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 האם לנהל קהילה מתאים לי? 

 :ולהיות כנים עם עצמכם  - שאלות לשאול את עצמכם 4
תהליך שיכול לקחת מספר חודשים ולעיתים אף  האם את/ה מודע/ת לכך שהתנעת הקהילה זהו  .1

 חצי שנה?
 

האם יש לך הזמינות והמחויבות הנדרשים בשביל להקים קהילה ולנהל אותה באופן שוטף?   .2
 מזמנך הכולל!(. 50%)תהליך זה "יגזול" במינימום מספר שעות בכל יום ועד 

 
 להקים? האם כבר יש קהילות דומות בתחום של הקהילה אותה את/ה מעוניין/ת  .3

 
 במידה וכבר יש קהילה דומה, מה מבדל את הקהילה שלך לעומת הקהילה הזו?  .4

 בתוכה.שלכם האוטוריטה  ותבנו אתהצטרפות לקהילה קיימת,  תבחנו -*אם לא קיים בידול 
 

שאלת הבידול היא שאלה חשובה ביותר. כיום, עקב עודף היצע בקהילות פייסבוק, אנחנו באופן כללי  
בררנים לגבי הקבוצות בהן אנחנו חברים. זה חייב להיות משהו מאוד מיוחד שיעניק לנו מספיק  מאוד 

 ערך, ולאורך זמן, בכדי שנרצה להשתייך לאותה הקהילה.
 

במידה והקהילה שנקים תהיה "אותו הדבר" יהיה לנו הרבה יותר קשה להתניע את הקהילה, אם בכלל  
ה לעבור מקהילה קיימת ועובדת, לקהילה חדשה בדיוק באותו  נצליח, מאחר ולא תהיה סיבה מספיק חזק

תחום עניין. זה נכון שלא אחת ישנן מספר קהילות עם נושאים דומים ועדיין, כל הקהילות עובדות בצורה  
זה עקב החיבור לצורת הניהול בקהילה ולמנהלי הקהילה   -מאוד יפה וישנה הרבה מעורבות בכולן, לרוב 

ל את סיכויי ההצלחה, אני ממליץ לחשוב על משהו שיהווה בידול מובהק של עצמם. אך בכדי להגדי
 הקהילה הזו על פני הקהילות האחרות, באותו עולם התוכן. 

 
בידול יכול גם להיות קהל ליבה שונה )קהל היעד עבורו הקהילה קיימת(, או נישה ספציפית בתוך עולם  

 התוכן הרחב אליו הקהילה משתייכת.
 

ם לפתוח קהילה, תבחנו קודם האם כבר קיימות קהילות פעילות בנושא שבו אתם  לפני שאתם רצי
מעוניינים לפתוח, לקהל היעד שאתם רוצים לפנות. ואם קיימת )גם אם יש מספר דברים שחסרים בהן  
לדעתכם(, אולי בכלל עדיף לחבור לקהילה קיימת ולהציע לעזור בניהולה )או להציע לנהל תת קהילה  

 נות הכל מאפס.שלה(, ולא לב 
 

לכו   -אם בוער בכם להקים קהילה משלכם ויש לכם בראש בידול מובהק לעומת קהילות דומות אחרות 
על זה! אם התשובות לשאלות הנ"ל הן לא חזקות מספיק )וחשוב כאן שתהיו כנים עם עצמכם(, אני  

נהלים שלה ברמה  תמיד ממליץ לחבור לצוות הניהול של קהילה קיימת, אשר אתם מתחברים אליה ולמ
של   וההתנעה אתם "חוסכים" את כל תהליך ההקמה -האישית. בצורה זו אתם מרוויחים פעמיים 

אתם מקבלים את   -הקהילה, מאחר וזו כבר קהילה קיימת ועובדת, ובנוסף, בתור חלק מצוות הניהול 
 החשיפה והבמה אליכם ואל תחום המומחיות שלכם בתוך הקהילה.
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 איך מביאים אנשים לקהילה חדשה? 

 . )בלשון המעטה( תמיד קלאינו להיות מנהל קהילה 
משימות כזה יכול להיות קשה  ריבוי אתה כל הזמן מנהל תחומי אחריות שונים ואנחנו מבינים כיצד  

ואין   יחסית החדש פרקטיקהעדיין , זו גם מאתגר הוא נושאניהול קהילה בנוסף לעובדה ש. לתמרון
 איזושהי מתודולגיה סדורה שתוכל לסייע, הרבה כאן מבוסס על ניסוי וטעיה. 

 לקהילה  משתמשים חדשים משיכת  

, אחרים עוזבים ומצטרפים לקבוצות  את מטרתםשיגו שיחלקם נשארים עד  . חברי הקהילה חולפים
במדדי הקהילה  ובחיים. השתמש כםהוא כלי חיוני לשמירה על הקהילה של יםחדש יםשונות. עידוד חבר

 .בקבוצת פייסבוק( insights-מתוך ה התרשים) החבריםכדי לעקוב אחר התנהגות 

 

 

 למשוך משתמשים חדשים: והנה כמה דרכים בהן תוכל

  בפלטפורמות וקבוצות כםחדשות/אירועים אודות הקהילה של :החברתיות ברשת  תהיו פעילים •
 . להגיע באופן מקוון ים יכול םלמי את יםאף פעם לא יודע ם. אתמדיה שונות

 

חברים   להניעיכולים  שלכם, העוקבים הנאמניםהשגרירים  :כםבשגרירי הקהילה של והשתמש  •
 הקהילה.  לפלטפורמה שלחדשים 

 

מיטאפים  העלאת מודעות ומשיכת חברים חדשים על ידי  עם קהילות אחרות: משותףקידום  •
בפייסבוק או בלינקדאין,  . תוכלו לחפש קבוצות רלוונטיות דומה נושאלקבוצות בעלות  חבירהאו /ו
 .רלוונטיים לקהילה שלכםנושאי דיון ו
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 עולם שהקמתם קהילה? לספר  ל  עוד אפשר איך  

 .עם המעגלים הקרובים שלנו קודםנתחיל  ,לרוב

 :רשתות חברתיות
פייסבוק המספר על הכוונות שלנו בבניית קהילה בתחום הרלוונטי ומהו הסיפור  פרופיל הפוסט ב נעלה

של הקהילה הזו שאנחנו רוצים לקדם, מיהו קהל היעד עבורה ומהן המטרות שלה, ומזמינים את  
 .שלנו להצטרף הרלוונטייםהחברים 

 בנוסף,

 .מעדכנים גם שם בצורה דומה -אם יש לנו דף עסקי  •

 .וואטסאפ/טלגרם בהן אנחנו חברים, וקשורות בצורה ישירה לנושא הקהילהבוצות ק •

 ה )אם הדבר אפשרי(.פוסט בקבוצות פייסבוק רלוונטיות, עם לינק לקבוצ •

 . בלינקדאין, ובקבוצות לינקדאין רלוונטיות •

 רשתות חברתיות נוספות בהן אנחנו פעילים.  •

 .פה לאוזן •
 

 :רשימת תפוצה/ניוזלטר
שים אשר תחום העניין של הקהילה יכול להיות רלוונטי עבורם,  נרשימת תפוצה עם אבמידה ויש לנו 

אנחנו שולחים מייל ומעדכנים אותם על כך + לא שוכחים לצרף לינק לקבוצת הפייסבוק או כל פלטפורמה  
 .בה החלטנו שהיא תהווה את מרכז השיח של הקהילה 

 שורה.פחות או יותר כאן מסתכמת היכולת שלנו להפיץ את הב
 זה בהחלט מספיק להתחלה, אבל אפשר גם יותר... 

הגרעין הראשוני של אנשים שיעזור לנו להתניע את הקהילה בשלבים  , אותו השתולים בקהילה
אותם השתולים יכולים לעזור גם עבור המטרה הנ"ל, סוג של "שיווק שותפים" אבל  ההתחלתיים שלה.

 בצורה קהילתית יותר. 

 יש את רשתות הקשרים שלהם. - כמו שלכם יש רשת של קשרים, גם לאותם השתולים 
 .אפשר ליישם עבור כל "שתול" בנפרד - ל  כך שאת כל הדרכים הנ" 

להיחשף לקהילה שלכם אם תאחדו כוחות בשיתוף פעולה  תוכלתחשבו איזו מסה מטורפת של אנשים, 
 עם א.נשים נוספים אשר ירתמו למשימה, ויסייעו לכם בקידום הסיפור של הקהילה שלכם.

יבנה בצורה איכותית מראשיתה שוב אני שם דגש על רלוונטיות )היא קריטית(, אחרת הקהילה לא ת
 וחשוב מאוד לבנות אותה בצורה נכונה ומדוייקת. 

אג'נדה של  בעזרת שותפים טובים, כאלה המגיעים ממקום נכון ואותנטי, הרוצים יחד איתכם לקדם את ה
קהילה וערכיה, יהיה לכם הרבה יותר קל )וגם כיף( להרים את הקהילה בשלב הראשוני, ולהניע ה

 לה, בשלב השני.מעורבות בקהי

 כיום, עם ריבוי הקהילות, מאוד קשה להרים זאת לבד.
וגם אם נניח והצלחתם להרים אותה והצלחתם "לגייס" כמות נכבדת של חברים שהצטרפו לקהילה 

לקהילה   <להפוך את הדבר הראשוני, הבוסרי, והלא מעוצב < -שלכם, האתגר העיקרי עדיין לפניכם 
 ואג'נדה ברורה. אמיתית, מעורבת, עם ערכים 

 -   הבא של קרן רביב במאמר קייס סטאדי בנושא הזה, תוכלו למצוא  
 שבועות בלבד בעזרת "שגרירים"  3יוזרים לקהילה חדשה בתוך  20,000ו נאיך גייס

https://inves2go.co.il/blogpost/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a9%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%aa%d7%9d-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94/
https://inves2go.co.il/blogpost/%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94/
https://www.unlockyourproduct.com/post/20-000-users-in-three-weeks
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   (?אונבורדינגחברים חדשים בקהילה ) איך מקבלים את פניהם של 

פתרון  קהילה. למרות שאין שום  יאחריות קריטית ומתישה של מנהל הואחברים חדשים אונבורדינג ל
  אונבורדינגותהליך  בקהילהשל הנחיות  סט הולםמה  ושיכול להחליף את זה לחלוטין, תופתע  יצירתי

 .עבורכםלעשות ים יכולמסודר 

קבלת פנים   אימיילחדשים  לחבריםלשלוח  שקלות . welcomeחדשים הודעת   לחברים ושלח •
שלהם באמצעות קריאה ברורה  מסנג'רהודעה בהתאמה אישית ב לשלוחמותאם אישית או 
 .  להציג את עצמםאותם   ועודד תלפעולה. לדוגמה, 

 

לחסוך זמן   יוכלוקהילה ב הקווים המנחים .שלכםקהילה  ב המודרציהאת הנחיות  וריהגד •
קבלת  פוסט/מיילכיצד לתקשר זה עם זה. ניתן לשתף אותם ב של החבריםומאמץ על ידי יידוע 

 .  מה שיעזור לתהליך אונבורדינג חלק יותר ,הפנים
 

 אתםעל קשר קבוע עם חברי הקהילה החדשים.  שמרות חברים חדשים. אחר אפ(-)פולו מעקב •
,  "(השבוע  הפוסטים הנקראים ביותר 5)למשל, "  לשלוח עדכונים כלליים של הקהילה יםיכול

רגיש נוח יותר  לה לחבריםאינטראקציה מתמשכת תעזור . הקשורים לקהילה וובינריםסרטונים או 
 קהילה.מרחב הב

 

ן שמשתמשים יוכלו להבי הוא להבטיחהגדול ביותר,  האתגראתגרים. בתוכה ככלי כוללת  מרחביצירת 
וללמד אותם   החברים של אפקטיבי ליצור אונבורדינג. היכולת כםשל ההתנהלות בקהילהבקלות את 

חברי . אז מהי הדרך הטובה ביותר להנחות את כםהיא חיונית להצלחה של מתנהלת הקהילהכיצד 
 ?הקהילה

 מדריכים קוראיםלא  אנשים

ננטשו לפני עידן עבור  פיסיים שלהם. מדריכים   החברים " חינוך" נוטים לסמוך על מדריכים ל מנהלי קהילה
סיבה טובה לכך: הם  ישנהוסרגלי כלים עדיין נפוצים מאוד.   עזרי טקסטתוכנות, אך מדריכים מקוונים, 

עוזרים למשתמשים להבין אינטראקציות קשות, להנחות משתמשים מתחילים דרך הפלטפורמה  
 את קיצורי הדרך.  ותיקיםולהראות למשתמשים 

 ( Pinned Postולכן, קחו בחשבון, שגם אם השקעתם מאוד בתיאור הקבוצה שלכם ושמתם פוסט נעוץ )
 א יעברו עליהם.ל בכלל  כנראהמהסרטים, מרבית החברים 

 
 קוראים מדריכים?  לא אנשיםמדוע 

לא   יעדיפו. הם עצלניםהם  רוב האנשים יש כמה סיבות לכך שמשתמשים לא קוראים מדריכים. ראשית, 
משהו שדורש זמן ומאמץ, כמו לקרוא הוראות מורכבות. אפילו כאשר נאלצים לעבוד עם כלי   לעשות

.  ההגיוןניתן יהיה להבין באמצעות  שאת הרובידלגו על ההוראות ויניחו   החדשים החבריםחדש, רוב 
  .מה שצריך לגבי הקהילהכל כבר מדלגים על ההוראות מכיוון שהם מניחים שהם יודעים  ותיקים חברים

בכך שהם   אפקטיביייםהשומרים על דפוסי שימוש לא  לחברי קהילהזה לא רק מוביל לטעויות אלא גם 
 את יכולתם להשיג את המטרות שלהם.  ומגבילים  ,מונעים מעצמם ללמוד

 
תמיד אשמת המשתמש. הוראות לעיתים קרובות מייגעות וכתובות בצורה גרועה. משתמשים אינה זו 

מנהלי  שמנסים לקרוא את ההוראות מבולבלים לרוב על ידי מספר עצום של מילים ומושגים חדשים. 
נוטים לסבך יתר על המידה את הוראותיהם. טקסטים אלה הם לרוב ארוכים מדי מכיוון   לעיתים קהילה

מבין מה עליו לעשות. עם זאת,  שחבר הקהילה החדשולוודא  הנושאים כללים לכסות את שהם מנס
 .החבריםאת   מרתיעיםלעיתים קרובות יש להם השפעה הפוכה מכיוון שטקסטים ארוכים 
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 החבריםהלמידה של  עקומתכיצד לשפר את 

. דבר החבריםהלמידה של  עקומתלעשות כדי לשפר את  יםיכול םלמרבה המזל, ישנם דברים שאת
אינם פיתרון אידיאלי. גיוון השיטות ומתן דרכים שונות  ארוך חשוב הוא לקבל שמדריכים מבוססי טקסט 

חושב שצריך תמיד להציע   אנישלכם. בנוסף,  הקהילהעל  מצטרפים חדשים ללמידה יסייעו ללמד 
 .  מסויימיםבתרחישים  לזהק מדריכים מכיוון שמשתמשים עשויים להזדק

 

 .מערכתעבור הולא  ,שתמש מ עבור העיצוב 

  אנחנו. ונהלים תמיד מעצבים עבור המשתמש ולא עבור המערכת. כך גם בעת כתיבת מדריכים אנחנו
 קרוב לעקרונות המינימליזם:  את זה כמה שיותרמנסים לשמור 

על ידי מתן אפשרות למשתמשים למלא  ,פסיביות אחרותלימוד את כמות הקריאה וצורות מו צמצ •
 . עצמםבאת הפערים 

 ?ומה הם יכולים לקבל בה מיועדתלמי הקהילה  .עצמכםלא על ועליהם,  דברו •
 תעשה בקהילה. -עשה ואלהוראות  הוסיפו •
 . ושימו קישורים הילהשיש לקהנכסים הדיגיטליים הנוספים  על כל וריהסב •
שימוש  בעזרת)למשל  ברצף  ותת ובלתי תלויועצמאי  ליחידותאת כל פעילויות הלמידה  הפכו •

 .שיש בקבוצות הפייסבוק(Units) )לימוד היחידות  בפיצ'ר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 יותר?  פעיליםאיך לגרום לחברי הקהילה להיות 

  CMXארגון בשם ידי על  סקר שנערךהאתגר הגדול ביותר של מנהלי קהילה ע"פ  -מעורבות בקהילה 
"מהו התסכול הגדול ביותר שלכם  -בקרב מאות מנהלי קהילה ברחבי העולם, ובו נשאלה השאלה  

 ת הסקר:? להלן תשובוהדיגיטלית בניהול הקהילה

 

 

משתמשים  םבה יםהמובילKPIs (Key Performance Indicators )-מה דנוטה להיות אח בקהילהמעורבות 

עד שמשתמשים יתחילו   לוקח זמןכדי למדוד את הצלחת הקהילה שלהם. עם זאת,  מנהלי הקהילה
)מחזור החיים של  שניתן לראות בתרשים למטה כמו, ולתרום באופן פעיל לקהילה שלכם להיות מעורבים
 .כםשל הדיגיטליתלשפר את המעורבות בקהילה  ועצות כיצד תוכלכמה הנה , לכן .קהילה אונליין(

 

https://www.getopensocial.com/blog/community-management/boost-community-engagement
https://www.getopensocial.com/blog/community-management/boost-community-engagement
https://www.getopensocial.com/blog/community-management/boost-community-engagement
https://cmxhub.com/community-industry-trends-report-2020/
https://cmxhub.com/
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 בתחילת הדרך מעורבות קהילתית נמוכה 

ים  רוצ םהייתלא יהיו פעילים כמו ש כםשבשלבים הראשונים של בניית הקהילה, החברים של להביןחשוב 
זה בסדר בשלבים המוקדמים. בעוד שבתרשים למעלה נכתב  תגובות ללא, קבלת לייקים אשיהיו. לדוגמ

משתמש פעיל יש   שעל כל היאיותר תיאוריה נפוצה יהיו פעילים,  כםמהחברים של 50%-כי פחות מ
  עומדות החברתיות הרשתות מרביתבצורה דומה, . אך לא מגיבים שצופים מהצדמשתמשים  99 כםל

  10%)סה"כ תוכן  יוצרים 1%-ו  פעילים  9%, צופים מהצד מהאנשים 90% כי  המדגיש 1-9-90 של בחוק

https://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule_(Internet_culture)
https://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule_(Internet_culture)
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   .(בקהילה באופן אקטיבי פעילים
על  אירועי קהילה, ל הגעה, (לקהילה )ניוזלטר אחוזי פתיחה והקלקהצפיות, במקום זאת למדוד  לושקת

 . בצורה אפקטיבית יותר את המעורבותמנת למדוד 

 

