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 רקע

 כוח הם .בישראל הצרכנית מהאוכלוסייה נכבד אחוז מהווים שילדים מצביעים מחקרים

 (סיפוקים בדחיית קושי, מותגים, חברתי לחץ)האישית  ברמה הן, ומושפע משפיע צרכני

 בפרסומות להטעיות ממבוגרים יותר חשופים ילדים, כן כמו. המשפחתית ברמה והן

 החלטות לקבל עלולים םילדיה כן על. המופעלות בהן רגשיותה ניפולציותהממ ומושפעים

 זקוקים שאינם שירותים או מוצרים (לצרוך מהוריהם לבקש או) לצרוך ולהשתכנע שגויות

 את לנתח מסוגלים אינם 21 לגיל מתחת קטינים כי עוד עולה המחקרים מתוך. להם

 .כדאית אכן העסקה אם ואינם מבינים, הטווח ארוכות משמעויותיה את, הרכישה תהליך

 נבונה התנהגות צרכנית של ולטיפוח הלהקני רבה חשיבות שיש היא מכאן העולה המסקנה

 אחד כל של היומיום לחיי נוגע הצרכנות מעולם בסוגיות העיסוק. הצעיר הדור בקרב

מטרת . החינוך במערכת חשוב מקום קיבל הצרכנות בנושא העיסוק ולכן, מהתלמידים

זכויות ל, רכישהההתוכנית היא להגביר את מודעות התלמידים למצבים שונים בתהליך 

לחדד את החוש גם שמה לה למטרה התוכנית . ולדרך מימושן קיימות להגנה על צרכנים ה

להם ולהקנות  ;חשופים להטעיות ,כצרכנים ,בהם אנושהביקורתי של התלמידים למצבים 

פרסומות וכלה מ מושפעיםהחל מהאופן בו אנו  ,כלים לניהול מושכל של תהליך הרכישה

אנו מעודדים התנסות בהפעלת  במסגרת התוכנית. בונית בתום הרכישהבבדיקת החש

בדיקה של צרכים מול , בדיקה מעמיקה של תנאי עסקה :כגון ,כלים ושיקולים שונים

כלים אלה הם מתוך תפיסה כי , יצירת סדרי עדיפויותותנהלות במסגרת תקציב ה, רצונות

  . הבסיס להתנהלות צרכנית נבונה ואחראית

במסגרת פרויקט  לצרכנות הישראלית המועצה ידי על פותחה "צרכנות לעניין"התוכנית 

המשרד לפיתוח הנגב הגליל , בהובלת המועצה הישראלית לצרכנות ,"בגלילצרכנות נבונה "

 החינוכיים מהצעדיםבלתי נפרד  חלק היא שלפניכם התוכנית. והרשות לפיתוח הגליל

 צרכניות בחירות ולבחור  המודרניים בחיים להשתלב הצעיר את הדור להכשיר שמטרתם

  .בתבונה

 התוכניתמבנה 

 .בנושא צרכנות נבונה פעילות חינוכית מחנכיםללמורים והיא לספק  התוכניתמטרת 

 ליסודות הצרכנות הנבונה  ,בשילוב התנסויות חווייתיות, חשפו התלמידיםיי הבמסגרת

 . צרכן ושיקולי רכישה נבונההזכויות  ויודגשו

בכיתה  להפעלה  המיועדים, דקות 54בני  שיעורמערכי שלושה מבנויה שלפניכם  התוכנית

. (כמתאימהימצא בית הספר שכל מסגרת אחרת באו ) שיעורי החינוך החברתיבמסגרת 

לחבר , ללמד חלק מהשיעורים –ה תשיקול דע לפי להתאימה מאפשרת למורה  התוכנית

http://www.consumers.org.il/category/galil
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בנויה באופן תהליכי הכולל חשיפה לנושא התוכנית . בין שיעורים לשיעור כפול וכדומה

  .תוצרים מסכמיםהתנסות מעשית בצרכנות נבונה והפקת , הצרכנות

להגיש להשתתפות אנו ממליצים  – לצרכנות נבונה כרזות עם מסרי הסברה –תוצרים אלה 

המועצה בשיתוף עם בהובלת אגף החינוך בעיריית יקנעם שתתקיים  עירוניתה תחרותב

 :את פרטי התחרות ניתן למצוא בלינק הבא. לצרכנות ומרכז הצעירים

http://www.consumers.org.il/category/posters_competition_2013 

באמצעות מערכי שיעור ופעילויות נוספות בכיתות פעילות ניתן להרחיב את ה, כן כמו

 . הקיימות באתר המועצה הישראלית לצרכנות

 :י מסכםבית ספרבאירוע או   ההפעלה בכיתלפעילויות נוספות ת לדוגמאו

  שהופק בשיתוף עם כוכבי " פראייר מי שמבזבז"פעילויות שונות המבוססות על הקליפ

  http://www.youtube.com/watch?v=kXf2PN1urUQ :ערוץ הילדים

  בחדר מחשבים על  לקיים אפשרשפעילות  – "פראייר מי שמבזבז"משחק טריוויה

 :תהקיים באתר המועצה לצרכנו אינטרנטיוויה יטרבסיס משחק 

http://www.consumers.org.il/category/kidstv1  

 בית הספרבוהצגתו  ,"מי שמבזבזפראייר "קליפ בית נוסף ל כתיבת. 

