
למוצרי פרסומות בייצוגי גוף האישה  :!"העירי את יפייך הנרדם"

 קופת המנדט הבריטיתמבריאות ויופי 

 דיסטלפלד-שחר מרנין

 תקציר

מאמר זה עוסק בייצוגי גוף האישה אשר הוצבו במרכזן של פרסומות למוצרי בריאות 

 הצופהו הארץ, דברוטיפוח שהופיעו בספרי הדרכה לנשים, בעיתוני נשים ובעיתונים  

דיוקנה של האישה הבריאה, היפה את ביישוב העברי המנדטורי. מטרותיו לשרטט 

ידי יוצרי הפרסומות, לחשוף את תפיסות העולם אשר -והמטופחת, כפי שהובנה על

באמצעותן הובנו המסרים הקשורים באישה. ששימשו בסיס להבניה זו ואת התחבולות 

ת הפרסומת כנרטיב ססמיוטיות, ומתוך תפיבעזרת ניתוח איכותני הנשען על תאוריות 

ות עולם ואידיאולוגיות מגוונות אשר הובילו לערכים של סיוצגו תפי ,תרבותי-חברתי

ערך שהתגלמו בייצוגי גוף האישה. ייטען כי הפרסומות משקפות  כפיפות ופחיתות

ערכים שהיו מקובלים בקרב החברה שיצרה אותן כמו גם בקרב קהל היעד. הן שימשו 

תרבות אשר תרמו לעיצובה של 'אישה חדשה' ביישוב העברי.  דבך במערכת של סוכנינ

יומיום, כי אם גם הבעשותן כן, שיקפו לא רק מסרים והנחיות אודות פרקטיקות 

תה י. המאמר יבדוק האם הי"נשיות"ו "אישה"מסרים סמויים אודות מושגים כגון 

 זיקה בין מושגים אלה לבין הלאומיות העברית.  

 ייצוג, גוף האישה, פרסומות, תרבות חזותית, היישוב העברי המנדטורי :מילות מפתח
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  מבואא. 

, מיתוס היופי: הדרכים בהן משתמשים בייצוגים של יופי נגד נשיםמי וולף ספרה של נע

ייצוגיו בספרה מראה וולף כמה מעוותים  1.מקור השראה למחקר זה עבורי היווה

 עוסקהסובייקטיבי של נשים. מאמר זה ו ביחס לעולמן האותנטיהיופי  הפופולריים של

הדרכה אשר הופיעו בספרי הגוף  טיפוחו בריאותרסומות למוצרי פבייצוגי גוף האישה ב

דיוקנה את לשרטט  ומטרת 2.יתקופת המנדט הבריטביישוב העברי ב ותבעיתונו לנשים

ות העולם סולחשוף את תפייוצרי הפרסומות ידי -של האישה היפה, כפי שהובנה על

אבקש לטעון כי ייצוגי גוף האישה שיקפו כפיפות אשר שימשו בסיס להבניה זו. 

ים לקידום סמויוים אשר שימשו את המפרסמים כאמצעים גלויים מרכיבערך,  פחיתותו

עיצבו ערכים שליליים אלה כלפי גוף שידיאולוגיות אתר אסיון לייעשה ני .מכירות

כי "אין  הנשענת על השקפתו של לואי אלתוסרמתוקף הנחת היסוד האישה ודימויו 

ת וסומרפאטען כי ה 3פרקטיקה מכל סוג שהוא, אלא באמצעות ובחסות אידיאולוגיה".

  4.כמבנים תרבותייםכפרקטיקות אידיאולוגיות ו תתפקדומ

מות למוצרי בריאות ויופי המורכבות ממלל ומדימויים חזותיים פרסו

מקורן היה . 02-הופיעו בעיתונות העברית לראשונה בשנות ה שבמרכזם דמות אישה

 5תוך התאמה לקהל הקוראים ביישוב העברי." עשו עלייה"בארצות המערב, והן 

לעברית,  ,יתה מינימלית והתמקדה בתרגום הטקסט המילולי, או חלקויהתאמה זו ה

הקטגוריה שנבדקה עבור מחקר זה כללה כששם המוצר עצמו נשאר בשפת המקור. 

פרסומות למוצרי טיפוח הגוף וניקיונו ולמוצרי מזון שמטרתם היתה חיזוק הגוף. 

לשם הכללי היגיינה, מושג אשר הדהד בתקופת היישוב בריאות, ניקיון וטיפוח הגוף זכו 

ופולרית והתגלם בספרות הדרכה שמטרתה היתה גם בתחומים אחרים של התרבות הפ

מחקרים מהעשור האחרון, הבולטים  6להדריך את האישה כיצד לשמור על עלומיה.

כחלק  בהם של דפנה הירש, דנו בדרכי הנחלת דפוסי היגיינה לאוכלוסיית היישוב העברי

  7מתהליך בנייתה של תרבות עברית בתקופת המנדט.

אביב בתקופת המנדט מראשיתה. -יי היומיום בתלאידיאל טיפוח הגוף ניכר בח

מסאז'ים. ענת הלמן ם קוסמטיים וואילך צצו מכוני יופי שהציעו טיפולי 02-משנות ה

                                                 
1 Wolf, 2002 
 ראו פירוט כותרי העיתונים בפרק המתאר של שיטת המחקר. 2
 44 :0226, אלתוסר 3
 75 :0224בארי,  4
ההחלטה לכלול אותן בקורפוס המחקר התבססה על העובדה שהן עברו עיבוד והתאמה לקהל  5

חזותית. כמו כן התבססה החלטה זו מבחינה ונשארו דומות למקור  העברי מבחינה מילולית
על העיקרון השיווקי לפיו פרסומות טומנות בחובן תמצית הערכים המקובלים בחברה בה הן 

פי היגיון זה -מופיעות על מנת ליצור סיטואציות שאיתן קהל היעד יכול בקלות להזדהות. על
הפרסומות הזרות מאחר שסברו כי הן נראה שחברות הפרסום המקומיות אימצו את 

 מתאימות לקהל היעד העברי. 
החינוך להיגיינה בתקופת המנדט לא הופנה לנשים בלבד. מערכות הבריאות והחינוך הנחילו  6

בדרכים שונות דפוסי חיים 'חדשים' עבור האוכלוסייה. מחקרה של דפנה הירש, העוסק 
ה ליצור כזיים של המפעל הציוני היה השאיפבפרויקט ההיגייני, מראה כי אחד ההיבטים המר

 (.0204)הירש,  תרבות עברית המבוססת על האדם החדש
 שם  7
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חנויות לתמרוקים, ושישה בתי חרושת  06אביב -היו בתל 02-מציינת כי בסוף שנות ה

ה עודד 02-משנות החקרי תרבות פופולרית מארצות המערב מוכיחים כי מ 8לתמרוקים.

 ו יותר כאימהותסנשים לא נתפנמצא כי  9לטפח את גופן. תרבות המערב את הנשים

 לעסוק בטיפוח המענג; הן הודרכו להרגישעודדו המקריבות עצמן למען המשפחה ו

הורגשה גם . מגמה זו השראה ממראן של כוכבות קולנועקיבלו צעירות מכפי גילן, ו

פריחה של כותרים בנושאי ינות המערב. של מד "שלוחה"שתפקד כ ,ביישוב העברי

, בשל גל העלייה החמישית, 42-שנות הובעיקר ב 02-ניכרה החל משנות ה הגוףטיפוח 

תה מוכרת להם מארצות ישכרבע ממנו היה עולים ממרכז אירופה, שתרבות הגוף הי

חברות פרסום  07-הורגשה קפיצה בענף הפרסום ובסופן פעלו כ 02-בשנות ה 10מוצאם.

