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 תקציר

עיצוב  .הישראלית הכתובה בשני העשורים האחרוניםהמחקר שלהלן בוחן שימוש בהומור בפרסומת 

הפרסומת ומסריה מתבסס על נורמות וערכים מרכזיים רווחים של קהל היעד בתקופות שונות 

מכאן שהפרסומת מֹוכרת יותר מאשר (. 0222, למיש; 0202, זאבי; 0222, וימן)ובסיטואציות שונות 

; 0202, זאבי)דומיננטיים בחיי חברה כלשהי יש בכוחה לשקף שינויים ולהסביר תחומים , מוצרים

0991,Jhally .) היותו תופעה אוניברסלית הוא שלמרות הנחה העומדת  הומורבבסיס השאיפה לפענח

בסיס היווצרותו הוא . יהבחרדותיה ואמונותב, בחייה נוגעו ,נוצק לתוך דפוסי החברה שבה הוא נולד

   ;0229, סובר)גניטיביות של הנמען לפתרו המאתגר את היכולות הקו, פער בין הצפוי למצוי

3102;Sover,  (Berger, 2013; Davies,  2012  ; הפתרון מסב לנמען הנאה וסיפוק ועשוי להתקשר

מטרת המחקר לבחון סימנים לשוניים וחזותיים בפרסומת היוצרים הומור . אצלו עם רכישת המוצר

 זכה עדיין לבדיקה מקיפהלא  זה תחום  .שלו והפונקציות אנר הפרסומת'זתיאור כלי ההומור בלשם 

 . בישראל

 

 מבוא

המחקר שלהלן בוחן שימוש בשפת ההומור בפרסומת הישראלית הכתובה משנות התשעים עד ימינו על 

, הוא בוחן את מידת השימוש באמצעים אלה. משמעות ואניגמטיות-דו, שעשועי לשון: סגנונותיו השונים

  .יות של השימוש בהםועומד על הפונקצ, את אופיים

מנהגים ומשמעויות שבאמצעותם קהילות חברתיות , אמונות, מערכת של סמלים-הפרסומת היא רב

היא מתבססת על נורמות וערכים  (. Williamson,1981, 13; 0222, למיש)מגדירות ומבטאות את עצמן 

; b0229 0202, זאבי; 0222, וימן)מרכזיים רווחים של קהל היעד בתקופות שונות ובסיטואציות שונות 

יש בכוחה לשקף  –מכאן שהפרסומת מֹוכרת יותר מאשר מוצרים ושירותים (. 0222, למיש; א"תשנ, ניר

 (. Jhally, 0991)שינויים ולהסביר תחומים דומיננטיים בחיי חברה כלשהי 

 החברה הישראלית עברהששינויים ן אחת מנקודות הציון המלמדות על תחילת שנות התשעים ה

החל משנות . שקדמו לה והיא שונה מהחברה שהייתה בשניםכלכלית -תרבותית-מבחינה חברתית

חלו בתוך כך  ; ( 062-006 ,סופר) עברה שינויים מרחיקי לכתוזו מהפכת התקשורת  החלה גםהתשעים 

   (.0999, רם; 0202, זאבי)בעולם הפרסום גם שינויים 

                                                           
מרצה בחוג לתקשורת במכללה האקדמית ;  מכללה אקדמית לחינוך –באורנים  ראש החוג ללשון עברית, ר עירית זאבי"ד  .1

החברה , הרטוריקה של הפרסומת, תרבות וחברה, לשון, הלשון העברית בת זמננו: תחומי המחקר וההוראה .עמק יזרעאל
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הומור על אף היותו תופעה שהנחה העומדת " הצוחק האדם"בבסיס השאיפה לפענח את סודו של    

בתובנות הבסיסיות של חיי  נוגע הומור. הוא נוצק לתוך דפוסי החברה שבה הוא נולד ,אוניברסלית

במסגרת , במהלך השנים. בחרדות של בני אותה חברהובאידיאולוגיות ביחסי כוח , באמונות ,היומיום

המשותף לכולן הוא . המנסות להבין ולהסביר הומור מהודיסציפלינות שונות התגבשו מספר גישות 

כשמדובר בהומור בכלל ובהומור . כר והצפוי לבין המצויהלימה בין המּו-שבסיסו של ההומור הוא אי

הפער הזה מאתגר את היכולות , חזותי בפרסומות-בתוך כך גם בהומור מילולי, מילולי בפרט

 ,Berger;0229, סובר; 10-12, הורניק וליברמן) אי הלימההקוגניטיביות של הנמען שאמור לפתור אותה 

2013 ; Bergson; 1975; Davies, 2012; ; Mindess, 1971; Moreall, 1983; koestler; 1964;    

Schopenhauer, 1966 .) היכולת לפתור את אי ההלימה היא תוצאה של פעילות קוגניטיבית יוצאת דופן

 .(0200וקוטלר  שלום ;0226, שיפמן; 0229, סובר)ורעננות מחשבתית  שמעוררת בנמען תחושה של חידוש

 .      הפתרון מסב הנאה וסיפוק ועשוי להתקשר אצל הנמען עם רכישת המוצר

מעלה את הצורך לחקור בעיון מדי יום ביומו  החשיפה הרבה והבלתי פוסקת של הפרט לפרסומת

. בתקופות שונות ובהקשרים שונים, בט שונותמעמיק מאפיינים של תופעה תקשורתית זו מנקודות מ

חזותיים היוצרים -הנחת היסוד של המחקר היא שבאמצעות התבוננות בסימנים לשוניים ולשוניים

ועל התפתחות  ללמוד על דרכים ליצירת הומורהומור בפרסומות במשך שני העשורים האחרונים ניתן 

מטרת המחקר היא אפוא  .( ;0226Zeevi, 2009 ,למיש; 0202, זאבי)עולם הפרסום ועל החברה בישראל 

בפרסומת הישראלית המודפסת חזותיים היוצרים הומור -סימנים לשוניים וסימנים לשונייםבחינת 

כלי ההומור המרכזיים שבהם נוקטים משרדי ובכלל לשם הבנת כלי ההומור  בשני העשורים האחרונים

נוחם בכלל ובפרסומת בפרט כמו גם השימוש חזותיים פע-מחקר העוסק בהיבטים לשוניים. הפרסום

המחקר ; לא זכה עדיין לבדיקה מקיפהבטכניקות הומור בפרסומות בישראל הינו מצומצם ביותר ו

 .  שלהלן מהווה אפוא תרומה חשובה בתחום זה

 

 סקירת ספרות

  מקומן של פרסומות במרחב הציבורי

, היומיומי, חלק בלתי נפרד מהנוף התרבותי מהווהוהיא , הפרסומת המסחרית נפוצה בחברה המודרנית

הדיאלוג בין הפרסומת לחברה הוא סוגיה מרכזית במחקר הפרסומות בארץ . זמננושל החברה בת 

( מעתה ואילך מוצרים)שונים ובשירותים פוטנציאליים להשתמש במוצרים  צרכניםכדי לשכנע  .ובעולם

; 0202, זאבי)ת מקובלות ורווחות בציבור הפרסומאים מתבססים במקרים רבים על דעות ועל תדמיו

כתולדה (.   Jhally, 1995, Schudson, 1981, 1984,  6;First & Avraham, 2009, 17-13; 0202, לוי

לזהות אמונות , בתקופה נתונהכלשהי הדיאלוג הזה מחקר פרסומות מאפשר לתאר חברה של 

למוד וכך ל, הערכיות החלות ב-ות חברתיותללמוד על תמור, המקובלות בציבור ותפיסות עולם מרכזיות

, הפרסומת משתמשת במציאות הקיימת לצרכיה אם כי(. 0202, לוי; 0222, וימן)מה מאפיין אותה 

והפרסומאים מזהים את מערכת הערכים והאמונות של הפרטים בחברה ואת שאיפותיהם כדי למכור 

ם הדומיננטיים הרווחים בתקופות מחקרים מראים שהם אינם מתייחסים לכל הערכי, את המוצרים

 ;Dickinson, 2005)" מכירתית"השונות באותה מידה אלא בעיקר לאלה שהם בעלי אוריינטציה 

Goldman, 1987; Vestergard & Schroder, 1985;) .יש חוקרים הסבורים שאין לייחס לה , כלומר

 . (0222, למיש) שיקוף המציאות באופן מדויק
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לפי תיאוריות  .דרך דיון ביחסי השליטה הקיימים בחברהגם יכול שלא לעבור דיון בפרסומת אינו ב

, אמונות. האידאולוגיה היא מכשיר שליטה המשרת את הקבוצות הדומיננטיות, מרקסיסטיות-ניאו

השקפה ביקורתית על הסדר החברתי ,  לדבריהם ,ערכים ותפיסות עולם המיוצרים בתרבות מֹונעים

, (Gramsci, 1971)מכשיר שליטה מוסברת גם באמצעות תיאוריית ההגמוניה תפיסת התרבות כ. הקיים

גרמשי . הדנה בהשרשת אידאולוגיות הגמוניות דרך מנגנונים תרבותיים בחברה ובהם אמצעי התקשורת

