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 אתרוגים אחרי סוכות 

מה מוכרים לקראת כל אחד  •מכירות ושיווק לפי עונות השנה במגזר החרדי 

מתי מומלץ לפרסם לימודים אקדמיים, ומתי כדאי למכור  •מהחגים? 
 מקפיאים ולמה משתלם למכור מוצרי חלב בחודש אב?

 
בואו נדבר על טיימינג. מישהו אמר פעם שאלוקים בנה את לוח השנה היהודי כדי לסייע לעסקים  

עבורנו, עד כמה   היהודים. לא מאמינים? בואו נעבור על לוח השנה היהודי ונראה עד כמה הוא אטרקטיבי

 הוא ממש  מוכן כגאנט שנתי מסודר לפעילות שיווקית ופרסומית במגזר החרדי.  

 הנה חודשי השנה העבריים, החגים שסביבם והחגיגות שבעקבותיהם:

 חגי תשרי  –אוקטובר( -תשרי )ספטמבר

היהודי  חודש תשרי הוא חודש החגים והמועדים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה. המטבח

תמיד ידע לייצר לנו מוצרים קולינריים מיוחדים המצריכים בישולים ואפייה שמאתגרים כל עקרת בית, מה  

"פרודוקטים" )וגם כלי הגשה וכל מה שקשור לשולחן, כולל השולחן   –שאומר מבחינת הסוחרים והעסקים 

ישי קדושה תופסים מקום זה תמיד הולך טוב. תשמ  –עצמו(. התחדשות בביגוד ובהנעלה לקראת החגים 

נכבד בחודש החגים, וכך גם מוצרי איפור וקוסמטיקה. יש לנו את התעשיה סביב בניית הסוכה: עצים,  

תאורה, קישוטים, סכך, כלים חד פעמיים, כלי בית, ובשנים האחרונות הולך ותופס לו מקום לא מבוטל גם  

 את לחופשת חג. תחום המלונאות בחג הסוכות. משפחות רבות מרשות לעצמן לצ

לצידו של תחום התיירות, גם תחום השכרת הרכב פורח, ואם בעסקי תיירות עסקינן, חשוב להזכיר את נושא  

התעופה, גם את אלו הטסים לראש השנה לאומן וגם את התיירות הענפה המגיעה מארה"ב ומאירופה 

 שנהיה בריאים!לישראל בתקופת החגים. ואל תשכחו את הביטוחים הרפואיים לטסים לחו"ל. 

 היערכות לחורף  –חשוון )נובמבר( 
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חודש חשוון מבשר את בוא החורף. בנוסף לכך שהוא מזמן את תחילת ההצטיידות בהלבשה והנעלה  

חורפית, זהו גם תחילת "זמן חורף" בישיבות )"סמסטר" הלימודים מחשוון עד ניסן(, ופירוש הדבר שזוהי  

ם לישיבה. זוהי גם עונת קניות לקראת החתונות של תקופת  עונת קניות לבחורי הישיבה לקראת חזרת

 החורף במגזר החרדי. 

 חנוכה   –כסלו )דצמבר( 

עונת תיירות החורף במגזר החרדי צוברת תאוצה בשנים האחרונות, גם תיירות פנים וגם תיירות חוץ. אפשר  

ת הסקי לא פסחה על  למצוא בעיתונות החרדית הצעות לחופשות חנוכה בצימרים ובבתי מלון. גם תיירו 

המגזר החרדי, וכיום אפשר לראות התארגנויות של חברות תיירות לתיירות סקי "גלאט כשר" בשווייץ, 

בצרפת, בגרמניה ובעוד יעדים נבחרים. בחודש כסלו חוגגים גם את חג החנוכה, ובמוסדות החינוך של  

ים לימודים המסתיימים מעט  הבנות יש חופשת חג, בשונה ממוסדות החינוך של הבנים שבהם מתקיימ

מוקדם יותר. חופשת הבנות היא הזדמנות לחברות המציעות ומפעילות אטרקציות למיניהן להזמין את  

ההורים והילדות לבלות בחופשת החנוכה. ובכלל, אחד הענפים הפורחים מאוד בתקופת החנוכה הוא 

חרדי. ויש גם דמי חנוכה כמובן, על כל  כמובן הפקות מותאמות למגזר ה  –מופעים והופעות לילדים ולהורים 

האופציות שלהם והפוטנציאל המסחרי הגלום בכך. גם תעשיית המזון בחג החנוכה מוצאת את מקומה  

