
  

  

  

  פרסום במועדון רוטריציבור ור אפיק יחסי "המדריך ליו

  

  של רוטרי ישראל יחידת התקשורת

למתג את רוטרי  ,2014-2015הרוטרי נגידת האזור לשנת , חזונה של מלי לויהיחידה קמה לאור 
גם מתוך ההבנה שהתהליך אינו תהליך . תקשורתיתישראל ולהביא את פעילותו הענפה לחשיפה 

החליטה הנגידה להרים את הכפפה הלא קלה הזו ולפעול ביתר שאת להטמעת תרבות , קל ומהיר
  .והארצית תקשורתית חדשה בין המועדונים לבין עצמם ובינם לבין התקשורת המקומית

  

  קידום פעילות הארגון

 כמו כתמסוב או ,רוטריה סיכת את ענודל כמו הפשוטמטלה  להיות היכול קידום פעילות הארגון
יגדל הסיכוי לביסוס  כך, רוטרי ומה יותר טוב ביןי הציבורש ככל. מקיף שיווק מסע לארגן

  . על ידי הצטרפותם של חברים איכותיים נוספים ולגדילתםהמועדונים 

  

  ? על פעילויותיו המועדון את לקדם ניתן איך

דיווח על הפרויקטים ועל האירועים הייחודיים של המועדונים יכולה ללכוד את תשומת הלב 
לקבלת תוצאות טובות לדיווחים  .ולהביא לתמיכה בפעילויות הנעשות בהם ואשר לה הם ראויים

  :להלן מספר עצות העשויות לסייע, בכלל ולחשיפה התקשורתית בפרט

  

  להכיר את המדיה התקשורתיתחשוב 

 את לקרואלכן חשוב . אליו הוא פונה קהלה הכיר אתל צריך ,לעיתונאי ידיעה הגשת לפני
לנושא אותו  מודעים ולהיות לחדשות להקשיב, העיתונים ואת אתרי האינטרנט המקומיים

עיתונאים ואמצעי מדיה רבים . ביותר אמצעי המדיה המתאים את לזהות כדי, מעוניינים לפרסם
ככל שהעניין רלוונטי לפעילות , חשוב להתחבר אליהן. נדות שונות ומגוונות'נוהגים לקדם אג

לפעילות הנעשית  םכדי לחשוף אות לבקר במועדון העיתונאים את להזמין ניתן ואף רצוי. המועדון
  :גםחשוב . בו ועל מנת להפגיש אותם עם החברים הפעילים

 נתמעודכ האות ולשמורהמקומית  תקשורתה אמצעי של רשימה ליצור.  

 או רוטרי מועדון על יותר ללמוד אותם לעודד; מקומיים עיתונאים עם יחסים מערכת לפתח 
  .ספציפי פרויקטעל 

 שאלותל ולצפותעל הדיווח  הפרטים את להכיר :להפצה ראוייםה דיווחים להעביר לעיתונאי 
  .אפשריות

 עם היווצרות הנושא המדווח מייד מידע חומר לשלוח.  

 תוקפני להיות מבלי, וידידותי עיקש, משכנע להיות.  

  

   לא מילה גסה, תקשורת

 רצוי לשלוח. קבוע קשר על חשוב לשמור עימו, מקומיה עיתונאיה עם יחסים מערכת פיתוח לאחר
, ואחרים התרמה אירועי, מועדוןשל ה יםעכשוויים או עתידי פרויקטיםבנוגע לתכוף מידע  אליו

  . כל דיווח הרלוונטי לחשיפה תקשורתיתו , סטודנטים חילופי קיומם של 

  ישראלרוטרי  –יחידת התקשורת 
Israel Unit Communications 

 Tel.    |moshedror@gmail.com 972-57-4867082' טל
 



  : לא לשכוח

 תוכן המדווח לאמצעי התקשורתכל ב ומדוע מתי, היכן, מה, מי -תשובות לשאלות  כלולל.  

 במקום, הודעת המייל בגוף אותו ולכלול אחד עמודל גודל הדיווח את להגביל; תמציתי להיות 
   .מצורף כקובץ אותו לשלוח

 ו בתחתית הידיעה המדווחתשל הקשר פרטי את ולכלול לתקשורת יגיב מי להחליט.   

