
ערוץ תוכן משפיע?

1

מה זה 



ערוצי תוכן, אז והיום
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השטחת ההיררכיה 
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המגרש 
פתוח 
לכולנו

אם יהיה לנו 
ערוץ תוכן 

טוב - 
יקשיבו לנו

כולם בכל 
הפלטפורמות



מה זה ערוץ תוכן אפקטיבי?

פלטפורמה 
דיגיטלית
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תוכן עדכני 
ומתחדש

קהילת 
משתמשים

צומחת

משפיע
ומניע לפעולה
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איך עובד ערוץ תוכן אפקטיבי?



תעודת זהות
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בלוג - מחזק השחקנים בזירת השינוי החברתי

מערכת 4 חברות

כלים מעשיים
סקירה של מגמות ומאבקים חברתיים 

במה לשיתוף בידע ובניסיון שלכם

?



7

להשפיע על השיח

להגיע לעוד אנשים

במה לקולות מושתקים

 מקור הכנסה

להתמודד עם דה 
לגיטימציה ופייק ניוז

לתת ערך לקהילה

להתמצב כמומחים 
בנושא

ערוץ תוכן, בשביל מה?

?



6 עקרונות
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לערוץ תוכן משפיע



נותן ערך 1.
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תחושת
שייכות

עוזר לי 
בהתפתחות 

מקצועית

מעשיר
אותי 

שומר
אותי

מעודכנת

מעביר את 
הזמן בכיף

נותן לי 
השראה

איזה ערך נותן ערוץ התוכן 
שלכם.ן למשתמשים.ות? 

✔

מחזק את 
העמדות שלי

נותן לי
תקווה



דוגמאות לתוכן שנותן ערך
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אבו עלי אקספרס
ערוץ טלגרם

פוליטקלי קוראת
ערוץ תקשורת פמיניסטי

הערבי. מתרגם לעברית תכנים ממקורות בעולם 
מביא ופרשנויות, שלא קיימים באמצעי 

התקשורת. 

כדי שלא תפספסו אף כתבה פמיניסטית, ביקורת או 

מחלוקת אנחנו מציגות בפניכן את הניוזלטר של פוליטיקלי 
קוראת. 



מוסד ארכאי

"שוטר תנועה"

"מגדל השן"

לא נוגע לציבור הרחב

    משעשע ואקטואלי

        בא בטוב, מלמד
              בצורה כיפית

        נגיש ומגיב

     מתייעץ עם הציבור 
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2. מדבר בגובה העיניים
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3. בונים פרסונה 

פרסונה אישית
פרסונה ארגונית

שני ארגונים פמיניסטים 
שהפרסונה שלהם מאוד שונה:

שדולת הנשים 
VS

ארגון כולן
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3. להיות פרסונה

דמויות עגולות

צוות פרזנטור

שפה
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נאס דיילי בלוגר פלסטיני-ישראלי שיצר במשך 
1,000 ימים בפייסבוק, סרטון של דקה אחת מידי 

יום.

4. שומרים על עקביות 
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4. שומרים על עקביות 

יוצרים ריטואלים

תדירות גבוהה

התמדה

מגדירים יעדים

המשכיות



5. מזמינים להצטרף ובונים קהילה

16



17

מדברים על התכנים 
שעלו

מעלים נושאים שרוצים 
שיקדישו להם תכנית

מדברים על נושאים 
כלכליים חברתיים

אירועי לייב
פונים למאזינים.ות - "כיסונים 

יקרים" בשאלות, בבקשה 
לדוגמאות, סיפורים

5. מזמינים להצטרף ובונים קהילה

הפודקאסט:
חיות כיס
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התוכן צריך להניע לפעולה

ערוץ תוכן הוא אמצעי להביא לשינוי חברתי

6. מניעים לפעולה

>משתמשות בשפה מודעת ו

>מזמינים לשתף בתוכן

>מזמינים להצטרף במגוון דרכים: לבוא לפעילות, לקחת חלק בהפגנה, לשים שלט...



לסיכום

נותנות 
מדבריםערך

בגובה
העיניים

בונות 
פרסונה

שומרים על 
עקביות

מזמינות 
להצטרף
ובונים 
מניעיםקהילה

לפעולה
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מגמות

בעקבות 
הקורונה
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יותר אנשים
צורכים תוכן

נפתחים יותר
ערוצי תוכן

צורך ביותר אינטרקציה 

יותר אירועי לייב

התבססות ועליית מדרגה של

התקשורת
העצמאית