וב. הפרסומות תפסו חלקים נרחבים בעיתונים, שהכנסותיהם גדלו בעקבות מגמה בייש

, שוק עולם השנייה, הוקמו מפעלי תעשייה, בעקבות מלחמת ה42-בשנות ה 11.זו

, אם כי עדיין היה מצומצם בהיקפו בקנה התרחב ועימו גם שוק הפרסוםהמוצרים 

למחקר  הטרם זכתיו תחום הפרסום בישראל על התפתחותו ומגמו 12.מידה מערבי

אשר ראו אור  מיםשנים מצומצ יבטווחנושא ממוקדי אולם מחקרים  ,שיטתי ומקיף

 על נוף בפרסומותדאלי -, למשל מחקרה של אביבית אגםתורמים להבנת התחום

   13העבריות.

 פרסומת של ההתרבותי תפקידה ב. 

פניה את שקף הפרסומת היא מרחב אידיאולוגי המת מסכימים על כך שוחוקרי הפרסומ

שיקוף זה הוא בבחינת מראה מעוותת, אשר  14.יותר מאשר מכונן אותה של החברה

עובדות אשר המציעים הרבה יותר מנרטיבים אידיאליים ומבעד לה ניבטות אשליות 

ות ונורמות קולקטיביות ומקבעת סציאות. הפרסומת מגייסת תפיעולם הממאמיתיות 

מנע מהצגת ערכים שנויים במחלוקת שעלולים , ובה בעת משתדלת להיאותן כמיתוסים

, הנשענים על מחקרים רבים 15להפחית את מקדם ההזדהות שלה בקרב קהל היעד.

מראים כי העיוות או ההקצנה שבפרסומת משמשים מרקסיסטית, -ה הנאוסהתפי

שווא של ערכים אוטופיים, ולמתן תוקף  ליצירת מקסםאמצעי להגברת הצריכה, 

ריימונד וויליאמס מציין כי יחד עם  16לים בחברה תוך קיבועם.למצבים קונפליקטוא

המוצר נקנה גם "קסם" שמשמעותו שיפור עצמי, רכישת סטטוס חברתי או פנטזיה על 

                                                 
 000: 0225הלמן, 8
 .(Palmer, 1989: 35) ראו למשל מחקרה של פיליס פאלמר על ספרי עצות בארצות הברית 9

   50: 0224 דר, 10
 000: 0225הלמן, 11
      לה בפרסום בעיתונות הערבית בארץ ובארצותחלזו של היישוב העברי התפתחות דומה 12

 הערביות השכנות, דוגמת מצריים.
ת ראו גם מחקרה של עירית זאבי על מאפיינים בעיצוב הלשוני של הפרסומ, ו0202דאלי, -אגם 13

דיסטלפלד על -ראו גם מחקרה של שחר מרנין (.0202בעיתונות הישראלית בשני עשורים )
 .(0200) פת היישובפרסומות למוצרי בית בתקו

 000: 0202זאבי,  14
 00, 04: 0202דאלי, -אגם 15
 740-740 :0222למיש,  16
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 בקרב קהלה.להגדרת זהות מודרני אמצעי להפרסומת כך הופכת  17מציאות אחרת.

ות עולם אשר סבפענוח אותן תפי יםעוסקובכלל זה מחקר זה, , רבים פרסומות ימחקר

  18תשתית ליצירת מוקד משיכה לקהל קונים פוטנציאלי.מהוות 

 פרסומות ומגדר. 1ב.

המחקר נקודת המבט המגדרית, המשמשת פריזמה למחקר זה, רווחת בקרב 

-ות פטריארכאליותספמיניסטי המבקש לחשוף את הפרסומת כמנגנון לשעתוק תפיה

 הלכי רוחהנשים סטריאוטיפים ו הגישה המגדרית מאתרת בייצוגי 19קפיטליסטיות.

את מעמדה הנחות של האישה בחברה. סיטואציות ותיאורי נשים  יםהמבנ יםדיכוטומי

בפרסומת נבחנים בזיקה לתפקידיהן המגדריים של נשים בחברה עצמה ומנסים לחשוף 

המגלמת שלוש מערכות מגדריות: רגש מול שכל, ספירה ביתית מול  'גברית'חשיבה 

מבט הגישה המגדרית מבקשת לבחון כיצד עיצב ה 20ף מול נפש.ות, וגספירה ציבורי

 .ובנשיות נשיםות עולם בנוגע למושגים הקשורים בסתפי הגברי

מחקר זה מצטרף לרבים שנעשו בהשראת מחקרו פורץ הדרך של ארווין גופמן  

ניסח מאפיינים צורניים על סמך ממצאיו אשר בחן פרסומות מנקודת מבט מגדרית ו

 21הבניית מושגים הקשורים באישה ובמעמדה החברתי.חברו יחדיו לש םייותוכנ

כיצד התאפיינו  :את שאלות המחקר הזהגם מחקריהם של גופמן וממשיכיו סייעו לנסח 

ייצוג האישה היפה, המטופחת והבריאה בפרסומות מתקופת המנדט? כיצד מתוארים 

אילו ערכים ומות? עם בני משפחתה בפרסו מעמדה של האישה ויחסיה עם החברה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      רכישת המוצרים?עיונית שמטרתה עידוד רטמונים בייצוגים כתשתית ואידיאולוגיות 

  נרטיב-הפרסומת כמיני :שיטת המחקרג. 

טקסט כתוב ודימוי חזותי אשר בו ייצוג האישה הינו מרכזי  תללווהפרסומות במחקר כ

, חברה, המוצר עצמו(. הפרסומות ילדלדימויים אחרים )בעל, במרכזיותו ערך  או שווה

דבר , לוח האם והילד, האשהומעיתוני הנשים  הצופהו הארץ, דברמהעיתונים נאספו 

. בעוד שעיתוני הנשים נסקרו במלואם בשנים לאשהו עולם האישה, הפועלת

 ;(, שלושת העיתונים האחרים נדגמו באופן שיטתי0446-0402הרלוונטיות למחקר )

 ,סקר בשנה העוקבתנשלושה חודשים בכל שנה, כך שחודש שנסקר בשנה אחת לא 

, האירועים הפוליטיים ליצירת מדגם המייצג באופן נרחב את עונות השנה, החגים

למוצרי בריאות ויופי שבמרכזן דמות  פרסומות 027ונותחו בסך הכל נאספו וכדומה. 

 ייצוגי גוף אישה שונים.  52-, ומתוכן זוהו כאישה

 

                                                 
17 Williams, 1993: 335 
 740: 0222למיש,  18
 044: 0224רד ושרודר, אוסטרג 19
 05-08 :0220למיש,  20
  .(0220) ראו למשל את מחקרה של ענת פירסט 21
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בהסתמך על רולן בארת  22תוכן וניתוח סמיוטי.שיטת המחקר שילבה ניתוח 

ניתן לנתחה  כזאתכ 23שמעות.נרטיב שהינו רצף סימנים בעלי מ-כמיניהפרסומת  תסנתפ

: הכולל שלושה שלביםלניתוח טקסטים ספרותיים, סבטן תודורוב פי המודל שפיתח -על

ל מנת לעמוד על ע 24, מלחמת הגיבור בכוחות הרוע ופתרון הקונפליקט.הפרת ההרמוניה

האידיאולוגיה המניעה את העלילה יש להשוות את מצב הפתיחה עם מצב הסיום 

אלג'ירדס  25.הרמוניה והחזרתה למצב של יציבותי הכוח של הפרת הולזהות את מרכיב

השולח,  מכיל שישה מרכיבים:ה 26למודל האקטנטכלל מודל זה ש  גרימס  ג'וליין

השולח  27הסובייקט/הגיבור, המתנגד/האויב, העוזר/הידיד והמקבל. האובייקט,

עלילת  התאמה.ב ,חברה וקהל היעדהם יהיו ה .מחוץ לטקסט ,לעיתיםיימצאו, והמקבל 

את הסדר  ישיבהממנה גיבור, שבעזרת השגת האובייקט  ,ידי שולח-הנרטיב מונעת על

 על כנו. 

