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وزارة الرتبية والتعليم

توجد حقوق للمستهلكني!
كلمة مدير عام املجلس اإلرسائييل لالستهالك
وضع املجلس اإلرسائييل لالستهالك نصب عينيه هدف
تعميق الرتبية عىل االستهالك الحكيم بني أبناء الشبيبة.
الرتبية عىل االستهالك الحكيم هي قنال متم ّيز لتأهيل أبناء
الجيل الصاعد من أجل انخراطهم يف الحياة العرصية ملجتمع
اطي ،وكمواطنني لهم كامل الحرية لتحقيق رغباتهم
دميقر ّ
مبسئولية وحكمة .القيم املهمة يف هذه العملية هي:
االستقامة ،النزاهة ،الشفافية ،الحساسية ،املساواة واملشاركة
املدن ّية.
هذه املجموعة من الفعاليات تقدّم إليكم مبناسبة يوم
املستهلك العاملي اليوم الذي يحييه العامل يف  15آذار من
كل عام .وهذه خطوة أوىل يف هذا املجال املهمّ  ،وهي
إحدى مثار التعاون بني مؤسستني هام :وزارة الرتبية والتعليم
واملجلس اإلرسائييل لالستهالك.
هدف هذه املجموعة هو توعية أبناء الشبيبة إىل االنتباه
إىل حقوقهم كمستهلكني ،واىل الطريقة التي ميكنهم بها ،بل
ومن األفضل لهم أن يعربوا بواسطتها عن هذه الحقوق
وان يط ّبقوها.
جمهور الهدف هو الطالب يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية.
النرشة مبنية بطريقة متكنكم ،حرضات املعلمني ،من تطبيق
درس ناجح ميلء باملشاعر واالنفعاالت.
نتمنى لكم عمال مثمرا وممتعا
باحرتام
إيهود بيلج -محام
مدير عام املجلس اإلرسائييل لالستهالك

توجيهات للمعلمني
الفعاليات يف هذه املجموعة هي تركيب ّية (مودوالريّة) وهي
قابلة للتفعيل خالل درسني.
مبنى الفعاليات:
 .1اختربوا أنفسكم! – فعالية افتتاحية هدفها :اختبار ذايت
ملستوى الوعي االستهاليك.
 .2فعالية يف مجموعات -مناقشة أحداث استهالكية
مختلفة وفحص طرق مواجهة قضايا استهالكية معطاة.
 .3مناقشة يف ّ
الصف بكامل هيئته -مناقشة طرق املواجهة
التي ُطرحت يف املجموعات وعرض حقوق استهالكية
ونصائح مثينة لتطبيقها.
 .4يف الختام -اقرتاحات الطالب لقواعد سلوكية
للمستهلكني الذين يعون حقوقهم وتحضري وثيقة
القواعد االستهالكية.
التوجه
لالستفسار حول موضوع الفعاليات يف الصف ،ميكن ّ
إىل املجلس اإلرسائييل لالستهالك تلفون
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املجلس
اإلرسائييل لالستهالك

وزارة الصناعة والتجارة
والتشغيل

مجموعة فعاليات تربوية
لتشجيع االستهالك الحكيم

فعالية افتتاحية
اختربوا أنفسكم يف موضوع “الوعي لحقوق املستهلكني

الوقت
ّ
املفضل 10
دقائق

نهتم بحقوقنا االستهالكية؟
 .1اسألوا الطالب :هل نعرف كيف ّ
 .2ص ّوروا الفعالية ووزعوها عىل الطالب.
 .3ميأل الطالب االستامرة (اختربوا أنفسكم) خالل  5دقائق ويعرضون النتائج
أمام الصف
 .4لتلخيص النتائج انظروا الصفحة األخرية.

اختربوا أنفسكم  :أي مستهلكني نحن؟

أمامكم خمس حاالت لالستهالك لكل حالة توجد ثالثة أوصاف لسلوكات استهالكية .ح ِّوطوا يف كل
حالة الوصف الذي يعكس سلوككم كمستهلكني.

أ-

تترصف؟
قررت أن تدلل نفسك بواسطة رشاء مالبس جديدة .كيف ّ

 .1أتجول يف املجمع واملالبس التي تبدو يل جميلة  -أشرتيها
 .2أبحث عن حمالت تصفية وتنزيالت يف دكاكني املج ّمع
 .3سمعت عن أسعار أرخص من األسعار يف املج ّمع ولذلك قبل أن أشرتي أفحص األسعار يف عدة دكاكني.

