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בקשר לכסף
 "שטרות כסף" ככלי לתעמולה 

פוליטית־חברתית ומסחרית

חיים גרוסמן

מבוא
השימוש בדף דמוי "שטר כסף", הנקשר לממד פוליטי או כלכלי 
כמקדם מכירות, הוא גימיק פרסומי הנהוג בישראל למן הקמתה. 
מפלגות וגופים חברתיים ביקשו, בעיקר לפני בחירות, לשמור על 
קשר עם קהל בוחריהם הפוטנציאלי ולהעביר מסרים תומכים, ובעיקר 
מבקרים, שלטון, מפלגה יריבה או מנהיג יריב. גופים כלכליים עשו 
גם הם שימוש בצורת פרסום זו שהופצה ברחובות כדי לקדם יוזמה 
או גוף כלכלי ולעודד מכירות. השימוש ב"שטרות כסף" נתפס תמיד 
כמושך עניין כי שטרות הכסף מוכרים לכולם ונתפסים כ"מוליכים" 
יעילים במיוחד להעברת מסרים אידאולוגיים. כלומר, השטר והמצויר 
עליו מבטאים ומציגים עמדה ומודל, למשל: שטר חצי לירה עם חיילת 

נח"ל — חקלאות ודימויים תנ"כיים מצדו השני, וכן הלאה.1
מאמר זה מבקש להציג את המסרים שהופיעו על גבי "שטרות 
הכסף" מכל הסוגים ולהתמקד באלה שנשאו מסרים פוליטיים־חברתיים, 
לבחון את התכנים שהובעו בהם ולהעריך את משמעותם ואת השפעתם 

בהוויה הישראלית בעידן שלפני ה"סטיקרים". 

כסף פוליטי־חברתי 

בעשורים הראשונים
"שטר" של לירה ישראלית אחת שימש באמצע שנות החמישים לדף 
תעמולה של מפא"י, מפלגת השלטון. השטר הודפס בכמה שפות )עברית, 
אידיש, רומנית, גרמנית( כדי להשפיע על קהל ישראלי שעדיין לא קרא 
עברית. השלטון ביקש להסביר לאזרח "איך מתחלקת הלירה שלך?" 
באמצעות איורים ברורים שלוו בציון אחוזים מדויקים )איורים 1, 
1א(, כדי להמחיש שלטון אחראי השוקד על בעיות הביטחון ומשכיל 
לחלק נכון את עוגת התקציב תוך שימת דגש על פיתוח כלכלי ומתן 

שירותים לאזרח.
ב"שטר" הוצג מסר חיובי בדומה לכרזות התעמולה שהופיעו על 
לוחות המודעות ערב בחירות.2 החלק המרכזי בתקציב שהוצג ב"שטר" 
יועד לביטחון, גם כדי להציג אחריות לאומית וגם כדי להסביר את 
הסיבה לקשיי החיים ולצורך בהידוק החגורה הכלכלי. סעיף השירותים 
החברתיים הדגיש פיתוח שירותי בריאות וחינוך שהודגשו בצללית 

מבנה וכיתוב: "בית חולים" ו"בית ספר". עוד הובלטו הסובסידיות, 
ללמדך שהממשלה שוקדת, חרף הקשיים, על הוזלת מחירי המוצרים 
הבסיסיים. כל אלה הודפסו כנראה בכמויות גדולות, לנוכח המצאי 
האספני המצוי עד היום. אי אפשר להעריך במדויק את השפעת ה"שטר" 
על דעת הקהל, אך ברור שהושקעה טרחה רבה בהכנת האינפורמציה. 
גם מפלגת האופוזיציה חרות החלה בשנים אלה להפיץ מסרים. 
"אל תיתן עוד למפא"י להפחית מערכה, נכתב באדום על פני "שטר" 
של לירה אחת )איור 2(. בגב השטר הוגש הסבר מפורט שהדגים איך 
היטלי המס על מצרכים חיוניים מפחיתים את ערך הלירה ומקטינים 
את כוח הקנייה שבידי הציבור. גם המסקנה ממצב זה לא הושארה 
כחומר למחשבה אלא נכתבה בבירור: "הורד את שלטון ההורדה 

