



מה קשור ארון הבגדים שלי למשבר הסביבתי? 
מערך שיעור לביס‘ יסודי בשיתוף "מתלבשות על נובמבר" 

מטרה
! לפתח הסתכלות ביקורתית על הרגלי הצריכה שלנו בתחום האופנה והשלכותיהם על האדם   

והסביבה.
 ! להציע חלופות מעשיות להרגלים האלה

מערך השיעור
 1 . פתיחה: מחקר ארון 

המשתתפים יענו על השאלות להלן בנוגע לארון הבגדים האישי שלהם. הם לא צריכים להיות פיזית מול 
הארון, אלא לשער בהערכה גסה. 

למורה: אפשר לשאול רק חלק מהשאלות, אך שתי השאלות הראשונות הן החשובות ביותר. 
 כמה פרטי לבוש יש לי? מכנסיים, חולצות, סוודרים, מעילים ונעלים !
 מתוך אלה, כמה לבשתי בתקופה האחרונה?!
 כמה לא לבשתי כבר המון זמן? מדוע? !
 האם אני מרוצה ממה שיש לי בארון הבגדים !

מבחינת כמות ואיכות? 
 מה הייתי משנה? !
 איך נראית המלתחה האידיאלית עבורי? !
 היכן אני קונה בגדים? !
 האם חשובים לי מותגים? מדוע!

לתת לכמה תלמידים לשתף. אין צורך שהמשתתפים 
יציגו את הנתונים, אלא בעיקר יעלו את המחשבות 

שלהם על הרצוי והמצוי.

 2 . צפייה בסרטון: 

צופים יחד בסרטון "וולוג פספוסי קניות / וידויה של שופוהוליקית“:

https://www.youtube.com/watch?v=bzLCPtvgDO0 

https://www.youtube.com/watch?v=bzLCPtvgDO0


3 . הסתכלות ביקורתית : 

ננסה לזהות את דפוסי ההתנהגות והצריכה של הבחורה בסרטון: 
 מה היא קנתה? !
 מה הייתה הסיבה לקנייה? שעמום, צורך מסוים, רצון להתחדש, רצון לפצות את עצמי על ציון נמוך או !

מקרה מבאס אחר, לחץ חברתי וכו' 
 האם היא באמת צריכה את הבגדים ותשתמש בהם? למשל, קנתה חולצת בטן רק לצילומים, אבל גם !

בשבילם היא לא מתאימה, אז אולי תעביר לחברה או משהו

 4. שיתוף בהרגלי הצריכה שלי:

! האם אני מזהה אצלי דפוס דומה של קניות באינטרנט כמו הבחורה בסרטון שראינו? 
מה גורם לי לקנות בגדים? תשובות אפשריות: שעמום, צורך, רצון להתחדש, טרנדים, פורקן, לחץ !

חברתי / להיות כמו כולם.ן 
 האם גם אני אוהב.ת לקנות באינטרנט / קיבלתי בגד שהזמנתי לא במידה שלי / מתרגש.ת מפתיחת !

החבילה / מתאכזב.ת ממה שקבלתי וכו‘

5. הבנת ההגדרות: מה זה צרכן, האם אני צרכן?
 מה אתם חושבים שזה צרכן? שהתלמידים יכתבו לעצמם תשובה !
 שכל תלמיד שחושב שהוא צרכן שיעמוד !
 תרימו יד אם אתם חושבים שאני המורה צרכן.ית !

5. איך אני הייתי צרכן היום? 
 טכנולוגיה - התעוררתי עם שעון, שמעתי רדיו, אראה טלויזיה אחהצ‘!
 בגדים - לבשתי פיז‘מה, בגדי בית ספר, גרביים, נעלים, כובע!
 תחבורה - הגעתי לביס‘ עם מכונית, אוטובוס, אופניים!
 בבית ספר - השתמשתי בכסא, שולחן, עפרונות מחברות וספרים!
 אוכל - המורה תרשום על הלוח דברים שהתלמידים אכלו היום !

5. ההבדל בין צריך לרוצה  
 הדברים שאני צריך מוגדרים כדברים שאני לא יכול לחיות בלעדיהם !
 הדברים שאני רוצה מוגדרים כדברים שאני יכול לחיות בלעדיהם אבל רוצה אותם !
 המורה תרשום על הלוח רשימה של פריטים אותם יגדירו התלמידים: רוצה / צריך: !
 אופנים, מי שתיה נקיים, טלויזיה, אוכל מזין, מקרר, סוכריות, וכו‘!
 משימה הביתה: קחו את החשבון האחרון מהסופרמרקט מההורים שלכם, וסמנו צ ליד המוצרים !

שצריך בבית לעומת ר המוצרים שרוצים בבית, ותסבירו להורים, יחד תראו כמה אנחנו רוצים ושקועים 
בתרבות הצריכה


