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אחרי כמה בקשות "סליחה, אפשר לעבור?" 
להיכנס  הצלחנו  במעברים  אלתורים  וכמה 
מוחות'  'סיעור  של  הגדול  התצוגה  לאולם 
שם  בלבד,  לגברים  בחצות  כמעט  שנפתח 
נחשפנו להדפסות בסדר גודל שלא יאומן. החל 
אותיות,  בדילוגי  פסענו  עליו  מעוצב,  מריצוף 
ראוי  משטח  כל  ממותגים.  ברמזורים  וכלה 

להדפסה נוצל (וגם כאלה שלא כל כך). 

לאמץ  מתכוונים  הם  כי  גילו  חברות  מנהלי 
את מסעות הפרסום שיזמו והפיקו התלמידות. 
הם  כי  הודיעו  חרדיות  עיריות  ראשי  ארבעה 
למבוגרים  תק"  "תיק  הקמפיין  את  מאמצים 
ישולטו  ובקרוב  לילדים,  אור"  ו"מחזיר 
הרחובות והכבישים ברוח ובהשראת הקמפיין 

שהפיקו תלמידות ב'סיעור מוחות'.
לגרפיקאיות  פאנל  נערך  הערב  במהלך 
חרדיות שהקימו עסקים מצליחים משל עצמן, 
בהנחיית עו"ד מנוחה בקרמן. בפאנל נטלו חלק 
רוחמי כהנמן (פרסום אגס), רבקי קראוס, גיטי 
שמעוני,  עופרה  פרסומי),  (ליסינג  ויונית  קנר 

פערי אויש (כיוון) והני כ"ץ (נטיעות). 
באמצעות עמדות ממוחשבות, דרג הקהל את 
העבודות הטובות והמשכנעות ביותר. העבודה 
בשווי  מקצועית  פרסים  ערכת  קיבלה  הזוכה 
אלפי שקלים,  שתשמש השקעה ראשונה לעסק 

מקצועי ומפרנס. בתחום, אלא מה. 

סיעור מוחות

תסקיר אירוע 

מכירים,  כבר  אתם  הללו  השאלות  את 
מהמדור הקודם. את התשובות לא כל כך. 
אם לא שם, ב'פרוג', לפחות כאן. השאלה 
הראשונה שהצגנו דנה, כמובן,  בהאשמת 
הירודה  הקריאייטיב  ברמת  הלקוחות 

במגזר החרדי. 

הלקוחות מאפשרים לכם להגיע למקומות 
הצוות  את  מחזירים  או  ומפתיעים  חדשים 
מהמשרד  ומבקשים  למקומו  הקריאייטיבי 

להיות עדין ובנאלי?
עם  מסכימה  לא  "אני  שטרן:  מנוחה 
האמירה שרמת הקריאייטיב החרדי ירודה. 
מאוד  מביאה  הכללית  בעיתונות  הצצה 
מהר למסקנה שתחום הפרינטים בעיתונות 
החילונית הרבה פחות קריאייטיבית מאשר 

במגזר החרדי.
"גם אצלנו יש אין-סוף רעיונות מבריקים 
שעלו, ונדחו ע"י הלקוחות מסיבות שונות, 
לו   - הפרסומאים  אחד  אמר  שכבר  וכמו 
המודעות  מכל  תערוכה  עושים  היינו 
הקריאייטיביות שנפסלו ע"י הלקוחות, אין 
ספק שהיה שם אוסף מרשים של הברקות 

מפתיעות ופורצות דרך.
את  להשליך  תמיד  אפשר  אי  זאת,  "עם 
האשמה על הלקוח שרוצה ללכת על בטוח 
ולהעביר מסרים ישירים, כי לרוב, הדברים 
מבחוץ.  נראים  שהם  מכפי  יותר  מורכבים 
לחברות גדולות יש בדרך כלל ערכי מותג 
מאוד  תקשורתית  ושפה  משמעיים  חד 
למרחב  קשוחים  גבולות  שמציבה  ברורה 
הצורך  הפרסום.  משרד  של  הפעולה 
המותג,  לשפת  גם  הקמפיין  את  להתאים 
בחברה  וכשמדובר  החרדי  למגזר  גם 
בינלאומית, גם לתכתיבים שלה, הופך את 

המשימה למורכבת אפילו יותר.
על  שסומכים  לקוחות   - הדתי  "בהיבט 
ויודע  המגזר  את  מכיר  שהוא  המשרד 
על  מתעקשים  אינם  אליו,  לגשת  כיצד 
אלמנטים  בכוח  לדחוף  ינסו  לא  וגם  כיפה 
דתיים למודעה, צעד שאנחנו, כמשרד, לא 

מאמינים בו ומעדיפים להימנע ממנו.
יש  אשמים,  אין   – התחתונה  "בשורה 
לקוח ומשרד פרסום שמנסים וגם מצליחים 
ולעשות  לתכתיבים  בכפוף  פעולה  לשתף 

את המיטב".

