
איך לכתוב פוסט 
של 200 לייקים?

לר  מי סמדר  מאת 
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אני שמחה
ששאלת!

 אני יודעת שיש אנשים שמתביישים בזה, אבל כולנו כמהים ללייקים רבים ואף אחד לא רוצה להישאר עם
לייק אחד…. מאמא.

 
זה בסה"כ טבעי וגם הגיוני - השקענו, כתבנו, התגברנו על חששות ופחדים ופרסמנו - בא לנו שזה יגיע

לאנשים, שזה יגע באנשים. ובא לנו לקבל גל חוזר של אנרגיה - אהבה, הודיה, עניין.
 

כתיבה ללא תגובה זה דבר מתסכל, ולאורך זמן סביר להניח שהוא ירפה את ידינו ונפסיק לכתוב - וחבל. 
בין אתם אתן מקדמות את העסק שלכן, את האומנות שלכן או את המסר שלכן - אתן רוצות אוזניים קשובות.

 
מבחינה עסקית - כתיבה מגנטית היא נכס. לאורך זמן את יכולה ליצור סביבך קהל שמכיר, מוקיר וסומך

עליך, קהל שישמח לרכוש ממך, מבלי שתוציאי שקל על פרסום ממומן. 
במועדון הלביאות אנחנו קוראות לזה - "ספירלה של השפעה ושפע". 

 
מבחינה רגשית - כתיבה שנוגעת, מעוררת שיח, מעשירה את חיי הקוראים - יוצרת מערכת יחסים בינך לבין

הקהל שלך. זה יכול להפוך לקשר משמעותי, תומך, ובונה עבורך.
 

במדריך הזה תקבלי 5 עקרונות שיסייעו לך לכתוב פוסטים מגנטיים, מרתקים ומשפיעים שיעשו לאנשים
חשק ללחוץ על הלייק.

 

איך אני יודעת איך כותבים פוסט מגנטי?

 הי, אני סמדר מילר, מייסדת מכללת מילר ומועדון
הלביאות. יש לי מעל 16,000 חברים ועוקבים בפייסבוק,

ועוד כמעט 12,000 חברות בקהילת "השנה אני עושה
כסף". 

כתיבה בפייסבוק היא מנוע מרכזי בעסק שלי, ונדיר
שאני מוציאה כסף על שיווק. לגבי הלייקים - את מוזמנת

להציץ בפרופיל שלי ולראות, שפוסטים עם מעל ל-200
לייקים הם עניין שבשגרה עבורי. (וזה עדיין מרגש,

משמח ולא מובן מאליו בכל פעם מחדש!)
 

טוב, הנה אנחנו מתחילות:
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5 העקרונות
לכתיבת פוסט מגנטי:

אנשים לא עושים לייק לפוסט שהם לא רואים

אנשים עושים לייק כשיש להם "דחף-לייק"

אנשים נמשכים לאריזות מעניינות

אנשים אוהבים סיפורים

אנשים רוצים להכיר אותך

ו.. האלמנט הסודי!
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פרסמי את הפוסט בפרופיל האישי ולא מעמוד עסקי. פוסטים בעמוד העסקי מקבלים חשיפה
אפסית אם אינם מקודמים בתשלום. 

הגדילי באופן שוטף את מספר החברים והעוקבים בפרופיל שלך! אמרי "כן" ליותר הצעות חברות
והציעי בעצמך חברות לאנשים שאת מרגישה שיכולים להיתרם מהתכנים שלך. 

אל תצרפי לפוסט קישורים לדף אחר מחוץ או בתוך פייסבוק. כל קישור מוריד את החשיפה!

אל תערכי את הפוסט אחרי שפורסם. כן, גם זה פוגע בחשיפה. עדיף טעות הקלדה קטנה וחשיפה
גדולה!

אל תנסי למכור שום דבר בפוסט! אנשים מגיבים פחות לתוכן מכירתי. פוסט מכירתי הוא לרוב לא
פוסט שגורף הרבה לייקים. החליטי אם המטרה שלך בפוסט הזה היא לייקים או מכירות.