 קהילתי הגאנט ה  -  כם התוכן של יתיתוכן כדי לתכנן את אסטרטג  בלו"ז ושתמשת

 ?ית תוכן בקהילהילמה לי בכלל אסטרטג -נתחיל עם השאלה 

, מעורבות ותגובתיות,  במודרציהבפועל, מנהלי קהילות מגיבים המון, יוצרים קשרים ובכלל עסוקים מאוד 
והרבה פחות בלמידה ואסטרטגיה. אבל אם נתכנן כראוי, נאסוף את הדאטה הנכון ונשתמש בו, נהפוך  

 .את עצמנו למנהלי קהילות הרבה יותר טובים, ואת הקהילה שלנו ליותר מצליחה

רבות, מנהלי קהילה פועלים מתוך תחושות בטן ואינטואיציה )שהן גם כן סופר חשובות, אבל לא פעמים 
 . בלעדיות(. לרובם אין בכלל אסטרטגיה או מטרות

 .הם קמים בבוקר, בודקים מה קורה בקהילה ואז מגיבים לה

  ימההגדרת החזון שלנו עבור הקהילה, הגדרת מטרות הקהילה והגדרת המשל ישנה חשיבות רבה
 .של הקהילה שלנו

 .אנחנו צריכים לבנות את תכנית הפעולה -ובכדי להשיג את אותם היעדים שהגדרנו 
כזו שתקדם  -את התכנית אנחנו נבצע )בין היתר( באמצעות הגדרת אסטרטגיית התוכן שלנו בקהילה 

 .אותנו לקראת המטרות שקבענו לעצמנו

תכנית רבעונית, בהתאם ליעדים אותם  - )לפחות( דימהבונה תכניות תוכן רבעון אחד קאני באופן אישי 
להשיג באותו הרבעון )ובהמשך(, ואני מבקר באדיקות אחר הלו"ז שקבעתי, ומעדכן תוך כדי   רוציםאני 

תקופה   מתכנניםתנועה, במידת הצורך )חשוב שתהיה דינמית וניתנת לשינויים/עדכונים( מאחר ואנחנו 
 .היא מאוד דינמית  -מסויימת קדימה, וקהילה כמו עסק 

  .התוכן שלכם אסטרטגייתלמחשב לצורך בניית להוריד לעצמכם  קובץ שתוכלו תכםימשתף א

 חודשיות. /תשבועיו-שבועיות/דופינות  -( "טקסים" בקהילהבתכנית ליצור "פינות קבועות" ) מומלץ

 .הקהילה בצורה תדירהחברי עולים מהצרכים ו משהו שנותן מענה לבקשות
 .שלכם בקהילה מעניקות מסגרת לתוכןהפינות האלה 

 

 :צעדים להבטיח מעורבות בקהילה 8

קישורים   פיםמשת ם. בין אם אתיםמחפש םישיג את התוצאות שאת פיםמשת םשהתוכן שאת ווודא
, צעדים אלה כםמאמרים מלאים בקהילה של מיםבפלטפורמות חיצוניות או מפרסשלפוסטים בבלוגים 

 לקבל תגובה מהקהילה. כםאמורים לעזור ל
 

  בשאלה  מוסייו/או  וליהתח (1
  לגרום  יםכבר יכולם עם שאלה טובה, את ותתחילרוב האנשים יסיימו בשאלה, אבל אם 

 כיצד הם עשויים להגיב.  לחשובמשתמשים ל
 

   שאלות פתוחות ושאל (2
בשאלות פתוחות, מה שאומר שאנשים לא יכולים רק לענות עם כן או   יםמשתמש םשאת ווודא

שהממשלה  ים חושב אתםלא פשוט, אלא צריכים לתת תשובה מעמיקה יותר. אז אל תשאלו " 
, אנחנו חושבים  Y-ו X"הממשלה בוחנת את האפשרויות  ו?" אלא תשאלYאו  Xצריכה לעשות 

כדי להשיג את התוצאה הטובה  Y-ו X-ת ללראו ו. אילו התאמות תרצעל שניהם צריך לעבודש

https://drive.google.com/file/d/1haksNF5IhPuIqQQsX5u19wUbvSpoIOBs/view?fbclid=IwAR2qgxdKg2eMZDaLn7saLUu0uabRCJ8u2FoXSJb8obYu9sOmRaC3CXKjJ_w
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 ביותר עבור כל בעלי העניין?  
 

 : שני סגנונות שאלה שקלותבאותו ההקשר, 
 [?  Widget y[ לעבוד עם ]Widget x]-שאלה א': "היי, מישהו יודע לגרום ל

 כל עזרה תהיה מוערכת!" 
 

[ לעבוד עם  Widget x]-לגרום לשאלה ב': "היי, נאבקתי בבעיה שמאוד מפחידה אותי. אני מנסה 

[Widget y !עד כה שום דבר לא הצליח .] 
חודשי עבודה ואצטרך להתחיל את כל הפרויקט מחדש   3אני באמת זקוק לעזרה או שאבזבז 

 ?"  לעזור יכול מישהו        
 

  ?עליה ותענו במידה סיפוק יותר לכם תעניק שאלה איזו
 '.  ב שאלה היא התשובה רובנו עבור

 
 יכולה כםשל  שהתשובה ההשפעה את  יםיודע  םאת אם כםעצמ עם  יותר טוב יםמרגיש םאת

 יותר את ערך העזרה שלכם, כך אתם יותר צפויים לספק אותה.  שתדעו ככל. לספק
 

זה אמור להשפיע על האופן בו אנחנו מאמנים חברים לשאול שאלות בקהילה. לא, אנחנו לא 
רוצים שפה מניפולטיבית רגשית, אבל אנחנו כן רוצים לאמן את חברי הקהילה גם להסביר את  

 ההשפעה של פיתרון הנושא עבורם, במידת האפשר.  
 

 (אדישים אליהם , קשה להשאר רגש ב שמציפים ים)פוסט במחלוקת יםשנוי  והי (3
  וזהו קו דק שאפשר ללכת עליו, הצהרות שנויות במחלוקת. כדי להימנע מפגיעה בחברים, דאג

מההצהרה, לדוגמה, "זה אולי שנוי במחלוקת אבל הרבה אנשים באמת  כםלהרחיק את עצמ
 ?" יםחושב אתם, מה A-מאמינים ל

 
   את זה ותערבב (4

  עם אמצעי ויזואליהקפידו לפרסם תמהיל מגוון של סוגי תוכן, כמו קישורים למאמרים חיצוניים, 
בתוך הקהילה. זה גורם   המפורסמים, ומאמרים מלאים שלכםבלוג מהפוסטים וידאו,  , מלל קצר

 .אצלכםהכי טוב  יםמרחב לבחון אילו סוגים של תוכן עובד  כםלקהילה להיראות רעננה ומעניק ל
 

 ו תייג/ור יהזכ (5

אנשים עם @ ושם המשתמש שלהם בתגובות, דבר שייתן להם   לתייג נול תמאפשר פייסבוק
עם השקפות מעניינות או ידע מתקדם   כם שיש אנשים בקהילה של  יםיודע ם. אם אתהתראה

לתייג אותם ולשאול אותם שאלה כדי להתחיל את השיחה. זה גם יראה לחברי   ודיבנושא, הקפ
לבנות   כםיסייע לזה את הידע שלהם ו כים אותם ומערי יםבאמת מכיר םאתש  כםהקהילה של

 מערכות יחסים. 
 

 נותפרג/קרדיט נות (6

. אם אנשים בתגובהאו  בלייק כםלכל מי שעוסק בתוכן של כםלהראות את הערכת ודיהקפ
 םוכשאת .את התובנות שלהם ותראו להם שאתם מעריכיםשראיתם את זה  ידעו אותם ,מגיבים

לתת משוב מעורב. אז אל תגידו "תובנה נהדרת, תודה!" אלא תגידו "וואו,   ודי, הקפ יםמגיב
לזה בדרך   לגשתישתפרו אם נתחיל  Z-ו Y ,X-חושב ש אתםמעולם לא חשבתי על זה ככה. האם 

   ”.זו?
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 של הקהילה  Analytics-ב והשתמש  (7

  החבריםוהן את התוכן שנוצר על ידי  כםהן את התוכן של  סקרו, בשבועלפחות פעם 
  KPI-מדדי העבור  נתן את הביצועים הגבוהים ביותרכדי לראות איזה תוכן  כםבפלטפורמה של

עובד בצורה טובה מושג איזה תוכן  כם התוכן תתן ל ביצועישל  שבועית. סקירה םשהגדרת
 מחברכן בולט . אם יש תוהמעורבותלשפר את  בכך ו ממנו עודליצור   ו, כך שתוכלבקהילה
תוכן לקהילה באופן קבוע   כםאיתיחד ליצור  הרוצלפנות אליו כדי לראות אם הוא  מומלץ מסויים,

 יותר. 
 

 ( ניוזלטר) דוא"ל (8
בשלבים המוקדמים של הקהילה, הדברים עשויים להיות מעט שקטים. משמעות הדבר היא 

לא בודקים את הפעילות על בסיס קבוע. דרך קלה להבטיח שאנשים  כםשל החבריםשחלק מ
עם סיכומים קצרים של  דו שבועי/שבועי ניוזלטרבפלטפורמה היא לשלוח בדיונים שונים ישתתפו 

  לקהילה להכנסאת המשתמש  לעודד. בדרך זו תוכלו ומעניינים שעלו בקהילהנושאים פתוחים  
 שלו.  input-האת  להוסיףכדי ב

 

 פחות.  בקשו יותר.  נות
 םיותר ממה שאת נותמדיניות הבנויה סביב נדיבות. זה מסתכם בכלל אחד:  אימוץעל ידי  התחילו
 זכרו. כםלזמן, לערך ולמאמץ של חברי הקהילה של -פילוסופיה זו מתחילה בהערכה  .יםמבקש 

  ם מאחורי כלטובה, ולא להפך. זה קל מדי לשכוח שיש אנשים אמיתיי כםשעושים ל  אלהתמיד שהם 
  - כםמחוץ לקהילה של - ומחויבויות. אנשים עם משרות, משפחות, תחומי עניין פרופיל משתמש

. היו אסירי תודה על המתנה המדהימה שהעניקו הזמן ועל האנרגיה שלהםעל  כולם "מתחרים" ש
הזדמנויות לתגמל,  וחפש . שלכםבשיתוף זמנם היקר ונקודת המבט הייחודית שלהם עם הקהילה 

  לתמוך, לאמת או לעודד מעורבות איתם.
 

לקבל השראה או  ללמוד, להתבדר, לחנך,  - כםשל בקהילהחייבת להיות סיבה שאנשים יבקרו 
 .  להתאתגר

 מתמקדת בקידום עצמי או במכירות, אז היא כבר שכחה את כלל הזהב! כםלה שלאם הקהי
ליצור ולספק תוכן שמעניין   ה. מטרת כולפני שתמשי ניירדף כתבו "לא הכל עלי" על תורגע עצרו 

  .עבור הקהילה כםהיעד של לקהלבאמת ובעל ערך 
 

.  ותגובותהצגת בעיות מסקרנות המבקשות הערות באו  הגורמות להרהורשאלות בתוכלו להשתמש 
גם מעבר לתוכן כתוב כדי להציע סרטונים, פודקאסטים, פעילויות מעניינות, בלעדיות   ואבל חפש

לחברים בלבד, תחרויות מרגשות ואתגרים יצירתיים מעוררי מחשבה. חברים צריכים מגוון דברים  
מאמץ מרוכז כדי לשמור על תוכן  ו . עשכםשלחדשים לראות ולעשות בכל פעם שהם חוזרים לקהילה 

של חנות שמציגה לאנשים הרפתקאות חדשות ומרתקות  "חלון הראווה" על זה כמו  חשבו. ורענן טרי
 וטרנדים חמים. 

 

 את המושכות.  ו מסר
. חברי הקהילה המסורים (Peers) התנועות החברתיות החזקות ביותר הן מבוססות עמיתים ,כיום

  כם. חברי הקהילה שלכםשל הקהילההם האנשים שיניבו את התנועה הטובה ביותר עבור  כםשל
המשותף שלהם, ולהרגיש חלק  האונלייןצריכים להרגיש תחושת בעלות וגאווה במה שקורה במרחב 

על מה הם רוצים שהקהילה תהיה.   ולהכריעלהם לנווט את השיחה, להניע את עצמם  תנו. תמהצוו
 . עבורםהקהילה היא  -בסופו של יום 
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נו שניתנה להם ההזדמנות. ת -חברי קהילה מעורבים הם גם מקור נהדר לתובנות ומידע מהימן 

הרעיונות וההצעות שלהם הופכים  כאשראותם   ועדכנודברים אמיתיים לעשות  כםשל לחברים
 תנו להם להרגיש שהם חלק אינטגרלי מעיצובה של הקהילה. למציאות. 

 
 עלו לפסגה. 

ימשיכו לחזור.   כםהיא מקום חשוב, מעניין ומהנה להיות בו, החברים של כםהקהילה שלאם 
 .שלכם הדיגיטליתיעזרו לכם להגביר את המעורבות בקהילה  הנ"להטקטיקות 

 
  -לקשרים אינטראקטיביים וחווייתיים יותר עם המותגים שהם קונים מהם  למשל, מצפים כיום צרכנים 

, כך סביר כםוצרים אינטראקציה עם המשימה, הערכים וההודעות שלודוגלים בהם. ככל שאנשים י
להציע. בעולם   כםל שיהיה דברלכל בנוגע בפעם הבאה  כםשל הקהילהועל  כםיותר שהם יחשבו עלי

זו דרך מדהימה להבטיח שקהלי היעד , ובעדיפות גבוהה של בחירה אינסופית, להיות בראש מעיינינו
 שלכם יבחרו בכם.

 

   - מעורבות בקהילה לעודדשיעזרו לכם   מאיצי מעורבותלים ככמה  עודמשתף 

פוסטים בהם מבקשים מחברי הקהילה לספר משהו על עצמם ועל   - פוסט "הזמנה לשיתוף"  (1
החיים שלהם. שתפו אותנו מהי ההכנסה הפסיבית אליה אתם שואפים להגיע... ספרו לנו מהי  

העסקה הכי טובה שעשיתם... שתפו אותנו בספר, סרט, קורס ששינה את חייכם... שתפו אותנו  
 וכדומה. העסק שלכם במשפט אחד... מילים... הציגו את 3-איך התחיל לכם הבוקר ב

 
לא  היא גם יותר מדי,  השהם לא יצטרכו לחשוב עבור ,וב"שלוף"  הפשוט שהתשובה תהיהחשוב 

צריכה להיות ארוכה מכמה מילים ספורות. אנשים אוהבים את סוג הפוסטים הזה, הם אוהבים  
גם אני כזה/גם לי זה  -"איזה קטע  -)ורוצים( לשתף, הם שמחים לראות שיש עוד אנשים כמוהם 

, אז על )להתרברב בו( קרה/כ"כ מזדהה..." ואם על הדרך זה משהו שהם יכולים להתגאות בו
 אחת כמה וכמה.

 
נצלו את הנתון הזה, ותבינו לאן   - מהתוכן שאנחנו נצרוך ברשת יהיה בוידאו 80%,  2021עד  (2

ת כאשר יש פוסט מלל הרוח נושבת. כבר היום ניתן להרגיש שאנחנו מתחילים לאבד סבלנו
 אנחנו כבר מגיבים פחות ופחות.   לפוסט עם תמונהארוך, ואפילו 

וידאו תופס לנו את העין ומסקרן אותנו יותר. אחד הדברים שעשיתי אצלי בקהילה בהקשר לנ"ל, 
" של לייבים/וצבר תאוצה בלתי רגילה בקרב חברי הקהילה, הוא לפתוח את "ערוץ הוובינרים 

 הקהילה.
 

לשבוע וחצי בממוצע יש וובינר במסגרת הקהילה, במגוון נושאים הקשורים ישירות לנושא אחת 
הקהילה. מלבד התוכן המצויין והאיכותי, זה נותן את האפשרות לחברי הקהילה להערך ולהרשם 

 לקבלת התוכן, ויוצר המון באזז ומעורבות בפוסטים הקשורים לוובינרים השונים. 
 

חברי הקהילה  ,במה, נהנה מהלייבים/קצועי המעביר את הוובינריםכולם נהנים מזה. הקהל המ

 מנהלי הקהילה נהנים מכך ששני הנ"ל נהנים.ו  ,)קהל הליבה( מתוכן מעולה וערכי
 

אפקטים   2( יש Pollגיליתי שלסקר בפייסבוק ) .סקרים )וכמה שיותר( - אנשים אוהבים סקרים (3

מרבית חברי הקהילה הם "צופים מהצד" )אגב זה לא רק  .1חיוביים הקשורים למעורבות: 

https://inves2go.co.il/blogpost/%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94/
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בקהילה אלא בחיים בכלל(, רוב האנשים מעדיפים לא להביע דיעה, להשאר קהל, אולי אפילו  
להשאר אדישים. ולכן, גם אם תעלו את הפוסט שהכי מדבר אל אותם החברים, נוגע בדיוק  

הם קשה לצאת מ"איזור הצללים" והם בנקודות שמעניינות אותם, במרבית המקרים עדיין יהיה ל
 בכל זאת לא יגיבו. 

 
הסקר הוא )בין היתר( בדיוק עבור החברים הנ"ל, כי כל מה שצריך לעשות בכדי להשתתף  

בקבוצת   Poll)ולהביע דיעה( הוא לחיצה קטנה על העכבר. לכן, שימו לב שכאשר אתם מעלים  

 ם!הפייסבוק שלכם, פתאום צצים פרצופים שמעולם לא ראית
 
-האפקט השני שהוא מעניין לא פחות, לאחר שאותם חברי הצללים אזרו את האומץ והגיבו ב .2

Poll  שלכם, כאילו הסכר נפרץ ואתם פתאום תראו אותם יותר ויותר פעילים. אותה הבעת הדיעה

 2-בסקר פתחה את הצוהר וגרמה להם לעשות את "הצעד הראשון", מכאן הדרך לתגובה ה
 הרבה יותר קלה. ואילך היא כבר 

ונקודה נוספת, מאחר והם "הביעו עניין" בתוכן, פייסבוק מתחילה לחשוף יותר תכנים של 
בפיד שלהם בפייסבוק, ולכן גם עולה ההסתברות שהם יגיבו   חבריםהקהילה שלכם לאותם ה

 לתוכן כלשהו שעלה בקהילה.
 

חברי הקהילה שלכם, אחד הדברים  פוסט הצגה עצמית )פוסט היכרות( של  - פוסט הצגה עצמית (4
הטובים שיקרו לכם, וייצור הרבה מאוד אנגייג'מנט. תפנו בפרטי לחברים אשר תרצו שיעשו  

הצגה עצמית בקבוצה ותעודדו אחרים לעשות זאת. אנחנו מאוד אוהבים/סקרנים לראות מיהם 
ת שיש חברים חברי הקהילה שאיתנו, מה הם עושים הקשור לנושא הקהילה והכי נשמח, זה לדע

 נוספים הנמצאים בדיוק במצב שלנו, חולקים דילמות כמו שלנו.
 