מכל  לקוחות  לנו  "יש  אטיאס:  רותי 
"ארכייב"  נוסח  שמודעות  כאלה  הסוגים, 
מפחידות אותם, כאלה שלא יזהו קריאייטיב 
ברחוב  פניהם  על  יעבור  אם  גם  טוב, 
בחולצה אדומה וכובע של ליצן וגם כאלה 
הלילה,  באמצע  אותם  יעירו  אם  שאפילו 
לכולנו  שיעשה  קריאייטיב  לזהות  ידעו 
לפעמים  שהלב  ספק  אין  הלב.  על  שמח 
תחת  שנקבר  מבריק  קריאייטיב  על  נצבט 

פחדיו או חוסר הבנתו של לקוח. 
"האמת היא שאנחנו ב'דמיון', לא יכולים 
שלנו  והלקוחות  היות  מדי,  יותר  להתלונן 
בדרך כלל באים אלינו בזכות הקריאייטיב 
זה מה שחיבר אותם אלינו  הייחודי שלנו, 
במקום  ולא  כאן  הם  ובזכותו  מלכתחילה 

אחר".
יגאל רווח: "הטענה כי רמת הקריאייטיב 
במגזר החרדי ירודה מאוד, שגויה מיסודה.

"הקריאייטיב החרדי מתמודד עם מגבלות 
רבות שנובעות מאורח חיים הייחודי למגזר 
כשבראשם מגבלת המדיה: הפרינט, שהינו 
ערוץ מדיה חד - מימדי, מהווה את המדיה 
מהמגזר  בשונה  החרדי,  במגזר  המרכזית 
הכללי בו הוא מהווה מדיה משלימה בלבד, 
מיוחדת  ויצירתיות  מיומנות  דרושה  לכן 
מסרים  להעברת  לכלי  הפרינט  את  להפוך 

בעל מימדים דומים למדיה אלקטרונית. 
הקריאייטיב  את  הובילו  אלו  "מגבלות 
לפרוץ גבולות בתוך המדיה הכתובה ותרמו 
ייחודיים  מדיה  ערוצי  של  להתפתחותם 
הקריאייטיב  עולם  את  בנו  ובכך  למגזר 
בכבוד  עומד  שאף  וככזה  כיצירתי,  החרדי 

מול הקריאייטיב הכללי.
החרדי  במגזר  גם  הכללי,  במגזר  "כמו 
ארוכה  דרך  כברת  הקריאייטיב  עובר 
כללי  כל  אחר  ועוקב  להתמקצע  בדרך 
אחת  לא  שהוכח  'אפיקים'  הקריאייטיב. 
להביא  הראשון  היה  דרך,  פורץ  כמשרד 
אנשי קריאייטיב מהשורה הראשונה בעלי 
ניסיון רב במגזר הכללי ותרם להתמקצעות 
דרך  בפריצת  נוסף  צעד  הענף.  כל  של 
הענף  להתמקצעות  שתורמת  קריאייטיבית 
שאפיקים  האלקטרונית  המדיה  הינה  כולו 
משרדי  כל  נרתמו  ואחריה  נס  על  הרימה 

הפרסום האחרים.

"הלקוחות שלנו בחרו בנו מתוקף היותנו 
משרד מוביל 'עם קבלות', לכן הם סומכים 
הם  ולרוב  שלנו  הדעת  שיקול  ועל  עלינו 
חדשים  למקומות  הדרך  את  אתנו  עושים 
ובעיקר  מאוד,  רחוקות  לעיתים  ומפתיעים. 
פונים  שלנו  הלקוחות  שמרניים,  בארגונים 

לכיוונים סולידיים יותר".

