
 איפה חוגגים פורים בקהילה? 

מי יודע איפה יש הדלקת נרות? 

אולי מישהוא מכיר מקום לעשות קבלת שבת? 

מתי נפגש מועדון הקריאה? 

אלו השאלות שהיינו רואות בפייסבוק ובקבוצות הווטסאפ

של הישראלים בטורונטו רבתי. 

 

במקביל ראינו שיש בעיה נוספת: שני אירועים המתקיימים

בו זמנית , ועכשיו הקהילה לא יודעת באיזה אירוע לבחור. 
 

אתר ׳אירועים בעברית׳, נולד כדי לתת מענה 

לשני ההיבטים הללו. 

 

אירועים בעברית
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בשנה אחת בלבד, הפך האתר ל״מדורת השבט״ החדשה והמודרנית של קהילת הישראלים

בטורונטו. הישראלים פונים אליו כדי לארגן את לוח השנה שלהם , לוודא שהם לא

מפספסים אף אירוע, להישאר מעודכנים באירועים השונים וגם להזמין כרטיסים בלחיצת

כפתור. בנוסף, מפיקי ומארגני אירועים דואגים לעדכן את האירועים שלהם בלוח, בידיעה

שזה יביא להם קהל רב יותר.

בינתיים התווספו לאתר פורטלים נוספים, הנותנים גם הם ערך רב לקהילה 

והכול בחינם!

MAKORETORONTO

מה קורה, טורונטו? 
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התרבות הישראלית קרובה לליבנו,הקהילה

חשובה לנו, האירועים משמחים אותנו וגורמים

לנו , ולו רק לרגע, להרגיש כמו בבית. והכי

חשוב, תגובות האנשים ללוח, לפורטל הטיולים,

להרצאות ולסדנאות מחממות את ליבנו

ודוחפות אותנו לעשות עוד.

מקימות האתר: 

טל רגב וסיגל אלמוג

אלמנטים עיקריים באתר

לוח שנה רשימת אירועים מפורטת אימייל שבועיפורטל טיולים באזור פורטל ׳שמרטפים׳



לוח שנה ורשימת אירועים מפורטת

בלוח עצמו מופיעים כל האירועים בעברית המתקיימים

בטורונטו רבתי.   

בנוסף,יש רשימה מפורטת של כל האירועים שנמצאים

בלוח, לפי הסדר הכרונולוגי שלהם, ככה שאנשים

יכולים פשוט לדפדף באירועים ולראות אם יש משהו

שאולי יכול לעניין אותם וגם לרכוש את הכרטיסים

לאירוע שמעניין אותם.

אימייל שבועי

גולת הכותרת שלנו היא האימייל השבועי (עם נתוני

פתיחה מרשימים ביותר) בו ניתן למצוא את סיכום

השבוע שהיה ופירוט האירועים לשבוע הקרוב. האימייל

השבועי הפך להיות מקום מפגש ווירטואלי,תחליף

לעיתוני השבת ונושא לשיחה מרכזית סביב שולחן

ארוחת השבת

טיולים במרחק של עד שעה נסיעה

טיולים במרחק של בין שעה ל 3 שעות

טיולים של למעלה מ 3 שעות נסיעה

את פורטל הטיולים חילקנו לשלוש קטגוריות, כדי להקל על

המשתמשים בפורטל: 

.1

.2

.3
לשימחתינו גילינו שהפורטל מושך הרבה פעילות ! 

אנשים פותחים אותו, מסתכלים בטיולים  ובוחרים להם מסלול

לטיול היומי.

ומה מגניב? הם יכולים להוסיף בעצמם טיול לפורטל 

ואנחנו מעלים ונותנים להם קרדיט! 

פורטל הטיולים



פורטל ה׳שמרטפים׳
ברוכים הבאים לגן העדן להורים!