-לויקלוד עשה שימוש: המודל של נברמת הפרדיגמה ישנם שני מודלים שבהם 

מערכת של נשענת על  העולםהבנת שטראוס קבע כי -והמודל של גרימס. לוי שטראוס

הסיפורי יעומתו ערכים  לאורך הרצף 29ם כמפחיתי חרדה.משמשיה 28,ניגודים בינאריים

טבע מול  - הניגוד הבינאריקבע כי שטראוס -לוי 30.לפענחמנוגדים, ואותם על הקורא 

את המודל הבינארי  פיסקג'ון כל טקסט. בעקבותיו הרחיב ל בסיסמשמש  – תרבות

שייעשה בו המודל הנוסף  31סדר וכאוס, גבר ואישה, טוב ורע. –מנוגדים הלערכים 

 קם את האקטנטים על ארבע נקודותימ, ששימוש הוא הריבוע הסמיוטי שפיתח גרימס

  32השלמה.ויחס של ניגוד, הנגדה : המקיימות ביניהן יחסים שונים

פי התאמתם לפרסומת המסוימת -תאוריות ומודלים אלה היו בשימוש על

עזר  נמצא ככליהפרסומת. מודל האקטנט  תומתוך הנחה שביכולתם להעמיק את הבנ

, מהו מצב חוסר שיווי המשקל וכיצד ניתן לאזנונבדק בפרסומות בעלות נרטיב מורחב. 

אילו , ו אויבים/מתנגדים פגש/ה הגיבור/האיל, מי המקבל, מי השולח, הגיבור/המי 

                                                 
 .005-045: 0200ראו: ברטל,  לקריאה על מתודולוגיות שונות בחקר פרסומות 22
בארת מחלק את ניתוח הטקסט לסינטגמה שהיא מערכת הסימנים ופרדיגמה שהיא מערכת  23

, בארת) המצויה בעומק הטקסט ומכילה את אוסף האמונות והתפיסות שלנו כבני התרבות
0228: 50-50). 

 סיפורי 022בנתחו  .(Proppולדימיר פרופ )את המודל הזה פיתח תודורוב על סמך המודל של  24
פונקציות נרטיביות הניתנות  00מבנה אחיד המכיל בהם כי קיים פרופ רוסיים מצא  עם

ג'ון פיסק טען  לחלוקה לשישה חלקים: התכוננות, סיבוך, שינוי, מאבק, חזרה והתרה.
 :Fiske,1990) שהמודל של פרופ ניתן להכלה על כל נרטיב בתרבות הפופולרית תוך התאמות

136-137, 139). 
25  Todorov, 1977: 10-11   
 Hebert, 2006  ;000 :0224, מוןלליבס וט ;404 :0224, וסטרגארד ושרודר  26
 ,הבר-מישקיס; 407-404: 0224 ,ארד ושרודרגניתוח אקטנטיאלי של פרסומות ראו אצל וסטר 27

0224: 02-04. 
28 Fiske, 1990: 138 
ר וכן על תאוריות החלומות של פרויד בפתחו את סוסי-לוי שטראוס נשען על התאוריות של די 29

 .06 :0224 ,הבר-מישקיס התאוריה על הניגודים הבינאריים. ראו:
30 Fiske, 1990: 116-117 
 000 :0224, מוןלליבס וט 31
32 Greimas & Courtes, 1989: 571; Floch, 2000: 120-121 
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 33.ממערכת הסימנים של הטקסט יםעול יםמנוגד ערכיםכמו כן נבדק אילו . ידידים עזרו

ם וכמו כן כלי ניתוח חזותיים התווספו ומדדי שאלותס על סדרת ניתוח תוכן המבוס

מנקודת מבט בחוקרו פרסומות בהשראת גופמן נוסחו המדדים  לתאוריות הסמיוטיות.

 34:מגדרית

ייצוג נרטיבי או תמציתי? האם הגיבורה ההאישה כדמות המרכזית )גיבורה(: האם  .0

  ה?היכן מתוארת ואילו חפצים בסביבתאו פסיבית?  עילהפ

 , מבטים.תנוחותגודל, גובה, : ן הגבר לאישההיחסים בי מערכת .0

? האם קיימת התופעה של מגע נשי בחפצים וחלקיבהאם הגוף מופיע בשלמותו או  .0

  ?או בחלקי גוף

אינה מתבוננת  /אינטראקציה בין הצופה לבין האישה: האם הדמות מישירה מבט .4

 מרוחקת?  /קרובה האם ?בצופה

  36 באיזה אופן האחד מסביר את השני? 35כתוב: דימוי חזותי וטקסט .7

נימת הטקסט טקסט ולשון ה 37,הטקסט הכתוב: מינוחים שחוזרים על עצמם .8

 )למשל: גוזמה, איום(.

 ממצאים ודיוןד. 

למוצרי בריאות ויופי שבמרכזן ייצוג אישה העלה כמה נושאים ניתוח הפרסומות 

האישה לטפל בגופה באמצעים  בולטים: האידיאולוגיה המדעית, אשר לאורה הונחתה

האידיאולוגיה של הביתיות המדגישה  ;מלאכותיים על מנת לשמר מאפיינים טבעיים

 ;חיפצון גוף האישה והפיכתו לאובייקט ;את היופי כערובה למציאת זיווג ולנישואין

 ייצוגי נשים המגלמים אי יציבות נפשית. 

  "המדע בשרות היופי". 1ד.

הנחה זו טמנה בחובה סתירה, אולם  .עבור האישהופי טבעי כי הית הדגישו והפרסומ

האישה. של המתסכלת כמשימת חייה , ושרידותו לאורך זמן מתכלהכ סנתפשכן היופי 

השפעת מזג האוויר, תנאי החיים הקשים, השעון הביולוגי, והתנהגות מוטעית של 

בספרו  ,רביהרופא ד"ר ש' ו .של הגוף מזרזי ההתכלותכגופה צוינו להאישה ביחס 

עלובה האשה הרשלנית, המפקירה את עצמה לטרף [ ...], כתב: "ההיגיינה של היופי

                                                 
וס לריבוע סמיוטי בעל ארבעה שטרא-פלוך מרחיב את תאוריית הניגודים הבינאריים של לוי 33

ראו למשל ניתוח סמיוטי של מערכות  .ידי כך מורחב הניתוח הסמיוטי-על .קודקודים ערכיים
 Floch, 2000: 117-120ריהוט אצל פלוך. 

, וסטרגארד ושרודר ;0220, פירסטדוגמאות לחוקרים שעושים שימוש במחקרו של גופמן:  34
0224. 

35 Martinec & Salway, 2005: 337-340 
מאפשרת לצופה הבארת טוען שדימויים חזותיים הם שרשרת צפה ובלתי יציבה של מסמנים,  36

לבחור מהם אחדים ולהתעלם מאחרים. מטרת הטקסט הכתוב היא לעגן את הדימוי החזותי 
בתוך: בתוך קטגוריית משמעות עבור הצופה, להוליכו לעבר קריאה מועדפת של הפרסומת. 

