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 :יעוצקמ-ימדקא ןויסינ :ינויסינ יטרפ הלאו
 הטיסרבינואב תרושקתלו הנידמה עדמל ,היגולויצוסל הקלחמב הריכב הצרמ -

 .החותפה

 הטיסרבינואה לש עדימלו הידמל החותפה הדבעמה לש הפתוש תדסיימ -

 .החותפה

 

 ירוביצ ןויסינ :ינויסינ יטרפ הלאו
 .םיטפשמה דרשמ ,תויטרפה לע הנגהל תירוביצה הצעומב הרבח -

 .קובסייפב 20-ה תסנכה ירבח תוליעפ רוטינל polibook.online רתא תמזוי -

 תסנכל תוריחבב תונמוממ תויטילופ תועדומ רוטינל "םיטגרוטמ" טקיורפ תמזוי -

  .23-הו ,22-ה ,21-ה

 תוגלפמה תוליעפ רחא ךשמתמ בקעמ תעצבמ ינא ימדקאה יקוסיע תרגסמב -

 ר"ויל הריתע )ריאמ ןב רחש ד"וע םע דחיב( יתשגה ףאו תויתרבחה תותשרב

 ידי לע טוב-ט'צה תלעפהל רשקב 57/22 כ"בתב 22-ה תסנכל תוריחבה תדעו

 .רומאכ םוסרפב הרוסאה הפוקתב םירקס םוסרפו דוכילה
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 רבד חתפ .א

 :םיאבה םירמוחב יתנייע וז תעד תווח לש התנכה ךרוצל .1

  רועסי רינ רמ ךרעש ריהצתב .1.1

 "רוטקלא" תייצקילפאל הכרדהה יטרסב .1.2

https://www.youtube.com/watch?v=ztNQx5xq-b4&feature=youtu.be 

 )הטמ םיאבומה( "רוטקלא" היצקילפאה ךותמ ךסמ ימוליצב .1.3

 ךרד ןהילא השילג ינותנבו היצקילפאה לא תוליבומה טנרטניא תובותכב .1.4

  .www.bitly/elector-android, www.bitly/elector-apple :תורצוקמ תובותכ

-likud דוכילה רתא לש היצקילפאה לא תוליבומה טנרטניא תובותכ .1.5

2020.co.il, םיוולנה התיחנה יפד לע ,דוכיל יכמות לע עדימ ףוסיא עצבתמ וכרד 

  .תילגנאו תירהמא ,תיתפרצ ,תירבע ,תיסור תופשב וילא

 ,קובסייפ לש תויטילופה תועדומה תיירפסב  .1.6

www.facebook.com/ads/library תויטילופ תועדומ לש ךסמ ימוליצבו 

 2019 לירפא תוריחבמ לחה ךשמתמו רידת ןפואב תכרוע ינא רשא תונמוממ

 .רקחמ טקיורפ תרגסמב ,םויה דעו

 

 איבהל שקבא וז תעד תווח תכירע יכרצל יל בצקוה רשא דאמ ףופצה םינמזה דס לשב .2

 הטמ רומאה תא ביחרהל לכוא ,שקבתאש לככ .רמואה תריצקב ,ייתונקסמ תא רבכ

 .םיפסונ םירבסה קפסלו

 

  :תיעוצקמה יתנבה בטימל

 

 סקנפמ עדימל קוחרמ השיג םישנא יפלאל הקינעמ "רוטקלא" תייצקילפא .א
 תועצמאב הקנעוה השיגה .םיחרזא תודוא ףסונ שיגר עדימלו םירחובה
 הליבוהו םיקפסמ החטבא יעצמא תטיקנ אלל ףקיה-בחר ןפואב ,היצמוטוא
 תודוא שיגר עדימל תשגל לארשיל ץוחמ םימרוגל תרשפאמה הצרפל
 יחרזא לש םתויטרפב העיגפל תישממ הנכס הווהמהו ,ןיסולכואה םשרמ
 .לארשי
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 ךמות( תיטילופה םתייטנ יפל םיחרזא תנמסמ "רוטקלא" תייצקילפא .ב
 ומכ .תוריחבה םויב עיבצהל םתנווכ יפלו )ילאיצנטופ ךמות ,דגנתמ ,דוכיל
 יהמ עיבצמ לכ רובע תוארל ןייפמק ילהנמל תרשפאמ היצקילפאה ,ןכ
 תוטמ לא יפלקהמ העבצה ינותנ תמא ןמזב אציילו ,תיטילופה ותדמע
 ילהנמ תושרל דמועה עדימהש דבכ ששח הלעמש ןפואב ,תוריחבה
 ןפואבו ,תוריחבה תויאשחב ,םיעיבצמה תויטרפב עוגפל לולע ןייפמקה
 םא ןיבו םיילטיגיד םיעצמאב םא ןיב – תודקוממ תולועפ תטיקנ רשפאמה
 .תוריחבה רהוטב עוגפל םייושעה – םייזיפ םיעצמאב

