
לאנשים נמאס מהפרסומת

לפני כשנה נעשה מחקר מעניין בארצות הברית. במחקר בדקו מה 
אנשים עושים כאשר באמצע תוכנית טלוויזיה יש פרסומת.

החוקרים מצאו שרוב האנשים הולכים לשירותים, אחרים עוברים 
לערוצים אחרים, ורק מעטים רואים את הפרסומת.

''לאנשים נמאס לראות פרסומת. הפרסומות חוזרות על עצמן ולא 
מעניינות אף אחד'', אומרים החוקרים.

הבעייה היא שהמנהלים של ערוצי הטלוויזיה מרוויחים כסף 
מהפרסומות. לכן, הם לא מוותרים עליהן.

הפתרון שהציעו מנהלי הערוצים הוא לעשות יותר פרסומות 
סמויות. זאת אומרת, פרסומות שהצופים לא מרגישים שהן 

פרסומות.
הפרסומות הן בעצם חלק מתוכנית הטלוויזיה או מהסרט. למשל, 
הצופים רואים בסרט דמות נוסעת במכונית מדגם מסויים או 

דמות שותה משקה מחברה מסויימת.
הצופים יזכרו את סוג המכונית או את סוג המשקה, וגם הם ירצו 

לקנות כזה.
בישראל כיום, אסור להשתמש בפרסומות סמויות, ולכן יש דקות 

ארוכות של פרסומות באמצע תוכניות טלוויזיה.
אולם, מומחים בטוחים שבעוד כמה שנים בעולם כולו, וגם 
בישראל, כבר לֹא יהיו פרסומות רגילות, אלא פרסומות סמויות 

בלבד.
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ִ ּפְרס ֹוֶמת ִ ׁשים ִנְמַאס ֵמַה ַלֲאָנ

ָ ּבְדק ּו ַמה  ֶ ּמְחָקר  ַ ּב ְ ּבִרית.  ְ ּבַאְרצ ֹות ַה ָ ׂשה ֶמְחָקר ְמַעְנֵין  ָ ׁשָנה ַנֲע ְ ּכ ִלְפֵני 
ִ ּפְרס ֹוֶמת. ְ ּבֶאְמַצע  ּת ֹוְכִנית ֶטֶלִויְזָיה ֵי ׁש  ֶ ׁשר  ַ ּכֲא ִ ׂשים  ִ ׁשים ע ֹו ֲאָנ

ֵ  ּׁשר ּוִתים, ֲאֵחִרים ע ֹוְבִרים  ִ ׁשים ה ֹוְלִכים ַל ֹרב ָהֲאָנ ֶ ׁש ַהח ֹוְקִרים ָמְצא ּו 
ִ ּפְרס ֹוֶמת. ִ ּטים ר ֹוִאים ֶאת ַה ַלֲער ּוִצים ֲאֵחִרים, ְוַרק ְמַע

ִ ּפְרס ֹומ ֹות ח ֹוְזר ֹות ַעל ַעְצָמן ְולֹא  ִ ּפְרס ֹוֶמת. ַה ִ ׁשים ִנְמַאס ִלְרא ֹות  ''ַלֲאָנ
ְמַעְנְינ ֹות ַאף ֶאָחד'', א ֹוְמִרים ַהח ֹוְקִרים.

ֶ ּכֶסף  ֶ ּטֶלִויְזָיה ַמְרִויִחים  ֶ ׁשל ֲער ּוֵצי ַה ְ ּמַנֲהִלים  ֶ ׁשַה ְ ּבָעָיה ִהיא  ַה
ְ ּתִרים ֲעֵליֶהן. ִ ּפְרס ֹומ ֹות. ָלֵכן, ֵהם לֹא ְמַו ֵמַה

ִ ּפְרס ֹומ ֹות  ִ ּציע ּו ְמַנֲהֵלי ָהֲער ּוִצים ה ּוא ַלֲע ׂש ֹות י ֹוֵתר  ֶ ׁשִה ִ ּפְתר ֹון  ַה
ֶ ׁשֵהן  ִ ׁשים  ִ ּגי ֶ ׁשַה ּצ ֹוִפים לֹא ַמְר ִ ּפְרס ֹומ ֹות  ְסמ ּוי ֹות. ֹזאת א ֹוֶמֶרת, 