להשלטה גלויה וסמויה של האידאולוגיה הדומיננטית על ידי  מרכזיסבור שהתקשורת היא מנגנון ( שם)

נתפסת כמנגנון המפיץ מסרים בהתאם , לפי גישה זו, תעשיית הפרסומת. ברהקבוצות חזקות בח

משתמשים בחומרים המהווים חלק מחיי היומיום  שהפרסומאיםלאידאולוגיה מסוימת מפני 

סמל הנושא משמעות אפוא מהווה  כל פרסומת. ם את המסרים בפרסומתובאמצעותם הם בוני

ונמצאת , של תקופות שונות מבחינה אידאולוגית הפרסומת נוצרת על רקע. אידאולוגית כלשהי

ולכן מוצגים , המטרה העיקרית של הפרסומת היא למכור, עם זאת. באינטראקציה עם מצבים אלה

הנטייה היא להציג את המקובל והרווח ולסנן ולפלוט מה שעשוי לעורר . גבולות ברורים של סמלים אלה

; 0222, למיש)בוצה רחבה ומתאימה למכנה משותף רחב הכוונה לבנות תמונת עולם הפונה לק; התנגדות

 (.Wernick, 1991; 0222, מגן רוזנברג-בר

 

 רקע כללי –תרבותי בתקופה הנדונה -ההקשר החברתי

כלכליים -חברתיים-מתום העשור הראשון ועד ימינו עברה החברה הישראלית שינויים תרבותיים

, מגויסת, הייתה צנועהבישראל תה נבנשהחברה  בשני העשורים הראשונים. מרחיקי לכת

בשנות (. 02-0 ,0991, עזריהו; 0999, אייזנשטדט)ומשאביה הכספיים היו מוגבלים , קולקטיביסטית

החל בשנות . ישראל הצטרפה לקבוצת המדינות המתועשות בעולםו השבעים החלה צמיחה כלכלית

מגמה . תעשייתי-מפותח פוסטכבר הגדירה אותו כמשק  הישראליהתשעים התפלגות המועסקים במשק 

על מוצרי היסוד מן השנים : כללית זו באה לידי ביטוי גם בעלייה בצריכה הפרטית לנפש ובשינוי ֶהרכבה

עם השנים הלך , זאת ועוד. מוצרי נוחות ונהנתנותעם השנים ובמיוחד משנות התשעים הראשונות נוספו 

בניסוח כוללני אפשר לתאר . ור הישראליוגדל מגוון המוצרים ושפע מוצרים דומים מוצעים לציב

 .פרטית-ציבורית לכלכלה עסקית-שינויים אלה כמעבר של החברה הישראלית מכלכלה ממשלתית

אינדיבידואליזם "התפתח בישראל ובד בבד החל ל ,חברתיים-את הפערים הכלכלייםהגבירו אלה  מגמות

הליכים שתוארו פירקו את הלכידות ה. ללא קשר לאינטרסים הלאומיים ולצורכי הקולקטיב" נהנתני

, פירסט ואברהם; 0226, למיש; 0999, ליבס; 0202, זאבי)בנרטיבים אחרים  ההחליפו אותוהלאומית 

 (. 0999, רם; 0226

חלק מן בהיותה ישראל חוותה גם תמורות , חברתיים הייחודיים לה-נוסף על התהליכים הכלכליים

החלה לנוע והחברה הישראלית , עם השנים הלכו והתרבו" לילהיות ישרא"הדפוסים של . הכפר הגלובלי

, חילוניים-דתיים, ותיקים-עולים, ספרדים-אשכנזים, ערבים-כגון יהודים, בין קצוות מנוגדיםבאחרונה 

פלסטיני -בגלל הסלמת הסכסוך הישראלימוחרפים  יש להדגיש שתהליכים אלה . עניים-עשירים

שסעים חברתיים אלה יוצרים חברה מרובת קונפליקטים . שראלבי המתמשך והתחזקות הימין הפוליטי

, משנות השבעים כברעל אפשר לומר שישראל נעה -במבט (.0222, סמוחה; 02-9, 0992, הורוביץ וליסק)

-שהיא בראש ובראשונה תהליך כלכלי, בין מגמת הגלובליזציה, ביתר שאת משנות התשעיםאך 

מצד  הלאוםמצד אחד ואת  שוחקות את המדינההתי מגמות ש; תרבותיות-לבין מגמת הרב, טכנולוגי

בעת מלחמה ומצוקה ערכים , למרות הנאמר למעלה(. 0999, רם; 0222, נוסק ואדוני) אחר

 (Zeevi, 2009; 0200, זאבי; 0226, עמוס-טל ובן-בר)לשוב וטים קולקטיביסטים ופטריוטים נ
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לאחר עשרים , בתחילת שנות התשעים. גם בדפוסי תקשורת ההמונים חלה בישראל מהפכה של ממש

עברה ישראל לשידור באמצעות מערכת רב ערוצית שבה , וחמש שנות שידור של ערוץ יחיד וממלכתי

כחלק  .(001-006 ,סופר) שידור לווייני ושידורי כבלים, זכיינים פרטיים, רשות שנייה של טלוויזיה ורדיו

 ות פרסומת מסחרית שהייתה עבורם מסד כלכלימהליך זה החלו שידורים פרטיים הממומנים באמצע

הפרסומת הלכה והתחזקה החל משנות התשעים גם כתוצאה של שפע מוצרים דומים המתחרים ביניהם 

למהפכת התקשורת ולשינויים שעברה החברה בישראל בשני . על תשומת לב הציבור ותלויים בה

, זאבי)פרסומת בכל אמצעי התקשרות העשורים האחרונים השלכות רבות על אופייה ועל מעמדה של ה

a0229 ,0202 ;0999, וימן; 0222, למיש.) 

 

       ?םמה וצחוק הומור

עומדת הנחה בסיסית ולפיה הומור הוא מפתח " האדם הצוחק"בבסיס השאיפה לפענח את סודו של  

כולת לבטא הומור זו י Gervais, & Wilson, 2005; Raskin, 1985).  )ה צוקבוה היחיד מיוחד להבנת

 ,למעשה, זוהי; המגוחכים או האבסורדיים של החיים, המשעשעיםיוצאי הדופן ולתפוס את הצדדים 

בהשוואה מצחיקים שהפן המצחיק בהם ניכר היסודות את הלהביע ולהעריך , יכולת מנטאלית לחשוף

, נטלקטואליםההומור כולל היבטים אי. McGhee, 1971); 99-99, 0229, סובר)לידוע ולצפוי , כרלמּו

, התפתחות קוגניטיבית, גיל כגון , חברתיים ורגשיים הכרוכים זה בזה והבנתו תלויה במרכיבים מגוונים

ההנאה מהומור עשויה לבוא לידי . ושליטה בשפה רקע תרבותי, יכולת הנמקה לוגית ומופשטת, ידע

צחוק רם ומטלטל , חוק קלצוכלה במחיוך פנימי דרך חיוך גלוי החל ; ברצף של תגובות פיזיותביטוי 

התגובה למצבי ההומור מלווה תמיד בתחושה של הנאה שנובעת . הפיזי ושבו כל הגוף נוטל חלק בביטוי

, תמונה, משפט, מילה, זה מתבטא  בצלילכמצב . הנוצרת עקב מצב יוצא דופן" בעיה"מהיכולת לפתור 

אי  מצב זה יוצר . ודע ומכירי קולט אותםהשהאדם  השונה מהדרך באופןפעולה הנתפסים , חומר

יש לציין שמצב . לבין המתרחש בפועל המצופה במוחו של האדם, התאמה קוגניטיבית בין המצב הידוע

וייתכן שאדם אחר ,  בדרך זותופס אותו קולט אותו שאדם רק אם  ,יובן כחריג ומיוחדדופן ה וצאי

 .יתפוס אותו כמצב רגיל

ומצב יוצא דופן , מצב יוצא דופן שיכול להיתפס כקומי: דופןי יוצא יש שני סוגים של מצביםבאופן כללי 

והוא מתגונן , האדם הקולט את המצב החריג נוהג לצחוק אם המצב קומי. שיכול לעורר חרדה או פחד

השלב שבו צריך האדם לזהות ולהחליט לאילו . מעורר חרדה או מפחיד אותו, כאשר המצב מאיים עליו

 .תהליך הזיהוי מכונהיוצא הדופן  משני הסוגים שייך המצב

התנאי הראשון הוא  :הוא צריך לענות על שני תנאים בסיסיים זוהה כקומידופן יה יוצא מצבכדי ש

לא בדרך  פחד או חרדה, חשש בו לעורר שעלולים מרכיבים מכילמצב לא המבין בוודאות ש שהנמען

 את דרך היווצרותו מביןמיוחד הצב מהקולט את ה התנאי השני הוא שהאדם. ישירה ולא בדרך עקיפה

 את האדם זיהה לא עוד כל .זיהוי תהליךהמצב יוצא הדופן עובר  כלומר .שבגללה הוא נוצראת הסיבה ו

לאחר  .אצורה רגשית אנרגיה של הצטברות פירושו זהמסוג  מתח. במתח שרוי הוא הדופן יוצאהמצב 

