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  סקר דעת קהל בקרב תושבי נס ציונה סקר דעת קהל בקרב תושבי נס ציונה 
 

  העיתוןהעיתון: : עבורעבור
 
 

  ממ""מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בעמכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע  ––מאגר מוחות מאגר מוחות   ::יי""עע
 

  82821133  יולי יולי בב  8282
 

  מבואמבוא. . אא
 

ת המידע שלהם מקורו( 1) :לבחון את במטרה, בקרב תושבי נס ציונה, לבקשתכם ערכנו סקר דעת קהל
העיתונים המקומיים המועדפים עבור ( 3)קריאת עיתונים מקומיים קבלת ודפוסי ( 8)לגבי הנעשה בעיר 

   .בנושא הבחירות המקומיות הקרובותעמדות ( 4)פרסום מודעות המופנות לתושבי נס ציונה 
 

  השיטההשיטה. . בב
 
ראו )שאלון מובנה באמצעות , תהיממה השונובשעות  83-82.7.8213כים בתארי, הסקר נערך טלפונית. 1

 17גילאי )שיבים המייצג את האוכלוסייה הבוגרת מ 482אקראי של הסתברותי ובקרב מדגם ( 'נספח ב
 .בהתייחס לאומדנים השונים 2.2%טעות הדגימה המירבית . נס ציונההמתגוררת ב( ומעלה

 
אי סקרים קודמים שנערכו לממצ, במידת האפשר, מושווים (8213יולי סקר ) ממצאי הסקר הנוכחי. 8
 8212סקר אוקטובר , (8218להלן סקר ) 8218סקר מרץ ": כל נס ציונה"י מאגר מוחות עבור העיתון "ע
השוואה זו מאפשרת לזהות . 8227סקר נובמבר ו 8222סקר יולי , 8222סקר נובמבר , (8212להלן סקר )

 .   שונותלאורך הזמן בהתייחס לשאלות ה( ירידה, עליה, יציבות)מגמות 
 
 

  עורכי הסקרעורכי הסקר. . גג
 

 –ץ  "יצחק כ' מ בניהולם של פרופ"מכון מחקר וייעוץ בינתחומי בע –י מאגר מוחות "הסקר נערך ע
 .מחקראמיר הורקין מנהל הר "דמנהל מדעי ו –ברוך מבורך ' פרופ, ל"מנכ
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    בדבדבלבל  למפרסמיםלמפרסמיםלא כולל החלק הפוליטי שהושמט מעותק זה המיועד לא כולל החלק הפוליטי שהושמט מעותק זה המיועד   עיקרי הממצאיםעיקרי הממצאים. . דד

  
 

  
  ודפוסי קבלת וקריאת עיתונים מקומייםודפוסי קבלת וקריאת עיתונים מקומייםמקורות מידע בעיר מקורות מידע בעיר 

 
 (6-ש) ? ת לתיבת הדואר שלך בכל שבוע/ה מקבל/את, איזה עיתון מקומי מבין המקומונים הבאים. 3
 

 #פער התשובות

 
אחוזים מסך 

 *התשובות
אחוזים מסך המשיבים 

 במדגם
 בעלי  כלל המדגם

 הדעה
 בעלי  כלל המדגם

 הדעה
כל נס . 1

 ציונה
18%+ 16% 78% 22% 26% 

 29% 28% 84% 21% -8% גל גפן. 8
שישי . 3

 בעיר
12%- 6% 4% 16% 18% 

תשובות . 4
 אחרות

- 11% - 7% - 

 155%-  כ"סה
(N=579)** 

155% 
(N=516)** 

165%*** 
(N=416)**** 

100%*** 
(N=387)***** 

 .כל משיב היה יכול לציין יותר מתשובה אחת*
 .תשובות הכוללמספר ה**

 .155%-סך האחוזים גדול מ***
 סך המשיבים במדגם****

 .סך המשיבים בעלי הדעה*****
 

 אחוזים מכלל התשובות
".  כל נס ציונה"טוען כי בכל שבוע הוא מקבל לתיבת הדואר את העיתון ( 72%)רוב גדול מבעלי הדעה 

גל "משיעור המקבלים את העיתון  0-יגדול פ" כל נס ציונה"ת העיתון שיעור המקבלים בתיבת הדואר א
 (.6%" )שישי בעיר"המקבלים את העיתון משיעור  19-ופי( 26%" )גפן

 
 
 
 ? ע כל שבועוקבבאופן  ת/ה קורא/את, מבין העיתונים הבאים, איזה עיתון מקומי או אזורי. 7
 

 #פער התשובות

 
 