ب -اشرتيت معطفا جديدا خالل حملة تصفية ،عىل الرغم من انه يف الدكان
وضعت الفتة كتب عليها “ :حملة تصفية – املالبس ال ترد!” وجدت عندما
تترصف؟
عدت إىل البيت أن اللون يف ظهر املعطف باهت  .كيف ّ

 .1ال أفعل شيئا .فاللون قد بهت قليال ،إضافة إىل ذلك :فهم لن يبدّلوا يل املعطف ألنه بيع يف حملة تصفية.
 .2أفحص املوضوع مع البائع بواسطة التلفون ،إذا وافق عىل تبديل املعطف -اذهب إىل الدكان.
 .3ال أتنازل .أطلب منهم تبديل املعطف أو إعادة الثمن كامال ،وإال أتقدّم بشكوى ضد الدكان.

ج -اشرتيت يف السوبرماركت علبة لبنة ،وا ّتضح لك أن تاريخ صالحيتها قد انتهى
تترصف؟
قبل ثالثة أيام .كيف ّ

 .1من اجل علبة لبنة ال أعود إىل السوبر ماركت.
 .2أ ّتصل تلفون ًّيا مع إدارة السوبر ماركت وأقول لهم ّ
بأن هذا ال يليق.
 .3أعود يف الغد إىل السوبر ماركت وأطلب منهم تبديل العلبة أو إعادة املبلغ الذي دفعته.

د -اشرتيت عازف  .MP4وهو يشتغل بشكل رائع ،وأنت سعيد به .بعد يومني
تترصف؟
فطنت إىل انك مل تأخذ كفالة .كيف ّ

 .1املنتج ممتاز! ال حاجة إىل كفالة!
 .2يوجد معي فاتورة بالجهاز .هذا يكفي للحصول عىل الخدمة.
 .3غدًا سأطلب من الدكان كفالة عىل الجهاز.

املسجل عليه هو  50ش.ج إال أن املحاسب
هـ -قررت أن تشرتي كتابا .السعر
ّ
تترصف؟
طلب منك أن تدفع  70ش.ج .كيف ّ

 .1لن أشرتي الكتابّ ،
ألن السعر  70ش.ج غالٍ جدا.
 .2أقول للبائع“ :سأشرتي الكتاب بـ 70ش.ج ولكن ملاذا تضللون الزبائن؟”
املسجل عليه!”
 .3أقول للبائع“ :عليك أن تبيعني الكتاب بالسعر ّ

أحداث شائعة يف موضوع االستهالك...
الوقت
ّ
املفضل
 20دقيقة

املرحلة أ :العمل يف مجموعات

أ -أمامكم خمسة أوصاف ألحداث تظهر مشاكل يف موضوع االستهالك ،وأسئلة
موجهة لكل حدث.
ِّ
الصف إىل مجموعات:
قسموا ّ
بّ -
اقرتاح :يقلب الطالبان عىل الطاولة األوىل كراسيهم إىل الخلف بحيث يك ّونوا مع
الطاولة التي خلفهم مجموعة من أربعة طالب.
جُ -تعطى كل مجموعة حدثا (ميكن إعطاء نفس الحدث ألكرث من مجموعة) تواجهه،
املوجهة.
باالستعانة باألسئلة ِّ
مالحظات:
ّ
للصف ،آخذين بعني
* من املح ّبذ توزيع األحداث املختلفة بحسب مدى مالءمتها ّ
االعتبار ميزات مثل العمر واملعرفة.
* نويص بتصوير األحداث مع تكبريها!

مثن القميص
 50ش.ج*

* السعر ال يشمل الرضيبة اإلضافية *
وال يشمل تكاليف اللف * ال يشمل
اللون * وال يشمل األزرار
* وال يشمل الجيوب

أحداث

داث

داث

أحداث

أحداث

رقم 1
ث
.
الحد د ،وعود ..أعلنت رشكة تلفونات محمولة (موبايالت)
وعو
أحداث
اإلعالن التايل :أحداث أحداث
عن حملة لزبائنها يف

