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 אפקטיביות קמפיין יישום מסקנות ועדת ביטון  

 מוגש ללשכת הפרסום הממשלתית

 2017מרץ 



ליידע את הציבור על יישום מסקנות ועדת ביטון והכנסת ההיסטוריה  : מטרת הקמפיין

איראן וצפון אפריקה ללימוד במערכת החינוך  , וסיפור המורשת של יהודי ארצות ערב

 .כחלק מהסיפור של העם היהודי

  

 ומעלה 18גילאי : קהל היעד

 

 :בהתאם לעלויות הבאות, ובדיגיטלרדיו , בטלויזיההקמפיין כלל פרסום 

 ₪  1,500,000 – טלויזיה

 ₪ 500,000 –רדיו 

 ₪ 300,000  - דיגיטל

 

  ,קמפיין ולאחר לפני אינטרנטיים סקרים 2 נעשו הקמפיין אפקטיביות בחינת לצורך

  האוכלוסייה את ומייצג אקראי במדגם ומעלה 18 בגילאי וגברים נשים 500-כ בקרב

 .החרדי המגזר ללא ,ישראל במדינת עברית דוברת ,היהודית

 31.1.17ב נעשה קמפיין שלפני הסקר

 13.2.17ב נעשה קמפיין שלאחר הסקר

 

 רקע ומתודולוגיה
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את הערכת הכיסוי והתגובה מיישמים תוך 

 :שימוש במדדים הבאים

 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות

 :חשיפה עקיפה
 ספציפית נ"ב

 חצי נעזרת

 :חשיפה ישירה
 זכירה נעזרת לפי אמצעי מדיה

 :אטרקטיביות
 ?האם הפרסומת מצאה חן בעיני

 :רלוונטיות
 תפיסת חשיבות ציבורית של הקמפיין

 :חידוש
 האם הפרסומת לימדה אותי משהו שלא

 ?ידעתי קודם או שלא חשבתי עליו

חיזוק  / שינוי 

עמדה או  

 התנהגות

 :מסר
 ?מה המסר שניסו להעביר – נ"ב
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response( 

 

 אפקטיביות

?איך הייתה החשיפה לקמפיין  



שזכרו בעיקר אלמנטים הקשורים  , דומה לממוצע ומקיפה כרבע מהציבור, לפני הצגת הקמפיין, הזכירה המוכחת
 מורשת יהדות ספרד והמזרח/ להיסטוריית 

 זכירה בלתי נעזרת

מה  ? מה הוצג בהן? מה זכור לך מהפרסומות, אם כן? לקרוא או לשמוע פרסומות הקשורות למורשת יהדות ספרד והמזרח, האם במהלך השבועות האחרונים יצא לך לראות
 ?נאמר בהן

50% 

26% 

9% 

7% 

4% 

4% 

4% 

2% 

 כ ציינו זכירה"סה

 כ זכירה מוכחת"סה

אירועים בהיסטוריה של 
 יהדות ספרד והמזרח

 וועדת ביטון 

 שימור המורשת  

 יכנס לתוכנית הלימודים

חלקה של יהדות ספרד 
 והמזרח בשואה

 ידוענים 

מארק'מהבנצנמוך /גבוה  

26% 25% 

מארק פרסומות  'בנצ ועדת ביטון
 מ"לפ

 זכירה מוכחת



הקמפיין העביר ידע לגבי . כמו גם זכירות המסר הגיעו להישגים דומים לנורמה, ואלים'ויזזכירות הקמפיין לאחר הצגת 

 .היסטוריית ומורשת יהדות ספרד והמזרח

 זכירה חצי נעזרת וזכירות המסר

6 
הקמפיין  . במהלך השבועות האחרונים שודר באמצעי התקשורת השונים קמפיין העוסק בהעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח

 ?האם יצא לך לראות קמפיין זה. לפניך תמונות מתוך הקמפיין. ברדיו ובאינטרנט, הוצג והושמע בטלוויזיה
 ?האם זכור לך המסר אותו רצה הקמפיין להעביר

