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קהילות ,תמיד היו חשובות -אבל בתקופת הקורונה
הן הפכו להיות למשמעותיות יותר .החלטתי ליזום
פוסט עשיר שמביא לכם לכאן את הסיפור של כמה
קהילות מובילות עם שפיץ קטן (גדול) הן כולן מחוברות
לעסק ,לביזניס .המסמך אמור לייצר לכם גירוי,
השראה והבנה פרקטית מה הם הדברים החזקים
שאפשר לעשות בחיבור בין :אנשים ,טכנולוגיה,
עסקים ו"דבק" שהוא ה Glueהקהילתי.
בתוך המצגת ,החלטתי לשלב נשים מדהימות
וחכמות ,אשר מביאות לכאן דוגמאות משל עצמן  -על
מנת שהדיעות והכיוונים בסקירה תהיינה מגוונות.

Guilherme Santiago.

לפני שבכלל ארוץ עם הקייסים והתובנות מהקהילות ,חשוב לי
להתחיל בהמלצה על ספר אחד שקוראים לו  ,Tribesמדובר על ספר
שהוציא גורו השיווק סת' גודין אשר מתאר את עוצמת השבטיות ורעיון
המנהיגות סביב אנשים ,וסביב קהילות .הוא מתאר בצורה מדהימה
בעיני את הכוח של השבטיות ,שהוגבר משמעותית בשל האבולוציה
של דיגיטל ורשתות חברתיות בחיינו ...וגם מציג כיצד אותן התקהלויות,
שבטים שבטים  -יוצרים מובמנטים משני סדרי עולם .זה הכוח הטמון
בקהילה על פי גודין.
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ספוטיפי.
ספוטיפי היא קהילה ,כן כן ,יש בה מוזיקאים ,יוצרים ואמנים
שמהווים את כוח "ההתקהלות" שלה.
בקאן  2018שמעתי את המנכ"ל והיזם של החברהDaniel Ek
מספר כיצד בספוטיפי מספקים לאמנים גישה לדטה ,ועוזרים
להם להבין את המשתמשים .להקה מסויימת למשל לקחה את
הדטה ,ואת הדרך שבה אנשים מארגנים את הפלייליסטים
שלהם של הלהקה -ולפי כך קבעה את סדר השירים בהופעות
הפיזיות.
זה מציג לכם מעגל קסם של אמנים ,בחיבור לאנשים
ובאמצעות הדטה פיתוח המוצר המוזיקלי (במקרה זה
ההופעות) בצורה מנצחת -ממש כיצד המוצר "מתעצב" על פי
קהילת המשתמשים ומשפיע על קהילת היוצרים.
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קהילת החקלאים.
"מנסים לעזור למשק" זו
אפליקציה ישראלית אשר
מחברת בין צרכנים לקהילת
החלקאים .סטודנטים למדעי
המחשב שהתגייסו לטובת
החקלאים הישראלים ,ופיתחו
אפליקציה שמחברת בין אנשים
למשקי חקלאות.
בעיני ,זו דוגמא נפלאה ליצירת
"קונצורסיום" של עסקים קטנים
בתחום מסויים ,וחיבורם ישירות
אל הצרכנים עם הצד המסחרי.
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כזה אני רוצה.
אחת הדוגמאות החכמות ביותר בהן אני
נתקלתי בשילוב בין מותג וקהילה היא זו!
חברת האשראי "מקס" יצרה יחד עם
קהילת "כזה אני רוצה" מוצר (כרטיס
אשראי) שממש מבוסס קהילה ויושב על
הצורך של השבט ושל הנטוורק .הכרטיס
מאופיין לפי הצרכים הספציפיים של
האנשים שנמצאים בקהילה ומתמקדים
בקניות און ליין.
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גלובס ,עסק ישראלי.
המיזם הזה של גלובס בשיתוף עם בנק
הפועלים -מהווה בעיני את הקסם בין חיבור
קהילת מומחים (יועצים תותחים אחד אחד)
לקהילת העסקים שמשוועת לליווי ,מנטורינג
וחיזוקים במשבר הקורונה .שימו לב לשתי
קהילות במקביל שמתערבבות יחד -ובחיבור
הזה יוצרות מכפיל כוח ,שמביא בסופו של דבר
גם תעבורה טובה לגלובס  -שזו מהות העסקים
שלה.
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ג'ולט ,מקצועות העתיד.

