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מי יזכה בתקציב הפרסום של בזק?
הערכות בענף הפרסום בעקבות הידיעה על מכירתה של בזק לאיש העסקים שאול אלוביץ' המקורב לבעלי המשרדים מקאן אריקסון וגלר נסיס

זה לא סוד ששאול אלוביץ',
בעל הבית החדש של בזק ,מקורב
למקאן אריקסון ולגלר נסיס .שני
משרדים אלו ליוו אותו לא מעט
בעסקיו .במיוחד האחרון שליווה
במשך שנים את פעילות המותג "נוקיה" של
אלוביץ' .אילן שילוח מ'מקאן' הוא חבר אישי
של אלוביץ' .כיום מתנהל תקציב הפרסום של
בזק אצל 'אדלר חומסקי' .כעת השאלה ,מה יעלה
בגורלו של אחד התקציבים הענקיים במדינה

בעקבות הרכישה?
את תקציב המגזר החרדי של 'בזק'
ושל 'פלאפון' מנהל כיום משרד
הפרסום 'אפיקים' .מה יקרה ביום
שאלוביץ' יחליט להעביר את תקציב
הפרסום ל'מקאן' או ל'גלר נסיס'?
במידה ואלוביץ' יבחר בזה האחרון
סביר להניח שלא נראה שינויים מרחיקי
לכת ,שכן למרות שתקציבה הכללי של
בזק מונח בידי 'אדלר חומסקי' ,הרי

עוצמתו של המגזר

שני קמפיינים קצרים שנותנים מענה ומניעים לפעולה ,חוזרים ומוכיחים את
עוצמתו של המגזר החרדי ואת יעילותו של קמפיין ממוקד וקצר

השבוע צדו את
עיני המדור שני
קמפיינים מרתקים
שבאמצעותם ניתן
למדוד את דופק החיים
של המגזר החרדי.
בשניהם קיימת הנעה ברורה לפעולה.
שניהם עונים על צורך בולט ושניהם
מעניקים "הבטחה פרסומית" .אך
בעוד שאחד מהם ניתן למדידה קלה
וברורה ,השני קצת יותר סבוך בשל
היותו ממוקד במגזר הדתי בכללותו
ולאו דווקא בחרדי.
נתחיל עם הקמפיין של 'משקלתא'
– החברה שתעשה לכם את סידורי
המשכנתא ותחסוך לכם זמן ואולי גם
כסף' .משקלתא' יצאה בקמפיין שלא
נדון כרגע באיכותו כי אם בהבטחה
הפרסומית ובמדידת האפקט שלו.

גדולי הדור שליט"א:

חובה על כל אחד ואחד ,ובמיוחד על מוסדות
החינוך להתנתק מהאינטרנט הפרוץ ,ולפעול
אך ורק ע"פ הוראת הרבנים בעניין זה
העיר ביתר עילית – היא העיר הראשונה שפועלת ע"פ הוראת גדולי
הדור * תושבי העיר הוחתמו על טופס שבו הם מתחייבים לפעול ע"פ
הוראת רבני העיר * במכתב שעליהם חתומים גדולי הדור :מרן פוסק
הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א ומרן הגראי"ל שטיינמן ,נכתב כי על
מוסדות החינוך לתקן תקנה שאין לקבל מי שהוריו מחוברים לאינטרנט
פרוץ * בביתר עילית ובמקומות נוספים בארץ פועלים רבנים על מנת
להחתים מוסדות נוספים על תקנה חשובה זו | ש .הלוי

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ,פוסקי הדור ומורי מאות משתמשים עברו ל‘אתרוג‘