  פראייר מי שמבזבז"המבוסס על הקליפ כתב חידה  :" 

http://www.consumers.org.il/category/Riddle 

 משחק סולמות וחבלים בנושא צרכנות נבונה:  

http://www.consumers.org.il/category/sulamot 

 

והפעלת  רכי בית הספרוייעוץ וליווי בהתאמת הפעילויות השונות לצל, למידע נוסף

ההסברה והמידע במועצה הישראלית , אתם מוזמנים לפנות למחלקת החינוך האירועים

 Education@consumers.org.il :לצרכנות בכתובת

 

 

 

http://www.consumers.org.il/category/posters_competition_2013
http://www.youtube.com/watch?v=kXf2PN1urUQ
http://www.consumers.org.il/category/kidstv1
http://www.consumers.org.il/category/Riddle
http://www.consumers.org.il/category/sulamot
mailto:Education@consumers.org.il
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 המטרות והנושאים המרכזיים של מערכי השיעור

 .כצרכניםחיינו מרכזיותו והשפעתו על , חשיפה לנושא הצרכנות :מטרת על

 1 שיעור

העוסקות בזכויות  בסיסיותצרכניות  סוגיותו יכירו מושגיםהתלמידים  :מטרת היחידה

ביטול , מרחוק מכר עסקת ,רכישה לאחר שירותקבלת  :כגון ,שיקולי רכישהבו צרכניםה

 .זכויות על צרכנית ועמידה מודעות, שוק סקרו מחירים השוואת ,מוצר החזרתועסקה 

  .צרכנות בחיי היום יוםהפעילות פתיחה להמחשת מרכזיותה של . 2 :תיאור הפעילות

מושגים בסיסיים באמצעות לחשיפה לסוגיות ו –טריוויית צרכנות  .1

 . בקבוצותטריוויה חידון 

 

 2 שיעור

 :כגון ,דעת ומתוכננת תוך הפעלת שיקולי נבונה התנסות ביישום צרכנות :מטרת היחידה

והנחות  במבצעים כדאיות ובדיקת מחירים להשוואת מיומנויות פיתוח, קנייה שיקולי

 . וכדומה

קבוצות קטנות שמטרתה התנסות פעילה בהפעלת /תחרות בין זוגות :תיאור הפעילות

  .שיקולי דעת לצרכנות נבונה

 

 3 שיעור

 התלמידים יעבדו באופן אישי וכיתתי את מה שלמדו במהלך היחידות :מטרת היחידה

 עקרונותלאת אשר למדו יתרגמו  התלמידים , בנוסף. להתנהלות צרכנית נבונה בנוגע

 .צרכניים וטיפים אשר יעזרו להם ולסביבתם הקרובה  בחיים האמיתיים

 .מהשיעורים הקודמיםשאלון אישי מסכם לעיבוד הנושאים . 2 :תיאור הפעילות

 .לצרכנות נבונה בנוגע דיון כיתתי וגיבוש מסקנות וטיפים  .1

מסרים  ובהן תחרות כיתתית ובית ספרית של כרזות מעוצבות .3

 .צרכנות נבונהל
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 1 שיעור

צרכניות בסיסיות העוסקות בזכויות  וסוגיות התלמידים יכירו מושגים :מטרת היחידה

ביטול , מרחוק מכר עסקת ,רכישה לאחר שירותקבלת  :כגון ,שיקולי רכישהבצרכנים וה

 .זכויות על צרכנית ועמידה מודעות, שוק סקרו מחירים השוואת ,מוצר החזרתועסקה 

  .צרכנות בחיי היום יוםהפעילות פתיחה להמחשת מרכזיותה של . 2 :תיאור הפעילות

מושגים בסיסיים באמצעות לחשיפה לסוגיות ו –טריוויית צרכנות  .1

 . בקבוצותטריוויה חידון 

 (דקות 11) פעילות פתיחה -שלב א 

אותם לפרט מה  ותנחה( 8' בעמ יםנספחב" )השעון היומי"דף המורה תחלק לתלמידים 

מה )בשלבים שונים במהלך היום  ,הגדוליםעד מהפרטים הקטנים ו ,כולל סדר היום שלהם

 (. וכדומה ,אילו פעילויות הם עושים, איך הם מבלים, מה הם אוכלים, עושים

פעולה "ו "צרכנות" המושגים המורה תנהל דיון קצר עם התלמידים בנוגע למשמעות

פעולות הקשורות  שפירטו בסדר היום  לסמן לאחר מכן יתבקשו התלמידים ."צרכנית

 .לצרכנות

והשימוש שאנו  קנייה של מוצרים או שירותים לשם עושים שאנחנו הפעולות כל -צרכנות 

 .שרכשנו שונים במוצרים עושים

 . רכישה של מוצר או שירות לצורך שימוש אישי או ביתי –פעולה צרכנית 

, סימנו כפעולות צרכניותשהם המורה תבקש מהתלמידים לשתף בפעולות מסדר יומם 

את היסודות   ,בעזרת התלמידים, היא תסכםלאחר מכן . ותרשום את הדוגמאות על הלוח

חשוב . ת הצורךבמיד ,הצרכניים בפעולות השונות ותוסיף דוגמאות לפעולות נוספות

אלא , להדגיש בפני התלמידים גם פעולות צרכניות שהם עצמם אינם מבצעים באופן ישיר

 .הוריהם

 :דוגמאות לפעולות צרכניות שמומלץ לחדד לתלמידים

 צריכת מים –מקלחת /שטיפת פנים 

 מברשת ומשחת שיניים הינם מוצרי צריכה -צחצוח שיניים 

 צריכת חשמל -שימוש במוצרי חשמל/הדלקת אור 

 מוצרי צריכה –משקאות /חטיפים/ערב/צהריים/ארוחת בוקר 

 ועל כן הם מוצרי צריכה, משלמים עבורם שירותים אלה –חוגים /בילויים. 

 פעולה צרכנית –תחבורה ציבורית /נסיעה ממקום למקום ברכב פרטי. 

  צריכת שירות –צפייה בטלוויזיה. 

-חלק ניכר מהפעולות היוםשלתלמידים  בהדגשההמורה תסכם את פעילות הפתיחה 

, חשמל -וכולנו צורכים הרבה  ,כולנו צרכנים פעילים. יומיות הפשוטות שלנו הן צרכניות
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כל אלו  -בידור , טלפון נייד, אינטרנט, טלוויזיה, מים, תחבורה, מותגים, ביגוד, מזון

מש קונים בעצמנו אנו צרכנים גם כאשר אנו לא מ. קשורים במישרין או בעקיפין לצרכנות

השפעה  יש לנו גם כאשר אנחנו מבקשים מההורים שיקנו עבורנו מוצר מסוים . את המוצר

  . צרכנית

צרכנות בחיינו ובחיי משפחתנו חשוב לדעת מהן זכויותינו כצרכנים הבגלל חשיבותה של 

כך נוכל . ובזמן הרכישה הרכישהבטרם  לשקוללהכיר את השיקולים השונים שעלינו ו

 .לבצע את הפעולות הצרכניות בצורה נבונה ומושכלת

 (דקות 21) "עושים חשבון"חידון  -שלב ב 

 אפשר , כדי לא להתעכב) ותקבוצ ילמנות ראש, קבוצות 5-4-יש לחלק את התלמידים ל

 :ולהסביר את חוקי המשחק( ישיבההלחלקם לפי מקומות 

 מטרת המשחק היא לענות נכון על כמה שיותר שאלות . 