 ,את האנרגיה האצורה בו באמצעות צחוקפעולת הזיהוי וההבנה שמדובר במצב קומי האדם משחרר 

הצחוק הוא הסימן החיצוני לסיומו של תהליך פנימי קוגניטיבי (. 0229, סובר) בדיחהבדומה להבנת 

הוא קצה התהליך המסמן שהאדם הבין שהמצב יוצא הדופן הנו קומי ,  ונפשי שמתרחש באדם הצוחק

 . וכך הוא  משיב לעצמו את השקט הנפשי

נשענים על מכשירי חלקם ו –עמיקים את הידע על ההומור והצחוק מ ם בחקר המוחשעוסקימחקרים 

ממחקרים אלו עולה שהומור וצחוק מתקשרים בעיקר לאזורים במוח המשויכים . דימות למיניהם
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הצחוק מבטא התייחסות משולבת , לכן. לחלק הקוגניטיבי אך גם לאזורים המשויכים לחלק הרגשי

ההוראה ִלצחוק ניתנת למערכת העצבים על ידי . הקוגניטיבי והרגשי, רבדיםלמצב יוצא הדופן בשני ה

הוא אחראי על מרכזים רבים . אזור קטן במוח המכונה לעיתים כמרכז הְדחק של המוח –הִהיּפֹוָתָלמּוס 

שמפעילה את , בין היתר על ויסות תהליכים מטבוליים בגוף ועל מערכת העצבים האוטונומית, חשובים

מורה ההיפותלמוס לבלוטת יותרת המוח להפריש אנדורפינים , בנוסף. הפיזיולוגיות בגוףהמערכות 

 (.Carpenter, 1922  ; 0926, קולדר; 0202, אשכנזי)תחושת ההנאה שמתלווה אל הצחוק לשגורמים 

 

 הומור צחוק וחברה

אדם הצוחק בראש וראשונה ביטוי קוגניטיבי אישי של מצבים הנתפסים אצל ה, כאמור, הומור הוא

והחברה היא , בכל מקום שבו חיים בני אדם נוצר הומור. אוניברסליתאנושית  תופעהכיוצאי דופן והוא 

נוצק לתוך דפוסי החברה שבה שבו מתקיים הומור הוא כל מקום ב. כר פורה להתפתחותו ולשימוש בו

אם . ת של בני אותה חברהביחסי כוח ובחרדו ,באידיאולוגיות, בתפיסות עולם, ונוגע באמונות נולדהוא 

 . ת בקרב החוקרים עדיין לא פוענח סוד זה עד תוםומקובל אלו תובנותכי 

את הקשר במסגרת דיסציפלינות שונות התגבשו מספר גישות המנסות להבין ולהסביר , במהלך השנים  

ור המסבירה את המושג הומ מרכזיותאחת התיאוריות ה. בין הומור לחברה ולבני האדם החיים בה

 אפלטון ביוון העתיקה על ידילראשונה  היא נהגתה. מכונה תיאוריית העליונותשלו לחברה  רוהקש

 ונמצאו חסידים רבים שהוסיפו לה גרסאות משלהם

   (.  ;Bain, 1885; Goldstein & McGhee 1972,  Lallo, 1949; Sully, 1904 ;0921, אפלטון)

כפי שהוא נתפס על ידי  ,המשבש את הסדר הנורמטיבי וביחס לזולת עליון חשהאדם  ,גישה זו לפי

כל מי שמשתתף  .מגבלותיו ואבורותו , טעותועל זולת לעג להצחוק יכול לבטא בנסיבות אלה . הצוחק

מעביר מסר ליתר חברי הקבוצה שהוא חושב כמוהם ודעתו על הגורם , בהיותו בחברה כשלהי, בצחוק

כל חריגה מגבולות אלו . בוצה את גבולות הנורמות שלההקבאמצעות הצחוק מגדירה . דומה –לצחוק 

 ,הקשורה לפרט ולחברה נוספתמרכזית  תיאוריה . הוא הסימן לחריגה מהנורמהויכולה לעורר צחוק 

טען וקנט הגה לראשונה תיאוריה זו . גורסת שאחד התפקידים המרכזיים של הצחוק הוא לפרוק מתח

קיבלה חיזוקים מחוקרים  גישה זו(. Kant, 1942)לא כלום שהצחוק נובע מציפייה מתוחה שנסתיימה ב

וכל עודף אנרגיה אמור  ,שלכל ביטוי של רגש יש תגובה שרירית גרסרבים נוספים כגון ספנסר ש

הומור  ,פרוידלגישתו של  . Spencer, 1868))אחת הדרכים  הוא הצחוק  –להשתחרר בדרך כלשהי 

מזככת ומיטיבה  האפשרות לפרוק מתחים ,לדבריו. ומינייםתוקפניים , מסייע לשחרור לחצים רגשיים

כאשר צוחקים בחברה חברי הקבוצה פורקים מתח  (.  (Freud, 1976את מצבו הפיזי והנפשי של האדם

בכל מפגש חברתי ובמיוחד במפגשים בין אנשים שההיכרות ביניהם כמעט . כל אחד לעצמו וכולם יחד

ת יש משתתף הדואג לספר בדיחה או להעיר הערה מצחיקה פעמים רבו,  מועטה או לא קיימת כלל

  (.19-12, 0229, סובר)כך המתח בין חברי הקבוצה מתפוגג ; שכתוצאה ממנה כולם צוחקים

גם לתיאוריה זו (. Incongruity) "ההלימה-אי" מכונה ,ולקשר שלה לחברה גישה אחרת לפענוח ההומור

מזהה אי התאמה בין הציפיות שלו  נמעןזו היא שכאשר אולם הטענה הבסיסית בגישה  ,גרסאות שונות

ככל שהפער גדול יותר כך , יתר על כן.  שיכול לגרום לו לצחוק נוצר מצבלבין התרחשות במציאות 

 Buet, 1943; Hazlitt, 1818; Spencer, 1868; Spotts ) 02-09, 0229, סובר)הצחוק יהיה עצמתי יותר 

et al.,1997). מהווה מקור , כמה על כך שאי ההלימה משותפת לכל חברי הקבוצהגם בסוגיה זו הס

, וזאת כיוון שההסכמה הרחבה על כך שהגורם המצחיק מנוגד למקובל, לסיפוק בקרב כל חבר בקבוצה
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ך בתיאור של שלושת "בתנכבר שההסבר הראשון לתיאוריה זו נמצא  ראוי לציין .לנורמה החברתית

הצחוק  הואצחוקה של שרה . אשתו תלד על אף גילה המופלג מודיעים לאברהם כי שרהההשליחים 

ותצחק שרה " :לבין גילה ומצבה הפיזיהאלוהית בין ההבטחה  הלימההראשון המוסבר על בסיס אי ה

  (.טו-ט' בראשית יח" )האף אמנם אלד ואני זקנתי, בקרבה לאמור

 :יות המרכזיות בחקר ההומורלשלוש הגישות הדיסציפלינר ,למעשה, תיאוריית אי ההלימה מתייחסת  

 םעל סוגיותיה עוסקת בטקסטים ההומוריסטיים עצמםהיא . ת והקוגניטיביתהסוציולוגי ,תהפסיכולוגי

המתקיים  יוצא דופןתיאוריה זו הולמת ניתוח הומור המופיע בפרסומות ובבסיסו עומד מפגש . השונות

שלו הוא " טכני"הבסיס ה, לשון אחר .םובין מישורים לשונים וחזותיי שוניםלשוניים בין מישורים 

  הומור או יצירת סיטואציה משעשעת. או בין המוכר והידוע המופיע בפרסומת פער בין הצפוי למצויה

מעצם היכולת להעביר לאחרים תפיסה של קשרים בלתי שגרתיים בין תופעות בפרסומת  מיםמתקיי

- 020, 0993 ,96-29 ,0990 ,זיו)צחוק יוך  או בחויגיבו עליהם ב יוצאי הדופןשונות כך שיחושו בקשרים 

  (.0200, וקוטלר שלום; 0226, שיפמן; 022

 

 פרסומות והומור 

ולמעשה ניתן לראות שטכניקות השימוש , השימוש בהומור בפרסומות חוצה גבולות של מדיה ותרבות

קומיים הנוגעים יש להן גם מאפיינים מ, עם זאת. בהומור בפרסומות הרווחות ברחבי העולם דומות

 בפרסוםהומור שימוש  בה .Chol, & (Dana 1993)לתרבות הספציפית שממנה צמחו ואליה הן מיועדות 

ת לצורך הפניי וכמובן למוצר ערך תולהקנ ,ו של הצרכןבמוח המפורסם המוצראת   יעהטבל כוונתו

 ,Chattopadhyay & Basu, 1990; Eisend, 2009 Skalski)  מוצרלרכישת ה ותותשומת הלב שתוביל א

Tamborini & Glazer, 2009 ; Tamborini, Glazer, and Smith, 2009;(Kellaris & Cline, 2007 . 

