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אסטרטגיית תוכן לדוגמא 
 מסמך זה מדמה את הצורה שבה הלקוחות שלנו מקבלים אחת לחודש את אסטרטגיית התוכן שלהם.

 המסמך מכיל 4 פריטי תוכן ואת האופן שבו הם מתקבלים אצל הלקוחות שלנו אחת לחודש. (פריט
    תוכן אחד לשבוע)

 אחרי שאנו מגדירים 
 ביחד כ-50 פריטי תוכן
 לשנה הקרובה, תקבל

 מאיתנו בכל יתקבל
 אצלך בכל חודש

 מסמך עם 4 פריטי
  התוכן לאותו החודש.

 המסמך יכיל את הדרך
 שבה כל פריט תוכן
 צריך להיראות בכל

 אחת מהפלטפורמות
 שנבחר שמשרתות את

 הצרכים העסקיים
 שלך

  

 מעבר לכך נסכם
 עבורך בכמה הנכסים

 שלך גדלו באותו
 החודש ואיך התכנים
 שלך מתחילים לייצר

 השפעה

 ניוזלטר
 ניסוחיהם של 4 ניוזלטרים עם

 פריטי התוכן החדשים
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 יוטיוב

 התסריטים לפריטי התוכן שלה
 החודש ביוטיוב
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 איך פריטי התוכן של החודש
 הקרוב יראו בבלוג
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 דוח גידול בנכסים
 בכמה הנכסים הדיגיטליים שלך

גדלו החודש?
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QUORA 

 ניסוח 4 תשובות לרשת
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 ווצאפ

 נייצר עבורך אחת לשבוע פוסט
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 קהילת פייסבוק
 קהילה = הרגלים. שאנחנו נדאג
לייצר בקהילה בדמות פינות
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  עמוד עסקי

 הגדלת כמות חברי הקהילה
 שמעלים פוסטים באופן שוטף
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 כיצד לשתף את התכנים שלך
 בלינקדאין
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מהי הרשת החברתית קלאבהאוס? 

 בלוג
 איך פריטי התוכן של החודש

 הקרוב יראו בבלוג

 לינק לבלוג שלך1

  כותרת: מה למדתי אחרי שיטוט של שבוע באפליקציית קלאבהאוס?
ביליתי יותר מדי שעות באפליקציית Clubhouse, יותר נכון 38 שעות וחצי במהלך השבוע האחרון. אני בטוח שאבלה עוד הרבה בעתיד. 

בתשובה הזו אנסה להסביר כמה שיותר על הפלטפורמה, למה היא כל כך ממכרת, למה אין עדיין גרסת אנדרואיד, מה עושים שם ומהם הכללים 
הבלתי כתובים.  

1. מה עושים שם? Clubhouse היא פלטפורמה מבוססת קול. זה אומר שאין וידאו, אין אפשרויות לטקסטים בין המשתמשים וכל מה שאתם 
יכולים לעשות זה להיכנס לתוך חדרים אשר נקראים Rooms שעוסקים בנושא מסויים. מי שמנהל את החדר ופתח אותו יכול להחליט אם לתת 

לכם זכות דיבור. זה קצת דומה לשידור רדיו או פודקאסט שאפשר להעלות אליו באונליין מאזינים. (כאן להוסיף את תמונה 1)  

2. ממשק משתמש: מאד פשוט והוא נראה כך. למעלה אתם רואים את כותרת החדר וזה הנושא שמדברים עליו. מי שמופיע עם סימן * ירוקה 
הוא המגשר של החדר ומנהל אותו בפועל ורק האנשים האלה יכולים להחליט אם לתת לכם את זכות הדיבור. מי שלא מדובר כרגע שם את 

עצמו על מיוט וזה הסימן של המיקרופון. אם תלחצו על כפתור היד בצד ימין למטה, זה אומר שביקשתם את זכות הדיבור ותאלצו לחכות עד 
שזה יאושר. (כאן להוסיף את תמונה 2)  

3. איך להפיק מקלאבהאוס הכי הרבה? תמצאו חדרים שמעניינים אתכם. הנה כמה דברים שאני עשיתי השבוע. הסכם שלום וירטואלי עם תושב 
ערב הסעודית, פגישה עם יזמי בינה מלאכותית מסן פרנסיסקו, בקבוק יין שנשלח אליי מצרפת במנוי חודשי, ודיון על מדיניות ביידן עם כתבת 

הניו יורק טיימס - אלו רק חלק מהחוויות שהיו לי השבוע ב-38 השעות שכיליתי באפליקציית קלאבהאוס. 

