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משמעויות –ה תנקה כלים"  מ"את תכיני תבשילים, א  |  דיסטלפלד-שחר מרנין

 והאם בפרסומות מתקופת היישוב עקרת הביתמגדריות של ייצוגי 

 תקציר 

מאמר זה בוחן את ייצוגי עקרת הבית והאם בפרסומות למוצרי בית ומבוסס על מחקר של כמאה וחמישים 

שיצאו לאור  ,, בעיתוני נשים ובספרי הדרכההצופהו הארץ, דברפרסומות שהופיעו בעיתונים היומיים 

מעויות הטמונות בעברית ביישוב המנדטורי. ניתוח תוכן וניתוח סמיוטי חוברים יחדיו בכדי לחלץ את המש

 בפרסומות כטקסט המשקף תפישות ואידיאולוגיות נורמטיביות בנות זמנן.  

המשמעויות המגדריות של ייצוגי האישה הושתתו על ארבע אידיאולוגיות מרכזיות, אשר לעיתים קרובות 

הלאומית היו כרוכות האחת בשנייה: האידיאולוגיה הלאומית, הביתית, המודרנית והמדעית. האידיאולוגיה 

שמטרתה יצירת עם עברי  ,הבית כאל משימה-התגלתה בהבניית ייצוג נשי אשר התייחס לעבודת משק

הבית הלאומית הודגשה באמצעות מוצרים שנשאו שמות עבריים בעלי קונוטציה -תבריא וחזק. עקרּו

סיפוק צרכיו לאומית. האידיאולוגיה הביתית התגלתה במחויבות הבלעדית של האישה לשירות בני ביתה ול

של בעלה. הביתיות הועלתה על נס כזירה שבה נפגשו נשים וחלקו ידע מועיל באשר להתנהגות ה"ראויה" 

בית אשר החליפה את העבודות הסיזיפיות -נתה ייצוג עקרתב  בענייני הבית. האידיאולוגיה של המודרנה ה  

בטכנולוגיה "משחררת". רציונאליות וחסכנות בניהול ענייני הבית הוצגו כערכים שיש לשאוף אליהם. כחלק 

רות צעירות הצועדות עם רוח הזמן, ונשיותן הודגשה הבית כגב-של המודרנה תוארו עקרותמהרטוריקה 

זרה דקיקה, שמלה ונעלי עקב. האידיאולוגיה המדעית שימשה קרקע להבניית באמצעות פנים מאופרים, ג

נציג עולם המדע, כדי להתמודד בהצלחה עם המשימות  –ת, הנזקקות לגבר רֹוּוהבית והאם הּבּ-ייצוג עקרת

ערכי; מחד יוחסו לה אחריות -הבית העברייה הכיל סתירות והצטייר כדו-הביתיות. ייצוגה של עקרת

 ת וכפיפות לגבר.רּוּוות ומאידך ּבודומיננטי

 

המכללה האקדמית לחינוך. מאמר זה מבוסס על עבודת  לד, המכללה האקדמית צפת; אורנים,דיסטלפ-דר' שחר מרנין

מקוב ופרופ' דבורה ברנשטיין. נושאי מחקר והוראה: מגדר ותרבות חזותית, -הדוקטור בהנחיית פרופ' חיה שפייר

 אל, תולדות האמנות, אמנות וחינוך, אוצרות.אמנות ומגדר, אמנות בישר

  פרסומת, ייצוג גוף האישה, ניתוח מגדרי, ניתוח חזותי, ניתוח סמיוטי, תקופת היישוב, עיתונות עברית. :מילות מפתח
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 מבוא

הופיעו לראשונה בעיתונות העברית בשנות  ,והאם עקרת הביתאשר במרכזן ייצוג  ,תופרסומ

ים ייצוגים אלה חלק ניכר מנוף הפרסומות שמאז ועד ימינו תופ. העשריםשל המאה  עשריםה

בתרבות החזותית של ישראל. מאמר זה מבקש לבחון את ייצוגי עקרת הבית והאם בפרסומות 

ת אשר וומבוסס על מחקר מקיף של כמאה וחמישים פרסומ למוצרי בית מתקופת המנדט הבריטי

 2.ביישוב העבריובספרי הדרכה  1עיתוני נשיםב ,הצופהו הארץ, דברהופיעו בעיתונים היומיים 

הינו מפתח להבנת תפישות  בהן ותכי חילוץ המשמעויות הטמונ ,הפרסומות ינותחו מתוך הנחה

הנחה זו  3והן בקרב קהל היעד שאליו היו מכוונות. עולם שרווחו ביישוב העברי, הן בקרב יוצריהן

ם ס  ק  קטיבית עם הקהל במטרה למ  הפרסומת כטקסט החותר לתקשורת אפ ראייתמבוססת על 

( Goffmanארווין גופמן ) 4.לזמנן ורמטיביותנה לאידיאולוגיות יבאמצעות פני -את מכירת המוצר 

ריטואליות של ריטואלים, הקיימים באותה -חידד הנחה זו בהגדירו את הפרסומת כהצגה של היפר

פי הגישה  על, הפרסומת פענוח האידיאולוגיות והמסרים ייעשה תוך ניתוח טקסט 5החברה.

משמעות תרבותית מצויה במבנים התרבותיים ובתודעה התופשת  לפיה ,הסטרוקטורליסטית

 6מבנים אלה.

מן העלייה הראשונה ועד קום המדינה, נתפשת  ,תקופת היישוב העברי בארץ ישראל   

בה לו חשתקופה  7,של התגבשות תרבות עברית מקומית עידןבהיסטוריה היהודית המודרנית כ

, ביישוב אשר יצרו תרבות ייחודית ,עם העבריתהליכים משמעותיים בהתנהגותו החברתית של ה

הופעתן של פרסומות בעיתונות ובספרות הפופולארית  8השואף לביסוס עצמו כאומה מודרנית.

אשר התאפיין בגידול  ,עדות אחת מיני רבות לתהליך הצמיחה התרבותית של היישוב תההי

תרמו שלושים גלי הגירה ממרכז אירופה בשנות ה 9.ואצתובצמיחה כלכלית מ ירמהה יאוכלוסי

, בעקבות מלחמת ארבעיםבשנות ה 10תרומה מכרעת להתפתחות הכלכלה, החברה והתרבות.

                                                

 לאשה-והאשה; לוח האם והילד; דבר הפועלת; עולם האשה; עיתוני הנשים שנסקרו במלואם למחקר זה הנם  1

 .1948 - 1920השנים שבהן עסק המחקר: (. כולם יצאו לאור בעברית בין 1948)בגיליונות שעד 
בו, ולעומת זאת מועט החומר הרלוונטי למחקר מן  תמקדניתן למצוא ספרי הדרכה ומאמרים מן הסוג שמחקר זה מ 2

השנים שלפני כן. שנת הקמת המדינה מהווה אף היא גבול כרונולוגי למחקר כיוון שנחשבת על ידי חוקרי התרבות 

 .המדינה-התגבשות טרוםשל  העברית כחותמת תקופה
 .147 – 137: 2013ברטל,  3
 .41: 2010דאלי,-אגם 4
5 2.-Goffman, 1979:1 
 .57 :2004, בארי 6
 .49: 1999פורת, -. וגם בן189 - 165: 1980זהר, -אבן 7
8Katz, 2003: 51. 
שני גלי ההגירה הגדולים נפש.  650,000 -גדל היישוב פי עשרה ומנה ערב הקמת המדינה כ 1948 - 1920בין השנים  9

(. שנות העלייה 1936 – 1933(, והעלייה החמישית )1926 – 1924בתקופת המנדט הבריטי היו העלייה הרביעית )

אביב גדלה פי שלושה, -החמישית שינו את דמותו של היישוב העברי ; התוצר המקומי צמח פי שניים וחצי, העיר תל

 .11: 2007מתוך: הלמן,  בתקופת המנדט.מכלל המהגרים היהודיים  40% -ואכלסה כ
 .385: 1990גלבר,  10
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ענף  11, שוק המוצרים התרחב ועמו גם שוק הפרסום.תעשייהרגשה תנופה בהו העולם השנייה,

 12אביב.-שהתרכזה בתל ,תרבות הצריכה הבורגנית הפרסום צעד לצד ענפי חרושת אחרים כספק

ישראלית של סוכנויות פרסום" ותחום ץ הוקמה "אגודה אר שלושיםבמחצית השנייה של שנות ה

  13זה תפס תאוצה; המודעות תפסו חלקים נרחבים בעיתונים, והכנסות העיתונים מפרסום גדלו.

 וכללוהיו הפרסומות בעיתונות העברית נטולות איורים כמעט לחלוטין,  עשריםעד שנות ה   

מאוירות ואיורים רסומות פצצו  עשריםבשנות ה 14טקסט מילולי המפרט את מעלותיו של המוצר.

רבו איורי הנשים והיו מגוונים התרבים הוקדשו לייצוגי נשים. בשנות השלושים והארבעים 

שובצו . פרסומות זרות חוץ לארץבהופק  הפרסומותומ וצריםהמחלק ניכר מ. בנושאיהם ובסגנונם

ההחלטה לכלול אותן בקורפוס המחקר  בעיתונות העברית לאחר שרוב הטקסט תורגם לעברית.

, כנראה מתוך הנחת המפרסמים התבססה על העובדה שהן עברו עיבוד והתאמה לקהל העברי

  15עמם יכול היה קהל היעד להזדהות. ת היישוב,טמנו בחובן תמצית הערכים המקובלים בחברשהן 

 הגם שמחקר זה עוסק בחקרומה היה מצבה של האישה, קהל היעד, בתקופה הנדונה?   

על מנת לשפוך אור , האישה העברייה בארץ ישראל מצבה שלבקצרה על התעכב ראוי ל -ייצוגים 

  16שבין המציאות לבין דימוייה, כפי שהתעצבו בפרסומות. קשרעל ה

 ןרובן השתכ 17.לאחוז הגבריםדומה מנדט היה אחוז הנשים המהגרות לארץ ישראל בתקופת ה

של למרות שאיפותיהן  19.עקרת הביתחי במסגרת משפחה מסורתית ונשא בתפקידי  18בערים,

 העברית, חלוקת העבודה בתוך המשפחה שוויוניתלשנות דפוסי חיים ולהקים חברה נשים רבות 

 "נשיות"והציפייה של הגברים היתה שנשים ימשיכו לעסוק במלאכות ה 20,נשארה על כנה

 ,אכזבתן הובילה אותן לחתור למעורבות בחיי היישוב, בין בסקטור הסוציאליסטי 21המסורתיות.

