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 "להצליח לכתוב את המגנט שלכם 

  "לעבודה פרקטית ויעילהעצות  

 

ליצור ספר אלקטרוני או מגנט למשיכת לידים, יכול מאוד  כםאם זו הפעם הראשונה של

 כסיוט. כםלהיות שהמשימה הזו נדמית ל

האמת היא, שאפשר לצלוח אותה בשלום אם מאמצים כמה הרגלים תומכים. ההרגלים 

 מאפשרים לי להתמודד עם משימת ייצור מגנט חדש מידי כמה חודשים.  הבאים

 : שעשויים לעזור גם לכםהנה המיטב 

 סביבת העבודה

  ,וכו'(  טלוויזיהעבדו בסביבה שקטה ללא הפרעות חיצוניות )טלפונים, בני משפחה

 או מיילים.  פייסבוק, טוויטרובוודאי ללא הפרעות רצוניות כמו 

  נסו לעבוד במקום שונה מהשגרה, מקום שישרה עליכם השראה ויעזור לכם

 להתרכז. 

 

 לוחות זמנים

 

 ללא הפרעות על מנת שתוכלו לפחות שעתיים מלאות חלונות זמן של  שריינו ביומן

 ולהגיע לתפוקות משמעותיות. להישאר ממוקדים במשימה

 במונחים של זמן או במונחים של . אפשר לקבוע אותם הציבו לעצמכם יעדי הספק

  תפוקה והקפידו לקום רק אחרי שעמדתם בהם.

  התייחסו למועד שבו אתם רוצים להפיץ את המגנט על מנת שתקצו משאבי זמן

 לכם להשלים את המשימה במועד.שיאפשרו 

 

 מלאכת הכתיבה

 

 תנו חופש לשופט הפנימי . 

הימנעו לכל אחד מאתנו יש את הקול הפנימי שמבקר ושופט ולרוב מפריע. 

 משיפוטיות וביקורת במהלך הכתיבה. כשכותבים, כותבים. בלי ביקורת, בלי עריכה.  
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 עריכה תוך כדי כתיבה חוסמת את זרם המחשבה ואת הכתיבה . עריכה בסוף

 היוצרת. 

 . ותקנו את מה שאתם סבורים שטעון תיקון ק בסוף הכתיבה, קראו את הכתובר

 

 מותר זכרו שזו הטיוטה הראשונה ו .להשלים טיוטה ראשונה מלאה :המשימה

 בניסיון הראשון. לה להיות פחות ממושלמת 

 

 אל תתפתו לחפש ציטוטים, תמונות או מתוככם התרכזו רק בכתיבה שזורמת .

אחד, זה שובר את רצף המחשבה ולעיתים תמצאו  :קישורים לרשת משני טעמים

שקשה לכם להיזכר מה רציתם לכתוב. והשני, הפעולות האלה זוללות זמן 

וכתוצאה מכך, תתקשו לעמוד ביעדי הכתיבה שהצבתם לעצמכם. החזיקו מסמך 

הרעיונות שעולים לכם בראש לגבי כל התוספות שאתם  אחר פתוח ורשמו בו את

את הרעיונות האלה שלבו אחרי שהשלמתם את הטיוטה רוצים לשלב בספר. 

 הראשונה.

 

 אם אתם כותבים על נושא שכיח בנישה או בתחום שלכם,   .חשיבה יצירתית

נושא שיש עליו אינספור פוסטים ודיונים, נסו לכתוב עליו מזווית אחרת, חדשה, 

ונה. אולי יש לכם איזו עצה או סיפור אישי שיכולים להציג את הנושא באור אחר, ש

 ליצור עניין, לחבר את הקוראים? 

 

 שלבו את הקול שלכם בתוך הכתיבה. הספר הזה )כחלק היו אותנטיים .