אחת הדרכים המעולות והיעילות )אולי אפילו היעילה ביותר( שנועדה להתניע   - שתולים בקהילה (5
 קהילה חדשה ובכלל לעודד מעורבות של חברי הקהילה שלנו, היא באמצעות משהו שנקרא

. אנחנו פונים בצורה יזומה לאנשים המקורבים אלינו או לאותם אנשי המפתח תיאוריית השתולים
אשר יכולים לסייע לנו להרים את המעורבות בקהילה באופן  , שלכם בתחום של הקהילה

 .בקהילה בעצם להיות "השתולים" שלנו -פיקטיבי, ולבקש את עזרתם עבור מטרה זו 
 

העקרון שעומד מאחורי התיאוריה אומר: אנשים עושים "לייק" רק אחרי שמישהו אחר כבר עשה 
אנשים עוקבים אחרי אנשים אחרים רק   ,אנשים מגיבים רק אחרי שמישהו אחר כבר הגיב ,"לייק" 

 אם מישהו אחר כבר עוקב אחריהם.
 

באופן כללי, אנחנו לרוב לא אוהבים להגיב/לפעול ראשונים. בייחוד כשאנחנו נכנסים לקבוצה 
חדשה, שאנחנו לא בטוחים עדיין כיצד מצפים מאיתנו להתנהל בה. וכאן בדיוק נכנס תפקידם של 

 הראשונים בכל הנ"ל ובכך להניע את האחרים להצטרף אליהם.אותם השתולים, להיות 
 

אותם השתולים יקראו למשימה כשעולה פוסט חדש, יעלו פוסטים בצורה תדירה, יגיבו לאחרים  
ואחד לשני )לייקים/תגובות(, יעודדו דיונים, יזמינו אנשים רלוונטיים להצטרף לקהילה וכדומה.  

 ל הקהילה. הם בעצם יהוו את "הגרעין הראשוני" ש
 
 
 
 
 

https://inves2go.co.il/blogpost/%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94/
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 ? אוהביםתוכן שחברי הקהילה   ליצוראיך 

 בקהילה  ת התוכן חמשת הצעדים החיוניים להצלח 

   .חברי הקהילהזה מופק על ידי התוכן הלק גדול מח . המון תוכןקהילות מייצרות 
יותר,  גבוהה מודעות  בהיבטים שלרית יותר אלפופול כםלהפוך את הקהילה של יםיכול םאיך אתאבל 

 ?  כםלקהילה של שמצטרפיםויותר חברים פוטנציאליים  תנועה גדולה יותר,
 

חמשת הצעדים החיוניים להצלחה של  אלה הםכדי שזה יקרה, עליכם ליצור תוכן רלוונטי ובעל ערך,  
 זה. כתוכן 

 ירו את קהל היעד שלכם ואת הבעיות/הצרכים שלו : הגד1 צעד

את קהל היטב להכיר   כםלדמיין, עלי יםיכול םליצור את התוכן הטוב והיקר ביותר שאת ולפני שתתחיל
. שאלו את עצמכם את השאלה הזו: מיהו קהל היעד שלי ומה מניע  כם בקהילהשל)קהל הליבה( היעד 

 להיות חבר חדש בקהילה שלי? ו אות
 

הן סקיצה  פרסונות. פרסונותהיא ליצור  כםדרך מועילה באמת להכיר טוב יותר את קהל היעד של
פרופילים של אנשים  ים יוצר ם. בפועל, אתכםמפורטת של אנשים שונים המייצגים את קבוצת היעד של

בחיים האמיתיים. לא רק סקירה של  מזויפים, אך התובנות מייצגות את האופן בו אנשים היו מתנהגים
 נתונים דמוגרפיים אלא גם תובנות אודות עבודה, צרכים ותחומי עניין.  

 
 : כםשל הפרסונותכמה שאלות שצריך לענות על 

 מי הם? אילו מאפיינים דמוגרפיים מתארים אותם?   •
 ?  במה הם עובדים •
 הם עובדים?   תעשייה/איזו חברהב •

 כיצד תפקידם קשור לנושאים המדוברים בקהילה?   •
 אילו יעדים יש להם בחיים האישיים שלהם?  •
 מה מתסכל אותם?   •
להימנע כדי להקל  רוציםאילו צרכים הם היו מחפשים למלא או מאילו בעיות ספציפיות היו  •

 על תסכול כלשהו? 
 כיצד בדרך כלל הם ניגשים לתוכן?   •
 תדירות?  כמה מידע הם ירצו לקבל ובאיזו  •
 מי/מה משפיע על צריכת התוכן שלהם?  •
 ?להיות חלק מהקהילה הזו ולמה שירצ •

 .האילועם התובנות  כםשל הפרסונותאת  ודייקו כםאת חברי הקהילה הנוכחיים של נו: ראיי[מקצועי טיפ]

 KPIs וובחר  כם את יעדי התוכן של  ו: קבע2 צעד

 ם.  יתוכן הם מאוד אינדיבידואליהללא יעדים ותכנית מדידה. יעדי  תוכן תכנית ולעולם אל תתחיל
  שלכם.תוכן מאיץ את הקהילה   שקידוםיש הרבה סיבות לכך 

 
לנסות להפוך אותם למוחשיים יותר על ידי   כםעלי  אבלעשויים להתייחס לסיבות אלה,  כםהיעדים של

מבחינת פרק הזמן  או יותר(   Xול או גיד %Xלהגיע )למשל  יםרוצ םאת ןהוספת התוצאות בפועל שאליה

 (.  2020של האחרונה המחצית   וא 2021של  1-)הרבעון ה
לדעת אם   יםבהחלט רוצ ם, אתקידומיותעל פעילויות  כם וכספכםלבזבז את זמנ יםמתחיל םאם את

 .  כםפעילויות אלה מגשימות את יעדי

https://www.getopensocial.com/community-content-marketing-in-5-steps
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החשובים ביותר ולפקח עליהם מעת לעת.   KPIs-להגדיר תמיד את ה כםיעדים, עלי יםקובע ם, אם אתלכן

 : ים כללייםKPIלהלן מספר 

 .ההמספר הכולל של ביקורים בקהיל קהילה:ל כניסות •
 . כל מקור תנועה )למשל אורגני, חברתי, ישיר ותשלום(ממספר הביקורים  מקורות תנועה: •
 . פעילים קהילהההופכים לחברי החדשים אחוז המבקרים  :המרה שיעור  •
 הכולל של חברי הקהילה החדשים. המספר חברים חדשים: •
 כמות התכנים שעולה בקהילה. מעורבות: •

.  בהתאם למה שהגדרתםנוספים שיש להם יעדים ספציפיים יותר  KPIsגם למדוד כמה  יםיכול ם כמובןאת

 החשובים ביותר שלהם: KPIs-כיצד תוכלו לעשות זאת, הנה שלוש דוגמאות ליעדי תוכן וה לדוגמא

 )אם קיים אחד כזה(. קהילה של ה ערוץ יוטיוב/לבלוגבתנועה  X%: עלייה של 1מטרה 

KPIs  יכולים לכלול את מספר הביקורים בבלוג, את שיעור היציאה מהקהילה מיד לאחר קריאת הפוסט

 . התגובות וכמות פוסטים-לבלוג, משך הזמן שהוקדש החוזריםבבלוג, אחוז המבקרים 
 

 2020חברי קהילה חדשים ברבעון הראשון של  X הצטרפות של: 2מטרה 

KPIs  את אחוז החברים הפוטנציאליים )למשל  ות לקהילהבקשות ההצטרפיכולים לכלול את כמות ,

מעורבות של הכי הרבה המובילים אשר מניעים  פוסטיםהועשרת ( חברים שהגיבו לשאלות הכניסה
   .קהילהבחברים חדשים 

 
 במודעות הקהילתית במדיה החברתית  X%של  גידול: 3מטרה 

KPIs (, שיעור המעורבות  כםיכולים לכלול את טווח ההגעה )מספר האנשים שרואים את הפוסט של

 . של הקהילה תוהחברתי  ותבמדי והמגיבים(, מספר העוקבים  תגובות)למשל לייקים, שיתופים, 
 

 תוכן ב הפערים את  ו : זה3 צעד
תובנות שיגידו   םנכון, אספתים זאת עוש ם. אם את1ואת צרכיהם בשלב  כםאת קהל היעד של  םניתחת

או  Excel-)הכי טוב להכין רשימה של כל הנושאים האלה ב םאיזה תוכן יהיה רלוונטי עבור כםל
Google Sheet  .) 

 
אינו גלוי לחברים   מחוץ לקהילה)מכיוון שתוכן  כםלבדוק את התוכן הציבורי הקיים של כםבשלב הבא עלי

לבין מה   כםלזהות את הפער בין תוכן שכבר יש ל וזאת תוכל קו(. לאחר שתבדכםהפוטנציאליים של
 מחפש.  כםשהקהל של

 
.  התוכן ילזהות את פער כםאת הזמן של ו, אבל למעשה, זה ממש חשוב. קחוקלזה נראה כמו צעד קטן 

 ובהחלט תשפיע על ההצלחה של הקהילה שלכם.  בגאנט התוכן םהרשימה היא נקודת המוצא לתכני
 

 תרשים גאנט את התהליך עם  ו : בנ4 צעד
כל משימת תוכן, החל מסיעור  של ן ותזמלסקירה כללית  זוהיבפני עצמו, מדבר ( תוכן גאנט)יומן תוכן 

.  יםרוצ םלספציפי ככל שאתהגאנט להפוך את   יםיכול ם. אתהתרחבותלתכניות ועד לפרסום מוחות 
 תוכן מועיל באמת מכמה סיבות:   בגאנטהשימוש 

 . ליצור תוכן כם ימה ומתי על יםיודע םזה המפתח לאסטרטגיית תוכן מסודרת מכיוון שאת •
 . מכיוון שלא תצטרכו ליצור תוכן תוך כדי תנועה והסטרסזה לוקח את הלחץ  •
 .לשמור על זרימה קבועה של תוכן באיכות גבוהה כםזה עוזר ל •

 .  כמה חודשים קדימה הגאנטלמלא את  שתוכלועל סמך הרשימה עם התוכן החסר, סביר להניח 

https://drive.google.com/file/d/1haksNF5IhPuIqQQsX5u19wUbvSpoIOBs/view?fbclid=IwAR2qgxdKg2eMZDaLn7saLUu0uabRCJ8u2FoXSJb8obYu9sOmRaC3CXKjJ_w
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ממשיכים הלאה לשלב האחרון בנושא יצירת   אנחנוכעת, לאחר שנקבעו ארבעת היסודות החשובים, 
 התוכן שחבריכם יאהבו. 

 

 כם את התוכן של וצרו חברי הקהילה יעדי  את   חקרו: 5 צעד
. זה ישפר ברשתות השונות כםתוכן רלוונטי, כתוב היטב, הוא באמת בעל ערך עבור חשיפת הקהילה של

 יםמומח םשאתהדיגיטליות מזהות  שהפלטפורמותלנושאים הקשורים לקהילה מכיוון  כםהדירוג שלאת 
 עם הרבה ידע.  

 
לנושא עליו   יםהקשור יםהמשתמש יעדיעליכם לענות על , לרלוונטי ומסייע  כםכדי להפוך את התוכן של

 .שלכםלמחקרים  AnswerThePublic.com-ב אפשר להעזראתם כותבים. 

 

https://answerthepublic.com/
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 אלה דברים .”תוכןבאמצעות שיווק “לנושא  משתמש יעדי 100 כמעט עם דמות רואים למעלה
 היעד שקהל מה את לזהות כםל עוזרת הדמות. לכתוב מה על יודעים אינכם אם באמת מועילים

 . כםשל התוכן בבניית מסייעת והיא לדעת רוצה כםשל
 את ובחרת פשוט.  בזהמעוניינים  לא גם םואת, שלכם החברים כוונות כל על לענות ניתן לא, כמובן

 .עליהם לכתוב שמעניין ביותר החשובים
 

   מעולה תוכן ביצירת הדרכה מעט לכם שיעניקו  קצרים טיפים ארבעה

 כן לקחת השראה כמובן. .מאחרים  תדביקו-תעתיקו אל, בבקשה. מקורי תוכן צרו .1
 .  לקרוא אותם ולעודד אנשים למשוך כדי קליטותפשוטות ו כותרות כתבו .2
 אנחנו כאשר. )'וכו אינפוגרפיות, סרטונים, בתמונות ועשיר למרתק כםשל התוכן את הפכו .3

 !(.  מזה יותר הוא התוכן אבל, טקסט על מדברים לרוב אנחנו, תוכן על מדברים
לפני שאתם מעלים   כםשל התוכן על לעבור אחד מאדם לפחות וובקש ,ולעניין  קצר כתבו .4

 .אותו לקהילה

 

 של הקהילה כיצד אסטרטגיית תוכן קשורה לאסטרטגיה  

  וליישר ים את מה שאתם עושיםעושם למה את: לדעת כםהיא להגדיר את מטרת כם, המטרה שלכבסיס
וחשוב מכך,   -כם עם המטרה הכללית של הקהילה. הגדרת מטרת הקהילה של  כםאת הפעולות של

 את מאמצי הקהילה. לשמרהיא המקום שבו אסטרטגיית התוכן יכולה לעזור  - יסודות איתניםבניית 
 

תוכן  השוב ושוב. אסטרטגיית  המטרותאת  לתקשראת הקהילה בהצלחה לאורך זמן, עליכם   להגדילכדי 
תוכנית  ולבנותשאין זמן לקחת צעד אחורה  יםמרגיש םושה בדיוק את זה. אם אתשע כלי התחבורההיא 

חשיבה   קהילה תמיד מתחילה בצורה לא בולטת.ב ירידה במעורבות: ש קחו בחשבון קונקרטית, 
ומובילה ליוזמות מבולגנות, מפגשים   -מביאה להחלטות גרועות  אינטואיטיבית )שאינה מתוכננת היטב(

 . םחבריהת באופן לא עקבי עם ולטפורמות שמתות תוך מספר חודשים, ומתקשר, השקת פללא מטרה
 

 זה מסתכם בשישה עקרונות מנחים ברורים. ,ית תוכןידרכים של אסטרטגהבמפת 

 אסטרטגיית תוכן איתנה כוללת: 

  םלהעביר בכל פיסת תוכן שאת כםהודעות שעליה 2-3מהן  .הודעות מפתח לכל סוג תוכן וערוץ .1
 ?  כםסביב הקהילה של ים יוצר

 
להחליט  כםשיעזרו ל נותאת החברים לפרסו וחלק בקהילה. )קהלי היעד(  הגדרת הפרסונות .2

 מספר טיפים לעשות זאת. כאן תמצאותוכן.  יםיוצר םכשאת ים יוצר םלמי את
 

ולהגדיר מראש את  לארגן את התוכן הקהילתי  כיםצרי םאת תכנית תוכן לקהילה )גאנט(. .3
   ן שאתם מעלים.הפרסונה אליה אתם מכוונים עבור כל תוכ

 
  לדייק לכם. זה מאפשר " טון" וה " קול" צריך לשמור על אותו ה כםכל התוכן של .מדריך קול וטון .4

 . כםשלהמוביל צוות ה ולכוון בהתאם את שלכםאת המאמצים 
 

? כםמשרת התוכן של חברתית/איזו מטרה עסקית .)מדדי ביצוע עיקריים( KPIsלהשגת  מדדים .5

 זה יהיה תלוי במצבכם האישי.מועיל לחברים? התוכן התפוצה? הגדלת הלרשימת  הצטרפות
 

https://medium.com/building-community/6-steps-to-building-community-member-personas-e96fcefb0f21
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  חברתייםיעדים הגשמת  המוכוונתאסטרטגית עבור ליבה סיסמא מסכמת ברורה ומשכנעת  .6
 .משפט אחד ב  ,ווצרכי יעד העסקיים, הפקת תוכן, קהל  ו

 

 

 

לאנשים הנכונים, במקומות   - כםשל הקהילהחיונית לביטוי מתמיד של  הנ"ל העקרונותהכרת ששת 
 הנכונים, מהסיבות הנכונות. 

 

  הפעולה המוצעת כדי להתחיל

ובעלי  שלכם חברי הקהילהעם  ו, דברכםהמשמעות של "נכון" עבור הקהילה של מה יםבטוח כםאם אינ
, בשיחה  שתעלו שאלון/העניין שמשפיעים על האסטרטגיה הקהילתית. זה עשוי להיות כרוך בסקר

 איתם או אפילו התבוננות בהם.  אינידיבידואלית 
 

 : כםלערוך ראיונות כדי להבין מדוע חברים מסוימים מצטרפים לקהילה של יםרוצ םלדוגמה, אם את

? רשמו מי  כםשל הקהל של  )מיקוד( קבוצת משנה מתרגטים םהאם את ספציפי. סגמנט  ובחר .1
 הם ותנו להם שם. 

 
לענות  כם, מדוע אכפת לשאלותיכםזה יכלול רישום של  לדעת. יםרוצ םאת מה שאת  ותעד .2

עליהם )עשו זאת   יםכבר יודע ם, ומה אתכםהיעד שלקהל כנכון לגבי  משערים ם, מה אתןעליה
 .(באקסל 

 
 ולחפש חברים שהצטרפו לאחרונה. תוכל  עשויים םבמקרה זה, את הנכונים.גייסו את האנשים  .3

יותר מחמישה אנשים  כיםצרי םגם לחפש מישהו שהצטרף לקהילה אך עזב במהירות. את
 בשביל זה. 
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התמקדו בחשיפת רגשותיהם ואמונותיהם, חששותיהם, התנסויות קודמות,   אותם. נוראיי .4
 .  כלשהי להצטרף לקהילהשיש להם לחפש  מוטיבציהוה ,פעולות שהם נוקטים בכדי להחליט

 
אותן?   ניפץאו  כם? האם זה אימת את ההנחות שלםמה למדת .כםאת הראיונות של ונתח .5

קודם לכן )שלב  םמידע חסר על המסמך שיצרת ואנשים שראיתם. מלאהדפוסים על פני  וחפש
 ?  שתהיתם לגביוהבנה טובה יותר של מה  כם(. האם יש ל2
 

עונה על צרכיהם?   כם? האם התוכן הנוכחי שלכםמה משמעות הממצאים של תובנות. פואס .6
שלכם מגיע לקהל היעד  כם? האם התוכן שלכםשל הקוללהתאים את  כיםצרי םהאם את

לתוכניות. חשבו על איך   שלכםאת הממצאים  מו? תרגשישיגו אותואיפה שהוא רוצה בהתאם ל
 שלכם.  המובילהייתם מעבירים את זה גם לצוות 

 
-האפשרי, קבלו את  מצב, כך שבכל משיחה ישירה עם חברי הקהילה מגיעמקור התובנה הטוב ביותר  

input  כיצד הצרכים שלהם עשויים להשתנות.לגבי שלהם  
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 ? אסטרטגיית תוכן בקהילה ךצרי בכלל למה אני 

 אסטרטגית תוכן בקהילה? למה לי בכלל  -נתחיל עם השאלה 
בפועל, מנהלי קהילות מגיבים המון, יוצרים קשרים ובכלל עסוקים מאוד בגישור, מעורבות ותגובתיות,  
והרבה פחות בלמידה ואסטרטגיה. אבל אם נתכנן כראוי, נאסוף את הדאטה הנכון ונשתמש בו, נהפוך  

 ליותר מצליחה.את עצמנו למנהלי קהילות הרבה יותר טובים, ואת הקהילה שלנו 

פעמים רבות, מנהלי קהילה פועלים מתוך תחושות בטן ואינטואיציה )שהן גם כן סופר חשובות, אבל לא 
 בלעדיות(. לרובם אין בכלל אסטרטגיה או מטרות. 