ִ ּפְרס ֹומ ֹות.
ָ ׁשל,  ֶ ּסֶרט. ְלָמ ֶ ּטֶלִויְזָיה א ֹו ֵמַה ְ ּבֶעֶצם ֵחֶלק ִמ ּת ֹוְכִנית ַה ִ ּפְרס ֹומ ֹות ֵהן  ַה
ְ ּדמ ּות  ִ ּבְמכ ֹוִנית ִמֶ ּדֶגם ְמס ּוָ ּים א ֹו  ְ ּדמ ּות נ ֹוַסַעת  ְ ּבֶסֶרט  ַה ּצ ֹוִפים ר ֹוִאים 

ְ ׁשֶקה ֵמֶחְבָרה ְמס ּוֶ ּיֶמת.  ׁש ֹוָתה ַמ
ְ ׁשֶקה, ְוַגם ֵהם ִיְרצ ּו  ַ ּמ ְ ּמכ ֹוִנית א ֹו ֶאת ס ּוג ַה ְ ּכר ּו ֶאת ס ּוג ַה ַה ּצ ֹוִפים ִיְז

ָ ּכֶזה. ִלְקנ ֹות 
ְ ּבִפְרס ֹומ ֹות ְסמ ּוי ֹות, ְוָלֵכן ֵי ׁש ַ ּד ּק ֹות  ֵ ּמ ׁש  ַ ּת ְ ׁש ַ ּכ ּי ֹום, ָאס ּור ְלִה ְ ׂשָרֵאל  ְ ּבִי

ְ ּבֶאְמַצע  ּת ֹוְכִנ ּי ֹות ֶטֶלִויְזָיה. ִ ּפְרס ֹומ ֹות  ֶ ׁשל  ֲאר ּו ּכ ֹות 
ְ ׂשָרֵאל,  ְ ּבִי ָ ּבע ֹוָלם ֻ ּכ ּל ֹו, ְוַגם  ָ ׁשִנים  ָ ּמה  ַ ּכ ְ ּבע ֹוד  ֶ ׁש ְ ּבט ּוִחים  א ּוָלם, ֻמְמִחים 

ִ ּבְלַבד. ִ ּפְרס ֹומ ֹות ְסמ ּוי ֹות  ָ ּלא  ִ ּפְרס ֹומ ֹות ְרִגיל ֹות, ֶא ְ ּכָבר לֹא ִיְהי ּו 
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

vérifierבודקבדקפעללבדוק

constaterמוצאמצאפעללמצוא

passerעברעוברפעללעבור

voireראהרואהפעללראות

revenirחזרחוזרפעללחזור

gagner argentמרוויחהרוויחהפעיללהרוויח

céderמוותרוויתרפיעללוותר על

proposerהציעמציעהפעיללהציע ל

ressentirמרגישהרגישהפעיללהרגיש

voyagerנוסענסעפעללנסוע

acheterקונהקנהפעללקנות

utiliserמשתמשהשתמשהתפעללהשתמש

Vocabulaire

enquête מחקר

programme de télé תוכנית טלוויזיה

pub פרסומת, פרסומות

enquêteur חוקר

toilettes, WC שירותים

les directeurs de chaines מנהלי הערוצים

caché, dissimulé סמוי

téléspectateurs צופים

film סרט

modèle דגם

spécifique מסוים

boisson משקה

experts, spécialistes מומחים

Lecture du texte : http://www.morim.com/pirssomet.mp3



שאלות

1. מה עושים הצופים במשך הפרסומות ? 

2. למה נמאס לאנשים לראות פרסומות ?   
 

                  
3. מי מתנגד לבטל את הפרסומות, למה ? 

4. מהו הפתרון שהציעו המנהלים ? 

5. מה יהיה בעוד כמה שנים ? 
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