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  נגד פרסומת בטלוויזיה 

  .1975דצמבר  שהוקדש לטלוויזיה ב7'  מסן בגיליומושגפורסם ב

השנים "נות הששים וסימלו יותר מכל דבר אחר את  שרסומת בגל הקל החלו עם פרוסשידורי הפ

. יכים לנפחהש עדיין אנו ממךא, הכיפורים- יום שניפחנו ואשר אכן פקעה במלחמתהבועהאת , "השמנות

 ךכ. השידור-וזאת גם מפי מנהל רשות, פרסומת גם בטלוויזיה ומעים על כוונות להנהיג שידורישו עתה אנ

: הפרסומת ברדיו- בזמנם להנהגת שידורי"קול ישראל "ישאנ נתנוש זכורה ההנמקה. זעקשהגיעה העת להי

 זו היתה שאכן, ואנו נתבקשנו להאמין, ישראליות יון אחד של לירותלחסר היה אז לתקציב הרדיו מי

 מכיסינו אל האוצר –מיליונים רבים זרמו מאז בארץ . דולתמי הבעיה וכי המיליון הזה יפתור אותה אחת

בוקר וערב טפטפו לנו . ך לאין ערוך מה שזרם אל אוזנינו עלה על כך א–ומשם אל כיסים שונים ומשונים 

כי חיינו אינם חיים אם לא נקנה  – בלוויית המנגינות השדופות ביותר שאפשר להעלות על הדעת –לאוזן 

בקיצור . מעמד אלה ואלה חיים עם סממני- ואם לא נפגין אורחך וכךראה כאם לא נֵ , אחר ואמוצר זה 

. ומה לא, אכלנו, תינוש, נצצנו; קנינו ככל שיכולנו ומעבר לזה:  והדבר הצליח להפליא,שטפו לנו את המוח

  . ל ממילא בכסף לא שלנוווהכ,  וצרחךשל צרופיתחנו כלכלה .  ואנו צרכנו–ידורים צרחו שה

מנם אנו והא: ואשאל. כי זה גורם מדרבן בתחרות,  כי כלכלה מודרנית אינה יכולה בלי פרסומתיאמרו לי

אם ? לירידת מחירים, ולו פעם אחת, האם הביאה אצלנו תחרות בריאה בין מפעלים? באמת משק תחרותי

 מאיכות טובה וממחיר  פרסומת טובה יותרךאין ל. בשיפורים, בהוזלה, יתחרו המפעלים בייעול, תחרות

גבולותיה . למשל,  היפניםךכ- בו מצליחים כלש, האפשר של שניהם- משילוב קרוב ככלובעיקר, זול

חייב , וקלש לחדור  שהמבק, מוצר חדש: של הפרסומת אינם כה קשים להגדרה, המשקיים, םהרציונאליי

הצגה זו דייה . פני המוצרים הישנים- כדי להודיעם את יתרונותיו על,להיות מוצג בפני קהל הצרכנים

, צרכנות הקיימת ממילא בעיתונות-מעין פינת, ךידי מסירת מידע ענייני במסגרת מיוחדת לכ-שתיעשה על

ולא על סיסמאות הפונות אל היצר ולא אל , כשהדגש על ביקורת טיב ועל מידע אמיתי, לטפח  ישואותה 

 היה עוד לסבול הוצאה שולית ראפש,  המיסים הם עניין שולי במשקבהש היינו חברה אילו. ההיגיון

בזבוז , בו שיעור המס הוא הגבוה בעולםש קבמש ךא. פעל ועסק זאת להכרעתו של כל מאירולהשרסומת לפ

  . חשבון כל אחד מאיתנו- זה נעשה ישירות על

יש לפחות להבחין היטב בין זו , צעיהואם חלום אוטופי הוא לחסל או לצמצם את הפרסומת בכל אמ 