רועי דויטש הוא יזם צעיר ומבריק שהבין משהו גרעיני ומהותי זאת הרבה
לפני הקורונה ,הוא הבין שאנשים צריכים "לרפרש" את היכולות שלהם ואת
הלמידה ,בעולם שבו העתיד מגיע על בסיס קבוע מהר יותר ממה שהיה
בעבר .זה אומר שכל אחד מאיתנו צריך להחזיק יכולות ושרירים חדשים! לכן,
רועי בנה את  Joltבית ספר למקצועות העתיד (שהופך להווה כל הזמן) .אני
חושבת שבבסיס הרעיון קיימת קהילה של הלומדים והמלמדים שנוצרת בתוך
הקמפוס הג'ולטי  -והיא לבד רכיב משמעותי שעוזר לאנשים להתפתח בעיסוק
הבלתי מתפשר בכישורים הרלוונטים ,שמתאפשרים בעיני רק בגלל
המחוברות הקהילתית כפיצ'ר מוביל במוצר.
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סיילספורס הבינו את העוצמה של הקהילה ,הם
דואגים לייצר קשר בין הלקוחות השונים של החברה-
לעודד אותם לשתף וללמד אחד את השני ,ואף בנו
פלטפורמה לימודית מדהימה שעוזרת לכל אלו
להתפתח באתגרים המורכבים של העולם הדיגיטלי.

החוכמה הגדולה ביותר של סיילספורס הייתה
בהבנה שאם עסק אחד יעזור לשני מתוך הקהילה ,זה
יהפוך לחלק מהיכולת של המוצר הבסיסי שלה .גם
סיילספורס ישראל לוקחת חלק ביצירת המרקם הזה-
ודואגת לחבר בין לקוחות ,לייצר כנסים של תוכן
ולעודד אנשים ללמוד באמצעות פלטפורמת המידע
המדהימה שברשותם( .מומלץ מאוד להוריד את
האפליקציה!  Trailheadזה שמה).

סיילספורס ישראל.
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אבא פגום.

את סער המהמם ה"פאונדר" של אבא פגום אני
מכירה אישית ,ובעיני זו אחת הקהילות החזקות
והמשמעותיות ביותר שיש בה אין סוף של חדשנות-
היא גם מאחדת "שבט" של אנשים עם משיכה אחת
ודבק משותף! וגם" ,אבא פגום" יודעים לעשות המון
שיתופי פעולה חכמים עם מותגים מסחריים...
כשהכל חושב חכם ,וקשור לגרעין הראשוני שבגללה
הקהילה קמה .שימו לב שיש להם כמה מודלים
עסקיים :חיבור חכם למותגים מסחריים ויצירת
סיפורים משותפים איתם (והדגש על סיפורים!) ,יצירת
מרצ'נדייז של הקהילה ,ואירועים שונים שהם בונים
בשביל להוריד את האון ליין לאוף ליין.
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וי וורק.
 WeWorkעוברת טלטלה ושינויים בימים אלו ,אבל
בעיני בבסיס הרעיון של ווי וורק  -טמון הקונספט
של מוצר מבוסס קהילה .הכוח של הפלטפורמה
הנדלנ"ית אינו מתחיל ונגמר בעובדה שאתם שוכרים
כיסא או משרדון -אלא בכך שאתם מקבלים גישה
עצומה לאנשים שמשלימים אתכם ,דומים לכם ,או
יכולים להועיל ברמה כזו או אחרת לעסקים שלכם.

הכוח של המותג הוא בכך שבמרכזו יושב פיצ'ר
הנטוורק -שיוצר את ה"נטוורק אפקט" ,זו אולי הסיבה
שבגללה אדם נוימן המייסד של הרעיון ,נטה לחשוב
שהוא חברת אינטרנט ולא חברת בניינים ומשרדים
(קצת ברצינות ,וקצת בציניות למי שלא הבין).
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וורדפרס.