  תשובה נכונה תזכה את הקבוצה בנקודהכל. 

 (9-23' בנספחים בעמ) לם חידת טריוויה משאלון הטריוויההמורה תקריא לכו  ,

 . שניות להתייעצות ולכתיבת התשובה שבחרו על דף 33לכל הקבוצות יש ו

 הקבוצות . כל ראש קבוצה יניף את הדף עם התשובה שנבחרהו ,המורה תיתן סימן

 . שענו נכון יזכו בנקודות

 המורה תסמן את הניקוד בטבלה על הלוח . 

 הקבוצה המנצחת היא זו שצברה את מירב הנקודות . 

 :לחדד מושגים ונושאים שעולים משאלות הטריוויהחשוב במהלך המשחק 

 ביטול עסקה 

בניכוי דמי  המוצר שנרכש ולקבל את הכסף ששולם עבורולהחזיר את המשמעות היא 

 התנאיםצריך לשאול כבר בזמן הקנייה מהם , בחנות מוצר או שירותכשקונים . ביטול

לבדוק את התנאים  אפשר גם . ורכשנש או השירות לביטול העסקה הייחודית למוצר

 .  באתר המועצה הישראלית לצרכנות ,באינטרנט

  כישהאחריות ושירות לאחר ר

, מוצרי חשמללכי  החוק קובע .רכישהשירות לאחר לצרכן מחויבים לתת  יצרנים

צריכה להיות תעודת אחריות לשנה  ,₪ 243 -יותר מ שעולים ,אלקטרוניקה וגז חדשים

למעט  כל קלקול שנתגלה במוצרללא תמורה במסגרת האחריות יתקן היצרן  .אחת לפחות

 . אם הוכיח כי מקור הקלקול הוא בנזק מכוון שגרם הצרכן

 תעודת אין אם. חתומה אחריות תעודת למוצר מצרף העסק שבעל לוודא יש הרכישה פניל

 בדרישה העסק בעל אל פנו ,יש תקלהאם  , הרכישה אחרי .המוצר את תקנו אל, אחריות

 .לצרכנות למועצה פנו, מסכים לא העסק בעל אם. הצרכן הגנת חוק פי על  המוצר לתיקון
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 ( או בטלפון רכישה באינטרנט)עסקת מכר מרחוק 

נוכחות משותפת  במהלכה איןשאו הטלפון  עסקת מכר מרחוק היא רכישה דרך האינטרנט

הקונה מסתמך . והקונה לא יכול לראות ולבדוק את המוצר המוצע, של הצדדים בעסקה

עלול להתברר כי קיים פער בין תיאור אחר כך ו, או בקטלוג רק על המידע שפורסם באתר

חשוב ביותר לוודא שקיבלתם , בעת ביצוע עסקה שכזו. המוצר לבין מה שנרכש בפועל

  .פרטי המוצר שרכשתםאת מסמך המכיל את תנאי ביצוע העסקה ו( מייל-בדואר או באי)

 

 הצגת מחיר על גבי מוצר 

בחנות באופן  המוצרים את מחירם הכולל של ,הצרכנים ,ויבים להציג לנובעלי עסק מח

המחירים המוצגים על המוצרים . כדי שיהיה לנו קל לקבל החלטה ,גלוי לעין וברור

אי אפשר להפתיע אותנו בקופה בתוספת של קירור או )צריכים לכלול את כל התוספות 

בוה גם אם בקופה מוצג מחיר ג, המחיר על המוצר הוא המחיר הקובע(. למשל ,פיקדון

 .יותר

  ( שיקולי רכישה)עקרונות לצרכנות נבונה 

  לרכוש ולא להתפתות  ,מה אנחנו צריכיםולבדוק ולשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים

  .רק כי לאחרים יש או כי הם במבצע מוצרים

  פרסומות ואת פרטי העסקהובלקרוא את האותיות הקטנות במבצעים . 

 ם לגבי העסקה או המוצר שאינם פרטי לגבי שאלות  את המוכר לא להתבייש לשאול

  .ברורים לנו

  לאתר את המוצר המועדף עלינו במחיר שמתאים לנו כדי להשוות מחירים ומותגים . 

  העסקה תנאי, מבצעים והנחות, איכות, מחיר –בחשבון את מכלול השיקולים  להביא- 

  .לפני שמחליטים אם קונים או לא קונים

 (דקות 11) דיון מסכם –שלב ג 

מהי התנהגות צרכנית נבונה ? מה למדו מהפעילות היום :יש לשאול את התלמידים

יש לסכם ולומר כי נושא הצרכנות הוא נושא המשפיע על רבים מתחומי חיינו  ?לדעתם

 חשוב להבין כי אנחנו צרכנים פעילים. ולכן הוא כל כך חשוב ,ונוגע לכל אחד ואחד מאיתנו

יותינו ולפעול ולהכיר את זכלנו ב וועל כן  חש ,צרכניות כל עתהנמצאים בסיטואציות 

 .בצורה שקולה ואחראית
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 "השעון היומי" - 1נספח 

 שעון סדר היום שלי
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 שאלות החידון - 2נספח 

 !במתנהפופקורן ושתייה  :כרטיסים לסרט בקניון 2שיש מבצע בקנייה של  שמעתם .1

במזנון לא תקף שהמבצע  יתםגיל ,כרטיסים יתםלקניון וקנ תםביום שישי שהגע

 ?  יכולים לעשות אתםמה . שבועהבסוף 

 .ולקבל פיצוי מלא להחזיר את הכרטיסים לסרט .א

 . להתלונן במועצה הישראלית לצרכנות .ב

 .כדי לא להתאכזב ,פרטי המבצעכל את מראש לברר  ךצרי, באלה .ג

 

