
  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 

  1.1.17-31.8.18סיכום מודעות דרושים בפייסבוק לתקופה 
 

 ממומן מדידה חשיפה תאריך פרסום תיאור פוסט

 
 קישור

 

27.8.18 5,715 --- 

 -למפקד החקלאות סוקרי שטח גיוס 
 בעברית

 
 https://bit.ly/2wihIVQקישור : 

 

12.8.18 
 5,764אורגני:
 173,328ממומן:

 180,739סה"כ:  

 עלות:
הפוסט פורסם כחלק 

מקמפיין פרסום בעברית 
העלות הכוללת  –ובערבית 

 היתה:  פרסום בפייסבוקל
 ₪  18,000-כ
 

 12-20.8.18 תאריכים:
 

  קהל יעד:
אנשים שעובדים בעבודות 

 זמניות ובמשרות חלקיות.

 מחפשי משרה שניה

)נגדים גמלאים צעירים 

, גמלאים עד משוחררי צבא(

 )עד גיל פרישה(. 65גיל 

 עקרות בית

 סטודנטים

 דוברי עברית

 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://www.facebook.com/hasbaraLamas/photos/a.1387101674874460/2120128318238455/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hasbaraLamas/photos/a.1387101674874460/2120128318238455/?type=3&theater
https://bit.ly/2wihIVQ


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 -למפקד החקלאות  סוקרי שטחגיוס 
 בעברית

 

 
 

  http://bit.ly/2obyaU5קישור: 

 

12.8.18 
 870אורגני:
 178,979ממומן:

 179,474"כ: סה 

 עלות:
הפוסט פורסם כחלק 

מקמפיין פרסום בעברית 
העלות הכוללת  –ובערבית 

 היתה:  פרסום בפייסבוקל
 ₪  18,000-כ
 

 12-20.8.18 תאריכים:
 

  קהל יעד:
אנשים שעובדים בעבודות 

 זמניות ובמשרות חלקיות.

 מחפשי משרה שניה

גמלאים צעירים )נגדים 

, גמלאים עד משוחררי צבא(

 )עד גיל פרישה(. 65גיל 

 עקרות בית

 סטודנטים

 דוברי עברית

 

 
 -למפקד החקלאות  סוקרי שטחגיוס 

 בערבית

 
 

 קישור
 

13.8.18 

 932אורגני: 
 34,709ממומן:

 35,349סה"כ:  
 

 
 עלות:

הפוסט פורסם כחלק 
מקמפיין פרסום בעברית 

העלות הכוללת  –ובערבית 
 היתה:  פרסום בפייסבוקל
 ₪  18,000-כ
 

 13-21.8.18 תאריכים:
 

  קהל יעד:
אנשים שעובדים בעבודות 

 זמניות ובמשרות חלקיות.

 מחפשי משרה שניה

גמלאים צעירים )נגדים 

, גמלאים עד משוחררי צבא(

 )עד גיל פרישה(. 65גיל 

 עקרות בית

 סטודנטים

 דוברי ערבית

 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
http://bit.ly/2obyaU5
https://www.facebook.com/hasbaraLamas/posts/2106580459593241?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hasbaraLamas/posts/2106580459593241?__tn__=-R


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 
  https://bit.ly/2MmhRlYקישור: 

 

5.8.18 2,859 
--- 

 

 
 

 קישור
 

5.8.18 4,655 --- 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2MmhRlY
https://www.facebook.com/hasbaraLamas/videos/2098055683779052/
https://www.facebook.com/hasbaraLamas/videos/2098055683779052/


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 
  https://bit.ly/2ONTKt8קישור: 

 

26.6.18 1,923 --- 

 
 

  https://bit.ly/2OOFksIקישור: 

 

11.6.18 1,154 --- 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2ONTKt8
https://bit.ly/2OOFksI


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 -גיוס סוקרי טלפון למפקד החקלאות
 ערבית

 
 

 http://bit.ly/2BJUde2קישור: 

 

16.5.18 

 2,765אורגני:
 145,872ממומן:

 148,337סה"כ: 
 

 ₪ 8,000 :עלות
 כחלק מקמפיין

 
 16-30.5.18 :תאריכים

 
 :יעד קהל

אנשים שעובדים בעבודות 

 זמניות ובמשרות חלקיות.

