
 יום המדע -אפקטיביות קמפיין
 makoהטכנולוגיה והחלל בשיתוף עם , משרד המדע

 מוגש ללשכת הפרסום הממשלתית

 2015מאי 



 -רקע מתודולוגיה-
 

 ,צעירים בקרב ובעיקר ,הרחב הציבור בקרב המודעות את להעלות מבקש והחלל הטכנולוגיה ,המדע משרד

 .בישראל המדע לפעילות הציבור של הקשר את ולחזק והטכנולוגיה המדע לתחומי

  ותימשך 10.3.15-ב שהחלה ובאינטרנט בטלויזיה תקשורתית בפעילות מאקו עם פעולה המשרד משתף כך לשם

 .למאי 12 -ב המדע יום ציון לשיאה הגיעה אשר פעילות ,10.6.15 ל עד

 :(מ"מלפ שהועברו כפי) ברוטו במונחי התקשורתית הפעילות עלות

   ₪ 1,180,000 -עלות כ"סה

  507 בקרב 13.5.15-14.5.15 ב שנערך אינטרנטי סקר באמצעות התקשורתית הפעילות אפקטיביות בחינת

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

 .החרדי המגזר

 .הרחב הציבור כלל -לקמפיין היעד קהל

 

  ₪ 1,000,000-כ עד של בעלות קמפיינים /תקשורתיות לפעילויות מתייחסת הדוח לאורך ההשוואה*

 



את הערכת הכיסוי והתגובה מיישמים  
 :תוך שימוש במדדים הבאים

3 

 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות

 :חשיפה עקיפה
 ספציפית נ"ב

 חצי נעזרת
 ?מה המסר שניסו להעביר – נ"ב

 
 :חשיפה ישירה

 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

 :פעילות ברשת
 היקף הפעילות

 אופי הפעילות
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



4% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0.4% 

1% 

9% 

 יום המדע/פרסומות יום המדע

 תערוכות/הרצאות/ניסויים/אירועים/פעילויות

 הבינלאומי/יום המדע הישראלי

 ניסוי באח הגדול/האח הגדול

 ברים/הרצאות בפאבים/מדע על הבר

 גיל האוזניים

 בדיקת שמיעה/שמיעה/תדרים/צלילים

 לבני נוער/פעילות נוער

 מצפה כוכבים/החלל/שבוע המדע

 אחר

 (ציינו פרטים נכונים מהקמפיין)כ חשיפה מוכחת "סה

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

,  לקרוא או לשמוע פעילות תקשורתית של משרד המדע, האם במהלך השבועות האחרונים יצא לך לראות"
 "?מה נאמר בהן? מה הוצג בהן? מה זכור לך מפעילות תקשורתית זו, אם כן? הטכנולוגיה והחלל

החשיפה המוכחת  

נמוכה ועומדת על  

כעשירית בלבד 

 מהציבור הרחב
 

גבוהה יותר מתקבלת  נ"בזכירות 

תושבי ירושלים  , 45-54בקרב גילאי 

 .  א וגוש דן"והסביבה ותושבי ת

 

 חשיפה בלתי נעזרת ספציפית

לא ראיתי  
פעילות 

תקשורתית  
55%, כזו  

ראיתי  
פעילות 

תקשורתית  
כזו אבל לא  
,  זוכר פרטים

34% 

ראיתי וזוכר  
,  פרטים
11% 

 ציינו פרטים נכונים

 נוגעים לקמפיין ציינו פרטים שלא



זוכרים את 
הפעילות 

 התקשורתית
26% 

הטכנולוגיה והחלל בנושא  , שרד המדעבמהלך השבועות האחרונים הופיעו באמצעי התקשורת השונים פרסומים של מ"
.  לפניך תמונות מתוך הפעילות התקשורתית. ובאינטרנט בטלויזיההפרסומים הופיעו . פעילויות שונות הקשורות למדע