ההוראה חתמו על מכתב האוסר באיסור חמור להתחבר
לאינטרנט הפרוץ וחובה להתחבר אך ורק לספק אינטרנט
מבוקר ומסונן .במכתבם כותבים גדולי הדור שליט"א כי
"הננו להעלות בזה עניין נחוץ מאוד ,אשר בנפשנו הדבר,
והוא עניין השימוש באינטרנט ,כי לצערנו השימוש ברשת
זו ,נכנסה בתוך הרבה בתי ישראל ,מהם בגלוי ומהם
בסתר .והנה ההתחברות לשרות זה ,במתכונתה הרגילה,
היא מהסכנות היותר גדולות לקיום הבית היהודי בדורנו
והמתחבר לרשת זו ,הרי הוא כמכניס תועבה לביתו ,ומסכן
עצמו ובני ביתו בעברות החמורות ביותר ,כי ברגע קט,
ולפעמים אף בלא כוונה אפשר להגיע למקומות הגרועים
והפסולים ביותר ,ושוב אפשר להיות בבחינת כל באיה לא
ישובון ח"ו ...ובראשונה הננו מחייבים את מוסדות החינוך
לדרוש מכל הורה המבקש להכניס ילדיו למוסדות החינוך,
וכן מההורים שילדיהם כבר לומדים במוסדות החינוך ,את
הדרישה המינימלית שלא להחזיק בביתו את האינטרנט,
ולהתחייב על כך בתוקף ,כי נפש ילדינו וזרעינו בסכנה,
ועפ"י דין אין לקבל תלמיד בלא התחייבות זאת .ומי
שמוכרח להשתמש באינטרנט ,עליו למלאות ג' תנאים:
א .לא להיות מחובר לספקי האינטרנט ,הכוללים אתרי
תועבה ,אלא לספקי האינטרנט המבוקרים שאינם היתר
כלל ,אלא הם בכלל הרע במיעוטו .ב .לקבל הסכמה מרבו
או מרב מוסמך בכתב .ג .לחסום באופן מוחלט את הגישה
לבני הבית“.

לכן החליטו רבני ביתר לפעול בשתי דרכים :האחת:
לעשות את כל הפעולות האפשריות להוציא את
האינטרנט מהבתים ולחייב את מוסדות החינוך ,לפעול
בזה על ההורים ,ולסלק את הילדים שיש בביתם אינטרנט.
והשניה :לחייב את אלו שיש להם היתר של רב ,להחזיק
מסלול ’אתרוג‘ ,ומכלל הדברים מוסדות החינוך והעסקים.
ותוך הדגשה כפולה ,כי האינטרנט המפוקח ג"כ אינו כשר.
וב"ה אשר זכינו ,יחד עם הניתוק של רבים מהאינטרנט
שבביתם ,להעביר מאות משתמשים ומשרדים שהיו עד
כה מחוברים לאינטרנט פרוץ שהוא מלא תועבה ,בדרגה
הכי גרועה ,להתחבר ל"אתרוג" ובכך הורידו את הסיכון
למימדים קטנים".

אתרוג  -ספק האינטרנט הבטוח

תקנות מחייבות מרבני ביתר

בעקבות המכתב התכנסו רבני ביתר והכריזו על החתמת
תושבי העיר על טופס התחייבות שלא להתחבר לאינטרנט
פרוץ .ע"פ החלטות המרי דאתרא של העיר ,רבני הקהילות
ובתי הכנסת הכריזו על התקנות שקיבלו רבני העיר.

באסיפה המיוחדת ,שכמותה עומדים הרבנים ליזום
בריכוזים נוספים ברחבי הארץ ,הייתה נוכחות מלאה
של כל הרבנים מכל הקהילות ובתי הכנסת בעיר .המרא
דאתרא ,הגאון הגרד"צ אורדנטליך שליט"א הדגיש בדבריו
את גודל הסכנה הטמונה בתקשורת מקוונת אשר רבים
חללים הפילה "זו סכנה פי אלף מכל הסכנות האורבות
לעם ישראל מבית ומחוץ .כמו צונאמי המאיים לבלוע
ולסכן את כל בנין היהדות החרדית שנבנה בזה הדור ברוב
עמל וביגיעה גדולה .אסור שירד הנושא מסדר היום .יש
להתריע .כל שעה .בכל מקום".
הגאון הרב צבי ברוורמן שליט"א ,חבר בד"צ ביתר העומד
מאחורי היוזמה הברוכה של הגברת המודעות להתנתקות
מהתקשורת המקוונת ועידוד הקמת המסלול הבטוח
’אתרוג‘ לאלו הנצרכים לה ,אומר כי מה שהתברר כבעיה
העיקרית והחמורה בענייני צניעות וקדושת ישראל ,של
הציבור החרדי בכלל ועירנו בתוך שאר ערי ישראל ,הוא
עניין האינטרנט ,שאי אפשר לשער בגודל החורבן שהוא
יוצר .לפי בדיקה מקצועית מתברר כי ליותר משלושים
אחוז !!! מהציבור החרדי אנ"ש ,יש גישה ישירה וקבועה
לאינטרנט ,חלקם במחשב האישי ,וחלקם במקומות
העבודה ,כולל מוסדות החינוך והחסד החרדים ,וזאת
למרות האיסורים החמורים שנתפרסמו מכל גדולי הדור
שליט"א .התפשטות האינטרנט בציבור החרדי ,נמצאת
בשיאה ,והאחוזים גדלים במהירות ,כי רוב המסחר בימינו,
והגישה למידע בכל התחומים מבוססים על השימוש
באינטרנט ,וכפי שנתפרסם ,בעתיד הקרוב גם השרות של
הבנקים ,קופ"ח ,בתי חולים ,עיריות וכדו' ,יינתן רק דרך
האינטרנט .כך שכיום אי אפשר לנהל עסקים ומשרדים
בלעדיו.