 תעצבתמ וכרד "likud-2020.co.il" טנרטניאה ףדו ,"רוטקלא" תייצקילפא .ג

 ,היצקילפאה ךות לא דוכיל יכמות לש תיטילופה םתדמע לע עדימ תנזה
 ןייפמק דצמ םיריבכ םיצמאמ םישענ ."םינונישלמ"כ םידקפתמ השעמל
 רשאכ ,היצקילפאה לאו רתאה ךות לא עדימ ןיזהל םישנא עינהל דוכילה
 הרטמ וזיאל עדוי וניא עדימה תא ןיזהל השקבל הנענה םימתה חרזאה
 ךכ לע עדוימ אל עדימה ןזומ ויתודוא םימתה חרזאהו ,שמשמ אוה
 יחרזא רשאכו ,עדימ רגאמב ונזוה ולש ןופלטה רפסמו תיטילופה ותדמעש
 תוחוקל" השעמל םנה – םירחובה סקנפב םימושר םתויהב – לארשי

 תורשפא ןיא םמצע םהל ךא ,הב םישמתשמהו היצקילפאה לש "םייובש
 שקבל תוכזה םהל תדמוע אלו ,םהיתודוא עיפומה בייוטמה עדימב ןייעל
   .רסוי םהיתודוא עדימהש

 

 תעדה תווח .ב
 

 תוריחב בקעמו לוהינ תויצקילפאב שומישה
 

 קלחכ םירחוב בקעמו לוהינ תויצקילפאב שומיש תוגלפמ תושוע תונורחאה םינשב .1

 תא תויצקילפאל תוקפסמ תוגלפמה .תוריחבה ןייפמק לש ילטיגידה ךרעמהמ

 תורשפאמ תובשחוממה תוכרעמה וליאו ,ןידכ םהל עיגמה םירחובה סקנפמ עדימ

 םיילטיגיד םיעצמאב שומישב לוספ ןיא ,ללככ .תונוש םיכרדב עדימה בויט תא

 בשחמ ישומישל סחייתמ וניא קוחה םלוא ,הגלפמ לש תוריחב ןייפמק תרגסמב
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 םינוש עדימ ירגאמ תובלצהו קתע ינותנ דוביע תועצמאב םירשפאתמה םישדח

 םיחרזאה לש םתויטרפב עוגפל לולעה ןפואב םירחובה סקנפמ עדימ םע

  .םהיתויוריח תא םמצמצלו

 

 רדסו רהוט לע הרימש הנה תויפלקב תוגלפמה יפיקשמ לש םתרקב תרטמ .2

 םיכמות לש םתעגה יא וא םתעבצה לע תויפלקהמ הצוחה חוויד אלו ,תוריחבה

 ךותמ בקעמה תויצקילפאב שומישהש הנכס ךכיפל תמייק .יפלקה לא םידגנתמו

 ,ןידכ ופוסיא תא הריתמ רשא הרטמהמ גרוחה שיגר עדימב שומיש השוע יפלקה

 לשב ,םיפידעמה םיחרזא לש תוריחבה ןויסחב תיתוהמ העיגפל ליבומו

  .יפלקל עיגהל אלש ,תויטילופה םהיתודמע

 
 

 