משתתף  לא  החרדי  שהמגזר  העובדה 
בתחרויות קריאייטיב (כמעט), משפיעה על 

התפתחותו?
הם  "כשהסטנדרטים  אטיאס:  רותי 
בינלאומיים, כשמי שבוחן את הקריאייטיב 
שלך הם אנשים שעברו כברת דרך ארוכה 
ליצור  והאמביציה  השאיפה  בתחום, 
קריאייטיב פורץ דרך גבוהה יותר. עם זאת, 
שיש  המגבלות  מתוך  שדווקא  טוענת  אני 
עלינו כאנשים יראי שמים - היצירה פורצת 
דרך, מתוך הגבולות, ליצירה יש פוטנציאל 
להיות יותר מעניינת ויותר שנונה. אבל מי 
מבפנים  אותם  ומכיר  הגבולות,  את  שחי 

יכול להעיז קריאייטיבית".
משרד  של  "התפתחותו  שטרן:  מנוחה 
פרסום אינה מושפעת מהשתתפות בתחרות 
קריאייטיב כזו או אחרת. התחרויות הללו הן 
יצירתית נחמדה, הזדמנות להפתיע  הפוגה 
ולהציג יכולות, ולא אבן דרך חיונית בדרכו 
של משרד לפסגה. משרדים מצליחים בדרך 
נמנעים  אף  וחלקם  בעבודה,  עמוסים  כלל 
תמיד  שלא  כאלה  בתחרויות  מהשתתפות 
על  עצמית  לטפיחה  מעבר  הרבה  בהן  יש 
של  המוחצנות  ברמת  תלוי  הכל  השכם. 
יכולותיו  את  להציג  שלו  והרצון  המשרד, 

בפורום כזה".
מצוי  החרדי  "הקריאייטיב  רווח:  יגאל 
הביקורתיות  עיניו  תחת  יומיומית  בתחרות 

של קהל צרכניו. 
"המגזר החרדי מתוקף היותו מגזר למדני 
וחריף הוא מגזר ביקורתי ומעורב מאוד. כל 
קריאייטיב חרדי שיורד לדפוס – עיתון או 
מודעות רחוב - יורד באותה מידה למכבשי 

הביקורת ולעיניים בוחנות.
מהווה  החרדי  הקרייאיטיב  נושא  "אכן, 
לראות  ניתן  הציבורי.  בשיח  מרכזי  ציר 
זאת גם במספר המדורים שעוסקים בניתוח 
בפרט  במיוחד,  גבוה  היקף   – קמפיינים 

בהשוואה למגזר הכללי.
שופט  הוא  השורה  מן  אדם  כל  "אצלנו, 
ומשמעותיים  חשובים  וציוניו  שדעתו 

עבורנו".

או  קריאייטיב  למפרסם:  טוב  הכי  מה 
נתונים חדים וברורים? 

יגאל רווח: "ענף השיווק בכלל, והפרסום 
והקריאייטיב בפרט, הינו ענף דינמי ופתוח 
'שחור  של  וכללים  בחוקים  תחום  שאינו 

ולבן' כמו ענף המשפטים והחשבונאות. 
יותר  חשוב  או  נכון  מה  כלל  אין  "כך, 
במקרים  לגופו.  מקרה  כל   – בפרסום 
הראשי'  ב'תפקיד  הוא  הקריאייטיב  בהם 
המודעה.  מרכז  הוא  אזי  המסר  להעברת 
הגיבור,  הוא  המוצר  בהם  אחרים  במקרים 
ודרכו עובר המסר המרכזי, המוצר יקבל את 
הרדסייל  מודעות  לרוב   - המודעה  משקל 

אך לא בהכרח".    
הוא,  "העיקרון  שטרן:  מנוחה 
המוצר  את  לשרת  צריך  שהקריאייטיב 
מודעות  הרבה  יש  ההפך.  ולא  והמסר, 
המבחן  חיוך.  ומעלות  שנונות  מבריקות, 
האם  החיוך.  אחרי  נשאר  מה  הוא  האמיתי 
המודעה הניעה את הצרכן לפעולה? גרמה 

לו להרגיש, להאמין, לעשות? 
"בהתחשב בעובדה שמודעה, בסופו של 
האגו  את  לטפח  ולא  למכור,  אמורה  דבר, 
הוא  היחיד  המדד  הקריאייטיב,  אנשי  של 
האפקטיביות של המודעה. בסופו של דבר 
אנחנו נמדדים על פי המכירות, ולמדד הזה 

אנחנו נאמנים לאורך כל הדרך".
רותי אטיאס: "בלי קריאייטיב זה משעמם! 
למה שאביט פעם נוספת במודעה שלך אם 
חיוך,  שפתי  על  שמעלה  משהו  בה  אין 
שמקמט את מצחי, שמזיל מעיני דמעה של 
כל המוצרים כמעט  בו  בעידן  התרגשות?  
שלהם,  האובייקטיביות  בתכונות  זהים 
מוצרים,  הרבה  כך  כל  יש  שבה  בתקופה 
הדבר הכמעט יחידי שנשאר כדי לבדל את 
המותג שלך הוא התייחסות רגשית, העדפה 
אך  להשיג  אפשר  זה  ואת   - אמוציונאלית 
ורק על ידי קריאייטיב שפוגע בדיוק. המגזר 
מנת  את  קיבל  לא  עדיין  לצערנו  החרדי 
ובהחלט  לו,  שמגיעה  העילית  קריאייטיב 

מגיעה לו!".