המפא"י — הקם ממשלה לאומית ליברלית — הצבע ח". 
"לאן נעלם?" נכתב על "שטר" של דולר. "הפוך" את ה"שטר" 
וקבל את התשובה )איור 3(. השימוש בשטרי כסף לתעמולה פוליטית־

כלכלית בשנים אלה כוון להקשר כספי כיאה לאופי המסגרת החזותית 
שבה הוצג.3 "יותר מ־2,000,000,000 דולר קבלה ישראל ב־7 שנות 
קיומה חלק ניכר מהן הושקע כאן". חץ על גב ה"שטר" הראה על צילום 
בניין מרכז מפא"י ובניין המשביר ההסתדרותי; בחלק אחר של השטר 
צולמו מבני מעברה וכיתוב: "קרוב ל־200,000 נפש עדיין שקועים 

כאן". והפתרון: "הקץ לבזבוז ושחיתות — הצבע חרות". 
ביקורת על כוח הקנייה הפוחת בימי שלטון המערך הופיעה שוב 
על "שטר" — הפעם של מאה לירות, בגלל הירידה בערך הכסף — 
בראשית שנות השבעים. החידוש ב"שטר" היה בכך שהוא הוכן בידי 
מטה הנשים בליכוד וכוון אל קהל בוחרים נשי בהנחה שקניות וניהול 
משק הבית הוא מנת חלקן של הנשים. בלטה בו הגרפיקה המודרנית 
והמושקעת יותר, כמו גם המלל הקצבי והחד יותר. "...ככל שהוא 
מדפיס יותר ]שלטון המערך[ — זה שווה פחות — הסל שלך מתרוקן 
ולבך מלא דאגות. מאה לירות ישראליות את זוכרת מה זה היה פעם?... 

בואי נחזיר את זה... בואי נצביע מחל" )איור 4, 4א(. 
בשנות השבעים הופיעו לראשונה גם "שטרות" שעניינם פוליטי־
מדיני ולא מפלגתי. "שטר" של מאה דולר הציג בחזיתו את דיוקנו של 
הנרי קיסינג'ר, שר החוץ האמריקני בתקופת מלחמת יום הכיפורים 
)איור 5(. בגב השטר הופיעה מפת ישראל ומדבר סיני כדי להמחיש 
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בעזרת חצים את ניסיונות התקיפה המצריים במלחמת 1973. הכותרת 
בעברית ובאנגלית קבעה: "מחיר עצמאות ישראל". ה"שטר" הופק בידי 
התאחדות הסטודנטים לישראל שביקשה למחות על התלות הכלכלית 
הגדולה באמריקה המחייבת כנראה להיענות לדרישות הפוליטיות שלהם 
כמו הפסקת האש במלחמת יום הכיפורים שנכפתה עלינו בהסכמת 
שתי המעצמות הגדולות. ייתכן שהייתה זו יוזמה סטודנטיאלית למחאה 
פוליטית־מדינית על התלות הכלכלית בארצות הברית שהפכה את 
"שטר" הדולר שעליו הוצגה לרלוונטי, אך סביר יותר שהייתה זו לא 
סתם מחאה אלא בעיקר ביקורת פוליטית מפלגתית על ממשלת רבין 
ומהלכיה מצד אגודת הסטודנטים, שראשיה היו בשנים אלה מצדדי 

