
כל מה שצריך לדעת על  
 בפייסבוקהחידושים 

 2011ספטמבר 



בו הכריזה   פייסבוקכנס המפתחים השנתי של , f8השבוע התקיים 
 . הרשת החברתית על שינויים דרמטיים

תמצתנו עבורכם את כל מה שחשוב שתדעו כמי שאחראים על 
 .בפייסבוקנוכחות הארגון שלכם 

 !שנה טובה 

 .אישית לנו אחד כזה מספיק בהחלט. משמאל המקור ומימין החיקוי, צוקרברג&  צוקרברג



 :הכירו את הפרופיל החדש

'Timeline' 



Timeline ('ציר הזמן') 30/9/11 -יחליף את הפרופיל החל מה 

 רק עמוד אחד ששואף לספר את סיפור חייכם, טאביםאין יותר 

גבי ציר זמן-כל העדכונים מסודרים על 

אפשר לבקר בכל נקודה בעבר בקלות ובמהירות 

העדכונים החשובים ביותר יוצגו בצורה בולטת 

אירועים    , אפשר להוסיף אירועים משמעותיים בחיים כמו מעבר דירה 

 '  מהעבר'סטטוסים טיולים ואפילו לעדכן , משפחתיים       
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 Timelineלצפייה בסרטון הסבר על  ליחצו

http://www.youtube.com/watch?v=hzPEPfJHfKU
http://www.youtube.com/watch?v=hzPEPfJHfKU


 !  שאלה טובה
 .יתבטא בעמודים Timeline -לא חשפה איך ה פייסבוק

ישפיעו על הרגלי הגלישה הל  בפייסבוקהעדכונים השונים 
 .המשתמשים וגם על העמודים

 
,  מעריכים שבתוך כמה חודשים יושק כלי דומה לעמודיםאנחנו 

 .ונעדכן אתכם בהמשך

 ?מה יקרה לעמודים, רגע



 חדש שהתווסף לכל העמודים טאב 
 
  שחברים שלו עשו בעמוד ולייקיםמציג לגולש תגובות 
 
  הטאבאי אפשר להסיר או לשנות את 

 
  לפוסטיםרוב הגולשים נחשפים   

 ונכנסים Newsfeed -בעמודים מה
 אליו רק בעקבות לינק או מדיה
 .כך שלא מדובר בכלי משמעותי

 Friends Activity טאב :חדש



 עולם חדש של אפליקציות



שוב ושובאפליקציה יאפשר לה לשתף פעמי של -אישור חד 

כל אפליקציה יכולה לשתף ל- Timeline , במוביילגם 

חברים של הגולש יוכלו לצפות בתוכן שלו או להצטרף לפעולה 

Like בפעולותמתחילים לחשוב ! כבר לא מספיק. 

 

 !הן שינוי דרמטיהחדשות האפליקציות 

 ,לגולשלספק ערך  הן חייבות

 שלכםלו לייצר אינטראקציה עם התוכן יעזרו 

 .חבריםבו ולשתף  

 ?מה זה אומר

  :האפליקציות עוברות שלב

 'עשיתי'ל' אהבתי'מ



 ככה זה ייראה

באיזה סרטים  
 ?צפיתי

 –לאן רצתי 
 בחיבור למובייל

איזה ספרים  
 ?קראתי

באיזה סדרות  
 ?צפיתי

לאיזה מוזיקה 
 ?האזנתי

עוד אפליקציית  
 ריצה של נייק



,  הגולשים מתעדכנים בפעולות של חברים באפליקציות 
 .ויכולים להצטרף אליהן בזמן אמת

היא תבלוט  , ככל שיותר גולשים יבצעו את אותה פעולה 
 .יותר ותהיה ויראלית יותר

 ?איך זה עובד

 .דרך ומשתףמאזין לשיר  טרוור. 1

 .פלייאתי רואה את השיר ולוחצת 

 