מה כדאי . מארגנים שאתם מות'למסיבת פיג וחטיפים לקנות ממתקים יםהולכ אתם .2

 ?לעשות

או  ,ךכדי לא להתפתות ולקנות דברים שלא צרי ,לבוא עם רשימת קניות מסודרת .א

 .שלכם לחרוג מהתקציבכדי לא 

 .באותו הרגע כםתחשק למלהגיע לחנות ולקנות לפי מה ש .ב

 .כי מבצעים זה תמיד משתלם, לקנות את מה שבמבצע  .ג

 

המגיע עם ₪  01 או כדורגל במחיר של  ₪ 01מתלבט אם לקנות כדורגל במחיר של  טל .3

 ?מה הוא צריך לעשות. מתנה

 .מתנות חינםאף פעם לא כדאי לוותר על  .לקנות את היקר ולקבל את המתנה .א

 .יותר כי תמיד עדיף את הזול, זולכדורגל הלקנות את ה .ב

שהוא באמת צריך ושווה  מוצר היאאם ולשקול מה המתנה שמקבלים  קלבדו .ג

 .להשקיע בכדורגל יותר יקר עבורו

 

לפתע הבחין במודעה האומרת כי הוא יכול לזכות ו ,שיחק במשחק באינטרנט גלעד .4

 ? ממה הוא צריך להיזהר. מתנה אם יענה על שאלת טריוויה בטלפון נייד

י שלו ובדרך זו יגבו ממנו כסף בל הניידיידרש להכניס את מספר  שהואייתכן  .א

 . שהוא אישר

 .משחקי טריוויה הם מהנים ואין ממה להיזהר .ב

 . כדי שאף אחד לא יזכה, משחקי טריוויה הם מאוד קשים בכוונה .ג
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 ?משתלמתכי מה ההנחה ה .0

 .במתנה₪  13וחולצה נוספת בשווי ₪  43חולצה שעולה  .א

 .וחולצה נוספת זהה מתנה₪  03חולצה שעולה  .ב

 .אין הבדל בהנחותבחישוב  נמצא ש .ג

 

. לקנות בגד חדש ובחודשים האחרונים כדי שתוכל כםאת דמי הכיס של חסכתם .6

 .לקנות איךהיא  השאלהו, הגיע הזמן לקנות אותו

 !  לקנות -יפה  ומה שנראה, להסתובב בקניוןפשוט  .א

שם זה הכי  יםאם הן קונכי , יםקונ והחברים שכל החברות במקוםלקנות מומלץ  .ב

 .טוב

מחירים ה שבהחנות  לבדוק אם ישולפני הקנייה לבדוק מחירים בכמה חנויות  .ג

 .זולים יותר

 

, ראתה שמלה דומה מאוד בחנות אחרתהיא למחרת ו ,קנתה שמלה חדשה בקניון דנה .7

 ?כספה בחזרהאת יכולה להחזיר את השמלה ולקבל  דנההאם . הרבה יותר זולה

 .אי אפשר להתחרט אחרי שקונים, לא .א

בהצגת הקבלה ו ₪ 01 מעלשהשמלה עלתה , לא לבשה אותהדנה בתנאי ש, כן .ב

 .בחנות

 . כי בחנות לא היה שלט בנוגע לזכות להחזרת מוצרים לאחר הקנייה, אי אפשר .ג

 

פתחו הביתה  וכשהגיע .ערכת חרוזים ליצירה חיפשו פעילויות לחופש וקנו רוני ומיכל .0

להחזיר הן יכולות האם . ת את הצבעים של החרוזיםולא אוהבילו שהן את האריזה וג

 ?חזרה ןולקבל את כספאת הערכה 

 .בתנאי שלא עברו שבועיים מיום הקנייה. כן .א

  הערכה את האריזה המקורית של ופתח ןכי ה. לא .ב

  .אי אפשר להחזיר משחקים וצעצועים .ג
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ם לב מתהביתה ש תםכשחזר .חבילת גלידה כםבסופרמרקט ליד בית קניתם .9

 ?לנהוג כםכיצד עלי. שהתאריך האחרון לשימוש עבר לפני שלושה ימים

  .שתגיעובכל מקרה היא תימס עד  .גלידה לא משתלם לחזור לסופרמרקט בגלל .א

לחזור בהקדם לסופרמרקט ולבקש להחליף את המוצר או לקבל את התמורה  יש .ב

 .עבורו

 .להתקשר להנהלה של הסופרמרקט ולהתלונן שזה לא בסדר אפשר .ג

 

 לצורך ההרשמה מבקשים ממנו. רוצה להירשם למשחק באתר אינטרנט קובי .11

 ? מה עליו לעשות. פרטיים אישיים  להכניס

 .והוא צריך לדעת מול מי הוא משחק באמת ,כל החברים שלו משחקים -אין בעיה  .א

 . משחקים באתרים האלהקטנים רק ילדים  ,חבל על ההרשמה שלו .ב

 .עדיף למצוא כינוי .יתייםאת הפרטים האמ תמיד עדיף לא לתת .ג

 

 הפסיקהמכשיר , לאחר שבוע שהשתמש בו .₪ 161שעלה  MP4קנה מכשיר  עומר .11

 ?לעשות יש מה .לעבוד

 .על חשבונואת המכשיר לתקן  ועליו  ,אין מה לעשות, כיוון שכבר השתמש במכשיר .א

הם צריכים לתקן אותו בחינם או לספק  .להחזיר את המוצר הפגום לחנותאפשר  .ב

  .יש אחריות למשך שנה₪  101מעל שעולה כי לכל מוצר חשמלי  ,לו מכשיר חדש

 .₪  263ל וזה בסך הכ ;לקנות חדשהכי פשוט  .ג

 