Fiske, 1990: 110-111 
 004-000 :0202, זאבי 37
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לחיזוקו ובריאותו של מוצרים לשמירת היופי,  38.לשני הזמן ללא כל התנגדות מצדה"

, ב"ממצאים מוכחים", "בדוקות"תוך עיגונם בתאוריות מדעיות פורסמו הגוף, 

כללו ביטויים מעין אלה, והציגו  52 ,פרסומות 027מתוך  ."במסקנות המדע האחרונות"

 (.50.7%וצר ה'מדעי' להשגת היופי ה'טבעי' )ייצוג אישה בתהליך השימוש במ

בפרסומת של הרוקח טבצ'ניק, מוצעים קרם פנים ותכשיר לצביעת שיער 

ב דימוי וליששל פרסומת זו מייצגת את הפורמט המקובל באותם ימים (. 0 )תמונה

 39אשר התמקד בתיאור המוצר והדגשת מעלותיו. ,מילולי ארוך ומפורט חזותי בטקסט

שחציים תווי  ,הכותרת "המדע בשרות היופי" מצטרפת אל האיור המתאר פני אישה

ומשוואה מתמטית. המדע  תקואורדינאטו - וחציים האחרידי איפור -מודגשים עלפנים 

 יג את היופי הרצוי.להשעל מנת ית על פני האישה זפיו טפוריתממתואר כמשתלט 

 
 8 מ'ע ,02.4.0447 ,הארץ ."הרוקח טבצ'ניק"פרסומת למוצרי  :0תמונה 

, שהמדע מפעיל עליו את חוקיו על מנת יירים כאובייקט מנותק מגוףפני האישה מצט

שאמורים הפנים הללו ההשתנות מדגיש את תהליך  ",מטמורפוזה" ,לשנותו. שם הקרם

: "אנשי המדע הקדומים קבעו נכתב ימין( ,0)תמונה  "פונדס"בפרסומת למשחת  .לעבור

כי מפאת מחסור של אחד מהויטמינים במזון נגרמים קלקולים בעור. רופאים כיום 

י האישה המופיעים הוא מרפא זאת במהרה". פנ[ ...] מצאו כי על ידי תנועת ויטמין זה

                                                 
ובבית החולים הצרפתי ו החולים יתורבי היה ראש מחלקת העור בבש' ד"ר ה .0407, ורבי 38

לקוסמטיקה רפואית כן מומחה למחלות עור, שערות ומין ונחשב למשגב לדך בירושלים ו
 וכירורגית. 

וצר המפורסם. פי אופי ההתייחסות למ-אביבית אגם דאלי מחלקת את הפרסום לשלבים על 39
היא מתבססת על חלוקה אמריקאית ומאמצת אותה לפרסום בישראל. במחקרי מצאתי כי 
בתקופת המנדט היו קיימות פרסומות המתאימות באופיין לכל שלושת השלבים הראשונים 

: שלב הערצת המוצר, שלב ההתמקדות בהיבטים הסמליים של המוצר, השלב המפורטים
 (.72: 0202 ,אגם דאלי) פוטנציאלי של המוצרהנרקיסיסטי המתמקד ברוכש ה
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סיפור  ןוך כמעיסידור התצלומים ערהם תצלום, דימוי הנחשב כמעורר הזדהות גבוהה. 

מופיעים פני האישה פעם מים אותה התקופה. בתצלומקובלת בבהמשכים, קומפוזיציה 

המראה ממלאת בפרסומת שני  .הושג העור הבריאמש, ופעם שמחים טרודיםכשהם 

פי מודל האקטנט, וכן מייצגת את -על ,האישה'ידידת' היא בעת ובעונה אחת  :תפקידים

  .אליילאישה את הסטנדרט האיד יםהמציב ,חברה כולה'השולח', הלא הוא המפרסם וה

, מופיעה הכותרת "טפול רפואי שמאל( ,0)תמונה  "לקטו קלמין"ל בפרסומת

ביופי" אשר טומנת בחובה את הסתירה המובנת כי היופי איננו טבעי אלא מושא 

השימוש במונחים המנוגדים 'טבעי' מדעי. -מאוויים נחשק שיתקבל לאחר טיפול רפואי

'מדעי' מצטייר כמניפולציה שמטרתה לגרום לאישה להשתמש במוצרים מלאכותיים ו

שטראוס מתאר תנועה -לויטיפול. דורשת לשימור יופייה, שאינו אלא מהות פגומה ה

תרבויות מפרידות עצמן מהטבע כדי לייסד את ; כפולה וניגודית בין טבע לתרבות

באמצעות השוואתה לטבע. כך נוצרת זהותן, ואחר כך מעניקות לגיטימיות לזהות הזאת 

  40האבחנה התרבותית של ה'טבעי', כמו זו שאנו עדים לה בפרסומת זו.

 

       

 4 'עמ ,05.0.04 ,הארץ ."פונדס"פרסומת ל :ימין :0תמונה 
 0 'עמ ,08.00.48 ,הארץ ."קלמין-לקטו"פרסומת ל: שמאל                

. ההאישה כמחזיקה מראה או כמתבוננת ב מתוארת (00%) 027מתוך פרסומות  00-ב

. טעונה במשמעויות מגוונות הראויה נשיותההמראה כאטריביוט של האיקונוגרפיה של 

כאקט של אשר השתקפות דמותה מפורשת  האלה אפרודיטה,המושרשת מכולן היא 

תפקיד המראה את  שממחישה הדוגמ 41ייצוג האידיאלי של היופי עצמו.וכהתחדשות 

(. המראה 0)תמונה  "אואטין"כמייצגת האידיאולוגיה של השולח מצויה בפרסומת ל

הטקסט המילולי טומן בחובו  .מרכזיחזותי משמשת מרכיב הניצבת על שולחן הטואלט 

                                                 
40 Fiske, 1990: 121 
41 Havelock, 1995: 5 
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ההתמקדות מבחינת הנרטיב,  ."העירי את יפיך הנרדם!" :נימת תוכחה כלפי האישה

. במוצרתשתמש האישה תאזן רק לאחר שתש, קלמשהנקודת חוסר שיווי בהיא 

 0בנקודת הסיום של הנרטיב )תמונה דווקא המפרסם בחר , "עדין"בפרסומת לסבון 

 יהמעלוהאידיאלית )והרחוצה בסבון( של האישה, אנו רואים את בבואתה שמאל(. 

 "תעוזר"תפקידה האקטנטיאלי של המראה הוא לשמש  .הכיתוב "אשה יפה יודעת..."

מבוקשה משהשיגה את . הזנחת העור לטיפוחומלעבור את תהליך ההשתנות  לאישה

  היא מתוארת כשחיוך נסוך על פניה.

   

  0 'עמ, 00.0.06 ,הארץ ."אואטין"פרסומת לימין: : 0תמונה 
  0442, עולם האשהתון יעשצורפה ל "שמן"לקרמים של  פרסומתאמצע:  
 6 ', עמ0442 ,'זעולם האשה  ."עדין"שמאל: פרסומת לסבון  

' בידי הגיבורה להשגת האובייקט תכ'עוזרהן פי מודל האקטנט, שימשה המראה, -על

חברת הפרסום, , כלומר כמייצגת תשולח, והן כהנכסף, הלא הוא אידיאל היופי הנשי

, היוצרת "טכניקת המראה"וסטרגארד ושרודר מכנים זאת . החברה עצמה - ובעקיפין

סה מושלמת של האישה כפי שתוכל להיראות אם תשתמש אשליה של התבוננות על גר

ישה את המראה מרחיקה את הדיוקן הרצוי מהדיוקן המצוי ומדג 42במוצר המפורסם.

הפער בין הטבעי למלאכותי, שכן הנשים היפות הן תמיד צעירות, בעלות עור לבן וחלק, 

 .החושף שיניים צחורותתווי פנים עדינים וחיוך 

 זוגיותהיופי כערובה ל ?"ברים מלהיפגש איתהלמה נמנעים הג" .2.ד

מתוך  .תחברתית נורמטיביהשתמשו בגבר כאמת מידה להתנהגות בריאות ויופי מוצרי 

משמש הגבר מצפן המכוון את תיארו סיטואציות של גבר ואישה בהן  00פרסומות,  027

ועד גוף האישה מתואר בשיח ההיגייני כמ .(04.07%) בגופה "כראוי"נהוג האישה ל

רופאה, יולוגיות המיוחדות לו. בספרה של הזלפורענות בנוגע לריח, מפאת ההפרשות הפי

                                                 
 425 :0224, וסטרגארד ושרודר 42
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: "אם נקיון הגוף תנאי הכרחי הוא לבריאות הילדים משני , נכתבד"ר מרים אהרונובה

