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 12אמת בפרסום
יחידת סיכום
שכבה בוגרת  /צעירה
הרציונאל
לעולם הפרסום השפעה רבה על חיינו ועל חיי ילדנו .עולם זה נגוע לא פעם בבעיות של חוסר יושר
ואי אמירת אמת ,דברים העומדים בניגוד ברור להלכה ולערכים בהם עסקנו בשיעורי "מפתח הלב
מתוך אמונה" בתקופה האחרונה.
דווקא משום כך בחרנו לסכם את נושא "יושר ואמת" על-ידי נגיעה בעולם הפרסום .דרך עולם זה
נערוך חזרה ונטמיע נושאים וערכים בהם עסקנו בתקופה זו.
שיאו של מהלך זה הוא בהעמדת תערוכת פרסומות בית ספרית בנושא יושר ואמת.
חשוב מאוד להתארגן מראש ולגבש כללים ברורים לקראת התערוכה.
רעיונות לאמצעי פרסום שונים:


שלטי חוצות



מדבקות



מודעות בעיתונים



מגנטים



תשדירי רדיו

 אביזרים שונים (חולצות ,עטים,
שקיות וכו')

 סרטי פרסומת או מצגות
נושאים שכדאי לתת עליהם את הדעת:

 חלוקת הנושאים והאצמעים :האם לחלק לפי כיתות  /שכבות או להשאיר את
החלוקה לבחירה חופשית של התלמידים?


חיבור בין הנושא לתחום הלשוני



הכרזה על תחרות בין המוצגים



יציאה עם מסע הפרסום מחוץ לכותלי בית-הספר



עימוד התערוכה

 סיור בתערוכה :כיצד לבצע את הסיור וכיצד להביע את היחס לתערוכה? (לדוגמא:
ספר אורחים ,בחירה אישית ומנומקת בפרסומות מסוימות ,שאלון או חידון המותאם
למוצגים שהובאו).
חלק מהשיעור מבוסס על שיעור  5בחוברת "קולט כל העת" ,מתוך יחידת הלימוד לכתה ה'
"צרכנות נבונה וחינוך לשוני" .בשכבה הבוגרת ניתן להעביר שיעור זה כתחליף לשלבים א'-ג'
בשיעור שלפניכם .את יחידת הלימוד ניתן למצוא בקישור הבא:
http://www.consumers.org.il/files/files/hinuh/Moatza_lezarchanut_lashon_new12.pdf
המטרות


התלמידים יפתחו מודעות לאמצעי הטעיה הקיימים בעולם הפרסום.

שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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התלמידים יבינו את החומרה שבשימוש באמצעים אלו.



התלמידים יחזרו על מושגים שנלמדו במהלך נושא "יושר ואמת".

מבנה השיעור


פתיחה :ונעבור לפרסומות (זוגות  +מליאה)



שלב א' :לא כל האמצעים כשרים (מליאה)



שלב ב' :קוראים את האותיות הקטנות (קבוצות  /מליאה)



שלב ג' :נעים להיות רעיונאים (מליאה)



סיכום :מסע פרסום ישר לעניין (מליאה)

ההכנות הנדרשות


יש להביא לכיתה מגוון עיתונים.



יש לצלם את כרטיסי המקרים (נספח  )2כמספר הקבוצות.



יש להחליט על כללים לפיהם יפעלו התלמידים בהכנת הפרסומות לתערוכה.

מהלך השיעור
פתיחה :ונעבור לפרסומות (זוגות  +מליאה)


נפזר בכיתה עיתונים שונים.



נתחלק לזוגות.



נזמין את התלמידים לעיין בעיתונים ולבחור בפרסומת שמצאה חן בעיניהם.



נבקש מהתלמידים לשים לב למספר נקודות:
 oמהו המוצר המפורסם במודעה?
 oכיצד הפרסומת מנסה למשוך את תשומת לב הקוראים?
 oאיך הפרסומת משתדלת לשכנע את הקוראים לרכוש את המוצר אותו היא
מפרסמת?

 נערוך סבב קצר בו מספר זוגות יראו באיזו מודעה בחרו ,יספרו מדוע בחרו דווקא בה ויענו
את תשובותיהם לשאלות שהוצגו.
 נשאל את התלמידים :באילו עוד מקומות נהוג לפרסם? (רדיו ,טלוויזיה ,דואר ,אינטרנט,
שלטי חוצות ועוד).


נחשוב עם התלמידים :מהו המשותף לכל אמצעי הפרסום? נאזין למספר תשובות.



נאמר לתלמידים:
o

מטרת הפרסומת היא לשכנע לרכוש מוצר .המפרסמים משתדלים להשתמש
באמצעים שונים כדי לעורר עניין וסקרנות ,כגון :תמונות ,יצירת אווירה מתאימה,
טקסטים מסקרנים או מצחיקים ועוד.
שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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 oכדי להגיע לציבור כמה שיותר רחב הפרסומת תופיע באמצעי תקשורת המוניים.
 הצעה להעשרה :נסביר כי לעיתים הפרסומת יכולה גם לשמש למטרות חיוביות ואפילו לקיום
מצווה ממש כמו זו שקיימנו לפני מספר שבועות.


נשאל את התלמידים :האם אתם יודעים לאיזו מצווה הכוונה?

