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IL-layP – יוטיובריםית נכת 

  

 שלום רב!

 

 . il.co.il-http://play. אתרינו בכתובת IL-Playאנו קהילת גיימינג חדשה בשם 

עיקריים: גיימינג, קולנוע ומוזיקה, כאשר היא קהילה חברתית המתמקדת בשלושה תחומים  Play-ILקהילת 

התחום המרכזי ביותר הוא הגיימינג. הקהילה מפתחת שרתי משחק למשחקים הפופולריים, מפעילה 

צוותים רבים ופועלת במטרה לקדם למקום אחד את מרבית הגיימרים במדינה ולהוות עבורם בית וירטואלי 

, מציאת קבוצות למשחק, למידה, חוויה, להתפתחות מרכזי, על מנת להוביל להכירות עם חברים חדשים

 ומעל הכל, להנאה. 

הקהילה גדלה ומתפתחת מיום ליום ומציבה מטרות רבות בתחומים שונים ונרחבים, כאשר מטרתה 

 העיקרית היא ליצור שינוי בגיימינג הישראלי: לפתח אותו, להעצים אותו ולהעלות את המודעות אליו.

  

אנו עוסקים בגיוס יוטיוברים וברצוננו להזמין אותך לקחת חלק בקהילה כחלק מפיתוח הקהילה 

 דרכים בהן יוטיוברים יכולים לקחת חלק: שיתוף פעולה או כחלק מצוות הקהילה: 2כיוטיובר/ית.  ישנן 

  

 שיתוף פעולה: –דרך א' 

  

 בשיתוף הפעולה אנו נעבוד מולך, כיוטיובר/ית, שת/ייצג אותנו באופן הדדי. 

  

 אנו נותנים: מה 

o  .חסות של הקהילה על ערוץ היוטיוב 

o .פרסום ערוץ היוטיוב ברחבי הקהילה 

o .פרסום כתבות בקהילה בעקבות התוכן העולה לערוץ 

o .סיוע בהרחבת קהל הצופים בערוץ היוטיוב באמצעות חשיפה ופרסום ברחבי הקהילה 

o .פיתוח המודעות ליוטיוברים במדינה 

o .מתן דגש על סרטונים במשחקים ספציפיים בהם הקהילה תומכת 

o .במה בעמודים מיוחדים באתר הנועדו לצפייה דרך האינטרנט 

 :מה אנו מעוניינים לקבל ממך 

o  ,פרסום הקהילה בערוץ היוטיוב באפן שיבוא לידי ביטוי בסרטונים, פרסומות, ביקורות

 המלצות וכו'.

o ית בתחום הגיימינג ובתחומים נוספים בהם סיוע בהגדלת החשיפה לקהילה הישראל

 הקהילה תומכת.

o  .ביצוע ביקורות אמיתיות בקהילה עצמה ובשרתיה 

  

 חלק בצוות הקהילה: –דרך ב' 

  

אם תבחר/י לקחת חלק בצוות הקהילה, אנו ניתן ונצפה לקבל כמעט בדיוק את אותם הדברים כמו בדרך 

 שיתוף פעולה. –א' 

 ים שיתרמו לך הן בתחום היוטיוב והן בחיים הפרטיים:מלבדם, תקבל/י מאיתנו כל
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 .רכישת ידע וניסיון במשימות שונות, עבודת צוות וכיוצא בזה תחת מערכת היררכית מסודרת 

  .)אפשרות להתקדם לתפקיד משמעותי וגבוה יותר בקהילה )קהילה שייעודה להפוך לחברה 

  

 תיאום ציפיות:

 

 תנדבות אחד לשני ולכן הקהילה לא תציע כסף תמורת שיתוף שני הצדדים פועלים מתוך עזרה וה

פי -הפעולה עם היוטיובר/ית. הקהילה תשמח לספק משאבים ולסייע בדרכי יכולתה השונות על

 הצורך.

 .נבקש לציין את שם וכתובת הקהילה בגוף תוכן שקשור אליה שיפורסם 

  לציין דברים בניגוד לרצונך או דעותיך. כלומר, הקהילה לא תבקש ממך כיוטיובר/ית לפרסם או

אם יש ביקורת חיובית או שלילית על נושא מסוים, תוכל/י לפרסם אותה בדיוק כפי שהיא. אם 

 ביקורת בקהילה, תוכל לדון על זה כרצונך. \קיבלת רושם או ניסיון רע תוך כדי שהייה 

 דות חשבון היוטיוב או חלוקה הקהילה לא תתערב בחשבונך הפרטי ולא תבקש ממך פרטים או

מהרווחים שלך, ערוץ היוטיוב שלך נשאר שלך. כמו כן, לא תוכל לדרוש ממך לפרסם בנושאים 

 פה או בכתב(.-נקודתיים )אלא אם סוכם אחרת בעל

  הקהילה ו/או את/ה רשאים לבטל את שיתוף פעולה בכל עת. אם שיתוף פעולה נפסק, כל

 י הצדדים ישאר כפי שהוא ולא ישתנה/ימחק.העבודה והתוכן שנוצר על ידי שנ

  אם תחליט/י לקחת חלק בקהילה תתבקש/י להתחייב לעמוד בדרישות, בחוקים ובנהלים של

 הקהילה גם בערוצך הפרטי בכל סוג של פרסום הקשור לקהילה.

 

 אם תראה/י הצעה זו בחיוב ו/או תרצה/י לקבל פרטים נוספים, יש ליצור אתנו קשר בדרכים הבאות:

  

  il.co.il-http://play: אתר

  il.co.il-admin@play: מייל

  ts.play-il.co.il: טיםספיק

  https://discord.gg/x3G6WfU: דיסקורד

  https://www.facebook.com/PlayGamingIL: פייסבוק עמוד

  https://www.facebook.com/groups/PlayIL: פייסבוק קבוצת

  https://www.youtube.com/channel/UCNnnS7U1ZN0SlSCeMhgDMpw: יוטיוב

  https://twitter.com/PlayILGaming: טוויטר

  https://www.instagram.com/playgamingil: אינסטגרם

  https://www.twitch.tv/playil': טוויץ

  https://steamcommunity.com/groups/playisrael: סטים

  https://t.me/playil: טלגרם

  

 תודה ובהצלחה,

 Play-ILקהילת 
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