 הם קמים בבוקר, בודקים מה קורה בקהילה ואז מגיבים לה.

הגדרת מטרות הקהילה והגדרת , החזון שלנו עבור הקהילה הגדרת ישנה חשיבות מכרעת עבור
 .האג'נדה שאותה אנחנו מעוניינים לקדם באמצעות הקהילה - של הקהילה שלנו  המשימה

 אנחנו צריכים לבנות את תכנית הפעולה. -ובכדי להשיג את אותם היעדים שהגדרנו 
את התכנית אנחנו נבצע )בין היתר( באמצעות הגדרת אסטרטגיית התוכן שלנו בקהילה )הגאנט  

 כזו שתקדם אותנו לקראת המטרות שקבענו לעצמנו. -קהילתי( ה

תכנית רבעונית, בהתאם ליעדים אותם אני רוצה   - אני באופן אישי בונה תכניות תוכן רבעון אחד קדימה 
להשיג באותו הרבעון )ובהמשך(, ואני מבקר באדיקות אחר הלו"ז שקבעתי, ומעדכן תוך כדי תנועה,  

דינמית וניתנת לשינויים/עדכונים( מאחר ואנחנו קובעים תקופה מסויימת   במידת הצורך )חשוב שתהיה
 היא מאוד דינמית.   -קדימה, וקהילה כמו עסק 

משתף אתכם כאן בקובץ שמצאתי ברשת ותוכלו להוריד לעצמכם למחשב לצורך בניית תכנית התוכן 
 קובץ אקסל  -אסטרטגיית תוכן  -שלכם 

(  לפני כןאני מאוד ממליץ בתכנית שלכם ליצור "פינות קבועות" )אותה החזרתיות/טקסיות שדיברנו עליה 
 . חודשיות/שבועיות-פינות שבועיות/דו -

 צרכים שעולים מהקהילה בצורה תדירה. ו משהו שנותן מענה לבקשות
 .האלה בעצם "מגדרות" את התוכן שלכם בקהילההפינות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inves2go.co.il/blogpost/%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%f0%9f%8e%af/
https://drive.google.com/open?id=1haksNF5IhPuIqQQsX5u19wUbvSpoIOBs


 

22 
 

 ? מי, כמה, למה, איך -אופליין אירוע קהילה  

 מה כולל אירוע קהילה מבחינה טכנית:
 תאריך ומיקום(.  -הכרזה על האירוע )איוונט  -
  דף מקוון לרישום המשתתפים. -
 אם אפשרי(.  -מקום אירוח נגיש )רצוי מאוד שיהיה בקירבת חניון ותחנת רכבת  -
 תוכן. -
 קידום של האירוע בנכסים הדיגיטליים של הקהילה. -
 כיבוד.  -
 משוב מחברי הקהילה )!!!(. -

 

 - הכרזה על האירוע 

העיקרי שלכם נמצא בפייסבוק, רצוי לפתוח בנוסף לקבוצה בפייסבוק, גם דף  במידה והמרחב הקהילתי 
 עסקי אשר יחובר ישירות אל הקבוצה.

מה שאני עשיתי הוא פתחתי דף עם שם הקהילה והגדרתי שהוא מוכוון לאירועים ומיטאפים, וחיברתי  
 אותו ישירות לקבוצה בפייסבוק, ושם אני מעדכן לגבי כל אירועי הקהילה. 

(, היתרון בפתיחת אירוע בדף על פני  Eventעצמו אני עושה את כל תהליך פתיחת האיוונט ) בדף
(, היא שניתן לשתף את האירוע החוצה. לעומת אירוע  פרטיתפתיחת האירוע בקבוצה )בייחוד אם היא 

ע  בקבוצה, בו רק מי שנמצא בפנים יכול לראות אותו. המטרה שלנו באירועים, היא גם לחשוף את האירו
 ואת הקהילה בפני אנשים חדשים רלוונטיים. 

 עוד מטרה בפתיחת דף עסקי עבור הקהילה, היא מקור נוסף להגדלת החשיפה.
נושא החשיפה כמו שאנחנו יודעים, הוא נושא מאוד חשוב ומאתגר, מאחר והחשיפה היום בעידן "עודף  

ום לקבל חשיפה לפעילות שלנו,  המידע" נעשית יותר ויותר קשה, ולכן הדף העסקי עבורנו הוא עוד מק
 בפני חברי הקהילה. 

תאריך, שעה, מיקום, פרטים על התוכן   -באיוונט אנחנו נרשום את כל הפרטים הטכניים לגבי האירוע 
 שיהיה באירוע, ונוסיף לינק להרשמה לאירוע )רכישת כרטיסים(.

, אתר מדהים, שמרביתו חינמי )אלא אם כן  canva.com עבור הבאנר שבאיוונט, אני אישית נעזר באתר
אתם צריכים עיצובים מיוחדים(, ובו ניתן להכין באנרים, מסמכים או כל דבר גרפי כזה או אחר, בקלות  

 רבה.

 

 - דף לרישום משתתפים 

שאנחנו עושים לאירוע   בשביל שנוכל לעקוב אחר כמות הנרשמים, ראשית בשביל לדעת האם הקידום
אכן עובד, ומנגד לראות שאנחנו לא עוברים את מכסת המקומות שיש לנו, רצוי מאוד להכין לינק בו  

 המשתתפים יוכלו להרשם ולשריין מקום. 

, בו ניתן לפתוח אירוע בקלות,  eventbrite.com אם האירוע הוא חינמי לחברי הקהילה, אני נעזר באתר
 ובמידה והאירוע שלכם הוא חינמי, גם הפלטפורמה שלהם היא חינמית עבורכם. 

, לאחר סקר שוק שעשיתי eventbuzz.co.il אם האירוע הוא בתשלום, אני אישית נעזר במערכת של
 מהברוטו. פיקס עמלה  5% -לפלטפורמות של סליקת אשראי, הם היו הזולים ביותר 

 ת מצויין. בנוסף, המערכת שלהם מאוד ידידותית ואינטואיטיבית ויש להם שירות לקוחו

https://www.facebook.com/groups/communityforward/permalink/2450885671857172/
https://www.canva.com/
https://www.eventbrite.com/
https://eventbuzz.co.il/backoffice
https://eventbuzz.co.il/backoffice
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 - מקום אירוח נגיש  

 באופן אישי אני בוחר את מקום האירוע, בהתאם לאווירה אותה אני רוצה לייצר. 
 , אני עושה אותו לרוב בבר )מרווח(. אם זהו אירוע קליל וכיפי

הוא שהמקום אינו בתשלום עבורי, ובעצם התשלום שלו הוא האוכל   -במקרה זה הדיל שלי עם בעל הבר 
"סוגר" לו את המקום באופן מלא, והוא מקבל גם חשיפה   -י הקהילה מזמינים, ואני מנגד והשתייה שחבר

בפרסומים לגבי האירוע. דבר נוסף שניתן לעשות, הוא לבקש הנחה מסויימת בתפריט עבור חברי  
 הנחה על התפריט/אוכל/שתיה. 30%למשל  -הקהילה, מאחר ואתם ממלאים את המקום 

, אני לרוב מזמין כיתת הרצאה, ומוסיף לזה גם  ה אווירה שהיא יותר לימודיתאם זהו אירוע בו אני רוצ 
עוגיות, סנדוויצ'ים, תה, קפה.. לבחירתכם כמובן, אבל רצוי שיהיה משהו מינימלי עבור   -כיבוד קל 

החברים המגיעים, לרוב אחרי שעות העבודה. כאן אני גובה כסף על הכרטיסים, במטרה לכסות את  
 .ומשאיר קצת אקסטרא בשבילי הוצאות האירוע

שיהיה קרוב   -חניון בצמוד למקום, ואם ניתן  -בשני המקרים, חשוב מאוד שמקום האירוע יהיה נגיש 
יחסית לתחנת רכבת. לקחת בחשבון שמגיעים אנשים גם מחוץ לעיר, הם עושים מאמץ להגיע וחשוב 

 מאוד להתחשב בזה. 
 

 
 

 - תוכן 

האירועים וריבוי הקהילות, הופך להיות מאתגר מאוד לגרום לחברי הקהילה )או אנשים היום, עם ריבוי 
באופן כללי( לצאת מהבית, לפנות זמן ולהגיע לאירוע שאתם מפיקים, ולכן כדאי שהוא יהיה שווה את זה. 

אם האירוע הוא שבלונה חוזרת של דבר אחר שהם חוו בעבר, סביר להניח שהם לא ירצו לחוות את זה  
 שוב.

 הקהילה עצמה! -ולכן, יש לכם נכס אסטרטגי מדהים לבחירת תוכן לאירועים ולרעיונות 
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 כמה אפשרויות בנושא הזה:
מדי פעם בפעם, אני מעלה סקרים בהם אני שואל את חברי הקהילה איזה עוד תוכן הם מעוניינים לקבל, 

 מה עוד חסר להם, מה עוד היו רוצים לשמוע. 
 אני דואג להביא מרצים אשר יעבירו תוכן בנושא. -י הרוב מהנושאים המדורגים ע" 

לסייע לנו גם כאן. ניתן לראות   של הקהילה, יכולה פייסבוקההסטטיסטיקה אותה ניתן לראות בקבוצת 
פרק זמן מסויים( אילו פוסטים שעלו ע"י חברי הקהילה, קיבלו הכי הרבה מעורבות )נמצאים פני שם )על 

(, גם משם אני גוזר תוכן  Group Insights -> Engagement Details -> Top Posts :תחת הקטגוריה
 מאחר וזה התוכן שמעניין את חברי הקהילה שלכם.  -לאירועים 

 . תשאלו ישירות את חברי הקהילה שלכם מה הם רוצים ודבר אחרון והכי טריוויאלי, 
ילה: ״אם היינו מקיימים אירוע לחברים,  כאשר אתם מעוניינים להפיק אירוע, אתם יכולים לשאול את הקה

על מה הייתם רוצים שהוא יהיה?״. או שוב פעם, סקר בו תתנו מספר אלטרנטיבות ברורות ותשאלו 
  אותם מה הם היו מעדיפים. 

  למה זה טוב?
 אתם מערבים את הקהילה כבר בשלב מוקדם, מה שמאפשר לכם לייצר באזז מהתהוות הרעיון.  -
לוקחים חלק   -חלק )מאוד חשוב תמיד לחבר את הקהילה לכל מה שקורה בה(  הם מרגישים שהם -

 פעיל בהפקת האירוע. 
 אתם יודעים למי לפנות כדי לקדם את האירוע, במידה ואתם צריכים עזרה.  -

 נ.ב
מכיוון שהחברים מגיעים בנוסף בשביל להכיר את החברים האחרים, זה חשוב ביותר שתהיה להם  

 מספקת בשביל לעשות זאת.  הזדמנות ומסגרת זמן
דקות(, וחצי שעה לפני תחילת ההרצאות, בכדי שיהיה זמן   15-20אני עושה תמיד הפסקה באמצע )

הוא האנשים עצמם. זו   -לאנשים להתחבר ולהתמנגל. אחד המרכיבים שיהפכו את האירוע למצויין 
 . של הקהילהים המוביל -ההזדמנות להכיר האחד את השניה, ולא פחות חשוב, להכיר אתכם 

 

 - קידום של האירוע בנכסים הדיגיטליים של הקהילה 

 מאוד ממליץ לכם לתחזק כמה נכסים דיגיטליים עבור הקהילה.
אחת הסיבות היא נושא החשיפה, יש אנשים שיחשפו לתוכן במקום אחד ואחרים באחר, בהתאם 

 למקומות בהם הם נמצאים לרוב.
לדעת מתי נכס דיגיטלי מסויים יהפוך ללא רלוונטי, בכך אנחנו בעצם וסיבה שנייה, היא כי לעולם אין 

 "מפזרים סיכונים" על פני מספר נכסים.

קבוצת פייסבוק, דף פייסבוק, קבוצות וואטסאפ, אתר אינטרנט ייעודי לקהילה, דף   -אישית אני מחזיק 
  2000שהיא חינמית עד  mailchimp.com אינסטגרם, רשימת תפוצה )כאן אני נעזר בפלטפורמה של

 אנשי קשר(. ובכל אלה, אני שולח פרטים לגבי האירוע הקרוב.
 

 - משוב מחברי הקהילה )!!!( 

 לא סתם שמתי סימני קריאה )!!!(.
 הוא המשוב! -אחד הדברים החשובים ביותר אחרי כל אירוע 

לראות כיצד ניתן לדייק יותר לפעם   -ם האירוע היה מדוייק לחברים, ואם לא גם עבורכם, בכדי להבין הא
הבאה, וגם )שוב( בשביל שחברי הקהילה יראו שבאמת אכפת לכם וייקחו בזה חלק. בסופו של יום,  

 פשוט.  Google Form-האירוע הוא עבורם. עבור יצירת המשוב, אני נעזר ב

https://mailchimp.com/
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  ,Fuckup Nightsו השראה, הוא המשוב של פאקאפ נייטס משוב שאני אישית מאוד אוהב, ולקחתי ממנ
 הם שולחים בתום כל אירוע שלהם.ש

 כך הוא נראה )השאלה הפתוחה בסוף, היא מצויינת(:
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 .בקובץ כאן, לקהילה , אני ממליץ לעבור על המסקנות הכלליות בנושא מיטאפיםנ"לכל הל בנוסף
מיטאפים לחברי הקהילה שלו, ומה היו תוצאות הסקר   23מסקנות של ארגון שקיים  שםתוכלו למצוא 

 ." עבורם  האירועים שהם הפיקו מה דעתם עלהשאלה: " שהם ערכו בקרב החברים לגבי 

 אחת המסקנות שלקחתי לעצמי באירועים שלי, מוצגת בתרשים הזה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VmmFxXb-66f-sroo8gH_CTuX6oVPY3eL/view?usp=sharing
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ר את זו שמתאימה  איך לבחו וורמות קיימות לניהול קהילה פלטפ אילו
 לקהילה שלי? 

 

 קהילה מרובת נכסים -רדת מפזרים סיכונים כשהחשיפה יו

ניכר כי פחות   -אחד הדברים שאנחנו שומעים לא מעט וגם מרגישים על בשרנו, הוא עניין החשיפה 
 ופחות מחברי הקהילה שלנו נחשפים לתכנים שעולים אצלנו בקהילה.

 ק.מרבית הקהילות הדיגיטליות )לפחות אלה שאני מכיר(, מבוססות בעיקרן על פייסבו
זה נכון שהן נתמכות ע"י פלטפורמות נוספות, אך הגרעין היא קבוצת הפייסבוק, ומשם הטראפיק זורם  

 לשאר המקומות. 

, אני עדיין ממשיך להעלות  שתקראו)אבל כמו  3%-החשיפה האורגנית של דף עסקי ירדה כבר לאיזור ה
  כן גם(, ממומן קידום אין)  לחלוטין אורגני מקור שהיא, פייסבוק בקבוצת והחשיפהלכאן תוכן בהתמדה(, 

ים קשה ומניעים לפעולה בכדי להגדיל את כמות החשיפה עובד אנחנו, שעולה  פוסט  וכל, בהדרגה יורדת
 שהוא מקבל. 

דבר אחד נוסף שאנחנו שומעים הרבה גם כן, הוא "האלגוריתם של פייסבוק", ומה יקרה אם מחר מר  
יסגור לנו   -את אחוזי החשיפה בקבוצות לאחוזים בודדים, או יותר גרוע  צוקרברג יחטוף את הג'ננה ויוריד

 את הקבוצה כליל! מה אז נעשה??

 .הוא לפזר -ולכן, הדבר ההגיוני לעשות 
 זה הזמן לחשוב באילו נכסים דיגיטליים נוספים אנחנו יכולים ליצור קשר עם חברי הקהילה שלנו. 

דף פייסבוק )המחובר ישירות לקבוצה(, קבוצות וואטסאפ, קבוצת פייסבוק,   -הנכסים בהם אני נעזר 
ניוזלטר )רשימת תפוצה(, אינסטגרם, אתר ייעודי בו יש חלק שלם שהוא עבור הקהילה )פודקאסט + 

 אירועי קהילה(. 

אני לא מנהל את כל אלה בעצמי, יש איתי צוות של אנשים מוכשרים אשר עוזרים לי בעיקר איפה שאני  
, והוא אמר שם כך: "מה מוכרבהרצאה של מרצה בעבר ב שאני פחות מתחבר. הייתימתקשה, או איפה 

 שאני לא יודע/רוצה לעשות, אני נותן למישהו אחר שיודע/רוצה לעשות". זו הגישה שלי גם במקרה הזה.
 

 הפלטפורמות הנפוצות בארץ לניהול קהילה:את  עבורכםמרכז 

 קבוצת פייסבוק  •
לניהול דיונים. פייסבוק מאוד מקדמים את נושא הקהילות, ולכן יש  מה מיוחד בה: נוחה מאוד  

 בקבוצות הפייסבוק הרבה פיצ'רים המסייעים לניהול קהילה.
 יתרונות: מרבית האנשים כבר נמצאים בפלטפורמה, ולכן לא צריך לשכנע אותם להיות פעילים בה. 

 וצה.חסרונות: קשה לנהל בצורה נוחה ויעילה את המידע הרב שעולה בקב

 פרופיל אינסטגרם •
מה מיוחד בה: אם אתם עוסקים באוכל, עיצוב, תיירות וכדומה, כדאי שתהיו באינסטגרם. קדמו את  

 .הפרופיל באמצעות סטוריז, סקרים, שאלות וכדומה
 יתרונות: מתאים מאוד לקהילות ויזואליות. 

 חסרונות: לא מתאימה לניהול דיון. 