 "?האם יצא לך לראות פעילות תקשורתית זו

החשיפה החצי נעזרת 

גם היא נמוכה ועומדת  

 .מהאוכלוסיהעל כרבע 

 
-45זכירות גבוהה יותר בקרב גילאי 

בקרב הורים לילדים ובקרב , 54

אקדמאים בעלי הכנסה הגבוהה 

 .מהממוצע

 זכירה חצי נעזרת
 אפקטיביות תגובה כיסוי



23% 

15% 

8% 

6% 

6% 

3% 

2% 

2% 

2% 

5% 

54% 

33% 

 12.5 -יום המדע שמתקיים ב/ יום המדע

 תערוכות/הרצאות/ניסויים/אירועים/פעילויות

 קידום המדע/חשיבות

 בדיקת שמיעה/שמיעה/תדרים/צלילים

 אוניברסיטאות/מוזאונים/אירועים במוסדות מחקר

 פיתוחים/חדשנות

 ניסוי באח הגדול/האח הגדול

 מצפה כוכבים/החלל/שבוע המדע

 גיל האוזניים

 אחר

 כ ציינו מסר נכון"סה

 לא זוכר

 ( N=132בקרב הנחשפים באופן חצי נעזר " )?האם זכור לך המסר שרצו להעביר בפעילות תקשורתית זו"

מחצית מהמשיבים 

שדיווחו כי ראו את 

הפעילות התקשורתית 

ידעו לציין מסר נכון  

כאשר המסר העיקרי 

 .שהוזכר הוא יום המדע

 תגובה כיסוי זכירות המסר

 

 אפקטיביות

 ציינו מסר נכון

 ציינו מסרים נוספים



 :זכירה נעזרת לפי אמצעי מדיה

32% 

25% 

 אינטרנט טלויזיה

החשיפה הנעזרת הכללית נמוכה 

, מהציבור 40% -ועומדת על כ

בעיקר בשל החשיפה הנמוכה 

 .בטלויזיה

רואים   makoבקרב גולשי 

אינדיקציה לחשיפה גבוהה כאשר 

מחציתם מדווחים כי ראו את  

אך אלו מהווים רק רבע  , הבאנרים

 .מהציבור הכללי

 

בלבד מגולשי האתר ציינו כי   7%*

 .נכנסו למתחם הפעילות

כ נחשפו לפעילות  "סה

 40% -התקשורתית

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



קראת או שמעת  , שראיתשראית ' יום המדע'הטכנולוגיה והחלל בנושא , עד כמה הפעילות התקשורתית של משרד המדע"
 "?מצאה או לא מצאה חן בעיניך

 "?חשובה ותורמת לציבור' יום המדע'הטכנולוגיה והחלל בנושא , עד כמה אתה חושב הפעילות התקשורתית של משרד המדע"
 
 תגובה כיסוי 

 

 אפקטיביות

הפעילות התקשורתית 

זוכה לאהדה ולתפיסת  

חשיבות הדומות  

 .לממוצע
 

אהדה גבוהה יותר מתקבלת בקרב 

בעלי השכלה תיכונית ומטה מאשר  

 .בקרב אקדמאים

 

חשיבות גדולה יותר לפעילות זו  

ניכרת בקרב נשים ואקדמאים בעלי  

 .הכנסה מעל הממוצע

אהדה ותפיסת חשיבות  

 הפעילות התקשורתית

6.4 
7.0 

 חשיבות אהדה

6.4 7.0 6.5 6.8 

 חשיבות אטרקטיביות

 מארק'בנצ

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ



הרגיזו אותך או שהיו לא מובנים  , האם היו דברים שהפריעו לך? האם היו דברים שאהבת במיוחד בפעילות תקשורתית זו
 ?בפעילות תקשורתית זו

/  לא משך תשומת לב/ היקף הפרסום מצומצם

 לא בלט
6% 

 6% לא ברור/חסר פירוט/אין אתר

 3% מיותר/ משעמם/ לא מעניין

 1% אינו מתקיים בפריפריה

 1% בזבוז כספי ציבור

 

 

 