רבני ביתר שכאמור היו הנחשונים לטהר את עירם קיבלו
שורה של החלטות שהוכרזו עם תום הכנס ע"י הרב
פסח בורנשטיין שליט"א ,ספרא דדיינא של בד"צ ביתר
כדלהלן:
 .1על כל אחד להשתדל לא להיות מחובר לאינטרנט
בכלל.
 .2על כל תושבי ביתר לחתום על טופס שמקבלים על
עצמם מכאן ולהבא לא להיות מחוברים לאינטרנט.
 .3מי שנאלץ להיות מחובר לצורך פרנסה וכדו' חייב
להתחבר למסלול ’אתרוג‘ של חברת ’רימון‘.
 .4כל מוסדות התורה והחינוך והעסקים חייבים להתחבר
אך ורק למסלולים הנ"ל ,ומנהלי בתי הספר והחינוך ידאגו
שכל תלמיד הלומד במוסדותיהם ,ביתו יהיה נקי.

”שומר נפשו ירחק מדבר זה“

רב העיר הגרד“צ אורדנטליך שליט"א כשירד מהבימה
לעבר הפתח פנה וביקש טופס כדי לחתום על טופס
הצטרפות ,כשבעקבותיו חתמו כל הרבנים וכל הנוכחים
באולם .ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין ,נתן את
הבטחתו שבעז"ה העירייה אף היא תפעל על פי הוראות
רבני העיר.
גם בית הדין של רבני חב"ד פרסם פסק הלכה שבו
כתבו רבני חב"ד כי "בשנים האחרונות ,עם התפתחות
הטכנולוגיה והשימוש כמעט בכל בית באמצעי המיחשוב,

המודעות שחוזרות על מוטיב החיסכון בזמן מזמינות את
הציבור ל'קו פתוח' לשאלות בנושא המשכנתא .אין ספק
שהכלל אותו טבעו חכמים מהמדור לפיו כ"שמציעים לך,
תיקח" ,פעל יפה מאוד גם בקמפיין הזה .מסתבר שביומיים
בלבד מאז עלה הקמפיין לאוויר,
נרשמו במוקד המיוחד
שהוקם לצורך
העניין,
מאות

צא ולמד

כך עושים
פרסום

בעולם הגדול
האם הדורות
הבאים יראו בזה
יותר מאשר קרקר?
כך שואלת קרן 'אבי
חי' את יהודי ארה"ב
במודעה שפורסמה
בניו-יורק טיימס".

”אי אפשר לשער בגודל החורבן שהוא יוצר“ .כנס רבני ביתר נגד האינטרנט הפרוץ.

