
מאפסאיך אנחנו מקימים 
או 

הקומוניטייזהרגע את הקמתי "
"?מה עכשיו. שלי

בקומוניטייזמדריך מפורט למנהלי הקהילה 



ההתחלה של ההתחלה

.  הקמת את הקהילה אבל הכרטיס שלך שם לבד

-אז דבר ראשון 
תעשו  . זה שהוא לבד לא אומר שהוא צריך להיות לא יפה

תיוגים  , קאבר, זה אומר להעלות תמונה. ממנו דוגמא ומופת
כ  "את ההקמה של הכרטיס האישי בד. מקצועיים ולינקים

. אחד על אחדבאונבורדינגנעשה ביחד 



הביאו תועלת בבקשה–אנשי שלומנו 

.  אף אחד לא אוהב להגיע למסיבה ריקה

הבעל , אבל זאת המסיבה שלנו ולכן החברה הכי טובה
צריכים , גיס וגיסה וכמה קולגות, אח, אחות, שלנו

להיות הראשונים שפותחים אצלכם בפלטפורמה 
כרטיסים מעולים  10תדאגו שיהיו שם לפחות . כרטיס

. לפני שאתם מתחילים להפיץ את זה

שאניולפניחדשהפתחתי פלטפורמה, הי מיכל"
כיכרטיסבהשתפתחירוצהאניהעולםכלאתמזמינה

"סומכת עליךאני



חברות ומגייסים שאנחנו מכירים

.  למגייסים יש מטרה אחת בעולם והיא להביא עובדים
הם היו מפיצים את המודעה שלהם גם על הירח אם  

ותבקשו  , תפנו לשלושה ארבעה. זה היה עוזר להם
.  מהם להעלות את המשרות עבורם

?  למה עבורם
.זה למה, כי הם בטלנים

?  מה זה אומר
עדיף גם  )שאתם אשכרה פותחים עבורם כרטיס 

ומעלים להם מודעה או  ( לשפצר אותו שיהיה יפה
2מעסיקים עם 4. שתיים על חשבונכם ובעצמכם

.אתם כבר לוח די מלא? עבודות כל אחד

!שימו לב שכשמכניסים גם לוגו זה נראה הרבה יותר טוב** 



עכשיו יש לכם כמה משרות וכמה 
בואו נצא לדרך? אנשים

אנשים דרך ממשק  לאטעכשיו אפשר להזמין לאט 
. הפייסבוקהזמנת החברים או דרך לינק בקבוצת 

אותן  הייתי ישר משתפת -אם המשרות שלכם טובות 
כי הם לא יכולים לפנות למשרה  -לאנשים רלוונטיים 

.גדלהדאטבייסוככה , בלי להירשם לאינדקס

דרכו  , בחלק העליון יש לכם את הכפתור הזה
.אפשר לשלוח הזמנה לרשימת תפוצה

שימו לב שכדאי לערוך את הטקסט של ההזמנה כדי 
שיתאים ישירות לאופי שלכם ואופי הקהילה



פוסט הזמנה לחברי  היאנוספתדרך
:הקהילה

שווה להזמין גם חברי קהילה באופן אישי אחרי יצירה  
של פוסט שמדבר על היכולות המקצועיות שלהם או  

או מציאת  , הצרכים שלהם לחשיפה וקידום של עצמם
.עבודה בתחום שלהם



לוח הקהילה הוא  / מודעות הדרושים 
מצוייןמנוע צמיחה 

מעניינת את האנשים בקהילה ובקהילות מודעה שעולה 
וכדי לפנות אליה הם מתבקשים להירשם  , מקבילות

זה גם מאפשר לאנשים לשתף את  . לקומוניטייז
המשרה לאנשים שהם מכירים כלינק דרך כפתורי  
השיתוף ובעצם הגדלת הקהילה מפה לאוזן ומתוך  

.בעת הפניה למשרהלהרשםהצורך הטכני 

חברי הקהילה גם יכולים להמליץ אחד על השני 
.ומקבלים על זה התראה במייל



זה במקום קבוצת  קומוניטייזאז , רגע
?שליהפייסבוק

.  אבל יש לו כמה אתגרים משלו, אין תחליףלפייסבוק
ומאפשרת  פלטפורמה משלימה מהווה קומוניטייז, לכן

ומצד  פייסבוקלכם לא לשים את כל הביצים בסל של 
.  שני לא להתפזר על יותר מדי פלטפורמות

מאפשרים לכם לדוור לחברי הקהילה הצעות  אנחנו 
ליצור  , מעניינות ועדכונים רלוונטיים ישירות למייל

בנוסף ללוח  , ארועיםלעצמכם בלוג מעולה ולוח 
.לוח המגייסים ולוח המקצוענים, הקהילה

.