, חינוךהרווחה, המקצועות ובין באמצעות  22כפועלות התובעות השתתפות בעבודה החקלאית,

מכל הקשת הפוליטית התאגדו על מנת להיטיב את הרפואה והמשפט בחברה האזרחית. נשים 

 -תנאי חייהן, ובכלל זה נאבקו על זכות הבחירה לגופים הפוליטיים של היישוב, אשר בה זכו ב

                                                

 התפתחות דומה חלה בפרסום בעיתונות הערבית בארץ ובארצות הערביות השכנות, דוגמת מצריים.11 
 .17 :2012אופק,  עולי מרכז אירופה וגרמניה בפרט, תרמה רבות לעולם הפרסום העברי. - תרבות הייקיתה 12
 .123: 2007הלמן,  13
 .306: 2012דיסטלפלד, -מרנין 14
 52: 2012דיסטלפלד, -לחיזוק הטיעון לכלול פרסומות זרות במחקר זה ראו: מרנין .398 :2004, שרודרו וסטרגארד 15

– 53. 
( ולכן אין באפשרותי descriptive) "מצוי"( ולא בתחום הprescriptive) "רצוי"מאמר זה עוסק בחקר ייצוגים, תחום ה 16

 להרחיב בנוגע למציאות חייהן של נשים ביישוב העברי. הדברים מובאים בתמצית. 
 .91: 2010אלרואי,  17
 .77: 1999פורת, -בן 18
 .92: 1993ברנשטיין,  19
מופיע  1923 -בתכנית הלימודים לבתי ספר עממיים עירוניים שפרסמה מחלקת החינוך של ההנהלה הציונית בא"י ב 20

יד כמיוחד לבנות, מתוך מחשבה להכשירן להיות עקרות בית מיומנות בבגרותן. הבנות חונכו מגיל צעיר -קצוע מלאכתמ

 .19תרפ"ג: תכנית בתי הספר העממיים העירוניים,  מתוך:. משק הביתהמסורתיות ב "נשיות"עסוק בעבודות הל

 Shilo, 1992: 120-.123. וגם: 121, 116 :2001,ברנשטיין 21 
 . 2006. לקריאה נרחבת על המאבק לזכות הבחירה ראו: ספרן, 18 – 16: 2009ימן, נו 22
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השפעתם היתה ואשר  1920 -מכלל ארגוני הנשים אזכיר שניים מרכזים שהוקמו ב 1926.23

הסתדרות "ו 24חברות הסתדרות, שמטרתה היתה לטפל בענייניהן של "מועצת הפועלות"מכרעת: 

"הסתדרות  25שעסק בקידום מעמד האישה בארץ ישראל ובפעילות פילנתרופית. ",נשים עבריות

, האשהאת ירחון הנשים,  1929 – 1926הוציא בשנים  "הדסה"בשיתוף עם ארגון  "נשים עבריות

ששימש  הפועלת דבראת  1934 -הוציא החל מ "מועצת הפועלות"באמצעותו קודמו רעיונותיהם, ו

בין תרבות עברית כמו גם לבמה לדעותיהן וחוויותיהן של פועלות עבריות והעמיק את הזיקה בינן 

  26את השכלתן הכללית ותודעתן הפמיניסטית.

 -סוגיה מרכזית בנוגע לנשים ביישוב היתה הכשרתה המקצועית של עקרת הבית ומעמדה. ב

הבית והחצר במטרה -ים במקצועות משקשוחט מפעל הכשרה לנש-הקימה חנה מייזל 1920

במקביל להרחבת האפשרויות של נשים לרכוש הכשרה ולהשתלב כעובדות  27לפרופסיה. םלהפכ

 "ארגון אימהות עובדות במשק ביתן" 1929 -בית בהתיישבות העובדת ובערים, הוקם ב-משק

יות התמודדו בית עבר-עקרות 28במטרה להשוות את מעמדן לזה של האישה העובדת מחוץ לביתה.

דירות קטנות וצפופות ואמצעים דלים לקיום משק הבית, הן בשל משברים  -עם מצוקות ומחסור 

 כלכליים ומלחמות, והן בשל העובדה שהיישוב היה בשלבי התפתחות ראשונים. 

של נשים ביישוב העברי? שאלה  "תייאמ"באיזה אופן שיקפו הפרסומות למוצרי בית את מצבן ה

לת המחקר המרכזית אודות האידיאולוגיות עליהן הושתתו הפרסומות, תזכה זו, בנוסף לשא

 למענה במאמר. 

 

 שיטת המחקר

האשה, לוח האם י הנשים ומעיתונ הצופהו הארץ, דברהפרסומות נאספו משלושת העיתונים 

הדרכה לנשים אשר יצאו לאור  כמו כן נאספו מספרי 29.לאשהווהילד, דבר הפועלת, עולם האישה 

עיתוני הנשים נסקרו במלואם בעוד שספרי ההדרכה ו 1948.30 -ל 1920בעברית ביישוב העברי בין 

                                                

 2013וגם: שילה, ; 330 – 315: 2001לקריאה נוספת על המאבק לזכות הבחירה: ספרן,  23
 .295 – 294: 2001שטרן, -מרגלית 24
 .65: 2011דיסקין,  25
 .334 – 333: 2011שכטר,  26
 .72: 2007חכים, -כרמל 27
 .344 – 324: 2006שטרן, -לקריאה נוספת: מרגלית 28
הבחירה בשלושת העיתונים היומיים הללו נבעה מהשאיפה ליצור קורפוס רחב אידיאולוגית; כל עיתון השתייך לזרם  29

דתי. לגבי עיתוני הנשים:  -לסקטור הציוני – הצופהלסקטור הליבראלי ו - הארץלסקטור הסוציאליסטי,  - דברפוליטי אחר; 

סקרו במלואם כל עיתוני הנשים שיצאו לאור ביישוב העברי המנדטורי כדי לקבל תמונה רחבה של פנייה לכלל הנשים נ

מסקטורים נרחבים. ספרי ההדרכה שנכללו כללו הן פרסומים של מוסדות מרכזיים ביישוב, כמו קופת חולים, והן ספרים 

יות. נסקרו כל ספרי הדרכה הרלוונטיים לנושאי האישה והבית פרט-שיצאו לאור על ידי כותבים פרטיים והוצאות מסחריות

 שנמצאו בארכיונים מהשנים הנדונות.   
הפרסומות בספרי ההדרכה היו מעטות ודמו או חפפו לכאלה שהופיעו בעיתונות, ולכן היוו תוספת רלוונטית לקורפוס  30

 המחקר.
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, שלושת העיתונים האחרים נדגמו באופן שיטתי; שלושה חודשים בכל שנה, כך שחודש אלהבשנים 

שנסקר בשנה אחת לא ייסקר בשנה העוקבת, ליצירת מדגם המייצג באופן נרחב את עונות השנה, 

כוללות טקסט כתוב ודימוי חזותי אשר הפרסומות שנבדקו האירועים הפוליטיים וכדומה. החגים, 

ערך במרכזיותו לייצוגים אחרים )בעל, ילד,  בו ייצוג עקרת הבית ו/או האם הינו מרכזי או שווה

בית, טיפול אימהי, -על פי חלוקה נושאית: מלאכות משקמוינו  חברה, חפץ כלשהו(. הפרסומות

הוגדרה שיטת המחקר אלה לאחר המיון לקטגוריות האישה והאינטימיות של הגוף. טיפוח גוף 

בשלבים הראשוניים של הניתוח אותרו ארבע אידיאולוגיות  .תוכן וניתוח סמיוטי-המשלבת ניתוח

 מרכזיות שעליהן התבססו המפרסמים, ונבחרו הדוגמאות המייצגות אותן, אשר יידונו במאמר. 

הציע שהפרסומת היא כמו ש(, Barthesרולן בארת )מץ את משנתו של הניתוח הסמיוטי אי   

 32:קיימות בה שלוש נקודות מפתח בעלילה וככז 31נרטיב, מעין רצף סימנים בעלי משמעות.-מיני

הפרת האיזון ומצב של חוסר יציבות, מלחמת הגיבור בכוחות הרוע, והשבת האיזון ופתרון 

 34.האידיאולוגיה של הנרטיב קיימת בקונפליקט שבין חוסר שיווי המשקל להשלמתו 33הקונפליקט.

יתוקן על ידי סובייקט, שתפקידו להשיב את הסדר על  ,"מינוס"נקודת חוסר שיווי המשקל, מצב ה

( את Greimasוליין גרימס )'ירדס ג'. על סמך עקרונות אלה פיתח אלג"פלוס"כנו ולהגיע למצב ה

המכיל שישה מרכיבים: השולח, האובייקט, הסובייקט/הגיבור, המתנגד/האויב,  35,"מודל האקטנט"

הממנה גיבור,  ,מונעת על ידי שולחה האקטנטים הם מרכיבי העלילה 36העוזר/הידיד והמקבל.

בדרך יפגוש עוזרים ומתנגדים עליהם  37שבעזרת השגת האובייקט אמור להשיב את הסדר על כנו.

קט הנחשק. קיימים שלושה צירים שעליהם מתקיים הנרטיב: ציר עד שישיג את האוביי ,יגבר

זה שעליו פועלים העוזר והמתנגד, וציר  -בו פועל הגיבור להשגת האובייקט, ציר הכוח  -התשוקה 

 38בין השולח למקבל. -הידע  

שטראוס -קלוד לוי בזה של ,, לצד המודל של גרימסברמת הפרדיגמה יעשה שימוש   

(Strauss.)39  שטראוס קבע כי קיימת דרך אוניברסאלית להבין את העולם, והיא למקם את -לוי

                                                

מחלק את ניתוח הטקסט ל"סינטגמה", שהיא מערכת הסימנים ול"פרדיגמה", שהיא מערכת המצויה בעומק  בארת 31

 (.72 – 71: 2006הטקסט ומכילה את אוסף האמונות והתפישות שלנו כבני התרבות. )בארת, 
מבנה אחיד הם בעם רוסיים מצא כי קיים -בנתחו מאה סיפורי (, סיפק מודל לניתוח נרטיב.Proppולדימיר פרופ ) 32

ג'ון פיסק טען שהמודל  פונקציות נרטיביות, הניתנות לחלוקה: התכוננות, סיבוך, שינוי, מאבק, חזרה והתרה. 32המכיל 

 (.(Fiske, 1987:136-137של פרופ ניתן להחלה על כל נרטיב בתרבות הפופולארית תוך התאמות 
33 Fiske, 1987: 139. 

 3411-Todorov, 1977: 10 
  Hebert, 2006. ; 331: 2004.; ליבס וטלמון , 414: 2004ושרודר, וסטרגארד 35
 .30 – 29: 2009הבר, -; מישקיס415 – 414: 2004ניתוח אקטנטיאלי של פרסומות ראו אצל וסטרכארד ושרודר, 36
37 Hebert, 2006:3. 
 Hebert, 2006: 1-.2. ; 30, 27: 2009הבר, -מישקיס38
לא אשתמש כמות שהוא. בארת חילק את הנרטיב לחמישה מרכיבים: המרכיב במודל הפרדיגמאטי של רולן בארת  39

 ,Fiskeהסמלי, המרכיב הסמי, המרכיב הרפרנטי, מרכיב הפעולות והמרכיב ההרמנאוטי. לקריאה נוספת ראו: 

1987:141-144. 



 

 

 2015 דצמבר|  4 כתב עת למגדר ופמיניזם | גיליון מגדר |

 

 
 
 
 6עמוד | 

 

שטראוס -לוי 41."מפחיתי חרדה"המשמשים כ 40הערכים הקיימים כמערכת של ניגודים בינאריים,

בעקבותיו  42 הגדיר את הניגוד הבינארי, טבע מול תרבות, כניגוד הבסיסי שעליו מושתת כל טקסט.

סדר  –את המודל הבינארי לערכים מטפוריים המבטאים כוחות מנוגדים ( Fiskeון פיסק )"הרחיב ג

    43וכאוס, גבר ואישה, טוב ורע.

