
 
 

 
 
 

 
 

 התשתית  בניית  – 2' משימות שיעור מס

 ומטרה, פלטפורמות ורוטינות המועדון(  דיוק נושא)

 ועדון מקדם את העסק שלך? יך הממהי מטרת המועדון עבורך? א

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

_______________ ______________________________________

 _____________________________________________________

___________________________________ __________________ 

 : לבוחרים במועדון בתחילת המשפך

 השלב הבא של הלקוח? מהו 

 החברות במועדון? יזו תועלת הלקוח יפיק מא

 עזור לו? נים יכולים לאיזה תכ 

 העבודה?  איזה תכנים יעזרו ללקוח לתרגל את השלב הראשוני של 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

________________________________ _____________________

______________________ _______________________________

 _____________________________________________________

_____________________________________________________   

 : ועדון כמוצר עקריים במלבוחר

 ועדון? יכנסו במהתכנים ש מהם 

 ? בוצה או חלק פרטני וחלק קבוצתיו בק האם כל התכנים יועבר

 מה יהיו התכנים שיועברו במועדון?  

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

_________ ____________________________________________

_____________________________ ________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 : ון בסוף המשפךלבוחרים במועד

 ים יעמיקו אותו? ע? איזה תכנ תרגל את היד ו טמיע תכנים יעזרו ללקוח להאיזה 

 איזה בוגרים נכנסים למועדון? בוגרי איזה קורס/הליך? 

 ? חומראת ה לתרגל/איזה תכנים יכולים לעזור לחבר המועדון להטמיע

 במועדון? איזה תכנים מתקדמים יועברו 

 _____________________________________________________

 _______________________________ ______________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _______________________________________ ______________

 _____________________________________________________

______________________ _______________________________ 

 

הוא גם בתחילת משפך/בסופו, יש לרשום איזה תכנים  ועדון ש)לבוחרים במ 

 יעזרו לאיזה קהל( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 מות ורוטינות בחירת פלטפור

 טינות רו פלטפורמה 

 רשימת תפוצה: 

 מתעניינים.  מעקב אחר -

 לקוחות רשימת  -

 בו)היו( רים שעז רשימת חב -

עדכונים לחברים  לשלוח  –המטרה   -

ו/או לשלוח מבצעים ועדכונים לאלו  

 בו. שעז

 

 ניוזלטר: 

 רגיל. מעוצב/-

נושא לרשום  אי בשורת ה כד -

הבחנה בין   [ כדי לייצרXXX]מועדון

המיילים של חברי המועדון למיילים  

 רגילים 

 הודעות שוטפות. -

 . למשלוח דפי עבודה  -

 מבצעים והודעות מיוחדות לעוזבים.  -

 סון קורסים והדרכות: אח

 דרך אתר קורסים והדרכות מיוחד.  -

 אחסון דרך חברת הדיוור.  -

אחסון דרך אתרים מיוחדים לאחסון   -

 קורסים והדרכות 

 נס ומה לא יכנס. ה יכון מלבח-

או   האם כל התכנים יפתחו מיד  -

 ת? תיבצורה הדרג

האם ההדרכה הראשונה תהיה   -

בלייב ולאחר מיכן תהיה הקלטה  

 עדון? במו

האם ההדרכה תוקלט מראש ואז   -

 ? תעלה למועדון 

 אי לקבוע כמה הדרכות מראש. כד  -

עולה  וכל כמה זמן לבחור מתי  -

 הדרכה חדשה? 

ל  לכל חודש או לכהאם נקבע נושא  -

 שהלקוח מתקדם?   שלב

 טסאפ וצת ווא קב

 קבוצה פתוחה.  -

 קבוצה סגורה להודעות.  -

 טאסאפ רשימת תפוצה בוו  -

 בקבוצה פתוחה: 

 . עההתייעצות קבו -

 תשובות. שאלות ו ת ל עוימים וש -

 חלון זמן לפרסומים.  -



 
 

 
 
 

 
 

 צלחות ביום מסויים. שיתוף ה-

 

 : בקבוצה סגורה

 קבוצה להודעות.  -

 

 צה: תפורשימת  

 פרסום הודעות.  -

 

קבוצה פתוחה  לבחור בין  אפשר*

גין,  רו לסגורה, או סגורה ופתוחה לסי

צה בנוסף  לוב של רשימת תפושי או

 להודעות לחברי המועודן. 

 קבוצת פייסבוק 

 ות מוקלטות. מקום להדרכ -

 מקום לשידורי לייב  -

 ובות. תש שרשור שאלות ו  -

 תשובות בשוטף שאלות ו -

 רשור פרסום. ש -

 שרשור שת"פ. -

פעילות הקשורה במועדון )הגדרת   -

 ...( יעדים

 שידורי לייב.  -

 סטרימינג לשידורי זום.  -

 ורים חיים בזום דשי

ורים  מתאים למי שרוצה להעביר שיד 

 חיים במועדון. 

 

 בוק שידורים חיים בפייס

העברת שידורים חיים בלייב בקבוצת  

 פייסבוק. 

 הדרכות חדשות -

 תשובות. שאלות ו -

 שת"פ ונטוורקינג.  -

 יצירת חוברות עבודה: 

 להדרכה  תרגולדפי  

מוצר התרגול לנושא   -מוצר בפני עצמו 

 שאותו מתרגלים במועדון 

 ל. לתקופה מוגדרת לתרגונשלח אחת -

 לבחור מבנה קבוע. -

שעולה בכל    האם יש נושא קבוע -

חודש וחוברת העבודה נשלחת? או  

ת עבודה  שבכל חודש מייצרים חובר

 חדשה בהתאם לנושא החודש? 

למשלוח  לקבוע רוטינה קבועה  -

  לחודש/אחת אחת  –וברת  הח



 
 

 
 
 

 
 

 לשבוע... 

 שיתופים וואטסאפ ל /קבוצת מסנג'ר

וסטים, מתאים  בעיקר לשיתופי פ

 בעיקר למועדונים עסקיים 

 . תותברשוסטים שיתופי פ

 גל גרופסגו

וק או וואטסאפ  סב ת פיי תחליף לקבוצ

 לקהילה החרדית 

 אותן רוטינות כמו בפייסבוק/וואטסאפ

ליקציה או שימוש  אפפיתוח : אחר

 באפליקציות קיימות אחרות 

בדיקה לגבי שילוב הפלטפומות או  

 . אחד מקום ריכוז כל הפלטפורמות ב

 

 איזה פלטפורמות בחרת? 

 _____________________________________________________

 _____________________ ________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 ___________________ __________________________________ 

 איזה רוטינות בחרת? 

 _____________________________________________________

___________ __________________________________________

 _____________________________________________________

 ___________________________________________ __________

 _____________________________________________________ 

 : בחר את המועדים של כל רוטינה

 ____________________________________________________ _

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

____ _________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 : החל לכתוב את התכנים

 _________________________________________ ____________

 _____________________________________________________



 
 

 
 
 

 
 

 __________________________ ___________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

________________________________ _____________________

 _____________________________________________________

 _________________ ____________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

_______________________ ______________________________

 _____________________________________________________

 ________ _____________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 ______________ _______________________________________

 ____________________________________________________ _

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____ ________________________________________________

______________________________________ _____ __________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

________________________________________ _____________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _______________________________ ______________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

______________________ _______________________________



 
 

 
 
 

 
 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

_____________ ________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

____ _________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 ________________________________________________ _____

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _______________________________________ ______________

 _____________________________________________________

________________________________________ _____________

 _____________________________________________________

_______________________________________________ ______

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

______________________________________ _______________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

______________________________________ _______________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 