המוכר אמר  אך, תעודת אחריות לראות קשהיהיא ב. לקנות מחשב חדשנוי רצתה  .12

 ? האם לקנות. בבית האותתראה היא וש הבתוך הקופס היאש

לקרוא  אין סיבהאז , יש אחריות למשך שנהה למכשירי חשמל ואלקטרוניק. ברור .א

 .האחריות לפני הרכישהתעודת את 

כי אם תהיה תקלה במחשב היא תצטרך לתקן  ,האחריות גם ככה לא משנה. כן .ב

 .אותה על חשבונה

תעודת  אתלרוכש  להראותהמוכר  ה צריךיהחוק אומר כי לפני הקני. לא .ג

 .האחריות
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אך , ₪ 91 ואהמחיר שהיה רשום עליו ה .לקנות תיק חדש לבית הספר תםטהחל  .13

 ?לעשותכדאי לכם מה . ₪ 121בקופה ביקשו 

 .  לוותר ולא לקנות את התיק .א

 .ח"ש 33של  בדללא צריך לעשות עניין מה, לקנות בכל מקרה .ב

עליו לכן ו ,הקובע למוכר שהחוק קובע שהמחיר על המוצר הוא המחיר הגידל .ג

 .₪  91 -למכור את התיק ב

 

בקופה . ₪  4.01היה כתוב שהוא עולה  מים על בקבוק. מאודצמא נכנס למכולת  קובי .14

 ?נשמע לכם הגיוני .בקבוקה לעיש פיקדון  כי ₪  4.01יר הוא חאמר המוכר כי המ

 .ולכן למוכר יש טעות ,החוק קובע כי המחיר על המוצר הוא המחיר הקובע .א

את כל המרכיבים הכולל יר הסופי חיש להציג על המוצר את המ. לא זה אסור .ב

 (.וכדומה, פיקדון, מ"מע)

 ב + תשובות א  .ג

 

 אחותהשלביתה גילתה  הכשהגיע. ח בקניון"ש 01 -קנתה זוג מכנסיים ב ענת .10

שביקשה להחזיר את כ. אותה וקנתה לה כבר את אותו הזוג במתנה ההפתיע

מה עליה . סירבה המוכרת להשיב לה את כספה ,לחנותהמכנסיים באותו היום 

 ?לעשות

 .מקסימום היא תיתן אותן מתנה לחברה ביומולדת. לוותר ולשמור על המכנסיים .א

  .אולי מוכרת אחרת תסכים להחזיר לה את כספה, לנסות את מזלה ביום אחר .ב

 שעות בתנאי 40לבטל קנייה של בגדים תוך  אפשרלומר למוכרת שהחוק קובע כי  .ג

 .ויש קבלה ,לא נעשה בהם שימושש ,ח ומעלה"ש 01שעלו 

 

שהציע להן להצטרף  ,סוכן מכירותחן ודניאלה בדרך חזרה מבית הספר עצר את  .16

 ?מה עליהן לעשות. לתוכנית סלולר חדשה ולקבל מכשיר חדש בחינם

קניית מוצרים ושירותים יקרי ערך מסוכני מכירות ברחוב אינה . לא להתפתות .א

 .ועשויה לגרום לאכזבותמומלצת 

אינן מבצעות קניות מהסוג הזה ללא התייעצות והסכמת  שהןלהסביר למוכר  .ב

 .הוריהן

 ב נכונות+ תשובות א  .ג
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כל היומנים : "כשנכנס לחנות ראה שלט. חיפש מתנה ליום ההולדת של אחותו גיא .17

שהגיע לקופה אך כ, שמצורף  אליו  עט  נוערהוא  בחר  יומן  ". ₪ 41במקום ₪  21 -ב

האם יש הטעיה בפרסום . ₪ 41והוא עולה , התברר לו שהיומן הזה לא נכלל במבצע

 ? המבצע

אפשר לגשת למוכר . על הקונה לבדוק מה כלול במבצע. אין פה שום הטעיה .א

 .ולשאול

 .מי שמקבל גם יומן וגם עט צריך לשלם יותר כסף. אין כאן הטעיה .ב

ש  להציג  את  המחיר  לפני  המבצע כשמפרסמים מבצע י. הטעיה  בפרסום יש .ג

בזמן המבצע ולהפריד בין המוצרים הכלולים במבצע לבין אלה שאינם  המחיר ואת

 .כלולים במבצע

 

איך אפשר למצוא . החליטה להקפיד לקנות מוצרים ללא צבעי מאכל ה שלכםמשפחה .10

  ?בסופרמרקט חטיף ללא צבעי מאכל

מה שכתוב בגדול ובצבעוני ". צבעי מאכלללא "בגדול עליהן כתוב שלחפש אריזות  .א

 .בטוח נכון

רשימת הרכיבים את  בדוקול ,"ללא צבעי מאכל" שהןעליהן כתוב שלחפש אריזות  .ב

 .המופיעה בגב האריזה כדי לוודא שאין צבעי מאכל בחטיף

 . כי לקרוא אותיות קטנות זה מעייף ,תמוצאהמשפחה להביא את החטיף הראשון ש .ג
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 2 שיעור

 :כגון ,דעת ומתוכננת תוך הפעלת שיקולי נבונה התנסות ביישום צרכנות :היחידהמטרת 

והנחות  במבצעים כדאיות ובדיקת מחירים להשוואת מיומנויות פיתוח, קנייה שיקולי

 . וכדומה

קבוצות קטנות שמטרתה התנסות פעילה בהפעלת /תחרות בין זוגות :תיאור הפעילות

  .שיקולי דעת לצרכנות נבונה

 (דקות 0) בירור מושגים - א שלב

והתלמידים יתבקשו להעלות  ,"צרכנות נבונה"המורה תכתוב על הלוח את המושג 

 . ת שונות שלדעתם מייצגות התנהגות צרכנית נבונהוהתנהגוי

 (דקות 31) תחרות הצרכן הנבון –ב  שלב

. ממשתתפים בקבוצה 5חלק את הכיתה לזוגות או לקבוצות קטנות של עד המורה ת 

. (26-11' בעמ נספחים) המטרה של הזוגות היא לפתור נכון ובמהירות סדרת משימות

 . המורה תחלק את המשימה הראשונה ותכריז על פתיחת הפעילות

 : הערה למורה

 קבוצות/לצורך הפעילות יש לצלם את דפי המשימה בנספחים כמספר הזוגות . 