רואים עולם

כך מפרסם משרד פרסום מקנדה 
רשת מקומית של חדרי כושר. נהג 
בפנצ'ר  נתקל  בגופו,  בריא  טנדר 
בלי להתאמץ  באמצע שום מקום. 
האחת  בידו  מרים  הוא  מדי,  יותר 
מחליף  השניה  ובידו  הטנדר,  את 
שווה  שלא  אמר  מי  הגלגל.  את 

להיות בכושר?

לתשומת לב !
הנתונים מבוססים על פי מחירי מחירון 
שהתפרסמו  הפרסום   מודעות  כל  של 
, משפחה ובקהילה.  בעיתונים המודיע, יתד

המחיר הריאלי נמוך בכ-60%. ט.ל.ח.

המצעד החרדי

22.7.09-16.7.09

המפרסמים

$96,529 אסם 
$79,122 תנובה 
$70,592 מרכנתיל דיסקונט 
$65,919 שטראוס 
$46,680 סטארקיסט 

העיתונים

המודיע  88 עמ' 
54 עמ'  יתד נאמן  
40 עמ'  משפחה 
18 עמ' בקהילה 

השבוע  ברשימה  המפרסמים: 
תשעת  דגים.  סטארקיסט  נוסף, 
הימים עשו את שלהם והתפלאנו 
למיניהם  הסויה  שמוצרי  על 
נמתין  למצעד.  השבוע  נכנסו  לא 

לשבוע הבא? לא נראה לנו.
העיתונים: המודיע לא הפתיע עם 
השבוע.  שלו  הפרסום  עמודי   88
ומוספים  מנהלים'  'פורום  אחרי 
לקראת  שהשיקו  מיוחדים 
למספר  ציפינו  השנתי,  הכינוס 
גם  היה  זה  כן,  וקיבלנו.  גבוה, 
רק  שקיים  מושג  'סדין',  כולל 
בעמוד  מדובר  'המודיע'.  בעיתון 
כפול  כמעט  חול,  יום  של  שלם 
מגודלו של עמוד פרסום רגיל. את 
הסדין 'תרמה' באדיבותה חברת 

'שטראוס'.

לומדים לקרוא

3 משרדי פרסום, 3 שאלות
מיני-פאנל: יגאל רווח (מבעלי 'אפיקים'), מנוחה שטרן (מנהלת קריאייטיב ומבעלי 'מימד') ורותי אטיאס (מנכ"לית 'דמיון') 
משיבים על שלש השאלות המטרידות את העוסקים בענף הפרסום החרדי   מי שולט, הלקוח או המשרד?   האם תחרויות 
יעשו טוב לפרסום המגזרי והאם הקריאייטיב הוא העיקר, או שהוא בסך הכל 'היסח הדעת' למוצר האמיתי   שלש תשובות

יבנה מהדרין בקמפיין 
השקה למגזר החרדי 

יבנה  חברת  מעלה  אלה  בימים 
למגזר  ייחודי  קמפיין  מהדרין, 
החברה  מוצרי  להשקת  החרדי 
הבד"ץ  של  המהודרת  בכשרות 
הקמפיין  במרכז  החרדית.  העדה 
בה  משפחתית  ארוחה  מוצגת 
רחב  מגוון  ביטוי  לידי  באים 
הצהובה  בסדרת  שימושים  של 

הטובה. 
מר אבי פרנקנטל, מנהל 
אומר  בחברה,  השיווק 
"הקונספט  הקמפיין:  על 
מתוך  נבחר  המודעה  של 
הילדים.  של  התוכן  עולם 
אמהות רבות, שוקדות על 
מיוחדים  מאכלים  הכנת 
מנת  על  מגוונות,  בצורות 

הילדים.  של  התאבון  את  להגביר 
ארוחה  מוצגת  המודעה,  במרכז 
אפשר  כי  המסר  עם  משפחתית 
טוסטים,  לילדים  לתת  להמשיך 
האהובים  המטעמים  ויתר  פיצות 
לכזו  הגבינה  שדרוג  תוך  עליהם, 
ושומן  כולסטרול  מכילה  שאינה 
רווי, המגבילים את סגנון הצריכה, 

מטעמי בריאות". 