השימוש : הקשר בין הומור בפרסומת לבין הנטייה לרכוש מוצר או שירות פועל לרוב בדרך של התניה

ותו לפתור אותה באופן שמאלצת א ((Incongruityאי התאמה תחושה של אצל הקולט בהומור יוצר  

.  מעצם פתרון הבעיה הנאה וסיפוק גם, הפתרון יוצר אצל הלקוח מלבד הטבעה של המוצר. מידי

והיא זו שיכולה לעודד אותו , לבין המוצר, תחושת אותו עונג, המוען מקשר בין תחושת הסיפוק, בהמשך

עשויה להתעורר בקרבו , יותבמקר, גם כאשר הוא נתקל במוצר בפועל,  יתרה מכך. בבוא העת לרכשו

בין הצפוי למצוי " התנגשות"מה, ההומור הטמון בפרסומות הנובע מהפער. אותה תחושה חיובית ונעימה

בני גורם בלתי שגרתי ש שכל פייוצר סוג של הפתעה או הפרה של המקובל  וזו מטביעה עצמה במוח כ

והוא , רעננותולתחושה של חידוש  םתור, מפגש יוצא דופן זה .זמןזוכרים אותו לאורך ונתקלים בו  אדם

,Khan & Khan,  29-96, 0990 , זיו; 0200, זאבי)  ואל רכישתואל המוצר באופן חיובי עשוי להתקשר 

;Hyman, 2010 man &p, LipSummerfelt; 2013 .) 

ה הפרסומת אמר, בימים עברו לרוב. הומור לא היווה אמצעי מרכזי בעיצוב מודעות הפרסומת בעבר  

בתיאור המוצר ובסיבות הגיוניות , בעיקר, בדיוק ובפשטות את המסר שרצתה להעביר והתרכזה

, הפרסומאים מתמודדים עם תחרות חזקה בין מוצרים דומיםהחל משנות התשעים , כאמור. לרכישתו

תולדה של גישה זו  . ועליהם לעצב את הפרסומת כך שתמשוך את תשומת לב הנמענים בכל דרך אפשרית

 ( a0229 ,0202 ,0200, זאבי)שימוש בהומור ובאניגמטיות בפרסומת ויה להוות כר פורה לעש
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 המחקר  שאלות

היוצרים הומור בפרסומת  חזותיים-ומילויים סימנים מילולייםשאלות המחקר עוסקות בניתוח 

 :כלהלן הישראלית החילוניתטיבם ומתוך כך גם על החברה כדי ללמוד על  0200-0992הכתובה בשנים  

חזותיים בפרסומת לשם יצירת אפקט של -לשונייםלשוניים ובאיזו מידה נעשה שימוש בסימנים  .0

 ?ועד ימינו משנות התשעיםהומור  

  ?בתקופה הנדונהבפרסומת הומור מה מאפיין את הדרכים ליצירת  .0

 ?האמצעים יוצרי ההומור על החברה הישראלית מניתוחמה ניתן ללמוד  .6

 

  המחקר שיטת

-הגישה התרבותית. סמיוטי-פרשני-המחקר העיקרית שננקטת ַבמחקר היא ניתוח תרבותישיטת 

בהווי ובמציאות של החברה שבה היא , פרשנית מתבוננת בפרסומת כטקסט המבטא את הנעשה בתרבות

, שבו הם מפוענחיםֶהקשר טקסטים מקבלים את משמעותם בשההיא  ההנחת היסוד של .מיוצרת

ההיבט הסמיוטי של הניתוח  .(22-31 ,0226, ליבס)וצה התרבותית שהגיע ממנה ושהפרשן מייצג את הקב

, לניתוח הרטוריקה של דימויים חזותיים( Barthes, 1977a, 1977b)מסתמך על השיטה של בארת 

לבין הדימוי ( על משמעויותיו התרבותיות)הכוללת התייחסות לפעולת הגומלין בין הטקסט הכתוב 

דימויים התכנים של הרכיבים שנבחרו וגם ה נבחנולאור זאת (. יו התרבותיותעל משמעויות)החזותי 

 .  והוראתם

ת ובבסיסו של המחקר עומד. המסר הלשוני על שימושיו השונים סביב הדימוי או בתוכו נבחן ,ןמו ככ  

ות נורמהסטייה מכמו גם ה הלשון מציעהשמתוך אפשרויות  מודעת שסגנון הוא בחירה ותההנח

קיימת הלימה בין האמצעים הלשוניים שבחרו המוענים מקרב אמצעים אחרים ש ניתן לומר. תהמקובלו

, 0992 ,שחר-בן)סגנוני של הפרסומות -שעמדו לרשותם בתקופות השונות לבין מטרתם בעיצוב הלשוני

כשחוקרים לשון של טקסט כלשהו חשוב להתייחס ללשון הסטנדרט של (. 66-62 ,ן"תש, פרוכטמן; 62

עברית כתובה , כלומר, ה ושל התרבות שבה הוא נכתב שאינה מסומנת כלפי מעלה או כלפי מטההתקופ

יחסית ללשון הסטנדרט וסמניה גם  נבחנהלשון הפרסומת , אם כן(. 01-6, 0222, שלזינגר)בינונית 

  .האופייניים

 

 מדגםה

לל עיתונים הפונים הקורפוס כו. עד ימינו משנות התשעיםהעיתונות הישראלית קורפוס המחקר הוא 

ידיעות  ,מעריב, הארץ: לקהלים שונים בזרם הציוני המרכזי והם הנפוצים ביותר בתקופות הנחקרות

פירסט ; 0202, זאבי)ואלה עיתונים הנפוצים ביותר בתקופה זו , וישראל היום מצאתו ועד ימינואחרונות 

בכל שנה נבחרו בכל אחת . כולכל שנה היא אש, הפרסומות נדגמו דגימת אשכולות(. 0226, ואברהם

כמו כן נבחנו . ובתוכם בוצעה שוב דגימה אקראית של יומיים, מהשנים שבועיים בשיטה אקראית

כ "בסה. מעוררי מתח וחרדה" מצבים מיוחדים"פרסומות בתקופת מלחמות ישראל בשל היותם 

: ל אחת מהמלחמותתחילת פרוץ כופרסומות מ מכל עשור 122)פרסומות  0012המאמר מציג מדגם בן 

במאמר זה מובאות רק דוגמאות (. שבועיים לאחר סיומןמלחמת המפרץ ובמלחמת לבנון השנייה ו

 .  מייצגות של מגמות רווחות או רווחות מאוד בלשון הפרסומת
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 תחבולות הומור בפרסומות :ממצאים ודיון

הקשרים אולם Djafarova, 2008)' ) רבות ומגוונותשונות  הומוריסטיותבסוגות הומור דרכי יצירת 

לשון  . החזותיים-והלשוניים, בסימנים הלשונייםמתבטאים הומור היוצרים בתוך מודעת הפרסומת 

הומור : דרכים עיקריות שתיהפרסומת נוצר ב מודעתכאמצעי רטורי ב בהומוראופן כללי שימוש ב ,אחר

הנוצר באמצעות קשרים  ומורה ;עצמו הומור זה  בא לידי ביטוי רק בטקסט הכתוב, שכולו לשוני

שנות התשעים בבפרסומת רווחים  בין הפן החזותי לטקסטקשרים ה. מסוימים בין הפן החזותי לטקסט

במקרים רבים להיותן של תורמים  הם(. a0229 ,0202 ,0200, זאבי)נות האלפיים החל משוביתר שאת 

  (. 0922, סוןלפי המינוח של יאקוב)אניגמטיות ופואטיות , הפרסומות יצירתיות

 

 הומור לשוני

 ככל. המדוברת השפה התפתחות של פונקציה הוא ,בכלל ההומור של אינטגרלי חלק הואהומור לשוני 

 ניתן לומר שהיכולת. תרחבעשוי לה ההומור של הפעולה כר כךרבות  מיליםו עשירהשפה  רוכש שאדם

 ; Brône, 2006 0999 ,בונו-דה) מחשבתית יצירתיות על ללמד כדי בה יש מילולי הומור להפיק

Koestler, 1964 .) 