הקורא בעיתון בורר לו בזמנו הוא את אשר הוא רוצה : שאלה של זמן ובחירה. הנדפסת לבין זו המשודרת

נכון כי הכפתור הסוגר תמיד . כאן הזמן הוא של המדיום: ידורהשהמצב שונה בתכלית במדיום . לקרוא

כן -דר ועל גם המַש זאת יודע. בויים לזמן שלוש משפתחנו את המכשיר אנו, ע הדברים מטבךא. לרשותנו

מעשית כופים עלינו אז לראות גם את שלא , כלומר. ל הצפייהש יאשהפרסומת ברגעי  ישבץ את שידורי

ד  אינטרסנטי המיועידור שגם כפיית: יחד- שתי רעות גםלש שילובאפוא יש כאן . רצינו ולא התכוונו לראות

, החזק והאפקטיבי בכולם, הכופה עצמו על זמננו החופשי וגם מסירת אמצעי נוסף, לשטוף את מוחנו

  . להרחבת השתוללות הצריכה

 בשמירת ךל רשות השידור את שידורי הפרסומת עם הצור"קשר מנכ, בדבריו בראיון לאחד העיתונים 

נסתו באה מן האגרה שמשלם ציבור שהכ, רשות זו היא גוף ציבורי, אכן. העצמאות של רשות השידור
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 ותשבר, עהלא במאה ולא בד, ידור תהיה תלויהשה כי אסור שרשות, אין ספק. הצופים והמאזינים

. פרט לפרסומת,  שמירה על עצמאותה בדרכים אחרותך אפשר לאזן את תקציבה תוך א.בשלטון, המבצעת

, המאה- ה אז תלויה באתנן של בעליהרשות תהי :עצמאות התלויה בפרסומת היא מופרכת מיסודה, שכן

והממכר   המקחכלש ךכ. ו בבתי כולנךאמנם לא בבית רשות השידור א,  גם בעלי הדעהךבעקיפין יהיו כש

חלקה של , כןש. הרחיפוכת השטויות ואנו גם נשלם את משל תשאנו נהיה המושאים :  על גבנוהשנעהזה 

. צרים זאת במחיר הגבוה יותר של המולםשנאנו ו,  ויגדלילךההוצאות של כל מפעל  הפרסומת בתקציב

היא , כן-על-יתר. רים עתה צמצומו מדבעלש, ירותיםשסגור והפרסומת שייכת בו לחלק ה  הוא מעגלקהמש

  . ירות לצרכן היא אפסיתששכן ההנאה מן הפרסומת כ, ירותיםשזיטי ביותר ברהחלק הפ

רותה להגדיל את שבאפ, ולחן הממשלהש  עלךמלהיסבצדק , השידור בגרעון ואינה רוצה-ותשראם שקעה  

מוח - טיפתש של וכנים לשלם בכסף מלא עבור מניעתה ישראל יהיו מבישמתוכי רבים , בטוחני. האגרה

אני , יתשאי. דוריםאני מציע להקים בהתנדבות ארגון למניעת פרסומת בשי,  אחרתךואם אין דר. מסחרית

ראל המעוניין במניעת המגפה ש יבישמתוודי שאותו חלק , תמוכן לשלם אפילו לירה ליום כדי להבטיח זא

כיוון שציבור הצופים והמאזינים הוא הצרכן . הזו יהיה מוכן לממן זאת בהתנדבות כדי לפתור את הבעיה

יו ל ולא להטיל אוי להתחשב גם בו ולשאול את פיומן הרא,  של השידורים ולא האובייקט שלהםךהמתחנ

 אם המדינה .ואם יקבלו תהיה זו רק עדות לטמטומו, יסתייג ממנו, שוב עליו הקטן דבר שאם יחךמן המס

השידור יכולה לתרום יותר מכל גורם -רשות, מערכות- של עצירת הידרדרות ושידודךנמצאת עתה בתהלי

   .יכולה וגם חייבת, אחר

 


