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  השוקולד כבר מתהשוקולד כבר מתאיש איש 
, הענקת אות הקלון לפרסומת הסקסיסטית של השנהמה אני מתייחס לטקס באיחור 

ההשגות המתבקשות את . בפסטיבל אישה בתיאטרון חולון נערך לפני שבועות אחדיםש

 היה עדיף להצביע על הצדיקים המעטים האים לא :עכבר השמיעו אחרות אבל בקצרה

 במקום לייצר נראות נוספת ,לתרום באמת לקידום ייצוגים נשיים חיוביים ובכך ,שבסדום

 שלו )אותנטי - י השמועות" ועפ,הסוטה(מי שהחיקוי , אילן זרמון ?דווקא למי שסרח

פרסומות צור ייל וזמן ככל הנראה על תקן מומחהה, היה מהפך מעיים" הכל דבש"ב

אבל דווקא יש לציין לטובה את מה , ובצדק, הרימו גבהרבים  .שוביניסטיותועניות גפו

  .בועתי ומנותק, ולא אחר,  לייצר דיאלוג המחובר לשטחןניסיושהיה ככל הנראה 

 בה מככב איש שוקולד שנשים "אף אחת לא אומרת לא לשוקולד" AXEלדאודורנט   גם הפרסומתהייתה לרעה צויןששמן הפרסומות בין 

 איברים מגוף רעים וטורפיםאיך אחרת אפשר לקרוא לתשדיר שבו קו.  היא קריפיתמדוברתת ההפרסומ, יותר מהכל. מתנפלות עליו מכל עבר

 כך גםו,  למדיימיזוגינאכן הוא נמסות מהפיתוי מוצגות האופן בו הנשים ? הטעם הרע בשוקולד של אקסיפה  א? שעל פניו קפוא חיוך מזוויע

 היה מזרה(לעומת הפסיביות של הגיבור מזכירה פעולה אוראלית אחרת שבה הגבר לא נדרש למאמץ , בבליעת השוקולדהאקטיביות של הנשים 

  .י אישה" ע"לא"אמירת ההתייחסות הצורמת לה, וכמובן )בהודומפורש דיו כדי שהפרסומת תיאסר לשידור 

. בצורה קיצונית  מיניות נשית אקטיביתמציגה הפרסומת בו זמנית ,ואולם

אי  הרי בדרך כלל? ראות נשים בדרך זוכמה הזדמנויות מזדמנות לנו ל

 טרף גבר מונחהכאן  . לנחלת הגבריםתביצר נחשבבפיתוי ועמידה 

ולד המולך  והמסר הזה הוא עז לא פחות מטעם השוקלאישה המשחרת

ד כדי ע, בעבור הנשיםהוא אובייקט המככב בה איש השוקולד . בפרסומת

 .אבל לא רק לנשים,  אלימהפרסומתה .מה שנראה כסכנה אמיתית לחייו

 של הגוף הגברי המסוגל לסבול ) והמזיקהרווח( בה הסטריאוטיפככב מ

להיווכח באלימותה כאשר מדמיינים אישה בתפקיד איש  קל .הכל

   .תה ברורה במקרה כזה לכל עיןיימוי הישבזוועה  ה.השוקולד

בכדי שהיה חמור דיו , של פרסומת פוגענית לגברים הנזכרתי במקר

היד קלה יותר על הפסילה האם .  הפרסומת לשידורלפסילתהביא ל

כתבתו של להלן  .והן בפסילתה לשידורהן ביצירתה , ו זמניתבשההומופוביה ניכרה פרסומת המדובר , או אחרתכך  .אולי ? בגבריםכשמדובר

  ":נפסלה פרסומת אסקייפ עם המקל בעכוז" תחת הכותרת 18.9.2003-שהתפרסמה בתאריך ה, שלומי דונר

  
בשבוע הבא תפרסם הרשות חוות דעת שהוכנה על ידי ". פגיעה בטעם הטוב ובכבוד האדם"הרשות השנייה פסלה את הפרסומת בגלל 

  חברה חיצונית על כל אסטרטגיית הפרסום של אסקייפ

לפני תשעה ,  למי שלא זוכר-הקמפיין החל . ynet-כך נודע ל. הרשות השנייה תפרסם בשבוע הבא חוות דעת על כל מהלך הפרסום של אסקייפ"

חוות הדעת הוכנה על ידי . לאפוןבעקבות תלונות רבות של צופים כנגד הפרסומות של מותג הצעירים של פ, זאת. חודשים עם השקת המותג

ורה בו נראה בחור צעיר הנענה להזמנתה של בח, הרשות על פסילת התשדיר האחרון של אסקייפ) 'ה(בתוך כך הודיעה היום . חברה חיצונית

