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תאור כללי של הקורס:
הסמינר עוסק בניתוח של פרסומת תוך שימוש בכלים של כלכלה ,פסיכולוגיה ,לימודי תרבות
ותקשורת .בנוסף ,התלמידים לומדים את ההסדרים הקיימים בשיטת המשפט השונות לפרסומת ,לרבות
השיטה הגרמנית ,האמריקאית והישראלית .מוקדשת תשומת לב מיוחדת לניגודים קיימים בין שיטת
המשפט הגרמנית ,השמה דגש חזק על שיקולי צדק יושר ,לבין השיטה האנגלו-אמריקאית ,המתרכזת
בשיקולים של תועלת כלכלית.

מטרות הקורס:
הסמינר נועד לפתח מחשבה ביקורתית ביחס לפרסומת ולהעניק ידע מקיף על היבטים שונים של
תופעה זו.

תוצרי למידה
בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים:
לזהות אלמנטים בפרסומת שעושים שימוש בנטיות פסיכולוגיות שונות של הצופה
לזהות אלמנטים בפרסומת שעושים שימוש בסטריאוטיפים ומחזקים דעות קדומות
לזהות אלמנטים בעלילה של התוכן הלא פרסומי של תקשורת שנועדו לשרת את האינטרס של
המפרסמים
לבקר את התופעות הנ"ל
לנתח את התופעה של פרסומת תוך שימוש בתיאוריות שונות
להעריך האם פרסומות או אלמנטים שיווקיים אחרים הינם חוקיים לפי הדין הישראלי ,לפי הדין
האמריקאי ולפי הדין הגרמני

דרישות נוכחות ):(%
100

שיטת ההוראה בקורס:הרצאות פרונטאליות ורפראטים של סטודנטים

רשימת נושאים  /תכנית הלימודים בקורס:
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הרצאה   1מבוא ,הסבר על המורכבות של תופעת הפרסומת והבעייתיות שבה.
הצגה של אסכולות כלכליות מרכזיות )הסבר על האסכולה ,הקונטקסט ההיסטורי שלה וביקורת(:
האסכולה הקלאסית
אסכולת פרייבורג

הרצאה   2המשך של אסכולות כלכליות:
אסכולת שיקאגו
האסכולה האוסטרית
האסכולה הניאו-קלאסית

הרצאה   3השפעת הפרסומת על תנאי השוק :מחירים ,רווחים ,אלסטיות הביקוש וכדומה וכן על
איכות המוצרים .נלמד ניתוחים תיאורטיים ומחקרים אמפיריים שונים בנושאים אלה .נקשר את הדברים
הנלמדים לאסכולות הכלכליות שלמדנו.

הרצאה   4פרסומת והמשפט
הטעיה והגזמה בפרסומת  המצב המשפטי בארץ ,בגרמניה ,באיחוד האירופי ובארה"ב .נלמד אילו
תיאוריות כלכליות עומדות מאחורי העמדות של שיטות המשפט השונות .נשאל אילו השלכות יש לגישות
המשפטיות השונות על אמינות הפרסומת ועל יכולתה לנצל את חולשת הצרכן.

הרצאה  - 5פרסומת משווה  בחינה ביקורתית של המצב המשפטי בארץ ,בגרמניה ,באיחוד האירופי
ובארה"ב .נערוך השוואה בן הדברים המותרים בפרסומת עצמית )עליה למדנו בשיעור הקודם( לבין
הדברים שמותר לומר על מתחרה .מכך נסיק לגבי מוכנות של שיטת משפט להגן על התדמית שנוצרת
בפרסומת.

הרצאות   6-7פרסומת וריכוזיות השוק .נלמד גישות שונות ומחקרים אמפיריים שונים ביחס להשלכות
של פרסומת על מבנה השוק .נקשר את הדברים הנלמדים לאסכולות הכלכליות שלמדנו.
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פרסומת וצמיחה כלכלית )פרודוקטיביות ,הגדלת הייצור והביקוש(.
נלמד את התיאוריה של  Galbraith Kenneth Johnואת הביקורת עליה.

