבמידה ויש עמודי ארכיון האם ייושם 
https://support.google.com/webmast

ers/answer/1663744 

Title 
 

 האם הטייטל מתחיל בביטוי המדוייק אותו רוצים לטרגט בעמוד?
, Yoastבאתרי וורדפרס לבדוק בפלאגין 

 :siteאחרת לעבור ידנית עם 

 האם הטייטל של כל עמוד ייחודי לאותו עמוד ולא מופיע בעמודים אחרים באתר?
https://www.google.com/webmasters/

suggestions-tools/html 

 האם יש עמודים עם טייטל קצר מהרגיל?
https://www.google.com/webmasters/

suggestions-tools/html 

 תווים(? 55טייטל ארוך מהמומלץ )עד האם יש עמודים עם 
https://www.google.com/webmasters/

suggestions-tools/html 

 האם יש עמודים ללא טייטל בכלל?
https://www.google.com/webmasters/

suggestions-tools/html 

 האם יש טייטלים לא אינפורמטיביים באתר?
https://www.google.com/webmasters/

suggestions-tools/html 

 האם שם המותג מופיע בסוף הטייטל בכל עמודי האתר?
, Yoastבאתרי וורדפרס לבדוק בפלאגין 

 :siteאחרת לעבור ידנית עם 

 הטייטל בכל עמוד מתאר את התוכן והנושא שעליו מדבר התוכן בעמוד?האם 
לבדוק מדגמית בעמודים מרכזיים באמצעות 

 :siteאופרטור 

 ביטוי ולא מילת מפתח או אוסף מילות מפתח מופרדות?\האם הטייטל הוא משפט
לבדוק מדגמית בעמודים מרכזיים באמצעות 

 :siteאופרטור 

 לבדוק מדגמית בכמה מאמרים לדוגמא הטייטל כולל את הכותרת של המאמר במלואה?האם בעמודי מאמרים 

 Meta Description - תיאור
 

 האם התיאור של כל עמוד ייחודי לאותו עמוד ולא מופיע בעמודים אחרים באתר?
https://www.google.com/webmasters/

suggestions-tools/html 

 תווים(? 155האם יש תיאורים ארוכים מהמומלץ )עד 
https://www.google.com/webmasters/

suggestions-tools/html 

 תיאורים חסרים או קצרים מדי?האם יש 
https://www.google.com/webmasters/

suggestions-tools/html 

 :site עםלבדוק מדגמית בעמודים מרכזיים  האם התיאור כולל קריאה לפעולה או בידול מול המתחרים?

 :site עםלבדוק מדגמית בעמודים מרכזיים  האם התיאור של כל עמוד כולל את הביטוי שמעוניינים לטרגט במופע מדוייק?

H1 
 

 לבדוק מדגמית בעמודים מרכזיים האם הכותרת מגדירה את הנושא המרכזי בו העמוד עוסק?

 לבדוק ויזואלית בכמה עמודים מרכזיים האם הכותרת הראשית בכל עמוד היא היחידה והגדולה ביותר בעמוד?

 ?H1האם הלוגו שמופיע בהאדר הוגדר בטעות בתור 
 inspect elementלבדוק באמצעות 
 בעמודים מרכזיים

 אופטימיזציה לתמונות
 

 spider-screamingfrog.co.uk/seo ייחודית שמתארת את התמונה הכי נכון? ALTהאם לכל תמונה באתר יש תגית 
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 האם יש תמונות גדולות באתר שאפשר לצמצם את הגודל שלהם?
לכווץ עם  tools.pingdom.comלמצוא עם 

compressor.io/compress 

 : בגוגל תמונותsiteלהריץ אופרטור  ולא ביטוי חסר משמעות? האם שמות קבצי התמונות מכילים את שם התמונה

 קישורים פנימיים וחיצוניים
 

 האם יש קישורים מהפוטר והתפריט לעמודים המרכזיים של האתר?
לעבור ידנית ולוודא שיש קישורים לעמודים 

 המרכזיים באתר

 האם העמודים המרכזיים באתר מקבלים הכי הרבה קישורים פנימיים?
 Searchבתוך  Internal Linksדו"ח 

Console 

 האם כל הקישורים בניווט ובפוטר מקשרים לעמודים הנכונים והסופיים ללא הפניות?
לעבור ידנית ולוודא במעבר עכבר מה 

 כתובת היעד, ללחוץ ולוודא שאין הפניה

 סטנדרטיים? HTMLהאם כל הקישורים הפנימיים הם קישורי 
במעבר עכבר שזה לעבור ידנית ולוודא 

 קישור רגיל

 להסתכל ידנית ולבדוק האם הניווט הראשי משקף את ההיררכייה האמיתית של האתר?

 /https://www.seoquake.com יוצאים?\קישורים פנימיים 100האם יש עמודים שמכילים מעל 

 קישורים פנימיים או חיצוניים? 404האם מפנים לעמודי 
בדו"ח שגיאות  Linked fromתחת  SC-ב

 404סריקה 

 האם עמוד הבית מקבל הכי הרבה קישורים פנימיים?
https://www.google.com/webmasters/

links-tools/internal 

 

 


