
םילכו םיפיט
:רוביצל תוריש תועדוהל
קובסייפ ירצומב שומיש
 םיחרזאה תא ןכדעל ידכ

אוה יתלשממ ןוגרא לש םיבושחה םידיקפתה דחא
ףתשל םיצור ונחנא .םיחרזאל עדימ ץיפהל
ביטייאירק ילוקישו תוישומיש תוצלמומ תוטיש
םישנא ןכדעל םייתלשממ םינוגראל רוזעל םילוכיש
.קובסייפ ירצומב רוביצל תוריש תועדוה תועצמאב

 :ואצמת הז ךירדמב

01
02
03

קובסייפ ירצומ לכב םיחרזאה םע היצקארטניא תריציל םיפיט השיש
עדימ תצפהלו תועדומה תרבגהלביטייאירק ילוקיש השולש
םיפסונ םיפיטו םיבאשמ
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 רבחתהל ולכותש ידכקובסייפ ירצומב הקזח תוחכונ םכל היהתש בושח
 ידכ הלאה םיפיטה תששב ורזעיה .םתיא היצקארטניא םייקלו םיחרזאל
 ןכדעל ולכות ךכו ,קובסייפב םכלש תוחכונהמ תיברמ תלעות קיפהל
:יביטקפא ןפואב םכלש םיחרזאל עדימ קפסלו םישנא

 רוציל ולקש ,םוזי ןפואב םכלש םיחרזאה תא דמללו עדייל ידכ :תובושח תועדוה ושיגדה
 םילוכי םתא .םרגטסניאב קסעה ליפורפב ואקובסייפה ףדב ,םכלש רתאב העדוה טסופ
.החונ הייפצ חיטבהל ידכ םכלשקובסייפה ףד שארל תובושח תועדוה דימצהל

 ןכותה תא שדחמ ונגרא .םרגטסניאבוקובסייפבתימויה םיטסופה תורידת תא ולידגה
 םינוטרסו םירושיק ,םינוטרס ,תונומת ,דבלב טסקטןוגכ ,םינוש םיטסופ יגוס ןווגמב םכלש
.יח רודישב

 היצקארטניא תריציל םיפיט השיש
קובסייפ ירצומ לכב םיחרזאה םע



 היצקארטניא תריציל םיפיט השיש
קובסייפ ירצומ לכב םיחרזאה םע

 םיחרזאה םע היצקארטניא רוציל ידכWhatsApp-וMessenger תא ופנמ
.ימשר עדימ רוסמלו

הליהק תיינבלMessenger-ב תויווח
Messenger םע הדובעה תליחת
WhatsApp-ב הליהקה זכרמ

 תמא ןמזב םיחרזאה םע רשקתל ידכםרגטסניאבוקובסייפב יח רודישל ולע
.תולאשל בישהלו

הרזעה זכרמ
תוצלמומ תוטיש ךירדמ
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https://www.facebook.com/gpa/blog/messenger-experiences
https://www.facebook.com/gpa/blog/messenger-101
https://www.whatsapp.com/coronavirus/government
https://www.facebook.com/help/publisher/593310264553282
https://www.facebook.com/gms_hub/share/live-programming-best-practices---sept-2019---approved.pdf


 היצקארטניא תריציל םיפיט השיש
קובסייפ ירצומ לכב םיחרזאה םע

.םיימוי םינוכדע קפסל ידכזירוטס ורצ

זירוטס םע תיתריצי הרוצב םכרופיס תא ורפס :גולבב טסופ

.םהלש תובוגתל הנעמ ידי לע םיחרזאה םע היצקארטניא ומייק

.להקה םע רשק תריצי לע ףסונ עדימ ולבק
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https://www.facebook.com/gpa/blog/stories-school-facebook-and-instagram
https://www.facebook.com/gpa/connect-with-your-audience


ביטייאירק ילוקיש השולש
עדימ תצפהלו תועדומה תרבגהל

 תא דמללו תועדומה תא ריבגהל הרטמב ןכות םירצוי םתאשכ
 לועפל ,טסקט תוחפ םע תונומתו םינוטרס רוציל ולקש ,םיחרזאה
 הארשה לבקלוביטייאירקל תוצלמומה תוטישל םאתהב
:םירחא םייתלשממ םינוגראמ

.טסקט תוחפ םע תונומתו םינוטרס ורצ
 בושמו ונלש רקחמה ךא ,בר טסקט ליכהל תולוכי תויביטמרופניא תונומת
.רתוי םייביטקפא ויהי הנומתב טסקט טעמ םע םיטסופש םיארמ הליהקהמ

 דדועיו םיחרזאל עיגיש ןכות רוציל ידכ תוצלמומה תוטישל םאתהב ולעפ
.יביטקפא ןפואב םהלש תוברועמ

רתוי ךשומ ןכות תריציל תוצלמומ תוטיש

ביטייאירקה תיירלגב ורקב
 תולשממ ןהבש םיכרדהמ הארשה ולבקו ונלשביטייאירקה תיירלגב ורקב
.ןהלש םיחרזאה םע רשק רוציל ידכםרגטסניאבוקובסייפב תושמתשמ

ביטייאירקה תיירלגב ורקב
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https://www.facebook.com/business/help/370852930116232%3Fid=271710926837064
https://www.facebook.com/gpa/creative-gallery


 תועדוהל םיפסונ םיפיטו םיבאשמ
רוביצל תוריש

 הלשממל ורזעיש תונויערו םיבאשמ דוע ונל שי ,וז הכרדהל ףסונב
.רוביצל תוריש תועדוה ץיפהל םכלש

:םיאבה םיטסופב ונייע ,ונלש גולבב

םוריח יבצמל תונכומו הבוגת :גולב
םירחוב םע רשק רוציל ידכקובסייפב תוצובקב שומיש :גולב
ב"הרא ךותבקובסייפ לש תוימוקמה תוארתהה תבחרה :גולב

 םיבאשמ המכ הנה ,רוביצל תוריש תועדוה ביבס תועדומ גיצהל וטילחת םא
 :םכל ורזעיש

הריהמ תומדקתהו ונלש תועדומה תוינידמ תנבה :גולב
קובסייפ לש םוסרפה תוינידמ

.ונלש תווצה לא ונפ ,קובסייפ ירצומ םע הרזע תלבקל

https://www.facebook.com/gpa/blog/emergency-response-and-prepardeness-
https://www.facebook.com/gpa/blog/how-to-use-facebook-groups-to-connect-with-constituents-voters-and-supporters
https://www.facebook.com/gpa/blog/expanding-local-alerts
https://www.facebook.com/gpa/blog/understanding-our-ad-policies-and-moving-fast
https://www.facebook.com/policies/ads/
https://facebook.com/gpa/help