רבו המשתמשים ברשת האינטרנט גם בקרב אנ"ש.
לדאבוננו ,אנו רואים במוחש את הסכנות הגדולות שיש
בזה ....אנו נתקלים במקרים של התמכרויות קשות ופירוק
משפחות ר"ל .בשום בית יהודי חסידי אין לתת מקום
לשימוש באינטרנט ,ושומר נפשו ירחק מדבר זה .רק
כשמדובר בצרכים מיוחדים )כגון בריאות ,פרנסה וכיו"ב(,
ניתן להשתמש ברשת האינטרנט ,רק בהסכמת רב ,מורה-
הוראה ,ורק ע"י סינון מיוחד המופעל כיום במסלול
’אתרוג‘ ע"י חב' אינטרנט רימון" ,על פסק ההלכה חתמו
הרבנים הגאונים :הרב מנחם מענדל גלוכובסקי ,הרב
יצחק יהודה ירוסלבסקי ,הרב זאב דב סלונים ,הרב אברהם
מיכאל הלפרין ,הרב בן ציון ליפסקר ,הרב יוסף הכט,
והרב אליהו יוחנן גורארי' .הרה"צ אליעזר ברלנד שליט"א
כותב במכתבו כי "אם אין שום ברירה ,וזה אמצעי יחידי
לפרנסה ,ואחרי התייעצות עם רב מקובל בציבור החרדי,
נשארה ברירה יחידה לקחת רק "אתרוג".

ע"פ הוראת גדולי הדור ,מי שנאלץ להתחבר באישור
רבותיו לאינטרנט חייב לעשות זאת באמצעות
"ספקי האינטרנט המבוקרים ,שאינם היתר כלל,
אלא הם בכלל הרע במיעוטו" וכי חייבים "לקבל
הסכמה מרבו או מרב מוסמך בכתב" .למרות
פתרונות שונים שקמו ,עד היום ספק האינטרנט
המבוקר היחיד הינו "אינטרנט אתרוג"" .אינטרנט
אתרוג" ,הוקם ע"י קבוצה של ראשי ישיבות ורבנים
ומעניק פתרון מותאם תוך שימוש בטכנולוגיה
המתקדמת בעולם לניהול תוכן .מסלולי 'אינטרנט
אתרוג' בנויים בטכנולוגיית 'אינטרנט רימון' ,שהיא
המתקדמת בעולם בתחום ניהול התוכן ,והיא
משלבת בינה מלאכותית ,מילון ממוחשב וסינון
אנושי מקצועי במשך  24שעות.
אינטרנט 'אתרוג' אופיין בעידודם של גדולי ישראל
ובהכוונתם .בעזרת 'אינטרנט אתרוג' ניתן להתחבר
לצורך פרנסה ומידע ,ללא חשש חשיפה לתוכן
שאינו מתאים לאורח חייו של יהודי שומר תורה
ומצוות.
מסלולי 'אתרוג' נותנים מענה לאלו המעוניינים
באינטרנט רק למטרות פרנסה ומידע מקצועי,
וכן אתרים תורניים כמו "הדף היומי" שיעורי
תורה והלכה ,ומהנעשה בעולם התורה והחסידות.
לאור בקשת הרבנים ,פותחה תוכנה ייחודית
המאפשרת לחסום את הגלישה ברשת אלחוטית
שלא באמצעות אתרוג .ישנה גם אפשרות לקבל
רק תיבת דואר אלקטרוני ,או לחילופין לחסום את
הגלישה לחלוטין בשעות מסוימות בשבוע.
מנכ"ל אינטרנט רימון קובי הקר מוסר כי "החברה
מעניקה אפשרות לאינטרנט בטוח ,ללא פשרות גם
בתחום השרות ,האיכות ,המהירות והמחיר".
הקר מציין שהחברה הינה ספק האינטרנט היחיד
בארץ שגם שומר שבת.
"בזכות העבודה האיכותית שעשינו ,הצלחנו,
בס"ד ,בשנה האחרונה להפוך לחברה בעלת אחוזי
הצמיחה הגבוהים ביותר בתחום מעל 25,000
מנויים".

לפרטים נוספים חייגו חינם 1800-222-238
מודעה

שיחות)!( ,לא מן הנמנע שבטרם
ירד המדור לדפוס ,יחצו שם את קו
ה 1,000-שיחות .פירושו של דבר
שהקמפיין הצליח ,שהציבור זקוק
למידע בנושא ושב'משקלתא'
יכולים לנשום לרווחה .הצלחתם!
שאפו!
הקמפיין השני שיצא לאור
עולם בשבוע שעבר ,היה
קמפיין שמיועד לאלו שנאלצים
להשתמש ברשת הממוחשבת
לצורך עבודתם ,דהיינו שוב
מדובר בציבור ממוקד ומוגדר,
זהו הקמפיין של הספקית
'אתרוג' מבית 'רימון' שמעניקה
ללקוחותיה אפשרות גלישה
בטוחה ונקייה .כאן מדובר במבצע
של שלשה חודשים ראשונים
במחיר של  3שקלים בלבד ו...