: שלושת האמצעים הבאיםאמצעות בבעיקר מתבצע לשוני ההומור שההפרסומות עולה מניתוח 

מילים בדרכים ב"  משחק"השימוש ב .סטייה מצירופים כבוליםומשמעות מכוונת -דו, לשון נופל על לשון

להסב את תשומת הלב של הנמען אל המוצר תם שמטרשונות כבסיס ליצירת הומור הוא אחד האמצעים 

 .(Leigh, 1994; Phillips & McQuarrie, 2002; 0200, זאבי)פרסומת בהמוצע לו 

 

 נופל על לשון  לשון

-לפנינו תופעה לשונית .שימוש במילים הדומות בצלילן ושונות בהוראתן הוא "לשון נופל על לשון"

הפן המשעשע שלו מּוכר לציבור הרחב . לפי צלילי העיצוריםסוג של משחק מילים הבנוי  מעין, מצלולית

, זנדבק) ועוד "דל דגן בגןיגנן ג", "שרה שרה שיר שמח"כמו , המקובלים בקרב ילדיםגם משעשועי לשון 

יש בכוחו  ;ומפגש מפתיע בין שני מרכיביםמשחק משעשע מעין המצלול בפרסומת יוצר . (001-006, 06

במוחו של  טובדרך זו להיקל ,הנוגעים לציבור הרחבנושא  או ואציה מיוחדתסיטבין ו מוצרה לקשר בין

 :הנה שתי דוגמאות. הנמען

מוצג דימוי קריקטוריסטי  של , אחת מרשתות הסופרמרקטים הגדולים ,"מגה בעיר"בפרסומת של 

 ף"במעואל תשקיעו ": כסופרמנית ולצידה כותרת שבה היא ממליצה יפית. גכרת הפרסומאית המּו

 (. 00.00.0229, ידיעות אחרונות)" ...בשמן ובאורז, בעוףתשקיעו 

ף הוא שוק של מכשירים עתידיים ופיננסיים שנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל "שוק המעו

חלק מהציבור הרחב חווה לא פעם הפסדים  ,עם זאת. אופן יעילבלנהל השקעות פיננסיות  ואביב ומטרת

ף לא כל כך בטוחה ובשונה "שההשקעה במעומזת לכך ורמת שלפנינו ייתכן שהפרסו. וג זהסה מעבהשק

 .ידיתומניבה תשואה מ עה בעוף יציבהקשממנה הה

בתקופת מלחמת המפרץ עצמה את בחרה לפרסם " שם לין" המכונהחברת פרסום בדוגמה שלפנינו 

  (.2.0.0990,  הארץ" )סאדאם נפלת בעסק ּבּוש: "באמצעות הכותרת הבאה

פרץ הייתה הפעם הראשונה מאז מלחמת העצמאות שבה חוותה החברה הישראלית איום מלחמת המ  

המשק היה משותק בחלקו וחברות מסחריות חיפשו דרכים  .שה כל כך על האוכלוסייה האזרחיתק

ובדרך זו להוציא את המשק משיתוקו את התושבים לצרוך מוצרים לבניית אסטרטגיות שיעודדו 
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הינו בראש וראשונה מענה לצרכים , רות היותו תופעה אנושית אוניברסאליתלמ הומור ,כאמור. הכלכלי

חרדות גם ו אידאולוגיות, בכל חברה הוא מתעצב לאור אמונותו ;חברתיים לוקאליים, אישיים

שימוש בהומור הייתה אחת הדרכים שנקטו  .והפחתת פחדמתחים אמצעי לשחרור משמש ו מודחקות

 .(0200, זאבי) הפרסומאים ליישום עקרונות אלה

מעשה , עניין רע)" ישעסק ּב"שבצירוף הכבול " ישּב"משחק מילים בין  הפרסומאי יצרבפרסומת הנדונה   

עמד בראש קואליציה של שלושים וארבע  שּוּב. דאזשמו של הנשיא האמריקני  שּוּב' גורגלבין ( שנכשל

, זאבי) "סדר העולמי חדש"הפגין היה נחוש להביס את השליט העירקי סדאם חוסיין ובכך לומדינות 

הישראלי  הצרכן ולכן על , נכשל אפוא במפגש מול הנשיא האמריקאי ,לפי דבר המפרסם ,סדאם. (0200

הנה . להניע את הכלכלה הישראליתכך לרכוש מוצרים ו, לחזור לשגרה מהר ככל שניתן ,להתעודד

 :צילוםדוגמה בה

 

 

 

 

 משמעות מכוונת בטקסט -דו

מבע , צירוף, כגון מילה, יא תופעה לשונית המשקפת מצב שבו ניתן לפרש יחידה לשוניתמשמעות ה-דו

מצבים אלו נוצרים כתוצאה של תופעות . משפט או כל מבע תקשורתי בשתי דרכים או יותר, לשוני

, שלום וקוטלר; א"תשנ, ניר; 0200, זאבי)תחביר , מורפולוגיה, כמו פונולוגיה ,השוניםלשון ה מישוריב

 אופניםה  בארבעתיכול להיווצר בעיקר בפרסומת הומור לשוני מסוג זה מן הממצאים עולה ש(. 0200

 :ובכולם הוא עונה על העיקרון של פער בין המצוי לידוע הבאים

 

   שתי משמעויותב מופע אחד של המילה המתפרש – עברית שימוש בלקסמה פוליסמית .א

דהיינו משמעות האחת היא בלשון התקנית והאחרת , לעיתים מבוסס הומור מסוג זה על עירוב משלבים

 :למשל .בלשון הסלנגהיא 

 B1קח סטארקטק ! תקלוט מבצע? לא מתאים לך להתחייב" :נכתב בבולטות לטלפון ניידבפרסומת 

, ידיעות אחרונות" )אין דמי מנוי יש שליטה מלאה בהוצאות אין התחייבות :ותתחיל לקלוט]...[ 

1.0.0222  .) 

 מהדהדתהיא ו "תבין", "תשמע"האחד בלשון הסלנג במשמעות : משחקת כאן תפקיד כפול "טתקלו"  

 .קליטת שיחות באמצעות טלפון נייד חדש" רגילה"המשמעות את ה גם

 

  מציין את שם החברהמופע אחד של המילה  – עברית שימוש בלקסמה פוליסמית .ב

" רגילה"ה, במשמעות המילונית תמשמש תוהאחר –בדרך זו  משמעות אחת מיוצגת על ידי שם החברה 

 :לדוגמה. או בלשון הסלנג
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כ של "כותרת ראשית בפרסומת לתיקים ולתיקים מיוחדים עבור מסכות האב ,בעת מלחמת לב המפרץ

 (.62.0.0990, ידיעות אחרונות" )עד שסדאם יחטוף את הפליק האחרון: "היא,  flicחברת 

, יוכה במשמעות, יחטוף פליקכחלק מהמבע , לשון הסלנגהאחד ב: משחקת כאן תפקיד כפול" פליק"  

, כלומר יוכה, "יחטוף את הפליק"שבשונה מסדאם שמרמזת לכך הפרסומת . שם החברההיא והאחרת 

 ". (flic) פליק"את התיקים של חברת "( לחטוף)"הנמענים מוזמנים לרכוש 

 

 עברית-לועזיתשל מגוונים או שילובים  לועזית שימוש בלקסמה פוליסמית         . ג

מילה לועזית שיש לה , משמעות כפולהבבלעז מופע של מילה משמעות כפולה יכולה להיווצר באמצעות 

  .במשמעות של עיר בירה ועוד, (בהנגנת מלרע)ובירה ( בהנגנת מלעיל)למשל בירה , גם משמעות עברית

 :הנה שתי דוגמאות

  (.00.02.0222, ידיעות אחרונות)   have a GOOD TIME: הכותרת היא  Timeבפרסומת לסיגריות 

האיחול בלעז מהדהד . לבילוי בנעימים, כאיחול להנאה have a good  time המפרסם משתמש בצירוף 

עשוי לגרום הנאה  Timeמצד אחד ומצד אחר מרמז שעישון סיגריות מתוצרת   Timeאת שם החברה 

 .  למעשן

לך  MA  BA: "ראשית הבאההפותחת בכותרת  סיטה הפתוחהלימודים באוניברפרסומת המעודדת 

באוניברסיטה הפתוחה אפשר לבנות תכנית " :בהמשכה בכותרת משנית ובגוף הפרסומת ."ללמוד

ידיעות ) "לימודי מוסמך]...[ תואר שני  ]...[ תואר ראשון בוגר אוניברסיטה ]...[ לימודים מותאמת 

 . (2.0.0222, אחרונות

שימוש מתוחכם בכתיב לועזי שעיצוריו מצד אחד מייצגים את שמות התארים ומצד אחר הכותרת עושה   

  .בלשון הסלנג" מה בא לך"הצירוף הכבול את  עברי  בתעתיקהם יוצרים 

על השימוש גם שתי דוגמאות אלה מלמדות שבפנייה לנמען והמשעשע ראוי לציין שבנוסף לפן המתוחכם   

ו מאפשרת למוען להתקרב אל הנמען המורגל לעשות שימוש בלעז טכניקה ז. בפרסומת הקייםבלעז 

וזוכה לביקורת  ,חלופות הולמות בעבריתלו גם כשיש באחרונה בסיטואציות אישיות ותקשורתיות רבות 

 (. ח"תשס, ג"תשמ, רודריג-שוורצוולד; 0226, ואברהם טפירס, a0229 ,0200, זאבי)על כך לא מעטה 

 

 של עיצוריםאו תוספת  הסרהשל  "משחק"מצעות משמעות בא-דו        . ד

קונים ! שתאהבו צעים(ב)משני : "היא BOSCHכותרת ראשית של פרסומת למכונת כביסה מתוצרת 

  (.00.0.0222, הארץ) "מצעיםסטים של  0מקבלים  BOSCH מכונת כביסה

א מאפשרת ו והיהשמטתו עיצורמשחק לשוני של תוספת  באמצעותכאן  יתכפולה נבנהמשמעות ה  

אסטרטגיה זו  של פנייה . למפרסם להדגיש במקרה זה את הכדאיות של קניית המוצר בשל קבלת שי

רווחת מאוד באחרונה והיא חלק מהחיזור הבלתי פוסק  מתנות לנמענים ובאמצעות מבצעים והענקת

; 0222, שלמי; b0229 ,0202, זאבי) אחרי הנמענים הפוטנציאליים, בשם בעלי העסקים, של המפרסמים

0226.)  