הליכוד ותומכיו.4 
"שטר" אחר של מאה דולר, ועליו דיוקנו של לאוניד ברז'נייב, 
המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות, הופק 
בשנות השבעים על ידי אגודת הסטודנטים בר אילן וביקש למחות על 
מצבם של יהודי ברית המועצות ועל איסור היציאה שנכפה עליהם 
שם )איור 6(. "לארץ העבדות של המאה העשרים כפר נפש לשחרור 
עמנו. שלח את עמי", נכתב על גב ה"שטר" כדי למחות על העזרה 
הכלכלית האמריקנית לברית המועצות חרף הפרת זכויות אדם, ואולי 
גם על המדיניות היהודית־ישראלית שהסכימה לשלם בתמורה לכל 
יהודי שבא מברית המועצות דרך מדינות הגוש הקומוניסטי.5 הפנייה 
באמצעות "שטר" הדולר האמריקני הייתה קשורה למהלך שנקשר 
בכסף וביקשה למשוך תשומת לב ולעורר עניין בסדר היום הציבורי. 
הייתה זו היוזמה היחידה מסוג זה שלא נקשרה למפלגה כלשהי או 

לרצון לפארה או לבקרה.
לצד אלה נמשכה בשנים אלה המחאה החברתית. ב־1976 כוונה 
המחאה כנגד העשירים שהממשלה — עדיין ממשלת המערך — רוצה 
ביקרם. הדמות שאליה כוונו חצי המחאה היה בומה שביט, נשיא התאחדות 
התעשיינים, שהרבה אז להופיע בטלוויזיה והיה דמות מוכרת. "שטר" 
של עשר לירות קבע כי עשר לירות עבור שביט וחבריו התעשיינים 
והבנקאים הן בעצם 14 לירות מכוח המענקים הניתנים לעשירים על 
ידי הממשלה )איור 7(. בהתאמה נכתב בצדו השני: "שכיר שים לב. 
שטר זה יהיה שווה עבורך ב־1976 רק 6 ל"י כי הממשלה מצמצמת 
סובסידיות ושירותי בריאות וחינוך, מייקרת לחם וחלב בקיצור דופקת 
את השכירים והעניים". ה"שטר" הופק בידי הפנתרים השחורים ומוקד, 
שביקשו להציג תמונה שתמציתה הזדהות רגשית עם מעמד הפועלים 
שהוצג על גב השטר בדמות פועל קטן ממדים שמפתח שבדי בידיו, 

גם אם הנתונים הכלכליים שעיטרו אותו היו לא מדויקים.6
מחאה חברתית־כלכלית דומה הציגה תנועת שלי ב־1979, כשביקשה 
להציג אלטרנטיבה למפלגות הגדולות והציגה את מסריה ב"שטר". 
לנוכח האינפלציה היה הפעם ה"שטר" בן 500 לירות והסגנון של 
המסר המילולי ביטא מגמה של שימוש בוטה יותר בתעמולה מילולית 
מודפסת. ה"שטר" הוכתר כ"זיוף" והפוליטיקאים )מערך וליכוד — אף 
שהמסר כיוון קודם כול לממשלת הליכוד ששלטה בשנה זו( כ"זייפנים" 
עושי מעשה פלילי )איור 8(. "שטר זה בן 500 ל"י. תוך שנתיים — 
עד המהפך — הורידה ממשלת המערך את ערכו ל־300 ל"י. שנתיים 
נוספות עברו וממשלת הליכוד הורידה את ערכו של השטר הזה ל־100 
ל"י בלבד... מה שעשתה לערכו של שטר זה ממשלת המערך ובמשנה 
מרץ ממשלת הליכוד, הם עושים לכל ערך במדינה, לטוהר המידות, 
לצדק חברתי, לשלום, לשוויון, לטוהר הנשק ולשלטון החוק. צריך 

לבלום אותם". 
בעת האינפלציה הגואה בראשית שנות השמונים נוצר "שטר" 
נוסף שנשא את דיוקנאות יורם ארידור ויגאל כהן אורגד )איור 9(. 
המטבע הומר לשקל, וה"שטר" צמח לערך של אלף שקלים שהיו 
ל"אלף שקרים" מבית היוצר של "בנק הליכוד". נראה ששטר זה 
הופק בידי תומכי "המערך" ובלטה בו המגמה של החרפת הניסוח 
והפנייתו לדמות ספציפית. שטר של דולר אחד נושא דיוקן כהן אורגד 
וכיתוב של 'הליכוד לא מאמין בשקל' חתם תקופת שימוש בתעמולה 
באמצעות "שטרות כסף" בערך עולה, שתמציתן ירידת ערך הכסף 