המינים, על אחת כמה וכמה הכרחי הוא לילדה, כי מחמת התהליכים הפיסיולוגיים 

במשפט זה מהדהדת  43קור זהמה יותר מהילד".המיחדים לה היא עלולה להעשות מ

בפרסומת  44בפרסומות.גם ביטוי נרחב ה לת, אשר זכטמאכמזוהם וכת גוף האישה סתפי

שכותרתה "למה נמנעים הגברים מלהפגש איתה?" מסופר על אישה,  ",ליסטרין"ל

שאפילו חברותיה לא העירו לה על הריח הרע שהפיצה, והיא נשארה לגלות בעצמה את 

, ואישה מטופחת המנסה ונבוך(. האיור מתאר גבר מעונב 4בה לדחייתה )תמונה הסי

תשומת ליבו. הסיטואציה מציבה את האישה בעמדת נחיתות מול הגבר היושב זכות בל

. המפרסם יצר את הסיבה לדחייתהלידה, ומול הצופים, שכן היא היחידה שאינה מבינה 

ין הצופים, החולקים ביניהם את סוד , לביה של האישהברית שקטה בין הגבר וחברות

   .ריחה הרע של האישה

 

 5 'עמ ,0.4.0400, הארץ ."ליסטרין": פרסומת ל4תמונה   

. מול פי מודל הריבוע הסמיוטי של גרימס-מתאימה לניתוח על "ליסטרין"הפרסומת ל

 והוא מדיפה ריח רע, ניצב הגבר, ביחסי ניגוד, שכן היא "גיבורה"האישה הדחויה, ה

הריחני. מול הגבר ניצבת דמות החברה שלא סיפרה לאישה על הריח הרע ביחסי 

. מול האישה ניצב התכשיר "עוזרים"השלמה, שכן שניהם מתפקדים בנרטיב כ

נוסף. האישה והחברה מצויות ביחסי הנגדה, שכן שתיהן נשים,  "עוזר"כ" ליסטרין"

מיוטי תורם להבנתנו הוא אולם לכל אחת מהן תפקיד שונה בעלילה. מה שהריבוע הס

העובדה שהאישה מתפקדת לבד גם כגיבורה וגם כמתנגדת. ההתנגדות מגולמת בייצוג 

שלה עצמו, שכן זהו ריח הגוף הטבעי שלה. הגבר והחברה משלימים זה את זו, בהיותם 

 ,מתנגדים. בהתנגדותם לאישה גרמו למצב הקונפליקטואלי, אולם בהסתכלות נרטיבית

במסווה של  עזרה לאישה להגיע לפתרון. ניתן לומר שהם עוזריםפעולתם משמשת 

חברה עצמה. המתנגדים. בנוסף הם מייצגים את עמדת השולח, הלא הם המפרסמים ו

                                                 
 00 :0404, אהרונובה 43
 004 :0225, הלמן 44
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. החברה מתנהגת באופן נגעל ממנההגבר מתנהג באופן שגורם השפלה לאישה, שכן הוא 

ה ממנה את הריח מסתירהיא בכך שובוגדת באמון בינה לבין חברתה, ובלתי מוסרי 

ידי המפרסם -ו עלסאלה נתפ שליליות עליה בידוד חברתי. התנהגויותנגזר הרע, 

מצב של השפלה ובידוד חברתי של נשים בגלל ריח הגוף הטבעי שלהן  ;כמקדמות מכירה

טבעיות של גוף האישה כונות כסיטואציה המשקפת ערכים מקובלים בחברה: ת סנתפ

התייפות במטרה לזכות ו תות האישה למול הגברכבלתי הולמות את נשיותה, נחי

 לבו. -בתשומת

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרסומת ל"ליסטרין" על מודל הריבוע הסמיוטי של גרימס :0איור 

שימוש בתחבולה של פרסומת רכילות על דרך השלילה:  העוש "ליסטרין"להפרסומת 

 45לה על כך.אישה אך לא מספרים הנשים וגברים מרכלים על ריח הגוף הרע של 

 תברוהשימוש בתבנית הרכילות כדפוס התנהגות נשי, המוגדר כאינסופי )שכן הרכילות ע

(, יוצרת הזדמנות עבור המפרסם לשתף את הצופים בסוד הריח הרע מאחורי מפה לאוזן

 חברתית.  דחויגבה של האישה, וליצור באמצעות תחבולה זו ייצוג נשי 

 , מופיעה גםעל ידי הגבר הנדחיתאישה אסטרטגיה של הצגת ייצוג מושפל של 

ידי -יטולה של האישה עלב(. 7)תמונה  "מתית"בפרסומת לאבקת הפודרה הצרפתית 

אמצעי משיכה בידי המפרסם לגרום לנשים לרכוש את משמש המבט הגברי המזלזל 

ומגלמת מכוונת ישירות אל הקוראת, ההכותרת המופיעה כשאלה מפי האישה,  .המוצר

המבט המבטל נובע ממראה רע של העור. המופנית לנשים באשר הן: נימת תוכחה 

נבחרה מראה החיצוני הידי הגבר על רקע -העובדה שסיטואציה של השפלת האישה על

( אליוכערך מקובל בקרב קהל היעד )גם העברי, שהרי המודעה תורגמה והותאמה 

בט הגברי. ידי המ-הוגדר חברתית עלשל האישה חיצוני המראה ה שבומשקפת מצב 

 אישהל"מאוסה בעיני אחרים", וקורא ל את האישה עור שהופךההכיתוב מתאר את 

 הגברי גורם לאישה בהלה.הזעם "הרגעי גברת", על מנת להדגיש כי מבט 

 

                                                 
 427 :0224, וסטרגארד ושרודר 45

גבר נגעל 'מתנגד' 
 שהוא בעצם 'עוזר'

 אישה מסריחה, 'גיבורה'

'מתנגדת' ,חברה שלא סיפרה ליסטרין, 'עוזר'
 שבעצם 'עוזרת'

 יחסי ניגוד

 יחסי השלמה

יחסי 
 השלמה

יחסי 
 השלמה

 יחסי הנגדה            

 

 יחסי הנגדה
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 4 'מ, ע02.0.0407, הארץ ."מתית": פרסומת ל7תמונה 

סיס התניית יחסי המגדר של האישה והגבר במידת טיפוחה של האישה שימשה ב

 02-אידיאולוגי לפרסומות רבות בתחום הקוסמטיקה והאיפור, ענף שניצניו בשנות ה

עם תעשייה מקומית וייבוא של של המאה הקודמת,  42-וה 02-נות הוהתרחבותו בש

: התקופהאותה של אביב -תלמרומה שמאי, קוסמטיקאית כך מדווחת מחו"ל. ם מוצרי

ה שפניה יהיו מחוסרי אפור; ואשה שאינה "בשנים האחרונות מחזה נדיר הוא לפגוש אש

 46הריהי עושה רושם של אשה חולה או עיפה". [...] מעלה צבע על פניה החורים

ובספרות  במדורים לנשים בעיתונות העבריתקוסמטיקה ניכרה פופולריות של הה

האיפור או הפרכוס, כפי שכונה, היה שנוי במחלוקת בין אלה שסברו כי הוא  47.ההדרכה

עולם  עיתוןבכתבה ב 48.הרסנית את העור לבין אחרים שראו בו סממן לגנדרנותמבריא 

טבעית. הסתפקי בתקון פגמים בפניך, כדי -נכתב: "אל תתפרכסי בצורה בלתי האשה

  49.שיפיך יהיה טבעי"

השפתיים נחשבו ערובה לכושר  50.שפתוןמקום בולט תפסו הפרסומות ל

 "טנז'י"שפתון בפרסומת ל 51זוג. בן, שהוצג כגורם מכריע במציאת הנשיהמשיכה 

מגלה דיוקן גבר המישיר מבט אל הצופה, בעוד האישה האיור מופיע  (8 )תמונה

)כמו בפרסומת הקודמת  הגבר גבוה מהאישה. וצגת בעיניים מושפלותהמאופרת מ

הכותרת  52.סמכותהבדלי גובה משקפים הבדלי כי  , בהתאם למוסכמה הרווחתשנותחה(

, שפתוןיכה 'טבעי'" מסבירה כי הגבר נמשך לאישה בזכות השימוש ב"סודו של כוח מש

                                                 
 006-005  :0446שמאי,  46
 ר קוסמטיקה ובו עצות הופיע בקביעות מדו 42-שיצא לאור בשנות ה עולם האשהבעיתון 47