והכי חשוב: כתבי תוכן מגנטי! ככל שיותר אנשים יאהבו את מה שכתבת, כך האלגוריתם ימשיך
ויראה את הפוסט לעוד ועוד אנשים. ואיך כותבות תוכן מגנטי? הנה בדיוק מגיעה התשובה:

איך תוודאי שהפוסט שלך מקבל חשיפה טובה? 
 

 

 

 

 

 

 

תני לפוסט שלך חשיפה ראויה!
לפני שאנחנו מתחילות ללמוד איך לכתוב פוסט מגנטי, זה יהיה ממש חבל אם תשקיעי את

כל האנרגיה הזו, ולבסוף תעלי פוסט שזוכה למעט מאוד חשיפה.

עקרון ראשון: 
אנשים לא עושים לייק לפוסט

שהם לא רואים! 
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למה אנשים עושים לייק בכלל?

כדי לגרוף הרבה לייקים כדאי לעצור ולשאול - למה אנשים
בכלל עושים לייקים לפוסטים?

אנחנו הרי ממש לא חייבים! אפשר להעביר חיים שלמים
בפייסבוק בלי לעשות לייק אחד.

אף אחד לא מתגמל אותנו על הלייקים שלנו או מעניש
אותנו אם לא נעשה לייק.

 

עקרון שני: 
אנשים עושים לייק כשיש

להם "דחף-לייק"

אז, למה אנשים עושים משהו שהם

לא חייבים ושלא יוצא להם כלום

מזה?

אז למה את עושה לייקים לפוסטים? (ונשים רגע בצד
פוסטים של אנשים שאת מכירה בחיים האמיתיים ורוצה

לפרגן להם, לנחם אותם או למצוא חן בעיניהם)
אני מרשה לעצמי להניח שאת עושה לייק לא מתוך איזו
בחירה מעמיקה ורציונלית, אלא כי עולה בך דחף, ממש

חשק ללחוץ על הלייק פתאום. ולמה?
 

תחשבי שאת יוצאת מקניות בסופר עמוסת שקיות ותיקים,
ואת מתקשה למצוא את המפתחות של האוטו. משום מקום

צצה אישה נחמדה שעוזרת לך. את לכל הפחות תרצי
לחייך אליה ולהגיד לה תודה, לא?

אם תמשיכי הלאה בלי להודות לה, את תישארי עם הרגשה
כזו לא נוחה בפנים, נכון? זהו בדיוק ה"דחף-לייק" שאני

מדברת עליו!
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אנשים עושים לייק כשהם מרגישים צורך להשיב אנרגיה בתמורה

למשהו שהם קיבלו.

כשהפוסט נתן לך משהו משמעותי - הוא למעשה הזרים אליך פראנה = אנרגיית חיים. קיבלת משהו
במתנה! 

קיבלת משהו משמעותי, לגמרי בחינם ומאדם זר, ויש לך דחף טבעי והגיוני - לתת משהו בחזרה, להחזיר
אנרגיה,, להשיב תודה. זה מרגיש ממש נעים לתת לייק, כי משיב את הסדר על כנו - משהו ניתן, ומשהו

ניתן בתמורה, אף אחד לא נשאר חייב ויש שיווי אנרגטי ביננו עכשיו.
 

המפתח לפוסט מגנטי הוא לתת משהו משמעותי לקוראים שלך!
 

ומה יכול להיות נתינה משמעותית? הנה רק כמה דוגמאות מתוך אינספור אפשרויות:

 לחדש

לתת כלים להתמודדות

ללמד משהו חדש
לתת מידע חיוני

לתת נקודת מבט חדשה על סוגיה מוכרת

לנרמל - להראות שמשהו שהתביישנו בו 
הוא בעצם טבעי ואנושי

לתת במה לנושא לא מדובר

לתת השראה, מוטיבציה, אופקים חדשים 

לפתור בעיה

ליצור חיבורים בין אנשים עם מכנה משותף

לתת תקווה ואופטימיות 
ברגעים / נושאים קודרים

להצחיק

לרגש

 
שורה תחתונה - רוצה לקבל? תני! 

זו לא צריכה להיות נתינה גדולה, מספיק מתנה קטנה אך משמעותית, מחדשת ובעיקר - רלוונטית כדי
לגרום לקהל שלך לגירוד באצבעות שלא עובר עד שלא עושות לייק!