داث

أ -تصف كل مجموعة لطالب الصف الحدث الذي واجهته
واستنتاجاتها منه.
ب -عند إدارة املناقشة أدخلوا معلومات حول الحقوق االستهالكية،
التي ثارت يف كل حدث وناقشوا اإلمكانيات لحامية هذه
الحقوق (معلومات حول الحقوق االستهالكية ونصائح
للمواجهة االستهالكية موجودة عىل ص .)4
ج -خالل املناقشة سجلوا عىل اللوح طرق املواجهة التي يقرتحها
الطالب.
د -خالل تحليل األحداث ميكن طرح األسئلة التالية للمناقشة:
 .1يف قسم من دول أوروبا ويف الواليات املتحدة األمريكية
املواطنون واعون لحقوقهم االستهالكية ويتخذون إجراءات
احتجاجية مثل مقاطعة املستهلكني .ملاذا ،يف رأيكم الجمهور يف
البالد يف معظم الحاالت ال يعمل من اجل الحصول عىل حقوقه
االستهالكية؟
 .2هل ،يف رأيكم ،يستطيع املستهلكون يف البالد أن يعملوا جمعية
وان يعملوا معا عىل حامية حقوقهم؟ إذا كان الجواب نعم
– كيف؟
 .3كيف ميكن يف البالد زيادة الوعي لحقوق املستهلكني وألهمية
املحافظة عىل هذه الحقوق؟

أحداث

أحداث

أحداث

حملة لزبائننا
أحداث
يف شبكة «مدينة -كم»
اتصلوا عىل الرقم  ،*7689أجيبوا عن عدة أسئلة ،واجمعوا
النقاط! من يجمع أكرب عدد من النقاط يربح جائزة مدهشة:
يدخل إىل أحد فروع الرشكة ويجمع هناك خالل  5دقائق
أحداث
أحدث وأجمل األقراص املدمجة التي يف السوق!!!
كشك سليم موجود يف مدرستنا،
أحداث
أحداث
أحداثاملدرسة.
وهو يعمل بإذن من إدارة
الفائز.
هو
بأنه
اخربوه
أسبوع
وبعد
الحملة
يف
أحمد
اشرتك
باألمس تفاجأنا بأنه رفع األسعار:
أن
بإمكانه
انه
له
قالوا
وهناك
الرشكة.
دكان
إىل
فرحا
جاء
ّ
الباجيت
ف
ل
يك
فصاعدا
اآلن
من
أحداث
أحداث
أحداث
يأخذ قرصا واحدا فقط من كل مطرب/ة...
 15ش.ج

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

 .1ما هي املشكلة يف هذا الحدث؟
أحداث
أحداث أحداث
 .2هل يف رأيكم ،هضموا حقوق أحمد؟ إذا كان الجواب نعم
– حاولوا أن ترشحوا أي حق هُ ضم؟
 .3اقرتحوا عىل أحمد طرقا ملواجهة املشكلة املعروضة عليكم.
أحداث

أحداث

أحداث
أحداث

أحداث

كل واحد يربح!
اش ِرت بوظة
أحداث
واحصل عىل
حاسوب محمول

أحداث

أحداث

الوقت
ّ
املفضل
 15دقيقة

املرحلة ب  :مناقشة يف الصف بكامل
هيئته

أحداث

أحداث

داث

توجيهات للمعلمني  :اشتغلوا بحسب
املراحل األربع التي أمامكم

وعصري الربتقال –  10ش.ج
كيس البامبا وأمثالها 10 -ش.ج !!

أحداث
أحداث

أحداث

أحداث
الالحد
ث
ر
ق
خيبنطلون ال م :4
ّ ب اآلما ذي
ل

أحداث
صحيح أننا عندما نصل إىل الكشك نكون جائعني جدا ،ولكن هناك ح ّد
أحداث

للمصاريف! ال يهم السيد سليم بأننا طالب وأننا ال نستطيع أن نعمل
أحداثاملال .يعطينا األهل مرصوفا ولكن هناك أشياء
دامئا وان نحصل عىل
أخرى نحتاج إىل رشائها ،أليس كذلك؟ أنا ،مثال ،ال أنجح يف أن أميض اليوم
بدون باجيت وقنينة عصري .فكروا ما هو املبلغ الذي ع ّ
يل أن ارصفه عىل
األكل فقط...

