
 תרגיל לאומי -אפקטיביות קמפיין

 מוגש ללשכת הפרסום הממשלתית

 2015יוני 



 -רקע מתודולוגיה-
 

  כניסה לתרגל אותו ולעודד 2.6.15 בתאריך שנערך הארצי התרגיל בדבר הציבור את לתזכר ביקש העורף פיקוד

 .מוגן למרחב

 .2.6.2015 -25.5.15 בתאריכים ובאינטרנט רדיו ,בטלויזיה פרסום כלל אשר בקמפיין העורף פיקוד יצא כך לשם

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

   1,000,000₪ טלויזיה

   ₪ 200,000 רדיו

   ₪ 200,000 אינטרנט

  מועד בכל מרואיינים 500 -כ בקרב אינטרנטי סקר באמצעות מועדים בשני נעשתה הפרסום אפקטיביות בחינת

 המגזר ללא ,ומעלה 18 בגילאי ,בישראל עברית דוברת היהודית האוכלוסייה של מייצג ארצי מדגם המהווים

 .החרדי

 21.5.15 -קמפיין לפני

 3.6.15 -קמפיין אחרי

 .הרחב הציבור כלל -לקמפיין היעד קהל

 



את הערכת הכיסוי והתגובה מיישמים  
 :תוך שימוש במדדים הבאים

3 

 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות

 :עקיפהחשיפה 
 ספציפית נ"ב

 נעזרתחצי 
 ?מה המסר שניסו להעביר – נ"ב

 

 :ישירהחשיפה 
 זכירה נעזרת לפי אמצעי מדיה

 :אטרקטיביות
 ?האם הפרסומת מצאה חן בעיני

 :הבנת מסר
 ?-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
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



12% 

6% 

5% 

5% 

5% 

5% 

4% 

4% 

1% 

1% 

1% 

0.4% 

2% 

23% 

 על התרגיל שהיה/ תרגיל עורף ארצי על כניסה למרחב המוגן

 תיאור הפרסומת של בדיקת איזורי התגוננות

 שתי אזעקות/השמעת אזעקות/אזעקה

 יש לבדוק שייכות לאיזור/שינוי איזורי התגונוות

 (לא צויינו פרטים)משפחה מצויירת /סרט מצוייר

 ציינו מועד התרגיל

 יש להכנס למרחב המוגן

 תיאור הפרסומת של תרגיל פיקוד העורף

 זמני כניסה למרחבים מוגנים

 בדיקת איזורי התגוננות באתר פיקוד העורף

 לדעת את מיקום המרחב המוגן/לבדוק

 להישמע להוראות של פיקוד העורף

 אחר

 (ציינו פרטים נכונים מהקמפיין)כ חשיפה מוכחת "סה

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

פיקוד העורף בנושא התנהלות  לקרוא או לשמוע פרסומות של , במהלך השבועות האחרונים יצא לך לראותהאם "
 "?מה נאמר בהן? מה הוצג בהן? מה זכור לך מהפרסומת, כןאם ? בשעת חירום

החשיפה המוכחת טובה  

כאשר  , ותואמת לממוצע

הפרט העיקרי שהוזכר  

הוא תרגיל העורף  

 .הארצי
 

הוזכרו פרטים המיוחסים לקמפיין  

 .הקודם של אזורי ההתגוננות
 

חשיפה מוכחת גבוהה יותר בגילאי  

55.+ 

 חשיפה בלתי נעזרת ספציפית

לא ראיתי  
פרסומות 

23%, כאלו  

ראיתי  
פרסומות 
כאלו אבל 
לא זוכר 

,  פרטים
44% 

ראיתי וזוכר  
,  פרטים
33% 

 קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

23% 26% 

 חשיפה מוכחת

 מארק'בנצ

 ציינו פרטים נכונים

 נוגעים לקמפיין ציינו פרטים שלא



זוכרים את 
 הקמפיין
59% 

.  פיקוד העורף בנושא התנהלות בשעת חירוםקמפיין של התקשורת השונים באמצעי במהלך השבועות האחרונים שודר "
 "?האם יצא לך לראות קמפיין זה. לפניך תמונות מתוך הקמפיין. ברדיו ובאינטרנט, בטלויזיההקמפיין הוצג 

