
 משטרת ישראל

 מוגש ללשכת הפרסום הממשלתית

 2015מאי 



 -רקע מתודולוגיה-
 

 .לשורותיה איכותי אדם כח לגיוס ולהביא בשטח השוטרים תדמית את לשפר מעוניינת ישראל משטרת

 .27.4.2015 -13.4.15 בתאריכים ובאינטרנט בטלויזיה פרסום כלל אשר בקמפיין ישראל משטרת יצאה כך לשם

 :(מ"מלפ שהועברו כפי) ברוטו במונחי הקמפיין עלויות

  ₪ 3,000,000 טלויזיה

   ₪ 700,000 אינטרנט

 .אינטרנטי סקר באמצעות 28.4.2015 - בתאריך הקמפיין לאחר נעשתה הפרסום אפקטיביות בחינת

  בישראל עברית דוברת היהודית האוכלוסייה של מייצג ארצי מדגם המהווים ,מרואיינים 502 בקרב נערך הסקר

 .החרדי המגזר ללא ,ומעלה 18 בגילאי

 

 .23-35 בגילאי גברים :לקמפיין היעד קהל



את הערכת הכיסוי והתגובה מיישמים  
 :תוך שימוש במדדים הבאים

3 

 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות

 :עקיפהחשיפה 
 כללית וזכירת פרטים נ"ב

 ספציפית נ"ב

 חצי נעזרת

 :ישירהחשיפה 
 זכירה נעזרת לפי אמצעי מדיה

 :אטרקטיביות
 ?האם הפרסומת מצאה חן בעיני

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

 ?-עד כמה הפרסומת שכנעה ש –נעזר 

 :רלוונטיות
 ?עד כמה הנושא רלוונטי לך באופן אישי

 תפיסת חשיבות ציבורית של הקמפיין

 :חידוש
 האם הפרסומת לימדה אותי משהו שלא

 ?ידעתי קודם או שלא חשבתי עליו

חיזוק  / שינוי 

עמדה או  

 התנהגות

 :פעילות ברשת
 היקף הפעילות

 אופי הפעילות
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

4% 

3% 

3% 

3% 

2% 

1% 

0.6% 

0.6% 

0.4% 

0.4% 

0.4% 

2.0% 

51% 

32% 

 סחר הוגן/ רשות להגנת הצרכן 

 פנסיה/ השוואת ביטוחים / משרד האוצר 

 משטרה

 חברת החשמל/ רשות החשמל 

 משרד הפנים/ בחירות 

 מעוף/ משרד הכלכלה 

 הנגשה לבעלי מוגבלויות

 משרד התחבורה/ ם -כביש י

 גז

 מים

 רשות המיסים

 אחר

 אבל לא זוכר פרטים, ראיתי פרסומות כאלו

 לא ראיתי פרסומות כאלו

?  או ממשלתיים/לקרוא או לשמוע פרסומות של גופים ציבוריים ו, במהלך השבועות האחרונים יצא לך לראותהאם "
 "?קראת או שמעת ובאיזה נושא, ציין אילו פרסומות כאלו ראית, אם כן

נמוכה  נ"בזכירות 

לקמפיין המשטרה  

התואמת לממוצע  

 .הכללי
 

 כללית וזכירת פרטים נ"בחשיפה 

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

3% 3% 

 נ כללית"חשיפה ב

 מארק'בנצ



30% 27% 

 חשיפה מוכחת

 מארק'בנצ

10% 

8% 

7% 

6% 

3% 

2% 

1% 

0.4% 

0.4% 

0.2% 

2% 

30% 

/ בזכות השוטר השתקמה / הנערה במצוקה שהפכה לשוטרת 
 סיוע לנערים במצוקה להשתקם

הצילו  / סיוע לאזרחים / מקרים בהם שוטרים עזרו לקהילה 
 המשטרה עושה עבודה טובה/ אנשים 