בחוקרו  ,שנוסחו בהשראת ארווין גופמן ,ניתוח התוכן מבוסס על סדרת שאלות ומדדים

 : 44פרסומות מנקודת מבט מגדרית

נרטיבי או חד פעמי ופן דימוי האישה כדמות המרכזית )גיבורה(: האם ייצוג האישה מופיע בא .1

יושבת? /או פסיבית? תנוחת ייצוג האישה: עומדת אקטיבית? האם הגיבורה חוזר על עצמו(ה)

 ? , ולצד אילו חפציםממוקמתבאיזה מרחב 

חלוקת התפקידים של הגבר והאישה: כשהם מוצגים בסמיכות זה לזו באותה הסצנה,  .2

צגים היחסים בין בני המשפחה: מה תפקידים שמבצעת האישה וכאלה שמבצע הגבר. כיצד מו

סוג הקרבה של האם לילדיה, לבעלה? כיצד מתוארים היחסים בין הבעל לאישה מבחינת מבט, 

 מגע?

האם הגוף מופיע בשלמותו או חלקים ממנו? האם קיימת התופעה של מגע נשי בחפצים  .3

 או בחלקי גוף של האישה? "נשיים"

האם  לבין האישה: האם הדמות מישירה מבט/ אינה מתבוננת בצופה? הצופהאינטראקציה בין  .4

 קרובה/ מרוחקת? 

 46באיזה אופן האחד מסביר את השני? 45דימוי חזותי וטקסט כתוב: .5

, צורת 47נוחים שחוזרים על עצמם,ימ, הטקסט הכתוב: נימת הטקסט )למשל: גוזמה, איום( .6

  .הפנייה )ציווי או גוף שני(

 

 דיוןוממצאים 

 48מהות עמד על מאה וחמישים.יבית וא-הפרסומות אשר העמידו במרכזן ייצוגי עקרותמספר 

כגבירה בעלת מראה  עקרת הביתבכך שבשניהם תוארה  ,הייצוגים הזרים והמקומיים היו דומים

                                                

40 Fiske, 1987:138. 
של פרויד בפתחו את התיאוריה על הניגודים  סוסיר וכן על תיאוריות החלומות-לוי שטראוס נשען על התיאוריות של די 41

 .28: 2009הבר, -הבינאריים. ראו: מישקיס
42 117.-Fiske, 1990: 116 
 .333: 2004ליבס וטלמון,  43
סטרגארד ושרודר,  Bell and Milic, 2002:; 2001דוגמאות לחוקרים שעושים שימוש במחקרו של גופמן: פירסט,  44

 דים רלוונטיים לכל פרסומת.אבקש לציין כי לא כל המד. 2004
45 .340-Martinec & Salway, 2005: 337 
שדימויים חזותיים הם שרשרת צפה ובלתי יציבה של מסמנים, שמאפשרת לצופה לבחור מהם אחדים  ,בארת טוען 46

 ך את הצופהלהולוולהתעלם מאחרים. מטרת הטקסט הכתוב היא לעגן את הדימוי החזותי בתוך קטגוריית משמעות, 

 .Fiske, 1990: 110-111בתוך: ל"קריאה מועדפת" של הפרסומת. 
 .224 – 223: 2010זאבי,  47
 .52 – 51: 2012דיסטלפלד, -מרנין 48



 

משמעויות מגדריות של ייצוגי עקרת הבית והאם בפרסומות –שחר מרנין | "את תכיני תבשילים, ָאמה תנקה כלים"   

 מתקופת היישוב

 

 7עמוד | 

 

מסודר. הראשונים התאפיינו בעיצוב מגונדר של אישה בשמלה מכוסה סינר, בנעלי עקב, ולעיתים 

יותר, ובתיאור רישומי דל  פשוטהתאפיינו האיורים המקומיים בעיצוב אף מאופרת. לעומתם 

בפרטים. עדויות לעבודות הבית, כמו עייפות, לכלוך או תסכול, נתגלו בחלק זעום של הפרסומות. 

הפער בין הפרסומות לבין המציאות ניכר גם במוצרים שפורסמו; תנורים ומקררים חשמליים, 

מים, היו מנת חלקן של משפחות מעטות בלבד, בעוד שעבור רוב אבקות כביסה ומוצרי מזון מסוי

 המשפחות היו כל אלה משאת לב רחוקה.

והאם בפרסומות לבין מצבן של נשים ביישוב ניכרת דווקא  עקרת הביתההתאמה בין ייצוגי    

ערכי כלפיהן המאפיין את שני העולמות. מסרים סותרים -בעמדת הביניים המורכבת וביחס הדו

למעמדה ולכוחה של האישה המועברים על ידי הפרסומות עלו בקנה אחד עם יחס החברה  באשר

היישובית אל נשים ואל שאיפותיהן. את מכלול הייצוגים ניתן לחלק באופן גס לכאלה המגלמים 

(, %20(, האידיאולוגיה של הביתיות )%20האידיאולוגיה הלאומית ) 49ארבע אידיאולוגיות:

(. בפרקים הבאים יידונו 30%( והאידיאולוגיה של המדע )30%דרנה )האידיאולוגיה של המו

 הייצוגים בהקשרים אלה. 

 

 עקרת הבית הלאומית 

אמצעי הדרכה והכוונה עבור עקרת הבית והאם  ההאדרת התפקידים הביתיים של האישה שימש

 50ב.שלתוכה נוצקו ערכי הלאומיות העברית בשיח של תקופת היישו ,מסגרת רטורית תהוהיוו

 פרסומות למוצרי בית עשו שימוש ברטוריקה זו כמקדמת מכירות. 

כחיילת אשר הופקעה מביתה הפרטי לטובת  עקרת הביתמוצגת  "מגד"בפרסומת לשמן 

 (:1ת )תמונה טריטוריה חיצוני

 

 .9 מא, ע"מ-(, חוברת מ14.01.1942) עולם האשה. "מגד": פרסומת לשמן 1תמונה 

 

                                                

 החלוקה הגסה נובעת מכך שישנם ייצוגים המתאימים ליותר מאידיאולוגיה אחת.  49
 .95 – 77: 2012דיסטלפלד, -הבית ראו: מרנין-על השיח הלאומי בהקשר לעקרות 50
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מתוארת כאישה צעירה, מוקפדת בלבושה, סינר קשור למותניה, כובע דמוי סיר  עקרת הבית

בית, בנות דמותה, עומדות -בדומה לכלי נשק. ברקע שורת עקרות ,לראשה ומצקת מוחזקת על ידה

כחיילות ואוחזות אף הן במצקותיהן. בקדמת הפרסומת מתואר טקס: "את אות ההצטיינות ט.מ. 

תשבחה והתפעלות שיביעו  דבריבל מבעלה ומבני משפחתה בצורת יש ברצון כל עקרת בית לק

כאתר המפגיש מתפקדת הפרסומת ששהיא מגישה לשולחן...". פיסק מסביר  על כל מנת אוכל

כאן הופגשו הזירה הצבאית עם זירת הבית, ונוצרה  51שתי מערכות סינטגמטיות לכדי דימוי אחד;

המרחב הציבורי תרם את  52שני העולמות.המשלבת מאפיינים מ ,הצבה מחדש של סיטואציה

את יכולת ההזנה של האישה את  -והמרחב הפרטי  ,באמצעות סמכות המפקד מעמדו ויוקרתו

גיוס נשים לשורות הצבא בזמן מלחמת העולם  – זמן. מסומן נוסף מתקשר לנסיבות המשפחתה

ות לצבא הבריטי ייתכן כי העובדה שנשים עבריות החלו מתגייסהשנייה, זמנה של הפרסומת. 

 עקרת הביתהתיכה את ערך הגיוס לתוך ייצוג , אשר "שמן"שימשה כר תרבותי הולם עבור חברת 

שטראוס טען כי תהליך הבנת הטקסט עובר דרך חשיפת הניגודים -לוי 53והשוותה בין שתי המהויות.

מול  הציבורימרחב הקודה, כפ עקרת הביתהטבח הגבר כמפקד מול  54הבינאריים הטבועים בו.

מציגים את עקרת הבית ככפופה לסמכות הגברית ולחוקי המרחב הציבורי. הטקסט הלשוני , פרטיה

( "עוזר"מספר על כפיפותה לבני משפחתה. הצטיינותה בהכנת האוכל )כשהשמן משמש לה 

הממסד, התרבות. זוג נוסף של ת את , המייצגיתמותנית בקבלתה את מערכת החוקים הצבא

הצורך לאכול, והאישה כמספקת  ,תרבות, שכןו : טבעכאן זה מול זה יםניצבה ניגודים בינאריים

משויכים לתחום  –והדרך להכינו  "מגד"באמצעות  המיוצרהמזון משויכים לטבע, בעוד שהמזון 

פעולת הבישול מצטיירת כניצחון התרבות על הטבע, ומתקשרת לאידיאולוגיה  55התרבות.

  56יסוד לעם בריא. הלאומית שגרסה כי הזנה מתוקנת היא

בת מעמד  ,האמריקאית עקרת הביתכמו  57צרכנות רציונאלית.הזנה מתוקנת התקשרה גם ל

 58הביניים, כך גם בטקסטים העבריים שימשה הצרכנות מאפיין דומיננטי של עקרת הבית הרצויה.

                                                

51 104.-Fiske, 1990: 103 
ומצביעה על האישה במרחב הבית המתוארת כחיילת בשדה  50 -אביבית אגם דאלי מנתחת פרסומות משנות ה 52

 ע"מ , 2005הקרב. היא טוענת שמצב של מלחמה הוביל ליצירת דימויים הלקוחים מעולם המלחמה. ראו אדם דאלי, 
, 1942חיילות ארצישראליות, אשר התגייסו החל מ  3200ריטי כ במהלך מלחמת העולם השנייה שירתו בצבא הב 53

 .12: 2005שנת הפרסומת. ראו: כהן, 
54 117.-: 116, 1990Fiske 
לתרבות, נדונה בהרחבה במאמרה של אורטנר. ראו: אורטנר,  –התפישה לפיה האישה במהותה קרובה לטבע והגבר  55

2007 :25 – 45. 
 .3: 1941ברומברג,  56
ת האישה שחנה הרצוג מציינת כי תפי ההדרכה ועיתוני הנשים ייחדו מקום נכבד לסוגיות הקשורות בצרכנות.ספרי  57

במדינות המערב. האישה הפכה  19 -ובאה לידי ביטוי בעיתונות הנשים החל מהמאה ה 18 -כצרכנית החלה במאה ה

 .46: 2000מתוך: הרצוג, לקונה, וסחורות הוצגו כמרכזיות בהגדרת הנשיות. 
(, אשר עסק באתוס עקרת הבית האמריקאית הלבנה בת מעמד הביניים בין Palmerבמחקרה של פיליס פאלמר ) 58

, היא מבססת תיאוריה הקושרת בין צרכנות לבין הדימוי הכללי של עקרת הבית בחברה האמריקאית 1945 -ל 1920

החיים של המשפחה, לקביעת -לטיפוח רמתאשר השתמשה בכסף שהוענק לה על ידי בעלה והפכה את הצרכנות אמצעי 
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 דבריםכך, יוצא על -, אם הכסף הבא ביגיעה רבה כלהדברשרה בבלי טענה כי "מן האשה תלוי 

היה לרכוש את הטוב ביותר בתקציב  עקרת הביתהאתגר של  59מעשיים או בלתי מעשיים...".

