
 משטרת הקיטורים -אפקטיביות קמפיין
 ועדת הבחירות המרכזית

 מוגש ללשכת הפרסום הממשלתית

 2015מרץ 



 -רקע מתודולוגיה-
 

 .20-ה לכנסת האחרונות בבחירות ולהצביע ללכת הציבור את לעודד ביקשה המרכזית הבחירות ועדת

 .5.3.2015 -16.3.15 בתאריכים ובאינטרנט ברדיו ,בטלויזיה פרסום כלל אשר בקמפיין הוועדה יצאה כך לשם

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

   1,200,000₪ טלויזיה

   ₪ 500,000 אינטרנט

   עלות ללא - רדיו

 אינטרנטי סקר באמצעות 18.3.15 בתאריך הקמפיין אחרי נעשתה השונות במדיות הפרסום אפקטיביות בחינת

  ,ומעלה 18 בגילאי ,בישראל עברית דוברת היהודית האוכלוסייה של מייצג ארצי במדגם ,מרואיינים 500 -כ בקרב

 .החרדי המגזר ללא

 .הרחב הציבור כלל -לקמפיין היעד קהל

 

 



את הערכת הכיסוי והתגובה מיישמים  
 :תוך שימוש במדדים הבאים
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 :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

 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות

חיזוק  / שינוי 

עמדה או  

 התנהגות
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



15% 

5% 

4% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

2% 

49% 

21% 

 משרד הפנים, הודעה לבוחר, תעמולות-בחירות

 ללכת להצביע

 …,  חברת חשמל -חברות פרטיות-גופים פרטיים

 ועדת הבחירות המרכזית

 משטרת הקיטורים

 ביטוח לאומי

 רשות להגנת הצרכן

 מחזור ואיכות הסביבה

 …הרשות הלאומית לבטיחות  / משרד התחבורה

 אחר

 אבל לא זוכר פרטים, ראיתי פרסומות כאלו

 לא ראיתי פרסומות כאלו

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

?  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

הקמפיין משיג חשיפה  

יחסית נמוכה אך זהו   נ"ב

שיעור התואם לממוצע  

 .  מחקרים קודמים

 

 כללית וזכירת פרטים נ"בחשיפה 

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

4% 3% 

 נ כללית"חשיפה ב

 מארק'בנצ

מציינים את היבט  

עידוד ההצבעה ללא 

קישור ספציפי  

 לקמפיין הנוכחי



11% 

11% 

11% 

8% 

8% 

5% 

4% 

3% 

2% 

2% 
1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

19% 

 …(  רישיון נהיגה/ דרכון/ ז "ת)אמצעי זיהוי בקלפי 

 …חוק  / ר ועדת הבחירות "דבר יו/ הוראות לבוחר 

 פקח/ שוטר / משטרת הקיטורים 

 …מי שמצביע  / עידוד הצבעה / חשוב להצביע 

 דוור/ פרסומת עם כלב / הודעה לבוחר 

 מפלגות/ תעמולת בחירות 

 פרסומת עם צב/ ז וכתובת "עדכון ת

 איתור מקום הקלפי

 מה נדרש כדי להצביע

 הזכות והחובה לבחור

 "ביום הבחירות אתה הכוכב"

 פרסומות עם חיות

 מי זכאי להבחור/ למי מותר להצביע 

 גישה לבעלי מוגבלויות

 פרסומת עם נשיא המדינה

 …ציינו פרטים נכונים  )כ חשיפה מוכחת "סה

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

ועדת הבחירות המרכזית בנושא  לקרוא או לשמוע פרסומות של , במהלך השבועות האחרונים יצא לך לראותהאם "
 "?מה נאמר בהן? מה הוצג בהן? מה זכור לך מהפרסומת, אם כן? הבחירות

החשיפה המוכחת   

 -נמוכה מהממוצע
ניכר בלבול עם קמפיינים  

אחרים שרצו במקביל 

שייתכן והשפיעו על  

 .הזכירה הנמוכה

ניכר קישור נמוך  , כמו כן

בין ועדת הבחירות  

המרכזית לקמפיין  

 ".משטרת הקיטורים"

