
 :גיצהל האג ב"טהלה ןעמל הדוגאה לש לטיגידה תקלחמ

 !תימוקמ הליהקל רצוקמה הידמה ךירדמ

 תותשרב ךלש תימוקמה תונגראתהה תא גיצהל ךל עייסל דעונ אבה ךמסמה ,ה.רקי ה.ליעפ
 .תויתרבחה

 :תומרופטלפה ינייפאמ
 רתוי רגובה להקה הב אצמנ ,יפרג םגו ילולימ ןכות לע תססובמה המרופטלפ – קובסייפ •

 ,רתוי םיקומע םירסמ ,םישמתשמ ןיב תיבמופ היצקארטניא רתוי תרשפאמ .)הלעמו 24(
 םיקניל ףוריצ

 "feed"ל ףסונב .םירצק םיטסקט לעו יפרג ןכות לע תססובמה המרופטלפ – םרגטסניא •
 תועש 24 ךות םלענש יכנא ןכות – ירוטסה ונשי ,םיטסופכ תולעומש תונומתהמ בכרומש
 תורשפא ןיא .שלוגה םע היצקארטניא תריציל םינוש םיטנמלא וב בלשמ .ותעפוה עגרמ
 .תינוויכ וד אלא תיבמופ תוחפ איה ת.שלוגה םע היצקארטניאהו ,םיקניל םוסרפל

o םיטסופ תודימ:  
§ Feed – 1080X1080 םילסקיפ 
§ Story – 1920X1080 םילסקיפ 

 :קובסייפב יביטקפא טסופ
 םורגלו תשלוג וא שלוג ףא רידהל אל ידכ :ןתינש המכ דע תירדגמ אל הפשב ושמתשה •

 .טסקטב תירדגמ היינפמ ןתינש המכ דע ענמהל ףידע .הרישי היינפו בוריק לש השוחת
 יאדכ הרירב ןיאב .םיבר ןושאר ףוג וא יוויצ ןושלב ,הלועפ תומש ,ינש ףוגב תונפל ןתינ
 טסופ .םהינש תא הלילכמכ הדוקנ םע בותכל וא םירדגמה ינש לש םילעפב שמתשהל
  http://bit.ly/2Oxd8w3 :הזה רשקהב הלועמ

 רופחל םוקמה אל הז ,הלבגה אלל בותכל תרשפאמ קובסייפש ףא לע – דיחי רסמ •
 גד לשמ תוחפ ,תוינש 3כ אוה ונלש רודה לש בשקה חווטש םיארמ םירקחמ .ת.ארוקל
 ןתינ !דחא רסמ טסופ לכל ודחיי .הלחתהה לע בלה תמושת תא סופתל הווש זא ,בהז
 .ופוסבו ומצע טסופב בוש וילע רוגסלו ,טרפל ןכמ רחאלו הנותחתה הרושב חותפל

 לועפל ךיא תעדל ילב ן.םכלש רסמה םע תארוקה תא וריאשת לא – הלועפל האירק •
 וארק" "!תוליעפ ומשרה" "!יילא ופרטצה" :הלועפל האירקב טסופה תא ומייס !ויתובקעב
 ."ףרוצמה קנילב דוע

 לש בלה תמושת תא סופתל השק דואמ ,דיפב תיפוסניאה הלילגב – הנומתב שומיש •
 ת.שלוגל םורגת ןיעה תא ךושמתש תטלוב הנומת ,ףולחל לק טסקט לע דועב .ת.שלוגה
  .רבודמ המב ןיבהלו טסקטה תא אורקל ול םורגת םג ,חלצומ הנומתב רסמה םאו ,רוצעל



  

 

 :תונומתב שומישל עגונב םיפיט המכ
o היצקילפאה – טסקט םע םיממהמ םי'גמיא רצייל ידכ פושוטופ תובייח אל 

Canva יצבק הילא תולעהל וליפא רשפא .תניוצמ הדובע השועו תימניח איה 
PNG )לכהו ,הנומתה יבג לע םישלו הליהקה וגול ומכ )עקר אלל "םיפוקש" םיצבק 

 .ןופאלפהמ
o ךושמל תורזועש יללכ רסמ םע תונומת ליבשב קוטסרטאשל יונמ תובייח אל 

 תתל וחכשת לא קרו freepik, pexels, pixabay ומב םירתאב ושפח :דבל תמושת
 .רצויל טידרק

 .תושעל וילעש תחא הלועפל ותוא ודקמ ,םיקנילב ת.ארוקה תא וסימע לא – דחא קניל •
 םיכורא םיקנילמ ענמהל ידכב /https://bitly.com רתאב רצקל ןתינ םיקנילה תא
 .םירעוכמו

 
 תושלוג רתוי רוצעל הטונ אוה !הנומתלמ ההובג רתוי הברה תוברועמ ואדיול :ואדיוב שומיש
 םנשי ,וידוטסב תיעוצקמ המלצמב םלוצמ תויהל בייח אל שממ ואדיו .יביטקפא רתוי תויהלו
 הברה דבוע ת.מלוצמה לש תיעבט הביבסב יפלסב םלוצמה ישיא ואדיו אקוודש םיארמש םירקחמ
 .עצקוהמ ואדיומ בוט רתוי
 

  ,החלצהב ןומה
 ירוגז ירמא