 לאמצעי מדיה שונים. תמונה אחת שווה אלף מילים: עד כמה שניתן חזותית תקשורת כלולל ,
  .רצוי לשלוח תמונות שונות מאותו האירוע המדווח

 הדיווח לאחר פרסומו  אחר מעקב לבצע התקשורתאמצעי  את שכנעפעול לל)follow up.(   

  

   החשיפה קידום

אתם . על פעילויותיהם רוטריחשיפתם של מועדוני ה את לקדם כדי לא מעטות דרכים קיימות
חשוב להציג אתר ? למה לא להזמין אליה את הקהל הרחב? מקיימים הרצאה מעניינת לחברים

בפורומים  להשתלב ;פעילו פתוח בפייסבוק דף לנהל ;בעל חזות ראויה ומידע עדכניאינטרנט 
לערוך תחרויות צילום באמצעות ; שונים בהם מתנהלים דיונים הרלוונטיים למועדון

    . You Tubeלפתוח עבור המועדון חשבון טוויטר וחשבון ; "אינסטגרם"ה

ראשי הרשויות המקומיות הם חברי כבוד (נצלו את קשרי המועדון עם הרשות המקומית 
צרו קשר עם דובר הרשות ונסו להיעזר בו להעברת דיווחים באמצעות פרסומי . )במועדונים

חלקם (לחלק מן הרשויות קיים ערוץ טלוויזיה קהילתית שניתן לשתף עימו פעולה . הרשות
נסו לפרסם את ). אך רובם עושים שימוש בשידורים חוזרים רבים, סובלים מרייטינג נמוך

  . היכולים לעמוד לשירותכם ללא תשלום, הרשות המקומית המועדון שלכם מעל שלטי החוצות של

  

  "הב לי סיפור"

עדיף כמובן (אחד לפחות  חודשי דיווחלדאוג ל נקראים, יושבי ראש אפיק יחסי הציבור במועדונים
תוכניות , הרצאות שהתקיימו או עתידות להתקיים בו, בנוגע לפעילות שנעשתה במועדון) יותר

של ראש היושבי  לבנות בעצה אחת עםהדיווח מומלץ את . דבר מעניין אחרוכל  – בתכנוןבביצוע ו
ר אפיק יחסי "ליום דווח כל אחד מהמבה  – "הב לי סיפור" מטלתתחת , האפיקים במועדונים
  .בתחומו ותוכניות על פעילות, הציבור של המועדון

  

  ? הבא הצעד אז מה

או באתרי אינטרנט ולשמוע אודותיו מעל גלי  בעיתון נושל המועדון של השם את לראות מרגש זה
 רוטרי על לדיווחים שנמסרו לפרסום ואשר זכו לחשיפה תקשורתית יםמודע להיות חשוב .האתר

  . בכך שסייע למי להודותולא לשכוח 

  

  תקשורתי משבר ניהול

, על המועדון או על מי מחבריו רגישים נושאיםשצצים להם  ייתכן, מכך להימנע שמנסים ככל
 עם לתקשר והמוכנות הכנות תמידחשובה ביותר , בהתייחס אליהם. המגיעים לאמצעי התקשורת

 שיחה טוןעל תוך שמירה , מידע אמין ומדויקצריך למסור . לשעראסור , בשיחות איתם. כתבים
  . חיוביו ניטראלי

יחסי ציבור אפיק ר "יו, ניתן ליצור קשר עם משה דרור, מיידית לב תשומת צריכיםהמ למצבים
  .057-4867082' בטל ,ופרסום

  



  ותמיכה עזרה

אתר ייעודי למועדונים גם את אתר האינטרנט החדש של רוטרי ישראל והשיקה  יחידת התקשורת
, ישןמועדון אתר  של שדרוגובניית אתר חדש למועדון או  ,לכן. לכל מועדון ומועדון פולהניתן לשכ

 ).054-2124105' בטל, אלון בנדטאצל מר  והדרכהפרטים (! זאתנצלו  –פשוטה כיום פעולה  םהינ

, להעברת מסרים לכלל חברי רוטרי ישראל )News Letter(היחידה עיתון רשת  מנהלת, בנוסף
נצלו פלטפורמה זו להעברת פעילויות בולטות ). גם באמצעות הסמרטפונים(ישירות למייל 

  !במועדוניכם

  

יחידת . באמצעי המדיה בכל דרך אפשרית המועדון על חבריושימו דגש לחשיפת  –והעיקר 

  moshedror@gmail.com  במייל – התקשורת עומדת לשירותכם לכל עצה ועזרה

  

  

  !בהצלחה - לכל העושים במלאכה

  

 

  :בעלי תפקידים ביחידת התקשורת ודרכי התקשרות עימם

  מועדון אשדוד  057-4867082    ר אפיק יחסי ציבור ופרסום"יו – משה דרור

  מועדון באר שבע  054-2124105  מועדוני אתר אינטרנט לניהולהדרכה  – אלון בנדט

  מועדון בת חפר  052-2613147    האינטרנט רוטרי ישראלאתר  – מרסיה פורת

  כרמלמועדון   050-7520292    אנגליתשפה הב רוטרי פרסומי – יוסי שרגיל

  בילוייםהון גדרה מועד  052-8384889        כנסיםסיקור  – נירה דנגור

  מועדון דלית אל כרמל  052-3156705      "אינסטגרם"הניהול  – אדם בהבה

  )?(מועדון   052-5530602  דף הפייסבוק הארגוני הפתוחניהול  – עוז-שלמה גל

 )?(מועדון   052-6507343      חומרים לפרסוםריכוז  – אמיר אורן


