
 עולם האופנה

 יזמות בעולם האופנה הנגישה

מתודה 
קבוצות עבודה	 
ניוזלטר	 

הכנות נדרשות
ניוזלטרים מודפסים )עדיף בצבעוני(	 
מחשבים / פלאפונים 	 
חלוקת הכיתה ל – 3 קבוצות	 

מהלך
נשאל את התלמידים האם הם שמעו את המושג "אופנה נגישה"? ואם כן , מה זה אומר מבחינתם?. 1
נסביר לתלמידים כי למעלה ממיליארד בני אדם )המהווים כ-15 אחוז מאוכלוסיית העולם( חווים . 2

מוגבלות כלשהי. ובכל זאת, אנשים החיים עם מוגבלות במידה רבה מודרים מתעשיית האופנה 
 הבינלאומית. 

אנחנו לא חושבים על כך כשאנחנו מודדים בגדים, אך מוגבלות היא ספקטרום רחב שדורש התאמה: 
כפתורים, מידות, רוכסנים, מכנסיים, מעילים וחולצות הם מאתגרים ולא נגישים עבור חלק גדול 

מהאוכלוסייה, נוצר מצב שבו בעלי מוגבלות המגיעים בלי ממון מטורף וצבא חייטים מאחוריהם, פשוט 
לא יכולים להתלבש כפי שהיו רוצים.

נסביר לתלמידים שהיום נכיר שלושה יזמים ישראלים, מובילי דגל בעולם האופנה לאנשים החיים עם . 3
מוגבלות. אנשים עם אג'נדה ברורה בנוגע להנגשת האופנה לאנשים שחיים עם מוגבלות.

 נחלק את הכיתה לשלוש קבוצות ולכל קבוצה נחלק ניוזלטר .. 4
חברי הקבוצה צריכים למלא את הניוזלטר בפרטים הנדרשים בהתאם לכותרות שלו. את המידע הם 

 צריכים למצוא באמצעות חיפוש ברשת )מחשבים, פלאפונים וכו'(.
 ** מידע למורה על היזמים:

Ffora: מותג אופנה שנוסד ב–2017. המותג מעצב תיקים וארנקים אופנתיים ונגישים, מחזיקי ספלים 
וכוסות, ועוד כל מיני אביזרים מגניבים ובסטייל לאנשים שחיים עם מוגבלות. לתיקים יש גם רצועה 

 ארוכה שאפשר להצליב אותם על החזה, כך שכולם מסוגלים להיעזר בהם. 
Mikita: יזמית אופנה והרוח מאחורי "Mikita", מותג אופנה בתחילת הדרך ששמו מסמל ניצחון וכוח. 
ב- Mikita היא יחד עם צוות נפלא יצרו קולקציית פריטי לבוש שמיועדת לכולם – אך שמה דגש על 
נוחות ונועם עבור אנשים עם מוגבלויות, שלא תמיד מוצאים את הפריטים המתאימים להם בחנויות 

 הבגדים הרגילות.
PALTA: מאחורי המותג עומדים שני אנשים עם מוגבלויות - שי סניור, שנפצע במהלך שירות צבאי, 

ונתנאל יהודה הלוי, החולה במחלת ניוון שרירים.

סיכום
לסיכום -  כל קבוצה תציג את היזם שלה באמצעות הניוזלטר שהכינה.. 5