4. למה זה רק לאייפון? תכסיס שיווקי אפקטיבי מאד. זה נועד ליצור תחושת אקסקלוסיביות ויוקרה לפלטפורמה וזה אכן עובד ויוצר את ההייפ 
התקשורתי של הדרת אנדרואיד. זכרו שרוב המשתמשים הם כיום בארה״ב, ובארה״ב נתח השוק של אייפון הוא לאין שיעור יותר גבוה מאשר 

בישראל ובמקומות אחרים בעולם שנכבש על ידי אנדרואיד. בממוצע, משתמשי אייפון הם בזבזנים ועשירים יותר ולכן הוגי האפליקציה החליטו 
לכוון אותה רק לאייפוניסטים. יכול להיות שבעתיד יחוקקו חוקים נגד הדרת אנדרואיד :) 

5. איך מצטרפים? משיגים בעלות על אייפון, מורידים ו…. מחכים להזמנה של מישהו שיש לו. עוד דבר שנעשה כדי ליצור תחושת 
אקסקלוסיביות הוא שזו אפליקציה בהזמנה בלבד. כל משתמש יכול להזמין 2 משתמשים אחרים וכך הגדילה של האפליקציה היא מבוקר. אם 

תהיו נחמדים אולי אתן לכם בתגובות. 

6. מהם כללי הנימוס בתוך חדרים? אם נכנסתם לחדר קודם כל תקשיבו מה קורה בתוכו לפני שאתם מבקשים זכות דיבור. אם ביקשתם זכות 
דיבור, ונתנו לכם, שימו את עצמכם מיד על mute. ברגע שיתנו לכם לדבר, המגשרים יבקשו מכם להציג את עצמכם. עשו זאת בענייניות 

ובקצרה, אין שם סבלנות לשמוע במשך 20 דקות אתכם מדברים על עצמכם. נסו להתכנס למשפט וחצי וכשאתם מדברים תדברו על משהו 
שבאמת קשור לחדר. אם פתחתם חדר ואתם המגשרים, הקפידו לתת זכות דיבור בצורה מנומסת לאחרים ולהתערב אם העניינים יוצאים 

משליטה. הקפידו לא לקלל או להשתמש בשפה לא הולמת, יש חדרים מכל הסוגים אבל זה די לא מקובל באפליקציה. אל תקליטו תכנים מתוך 
השיחה, מה שעולה שם אמור להישאר שם. 

ועכשיו החלק השיווקי והכיפי של כל התוכן הזה. אסטרטגיית התוכן שלכם יכולה להיות שווה מיליונים, בין אם באמצעות Clubhouse או 
פלטפורמות דיגיטליות אחרות. את כל זה אני משתף בקורס אסטרטגיית התוכן, שהוא סדרת מפגשים בלייב ביחד איתי שבהם תלמדו איך לייצר 
אסטרטגיית תוכן לעסק שלכם, שתהיה שווה כסף. שתהיה שווה לידים. שתעבוד בשבילכם במקום שאתם רק תעבדו בשבילה. זה מועדון שאני 
מאד משקיע בכל מי שבא אליו, ביחד עם קבוצת פייסבוק סודית וסגורה, תשובות במענה למיילים ובתכל׳ס זה גם במחיר סופר-סופר משתלם, 

של 600 שקלים. אפשר להירשם באיזור הסדנאות באתר ושם גם יחכה לכם.ן סילבוס, כמובן.  

