
 1דבר המפרסם: שפת הפרסומת הישראלית כראי החברה

 עירית זאבימחברת: 

 מירה טנצרסקירה: 

שהתחוללו בשפת הפרסומת בדגש על מודעות  שינוייםדיון במציע  דבר המפרסם הספר

, כפריזמה להתבוננות בתמורות 2015עיתונות הכתובה מראשית המדינה ועד בפרסומת 

חברתיות ותרבותיות. ראשיתו של דיון זה בחיבור לקבלת תואר שלישי במסגרת החוג 

קרים מאוחרים לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, אך הוא מבוסס גם על מח

מאפיינים של חיבור אקדמי.  - מושתת אפוא על מתודה מחקרית ונושא דבר המפרסםיותר. 

ם מייעדים אותו גם לקהל הרחב יכניועם זאת, הלשון הנגישה והבהירה וההקשרים הת

 החשוף לפרסומות, ולא רק לחוקרים או למפרסמים עצמם. 

עולם הפרסום: מן ", "דברי מבוא" :הספר פותח בהנחיות והערות לקוראים, ובפרקים

הפרסומת הישראלית: אימפריה מקצועית ", וכן "המוצר אל המותג

 – , היוצרים יחדיו תשתית רעיונית למושא המחקר"בהתהוות

ניתוח של התוכן הטקסטואלי  – הפרסומת, למתודה המחקרית

והאמצעים הלשוניים המבטאים אותו, והתייחסות לאמצעים 

ם בפרסומת, וכן להקשרים היסטוריים ויזואליים המשולבי

תרבותיים: "הספר מתאר את הרטוריקה של הפרסומת -וחברתיים

הישראלית ]...[ מנתח אותה ורואה בפרסומת, כמו במוצרי תרבות 

 (. 14נוספים, מעין מראה לחברה" )עמ' 

בעה, הפרסומת המופיעה בעיתונות היומית מעצם ט  

נו בעבר(, מסבה את תשומת ליבנו למידע נקודתי, נחשפים )או לפחות נחשפכולנו שאליה 

התבוננות  – מזמן התבוננות מקפת יותר דבר המפרסםנכון לרגע אחד, ליום אחד, אך 

בתהליך ממושך, בתופעה, באמצעות כלים סינכרוניים ודיאכרוניים גם יחד. לכל אורכו 

ת ואם אם בציטוט של הטקסטים בפרסומו –דוגמאות של פרסומות מופיעות בספר 

באמצעות שיבוץ מודעות הפרסומת עצמן. שיבוצים אלה לא רק מהווים דוגמאות מצוינות 

 לדיון האקדמי אלא הם אתנחתות מהנות בקריאה. 

בין שפע למחאה: העשורים "ו "ימי התום: פרסומות בעשור הראשון"הפרקים 

ליכים , המשרטטים את השינויים ברטוריקה של הפרסומת בהקשר ישיר לתה"האחרונים

, היסטוריים, מדגימים באופן מאלף את התמורות התרבותיות שחוותה החברה הישראלית
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לחברה שבה האינדיבידואל ומימוש צרכיו  ,מחברה המושתתת על ערכים קולקטיביים

ניצבים במרכז. בעשור הראשון הפרסומות כללו בעיקר תוכן מידעי המנוסח ברובו בלשון 

 רבים. 

לים יהערכים לרכישת המוצרים נמצא שימוש באוצר מבמסגרת מערך ההסברים ו
טיפוסי הקשור לתקופה ]...[ והיו קשורים עם ערכים של התחדשות אמיתית, חיסכון 

)עמ'  .אמיתי לטווח רחוק ולמטרות חשובות, אריכות ימים של המוצרים ועממיות
49 ) 

עולם של  הלכידות החברתית וערכי השיתוף והשוויון שרווחו בימים ההם עיצבו גם
 ( 53)עמ'  .עממיות, מוצרים לכל שדרות העם ללא הבדל מעמד או הכנסה

 בשונה מכך, בעשורים האחרונים 

אפשר להבחין בשתי דרכים בולטות שהפרסומאים נוקטים ]...[ דרך אחת מלמדת על 
פניית הפרסומאים לרגשות הלקוחות, תוך ניצול נטיות אנושיות הרווחות כיום, כגון 

שתייך לשכבת העילית, להרוויח כסף רב ובקלות, למצות כל רגע לשם השאיפה לה
הנאה ואף להתהדר בכך. ]...[ דרך נוספת ]...[ הפרסומאים מרבים לחזר אחר 
לקוחותיהם, להחמיא להם ולרצות אותם כדי לעודדם לקנות מוצרים. ]...[ הפרסומת 

פיטליזם בת ימינו מטפחת את יצירת הצורך וההנאה ושותפה בהתפתחות הק
 (60-59 )עמ' .הצרכני

אך יחד עם תרבות השפע המעודדת צרכנות ומקדשת נהנתנות, העשור האחרון הביא 

 שזאבי מקדישה לה סעיף נפרד. , מחאת האוהלים, לפתחנו את המחאה החברתית

. כלכלנים, אנשי 2011עולם הפרסום הושפע מהרוח החדשה שהחלה נושבת בקיץ 
ת קבעו במסגרות רבות שהמחאה החברתית הכניסה פרסום בכירים ואנשי תקשור

רוח חדשה ושינתה, ולו לזמן מה את כללי המשחק של עולם הפרסום והשיווק. ]...[ 
המסר הבולט ביותר למכירת מוצרים שהוצב במרכז הפרסומת הוא בעל זיקה 
למחאה, והוא מצביע על הצורך להוזלת מחירים והתחשבות באזרח הקטן. ]...[ 