 פורטל ה׳שמרטפים׳ מרכז עבורכם את כל המעוניינים

לעשות בייביסיטר לילדים שלכם! כל בייביסיטר כתב

כמה מילים על עצמו, באיזה איזור הוא מעונין לעבוד,

מתי זמין/ה וכמובן פרטי התקשרותקבעתם בילוי עם

חברים?חייבים לצאת לשעה ואין לכם עם מי להשאיר

את הילדים?כנסו לפורטל, ביחרו את המתאים לכם

וצאו בראש שקט!

הפקות עצמאיות

חודשים ספורים אחרי הקמת האתר, כאשר ראינו את התהודה החיובית והפרגון מהקהילה

הישראלית, ידענו שלא נישאר רק במרחב הדיגיטלי. 

המפגש הבלתי אמצעי עם אנשי הקהילה שוחרי התרבות הישראלית, היה חשוב לנו מספיק

כדי להרים את הכפפה ולהפיק אירועים וערבים יחודיים בעברית.

ואז נולדו ה׳בר טוק׳ ובהמשך ערבי ׳טריוויה על הבר׳. 

״הבר טוק״, מפגש בלתי אמצעי, המחבר בין תרבות
ותוכן ישראלי, של מרצים מטורונטו ומישראל,

לקהילה דוברת העברית בטורונטו, המבקשת, 

מחפשת ומתגעגעת לתוכן שכזה.

המפגשים מתקיימים בפאבים עם אוירה כיפית,

באוירה אינטימית.

 עד כה היו לנו 5 אירועי ׳בר-טוק׳ מוצלחים ביותר,

בנושאי אומנות, טיולים, העצמה לבני נוער ועוד.



ערבי משחק טריויה, קבוצה כנגד קבוצה. 
ערב הטריוויה הראשון היה ניסוי ותהייה, שלנו ושל המשתתפים. 

לא היינו בטוחות איך יתקבל, האם כל הלוגיסטיקה הטכנית
תחזיק מעמד והאם כל מה שעמלנו עליו כל כך הרבה, 

יתחבר לערב אחד מוצלח ונעים לכולם. 
אבל דאגנו סתם. הערב היה הצלחה מסחררת. 

איך יודעים? כי 70% ממשתתפי הערב הראשון, קנו כרטיסים
לערב השני וההרשמה אליו נסגרה אחרי יומיים מחוסר מקום.

בכוונתנו לפתח את הקונצפט לערבים לבני 60+, פנויים פנויות
ועוד ועוד... 



להיכנס לאתר לפחות פעם בשבוע ולבוא לשפע האירועים בעברית

המוצאים לקהל דובר העברית.

אם מפיקים אירוע - מיד לשלוח לנו טופס שנעלה אותו ללוח

האירועים. יותר אנשים ידעו על האירוע ולא תהיה חפיפה בין

אירועים שמתקיימים באותו יום. 

לפרסם אצלנו באימייל השבועי את העסק שלכם. אנחנו מעצבים

ומפרסמים עבורכם את העסק שלכם כדי שתגיעו ליותר לקוחות!

תמיכה כספית לאירועים שאנחנו מפיקות, כדי שנוכל להפיק עוד

ועוד אירועים איכותיים (בתמורה לפרסום העסק/שרות). 

.1
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כל העבודה שלנו באתר נעשית בהתנדבות מלאה!

5. הירשמו לרשימת התפוצה שלנו כדי להיות בעניינים! בכל שבוע תקבלו   
     אימייל המפרט את האירועים וכך תוכלו להיות שותפים!  

 

 

 

לסיכום, חשוב לנו לומר שבאתר שלנו יש מקום לכולם. 

מעולם לא נדחה אירוע בגלל דעה או נטיה הסותרת את שלנו.

נעלה כל אירוע לטובת הקהילה, גם אם הוא מתנגש באירוע שאנו מפיקות. 

אנחנו מסורות מאוד ו׳חורשות׳ את הרשת כדי לא לפספס שום אירוע, 

בברכה, סיגל וטל 

איך אפשר לשתף איתנו פעולה ולתמוך

גם בתרבות ישראלית?

יצירת קשר

www.israelievent.ca
israelieventmail@gmail.com

facebook.com/makoretoronto