 לינק תמונה 1 לינק תמונה 1 לינק תמונה 1
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 יוטיוב
 התסריטים לפריטי התוכן שלה

 החודש ביוטיוב

2
 לינק ליוטיוב שלך

 המדריך המלא לאפליקציית קלאבהאוס
 פתיח

פתיח: היי חברים, השבוע ביליתי יותר מדי שעות באפליקציית Clubhouse, ולדעתי זה לא סתם שהיא שברה ככה את הרשת! 
אני אישית פשוט התמכרתי. בסרטון הזה נלמד על מה כל הרעש. 

 גוף הסרטון

1. מה עושים שם? Clubhouse היא פלטפורמה מבוססת קול. זה אומר שאין וידאו, אין אפשרויות לטקסטים בין המשתמשים וכל 
מה שאתם יכולים לעשות זה להיכנס לתוך חדרים אשר נקראים Rooms שעוסקים בנושא מסויים. מי שמנהל את החדר ופתח אותו 

יכול להחליט אם לתת לכם זכות דיבור. זה קצת דומה לשידור רדיו או פודקאסט שאפשר להעלות אליו באונליין מאזינים. 

2. ממשק משתמש: מאד פשוט והוא נראה כך. למעלה אתם רואים את כותרת החדר וזה הנושא שמדברים עליו. מי שמופיע עם 
סימן * ירוקה הוא המגשר של החדר ומנהל אותו בפועל ורק האנשים האלה יכולים להחליט אם לתת לכם את זכות הדיבור. מי 

שלא מדובר כרגע שם את עצמו על מיוט וזה הסימן של המיקרופון. אם תלחצו על כפתור היד בצד ימין למטה, זה אומר 
שביקשתם את זכות הדיבור ותאלצו לחכות עד שזה יאושר. 

3. איך להפיק מקלאבהאוס הכי הרבה? תמצאו חדרים שמעניינים אתכם. הנה כמה דברים שאני עשיתי השבוע. הסכם שלום 
וירטואלי עם תושב ערב הסעודית, פגישה עם יזמי בינה מלאכותית מסן פרנסיסקו, בקבוק יין שנשלח אליי מצרפת במנוי חודשי, 

ודיון על מדיניות ביידן עם כתבת הניו יורק טיימס - אלו רק חלק מהחוויות שהיו לי השבוע ב-38 השעות שכיליתי באפליקציית 
קלאבהאוס. 

4. למה זה רק לאייפון? תכסיס שיווקי אפקטיבי מאד. זה נועד ליצור תחושת אקסקלוסיביות ויוקרה לפלטפורמה וזה אכן עובד 
ויוצר את ההייפ התקשורתי של הדרת אנדרואיד. זכרו שרוב המשתמשים הם כיום בארה״ב, ובארה״ב נתח השוק של אייפון הוא 
לאין שיעור יותר גבוה מאשר בישראל ובמקומות אחרים בעולם שנכבש על ידי אנדרואיד. בממוצע, משתמשי אייפון הם בזבזנים 

ועשירים יותר ולכן הוגי האפליקציה החליטו לכוון אותה רק לאייפוניסטים. יכול להיות שבעתיד יחוקקו חוקים נגד הדרת אנדרואיד 
 (:

5. איך מצטרפים? משיגים בעלות על אייפון, מורידים ו…. מחכים להזמנה של מישהו שיש לו. עוד דבר שנעשה כדי ליצור תחושת 
אקסקלוסיביות הוא שזו אפליקציה בהזמנה בלבד. כל משתמש יכול להזמין 2 משתמשים אחרים וכך הגדילה של האפליקציה 

היא מבוקר. אם תהיו נחמדים אולי אתן לכם בתגובות. 