 כדאי להתגייס למשטרה/ גיוס למשטרה 

 השכנת שלום/ הסכסוך / שוטרת שעשתה סולחה 

 שני שוטרים מצילים נכה/ הצלת נכה מרכב בוער בצוק איתן 

 קריירה עם שליחות/ שליחות לחיים / שליחות 

 (כללי)מציגים שוטרים 

 עבודה עם סיפוק

 ציינו פרסומים שליליים על המשטרה

 בטחון

 אחר

 (ציינו פרטים נכונים מהקמפיין)כ חשיפה מוכחת "סה

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

המשטרה בנושא עבודת השוטרים  לקרוא או לשמוע פרסומות של , במהלך השבועות האחרונים יצא לך לראותהאם "
 "?מה נאמר בהן? מה הוצג בהן? מהפרסומותמה זכור לך , אם כן? בשטח

החשיפה המוכחת  

תואמת לממוצע כאשר 

כמעט כל מי שציין כי 

זכר פרטים ציין פרט  

 .נכון

 

 חשיפה בלתי נעזרת ספציפית

לא ראיתי  
פרסומות 

33%, כאלו  

ראיתי  
פרסומות 
כאלו אבל 
לא זוכר 

,  פרטים
33% 

ראיתי וזוכר  
,  פרטים
34% 

 ציינו פרטים נכונים

 נוגעים לקמפיין ציינו פרטים שלא

 קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ



זוכרים את 
 הקמפיין
64% 

.  המשטרה בנושא עבודת השוטרים בשטחקמפיין של התקשורת השונים באמצעי במהלך השבועות האחרונים שודר "
 "?האם יצא לך לראות קמפיין זה. לפניך תמונות מתוך הקמפיין. ובאינטרנט בטלויזיההקמפיין הוצג 

הזכירות החצי נעזרת  

ודי  , לקמפיין הינה טובה

 .דומה לממוצע

 
שיעורי  זכירות גבוהים יותר  

 .נרשמו בקרב גברים

 זכירה חצי נעזרת
 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

64% 60% 

 זכירות חצי נעזרת

 מארק'בנצ

 קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ



 :זכירה נעזרת לפי אמצעי מדיה

68% 

33% 

 אינטרנט טלויזיה

68% 

33% 

75% 
67% 

33% 

77% 

 כ חשיפה"סה אינטרנט טלויזיה

 מארק'בנצ

חשיפה נעזרת כללית  

 .טובה ותואמת לממוצע

 
חשיפה גבוהה יותר בקרב גילאי 

בקרב בעלי הכנסה הגבוהה  ו 41-60

 .מהממוצע

ניכרת חשיפה , בקרב קהל היעד

גבוהה יותר באינטרנט בהשוואה  

 הישגי קמפיין נוכחי .לכלל האוכלוסייה

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

  -כ נחשפו לקמפיין"סה

 (בקרב קהל היעד 70%) 75%

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

41% 

64% 

חשיפה  

בקרב גברים  

-23בגילאי 

קהל ) 35

 (היעד
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



21% 

21% 

7% 

7% 

6% 
6% 

6% 

5% 

5% 

5% 

3% 

3% 
2% 

2% 

1% 

0.6% 

0.3% 

5% 

82% 

13% 

 למען הציבור/ שירות האזרח / עוזרת לאזרח / לציבור / תרומה לקהילה /עזרה

 כדאי להתגייס/ גיוס 

 קריירה עם שליחות/ עבודה 

 בכל מקום ומצב/ מעבר לשוטף / עוזרים ופועלים במגוון תחומים 

 עוזרים בשיקום/ עוזרים לנוער במצוקה להשתקם 

 מסכנים את חייהם/ אמיצים / אנושיים / השוטרים מסורים 

 משמעות/ אתגר / עבודה עם סיפוק 

 מצילה חיים

 גישור/ עוזרים בפתרון סכסוכים 

 לשבח את עבודתם/ חשיבות העבודה המשטרתית 

 שירות טוב/ עבודה טובה / עושים עבודה 

 שיפור התדמית/ אמון במשטרה 

 יש על מי לסמוך

 עבודת קודש/ עושים עבודה קשה 

 להתנדב למשטרה

 דואגים לבטחונך/ בטחון 

 עושים סדר

 אחר

 כ ציינו מסר נכון"סה

 לא זוכר

 (בקרב הנחשפים באופן חצי נעזר)" ?זכור לך המסר אותו רצה הקמפיין להעבירהאם "