 מחפשי משרה שניה

גמלאים צעירים )נגדים 

, גמלאים עד צבא( משוחררי

 )עד גיל פרישה(. 65גיל 

 עקרות בית

 סטודנטים

 ערבית דוברי
 

 -גיוס סוקרי טלפון למפקד החקלאות 
 עברית

 
   https://bit.ly/2MlIcQQקישור: 

 

15.5.18 

 
 8,597 אורגני:
 180,710 ממומן:
 189,307סה"כ: 

 ₪ 15,000 :עלות
 כחלק מקמפיין

 
 15-29.5.18 :תאריכים

 
 :יעד קהל

אנשים שעובדים בעבודות 

 זמניות ובמשרות חלקיות.

 מחפשי משרה שניה

גמלאים צעירים )נגדים 

, גמלאים עד משוחררי צבא(

 )עד גיל פרישה(. 65גיל 

 עקרות בית

 סטודנטים

 עברית דוברי
 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
http://bit.ly/2BJUde2
https://bit.ly/2MlIcQQ


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 

 
 

  https://bit.ly/2vSvhf2קישור: 

 

3.5.18 2,079 --- 

 

 
 

 קישור
 

26.4.18 1,499 --- 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2vSvhf2
https://www.facebook.com/pg/hasbaraLamas/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hasbaraLamas/posts/?ref=page_internal


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 

 
  https://bit.ly/2nR0FGqקישור: 

 

24.4.18 2,121 --- 

 
  https://bit.ly/2wgl2jUקישור: 

 

12.4.18 3,041 --- 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2nR0FGq
https://bit.ly/2wgl2jU


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 
  https://bit.ly/2BpptyLקישור: 

 

14.3.18 3,450 --- 

 
  https://bit.ly/2wexOzBקישור: 

 

5.2.18 2,373 --- 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2BpptyL
https://bit.ly/2wexOzB


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 
  https://bit.ly/2vV4yhOקישור:

 

22.1.18 1,364 --- 

 
 http://bit.ly/2wtrTa4קישור: 

 8.1.18 

 
 4,902 אורגני:
 209,728 ממומן:
 214,630סה"כ: 

 
 עלות:

הפוסט פורסם כחלק 
העלות  –מקמפיין פרסום 

 פרסום בדיגיטלהכוללת ל
פייסבוק, גוגל, אתרי )

 היתה:  (דרושים
 ₪  82,000-כ
 
 

 8-23.1.18 תאריכים:
 

  קהל יעד:
אנשים שעובדים בעבודות 

 זמניות ובמשרות חלקיות.

, מחפשי משרה שניה

גמלאים צעירים )נגדים 

משוחררי צבא(, גמלאים עד 

, עקרות בית, 65גיל 

 .סטודנטים

פרסום בשפות עברית, 

רוסית, ערבית ודגש על 

אזורים בהם חסרים 

 סוקרים.

 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2vV4yhO
http://bit.ly/2wtrTa4


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 

 
 

  https://bit.ly/2wim1jYקישור: 

 

4.1.18 2,921 --- 

 

 
  https://bit.ly/2MZemxZקישור:

 

24.12.17 2,549 --- 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2wim1jY
https://bit.ly/2MZemxZ


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 
  https://bit.ly/2wbo2hHקישור: 

 

7.12.17 

 
 1,895 אורגני:
 18,658 ממומן:

 20,247סה"כ:  
 

 ₪ 1000 עלות:
 

 7-12.12.17 :תאריכים
 

 קהלי יעד:
סטודנטים בירושלים 

והסביבה, אוניברסיטאות 
ומכללות בירושלים 

ארגוני סטודנטים והסביבה, 
בירושלים ובסביבה, גולשים 

בירושלים  20-35בגילאי 
 והסביבה

 

 

 
  http://bit.ly/2o81drEקישור: 

 

4.9.17 
 6,352 אורגני:
 23,958 ממומן:
 30,310 סה"כ:

 
 ₪ 1000 :עלות

 
 10-18.9.17 :תאריכים

 
 קהלי יעד:

משרד הכלכלה, משרד 
ראש הממשלה, המשרד 

לשוויון חברתי, משרד 
הרווחה, חברת כל יכול, 

עמותת ביחד, עמותת סיכוי 
שווה, עמותת תמקין 
)לשילוב אנשים עם 

מוגבלות(, עיתונאים, 
סוציולוגים, גולשים 

שמחפשים עבודה, גולשים 
עם מוגבלות שמחפשים 

עבודה, עמותות וארגונים 
לשילוב אנשים עם 

 מוגבלות, חברות כוח אדם.
 