והפניית תשומת הלב אל ה"אשמים" בכך )איור 10(. 
פינוי ימית ב־1982 והסכומים הנכבדים ששולמו למפונים יצרו 
כמו־"שטר" של "בנק הפיצויים" שהזכיר בצבעו שטר של מאה שקלים 
ועליו נדפסה תמונתו של מנחם בגין )איור 11(. "מטה החולצה הכחולה" 
)התארגנות צעירי תנועות הנוער — הנוער העובד והלומד, השומר 
הצעיר, מחנות העולים בירושלים( פרסם על גב השטר את המסר הבא: 
"אנו, חניכי תנועות הנוער החלוציות מביעים בזה את מחאתנו נגד מתן 
פיצויים מוגזמים לתושבי חבל ימית ונגד הפרת הסדר ואי קיום החוק. 
בזאת אנו מפצים אותך, אזרח יקר, על השתתפותך במימון הפיצויים 
מכספי המיסים שאתה משלם". כמו מחאת הסטודנטים בעשור הקודם 
הייתה הפנייה צבועה בצבע פוליטי, הפעם השמאל הפוליטי, אך כמו 
המחאה הסטודנטיאלית נתפסה גם זו כ"נקייה" יותר משיקולי פוליטיקה 
מפלגתית וכביטוי אותנטי של דעת קהל שהמחישה ערוץ זול וזמין 

באפשרויות המתרחבות של תקשורת המונים מודרנית.7 

"סתם" כסף
מספר קטן של "שטרי כסף" חולקו במגזר הדתי. כאן היה זה מראה 
מעט חריג ומיוחד לנוכח הקוד התרבותי שהתמקד בכתוב ומשמעותו 
ומיעט לשים דגש על העיצוב. ה"שטרות" היו אזכורים למפעלי תרומה 
המקובלים במגזר זה. קבלות על תרומה עוצבו בצורת שטר כמו זה 
של ישיבת חסידי ברסלב בירושלים שעיצבה קבלה על סך לירה אחת 
ובמרכזה מבנה הישיבה שלאחזקתו כוונה התרומה. "קרן רב פעלים" 
בירושלים הפיצה "שטר" ועליו קריאה למתן תרומה של עשר לירות 
"להכנסת כלה ולעזרה בנישואין". השטר עוצב בצורת "לירה ישראלית 
אחת" שהוכנסה למחזור ב־1958 ונראה שעורר סקרנות ועניין מכוח 

הדמיון המדויק לשטר כסף אמיתי )איור 12(. 
דמיון רב יותר לשטרות כסף אמיתיים נתקיים בעולם פרסום 
המוצרים והשירותים. מראה "כסף אמיתי" שהופץ במרחב הציבורי 
היה נחוץ, לדעת היצרנים, כדי למשוך את הקהל, להתגבר על תגובה 
ספונטנית אפשרית של התעלמות מנייר הפרסומת ולייצר תשומת לב 
ועניין שיוליכו לרצון לצרוך את המוצר.8 תאטרון אופרטה וקומדיה 
באידיש ביקש לעניין ב"מחזה מוסיקלי מקומי" מעל גבי "שטר" של 
לירה ישראלית בראשית שנות השישים )איור 13(. ברוב ה"שטרות" 
צוינו מבצעים שנקשרו לכסף: הנחה במחיר, קנייה בסכום מסוים כחלק 
מ"מבצע" או תכנית חיסכון או השקעה פיננסית. מעל גבי שטר של 
500 פרוטה הציע בשנות החמישים בית החרושת רולקס לעטים הנחה 
על קניית עט נוסף )איור 14(. התאחדות הסוחרים הכללית בישראל 
הפיצה ב־1961 "אגרת פרס" שאותה קיבל הקונה על כל קנייה של חמש 
לירות. איסוף עשרים אגרות כאלה הבטיח השתתפות בתחרות פרסים 
גדולה ובהם: "3 נסיעות לחו"ל, מקררים חשמליים, מכונות תפירה..." 
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ועוד )איור 15(. בנק המתנות בית חרושת אמריקאי לשמלות בע"מ חבר 
לצופי קולנוע אסתר והציע גם הוא בשנות השישים "המחאה" על סך 
חמש לירות כהנחה בקניית בגד לכל מבקרת בסרט עדה )איור 16(.