יש כאן מענה לצורך גדול מאוד של המגזר .את הנתונים
על קצב הגידול במנויים לא יכלו לפלח לנו מתוך כלל
הפונים בשל העובדה שלא הפתיעה את המדור כלל ועיקר,
שציבור דתי עצום מחפש גם הוא את המוצר הזה .אבל כן
יכלו לספר על מאות פניות .כמה חוזים נחתמו בפועל לא
הסכימו לספר .אבל שוב הוכחה עוצמתו של המגזר החרדי
ומה תועלתו של קמפיין ממוקד ומוגדר שנותן מענה אמיתי
לצורך של הצרכן.

שהתקציב החרדי לא עבר ל'טריו'
שהיא היחידה המגזרית של 'אלדר
חומסקי' .אך אם יועבר התקציב
ל'מקאן' סביר להניח שהיחידה
החרדית תעשה הכל על מנת לקבל
את התקציב החרדי ובכך לכפר
במעט על בריחת תקציב 'סלקום'
לידי 'בולטון פוטנציאל'.
מאידך ,ספק אם 'מקאן' יוכל
לטפל בתקציב הכללי בשל ניגודי

אינטרסים שכן מחצית מתקציב 'סלקום' במגזר
הכללי מטופל כיום ב'מקאן' )המחצית השנייה
בידי 'גיתם'( .ברור ש'מקאן' יעדיפו את תקציב
'בזק' ,אבל בכך הם עלולים לאבד את אחד
העוגנים הגדולים שלהם ,פעילות התקשורת של
קבוצת איי .די .בי.
אני לא רוצה להתנבא ,אבל איך שלא יהיה,
בעקבות הרכישה הזו ,הרבה לילות לבנים יעברו
על משרדי הפרסום המובילים במגזר החרדי.

חדשות עולם הפרסום
חברת 'הנקל סוד' מחפשת משרד פרסום חרדי  טריו
זכתה באקספון  018ובמקביל עולה עם קמפיין חדש
לקאדילק אתרוג מחלק בין תקציב הפרסום לתקציב
היח"צ בין שני משרדים  -מותג ונטומגזרים מתחדש
עם ביה"ח ליס  ומלחמת החלב בין תנובה )גל(
לשטראוס )בולטון פוטנציאל( רק התחילה
תזוזות בענף הפרסום מתרחשות תמיד ,גם בעונות יבשות .שימו
לב כמה אירועים התרחשו בשבועיים האחרונים .חברת 'הנקל-סוד'
מגששת את דרכה בקרב משרדי הפרסום החרדיים .מטבע הדברים
אין לה הרבה אופציות .אתם יודעים" ,ניגודי אינטרסים" וכאלה.
בשורה התחתונה ,ככל הנראה משרד הפרסום 'בולטון פוטנציאל' יזכה