וורדפרס מחזיקים בשתי קהילות -הראשונה ,המפתחים והשנייה -בעלי
האתרים (כמוני) -קהילת המפתחים שקשורה מעצם המקצועיות שלה
לפלטפורמה ,מייצרת כל הזמן אבולוציה ל"אקו סיסטם" של וודרפרס ובכך
מעצימה אותי כמשתמשת קצה ,ומאפשרת לי לשדרג כל הזמן את נוכחות
הבלוג שלי .החשיפה של המפתחים בתוך הפלטפורמה מאפשרת להם
לקבל עבודות נוספות ,ולוורדפרס עצמה לחזק את המוצר שלה ,לפתח אותו
כל הזמן ,זאת לא במבוסס המשאבים הישירים שלה.

.9

הדר :להיות מתולתלת זה לא רק מאפיין ביולוגי ,ומי כמוני יודעת את זה.
להיות מתולתלת זה לעבור עם השיעור שלך מערכת יחסים שהיא כמו רכבת
הרים .זה עוד פיתול בדימוי הגוף (כאילו אין לך מספיק) ,זה עוד בית ספר לקבלה
עצמית ,וזה ניסוי וטעייה אינסופיים של קרמים ושמפואים בניסיון לאלף את מה
שנועד להשתולל.
כשאוריין פז ,מתולתלת בעצמה ,הקימה את קהילת "מתולתלות" היא קיוותה
לתת מקום להתמודדויות האלה .היא עבדה אז בהייטק ולא העלתה על דעתה
שתהפוך יום אחד ליצרנית של מוצרי שיער .אבל הקהילה  -שהתגלתה כצורך
אמיתי וצמחה ל 80-אלף חברות וחברים  -גם חשפה חוסר גדול :למתולתלות אין
מוצרי שיער שמבינים את התלתלים כדרך חיים ונותנים לא רק פתרון נקודתי
לתלתל סורר ,אלא מענה לשגרה המורכבת של מתולתלות ולהתמודדות שהיא
הרבה מעבר לזה.
אחרי שנתיים שבהן היא משתפת את הקהילה בשלבי הפיתוח ונסייניות
מתולתלות מכל הארץ מנסות את הפורמולות בעצמן ומספרות לה מה עבד ומה
פחות  -השיקה אוריין קו מוצרי שיער שכל כולו מתוך הקהילה ובשבילה:
 .My Curly Wayההשקות הראשונות של המוצרים אזלו תוך כמה שעות והם
ממשיכים להימכר בהצלחה .הקהילה ממשיכה לתת את המענה הרחב ,ומוצרי
השיער משלימים אותה בעולם האמיתי.
שנים של הקשבה סבלנית ומסירות לקהל היעד שלה ,זיהוי ההזדמנות וים של
אומץ  -הפכו את אוריין ממנהלת קהילה ליצרנית מוצרי שיער מצליחה שיש לה גב
של קהילה ענקית מאחוריה.

קהילת "מתולתלות".

הדר ביסמוט ,בונה קהילות
בתוך ארגונים וסביבם
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דקלה מלמוד ,מחברת ומחוברת.
מומחית במיתוג וחיבורים בין
אנשים.

קהילת אוכלים את הראש.

דקלה :אנשים שאוהבים אוכל ,אוהבים אותו בכל הצורות ועם כל
החושים .אפילו חוש השמיעה ☺ קהילות "אוכלים את הראש" היא
אחת הקהילות הגדולות של אוהבי אוכל ,פודיז ,שפים ,בלוגרי אוכל,
בשלנים חובבים ,וגם של גרגרנים מקצוענים (כמוני) .הקהילה,
שהוקמה על ידי עיתון הארץ ומנוהלת על ידי רותם מימון שיתפה
לאורך כל ימי הקורונה  -פוסטים של מנות מיוחדות שאנשים מבשלים
בבית ופינות קבועות בהן חברי הקהילה מעלים את תבשילי השבת
שלהם .הקהילה יזמה גם תכנים שמאפשרים לרכוש ישירות
מחקלאים ויצרנים קטנים וכן פוסטים של סיוע קבוצתי לעסקים
קולנריים קטנים .בשבועות האחרונים הקהילה משתפת פעולה עם
קפה עלית בהשקת קפה חדש ,בשידורי לייב בהם מארחת אפרת אנזל
אנשי קולינריה לשיחה אישית על אוכל.
זו עוד דרך לייצר "מנות קטנות" של תוכן איכותי ,רלוונטי ומעניין,
שמחבר בין המותג לקהל המדויק וקולע בול לטעם של חברי הקהילה.
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דקלה מלמוד ,מחברת ומחוברת.
מומחית במיתוג וחיבורים בין
אנשים.