 

 הומור כיוצרתיה מצירופים כבולים יסט

כל צירוף  .מילים הנוטות להופיע ביחד ובסדר קבוע דהיינו , יש מספר רב של צירופים כבולים בכל שפה

מרכיבים בבדרכים שונות סוטה פוגע השימוש ה. לסוגיהם בסיס לשימושים סוטים יכול להוותכבול 

שינוי סדר , הכנסתו של הצירוף הכבול להקשר שאינו הולם אותו;  של הצירוף הכבול מסוימים
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אמצעי פואטי המפנה  היאהתחבולה של סטייה מצירוף כבול  .ועוד נטיעת צירוף בתוך צירוף, האיברים

כל  .מהסטייה עצמהואת תשומת הלב למבע עצמו ועשויה לגרום לקורא הנאה מעצם החידוד הלשוני 

, זאבי) רכי פרסומות כיוון שפער הרמות מושך את תשומת לב הקוראסוג של חוסר התאמה מתאים לצו

מצירופים כבולים , באופן כללי נמצאו בפרסומות סטיות מאמרות ופתגמים (.0926, טורי ומרגלית ;0221

הנה דוגמאות . מצירופים המרמזים לסוגיות מיניות ומפזמונים פופולריים, הקשורים להווי החיים בארץ

 : אלה שונים כבולים לסטייה מצירופים

להצמיד : בפרסומת של בנק הפועלים ללקוחות הנמנים עם הבנקאות הפרטית נכתב בכותרת הראשית

 (. 06.2.0220, הארץ) (הראשונה)או להצמיד זאת השאלה 

להשקיע הצמיד את הכסף למדד או הציע ללקוח הבנק להשאלה אם לאת , למעשה, מעלהכותרת זו   

להיות או לא להיות זאת " מהצירוף הכבול סוגיה זו באמצעות סטייה  היא מציגה. באפיק אחר

, מאת ויליאם שייקספיר, "המלט"המחזה מתוך  To be or not to be – that is the question "השאלה

צירוף כבול זה נהיה שגור . באחד מרגעי השיא של המחזהאת המונולוג הידוע שבו נושא המלט 

 .א מוצג בגרסתו הסוטה הקשורה להצעת הבנקבסיטואציות רבות וכאן הו

טל ברודי דימוי של שחקן הכדורסל בעבר נראה  לקרנות נאמנות של הבנקשל בנק הפועלים בפרסומת 

 (.06.00.0990, אחרונות ידיעות" )בגדול. המפה על אתה תשקיע אם: "מוצג המבע הראשיתובכותרת 

נולד ש "שארים במפה לא רק בספורט כי אם בכל דבראנחנו במפה ונ" :הצירוף הכבולצירוף זה סוטה מ  

יליד , מפורסם שחקן כדור סל , טל ברודיהוא יוצר הצירוף . ישראלבוהתרבות ספורט המתוך הווי חיי 

השתלב בחברה הישראלית  ברודי. מכבי תל אביבהצטרף לשורותיה של וארצות הברית שעלה לישראל 

יין מהווה סמל הן להצטיינות בספורט והן לפטריוטיות וזכה סיפור חייו היווה ועד; ובספורט הישראלי

הוא , מכבי תל אביבקבוצת אחד מרגעי השיא בקריירה הספורטיבית שלו ושל . לסיקור תקשורתי נרחב

שזיכה את מכבי תל אביב ניצחון  , מוסקווה. א.ק.ס.על קבוצת הכדורסל הרוסית צ הקבוצהשל ניצחון ה

 מובסיוו; "ד מול גולייתידו"הוצג בתקשורת כקרב  הניצחון. אירופהכנציגת ישראל בתואר אלופת 

אנחנו במפה ונשארים במפה לא רק בספורט כי אם בכל ": הצהיר טל ברודי בעברית במבטא אמריקאי

הפרסומת הסוטה  .דבריו אלה הפכו עם השנים לצירוף כבול שהוא נחלת כלל הציבור בישראל. "דבר

 .בבנק ההשקעה אל מוסבתן באמצעות דימוי השחק מהמקור

 61בני ": ובהמשכה  !"הגיל כן קובע: "כותרת מאירת עיניים מוצגת AIGפרסומת של חברת הביטוח ב

 .(01.0.0999,  מעריב) "ומעלה מעכשיו תוכלו לחסוך מאות שקלים בשנה בביטוח ישיר לרכב

 זוג בני של מין נות בחייבשיחות חולין ובבדיחות הד הרווח הכבול כותרת הפרסומת סוטה מהצירוף  

 היתר בין מתייחס רבים גברים של הגוף דימוי". קובע כן הגודל" :הגברי המין איבר בדימוי ובמיוחד

לבדיחות וללעג  נושא המהווה זו סוגיה . מדי קטן שלהם המין שאיבר ולחשש ורבים המין איבר לגודל

  .את משיכת תשומת הלב של הנמעניםבפרסומת הנדונה משרתת ו

, אחרונות ידיעות) ..."שתישאר שעיר לנצח: "של תכשיר המחזק את השיער היאראשית כותרת 

09.0.0222). 

חובר על ידי בוב הפזמון . "צעיר לנצח"המפורסם בפזמון הכבול המופיע צירוף המסטייה  מבע זה מהווה  

]...[ על כל סולם  שתטפס": יד והולחן על ידי רמי קלנשטייןתורגם לעברית על ידי יאיר לפ, דילן

נוצרת על מהצירוף הכבול הסטייה  .והוא נמנה עם הפזמונים הפופולריים בישראל "שתישאר צעיר לנצח

ולכן כדאי לו שאדם צעיר ראוי שיהי בעל שיער גם על כך מרמזת ומשחק מילים בין שעיר וצעיר ידי 

  .להשתמש במכשיר המוצע לו בפרסומת
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 חזותי-יהומור לשונ

; המדוברת השפה את המציא שהאדם לפני קודם רבות שנים נוצר הוויזואלי שההומור היא ההנחה

לקלוט  מקדימה היכולת ותתינוק בקרב. תינוקות בהתנהגות למצוא ניתן הזאת להנחה מובהקת דוגמה

ההומור הוויזואלי קליט  .(0200, סובר)חודשים  במספר המילולי קליטת ההומור את וויזואלי הומור

 ,בונו-דה) ות שפתיות ואינטלקטואליות גבוהותדורש יכולהה יותר מאשר ההומור המילולי וקל לתפיס

0999 ;;2006  ,Brône ;Koestler, 1964) . 

 

 ההולכת וגוברתכחלק מהתחרות , הממצאים מלמדים שבשנות התשעים וביתר שאת בשנות האלפיים

 הבונה הומור על סמךאסטרטגיה להשתמש בנוטים הפרסומאים   ,בין מוצרים רבים הדומים זה לזה

ולִעתים קרובות הוא מתוחכם , הדיאלוג בין הטקסט לתמונה מגוון .המילולי לוויזואלימפגש בין הפן 

קשרים משעשעים בין  על ידימשמעות -אפקט של דוהוא בא לידי ביטוי באמצעות יצירת . בלתי צפויאף ו

מאמץ  אניגמטיים ודורשים מהנמען לעיתים קשרים אלה הם  .הצילום או הטקסט לבין האיור

את המוח לפענח את המשמעות הטמונה  הומור מסוג זה מאתגר, לשון אחר .כדי לפענחםאינטלקטואלי 

קשרים קשה לתאר את כל האופנים ליצירת . בפרסומת ולזהות את המשמעות שאליה התכוון המוען

 : להלן הקשרים. (b0229, 0221, אביז) עיקריים אופנים ארבעהאך אפשר לציין באופן כללי , מסוג זה

 

 ידי תמונה -המחשת המסומן של אחד היסודות הלשוניים המרכזיים שבפרסומת על .א

, מילהידי -המיוצגת על( הדנוטטיבית)את המשמעות הבסיסית  התמונה מראהבאסטרטגיה מסוג זה 

 :למשל. המופיעים בפרסומת משפט, מבע לשוני, צירוף

? בגלל הסיכונים בעסקיםעוד קמטים ": פותחת בכותרת "אילנות בטוחה"פרסומת של חברת השקעות 

 (. 0.9.0220, הארץ)" פתרון שלוקח ממך את הדאגות]...[ אילנות בטוחה מציגה 

 דאגה המודגשת במיוחד על ידי ארשת פניו מביעה, לא צעיר, דימוי של גברמוצג מופיע בדוגמה שלפנינו   

בסיטואציות שונות שגרמו לו הפסד של דאגה שמקורה  התולדג כמוצכל קמט במצח . הקמטים שבמצחו

הנמען אמור להסיק שחברת אילנות בטוחה  בדרך זו . זינוק מחירי הנפט, כגון קריסת מניות, כספי

 :הנה הדוגמה המצולמת.  ותסיר דאגה מליבם ות מסוג זהבסוגיולכל הנמענים תסייע לו 
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והתמונה ממחישה את  ,מלשון הסלנג ם מדי פעםמדי פע, הטקסט מעביר משמעות אחת. ב

