
מנכים לגיבורים

,  שנה72אחרי , איך השגנו

.ל"יום הוקרה ממלכתי לנכי ופצועי צה

ל"הידידים של ארגון נכי צה:שם הארגון

No, No, No, No, No, Yes| גדעון עמיחי : שם משרד הפרסום
עמותות-פעילות חברתית וציבורית : קטגוריה



,  שנות קיומה של המדינה72-ב

ע  "אירועי פח, מבצעים צבאיים, עשרות מלחמות

שגבו מחיר בגוף ובנפש ממאות אלפי ישראלים  

.ל ליום הוקרה רשמי"לא זכו פצועי צה



הסביבה התחרותית שלנו היא בעצם כל ארגון שנלחם 

,  על תשומת ליבו של הציבור

.  נדה שלו'ומקבלי ההחלטות ולקדם את האג

,  כל ארגון כזה מתמודד על נתח שוק של תשומת לב

הכרה והתייחסות לבעיות שלו שבסופו של דבר יובילו  

.  שינוי סדרי עדיפויות ותקציבים, לשינוי מדיניות



ל היא  "המשימה של ארגון ידידי נכי צה

להפוך את יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל  

, ופעולות האיבה לרשמי וממלכתי

ולהעמידו בראש סדר העדיפויות של הציבור הישראלי  

ושל מקבלי ההחלטות

,  עם כל הצער שבדבר. ל הם קבוצה נשכחת"נכי ופצועי צה

.  ביום העצמאות את הניצחונות אבל לפצועים אין יום, ביום הזיכרון מכבדים את הנופלים



:איך עשינו את זה

:ל החליטה להסיר את הכפפות"אגודת הידידים של נכי צה

ל שם לעצמו למטרה להפוך את  "ארגון ידידי נכי צה. לא עוד נכים מוחלשים ומושתקים

יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה לאירוע ממלכתי  

.  שמצוין בלוח השנה הרשמי של מדינת ישראל

,  כדי להצליח ההתייחסות השיווקית צריכה להיות כמו בהשקת מותג

.עם כל המשתמע מכך ולא כמו עוד קמפיין פרו בונו



:איך עשינו את זה

:ל החליטה להסיר את הכפפות"אגודת הידידים של נכי צה

ל שם לעצמו למטרה להפוך את  "ארגון ידידי נכי צה. לא עוד נכים מוחלשים ומושתקים

יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה לאירוע ממלכתי  

.  שמצוין בלוח השנה הרשמי של מדינת ישראל

,  כדי להצליח ההתייחסות השיווקית צריכה להיות כמו בהשקת מותג

.עם כל המשתמע מכך ולא כמו עוד קמפיין פרו בונו



.סיימנו להיות מסכנים ולבקש טובות

.  אלא גיבורי ישראל, לא עוד נכים ונפגעים

כדי . הקמפיין התקשורתי יציג את נפגעי צהל ופעולות האיבה כגיבורים במשרה מלאה

.  להשיג את שינוי התפיסה הזה ולייצרהתייחסות שונה לגמרי כלפי פנים וכלפי חוץ

.שהמדינה חייבת להם, לא עוד אנשים חלשים ונכים אלא גיבורים שאנחנו חייבים להם



לפעמים להיות גיבור

זו משרה לכל החיים



קהלי יעד4הגדרנו 

הציבור הרחב ודעת הקהל

המגזר העסקי

מקבלי ההחלטות

קהילת פצועי ונכי צהל ומשפחותיהם



ואז הכנו אסטרטגיה שפועלת  

על כל ארבעת הקהלים ברבדים שונים



הציבור הרחב ודעת הקהל

עם נוכחות גדולה במדיה  , קמפיין תקשורתי עוצמתי ומרגש

(  לא בהסתמכות על זמן קהילה אלא רכישה ושליטה בתוכנית המדיה ויישומה)

נדה  'אמפטיה והעלאת האג, יצירת רגש חיובי, שמשימתו היא העלאת המודעות

. על ראש סדר היום הציבורי

.מה שייצר גם כר פורה לפעילות תוכן ויחסי ציבור שיפעלו כמכפילי כח תודעתיים



המגזר העסקי

6במשך , חודשים לפני יציאת הקמפיין לדרך: משקיעים/ שלב הראשון של גיוס השותפים 

.  חברות מובילות במשק ממגוון תחומים50-נערכו פגישות עם הצמרת הניהולית של כ, שבועות