 "רוטקלא" תייצקילפא
 

 לאירוצ תלהנהב מ"עב הנכת רוטקלא תרבח י"ע החתופ "רוטקלא" היצקילפאה .1

  .הנבי ןגמ ןימי

 דיאורדנא ירישכמ לש תויצקילפאה תונחמ היצקילפאה תדרוה ףדל השילג ינותנ .2

 ,היצקילפאה תדרוה רושיקל וסנכנ םישמתשמ 6000-מ הלעמל יכ םיארמ

 ןופלט ירישכממ היצקילפאה תדרוה רושיקל וסנכנ םישמתשמ 3000-הלעמלו

 .לפא גוסמ

 תירפסמ אמסיסו ,ןופלט רפסמ תדלקה תועצמאב תעצבתמ היצקילפאל השיגה .3

  .SMS תועצמאב דוכילה ןייפמק הטמ ידי לע םוזי ןפואב תחלשנה תורפס 6 תב

 םיסנכנש םיליעפש תוארל ןתינ ,יתעידיל ואבוהש היצקילפאה לש ךסמ ימוליצמ .4

 רפסמ יפל וא ,החפשמ םשו יטרפ םש יפל םדא לכ שפחל םילוכי היצקילפאה לא

 ,םש( םירחובה סקנפמ עדימ םה םדא לכ תודוא םיגצומה תודשה .תוהז תדועת

 תודשו ,)ךיושמ םדאה הילא יפלקה ,תוהז 'סמ לש תונורחא תורפס עברא ,תבותכ

 ידי לע וביוטי וא  וביוט םדאה לש ויטרפש לככ עדימ גצוי םהב םיפסונ עדימ
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 ךמותכ עצבל ןכומש תולועפ ,עיבצהל ןווכתמ םאה ,הפש :תכרעמה ישמתשמ

 .)תספרמב לגד תיילת וא םינופלטב עויס ,לשמל(
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 3.2.2020 ,"ליעפ" שמתשמ תאשרה – "רוטקלא" תייצקילפא ךותמ ךסמ ימוליצ

 

 ותוא ןמסל ,םדא לש המושרל סנכיהל םילוכי ליעפ גוסמ היצקילפאה ישמתשמ .5

 .עיבצהל םתנווכב םאו ,םיכמות םה םא ןמסלו החפשמ ינב וילא רשקל ,ךמותכ

 ,וניזה םה םתוא םישנאה לש העבצהה ינותנ לע בוקעל םילוכי םה ,תוריחבה םויב

  .עיבצהל םתוא ענכשל תנמ לע רשק םתיא רוצילו

 המסרפש תכרעמה לע הכרדה ינוטרסו תוגצמ ךותמ םיחוקלה ךסמ ימוליצמ .6

 םילוכי רתוי תוהובג תואשרה ילעב םישמתשמ יכ הלוע ,םיברב רוטקלא תרבח

 ונזוהש םישנא יטרפל השיג לבקמ  ינופלט ןדקומ :עדימ לש תונוש תובכשל תשגל

 לכ שפחל לוכי ,ףיקשמ .הכימת סוטטס לש םיכתחב ,תכרעמה ישמתשמ ידי לע

 תשגל לוכי ,ןייפמקה להנמ .עיבצה םא ןמסלו תוהז תדועת וא םש יפל םדא

 סוטטס ,העבצה סוטטס ,תויפלק יפל םיחוליפב ,עדימה לש םינוש םיכתחל

  .םיינוציח םיצבקמו לא םינותנה תא אביילו אצייל םתלוכיב ןכ .הכימת
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 חתפמ ידי לע בויט-ויל הלעוהש ,רוטקלא תכרעמ לע הכרדה ןוטרס ךותמ ךסמ םוליצ

 .היצקילפאה

 

 רוטקלא תייצקילפאל םירשוקמה םיינוציח םירתא
 דוכילה ןייפמק ,םיינושאר םישמתשמל השיגה ןתמו היצקילפאה םוסרפל ליבקמב .1

 .www.likud-2020.co.il תבותכב דוכיל יכמות לע עדימ ףוסיאל יזכרמ רתא קישה

 .תונובירה תלחהבו ,והינתנ ןימינב תושארב דוכילב הכימת תמוצעכ גתוממ רתאה

 לכב גיצמה ,דמ גצומ ףדה זכרמב .תומיתח 1,000,000 – דעי גצומ ףדה שארב

 .הכימתל הכ דע ופרטצה םישנא המכ ןותנ עגר
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 likud-2020.co.il,  4.2.2020 ףדה לש ךסמ םוליצ

 ךות לא םינזומ רתאה לא םידלקומה םיטרפה יכ הלוע יתכרעש הקידבמ .2
 םיחרזא ןומיסל תיזכרמ המב שמשמ רתאה יכו ,"רוטקלא" תייצקילפא תכרעמ

