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שלום וברכה, 

את  להגדיל  ורוצה  במוסד שהקמת  מעוניין להשקיע  כנראה שאתה  אליך  הגיע  הזה  אם המדריך 
פעילות העמותה שלך, עם קצת הכוונה תלמד איך לעשות זאת בצורה הנכונה.

אני כאן כדי לתת לך את הכלים כדי שתוכל לעשות זאת בצורה טובה ויעילה. לעזור לך להגשים את 
החזון שלך, ולסייע לצוות שלך להרים קמפיין התרמה טוב ונכון שיוציא אתכם מבעיות תזרים או לעזור 

לכם לפתח את הפעילות שלכם לעוד אגפים ומסגרות.
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אחרי שנפגשתי עם עשרות מנהלי מוסדות, לקחתי חלק בהצלת ארגונים מקריסה טוטלית רגעים 
הרגשתי  אינטרנטיים,  וקמפיינים  התרמה  ערבי  לעשרות  מייעצת  מוועדה  חלק  והייתי  משבר  לפני 

שקיים בלבול גדול מאד אצל המנהלים בכל מה שקשור לסרט בכלל ולסרטי התרמה בפרט.

ומכיוון שהכלי הזה הוא כלי חשוב מאד, בפרט בעידן הנוכחי בו כולם חייבים למצוא לעצמם נוכחות 
ברשת הדיגיטלית, אני רוצה להציג בפניך את המודל שיצרתי בס"ד ליצירת סרט טוב שבעזרת ה' יגשים 

לך את החלום!

(הפרק הבא הוא פרק אחד מתוך הספר הדיגיטלי המלא שלי הנמצא כעת בשלבי עריכה סופיים, בעז"ה 

לאחר השלמת הספר, אשלח לך אותו).
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סרט הוא כלי המסייע לכם להגשים את המטרות אליהם אתם רוצים להגיע. כדי ליצור סרט טוב, 
המטרה צריכה להיות מוגדרת מראש. 'להרוויח כסף' לא יכול להיחשב כמטרה. מה שכן נחשב למטרה 
זה: חיבור של הצופים בסרט לפעילות העמותה והמוסד שלך, הגברת מודעות הצופה לערכים עליהם 
מטרות  הן  האלו  החשובים  במעשים  שלו  החברים  את  לשתף  שלו  והרצון  שלך,  העשייה  מושתתת 

ראשיות שיוצרות מעגל שבסופו של תהליך מביא תוצאות.

הסרט בכללותו וכל המרכיבים שבונים סרט טוב, כמו כל התכנים והמסרים שעוברים בסרט, כולם 
נגזרים מדבר אחד, מהתוצאה אותה נרצה להשיג על ידי הסרט. 

25% בגובה  לכן נשתדל להגדיר בצורה מספרית את היעד אליו נרצה להגיע. לדוגמה: עלייה של 
התרומה מתורמים קבועים/ גיוס 1000 הוראות קבע חדשות מתורמים פוטנציאליים/ אירוע התרמה 

מטרה, יעד, ערך.

שיכניס 2,000,000 ש"ח מ500 תורמים בפריסה של שנה, או שהתוצאה אליה אנחנו מתכוונים להגיע 
ע"י הסרט זה הכרה של הצופה בפעילות החשובה שלנו.

השפה של הסרט והתוכן שלו מתבססים על הערכים החשובים של המוסד או העמותה, הם אלו המ־
וזו הסיבה בגללה מישהו הקים את הארגון או את  שקפים אותך ואת הייחודיות של העמותה שלך, 
העמותה הזו וערכים אלו הם גם הגורמים לכך שהפעילות לא תיפסק. לדוגמה ארגון המתמקד בהצלת 
חיים כחלק עיקרי מהפעילות שלו לא ישתמש בערכים של: 'אמינות' ו'הכלה', אלו לא הערכים החשו־

בים של הארגון. שימוש בערכים כמו: 'משמעות החיים' ו'מימד הזמן', הם ליבת הפעילות של הארגון, 
וזו הסיבה שהארגון הוקם וזה גם המניע היומיומי לעשייה. ערכים אלו יהיו חלק מהסיפור של הארגון.
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אני בטוח שאם הגעת לכאן, אתה ודאי שואל את עצמך, אז איזה סרט אני צריך? מה מתאים לארגון 
שלי? מה הכי טוב לאירוע ההתרמה שאני עומד לערוך או מה מתאים לעמותה שלי?