 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2wbo2hH
http://bit.ly/2o81drE


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 
  https://bit.ly/2vVREQHקישור: 

 

6.7.17 

 
 3,265 אורגני:
 15,886 ממומן:
  19,151 סה"כ:

 
 

 ₪ 1000 :עלות
 

 9-13.7.17 :תאריכים
 

 קהל היעד:
תושבי ירושלים והסביבה 

 ומעלה, מחפשי 20בני 
עבודה בירושלים והסביבה, 

סטודנטים בירושלים 
והסביבה, מחפשי עבודה 

נוספת בירושלים והסביבה 
 וכדו'.

 

 
  https://bit.ly/2L7M8iCקישור 

 

14.6.17 6,173 --- 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2vVREQH
https://bit.ly/2L7M8iC


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 

 
 

  קישור
 

29.5.17 

 
 3,737אורגני:
 17,643ממומן:

 21,380סה"כ: 
 
 

 

 ₪ 1000 :עלות
 

 30-5-8.6.17 :תאריכים
 

 קהל היעד:
תושבי ירושלים והסביבה 

מחפשי ומעלה,  20בני 
עבודה בירושלים והסביבה, 

סטודנטים בירושלים 
והסביבה, מחפשי עבודה 

נוספת בירושלים והסביבה 
 וכדו'.

 

 

 
 

  https://bit.ly/2nPkspDקישור: 

 

7.5.17 2,196 --- 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://www.facebook.com/hasbaraLamas/photos/a.1387101674874460/1870868749831081/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hasbaraLamas/photos/a.1387101674874460/1870868749831081/?type=3&theater
https://bit.ly/2nPkspD


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 

 
 

 https://bit.ly/2wcia7Pקישור: 

 

27.4.17 3,407 --- 

 

  
  https://bit.ly/2L5Ce1eקישור: 

 

19.4.17 4,112 --- 

 
 דרושים סטודנטים

 
 

  https://bit.ly/2MZBwo1קישור:

 

3.4.17 1,422 ---  

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2wcia7P
https://bit.ly/2L5Ce1e
https://bit.ly/2MZBwo1


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 

 
  https://bit.ly/2wf8WYrקישור: 

 

26.3.17 3,085 --- 

 גיוס סוקרי שטח לסקרי הלמ"ס

 
 

 http://bit.ly/2BW7Ozgקישור: 

 

16.3.17 

 
 10,136אורגני:
 394,110ממומן:
 404,246 סה"כ:

 
 

 

 עלות:
פוסט שהיה חלק מקמפיין 

סוקרי עתודה של לגיוס 
 פרסוםשטח, סה"כ עלות ה

 -בפייסבוק 
27,000 ₪ 

 
 

 16-30.3.17 תאריכים:
 

  קהל יעד:
אנשים שעובדים בעבודות 

 זמניות ובמשרות חלקיות.

, מחפשי משרה שניה

גמלאים צעירים )נגדים 

משוחררי צבא(, גמלאים עד 

, עקרות בית, 65גיל 

 .סטודנטים

פרסום בשפות עברית, 

רוסית, ערבית ודגש על 

אזורים בהם חסרים 

 סוקרים.

 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2wf8WYr
http://bit.ly/2BW7Ozg


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 

 
 

 https://bit.ly/2ox2HvB קישור:

 

20.2.17 2,843 --- 

 
 לטרומפקד שטחסוקרי גיוס 

 

 
 

  https://bit.ly/2ONueUDקישור: 

 

12.1.17 

 
 3,091אורגני:
 339,680ממומן:
 342,771 סה"כ:

 
 

 

 
 עלות:

פוסט שהיה חלק מקמפיין 
לגיוס סוקרי שטח, סה"כ 
 -עלות הקמפיין בפייסבוק 

52,000 ₪ 
 
 

 12-26.1.17 תאריכים:
 

  קהל יעד:
תושבים מהאזורים: עפולה, 
מגדל העמק, רגבה, עברון, 

, יבנה, השרוןתל אביב, הוד 
אור יהודה, אבן יהודה, תל 

מונד, אייל, צור יצחק, 
 אכסאל, לימן.

שפות: פרסום בעברית בכל 
פרסום  –האזורים, בנוסף 

 -בערבית באכסאל, ברוסית
בעפולה, מגדל העמק, אור 

 יהודה.

 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2ox2HvB
https://bit.ly/2ONueUD


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 
 עברית -לטרומפקד  שטחסוקרי גיוס 

 

 
 

 http://bit.ly/2P8oMMlקישור: 

 

12.1.17 

 
 1,100אורגני:
 254,182 ממומן:

 255,282 סה"כ: 
 

 

 
 עלות:

פוסט שהיה חלק מקמפיין 
לגיוס סוקרי שטח, סה"כ 
 -עלות הקמפיין בפייסבוק 

52,000 ₪ 
 
 

 12-26.1.17 תאריכים:
 

  קהל יעד:
תושבים מהאזורים: עפולה, 
מגדל העמק, רגבה, עברון, 

, יבנה, השרוןתל אביב, הוד 
אור יהודה, אבן יהודה, תל 

מונד, אייל, צור יצחק, 
 אכסאל, לימן.

