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הכנות נדרשות
מצגת מוכנה להקרנה	 
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הבנה ולמידה של מהלך השיעור כפי שמופיע בהמשך המערך	 

מהלך
נסביר לתלמידים כי כעת נציג להם חמש תמונות אחת אחרי השנייה כאשר כל אחת מהתמונות תוצג . 1

 לשלוש שניות בלבד.
 במהלך הצגת התמונות עליהם לרשום לעצמם מה הדבר הראשון שהם רואים בתמונה. 

)** התמונות מונפשות אוטומטית בשקופית הראשונה של המצגת(
 בסיום הצגת התמונות נבקש מהתלמידים לשתף במה שרשמו. . 2

)למורה - האם ראו קודם כל את האדם עם המוגבלות או שבכלל לא שמו לב לזה?(
נסביר לתלמידים שכעת נתעכב לרגע על כל תמונה ונבין מה אנחנו רואים שם. נחזור למצגת ונציג . 3

לתלמידים את הפרטים כפי שמופיעים בה.
נייצר דיון בנושא שילוב של אנשים החיים עם מוגבלות בפרסומות או קמפיינים למותגי אופנה:. 4

<< נשאל את התלמידים: עם יד על הלב, כמה פרסומות / קמפיינים למותגי אופנה המשלבים אנשים 
 החיים עם מוגבלות ראיתם בארץ? האם זה דבר שכיח? נדיר?

<< נשאל: יש לנו בארץ כ-1.2 מיליון אנשים שחיים עם מוגבלות – גם הם קונים בגדים, מבלים, 
מבזבזים. הם חלק מהמשק נכון?  אז למה לדעתכם כמעט אף אחד מהם לא משולב בקמפיינים או 

 פרסומות של אופנה? 
** לשימוש המורה - תשובות אפשריות: חברות אופנה חושבות שזה ירתיע, שזה לא מצטלם טוב, 

חוסר מודעות לנושא, בורות, הפרסומות מנסות למכור חלום, ואידיאל וחיים עם מוגבלות לא נכנסים 
 לקטגוריה הזו וכדומה.

<< נשאל את התלמידים האם השילוב של אנשים שחיים עם מוגבלות )נכים, עיוורים, חירשים, 
תסמונת דאון, אוטיזם וכו'( בקמפיינים או פרסומות ירתיע אותם מלקנות את המותג? או דווקא ידרבן 

 אותם? )יש לתת לתלמידים לענות על השאלה ולהציג את עמדתם(.
<< נשאל את התלמידים: מה אנחנו, כחברה אנושית, יכולים להרוויח אם יותר חברות אופנה ישלבו 

 אנשים החיים עם מוגבלות בקמפיינים ופרסומות בתחום האופנה?
** לשימוש המורה - תשובות אפשריות : אנחנו כחברה נרוויח קבלה של אנשים החיים עם מוגבלות - 

 לא כשונים, אלא כגורמים מובילים שראוי שגם הם יהיו חלק מהחלום הזה. 
בנוסף, נרוויח את היותנו חברה פלורליסטית שנותנת מקום למיעוטים, חברה מכילה וסובלנית כלפי 

 השונה.( נשאל: מה חברות האופנה ירוויחו מזה?
** לשימוש המורה - תשובות אפשריות: אם חברות האופנה ישכילו לשלב בעלי מוגבלות בפרסומות, 

הן יהיו רלוונטיות לנתח שוק רחב יותר, כלומר הם יפנו ליותר קהלים. 

סיכום
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