איך אנחנו מצליחים להביא כמה שיותר 
?אנשים

לא מתים על הקטע הזה שאנשים  פייסבוק, כמו שאנחנו יודעים
גם אם זה כדי לבקר באתר  , זה נוגד את המטרות. יוצאים ממנו

. ששייך לקבוצה

.  בוא נודה, גם אנשים לא מתים על זה

?  למה לעזוב את הכחול כחול המוכר הזה בשביל משהו חדש
להיות ישירה חייבת לכן ההזמנה של האנשים לפלטפורמה לא 

אלא פוסט מוביל שבו נשאל את  " הי פתחנו משהו חדש בואו"
(:או כל נוסח שרלוונטי לקהילה שלכם)אחת השאלות הבאות 

"?מה הדבר המקצועי שאתם הכי טובים בו"
בואו נראה במה אתם  –תנו לנו לינק לאתר המקצועי שלכם "

..."טובים
,  אם הייתם יכולים להציג את עצמכם בפני חברי הקהילה"

"?האם הייתם רוצים לעשות זאת
."כתבו מהו כוח העל המקצועי שלכם"

,  כ יוצרים מעורבות גדולה של חברי הקהילה"הפוסטים האלה בד
וגם  , החדשלקומוניטייזואז אנחנו בעריכה יכולים להוסיף לינק 

להדביק לאנשים הזמנה אישית להצטרף  ( לא לשכוח את זה)
זה גם מעלה באופן משמעותי את החשיפה  . לקומנטבתשובה 

של הפוסט וגם יוצר יחס אישי מול חברי הקהילה שמוזמנים  
.להצטרף



איך אנחנו משמרים את ההפניה מן  
?שלנוהקומוניטייזהקבוצה אל 



תמונה שמושכת את עם אנאונסמנטאנחנו יוצרים •

והסבר למה כדאי להצטרףהעין 

שעולות בקהילהמשתפים את המודעות אנחנו •

אנחנו מפרגנים לחברים שהעלו פרופילים  •

מושקעים

שמתייעצים לגבי דרך מגיבים לאנשים אנחנו •

מקצועית ונותנים להם את הקישור להצטרפות
על איך מחזיקים  וובינראו  LIVEמעבירים אנחנו •