הזעום ביותר והצלחתה לעשות כן מתוארת כהישג אישי, כמו גם לאומי. היציאה מן הבית לקניות 

הטקסטים המליצו  60מחוץ למרחב הביתי באופן קבוע. עקרת הביתהיתה הפעולה היחידה שביצעה 

הוצגה צריכת מוצרי בית  61מת קניות מראש, ולא להתפתות להחלטות ספונטניות.לה להכין רשי

בפרסומות כזירה נשית, ונשים המשוחחות זו עם זו על הרגלי הקניות הפכו לדימוי שהיה אמור 

כעשר מראות שתי  ,עקרת הביתלעודד התנהגות נשית ראויה. מכלל הפרסומות במרכזן ייצוג של 

בדוגמאות אלה מתואר מפגש בין  62."נשים-שיחת"טימית אותה אני מכנה נשים או יותר בסצנה אינ

 "קפצה"שהבית )כביסה, קניות, בישול, אחסון במקרר( לבין חברתה -במשקסוקה הע עקרת הבית

מתוארות שתי נשים העוסקות בקיפול  "קסם"לביקור ופתחה עמה בשיחת חולין. בפרסומת לאבקת 

לת את חברתה: "הקנית לבנים חדשים?" וחברתה עונה: "לא! , ימין(. האחת שוא2לבנים )תמונה 

 "קסם"". הטקסט מפרט סגולותיו של המוצר, תוך הדגשה כי 'קסם'כבסתי את לבני הישנים ב

בית מרוצות -התיאור של שתי עקרותמאריכה את חיי הלבנים, ובכך נתפשת כאיכותית וכחסכנית. 

 מכפיל את האפקט הפרסומי. 

, שמאל(, השתמש המפרסם 2)תמונה  זו אבקהלבפרסומת מתקופת מלחמת העולם השנייה    

אשר הטיפה להסתפקות במועט, עקב המחסור באספקת מוצרי  ,באווירה הציבורית ביישוב העברי

  :בסיס לארץ

              

  :"קסם": פרסומת לאבקת 2תמונה 

 (3 ', עמ6.10.1942) דבר: שמאל (;6 'מע ,29.7.1938) דבר: ימין

                                                

סדרי עדיפויות בענייני חינוך, תרבות, אסתטיקה ובריאות. הצריכה החומרית תורגמה על ידי עקרת הבית האמריקאית 

 .Palmer, 1989: 22, 33-36לערכים רוחניים. מתוך: 
 .26 -25: 1926בבלי,  59
 .137: 2010טנא,  60
מופיעה ההנחייה להיעזר ברשימה לצורך תכנון הקניות. הכותבת מציינת  ק הביתמשעוזיאלי -רוזובאסתר בספרה של  61

עוזיאלי, -מתוך: רוזוב כי "בעלת בית המקפידה על הסדר מכינה לה לוח קטן ורושמת עליו את הדרוש להכין או לקנות."

1927 :27. 
גים של פרסומות שעושות שימוש . הם מראים כמה סו"פרסומת רכילות"וסטרגארד ושרודר מכנים סיטואציות כאלה  62

 .417 – 416: 2004ביחסים אינטימיים בין נשים. ראו: וסטרגארד ושרודר , 
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סף לשיחת הנשים מרכיב של מתח, כאשר אחת מהן סבורה כי חברתה העזה לרכוש וכאן מתו

מוצרי מותרות )וילונות( חדשים בזמן שכל עקרות הבית נקראו לצריכה מוגבלת בימות המלחמה. 

הסוציאליסטי ה לאתוס תהתאמ המעיד על אי דברהמילה "לוקסוס" מקבלת כאן קונוטציה שלילית, 

בסה באבקת יכאלא כאשר החברה מסבירה כי לא רכשה וילונות חדשים  .של הסתפקות במועט

הבית  , משויכת האבקה לערכים המרכיבים את האתוס הצרכני הראוי. כך מזוהה עקרת"קסם"

רוצות ה ,המוצר כתואם לאתוס זה, ולכן צובר לו נקודות זכות בקרב אלהו "לאומית"העברייה כ

לטובת כושר עמידתו הלאומי של היישוב. הכתובת "בינינו לבין עצמנו"  אתוס זהמזוהות עם להיות 

מצטיירת השיחה בין הנשים  .רכילותיוובו בזמן במרכיב מציצני  תואינטימימטעינה את הפרסומת ב

ובנוסף אובייקטיבי, לכאורה, על המוצר  "נחשף"שמידע . האינפורמטיביתכאך בה בעת כפרטית 

ערכי המשתמשת בו. וסטרגארד ושרודר טוענים על על ערכיו ו , לכאורה,סובייקטיבימסר המועבר ה

מושתתת על עקרון הרכילות, מעצם טבעה מזמינה אישה שלישית ורביעית , השפרסומת מעין זו

כפי שברכילות קיים ממד של הפתעה, גילוי או פרובוקציה, כך  63לזירה של סולידריות נשית.

את חברתה. שיחת הנשים מתנהלת כך שהחברה, החושדת  "גיבורה"עה הבפרסומות אלה מפתי

מצאה  חברתהמסתבר שכי בזבזה את כספה בימי מחסור, מתבדה ומבינה שטעתה;  "גיבורה"ב

גם יחד. החברה מתפקדת כאן  "ראוי"הבית ה-פתרון פלא המגלם את החיסכון וניהול משק

 הבית. -תועקרשתי הלאומית של  ןהמאששת את זהות ,"עוזרת"כ

 

 הביתית  והאםעקרת הבית 

אידיאולוגיה של הלאומיות כתשתית ל( חברה Domesticityהאידיאולוגיה של הביתיות )

דמות נוספת: בעל,  לצדלפרסומות. ייצוגי עקרת הבית והאם מופיעים בכמחצית מהפרסומות 

בח, שופטת, רופא. ם, או באינטראקציה עם דמויות אחרות כגון: חנווני, טיחברה, ילד/ילדה/ילד

את  עקרת הביתם המשותף לכל הפרסומות בהן מופיעות דמויות נוספות הוא שהן אינן חולקות ע

 . העבודה

, הבאתו עקרת הביתעל ידי  הבקבוק( מתואר מהלך קניית 3)תמונה  "מגד"בפרסומת לשמן 

 ואהשולח ה ,תוצרת גרועה. על פי מודל האקטנטו מזון, והגילוי כי זהכנת בההביתה, שימושו 

 . "שמן"חברת 

( באמצעות "קטיאובי"תפקידה לדאוג לארוחה מזינה )הש, עקרת הביתא יה ההסובייקט/הגיבור

מאתגרים , ה)בהתאמה( "עוזר"וה "מתנגד"ההם  –החנווני והבעל  –רכישת השמן. שני הגברים 

 . שימותיהבמ עקרת הביתאת 

                                                

 .413: 2004וסטרגארד ושרודר , 63
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גרימס  64יכול להשתלב במודל הריבוע הסמיוטי להשגת מורכבות של משמעויות. מודל האקטנט

מבחין בארבעה קודקודי הריבוע, המקיימים ארבעה צירים: ציר האמת, ציר השקר, ציר הסוד וציר 

 הזיוף. בין ארבעת הקודקודים מתקיימים יחסי ניגוד, יחסי הנגדה ויחסי השלמה.

 

 (1941) ולם האשהע, "מגד": פרסומת לשמן 3תמונה 

 

על ציר   ;על פי הריבוע הסמיוטי מוצבים עקרת הבית ובעלה ביחסי ניגוד, שכן היא אישה והוא גבר

האישה ובקבוק השמן  ., הנישואין"אמת"האמת, שכן היחסים ביניהם מבוססים על מערכת של 

על ציר הסוד, שכן העובדה שזה השמן הנכון ו ,שלה "עוזר"מצויים ביחסי השלמה, כיוון שהוא ה

הנכון. השמן והחנווני מצויים ביחסי מוצר עד אשר תיווכח כי לא קנתה את ה ,"סוד"היא בבחינת 

, כלומר מבסס "מגד"הנגדה על ציר השקר, שכן החנווני משתמש בשמן הזול ולא מוכר לאישה את 

בעל מצויים ביחסי השלמה, כיוון ששניהם . החנווני והעקרת הביתאת פעולתו על שקר ומכשיל את 

גברים השולטים בפעולות האישה, אולם בנוסף לכך הם מצויים ביחסי הנגדה כיוון שהחנווני הוא 

. הם ממוקמים על ציר הזיוף, כיוון שהחנווני אחראי למעשה הזיוף "עוזר" -, בעוד שהבעל "מתנגד"

 שהבעל חושף. 

                                                

64 : 570.Courtes, 1989Greimas &  
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הנגדה, שכן החנווני מצטייר כפונקציה המכשילה אותה ביחסי  עקרת הביתעם החנווני מצויה 

ובעלה מושתת על ערך הנישואין ועל האידיאולוגיה  עקרת הביתבאקט הקניה. ציר האמת של 

בורגנית לפיה האישה, גם בפעולות הביתיות, כפופה לסמכות הגברית. אידיאולוגיה -הפטריארכלית

הבעל, המצטייר בקריאה ראשונה  זו משתקפת בפרסומת בצורה כה חזקה עד שמעשהו של

כמחולל הקונפליקט, מסתבר כמעשה המכונן את העלילה. אלמלא רוגזו על אשתו, לא היתה יוצאת 

 "אובייקט"הראוי למאכל. הערך של משפחה בריאה, הניזונה מהשמן הנכון הוא ה "מגד"לקנות את 

בדה שהחנווני העדיף למכור . העו"מגד"שעליו ממוקמים החנווני ו ,להשגה, המוצב מול ציר השקר

נתפשת באנלוגיה לציר האמת, כבגידה. שקר זה הוא המניע הראשי  "מגד"שמן אחר במקום 

 הפטריארכליתבעלילה, כשהזיוף והסוד הם אמצעי ההסתרה שלו, שנחשפים. מול האידיאולוגיה 

שגשגה ומוסד הנישואין הנשען על ארוחות מזינות, ניצבת תעשיית המוצרים המזויפים אשר 

  65בתקופת היישוב.

שני דימויים מנוגדים עוזרים לבסס את ההנגדה בין ציר האמת לציר השקר: הבקבוק הסגור    

כל "מקורה בתנ"ך, ופירושה  "מגד"מול הפחית הפתוחה. המילה  "מגד"עם התווית הכחולה של 

. בבסיס היא בחירה במוצר איכותי שיוצר בארץ ישראל "מגד". הבחירה לקנות "מה שמובחר

הבחירה בו קיימת, ברמות הקונוטטיבית והמיתולוגית, האידיאולוגיה הלאומית. שתי האידיאולוגיות 

קשורות, אפוא, זו בזו על מנת לעמוד נגד תעשיית הזיופים המאיימת  –והלאומית  הפטריארכלית –

בבחירת השמן  עקרת הבית, מה שאמור לעזור לפרדוקסאלילדרדר את המשפחה העברית. באופן 

הרצוי בפעם הבאה הוא כפיפותה לאנינות הטעם ולשיקול דעתו של בעלה, לאחר שהסעודה 

שהכינה מן השמן המזויף לא ערבה לחכו. מרתקת הלגיטימיות שבה עושה המפרסם שימוש בנימת 

 התוכחה של הבעל כלפי אשתו כדרך להשיב את הסדר שהופר על כנו. 

את  מות יאת ממד הריאליזם ומעצ ותודות עוקבות המדגישהפרסומת עושה שימוש באפיז   

מאופיינים במלבושים המגדירים את שתי הספירות  עקרת הביתההזדהות עם הגיבורה. הבעל ו

הנפרדות שהם מייצגים: היא בשמלה ובסינר והוא בחליפת עסקים. בסצנה המרכזית מוצג חוסר 

גם רמז להחזרת האיזון. נקודת הפרת שיווי  שיווי המשקל, שכן הבעל רוגז על אשתו הנזופה, אבל

המשקל מצויה כאן לא בראשית הנרטיב, כי אם במרכזו. המילה "מחר" מרמזת על העתיד הקרוב 

היא זו המספרת  מקבלת בהכנעה וברצון את סמכות בעלה, שכן עקרת הביתבו יושב הסדר על כנו. 