 לקהילה ניוזלטר •
אם הקהילה שלכם היא משמעותית וחשובה לעוקבים שלכם, סביר מאוד שיפתחו את  מה מיוחד בה: 

פתיחה!(. שילחו בו עדכונים לגבי אירועים, הטבות   50%הניוזלטר שלכם )הממוצע שלי עומד על 

https://inves2go.co.il/blogpost/%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9e/
https://inves2go.co.il/blogpost/%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9e/
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 לקהילה, "הפוסטים המובילים השבוע" וכדומה.  
 .אנשי קשר 2000שהיא חינמית עד  mailchimp.com כאן אני נעזר בפלטפורמה של

 יתרונות: גישה שהיא יותר פרסונלית. ניתן לקרוא את התוכן בזמן המתאים לנו.
 להיכנס לספאם, למשל.  -חסרונות: המיילים עשויים לא להגיע ליעד 

 ערוץ יוטיוב  •
להזרים טראפיק לערוץ היוטיוב וצרו בו קטעי וידאו  מה מיוחד בה: השתמשו בקהילה שבניתם כדי 

   רלוונטיים לקהילה.
 .יתרונות: מעולה עבור תכנים אשר אינם עוברים היטב בטקסט או בדיון

 אין אפשרות לדיון ורק מנהל הערוץ יכול להעלות תכנים. -חסרונות: התקשורת היא חד כיוונית 

 טלגרם /קבוצת וואטסאפ •
קטגוריות של הקהילה הגדולה, ניהול -יכולה להיות מתאימה לניהול קבוצות לפי תתמה מיוחד בה: 

 קבוצות לפי איזור גיאורגרפי ומצויינת לניהול עדכונים לגבי מפגשים פיסיים של הקהילה.
יתרונות: פלטפורמה הנחשבת יותר אינטימית מאשר קבוצת פייסבוק, למשל. חברי קהילה מרגישים  

 דברים אינטימיים יותר.  יותר בנוח לשתף בהן
 מהחברים, ולא חשיפה סלקטיבית. 100%-בנוסף, חשיפת התכנים בפלטפורמה היא ל

 חסרונות: לא נוחה ולא מומלצת לניהול דיונים ארוכים. 

 פנים ארגוני •
 .Slackתנסו את המערכת של  -אם הקהילה שלכם היא פנים ארגונית 

 

 .הסתכלו על הקהילה כנמל הבית ממנו אתם שולחים לכל הנכסים האחרים
( בקבוצת הפייסבוק בו אתם מפנים את חברי הקהילה לכל  Pinned Postלמשל, ניתן ליצור פוסט נעוץ )

 לקבוצה.הנכסים הדיגיטליים האחרים שלכם. צרו גם אתם פוסט כזה בו ייתקל כל חבר חדש המצטרף 

 
 בנו אפקט "רשת עכביש" בין הנכסים הדיגיטליים של הקהילה 

 עלה פוסט בקבוצת הפייסבוק? שיפנה גם למעקב בניוזלטר.  •

 מישהו הצטרף לניוזלטר? שלחו לו מייל המזמין אותו לקבוצת הוואטסאפ.  •

 מישהו הגיע לוואטסאפ/טלגרם? בקשו ממנו לבוא לאתר.  •

 מישהו סיים לצפות בסרטון ביוטיוב? הזמינו אותו לפייסבוק. •

 ככה עובדים מרבית מנהלי הקהילה המובילים ובכלל אנשים מובילים ברשת.

 

 

 

 

 

 

 

https://mailchimp.com/
https://slack.com/intl/en-il/
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ם  בעולם )לעומת הארץ(, לא תמיד נהוג שקבוצת הפייסבוק מהווה את הבסיס לקהילה, בייחוד א
הנפוצות   הפלטפורמות לניהול קהילההקהילה שלכם היא גלובלית. בתרשים הבא תוכלו לראות את 

 ארגון המקדם את תחום הקהילות בעולם.  - CMXסקר שעשו ביותר, מתוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inves2go.co.il/blogpost/%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/
https://cmxhub.com/community-industry-trends-report-2020/
https://cmxhub.com/community-industry-trends-report-2020/
https://cmxhub.com/community-industry-trends-report-2020/
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 בקהילה? "רעילות" בתגובות  איך לטפל

זדמנויות להערות מגוונות, ולעיתים רעילות או גסות רוח. הידיעה  הגדלה, כך גם ה כםככל שהקהילה של
ומה לעשות בקשר אליהן, במיוחד בקהילות גדולות בהן מספר  האלהכיצד לאתר את ההערות 

בתרבות הקהילה שלכם.  יםהנכונ יבים יהוועשויים להגיב לפוסטים, היא קריטית לקביעת  מודרטורים 
 וכיוצא בזה., טרולים דיגיטלייםם בריונים זה מתייחס לנושא ההתמודדות ע חלק

 

 להבין את הפוסט.  .1
עם  כועס  טוןאו  לא נאותהרעיל, מכיוון שהוא עשוי להכיל שפה  פוסטלעתים קרובות קל לאתר 

ניתן לטעות גם בסוגיה של מחסום  ,לא המקרה ו. עם זאת, לפעמים זה)!!!( סימני קריאה כמה
אשר בחירת המילים או כישורי התקשורת הכתובים שלהם  חלק מהחבריםשפה, במיוחד עבור  

. זה עשוי  מעלה הפוסט כוונתמוגבלים. בכל המקרים, ובכל פוסט, הצעד הראשון הוא להבין את 
לכך יכולה  לקחת מספר קריאות ומעקב עם שאלות הבהרה. הבנת הפוסט והתייחסות לסיבה

 בתהליך. לעצור מצב רעיל 
 

 לנקוט. יש איזו פעולה   וקבע .2

, המאפשר תגובה שהגדרתם פוסט הוא רעיל, הגיע הזמן לעקוב אחר התהליךהכי  קבעתםאם 
.  חשים כעסלא למהר לשפוט ולא להגיב אם הם  מודרטוריםמהירה ומקצועית. אני מזהיר את ה

. יתר על  שהוא כבר גרועמצב  וויחמיר אשיתדלקו את התגובות קצרות או הערות הגנתיות רק 
  יוצר  מודרטור. בכל פעם שבצורה טובהכן, תיוג חברי קהילה בדרך כלל אינו משרת אף אחד 

, אני מבקש מידע על כוונתו של החבר. לעתים  בקהילהשהם הבחינו בטרול קשר כדי להודיע 
ילה עם כוונות טובות ומערך כישורי  קרובות, כפי שמתברר, "טרול", כביכול, הוא חבר בקה

 . מתפרשים באופן שגוי התקשורת גרועים או 
 

 בצורה מהירה ומקצועית.  וביהג .3
או נקיטת  זוהם מחבר קהילה. התעלמות ממודרטורמרבית הפוסטים הרעילים דורשים תגובה 

הפעולה לרוב לא תהיה , חבר הקהילה של חסימהאו  הפוסטצעדים מהירים יותר כמו מחיקת 
ידווחו על הפוסטים הרעילים למנהל הקהילה. התגובה  שמודרטורים רצוי. ביותר הנכונה

"אני מצטער שאתה מתקשה עם ...", ואחריו "אנחנו כאן כדי -בהסטנדרטית מתחילה בדרך כלל 
 . לעזור בפתרון הבעיה" 

 

 התאמצו לפתור את הבעיה.  .4
מתוסכלים שחשים שאיש לא   מחברי קהילהשפוסטים רעילים מגיעים  ואנפעמים רבות מצ

ו להבין את הבעיה באופן מלא, יתכן שתוכל יםמסוגל םאם את .מקשיב. הקפידו להקשיב מקרוב
  ציערואחד מהביע תסכול מ חבר הקהילהלמנוע תגובות כועסות ומצערות יותר. במקרים בהם  

, אינה מתאימה לכל  הלבוש יחיד מידת, תקשורת בערוץ אחד, כמו של הקהילה התקשורת
 בערוץ שמתאים לצורכי התקשורת שלהם.  לחברי הקהילההצרכים. העמידו את עצמכם זמינים 

 

 . לתומךזועם  חבר קהילה  הפכו .5
את הבעיה שלהם בשיתוף  שפתרנוברגע  ושמחו, שלא היו מרוצים בעבר חברי קהילהלפעמים 

שהשמיצו   חבריםלגייס  נו, הצלחשלי. מהניסיון האישי לתמיכהפעולה, מספקים הזדמנות נהדרת 
 . ברחבי הרשתשל הקהילה  לשגריריםבעבר ולהפוך אותם 
של אנשי טען שתגובותיו היו לעתים קרובות טובות יותר מאשר  םזועלמשל, חבר קהילה 

שבועי במומחיותו בקהילה על ידי תרומה של פוסט  " להשוויץ" . אפשרנו לו בקהילה מקצועה
 רלוונטי עבורם.  נוספים שזהשהכי עניינו אותו, וחברי קהילה נושאים ל בנוגעקבוע 

https://cmxhub.com/handling-toxic-forum-posts-through-moderator-protocol/
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ו  , ייתכן שתוכל(support engagement principles) על ידי ביצוע עקרונות של מעורבות תמיכה
 . אצלכם בקהילהלהימנע מהערות רעילות 
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 בקהילה?  פוגענילנהל תוכן   איך

תוכן שנוצר על ידי משתמשים. תוכלו לבלות  לנהלזה  מתישמנהלי קהילות יודעים טוב מדי עד כמה 
הוא הפיתרון שישמור   דיווח על תוכן. למרבה המזל, ופוסטיםהערות, תמונות, אירועים  מעבר על שעות ב

 שפויים.  - שלכםואת הצוות  ,אתכם

 .עצמכםיש דרך טובה יותר מאשר לנהל תוכן ב
 

של תכנים   מודרציהלהשתמש בחברים לצורך של את הפוטנציאל זיהתה תעשיית הטכנולוגיה החברתית 
לדווח על תוכן בעצמם   שלכםבפלטפורמות חברתיות. במקום גלילה ידנית, ניתן לאפשר למשתמשים 

 . לדיווח על תוכן פיצ'רבאמצעות 
 

. וכדי לעשות שלא מתאים לקהילה שלכםלהתמודד עם תוכן  כםשיעזור ל  פיתרון מעולההם  חבריכם
 קהילה.בהנחיות עליכם להגדיר קווים מנחים וזאת ביעילות, 

 : פוגעניתוכן  למודרציה של שתי דרכים 

 התנהגות פוגעת מהי  הגדירו  (1
. שלכםבקהילה  פוגעניכדי להתמודד עם תוכן   למציאההגדירו התנהגות וכללים ברורים וקלים 

חשיבות תפקידם   והדגשתעל ידי הגדרתם בבירור  האלהלחברים להכיר בתכנים  עזרוראשית, 
 .  שלכםקהילה הבשמירה על 

 
  :שלכםלשימוש בהנחיות  כםעבור שהכנתי  הקדמההנה 

לדווח   חברי הקהילהסומכים על   אנחנוכמנהלי קהילות, איננו יכולים להיות נוכחים בכל אינטראקציה. 
דעת.  זו על סמך שיקול המדיניות המ חריגותעשויים לעשות  אנחנו. עלול להזיקש בעייתיעל תוכן 
 הם. יש לנו אפס סובלנות כלפיאשר  -קווים ברורים  מספראבל יש 

 :  מכיל תוכן פוגענילמה שבאופן טבעי ישנן הגדרות אוניברסליות 

 . מאיים או מטריד משתמשים אחרים -
 . של אדם אחר ללא הסכמה מיניתוכן  -
 . תוכן המנצל או מתעלל בילדים -
 . תוכן התומך או מקדם התנהגויות אלימות -
 .אפליה של אחרים -
 .הונאה והתחזות -
 .חדירה לפרטיות -
 .)!( ספאם -

 . שלכםעם זאת, מומלץ להוסיף הגדרות נוספות החלות ספציפית על הקהילה 

 נוקשות הגדירו השלכות  (2
על פיסת תוכן,   שדווחחוזרים? לאחר  " עבריינים" חברים פוגעניים? מה קורה לאיך מתמודדים עם 

 עליכם להחליט כיצד לטפל בחבר שפרסם את התוכן הפוגע.  
 

חוזרים כאלה שכדי להגדיר את ההשלכות על עבריינים לראשונה ו שלכםבהנחיות הקהילה  והשתמש
 .  בעתיד( התנהגות פוגעת בתקווהכך שיימנעו ) נוקשותעל עצמם. השלכות אלה צריכות להיות 

 
אפילו להחליט   יםיכול אתםאזהרה.  מקבליםבפעם הראשונה  כאלה שעוברים על הכלליםבדרך כלל, 

. )להגדיר שכל פוסט שלהם צריך לעבור אישור מנהל, לדוגמא( לאסור עליהם לפרסם תוכן לפרק זמן

https://www.getopensocial.com/blog/community-management/manage-abusive-content
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להסיר את החברים האלה מייד.   וחדבדרך כלל מהקהילה. אל תפ מוצאיםמצד שני, עבריינים חוזרים  
וזה אמור להיות בעדיפות   שלכםלחברי הקהילה ליצור מקום בטוח  רוצים  אתםבסופו של דבר, 

 . שלכםהראשונה 
 

 ל: פוגעני לחלק תוכן  יםיכול אתםההשלכות עשויות להיות שונות גם לפי סוג התוכן שפורסם. לכן 
 . תמיידי להסרה: תוכן שמביא סובלנות- תוכן אפס -
 אזהרה. המקבליםראשונים  " עבריינים" : תוכן פוגע -

 

ולקבל את ההחלטה   לא מתאימיםלהחליט כיצד לטפל בתכנים  כםקהילה, יהיה זה מתפקיד יכמנהל
 הסופית על ההשלכות. 

 

   פייסבוקדיווח על תוכן ב
מאפשר לחבריכם לדווח על תוכן לא הולם, פוגעני או  FB ( (Report Contentקבוצת  דיווח התוכן ב פיצ'ר

 ספאם.
 

 לנהל את זה לבד  כיםצרי כםאינ
 שלכם. החרוצים  המודרטורים גם לא ,תוכןההיקר בבדיקת כם לבזבז את כל זמנ כםצרי כםאינ

 שלכםים רק קהילה בריאה בהרבה לחבר יםמבטיח כםתכונת דיווח התוכן, אינ שימוש ועידוד על ידי 
 את מעורבותם של החברים הנוכחיים.   יםמגבירגם  אתם, אלא ולעצמכם
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   ?בתוך הקהילהשנוצר  קונפליקטאיך לנהל  

לעודד  מעורבות ו ת המשימה ליצורקהילה מוטלהמנהל על ניהול קהילה זו עבודה רגשית מטבעה. 
חברים להשתתף, לחגוג את הזכיות וההצלחות של החברים, לדון באתגרים, להקשיב לתסכולים ולרוב 

לא משנה מה   -או קוד פתוח  מקצועיתתמיכה,  - אנשים". לא משנה מה סוג הקהילה  איש שלכ"  מסווג
כשאנשים מלאי תשוקה, זה יכול להוביל  - קבוצת אופלייןאו  אינטרנטי  פורוםקבוצת פייסבוק,   -הפורמט 

  להניאקונפליקט ואיך הלקונפליקט. ניהול קונפליקט בתוך קהילה יכול להיות קשה. ההבנה מאיפה נובע  
 בצורה שונה.  איתו היא חלק מהתפקיד שכל מנהלי הקהילה מתמודדים אנשים, 

 

 קונפליקט  ואל תסתיר 
של  והתחלהגלוי לקהילה. הערות שליליות,  שיהיהי להבטיח אחשוב שכאשר מתעורר קונפליקט, כד

הדרך בה  .שמתחיל מתחת לפני השטח יכולים לגרום לעימותים גדולים יותר וגרועים יותר קונפליקט
פוטנציאלי שמתבשל יתגלה. זה   קונפליקטמתקשרים פתוחה לחלוטין בתוך הקהילה, כך שכל  אנחנו

 מונע את ההצטברות הסודית של סוגיות מתחת לשטיח.  
 

 התמקדו באדם ולא בשליליות 
באדם ממנו הוא מגיע. לפעמים, התסכול נוצר בהשראת הקהילה,   ו, התמקדכאשר מתעורר קונפליקט

להתמקד בחבר ולא בשליליות. זה נותן למנהל  ואך החל במקום אחר לגמרי. בעת ניהול קונפליקט, נס
עם   וליהקהילה הזדמנות להתחבר לאותו אדם ברמה העמוקה יותר. במקום לקפוץ ישר לבעיה, התח

ו משתמשים בטכניקות תקשורת חנמה הם אומרים? מה הם עוברים? אנ  האדם. איך הם מרגישים? 
 . תגובות שלנועם הלנו  אשר עוזרותאמפתית 

 

 למודרטורים  בסיסכללי 
מתנהל כשורה עכשיו, אבל מה  כם. כל מה שיש בקהילה שלקונפליקטיתעורר ו למקרה בסיסכללי  קבעו

עולה. ואז, ניהול כזה מנהלים מוכנים כשמשהו הו  שהמודרטורים וקורה אם יתעורר סכסוך? ודא
, בתיאור הקהילה שלכם בסיסשל כללי  רשימה ערכולא יהיה מרתיע, והצוות יהיה מוכן.  הקונפליקט

 הקונפליקטים. את רוב בכך זה מונע  בעת הצורך. ודאגו להזכיר אותם
 

 מחדש  ונסחו מחדש  ו מסגר
סכסוכים בקהילה. העימותים נובעים לעתים קרובות   כאשר מנהליםהנחת כוונה חיובית היא הכרחית 

את כוונתם  להביןקהילה יבין זאת. טוב לנסות המאנשים נלהבים שלא מבינים זה את זה, וחשוב שמנהל 
. אנשים כםשמעים, ולהסביר את נקודת המבט שלנשהם הדברים כך שהם ירגישו  שלמחדש  ע"י ניסוח

להעליב   לא התכוונתאולי " טועים בקונפליקט בכך שהם לא מבינים שרגשות הם מאוד אינדיבידואליים. 
לזה, הוא צעד ראשון טוב לפיתרון קונפליקט.   יםואמפתטי  ים. להיות מודע" בכל זאת נעלבתי אותי אבל 

 אותם. ושיבינובסופו של דבר אנשים רק רוצים להישמע 
 

 מסויימת הכללים קיימים מסיבה 
  הקהילה להזכיר לחברים את כללי הקהילה. הכללים קיימים מסיבה, וכל חבר הסכים להם יחשוב כמנהל

  באחריותכם. זה ישכחו - ואת אלה שכן  ,יםרוב החברים לא יקראו את החוקלקהילה.  ףכאשר הצטר -
בחביבות כשהם מפרים כלל,  תמנוסחבהודעה אישית להעיר להם להזכיר להם. לפעמים זה אומר 
חוקים.  את הלהזכיר להם בכדי  בקהילה שתגיבו  עשויפעמים אחרות בלהזכיר להם בלי לשפוט אותם. 