הבנת וזכירת המסר טובה  

 .וגבוהה מהממוצע

המסרים העיקריים שנטמעו  

עזרה ותרומת  : הם

המשטרה לקהילה ולאזרח  

וכן הקריאה להתגייס  

והכדאיות    למשטרה

 . שבדבר

 זכירות המסר

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

82% 74% 

 זכירת מסר

 מארק'בנצ

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 ציינו מסר נכון

 ציינו מסרים נוספים



 רלוונטיות הנושא

ככה ככה  
25% 

ככה ככה  
47% 

די מעסיק  
46% 

די מעסיק  
35% 

מאוד מעסיק  
19% 

מאוד מעסיק  
7% 

לא כל כך  
9%-מעסיק   

לא כל כך  
9%-מעסיק  כלל לא   

1%-מעסיק   
כלל לא  

2%-מעסיק   

 קהל היעד נחשפו

בקרב הנחשפים  " )?שנושא תחושת הביטחון האישי שלך מעסיק אותך באופן כללימידה נכון או לא נכון לומר באיזו "
 (לקמפיין באופן נעזר

 ,  שלא במפתיע

רלוונטיות הנושא גבוהה  

תחושת  -מהממוצע 

הביטחון האישי  

את רוב  , מעסיקה

 .הציבור
 

נרשמת  גבוהה יותר רלוונטיות 

השכלה  ובעלי  45-54בקרב גילאי 

 .תיכונית ומטה

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

90% 
72% 

 רלוונטי

 מארק'בנצ

89% 90% 



 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

די מצא חן 
37% 

די מצא חן 
37% 

מאוד מצא חן  
מאוד מצא חן   31%

23% 

לא כל כך  
-מצא חן 
15% 

לא כל כך  
-מצא חן 
16% 

כלל לא מצא  
16%-חן  כלל לא מצא   

23%-חן   

 קהל היעד כלל המדגם

 "?בעיניךמצאו או לא מצאו חן קראת או שמעת , פרסומות אלו של משטרת ישראל שראיתכמה עד "
 

-האהדה לקמפיין בינונית

וקיימת  , (5.8)נמוכה 

לכך שהיא נמוכה אף   אינדיקצייה

 (.5.3)יותר בקרב קהל היעד 

 

נראה ששיעורי האהדה לקמפיין  

היה גבוהים יותר בקרב נשים  

 +.55וגילאי 

 

 אהדה לקמפיין

 (10-ל 7.5נתנו ציון בין )  מאוד מצא חן

 (7.49 -ל 5נתנו ציון בין )די מצא חן 

 (4.99 -ל 2.5נתנו ציון בין )כל כך מצא חן  לא

 (2.49 -ל 0נתנו ציון בין )כלל לא מצא חן 

5.8 6.8 

 אטרקטיביות

 מארק'בנצ

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

60% 68% 



הרגיזו אותך או שהיו לא מובנים בקמפיין  , היו דברים שהפריעו לךהאם ? היו דברים שאהבת במיוחד בקמפיין זההאם 
 ?זה

בפועל  / המציאותמשקף את לא / לא אמין

אין  /עבודתם עושים לא / שוטרים מושחתים

 לפנותלמי 
11% 

לא להשקיע  / צריך לפעול לשיפור המצב הקיים 

 בתיקון המצבאלא בפרסום 
3% 

 2% בזבוז כסף

 2% יוצאים מן הכלל/ מדובר במקרים בודדים 

להלל  / המשטרה לא צריכה לפרסם עצמה 

 עצמה
2% 

לא מצליח לשנות את הדעה השלילית על  

 צריך יותר בשביל לשקם תדמית/ המשטרה 
2% 

 1% לא מובן/ לא ברור 

זוהי עבודת  / כל אזרח היה עושה אותו דבר 

 המשטרה
1% 

 1% לא מעביר את המסר/ לא אפקטיבי 

 1% רגשני מידי

 1% מצועצע/ מגוחך 

 1% מגייסים פושעים/ שעבריינית הפכה לשוטרת 

 1% ארוך מידי

 