 ועד כל מה שקשור לאירוח קולינרי בחג. בתקשורת החרדית. מסופגניות )כשרות למהדרין כמובן(

 חורף   –טבת )ינואר(  

אין בו חגים ומועדים, מלבד צום עשרה בטבת )שיהפוך במהרה לחג  זהו חודש שמבחינת לוח השנה היהודי

כשיבנה בית המקדש(. מבחינה פרסומית ושיווקית, בחודש זה מוצרי החורף תופסים מקום נכבד בקמפיינים  

במגזר, אבל היות שהפעילות הפרסומית שקטה יחסית, נראה בתקופה זו הרבה פרסומים של קורסים 

 ם, הרשמה ללימודים אקדמיים, הצעות להשקעות ועוד.מקצועיים לגברים ולנשי

 ט"ו בשבט  –שבט )פברואר( 

כמובן, נראה בחודש זה פעילות פרסומית סביב ט"ו בשבט, הרבה פעילות פרסומית סביב עונת החתונות  

 במגזר, תחילת פעילות פרסומית של נופש פסח, הן בארץ והן בחו"ל, כגון מבצעים למקדימים להירשם. 

 פורים   –ץ(  אדר )מר

אדר הוא אחד החודשים הכי צבעוניים מבחינה פרסומית במגזר החרדי. מייד עם תחילתו של החודש נתחיל  

לראות קמפיינים סביב פורים, ולא, לא נתחיל עם התחפושות ומשלוחי המנות אלא דווקא בקמפיינים  

בי שלהם והן  הקוראים לציבור לתרום לעמותות וארגונים. מדובר בקמפיינים מושקעים הן מהצד הקריאטי

מהצד הכלכלי. את חלקם אגב מנהלים משרדי פרסום. מדובר בקמפיינים בעלות לא קטנה משום שהצדקה  

היא מרכיב חשוב מאוד במנהגי פורים, ואין כמעט עמותה במגזר החרדי שלא מעלה קמפיין התרמה בחודש  

כבי התרמה עם מערכות  , דרך רIVRמשיחות טלפון מוקלטות עם מערכת  – אדר בכל מדיום קיים במגזר 

הגברה הסובבים בערים ובשכונות החרדיות, קמפיינים בדיגיטל, ברדיו, בשילוט חוצות במודעות בעיתונים  

ובפאשקווילים )מודעות קיר( ועד מתרימים המתדפקים על הדלתות ומתרימים את עמישראל הנענה בחפץ  

 לב ותורם. 
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ם, מוצרי הממתקים והחטיפים למשלוחי מנות,  לאחר הקמפיינים להתרמה יעלו הקמפיינים של היקבי

מודעות למשלוחי מנות מוכנים ומעוצבים, חברות המספקות שירות למשלוח משלוחי מנות בכל העולם,  

מוצרי מזון לסעודות החג, חברות למשקאות קלים, תחפושות ומוצרי יודאיקה רלוונטיים לחודש אדר.  

יות לתחילת ההתארגנות לניקיונות הפסח וחופשות לפסח.  במקביל, לאורך כל החודש נראה מודעות רלוונט

 ובכלל, חודש אדר הוא אחד החודשים הכי עמוסי פרסומים במדיומים החרדיים.

 פסח  – ניסן )אפריל( 

חודש החגים הגדול השני בשנה, אחרי תשרי. כמובן, שוב נפגוש כאן את כל מוצרי ההלבשה וההנעלה לכל  

זון( כשרים לפסח, מצות, חומרי ניקוי, מוצרי עוף ובשר, הרבה קניות  המשפחה, מוצרי מזון )ולא רק מ

חנויות ובתי עסק המציעים את מרכולתם במחירים אטרקטיביים. גם בחודש ניסן נראה יחסית  – מרוכזות 

הרבה מודעות של התרמה, בעיקר של עמותות וארגונים המספקים סלי מזון למשפחות מעוטות יכולת. ככל  

מו נראה גם פרסומים על טיולים ואטרקציות לחג, נופש לפסח לאלו שממתינים למחירי  שנתקרב לחג עצ

 הרגע האחרון, וגם מוצרי חשמל, ריהוט, כלי בית, תכשיטים וקוסמטיקה )כולם כולם בכשרות לפסח כמובן(.  