 

 חשיפה בלתי נעזרת ספציפית

לא ראיתי  
פרסומות  

9%, כאלו  

ראיתי  
פרסומות 
כאלו אבל 
לא זוכר 

,  פרטים
41% 

ראיתי וזוכר  
,  פרטים
50% 

 קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

19% 
31% 

 חשיפה מוכחת

 מארק'בנצ

 ציינו פרטים נכונים

 נוגעים לקמפיין ציינו פרטים שלא



זוכרים את 
 הקמפיין
75% 

.  ועדת הבחירות המרכזית בנושא הבחירותקמפיין של התקשורת השונים באמצעי במהלך השבועות האחרונים שודר "
 "?האם יצא לך לראות קמפיין זה. לפניך תמונות מתוך הקמפיין. ברדיו ובאינטרנט, בטלויזיההקמפיין הוצג 

כאשר הוצגו התמונות  

מתוך הקמפיין הזכירות  

עלתה באופן משמעותי  

 . ואף עברה את הממוצע

 
זכירות גבוהה יותר ככל שעולה  

 .הגיל

 זכירה חצי נעזרת

75% 67% 

 זכירות חצי נעזרת

 מארק'בנצ

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ



 :זכירה נעזרת לפי אמצעי מדיה

73% 

54% 

35% 

 אינטרנט רדיו טלויזיה

73% 

54% 

35% 

84% 
67% 

56% 

33% 

78% 

 כ חשיפה"סה (באנר)אינטרנט  רדיו טלויזיה

 מארק'בנצ

חשיפה נעזרת כללית  

 .גבוהה מאוד לקמפיין

 
חשיפה גבוהה יותר ככל שרמת 

 ההכנסה עולה  

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

  -כ נחשפו לקמפיין"סה

84% 

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות
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 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות



50% 

28% 

15% 

6% 

5% 

1% 

4% 

92% 

5% 

כל קול  /כדאי להצביע/ רצוי וחשוב להצביע/ עידוד ללכת להצביע 
 קובע

 אם לא תצביע לא תוכל לקטר/ תצביע ואז תוכל לקטר 

 כולם חייבים להצביע/ חובה אזרחית / להצביע זוהי זכות וחובה 

 להפסיק לקטר וללכת להצביע

 קיטורים/ משטרת הקיטורים 

 הנשיא קורא לאזרחים להגיע ולהצביע

 אחר

 כ ציינו מסר נכון"סה

 לא זוכר

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

הבנת וזכירת המסר טובה  

מאוד וגבוהה בהרבה  

מהממוצע כאשר כמעט כל  

מי שראה את הפרסומת ידע  

 .לציין מסר נכון
 

שיעורים גבוהים יותר ניכרים בקרב  

  25בקרב גילאי , הגברים לעומת הנשים

ומעלה וככל שרמת ההשכלה וההכנסה   

 .  עולות

 זכירות המסר

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

92% 
60% 

 זכירת מסר

 מארק'בנצ

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 ציינו מסר נכון

 ציינו מסרים נוספים



 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

26%די מצא חן   

מאוד מצא חן  
58% 

לא כל כך מצא חן 
-9%  

-כלל לא מצא חן 
7% 

קראת או שמעת  , ראיתשל ועדת הבחירות המרכזית הקוראת לאזרחים להצביע ולא להיות אדישים שכמה הפרסומות עד "
 "?בעיניךמצאו או לא מצאו חן 

 

אטרקטיביות גבוהה  

 .לקמפיין

 
אהדה גבוהה במיוחד בקרב גילאי 

ועולה ככל שרמת   25-54הביניים 

 .ההכנסה עולה

 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 

7.3 6.8 

 אטרקטיביות

 מארק'בנצ

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ



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

 3% חופר/ ארוך מידי 

משטרת  / משטרה -דרך הצגת הנושא

 הקיטורים
3% 

 2% מגוחך/ לא חכם / טיפשי / נמוך 

 2% הופעת הנשיא

 2% חוסר רצינות

 2% לא מצחיק

 2% משעמם/ סתמי 

 2% הסגרת המלשין/ הלשנה 

 1% בזבוז כספי הציבור

 1% המסר לא ברור/ לא מעביר את המסר 

 1% מיותר

 1% לא מדבר לכולם/ לא דיבר אליי 

 1% משחק/ פרזנטור 

 