הפיחות בערך הכסף מצא ביטוי גם ב"שטרות" הפרסום של שנות 
השבעים והשמונים. בנק המזרחי הציע ב־1978 "המחאה" על סך 
700 לירות לכל הפותח תכנית חיסכון שבה התשלום הראשון בערך 
ה"המחאה" ישולם בידי הבנק, ובנק הפועלים הציע תכניות על גבי 
"שטר" של דולר אטרקטיבי הרבה יותר מן הלירה המקומית )איור 
17(. בשנות התשעים "שטר" השווה חמישה שקלים )חדשים כמובן( 
בקופות הסופרלנד בראשון לציון סימן כבר את ראשית דעיכתו של 
הז'נר המסחרי כולו לטובת שיטת פרסום המופצת ידנית בכל תיבת 

דואר )איור 18(. 
עוד הופיעו בשנים אלה: "1000 שנות אחריות" — סכין מיוחס 
חותך הכול, "ב־10 ₪ תקבל אצלנו ארוחת צהריים שלמה" — בית 
השרימפסטייק אילת. "שטר" של מאה דולר נושא דיוקן ג'. ר. יואינג 
בנעלי "דאלס" יפו. דיוקן הרמב"ם על "שטר" של עשרה דולר "למחזיקי 
שטר ברכה זה איחולי בריאות ושפע", מאחלת סדנת בישול בריא 
וטעים גבעתיים. ואם לא די בפלאי ארצנו אז גם "טיסה ללונדון עם 
תה אמבסדור בחסות בריטיש אירוייס" על "שטר" של חמישים שקל. 
אלה ועוד רבים אחרים כמיטב הדמיון של היזם ויכולת הביצוע של 

בית הדפוס.

בשנות התשעים
בשלהי שנות השמונים ובשנות התשעים פחת השימוש ב"שטר הכסף" 
לטובת סיסמאות קצרות וקליטות שהחלו להופיע על גבי סטיקרים. תרמו 
לכך גם הוספת ערוצי הטלוויזיה, והזמינות להופיע, להיראות ולהישמע 
שגדלה מאוד במדיום מודרני ורב אפשרויות זה. "שטרי הכסף" הופקו 
מעתה על ידי מטות "צעירי המפלגות" שהרשו לעצמם מסרים בוטים 
במחשבה ש"צעיר" שנתפס כ"שובב" וכ"חצוף" יותר רשאי להתנסח 
בחריפות ובדרך ישירה ובוטה יותר. מחיר ההפקה הזול של תוצרים 
אלה עדיין הביא להפקתם כשהצורך להתמודד עם מדיום אקטיבי יותר 
הביא להחרפה והקצנה במסרים הפוליטיים ובבוטות גוברת שהחלה 
לכוון לא אל תנועה ורעיון אלא בעיקר אל תופעה פוליטית־חברתית, 