, סמילנסקיבספרו של יעקב  פניהן, כיצד להתאפר וכו'.על לנשים כיצד לשמור על גופן, בפרט 
 (85: 0442, סמילנסקי). שכותרתו "הקוסמטיקה מישמר העלומים והיופי"ופיע פרק מלמשל, 

היו גורמים "חמרים רעליים ומזיקים הוכנסו במידה רבה לתרכבות צרכי היופי, וכמובן שאלה  48
 (05-08 :0407) ., כתב ש' ורבי בספרולעתים נזק לעור ולפעמים לכל הגוף"

 (0440) 02, כ"ו ,עולם האשה דברות לאשה השומרת על חיצוניותה"."עשרת ה 49
 5.0.0442, 00, כ"ה ,עולם האשה"הבעיות העיקריות של היופי",  50
אפיל של האישה וסיכוייה -ן הסקסבין טיפוח המראה החיצוני לביטקסטים רבים לנשים קשרו 51

 .04-00 :0404, וילדה-די-למשל: ואן להיות מושכת עבור גברים.
ענת פירסט, אחרי ארווין גופמן, מציינת את הבדלי הגובה השיטתיים בין הגבר לאישה לטובת  52

 (.05 :0220, פירסט) הגבר כמאפיין פרסומי המבסס יחסי כוח
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מתחדדת נוכח הבלטת השפתיים בחלק התחתון כמנותקות מפנים, מה שהופך התחושה 

 . אותן לאובייקט נטול גוף

 

 7 'עמ ,6.4.0408, הארץ ."טנז'י": פרסומת לשפתון 8תמונה 

 הייצוג היפה כאובייקט ?"איזו מבין שתיהן מוצאת חן בעיניך יותר" .3.ד

חוקרי פרסומות רבים טוענים שאידיאל היופי הנשי מוכתב בחברה המערבית 

ידי גברים בני המעמד הבינוני. אידיאל זה מחבר -)הפטריארכאלית והקפיטליסטית( על

את זבארת כינה  53הופעה חיצונית וביתיות. - שתי אידיאולוגיות מרכזיות של נשיות

ידי העין -ם הן מה שהן נראות, והמראה שלהן מעוצב עלנשי 54."מיתוס הנשיות"

הגברית, זו של המאהב והבעל. וסטרגארד ושרודר מראים את השוני באופן הצגתם של 

הן אובייקט לצפייה, מראה  ,גברים ונשים בפרסומות: הגברים פועלים, הנשים סבילות

(appearance.)55 היא הפיכתו  דרגה נוספת של הפיכת ייצוג גוף האישה לאובייקט

פרסומות בקבוק, משחה או סבון רחצה. במוצר המפורסם, כלומר לחפץ דומם: ל

בריאות ויופי שנבחנו במחקר זה נמצאו שלוש צורות של ייצוג גוף האישה למוצרי 

התייחסות לגוף האישה כאל המוצר , כאובייקט: איברי גוף המוצגים כמנותקים ממנו

פרסומות מונה קטגוריה זו  027מתוך שינה במיטה. וייצוגי גוף האישה בתנוחות  ,עצמו

חלקי פנים מופרדים ומודגשים, כמו השפתיים בפרסומת . (00.7%) פרסומות 02

תיאור זה של פנים  כינהפיסק שהוצגה לעיל, רווחו בעיקר בפרסומות לאיפור.  "נז'יט"ל

ומדגישים מתמקדים בעיניים ובפה " ההפנים השמחים"מנותקים מגוף, בעקבות גופמן, 

גופמן הראה כיצד ייצוגי נשים  56אותם באופן המשווה להם מראה חמוד ותינוקי.

מסר של חוסר רצינות הנקשר באישה ומפחיתים  מעביריםמאזכרים מראה ילדותי ה

      57את ערכה החברתי.

                                                 
53 Fiske, 1990: 178 
 060שם:  54
 Fiske, 1990: 180; 424 :0224, וסטרגארד ושרודר 55
56 Fiske, 1990: 180 
57 Goffman, 1979: 48 
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השינה נתפסה גוף האישה במיטה, במצב של שינה, היה שכיח מאוד. של ייצוג 

 לנשיםההדרכה ספרות  .כהכרחית לשמירה על שלוות הנפשו כערובה לבריאות טובה

 ופיעהבייצוגים החזותיים ו, שינהשעות המומלץ של מספר ה בהנחיות לגבי העסק

את הצורך  דגישנשים ישנות הוצגו כדי לה 58.זאתשעון כדי להמחיש לעיתים קרובות 

פי -לע-כהוכחה להצלחתו. אףכן , ובטיחהוצר חלק מתהליך הבראה שהמבשינה כ

, הייצוגים החזותיים שהופיעו כדמויות גם יחדשמוצרים רבים התאימו לגברים ולנשים 

ישנות היו תמיד של נשים. כפי שמציינת דפנה למיש, התיאור של אישה במיטתה טמן 

האישה  59ארוטית ותרם להבניית ייצוג האישה כאובייקט מיני.-בחובו קונוטציה מינית

 .  ולפנטזיה גבריתת הייצוג הנשי לאובייקט לצפייה הישנה ביטאה פסיביות והפכה א

בחלקו  עור-לבנתו האיור אישה ישנה, צעירהתי פרסומות מייצגות מתאר בש

ולסיטואציה אינטימית  חדר המיטותאפקט ההצצה ל (.5העליון של הטקסט )תמונה 

ייצוג  הישנות הן. הנשים כיוון שהייצוגים מתוארים כקרובים לצופהמ, הינו בעל עוצמה

פונה  ,אנגלית לעבריתתורגם מ, שובדה שהכיתוב הנלווההע, וחסר מודעותפסיבי ו

בעל  אובייקטל ואת הפיכת תא בלשון נקבה, מחזקלבלשון זכר או רבים, אבל  לצופה

 פוטנציאל מיני. 

 

 0עמ' , 00.4.0448 ,הצופה ."אספרו"פרסומת לימין: : 5תמונה 
 00 'עמ ,6.0.0407, רץהא ."אובלטין"שמאל: פרסומת ל     

כחלק מגוף נה הצגתו של המוצר ילאובייקט הגוף האישה צורה נוספת של הפיכת ייצוג 

, אשר הציגה סדרת סבוני "שמן"ידי -אסטרטגיה זו ננקטה על האישה או כאישה עצמה.

פעם בדמות שתי נשים, ופעם בארבעה ריחות שונים כתהלוכת ", רות"רחצה בשם 

(. הטקסט המילולי עיגן את החפצון של גוף האישה ימין ,6)תמונה  מלכות יופי אנושיות

"איזו משתיהן מוצאת בעיניך חן יותר?" כשהכוונה, כמובן, לנשים, ובעקיפין  בשאלו:

                                                 
עיתון צרפתי ובה שני שעונים המראים את משהועתקה  "טוקלון"למשל: פרסומת למשחה  58

 .(8 'עמ, 8.5.0404 ,דבר) שעת ההליכה לישון ואת שעת הקימה, וביניהם אישה ישנה
 006-005 :0448, למיש 59



וף האישה בפרסומות מתקופת המנדט הבריטי ג גי  יצו  י

 

44 

 

לסבונים. הטקסט ממשיך ומפרט כי אחת מחתיכות הסבון תמצא חן בעיני הגבר ותוכל 

משל למערכת ל אשתוור להישאר שלו "לתמיד". כך הפכה מערכת היחסים של הגב

 היחסים שלו עם סבון הרחצה: את שניהם הוא בוחר לפי ראות עיניו ואפו. 