80% 

23% 

23% 

18% 

17% 

7% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

1% 

 כ מסרים נכונים"סה  

 …היסטוריית והוספת ידע על יהדות ספרד  

 מורשת יהדות ספרד והמזרח

 …לימוד היסטוריית יהדות ספרד והמזרח  

 סבלו פרעות/ גם הם סבלו בשואה 

 דוח וועדת ביטון

 יהדות המזרח

 תרבות עשירה

 השלמת החלקים החסרים

 העצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח

 חלק מהקמת המדינה

 כולם חלק  מאותו עם/כולם שווים 

 זכירת מסרים

 בקרב הנחשפים חצי נעזר
N=220 

כ"סה  

 ציינו זכירה חצי נעזרת

53% 

53% 55% 

מארק פרסומות  'בנצ ועדת ביטון
 מ"לפ

 זכירה חצי נעזרת

מארק'מהבנצנמוך /גבוה  

80% 76% 

מארק פרסומות  'בנצ ועדת ביטון
 מ"לפ

 זכירת מסרים



 זכירה נעזרת לקמפיין בטלוויזיה בלבד

 .כי מדובר בקמפיין של משרד החינוך העוסקת ביישום מסקנות ועדת ביטון, כעת נציין

 .  להלן הפרסומת שהוצגה בנושא

 ?האם יצא לך לראות פרסומת זו או דומה  לה בטלוויזיה

7 

 .שיעור נמוך יחסית לנורמה, קרוב למחצית מקהל היעד דיווחו על חשיפה לפרסומת שהוצגה בטלוויזיה

47%, נחשפו  

47% 
63% 

מארק פרסומות  'בנצ ועדת ביטון
 מ"לפ

 זכירה נעזרת

מארק'מהבנצנמוך /גבוה  
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

)Response( 

 

 אפקטיביות

?איזה אפקט היה לקמפיין  



 אך תפיסתו כחשוב דומה לממוצע, אהדת הקמפיין טובה

 (N=240)בקרב הנחשפים לקמפיין  –אהדת הקמפיין וחשיבותו 

9 
 ?שמעת מצאו או לא מצאו חן בעיניך/עד כמה פרסומות אלו של משרד החינוך שראית

 ?עד כמה אתה חושב שקמפיין זה של משרד החינוך חשוב ותורם לציבור

7.5 7.2 

 חשיבות ותרומה לציבור אהדה לקמפיין

7.5 7.0 

 מ"מארק פרסומות לפ'בנצ ועדת ביטון

7.2 7.3 

 מ"מארק פרסומות לפ'בנצ ועדת ביטון



10 

 .בעיקר בשל ההיסטוריה והסיפורים של יהדות ספרד והמזרח, שלושה רבעים מהציבור אהדו את הקמפיין

 .  חוסר האהדה לקמפיין נמוך משמעותית ומקיף כרבע מהציבור

 (N=240)בקרב הזוכרים את הקמפיין  –חוסר אהדה לקמפיין /סיבות לאהדה

 ?האם היו דברים שאהבת במיוחד בקמפיין זה

 ?הרגיזו אותך או שהיו לא מובנים בקמפיין זה, האם היו דברים שהפריעו לך

26% 

13% 

10% 

8% 

8% 

5% 

5% 

ההיסטוריה והסיפורים של יהדות ספרד 
 והמזרח

 לימוד דברים חדשים 

 מעניין  

 ידוענים

 ממוקד

 פרסומת חשובה

 העלאת המודעות ליהדות המזרח

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

 לא רלוונטי

 קצר מידי

 לא מובן  

 מונוטוני/ משעמם 

 וועדה לא צריכה פרסומת

73% 27% 

 מוצגות תשובות בולטות



 .הקמפיין נתפס כמחדש משמעותית יותר מקמפיינים אחרים

 (N=240)בקרב הנחשפים  –תפיסת הקמפיין כמחדש 
TOP3 

11 
 ?והמזרח במערכת החינוךרד באיזו מידה נכון או לא נכון לומר שהפרסומת חידשה לך בנוגע להחלטה ליישם את ועדת ביטון ולהרחיב את היקף הלימודים על מורשת יהדות ספ

84% 

84% 71% 

 מ"מארק פרסומות לפ'בנצ ועדת ביטון
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



הקמפיין חיזק את התפיסה כי משרד החינוך דואג שלימודי היסטוריה ותרבות יהדות המזרח יילמדו בבתי הספר בהיקף 