 13% ייחוס חשיבות למדע/קידום המדע

 10% ניסוי מגניב/מסקרן/מעניין

 7% שיתוף הציבור

 4% בני נוער/קידום המדע בקרב ילדים

 4% צנוע/קליל/קצר/עינייני

 3% ניסוי באח הגדול/ניסוי בטלויזיה

 2% בני נוער/מתאים לילדים

 2% מתקיים בכל הארץ

 1% לרווחת הציבור

 1% ללא תשלום/כניסה בחינם

הפעילות התקשורתית לא  

מייצרת אלמנטים אהודים או  

 .לא אהודים בולטים

הפעילות זוכה  , יחד עם זאת

לאהדה בשל ייחוס החשיבות  

למדע והעניין שהיא יוצרת  

אך היקף  , בקרב הציבור

הפרסום המצומצם והלא  

 .בולט מעיב על כך



 רלוונטיות הנושא

ככה ככה  
34% 

די מעסיק  
29% 

מאוד מעסיק  
12% 

לא כל כך  
19%-מעסיק   

כלל לא  
6%-מעסיק   

 "?הטכנולוגיה והחלל מעסיק אותך באופן כללי, באיזו מידה נכון או לא נכון לומר שתחום המדעים"

נושא המדעים מעסיק 

את רוב הציבור ונמצא  

רלוונטי בדומה לנושאים  

 .אחרים

 
  45-54משיבים בגילאי , הגברים

בעיקר לבני נוער  -והורים לילדים

מרגישים כי נושא   -12-15בגילאי 

 .זה מעסיק אותם יותר

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

75% 75% 

 רלוונטי

 מארק'בנצ



ככה ככה  
40% 

די  
משכנעת  

37% 

מאוד  
משכנעת  

8% 

לא כל כך  
-משכנעת 

11% 
כלל לא  
-משכנעת 

4% 

ויות שונות העוסקות בנושאים  באיזו מידה לדעתך הפעילות התקשורתית משכנעת את הציבור להשתתף בפעיל"
 "?מדעיים או טכנולוגיים ולהיות מעורבים יותר בתחומים אלו

הפעילות התקשורתית 

בנושא יום המדע 

נתפסת כמשכנעת 

 .בדומה לממוצע

 
שכנוע רב יותר מורגש בקרב  

אלו שנחשפו לפעילות  לפני כן  

 (.80%)מאשר אלו שלא ( 92%)

תפיסת הפעילות  

 התקשורתית כמשכנעת

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

85% 86% 

 משכנע

 מארק'בנצ



ככה ככה  
29% 

די נכון  
27% 

מאוד נכון  
9% 

לא כל כך  
25%-נכון   

כלל לא  
10%-נכון   

תפיסת הפעילות התקשורתית  

 כמוסרת מידע חדש

,  ע חדש בנוגע לפעילות משרד המדעבאיזו מידה נכון או לא נכון לומר שהפעילות התקשורתית הוסיפה לך מיד"
 "?הטכנולוגיה והחלל בקידום המדע בישראל

הפעילות התקשורתית 

, נתפסת כמחדשת

מהציבור  2/3 -כאשר כ

מרגיש כי היא הוסיפה  

 .לו מידע חדש בנושא
 

מידת חידוש גבוהה יותר מורגשת  

ובקרב אלו  45-54בקרב גילאי 

 .שנחשפו קודם לכן לקמפיין

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

65% 60% 

 מוסר מידע חדש

 מארק'בנצ



 הטכנולוגיה והחלל ויום המדע הישראלי, משרד המדעשיח ברשת בנושא 

  5-נבדקה תקופה של כ

וניראה כי שיח רב  , חודשים

התרחש ככל שקרב מועד יום  

 .12.5-המדע ב

 

עליה בשיח ביום המדע עצמו  

כתוצאה מכתבות ושיח על  

כנסים ופעילויות  , אירועים
 .במסגרת יום המדע

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות
N = 163 

 תקופת הפעילות

N = 277 



 חלוקת האתרים בשיח על יום המדע

השיח ברשתות החברתיות  
ואילו   facebookנעשה ברובו ב 

,  makoבעיתונות הרשת ב 

כאשר רוב התגובות היו בעלות 
 .אופי ניטראלי

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות



 בפייסבוקMAKO שיתוף הפעולה עם 

  הפייסבוקפרסום הניסוי בעמוד 

הרשמי של האח הגדול מצליח 

לייצר יותר מעורבות בקרב  
דבר הניכר בכמות   –הציבור 

 .התגובות והשיתופים, הצפיות

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

פרסום הניסוי הגדול בעמוד  

של האח הגדול זכה   הפייסוק

 57, לייקים 1,337-ל

-שיתופים ו 21, תגובות

 .צפיות 59,647
 

 העמוד הרשמי :האח הגדול  

של  הפייסבוקפרסום בעמוד 
MAKO לייקים 181-זכה ל  ,

 .שיתופים 12-תגובות ו 7

 
 

mako 

של  הפייסבוקפרסום בעמוד 

הטכנולוגיה  , משרד המדע

 3, לייקים 10-והחלל זכה ל

 .צפיות 703-שיתופים ו
 

 משרד המדע הטכנולוגיה והחלל  
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



