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 המדריך לפיתוח תכנים לאתר משפחה בהשראה
 

 מלא לדוגמאקובץ הגשת מאמר 

 התמצאות : מידע ו1חלק 

 ת /פרטי קשר ואודות המחבר

 ישראל ישראלי  ד"ר שם הכותב 

בעל טור ב......... ופינה בתוכנית  מייסד המכון......... ל......., מחבר הספר..........,  תוים כולל רווחים 350עד 
הבקר....... מומחה ב..., בעל ניסיון רב ...., מאמין ש.... ופעיל ב...., הופיע ב.... וסייע 

ל.... אנשים ל..... היום מרכז את הפעילות ב... ומלמד במיכללת.... בתחומים של 
 ......, ............, .......... ו.............  

 www.mywebsite.com אתר הבית 

 https://www.youtube.com/channel/my_youtube_channel ערוץ יוטיוב 

 s://www.facebook.com/my.facebookhttp דף פייסבוק 

 אין  אינסטגרם

 אין  טוויטר 

 אין  ויקיפדיה 

 אין  אחר

 תמונת פרופיל – ישראלי ישראל שם תמונת הפרופיל 

 israeloffice@mywebsite.com )לשימוש המשרד( כתובת מייל 

מספר טלפון נייד )לשימוש  
 המשרד( 

052-8883344 

 

 שטח פרסום

 אפשר להתחיל כבר היום להפסיק להיות השוטר בבית  טקסט עוצר 

רוצה להצטרף לאלפי ההורים שהתפטרו ממשטרת הגבולות? לחץ על   טקסט מניע
הכפתור וקבל פרטים נוספים על הפעילויות שאנחנו מציעים להורים  

 שהחליטו להפוך את העימותים בבית לשיח מחזק ומעצים  

 למיגוון הקורסים, ההרצאות והסדנאות שלנו  כיתוב על הכפתור

 www.mywebsite.com/sadnaot קישור להפניה 

 גלריית סדנאות  שם תמונת המחשה 

 

 מרכיבי התוכן

 מריבות בין אחים  (ביטוי מפתח)נושא 

 בלי הערות ועונשים  מריבות בין אחיםלהתמודד עם  ( תועלת) כותרת

מאשר לפתור אותן, ואיך לעשות את זה  מריבות בין אחיםלמה יותר קל למנוע  ( מסר) תקציר
 נו?-נו-בלי לקרוא לכולם לשיחת נו

 די למריבות בין אחים!  שם תמונת נושא 

 כללי הזהב ל... מריבות בין אחים 4 1שם תמונה מלווה 

 כללי הזהב ל... מריבות בין אחים 4 1כיתוב מתחת לתמונה 

 אין  2שם תמונה מלווה 

 אין  2כיתוב מתחת לתמונה 

 קישור לביטוי  
 [משחק]

https://www.youtube.com/watch?v=bZQrxi5kso8 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7 קישור לביטוי ]מחלוקת[ 
%D7%AA 

אין, אבל אם היה לד"ר ישראלי אתר הוא יכול היה לשבץ קישורים למאמרים  קישור לביטוי ]הביטוי[
 באתר שלו

אין, אבל אם הוא כבר פרסם כתבה בפורטל היה כדאי לדאוג לשבץ אותה  טוי ]הביטוי[קישור לבי
 כקישור פנימי 

 

 

 

 

mailto:support@familysteam.info
https://familysteam.info/
http://www.mywebsite.com/
https://www.youtube.com/channel/my_youtube_channel
https://www.facebook.com/my.facebook
mailto:israeloffice@mywebsite.com
http://www.mywebsite.com/sadnaot
https://www.youtube.com/watch?v=bZQrxi5kso8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA


 
 

support@familysteam.info    familysteam.info        0555633512וואצאפ 

 המדריך לפיתוח תכנים לאתר משפחה בהשראה
 

 אבל עונה על כל הדרישות: , דוגמא למאמר מלא, שכמובן כתוב בג'יבריש : 2חלק 

 

 בלי הערות ועונשיםמריבות בין אחים  להתמודד עם

.  מודדו במר   יקו ואז  אלת  גליסינ מריבות בין אחים אדה  קונטור ,  באמט   סט  דולרואיפסום    לרום

לרעח.    תטיחבלוף קינץ  לפרומו   וענו -, בנפת נפקט למסון בלרק  לקירבלאסטיק מונופץ   אודים 

   שאפיהן נולום ארווס  בלוקריה שיצמה ברורק.  צומקו לביקו ננבי,   צמל  מנווטו בליא,  צא  שחמיי לט 

 . . אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסוןמודוסבמר   י קו ואז, אקווזמן  קווי  פוסלי

לרום איפסום דולרו סט אמטב, קונטור אדה ליסינג אלת קו ואזי במר מודדו. אודים בלאסטיק מונופץ  

וענו לפרומו בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי צא בליא, מנווטו צמל    -לקיר, בנפת נפקט למסון בלרק  

מן קו ואזי במר  לביקו ננבי, צומקו בלוקריה שיצמה ברורק. נולום ארווס שאפיהן  פוסלי קווי, אקווז

לרום איפסום דולרו סט   למסון.  אחים בין מריבותמודוס. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט 

אמטב, קונטור אדה ליסינג אלת קו ואזי במר מודדו. אודים בלאסטיק מונופץ לקיר, בנפת נפקט למסון  

טו צמל לביקו ננבי, צומקו  וענו לפרומו בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי צא בליא, מנוו  -בלרק  

בלוקריה שיצמה ברורק. נולום ארווס שאפיהן  פוסלי קווי, אקווזמן קו ואזי במר מודוס. אודיפו  

 בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון. 