 . המשמעות האחרת

 ידי המילה-המיוצגת על( הדנוטטיבית)את המשמעות הבסיסית , למעשה, התמונה מראהבאסטרטגיה זו 

משמעות -לעיתים מבנים אלה כוללים גם דו. האחרת, נוספתהמשמעות ה הטקסט אתאו הצירוף ו

  :דוגמהל. (b0229, זאבי) בשנים האחרונות רסומתבפ רווחנהיה זה  אמצעי. בטקסט עצמו

: הכותרת מחת לתמונה היא, בבנק הפועלים תיקי השקעותחברה המנהלת , "פעילים"בפרסומת של 

 (.00.3.0222, מעריב) "לא כל אחד יודע לבחור את התיק שמתאים לו"

-כלי תיקת בידה לבושה שמלת ערב מהודרת האוחז, קומה-אישה גבוהת דימוי של  מוצגבתמונה   

כוונת המפרסם . אינו הולם את הופעתה האלגנטיתהתיק ; המיועד לעבודות תחזוקת הבית, עבודה

לא כל לקוח יכול  כך  ,לבחור את התיק המתאים לה ודעתכפי שהאישה המוצגת לא ילהצביע על כך ש

המפרסם יוצר . פ"ולכן עליו להיוועץ בבנקאי של בנה ,הולם את צרכיוהלבחור את תיק ההשקעות 

הנה . ואת האחרת בטקסט ממחיש את אחת המשמעיות בתמונהו" תיק"ל" תיק"המשחק הכפול  בין 

  :הדוגמה המצולמת
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 . או חלקו באמצעות איור או צילום ((Idiomניב מימוש של הומור המבוסס על . ג

חלקי או מלא של ניב לאמצעים החזותיים הוא מימוש  טיפוס נוסף של קשר בין האמצעים הלשוניים

Idiom))  מוגדר מבחינה סמנטית כצירוף כבול ניב. באמצעות איור או צילוםהמופיע בטקסט ,

למשל (. 0926, טורי ומרגלית)שהמשמעות שלו אינה פונקציה צירופית של המשמעויות של כל מרכיביו 

ההומור ". הקשיב היטב"משמש בהשאלה ל( ת משפךאפרכסת היא צור) "עשה אוזנו כאפרכסת"הניב 

לשון . אפרכסת וכדומה, איור של אוזןכלומר , למרכיביו והחזרתבאמצעות מימוש האידיום מתבטא ב

בדרך  .המרכיבות את האידיום( או יותר)ציור המסומן על ידי אחת מהמילים , למעשה, האיור הוא, אחר

את המשמעות  "מציירת"יא ה ;כבולהצירוף את הי התמונה מממשת באופן חזותי מלא או חלקזו 

,           0221, זאבי) שלו( אידיומטית)המילולית של מרכיבי הצירוף אך לא את המשמעות המטפורית 

 :     למשל. (602-602

בראש פרסומת לגבינות לקראת חג השבועות מוצגים שלושה כובעים שונים של אופים המממשים באופן 

בהמשך . "עושה מה שבראש שלובשבועות כל אחד ": רת הכתובה מתחתיהםחזותי חלק מהכות

המרמזים על שלוש הצעות לנמענים , מוצגים שלושה מארזים שונים של חומרים להכנת עוגת גבינה

התמונה במקרה זה מציגה מימוש (. 02.1.0226, ידיעות אחרונות)כל אחד לפי בחירתו  –להכנת העוגה 

 :הנה הדוגמה המצולמת .גנסלבלשון ה צירוףהחלקי של 
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האחד , קשר בין שדות סמנטיים שוניםת באמצעות הצגת ואניגמטי המבוסס על הומור. ד

 .שואל והאחר מושאל

והתמונה , השייך לתחום סמנטי אחד, החומר המילולי מציע לנמען מוצרמסוג זה באסטרטגיה 

בדומה )שני העולמות מצוי יסוד משותף בין . תחום סמנטי אחר, שבפרסומת מתארת עולם תוכן מושאל

תפקיד התמונה להתרחק מהמשמעות הראשונית של המוצר ולהציג בפני הנמען מעין חידה  .(למטאפורה

 :למשל. (b0229, זאבי) שעליו לפתור

עץ ננסי עציץ ובו דימוי של בתמונה מוצג . "לרכב טיפול מסור": היא כותרת של פרסומת לטיפול ברכב

ומסביב פזורות מספר , על הרצפה מונחים מספריים. לאחר שגנן מקצועי טיפל בונראה הגזום כהלכה 

  (.6.9.0222, ידיעות אחרונות)לאחר תספורת הנופלות לרצפה קבוצות עלים בדומה לקבוצות שיער 

שהוא עשוי לקבל אם  טיפול המסור ברכבלהמוען להקיש  של הצמח עלמעולם הטיפול הגנני המסור 

 :הנה הדוגמה המצולמת .בחברת אלבר ירכוש אותו 
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  סיכום

שפת ההומור על סגנונותיה השונים בפרסומת הישראלית הכתובה משנות התשעים דן בהנוכחי מחקר ה

את טיבם ואופיים של  של הפרסומת ומתאר חזותי-הלשוני והלשוניפן בוחן את ההמחקר . עד ימינו

ישה המחקרית הרואה בפרסומת ובעיצובה תוצר של המחקר מתבסס על הג .הומור היוצריםהאמצעים 

בחירה המושפעת מהנורמות ומהלכי רוח , בחירה מתוך סך האפשרויות שעמדו לרשותם של המפרסמים

 .(b0229 ,0202 ,0200, זאבי)ובעולם הפרסום  הרווחים בציבור

הפרסומת  ;רדיובתחילת שנות התשעים החל עידן חדש של שידורים מסחריים ופרטיים בטלוויזיה וב  

למהפכת התקשורת השלכות רבות על עיצובה של  .ך והתחזקלומעמדה השלהם  המסד הכלכלינהייתה 

בפרסומת המודפסת  כולל ואופייה בשנים האחרונות בכל אמצעי התקשורת מעמדה, הפרסומת

 (.0999, וימן; 0202, זאבי) בעיתונות

, חדשניתהולכת ונהיית יותר ויותר סומת פרשנות התשעים וביתר שאת מתחילת שנות האלפים הב  

ניתן לומר שהשילוב של מהפכת . ולעיתים חידתית מתוחכמת ,מורכבת ,שוברת נורמות, פורצת דרך

ך את הפבין  מוצרים רבים הדומים זה לזה מאידך גיסא  הולכת וגוברתתחרות והתקשורת מחד גיסא 

יתר . (0202, זאבי)בכל דרך אפשרית  ן ולשעשעאנר שכדי למשוך תשומת לב הוא חייב לעניי'לז הפרסומת

( שוקו ועוד, גבינות, יוגורט, מים מינרלים)של פרסומות שחלקן מפרסם מוצר דומה רב כה מגוון , על כן

מאלץ כל אחת מהחברות המפרסמות להיות ייחודית כדי לחדור את שכבת המגן במוחו של הנמען וכדי 

בסיס של שימוש הולך וגובר בשפת ההומור בפרסומות בשנים גורמים אלה הם ה. הוקליט הלהיות זכיר

 .אלה

דהיינו , פן המילוליבפרסומת הכתובה בקשרים שונים בהומור בא לידי ביטוי שהממצאים לימדו   

מגוונים אלה קשרים . ובקשרים אחרים שנוצרו בשילוב בין הפן המילולי לחזותי בטקסטים עצמם
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 ,Attardo ;א"תשנ, ניר) פער בן הצפוי למצוי בנייתעל ים נשענת יצרו הומור ולעיתים אף אניגמטיוש

(Hempelmann, & Di Maio, 2003.  

ליצור זיקה חיובית אל  מטרתוהשימוש שנעשה בו בפרסומות , ההומור מטבעו הינו מצרך מבוקש ומהנה  

ההבנה של , הפתרוןזיקה זו יכולה להיווצר באמצעות    (Edell & Burke, 1987).המוצר המפורסם

במוחו להתקשר לשוב אליו ועשוי הלנמען הנאה וסיפוק לגרום  ותפקיד  –  פתרון זה. "שורת המחץ"

תחושה של הפתרון אמור ליצור אצל הנמען , בנוסף .ורכישתלהוביל ל ובהמשך, בעת מפגש עם המוצר

  .רעננותו חידוש

על אחת המטרות החשובות של עונה הומור ואניגמטיות  שימוש באמצעים היוצריםהפונקציה של   

 מיקודה במוצר המוצע לו בפרסומת, בכל דרך אפשרית בו של הנמעןימשיכת תשומת ל: הפרסומת

ליצור תחושה של  מעוניינתימינו -הפרסומת בת, יתר על כן. לרכוש מוצרים אותו ובדרך זו לעודד

מטרה זו גם ור משרת שימוש בהומ, תקשורת לא פורמלית ויחס קרוב ואישי בין המפרסם לנמענים

סייע למלחמת המפרץ ההומור בפרסומת ניסה עת במצבים של פחד וחשש שנוצרו ב). b0229זאבי  )

