
  - .יתמשרת סטודנט .1

 . 5.4.17פורסם ביום 

₪  396.47הפוסט קודם בעלות של חשיפות ממומנות.  68,626 -חשיפות אורגניות ו 4,830

 )השקעה נטו בפרסום, ללא ד"ט של לפ"מ(. 

 

  -מנהל.ת תחום אוריינות ויישום  .2

 .17.5.17פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0 -חשיפות אורגניות ו 2,041

 

 

  -מנהל.ת תכנית דיגיטלית במשרד המשפטים  .3

 . 5.6.17פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0-חשיפות אורגניות ו 895



 

  -סגן.ית ראש מטה  .4

  7.6.17פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0-חשיפות אורגניות ו 895

 

 



  -סטודנט.ית למשפטים  .5

 . 10.9.17פורסם ביום 

 ממומנותחשיפות  0 -חשיפות אורגניות ו 44,236

 

 מנהל.ת תחום פרויקטים דיגיטלים פיננסיים .6

  13.9.17פורסם ביום 

₪  325הפוסט קודם בעלות של חשיפות ממומנות.  12,809 -חשיפות אורגניות ו 19,703

 )השקעה נטו בפרסום, ללא ד"ט של לפ"מ(. 

 

 



 ₪.  1703.52. המודעה קודמה בעלות 14.9.17פורסם בלניקדאין ביום  -

 

  –יטליים )הון אנושי( פרויקטים דיגמנהל.ת  .7
  29.9.17פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות.  0 -חשיפות אורגניות ו 31,500

  

  –מנהל.ת פרויקטים דיגיטליים )הון אנושי(  .8

  13.10.17פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות.  0-חשיפות אורגניות ו 5,472

 

 ₪.  1461.22. המודעה קודמה בעלות 16.10.2017פורסם בלינקדאין ביום  -



 

  –סטודנט.ית לאגף שלטון מקומי  .9
  14.11.17פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0 -חשיפות אורגניות ו 2,711

 

 ₪.  861.04. המודעה קודמה בעלות 28.11.2017-פורסם פוסט דרושים בלינקדאין ב .10
  –מי סטודנט.ית לאגף שלטון מקו .11

  22.1.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0-חשיפות דיגיטליות ו 8,035

 

  –סטודנט.ית לאגף שלטון מקומי  .12
  30.1.18פורסם ביום 



 חשיפות ממומנות 0 -חשיפות אורגניות ו 713

 

 

  –לאגף שלטון מקומי )דובר ערבית(  .יתסטודנט .13

  31.1.18פורסם ביום 

₪  495. הפוסט קודם בעלות של חשיפות ממומנות 22,172-חשיפות אורגניות ו 5,373

 )השקעה נטו בפרסום, ללא ד"ט של לפ"מ(. 

 

 

 -למשפטים .יתסטודנט .14



  13.3.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0 -חשיפות אורגניות ו 7,940

 

 

 -סטודנטי.ית לאגף חינוך .15

  27.3.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0 -חשיפות אורגניות ו 3,103

 

 -טודנט.ית לאגף שלטון מקומיס .16

  30.4.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0 -חשיפות אורגניות ו 4,674

 



 

 -סטודנט.ית למשפטים .17
  3.5.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0-חשיפות אורגניות ו 4,046

 

 -סטודנט.ית לאגף שלטון מקומי .18
  3.5.18פורסם ביום 

 ממומנותחשיפות  0-חשיפות אורגניות ו 232

 



 

  -סטודנט.ית למשפטים .19
  7.5.18פורסם ביום 

  חשיפות ממומנות 0-חשיפות אורגניות ו 326

 

 

 -דיגיטליים לקידום עסקים מנהל.ת פרוייקטים .20
  8.5.18פורסם ביום 

₪  594. הפוסט קודם בעלות של חשיפות ממומנות 30,046-חשיפות אורגניות ו 10,682

 לפ"מ(.  )השקעה נטו בפרסום, ללא ד"ט של

 



 

 

 -פרויקטים לתחום דאטה ואנליטיקס .תמנהל .21

  10.5.18פורסם ביום 

₪  1249.99. הפוסט קודם בעלות של חשיפות ממומנות 25,904-חשיפות אורגניות ו 6,191

 )השקעה נטו בפרסום, ללא ד"ט של לפ"מ(. 

 

 

 -עוזר.ת משפטית .22



  12.5.18פורסם ביום 

  חשיפות ממומנות 28,396-חשיפות אורגניות ו 3,461

 

 -מוביל.ת תכנית בריאות דיגיטלית .23

  ₪.  2700. הפוסט קודם בעלות 24.5.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0-חשיפות אורגניות ו 10,198

 

 



 -ראש.ת ענף תיאום ובקרה .24
 . 12.6.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0-חשיפות אורגניות ו 4,082

 

 -מנכ"ל.ית תכנית פסיפס .25

  10.7.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0-חשיפות אורגניות ו 3,648

 

 -מנהל.ת תחום דיגיטל .26
  15.7.18פורסם ביום 



 חשיפות ממומנות 0-חשיפות אורגניות ו 2,863

 

 

 -סטודנטים וסטודנטיות .27

  23.9.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות 0-חשיפות אורגניות ו 23,229

 



  – שות המיסיםברמוביל.ת תכנית דיגיטלית  .28
  9.10.18פורסם ביום 

 חשיפות ממומנות.  28,806-ורגניות וחשיפות א 16,589

 

 

  - מוביל.ת תכנית דיגיטלית במשרד הפנים .29

  9.10.18פורסם ביום 

  חשיפות ממומנות 28,806 -חשיפות אורגניות ו 5,715



 

עלות כוללת קידום פוסטים מוביל.ת תכנית דיגיטלית ברשות המיסים ומוביל.ת תכנית דיגיטלית 

 ₪.  7500 –במשרד הפנים 

 

 

 