המרכיבים מעומתים ערכים  בין ארבעתבצמתי מערכות היחסים  66, בגוף ראשון.לצופה את קורותיה

ופח פתוח, הזנה מתוקנת והזנה  "מגד": גבר ואישה, סמכות וכפיפות, אותנטיות וזיוף, מנוגדים

 מסוכנת, נישואין ובגידה.

                                                

 .200: 2002רוזין,  65
 .415: 2004ודר, , ראו: וסטרגארד ושר"פרסומת רכילות"דיבור מעין זה בגוף ראשון מוגדר כמאפיין של  66
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הביתיות כמרכיב משמעותי בייצוג עקרת הבית באה לידי ביטוי בדומיננטיות שלה בכל 

משפחה, ובמיוחד לילדים. מוצרי מזון, בריאות, ניקיון הפרסומות למוצרי בריאות ומזון לכלל בני ה

והלבשה לילדים נבחרו להיות מפורסמים ברוב המכריע של המקרים בהצגת דמות האם, ולא דמות 

חלוקת התפקידים המגדריים במרחב הבית מגלה את התבנית  67האב, כמטפלת האחראית.

 "אינסטנט פוסטום"ל, בפרסומת ל החוזרת על עצמה של אם אקטיבית לעומת אב פסיבי. כך, למש

 ( המחולקת לרוחבה למקטעים, בה מתואר תהליך פתרון בעיית רגזנותו של הבן, אסף:4)תמונה 

 

 

 3ע"מ (,  2.8.1937) דבר, "אינסטנט פוסטום"פרסומת ל: 4תמונה 

    

בחלק העליון, מציגה האישה בפני בעלה את הבעיה תוך כדי תנועה. ניכר כי היא מפריעה לבעלה 

בקריאת העיתון, שכן הוא מפנה מבטו הצידה באי רצון. בחלק האמצעי ממשיכה להיות מוצגת 

האקטיביות של האם המשוחחת עם חברתה, תוך כדי הגשת התה, על מצוקתו של בנה. חלק זה 

שתי הנשים לפתרון הבעיה. החברה מספרת כי גם מצבו בשיחתן מביאות , שכן הוא לב הפרסומת

שב ומופיע קפה, הוטב מרגע שזה הוחלף במוצר המפורסם. האב  בגלל שתייתשל בנה, שהיה רע 

                                                

האם בפרסומת  ;3ע"מ  (,14.11.30 הארץ)  "קולגייט"דוגמאות אחדות לייצוג אימהי ללא נוכחות אב: האם בפרסומת ל 67

 .4ע"מ  (,17.9.42 הארץ, ) "קסם"; האם בפרסומת ל6ע"מ  (,5.12.33 דבר, )"קלוגס "ל
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באפיזודה התחתונה המתארת בקומפוזיציה מאוזנת ארוחה משפחתית. הטקסט המילולי שמעל 

מציב אותו  ,האב, "אם חכמה הנך"דמות אילו הטקסט שמעל האם מפרט את פנייתה לבנה, ודמות 

כפטרון שלה. חלוקת התפקידים המגדרית במרחב הבית ברורה: אם המופקדת על בריאותו של 

הילד ואב, אשר המרחב הביתי משמש לו מרגוע מעמל יומו, והמפקח על הישגי הטיפול האימהי 

 של אשתו. 

 

 עקרת הבית המודרנית

הבית, שעמה התרבו  וצרידטורי זכה לכניסתה של טכנולוגיה חדשה לשוק מהיישוב העברי המנ

הבית, השבחת התוצרת ביחס לעבר -הועלו על נס היו: יעילות בעבודת משקשהפרסומות. הערכים 

טקסטים כתובים וחזותיים את הדגישו שלושים החל משנות הושחרור האישה מעול מטלות הבית. 

 68רים חשמליים ואף הרבו לעסוק בהוראות כיצד להשתמש בהם.השימוש בכיריים, בתנורים ובמקר

הבית לא זכו לרכוש מוצרים טכנולוגים אלה, שנשארו  יחד עם זאת, ראוי לזכור, כי מרבית עקרות

    69נפש רחוקה.-עבורן משאת

( מתוארים כיריים המחוברים לבלון גז, ועליהם 5, )תמונה "אולטרגאז"באיור לפרסומת של    

 :וסירים מהבילים קומקומים

 

 

 5' הוצאת "יאיר", עמ :אביב-(, תל1937) לעקרת הבית. "אולטראגז": פרסומת ל5תמונה 

 

 

                                                

. מרבית הכותבים היו מודעים לכך; יוקר לרכוש מכשירים חשמלייםמעטות המשפחות שיכלו להרשות לעצמן את  68

הבית מבלי לקחת בחשבון את -הרכישה ויוקר השימוש הובילו אותם להתמקד ביעילות העבודה הפיסית של עקרת

המכשור: "הקלת העבודה במשק הבית היא לא רק שאלה של מכשירים מתקנים. יש הרגלים...פשוטים שהם אינם פחות 

 .4- 3: 1937, עבודת בית מתוקנת "חשובים מהרבה כלים יקרים...
הבית מדריכים אותן כיצד להשתמש בטכנולוגיה המודרנית לשיפור ויעילות עבודת הבית, אך -ספרי הדרכה לעקרות 69

מציינים כי הדבר המשמעותי הוא כיצד להקל על העבודה הפיסית באמצעים פשוטים שאינם קשורים במכשור המודרני, 

 . 41 – 40: 1937, לעקרת הביתנה משגת. ראו למשל את הספרון: שידן של רוב עקרות הבית אי
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מעצמה. הכתובת "היא  כביכולמציצה מעבר לדלת על עבודת הבישול המתרחשת,  עקרת הבית

מבשל בשבילה", לא משאירה ספק כי מדובר ברטוריקה המבקשת לשחרר  מאושרה. אולטרגאז

אותה מעול הבישול, ולהבטיח לה כי הטכנולוגיה תעשה במקומה את העבודה. מסירת ערכים 

, תשיג "גיבורה", העקרת הביתבניתוח אקטנטיאלי,  70תחבולה רווחת. יאאוטופיים בפרסומות ה

כיריים של ה - "עוזר"לבני הבית, באמצעות ה הנחשק, הלא הוא תבשילים "אובייקט"את ה

על כך שמצב חוסר שיווי המשקל  תמרמז "אולטראגז"ת הסדר על כנו באמצעות השב. "אולטראגז"

, היתה החדשנית לביתה  הטכנולוגיה כניסתי לפנהבית  עקרת :שרר כאשר האישה בישלה בעצמה

הכתובות בצד מרמזות על עבודות הבישול )נקי וזמן רב בוזבז על  ביתה היה לא, לא מאושרתלכן, 

מרוחקת מעט מזירת הבישול וכמוה היא מציצה ממקום אחר אל  ההצופָ , גם עקרת הביתכך(. כמו 

עקרת עבר המטבח. עמדת הצפייה המרוחקת עוזרת להמחיש שהבישול אכן מתבצע ללא נוכחות 

תורמת ליצירת האשליה  ביתעקרת ה. העמדת בלון הגז במקום שבו היינו מצפים למצוא את הבית

בנרטיב, ולכן נוכחותה במטבח איתנה,  "סובייקט"המבוקשת. אולם יחד עם זאת האישה היא ה

, אלא שרק י לא רק שאינה משוחררת מן העבודהכ ,ברור דברהגם שמדובר בהצצה. בסופו של 

דובר כאן בכוחה להחליט האם וכיצד תכניס את הטכנולוגיה למטבחה. יש לשים לב לכך כי לא מ

רק בתבשילים, כי אם במערכת המסמנת ערכים מופשטים יותר; הלוגו הגדול של החברה, המגדיר 

את חלל המטבח באותיותיו ואף מופיע שוב על בלון הגז, מנכיח את ערך המותג. האישה מכניסה 

ות. אליה הביתה מוצר "הכי ידוע", שכבר הוכיח את טיבו. הידע מסמן התקבלות בשוק כהוכחה לאיכ

גם "הכי נקי", ואכן מתוארת רצפת המשבצות הנקייה, כמו גם מערך הכיריים והסירים,  ואהמוצר ה

נזילה או אוכל גולש. ולבסוף "הכי מהר"; המהירות נרמזת באמצעות פתיחת הדלת רמז לללא 

המטופחת נמצאת כבר בדרכה  עקרת הביתוההצצה של האישה, המשווה תנועה לתיאור החזותי; 

חר. אולם הדלת, המשמשת סימן לתנועה ומהירות, מסמנת גם את אזור הביניים. הדלת למקום א

נמצאות באותו מעמד, בתווך; עקרת הבית אולי לא עומדת ליד הכיריים ומבשלת,  עקרת הביתו

. כמציצה היא עדיין חולשת על טריטוריית הבישול ואחראית מן המטבח אבל היא גם לא נעדרת

 רובה לאיזון הביתי שעליו היא מופקדת. להשגת אושרה האישי כע

בית הופיעה כמרכיב דומיננטי בפרסומות לאבקות וסבוני בעבודה הפיסית ב ההקלההדגשת    

ונשים שיכלו להרשות לעצמן  71הבית השנואות,-כביסה. הכביסה נחשבה אחת מעבודות משק

ניסו המפרסמים הבית השתמשו בסבון כביסה, -בתקופה שבה מרבית עקרות 72נעזרו בכובסת.

( חוזרת , ימין6)תמונה  "שמן"של  "קסם"אבקות. בפרסומות לאבקת הכביסה הלהכניס לשוק את 

 :בזכות המדע והטכנולוגיה, היעילות והקלות המדברתהרטוריקה 

 

                                                

 .26: 2001פירסט,  70
 .5: 1937,  עבודת בית מתוקנתהכביסה." מתוך:  –"איזו עבודה מיגעת אותנו ביותר? חושבת אני, לכל לראש  71
המאגד מכתבי נשים שהתפרנסו ככובסות. ראו: ארכיון  30 -וה 20 -חומר תיעודי רב מצוי בארכיון חיפה משנות ה 72

 . 4383ותיק  79217חיפה, תיק 
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  ."קסם": פרסומות לאבקת הכביסה 6תמונה 

 .4 'מ, ע(30.5.1933) הארץ: שמאל, 5 '(, עמ30.4.1934) הארץ: ימין

    

בלי שפשוף ובלי כל טורח".  /היא כובסת מעצמה /בה לטרוח אין כל צורך /"אבקת קסם מקסימה 

היושבת בכורסתה וקוראת ספר. לידה מונח  ,שמלה ובנעלי עקבב בפרסומת מתוארת אישה צעירה

מופיע המונח  , שמאל(6נוספת לאותו מוצר )תמונה הדוד ובו מתבצעת הכביסה. בפרסומת 

 ,צווארה וכובע על ראשהלכחלק מן הלוגו, ומתוארת אישה צעירה בשמלה, צעיף  "האשהשחרור "

כי אם  ,וניתק את האישה לא רק מן הדוד לכתמפרסם הרחיק הכאן  73המרקדת על שפת הים.

כלומר התוצאה  –ממרחב הבית עצמו. בכך הוכנסו, בנוסף לערכים פרקטיים )"ילבינו כשלג לבניך" 

רווח והפסד )"חוסכת זמן, עמל וכסף"( וערכים אוטופיים )"שחרור האשה המצופה(, ערכים של 

 מתקשר, ה"קסם"בנוסף לשם,  74מטרדות הכביסה"( גם ערכים לודיים הטומנים בחובם נהנתנות.