מעבר  . האסטרטגיה להשיג אותה ואת הסרט המוגמר, לכל אחת מהן הוצג היעד והמטרה

,  לים ובעלים של החברות המובילות ביותר וניתנה להם האפשרות"לחשיפה של התוכנית למנכ

ההזדמנות והאחריות להיות נותני חסות

ר אגודת  "יו, יומיים לפני עליית הקמפיין נערך אירוע חשיפה בביתו של עדי שטראוס, שלב השני

.אליו הוזמנו בכירי המשק וגם להם הוצגה האסטרטגייה והקמפיין שעתיד לעלות, הידידים



המגזר העסקי

לא רק תורמים אלא שותפים, שלב שלישי

כדי שהיא תוכל לעשות בו שימוש פנים  ), כל חברה קיבלה סרט ערוך ומותאם אליה אישית

שהרי –נדה וגאוות היחידה הפנים ארגונית 'ארגוני אל מול אלפי העובדים שלה וקידום האג

ל"בקרב כל חברה יש עשרות או מאות משפחות שהן חלק מקהילת פצועי ונכי צה

תודה, שלב רביעי

שמטרתה היתה להראות לקהילה , בסיום הקמפיין עלתה מודעת תודה בעיתונות הכלכלית

את הכמות ועוצמת השותפים העסקיים שלקחו חלק  , העסקית את גודל האירוע וההצלחה 

.ולא לפספס את הקמפיין הבא, ולנטוע בהם את הרצון לקחת חלק



מקבלי ההחלטות

עשרות אייטמים  , צ"מעבר למהלך יח

ברדיו  , באינטרנט, בחדשות, בטלוויזיה

,  ובעיתונות

,  ל המוכרים"קודם כל נכי צה, גיוס מובילי דעה

קיימנו אירוע הוקרה  , לצד הצלם זיו קורן

שר הבטחון ובכירים , בנוכחות ראש הממשלה

(  גם בכירי החברות נותנות החסות)נוספים 

.עם מופע מוזיקלי מרהיב



קהילת הגיבורים ובני משפחותיהם

.  כל חלקי הקמפיין נוצרו במטרה לכבד ולהעצים אותם

היה לנו חשוב שכל פיסה בפאזל  , מעבר למטרה הגדולה שעמדה לנגד עינינו

.במהלך הזה יסב להם ולמשפחותיהם גאווה



הקריאייטיב

https://www.youtube.com/watch?v=jESQLKLyxNA

"60סרט  דיגיטל פרינט

https://www.youtube.com/watch?v=jESQLKLyxNA


תוצאות

.נתחיל מהחשוב ביותר

התקבלה החלטת ממשלה שבה הפך יום ההוקרה  21.11.2021-ב, שנה72סוף אחרי סוף 

.לאירוע ממלכתי של מדינת ישראל עם טקס רשמיל ונפגעי פעולות האיבה "לנכי צה



תוצאות

והזדהותחשיפה 

לאייטמים מובילים בטלוויזיה לשיח  , המודעות הביאה לעשרות כתבות באמצעי התקשורתהעלאת 

זכה הקמפיין , ובאופן מפתיע המלמד על עוצמת ההתחברות של הקהל, בסיכומו של דבר. ברשת

תוך ניצחון על כל , 12במקום הראשון במחקר השבועי של קקטוס הזהב המשודר בקשת 

השבועהמותגים המובילים בישראל באותו 



תוצאות

.מנכים לגיבורים, י התקשורת"אימוץ הנרטיב ע

החשיפה והעלאת המודעות הביאה לעשרות כתבות  : שיח

,  באמצעי התקשורת

.  לאייטמים מובילים בטלוויזיה ולשיח ברשת



תוצאות
חיבור חזק לחברות המובילות במשק

רשת  , דמרי, תדהר, אלטשולר שחם, ת"קבוצת סמל, קבוצת פוקס, שופרסל, בנק הפועלים

ביט ועודRAPYDחברת הטכנולוגיה,SETAIמלונות 

הפכו לשותפות בקמפיין ולא  , מכל הקשת העסקית, כאמור שורה של חברות ישראליות מובילות

בין , אלא שגם הן הקרינו והעבירו את הסרט, 2,000,000₪-רק שהן תמכו כספית מעל ל

החיבור אל החברות הגדולות  . עובדיהם מה שיצר חשיפה והזדהות בקרב אלפי בתי אב בישראל

.יצרו לובי משמעותי ותרמו לא מעט להצלחת המהלך, ומהמובילות הללו נתנו גושפנקה לקמפיין