דקלה :אחד הדברים המאתגרים בקהילה הוא :איך לחבר את החיים
ברשת  On Lineלחיים האמיתיים  On Life -הינה דוגמא לפינה
שהתחילה ברשת ,סחפה אחריה קהילת עוקבים והתפתחה לחיים
האמיתיים .נועה רוזין ,אושיית קולינרייה ועיתונאית אוכל ,ובן זוגה
אריאל לייזגולד ,מסעדן ובעלים של ברים -ביקשו בזמן הקורונה
מהעוקבים באינסטגרם ,לצלם את ארון המשקאות שלהם ,והמליצו
להם על מתכון לקוקטייל ,על בסיס מה שיש בארון .את הקוקטיילים
שהכינו ,שיתפו העוקבים תחת ההאשטג #שתייתהמרפסות וצילמו את
עצמם עם הדרינק ביד במרפסת  -מה שייצר תחושה של קהילה של
מבודדים שמשתפים בכייף ביחד .את הרעיון הקטן והמקסים הזה,
הפכו נועה ואריאל לפינת ה#בידודרינק והעלו פינת וידיאו מצולמת
וסופר מושקעת של דרינק יומי .הפינה קיבלה הד ,צפיות ואפילו כתבה
בעיתון .בימים האחרונים ,כשנפתחו המסעדות הם הציעו לעוקבים
להגיע לאירוע #בידודרינק אמיתי בבר  .233ומה אתם חושבים שקרה?
תוך  12דקות המקומות לאירוע פשוט אזלו!
זה קייס מדהים שמראה כיצד מפתחים תוכן מדוייק שהופך למוצר ,דרך
צורך סופר רלוונטי (מי מאיתנו לא היה צריך איזה דרינק טוב בזמן
הקורונה?) ועושים קוקטייל מגניב בין החיבור של אנשים באונליין
לחיבור שלהם בעולם האמיתי.

ה#בידודרינק.

.12

מיכל צפיר  -אמנית החיים הבריאים

כל אחד יכול.

