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53% 

69% 

39% 

83% 

32% 35% 

51% 

63% 65% 63% 
60% 59% 60% 

חשיפה נעזרת   חשיפה חצי נעזרת
 בטלויזיה

הבנת המסר  
מהנחשפים חצי  )

 (נעזר

 חשיפה ברדיו חשיפה בעיתון חשיפה באינטרנט כ חשיפה לקמפיין"סה

 קמפיין נוכחי

 ממשלתי-ממוצע חברתי

 *כלל הפרסומות

  הקמפיין זכירות אך ,מהממוצע גבוהה לקמפיין הנעזרת החשיפה

   .נמוכה נעזר חצי באופן המסר והבנת

  באינטרנט ובינונית ,ברדיו גבוהה המשלימים בערוצים החשיפה

   .ובעיתון

 החשיפה לקמפיין
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7.0 

8.2 

6.2 

7.2 

6.0 

 תפיסת חשיבות אהדה

37% 

33% 

22% 

גורמים  
 מפריעים

 באזז

 קמפיין נוכחי

 ממשלתי-ממוצע חברתי

 *כלל הפרסומות
  גבוהה במידה אטרקטיבי הקמפיין

  תורםו כחשוב ונתפס ,מהממוצע

    .רבה במידה לציבור

  ברמה באזז עורר הקמפיין כי מסתמן ,בנוסף

 .יחסית גבוהה

  שיעור קיים ,וחשוב כרלוונטי תפיסתו למרות

  שציינו (מהנחשפים כשליש) יחסית גבוה

 – ובעיקר) בקמפיין להם שהפריעו גורמים

  לקבלת הקריטריונים מהם – האינפורמציה חוסר

 .(המענק

 (בקרב נחשפים)עמדות כלפי הקמפיין 
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 השפעת הקמפיין

 :מדדים בכמה השפעה לקמפיין כי מסתמן

  את לבדוק מתכננים או ,למענק זכאותם את יבדקו לקמפיין הנחשפים•

   .נחשפים מלא יותר ,הזכאות

  את לבדוק האפשרות את נחשפים מהלא יותר ציינו לקמפיין הנחשפים•

  רשות ובאתר הכנסה מס באתר ,(כללי) באינטרנט למענק הזכאות

   .המסים

  לערוצים נחשפים מלא יותר מודעים לקמפיין הנחשפים ,כללי באופן•

  פחות ציינו לקמפיין הנחשפים) למענק הזכאות את לבדוק ניתן בהם

  מאשר "?הזכאות את לבדוק ניתן היכן" לשאלה במענה "יודע לא"

   .(נחשפים-הלא
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 פירוט הממצאים
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 .כמחצית מהמרואיינים זיהו כי נחשפו לקמפיין

 .  יותר ממחצית לא ידעו לציין את המסר של הקמפיין, מתוכם

 .  הרוב המוחלט ציינו מסר נכון, בקרב אלה שידעו לציין מסר כלשהו

 
 ..."(מענק לעובדים)"ציינו יותר מאחרים את המסר המרכזי ( 35-44)וגילאי הביניים ( 18-24)הגילאים הצעירים 

 "החזרי מס"ציינו יותר מאחרים ( 45-54)הגילאים הבוגרים יותר 

זכור לך המסר אותו רצה הקמפיין  האם  ? האם יצא לך לראות את הקמפיין. בטלוויזיהבמסך מצד ימין מופיעה תמונה מתוך קמפיין ששודר לאחרונה 

 ?להעביר

 חשיפה חצי נעזרת לקמפיין  
 כלל המדגם

לא נחשפו  
 לקמפיין
47% 

נחשפו  
,  לקמפיין

לא יודעים  
 מה המסר

31% 

נחשפו  
לקמפיין  
ופרטו  
 מסר
22% 

כ חשיפה חצי "סה

:  נעזרת לקמפיין

53% 

 (:בקרב נחשפים לקמפיין)הבנת מסר 
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 השפעת הקמפיין• עמדות כלפי הקמפיין• חשיפה לקמפיין•