  םלעיתים קרובות יותר, זו הזדמנות טובה להזכיר לכלל הקהילה מה שמופר כלל יםרוא כשאנחנו למשל
 . יהלשמור על הקהילה בטוחה ובעלת ערך לכל חבר -  ומדוע הם קיימים הכללים

 

 לפני שהוא מתחיל   הקונפליקט עצרו את 
תרחש מלכתחילה? אחת הדרכים להימנע לחלוטין  מנחמד אם קונפליקט פשוט לא היה הכי יהיה לא 

https://cmxhub.com/managing-conflict-within-your-community/
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ולהודות כאשר לחברים יש השפעה חיובית בקהילה.   התנהגות טובהעל לתגמל מניהול סכסוכים היא 
  ופרגנו לראות  ים רוצ םההתנהגות שאת  על תגמלו  - הדבר החשוב ביותר צריך לקרות כשאין קונפליקט

ידי העתקת התנהגויות כך שאם תדאגו להתנהגות  . אנשים לומדים על" מודלים לחיקוי" חברים שהם ל
 .מראש מקונפליקטתוכלו להימנע  ,טובה בקהילה שלכם

 

 לתגובות נוספות  נעילת הדיון
קהילה  ב והדיוןמתרחש. במידה  הקונפליקטמהנושא, ו להוטים. אנשים להרחיק לכתיכול  דיוןלפעמים 

תגובות היא  הדיון לאינו ניתן לניהול, והחברים אינם פתוחים לשנות את דעתם או לדבר עליהם, נעילת 
. ישנם לעורר זעםנוטים  , נושאים מלאי רגש אשרלסוגיות טעונותמועילה   דיוןתמיד אפשרות. נעילת 

היא   העדיפות, אך לעתים קרובות (והסרת הערות חסימה)כמו  ההתלהמותלהפסיק את  המסייעיםכלים 
 . אין הסכמהגם אם  דיון מכבדולנסות לשמור על  לפתור את זה לבד לחברים לאפשרכן 

  וחברי הקהילה יכולים בעלי רמת המעורבות הגבוהה ביותר יהיו לרוב )טעונים רגשית( אגב, דיונים כאלה
היא לנסות לשמר את הדיון ולדאוג שיתנהל במסגרת הקווים המנחים של   שליללמוד מהם המון, המלצה 

 הקהילה.
 

 : מוצא אחרון, אך עדיין אפשרות חסימה
הזכרתם את הכללים לחבר  מתעורר והופך לבלתי ניתן לניהול, אם  הקונפליקטכמוצא אחרון, כאשר 

 תמיד אפשרות.   יאה  החסימ, משתנהא שום דבר למפני ההשלכות, אך  והזהרתם, מסוייםהקהילה ה
.  ביותר הוא חשובקהילה השל  והביטחוןאת הקהילה,  יםמשרת םחשוב לזכור בראש ובראשונה, את

 הדברים מרחיקים לכת ואין מוצא אחר. לקרות כאשר  ותאך יכולבהחלט, אמצעי אחרון  ןה חסימות
צים שיהיה לנו ולכולם כיף להתנהל בקהילה, ואם יש חברים אשר מפרים זאת  ובסופו של יום, אנחנו ר 

 אין להם מה לחפש בקהילה שלנו.כנראה שבאופן קבוע, 
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 חדשים? קהילה  ימנהל  בתור חייבים לעשותתם א דברים ש ה מהם

לתפקיד חדש. כל אדם, לא משנה עד כמה הוא נראה   יםנכנס םכשאת מעט המומיםזה נורמלי להרגיש 
 כאשר הוא מגלה מערכת חדשה של אחריות ומטרות.   נוחותלהרגיש חוסר , יכול בעצמו בטוח

 
  בצורה חלקה להכנס כםומהירה להתחלה, הנה ארבע אסטרטגיות שיעזרו ל פשוטהשאין נוסחה  למרות
 מנהל הקהילה:  החדש שללתפקיד יותר 

 

 נווהתבונ ו ינ: האז1שלב 

הדבר החשוב ביותר שתוכלו לעשות במהלך השבוע הראשון שלכם הוא להקשיב ולהתבונן. עכשיו  
פועל   הצוותכשאתם בפנים, הקדישו זמן לכל אחד מחברי הצוות שלכם להבנה ברורה יותר של האופן בו 

 ואיפה התפקיד שלכם משתלב במבנה הגדול יותר.  

   :כםהחדשים של השותפיםחברי הצוות/את מספר שאלות שיש לשאול  הנה

 מה החלק האהוב עליך בתפקיד שלך?   •
 מה הדבר האהוב עליך בקהילה?  •
 אילו דברים עבדו טוב בעבר עבור הקהילה?   •
 או פחות הצליחו ולמה?   נכשלואילו רעיונות  •
 המעורבות ויצירת קהילה חיובית?   דלתהגטובת  עיונות יש לך לאילו ר •

להציע  בכדי יותר  הטובבצורה  יםמצויד ו תהי ם, אתכםשל היעדים של טובההבנה  כםברגע שיש ל
 .כםלחודשים הראשונים שללקהילה תוכנית פעולה 

 

 אחרים  ומקורות מידע פודקאסטים   ו דיוהור ו : קרא2שלב 

  טונות של משאבים זמינים למנהלי קהילות חדשים ןאנשים מועילים וקוליים. ישנמנהלי קהילות הם 
 . C2C Podcast-ו פודקאסט על קהילות  –קומיוניקאסט  הפודקאסטים באופן אישי על ץממלי

 
תעזור לכם  וקייס סטאדיזמאמרים קיימים קבוצות פייסבוק למנהלי קהילה, ,  בלוגיםקריאה בפורומים, 

יש כמה   כםהחדשה של קהילהבש סביר מאודלהמציא רעיונות ואסטרטגיות חדשות לקהילה שלכם. 
 .להקשיבהם ולקרוא/ה הגיע הזמן לגלות מ לכןבהם בעבר, ם אתגרים ייחודיים שמעולם לא נתקלת

 

 מנטורים /חונכים  ו : מצא3שלב 

לתפקיד מנהל קהילה  יםנכנס ם. כשאתמהםללמוד  יםיכול םשאת כםכמה מנטורים בקהילה של וחפש
  למנהלי קהילה. קבוצות ייעודיות/בקהילותבו הוא חדש, המקום הקל ביותר להתחיל 

 
  ויעוררו בכם לכםפתוחים להיפגש לקפה. שיחות אלה יעזרו הלאנשי מקצוע רלוונטיים  לפנות תתחילו
 .  כםעל מה שעבד עבור אחרים בתחום של יםלומד בעת שאתם ,השראה

 
 . הדדיות היא חשובה() לתרום בחזרהיכול  םכיצד את -ה כל שיחה על ידי שאל מיםמסיים שאת ווודא

כלי שיעזור לאיש   לתת, להציע מקום לאירוע או  כםשל בנטוורקלמישהו  אינטרולספק  יםיכול םהאם את
 !מבקשים לקבל כאשר אתם, " לתת" של הרגל  קבעו לעצמכם? כםהקשר החדש של

 

https://cmxhub.com/four-things-you-should-do-in-a-new-community-manager-role/
https://www.facebook.com/communicastpodcast/
https://pod.bevyhq.com/episodes
https://inves2go.co.il/blogpost/%d7%90%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa/
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 כם את הקהילה של ו: שאל4שלב 

הם חברי הקהילה   שתצטרכו לדאוג להם ולצרכים שלהם,האנשים החשובים ביותר  ,בסופו של יום
והיכן יש הזדמנויות   בקהילה, מה הם אוהבים כםאת הזמן ללמוד מהקהילה הקיימת של ושלכם. קח
 לצמיחה. 

 
 משוב:   כםהנה כמה דרכים לבקש מהקהילה של

לתמרץ   יםיכול ם . אתכםשל חברי הקהילהכדי לסקר את  זולבכלי חינמי או  והשתמש -סקר רו צ •
 . למשל, הקרוב שלכםהקהילה לאירוע את הסקר על ידי הצעת כרטיס מתנה 

 

 כםזמן ללמוד מדוע אנשים הצטרפו לקהילה של ושיהקד - בירה/לקפה  כםאת חברי ינוהזמ •

 לשרת טוב יותר את יעדיהם.   ווכיצד תוכל
 

אם חבריכם כבר נפגשים, השתתפו באירועים אלה באופן   -השתתפו באירועים של החברים  •
 קבוע והתמקדו בהיכרות עם הקהילה שלכם. 

 

כדי לשאול שאלות, למשל   ניוזלטרבבפייסבוק או   והשתמש -חברתית הבמדיה  והשתמש  •
 .  שיתווספו רוציםהיו הם  תכניםאילו או  היו רוצים ללכתלאיזה אירוע חברתי הם 

 

בפייסבוק   כםשל הקהילהאת שם  ודי, הקלקראו ביקורות בקהילות דומות - )!( ביקורות וקרא •
בקשות המופיעות לעיתים קרובות והצעות חכמות   למשלאלה, הדפוסים בביקורות ו  . חפשגוגלבו

 באחריות.  , זה הדבר הכי טוב שיקרה לכם.תהיו פתוחים לביקורתשעשויות להיות מועילות. 

 
עדיין מתפתחת, ושאין נוסחה מושלמת לניהול קהילה.  " התעשייה הקהילתית" קחו בחשבון ש

מה עובד לצרכים   ועד שתגל ניסוי וטעיה(ע"י )  הקהילה יהיה לבחון רעיונות שונים יכמנהל כםתפקיד
  ובי, הקשכםמנטורים בענף של ו, מצאיםוחיובי  יםגמיש ו. הישארכםולמטרות של הקבוצה של

 תהנו מזה!  -לא פחות חשוב ו ,כםלקהילה של
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 ?אהבו שכולם    "כוכב"  קהילהמנהל  נכנסים לנעליו של איך

 
 כשמחליפים מנהל קהילה אהוב?   ,ובונים קשרים אמיתיים מומנטוםאז איך משיגים 

 הזה.הלא פשוט במהלך  להצליח כםטיפים שיעזרו ל ארבע קבלו

 אסטרטגיות שיעזרו לכם לשגשג בתפקידכם החדש  4

   .ניםסקר והישאר .1
  םהלב כיצד  מו, שיתכם לתפקידא והקהילה הכוכב יכשיר .תשמנהל כםאם יתמזל מזל

אנשים כמוהם? האם הם   יוצר. מה הםהתכונות הייחודיות של את נוובחעם אחרים  יםמתקשר
מעל ומעבר?   ועושיםמקוריים? האם הם זוכרים את שמות האנשים? האם הם מוסיפים ערך 

 רשמו את התכונות הללו והשתמשו בהן כהפניה לעצמכם. 
 

אבל יהיה זה נבון להבין איך הם בנו את  ,לאמץ לחלוטין את הסגנון שלהםכים לא צרי םאת
מה המסע של מנהל   ובררתלשאול שאלות.  ו, אל תפחד גםהקשרים האותנטיים האלה. כמו 

שבנו עם הקהילה. כדי לשגשג  הקשריםהקהילה הקודם, יחד עם האסטרטגיה שלהם לביסוס  
 . פיםמחלי םלבנות קרבה חיובית עם האדם שאת כםהחדש, זה יהיה האינטרס של כםבתפקיד

 
  .כםלבנות את הנטוורק של וליוהתח כםשל הלו"זאת  פנו .2

שתהיו זמינים  , אנשים יראו אתכםהחדש, חובה שכם במהלך השבועות הראשונים בתפקיד
יחד עם   המוביליםאת חברי הקהילה  כםלהכיר ל כםלבקש מקודמ ו! אל תהססללמידה פתוחים ו

להיפגש עם כל עמית אחד על אחד, ובמידת האפשר,  מומלץאיתם מקרוב.  דוהקולגות שתעב
קהילה. להיפגש עם אנשים אחד על ה מחברידקות עם כמה  15לתאם שיחת טלפון מהירה של 

 כםאחד זו דרך נהדרת ללמוד עליהם יותר באופן פרטני תוך כדי הצגת החוויות הייחודיות של
 באמת בכל אדם והתובנה שהם מביאים לצוות.  תתעניינו.  םללמוד מה כםוהרצון של

 
 לשאול כמה מהשאלות הבאות:  תשקלוהקהילה,   חבריעם  מדברים םכשאת

 פעיל?   חלקמה גרם לך להצטרף לקהילה ולקחת  •

 איך היית מתאר את התרבות הקהילתית?  •

 מה עשה קודמי שעבד טוב?   •

 בקהילה?  שונהמה תרצה לראות  •

 מה לא עבד טוב בעבר?  •
 

  .ניצחון מהירהשיגו  .3
! נצלו את ההזדמנות  ולקבל בעלות על מטלה או פרויקט חדש, אל תהסס הזדמנות כםכשיש ל

לבקש  וואל תפחד וככל שתוכל והזו כדי להציג את כישוריכם ולהוסיף ערך לצוות שלכם. התנדב
כם  ח תגרום לובט ,לקחת יוזמה ולהניב תוצאות איכותיות כםעזרה בעת הצורך. היכולת של

 בקבוצה. ככוכביםלהתבלט 
 

   .הצעות בהדרגה וע יהצ .4
את הכישרון והמומחיות   כםברי מזל שיש ל שאתםחברי צוות חדשים הם נכסים גדולים. לא רק 

לזהות  כםשתאפשר ל גם מערכת עיניים רעננה ונקודת מבט חדשה כםאלא שיש ל, כםשל
את כל ההצעות שתרצו  לעצמכם . רשמו אפשרייםבקבוק  יבמהירות הזדמנויות לצמיחה וצוואר

ים  רוצ כםיקרות ערך, אך אינ כם. אמנם התובנות שלושתפו אותן בהדרגה לאורך זמןלהדגיש 
, לאיים על  מזה, או גרוע במקום הקודםעושה   שהיהתמיד מתהדר במה שלהפוך לאדם ההוא 

 תזמון הוא הכל.לצוות.  םהחדשים בנו לפני שהצטרפת כםיכים שעמיתיהמערכות והתהל
 

https://cmxhub.com/how-to-replace-a-star-community-manager-that-everyone-loves/
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  בחלל יםנמצא םהעניין הוא שאת מסויימת. מסיבה אתכם גייסוהם   ,לתפקיד יםכשיר םאין ספק שאת
 . דוקיםאם כמה נאמניגם מישהו שכנראה השאיר אחריו  םפימחלי םמעניין, כי את

 
יתכן ויהיה  גם )אנחנו לא היינו רוצים זאת ממילא(,  כםקודמתל זההלעותק  תהפכואמנם לעולם לא 

 .  כםולהפגין את יכולותי לא פשוט להוכיח את עצמכם בהתחלה כםל
 

  חוסר כנותאנשים יכולים להריח ". "לאף אחד לא אכפת כמה אתה יודע עד שיידעו כמה אכפת לך
ראש פתוח  החדשה באותנטיות, ב כםלעמדת יםניגש  םאם אתממרחק של קילומטר. 

 ו. שתצליח מאמיןבאמת  אני, ובהתלהבות
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 ו זקוקים לקהילה? חנשלי שאנ הבוסאוכל לשכנע את  איך

 עובדים השתנתה באופן מהותי.  אנחנוהדרך בה 

להתעדכן   כםשל לחברהלעזור  כםעובדים בעולם המודרני השתנתה לחלוטין ותפקיד אנחנוהדרך בה 
 אלה: הכיצד לעשות זאת. חברות רבות פועלות כעת בדרכים לגבי ברעיונות הטובים ביותר 

 
 , הגיע הזמן שתעשו זאת.  אתם לאחיים בענן, ואם  אנחנומעבר מדהים לשירותים מבוססי ענן.  חל
 
ו עובדים  חנלהיות קשורים לשולחן העבודה. אנ אנחנו לא צריכים יותר גמיש יותר.  ו עובדים באופן חנאנ

 כל מקום. מבכל זמן ו, בכל מקום
 

 ההיררכיות הפנימיות משוטחות. כל עובד יכול לתקשר עם כל אדם אחר בחברה ללא קשר לוותק. 
 המידע נפתח במקום להיות נעול.  

 
רוצים להיות מסוגלים ליצור קשר עם   אנחנוגם מצפים שנוכל למצוא מידע באופן מיידי. אם   אנחנו

 אנחנו לא רוצים לחכות לשום דבר יותר. . מומחים או קולגות
 

. ההתנהגויות שלנו בעבודה משתנות. שיתוף מידע ורעיונות, יכולת למצוא החשוב סופר היאשקיפות 
 הנורמות החדשות.  ןאנשים ומידע ושיתוף פעולה במהירות ה

 
השכר כבר  . משמעותבעלת צריכה להיות במנטליות העובדים היא שהעבודה  המהותיים  השינוייםאחד 

 כוח העבודה. ממרכיבים כיום יותר ממחצית  אשר  ,ז, במיוחד למילניאלהעדיפויותן לא בראש סדר ממז
 

  לחברות חדשניות היו שמורים. דרכי עבודה אלה עשורלפני  לא היו קיימים דרכי עבודה וחשיבה אלה 
נורמה, לא משנה מה גודלה או הכנסתה  ב נמצאתמאוד שיתופית  שהינה , דרך עבודה כיום . ומתוחכמות
   של החברה.

 
 . יישאר מאחור שהואסביר , הנ"לחסר אחד מהדברים  כםשל בארגוןאם 

 

 ? אנחנו מתקדמיםאם הכל השתנה, איך 

 לעתיד.  כםלהביא את החברה של ולהיות הצעד הראשון בכך שתוכל הפתרונות קהילתיים יכולת רכיש
 

 . דיגיטליתלהיות חלק מקהילה של הרעיון 
 

. על ידי קירוב שני כך שדרכי העבודה השתנוב םמקהילות בעולם האמיתי והכרת חלק םאת
  .דיגיטליתשלכם שאתם זקוקים לקהילה   הבוסהרעיונות האלה, תוכלו לשכנע את 

 
קהילה   הקמתממלאת את הצורך הראשוני של האדם להרגיש מקושר ומחובר. כלשהי  קהילה בהימצאות 
 כםמקום לשתף את דעותי כםאינטראקציות משמעותיות, נותנת לגישה נוחה ל כםמאפשרת ל דיגיטלית

 ולתת להם תוקף וכמובן מרחב ליהנות, לצרוך ולשתף תוכן.  
 

   .כםאו העובדים שלכם להגשים את הרצונות האלה עבור הלקוחות של יםמסוגל םשאת כםלעצמ ותאר
 או שניהם בו זמנית!