6. מהם כללי הנימוס בתוך חדרים? אם נכנסתם לחדר קודם כל תקשיבו מה קורה בתוכו לפני שאתם מבקשים זכות דיבור. אם 
ביקשתם זכות דיבור, ונתנו לכם, שימו את עצמכם מיד על mute. ברגע שיתנו לכם לדבר, המגשרים יבקשו מכם להציג את 

עצמכם. עשו זאת בענייניות ובקצרה, אין שם סבלנות לשמוע במשך 20 דקות אתכם מדברים על עצמכם. נסו להתכנס למשפט 
וחצי וכשאתם מדברים תדברו על משהו שבאמת קשור לחדר. אם פתחתם חדר ואתם המגשרים, הקפידו לתת זכות דיבור בצורה 

מנומסת לאחרים ולהתערב אם העניינים יוצאים משליטה. הקפידו לא לקלל או להשתמש בשפה לא הולמת, יש חדרים מכל 
הסוגים אבל זה די לא מקובל באפליקציה. אל תקליטו תכנים מתוך השיחה, מה שעולה שם אמור להישאר שם. 

אז  זו היתה אפליקציית קלאבהאוס, בסרטון הבא נדבר על איך להעלות פוסטים ויראליים בעמודים עסקיים בפייסבוק. תעשו 
סבסקרייב ונתראה בסרטון הבא!  

https://www.youtube.com/watch?v=hIBwYDWowuw
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 ניוזלטר
 ניסוחיהם של 4 ניוזלטרים עם

 פריטי התוכן החדשים

3

 כותרת הניוזלטר:  (פשוט התמכרתי לקלאבהאוס, אמא )
היי חברים, כמו בכל שבוע, אני כאן כדי לספר לכם ולעדכן אתכם בכל הנושאים הכי חמים 

ורלוונטיים שיש היום ברשת ובעולם התוכן. השבוע, יצא לי להעביר כמעט 40 שעות (!) 
באפליקציית Clubhouse שכבשה את הרשת. אני לגמרי יכול להבין למה. צירפתי לכם 

סרטון מפורט שהכנתי במיוחד בשבילכם כדי שתוכלו גם אתם להתמכר ולהינות 
מהאפליקציה שהולכת עוד לגדול הרבה יותר. (קישור לסרטון) 

לינק לסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=hIBwYDWowuw
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 לינקדאין
 כיצד לשתף את התכנים שלך

 בלינקדאין

4
  לינק  ללינקדאין

לינק לסרטון

 איך פריטי התוכן של החודש הקרוב יראו בלינקדאין

היי לכולם. השבוע יצא לי לשוטט באפליקציית Clubhouse שגרמה לי לגמרי להתמכר ועל 
הדרך גם לפגוש אנשים מרתקים. לא יכולתי שלא לתהות מה גרם לה להתפוצץ ברשת 

ולהפוך להיות כזאת הצלחה מסחררת עד שנסיתי בעצמי. האמת, עלה על כל הציפיות. 
פגשתי אנשים מרתקים ממגוון תחומים כל כך גדול ולמדתי מהם המון בזמן יחסית קצר. יצא 

לי להכיר את @Daniel שעזר לי ללמוד המון לגבי שיווק בגוגל, פגשתי גם את @Miri שלימדה 
אותי המון על ההתחממות הגלובלית ועל ההשפעה שלה על המשך חיינו בעולם. ניהלתי 

שיחה מרתקת על פוליטיקה עם האחד והיחיד @Itay שיודע להסביר ולפשט את הנושאים 
הכי מבלבלים בתחום הגאו פוליטיקה. דיברתי גם על אופנה עם @Sapir שגרמה לי להבין 

שאני צריך לבקר בקניון עוד כמה פעמים טובות ושהצבעים אדום וירוק הם לא השילוב הכי 
מוצלח שיש. את השיחה האחרונה שלי בשבוע ניהלתי עם קבוצת אנשי תוכן מרתקים  

שלימדו אותי המון על יצירת ערוץ יוטיוב ועל הכוח המדהים שיש לזה בעידן הטכנולוגי של 
ימינו. הכנתי לכם סרטון קצר שיעזור לכם להבין איך גם אתם יכולים להשתמש באפליקציית 

Clubhouse וללמוד מאנשים שונים ומתחומים מגוונים. (קישור לסרטון) 

https://www.youtube.com/watch?v=hIBwYDWowuw
https://www.linkedin.com/groups/8872292/
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  עמוד עסקי
 הגדלת כמות חברי הקהילה