 .םיכמותכ

  .עדימה ףוסיא תרטמ לע עדימ לכ גיצמ וניא רתאה .3

 תועדומ תועצמאב רתאה תא םדיק דוכילה ןייפמק 4.2-ו 27.1 ןיבש םימיב .4

 שאר לש קובסייפה ףד לש טוב-ט'צה תועצמאבו תויתרבחה תותשרב תונמוממ

 תילגנא ,תירהמא ,תיסור ,תירבע( תופש שמחב ,והינתנ ןימינב הלשממה

 םודיקש ךכל היצקידניא הנשי .הפש לכל םימייק םיידוחיי התיחנ יפד .)תיתפרצו

 יטרפ לש תינושאר הנזה רחאל השענ קובסייפב םימיוסמ םילהק רובע תועדומה

 תנמוממה העדומה טוגרטל דעיה להק רשאכ ,דוכילה ןייפמק ידי לע םישמתשמ

 ולא םישנאל םימוד םינייפאמ ילעב םהש ההזמ קובסייפש םישנא אוה

)“lookalike campaign”(.  
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 ,תירהמאב עדימה ףוסיא רתאל הנפמה תנמוממ תיטילופ העדומ לש ךסמ םוליצ

 תאיצמ רובע םישמתשמ לע  םדקומ עדימ תנזה התשענש ךכל היצקידניאו ,3.2.2020

םימוד םישמתשמ  

 

 לש פאסטוו קובסייפ תוצובקב דוכיל יליעפ ידי לע ומדוק רתאהו היצקילפאה .5

 עייסל ידכ דוכיל יכמות לע עדימ רתויש המכ ןיזהל םיליעפ וצירמהו ,םיכמות

  .ןייפמקה תחלצהב

 ,רוטקלא תייצקילפא לא םיכמות יטרפ תורישי ןיזהל וחנוה חטש יליעפ ,ליבקמב .6

 ,לשמל( חטשה תוליעפ ןמזב םימייקמ םהש םינפ-לא-םינפ תוחיש ךלהמב

  .)םינוינקב
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  עדימ תחטבא תויעב
 

 .דוכילה ןייפמק ידי לע םוזי ןפואב תישענ )םיליעפ תאשרה( היצקילפאה לא השיג  .1

  ,2020 ראוניב 29-27 םיכיראתה ןיב ,ןושאר בלשב התשענ ,הנושארה המיעפה

 המסיס םע דחי היצקילפאה תדרוהל רושיק ולביק רשא ,םייזכרמ םיליעפ לא הינפב

 תוצובקב SMS ה תא ופתיש ,םקלח .SMS תעדוה תועצמאב היצקילפאה לא

 וצפוה ,הינש המיעפב .היצקילפאל ףרטצהל םירחא ודדועו ,קובסייפ תוצובקו פאסטוו

 םיכמותל רשפאמה ןופלט רפסמ ןויצבו ,היצקילפאה תדרוהל רושיק םע תועדוה

 .דוכילה ןייפמקל רשוקמה יקסע פאסטוו רפסמ תועצמאב היצקילפאל השיג שקבל

 – םישמתשמ לש בחר רפסמל המוזי הינפ התשענ  ברעב 3.2 -ב ,תישילש המיעפב

  .היצקילפאל המסיס םע דחי רושיקה ץפוה םהבו ,דוכיל יכמות חרכהב םניאש
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 2 ,1 המיעפמ היולג המסיס יווילב היצקילפאה תדרוהל הנמזה תועדוהל ךסמ ימוליצ

 )לאמשל ןימימ( 3-ו

 

 םילוע םירחובה סקנפ לע עדימ הליכמה היצקילפאל השיגה תואמסיס תחילש ןפואמ .2

 :םיאבה םילשכה

 חולשמ .דבלב המסיסו ןופלט רפסמ תשרוד היצקילפאל הסינכה .2.1

 ,תכרעמב תינושאר תוהדזה רחאל אלו( םוזי SMS תועצמאב היולג המסיסה

 -גגושב וא ןיעדויב ,םישנא וב לבסנ יתלב בצמ רצי ,)היצקילפאה יטרפמ דרפנבו

 פאסטוו תוצובקב הכותב המסיסה םע ולביקש SMS ה תעדוה תא האלה וריבעה

 םילוכי ,םהלש ןופלטה רפסמ תא םיריכמה – םהירבח םהב – קובסייפבו
  .הכותב שיגרה עדימה לאו היצקילפאה לא םה ףא תשגל תולקב

 תינמז-וב שמתשהל םילוכי םישנא רפסמ יכ הלוע יתכרעש הקידבמ .2.2
 יכ הלוע ךכ ךותמ .)המסיס + ןופלט 'סמ( שמתשמ ותוא תועצמאב היצקילפאב