 

 

/  משעשע/ מעלה חיוך / הומור

 חיובי
36% 

 14% הופעת הנשיא

 10% חשוב להצביע -את המסר

 9% קולע למטרה/ קליט / מסר ברור

לא בוחרים לא  / משטרת הקיטורים  -את הרעיון 

 מקטרים
9% 

 9% שחקן/ שוטר / מרשק -משחק/  פרזנטור

 9% נחמד/ פשוט / קליל

 3% הנושא והמסרדרך הצגת /  קריאייטיב

 3% קרוב למציאות/ מתאים לישראליים/ ישראלי 

 2% שילוב של רצינות והומור

 2% מושך/ מעניין / שנון 

 1% מקורי

 1% משכנע/ אמין 

,  בתום תקופת הבחירות

ניראה כי השימוש  

באסטרטגיה  

הומוריסטית להעברת  

המסר בקמפיינים בנושא  

זה היה האלמנט האהוד 

 .ביותר בקרב הציבור



די חשוב ותורם  
25% 

מאוד חשוב  
59%ותורם   

לא כל כך חשוב  
9%-ותורם   

כלל לא חשוב  
7%-ותורם   

 תפיסת חשיבות הקמפיין

שוב  של ועדת הבחירות המרכזית הקוראת לאזרחים להצביע ולא להיות אדישים חכמה אתה חושב שהקמפיין עד "
 "?ותורם לציבור

הקמפיין נתפס כחשוב  

 .  ותורם

 
חשיבות הקמפיין ותרומתו גבוהה  

יותר בקרב הנשים ועולה ככל 

עם ציון  )שרמת ההכנסה עולה 

ממוצע גבוה במיוחד בקרב בעלי  

 ( .הכנסה שהיא מעל הממוצע

 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 

7.3 7.1 

 אטרקטיביות

 מארק'בנצ

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ



33%ככה ככה   

46%די משכנע   

מאוד משכנע  
12% 

לא כל כך משכנע  
-7% -כלל לא משכנע  

3% 

 "?שכנע את ציבור הבוחרים ללכת לבחורמידה לדעתך הקמפיין באיזו "

מרבית הנחשפים מדווחים  

 .שהקמפיין משכנע
 

מידת השכנוע תואמת  לממוצע 

מחקרים קודמים וגבוהה יותר  

 .בקרב הנשים
 

 תפיסת הקמפיין כמשכנע
 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

91% 89% 

 משכנע

 מארק'בנצ



 רלוונטיות הנושא

14%ככה ככה   

40%די העסיק   

מאוד העסיק  
40% 

לא כל כך העסיק  
-4% -כלל לא העסיק  

1% 

 "?באופן כללישנושא הבחירות העסיק אותך מידה נכון או לא נכון לומר באיזו "

ניראה כי נושא הבחירות  

העסיק את רוב הציבור 
ללא הבדל משמעותי בין הקבוצות  

 .הדמוגרפיות השונות

 

הנתון המתקבל  , שלא במפתיע

 .BM -גבוה משמעותית מה

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

95% 

64% 

 רלוונטי

 מארק'בנצ



28%ככה ככה   

9%די נכון   

3%מאוד נכון   

29%-לא כל כך נכון   

31%-כלל לא נכון   

 תפיסת הקמפיין כמוסר מידע חדש

 "?לבחירותמידה נכון או לא נכון לומר שהפרסומת הוסיפה לך מידע חדש בנוגע באיזו "

ניראה כי הקמפיין לא  

נתפס כמחדש במיוחד  

אך יש לזכור כי זו גם לא  

 .הייתה מטרתו

 

 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 הישגי קמפיין נוכחי

 מ"ממוצע לפרסומות לפ

40% 
63% 

 מוסר מידע חדש

 מארק'בנצ



 פעילות ברשת לגבי נושא הקמפיין
 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