ועוד יותר להתקפה בוטה על אישים פוליטיים מסוימים. 
ב־1988 הפיצו צעירי הליכוד מעין המחאה של "קופת משלמי 
המסים" הנאלצת לשלם את החוב האסטרונומי של חברת העובדים. 
"מי שנותן קול למערך חותם על שיק של 8 מיליארד ש"ח", הגישו 
חומר למחשבה )איור 19(. "הדור הצעיר במפד"ל ביקש להזהיר מפני 
'כסף ייחודי' המועבר לחרדים כאתנן בחירות, והזכיר לקהל המצביעים 
מעל גב השטר כי המפד"ל עצרה את הכספים הייחודיים ולכן ראויה 
לאמון פוליטי מחודש" )איור 20(. בהקשר דומה הפיצה גם אגודת חמדת 
)אגודה למען חופש מדע דת תרבות(, "שטר" על סך 230 מיליון ש"ח 
שנשא את דיוקנו של הרב ש"ך ובו הובאר כי הסכום הינו "כסף ייחודי 
לקניית ראש ממשלה" )איור 21(. היות שמדובר היה באגודה שאינה 
פוליטית הופנתה קריאתה גם לליכוד וגם למערך: "שמיר ופרס — לא 

נתנו לכם מנדט למכור את המדינה. די לכניעה לסחטנות החרדית". 
"אהודולר" שימש בבחירות 1992 את יורם לס, מועמד העבודה 
לכנסת, כדי להמחיש את "מושחתי הליכוד" )איור 22(. לס מנה את 
השערוריות והחשדות שנקשרו בשמו של אהוד אולמרט שבהן עדיין 

לא נחקר ונתבע כדי להציג דוגמה בוטה למתקפה אישית המשחירה את 
היריב הפוליטי. "אהוד אולמרט צמוד לדולר" למן "הלוואה פיקטיבית 
מבנק צפון אמריקה ועד ל: "בית בירושלים — נכנס לכנסת עם דירה 
ל'זוגות צעירים' ועבר לאחר כמה שנים לבית המוערך במליון וחצי 

דולר".
שיאה הארסי של תעמולה על "שטר כסף" הייתה ב־1996 וכוונה 
אל שמעון פרס מנהיג מפלגת העבודה. הפעם יוצרה סדרה של "שטרות" 
שנחתמו בידי גוף שזיהה עצמו כ"זו ארצנו" של הימין במפה הפוליטית. 
"מצביע פרס? שמור על שטר זה... פרס יקים לו מדינה ואז שטר זה 
יהיה תקף". על רקע דיוקנאות פרס וערפאת נכתב עוד: "פרס ישחרר 
מחבלים, פרס יתן לו את ירושלים, פרס יקים לו מדינה ומי יודע מה 
עוד... הגרלה סופית ע"ס 10,000 ש"ח תערך ב־28.5.96" )איור 23(. 
בשני "שטרות" נוספים של עשרים שקלים צוטטו דבריו של משה 
שרת מצד אחד של השטר ויצחק רבין מצדו האחר, דברים שהציגו 
את פרס כדמות שלילית, כמי שמעולם לא לבש את מדי צה"ל והיה 
בחזקת "פגם מוסרי" ו"קלקלה מוסרית ממארת מאד" )איור 24, 
24א(. תן בידי איש זה את השלטון, כך השתמע, והפקרת את מדינתך 
לסכנות ביטחוניות עד כדי בגידה ממש במדינה ואזרחיה. בבחירות 
1996 נוהלה תחרות חריפה על קולו של הבוחר הרוסי ולפיכך הודפס 

"שטר" דומה נוסף — הפעם ברוסית. 
המסר הבוטה שהוצג בסדרת שטרות זו המחיש את השינוי שחל 
בכלל התקשורת ובמרכזה הטלוויזיה, שם הפכו גם הדיונים החדשותיים־
פוליטיים לאוסף גדל של מסרים קצרים וקלילים עטויים במרקחת 
גרפית צבעונית.9 תמצית זו הייתה גם המתכון של השטר שהיה גדוש 
אמנם ציטוטי מילים ומשפטים לרוב, אך המסר שעלה ממנו היה קצר 
וחד: הפוליטיקאי המסוים הוא לא מוסרי, לא אמין, לא נאמן לארץ 
היהודית ולא ראוי. מסר קצר, חד ובוטה, והרי לך הסטיקר הפוליטי 