החשיפה החצי נעזרת 

 דומה לממוצע

 זכירה חצי נעזרת

59% 56% 

 זכירות חצי נעזרת

 מארק'בנצ

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ



39% 

23% 

20% 

14% 

13% 

6% 

5% 

4% 

4% 

4% 

2% 

2% 

1% 

1% 

0.3% 

4.1% 

68% 

11% 

 02/06 -ליידע את הציבור אודות תרגיל העורף ב/לתזכר

 שתי אזעקות/השמעת אזעקות/אזעקה

 יש להכנס למרחב המוגן

 ציינו מועד התרגיל

 יש לבדוק שייכות לאיזור/שינוי איזורי התגונוות

 התנהלות נכונה בחירום/תרגיל חירום ארצי/תרגיל הכנה לחירום

 להישמע להוראות של פיקוד העורף

 בדיקת איזורי התגוננות באתר פיקוד העורף

 להעלות את הערנות

 לדעת את מיקום המרחב המוגן/לבדוק

 זמני כניסה למרחבים מוגנים

 על התרגיל שהיה

 התגוננות/לדעת איך להתגונן

 תיאור הפרסומת של תרגיל פיקוד העורף

 (לא צויינו פרטים)משפחה מצויירת /סרט מצוייר

 אחר

 כ ציינו מסר נכון"סה

 לא זוכר

 (N=296נעזר בקרב הנחשפים באופן חצי )" ?זכור לך המסר אותו רצה הקמפיין להעבירהאם "

הבנת וזכירת המסר 

 .נמוכה מהממוצע

המסר העיקרי שעבר הוא  

יידוע ותזכור הציבור 

 . בדבר התרגיל הארצי
 

ניכר בלבול מסוים עם הקמפיין  

 .הקודם

 זכירות המסר

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

68% 74% 

 זכירת מסר

 מארק'בנצ

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 ציינו מסר נכון

 ציינו מסרים נוספים



 :זכירה נעזרת לפי אמצעי מדיה

64% 

47% 

34% 

 אינטרנט רדיו טלויזיה

64% 
47% 

34% 

79% 
66% 

54% 

32% 

75% 

 כ חשיפה"סה אינטרנט רדיו טלויזיה

 מארק'בנצ

חשיפה נעזרת כללית  

למרות  , התואמת לממוצע

החשיפה הנמוכה יותר  

 .לקמפיין ברדיו

 

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

  -כ נחשפו לקמפיין"סה

79% 

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

מצאו או לא מצאו חן  קראת או שמעת , פרסומות אלו של פיקוד העורף בנושא תרגיל העורף הלאומי שראיתכמה עד "
 "?בעיניך

 

אטרקטיביות הקמפיין  

 .תואמת את הממוצע
 

אהדה גבוהה יותר בקרב בעלי  

, בעלי הכנסה ממוצעת, השכלה נמוכה

וכן בקרב אלו שנחשפו  , מסורתיים

 .לקמפיין

 אהדה לקמפיין

6.9 6.7 

 אהדה

 מארק'בנצ

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

6.9 

 כלל המדגם



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

 3% דיבוב/דמויות/איורים/אנימציה

 2% עמוס/משעמם/לא מעניין

 1% "ערסי/"ישראלי מידי/סטראוטיפי

 1% ילדותי

 1% המסר לא ברור/אינו קליט מספיק

 1% בזבוז כספי ציבור

 1% רמה נמוכה

 1% מיותר

 1% צחוק מעניין רציני

 

 

 

 18% דיבוב/דמויות/איורים/אנימציה

 11% ברור/מעביר את המסר

 11% משעשע/הומור/שנון/מצחיק

 10% חמוד/נחמד/חביב/קליל

 8% משפחתי/מיועד לכל הגילאים

 7% המסר/חשיבות הנושא

 4% תמציתי/עינייני/ממוקד/קצר

 4% לא מפחיד/לא מלחיץ, רגוע

 2% קליט

 1% אהבתי באופן כללי

 1% עממי/ישראלי

שיעור האלמנטים  

האהודים גבוה  

ומתייחסים בעיקר 

ולהעברת  לקריאייטיב

המסר הברור והמשעשע  
בדומה לקמפיין שינוי אזורי  )

 (.ההתגוננות

 

אלמנטים לא אהודים עלו בשיעורים  

 . נמוכים מאוד



 תפיסת חשיבות הקמפיין

 "?ותורם לציבורשקמפיין זה של פיקוד העורף בנושא תרגיל העורף הלאומי חשוב כמה אתה חושב עד "