, באה הלודיות לידי ביטוי בדמותה הדקה מפרכתקסמים, המנותק ממלאכת הכיבוס ההלעולם 

מן התרבות החזותית הפופולארית של ארה"ב ושל  והמעוקלת של האישה, המזכירה דמויות

, ובייחוד את דמות הפלאפר. דמות זו גילמה את האישה השלושיםו העשריםבריטניה בשנות 

הפלאפר היתה ייצוג נשי של דמות  75שלאחר מלחמת העולם הראשונה. "החדשה"המשוחררת 

שימשה דמות זו תכן שרזה וצעירה, הנמצאת בתנועה מתמדת ואינה קשורה לבית ולמשפחה. יי

את רעיון שחרור האישה ופוטנציאל הנהנתנות  בהדגישם "קסם"מקור השראה למעצבי הפרסומת ל

שאינה עולה בקנה אחד עם  ,מרמזים על פעילות פנאי( חוף היםמיקומה )שלה, שכן לבושה ו

במסלול של תהליך סימון  הצופהמובילות את   "קסם"ת ל ומלאכת הכיבוס. הפרסומ

(fication processsigni.שבו המוצר הופך ביטוי לסגנון חיים וערכים )יעדו הסופי של תהליך  76

                                                

 היה ממוקם בקרבת נמל חיפה. "שמן"ייתכן שחוף הים כדימוי נקשר גם לעובדה שבית החרושת  73
ם ומאתר בהם סוגים שונים של ערכים )פרקטיים, כלכליים, בדומה לפרסומת זו, מנתח פלוך קטלוגים של רהיטי 74

, הסבר מקיף לריבוע   Floch, 2000:121אוטופיים ולודיים(, אותם הוא מציב על הריבוע הסמיוטי של גרימס. ראו: 

 .Greimas and Courtes ,1989: 570- 571הסמיוטי ראו 
75 131.-Kitch, 2001: 129 
 .398: 2004וסטרגארד ושרודר,  76
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להצמיד את הזהות הרצויה למוצר המפורסם, כך שהצורך בזהות זו יתחלף בצורך הסימון הוא 

-ברכישות המוצר. אבקת הכביסה הופכת ביטוי לערכים של יעילות הנובעת ממודרנה, ושל משק

 . עקרת הביתהבית כאמצעי להשגת אושר אישי עבור 

עובדת כמכונה ה עקרת הביתבניסיון להבנות את  תגלםהמרכיב נוסף של המודרניות    

משומנת ויעילה. הבנייה זו עלתה בקנה אחד עם מגמת הטיילוריזם של הבית והניסיון להפוך את 

אולם  77הבית לפרופסיה מוערכת, כפי שביקשה חנה מייזל במפעל ההכשרה שהקימה.-משק

בחסכנות, ביעילות ולעבוד  עקרת הביתמדרשה , שפנים-רטוריקה כפולתהבנייה זו הובילה גם ל

הקלת עול משק הבית כותבת הספרון  78להחביא את עמלנותה מאחורי מראה נשי מוקפד. וגם

מפרטת עבור קוראותיה, כיצד עליהן לתפקד: "...מנגנונו של משק בית מתוכנן יפה חייב  כיצד?

לפעול בשקט מוחלט, ממש כמנוע משומן יפה. ומשוכלל לחלוטין יהיה משק ביתך רק אז, כאשר 

הגידי נא לי, מה בעצם, עושה את במשך יום "לעת ערב, ישאלך שאלת תם: בעלך, החוזר אליך 

המקבלת את פני בעלה לאחר יום העבודה צריכה להיראות כאילו לא  עקרת הבית 79""תמים?!

 . כלל עבדה

, היא מתוארת בסינר מעל עקרת הביתמופיעה  ןלכך שבכל הפרסומות בה לב ראוי לשים   

 ,(. פיסק טוען שהסינר בפרסומות מתפקד כסימן מגדריעטיםמשמלתה )או מכנסיה, במקרים 

שמשמעותו שמירה על נשיותה של האישה, שכן הלכלוך בתרבות המערב הוא מה שגברים מפיקים 

ניקיונו של הלכלוך אסור שילכלך את האישה, כיוון שעל פי תפישת הגבריות  80ונשים מנקות.

והנשיות, גברים יכולים להתלכלך, מפני שהופעתם החיצונית אינה ערובה למעמדם החברתי, בעוד 

 81שאצל נשים פגיעה בהופעה החיצונית משמעותה החברתית היא פגיעה בעצם הנשיות שלהן.

עקרת  82המבוגרת כמעט איננה נוכחת.זו  ישה צעירה ורעננה.היא א בפרסומות עקרת הבית   

מסוגלת לאמץ את אורח ה העבריה הרצויה המוצגת בפרסומות היא עקרת הבית הצעירה,  הבית

ייצוג להבית כפרופסיה הצועדת עם הזמן. שתי דוגמאות בלבד נמצאו -החיים המודרני ואת עקרות

( מתוארים ייצוגיהן של כובסת זקנה , ימין ואמצע7)תמונה  "אמה"ת לושל דמות מבוגרת. בפרסומ

  :ושל אישה צעירה

 

                                                

 .72: 2007חכים, -כרמל 77
78 McHugh, 1999: 72.   
 .9: 1943הולדהיים,  79
80 Fiske, 1990: 180. 
81 Fiske, 1990: 179. 
. The Ladies Home Journalבמחקרה על המגזין האמריקאי הפופולארי  מצאה סקנלוןשממצאים אלה דומים לאלו  82

 ,Scanlon. מתוך: הבית עם בחורה צעירה-את עקרת הה באופן טבעיינשים זה, אף הוא, ז-במחקרה מראה שעיתון

1995: 57-58. 
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 . 7 '(, עמ15.8.1947) דבר: שמאל. 3 '(, עמ18.2.1948) דבר ימין:ת ל "אמה". ו: פרסומ7תמונה 

 .121 'הוצאת מסדה, עמ :אביב-, תלספר הבשול .)תש"ח( ההדרכה של ויצ"ו : מחלקתלמטה

 

גוף. לעומתה הכובסת הרצויה -בשר ויגעת-הכובסת בפרסומת הימנית היא אישה מבוגרת, עבת

עקרת היא אישה צעירה, רזה, מוקפדת בלבושה, הרואה עצמה כאישה מודרנית. היא מייצגת את 

תזה -דמה. מלבד תיאורה הגופני כאנטייהעברייה המגלמת בגופה את הנעורים הנצחיים והק הבית

עברייה הרצויה, דמותה של הכובסת המבוגרת מושפלת באמצעות היד הגברית של הכובסת ה

(, ובאופן "שמן" המומחה של חברתהגדולה הנוגעת בכתפה, המייצגת את הסמכות הגברית )

ואת החברה עצמה. מלאכת הכיבוס מוצגת כ"עבודת פרך", ועל פי מודל  "שולח"מטונימי את ה

א הגישה השמרנית ונוסף ה "מתנגד"בכינון העלילה.  "מתנגד"האקטנט עבודה מטריחה זו היא ה

המשפשפת את הכבסים, ובכך מתישה את גופה. הקשר שבין מאמץ זה לבין  עקרת הביתשל 
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שבפעולה משותפת יובילו  "אמה"ו "קסם"בקידום הנרטיב הם  "עוזרים"זקנתה ותשישותה ברור. ה

שאינה דורשת מאמץ גופני. בעקיפין,  ,הרצוי, הלא הוא כביסה נקייה "אובייקט"את הגיבורה אל ה

 עקרת הביתוכיבוס יעיל. בטקסטים רבים מוזהרת  עקרת הביתהערכים הרצויים הם גוף רענן של 

הרגשת סיפוק התמקד ברבניות, ולולבל תהפוך לשפחה בביתה. היא מונחית להימנע מתחושות ק

נכתב: "אני מניחה...שאת, חביבתי, נמנית עם אותן  כיצד? הקלת עול משק הביתואושר. בספרון 

נשים נבונות, המתגוננות בכל לבן ומאודן, שלא ליהפך לשפחות חריפות בבתיהן הן, ולא כאומללות 

 83יפות ויגעות ומרות לב."יההן, המתרוצצות כתרנגולות נפחדות...וצונחות, בבוא הערב, ע

כי מלאכה זו יכולה  יםהתשושה, מגלוהזקנה  מלאכת הכיבוס של הכובסת לעומת הצגת   

שטרם ניסתה זאת מתוארת ככזו שאיננה "צועדת  עקרת הביתלהיות גם יעילה, קלה וחסכונית. 

על דרך  "פרסומת רכילות"ברוח הזמן". הטקסט משתמש בתבנית שוסטרגארד ושרודר מכנים 

שהיא "לא  תיהחברושאלת הכותבת מרמזת על כך שהאישה הואשמה על ידי  84השלילה.

 הצופהה הלא נשמעת של ותשובת ,הצופהאל  ,מודרנית". היא עצמה מעבירה את השאלה הלאה

 המופיעה בתחתית האיור. "אמה"חופפת למסר של הפרסומת: הוכחת האישה על אי השימוש ב

תקנה עבורה  "אמה"אשר רכישת  ,"הגיבורה" היא פרסומת זו מתאימה למודל האקטנט: האישה

הנחשק המורכב מכמה ערכים: מודרניות )"רוח הזמן"(, יעילות, חסכנות ואריכות  "אובייקט"את ה

)הקונה  "מקבל")המפרסם, החברה( מעוניין להעביר ל "שולח"אלה הערכים אשר ה 85ימים למוצר.

עצמה, שבאמצעותה מנוטרלים  "אמה"מיוצגות בדמות  "החברה"או  "עוזרת"הפוטנציאלית(. ה

 די המשי והצמר המלוכלכים. בג – "מתנגדים"ה

סקת המבוגרת הימנית עוומי מבין הנשים עוסקת במלאכת הכיבוס עצמה? בפרסומת    

בייצוג נשי אחר, זוהי דמותה  צעירהמתמזגת דמותה של האישה ההאמצעית במלאכה. בפרסומת 

 . הייצוג שלה,"שמן"שלה, שזכתה להאנשה בפרסומות רבות של  "העוזרת"עצמה,  "אמה"של 

, "אמה"המוגזם עד כדי גיחוך, עומד בניגוד גמור לדמות הכובסת השמנה והזקנה. דמותה של 

ראויה לתשומת לב; ייצוג זה היה מרכזי ודומיננטי  "שמן"ישראלית של -שהיתה יצירה גראפית ארץ

לאורך כשלושה עשורים. בשנות  הארבעיםבעיתונות העברית משנות  "שמן"במודעות חברת 

 .בית מגוונות-מלאכותמבצעת ה, "אמה"ת עם והופיעו כעשר גרסאות שונות של פרסומ הארבעים

לבין המשתמשת חפץ הדומם יה וייצוגו מגלם איחוד בין ההיא מוצר ניקוי שעבר פרסוניפיקצ "אמה"

 בו.