מהתקשורת השיווקית( בונה לכם את המיתוג החיצוני שלכם. הקפידו שאתם 

מייצגים את הקול הפנימי וודאו שהמיתוג הפנימי )המיוצג באמצעות הערכים, 

האמונות והסגנון שלכם( תואם את המיתוג החיצוני שיוצר הספר. תבלו את 

 .  "אתם בגודל טבעי"להיות  תרשו לעצמכםבסגנון האמיתי שלכם.  הכתיבה שלכם

 

 הניחו בצד את העיסוק בעיצוב ובאריזה של הספר האלקטרוני . התרכזו רק בתוכן

של  והשימושיותשלכם. בשלב הטיוטה התרכזו אך ורק בכתיבה. ייצרו את הליבה 

  -הספר שלכם. בשלב ההפצה ה

eBook  שלכם יראה כמו ספר מקצועי, איכותי, עם עמוד כריכה, כותרות ראשיות

ומשניות, ערוך לשונית ומוצג בנוחות לגולש, אולי אפילו יהיה מעוטר בתמונות 

 קנויות. כל זה נכון לשלב הסופי. 

 

http://www.kccollege.co.il/
http://www.kccollege.co.il/
mailto:info@kccollege.co.il


 

  |  © 4102כל הזכויות שמורות לקייסי קולג'  |
 |ללא קבלת רשות מפורשת בכתב את התוכן בשום צורה שהיא להפיץ או לפרסם להעביר, אין להעתיק,  |

 
www.kccollege.co.il | info@kccollege.co.il 

  

 .דומבשלב הטיוטה אני ממליצה לתת את הדעת רק לעי הקפידו על כותרות 

)זה יועיל לכם  Wordבאמצעות "הסגנון" של תוכנת הכותרות הראשיות והמשניות 

 (. Word -כדי ליצור תוכן עניינים אוטומטי בעזרת ה

 

 השבחת הספר

  בעל  אכןכבעלי מומחיות בתחום שלכם, הקפידו שהתוכן שאתם מספקים בספר

 ערך ושימושי לקהל הקוראים שלכם.

  במידת האפשר, אל תשכחו להוסיף עובדות, נתונים מחקריים, מספרים, מקורות

 כל דבר שיתמוך במסר שלכם. –השראה נוספים 

 :התחשבו בקוראים שלכם וודאו שאתם מקלים עליהם את הקריאה 

o  נסו במידה האפשר להיות ישירים וענייניים. הסבירו בפשטות ובקצרה כל

 נקודה.

o ים להציג, העדיפו להציג אותם בטבלאות או במידה ויש לכם נתונים רב

 בגרפים 

o  השתדלו לייצר תוכן שאפשר לסיים את הקריאה שלו במקסימום שעה

 אחת.

  כותרות: שם הספר, כותרות ראשיות וכותרות משניות משמעותיות בעבור ניסוח

הקוראים. התייחסו אליהם כאל תקציר של שורה אחת שעוזר לקורא להחליט אם 

הוא ישקיע כאן את הזמן שלו או ידלג הלאה. השתדלו להיות ישירים ומעשיים אבל 

 נסו לבחור כותרות שימשכו את תשומת לב הקוראים. 

  ,למגנט מכובד שמעניק ערך גבוה ובונה לכם מוניטין של אנשי מקצוע נדיבים

עמודים. מצאתי שפונט אריאל  04 -מילים שנותנות כ 0444שאפו להגיע לסביבות 

אפשר להשתמש בפונטים נוספים, מאפשר נראות נוחה לקריאה.  12ptבגודל 

 נס.אס, אופן סבעיקר פונטי רשת שנמצאו קלים לקריאה כמו: אלף, פשוט, אטל

 

 

 

איך : בסדרה 3-5בסרטים תוכלו ללמוד ת הספר לקראת הפצה אריזועל עימוד, עיצוב 

  לקוחות פוטנציאליים יותריוצרים ספר אלקטרוני שמושך 
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