 ל"ג בעומר  – אייר )מאי( 

פרסום לחופשות הקיץ, בעיקר   בחודש אייר שוב נראה בתחילתו מעט פרסום לקראת חזרה לישיבות, תחילת

בחו"ל )הקמפיינים לחופשות בארץ יעלו בחודש הבא(. נראה הרבה פרסום סביב הילולת ל"ג בעומר: בתי  

מלון שיציעו חופשה אטרקטיבית באזור מירון והצפון בכלל, צימרים, ארוחות מוכנות, סעודות שבת לנופשים  

  – החידוש של השנים האחרונות: טיסות בהליקופטר למירון בצפון, השכרות רכב, נסיעות מאורגנות למירון, ו

דיל הכולל נחיתה באזור הר מרון, נסיעה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי ברכב וטיסה חזרה למרכז הארץ. גם  

בחודש אייר נראה פרסום של מוסדות אקדמיים ומכוני הכוון תעסוקתי ייעודי לחרדים המציעים קורסים 

 ם.מקצועיים כאלה ואחרי

 שבועות  –סיוון )יוני(  

חג השבועות מרכז סביבו את חגיגת החלב. קמפיינים מושקעים על מוצרי חלב שונים, ממבצעים על מוצרי  

חלב בסיסיים ועד מוצרי פרמיום ייחודיים לחג השבועות. חוברות מתכונים לעוגות גבינה ומאכלי חלב  

פרסומים של עזרי אפייה ומוצרי אפייה שונים וכן יינות נראה  מצורפים כאינסרטים לעיתונים החרדיים. גם  

במהלך הימים שלפני חג השבועות. במהלך חודש סיוון יעלו גם הקמפיינים של חופשות הקיץ בארץ ובחו"ל,  

 בתי מלון, צימרים וכדומה. 

 קיץ  – תמוז )יולי( 

י לקראת חופשת הקיץ. טיפ  חודש תמוז יהיה עמוס פרסומית בכל מה שקשור לנופש ולחופש במגזר החרד

חלק לא מבוטל מעסקות הפרסום של הנופשים במגזר החרדי מבוססות על  – חשוב לספקי הנופשים במגזר 

עסקות ברטר: המדיה מקבלת זכות לנופש במחירי הקמפיין, מה שמקל על כל הצדדים לבצע את העסקות  

 הללו. 

 חופשת הקיץ   – תשעה באב  – אב )אוגוסט( 

הקיץ במגזר החרדי, שבו גם הבנות וגם הבנים נמצאים בחופשה. לפיכך נראה הרבה  החודש של חופשת

מאוד פרסום סביב פעילויות לחופשה: אטרקציות, בריכות, טיולים, בתי מלון, צימרים, השכרת רכב, טיולים  



 בס''ד 

ל  מאורגנים, פעילות חברתית להפעלה לקבוצות ולמשפחות. בתחילת החודש ועד ט' באב נראה פרסום רב ע

מוצרי חלב ומוצרי פרווה מכיוון שבתשעת הימים הללו, בגלל האבל על חורבן בית המקדש, לא אוכלים מוצרי  

בני אשכנז נוהגים דיני אבלות מר"ח אב עד תשעה באב, בני עדות המזרח   –עוף ובשר. הארה למיטיבי לכת  

 נוהגים דיני אבלות רק בשבוע שחל בו תשעה באב.

 ת לחודש החגים היערכו –אלול )ספטמבר(  

חודש ההיערכות לקראת חגי תשרי. אז כן, גם כאן נמצא קמפיינים של התרמות מצד חלק נכבד מעמותות  

וארגוני החסד, לצד קמפיינים של רכישת מוצרי מזון לקראת החגים. בחודש זה נמכרים גם מקפיאים רבים 

עם יינות לחג, וגם תחילת פרסום   כחלק מההתארגנות לבישולים לחגים. נראה פרסומים של יקבים למיניהם

של ביגוד והנעלה, חופשות לקראת חג הסוכות, ליווי של תחילת שנת לימודים, תכשיטים, מוצרי יודאיקה  

 וספרי קודש רלוונטיים לחודש תשרי, שופרות וגם כדורים להקלה על הצום, כהכנה לצום יום כיפור. 

כול לשמש הזדמנות מצוינת לקמפיין שיווקי ופרסומי זו רשימה חלקית. כל אחד מחודשי השנה העבריים י

סביב עונת השנה הרלוונטית. מה שנדרש למהלך הזה הוא היערכות מבעוד מועד, בניית שפה תואמת,  

חודשי פעילות מרתקים עבור קהל יעד ייחודי   12-הכנת מבצעים תואמים והנה יש לנו כאמור גאנט שנתי ל

 והמושגים שלו. שאוהב שמדברים איתו בעולם הערכים
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