את הכרטיס שלנו

עם מגייסים ואנשים  נשארים בקשר טוב אנחנו •

בלוחשפרסמו 

לבקש  מי שנותן שאלות כניסה לקבוצה יכול , כןכמו •

או ממש לבקש מהאנשים  מייל כדי לשלוח הזמנה 

.שיירשמו לפלטפורמה לפני שהם נכנסים לקבוצה

:שימור לאורך זמן של ההצטרפות והפעילות



איך משיגים את המשרות הראשונות ומרגילים 
?את המגייסים לדרך הפעולה החדשה

מסתפקים בסוג  , למרות שזו העבודה שלהם, המגייסיםרוב 

או פשוט שיתוף של המשרה מהדף  לפייסבוקפייסטשל קופי 

אבל החגיגה הזו . של החברה לקיר של הקבוצה שלכם

...עומדת להיגמר

נזהה בקהילה שלנו מה , בתור התחלה. לכן צריך לעזור להם

.  רלוונטיטראפיקהן המודעות או המשרות שיביאו כמה שיותר 

כמעט לא היו משרות עלתה שם  בתוכניסטיםכאשר , לדוגמה

גשם  ! בום. למטרת עבודה בגוגלרילוקיישןמשרה בלעדית של 

.של נרשמים חדשים שרוצים להגיש מועמדות למשרה הזו



?ובהמשך מה עושים

אנחנו פשוט צריכים להזכיר להם שיש פלטפורמה חדשה  

.כאשר הם מעלים את המשרות בקבוצה, לשימושם הנוח

הם,הפלפורמהברגע שמתחילות להגיע פניות רלוונטיות דרך 

.וישמחו להעלות בה בעצמם את המשרותיתרגלו



להציע  , חשוב לנו לזהות את המשרות האלה, לכן

ואז לשתף  , למגייסים להעלות אותן בפלטפורמה

.אותן בקהילה בפוסט ייעודי

המערכת עובדת בצורה כזו שכל משרה מגדילה את 

המצטרפים מגדילים את כמות  , כמות המצטרפים

הערך לכל הצדדים של , למשרות החדשותההענות

ואז יש לנו בעצם מעגל קסמים של  , הקהילה גדל

.הרחבת הקהילה שלנו



באיזה ערוצים נוספים נוכל להשתמש  
כדי לחשוף את הפלטפורמה של 

?הקהילה שלנו בפני עוד אנשים

בטוח שתוכלו  –של אנשים רלוונטיים צרו רשימת דיוור •

להשיג כמה עשרות מיילים של אנשים שהפלטפורמה 

שלחו להם מייל והזמינו  . הקהילתית היא בול בפוני עבורם

.אותם לקהילה

תעלו אותן גם בקבוצות  , כשעולות משרות טובות•

.או של אנשי מקצועמקבילות של חיפוש עבודה 

"  שגרירי הקהילה"בקשו מ•

או  בסטורי, שימליצו עליה בפרטי

אתם יכולים  . שלהםבאינסטגרם

להציע להם בתמורה מנוי  

.  בחינםפרימיום
הפרופיל  –לעשות תחרויות ניתן •

או מי מקבל  , הכי מושקע לדוגמה

הכי הרבה המלצות

ספרו על משרות טובות לקהילה•

שקרו  ספרו על גיוסים חיוביים •

דרך הקהילה

פידבקים  אנשים נותנים לכם •

פרינטסקרין? בפרטיטובים 

.לקהילה

.על איך מצטרפיםוובינרתעשו •



איך אנחנו מעלים את המשרות המדהימות  
?בפייסבוקשלנו 

אנחנו  . כתובת אינטרנטית–משלה URLלכל משרה יש 

פשוט צריכים להעתיק את הכתובת הזו ולשתף אותה  

. בקהילה

או אפילו  –שווה לתייג חברי קהילה שאתם מכירים אישית 

אפשר לפתוח  –לפני שמשתפים את המשרה הספציפית 

–בשאלה לחברי הקהילה 
"  ?האם יש מישהו שעוסק בעריכה לשונית בצרפתית"

בהשב–או מתייגים חברים רלוונטיים /הקהילה עונים וחברי 

.אתם משתפים את הלינק של הקהילה, לתגובות אלה



איך  ? אם המגייס לא רוצה להיחשף
?הוא יכול לגייס בלי שידעו מי הוא

יש שני מקומות בהעלאת משרה שהוא צריך לסמן  
אל תראה את שם המגייס  "אחד הוא –בהם 

אל תקשר את המודעה לדף  "והשניה" במודעה
"מגייס שלי/האישי

מומלץ גם . ואז המשרה היא משרה חסויה לגמרי
.לא לשים לוגו אם רוצים לשמור על זהות המגייס



להופיע  אם חבר קהילה לא רוצה 
?באינדקס

בכרטיס לבקש  " הגדרות"יש לו אפשרות פשוטה דרך ה

זה לא ימחק את  . להסתיר את הכרטיס שלו מהאינדקס

הכרטיס הוא פשוט לא יופיע באינדקס ובתוצאות  
.החיפוש



חשיבות השקיפות מול הקהילה

לא  , בקהילה שלכםמוניטיזציהכאשר אתם מתחילים מודל 

זה גם מהווה את החשש העיקרי . פעם נוצרות התנגדויות

של מנהלי קהילות מלקיחת הצעד המשמעותי של הפיכת 

התפיסה הרווחת היא שקהילה לא יכולה  . הקהילה לעסק
בוודאי לא כזה המבוסס על תשלום של  –להכניס מודל עסקי 

.אבל זו לא בהכרח המציאות, חברי הקהילה

חברים  . חברים באיגודים מקצועיים משלמים לאיגוד

ואנשים גם צורכים , בעמותות משלמים או תורמים לעמותה

הם תמיד  , מה שכן. תוכן בתשלום בצורה הולכת וגוברת

מבינים למה הם משלמים ומה הערך שהם מקבלים  

.בתמורה

.הבניין נקי? שילמתי דמי ועד בית

.האיגוד מייצג אותי? שילמתי חברות באיגוד מקצועי

במיוחד בהחלת מודל של תשלום  , חשוב מאד להציג, לכן

הערך שחבר הקהילה  את , פרימיוםחברות או חברות 

ומה הכסף שלו יאפשר למנהל  , מקבל בתמורה לכסף שלו
.הקהילה לעשות

התשלום הסמלי יאפשר לי לעזוב את העבודה שלי  "כלומר 
"ולהתמקד בטיפוח הקהילה ולוח הדרושים החדש

התשלום החודשי יאפשר לנו להתפנות ולעסוק בלייצג  "או 
"אתכם מול משקיעים פוטנציאליים



אני פה לעזור לכם , הכלתשאלו אותי 
.לצמוח

0504405474גלי 


