
: כותרת המהלך
בתזכורת מטלטלת וחשובה ליום האישה המשביר 

א לאלימות נגד נשים.שהכפילה את התרומות לעמותת ל

המשביר לצרכן בתי כלבו  : שם החברה המשווקת
McCannקבוצת : הפרסוםמשרד 

מגזר עסקי-פעילות חברתית וציבורית : קטגוריה



של ישראלהכלבובית : המשביר
בו היחידה בישראל נמנית על החברות המובילות בתחום  -רשת חנויות הכל

אלף 100-מסחרי כולל של כשטח , סניפים36לרשת . המסחר הקמעונאי
בלמעלה2019-פדיון ב. THREESIXTYFIVEבשם וכן אתר סחר מקוון , ר"מ

מכירהעובדים ודיילי 2,000-כעבודה מיומן המונה וכוח , ₪מיליארד 1-מ



מתחיםאת הבתים בישראל לסיר לחץ של הכניסה הקורונה 
חוסר וודאות ותחושות קשות  , מתח, מגפת הקורונה הכניסה לביתנו חרדה

":המגיפה השקטה"לכן שהוביל להעצמת שלא הכרנו קודם 
נגד נשיםאלימות 



זינוק מטאורי ובלתי נתפס באלימות נגד נשים: 2020שנת 
על רקע  118בפניות של נשים למוקד 307%חלה עליה של 2020-ל2019בין 

נשיםבמקרי הרצח של 53%ועליה של , אלימות בין בני זוג

פניות גברים פניות נשים אלימות בין בני הזוג-כלל פניות



במשביר הרגישו מחויבות לפעול בנושא, מול מציאות כזאת
עובדים בישראל  2,000-כבתור חברה בסדר גודל כמו המשביר שמפרנסת 

כיצד יכול המשביר להשתמש בכוחו כדי לעורר את  , (עובדות70%-מתוכן כ)
?ולתרום לשינוי המציאות העגומה–השיח בישראל 



:האתגר
מבלי לפגוע בשדה העסקי–לפעול בשדה הקרב החברתי 

לייצר  מצליח , נוקט בעמדה נחושה, חשובהשיודע להגיד אמירה מותג להיות 
שכל אלה לא מגיעים על חשבון  ולהוכיח –צרכנים לפעול להניע , אימפקט

הפעילות העסקית  



:התובנה
גם סיטואציה תמימה יכולה לקפל בתוכה אלימות

שהותקפה  , איסקובעגומה שיצאה מסיפורה הבלתי נתפס של שירה תובנה 
משמעות נוראית  כלי מטבח התמים שקיבל , בן רגע. על ידי בעלה עם מערוך

.אישהלנשק קר המכוון כלפי והפך 



נוחהעם אמת לא היום הנכון להפגיש את הקונים 
נשים הפך  במקור כיום להנצחת וחגיגת הישגיהן של שהתחיל האישה יום 

צרכני המשרת  כארגון . והנחותצרכנית חסרת תוכן ממוקדת מבצעים לחגיגה 
הערכית בלהחזיר את הפוקוס של זיהו את החשיבות משביר ב, נשיםברובו 

.היום לקידום מעמד האישה



:2021יום האישה 
חדשה וטראגיתקיבלו משמעות תמימים במשביר מוצרים 

טיקטיםעל עשרות מוצרים מסוגים שונים בסניפי המשביר בסניפים נתלו 
דיון לאומי על מכת המדינה  ולעורר להפסיק את האדישות –שמטרתם אחת 

של אלימות כנגד נשים

על הגב בחזית



:היישום
תקשורתיתהמדיה עם פעילות גישה הוליסטית לתוכנית 

שהעצים את המהלך הפיזי בחנויות
טלוויזיה ורדיו עיתונות דיגיטל



לאלימות נגד נשים. א.עמותת ל: השותפים למהלך
של קו סיוע וצוין כי נתח מהרכישות יופנו  ובמדיה נרשם המספר הטיקטיםעל 

נשים וילדיהן  הפועל להציל , "א לאלימות נגד נשים.ל"כתרומה לעמותת 
הסובלים מאלימות במשפחה  



הגדלנו מודעות לנושא בכלל , יצרנו שיח: הושגהוהמטרה 
תרומותוהגדלנו , ולעמותה בפרט

המוקד הטלפוני של 

העמותה כמעט  

וקרס מפניות  

לתרומה ובקשות  

התנדבות

במספר  עלייה 

המבקרים בסניפים  

ואחוז המכירות

נכנס למהדורות  

החדשות המרכזיות  

ותחנות הרדיו  

הארציות 

אזכורים ואלפי  אלפי 

שיתופים ברשתות  

החברתיות