 
טיפ זהב: שתפי במשהו שחי בתוכך עכשיו, ולא בתובנה ישנה. ידע חי, טרי וחם תמיד מגנטי יותר!
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קע
:ישילשןור

זוכרת שפעם לסיגריות היו אריזות
צבעוניות? ואז יצא חוק שאסר על כך,
ומאז לכל סוגי הסיגריות יש אריזות
באותו צבע משעמם? הרציונל מאחורי
החוק: אריזה משעממת ולא מושכת -

פחות קניות!
 

אנחנו רוצות בדיוק את ההפך -
שה"מוצר" שלנו יהיה כמה שיותר
מעניין, מסקרן, מושך ושכמה שיותר
אנשים יקראו את הפוסט שלנו ויגלו את
הערך שאנחנו מעניקות בו (ראו עקרון 2,

כן?)

אנשים נמשכים לאריזות

מעניינות!

אז… מה זו אריזה של פוסט?
 

תחשבי על עצמך - את הרי לא קוראת
כל פוסט שמופיע לך בפיד, את בוחרת
אילו פוסטים "לפתוח" ולהציץ לתוכם.

לפי מה?
 

רוב האנשים מקבלים את ההחלטה
האם לקרוא את הפוסט, לפי אחד או

יותר מרכיבי ה"אריזה":

כותב/ת הפוסט - האם זה מישהו שמסקרן/ת אותי? מישהו שאני אוהבת לקרוא
בדר"כ?

הפסקה הראשונה - האם הפוסט בנושא שנוגע אלי? האם ההתחלה מסקרנת אותי
לקרוא את ההמשך?

התמונה - האם התמונה תפסה את תשומת ליבי? האם היא מושכת או מרתיעה
אותי

אורך הפוסט - האם יש לי זמן וסבלנות לכל הטקסט הזה?
עיצוב הטקסט - האם זה גוש אחד של מלל שקשה לקרוא, או מחולק לפסקאות

קצרות עם רווח בינהם בדרך מזמינה ונגישה?
כמות הלייקים והתגובות שכבר יש לפוסט
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המוח האנושי אוהב סיפורים. קל לנו לזכור מידע שמאורגן בתוך סיפור, אנחנו נבין טוב יותר ונפנים

לעומק מסר שמועבר בסיפור מאשר כרעיון מופשט. לפעמים נשמע הרצאה שלמה ובסוף כל מה

שנזכור זו את הדוגמא שהמרצה נתנה על מקרה ספציפי, מעניין ופיקנטי.

 

קל לנו לחזור על סיפורים ששמענו, ולכן יש סיכוי טוב יותר שאנשים יפיצו את המסר שלך, אם הוא

מופיע בצורת סיפור טוב.

 

בעיקרון הקודם דיברנו על משפט הפתיחה של הפוסט כחלק מהאריזה שקובעת אם אנשים ימשיכו

ויתעניינו בפוסט או לא. אם הפסקה הראשונה היא התחלה של סיפור - יש לכם סיכוי טוב יותר שאנשים

ימשיכו לקרוא. 

עקרון רביעי: 
אנשים אוהבים סיפורים!
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תתחילי מהאמצע!

כיוון שזה פוסט ולא ספר - דלגי על האקספוזיציה, סיפור
המסגרת ופרטים מיותרים, זירקי את הקוראים ישר ללב

ההתרחשות מהפסקה הראשונה!

כמה טיפים לסיפור שמעניין להמשיך ולקרוא בפוסט:

תני פרטים קטנים שמפעילים את

"החושים" של הדמיון

כשאנחנו מקשיבים לסיפור אנחנו מדמיינים את
הסיטואציה. אולי זה לא חשוב איזה שיר התנגן ברקע, או

מה היה צבע החולצה שלך, אבל זה עוזר לנו להיכנס
לסיטואציה ולהרגיש חלק ממנה.

תגידי את מה שאת רוצה לומר,

בפשטות

כהימנעי מכתיבה אניגמטית, חידתית ומעורפלת. רוב
האנשים לא אוהבים לעבוד קשה כדי להבין למה התכוונת,

ורוב האנשים לא יתנו לייק לסיפור שהם לא הבינו. 

ספרי על עצמך ועל חייך!

