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האינטרנט כמנוף קהילתי
בשנים האחרונות הפך אתר האינטרנט לכלי בסיסי בחיי היומיום שלנו כאנשים פרטיים.
היעוד של האתר החדש הוא להפוך את האינטרנט מעבר לשימוש האישי לכלי אקטיבי חי ונושם שישרת את
הרצונות  ,הצרכים והמטרות של הקיבוץ ותושביו ,ניהול חיי קהילה  ONLINEולהיות תמיד מחוברים .השימוש
בכלים המגוונים מאפשר להפיץ מידע רב בקלות וביעילות ,מידע קבוע לצד מידע שוטף ,העברת מסרים חשובים
בזמן אמת ,לוחות זמנים ,סקרים ועוד'.
אתרי קהילות מחליפים חלקית את לוחות המודעות ,רשימות תפוצה ועלונים ומפנים את
"חזית המקרר" לתמונות המשפחה ופנקסי הזמנות מהמרכול.
האתר שלנו הוא אתר דינאמי .התכנים שלו יתעדכנו בתדירות גבוהה ע"י מערכת האתר
וגם חברים ותושבים יוכלו להכנס למדורים שונים להפצת מידע ושימושים שונים.
האתר הקהילתי מאפשר לכל תושב לבטא את כישורי היצירתיות שלו בתחום התוכן כגון:
תיעוד חוויות אישיות ומשותפות של הקהילה ,תמונות של ילדים ודמויות בקיבוץ ,קליפים של חגי הקיבוץ ,אירועי
תרבות ,טיולים,ספורט ועוד' וכן להביע את עמדתו על כל מה שקורה בקהילה.
"אתר הקיבוץ אינו רק מדיה – הוא חלק מהחיים" הוא פותח שלל אפשרויות של שיתוף ומעורבות בפני כולנו
.הוא מעצים את תחושת היחד הקהילתית וככזה בשבילנו הוא "מדורת השבט".
לאתר שני אזורים
דף חיצוני ייצוגי פתוח לגולשי הקהל הרחב ,שמלבד היותו כרטיס הביקור ותעודת הזהות שלנו משמש גם כלי
פרסומי  /שיווקי לקידום העסקים ,התיירות והיזמויות בקהילה.
דף פנימי אתר הקהילה המשרת את חברי הקיבוץ ותושביו ,חסוי ומוגן באמצעות סיסמה.

טיפים והנחיות
בדף הפנימי – אתר הקהילה בתפריט "מדורים פתוחים"
תמצאו את רשימת המדורים שאליהם אתם יכולים להכנס ולהוסיף תכנים וחומר פרסומי.

מערכת האתר
צוות היגוי :ורד בר סמך – ענת רייס – רונית שוורץ – מרים כורם – מיקי קציר – אלון דגן – אורי לבנה
עיצוב ועריכה גראפית של תמונת כותרת האתר ,כרזות  /באנרים והדפים הפרסומיים :מרים כורם
איסוף חומר ועריכה לשונית :אורי לבנה
הכנסת חומר לאתר :הילי שוורץ
האתר נבנה ומופעל ע"י מגוון אפקט
גלישה פורייה ומוצלחת
צוות האתר