מיכל :לפני כשמונה שנים בער בי הצורך לשתף בדרך החיים שבחרתי ,אחרי שנים
של התנהלות כבדת משקל ודלת תנועה בעודי נושקת לגיל  ,40בחרתי בדרך
שמכבדת את הגוף ומפסיקה להתעלל בו .אף גוף תקשורת לא חשב שזה מספיק
מעניין ,ואני ,משתוקקת לחלוק "התפשרתי" על עמוד בפייסבוק שעד לאותו הרגע לא
ידעתי ממש מה זה (מודה ומתוודה) .וכך ,התחלתי לספר בכנות על הבחירה להניע את
הגוף ,להזין אותו בחומרי גלם איכותיים והתגובות החלו להגיע .אנשים רצו עוד מידע,
ועוד שיתוף ואני נענתי ...כעבור שנה ,קיבלתי שוב ושוב פניות להוציא ספר ,מי חשב
אז על ספר?? אני בכלל שחקנית וזמרת שבחרה לחיות בריא יותר ,סופרת? אני? בסופו
של דבר הלכתי על זה מבלי להבין יותר מידי  -שיתפתי בתהליך הכתיבה ,התלבטויות,
בהתרגשות מביקור בבית הדפוס -והקהל הרגיש שהספר הזה הוא של כולנו וזה באמת
היה די נכון ,ברגע שהספר הגיע מהדפוס העלתי פוסט והכרזתי שמי שירכוש את
הספר יקבל ממני הקדשה אישית  -וכך מצאתי את עצמי שלושה ימים חותמת
ו"מעיפה" את המהדורה הראשונה.
כשיצאתי לדרך לא תכננתי להוציא ספר ,כן בחרתי לנהל דיאלוג כן ואמיץ עם הקהל,
ללא תיווך של במאי ותפאורה ,אחרי שנים שבהם צוות שלם ניהל אותי החלטתי
לעשות "דיאטה" לצוות ,לצמצם את המשקל העודף ,ועל הדרך לצמצם את הפער בין
החיים שחייתי לחיים שרציתי .מאז הספקתי להוציא לאור ספר נוסף ,שלל מוצרים
בינהם קורס אינטרנטי ,להרצות בארץ ובעולם ...וכל הזמן לשמור על התקשורת ביני
לבין הקהל הנאמן ,זה שמלווה אותי ברגעים הטובים פחות והטובים יותר.
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מיכל :יוקאן אתר הקהילה השיתופי  1#בעולם לאנשים עם
מוגבלויות ובני משפחותיהם .ביוקאן מאמינים ששיתוף חוויות וידע
מכל העולם ,יכול להוות מקור השראה לאנשים עם מוגבלויות ובני
משפחותיהם ולשנות את חייהם כך שאף אחד לא ירגיש לבד.
החברות בקהילת יוקאן היא חינמית ומאפשרת לחברות וארגונים
מכל העולם להציג את שירותיהם ומוצריהם על הפלטפורמה,
באופן שמחבר בין צרכי הקהילה למוצרים ושירותים קונקרטיים
המציעים פתרונות לצרכנים המיוחדים.
יוקאן מציעה לחבריה ולשותפיה העסקיים:
• העצמה וחשיפה עצמית דרך הסיפורים האישיים של חברי
הקהילה.
• מוצרי מדף ,מוצרים מיוחדים לקהילה ישירות מהיצרנים
ומשווקים.
• יוקאן עבדה בשיתוף בנק הפועלים -על מאגר מידע ייחודי וכלי
חיפוש ראשון מסוגו בעולם ,שמאפשר לחברות מסחריות
וגופים להעלות ישירות לאתר באופן עצמאי ומהיר משרות
המיועדות רק לאנשים עם מוגבלויות.
• שירותים ,מידע וחיבור בין חברי הקהילה והארגונים השונים.
• עידוד ופיתוח חדשנות על בסיס יזמות וצרכים אמיתיים של
חברי הקהילה.

מיכל גאון אביחי -מומחית חווית לקוח
אנושית .ראש תחום Hospitality
Wellness & Care BDO

יוקאן.
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YOOO.
אריאלה דניאלי ,יועצת ומרצה לחדשנות.

אריאלה דניאלי :לרחלי קרוט ,אחת מבלוגריות המזון הנחשבות בארץ,
יש קהילה גדולה בפייסבוק בשם  Krutitשבה היא משתפת זיכרונות
וחוויות אותם היא "מטבלת" במתכונים טעימים ,נגישים ומחממים את
הלב והנשמה (אומרת מניסיון!) רחלי שמה לב לתופעה מעניינת שכל
פעם שהיא העלתה תמונה של משהו ,גם אם זה לא היה של אוכל (למשל
עציץ ,או פיג'מה) החברים בקבוצה שאלו אותה מאיפה זה.
בשלב כלשהו היא הפנתה אנשים לאתר ממנו היא רכשה את המוצרים
והם למחרת העלו תמונה של המוצר עם תיוג שלה .אז הבינה רחלי את
הפוטנציאל בפלטפורמה חדשה שאינה מערבת מתכונים והיא השיקה
את האתר  YOOO.CO.ILיחד עם עמודים בפייסבוק ואינסטגרם בהם היא
נותנת המלצות למגוון מוצרים .בחלק מהמקרים רחלי פונה לחברות,
ומקבלת הטבה ומתקשרת אותה בפלטפורמות .כמה זה עובד? אני
הושפעתי מזה וקניתי מיקסר של קיצ'ן אייד שכבר  Sold Out -פעמיים
בזכות ההפניות שלה .אז מה סוד הקסם? אמון ,קשר לקהילה ,מיקוד
בקהל המטרה וחווית לקוח.
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מיכל לוצקי ,סמנכ"לית הדיגיטל
והפיתוח העסקי גלובס.