בתקציב.
משרד הפרסום 'דמיון' איבד את תקציב הפרסום של 'אקספון  '018לטובת 'טריו'
שאף מתחמשת בסופרווייזרית חדשה – יהודית טל מהמחלקה החרדית של 'מקאן'
שעוברת ל'טריו' .את מקאן עוזב גם האיש ויחסי הציבור ,עויזר דרוק .מאידך מתהדר
משרד 'מקאן' בבחור צעיר ומוכשר העונה לשם ירוחם אסטרייכר.
'דמיון' אמנם מפסידה את תקציב 'אקספון' אבל מתחדשת בתקציב של רשת מזון
מהיר חדשה לציבור החרדי העונה לשם 'השינצלים' ,ואף מעבה את מחלקת יחסי
הציבור שלה עם שני לקוחות חדשים.
אם כבר עסקנו ביחסי ציבור ,הרי שתקציב היח"צ של 'אתרוג' מבית 'רימון' הופקד
בידיו האמונות של 'פרסום נטו' .תקציב הפרסום ממשיך להתנהל בבוטיק הפרסום
של 'מותג'.
לא רק 'פרסטר' בחרה בקונפדרציה שנוצרה בין 'פרסום גיל' ו'פרסום בר' .עכשיו
מתברר שגם ' 'JHKהמשווקת בהצלחה את סלקום במגזר החרדי עזבה את 'פרסום
חן' לטובת שני המשרדים הללו.
'מאוחדת' מבית 'גל אורן' מתחדשת בלוגו חדש ומודרני .אם כבר עוסקים ב'גל
אורן' ,נעדכן אתכם כי תקציב הפרסום של בית הספר 'מעיינות' לרפואה משלימה
עבר לידיהם יחד עם אחד מבעלי משרד הפרסום הירושלמי 'מומנטום' שכפי הנראה
סגר את שעריו.
משרד הפרסום 'מגזרים' חתום על קמפיין חדש של בית היולדות של איכילוב,
העונה לשם 'ביה"ח ליס' ומוכיח כמה הרבה אפשר לומר במודעה קטנה.
אם כבר הזכרנו את 'טריו' ,אי אפשר להתעלם מהקמפיין שלהם ל'קאדילק' במגזר
החרדי .אין ספק שהחברים ב'טריו' נכנסו למסלול המראה ,המשיכו כך.
ולסיום ,איך אפשר בלי כמה מילים על ה'מלחמה' של החורף הבא' :גל אורן' עם
'תנובה' מול 'בולטון פוטניציאל' עם 'שטראוס' .אחרי מבול עמודי הפרסום ומבצע
הקד"מ המדהים שהחל בסוכות ,נשמע בקרוב את ה'גונג' שיכריז על הסיבוב הבא.
אין ספק שהמלחמה הזו לא תוכרע ב'נוק-אאוט' .מה שברור זה ,שאנחנו – הצרכנים,
נצא מנצחים בכל מקרה.

לומדים פרסום .כל שבוע מושג חדש מעולם הפרסום

 Flighting, PulsingוContinuous-
השבוע נתייחס לשלש אסטרטגיות בפריסת הפרסום .כאשר כל
אחת יקרה יותר מחברתה ומתאימה למוצר אחר .ישנם מוצרים
שאינם דורשים פרסום במשך כל השנה ,לדוגמא :גלידה )בישראל
אפשר לפרסם גלידה גם בחורף .הגלידה לא גלידה והחורף לא
חורף( ניתן לפרסם בפרק זמן קצר ומוגדר .בשאר הזמן אין
פרסום .האסטרטגיה הזו היא הזולה ביותר והיא נקראת בשפה
המקצועית בשם "גיחה" ובלע"ז שהיא שפת הסתרים של
הפרסומאים.Flighting ,
לעיתים רבות דורש המוצר קמפיין 'עולה ויורד' ,דהיינו
קמפיין במינונים שונים .תקופות בהן יש לפרסם את המוצר
באגרסיביות ובחשיפה גבוהה ותקופות בהן ניתן להוריד
את היקף הפרסום .לדוגמא :קופות החולים לפני כל מפקד
)קפיטציה( מעלות את היקפי הפרסום ובסיומו מורידות את
ההיקף אך אינן נעלמות מהמדיה .האסטרטגיה הזו נקראת

שמץ של מושג

בשפה המקצועית "פעימה" ובשפה של יודעי ח"ן.Pulsing ,
וישנם מוצרים שדורשים תחזוקה קבועה לכל אורך ימות השנה.
אלה הם מוצרים שאינם תלויי עונתיות והם מחייבים פרסום שאינו
פוסק .כדוגמא אפשר לבחור בענף התקשורת שבשל התחרות העזה
נאלץ להישאר במדיה במשך כל ימות השנה .כך שגם כאשר מדובר
בקמפיינים שונים ,אבל החשיפה הינה חשיפה מתמשכת ואחידה.
לאסטרטגיה הזו קוראים בשפה המקצועית "התמשכות" ובלשון
חכמי הפרסום – .Continuous
מטבע הדברים ה'גיחה' זולה יותר בעלות הפרסום מה'פעימה'
וה'פעימה' זולה יותר מה'התמשכות' .אבל חשוב לזכור שלפעמים
בשל כמות הפרסום ,גדלה גם ההנחה שהמדיה מעניקה והוצאות
הייצור מתחלקות על פני יותר מודעות .מה שאומר שלעיתים שווה
ללקוח "לעלות מדרגה" ,כי התמורה לחשיפה גבוהה ביחס לגידול
בעלות הפרסום.