 אפקטיביות תגובה כיסוי

 "מה שמעת עליו, אם כן? האם שמעת על יום המדע הישראלי"
חווייתית שמטרתם לחזק את הקשר של  יום המדע הישראלי מציע שורה של אירועים ברחבי הארץ הכוללים פעילות "

 "האם שמעת על יום המדע הישראלי, לאחר שהוצג לך מידע זה, כעת. הציבור לפעילות המדע בישראל

אלו אשר נחשפו לפעילות 

התקשורתית יותר מודעים ליום  

המדע הישראלי וכן יודעים  

 .לציין עליו יותר פרטים

 

בקרב   נ"הבכ המודעות "סה

  45%הציבור עומדת על 

 .48%והנעזרת על 

 
+ 45מודעות גבוהה יותר בגילאי 

 .ובקרב הורים לבני נוער

 מציין פער מובהק

 מודעות ליום המדע
 -בלתי נעזרת-

45% 

18% 9% 7% 5% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 

28% 
13% 4% 6% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

69% 

25% 
16% 8% 8% 6% 5% 1% 2% 2% 1% 

כ שמע על  "סה
 יום המדע

לא זוכר  , שמעתי
 פרטים

 /  פעילויות
 /  אירועים
 /  ניסויים
 /הרצאות

 תערוכות 

אירועים במוסדות  
 /מחקר

 /מוזאונים 
 אוניברסיטאות 

שמעתי על מועד   קידום המדע
 האירוע

/ מדע על הבר מדע ישראלי
הרצאות 

 ברים/ בפאבים

/  תדרים/ צלילים לילדים ונוער ניסוי באח הגדול
בדיקת / שמיעה

 שמיעה

 נחשפו לא נחשפו כלל המדגם

 -נעזרת-

48% 
29% 

77% 

 נחשפו לא נחשפו כלל המדגם



 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 (N=245נשאל בקרב המודעים ליום המדע )" פרט באיזה פעילויות השתתפת, אם כן? האם יצא לך להשתתף בפעילויות אלו"

 (N=507כלל המדגם )" ?באיזו מידה היית רוצה לקחת חלק בפעילויות אלו"

יחד  , שיעור ההשתתפות עד כה נמוך

עם זאת נראה שקיים פוטנציאל 

 .להשתתפות עתידית

 מציין פער מובהק

 השתתפות בפעילויות יום המדע

השתתפו  

 בפעילויות

6% 

היו רוצים  

 להשתתף
 (במידה רבה או רבה מאוד)

40% 

 18-54בעיקר גילאי •

בעיקר   -הורים לילדים•

   4-18בטווח הגילאים 

כאלו שנחשפו לפעילות  •

 התקשורתית

שיעור המשתתפים  •

באירועים אלו גבוה יותר  

בקרב אקדמאים בעלי  

הכנסה הגבוהה  

 .מהממוצע

9% 15% 

 נחשפו לא נחשפו

32% 
50% 

 נחשפו לא נחשפו

•     



 -עיקריים ממצאים-

 

 .התקשורתית לפעילות נמוך reach על מצביעים הכיסוי מדדי•

  יוצרת שהיא והעניין למדע החשיבות ייחוס בשל בעיקר ,אהודה התקשורתית הפעילות ,זאת עם יחד•

 .רבה תרומה ובעלת כחשובה נתפסת גם היא ובהתאם הציבור בקרב

  חדש מידע לו מוסיפה אף התקשורתית והפעילות הציבור את ומעסיק מאוד כרלוונטי נתפס הנושא•

 יותר מעורבים ולהיות להשתתף משכנעתו בישראל המדע בקידום המדע משרד לפעילות בנוגע

 .בתחום

  לתחום הקשורות ופעילויות המדע ביום ההשתתפות פוטנציאל כך תגבר לפעילות שהחשיפה ככל•

 .יגבר