 

, 7השמאלית )תמונה גם יחד. בפרסומת  "עוזרת"וכ "גיבורה"במודל האקטנט ניתן למקמה כ

הכתובת "את תכיני תבשילים, אמה תנקה כלים" כדי להדגים את מערכת היחסים מופיעה שמאל( 

 והצופה "השולח", המפרסם הוא "מתנגד"לבין עוזרתה. הכלים המלוכלכים הם ה עקרת הביתבין 

                                                

 .8: 1943הולדהיים,  83
 .413: 2004וסטרגארד ושרודר ,  84
המודרניות והכנסת הטכנולוגיה לחברת היישוב והמדינה הצעירה נתפשו כסימן להגשמת הערך הציוני של הפרחת  85

 .2005דאלי, -למדינה. ראו: אגםהשממה והופיעו גם בפרסומות מהעשורים הראשונים 
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בית -כלים נקיים, בית נקי או כביסה נקייה, ובעקיפין משק ואלהשגה ה "אוביקט". ה"מקבל"ה –

 וי מתקדמים, יעילים וחסכוניים. שבו משתמשים בחומרי ניק

גם את הפער שבין  אלא, המודרנית עקרת הביתלא רק את  מגלם "אמה"של דמותה עיצוב    

הדימוי הרצוי לבין הדימוי המצוי; נראה כי המפרסם היה מודע לכך, שלצד הרטוריקה המערבית 

המצב במציאות בית הצועד עם רוח הזמן, היתה תמונת -על הטכנולוגיה המשחררת ועל משק

 "אמה". דמותה של הקשה הבית-משק תהבית עסקו רוב שעות היום בעבוד-שונה. רוב עקרות

שאלה את מאפייניה החיצוניים מדמויות עקרות הבית כפי שהופיעו בפרסומות מערביות בנות 

להיראות כקריקטורה: ראש גדול, איפור מרוח,  המאפיינים אלה הוקצנו וגרמו ל, אולם התקופה

וולט דיסני( ושמלה קצרה החושפת את  של מאוס-מיניסרט גדול מדי למידות הראש )המזכיר את 

מתקשר עם  גיל הצעירהצעירה באור מגוחך, שכן ה עקרת הביתמציגה את  "אמה"הרגליים. 

לעיתים קרובות בפרסומות וארו טוען שייצוגים נשיים תעם פנטזיה. ארווין גופמן  ילדותיות,

ובהתנהגות  "שובביות"התאפיינה בהבעות פנים ביישניות, בתנוחות  "ילדותיות"ה 86."ילדותיים"כ

ותורמים למעמד  "אמה"מאפיינים אלה מצויים בדמותה של  87."ליצנות"הגובלת ב ,גופנית מעוותת

צעירה, המנסה בכל המודרנית, ה עקרת הביתהיא  "אמה"העברייה.  עקרת הביתהנחות של 

. ללעגאת מאמציה שמות בית מטופחת, אולם עבודות הבית המלוכלכות  ודה להיראות כגבירתאמ

ולפחיתות ערכה בעיני  עקרת הביתלהגחכת  "אמה"בכך תורם השימוש בקריקטורה של 

המתבוננים בה. דמותה חושפת פרדוקס פנימי; גם גברת מגונדרת וגם מנקה, גם צעירה וגם 

 תשושה. 

 

 עקרת הבית והאם המדעית

והאם העברייה. לצד  עקרת הביתהשמירה על בריאות המשפחה היתה משימתה העיקרית של 

שביכולתו  ,בית ראוי הודגשה האידיאולוגיה של המדע הדגשת הזיקה בין לאומיות עברית לבין משק

גופנית ונפשית, חוסן ומרץ, שינה שלווה ועצבים רגועים. מה שמכונה "תורת -להשיג בריאות אישית

-שחלב סטולר 88כמו גם על פני דפי ספרי ההדרכה. עקרת הביתהתזונה" נפרש על פני המדורים ל

וב: ליס מציינת את הסתירה הפנימית הניכרת בטקסטים העוסקים בנושאי התזונה בתקופת הייש

"רופאים ומומחים נזפו באימהות אחוזות פסיכוזה של ויטמינים ובאותה נשימה הפציצו אותן 

                                                

86 : 48. 1979Goffman,  
87 Goffman, 1979: 50. 
ערכו של , "שלמות הערך" -קרון הראשון יהע מגדירה מהי "הזנה מתוקנת", על פי עקרונות מדע התזונה. מלכה ספיר 88

הקפדה על מזון שאינו  -נוח" קרון השני הינו "עכוליהמזון שצריך לספק באופן פרופורציונלי את כל חומרי ההזנה. הע

לעריכתם על והן כול. העקרונות הבאים הנם "טעם טוב ומראה יפה" והכוונה הן לבחירת מוצרי המזון ימפריע לאיברי הע

קרון האחרון הינו "מחיר שוה", והכוונה יהעו העקרון החמישי הינו "רבוי השנויים במזון".  ן.גבי השולחן כדי לעורר תיאבו

 .4: 1931מתוך: ספיר,  ן הערך התזונתי לבין הערך הכספי.יחס נכון ביל
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האימהות נקראו להשכיל ולרכוש  89בדרישות מפורטות ומסובכות לאספקת אותם ויטמינים עצמם."

  90ידע בתחום ההזנה, אך גם הואשמו ב"פיטום" הילדים.

הוא הראוי, ואידיאולוגיה זו שיחקה  "מדעי"ההזנה המתוקנת נשענה על ההנחה שהמזון ה   

פרוגרסיבי  ואתפקיד ראשי בפרסומות, תוך הדגשה כי השינוי ההיסטורי בהווה ובעתיד ה

הפרסומות  91והתפתחות המדע היא הדרך האולטימטיבית להבין את עולם הטבע ולשלוט בו.

 ,חיתותה של האישההדגישו את עליונותו של המדע אשר קושר אוטומטית לעולם הגברי, ואת נ

בשל היותה נעדרת ידע מדעי להסתמך עליו. את "מסקנות המדע האחרונות" נתבעה האישה 

 ללמוד מסמכות חיצונית, וחלילה לא לסמוך על תחושותיה או על "עצת השכנה". 

הפרטית  –האידיאולוגיה של המדע התגלמה בתיאורים אשר הדגישו את הפרדת הספירות    

  92רמנית.בשפה הג( מתוך ספרון הדרכה לאישה 8)תמונה  "בלובנד"והציבורית, כמו בפרסומת ל

 

 

 

 

 ,"בלובנד"פרסומת למרגרינה  :8תמונה 

 Meyer, Erna (1934) ,Kuchenzettel in Krisenzeiten, Tel-Aviv, pp. 34-35. 

 

 

, אינה מביטה לצופה, ברגע סתמי של הכנת האוכל )בוחשת סינר מתוארתובעוד שהאישה בשמלה 

הקומפוזיציה אלכסונית ולא ייצוגית(, עוסק המדען ברצינות בהכנת הנוסחה המדעית למרגרינה 

מלווה מדגיש את (. הטקסט ההצופה)ממושקף, לבוש חלוק לבן, מכשיריו לצדו, כמעט חזיתי כלפי 

, עקרת הביתנפרדות: שימושי המרגרינה )"בישול, אפייה וטיגון"( מפורטים ליד דימוי הספירות ה

ויטמינים"( מפורט לצד הכימאי. פרסומת זו מבטאת את ומדעי שלה )"עשיר ב-ואילו הערך התזונתי

                                                

 .55: 1998ליס, -סטולר 89
 .94 -93: 1934למשל: מאמרו של מול,  90
91 Fiske, 1990: 170. 
. ההחלטה להתייחס 2012:19מתוך: אופק,  גרמנית עבור המהגרים ה"ייקים".הודפסה בארץ ב ספרות ענפה 92

ופעתה הזהה גם במקורות העבריים, תוך תרגום הטקסט לעברית. ייצוגים מעין לפרסומת זו בקורפוס המחקר נבעה מה

אלה המתוארים בפרסומת זו, דומים לייצוגים בפרסומות אחרות, ולכן זו דוגמא מייצגת. ייצוגים דומים ראו למשל: 

 . כסמכותית ,מייצר החמאה ,דמות הכימאי –( 3 'עמ 4.6.44 הצופה) "בלובנד"פרסומת ל
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 -החומריולם האידיאולוגיה של המדע, שהעמידה את עולם השכל הגברי כעליון בחשיבותו על הע

 הנשי.  

פרסומת לחמאה אוסטרלית ששווקה ביישוב העברי האידיאולוגיה של המדע עומדת גם בבסיס 

 .(9)תמונה  "מנה"בשם 

 

 

 

 .  4 '(, עמ13.1.1935) דבר. וגם: 5 '(, עמ13.1.1935) הארץ .: פרסומת לחמאה "מנה" 9תמונה 

 

עומדת לקפוץ מראש צוק אל הים )ציפורים עפות מעל המים(, עיניה מכוסות מתוארת כ עקרת הבית

ברטיה, וידיה מגששות אל עבר הלא נודע. הטקסט הכתוב פונה בגוף שני זכר אל הגבר בשאלה 

, "שולח"רטורית: "האם תעשה כך גם אתה? האם תקנה חמאה בעיניים סגורות?" המפרסם, ה

על דרך  מוצגת כאן. הצרכנות הנשית "מתנגדת"את האישה כ , ואילו"גיבור"מעמיד פה את הגבר כ

ארווין גופמן מגדיר מדדים באמצעותם הוא מבסס קריאה מגדרית  93מושפל. ליצירת ייצוגהשלילה, 

הכוונה לתיאורי נשים בסיטואציות של פחד, בהלה  94נסיגה ברישיון".הוא "של פרסומות. אחד מהם 

מוצגת כמופקעת מההקשר הקונקרטי של  עקרת הביתאו מבוכה התובעות את הסתלקותן מהן. 

עריכת קניות, ומדומה לאדם העומד לאבד עצמו לדעת. כאן לא הותיר לה המפרסם להשיב את 

                                                

הבית. מקוי -ערכי כלפי עקרות-יחס דו מגלה 20 -ו 19עצות אמריקאיים של מעבר המאות -מחקרה של מקיו על ספרי 93

הבית לדרגת מקצוע אוניברסיטאי מחד, אך גרמה לו להפוך -מראה כיצד תחום הנדסת הבית העלה את קרנה של עקרות

לזול ושחיקה של פולחן הביתיות המסורתי ושל עקרת מאידך. תלות זו יצרה ז –תלותי בידע מקצועי חיצוני של מומחים 

 .McHugh, 1999: 64ביד רמה במשימותיה ללא צורך בידע חיצוני. מתוך: הבית המסורתית השולטת 
 .28: 2001פירסט,  94
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לגבר, וביטל באחת  "נכונה"ייה ה. הוא ניכס את מהלך הקנ"נכונה"הסדר על כנו באמצעות קנייה 

את יכולתה לעשות זאת. קניית החמאה מוצגת כעניין של בטחון )"חמאה ארוזה לשם בטחון"(, 

המופיעה בטקסט פעמיים, וכן בפרסומות נוספות,  "ארוזה"ובטחון הוא עניין של גברים. המילה 

, אשר המפרסמים יצאו מרמזת על תופעה של מכירת מוצרים באריזות מאולתרות בשוק ובחנויות

תוך תיאור ויזואלי מוקצן של אישה העומדת לקפוץ אל  ,נגדה. התחבולה של פנייה לגבר כקונה

מותה, מעמיד באופן חריף את הניגודים הבינאריים הערכיים שעליהם מבוססת הפרסומת: אישה 

  95מול גבר, אי רציונאליות מול רציונאליות, פורענות מול אחריות.