 

https://www.getopensocial.com/blog/community-management/how-do-i-convince-my-company-we-need-online-community
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 קהילה: ניהול  ע"ימהם  תהנה כם היתרונות שהחברה של

 . מודרני יותרל את מקום העבודה השהפכשגשג מכיוון ת החברה .1
 . ושאר הנכסים הדיגיטליים שלה של החברהלאתר  אורגניתתנועה הקהילה מייצרת  .2
  .ביזנסתנועה רבה יותר משתווה ליותר  .3
 .נוצר דיאלוג בין העובדים והם יוצרים פתרונות בתוך החברה .4
  .של החברהבענף  דיעה תכמוביל תמתבלט .5
   . בעלויות מחקר חסכון .6
 . חווית הלקוח כתשביעות רצון הלקוחות והאר שיפור .7
 . פרודוקטיביים יותרנעשים   והם עצמםשביעות הרצון של העובדים  שיפור .8
 . שימור לקוחותתורם ל - קבועים הכנסה רבה יותר מלקוחות  ייצור .9

 . חסמים של זמן, מיקום, קרבה, שפה פירוק .10
 .כל הקישורים בשרשרת האספקהשל  חיבור .11
 . העובדיםשימוש המידע הנכון בהישג יד ל שמירת .12
הפרטיות הזו נשמרת בתוך הקהילה, שם חברי הקהילה  .מתמידיותר פרטיות חשובה כעת ה .13

 . כפי שהם לא ישתפו באף מקום אחר, מרגישים הרבה יותר ביטחון לשתף
 .צוות המשרד יש מקום להתחברול ם הנמצאים במקומות מרוחקיםלעובדי .14
הנאמנות  מותג, להגדיל את כלפי ה. זה עוזר ליישר אותם שהם מקבלים יותרהלקוחות מרגישים  .15

 .אותם בתור שגרירים של החברהולקדם שלהם 

 . בבניית קהילה סביב החברהטיעונים מוצקים שיש להעלות כסיבות להתחיל  םהנקודות הללו ה 15
 

 ?דיגיטליתקהילה ב חלקמלהיות   "בעל עניין"כל למה יוצא 

 

 
 את העסק  ואת התקשורת, שפר ושפר

  מקדמות תקשורת טובה ופתוחה יותר. זה גם מרכז את כל התקשורת דיגיטליותמעל לכל, קהילות 
אנשים בקיאים ואמינים יכולים   - על ידי אנשים שונים שניתנותשובות שונות  שיהיו , ובמקום במקום אחד
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 .  ה ייעודי על ידי מנהל קהילומפוקחת  תגם להיות מנוהל באותו הזמן, ובקהילהלענות על שאלות 
 יקר כאשר נעשית בצורה לא טובה. נושאתקשורת לקויה גורמת לבעיות עסקיות אדירות והיא 

 
 יכול למנוע בעיות תקשורת.  תיתקהילפלטפורמה בשימוש 

 דוא"ל ועדכון עסקי מזדמן.  באת הדגש של התקשורת מהודעות  הסירו
  ,(Top-Down) למטה-מלמעלההמסורתי של ניהול את המודל  שכחוצורת תקשורת אישית יותר,  צרו

 . Up-(Bottom) למעלה- מלמטה חוויה שונה ומונעת משתמשצרו  אלא
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  שהקמתם אי פעם הצטערתם  אםאיך מתמודדים עם השחיקה או ה 
   קהילה?

 
 קהילה? אתם מצטערים שהקמתםהאם 

 שלכם.  את הציפיות תאמושעומס העבודה, הקשיים, התגובות, התוצר והערך לא  הבנתם

עבור הקהילה, הגדרת מטרות הקהילה והגדרת המשימה של  החזון שלנוישנה חשיבות רבה להגדרת 
  .הקהילה

בוקר  כל )קמים ב ע שאנחנו יודעים את אלה, הקהילה לא מתנהלת יותר בצורה אינטואיטיביתברג
אלא בצורה מאוד מתוכננת, מדוייקת, אשר עוזרת לנו להבין לאן אנחנו , ומגיבים למה שקורה בקהילה(

 שוב את המצברים.   ממלאאוטומטית, זה בצורה הולכים. 

,  הטכניים הסזיפיים חנו מתעסקים בו אלה הדברים כשאין מטרה ברורה, זה מרגיש שכל מה שאנ
 .  יגיעו מהר מאוד והתסכולוהשחיקה 

 אחראים עליה ובין אם לא.   אנחנובין אם  ,תרבות תמיד נוצרתבקהילה 
 לו הם:  ימפתח מתרבות ליבה חזקה. א עקרונותחמש  כיםצרי םאת לקחת אחריות,כדי 

 עקרונות מנחים   -
 הנחיות  -
 חזקים   מודרטורים  -
   פרואקטיבימשוב  -
 ( care-Self) דאגה עצמית -

 

https://cmxhub.com/how-to-stop-conflict-in-your-community-before-it-begins-a-talk-from-facebook-communities-summit-2017/
https://cmxhub.com/how-to-stop-conflict-in-your-community-before-it-begins-a-talk-from-facebook-communities-summit-2017/
https://inves2go.co.il/blogpost/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%94%d7%97%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94/
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כדי להגיע   דחיפה קלה וצריכיםאת ההתחלה שלהם לכם  שישאו חלק, או  הנ"ל את כל  כםיתכן שיש ל
 יותר. חזקלבסיס 

 

 מרכיב ראשון: עקרונות מנחים 

 . כםהם המשימה, החזון והערכים של כםהעקרונות המנחים של

 - משימה 
 

 מתכנסים חברי הקהילהעבורה  אג'נדהה מהילענות על השאלה:  אתכםיצירת הצהרת משימה מחייבת 
 ?  כדי לקדם יחד 

רוצים שעשרת אלפים איש יתנדבו  אנחנומספר? )למשל, " ה לשים עלי  יםיכול םאתהאם  •
 השנה"(  שלהם בקהילות

יש קובץ בו כולם מתעדים את חוויות   , ? )למשלשלהלמדוד את ההשפעה  יםיכול םהאם את •
  שמתקרבים להשגתלעדכן אנשים ככל  וספירה כדי שתוכלה ונשמרתההתנדבות שלהם, 

 . (שהגדרתםמשימה ה

 :  המשפט החסר הבאהצהרת המשימה הסופית צריכה למלא את 

 _______"  ע"י"אנחנו הולכים ל ______  

 

 - חזון 

 לענות על השאלה:  תכםגדולה. זה מחייב אהתמונה העל יצירת חזון מחייבת חשיבה 
 ? שלכם כיצד נראית "תמונת הניצחון" ? כםאת המשימה של מואיך ייראה העתיד לאחר שתשלי

 
 כך:  תיראההצהרת החזון הסופית 

 " __יוצרים עולם בו _____ אנחנו" 

 
 - ערכים 

לעיתים קרובות הם אינם מיושמים כראוי, בין אם משום   אבל. מהקהילההערכים הם חלק בלתי נפרד 
לפי הערכים שהם מציינים שהם כל כך   פועליםאינם בעצמם קהילה ה שמובילי  בגללשהם לא פומביים או 

 אלה. הערכים ה אתמערערת אשר והם פשוט מתעלמים מפעילות  מקדמים
 

)למשל:  ים עוש םבכל מה שאת ואילו ערכים תפעלע"פ  לענות על השאלה:  אתכםיצירת ערכים מחייבת 
 יושר, שוויון, הקשבה, אמון(? 

 
כמודל לחיקוי לאחרים. באילו שמות  ים מחשיב ם היא לחשוב על חבר שאתלעשות זאת,  דרך נהדרת 

 זה? האדם הלתיאור  יםמשתמש םתואר היית
 

 אותם:   ורשמו 5עד  ובחר

 :  1ערך  •

 :  2ערך  •
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 :  3ערך  •

 :  4ערך  •

 : 5ערך  •

 

 : הפעולהתוכנית 

או במסגרת הנחיות הקהילה.  הפניםמנחים בדרך כלל מתרחש בתהליך קבלת העקרונות ה עדכון לגבי
 .  אותם כל הזמןולעדכן תצטרכו לדייק למעשה 

 
 : כםעקרונות מנחים חדשים בקהילה של מושאלות שיש לענות עליהן לפני שתפרס

 את העקרונות המנחים האלה?  ואיך תעביר •

 משוב עליהם?  פוהיכן תאס •

 אותם?   עדכנובאיזו תדירות ת •

 ?של הקהילהמשימה  ה להשגתם השיש לכיצד תוכלו לעדכן אנשים לגבי ההשפעה  •

 

 רכיב שני: הנחיות קהילתיות מ
 

לא  םעל אנשים. את יםלא צועק םכמו סוכן נדל"ן. את תחשבו, כםאת ההנחיות של יםכותב כשאתם
את להם  יםמוכר םאת, זהלהם את הארונות הישנים והשבורים בחלק האחורי של הבית. במקום  יםמרא

 הבית יכול להיות.  שהחלום של מה 
 

 שלושת המפתחות הם: 

 . כםשל בחברי הקהילה ביטחון תשדרו .1
o  ים  יודע םאת ההנחיות כאילו את כתבורוצים להיראות? כעת היו שאלו: איך חבריכם

 שהם מסוגלים לפעול כך.  
 . יתחיובצורה אותם ב כתבו .2

o ו, אבל האם יש דרך שתוכלכםזה בסדר שיש דברים ברורים שאסור לעשות בקהילה של 
מאפשרים   אנחנו לא, לכן מעציםמאמינים בשיח  אנחנולומר זאת באופן חיובי? )למשל " 

 .גסות" ולא "אל תשתמש בגסות כדי לבטא את עצמך"( 
o  בתחתיתמצויינות ההשלכות צריכות להיות.   

 התנהגות שלילית. על בהם כדי לחזק התנהגות חיובית, לא להעניש  והשתמש  .3
 

 : שלכם קהילהלבעת כתיבת הנחיות  כםשעשויים לעזור ל מקורותלהלן מספר 

 .התוכניסטיםקהילת  •

 . אסטרטגיה שיווקית בכיףקהילת  •

 

מומלץ . כםיצירת הנחיות או יצירתן מחדש היא דבר נהדר לעשות בשילוב עם משוב מהקהילה של
משהו חדש. זה   וכדי לאסוף משוב לפני שתשחרר, בשלכם הפעילים חברים לשינויים ל ותלהעביר רעיונ

 . דיקטטורסוג של  לא  םומבטיח להם שאת להרגיש שהם חלק מעיצוב הקהילה להםגורם 
 

https://www.facebook.com/groups/tochenistim/
https://www.facebook.com/groups/MarketingIL/
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 חזקים  מודרטוריםרכיב שלישי: מ

  למודרטורים פייסבוק פתחו פונקציונליות ה. כשקבוצות (Moderators) מודרטוריםבקהילות רבות יש 
של נוצר מצב בלא מעט מקרים . עם זאת, שבשגרהבאופן שלנו , מונח זה נכנס לשפה בקהילה

אם או אסטרטגיה  מאוד הכוונה עם מעט, תםלשחיק בצורה המובילה, מצרכי המודרטורים התעלמות
מאינספור מנהלי קבוצות   שיצא לשמוע כפיפיצוצים בקהילה, ל הגורמים. לעתים קרובות הם כללב

 . פייסבוק
 

 חזקה:   מודרטורים בניית תוכנית לשלושת כללי הזהב 

 דברים כמו:  כולל, השל הקהילה העקרונות המנחים עם  " הדרכהספר " צרו עבורם  .1
o להם את העקרונות המנחים וריהזכ. 
o  הקהילה. , המדוייקים מנסיונכם להובלת קול וטון 
o  ש כדוגמאות(ומי, אלא לשהדבקה-להעתקהתבניות )לא. 
o והגדרות )צורת הדיבור בקהילה( שפה נפוצה. 
o לסכסוכים. ה אסטרטגיי 

 דוגמא:   ▪
תגובה  , ומהמודרטור מקבלים אזהרה פרטית המסוכסכיםראשית:  -

ציבורית נערכת גם יחד. מדוע זה צריך להיות ציבורי? אלא אם כן 
שב שם ללא  י  זהסכים להוריד את ההערה, מ מעלה הפוסט/המגיב

אצלכם  )ולא מאפשרים( יםמאפשר םלמה שאת, דוגמהכשמש יהגבלה ו
 . בקהילה

  ותיק הציבורי, המוד פונה למוד הפוסטאת  לנסחשיעזור  אדמיןבהיעדר  -
 תגובה. את ה לנסחכדי 

 באופן פרטי וההערה מוסרת מייד.    מקבלים אזהרהשנית: הם  -
 שלישית: הם מוצאים מהקהילה.  -

 
צרו , הבינו מה מניע אותםאו מנהל: ראיינו אותם,  מודרטור קבלתל וקפדני  צרו תהליך מסודר .2

  .תהליך בקשה או חסם כניסה אחר
בפומבי, שתפו את  העניקו להם הכרה,  בירה/תזמינו אותם לקפה  :בכל הזדמנותתודו להם  .3

תראו להם כמה הם חשובים לכם וכמה אתם  , קבלו מהם פידבקים ללא ערף. הכרת התודה
 מעריכים את עבודתם. 

 

 רכיב רביעי: משוב יזום מ

עבור  ביותר  תהכרחי היאמנגד אך  שמצד אחד הכי חוששים מהם,בקשת משוב היא אחד הדברים 
  שהןלפני עוד בעיות  מונע פרואקטיבי. חיפוש משוב באופן העובד בצורה אפקטיביתמנהל קהילה 

מחברי   ביקורת בונה לקבלדרך  לכם ומעניקדעות חזקות עבור  קונטיינר. זה יוצר  מתרחשותאפילו 
 חיוני.  הוא הזה לבנות קהילה לטווח הארוך, הדבר  ניםמתכנ ם. אם אתהקהילה

 
   :יזומה שלושת החלקים לתכנית משוב 

 רבעוני, חצי שנתי, או שנתי(  חודשי, ) באופן קבועסקרים  צרו .1

 כלים:   •
- Typeform 
- Google Forms 
- SurveyMonkey 

https://www.typeform.com/
https://www.surveymonkey.com/
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 : נימיאנוטופס משוב  צרו •
 הפיתרון המוצע שלך?"  ולשאול: "מה ודאג -

 . עצמכםל דאגואת המשוב הזה,   יםקורא םלפני/אחרי שאת .2

 .  עליכםאת האוכל המועדף  אכלולטייל,  ותנומה, צא וקח •
 . יםלשימושי וך אותם ולהפקשה לקרוא את הדברים האלה לעיתים 

 .בקהילה שעשיתםהשינויים ת א בצורה תדירה שתפו את לולאת המשוב: סגרו .3

 

 ( Self-Care)  רכיב חמישי: טיפול עצמימ

הרבה בימינו. כולנו יודעים כמה קשה אתם עובדים, אז   הוא משהו שאנחנו נתקלים בוטיפול עצמי 
, אבל בתחום המנטליאשמה על הטיפול האחראי בצרכים שלכם! אני לא מקצוען  להרגישפסיקו ת

עצמי במהלך הקריירה שלי, מה שאומר ששמעתי מאינספור אחרים על מה טיפול דיברתי הרבה על 
 שהם מוצאים הכי יעיל. הנה מה שאספתי: 

 
 הם:   עלימנטרה. המועדפים האישיים  כםל שתהיה

)אלברט   " החיים הם כמו רכיבה על אופניים, כדי לשמור על יציבות אתה חייב להמשיך לנוע"  •
 איינשטיין(. 

 ".הללא תלות בתוצא, )ביצוע מקסימלי( עם מה שיש לי שאני יכולהכי טוב את "אני עושה  •

ללא  -)הופך את התחרות עם אחרים  " המקסימליהתחרות היחידה שלי, היא מול עצמי "  •
 .רלוונטית(

בעיצומו של   םזאת במיוחד אם את ומשימות. עשהצאו לטיול לפחות פעם אחת במהלך היום בין 
מרגיש דחוף, אבל אני  הקונפליקט. זה ירגיש כמו הדבר הכי מטורף לעשות כששמטריד אתכםקונפליקט 

 .  ולא אימפולסיבית ומאוזנת לפעול בצורה רציונלית וכדי שתוכל כםמבטיח שהוא ינקה את הראש של
 

 הטיפ הכי פשוט והכי טוב שתקבלו בנושא.  ,מניהול הקהילה הפסקות וקח
 

 .שאתם יכולים להיוועץ בהם ע"ב קבועקהילה אחרים  מובילי ומצאבנוסף, 
,  וסומך על דעתםמאוד שאני מעריך   קהילה מובילי  10קבוצת טלגרם יחד עם עוד  חבר בבאופן אישי  אני

   ועל כל דבר. אני מתייעץ איתם כל הזמן ו

עבור תהליך אוטומיזציה של העתקת התשובות לשאלות הכניסה בקבוצת הפייסבוק, תוכלו למצוא  ]טיפ[ 
 . GMACתוסף כרום )בתשלום( בשם 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/gmac-group-answers-collec/omefdeapnicniondiefejngddkjikegn?fbclid=IwAR2M57VOPvw0IveN3bfpLM95Qgcl-aBC3VqiId5yY0Kdu2ZZclFcBORgTeI
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 ?לקהילה יותר למחוייביםשלכם  הקהילה חברי  יהפוך את מה

   Creating a Community Commitment Curve -מתוך מאמר מעולה שקראתי בנושא 
 

אחת השאלות הנפוצות ביותר שמנהלי קהילה שואלים היא: "כיצד אוכל להגדיל את המעורבות של חברי 
יא שלרוב זו לא השאלה הנכונה שצריכה  הקהילה שלי?". אף שזו אחת השאלות הנפוצות, האמת ה

 להישאל. 
 

הסיבה לכך היא שאין דרך אחת להניע את חברי הקהילה. לעתים קרובות, השואלים את השאלה רוצים 
טיפים מהירים )קיצורי דרך( ורעיונות אקראיים. אבל רעיונות אקראיים הם בדיוק כאלה: אקראיים. 

בור החברים בה בשביל להתכנס, זה מקום שבו אנשים הקהילה שלכם אינה רק מקום אקראי וכללי ע
מתכנסים כדי לחלוק מטרה או זהות משותפים. ולכן, כל מעורבות צריכה לשרת את אותה המטרה  

 המשותפת.
 

עבור מעורבות בקהילות, אך יש מסגרת עבודה ליצירת   one-size-fits-allכתוצאה מכך, אין גישת 
מעורבות ומנהיגות עבור המטרה הספציפית שלכם בקהילה. זה נקרא עקומת המחויבות בקהילה 

(Community Commitment Curve .) 
 

 מהי עקומת המחויבות בקהילה? 

ים יותר שייכים  ככל שהחברים משקיעים יותר בקהילה שלהם, כך הם מרגיש מחקר פסיכולוגי מראה ש
. לעתים קרובות אנחנו חוששים לבקש עזרה מחברי הקהילה, בהנחה שאנחנו מעמידים אותם  אליה

בקשת עזרה היא הדרך היחידה ליצור תחושת שייכות  במצב לא נעים כשאנחנו עושים זאת. למעשה, 
 .אמיתית

 

 

https://www.carriemelissajones.com/blog/community-commitment-curve
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 העיקרי שלנו להבנה כיצד לעשות זאת. תפקידנו הוא לתכנן ולעצב שייכות, ועקומת המחויבות היא הכלי 
 

 דוגמה מהעולם האמיתי לאופן בו עקומת המחויבות עובדת

דמיינו לרגע שאתם פוגשים מישהו בכנס. הוא אומר לכם את שמו ואז הוא מבקש מכם להיות החבר הכי  
 טוב שלו. זה יישמע מוזר, ואתם בטוח תברחו הכי מהר שאפשר :( 

 
עם זאת, קהילות רבות פועלות בדיוק ככה: אתם מצטרפים לקהילה וכמעט באופן מיידי, מופגזים עם  

, או שקורה ההיפך: אתם מצטרפים ואף אחד לא שואל אתכם משהו או מכיר בקשות ליצור אינטראקציה
 בנוכחותכם. אתם מרפרפים קצת בקהילה ולעולם לא חוזרים אליה יותר.  

