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התמונה לא משקרת?

פעמים רבות אנשים קונים בסופרמרקט מוָּצר מזון בגלל
התמונה היפה ֶשעל האריזה .התמונה היפה משכנעת ו"עוזרת"
לאנשים לקנות את המוצר ,אבל לפעמים ,כאשר הם מכינים
ארוחה מהמוצר הזה ,הם מבינים ,שהתמונה והארוחה לא
כל-כך דומות.
המטרה העיקרית של התמונה על האריזה היא להראות לקונה,
איך נראה המוצר ,אבל כדי שהמוצר יהיה יותר יפה,
משתמשים בכל מיני דרכים וטכניקות .למשלְ ,כֶּשמצלמים
שיָער ,שהוא חומר
סלטים ועוגות ,מרססים עליהם ְספֵּריי ל ֵ ֹ
מבריק .לכן העוגה או הסלט נראים יפים וטריים יותר .לעיתים
קרובות המוצר שבתמונה נראה גדול ומלא ,כי שמו אותו
בצלחת קטנה ֵמַהָרגיל .תמונה של גלידה היא כמעט אף פעם לא
של גלידה אמיתית .משתמשים בתפוחי אדמה ,באבקת סוכר
ובמרגרינה ,כדי לצלם תמונה יפה של "גלידה" .גם כאשר
מצלמים מזון אמיתי ,משתמשים במחשב כדי ליצור תמונה יפה
יותר .אבל חברות המזון מבינות ,שאם אין "אמת בפרסום" ,זה
יכול לפגוע במכירות שלהן :אם התמונה שעל האריזה יפה
הרבה יותר מהמוצר עצמו ,אנשים לא יקנו שוב את המוצר
הזה.
לפי החוק האמריקני ,חייבות חברות המזון לפרסם על האריזה
תמונות אמיתיות של המזון .בישראל יש חברות מזון שעובדות
לפי "השיטה הריאלית" ,ומצלמות מזון אמיתי באור אמיתי,
אבל עדיין אין חוק בנושא ,והן לא חייבות לעשות זאת.
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ַה ְתּמוָּנה לֹא ְמ ַשֶׁקֶּרת?