להגיע,  חותרים  אנחנו  אליו  היעד  יחד עם אפיון קהל  גם התוצאה  ואיתה  ברור שהגדרת המטרה 
יעניקו לך מידע לגבי סוג הסרט שאתה צריך. בואו נכיר כמה סוגי סרטים:

אז איזה סרט אני צריך? 6



סרט תדמית- הוא סרט המספר את הסיפור של העמותה, הארגון או העסק, נוגע בערכים המשמעו־
תיים ומדבר על הייחודיות שלכם, במה אתם שונים מהמתחרים הפעילים שלכם. 

למקום  הבאים  ואנשים  העמותה  עובדי  כנסים,  הבית,  אתר  מטרות:  למגוון  משמש  תדמית  סרט 
הפנים  את  בפניהם  ויציג  במקום  השוררת  לאווירה  אותם  יכניס  הסרט  הפעילות,  מאופי  להתרשם 
היפות של הארגון. הצופה ירגיש שהוא נמצא בליבת פעילות הארגון/ תהיה לו תחושה שהוא נמצא 

בתוך 'בית המדרש' מוקף כולו בלומדים.

מה שסרט טוב יכול לעשות, שום דבר אחר לא יכול לעשות! סרט מכניס את הצופה לאוירה ובמקום 
הברוכה  העשייה  ואת  הפעילות  את  אליו  מביאים  אנחנו  שלנו  הפעילות  לבסיס  אלינו  אותו  להביא 

שלנו.
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סרט התרמה- הוא סרט שתכליתו להניע לפעולת התרמה מיידית, הסיפור בו תמיד יגע ברגש חזק 
ויגרום לחיבור אמיתי ולתחושת מחוייבות להירתם כאן ועכשיו. הסרט יפעיל את הרגש  ויסביר לקהל 

הצופה מדוע ולמה הם חייבים להיות שותפים בפעילות החשובה שלך.

סרטי התרמה משמשים ככוח מרכזי באירועי התרמה ויוצרים את ההנעה לפעולה האחרונה לפני 
שלב התרומות. בנוסף, הם מלווים קמפייני התרמות דיגטליים בפלטפורמות השונות ומופצים לפני הק־

מפיין ובמהלכו.

אורך של סרט כזה נע בין דקה בודדת לדקות ספורות, הוא תמיד יהיה קצר, חד, ממוקד ותכליתי.
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סרט עדויות/ המלצות- הוא סרט עם הוכחה חברתית המייצר הבטחה וסיבה להאמין בארגון ובעמו־
תה. כאשר אנשים משתפים בחוויה האישית שלהם נוצרת השפעה חזקה מאד על כל מי שרואה את 

הסרט.

זה בעצם מכירה בצורה עקיפה של: בואו תראו מה הם אומרים עלינו ואיך הם נעזרו בנו. סרט עדויות 
הוא כלי בסיסי בשיווק וניתן לראות אתרים רבים המשלבים בדף הבית שלהם סרטי עדויות מהנתמ־

כים בארגון, או של תורמים היכולים להעיד שבזכות התרומה שלהם למוסד הם זכו לסייעתא דשמיא 
מיוחדת.
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אני שמח לשתף אותך במודל שבניתי לאחר 
וערבי  מגביות  של  וניתוח  מחקר  שעות  עשרות 
שלבים  מ4  הבנוי  מודל  שהצליחו.  התרמה 

מדויקים המביאים לתוצאות מנצחות! 

הרחבה ופירוט על המודל יופיעו בס"ד בספר 
המלא (הבטחתי משהו:).

4 הצעדים לוידאו מנצח 10



11

רגע לפני הסוף, רציתי לומר לך באופן אישי שאני מעריך ומחזיק אצבעות למנהלי עמותות, מוסדות 
וארגונים העושים ימים ולילות למען הכלל.

ובגלל הערכה הגדולה שלי כלפיך אני מעניק לך חצי שעת ייעוץ חינם, עלי! חצי שעה שבה נדון יחד 
בסרט שהכי מתאים לך ולפעילות שלך ושבס"ד יביא לך תוצאות מנצחות!

בידידות ובברכה
פנחס מושקוביץ 

052-7146148

 p@govideo.co.il :נ.ב. אם יש לך שאלות, אתה יותר ממוזמן לכתוב לי אותן למייל

הכרנו? כדאי שנהיה בקשר...