הבחור צועד לקראת הבחורה כאשר האת . משפד את חפירה את עכוזו, ועם נחיתתו על הקרקע, קופץ מעל גדרבדרכו לפגוש אותה הוא . צעירה

             כי בימים האחרונים הגיעו אליה עשרות, מהרשות נמסר. מושך אותה ותוך כדי כך מזדקרת האת באופן המרמז לזקפה גברית, תקועה בישבנו

  שעובר את גבול הטעם הטוב ומחנך , פוגע ומעליב, בוטה, ות הן כי מדובר בתשדיר וולגריהטענ. 2ניות הקובלות על שידור הפרסומת בערוץ פ

  

 



 

 

 

  

מאחר שיש בו משום פגיעה ,  לכללי האתיקה בפרסומת3וקבעה כי הוא עומד בניגוד לכלל , הרשות דנה בתשדיר. את הנוער לערכים נלוזים

הצגת הדברים בתשדיר עומדת בניגוד לנורמות חברתיות מקובלות ויש בה , לפי הרשות. בטעם הטוב וברגשות הציבור וכן פגיעה בכבוד האדם

  . ועידוד של ילדים ובני נוער להתנהגות אלימה ופוגענית,  בגוף האדם ובכבודותברוטאלימסרים אלימים ומיניים וכן פגיעה 

בסקרים מרובים . פסות על ידי קהל המטרה הן פרסומות הומוריסטיות במהותן וכך הן גם נתEscהפרסומות של "כי , מפלאפון נמסר בתגובה

 . בקרב קהל זהEscלראייה ההצלחה הגדולה של , שערכנו ובקבוצות מיקוד עולה כי הנוער אוהב את הפרסומות ומקבל אותן בהומור

ודדות עימן תמיד אך ההתמ', שעמום וכד, שגרה, כגון חוסר בטחון, הפרסומות נוגעות לעיתים בבעיות אמיתיות עימן מתמודדים בני הנוער"

   .חיובית

יש לראות בצנזורה פגיעה חמורה בחופש , אנו רואים בחומרה רבה את פסילת הפרסומות ואת צעדי הצנזורה המופעלים על פרסומות כיום

  ".הקריטריונים המופעלים עתה כלפי פרסומות מחמירים יותר מאשר לגבי התוכניות המשודרות ממש באותה עת בערוץ. הביטוי

  :Axeבאיש השוקולד של צפייה ל

embedded_yerpla=feature&4FgfzdgWgEZ=v?watch/com.youtube.www://http  
  

  :Ynet-הכתבה מ
  

html.,002760791-L,,73401/articles/il.co.ynet.www://http  
  

  ) מדכא:אזהרה(אסטרטגית השיווק מאחורי הפרסומת 
  

10040=artId&10091=id?dot.index/idegu/com.themarker.shivuk://http  
  
  

 

 וסטר כיספ

QueerEyeWorld.org 

 אלמוניות חבוקות



  
  
  
  

  

  

 

  

  

 

  

  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 כל לרוע המזל
החברות בקבוצה 

ות בגלל 'הן בוצ
שכולכן הצטרפתן 
אליה בשביל לפגוש 

  .פמיות

פאם -'אנו בקבוצת הבוצ
חייבות להפריך את 

בחברה  המקובל הרעיון
 כל הלסביות הן כאילו

 .ות'בוצ
 

 ננסה לשלב אולי
פעילויות המיועדות 

לפמיות בשביל למשוך 
 .פמיות

  .פאם-'הבוצ קבוצת - הלסבית המעונבת ,שמרית

-' הבוצקבוצת, מר דוגברט
 החליטה לקיים פעילות פאם

 בשבילשל מחול אירובי 
  .למשוך פמיות

 דוגברט :יותר במרכז הגאהמאוחר 
נבחרת מאחר וכל  . שלהןאויב הלסביות והחתולים, הרשע

המדריכים האחרים רצו 
היחיד שהציע אתה . כסף

לעשות את זה רק בשביל 
 .הצחוקים

למרות שאני לא 
מבין מה פה כל כך 

 .מצחיק
  ....ות'בוצ

  ...מחול אירובי
 .תחשוב על זה

הספקנים אומרים 
שהמחול האירובי 

פאם -'בקבוצת הבוצ
בואו נעשה . יכשל

קצת מחול אירובי 
 .ונראה מי צודק

 .ספקנים צדקוה

בדרך כלל 
 .אנחנו צודקים

   וסקוט אדאמסהלבריטר:איורים מאת סקוט אדאמס" דילברט"י "עפ
  בר' ע

D_tv25@hotmail.com 
 