أحداث
 .1ما هي املشكلة يف الحدث؟

أحداث

 .2اقرتحوا عىل الطالب طرقا ملواجهة املشكلة املعروضة.
أحداث
أحداث

أحداث

أحداث

الوقت
ّ
املفضل
 20دقيقة

املرحلة ج :تحديد القواعد للسلوك
االستهاليك الواعي والحكيم

املرحلة د :وثيقة القواعد االستهالكية

أ -اكتبوا القواعد التي صغتموها عىل وثيقة
القواعد االستهالكية.
ب -ع ّلقوا الوثيقة يف مكان بارز يف الصف /
املدرسة
ج -أرسلوا هذه القواعد إلينا :
أحداث
املجلس اإلرسائييل أحداث
لالستهالك

أ -اطلبوا من الطالب أن يقرتحوا قواعد سلوكية للمستهلكني الواعني
لحقوقهم -بحسب طرق املواجهة التي اقرتحوها يف املرحلة السابقة.
ب -يصوغ الطالب قواعد السلوك التي اقرتحوها.
مثال:
طريقة مواجهة :أنا سأعيد إىل الدكان املنتج الفاسد!
أحداث
أحداث
نرص عىل ح ّقنا يف الحصول عىل منتج جديد بدال من املنتج
قاعدة :يجب أن ّ
الفاسد أو أن نستعيد ما دفعناه.

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث أحداث

أحداث

الحد
ث
ر
ق
جهاز معط م :3
وب

أحداث

اشرتت سمر عازف MP4
لوقت طويل ...منذ أول يوم خرب الجهاز أربع مرات،
ويف كل مرة بقي الجهاز يف التصليح حوايل أسبوعني .يف
أحداثمعظم الوقت يف التصليح ،وسمر مل
نهاية األمر كان الجهاز
تستمتع به.

أحداث

يئست سمر من الجهاز وقررت أن ترجعه ،وان تطلب اسرتداد املبلغ الذي
انه اآلن بعد التصليح
دفعته مقابل الجهاز ،رفضت الرشكة طلبها مدّعية
أحداث
أحداث أحداث
األخري أصبح الجهاز صالحا ،وال يوجد أي سبب يستدعي إعادة النقود إليها.

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

 .1ما هي املشكلة يف هذا الحدث؟
أحداث
ترجع الجهاز وان تسرتد نقودها
 .2هل ،يف رأيكم ،يوجد لسمر حق يف أن ّ
من الرشكة كاملة؟
 .3اقرتحوا عىل سمر طرق مواجهة
مع املشكلة .أحداث
أحداث

أحداث
أحداث

أحداث

أحداث
أحداث
أحداث
أحداث
أحداث
اآلمال
البنطلون الذي خ ّيب
أحداث
يف نهاية املوسم قرر سامي أن يشرتي بنطلون

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

الثالجات!

ميكن ترجيع الثالجة
أحداث
خالل  45دقيقة
أحداث

أحداث

أحداث

أحداث
أحداثأحداث

الح
د
ث
ر
جهاز معطقم :4
وب

أحداث

أحداث

أحداث
أحداث

أحداث

اإلعالن يف املركز التجاري برزت بألوانها
الصارخة:

ال
الت حدث
ر
ق
م
يذ
 :5ا
هبت بعيدالدورة

أحداث
أحداث
دورة جديدة ألبناء الشبيبة :
أحداث
عىل الزجاج!!! أحداث
أحداث
تصميم فنّي
أحداث
التكاليف 400 :ش.ج
أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

أحداثيف دورة للتصميم ،وقد فرحت عندما رأتأحداث
حلمت سمرية كثريا يف االشرتاك

أحداثاإلعالن .دفعت رسوم االشرتاك كاملة من النقود التي ادّخرتها من
هذا
عملها كحارسة أطفال (بيبيسيرت) مع دعم من والديها.

أحداث

أحداث

أحداث

بشكل
ولكنهم هناك اعلموهاأحداث
حرضت سمرية مرسورة إىل اللقاء األول ،أحداث
أحداث
أحداث
قالت له أمه بشكل جازم وقاطع« :عليك إعادة البنطلون واسرتداد ما
مفاجئ انه يجب أن تدفع باإلضافة إىل ما دفعته مبلغا كبريا كل شهر
دفعته!» يف اليوم التايل رجع سامي إىل الحانوت إال أن البائعة رفضت أن
مقابل املواد...
بإمكانها أن
كان
إذا
تعرف
أن
دون
البيت
إىل
وعادت
ا
ري
كث
سمرية
غضبت
أحداث
بدال منه ولكنّ سامي
تعيد إليه نقوده ،واقرتحت عليه أن يأخذ بنطوال آخر
أحداث
أحداث
أحداث
تشرتك يف الدورة...
مل يجد بنطلونا مثل الذي اشرتاه ،ومل تعجبه البنطلونات األخرى...