מהות צעירות, יניצבת דמותו הסמכותית של הרופא, אל מול קהל א "גלאקסו"קה בפרסומת למש

אנו רגילים  הפטריארכלימציין כי בעולם המערבי  פמן(. גו10האוחזות את תינוקותיהן )תמונה 

לזהות את הגבר כבעל המקצוע, כמקור הסמכות, כמנחה את האישה, ועל כן רוב הפרסומות 

 ,על פי מודל האקטנט 96כדי להעביר את המסר באופן אפקטיבי.משתמשות במערכת היחסים הזו 

 "קטיאובי"נוסף וה "עוזר"הוא  "גלאקסו". משקה "עוזר"ואילו הרופא הוא ה "גיבורות"האימהות הן ה

הם החיידקים מעוררי המחלות, התינוקות  "מתנגדים"תינוקות וילדים בריאים. ה ואלהשגה ה

רבות והרופא בודד, הוא המצטייר כבעל הן מהות יהחולים והחשש לחייהם. חרף העובדה שהא

על במה. אווירת האיום מועצמת על ידי הטקסט הפונה אל  נואםמוצג ככשהוא הידע לעומתן 

 ניכרה ,יל" זורעת פחדהאימהות עם סימן קריאה ומדגיש כי המשקה הציל תינוקות. המילה "הצ

מעיל, לבושה גדולה,  יווניים:מזכירה דמותם של פילוסופים המזוקן דמותו של הרופא  .בפניהן

מגלה את הציר האידיאולוגי שעליו  "גלאקסו"פענוח הנרטיב של פרסומת  .ומעוררת יראת כבוד

 פעלו הדמויות: ציר המדיקליזציה. 

במחקרה על המדיקליזציה . ישראל המנדטורית-ץביטאה יחסי כוח חברתיים באר מגמה זו   

על בסיס  "ראויה"המוסדות ביישוב העברי את האם ה נּוב  דפנה הירש כיצד ה  של האימהות מראה 

 97מזרחיות.ערביות והמודרניות, תוך הדגשת נחשלותן של האימהות ה-תפישות ואמונות מערביות

רבה, שכן התבוננות של הדרה זו ית התרבות המשמעות. אלה לא זכו לייצוג בפרסומותאימהות 

בטקסטים כבמערכת סימנים, מגלה כי אוכלוסיות אלה, בהקשרי האישה העברייה במרחב הבית, 

 הצופהמון מציינות כי הפרסומת חייבת "ללכת על בטוח" ולשכנע את טלליבס ו 98לא סומנו כלל.

לרכוש מוצר מסוים, באמצעות ערכים מרכזיים בחברה, כאלה שיש לגביהם קונצנזוס רחב ככל 

, היתה ערך כזה. אסטרטגיית ההפחדה בין המוסד הרפואי לבין האם הבורההיררכיה  99האפשר.

                                                

 .16: 2003למיש,  95
96 Goffman, 1979: 15. 
 106: 2011חיות במיוחד ראו: הירש, על המדיקליזציה של האימהות ביישוב העברי המנדטורי, ושל האימהות המזר 97

– 139. 
לא נבדקו מקורות בשפה הערבית, כי אם מקורות בעברית שמראש פנו לקהל יעד שהינו נשים יהודיות. זה יכול  98

 להסביר את היעדר הייצוג הערבי, אך לא את היעדר הייצוג לנשים יהודיות ממוצא מזרחי.
 .318: 2004ליבס וטלמון,  99
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)מודע או  100כוח-אמצעי ידעוערעור בטחונה של האישה באשר למסוגלותה שימשו את המפרסם כ

הרפואית. פיסק טוען, אחרי בארת,  –האישה לסמכות הגברית, במקרה הנדון לא מודע( להכפפת 

ובקפיטליזם ונועדה לשרת  הפטריארכליתכי האידיאולוגיה של המדע נקשרה מראשיתה בחברה 

 101את צרכיו.

 

 .4 '(, עמ20.6.1927) הארץ ."גלאקסו": פרסומת ל10תמונה 

 

 

 סיכום 

בפרסומות למוצרי בית מתקופת היישוב הושתתו על המשמעויות המגדריות של ייצוגי האישה 

ארבע אידיאולוגיות, אשר לעיתים קרובות היו כרוכות האחת בשנייה: האידיאולוגיה הלאומית, 

התוכן המשולב בניתוח סמיוטי עזרו לפענח משמעויות אלה  חהביתית, המודרנית והמדעית. ניתו

מה לבין הטקסט המילולי של הפרסומת. אשר התגלמו בטקסט החזותי עצמו ו/או בשילוב בינו 

ערכיות באשר למעמדה ה-והאם בארבע הקטגוריות שנמצאו הוא דו עקרת הביתשמשותף לייצוגי 

                                                

כוח מתווך -מושג של מישל פוקו בנתחו את השיח על מיניות בעולם המערבי. פוקו טען שמשטר ידעאני משתמשת ב 100

 .28 – 12: 1996את המיניות וממשטר אותה עבורנו. מתוך: פוקו, 
101 Fiske, 1990:172. 
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ולמסוגלות שלה לבצע את המשימות במרחב הביתי. ממצא זה מהדהד את אבחנתה של  אורטנר 

(Ortner ) 102מרכיביה התרבותיים.האישה נתפשת בעמדת ביניים בין זיהויה עם הטבע לבין לפיה  

-אשר מתייחס לעבודת משקבית -עקרת הלאומית צצה ועלתה בהבניית ייצוגהאידיאולוגיה    

ובאימוץ הערך , . הלאומיות התגלמה בהשוואתה לחיילת בשדה הקרבהבית כאל משימה לאומית

יות דומיננטהאידיאולוגיה הביתית התגלתה בהבית. -של הסתפקות במועט וחסכנות בניהול משק

בפרסומות והאם במרחב הביתי ובאחריותה הבלעדית לטיפול בבני המשפחה.  עקרת הביתשל 

ללא בעלה. אחריותה אינה מבטיחה לה לרוב  עקרת הבית למוצרי ניקיון ובריאות לילדים מתוארת

האידיאולוגיה של  סמכות ומעמד, ולעיתים היא מוצגת כמקבלת אישור לפעולותיה מסמכות גברית.

אשר ראוי לה לשים את  ,בית-הלאומית והביתית ביצירת ייצוג של עקרתאלה חברה ל המודרנה

מעול העבודה הקשה. כחלק שחרורה, כביכול, איכות חייה ו לשיפוריהבה על הטכנולוגיה, 

הבית כצעירות הצועדות עם רוח הזמן, ונשיותן אף -מרטוריקה מודרנית זו תוארו כל עקרות

ים, גזרה דקיקה, שמלה ונעלי עקב. האידיאולוגיה המדעית, אף הודגשה באמצעות פנים מאופר

והאם בהדגישה את שתי הספירות הנפרדות, את  עקרת הביתהיא שימשה קרקע להבניית ייצוג 

 האישהבורותה של האישה לעומת סמכותו המדעית של הגבר. הכימאי או הרופא הוצבו אל מול 

 ישול, ניקיון וטיפול בילדים. ללמוד ולהסתמך על הידע המדעי בב מנהותבעו מ

לה העברייה הרצויה הצטייר בכל המקרים כדו ערכי; מחד ייחסו  עקרת הביתייצוגה של    

, גזלו במקרים רביםומאידך,  וב תהמפרסמים את האחריות למרחב הביתי ותיארו אותה כדומיננטי

י ומהוסס, ולעיתים אף ממנה את הסמכות והיכולת לבצע כראוי את משימותיה. ייצוגה נותר שבריר

. דו ערכיות זו שיקפה תפישה דומה מצד החברה היישובית מבוזה ומושפל לעומת הייצוג הגברי

כלפי נשים, אשר, הלכה למעשה, לא זכו לשוויון זכויות ונאלצו להיאבק על מעמדן. הפרסומות 

מוגבל  הביתעקרת אימצו תפישת עולם שמרנית, אשר ביקשה לקבע דפוסי מגדר לפיהם כוחה של 

בפרסומות לא היוותה מראה להישגי נשים ביישוב  עקרת הביתגם במרחב שלכאורה הוגדר כשלה. 

העברי. מאמר זה, אם כן, מסייע בלימוד שיטתי של הרטוריקה בת הזמן ובהבנת הדרכים בהן 

נעשה שימוש מגמתי בייצוגי נשים לצורך ביטוי והפצת האידיאולוגיות בהן אחזה ההגמוניה 

 כלכלית בארץ ישראל המנדטורית. -תרבותית-רתיתהחב

                                                

 .31: 2007אורטנר,  102
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 רשימת מקורות

 

ישראל, -(. "הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ1980) 'זהר, א-אבן

 .189 – 165, 16קתדרה, ", 1948 – 1882

 33תרבות, חברה וחינוך,  –המלחמה כמותג פרסומי. פנים  (.2005) 'א ,אגם דאלי

 (. מחוזות חפץ: נופי פרסומת בישראל, תל אביב: רסלינג.2010) 'א ,אגם דאלי

כרמל )עורכת(, מילון בן יהודה שטראסה:  '"מודעות תוצרת הארץ", בתוך: נ. (2012) 'ר אופק,

 .24 – 17 אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד,-ייקית מדוברת בארץ ישראל, תל

לגברי הוא כמו היחס שבין הטבע לתרבות?", (. "האם היחס בין הנשי 2007) ', ב'אורטנר, ש

האוזר )עורכות(, דרכים לחשיבה -עמיאל 'נווה ות 'לובין ח 'אלאור, א 'ינאי, ת 'בתוך: נ

 .45 – 25פמיניסטית, האוניברסיטה הפתוחה, 

כתבן,  '(. נשים בארץ ישראל בתקופת המנדט: היבטים דמוגרפיים", בתוך: א2010) 'אלרואי, ג

קדרי )עורכים(, חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה: נשים זכויות -לפריןה 'שילה ור 'מ

 .114 – 87אילן, -ומשפט בתקופת המנדט, אוניברסיטת בר

 חיפהארכיון 

 אביב: האוניברסיטת הפתוחה. -(. מבוא לתורת הספרות והתרבות, תל2004) 'בארי, פ

 (. יסודות בסמיולוגיה, )תרגום: אבנר להב(, תל אביב: רסלינג.2006) 'בארת, ר

 .26 -25, "(, "מדור להנהלת משק בית" , האשה, חוברת א1926) ', שבבלי

 .ם הבורגנים ההם? תולדות הבורגנות בישראל, ירושלים: מאגנסהיכן ה: (1999) 'א פורת,-בן

?, ירושלים: ספרית בריאות העם, בית (. המוציאה את את כספך בתבונה1941) 'ברומברג, ש

 הבריאות הדסה.

ודולוגיה אינטראקטיבית לחקר הדימוי ת(. "סיפורה של כרזת פרסומת יפנית: מ2013) 'ברטל, א

 2013 'דן )עורכים(, פרוטוקולאז-מאירי 'ברטל ונ 'הורוביץ, א-אריאלי 'בפרסום", בתוך: ד

 .147 - 137כותבים חזותי: מתודולוגיות בחקר התרבות החזותית, תל אביב: רסלינג, 

האדם ובין אשת הבית. אשה ומשפחה בציבור הפועלים -(. "בין האשה1993) 'ברנשטיין, ד

, רם )עורך(, החברה הישראלית. היבטים 'היהודי העירוני בתקופת היישוב", בתוך: א

 רות.ביקורתיים, תל אביב: ברי

 'יבתוך: "קולות מן הגרעין הקשה: מסיפוריהן של צעירות העלייה השניה",  .(2001) 'ברנשטיין, ד

עצמון )עורכת(, התשמע קולי: ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית, ירושלים: הוצאת הקבוץ 

 .המאוחד, מכון ון ליר

, ירושלים: 1948 – 1933(. מולדת חדשה: עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתם 1990) 'גלבר, י

 צבי ומכון ליאו בק.-יד יצחק בן
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