חבולה מתוחכמת של הפיכת ייצוג גוף האישה לאובייקט ניכרת בפרסומת ת

"גם אחרי אכילה, שתיה או  מריחה מחודשת, המוצג כלא מצריך "דון ז'ואן"לשפתון 

ראה מטופח לבין הפוטנציאל המפתה והמיני של , שמאל(. הקשר בין מ6נשיקה" )תמונה 

האישה מודגש בשמו של המוצר, שפירושו גבר האוהב נשים רבו'. עוד מתואר כי 

השפתון נמרח בקלות ומותאם לאופנה המודרנית. כפל הלשון של המותג, המתייחס הן 

בגרסה " מחזיק"לגבר והן לשפתון מתרחב גם לתיאור המילולי המפורט. המילה 

ת של המודעה משתמעת לשתי פנים: הגבר מחזיק באישה, והשפתון מחזיק העברי

האישה. כפי שמסבירים וסטרגארד ושרודר, המוצר עבר תהליך  על שפתילאורך זמן 

הטקסטים החזותי  60.חיים ( שבו הפך למגלם תוכןsignification processסימון )

ם האינטימיים והנשיקה והמילולי חברו כמערכות סינטגמטיות אשר קישרו בין היחסי

 לבין מריחת השפתון. 

     

 6 ', עמ00.0.0404, הארץ ."רות"פרסומת לסבון  ימין:: 6 תמונה
 4 'עמ ,07.4.0448 ,הארץ ."דון ז'ואן"פרסומת לשפתון שמאל:               

 אישה יפה היא אישה רגועה "קרבן העצבים" .4ד.

בספרה אודות ו כמחלה כרונית. סי ונתפמחזור החודשהופעת העצבים חלשים שויכו ל

ן של נשים בחברה הישראלית טוענת סוזן סרד כי הגוף האנושי לא רק מייצג החוליי

זו הוזכרה ה ספיתכחלק מ 61הסדרים חברתיים ופוליטיים כי אם גם מעוצב על ידם.

                                                 
 046: 0224וסטרגארד ושרודר,  60
61 Sered, 2000: 1-18 
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להתרופפות העצבים. בפרסומות למוצרי בריאות הוצג גוף של האישה טבעית נטייתה ה

כלפי בני הבית, שכן אם  הדרכים להתגבר על עצבנות, והוצעו ה כמעורער נפשיתהאיש

אישה של ייצוג הופיע פרסומות  027מתוך  00-ב ורעיה טובה היא זו הרגועה תמיד.

  . (00.8%) בעלת עצבים רופפים

מתוארת אישה צעירה החופנת את ראשה בידיה מול " אובלטין"בפרסומת ל

, כאשר חברתה . הסצנה מתוארת בתוך חדרה(ימין ,4ונה שולחן הטואלט שלה )תמ

סגיר את מבלי להאותה. "עצבים בלים הם עצבים חולים" אומר הכיתוב,  מתנחמ

כטבעי לאישה באשר  סעצבנות. נראה כי מצב של עצבים רופפים או חולים נתפה לסיבה

 ו לו.נוחות מכך שאינו מפרט את הנסיבות שגרמ-היא, ולכן לא חש המפרסם כל אי

, שמאל(. הכיתוב פונה 4מופיעה אישה מיואשת )תמונה  "ביצ'אמס"בפרסומת לגרגירי 

מסמלת  "אובלטין"אל האישה: "אם רגזנית את אל תעשי נסיונות". גם כאן, כמו ב

נחת ועצבנות מבלי להסביר את הסיבות שגרמו לכך. -הלטת הפנים באמצעות הידיים אי

ה כדבר נורמאלי, כסיטואציה בעלת פוטנציאל ספאנו מבינים שהצגת אישה רגזנית נת

 הזדהות גבוה ולכן כמקדמת מכירות.

 

  0 'עמ ,00.02.0404 ,הארץ ."אובלטין"ימין: פרסומת ל :4 תמונה
 4 'עמ ,4.00.0406 ,הארץ .שמאל: פרסומת לגרגירי 'ביצ'אמס'            

את הנושא לנרטיב  סוגיית השפעתם של עצבים רופפים בקרב נשים על בעליהן מהווה

גברים, האחד מגלה את ליבו בפני חברו על כך  מתוארת שיחת ו, שב"קוואקר אוטס"של 

(. שני הגברים מתוארים בשני תצלומים , ימין02ושואל לעצתו )תמונה  ,שאשתו עצבנית

מבוימים כשהטקסט המילולי מופיע במרכז הקומפוזיציה להמחשת הדיאלוג. הגבר 

שוקל תשובתו בכובד ראש, משעין את סנטרו על כף ידו, ועונה: המבוגר מתואר כשהוא 

"תחסן את גופה בויטמין ב' מזין העצבים". אותו גבר משתף את חברו ומגלה לו שגם 
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אשתו סבלה מעצבים רופפים, והרופא "צווה עליה לאכול קוואקר אוטס בכל יום". 

היושב רופא  - ימניחלק החלוקה לשניים. במופיעה בחלק המרכזי של הפרסומת, 

מורה לאישה באמצעות תנועת אצבע מה עליה לעשות. היא יושבת מולו ומאחורי שולחן 

כתלמידה ומקשיבה להוראותיו. בחלק השמאלי, סופו של הנרטיב, מתוארת אישה 

צעירה, מחייכת קלות אל עבר הצופה, לאחר שנרגעה, והפכה "לאשה אחרת לגמרי". 

מצווים עליה כיצד לנהוג. כל זאת, הייצוגי גברים,  ייצוג האישה מתואר לעומת שלושה

מבלי שהאישה מביעה את עמדתה, ואנו פוגשים בה כיצור צייתני המשתנה, לבסוף, 

 ומתאים עצמו לייצוג הרצוי בעיני הגברים. 

 

 00 'עמ ,00.02.0405 ,הארץ ."קוואקר אוטס"פרסומת לימין: : 02תמונה 
 0 'עמ ,02.8.0442 ,ברד ."פוסטום"שמאל: פרסומת למשקה 

בפרסומת  המצב בלתי נסבל תואר בפרסומות בהן הופיע ייצוג האם העצבנית, לדוגמ

מתוארת אם המשתפת את חברתה בעצבנותה  בהשמאל(  ,02)תמונה  "פוסטום"ל

נמנעו מלבוא עימה שדינות, עד בהם חוסר עהיא מספרת כי נהגה  התמידית כלפי ילדיה.

, היא ממליצה מחוללי עצבנותחה אותה על צריכת משקאות במגע. לאחר שחברתה מוכי

האם חזרה . הושג שיווי המשקל הנרטיבי, שבעקבות השימוש בו "פוסטום"לה על 

 לתפקוד הרצוי והשלווה חזרה לשכון במעונה. 

 ומסקנות סיכוםה. 

אשר העמידו מתקופת המנדט הבריטי פרסומות למוצרי בריאות ויופי במאמר זה נותחו 

של גוף אישה. הניתוח האיכותני ששילב כלים סמיוטיים ומדדים  וייצוגאת ן במרכז

מהתחום החזותי הראה היבטים של הפחתת ערך והשפלה אשר התגלמו בייצוגי גוף 

הדגישו  ,מטופחתדיוקן אידיאלי של אישה בריאה, יפה והאישה. בבואם לשרטט 

באופן אימננטי באישה,  פההוא הוגדר כי. ת גוף נשי יפהסהטקסטים סתירה באשר לתפי

, מחד, וכמושא תשוקה שהשגתו מותנית בפרקטיקות הכוללות רכישת ולכן כטבעי

ש מוצרים המבוססים והפרסומות הנחו את האישה לרכ מוצרים מלאכותיים, מאידך.
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. האידיאולוגיה של המדע מצטיירת כפותרת בעיות "מסקנות המדע האחרונות"על 

ערכי של -כך מתקבל מסר דו 62יביא לרווחתה של האישה.אולטימטיבית וככוח היחיד ש

ומאידך השגתו תתאפשר מתוקף תלות חיצונית במדע  טבעיייצוג נשי, שמחד יופיו 

ונותיה , הלא הם תכ, נתקלה האישה במתנגדיםיופי הרצויבדרכה להשגת הובסוכניו. 