יוקרה וצריכה ללא גבולות ]...[ החלו לפנות מקום גם לערכים של חיסכון  ערכים כמו
 (70-67 והוגנות צרכנית. )עמ'

. זאבי סוקרת את "מלחמה ופרסום: הפטריוטיזם כמקדם מכירות"מעניין במיוחד הוא הפרק 

הפרסומות שליוו את מלחמות ישראל וממחישה באמצעותן את התמורות בשיח הציבורי 

המלחמה, קורבנותיה, תפקוד הדרג הפוליטי כמו גם בנושא הדימוי של החייל סביב מטרות 

או של צה"ל בעיני הציבור. בהכללה גסה ניתן לומר שתמורות אלה הן מעין "מקרה פרטי" 

של השינויים מ"ימי התום" לעשורים האחרונים ומחברה פטריוטית בעלת ערכים 

ת זאת, בחברה הישראלית, ובמיוחד קולקטיביים, לחברה שבה ערכים אלה נסדקו. למרו

 : תות מלחמה, פטריוטיזם הוא 'ערך מֹוכר'יבע
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בישראל, הפטריוטיזם מסמל זיקה מיוחדת של הפרטים לעם ולארץ ]...[ לכך יש 
להוסיף את הקשר ההדוק בין פטריוטיזם לבין יחסי הקרבה, ההערכה והאהדה של 

 ( 76)עמ'  .רבים מתושבי ישראל לצה"ל כגוף ולחייליו

 למרות כי  בהתייחסה לפרסומות במלחמת ששת הימים מציינת זאבי

תבגרו דורות שהשאיפה לשלום ולתום עידן המלחמות היא אתוס שעליו גדלו וה
]...[ הקריאה לשלום כמעט אינה נשמעת בפרסומות ואינה  רבים בחברה הישראלית

 (95)עמ'  .מהווה ערך המגויס למכירת מוצרים

לוות גם את שאר מלחמות ישראל מלמד שלמעט מקרים בודדים, העיון בפרסומות המ

 הבחנה זו נכונה בדרך כלל גם לגביהן. 

דונים בספר הם: לשון הפרסומת: תקינות לשונית, סלנג ולעז, ינושאים נוספים הנ

משמעות והומור; סיסמת הפרסומת; הפרסומת והמסורת היהודית; -שעשועי לשון, דו

ומות על גבי מכוניות ובנושא מכוניות. ככלל, כל אחד פרסומות במגזר החרדי; פרס

דונו יתים חזרה על עקרונות ותכנים שנימנושאים אלה עומד כיחידה עצמאית ולכן יש לע

 בפרקים הקודמים. 

 במבוא לספר מגדירה זאבי מה הם 'ערכים מוכרים': 

במקרים רבים הפרסומאים שואבים את המסרים שהם מעצבים כדי למכור לנו את 
המוצרים על בסיס הערכים והאמונות הרווחים בחברה שבה הן נוצרו. את אלה אני 
אני מכנה 'ערכים מוכרים'. 'משפחה', למשל, היא ערך מוכר, ]...[, 'עממיות', ]...[ 

 (14)עמ'  .'יוקרתיות'

פי קריטריונים של -היה נעשה על דבר המפרסםלדעתי, טוב היה אילו ארגון כל התכנים ב

, כשהם שלובים 'ערכים מוכרים'אותם  –תוכן  חברתיות ושל קטגוריות-טוריותתמורות היס

 זה בזה, כפי שנעשה באשר לפטריוטיות או לתכנים מן המסורת היהודית.     

אפשר להניח שהפרסומת "לא רק משקפת את הערכים בחברה, אלא גם משפיעה על 

ה המחקרית שרואה ( אך זאבי נשענת על הסבר14החברה ומעצבת את ערכיה" )עמ' 

בפרסומת בעיקר מכשיר חברתי משמר ומחזק נורמות קיימות בחברה. כלומר, הלכה 

למעשה זאבי אינה מתייחסת לכוחה של הפרסומת בעיצוב ערכים, והרי גם מתן ביטוי 

לתופעה קיימת, עשוי להפוך תופעה שולית למרכזית ואף לתת לגיטימציה לתופעה שהיא 

 אולי שלילית. 

היא ההשוואה בין פרסומת  דבר המפרסםספת שעולה בעקבות הקריאה בסוגיה נו

מנות. סוגיה זו עולה ומנותית וההקבלה בין עולם הפרסום לעולם האוליצירה ספרותית א

"הפרסום הוא צורת  –מנם רק במרומז, אך המוטו המצטט את דבריו של מרשל מקלוהן וא

נוספות ברוח זו, כמו "בכתיבת האמנות הגדולה ביותר של המאה העשרים", ואמירות 



( או הדיון 171הסיסמה יש גם מופע של יסודות פואטיים, האופייניים לכתיבת שירה" )עמ' 

בחריזה לסוגיה בפרסומת, דורשים לדעתי הבחנה חדה וברורה בין שני העולמות, שתהום 

תיות משתרעת ביניהם. ניתן וראוי לקרוא את דבריו של מקלוהן גם בעין הבוחנת בביקור

 מנותי וש"התרבות" שלה היא תרבות הצריכה.  ואת התקופה שבה הפרסום שקול למעשה א

הוא הזדמנות מהנה ומשכילה להתבונן בתהליכים חברתיים  דבר המפרסםלסיכום, 

ותרבותיים שחווה החברה הישראלית באמצעות פרסומות. כוחו של הספר רב בחיבור בין 

בין לשון, חברה ותקשורת. השאלות שהוא עורר בי  האקדמי ליומיומי ובמפגש שהוא יוצר

 כקוראת היו אף הן בבחינת 'מתנה'.

 

 

 

 