 

 

/  אמין / סיפורים אישיים /  אמיתייםהצגת מקרים 

 12% אותנטי

שיפור  / להדגיש את הצדדים החיוביים במשטרה 

 9% העצמת המשטרה/ הגברת אמון הציבור / התדמית 

 נוגע ללב/ מרגש 
6% 

פעילות  / פעילות למען הציבור / העזרה לזולת 

 5% העזרה לנוער/ המשטרה 

/ המסירות / השוטרים כבני אדם / הפן האנושי 

 3% האכפתיות

 הסיפורים/ הדוגמאות / את המקרים שהוצגו 
3% 

חשיבות  / מאתגרת/ עבודה עם שליחות / השליחות 

 3% עבודת המשטרה

/ לא לעשות הכללות / המשטרה / שיבוח השוטרים 

 2% עושים את עבודתם

 האומץ/ ההקרבה העצמית 
2% 

 הגיוס למשטרה
2% 

 בגובה העיניים/ צנוע / עדין / פשוט 
1% 

 יפה/ נחמד 
1% 

המניעים העיקריים 

לאהדת הקמפיין היו 

הצגת מקרים , בעיקר

וכן אלמנטים   אמיתיים

המציגים צדדים חיוביים 

 .במשטרה

 
עיקר התגובות השליליות נובעות  

 .מתפיסת הקמפיין כלא אמין
 



די חשוב  
ותורם  
34% 

די חשוב  
ותורם  
33% 

מאוד  
חשוב  
ותורם  
28% 

מאוד  
חשוב  
ותורם  
23% 

לא כל כך  
חשוב ותורם  

-16%  

לא כל כך  
חשוב ותורם  

-12%  

כלל לא 
חשוב ותורם  

-22%  

כלל לא 
חשוב ותורם  

-33%  
 קהל היעד כלל המדגם

 תפיסת חשיבות הקמפיין

 "?ותורם לציבורשקמפיין זה של משטרת ישראל חשוב כמה אתה חושב עד "

הקמפיין נתפס כחשוב  

  -ותורם במידה בינונית

בהשוואה  ( 5.4)נמוכה 

 .לממוצע

 
חשיבות גבוהה יותר לקמפיין  

,  +55גילאי , ניתנת בקרב הנשים

 .ובעלי הכנסה ממוצעת

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 (10-ל 7.5נתנו ציון בין ) מאוד חשוב ותורם 

 (7.49 -ל 5נתנו ציון בין )די חשוב ותורם 

 (4.99 -ל 2.5נתנו ציון בין )כל כך חשוב ותורם  לא

 (2.49 -ל 0נתנו ציון בין )כלל לא חשוב ותורם 

5.4 
7.1 

 חשיבות

 מארק'בנצ

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

56% 62% 



ככה ככה  
35% 

ככה ככה  
34% 

די משכנע  
די משכנע   36%

29% 

מאוד  
5%משכנע  מאוד   

2%משכנע   

לא כל כך  
-משכנע 
16% 

לא כל כך  
-משכנע 
כלל לא   17%

-משכנע 
8% 

כלל לא  
-משכנע 
17% 

 קהל היעד נחשפו

 "?ביטחוןמשכנע את הציבור שמשטרת ישראל שומרת על האזרחים ומעניקה להם תחושת מידה לדעתך הקמפיין באיזו "