 שמעלים פוסטים באופן שוטף

5

 איך פריטי התוכן של החודש הקרוב יראו בעמוד העסקי

היי חברים, השבוע החלטתי להתנקם בכם. איך? החלטתי שגם לכם מגיע להתמכר בדיוק 
כמוני לאפליקציית Clubhouse המרתקת שלא הצלחתי להוריד ממנה את העיניים בכל 
הסופ״ש האחרון. צירפתי לכם סרטון מאוד פשוט וברור עם כל ההסברים איך תוכלו 

להתחיל את ההתמכרות החדשה שלכם. תלונות ומענות אתם יכולים לשלוח לי רק  דרך 
 .😈   Clubhouse

 לינק לדף העסקי

https://www.youtube.com/watch?v=hIBwYDWowuw
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 קהילת פייסבוק
 קהילה = הרגלים. שאנחנו נדאג
לייצר בקהילה בדמות פינות

6

 איך פריטי התוכן של החודש הקרוב יראו בקהילת הפייסבוק

  ?Clubhouse פוסט 1(פוסט מקדים שמטרתו לבדוק נכונות מצד הקהילה): היי לכולם, האם כבר יצא לכם להיכנס לאפליקציית

  Clubhouse פוסט 2: היי חברים, הכנתי סרטון שמסביר בצורה מפורטת איך נכנסים לאפליקציית

 לינק לקהילה

https://www.youtube.com/watch?v=hIBwYDWowuw
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 ווצאפ
 נייצר עבורך אחת לשבוע פוסט

 מושקע לחברים החדשים

7

 איך פריטי התוכן של החודש הקרוב יראו בווצאפ
היי חברים, השבוע הכנתי לכם סרטון קצר שיעזור לכם להתחבר לאפליקציית Clubhouse המדוברת. שווה להיכנס ולנסות. 

התמכרות מובטחת :)
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QUORA 
 ניסוח 4 תשובות לרשת

החברתית קווארה

8
Quoraלינק ל

 QUORAאיך פריטי התוכן של החודש הקרוב יראו ב
שאלה: איך משתמשים באפליקציית Clubhouse ולמה היא כל כך ויראלית? 

את השאלה על השימוש באפליקציית Clubhouse אני שומע המון בזמן האחרון ואני ללא ספק בטוח שהתשובה שלי פה תוכל 
לעזור גם לעוד רבים אחרים. את האמת שביליתי יותר מדי שעות באפליקציית Clubhouse, יותר נכון 38 שעות וחצי במהלך 

השבוע האחרון. אני בטוח שאבלה עוד הרבה בעתיד. אנסה להסביר כמה שיותר על הפלטפורמה, למה היא כל כך ממכרת, למה 
אין עדיין גרסת אנדרואיד, מה עושים שם ומהם הכללים הבלתי כתובים.  

1. מה עושים שם? Clubhouse היא פלטפורמה מבוססת קול. זה אדומר שאין וידאו, אין אפשרויות לטקסטים בין המשתמשים וכל 
מה שאתם יכולים לעשות זה להיכנס לתוך חדרים אשר נקראים Rooms שעוסקים בנושא מסויים. מי שמנהל את החדר ופתח אותו 

יכול להחליט אם לתת לכם זכות דיבור. זה קצת דומה לשידור רדיו או פודקאסט שאפשר להעלות אליו באונליין מאזינים. 

2. ממשק משתמש: מאד פשוט והוא נראה כך. למעלה אתם רואים את כותרת החדר וזה הנושא שמדברים עליו. מי שמופיע עם 
סימן * ירוקה הוא המגשר של החדר ומנהל אותו בפועל ורק האנשים האלה יכולים להחליט אם לתת לכם את זכות הדיבור. מי 

שלא מדובר כרגע שם את עצמו על מיוט וזה הסימן של המיקרופון. אם תלחצו על כפתור היד בצד ימין למטה, זה אומר 
שביקשתם את זכות הדיבור ותאלצו לחכות עד שזה יאושר. 

