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הבעיה והפתרון

בעקבות מגפת הקורנה הוטלו  -הבעיה
,  בידוד, הגבלות תנועה במרחב הציבורי

סגר וריחוק חברתי ובכך תחושת  
הקהילתיות במרחב הפיזי נפגמה

שימוש , "אהבה היא ריחוק"-הפתרון
בפלטפורמות דיגיטליות על מנת להביא  

את המרחב הפיזי של הקהילה לתוך 
המרחב הביתי האישי ושמירה על הרוח  

והמורל הקהילתי



מקרה מבחן

הפועל בתחום התעסוקה  Global Citizenהארגון החברתי ? מי•
TogetherAtHome#במסגרת קמפיין 

ארגון הופעה מהבית של עשרות אומנים ושידורה לקהל ? מה•
הרחב

2020באפריל 18? מתי•
מיליון  3-הופץ ברשתות החברתיות והגיע במצטבר לכ? מקום•

צפיות
כדי לגייס תרומות כספים לארגון הבריאות העולמי? מדוע•

https://www.globalcitizen.org/en/connect/togetherathome/
https://www.globalcitizen.org/en/connect/togetherathome/


חיבור מיליוני אנשים מבתיהם הפרטיים ככפר גלובלי למען מטרה עולמית-השראה

העלאת המורל ולחבר בין אנשים מקבוצות שונות  , הביחדשימוש במגבלות על מנת לחזק את תחושת -תובנה

דרך שימוש במכנה משותף אהוב  , בחברה

:פעולות כחלק מהקמפיין

מעורבות גולשים ושיתופיות ברשתות החברתיות•

סביב עזרה בקהילהיצירת שיח ברשתות החברתיות•



מזהגםנצאביחד



-"יוצאים למען יוצאים"כחלק מתפיסת העמותה של 
!  גם בתקופת הקורונה

הוא הכלי המשמעותי ביותר להפוך  הקהילתיכוחנו 
.לביחדהלבדאת הקושי לאפשרי ואת 

יוצאות ויוצאים מעולמות  , במהלך תקופת הקורונה
(  בלוגרים ועוד, כתיבה, תזונה, פסיכולוגיה)תוכן שונים 

לאיך-צילמו את עצמם עם תובנות וטיפים מעולמם
.עוברים את התקופה ההזויה אליה כולנו נקלענו



מזהגםנצאביחד

צ חוצה  "מהלך יח
פלטפורמות



:  הצעה לאייטם לתקופת הקורונה

,  תזונה, פסיכולוגיה)סדרת סרטונים של יוצאים בשאלה מעולמות תוכן שונים 
,  משתפים בטיפים ותובנות למען יוצאים אחרים( בלוגרים ועוד, כתיבה

.מציגים קהילתיות וירטואלית בקרב אלו שעזבו בעבר את הקהילה החרדית
אחד הקשיים הגדולים של צעירות וצעירים אשר עזבו את  : גם בזמן הקורונה לא לבד

תקופת הקורונה העצימה  . החברה החרדית הינה תחושת הבדידות והניכור החברתי
תחושות אלו והותירה יוצאים העושים את צעדיהם הראשונים בחברה הישראלית  

.ומנותקים מעורף משפחתי ותומך

מביאה סרטונים קצרים של  " יוצאים לשינוי"יוזמה מרגשת של עמותת , בתקופה זו
ובפני עוקבי העמותה ברשתות  )החושפים בפני יוצאים אחרים " מנוסים"יוצאים 

ממומחיותם ומעולמם דרך מסרים מחזקים ותובנות דרך סיפור חייהם  ( החברתיות
.הנוגעים לתקופת הקורונה

ז "החשיבות של לו: "דוקטורנטית למדעי המוח שלדעתה, טרכטנברגאסתרינהאחת מהן היא 
מדענים  , וקצת אור בקצה המנהרה. יחד עם אופטימיות הם המפתח לצליחת תקופה זו, מסודר

."אז אין סיבה להיכנס לפאניקה. כרגע בשלב הניסויים הקליניים למציאת חיסון לקורונה

אשמח להציע את  , של העמותההאינסטגרםסרטונים רלוונטיים שהועלו בעמוד 2ב "מצ
לראיון  , דובר העמותה, מרציאנוואלמוג גולד נטורופתית ומטפלת בתזונה ואת אביחי אסתרינה

.בנושא

052-895-8388גל כהן -לפרטים נוספים



,  אירוח שונותבתכניותפאנל 
בדגש על  , כל אחד במקצועו

ההתנהלות וטיפים בשגרת  
הקורונה

התארחות  
באולפן

פרסום במגזין מודפס או  
אינטרנטי

כתבת צבע  
כתובה

פלטפורמות תקשורתיות-הפצת הכתבה



עמוד  , אינסטגרם, מגזין, פייסבוק-מדיה של העמותה
יוטיוב

הקשורות לנושאים או  פייסבוקשיתוף פעולה עם קבוצות 
לאישים בסרטונים 

שבו נעלה כמה  , של העמותההפייסבוקשידור לייב בעמוד 
מהמשתתפים בסרטונים

פרסום הכתבה בעמודי הרשתות החברתיות והעמודים  
העסקיים של המשתתפים בפרויקט

נוכחות וסיקור בתקשורת במטרה להעלות מודעות ויצירת  
סביב הפרויקטבאזז

-הפצת הכתבה
ומינוףפולואפ



מזהגםנצאביחד

דיגיטלמהלך 



פוסטים לדוגמה



של העמותה  האינסטגרםפרסום הסרטונים בעמוד 
כפלטפורמה הראשית

-של העמותההפייסבוקפרסום הסרטונים בעמוד 
חשיפה לקהל גדול יותר ועידוד השתתפות להמשך 

המהלך

העלאת הסרטונים הערוכים וסרטוני מאחורי הקלעים  
של העמותההיוטיובלעמוד 

יצירת לשונית עם  -העלאת הסרטונים לאתר העמותה
הצגת מטרותיו ותיאור המשתתפים, הסבר על המהלך

דיגיטלמהלך 
פנים ארגוני
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