17% 

10% 

4% 

4% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

 …מרשות  /הכנסה לעובדים מהמדינה/מענק

 6,700מס שלילי למשתכרים עד / החזרי מס

 בדיקת זכאות להחזרים/ החזרי מס

 העלאה במשכורת/תוספת

 החזרי מס שלילי/מס הכנסה

 הכנסה/ השלמת שכר

 זכויות עובדים

 מס הכנסה

 אולי מגיע לי כסף ממס הכנסה

רשות  /הכנסה לעובדים מהמדינה/מענק

 ביטוח לאומי/המסים
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 .בדומה לממוצע, בטלויזיהכשני שלישים מהאוכלוסייה נחשפו לפרסומת 
 יותר מאשר הצעירים ובקרב החילונים והמסורתיים  ( 35-54גילאי )החשיפה גבוהה יותר בקרב הגילאים הבוגרים יותר 

 .יותר מאשר הדתיים

 ?האם לאחר שראית את נושא הקמפיין זכור לך אם ראית אותו. כעת נציין כי מדובר בקמפיין של רשות המסים בנושא מענק עבודה

 חשיפה נעזרת לקמפיין  בטלוויזיה
 כלל המדגם

לא נחשפו  
 לקמפיין
31% 

נחשפו  
 לקמפיין  

69% 
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 .  מחצית מהאוכלוסייה נחשפה לפרסום ברדיו

 .או בעיתונות/כשליש נחשפו לבאנר באינטרנט ו

 ?האם יצא לך לשמוע את קמפיין רשות המסים למענק עבודה ברדיו. התשדירים של רשות המסים בנושא מענק עבודה הושמעו גם ברדיו

 ?  האם יצא לך לראות את הקמפיין באינטרנט. אנא התבונן בבאנר של הקמפיין אשר הופיע באינטרנט ועבור לשאלה הבאה

 ? האם יצא לך לראות את הקמפיין בעיתון. הקמפיין של רשות המסים פורסם גם בעיתונות

 חשיפה נעזרת לקמפיין באמצעי מדיה נוספים
 כלל המדגם

25% 22% 21% 

26% 
10% 14% 

22% 28% 27% 

27% 
39% 38% 

 עיתונות באנר -אינטרנט  רדיו

35% 32% 

51% 

 כ נחשפו"סה

 בטוח שכן

 חושב שכן

 שלא חושב

 בטוח שלא
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 השפעת הקמפיין• עמדות כלפי הקמפיין• חשיפה לקמפיין•

  לפרסומת החשיפה

  בקרב יותר גבוהה ברדיו

  ומעלה הביניים גילאי

  ובקרב (ומעלה 35 גילאי)

 החילונים לעומת הדתיים

  לפרסומת החשיפה

  יותר גבוהה בעיתונות

  הגילאים בקרב

  55 גילאי) המבוגרים

 (ומעלה

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zIZjt5HQMc0OLM&tbnid=U_YG1_O7aHbP7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pc.co.il/?p%3D55869&ei=Rsb_UYztEIfeswa58YHIAg&bvm=bv.50165853,d.Yms&psig=AFQjCNHkp8SD5M2WL7piYHZ634ufotQ87w&ust=1375803330410397
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 .  הרוב נחשפו לקמפיין ביותר מערוץ אחד

 סיכום ערוצי חשיפה לקמפיין
 כלל המדגם

לא נחשפו  
 לקמפיין
17% 

נחשפו  
 לקמפיין  

83% 

 17% רק בטלוויזיה

 12% אחרים רק בערוצים

 ובערוצים אחרים בטלוויזיה
/ טלוויזיה ועיתון / טלוויזיה ואינטרנט )