הרצאה   8-9הגנה על תדמית של סימן מסחר )אשר נוצרת בפרסומת באמצעות סימני מסחר( 
נלמד את הבסיס של דיני סימני מסחר ואת הדוקטרינות שמאפשרות הגנה על התדמית הלא
אינפורמטיבית של הסימן  פרשנות רחבה של המונח "הטעיה" ,הטעיית צד שלישי ודוקטרינת הדילול.
נתייחס למצב המשפטי בארץ ,בארה"ב ובאירופה.

הרצאות   10-11השלכות הלא כלכליות של פרסומת:
השפעת הפרסומת על הרציונאליות של הצרכן
השפעת הפרסומת על האוטונומיה של הצרכן .נלמד טכניקות פסיכולוגיות שונות שהפרסומת
משתמשת בהם )התניה קלאסית ,למידה מתווכת ,אפקט עצם החשיפה( ,נוירו מרקטינג.
האם השימוש בטכניקות השונות הינו לגיטימי? טענות לכאן ולכאן.
המפרסמים כגורם המכתיב תוכן של תקשורת

הרצאה   12היחס של שיטות המשפט השונות לשימוש בטכניקות פסיכולוגיות של פרסומת .נתייחס
למצב המשפטי בארץ ,בארה"ב ובאירופה.

הרצאות   13-14השפעת הפרסומת על אורח החיים:
פרסומת כגורם היוצר תסכול ,פרסומת וצמיחה אישית ,פרסומת ואושר
פרסומת ותרבות צריכה ,חומרנות
תרבות צריכה כגורם המונע מלחמות
פרסומת ותחרות על סטאטוס חברתי
פרסומת וסטריאוטיפים ,פרסומת ושינוי חברתי
פרסומת ואיכות הסביבה
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 יצחק נ' דברת43/93 ע"פ

 יפאורה נ' רשות השידור421/71 בג"צ
 קידום נ' רשות השידור606/93 בג"צ
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בג"צ  5118/95מאיו סימון נ' הרשות השניה

ת"א  3266/98בש"א  113039/98נועם קדם נ' בזק
ע"פ  232/97אופיס דיפו נ' מדינת ישראל
ת"ק  5431/96מאיר אביגיל נ' גלגלי זהב בע"מ
ע"א " 8737/00שלפרד" חברה לפיתוח ובנין בע"מ נ' ז'אק
בש"א  15033/04לירן בריותי נ' פרופורציה פי.אם.סי .בע"מ
ת"א  2256/03ההסתדרות הרפואית בישראל נ' אוביקטיבי מחקרים עולמיים לישראל בע"מ

בש"א  51961/99חשבשבת בע"מ נ' מנהל  -מידע ניהולי והנה"ח לעסקים בע"מ
ת"א  532/97איטונג בע"מ נגד טרמודן בע"מ
ע"א  8483/02אלוניאל בע"מ ואח' נ' אריאל מקדונלד  ,פ"ד נח )314 (4
ק' זכרוב" ,היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר" ,משפטים ל"ה 435

ת"א  7585/92דדון נ' אנגל חברה לקבלנות כללית
ת"א  920/95כדורי פיתוח עירוני נ' אודי ארנון
פ' פרידמן" ,גניבת עין :הגנתו )החלקית( של המתחרה המסחרי כנגד פרסומת כוזבת של יריבו",
הפרקליט ל"ה 338
פ' פרידמן" ,שקר מפגיע ולשון הרע  אפשרות התביעה במסגרת הגדרת סעיף  (3)1לחוק איסור
לשון הרע ,תשכ"ה ,"1965-הפרקליט לו)א( ) 77תשמ"ד(
פ' פרידמן" ,שקר מפגיע  האופציה הלא מנוצלת להגנת המתחרה המסחרי מפני פרסום כוזב של
יריבו" ,הפרקליט לו ) 425תשמ"ד(

בג"צ  15/96תרמוקיר חורשים נ' הרשות השנייה

12 / 13

בג"צ  1858/96אסם נ' רשות השידור
בג"צ  7833/96מלניק נ' הרשות השניה

בג"צ  7012/93יעקב שמאי נ' הרשות השניה
בג"צ  1893/92צלי רשף נ' רשות השידור

הערכת הקורס  -הרכב הציון הסופי:
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 0
הרצאה% 15
השתתפות % 5
הגשת עבודה % 80
הגשת תרגילים % 0
הגשת דו"חות % 0
פרויקט מחקר % 0
בחנים % 0
אחר % 0

מידע נוסף  /הערות:
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