 מהנחשפים 3/4-כ

תופסים את הקמפיין  

שיעור הנמוך  –כמשכנע 

ונמוך אף יותר בקרב  , מהממוצע

 .קהל היעד

 
מידת השכנוע  הינה גבוהה יותר  

ועולה  + 45גילאי , בקרב נשים

 .ככל שיורדת רמת ההשכלה

 תפיסת הקמפיין כמשכנע
 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

76% 
89% 

 משכנע

 מארק'בנצ

65% 76% 



ככה ככה  
26% 

ככה ככה  
22% 

די נכון  
די נכון   22%

19% 

מאוד נכון  
מאוד נכון   4%

7% 

לא כל כך  
27%-נכון   

לא כל כך  
23%-נכון   

כלל לא נכון  
-21%  

כלל לא נכון  
-29%  

 קהל היעד נחשפו

 "?ל שוטרי ישראלנכון או לא נכון לומר שהפרסומת הוסיפה לך מידע חדש בנוגע לעבודתם שמידה באיזו "

 מהנחשפיםכמחצית 

מדווחים שהקמפיין  

שיעור   –מחדש להם

 .הנמוך מהממוצע

   
תפיסת הקמפיין כמחדש גבוהה  

ובקרב + 45יותר בקרב גילאי 

 .בעלי הכנסה ממוצעת ומעלה

 תפיסת הקמפיין כמחדש
 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

52% 
60% 

 מחדש

 מארק'בנצ

48% 52% 



 שיח ברשת בנושא משטרת ישראל

השיח הכללי בנושא משטרת  

ישראל היה נמוך יותר באפריל  

 . מאשר בחודשים הקודמים

-13/4)השיח בתקופת הקמפיין  

כ "אזכורים סה 460כלל (  28/4

אשר ברובם היו בעלי אופי ניטראלי 

 .או שלילי

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

N = 1631 

תקופת  

 הקמפיין

,  פרשיות הטרדה מינית –עיקרי השיח השלילי 

פושעים  ", שוטרים שהיכו חייל, אלימות מצד שוטרים

 ".עם מדים
פרגון למשטרה ישראל על   –עיקרי השיח החיובי 

תודה לשוטרים  , פעילות מוצלחת ועל עזרה לציבור

 .על עבודתם ביום הזיכרון וביום העצמאות

,  חיובי
6% 

,  שלילי
38% 

,  ניטראלי
56% 



 שיח ברשת בנושא הקמפיין לשיפור תדמית השוטרים

תנודתיות רבה בשיח על  

הקמפיין שכלל בעיקר שיח  
 שלילי וניטראלי

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

N = 63 

שיח על הקמפיין  

ושיתופים של  

 הקמפיין

התקרית בה  פרסום 

 לחיילשוטרים הרביצו 

 המשטרהנגד תגובות 

שליליות  התבטאויות 

 הקמפייןנגד 

,  בזבוז של כסף על הפרסומת –עיקרי השיח השלילי 

המשטרה מנסה לשפר את  , קמפיין גדול יקר ומגוחך

אלימות מצד  , התדמית הצולעת שלה על חשבוננו

 .למשטרהאין שום רצון להצטרף , שוטרים
מעבר לפעילות היום יומית   –עיקרי השיח החיובי 

 השוטרים עוזרים גם לנוער במצוקה ולהצלת חיים

,  חיובי
2% 

,  שלילי
54% 

,  ניטראלי
44% 



 דוגמאות לשיח ברשת בנושא הקמפיין לשיפור תדמית השוטרים

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות
N = 63 

,  חיובי
2% 

,  שלילי
54% 

,  ניטראלי
44% 
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



49% 44% 

28% 
23% 

3% 

2% 

18% 20% 

3% 
11% 

31% 
25% 

21% 

31% 

 לא נחשפו נחשפו

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 ?ל ביטחון האזרחיםבאיזו מידה אתה מרגיש שמשטרת ישראל ממלאה את תפקידה בסיוע ושמירה ע

לא  , נראה שלאחר הקמפיין

  -חל שינוי בתפיסת המשטרה 

  30%שיעור דומה של  כ 

מרגישים  , מהנסקריםבלבד 

שמשטרת ישראל ממלאת את 

 .תפקידה

, בקרב הנחשפים לקמפיין

ניתן להבחין תפיסת 

המשטרה הינה פחות שלילית  

 .בהשוואה ללא נחשפים

48% 47% 

25% 26% 

3% 3% 

20% 18% 

5% 5% 

28% 29% 

24% 23% 

 אחרי לפני

 < > מציין פער מובהק

> 

 לפני ואחרי קמפיין לפי חשיפה

 במידה רבה מאוד

 במידה רבה

 במידה בינונית

 במידה מועטה

 כלל לא

תפיסת המשטרה כממלאת תפקידה בסיוע ושמירה על בטחון  

 האזרחים



 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 :במשטרת ישראל ממלאים תפקידם ב השוטריםלגבי כל אחד מתפקידי המשטרה הבאים ציין באיזו מידה לדעתך 