 כדי להקל בביצוע המשימות ,מומלץ לבקש מהילדים להביא מחשבונים לשיעור . 

מצורף דף פתרונות ) מהירהמעביר אותה למורה לבדיקה , זוג שסיים לפתור משימה

את המשימה  והמורה תיתן לו ,הזוג יתקדם שלב, הפתרון נכוןאם . (13-15' בעמ בנספחים

תפנה המורה את תשומת ליבם של התלמידים לטעות  ,בפתרון יש טעויותאם . הבאה

על הזוג המנצח שסיים את הפעילות הכי  מכריזיםבסיום הפעילות . לתקן ותאפשר להם

 .מהר

 (דקות 11) דיון מסכם -ג שלב

 :יש לשאול את התלמידים

  לדעת את תנאי , להשוות מחירים, תקציבב בהתחשבמדוע לדעתכם חשוב להתנהל

 ? ביטול העסקה ולבדוק חשבוניות

  צרכנות נבונהמדוע לדעתכם פעולות אלה הן פעולות של? 

 להיות מנת על שנקפיד אילו התנהגויות חשוב על, מתוך המשימות שביצעתם 

 ?אחראים צרכנים
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 :דגשים לדיון

 ומתוכננת מחושבת רכישה של נבון תהליך לנהל: פירושה נבונה צרכנית התנהגות ,

 . ושקולה מושכלת בחירה ועל מחירים השוואת על, מידע על, בדיקה על המתבססת

  בדיקה  :כגון ,להקפיד ולהתרגל לבצע את הפעולות הפשוטות אך החשובותחשוב

התנהלות במסגרת , בדיקה של צרכים מול רצונות, מעמיקה של תנאי עסקה

פעולות אלה הן הבסיס להתנהלות צרכנית נבונה  .יצירת סדרי עדיפויות, תקציב

 .  ואחראית

  מאפשר שלי התקציב אםה? למוצר זקוק אכן אני האם: הקנייה לפניחשוב לשאול 

 ?המוצר את לקנות רוצה אני למה? כעת אותו לרכוש לי
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 נספח משימות לתלמידים

 הפרטים הגדולים באותיות הקטנות

בחלק מהפרסומות שלפניכם מופיעות אותיות קטנות שקריאתן משנה 
 .זהו את הפרסומות הבעייתיות והסבירו את הבעיה. את כדאיות המבצע

2. _____________________________________________________________ 

1. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 ?מה אומרות האותיות הקטנות
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  השוואת מוצרים ומחירים 
 . כל הכיתהלמסיבה נבחרתם לתכנן 

 .ורשימת קניות₪  143לרשותכם תקציב של 

 ,בעמוד הבאשמתוך הרשימה , את המוצרים המתאימים עליכם לבחור

 .בהתאם לתקציב העומד לרשותכם

 .בתחתית העמוד למעקב אחר התקציבשבטבלה  היעזרו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחיר  כמות מוצרשם ה 
 ליחידה

 סך מחיר כל היחידות

    

    

    

    

    

    
 

 לא/כן ?₪  201האם הצלחתם לעמוד בתקציב הקניות על סך 

 לא/כן? האם תמיד מבצעים משתלמים

 _____________________שימה מתנו דוגמה מה, אם לא

 :רשימת קניות למסיבת כיתה

 05 בלונים 

 1 מפה לשולחן הכיבוד 

 8 בקבוקי שתיה 

 6 שקיות חטיפים מלוחים 

 155 סוכריות 

 2  עוגות 
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 ?אילו מוצרים תבחרו למסיבת הכיתה
 

  

 

חבילת " מתנפחים"

 יחידות 00, בלונים 

 לחבילה₪  30

 

חבילת " מתפוצצים"

 יחידות 10, בלונים 

 לחבילה₪  10 

 

ליטר , בקבוק שתייה

 ליחידה₪  20וחצי 

 

, שמיניית בקבוקי שתייה

₪  00, ליטר וחצי

 לשמינייה

 

מפות חד  0חבילת 

 . פעמיות מאוירות

 לחבילה₪  00

 

,   מפת שולחן חגיגית

 למפה₪  00

 

 .חטיף מלוח" מלוחים"

החטיפים של כל סוגי 

במבצע " מלוחים"חברת 

 ₪ 20 -ב 212

 

 חטיף מלוח" ביסים"

 ליחידה₪  8

 
 " מתוקים"

 , סוכריות 00חבילת 

 .לחבילה₪  10

 " לי-מתוק"

 , סוכריות 10חבילת 

 .לחבילה₪  20 

 
 

 212עוגה במבצע 

 ₪  80-ב

 

 
 

 ₪  30-עוגה ב
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 תקנות הגנת הצרכן לביטול עסקה
 

שנעשו  מקנות לצרכן את הזכות לבטל עסקאות מסוימותלביטול עסקה  התקנות

 .כספו חזרהמרבית ולקבל את , מיוחדת ללא סיבה ,בחנות

 

 התנאים הבסיסיים לזכות הביטול -תקנות ביטול עסקה 

לבטל את זכות ההתקנות קובעות רשימה של מוצרים ושירותים שלגביהם ישנה 

שיש לצרכן כדי והתנאים את פרק הזמן התקנות גם קובעות . העסקה שנעשתה בהם

 .לממש את זכותו

 

 :לביטול עסקההתנאים הבסיסיים 

 .לחנות המוצר הוחזר .1

 .שקלים ומעלה 43ערך המוצר הוא  .2

 .והצרכן לא השתמש בולא נפגם המוצר   .3

ד שאריזתו ובלב ,הארוז באריזתו המקורית( מוצר)לבטל עסקה של טובין   אפשר

 .ימים מיום שקיבל את המוצר 14ידי הצרכן בתוך -נפתחה עללא 

  :זכות ביטול איןבהם שמקרים 

 ריהוט שהורכב בבית הצרכן 

 מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות 

 מוצרי מזון 

  תרופות 

 משקפי שמש ומשקפי ראייה. 