3. איך להפיק מקלאבהאוס הכי הרבה? תמצאו חדרים שמעניינים אתכם. הנה כמה דברים שאני עשיתי השבוע. הסכם שלום 
וירטואלי עם תושב ערב הסעודית, פגישה עם יזמי בינה מלאכותית מסן פרנסיסקו, בקבוק יין שנשלח אליי מצרפת במנוי חודשי, 

ודיון על מדיניות ביידן עם כתבת הניו יורק טיימס - אלו רק חלק מהחוויות שהיו לי השבוע ב-38 השעות שכיליתי באפליקציית 
קלאבהאוס. 

4. למה זה רק לאייפון? תכסיס שיווקי אפקטיבי מאד. זה נועד ליצור תחושת אקסקלוסיביות ויוקרה לפלטפורמה וזה אכן עובד 
ויוצר את ההייפ התקשורתי של הדרת אנדרואיד. זכרו שרוב המשתמשים הם כיום בארה״ב, ובארה״ב נתח השוק של אייפון הוא 
לאין שיעור יותר גבוה מאשר בישראל ובמקומות אחרים בעולם שנכבש על ידי אנדרואיד. בממוצע, משתמשי אייפון הם בזבזנים 

ועשירים יותר ולכן הוגי האפליקציה החליטו לכוון אותה רק לאייפוניסטים. יכול להיות שבעתיד יחוקקו חוקים נגד הדרת אנדרואיד 
 (:

5. איך מצטרפים? משיגים בעלות על אייפון, מורידים ו…. מחכים להזמנה של מישהו שיש לו. עוד דבר שנעשה כדי ליצור תחושת 
אקסקלוסיביות הוא שזו אפליקציה בהזמנה בלבד. כל משתמש יכול להזמין 2 משתמשים אחרים וכך הגדילה של האפליקציה 

היא מבוקר. אם תהיו נחמדים אולי אתן לכם בתגובות. 

6. מהם כללי הנימוס בתוך חדרים? אם נכנסתם לחדר קודם כל תקשיבו מה קורה בתוכו לפני שאתם מבקשים זכות דיבור. אם 
ביקשתם זכות דיבור, ונתנו לכם, שימו את עצמכם מיד על mute. ברגע שיתנו לכם לדבר, המגשרים יבקשו מכם להציג את 

עצמכם. עשו זאת בענייניות ובקצרה, אין שם סבלנות לשמוע במשך 20 דקות אתכם מדברים על עצמכם. נסו להתכנס למשפט 
וחצי וכשאתם מדברים תדברו על משהו שבאמת קשור לחדר. אם פתחתם חדר ואתם המגשרים, הקפידו לתת זכות דיבור בצורה 

מנומסת לאחרים ולהתערב אם העניינים יוצאים משליטה. הקפידו לא לקלל או להשתמש בשפה לא הולמת, יש חדרים מכל 
הסוגים אבל זה די לא מקובל באפליקציה. אל תקליטו תכנים מתוך השיחה, מה שעולה שם אמור להישאר שם. 

ועכשיו החלק השיווקי והכיפי של כל התוכן הזה. אסטרטגיית התוכן שלכם יכולה להיות שווה מיליונים, בין אם באמצעות 
Clubhouse או פלטפורמות דיגיטליות אחרות. את כל זה אני משתף בקורס אסטרטגיית התוכן, שהוא סדרת מפגשים בלייב ביחד 
איתי שבהם תלמדו איך לייצר אסטרטגיית תוכן לעסק שלכם, שתהיה שווה כסף. שתהיה שווה לידים. שתעבוד בשבילכם במקום 

שאתם רק תעבדו בשבילה. זה מועדון שאני מאד משקיע בכל מי שבא אליו, ביחד עם קבוצת פייסבוק סודית וסגורה, תשובות 
במענה למיילים ובתכל׳ס זה גם במחיר סופר-סופר משתלם, של 600 שקלים. אפשר להירשם באיזור הסדנאות באתר ושם גם 

יחכה לכם.ן סילבוס, כמובן.  

https://www.tochenist.com/workshop
https://www.quora.com/profile/Naor-Narkis
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 דוח גידול בנכסים
 בכמה הנכסים הדיגיטליים שלך

גדלו החודש?
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