 (מסכים מאוד)בפרט כתוצאה מעליה בהסכמה האבסולוטית , דומה לנושאים אחרים הנלמדים בהיסטוריה
 משרד החינוך דואג שלימודי היסטוריה ותרבות של יהדות המזרח ילמדו בבית הספר בהיקף דומה לנושאים אחרים הנלמדים בהיסטוריהתפיסת 

13 
 .משרד החינוך דואג שלימודי היסטוריה ותרבות של יהדות המזרח ילמדו בבית הספר בהיקף דומה לנושאים אחרים הנלמדים בהיסטוריה:  עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם ההיגד הבא

24% 27% 

7% 
14% 

-40% -34% 

-23% 
-19% 

-6% 
-5% 

31% 
41% 

 אחרי קמפיין לפני קמפיין

 מסכים מאוד

 מסכים

 ככה ככה

 לא מסכים

 כלל לא מסכים

כ מסכים"סה  



29% 

41% 

 לפני קמפיין

 אחרי קמפיין

שילוב לימודי יהדות המזרח בתכנית  , כאשר המסר העיקרי שתוקשר, הקמפיין תרם להעלאת המודעות לוועדת ביטון

 .ביותרהוא אף הזכור , הלימודים

 ביטון לועדתמודעות 

14 
 ?מה ידוע לך על ועדה זו –ואם כן ? "ועדת ביטון"האם שמעת על 

63% 

11% 

8% 

8% 

5% 

שילוב לימודי יהדות המזרח  
 בתכנית הלימודים

ועדה בראשות הסופר ארז  
 ביטון

העלאת המודעות לעדות 
 המזרח

ההכרה שיש ללמוד על עדות  
 המזרח

 אפליה מתקנת

 לפעילותה של ועדת ביטון מודעות בלתי נעזרת
 (N=208) לועדהבקרב המודעים 
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 סיכום מדדי הכיסוי והתגובה

 .  למרות זכירות חצי מוכחת ונעזרת דומות לממוצע, זכירות הפרסומת בטלוויזיה נמוכה

 אך נתפס כחשוב ותורם בהתאם לנורמה, הקמפיין נתפס כאהוד ומחדש לציבור בדבר מסקנות הועדה

26% 
53% 

47% 

80% 
7.5 

7.2 

84% 

25% 

55% 

63% 

76% 
7.0 

7.3 

71% 

 מחדש חשיבות ותרומה לציבור אהדה זכירת מסר זכירה בטלויזיה זכירה חצי נעזרת זכירה מוכחת

BM מחקר נוכחי

 מהממוצע גבוה

 דומה לממוצע

 נמוך מהממוצע
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 .יעילותו דומה לקמפיינים אחרים, אך כתוצאה משיעורי החשיפה הנמוכים, עלות הקמפיין נמוכה במעט מהממוצע

₪ 31,915 
29,650 

 (₪)זכירות  1%עלות ההשקעה להשגת 

1,500,000 

1,844,698 

 (₪)השקעה כספית כוללת 

BM קמפיין נוכחי

ROI – קמפיין בעלי מוגבלויות 



היה יעיל מבחינת עלות והצליח לייצר אהדה כלפיו ולהעביר מידע  " וועדת ביטון"קמפיין 

 .חדש לציבור

/  הזכירות המוכחת לקמפיין ממוצעת ונשענת בעיקר על אלמנטים הקשורים להיסטוריית •

 .  מורשת יהדות ספרד והמזרח

 .זכירות הקמפיין לאחר הצגתו נמוכה יחסית, יחד עם זאת•

הקמפיין העביר ידע לגבי היסטוריית ומורשת יהדות ספרד  . זכירות המסר ממוצעת•

 .והמזרח ופחות לגבי שילוב ידע זה בתכנית הלימודים

תפיסת חשיבות הקמפיין ממוצעת למרות שיוצר אהדה בעיקר בשל ההיסטוריה  •

 .והסיפורים של יהדות ספרד והמזרח ונתפס כמחדש

משרד  וניכר שיפור בתפיסת לאחר הקמפיין עלתה המודעות לוועדת ביטון , בנוסף•

 .החינוך כמשלב את לימודי יהדות ספרד והמזרח בתכניות הלימודים

 סיכום
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 תודה

 רבה