 שהצרכן פתח את אריזתם , לשעתוק או שכפול, טובין הניתנים להקלטה
 (.דיסקים, ספרים)המקורית 

 הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים. 

  3,333תכשיטים שמחירם עולה על ₪. 

  שובר מתנה או הישולם באמצעות תווי קנישמוצר.  

?לבטל את העסקהאפשר האם   

!החלטותיכםאת נמקו   
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 טבעת זהב

 ח"ש 0044: מחיר

 

 

 חצאית קיצית

 ח"ש 57: מחיר

 

 

 (נעשה בו שימוש)מאוורר 

 ח"ש 547: מחיר

 

 

 משקפי שמש

 ח"ש 004: מחיר

 

 

 עכבר למחשב

 ח"ש 07 :מחיר

 

 

 מגפיים

 ח"ש 074 :מחיר

 

 

 כדור ים

 ח"ש 00 :מחיר

 

 

שפתון שאריזתו המקורית לא 

 נפתחה

 ח"ש 75 :מחיר

 

 

 (לא באריזה)ילקוט לבית הספר 

 ח"ש 55 :מחיר

 

 

דיסק למשחק מחשב שאריזתו 

 המקורית נפתחה

 ח"ש 55 :מחיר

 

 

 (בשימושלא היה )תנור אפייה 

 ח"ש 0775 :מחיר

 

 

 בקבוק יין

 ח"ש 57 :מחיר
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 !בדיקת חשבונית חוסכת כסף
 

 :הזה  מוצריםהגעתם לקופה עם סל ה

 

 ₪ 19.11 חבילת ביצים   1

 ג"לק₪  7..0 ג פלפל ירוק"ק 9

חצי השני ב ריבת תות 9

 מחיר

  'ליח ₪ 17.77

מבצע היום  כיכר לחם 9

 מוצר שני בשקל

  'ליח ₪ 7...

 ₪ 19.77 -ב 3 שימורים טונה 3

 ח"ש 1.11 ת שוקולדיסחפ

 ג"לק₪  7...  תוג עגבני"ק 1

" ליטופים"נייר טואלט 

 מגבונים מתנה 'חב+ 

 

9..11 ₪ 

 977 99%גבינה צהובה 

 'גר

93.11 ₪ 

משחת שיניים  9

 חינם 1+1 "צחצוח"

19.11  ₪ 
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 :הזאת בסיום התשלום קיבלתם את החשבונית

 

 לא/כן? האם חשבונית הקנייה תואמת את מחיר המוצרים שקניתם

 . לא/כן? בדיקת החשבוניתבעקבות האם חסכתם כסף 

 ? _____כמה, אם כן

 ₪ 11..1 חבילת ביצים   1

 ₪  7...1 ג פלפל ירוק"ק  9

 ₪  77..1  ריבת תות 9

 ₪  7..0  כיכר לחם 9

 ₪ 77..1 טונה שימורים 3

 ₪ 1.11 ת שוקולדיסחפ

 ₪ 1.11 ת שוקולדיסחפ

 ₪  7...  תוג עגבני"ק 1

 ₪ 11..9 "ליטופים"נייר טואלט 

 ₪ 77.77  מגבונים מתנה' חב

 ₪ 11..3 'גר 977 99%גבינה צהובה 

 ₪  19.11  "צחצוח"משחת שיניים  9

 ₪ 7.191. :כ לתשלום"סה
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 דף תשובות למורה
 :משימת ביטול עסקה

 .העסקהאת לבטל  אי אפשר , כיוון שנעשה בו שימוש –מאוורר 

 .עסקהאת הלבטל  ולכן אי אפשר, ₪ 3333תכשיט עולה מעל ה –טבעת זהב 

 .עסקהאת הלבטל  אי אפשר ולכן , ₪ 43 -מחיר המוצר מתחת ל –כדור ים , עכבר למחשב

 ,משקפי שמש אינם מוצר ארוז) מוצר שאין עליו זכות ביטול –בקבוק יין , משקפי שמש

 .(ויין הינו מזון

 .העסקהאת לבטל  אי אפשר; מוצר שאינו ארוז –ילקוט לבית הספר 

אי  ולכן  ,ניתן לשכפול והעתקההוא , אריזתו המקורית נפתחה –דיסק למשחק מחשב 

 .העסקהאת לבטל  אפשר

לבטל את  אפשר בהנחה שהמוצרים הבאים עומדים בשלושת התנאים הבסיסיים 

 :העסקה

 חצאית קיצית 

 מגפיים

 לא נפתחה המקורית שפתון שאריזתו

 תנור אפייה

  

 משימת האותיות הקטנות

לכן חשוב לשים לב  ,יש הבדל בין התמונה לאותיות הקטנות: לא כולל מסך –מחשב  .2

 .לפרטים

, ויכול להיות שכבר אזל, המלאי מאוד קטן: (בלבד' יח 0)עד גמר המלאי  –מצלמה  .1

 . לחנות יםלכן כדאי לבדוק מראש שעדיין יש מצלמות במבצע לפני שניגש

כרטיס הכניסה אינו כולל את : לא כולל כניסה לאטרקציות –תערוכת דינוזאורים .3

לוי בתערוכה עשוי להוביל להוצאה נוספת עבור יולכן הב ,האטרקציות המיוחדות

 . האטרקציות המיוחדות

לכן מי שאינו , המבצע רק לחברי מועדון: רק לחברי מועדון  -מבצע בחנות הבגדים .5

 .משלם מחיר רגיל מועדון חבר

שהמבצע משתלם רק למי שמתכוון לאכול כלומר : המוצר בתוקף עד מחר –יוגורט  .4

 !ארבעה מעדני יוגורט היום
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 משימת השוואת מוצרים ומחירים
 
מחיר  כמות  מוצרשם ה 

 ליחידה
  סך מחיר כל היחידות

 33 33 2 "מתנפחים"

 53 53 2 יהישמיניית בקבוקי שת

 53 53 2 מפת שולחן חגיגית

מבצע )חטיפים מלוחים 
 "(נשנושים"