תמונה דומה ניתן לראות גם 

בהקשר להתייחסות ספציפית  

לתפקוד השוטרים בשמירת הסדר  

גם לאחר   -החוקואכיפת הציבורי 

מרגישים כי  30%-כהקמפיין רק 

השוטרים ממלאים תפקידים אלו 

היתר מציגים עמדה . במידה רבה

חלוקה ומרגישים בעיקר  

שהשוטרים ממלאים תפקידים אלו  

 .במידה בינונית

 

השפעת הקמפיין ניכרת בירידה 

בתפיסה  המחזיקים בשיעור 

שלילית בהיבט של שמירת 

 .השוטרים על הסדר הציבורי

46% 50% 43% 48% 

25% 
24% 

25% 
27% 

4% 3% 
4% 

3% 

22% 19% 22% 18% 

3% 3% 6% 
4% 

29% 27% 29% 
30% 

25% 23% 
28% 

22% 

 אחרי   לפני   אחרי לפני

 שמירת הסדר הציבורי אכיפת החוק

 < > מציין פער מובהק

 לפני ואחרי קמפיין

< 

 במידה רבה מאוד

 במידה רבה

 במידה בינונית

 במידה מועטה

 כלל לא

 תפיסת השוטרים כממלאים את תפקידם



 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 :במשטרת ישראל ממלאים תפקידם ב השוטריםלגבי כל אחד מתפקידי המשטרה הבאים ציין באיזו מידה לדעתך 

קיימת תפיסה פחות שלילית  

בקרב הנחשפים בהיבט אכיפת  

 .החוק בהשוואה ללא נחשפים

  

 < > מציין פער מובהק

52% 45% 49% 46% 

25% 
22% 

27% 27% 

3% 
4% 

3% 2% 

18% 23% 18% 19% 

2% 
6% 

3% 6% 

28% 
26% 

30% 
29% 

20% 

30% 

21% 
25% 

 לא נחשפו   נחשפו   לא נחשפו נחשפו

 שמירת הסדר הציבורי אכיפת החוק

 לפי חשיפה

> 

 במידה רבה מאוד

 במידה רבה

 במידה בינונית

 במידה מועטה

 כלל לא

 תפיסת השוטרים כממלאים את תפקידם



39% 
33% 

20% 

16% 

5% 

1% 

25% 28% 

11% 

22% 

24% 

17% 

36% 
50% 

 לא נחשפו נחשפו

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 ?באיזו מידה לדעתך אטרקטיבי להתגייס ולעבוד במשטרה

הקמפיין לא הצליח לשנות  

את תפיסת אטרקטיביות  

רק   -הגיוס למשטרה

  8%-ו) מהאוכלוסיהכחמישית 

תופסים עבודה ( מקהל היעד

 .זו כאטרקטיבית

 