הסיפור הכי מעניין שיש לך לספר הוא כמעט תמיד -
הסיפור שלך! ולכך מוקדש העקרון החמישי:
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אין דבר שיגביר את המגנטיות של הפוסט שלך יותר מההסכמה לאפשר לאנשים להציץ אל תוך
המחשבות שלך, הלבטים, האתגרים והכשרונות שלך.

 
וזה לא חייב להיות משהו דרמטי, קורע לב, או חשוף להחריד! 

 אחד הפוסטים הכי פופולאריים שלי עסק ב… אתגר לשמור על הבית מסודר מרגע שיש ילדים…
והוא כל-כך שימח והקל על אנשים רק כי חשפתי משהו אנושי שמשותף כמעט לכולנו…

 
יש כל-כך הרבה זיוף, העמדת פנים וניסיון ליפות את המציאות שלנו, שיש משהו כל-כך מרווה ומרגש

בכל שמץ של אמת, אפילו יומיומים וכביכול "בנאלית".
 
 

וזה המקום לומר - אני לא בעד סטרפטיז אישי מוחלט ברשתות החברתיות. 
יש דברים שטוב להם להישאר פרטיים. אני למשל שומרת על פרטיות הילדים שלנו בקנאות. 

אני חושפת רק מה שנוח ומתאים לי - ותמיד - בשירות הנתינה, ולא כדי למשוך תשומת לב לעצמי. (ר'
עיקרון 2)

 
התייחסי אל הקוראים שלך כאל חברים, ספרי להם, שתפי אותם, הסכימי להם להתקרב ולהכיר אותך.

וכן, זה בהחלט כולל גם תמונת סלפי מדי פעם… דווקא לא כזו מושלמת מהסטודיו, אלא אחת
מהחיים…

 
 

אין דבר שמסקרן אנשים יותר… אנשים! 
להבין אנשים אחרי - זה מה שעוזר לנו להבין את עצמנו, את מסע החיים שלנו ואת מערכות

היחסים שלנו. 

עקרון חמישי: 
אנשים רוצים להכיר אותך!
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מילה לסיום…
 

אני מקווה שמצאת את המדריך הזה תומך, מועיל ואולי אפילו - עושה חשק לכתוב פוסטים מגנטיים
יותר. 

אני כל-כל נהנית לראות נשים זורחות בכתיבה שלהן ברשת, ולכן יש לי אינטרס אישי שתצליחי…
 

seferagol@gmail.com :יש לך שאלות נוספות? כתבי לי ל
 

אם תרצי להעמיק את הלימוד איתי, את מוזמנת להתרשם ממועדון הלביאות - תוכנית ליווי שנתית
ושבט לנשים עצמאיות. לפרטים - לחצי כאן.

 
 

במועדון הלביאות אנחנו לומדות להסתכל על הקשר הספירלה שלנו (סך העוקבים והלקוחות
שלנו) כמערכת יחסים לטווח ארוך. אנחנו חושבות איזה מין קשר יהיה לנו נעים ומזין, ועל

אילו ערכים אנחנו מבססות אותו. 
 

אחד הדברים שפוגמים במערכות יחסים הוא - הפעלת לחץ. נראה שכולנו פחות אוהבות את
החברה הזו שעושה לנו ריגשי, שדורשת מאיתנו דברים, שבאה אלינו בתלונות וטענות. קל
וכיף לנו יותר עם מי שמקבלת באהבה את מה שיש לנו לתת ולא מלחיצה. בסופו של דבר

חברה כזו גם תרוויח מאיתנו יותר אהבה, תשומת לב ורצון להיות ביחד.
 

הניחו לקוראים שלכם. הם לא אמורים לתת לייקים, ואל תנסו לפצח את הנוסחה לגרום להם
לעשות זאת. 

 

תנו לקוראים שלכן בנדיבות, באהבה, בסבלנות ולאורך זמן - טקסטים שיעשירו את עולמם,
ארוזים היטב ומסופרים מעניין - והלייקים יתחילו לזרום אליכן בקלות ובשמחה.

 

והעקרון הסודי..
שחררי את זה!

כל הזכויות שמורות לסמדר מילר 2021

https://www.smadarmiller.com/courses/leviot-club5/
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