 8212סקר   8218סקר  8213סקר יולי 
 כלל 

 המדגם
קוראי 

 קבע
 שבוע כל

 כלל 
 המדגם

קוראי 
 קבע

 כל שבוע

כלל 
 המדגם

קוראי 
 קבע

 כל שבוע
 1% 0% 4% 4% 1% 1% -0% (של ערים)העיר . 1
 17% 16% 13% 12% 11% 9% -2% ידיעות רחובות . 8
 08% 05% 62% 53% 72% 09% +11% כל נס ציונה. 3
 15% 9% 11% 10% 7% 0% -6% גל גפן .4
 0% 6% 7% 6% 0% 2% -6% שישי בעיר. 4
 0% 0% 3% 3% - 21% - ##([של מעריב)זמן רחובות ]
-  11% - 13% תשובות אחרות/לא זוכר/אף אחד. 6

 122% 155% 100% 100% 100% 100%-  כ"סה
 .בלבד 2515-ו 2512קטגוריית תשובה זו הופיעה בסקרי ##     בקרב בעלי הדעה  קודםפער בין הסקר הנוכחי לסקר ה# 
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 :מלמדים כיבקרב הקוראים באופן קבוע צאים ההשוואתיים הממ
-מ" )כל נס ציונה"העיתון של  הקבע ומשמעותית בשיעור קוראי עליה רציפהחלה מגמת  2559ועד  2550-מ

 (. 2559-ב 71%-ועד ל 2550-ב 08%
 

 2559-ב 71%-מ" )כל נס ציונה"עיתון קבע של הבשיעור קוראי ה ירידה משמעותיתחלה  2515ועד  2559-מ
 (. 2515-ב 15%-ל
 

בשיעור  וחלה מגמת גידול רציפה ומתונהנבלמה מגמת הירידה : התהפכה המגמה 2510ועד  2515-מ
 (. כעת 79%-ו 2512-ב 11%-ל 2515-ב 15%-מ)עיתון קבע של קוראי ה

 
  . 9.1%עם ממוצע של  11%-1%נע בטווח של " גל גפן"שיעור קוראי הקבע של העיתון 

 
 2515-מ. 10.6%עם ממוצע של  19%-8%נע בטווח של " ידיעות רחובות"אי הקבע של העיתון שיעור קור

 .ניכרת מגמת ירידה רצופה ומתונה בקוראי הקבע של העיתון
 

 . 0%עם ממוצע של  7%-0%נע בטווח של " שישי בעיר"שיעור קוראי הקבע של העיתון 
 

בעשור החולף חלה .1.9%עם ממוצע של  16%-1%נע בטווח של " העיר"שיעור קוראי הקבע של העיתון 
 .1%-ל 10%-ירידה משמעותית בקוראי הקבע של העיתון מ

 
ה לפרסם מודעה /באיזה עיתון היית מעדיף, ת של גוף ציבורי/או דובר עסק מקומי ת/מנהללו היית . 2

 ? המופנית לתושבי נס ציונה
 

 8212###סקר   8218###סקר  8213סקר יולי  התשובות
ל כל

 המדגם
בעלי 
 הדעה

כלל 
 המדגם

בעלי 
 הדעה

כלל 
 המדגם

בעלי 
 הדעה

 0% 6% 5% 4% 1% 1% (של ערים)העיר . 1
 1% 0% 4% 4% 15% 7% יעות רחובותיד. 8
 71% 10% 74% 63% 95% 08% כל נס ציונה. 3
 9% 7% 8% 7% 9% 1% גל גפן. 4
 6% 0% 7% 6% 1% 1% שישי בעיר. 2
 1% 1% 2% 1% - 21% ##[זמן רחובות]
-  10% - 15% תשובות אחרות. 6

 122% 155% 100% 100% 100% 100% כ"סה
 .2510קטגוריית תשובה זו לא הופיעה בסקר ##

 "?ה לפרסם מודעה המופנית לתושבי נס ציונה/באיזה עיתון היית מעדיף, לו היית בעל עסק מקומי: " היהבסקר זה נוסח השאלה ###
 
 

 בתור מנהלי עסק מקומי או דוברים של גוף ציבורי הם היוכי  יםסבור( 95%)ה מוחלט מבעלי הדערוב 
היו מעדיפים לפרסם  15% ."כל נס ציונה"לפרסם מודעה המופנית לתושבי נס ציונה בעיתון  פיםמעדי

-ו "גל גפן" היו מעדיפים לפרסם בעיתון  9%, "ידיעות רחובות" מודעה המופנית לתושבי נס ציונה בעיתון
 ."העיר"או בעיתון  "שישי בעיר"בעיתון יו מעדיפים לפרסם ה 1%