أحداث

أحداث

املشكلة يف هذا الحدث؟
 .1ما هيأحداث
 .2هل ،يف رأيكم ،من ّ
حق سامي أن يعيد البنطلون املثقوب ،وان يحصل
عىل املبلغ الذي دفعه كامال؟
 .3اقرتحوا عىل سامي طرقا ملواجهة املشكلة املعروضة عليكم.

أحداث

أحداث

أحداث
أحداث

أحداث

أحداث

أحداث قبل نهاية الشهر!!!
ملن يتسجل

أحداث
أحداث

أحداث
حملة عىل

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

الجينز الجميل الذي شاهده يف شباك عرض
أحداث
املالبس املعروفة .عندما قاس
إحدى رشكات
سامي البنطلون كان مالمئا جدا له ،فرح سامي بذلك ،ولكنه
عندما عاد إىل البيت وتأ ّمل البنطلون وجد ثقبا يف الجهة الداخلية من
الرجل اليرسى .قال سامي ألمه« :لو أن الثقب عند الدّرزة لكان باإلمكان
تصليحه ،ولو اردت أن ابدّله من الحانوت فال استطيع ألنه يف الحانوت
أحداث
تصفية – املالبس ال ترد!».
وضعوا الفتة« :حملة

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث

moatza@consumers.org.il
أحداث

أحداث
إال أن الفرحة مل تستمر

الوقت
ّ
املفضل
 10دقيقة

أحداثالحدث؟
 .1ما هي املشكلة يف هذا
 .2هل يف رأيكم ،هضموا حقوق سمرية؟ إذا كان الجواب نعم – حاولوا أن
ترشحوا أي حق هُ ضم؟
 .3اقرتحوا عىل سمرية طرقا ملواجهة املشكلة املعروضة عليكم.

أحداث

أحداث

أحداث

أحداث
أحداث

أحداث

أحداث

نصائح مثينة ملواجهة استهالك ّية

قاموس مصطلحات :حقوق استهالكية

إعالن الئق (مناسب للحدثني )4 ،1

يفرض القانون عىل أصحاب املحالت التجارية أن يكشفوا كل معلومة مهمة
وجوهرية تتعلق بالصفقة التجارية ليك يتمكن املستهلكون من االعتامد يف قراراتهم
عىل معلومات كاملة.
أمثلة :يجب تزويد املستهلكني باملعلومات ،مثل :هل املنتج جديد أو مجدَّد ،رشوط
خاصة للمنتج.
استعامل ّ

الصدق يف الدعاية (مناسب للحدث )1

يفرض القانون أن تكون املعلومات التي تظهر يف الدعاية صحيحة ودقيقة.
أمثلة :يجب إعطاء املستهلكني تفاصيل عن زمن التزويد أو عن املنتجات التي تعطى
مجانا عند رشاء منتج معني.

كيف تحافظون عىل حقوقكم؟
.1
.2
.3
.4
.5

منع التضليل (مناسب للحدثني )5 ،1

يحظر القانون عىل أصحاب املحالت التجارية تضليل املستهلكني .إذا كان هناك
تضليل ،من حقّ املستهلكني إلغاء الصفقة واسرتداد ما دفعوه كامال.
منوذج لتضليل كثري االنتشار :تبيع الحانوت منتجا غري املنتج الذي عرض يف الصورة،
بدعوى أن الصورة للتوضيح فقط.

تفصيل ونرش مركبات السعر (مناسب للحدث )5

سجل عىل كل منتج سعره الكامل ،مبا فيه جميع ما يجب عىل
يفرض القانون أن ُي ّ
املستهلكني دفعه.
مثال :يجب إعطاء معلومات عن دفع رضيبة القيمة اإلضافية.

ترجيع وتبديل منتجات (مناسب للحدثني )3،5

 -1من حق املستهلكني إعادة املنتج الفاسد أو املعطوب واخذ منتج آخر صالح
دون دفع أي مبلغ إضايف.
 -2يفرض القانون عىل أصحاب املحالت التجارية وضع الفتة يف مكان بارز بالقرب
من الصندوق وان يرشحوا فيها إمكانيات وكيفية ترجيع املنتجات.
ج -إذا مل يضع املحل التجاري الفتة كهذه ،فإ ّنه يحقّ للمستهلكني إعادة املنتج
واسرتداد نقودهم (باستثناء املنتجات رسيعة التلف ،مثل :املواد الغذائية التي
فتح املستهلك غطاءها.