ככל שקרב מועד  , כצפוי

הבחירות השיח ברשת 

בנושא הצבעה הלך  

וגבר והגיע לשיא ביום  

 .הבחירות עצמן

N = 3846 

 קמפיין משטרת הקיטורים מול השיח הכללי על ציר הזמן



 פעילות ברשת לגבי נושא הקמפיין
 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

 על ציר הזמןקמפיין משטרת הקיטורים כמות השיח על 

N = 72 

לכו , הקיטוריםזכות , מיוחדאכיפה מבצע , משטרת הקיטורים: הבאיםבין היתר הערכים נבדקו בשיח קיטורים 

,  פרסומת, טלוויזיה, קמפיין, מ"לפ, ועדת הבחירות,  ר מהאזרחמס, מקטרים חופשי, זכות שהיא חובה, להצביע

 .יובל סגל ועוד, מרשקיוסי , רובי ריבלין, רדיו, תשדיר

פנייה לנשיא בשאלה האם לרבע  •

שאין להם ייצוג מיליון הישראלים 

 לקטרבכנסת גם אין זכות 

הקיטורים נשמעת כאילו משטרת •

אנחנו חיים בשוויץ ומקטרים על  

מזג אוויר מאשר על עניינים  

 רציניים

הקיטורים יוצאת במבצע משטרת •

אכיפה מיוחד והמסר שריבלין 

מעביר עושה נזק לדמוקרטיה  

 “ .בישראל

” 

השיח על הקמפיין עצמו  

בלבד מסך כל   2%מהווה 

השיח בנושא קיטורים  

 .והצבעה

 
מהשיח נעשה  במדיה   75%

,  בפייסבוקהרוב  )החברתית 

  15%-ו( ובטוויטרבכיכר השבת 

כגון  )נוספים בעיתונות הרשת 

 ('ישראל היום וכו, הארץ, מאקו



 אופי השיח ברשת לגבי נושא הקמפיין
 תגובה כיסוי

 

 אפקטיביות

N = 72 

היה  אם , אדם גדול
מתמודד הייתי מצביעה  

 .רוביאותך אוהבים , לו

מסר , בושה למדינה, ביזיון, ליצן
הנשיא הוא ילד , שאינו הולם נשיא

,  בשביל צחוקים לא צריך נשיא, קטן
המסר שריבלין מעביר עושה  , חלול

 .נזק לדמוקרטיה

, מרשקלא סובלת את יוסי 
הולך   הכלמהשכונה של 

 .  עבר לפרסומת בחירות

  מרשקיוסי , עושה עבודה
 ענק

אופי השיח ברשת מעיד על  

תגובות ניטראליות לקמפיין  

 .ברובן

 



 כיסוי

(Reach) 

 תגובה

(Response) 

 

 אפקטיביות

 :סיכום אפקטיביות הקמפיין

 4% – נ"בחשיפה 

 19%–חשיפה מוכחת 

 75% –זכירה חצי נעזרת 

 73% –זכירה בטלוויזיה 

 35% –זכירה באינטרנט 

 54% -זכירה ברדיו

 84% -כ חשיפה"סה

 מקרא

גבוה  

 מהממוצע

כמו  

 הממוצע

נמוך  

 מהממוצע

 7.3 –אטרקטיביות 

 92% –הבנת מסר 

 91% –שכנוע המסר 

 7.3 –חשיבות 

 95% –רלוונטיות 

 40% – חידוש

 .רבה במידה אפקטיבי היה שהקמפיין ניכר•

 נ"ב) המוכחות החשיפה למרות ,כללי באופן•

  מריבוי הנראה ככל הנובעת ,הנמוכה (ספציפית

 קישור ואי האחרונה בעת הבחירות בנושא קמפיינים

  ושיעורי הכיסוי מדדי ,הבחירות לוועדת הקמפיין

  את עוקפים אף ובחלקם טובים שמתקבלים החדירה

 .הפרסומת  של בולטות על המצביע דבר ,הממוצע

 המשולב ההומור בשל גבוהה לאהדה זוכה הקמפיין•

 .וחדה בהירה בצורה שעובר המסר בשל גם אך ,בו

 .ומשכנע מאוד רלוונטי ,כחשוב נתפס הוא•