קונים שלוש ומקבלים עוד ) 33 23 3
 (שלוש

 53 23 5 "מתוק לי"ממתקי 

 03 34 1 עוגה

 
ואילו קניית , ₪ 83תעלה  212ת עוגה במבצע יקני :לדוגמה .מבצעים לא תמיד משתלמים

 .₪ 03עלה תצע בשתי עוגות שלא במ
 

 משימת בדיקת חשבונית
 
 החשבונית לא תואמת את מחירי כל המוצרים 

 
 

 החיסכון מבדיקת החשבונית הטעות המוצר

 ₪  3.33 מחיר שגוי חבילת ביצים

לא התחשבו  מארז טונה שימורים
 במבצע 

3.33  ₪ 

 ₪  9.99 חיוב כפול חפיסת שקולד

טעות במוצר  גבינה צהובה
 533חייבו על )
 133במקום ' ג
 ('ג

21.33 ₪ 

 

  ₪  27.99כ חיסכון "סה
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  3 שיעור

התלמידים יעבדו באופן אישי וכיתתי את מה שלמדו במהלך היחידות  :מטרת היחידה

התלמידים  יתרגמו את אשר למדו לעקרונות , בנוסף. בנוגע להתנהלות צרכנית נבונה

 .צרכניים וטיפים אשר יעזרו להם ולסביבתם הקרובה  בחיים האמיתיים

 .מהשיעורים הקודמים שאלון אישי מסכם לעיבוד הנושאים. 2 :תיאור הפעילות

 .לצרכנות נבונה בנוגע דיון כיתתי וגיבוש מסקנות וטיפים  .1

מסרים  ובהן תחרות כיתתית ובית ספרית של כרזות מעוצבות .3

 .צרכנות נבונהל

 (ותדק 11)שאלון אישי  –שלב א 

בשקט אותו  עליו למלאו ,(10' נספחים בעמ)תלמיד דף שאלון אישי המורה מחלקת לכל 

התנהגותית את החומר -מטרת השאלון היא שכל תלמיד יעבד ברמה האישית. עצמוב

לקראת דיון מסכם בכיתה ולקראת הפקת טיפים ומסרים , נלמד ביחידות הקודמותש

 .לצרכנות נבונה

 (ותדק 11)דיון כיתתי  –שלב ב 

המורה תכתוב בגדול : בקש מהתלמידים להציג את המשפט להשלמה מהשאלוןהמורה ת

את התשובות השונות של תוסיף ומסביב " ...לדעתי זה –ן נבון להיות צרכ"לוח על ה

 . התלמידים

צרכנות נבונה שעלו  לשלאחר מכן המורה תפתח דיון סביב המשמעויות השונות 

 .מהתלמידים במטרה לסכם את הנושא ואת מה שנלמד בשיעורים הקודמים

 

 :שאלות לדיון

  שלמדתם על צרכנותמה הדבר החשוב ביותר לדעתכם? 

 אילו זכויות יש לנו כצרכנים? 

 ממה אנו צריכים להיזהר כצרכנים? 

 במה יכולה לתרום לנו התנהגות צרכנית נבונה? 

 מה תשנו בהתנהגותכם כצרכנים בעקבות מה שלמדתם? 

 נפגעים ,הצרכנים, כיצד נוכל למנוע מצבים שבהם אנו? 

 נפגעים ,הצרכנים, מה  אפשר לעשות כאשר אנו? 

 למה ? אם תרצו לעזור גם לקרובים לכם לדעת את מה שלמדתם על צרכנות נבונהה

 ?זה חשוב
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 ( ותדק 20)לצרכנות נבונה  כרזות הסברה –שלב ג 

להציע ווברור  המורה תבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות ולנסות לנסח מסר צרכני קצר

 שהם טיפים לצרכניםהכוונה שהתלמידים יחשבו על משפטים . עיצוב להצגת המסר בכרזה

את התלמידים לחשוב על מסר ועיצוב  המורה תנחה. יחידות הלימודבמה שלמדו בעקבות 

 ואלה, סביר להם כי מבין הרעיונות שיועלו בכיתה ייבחרו הטובים ביותרתו, יםראשוני

 . העירוניתהבית ספרית ולאחר מכן בתחרות את הכיתה בתחרות ייצגו יעלו 

את הסקיצה שלו לכרזה ועורכים הצבעה כדי לבחור את הכרזות כל זוג מראה , בסיום

חשוב להצביע לכרזות שמעבירות את המסר  כי להדגיש לתלמידיםיש . שייצגו את הכיתה

 .בצורה מקורית ומושכת את תשומת הלב, הברור והחשוב ביותר לציבור הצרכנים

 : וכרזות למסריםרעיונות ודוגמאות 

 

 

 

 

 

 

על  יהיעירב ךוניחה ףגאל תועבר הכרזה הזוכה כאשר תחרות פנימית כל בית ספר יערוך

לאחר בחירת (. בצרוף פרטי בית הספר והזוכה)לתצוגה פומבית , גודל בריסטול לאורך

  .האורחים בתצוגה תוכרז הכרזה הזוכה לפרס ראש העיר

 :למידע נוסף על התחרות העירונית ותאריכי ההגשה להשתתפות בתחרות

http://www.consumers.org.il/category/posters_competition_2013 

  

http://www.consumers.org.il/category/posters_competition_2013
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 כל הזכויות שמורות למועצה הישראלית לצרכנות. 1023, ג"תשע ©

  

 

 : נספח

 

 

 

 להיות צרכן נבון -שאלון אישי 

 

 :דבר אחד חדש שלמדת על צרכנות.  2

 

 

 ?מוצרים חדשיםשקונים לפני על מה לדעתך צריך לחשוב . 1

 

 

 ?מה חשוב לבדוק כאשר אנחנו בחנות מתעניינים בקניית מוצר כלשהו. 3

 

 

 

 ?מה  אפשר לעשות כאשר אנו חשים כי נפגעו הזכויות שלנו כצרכנים. 5

 

 

 

 ?מה  תשנו בהתנהגותכם כצרכנים. 4

 

 

 

 ....לדעתי זה -להיות צרכן נבון : השלימו.  6

 

 

 

 

 

 

 


