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עישון בני־הנוער הנספח׃ השפעת הפרסום על המאמר את בנספח (ראה

(71 עמ׳ קלם, אייזיק ענת — עישון על עובדות מספר

שניים פי עישנו עישון, לפרסום בעד חשופים שהיו כי ילדים התברר שנעשו, מחקרים לפי

לפרסום. נחשפו שלא מילדים

של העיקרית מטרתה כי הלהבנה התלמידים את להביא היא המוצעת הפעילות מטרת

בפרסומת לעישון מדובר ממוצריהם. כאשר לקנות על צרכנים להשפיע היא הפרסומת הינה

הצרכנים. את מטעים ובכך מהחסרונות ומתעלמים היתרונות, את מדגישים המפרסמים

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â¯ËÓ

התלמידים׃

ממוצריהם. צרכנים לקנות על להשפיע היא המפרסמים של שמטרתם העיקרית יבינו .1

ומתעלמים היתרונות את כלל בדרך בפרסומות מדגישים המוצר את למכור שכדי יבינו .2

מהחסרונות.

את מטעים המפרסמים מטעים האלכוהוליים והמשקאות הסיגריות שבנושאי יבינו .3

מידע. בהעברת הצרכנים

המחשבות. הרצונות ועל על הרגשות, על הפרסומת את השפעת יגדירו .4

שבפרסומות. המסרים לגבי ביקורתית חשיבה יפתחו ימתחו .5

∫˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó

היא מסתירה? ומה מגלה היא מה הפרסומת —

בטלוויזיה ברדיו, שונים בנושאים פרסומת של דוגמאות התלמידים יציגו בכיתה בדיון .1

ובעיתונות.

אלה׃ הנחיות אותה לפי ינתחו והתלמידים בכיתה, שהוצגו מן הפרסומות אחת תיבחר .2

כאן? מוצר מתפרסם איזה £

אתם מה  חושבים? אתם מה רואים? אתם  מה  שלכם? הראשונית התגובה מה  £

מרגישים?

הפרסומת? מכוונת למי £

סיסמאות, (ג׳ינגלים, משתמשים המפרסמים משתמשים שבהם האמצעים מהם £

וכו׳)? צליל צבע,

מדוע? להציג? לא שהמפרסמים בחרו מהו המידע בפרסומת׃ בדקו .3

ראו מידע — בדפי ייעזרו התלמידים מהו? כן, אם מטעה? מידע בפרסומת האם יש .4

בנספחים).

תמר דולב, חנה שטלריד, לקט, חנה רות קריגר, שפרה כתיבה׃ צוות ואילך, 406 ה-ו, עמ׳ חיים״ ״כישורי מתוך 1
הדס פילצר שמיר,
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הקבוצה. עבודת את שינחה קבוצה ראש ייבחר בקבוצות. ייערכו התלמידים .1

בשיעור. שנאסף מן המבחר אחת פרסומת תלמידים תנתח קבוצת כל .2

∫‰‡ÂÂ˘‰ÏÂ ÁÂ˙ÈÏ ˙ÂÏ‡˘Ï ‰Ó‚Â„

הוא והאם המידע. בדפי כתוב לפיה הוא נכון והאם הפרסומת? שמעבירה המסר מהו £

משפט סתום — המידע בדפי הכתוב נכון לפי

אלכוהולי? במשקה או בסיגריות השימוש בזכות הפרסומת מצביעה יתרונות אילו על £

דפי המידע? פי על מתעלמת היא ומאילו חסרונות

שבידכם? המידע דפי פי על נכונים המתפרסמים היתרונות האם £

מטרתם? מהי זו? בצורה המידע את המפרסמים מציגים לדעתכם, מדוע, £

שקיבלו. המידע פי על ניתוח הפרסומות תוצאות הקבוצות את נציגי יציגו במליאה £

ובסמים, אלכוהוליים במשקאות בסיגריות,  השימוש נגד  פרסומת יחברו התלמידים £

סיסמאות). המחזות, ציורים, כרזות, שירות, (תשדיר שהיא דרך בכל

בכתה. יוצגו התלמידים  עבודות

להיות (המומחה יכול בכתהכיתה ודיון להרצאה בנושא, מומחה מומלץ להזמין ∫‰¯Ú‰
מהאגודה או הספר בית אחות הכוונה?, למה — הטוריםהורים הספר, בית מורי מבין

בסרטן). למלחמה

˙ÓÂÒ¯Ù ˙¯ÈˆÈÏ ‰ÈÁ‰
∫‰„Â·Ú‰ È·Ï˘

בפרסומת. שיופיע המסר מה החליטו .1

היעד. קהל את קבעו .2

שבחרתם. היעד קהל על המתאימה להשפיע הדרך מהי החליטו .3

המליאה. בפני אותה והציגו הפרסומת את הכינו .4

הפרסומאים לרזון. גורמות סיגריות כי  האמונה למשל,  סמויים׃ מסרים לניתוח דוגמה

...slim שנקראות סיגריות דימוי של רזון. יש גם הסיגריות על ״מלבישים״

ובמקצוע. המסר בחברה ומצליחים יפים צעירים, אנשים מראים בפרסומות דוגמא נוספת׃

בחיים. להצליח עוזרות הסיגריות כי הוא הסמוי

®Ï‡È¯‡ ·¢ËÁ ˙ˆÚÂÈ ¨ÔÂ˘Á ‰‚Â Ù¢Ú© ‰Ê¯Î ˙Î‰Ï ˙Â¯·È„‰ ¯˘Ú

וברור. יעדמוגדר הגדרת — יעד

שהמסר יהיה פשוט. כך על יש להקפיד פשטות —

לזכור. — שימוש במסר מיוחד שקל ייחודיות

אחד. — ברעיון מרכי התמקדות

מעומס. הימנעות הכללי, המראה של והתאמה בחירה — עיצוב
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הכרזה. קורא של הסקרנות את לעורר — עניין

אל הרגש. שתפנה הכרזה כך — עיצוב רגש

האייורים. או התמונות בסוג — אחידות