חשבונית ירוק
חשבונית ירוקה.

מיכל :אנשים אוהבים אנשים ,הם אוהבים עצות של אנשים ,הם אוהבים לקנות עם
אנשים ,ואוהבים אינטראקציה עם אנשים אחרים .כל זה רק מחזק את המגמה
הקיימת מזה זמן של קהילות .אבל ככל שאני עוקבת אחרי קהילות אני רואה
שהמגמה של שילוב סחר בקהילה רק הולכת ומתגברת.

אחד הדברים המעניינים הוא המגמה המתגברת של חברות מסחריות אשר בונות
קהילות ,על מנת לשמר את הלקוחות ,לתת להם ערך שהוא מעבר ,וליצור חיבורים
ומכירות נוספות.
דוגמא נפלאה היא הקהילה שהקימו "חשבונית ירוקה" ,מדובר בחברה עסקית
להנפקת חשבוניות און ליין .לצורך פעילותה היא הקימה קהילה שרובה מורכבת
מעצמאיים שמשתמשים בשירות ,יצרה להם ניוזלטרים ,תכנים ,פודקאסטים
והרצאות.
לקהילה היא מקדמת פיצ'רים חדשים" ,אפסיילים" ויועצים בתחומים שונים שכותבים
תוכן ,מקבלים פרסומים ומובילה ככל הנראה גם רכישות נוספות לאותם יועצים.

בעיני ,הם מייצרים יופי של תכנים לעצמאיים ,משתפים אחד עם השני טיפים
ועוזרים .מדובר באחת משיטות השיווק הטובות ביותר שבהן נתקלתי בעת
האחרונה ,שווה להרשם ,יש שם מה ללמוד.
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גילי הייזלר ,מנכ"לית
קבוצת פרומרקט

גילי .2012 :שתי אימהות מנסות לקנות ביחד מוצר כדי להשיג הנחה .הן מצרפות עוד
חברות לקבוצה כדי לקבל הנחה גדולה יותר ומאז כדור השלג הזה התגלגל והפך למעצמה.
 .2020הקבוצה מונה מעל  200,000חברים ,והיא מקיימת כ 40ירידי מכירות ענקיים
בשנה .הקבוצה מממשת כל פעם מחדש את כוחה באמצעות חברים רבים שמצביעים
ברגליים ומסתערים על המדפים.
ירידי המכירות של הקהילה הם בעצם מכירות סודיות ,שלא מפורסמות בשום מקום למעט
בערוצי הקבוצה ,ועונים על הצורך של כל הצדדים ב Two-Sided-Marketמושלם:
קבוצת קונים עצומה שמחסלת את המלאי ליבואנים ,בתמורה להנחות ענק שלא ניתן לקבל
בשום מקום אחר .היום היבואנים כבר רודפים אחרי היזמיות כדי שתסכמנה להביא את קהל
הקונים הגדול הזה לתוך המחסנים שלהם...

ואל תתבלבלו ,כבר מזמן לא חברות בקבוצה רק אימהות ,אלא גם גברים רבים ,קהל צעיר -
ובכלל כל מי שרוצה להשיג מוצרים מבוקשים שבין  80%-60%הנחה .אני חושבת להציע
ליזמיות שם חדש לקבוצה העוצמתית הזו כדי שיתאים לכולם ☺

אמהות קונות ביחד.
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דקלה מלמוד ,מחברת ומחוברת.
מומחית במיתוג וחיבורים בין
אנשים.