 .ובתמרוץ הציבור לחזור לשגרה בהפגתו

העיתונים היומיים המובילים בישראל , וכאמור, דן בפרסומות מהעיתונות היומית המאמרכי עוד עיר נ  

כשהצורך למשוך את תשומת לב הקורא , בימינו. גני בפריסה ארציתמגיעים לקהל קוראים רחב והטרו

כל למובן להיות בהיר והמסר הפרסומי אמור  מצד אחד . מעין  אבסורדבשפת הפרסומת נוצר , התחזק

מצריך ואף  ייחודי ומיוחד, גם מתוחכםומצד אחר באופן אבסורדי עליו להיות  שכבות האוכלוסייה 

פנייה  ,לכולם שילובים מרתקים של פנייהט זו נראה שבאחרונה נוצרים מנקודת מב. מאמץ של פענוח

 ובבד בבד פנייה מתוחכמת שייתכן  "בגובה העיניים"דיבור תוך שימוש באל המכנה המשותף הנמוך 

  (.b0229 0202, 0221, זאבי) חלק מהנמענים ה שמדיר

 

 מקורות

, (עורך)סטמפלר ' ש: בתוך. החברה הישראליתתהליכים ומגמות בעיצובה של (. 0999)' נ' ש, אייזנשטדט

 .משרד הביטחון: אביב-תל(. 32-69' עמ) אנשים ומדינה החברה הישראלית

 . שוקן: ירושלים ותל אביב. כתבי אפלטון, בתוך. פילבוס(. 0921)אפלטון 

 .  פרינט סנטר: אור יהודה. הביוסמיוטיקה של חיי היומיום (.0202)' ז, אשכנזי

 .האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. הסגנון ולשון הספרות, הלשון: סגנון הסיפורת(. 0992)' ר ,שחר-בן

מבוא לניתוח המקרה : חברתית-פטריוטיזם כתופעה פסיכולוגית(. 0226)' עמוס א-ובן' ד ,טל-בר

(. 09-06'  עמ) פטריוטיזם אוהבים אותך מולדת, (עורכים)טל -בר' עמוס וד-בן' א: בתוך. הישראלי

 .דיונון: יבאב-תל

 השתקפות התמורות בערכי החברה הישראלית בשנות קיומה בפרסומת(. 0222)' מ, מגן רוזנברג-בר

 .אילן-אוניברסיטת בר, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי החברה .הכתובה בישראל

 . כינרת :תל אביב. יוצרת לחשיבה מדריך. (0999 )' א, בונו-דה

 .עם עובד, אביב-תל. חברה בעומס יתר –ישראל : מצוקות באוטופיה(. 0992)' מ, וליסק' ד, הורוביץ

 .האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. ניהול הפרסום(. 0993)' י וליברמן' הורניק י

 .026-99, 01, קשר. בישראל' תרבות הטלוויזיה'על : מדורת ההבלים(. 0999)' ג, וימן

 ,(6)מ, מגמות. שדירי הפרסומת הטלוויזיונית בישראלנשים וגברים בת: מגדר ופרסומת(. 0222)' ג, וימן

691-633  . 
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-אפיונים לשוניים: 0932-0969הרטוריקה של הפרסומת בעיתונות היומית הישראלית  (.0221)' ע, זאבי

האוניברסיטה העברית : ירושלים. עבודת דוקטור ,תרבותי-סגנוניים בפרסומת בהקשר חברתי

 . בירושלים

 .23-33, 69, קשר. פרסומת ופטריוטיזם במלחמת לבנון השנייה  –" מחבקים את הצפון(."a0229) 'ע, זאבי

 סגנוניים-אפיונים לשוניים: CO". "KITAN &לבין  "כיתן יצרני ההלבשה לעם'בין ."(b0229)' ע, זאבי

, העברית שפה חיה, (עורכים)' ג, שחר וטורי-בן' ר: בתוך. בפרסומות עבר והווה בעיתונות היומית

 .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. 069-009 'ך הכר

הרטוריקה של הפרסומת בעיתונות היומית הישראלית בעשור הראשון : 'אבדן הפשטות'(. 0202) 'ע, זאבי

 .000-96, 1, מסגרות מדיה. עיון השוואתי  –ובעשור הנוכחי 

ובמלחמת לבנון  על הרטוריקה של פרסומות במלחמת המפרץ: זהות ישראלית במלחמה. (0200) 'ע, זאבי

 . 91-32, 06, סוגיות חברתיות בישראל. השנייה

 .יחדיו: אביב-תל. פסיכולוגיה של ההומור(. 0990)' א, זיו

 .פפירוס: אביב-תל. הומור ואישיות (.0993)' א, זיו

 .כתר: ירושלים. מזה שיר(. 0220)' ש, זנדבק

 .009-99, 0:ד, הספרות. הכבולדרכי השימוש הסוטה בצירוף (.  0926)' א, ומרגלית' ג, טורי

 .091-026, 0:ב, הספרות. בלשנות ופואטיקה(. 0922)' ר, יאקובסון

. קולקטיביסטית-פרסומי הגרלות בישראל הסוציאליסטית": אתה זוכה המדינה זוכה"(. 0202)' מ, יול

 .09-3 ,02, תיות בישראלרסוגיות חב

 .92-99 ,01, קשר. מבנה השידורים ומבנה החברה(. 0999)' ת, ליבס

 .האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל (.'כרך א)תקשורת כתרבות (. 0226) 'ת, ליבס

: בתוך. הפרסומת כאשנב הצצה לחברה הישראלית –" אם אתה לא שם אתה לא קיים(."0222)' ד, למיש

 .,רמות: אביב-תל. 119-169 'עמ חברה במראה, (עורכת)הרצוג ' ח

-בר' עמוס וד-בן' א: בתוך: גילויי פטריוטיות בפרסומת הישראלית": בןלטוס כחול ל(. "0226)' ד, למיש

 .דיונון: אביב-תל(. 662-602' עמ) פטריוטיזם אוהבים אותך מולדת, (עורכים)טל 

הזהות הלאומית במבחן : ישראלים בכפר הלוקאלי ובכפר הגלובאלי(. 0222)' ח, ואדוני' ה, נוסק

 . 062-063, 61, קשר .קשורת הרב ערוציתתרבותיות בעידן הת-הגלובליזציה והרב

קוגוט ' ש, מורג' ש, גוטשטיין-גושן' מ: בתוך, הצריר הלשוני במשלב הפרסומת העברית, (א"תשנ)' ר, ניר

 .אקדמון :ירושלים. 011-061' עמ שי לחיים רבין, (עורכים)

 .  כרמל: ירושלים. בדרכו של האדם הצוחק, הומור(. 0229)' א, סובר

 . 01-01, 0, הומור מקוון. שפת ההומור המילולי(. 0200)' א, סובר

 .האוניברסיטה הפתוחה :תל אביב. תקשורת המונית בישראל (.0200)' א, סופר

? אי דמוקרטיה או דמוקרטיה אתנית, דמוקרטיה אזרחית: המשטר של מדינת ישראל(. 0222)' ס, סמוחה

 .362–131, (0)ב , סוציולוגיה ישראלית

: שבע -באר .0913-0969חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל , פולחני מדינה(. 0991) 'מ, עזריהו

 .גוריון-אוניברסיטת בן

הדימוי האמריקני בראי הפרסומת " לבי במזרח ואנוכי בסוף מזרח(. "0226)' א, ואברהם' ע, פירסט

-669' עמ) 'ך אכר –מקראה , תקשורת כתרבות, (עורכות)טלמון ' ליבס ומ' בתוך ת. הישראלית

 .האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל(. 632

 . רכס: אבן יהודה. עיוני סגנון ותחביר בספרות העברית –לשונה של ספרות (. ן"תש)' מ, פרוכטמן
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 .עם עובד: תל אביב. מוח האדם (.0926)' נ ,קולדר

 .061-99, (0)ב  ,סוציולוגיה ישראלית .ישראל בעידן העולמקומי: בין הנשק והמשק(. 0999)' א, רם

 .טז-כו, קונטרס ח, לד, לשוננו לעם? העברית בדור הבא(. ג"תשמ)' א, (רודריג)שורצולד 

השפה , (עורכות)אולשטיין ' נבו וע' נ: בתוך. זמננו-מגמות בעברית בת(. ח"תשס)' א, (רודריג)לד ושורצ

 . מאגנס: ירושלים(. נט-פב' עמ)העברית בעידן של הגלובליזציה 

         שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל: הפרחה והאמא הפולניה, הערס(. 0226. )ל, שיפמן

 .האוניברסיטה העברית ירושלים: ירושלים. חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה .0222-0939

: עשב -באר. מאפיינים סגנוניים בלשון העיתונות היומית הכתובה, לשונות העיתון (.0222)' י, שלזינגר

 .גוריון-אוניברסיטת בן

,    (עורכים)סובר ' זיו וא' א, בתוך. תיאוריה ומעשה-ההומור הלשוני(. 0200)' פ, וקוטלר' צ, שלום

             .023-016.  כרמל: ירושלים. תחומי בחקר ההומור-קובץ מאמרים רב –חשיבותה של אי רצינות 
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