נושא הסיסמה הקצרה כדבר הבא בתעמולה הפוליטית.
בשונה מן ה"שטר" העמוס במלל, בתצלומים ובאיורים, נתן הסטיקר 
הפוליטי ביטוי לחשיבה גרפית שבה המילה היא המסר ללא כל תוספת 
איורית־עיצובית. החל בכך המעצב דוד טרטקובר בעיצוב כרזת יום 
העצמאות השלושים שתמציתה הייתה המילה "שלום".10 זו הפכה 
ב־1978 לחלק מסטיקר של "שלום עכשיו" שהוליד אחר כך, גם בזכות 
"שלום חבר" של הנשיא קלינטון, שלל וריאציות מילוליות חדות.11 
התמצית המילולית של הסטיקרים הייתה ברובה חריפה ובוטה יותר 
מן ה"שטרות" שהציגו ב־1996 את שמעון פרס ואחר כך אף יותר 
ב"שטרות" שהופיעו רק בממד התקשורתי החדש, האינטרנט, ועלבו 
בצורה בוטה באריק שרון על ההתנתקות ובאהוד אולמרט על השחיתות. 
הממד השלילי ההולך ומחריף של תעמולת הסטיקרים הציג ממד נוסף 
של הרחבת כמות המשתתפים בשיח המוכנים להזדהות באמצעות 
סטיקרים במכוניתם.12 הבסיס להרחבת שיח זה, המצביע על תהליכי 
דמוקרטיזציה מתרחבים, היה טמון בהופעת "שטרות הכסף" של העידן 
הקודם ובכך טמונה חשיבותם, גם אם האפקטיביות שלהם הייתה רגעית 

ומוגבלת לעוברים ושבים ברחובות המרכזיים. 

הערות לסיכום
משנות החמישים החלה להופיע בארץ תעמולה פוליטית מעל גבי 
"שטרות כסף" שחולקו ברחובות ועוררו עניין בדמיונם לשטרות כסף 
אמיתי. אלה הודפסו והופצו כחלק ממערכות בחירות ושימשו לביקורת 
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היריב הפוליטי כמו גם להצגה חיובית של מעשים והישגים של כוחות 
פוליטיים־חברתיים שונים. בצד המסרים הפוליטיים הופקו "שטרות" 
רבים שביקשו לשווק מוצר או שירות והשתמשו בגימיק של מראה 

שטר כסף המושך, מטבע הדברים, תשומת לב.13 
גורמים  בידי  והופצו  נתחברו  כל ה"שטרות", להוציא אחד, 
אופוזציונים שביקשו למתוח ביקורת על מדיניות חברתית־כלכלית 
במטרה לחזק את התמיכה וההצבעה עבורם. בשנות התשעים פחת מאוד 
השימוש התעמולתי באמצעי זה, אך גבר הסגנון הבוטה והאלים שכוון 
אל גוף פוליטי ואפילו אל פוליטיקאי מסוים. השימוש המסחרי בכלי 
זה נעשה כל השנים בהנחה שמדובר באמצעי "מעניין" להתבוננות 
ולקריאה ברחוב, שעלות הפקתו זולה מאוד. גם באפיק זה התמעט 

השימוש המסחרי לטובת אמצעים מודרניים יותר. 
אלה ואלה חלפו מן עולם בשנות התשעים וראשית האלפיים. הם 
הוחלפו ברובם ברצועות הנייר הנדבקות לפגוש המכונית — הסטיקרים. 
שעתה של כרזת הרחוב המיטלטלת הסתברה כקצרה הרבה יותר אף 
מכרזת הרחוב המודבקת על לוח מודעות או קיר מזדמן. אם להשתמש 
במונחי תקשורת הרי שאפשר לקבוע כי מהלך של תקשורת המונים 
פומבי, מהיר ובן חלוף מיד עם ניקוי הרחוב, שהאפקטיביות שלו הייתה 

מוגבלת לזמן קצר, לא סיפק עוד את התוצאה המקווה.14 
כיום יש במקומות מסוימים בתל אביב כרטיסי ביקור בדמות 

"שטרות כסף" נושאי תמונות נשים מזמינות ומבטיחות )איור 25(.
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