שפות: פרסום בעברית בכל 
פרסום  –האזורים, בנוסף 

 -בערבית באכסאל, ברוסית
בעפולה, מגדל העמק, אור 

 יהודה.

 

 
 פרסום על משרות פנויות

 

 
 

  https://bit.ly/2PmVF8Oקישור: 

 

5.1.17 2,819 --- 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
http://bit.ly/2P8oMMl
https://bit.ly/2PmVF8O


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 
 עברית -לטרומפקד  סוקרי טלפוןגיוס 

 

 
 

 http://bit.ly/2MNYcuwקישור: 

 

3.1.17 

 1,955אורגני:
 99,625ממומן:

 101,580 סה"כ 
 

 עלות:
הפוסט פורסם כחלק 

מקמפיין פרסום בעברית 
הכוללת  העלות –ובערבית 

פייסבוק, ) פרסום בדיגיטלל
 היתה:  (גוגל, אתרי דרושים

 ₪  200,000-כ
 
 

 3-23.1.17 תאריכים:
 

 ,עבריתדוברי  קהל יעד:
בירושלים והסביבה בדגש 

חיילים  -על קהל היעד
משוחררים, סטודנטים, 

מחפשי משרה שניה, 
, עקרות 65גימלאים עד גיל 

 בית.
 עברית -לטרומפקד  סוקרי טלפוןגיוס 

 

 
 

 http://bit.ly/2weyZ2Dקישור: 

 

3.1.17 

 
 4,525אורגני:
 114,120ממומן:

 118,645 סה"כ: 
 

 

 עלות:
הפוסט פורסם כחלק 

מקמפיין פרסום בעברית 
העלות הכוללת  –ובערבית 

פייסבוק, ) פרסום בדיגיטלל
 היתה:  (גוגל, אתרי דרושים

 ₪  200,000-כ
 
 

 3-23.1.17 תאריכים:
 

 ,עבריתדוברי  קהל יעד:
בירושלים והסביבה בדגש 

חיילים  -על קהל היעד
משוחררים, סטודנטים, 

מחפשי משרה שניה, 
, עקרות 65גימלאים עד גיל 

  בית.

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
http://bit.ly/2MNYcuw
http://bit.ly/2weyZ2D


  

 

 
 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   2134065-2-972פקס:  Tel:  2666659-2-972טלפון: 

 ערבית -לטרומפקד  סוקרי טלפוןגיוס 

 

 
 
 

 https://bit.ly/2MZnouRקישור: 

 

3-23.1.17 

 
 2,707אורגני:
 50,881ממומן:

 53,588סה"כ:  
 
 

 עלות:
הפוסט פורסם כחלק 

מקמפיין פרסום בעברית 
העלות הכוללת  –ובערבית 

פייסבוק, ) פרסום בדיגיטלל
 היתה:  (גוגל, אתרי דרושים

 ₪  200,000-כ
 
 

 3-23.1.17 תאריכים:
 

 ,ערביתדוברי  קהל יעד:
בירושלים והסביבה בדגש 

חיילים  -על קהל היעד
משוחררים, סטודנטים, 

מחפשי משרה שניה, 
, עקרות 65גימלאים עד גיל 

   בית.

 ערבית -לטרומפקד  סוקרי טלפוןגיוס 

 
 

  https://bit.ly/2w9SLM2קישור:

 

3.1.17 

 
 

 1,329אורגני:
 74,076ממומן:

 75,405סה"כ:  
 

 

 עלות:
הפוסט פורסם כחלק 

מקמפיין פרסום בעברית 
העלות הכוללת  –ובערבית 

פייסבוק, ) פרסום בדיגיטלל
 היתה:  (גוגל, אתרי דרושים

 ₪  200,000-כ
 
 

 3-23.1.17 תאריכים:
 

 ,ערביתדוברי  קהל יעד:
בירושלים והסביבה בדגש 

חיילים  -על קהל היעד
משוחררים, סטודנטים, 

מחפשי משרה שניה, 
, עקרות 65גימלאים עד גיל 

   בית.

 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://bit.ly/2MZnouR
https://bit.ly/2w9SLM2