 
, כשאתם נמצאים בכנס, ואדם חדש לוחץ את ידכם, מבקש לדעת את שמכם, שואל אתכם על  במקום זה

 ואז מקבל את הכרטיס שלכם. העבודה שלכם ועל החיים שלכם, משתף קצת על שלו 
 

 יום לאחר מכן הוא שולח לכם מייל ושואל אם אתם יכולים לענות על שאלה.  
 

 אז אתם עונים.  
 

 ואז הוא שואל אתכם אם הוא יכול להזמין אתכם לקפה ולהכיר אתכם טוב יותר.  
 

 אז אתם נפגשים. 
 

. מיד, הם שולחים לכם כמה הרצאות TEDואז, בקפה, שניכם מבינים שיש לכם תשוקה עזה להרצאות 
 מובילות לדעתם.  

 
 אז אתם צופים בהן בסקרנות. 

 
אחרי שלושה חודשים של שיתוף בהרצאות ושיתוף בסיפורים אישיים, אתם מתחילים לראות את האדם 

 הזה כאחד החברים הקרובים ביותר שלכם.  
 

בונים בזהירות אמון ומעורבות במערכת יחסים אינדיבידואלית. כך גם בונים מעורבות הגוברת עם  כך 
 הזמן בקנה מידה גדול יותר. 

 
 אתם לא יכולים להניע מעורבות מהר מדי. מה שניצת בקלות, עלול להישרף באותה המהירות.

 

 מבנה עקומת המחויבות 

(, Discoveringהחברים משלב הגילוי של הקהילות שלנו )בעבודתנו כבוני קהילה, תפקידנו להניע את 
קהילה בתוך הקהילה הגדולה, כך שכל אחד או -להצטרפות, למעורבות, ובמקרים מסויימים להובלת תת

יות.  ילִּ  אחת הינם בפוטנציה להצטרף לצוות ההובלה. וכך, בקצרה, אנו יוצרים קהילות ְסֵקיָלבִּ
 

ו למקם את כל הבקשות שאנחנו עושים במטרה להניע את חברי עקומת המחויבות בקהילה מאפשרת לנ
 אקספוננציאלי שהם עוברים:- ( הלינאריmember journeyהקהילה לאורך המסע )
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העקומה יוצרת הדגמה חזותית של כל הבקשות שתוכלו לבצע, שיניעו את החברים מאותו שלב הגילוי  
 לעבר שלב ההובלה.

 

 לקהילה שלכם יצירת עקומת מחויבות 

"( שאתם עושים או מעוניינים לעשות לחברי הקהילה Asksתחילה, אתם ממפים את כל הבקשות )" 
 שלכם. אגב, הם לא צריכים להיות בסדר מסויים. אתם יכול להוסיף דברים כמו בדוגמא הזו: 
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לחברי הקהילה, הרבה אם כבר יש לכם קהילה ואתם מתחילים למפות את כל הבקשות שלכם כרגע 
-פעמים תגלו שבקשות מסויימות שלכם הקדימו את המאוחר, כמו למשל הזמנת חברים להוביל תת

קהילה/להיות מודרטור בקהילה, עוד לפני שהם היו מעורבים בבקשות הדורשות פחות מאמץ. ייתכן  
 שתגלו שעליכם להוסיף עוד בקשות לאורך העקומה כדי למלא פערים במעורבות.

 
או נראה דוגמה לעקומת מחויבות לקהילה בפעולה. בקהילה שהמטרה שלכם היא לגרום לאנשים בו

להשתתף בעצרת מטעם הארגון שלכם, עקומת המחויבות של הארגון עשויה להיראות כך )והיא תהיה 
 אפילו מפורטת יותר מהגירסה הפשוטה הזו(: 

 

 

 
 מה אתם עושים עם עקומת המחויבות לקהילה שלכם כשהיא מוכנה? 

 :למשלאתם יכולים ליצור תוכן הממפה חזרה למסגרת העבודה הזו, 

 יטאפים אופליין ואונליין.  מ •

 שרשורים שבועיים.   •

 אימיילים )ניוזלטר(.   •

 (.  Sub-groupsקבוצות )-יצירת תת •

 פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, ערוץ יוטיוב.  - השונות של הקהילהבפלטפורמות  שיתוף תוכן  •

 
 זוהי, במהותה, הדרך בה אנחנו בונים תוכן לקהילות ומעצבים חוויות לחברי הקהילה שלנו.

עקומת המחויבות לקהילה אינה מקל קסמים. אתם לא יוצרים אותה פעם אחת ואז החברים הופכים  

https://inves2go.co.il/blogpost/%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E/
https://inves2go.co.il/blogpost/%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E/
https://inves2go.co.il/blogpost/%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E/
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להיות יותר מעורבים. זה לא גורם לאנשים "לפרסם יותר" לצורך הגדלת שיעור המעורבות שלכם. 
ורה , זה עוזר לנו לדמיין את העבודה שלנו, לעצב קהילה טובה יותר, לבנות את התוכן שלנו בצזהבמקום 

 שתקדם אותנו לעבר מטרת הקהילה שהגדרנו.
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 תגדל *בונוס* אתגרים נפוצים שיצוצו ככל שהקהילה שלכם
 

 ספאם  ה עלייה ברמות 

  0.1% - מתמטידי . זה ושימוש לרעהקהילה תגדל, תתקלו באירועים רבים יותר של ספאם הככל ש
טרולים   1000-ו חברי קהילהמיליון  כםעד שיש לזה נשמע לא הרבה במיוחד,   .מהאוכלוסייה היא טרולים
 ! להתמודד איתם בכל יום

 
כמובן  זה  .פרובוקציהר גדולה יותר, כך היא הופכת למטרה לאלה המחפשים לעור כםככל שהקהילה של

 יותר הזדמנויות לאנשים לא להסכים ולתקוף זה את זה.ל דיונים מוביליםיותר   לטבע של דיונים,גם קשור 
 

 את תופעת הספאם לצערי לא ניתן למגר בצורה מוחלטת.
רצוי לבחון ולעבור על כל תוכן לפני שעולה אצלכם בקהילה, לעבור על הפרופילים של החברים 

 המבקשים להצטרך לקהילה ולוודא שנראים "נורמטיביים". להעניק משוב חיובי עבור "התנהגות רצויה".
 במקרה זה, עבודת סינון קפדנית של הצוות המוביל, תוריד משמעותית את כמויות הספאם בקהילה. 

 
 הגדרת "מילות מפתח". -משהו חדש יחסית שנפתח לאחרונה בקבוצות פייסבוק 

 מילות מפתח אשר עלולות להעיד על "ספאם" או על התנהגות לא רצויה.   תגדירו בקבוצה
 כך תקבלו התראה בכל פעם שהמילים שהגדרתם עולות בקבוצה, ותוכלו לפעול בהתאם. 

 

 דיונים ירידה באיכות ה

.  והנאמנים ביותר המסורים התחוםעשויה למשוך את מעריצי  דיגיטליתבשלבים המוקדמים, קהילה 
 באיכות גבוהה.   דיונים לפתחיכולים אשר עם מומחיות רבה מדובר באנשים 
בתחום   בעלי רמת התעניינות נמוכה יותרחדשים  חבריםהיא מושכת אליה  גדלהככל שהקהילה 

לחילופין  או  " מתחילים" ברמת  דיוניםמתחילה לעיתים קרובות קבוצה זו של חברים חדשים . הקהילה
 שאלות שנשאלו פעמים רבות בעבר. 

 
  קהילות(-)תת לקבוצות פרטיות יעברושהחברים הקבועים, המומחים,  צפוייורדת,  הדיוןככל שאיכות 

 לגמרי.  מהקהילה  ייצאואו השייכות לקהילה הגדולה 
 .", או יפתחו אחת כזו בעצמםמתחרה" ליצור קהילה אחר מישהו   לעיתים, אף יזמינו 

 
ולהתחיל לתכנן את קבוצות המשנה שלכם, מטרתכם היא לצפות את הנ"ל, להכיר את התופעה הזו, 

 משנה". -" או ברמת "תחוםהגיאוגרפי להיות ברמת "האיזור ותאשר יכול
תיצרו חיבורים חזקים ואמיתיים עם חברי קהילה פעילים המתמחים בתחום הקהילה, שמרו אותם קרוב  

עוד צריכים ומה  של הקהילה, תבינו מה הם  אליכם, תיוועצו בהם ללא הפסקה, תחברו אותם למשימה
להבין את הצרכים המשתנים שלהם לאורך   -עוד חסר להם. המטרה שלכם היא לשמר אותם בקהילה 

 הזמן.
 

 יורדת תיותקהילה תחושת 

יוצרים קשרים קרובים, מכירים זה את זה אשר למשוך חברים בשלבים המוקדמים, הקהילה נוטה 
ככל  אבלתחושה חזקה של קהילה ואמון.  מפתחים. כל אלה תוכן משותףוחולקים רמות גבוהות של 
והקשרים נעשים חלשים מהירה, החברים יכירו פחות ופחות היא צמיחה ה אםשהקהילה גדלה, במיוחד 

 .  יותר
 

https://www.feverbee.com/challenges-to-scale/
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ה של הקבוצה. הם לא ישתמשו באותן הפניות  את ההיסטורי לא להכירחדשים עשויים חברים הה
על  שנוצראת האמון  עשוי להרוס. כתוצאה מכך, זה של הקהילה ייחודיתהאו לשפה  פנימיותלבדיחות 

ומועילות  הרוס נורמות מבוססות חילופין, לאו ל לעזוב לחברים הקבועיםשעלול לגרום , ידי חברי הקהילה
 . של יחסי הגומלין שנוצרו בקהילה

 
 , מהפחות לשתף מידע על עצמם או על הפרויקטים שלהם  ייטואנשים רבים שדר אמון פירושו היע

 באיכות הכללית של הקהילה. שיפגע
 

פח קבוצות נישה,  , זהו הזמן לבנות ולטבמחזור החיים של קהילהבמקרה כזה, כמו שגם אפשר לראות 
 תת קהילות של הקהילה הגדולה, ובכך לחזק שוב את הקשרים בתוך הקהילה.

 
 שוויון בהשתתפות  חוסר

בחוק של הרשתות החברתיות עומדות  נמצא כי רובשוויון בהשתתפות.  חוסרביותר היא   הנפוצההבעיה 
 1%-ו  משתתפים 9%, )מבקרים( הינם צופים מהצד מחברי הקהילה  90%המדגיש כי , 1-9-90

 חוסר, בכל מקרה. המרחבתלוי במידה רבה בהגדרות ובאופי  ,האם מדד זה נכון. )את התוכן( יוצרים
 .  שכל מנהלי הקהילות עושים מאמץ רב להתמודד איתה בעיה מרכזית הואשוויון בהשתתפות 

 
מרבית  אשר מושכת את רבות נשלטות לרוב על ידי קבוצה קטנה של אנשים קבועים  גדולותקהילות 

  בו החברים אינם מעורבים מכיוון שהם " קיפאון חברתי" . זה יוצר תחושה של וההכרהתשומת הלב 
, או שלעיתים מרגישים שאין להם משהו נוסף הליבה לקבוצת קבלתםיכולים להשיג את  שאינם מרגישים

על ידי אחוז  הופכות לנשלטות הקהילותמ יוצא שהרבה, לכן. לתרום, מעבר למה שכבר נכתב או נאמר
 .בקהילה קטן יחסית מכלל הקהל שלהם

 
ליין תדירים לקהילה, מה שיחזק בצורה תמשיכו לעודד חברי קהילה להשתתף בדיונים. צרו אירועי אופ

טבעית את הקשרים וכפועל יוצא את המעורבות של חברי הקהילה. תעזרו בצוות המוביל שימשיך 
 להתניע דיונים אשר יזמינו חברי קהילה נוספים להשתתף.

רוב בגדול, הכירו בסטטיסטיקה הנ"ל, זה נכון לכל סיטואציה בחיים, ולאו דווקא בקהילות. בני האדם ל
מעדיפים להיות "צופים מהצד" )זבוב על הקיר(, תכירו בנושא הזה ותיזכרו שגם אם חבר קהילה מסויים  

 איננו פעיל, זה לא אומר שאינו מקבל המון ערך מהתוכן אצלכם בקהילה.

 
 הדגשת איכות וסמכות 

תיות ומומחים  קהילה, קשה יותר ויותר להבדיל בין תרומות איכומה ונתרמיםככל שיותר אנשים תורמים 
נעשה חשוב אינם מומחים. ככל שמספר התרומות גדל, כאלה שמקוריים לבין תרומות באיכות נמוכה ו

למשתמש להדגיש את המידע האיכותי ביותר בקהילה או את המידע הרלוונטי ביותר יותר ויותר 
 .  האינדיבידואלי

 
העשויים להאמין שהם לא מצליחים  מובילים,קהילה חברי  ה שלזה עשוי גם לגרום לתסכול ולעזיב

להשיג את ההכרה המגיעה להם. זה יכול גם לגרום לבלבול לגבי תוקף התגובות והאמינות של המידע 
 מקבלים בקהילה. חבריםשה

 
מצב בו עולה תוכן שהוא "מוטל בספק" או מותאם  נניחאת עצמה.   תאזן" "   לרובהקהילה מנסיון עבר, 

חברי הקהילה  ,ים אך ניכר מהפניה שהיא כביכול כללית יותר, או נוטה לצד מסוייםמסוימאוד לקהל יעד 
בתגובותיהם, יידעו לאזן ולהטות את הכף גם לצד השני, כך שאם נעשה "ממוצע" של התגובות, נגיע 
למשהו שקול יותר. חשוב שמנהל הקהילה יאפשר את המרחב לדיון הזה, כל עוד כמובן עומד בקווים  

https://www.feverbee.com/the-online-community-lifecycle/
https://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule_(Internet_culture)
https://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule_(Internet_culture)
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 .הו תמיד דיון מעניין וניתן ללמוד ממנו הרבההמנחים. ז
 

   מענה על שאלות

לענות על כל שאלה   יהיו מסוגלים  מטעמו,קהילה או נציג הבימיה הראשונים של קהילה יתכן שמנהל 
ירידה  , ככל שהקהילה גדלה זה הופך להיות בלתי אפשרי. לרוב זה גורם לאבלבקהילה באופן אישי. 

שאלות העל  שיענואו הסתמכות על אחרים  המענהלקבלת ארוך יותר עד ן זממשך איכות התגובות, לב
 איכות.רמת ה באותה

שאלה היא עצם הסיבה לקיומה של הקהילה, ל מענהבהן  ,Support Communities)תמיכה )בקהילות 

מצליחות לקבל תשובה מהירה,   אינן הבקשותהדבר יכול להפוך לבעיה קריטית במהירות רבה. אם רוב 
 .מתהקהילה נעל תכלית

 
 במקרה כזה, רצוי לגייס ידיים נוספות, אשר יתרמו ויסייעו לצוות הובלת הקהילה.

לבחון צירוף מודרטורים נוספים, אשר יתרמו למענה על לפנות לגורמים רלוונטיים בתוך הקהילה ו
 שאלות, אישור הבקשות וחיבור עם גורמים רלוונטיים. לנהל הכל לבד, הוא על גבול הבלתי אפשרי.

 
 ניהול צוות ומתנדבים

הולכת וגדלה דורשת צוות גדול יותר ויותר של עובדים ומתנדבים כדי לתמוך ברמת  ה דיגיטליתקהילה 
פתרון  במתן  ו "מתבזבז" עשוי למצוא את מרבית זמנהמוביל . עם זאת, הצוות ברתהגוהעבודה 

 חברים.  הבבניית קשרים אמיתיים עם  ומאבקלשאלות הנפוצות ביותר  מענהמחלוקות קטנות, ל
 

מתנדבים ככל שמספר המתנדבים הכולל גדל. מתנדבים היתכן שיהיה קשה לשמור על מוטיבציה של 
 שלהם.והמעורבות העניין רמת את  לשמריקרים יותר כדי עשויים לבקש תגמולים 

מתוקף תפקידו של מנהל הקהילה, עליו לשמור על קשר רציף עם הצוות המוביל, להבין מה חסר לו, מה  
 ! לאורך זמןהקשיים שלו ומה יעניק לו מוטיבציה 

 
 . אנקדוטה בעניין הזה מהנסיון האישי שלי

וכך  , תפנה לחברים פעילים ותציע להם -התאוריה אומרת כפי שהקבוצה גדלה והייתי צריך עוד ידיים. 
הודו בנימוס וציינו שזה כבד עליהם, כל אחד והעיסוק שלו, ולצערם אין  ללא יוצא מהכלל, עשיתי. כולם 

 את הפניות הנדרשת בכדי לסייע בניהול. 
 

 מחפשים חברים נוספים שיצטרפו לצוות הניהול.  העלתי בקבוצה פוסט ובו ציינתי שאנחנו
היה לי חשוב להבין   ,"למה אתה רוצה לנהל את הקהילה?" ושאלתי כל אחד  . ראיינתי אנשים 10פנו אלי 

 לתרום.   יםאת המניעים וכיצד יכול
 

  השני אדם פרטי ושכירו אחד איש מקצוע בתחום של הקהילה - 2הצטרפו אלי לאחר סבב הראיונות, 
 בעיקר באשמתי. , " שרדו" . לאורך זמן הם לא  ם הקהילה מאוד מעניין אותו שתחו

 
, מאחר ואני מאוד מקפיד על כך בקבוצה )הייתי מעט קשוח,  חשיפההראשון ציין שהוא לא מקבל מספיק 

 חייב לציין(. השני איבד עניין לאורך הדרך.. האמת, כי פשוט היה לי קשה לשחרר לו דברים.  
 

 לא שחררתי, ובראיה לאחור, זו הייתה טעות.   -עשיתי זו טעות נוספת ש
 

היטב מה יעניק להם מוטיבציה לאורך   ועליהם, תחשב יםסומכ םלאנשים שאת תפנובשורה התחתונה, 
 דומה, ותשלימו אחד את השני מבחינת היכולות.  חזוןכמובן, שתחלקו מאוד לשחרר. חשוב   וזמן ותלמד
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 תודה רבה! 

      מקווה שהמדריך היה לך מועיל 

 מסנג'ר אשמח לקבל ממך פידבק ב

   בערוץ היוטיוב שלי סאבסקרייבדולראות אותך 
 
 

 sweefitבמגזין המומחים : אפשר לראות אותי גם נ.ב

 

 מקס פרידמן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/max.friedman.125
https://www.youtube.com/channel/UCvH9Wq6dv-q8XIeOw8AR8XA
https://www.sweefit.com/experts/maxfriedman/
https://www.sweefit.com/experts/maxfriedman/
https://www.sweefit.com/experts/maxfriedman/
https://www.linkedin.com/in/max-friedman-3783a156/