كفالة (مناسب للحدث )3

يلزم القانون تزويد املستهلكني بكفالة عند رشائهم أجهزة كهربائية أو إلكرتونية،
تفصل حقوق املشرتين فيام
أو غاز التي يزيد مثنها عن  150ش.ج .عىل الكفالة أن ّ
يتع ّلق باملنتجات التي اشرتوها.

حق االختيار (مناسب للحدث )2

للمستهلكني كامل الحرية يف أن يقرروا ،بشكل مستقل ،أن يشرتوا منتجا معينا أم ال.
مثال :من حق املستهلك أن يرفض أي اقرتاح برشاء منتج ما كام من حقه أن يساوم
عىل السعر.
لجنة التوجيه

وزارة الرتبية والتعليم املجلس اإلرسائييل لالستهالك
حجيت أوحانة ،مريي فاند إيهود بيلج ،أورنة بيفر،
املحامي زئيف فريدمن
إستي برند ،رييك الوفر
ممثل وزارة الرتبية والتعليم
يف الوسط العريب
األستاذ عبد الله خطيب -مدير دائرة التعليم يف الوسط العريب

التطوير واإلنتاج

طاقم الرتبية التابع للمجلس اإلرسائييل لالستهالك
مدير التطوير :شلومو زيس
الكتابة :نوعا شبريا ،شلومو زيس
املراجعة اللغوية (النسخة العربية)  :حافا بوهق
التصميم :ستوديو تريجون

.6

اقرأوا ما كتب بالحروف الصغرية عىل املنتجات
املختلفة!
تترسعوا يف الرشاء ،قارنوا بني األسعار!
ال ّ
اطلبوا كفالة عىل املنتجات التي اشرتيتموها!
اقرأوا الالفتات املعروضة يف الحوانيت ،والتي
ترشح رشوط ترجيع املنتجات.
إذا أردتم ترجيع منتجات معطوبة أو فاسدة
توجهوا إىل مدير/ة الحانوت التي اشرتيتم منها.
ّ
توجهوا إىل مدير/ة الشبكة .وإذا
طلبكم
رفض
إذا
ّ
رفض طلبكم هناك ً
توجهوا إىل املجلس
أيضاّ ،
اإلرسائييل لالستهالك.
وأرصوا عىل أخذها كاملة
ال تتنازلوا عن حقوقكم ّ
كام أعلنت عنها الرشكة أو الحانوت يف دعايتها.

هل تع ّلم؟
رأى طالب مدرسة كورتشاك يف كريات موتسكني أن األسعار
يف كشك املدرسة عالية جدا .ماذا فعلوا؟ بادر مجلس
الطالب مبوافقة إدارة املدرسة عىل فتح كشك خاص بهم.
األسعار يف كشك الطالب مقبولة جدا وأرخص من أي مكان
آخر  :بفلة =  2ش .ساندويتش جبنة صفراء=  3ش.
شوكو= 1ش
بيجاال =  2ش.

(عن خرب بعنوان :أصحاب الكشك هم  :الطالب -يديعوت أحرونوت )30.1.07

التوجه إىل
يف أي موضوع يتعلق باالستهالك ميكنكم دامئا ّ
املجلس اإلرسائييل لالستهالك:
تلفون03 -6241034:
فاكس03 -6241035 :
أو عىل الربيد االلكرتوين:

moatza@consumers.org.il

اختربوا أنفسكم – تلخيص النتائج

 -1اطلبوا من الطالب أن يجمعوا األرقام التي وضعوها كإجابات
ألسئلة اختربوا أنفسكم.
 -2ارشحوا لهم ماذا يعني حاصل الجمع:
حتى  = 5تعني أن وعيكم لحقوقكم كمستهلكني – قليل ،وأنكم ال
ترصون عىل حقوقكم ولذلك فانتم تدفعون الكثري وتحصلون عىل
ّ
القليل.
 = 10 -6صحيح أنكم تتمتعون بوعي لحقوقكم كمستهلكني ولكنكم ال
تفعلون الكثري من أجل الحصول عىل هذه الحقوق.
 =15-11انتم تتمتعون بوعي عال لحقوقكم وتترصفون بشكل جيد
من أجل الحصول عليها.