הקמפיין נתפס כחשוב  

 .ותורם במידה רבה

 
הקמפיין נתפס כחשוב יותר  

השכלה על  בעלי , בקרב נשים

מסורתיים וצעירים  , ומטהתיכונית 

 .24עד גיל 

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

7.3 7.1 

 חשיבות

 מארק'בנצ

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

7.3 

 כלל המדגם



 רלוונטיות הנושא

ככה ככה  
28% 

די מעסיק  
25% 

מאוד מעסיק  
10% 

לא כל כך  
25%-מעסיק   

כלל לא  
12%-מעסיק   

63% 

 "?שנושא המרחב המוגן שלך בשעת חירום מעסיק אותך באופן כללימידה נכון או לא נכון לומר באיזו "

בדומה לרלוונטיות  

, בדיקת מפת ההתגוננות

גם לגבי נושא המרחב  

המוגן ניראה כי חלק ניכר  

 .  מהציבור אדיש לנושא

 
ההתעסקות בנושא עולה ככל שיורדת  

רמת ההשכלה ונמצאה גבוהה במיוחד  

בקרב תושבי השפלה והדרום  

 .ומסורתיים

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

63% 71% 

 רלוונטי

 מארק'בנצ



ככה ככה  
36% 

די משכנע  
36% 

מאוד  
משכנע  

9% 

לא כל כך  
-משכנע 
כלל לא   13%

-משכנע 
6% 

81% 

 "?שכנע את הציבור לתרגל כניסה למרחב מוגן בהישמע האזעקהמידה לדעתך הקמפיין באיזו "

הציבור תופס את  

,  הקמפיין כמשכנע

 .בהתאם לממוצע

 
-45הקמפיין משכנע יותר את גילאי 

ואת אלו שנחשפו  , מסורתיים, 54

ניכר שהשכנוע  . קודם לכן לקמפיין

 .עולה ככל שיורדת רמת ההשכלה

 תפיסת הקמפיין כמשכנע
 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

81% 85% 

 משכנע

 מארק'בנצ



ככה ככה  
28% 

די נכון  
21% 

מאוד נכון  
6% 

לא כל כך  
25%-נכון   

כלל לא  
19%-נכון   

56% 

 תפיסת הקמפיין כמוסר מידע חדש

לפעילות פיקוד העורף לעידוד הציבור  מידה נכון או לא נכון לומר שהפרסומת הוסיפה לך מידע חדש בנוגע באיזו "
 "?להיערך לשעת חירום

הקמפיין אינו נתפס כמחדש  

יש  , עם זאת. במידה רבה

לזכור כי מטרתו הייתה  

ולעודד את הציבור   לתזכר

 .לחדשולא לתרגל 

 
שיעורים גבוהים יותר  , גם הפעם

,  מתקבלים ככל שיורדת רמת ההשכלה

בקרב מסורתיים וכן בקרב אלו 

 .שנחשפו קודם לכן לקמפיין

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

56% 61% 

 מוסר מידע חדש

 מארק'בנצ
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



25% 

98% 

 אחרי לפני

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 "?האם אתה יודע מתי הוא אמור להתקיים, אם כן? שמעת על תרגיל העורף הלאומי שעתיד להתקיים בקרובהאם " -לפני 
 "?2.6.20145 -האם שמעת על תרגיל העורף הלאומי שנערך ביום שלישי ה -אחרי

שיעור אבסולוטי חוו 

את תרגיל העורף  

לקמפיין  . הלאומי

תרומה מסוימת  

 .  לשיעור המודעות

 

 מודעות לתרגיל

בלבד ידעו לציין   2%
באופן בלתי נעזר כי  

התרגיל עתיד להתקיים  
 2.6.15: ב

90% 
100% 

 נחשפו לא נחשפו

 מציין פער מובהק



55% 57% 54% 
46% 

54% 55% 

70% 

52% 52% 
64% 

50% 
56% 55% 56% 53% 54% 59% 54% 57% 

47% 

63% 
56% 

40% 

59% 

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 (N= 494בקרב מי ששמע על התרגיל " )?האם במהלך התרגיל תרגלת כניסה למרחב מוגן בהישמע האזעקה"