 מתחיל להתנגן מיידיתהשיר . 2

 , גם אתי משתפת את השיר. 3

 החברים שלה רואים אותו

 ...וכך הלאה



 לצפייה בסרטון הסבר על האפליקציות ליחצו

http://www.youtube.com/watch?v=q3b94kFBah8
http://www.youtube.com/watch?v=q3b94kFBah8


 Newsfeed -שינויים ב



 ה—Newsfeed  בו   בפייסבוקהוא האזור המרכזי 
 . מופיעים עדכונים של חברים

 
  בוטלה החלוקה ביןTop News 
 כל העדכונים באותו המקום :Most Recent -ו

 Newsfeed -שינויים ב

 :המשמעות עבורנו
 של לפוסטיםאבל כמות החשיפה , אין עדיין נתונים ברורים

 .Newsfeed -כלל יורדת לאחר שינויים ב-עמודים בדרך
 .  Ticker -כבר עכשיו עדכונים על חברים שהצטרפו לעמוד חדש מופיעים רק ב

   הגולש יכול לסמן איזה עדכונים מעניינים
 .אותו יותר ולראות אותם יותר

 
  גדלה   בפידתצוגת התמונות והאלבומים
 .לא לעמודים, רק לגולשים –



 Ticker : חדש

  אזור עדכונים חיים בחלק הימני של העמוד הראשי 
 שמתעדכן כל כמה שניות

 
 נוצר כדי להוריד את עומס העדכונים מה- Newsfeed  

, תגובות, לסטטוסלעמוד או  לייק :'קטנים'ומיועד לעדכונים 
 .תיוג בתמונה ועוד, אין-ק'צ
 
 זהו כלי שיעזור לחנך את הגולשים להסתכל   פייסבוקעבור

וסביר , שוב על האזור הימני במסך בו מוצגות פרסומות
 .שבהמשך ניתן יהיה לפרסם בתוכו

 
 :המשמעות עבורנו

עשוי לעזור לעמודים בהפצה של עדכונים   Ticker -ה
 .ועמודים למעגל חברים שני

 



 אזור עדכונים חיים לאפליקציות בלבד 
 
  בפייסבוקמופיע לצד כל אפליקציה או משחק  
 
עוזר לגולשים לגלות אפליקציות חדשות ותורם להפצתן 

 
 :המשמעות עבורנו

 .הטיקראפליקציות חדשות שנפתח יעדכנו אוטומטית את 
 .ניתן לפרסם בו מודעות על אפליקציות או משחקים של מותגים

Ticker לאפליקציות 



 הבין מזמן שאף אחד לא רוצה להתעסק בבניית  צוקרברג
 .אבל לקח לו קצת זמן למצוא פתרון, רשימות חברים

 מבינה שמי שלמד איתנו בתיכון לא מעניין אותנו כמו  פייסבוק
 .  חברים או משפחה

  את הרשימות היא מייצרת אוטומטית בהתאם למידע שיש לה
, משפחה: עלינו ועל החברים שלנו לפי מעגלים חברתיים שונים

 .'וכוחברים , עמיתים לעבודה

 או לקרוא רק  , ניתן לשתף רשימות חברים בפוסט מסוים
 .עדכונים מקבוצה ספציפית

 רשימות חברים :חדש

"Guess what? Nobody wants to make lists"  
- Mark Zuckerberg, 8/2010 

 :המשמעות עבור מותגים
 מדובר בחסרון שיקטין  , אם הרשימות יצברו תאוצה
 .את החשיפה לעמודי מותג



  :למדריך ליחצו Newsfeed -לצפייה בסרטון הסבר על ה ליחצו
 לפני כולם Timeline -איך לשדרג את הפרופיל ל

http://www.youtube.com/watch?v=b6JrZdF4IPA
http://www.youtube.com/watch?v=b6JrZdF4IPA
http://www.holesinthenet.co.il/archives/29586
http://www.holesinthenet.co.il/archives/29586


 !חג שמח

 ?  רוצים לדעת עוד ?יש לכם שאלה
 :(אנחנו מאמינים בשיתוף , צרו קשר