דקלה :רוב השיחות עם החברים שלי היו מתחילות במשפט" :תגידי" ,את מכירה
מישהו ש...ותמיד איכשהו היה לי מישהו לחבר .ידעתי שאני טובה בלחבר בין
אנשים ,אבל מה בכלל אפשר לעשות עם קשרים?! לפני שלוש וחצי שנים החלטתי
שאני עורכת ארוחת ערב לחברים העצמאיים שלי ,שלא מכירים אחד את השני וככה
נולד המיזם החברתי " -החברים של דקלה" ,ארוחות שף שמחברות בין אנשים.
אחת לחודש אני מזמינה לארוחת שף ,חברים שלא מכירים זה את זה וגם לא יודעים
מי מגיע לערב ואני מחברת בינהם .אני מציגה את כל האנשים בתחילת הערב,
מסמנת להם איפה לשבת בשולחן ,מסבירה מי יושב לצידם וממליצה להם עם מי עוד
כדאי להם להתחבר בארוחה .בכל ארוחה אנחנו מארחים חבר עם סיפור חיים מעניין
שנותן לנו השראה ועל הכיסא החברתי מתארחת עמותה ואנחנו עוזרים לה עם
החיבורים והקשרים שלנו .אחרי כל ארוחה ,המשתתפים נכנסים לקהילה הסגורה של
"החברים של דקלה" ואני עורכת לקהילה :אירועים ,הופעות והרצאות ,כדי שיהיו להם
עוד הזדמנויות להכיר ולהפגש.
ולמרות שהמטרה של המיזם היא להפגיש אנשים בעולם האמיתי ,גם בקורונה ערכתי
לקהילה הסגורה בכל מוצ"ש שיחת סלון בזום ,בה אירחתי שני חברי קהילה ,לשיחה
על החיים בזמן קורונה .לצד הארוחות החברתיות שהן לא למטרות רווח ,בשנה
האחרונה אני עורכת גם ארוחות פרטיות לחברות וגופים עסקיים שרוצים לחבר בין
מנהלים ,לבנות ארגון בוגרים או ליצור קהילה פנים ארגונית ,דרך הפורמאט שיצרתי
לארוחות שמחברות בין אנשים .וככה נוצר לי מודל עסקי ,שעוזר לי להמשיך את
הפעילות החברתית והקהילתית של המיזם.

החברים של דקלה.
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המתכון לשינוי.

דקה לפני שאנחנו מסיימות את המצגת והסקירה אני רוצה לשתף אתכם בחוויה האישית
שלי ובקשר שלי לקהילה .לאורך שנים אני מתחזקת קשר עם קהילה מקצועית (שחלקה
הופכת גם לחברות אמיתית ואישית) ,ובמהלך השנים הללו למדתי המון מכל מי שנמצא
איתי בקשר .בשנת  2018החלטתי לכתוב ספר ,ומצאתי את עצמי משתפת את העוקבים
שלי בדרך שעשיתי  -תוך כדי כתיבת הדברים ,שלפתי פירורים מתוך הספר ושילבתי אותם
בתכנים על מנת לראות עד כמה התכנים רלוונטים.
אבא שלי ,הוא פרופסור לתיאטרון שכתב עשרות ספרים ,והוא אמר לי שאני חייבת להפיק
את הספר יחד עם הוצאת ספרים מוכרת -ואני עניתי לו (בעזות מצח שלא ברור מאיפה
הגיעה) שהספר שלי הוא מוצר מבוסס קהילה -והחיבור העמוק לאנשים שאני מכירה
לאורך שנים יבטיח את הצלחתו .וכך בדיוק קרה! מרגע השקת הספר המכירות פשוט היו -
משוגעות! אין דרך אחרת להגיד זאת ,וגם פה דאגתי לשתף את חברי הקהילה על התהליך,
הדרך ההצלחות והנסיינות שכרוכה בכל הפרויקט הזה .לכן ,בזכות הניסיון האישי אני גאה
להגיד שקהילה "לוקחת" על מו"ל גדול ככל שיהיה -כי האמון שנוצר ביני ובין האנשים
שעוקבים אחרי ,מהווה את הגשר הטוב ביותר למה שאני קוראת לו" :מהשראה למכירה".
https://zoharurian.com/book/

אני מקווה שנהנתם מהסקירה של הקהילות ,שייצרתי כאן יחד עם
נשים נוספות מהממות -כפי שאתם רואים הן הפכו לשותפות שלי
לדרך ...ולמיזמי תוכן גדולים ומשמעותיים כאלה ☺

Fernando Cobelo

The connection Between Communities & Businesses.
Lélie Lesage