בקרב הנחשפים ישנה דעה 

פחות שלילית כלפי רעיון זה  

מאשר בקרב הלא נחשפים  

 .אך עדיין בשיעור לא מספק

35% 38% 

15% 
19% 

5% 
4% 

30% 26% 

15% 
14% 

20% 23% 

45% 
40% 

 אחרי לפני

 < > מציין פער מובהק

> 

 לפני ואחרי קמפיין לפי חשיפה
 במידה רבה מאוד

 במידה רבה

 במידה בינונית

 במידה מועטה

 כלל לא

 תפיסת אטרקטיביות גיוס למשטרה



 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות

 :סיכום אפקטיביות הקמפיין

 3% – נ"בחשיפה 

 30%–חשיפה מוכחת 

 64% –זכירה חצי נעזרת 

 68% –זכירה בטלוויזיה 

 33% -זכירה באינטרנט

 75% -כ חשיפה"סה

 מקרא

גבוה  

 מהממוצע

כמו  

 הממוצע

נמוך  

 מהממוצע

 5.8 –אטרקטיביות 

 82% –מסר  זכירות

 76% –שכנוע המסר 

 5.4 –חשיבות 

 90% –רלוונטיות 

 52% – חידוש

  יוצאת בולטות על מראים לא אך טובים  הכיסוי מדדי

 .לממוצע תואמים המדדים כל ,הפרסומת של דופן

  ,הקמפיין של החולשה נקודת את מהווים התגובה מדדי

 המדדים כל והרלוונטיות המסר זכירות למעט כאשר

 .מהממוצע יותר נמוכות תוצאות מניבים

  תודעתי שינוי על מראות לא האפקטיביות שאלות

 .הקמפיין בעקבות

 לא נחשפו נחשפו אחרי לפני

מרגיש שמשטרת ישראל ממלאה  

את תפקידה בסיוע ושמירה על 

 בטחון האזרחים

29% 28% 31% 25% 

השוטרים  

במשטרת  

ישראל  

את   ממלאים

 :תפקידם ב

 26% 28% 27% 29% אכיפת החוק

שמירה על הסדר  

 הציבורי
29% 30% 30% 29% 

 17% 24% 23% 20% למשטרה אטרקטיביות התגייסות



ROI - קמפיין משטרת ישראל 

בהשוואה לקמפיינים  

עלות ההשקעה  , אחרים

של זכירות   1%להשגת 

 1.65פי )גבוהה יותר 
 (.לערך

  ₪ 2,086,161  

  ₪ 468,913  

  ₪ 2,450,561  

3,000,000 

700,000 

  ₪ 3,700,000  

 השקעה כוללת אינטרנט טלויזיה

 השקעה כספית כוללת

BM

 מחקר נוכחי

  ₪ 31,045  

  ₪ 13,865  

  ₪ 29,854  

  ₪ 43,907  

  ₪ 21,042  

  ₪ 49,333  

 כללי ROI אינטרנט טלויזיה

 זכירות 1%עלות השקעה להשגת 
ROI ממוצע עבור המדיה ROI עבור הקמפיין הנוכחי 



 -עיקריים ממצאים-

 

  ההשקעה עלות כי לציין יש ,זאת עם .לממוצע הדומים שיעורים כולם ומניבים טובים הקמפיין של החשיפה מדדי•

 .אחרים דומים קמפיינים של ההשקעה מממוצע (לערך 1.65 פי) יותר גבוהה הייתה

 החידוש ובמידת לקמפיין הניתנת בחשיבות ,באהדה ,המסר בשכנוע חולשה על מראים ,התגובה מדדי של רובם•

 .הנושא וברלוונטיות המסר בזכירת הגבוהים השיעורים אף על

 הפרשיות השפעת בשל הנראה ככל -שלילית בעיקרה שהיא תגובה על מצביעה ברשת השיח בדיקת גם•

 .החייל הכאת תקרית לפרסום הקמפיין סמיכות בשל וכן השנה יותר מוקדם שהתפרסמו

  שינוי ליצור מצליח לא הקמפיין -ברשת השיח עם אחד בקנה העולה תמונה מעלה האפקטיביות מדדי בדיקת•

  הנוגע בכל תפקידה את מבצעת המשטרה כי חשים 30% שרק כך היעד קהל ובקרב הציבור בקרב תודעתי

  למשטרה הגיוס אטרקטיביות גם .האזרחים בטחון על ושמירה וסיוע הציבורי הסדר על שמירה ,החוק לאכיפת

 .(היעד קהל בקרב יותר נמוך אף ושיעור) מהציבור מרבע פחות על ועומדת נמוכה

 .המשטרה לתפקוד באשר יותר ניטראלית לדעה שלילית מדעה במעבר קל שינוי חל הנחשפים בקרב•