 (טלוויזיה ורדיו

54% 
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http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zIZjt5HQMc0OLM&tbnid=U_YG1_O7aHbP7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pc.co.il/?p%3D55869&ei=Rsb_UYztEIfeswa58YHIAg&bvm=bv.50165853,d.Yms&psig=AFQjCNHkp8SD5M2WL7piYHZ634ufotQ87w&ust=1375803330410397
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 .  ואף מעט גבוה מממוצע הפרסומות, רוב הנחשפים לקמפיין תופסים אותו כאטרקטיבי

 
 (.ומעלה 55גילאי )האהדה לקמפיין גבוהה יותר בקרב הגילאים המבוגרים 

 (N=417, בקרב נחשפים)? עד כמה מצא חן בעיניך הקמפיין של רשות המסים בנושא מענק עבודה

 0-2.49כלל לא אהב , 2.5-4.99לא כל כך אהב , 5-7.49די אהב , 7.5-10מאוד אהב 

 אהדה לקמפיין
 בקרב נחשפים

6% 13% 31% 50% 

 כלל לא אהב לא כל כך אהב די אהב מאוד אהב

 ציון ממוצע: 7.0

81% 19% 
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לא ברור מהם  )החוסר באינפורמציה  –ובעיקר , לקמפיין ציינו דברים שהפריעו להם בקמפיין מהנחשפיםכשליש 

 (.הקריטריונים למענק ועוד

 (.  דמויות מעצבנות, פרסומת מעצבנת)מיעוט מהתשובות מתייחסות לפרסומת עצמה 

מוצגות תשובות עיקריות , פתוחהשאלה ? עבודה הרגיזו אותך או שהיו לא מובנים בקמפיין של רשות המסים בנושא מענק , האם היו דברים שהפריעו לך

 (N=417, בקרב נחשפים)

 ?האם יש גורמים שהפריעו –הערכת הקמפיין 
 בקרב נחשפים

 64% אין משהו שמפריע לי

 (62) 15% :חסרה אינפורמציה

 (28) 7% מהם הקריטריונים, לא ברור מי זכאי

 (8) 2% שהזכאות היא רק להורים עם ילדים לא מצוין

 (5) 1% המענק מה משמעות

 (5) 1% ציינו גיל מינימלי למענק לא

 (5) 1% סוג המשרה/מותנה בותק בעבודה האם המענק

 (5) 1% ?האם יש הגבלה, מה לגבי השכר של בן הזוג

 (5) 1% לא ברור מי זכאי וזו טרחה לבדוק

 (8) 2% ₪  6,700ההטבה רק למשכורת של 

 (8) 2% דמויות מעצבנות/  פרסומת מעצבנת

אחוז 

 מהנחשפים
מספר  

 משיבים

ה
ס

"
עו 

רי
פ
ה

ש
ם 

טי
מנ

אל
ציינו 

כ 
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3
6
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 .נתון גבוה ביחס לממוצע –הרוב המוחלט של הנחשפים לקמפיין חושבים שהקמפיין חשוב ותורם לציבור 

 
 .ובקרב בעלי השכלה התיכונית והאקדמאית יותר מאשר בקרב בעלי השכלה נמוכה, הקמפיין נתפס כחשוב יותר בקרב נשים לעומת גברים

 (N=417, בקרב נחשפים)? עד כמה אתה חושב שהקמפיין של רשות המסים בנושא מענק עבודה חשוב ותורם לציבור

 תפיסת חשיבות הקמפיין
 בקרב נחשפים

3% 4% 19% 74% 

 כלל לא חשוב לא כל כך חשוב די חשוב מאוד חשוב

 ציון ממוצע: 8.2

93% 7% 
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   .עליו שאמרו לדברים נחשפו או עליו דיברו לקמפיין מהנחשפים 29% -כ

 .'וכובפורומים , בפייסבוק, בעל פה -יש פרסומות שגורמות לנו לדבר עליהן עם אנשים אחרים 

 ?האם יצא לך לדבר או להיחשף לדברים שנאמרו או נכתבו על הקמפיין של רשות המסים בנושא מענק עבודה...סקרנות או להתרגז על הקמפיין, ולהביע התלהבות

