
יום המשפחהעירוני במסגרתקמפיין הסברה 



מי אנחנו 
:על הגרעין

.  אנחנו הורים לילדים בגילאים שונים ומגוון מוגבלויות•
.התחלנו בתכנית הכשרה מטעם הרווחה וממשיכות כקבוצת גרעין עצמאית•
.כשנתיים וחציאנחנו פועלות •

:על הקהילה
שכוללת בתוכה  , למספר התושביםגדולה יחסית בגבעתיים קיימת קהילה •

בכלל זה גם מתמודדים עם  )לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים משפחות 
(.  בעיות נפשיות וחולים

עם  הצלחנו לגייס טבעי את החלק הארי שנוכח במדיות הדיגיטליות באופן •
הגרעין לפני כשנתיים אך עדיין היה צורך ממשי להגדיל את כמות  הקמת 

.  'מותג'ולהטמיע את ההמשתמשים 
הפייסבוקוהן בקבוצת הווטסאפהן בקבוצת , הנוכחותהקמפיין גדלה מאז •

חדשיםנרשמו מאות אנשים הקהילה בפייסבוק כמו כן בדף , 45%-בכ, הסגורה
שמראה על העלאת  מה , ד"לצמיקשורים העיר שאינם בהכרח מתושבי 

.לנושאהכללית המודעות 



הצטרפות והעלאת מודעות לקיומה של  לעידוד , במסגרת אירועי יום המשפחה העירונייםקמפיין 
.הקהילה המיוחדת בגבעתיים

תיאור הפרויקט

יעד/מטרה

חיבור הקהילה שלנו אל ההתרחשות  חשיפת קיומה של הקבוצה והקהילה למי שלא מכיר ו
.העירונית הכללית

.  מעגל החברים אחרי שהגענו לכמות סטטיתהגדלת 

שותפים

.של עיריית גבעתייםופירסוםמחלקת דוברות הסברה 

קהל יעד ואמצעי חשיפה

,  חוצות בפורמטים שונים כולל שילוט דיגיטלישלטי כלל תושבי גבעתיים והסביבה באמצעות 
.הוצאנו פלאייריםבמקביל . המקומימודעות בעיתון 

משך זמן העבודה על הפרויקט

.כ לקח להפיק את הקמפיין כשבועיים מתחילת העבודה"סה
.ניצול חלון הזדמנויות ושיח פתוח ופורה עם המחלקה הוביל לאפשרות הזאת

יעד ותוצאות

45%-הגדיל את נוכחות הקהילה במדיות השונות בהקמפיין 

עלויות ותקציב

.  העלויות היו גבוהות אך לא נתנו על זה את הדעת
.כל נושא התקציב לא ענין אותנו מהרגע שקיבלנו אור ירוק מהמחלקה

המשכיות

-לא סוכם במפורש שקמפיין כזה יחזור על עצמו בפורמט הספציפי הזה
שבוע המודעות הוא המשך המומנטום  -הפרויקט הבא שלנו אך 

.איפשרשהקמפיין 



שלטי חוצות בפורמטים שונים

שילוט דיגיטלימקומון

םפלייריחלוקת

עמדת צילום לכלל התושבים ברחבת הקניון



".עושים לנו טובה"ניהול וביצוע מקצועי ולא בדרך של 1.

גם המאשרים וגם  , הגורמיםכלפגישה אחת עם 2.

גובשו  , וצעו רעיונותהפורה בו שיח אפשרה ,  המקצועיים

וזריקת " טלפון שבור"החלטות וניתנו האישורים ללא מצבי 

.אחריות בין גורמים

.ביננוובעיקר גם חלוקת תפקידים ברורה גם ברשות 3.

ההתגייסות של המשפחות להצטלם לפלאייר נתנה תחושה  4.

.שיתופית ומעצימה

נקודות לשימור–? מה הלך טוב



בפיילוט ולא כחלק מתוכנית שנתית העירייה כמו התנהלות 1.

.מתוכננת מראש

בלעדית שלנו ובהתנדבות של הורה  היתההפקת הפלאייר 2.

י גרפיקאית הרשות וכחלק "גרפיקאי מהקהילה ולא ע

.מהנראות העירונית

נקודות לשיפור



עם הרשות מאפשר חיבור אישי  ההורים שיתוף פעולה של •

, הרשותבתוך , שגריריםואינטימי עם עובדי הרשות ומייצר 

.הקהילהשמקדמים את האינטרסים של 

הוא לאו  לדרך הנכון להיות שותף התפקיד בעל /הפרסונה•

יחסי איתוחשוב לאתר אותו ולנהל ". המנהל החשוב"דווקא 

.  עבודה טובים

תודה מיד אלא לעברנו ולהגיד על כל פרור שנזרק לא לעוט •

המשאבים  באחריותנו לנקוט עמדה ביקורתית ולחשוב איך 

.באותה נקודת זמןשניתנים לנו משרתים את הקהילה 

סיכום ומסקנות



תודה רבה