כמחצית מהציבור תרגל  

 .כניסה למרחב מוגן

שיעורי השתתפות גבוהים  

, 45-54יותר בקרב גילאי 

תושבי השפלה  , מסורתיים

והדרום ואלו שנחשפו  

 .לקמפיין

 השתתפות בתרגיל

 מציין פער מובהק



 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות

 :סיכום אפקטיביות הקמפיין

 23% –חשיפה מוכחת 

 59% –זכירה חצי נעזרת 

 68% –מסר  זכירות

 64% –זכירה בטלוויזיה 

 47% -זכירה ברדיו

 34% -זכירה באינטרנט

 79% -כ חשיפה"סה

 מקרא

גבוה  

 מהממוצע

כמו  

 הממוצע

נמוך  

 מהממוצע

 6.9 –אטרקטיביות 

 7.3 –חשיבות 

 63% –רלוונטיות 

 83% –שכנוע המסר 

 56% – חידוש

  .לממוצע  הדומה בולטות על מראים הכיסוי מדדי ,כללי באופן

  הרלוונטיות במדד לקמפיין בתגובה הינה החולשה נקודת

 . והחידוש

  אשר הנחשפים בקרב בעיקר מורגשת הקמפיין אפקטיביות

  בקרב גבוהה ככה הגם המודעות למרות) לתרגיל יותר מודעים

 .יותר הגבוה ההשתתפות ובשיעור (הציבור

 נחשפו לפני אחרי
לא 

 נחשפו

 90% 100% 25% 98% מודעות לתרגיל

השתתפות  

 בתרגיל
-- -- 59% 40% 

< < 

< 



ROI תרגיל לאומי -פיקוד העורף 

  ₪ 2,123,614  

  ₪ 349,190    ₪ 488,235  

  ₪ 2,483,733  

  ₪ 1,000,000  

  ₪ 200,000    ₪ 200,000  

  ₪ 1,400,000  

 השקעה כוללת אינטרנט רדיו טלויזיה

 השקעה כספית כוללת

BM

 מחקר נוכחי

  ₪ 31,877  

  ₪ 6,413  

  ₪ 14,958  

  ₪ 31,263  

  ₪ 15,625  

  ₪ 4,255  

  ₪ 5,882  

  ₪ 17,722  

 כללי ROI אינטרנט רדיו טלויזיה

 זכירות 1%עלות השקעה להשגת 

ROI ממוצע עבור המדיה 

ROI עבור הקמפיין הנוכחי 

הקמפיין מצליח להשיג  

של זכירות בעלות   1%

הנמוכה משמעותית  

מממוצע ההשקעה  
 .בקמפיינים אחרים



 -עיקריים ממצאים-

 

 יותר נמוכה בהשקעה וזאת ,לממוצע הדומים טובים חשיפה שיעורי ,המדדים ברוב ,מניב הקמפיין•

 .אחרים מקמפיינים

 להסביר העשוי דבר -העורף פיקוד של האחרונים הקמפיינים שני בין הציבור בקרב בלבול שקיים נראה•

 .מהממוצע נמוכה שנמצאה המסר הבנת את

 .ומשכנע חשוב ,(הקריאייטיב בשל בעיקר) אהוד הקמפיין•

   .מחדש אינו והקמפיין רלוונטי פחות הנושא כלפיו באוכלוסיה אדיש פלח ישנו אולם•



 נספח
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31% 

55% 

75% 

63% 

24% 

67% 
6.6 

7.3 

61% 

83% 

73% 

23% 

59% 

68% 64% 

47% 

34% 

79% 

6.9 
7.3 

63% 

81% 

56% 

חשיפה חצי   חשיפה מוכחת
 נעזרת

חשיפה   זכירות מסר
 בטלויזיה

חשיפה   חשיפה ברדיו
 באינטרנט

חשיבות   אהדה כ חשיפה"סה
 ותרומה לציבור

 חידוש שכנוע רלוונטיות
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 קמפיין תרגיל ארצי קמפיין שינוי מפת התגוננות

שני הקמפיינים  

היו אהודים בעיקר  

  הקריאייטיבבשל 

והעברת המסר  

בצורה ברורה  

 וקלילה  

זכירות מסר  

נמוכה יותר  

לקמפיין התרגיל  

כנראה  , הארצי

בשל בלבול עם 

 הקמפיין הקודם

חשיפה מוכחת  

נמוכה יותר  

לקמפיין התרגיל  

כנראה  , הארצי

בשל בלבול עם 

 הקמפיין הקודם

בקרב  מסויימתאדישות 

הציבור בכל הנוגע  

להתנהלות בשעת 

וכצפוי שני  , חירום

הקמפיינים נתפשו  

יותר בקרב  כרלוונטים

 תושבי השפלה והדרום

יש לזכור כי לקמפיינים  

הראשון   -מטרות שונות

מטרתו הייתה לחדש  

לציבור כי נעשה שינוי  

במפת ההתגוננות והשני  

  לתזכרמטרתו הייתה 

וליידע את הציבור בדבר  

 התרגיל הארצי