 נאזין למספר תשובות .נסביר שהכוונה להדלקת נרות החנוכה שמטרתה "פרסומי ניסא" –
פרסום הנס.
 נזמין את התלמידים לשים לב לנקודות דמיון בין הדלקת הנרות לעולם הפרסום  -מקום
ההדלקה – רשות הרבים ,זמן בו יש באזור אנשים רבים בחוץ ,אור ש"תופס" את העין והולך
וגדל מיום ליום.
שלב א' :לא כל האמצעים כשרים (מליאה)
 נסביר לתלמידים כי לעיתים בשל רצונם העז של המוכרים והפרסומאים לשווק את מוצריהם
הם עלולים לנקוט בשיטות פרסום שאינן הוגנות.
 נשאל את התלמידים :האם נתקלתם במקרים המתאימים לתיאור זה (פרסום שאיננו הגון)?
הערה :ייתכן שבשכבה הצעירה כדאי לעבור כבר עתה לשלב ב' וללמוד על אמצעי ההטעיה תוך
כדי ההתבוננות במקרים המוצגים בו.


נכתוב על הלוח את הכותרת
אמצעים שעלולים להטעות את הצרכן במודעות פרסומת



נבקש מהתלמידים להעלות רעיונות לאמצעים כאלה.



נאזין למספר תשובות ונכתוב את הרעיונות על הלוח.



נשאל שאלות מנחות כדי להשלים בעיות נוספות שעלולות להיות חלק מפרסום לא הגון.



נוודא כי הנקודות הבאות נכתבו על הלוח:
 oשינוי בגודל האותיות
 oהערות שוליים (כוכבית)
 oהבטחות סרק
 oהעלמה של מידע ועמימות בניסוח
 oפנייה לרגש

שלב ב' :קוראים את האותיות הקטנות (קבוצות  /מליאה)
הערה :סביר להניח כי בשכבה הצעירה התלמידים יתקשו לעבוד בקבוצות ועל כן עדיף להעביר
את השלב הנוכחי במליאה.


נחלק את הכתה לקבוצות של כחמישה תלמידים.



נחלק לכל קבוצה כרטיסי מקרים (נספח .)2

 נסביר כי עליהם לאתר בכל פרסום את ההטעיה ולאפיין אותה בהתאם לסוגים שנכתבו על
הלוח.
שנה א' – אמונה
יושר ואמת בשילוב שונות וניהול קונפליקטים
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נבקש מכל קבוצה לדון ולהחליט איזה מהמקרים הוא החמור ביותר לדעתם.



ניתן להיעזר בנספח  1כדי לסייע לתלמידים בניתוח המקרים.

 נאפשר לכל קבוצה להציג את המקרה בו בחרו ,לנמק מדוע בחרו דווקא בו ולהסביר מהי
ההטעיה.
 נדגיש כי שימוש באמצעים אלו הוא הונאה ועל כן הוא אסור גם על פי החוק וגם על פי
ההלכה.
 נזכיר לתלמידים כי למרות שאנו איננו אנשי פרסום ,לכל אחד מאיתנו יצא במהלך חייו
לפרסם דברים שהוא רוצה להחליף או למכור ,החל מקלפים וגולות ועד למכונית או דירה .גם
אנו נצטרך להקפיד על התנהלות ביושר ולכן הלימוד כאן חשוב כל כך.
שלב ג' :נעים להיות רעיונאים (מליאה)


נשאל את התלמידים :האם אתם יודעים מהו קופירייטר? נאזין למספר תשובות.

 נסביר כי קופירייטר בעברית זה "רעיונאי" ,וזה תפקיד בעולם הפרסום .בעלי תפקיד זה
מעלים רעיונות שונים ומקוריים כדי לפרסם את המוצרים.
 נאמר כי אנו מעוניינים להציע רעיונות לפרסום נושא "יושר ואמת" בו עסקנו בשיעורי "מפתח
הלב מתוך אמונה" בתקופה האחרונה.


נזמין את התלמידים להזכיר באלו נושאים וערכים נפגשנו במהלך השיעורים.



נאזין לתלמידים ונערוך רשימה מתאימה על הלוח .רעיונות לדוגמא:
 oנזקי השקר
 oלשקר אין רגלים
 oחברות של אמת
 oמבחן של כבוד
 oמשחקים ביושר
 oנאמנות ואמינות
 oזאב-זאב
 oמודים בטעות

 נבקש מהתלמידים להעלות רעיונות כיצד ניתן לפרסם את הנושאים עליהם למדנו :באיזה
אמצעי פרסום היו בוחרים? האם יש להם רעיון למשפט מתאים לפרסום זה?


נאזין למספר הצעות.

סיכום :מסע פרסום ישר ולעניין (מליאה)
 נספר לתלמידים שבבית-הספר עומדת להיערך תערוכת פרסומות באמצעים שונים לנושא
"יושר ואמת".


נסביר לתלמידים כיצד תתבצע התערוכה ומהם הכללים על פיהם ניתן להגיש אליה מוצגים.
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נספח  :1מודעות -הסבר למורים

נספח  :2כרטיסי מודעות לתלמידים
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7

בע"ה
יושר ואמת ,שכבה צעירה  +בוגרת
שיעור  ,12שיעור סיכום ,אמת בפרסום
המנהל לחינוך דתי
מפתח הלב מתוך אמונהִ ,
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