 ?אחים בין מריבותאדה ליסינג אלת קו 

ים בלאסטיק מונופץ  לרום איפסום דולרו סט אמטב, קונטור אדה ליסינג אלת קו ואזי במר מודדו. אוד

וענו לפרומו בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי צא בליא, מנווטו צמל    -לקיר, בנפת נפקט למסון בלרק  

לביקו ננבי, צומקו בלוקריה שיצמה ברורק. נולום ארווס שאפיהן  פוסלי קווי, אקווזמן קו ואזי במר  

איפסום דולרו סט אמטב, קונטור אדה   לרום   מודוס. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון. 

וענו לפרומו    - ליסינג אלת קו ואזי במר מודדו. אודים בלאסטיק מונופץ לקיר, בנפת נפקט למסון בלרק 

 . בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי צא בליא, מנווטו צמל לביקו ננבי 

אקווזמן קו ואזי במר מודוס. אודיפו  צומקו בלוקריה שיצמה ברורק. נולום ארווס שאפיהן  פוסלי קווי, 

לרום איפסום דולרו סט אמטב, קונטור אדה ליסינג אלת   בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון. 

  - בלרק יניקה  אצלי בקלנפקט למסון   משחק  קו ואזי במר מודדו. אודים בלאסטיק מונופץ לקיר, בנפת

וענו לפרומו בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי צא בליא, מנווטו צמל לביקו ננבי, צומקו בלוקריה  

שיצמה ברורק. נולום ארווס שאפיהן  פוסלי קווי, אקווזמן קו ואזי במר מודוס. אודיפו בלאסטיק מונופץ  

ליסינג אלת קו ואזי במר מודדו.  לרום איפסום דולרו סט אמטב, קונטור אדה   קליר, בנפת נפקט למסון. 

וענו לפרומו בלוף קינץ תטיח לרעח. לט    -אודים בלאסטיק מונופץ לקיר, בנפת נפקט למסון בלרק  

שחמיי צא בליא, מנווטו צמל לביקו ננבי, צומקו בלוקריה שיצמה ברורק. נולום ארווס שאפיהן  פוסלי  

בנפת נפקט   אחים בין  מריבותונופץ קליר, קווי, אקווזמן קו ואזי במר מודוס. אודיפו בלאסטיק מ 

 למסון. 

 

 אחים בין  מריבות כללי הזהב ל... 4
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 אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר

 : קו ואזי במר מודדו  אחים בין מריבות לרום איפסום דולרו סט אמטב, קונטור אדה ליסינג אלת 

וענו לפרומו בלוף קינץ תטיח    -אודים בלאסטיק מונופץ לקיר, בנפת נפקט למסון בלרק   .1

לרעח. לט שחמיי צא בליא, מנווטו צמל לביקו ננבי, צומקו בלוקריה שיצמה ברורק. נולום  

 ארווס שאפיהן  פוסלי קווי, אקווזמן קו ואזי במר מודוס.  

לרום איפסום דולרו סט אמטב, קונטור  אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון.  .2

 . אדה ליסינג אלת קו ואזי במר מודדו. אודים בלאסטיק מונופץ לקיר 
וענו לפרומו בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי    מריבות בין אחיםבנפת נפקט למסון בלרק  .3

 צא בליא, מנווטו צמל לביקו ננבי. 

 לט שחמיי צא בליא, מנווטו צמל לביקו 

רו סט אמטב, קונטור אדה ליסינג אלת קו ואזי במר מודדו. אודים בלאסטיק מונופץ  לרום איפסום דול 

וענו לפרומו בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי צא בליא, מנווטו צמל    -לקיר, בנפת נפקט למסון בלרק  

 שאפיהן     מחלוקתלביקו ננבי, צומקו בלוקריה שיצמה ברורק. נולום 

פוסלי קווי, אקווזמן קו ואזי במר מודוס. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון. לרום  

איפסום דולרו סט אמטב, קונטור אדה ליסינג אלת קו ואזי במר מודדו. אודים בלאסטיק מונופץ לקיר,  

ענו לפרומו בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי צא בליא, מנווטו צמל לביקו  ו  - בנפת נפקט למסון בלרק 

 ננבי. 

לרום איפסום דולרו סט אמטב, קונטור אדה ליסינג אלת קו ואזי במר מודדו. אודים בלאסטיק מונופץ  

בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי   אחים  בין מריבותוענו לפרומו   -לקיר, בנפת נפקט למסון בלרק  

צא בליא, מנווטו צמל לביקו ננבי, צומקו בלוקריה שיצמה ברורק. נולום ארווס שאפיהן  פוסלי קווי,  

אקווזמן קו ואזי במר מודוס. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון. לרום איפסום דולרו  

 ודדו. אודים בלאסטיק מונופץ לקיר סט אמטב, קונטור אדה ליסינג אלת קו ואזי במר מ

וענו לפרומו בלוף קינץ תטיח לרעח. לט שחמיי צא בליא, מנווטו צמל לביקו   - בנפת נפקט למסון בלרק 

 ננבי. 

 לסיכום, 

אקווזמן קו ואזי במר מודוס. אודיפו   קונטור אדה ליסינג  אחים בין מריבות פוסלי קווי, אקווזמן 

 . למסון. לרום איפסום דולרו סט אמטב, קונטור אדה ליסינג  בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט
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