 אודיוול םישורדה םיקפסמ עדימ תחטבא יעצמאב וטקנ אל היצקילפאה יחתפמ

  .דבלב םישרומל השענ םירחובה סקנפמ עדימל השיגה יכ

 וכותב ליכמה SMS תועצמאב םישנא לא דוכילה ןייפמק לש המוזיה הינפה .2.3

 .דוכיל יכמות חרכהב םניאש םישנאל התשענ ,תישילשה המיעפב המסיסה תא

 ותוא תולעהלו SMS ה תא םלצל ורהימ ,הינפה םצע לע םיהמת ,ולא םישנא

 השענ תישילשה המיעפב SMS ה חולשמ יכ םיארמ ולא םימוסרפ .קובסייפל

 םניאש םישנאל ועיגה היצקילפאל השיג תואשרהש ךכ תוירחא רסח ןפואב
  .הלאכ תויהל ושקיב אלשו ,םיליעפכ םירדגומ

 לכל תעכ ןימז היולגה המסיסהו םישנאה תומש םע SMS ה םוסרפ .2.4

 היצקילפאל השילגה ינותנ לש יפרגואיגה חוליפב ןויע .תויתרבחה תותשרב

 ,ןפי ,הבודלומ ומכ תונידמב – לארשיל ץוחמ םג הדרוה היצקילפאה יכ הארמ

 םירחובה סקנפמ עדימש דאמ דבכ ששח הלעמש המ  –  תירבה תוצראו היסור
 תווהל לוכיה רבד ,לארשי תנידמ תולובגל ץוחמ םישרומ יתלב םימרוגל ףלד
 םישיא לשו ,ללכב הנידמה יחרזא לש םתויטרפלו םנוחטיבל תישממ הנכס
  .טרפב םיריכב
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 תויטרפ לע הנגה תויעב
 

 לכ העיפומ אל ,"ליעפ" גוסמ שמתשמכ רוטקלא תייצקילפאל הסינכה תעב .1
 םיפשחנ םהילא עדימב שומישה תולבגהלו ,תויטרפ תוינידמל עגונב הארתה

 סקנפב שפחל האשרה ולביקש םישמתשמה יפלא ,ךכ ךותמ .םישמתשמה

 ךכל םיעדומ םניא הנידמה יחרזא לכ לש םישיגרה םהיטרפ תא םירחובה

 היצקילפאב רחא שומיש לכשו ,הרוסא היצקילפאל ץוחמ לא םיטרפה תאצוהש

  .רוסא םיכמותה ןומיס תרטמל וניאש

 יוליג קפסמ וניא )תונושה תופשב ולש התיחנה יפד לע( likud-2020.co.il רתא .2

 "הכימת תמוצע"כ רתאה תגצה יכ רמול ןתינ .עדימה ףוסיא תרטמל עגונב תואנ

 ןומיס יפל םירחובה סקנפ בויט ותרטמש עדימ ףוסיאל אווש גצמ תרציימ

  .תמיוסמ הגלפמב םהיתוחפשמ ינבו םיחרזא לש םתכימת

 תייצקילפאב שומישה ןפוא תא םיריבסמה וצפוהש םינושה הכרדהה ינוטרס .3

 .עדימה תוידוסו תויטרפ לע הרימש לש םיטביה ללכ םיריכזמ םניא "רוטקלא"

 תרתונ םדא לש תויטילופה ויתודמע לע עדימ ןומיסל עגונב המכסהה תלאש .4

 ישיא עדימ יולימו המכסה ספוטכ גצומ likud-2020.co.il רתאה דועב .החותפ

 הצרמהה ,תוריחבב דוכילה תחלצהב ךומתלו ףרטצהל םיניינועמה םישנא לש

 רתאה ךרד דוכיל יכמות תודוא םיטרפ רתויש המכ ןיזהל םיליעפ לש תיביסמה

 ,תוהז רפסמו םש תועצמאב םישמתשמה שופיח תויורשפאו ,היצקילפאהו

 .הנמוסת תויטילופה ןהיתודמעש םיחרזא לש םתמכסהל עגונב תולאש תולעמ

 ןכש ,יובש להקל הריחבה תוכז ילעב תא ךפוה היצקילפאב שומישה ,ךכ ךותמ

 ןכתי ךא ,היצקילפאב ךכ וא ךכ עיפומ םהיתודוא םירחובה סקנפמ עדימ

 אללו םתעידי אלל ונזוה םתחפשמ ינב תודואו םהיתודוא םיביוטמ םיטרפש
 תורשפא לכ םהל ןיאו ,םיביוטמה םיטרפב ןויע תלוכי םהל ןיא ,םתמכסה
  .םהיתודוא ביוטמ עדימ קוחמל שקבל
 2020 ראורבפב 4 :ךיראת

   
 _________________ :המיתח