ְפָּעִמים ַרבּוֹת ֲאָנ ִשׁים קוֹ ִנים ַבּסּוּ ֶפְּרַמְרֶקט מוָּצר ָמזוֹן ִבּ ְגַלל
ַה ְתּמוָּנה ַהָיָּפה ֶשַׁעל ָהֲאִריָזהַ .ה ְתּמוָּנה ַהָיָּפה ְמ ַשְׁכַנַעת ו"עוֶֹזֶרת"
ַלֲאָנ ִשׁים ִל ְקנוֹת ֶאת ַהמּוָּצרֲ ,אָבל ִלְפָעִמיםַ ,כֲּא ֶשׁר ֵהם ְמִכי ִנים
ֲארוָּחה ֵמַהמּוָּצר ַהֶזּהֵ ,הם ְמִבי ִניםֶ ,שַׁה ְתּמוָּנה ְוָהֲארוָּחה לֹא
ֹכּלָ -כְּך דּוֹמוֹת.
ַה ַמּ ָטָּרה ָהִעָקִּרית ֶשׁל ַה ְתּמוָּנה ַעל ָהֲאִריָזה ִהיא ְלַהְראוֹת ַלקּוֶֹנה,
ֵאיְך ִנְרֶאה ַהמּוָּצרֲ ,אָבל ְכֵּדי ֶשַׁהמּוָּצר ִיְהֶיה יוֵֹתר ָיֶפה,
ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבֹּכל ִמיֵני ְדָּרִכים ְוֶטְכ ִניקוֹתְ .לָמ ָשׁלְ ,כּ ֶשׁ ְמַּצ ְלִּמים
שיָערֶ ,שׁהוּא חוֶֹמר
ָסָלִטים ְועוּגוֹתְ ,מַר ְסִּסים ֲעֵליֶהם ְספֵּריי ל ֵ ֹ
ַמְבִריקָ .לֵכן ָהעוָּגה אוֹ ַה ָסָּלט ִנְרִאים ָיִפים וְּטִר ִיּים יוֵֹתרְ .לִע ִתּים
ְקרוֹבוֹת ַהמּוָּצר ֶשׁ ַבּ ְתּמוָּנה ִנְרֶאה ָגּדוֹל וָּמֵלאִ ,כּי ָשׂמוּ אוֹתוֹ
ְבַּצ ַלַּחת ְקַטָנּה ֵמַהָרגילְ .תּמוָּנה ֶשׁל ְגִּליָדה ִהיא ִכְּמַעט ַאף ַפַּעם לֹא
ֶשׁל ְגִּליָדה ֲאִמ ִתּיתִ .מ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבַּתפּוֵּחי ֲאָדָמהְ ,בַּאְבַקת סוּ ָכּר
וְּבַמְרָגִּריָנהְ ,כֵּדי ְלַצ ֵלּם ְתּמוָּנה ָיָפה ֶשׁל " ְגִּליָדה"ַ .גּם ַכֲּא ֶשׁר
ְמַצ ְלִּמים ָמזוֹן ֲאִמי ִתּיִ ,מ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבַּמְח ֵשׁב ְכֵּדי ִליצוֹר ְתּמוָּנה ָיָפה
יוֵֹתרֲ .אָבל ֶחְברוֹת ַה ָמּזוֹן ְמִבינוֹתֶ ,שִׁאם ֵאין "ֱאֶמת ַבּ ִפְּרסוּם"ֶ ,זה
ָיֹכל ִלְפגּוַֹע ַבּ ְמִּכירוֹת ֶשׁ ָלֶּהןִ :אם ַה ְתּמוָּנה ֶשַׁעל ָהֲאִריָזה ָיָפה ַהְר ֵבּה
יוֵֹתר ֵמַהמּוָּצר ַעְצמוֲֹ ,אָנ ִשׁים לֹא ִי ְקנוּ שׁוּב ֶאת ַהמּוָּצר ַהֶזּה.
ְלִפי ַהחוֹק ָהָאֶמִריָק ִניַ ,חָיּבוֹת ֶחְברוֹת ַה ָמּזוֹן ְלַפְרֵסם ַעל ָהֲאִריָזה
ְתּמוּנוֹת ֲאִמ ִתּיּוֹת ֶשׁל ַה ָמּזוֹןְ .בּ ִי ְשָׂרֵאל ֵישׁ ֶחְברוֹת ָמזוֹן ֶשׁעוְֹבדוֹת
ְלִפי "ַה ִשּׁיָטה ָהֵרָאִלית" ,וְּמַצ ְלּמוֹת ָמזוֹן ֲאִמי ִתּי ְבּאוֹר ֲאִמי ִתּי,
ֲאָבל ֲעַד ִין ֵאין חוֹק ַבּנּוֹ ֵשׂאְ ,וֵהן לֹא ַחָיּבוֹת ַלֲעשׂוֹת ֹזאת.
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השלם את החסר
Traduction

 הווה- הוא

 עבר- הוא
שיכנע

הכין
montrer

השתמש
מרסס
photographier

פגע
מפרסם

שורש
שכנע
כונ
ראה
שמש
רסס
צלם
פגע
פרסמ

שם הפועל
לשכנע
להכין
להראות
להשתמש ב
לרסס
לצלם
לפגוע ב
לפרסם

Vocabulaire
produit
emballage
semblable
moyen, chemin
cheveu
matière
brillante
réel
poudre
ordinateur
publication, pub
vente
méthode
lumière
loi

מוצר
אריזה
דומה
דרך
שיער
חומר
מבריק
אמיתי
אבקה
מחשב
פרסום
 מכירות,מכירה
שיטה
אור
חוק

Les traductions sont données dans le contexte
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שאלות
 (1על איזו בעיה כתוב בקטע?__________________________________________
_____________________________________________________________
 (2מדוע מציגים )שמים( תמונה על האריזה? __________________________________
___________________________________________________________
 (3באילו דרכים משתמשים ,כדי שהתמונה תהיה יפה?
א___________________________________________________________________ .
ב___________________________________________________________________ .
ג____________________________________________________________________ .

 (4בטקסט כתוב..." :שאם אין "אמת בפרסום" ,זה יכול לפגוע במכירות שלהן".
א .מדוע? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ב .מהי "השיטה הריאלית"? ______________________________________________
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