ותה, השימוש במוצר המפורסם וכן הסובבים א –, ובעוזרים הטבעיות והתנהגותה

  .שבהתנהגותם המוכיחה גרמו לאישה להבין היכן מצוי הפתרון

חברה כערובה להשתלבותה של האישה בפרסומות ב סטיפוח הגוף הנשי נתפ

מידת הסקסאפיל הנשי שיכלה לגייס על מנת ב תה תלויהיזוג, השתלבות שהי כבת

היפה  ידי האישה-סיפוקו של הגבר על .להגדיל את פוטנציאל המשיכה המינית שלה

המפרסמים עשו שימוש נרחב במרכיב המשיכה  .כתנאי הכרחי בהגדרת נשיותההצטייר 

ידי הצגתה -אף הפכו אותה לאובייקט מיני, אם עלקרובות המינית של האישה ולעיתים 

ידי הפיכת הייצוג -, ואם על, כגון שינהבתנוחות סבילות בעלות מראה ילדותי או מיני

 מוצר המפורסם עצמו. הנשי ל

אשר ראו באישה ייצור נחות ביחס לגבר באו לידי  ,יארכליותות פטרסתפי

 הוצגה כמרכיב משמעותי בנשיות הרצויה.ביטוי גם בדיון בבריאות הנפשית, אשר 

רווח נושא , והיוו מועד לפורענות ונוטה לחלותשמגוף  הוצגו כחלקעצבים רופפים 

ל ביחס לתפקידיה בבית קודם כ ,תכהרסניבפרסומות. רגזנותה של האישה תוארה 

תוקף ערך גם מעצם פגיעותו ונטייתו להתערער וגם מ-כרעיה וכאם. כך הושג ייצוג פחות

 לקוי במערכת המשפחתית כתוצאה מכך. ה ותפקוד

אולם  ,ללאומיות עבריתבפרסומות לא קושרו ייצוגי האישה היפה והמטופחת 

נמצאו  םובדה שמסריהאין להתעלם מכך שנשים עבריות נחשפו אליהם, כמו גם לע

ות סתפילכן מתבקשת ההנחה, שתואמים את ספרות ההדרכה לנשים מאותה תקופה. 

העולם ששימשו בסיס אידיאולוגי לפרסומות היו חלק מהשיח התרבותי שרווח בתקופת 

 פנוהפרסומות גם אם . "עבריה החדשה"וה "עברי החדש"היישוב בנוגע לעיצובם של ה

לא היה דומיננטי בהגדרת  לאומי-חלוצי-ר האתוס הציונילנשים בורגניות אשבעיקר 

, מעמדה הנחות של האישה לעומת הגבר, היחס אל גופה כאל אובייקט, הצורך זהותן

תרמו לעיצוב  -המובנה שלה להיות יפה, צעירה ומטופחת כתנאי להצלחתה בחיים 

  דמותה הרצויה בחברת היישוב העברי המנדטורי. 

 רשימת מקורות

 .ינגרסלאביב: -תל .נופי פרסומת בישראל :מחוזות חפץ .(0202)א'  ,יאגם דאל

 .חולים-אביב: משמר הבריאות ליד קפת-תל .ההיגינה של חיי האשה .(0404) 'אהרונובה, מ

-תל .אזולאי( 'א ':)תר מנגנוני המדינה האידיאולוגיים :על האידיאולוגיה .(0226אלתוסר, ל' )
 .רסלינגאביב: 

  .אביב: האוניברסיטת הפתוחה-תל .מבוא לתורת הספרות והתרבות .(0224) 'בארי, פ

                                                 
62 Fiske, 1990: 168-170  



וף האישה בפרסומות מתקופת המנדט הבריטי ג גי  יצו  י

 

020 

 

 אביב: רסלינג.-תל .להב( ')תר: א יסודות בסמיולוגיה(. 0228בארת, ר' )

ודולוגיה אינטראקטיבית לחקר הדימוי תסיפורה של כרזת פרסומת יפנית: מ .(0200) 'ברטל, א
פרוטוקולאז' דן )עורכים(, -רימאי 'טל ונ' ברהורוביץ, א-אריאלי 'ד :בתוך .בפרסום

אביב: -תל(. 045-005)עמ'  מתודולוגיות בחקר התרבות החזותית :כותבים חזותי ,2113
 רסלינג.

ומתי יש זמן להתעמל? על אדישות הממסד כלפי צעדיה הראשונים של תרבות  .(0224) 'דר, מ
 .40-50 ,3, במה לסטודנטים להיסטוריה - היה היה .טיפוח הגוף בארץ ישראל

ה ובניית תרבות בחברה היגייננחלת ה :"להביא את המערבהנה באנו ". (0204הירש, ד' )
 גוריון.-שבע: אוניברסיטת בן-. בארבתקופת המנדטהיהודית 

חיפה: אוניברסיטת  .אביבית בתקופת המנדט-תרבות תל :אור וים הקיפוה .(0225הלמן, ע' )
 חיפה.

ירושלים:  .ינת ישראל הצעירה בראי הלבוש והאופנהמד :בגדי הארץ החדשה .(0200הלמן, ע' )
 מרכז זלמן שזר.

 ירושלים: הוצאה עממית. .יוסף(-: מ' בן')תר מסתרי הנשואין. (0404) , י' וילדה-די-ואן

בתוך: ת' ליבס ומ' טלמון  .אסטרטגיות של פנייה: מין ומעמד .(0224) , ק'ושרודר , ט'וסטרגארד
 אביב: האוניברסיטה הפתוחה.-תל(. 400-045' )עמ תקשורת כתרבות)עורכות(, 

 ירושלים: דפוס עברי. .ההיגיינה של היופי. (0407ורבי, ש' )

סגנוניים -: מאפיינים לשוניים’Kitan & Co‘. בין 'כיתן יצרני הלבשה לעם' לבין (0202זאבי, ע' )
י אר-שחר, ג' טורי ונ' בן-בתוך: ר' בן .בפרסומות עבר והווה בעיתונות היומית

אביב: הקיבוץ המאוחד והמכון -(. תל006-004 )עמ' ה' ,העברית שפה חיה)עורכים(, 
 אביב. -הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל

 אביב: האוניברסיטה הפתוחה.-תל .תקשורת כתרבות. (0224) )עורכות(. , מ'מוןל, ת' וטליבס

' בתוך: י .מכוערים: דימויי נשים בפרסום הישראלינשים יפות סטריאוטיפים  .)0448למיש, ד' )
אביב: -תל(. 002-008עמ'  כרך א',) ניהול הפרסוםליברמן )עורכים(,  'הורניק וי

 האוניברסיטה הפתוחה.

 .הפרסומת כאשנב הצצה לחברה הישראלית -'אם אתה לא שם אתה לא קיים' (. 0222' )למיש, ד
-אוניברסיטת תלאביב: -(. תל740-740עמ' ) חברה במראה הרצוג )עורכת(, 'חבתוך: 
 אביב.

 . 00-07 ,3, מסכת משפחה. תקשורת ופמיניזם(. 0220' )למיש, ד

מחקר  ?מודרנית-מה זה בעצם אומר להיות אישה בתקופה הפוסט .(0224) ק", אהבר-מישקיס
תרבותי העוסק בייצוגי זהות כפי שהיא מיוצגת בפרסומות המופיעות בשבועוני -רב

אוניברסיטת . חיפה: עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך .רמניים וישראלייםנשים ג
 חיפה.

ניתוח ספרי הדרכה,  :ייצוגי האישה העברייה במרחב הביתי(, 0200דיסטלפלד, ש' )-מרנין
עבודת גמר לשם קבלת  .עיתוני נשים ופרסומות למוצרי בית היישוב העברי המנדטורי

 וניברסיטת חיפה.אבפילוסופיה. חיפה:  תואר דוקטור
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