 (N=417, בקרב נחשפים)

 באזזיצירת 
 בקרב נחשפים

לא נחשף 
 לבאזז
71% 

נחשף 
לא , לבאזז

זוכר  
 פרטים
17% 

נחשף 
,  לבאזז
וזוכר  
 פרטים
12% 

 29%: באזזכ "סה

 (n=16)זכאות למענק  כדאי לבדוק•

 (n=7)כל הכבוד על היוזמה ולמדינה •

 (n=6)מי שדברתי אתו לא קיבל /בטוח לא נקבל שום דבר•

 (n=5)המלצה לחברים ולמכרים לבדוק ולמלא טפסים •
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כוונות הבדיקה גבוהות , בקהל המטרה) מעל מחצית מהאוכלוסייה בדקו או עתידים לבדוק את זכאותם למענק

 (.יותר

 .בניתוח לפי חשיפה עולה כי הנחשפים לקמפיין בדקו את זכאותם יותר מאלה שלא נחשפו

 

 ?  2012האם יצא לך לבדוק או שאתה מתכנן לבדוק את הזכאות שלך לקבלת מענק עבודה עבור שנת 

 בדיקת זכאות למענק
 כלל המדגם

כבר בדקתי  
את הזכאות  
 שלי למענק

25% 

אני מתכנן 
לבדוק את  
הזכאות  

 שלי למענק
לא בדקתי   33%

ואני לא  
מתכנן 

לבדוק את  
הזכאות  

 שלי למענק
42% 
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15% 

31% 

53% 

27% 
34% 

39% 

לא בדקתי ולא מתכנן   מתכנן לבדוק כבר בדקתי
 לבדוק

> < 

 :בקהל המטרה

 44% מתכנן לבדוק

 37% כבר בדק

 20% לא בדק ולא מתכנן לבדוק

לא ניתן לנתח לפי חשיפה עקב תא  *

 סטטיסטי קטן

כ יבדקו או בדקו  "סה

58% 

 נחשפו לקמפיין

 לא נחשפו לקמפיין
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39% 

8% 
10% 10% 

7% 8% 
4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 

6% 

14% 

21% 

4% 3% 4% 
1% 

8% 7% 

2% 3% 
1% 

3% 
1% 

7% 
4% 

36% 

ביטוח   אינטרנט
 לאומי

באתר  בדואר
רשות 
 המיסים

מוקד 
 טלפוני

באתר של 
 מס הכנסה

לפנות 
למס 
 הכנסה

במקום  
 העבודה

לפנות 
לרשות 
 המיסים

באתר 
האינטרנט  
של ביטוח  

 לאומי

באתר של 
משרד 
 האוצר

אתר 
אינטרנט  
 ממשלתי

באתר של 
משרד 
 העבודה

לפנות 
ללשכת  
 התעסוקה

לפנות 
למשרד 
 העבודה

 לא יודע

< 

< 

> 

 נחשפו לקמפיין

 לא נחשפו לקמפיין

 ? כיצד לדעתך אנשים יכולים לבדוק אם הם זכאים לקבל מענק כזה. חלק מהאנשים זכאים לקבלת מענק עבודה

 מודעות לאפשרויות השונות לבדיקת זכאות למענק
 כלל המדגם

לא  "שיעור נמוך יותר של מצייני )גבוהה יותר בקרב נחשפים לקמפיין לאפשרויות לבדיקת הזכאות למענק המודעות 

 .  "(יודע

 

באתר של מס  , לקמפיין ציינו יותר מאלה שלא נחשפו כי ניתן לבדוק את הזכאות באינטרנטהנחשפים , בנוסף

לעומת זאת בקרב הלא נחשפים יש מודעות גבוהה יותר לבדיקת הזכאות  . ההכנסה ובאתר רשות המסים

 .בביטוח לאומי ובלשכות התעסוקה

 השפעת הקמפיין• עמדות כלפי הקמפיין• חשיפה לקמפיין•
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> 


