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רציונל
התכנית “ההגינות בצרכנות” ,בוחנת את שילובו של ערך ההגינות בחברה הישראלית
בכלל ,ובחיי המסחר בפרט .מטרתה היא לחזק ולקדם ערך זה ,שכן הוא מכנס תחתיו
יסודות חשובים לחברה שלנו ולכל תחומי החיים.
הערכים שבבסיס ההגינות  -כבוד הדדי ,יושר ויושרה ,שקיפות ואמינות  -הינם בעלי
חשיבות ורלוונטיים גם לנושא הצרכנות .התפיסה המוסרית והחינוכית הינה שהערכים
האלה אינם באים בהכרח על חשבון אינטרסים כלכליים לגיטימיים של בעלי עסקים או
צרכנים ,אלא צריכים ויכולים להתקיים בדרך של הגינות זה לצד זה ולא זה על חשבון זה.
אנו שואפים לקיים חיי סחר הוגנים השומרים הן על זכויות הצרכן והן על זכויות העוסק.
רעיון העיסוק בערך ההגינות בחברה הישראלית ובחיי הסחר עולה בקנה אחד גם עם
הנושא המערכתי הרב שנתי שקבעה מערכת החינוך ” -האחר הוא אני“ .לכאורה ,הביטוי
’האחר הוא אני‘ מציב בלב התפיסה החינוכית שניים :האחר ואני.
אלא שביטוי זה טומן בחובו שלושה גורמים :האחר ,אני ומה שבינינו ,והוא מציב אתגר
באשר למקומם של יחסי הגומלין בקשרים שבין אדם לחברו’ ,האחר הוא אני‘ מייצג את
הרוח ואת הדרך לצמיחתו האישית של היחיד בחברה מוסרית ,שהערך הגינות הוא אחד
מבסיסיה.
הצרכנות היא אחת הדרכים בה באים לידי ביטוי היחסים והכבוד ההדדי בין בני אדם.
מערך זה מציג לתלמידים שאלות ודילמות בנושאי הגינות ,המזמנות בדיקה ובחינה
עצמית של ערך ההגינות ,וכן הגדרה מחודשת של הנושא.
תחום הצרכנות הוא תחום אשר נוגע לכולנו .כל אחד מוצא עצמו במצבים צרכניים
לעיתים .משום כך ,אנו יכולים ללמוד מתחום זה רבות ,הן על זכויות הצרכן וחוקים צרכניים
שונים ,והן על נושא ההגינות כמפתח להתנהגות חברתית בכלל וצרכנית בפרט.
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תוכן הערכה
פעילויות עיקריות

שיעור

מטרות עיקריות

שיעור ראשון:
מהי הגינות?

הכרות עם ערך ההגינות,
הגדרתו ובחינת יישומים
שונים שלו בחיי היום-יום.

•פעילות  -זה לא פייר ש...
•דילמות של הגינות.
•דיון ופעילות בעקבות הדילמות.

שיעור שני:
צרכן-עוסק:
הגינות משני
צדי המטבע

מבט עצמי של התלמידים
על מידת הגינותם האישית.
מבט על העסקים :כיצד
היינו נוהגים אנו כעוסקים?

•סרטון “המוסך”.
•שאלון עצמי  -הגינות בצרכנות.
•פעילות :בנעליו של העוסק.

שיעור שלישי:
צרכנות:
מהוגן לחוקי

הכרות חוויתית עם חוק
הגנת הצרכן ובחינת מצבים
צרכניים שונים.

•משחק  -מהוגן לחוקי:
•משחק לוח תחרותי.
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שיעור ראשון  -מהי הגינות?
מטרות:
התלמידים ידונו בערך הגינות.
התלמידים יבחנו את תחום ההגינות דרך החוויה האישית.
התלמידים ידונו בצורך החברתי בהגינות.

חלק  - 1זה לא פייר ש( ...עד  5דק’)

בתחילת השיעור כותבים על הלוח את המשפט :זה לא פייר ש...
התלמידים מתבקשים להעתיק את המשפט ולהשלים אותו מספר פעמים
לדוגמא :זה לא פייר ש...
•שלושת בחינות המתכונת החשובות ביותר נערכות כולן באותו שבוע.
•הכיתה השנייה בשכבה קיבלה תוספת נקודות לציון במבחן בהיסטוריה ,משום
שהמבחן שלהם היה לאחר יום הספורט השכבתי והמנהלת חשבה שהעייפות פגעה
להם ביכולות .הכיתה שלנו לא קיבלה.
•ההורים שלי נוסעים לטיול לחו”ל בלעדי.
•לאחותי קנו מחשב ולי לא.
התלמידים יתנו דוגמאות משלהם.
מבקשים מהתלמידים לשמור את הדפים אצלם לסוף השיעור ,וממשיכים עם החלק הבא.

חלק  - 2דילמות הגינות (כ 20-דק’)
מחלקים את הכיתה לקבוצות .כל קבוצה מקבלת דילמה מסוימת של הגינות מהתחום
האישי .ניתן לחלק לכמה קבוצות ,ולראות כיצד קבוצות שונות מתמודדות עם אותן
הדילמות.
ראה נספח בעמוד  - 9דילמות הגינות
כל קבוצה צריכה לענות על כמה שאלות:
•	 איזה מצב מתואר בסיפור המקרה?
•	 תארו את חוסר ההגינות המוצג בסיפור המקרה.
•	 מי הם הנפגעים העיקריים מחוסר ההגינות שבסיפור?
•	 הציעו שתי אפשרויות להתנהגות של הדמות בסיפור.
•	 תארו איזה שיקול עומד בבסיס כל אחת מן האפשרויות שהצעתם .מה מניע את
הדמות להתנהגות מסוימת זו?
•	 האם יש בחירה נכונה יותר?
•	 מה אנו מרוויחים בבחירה כזו ומה אנו מפסידים אם נבחר באופציה אחרת?
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כתבו סוף משלכם לדילמה
כל קבוצה תרשום לדילמה סוף משלה.
בסוף הפעילות ,נציג מכל קבוצה יתאר את התשובות ויספר את הסוף שהקבוצה עשתה
לסיפור.
סיכום
המורה שואל :האם אנו יכולים לומר שאנו מסכימים לגבי דרך ההתנהגות הנכונה ,בכל
דילמה? מהו השיקול העיקרי העומד בבסיסה של דרך זו?

שמש אסוציאציות (כ 5-דק’)

כסף

ק

ונה

רים

מוצ

י
ושר

מוכר

סוחר

הגינות
המורה יוצר שמש אסוציאציות ,עם המילה הגינות במרכזה.
המורה מבקש מן התלמידים לכתוב את מילים העולות להם בהקשר של המילה הגינות.
על פי מילון אבן שושן הגינות הינה מידת היושר ,יחס נכון ורצוי לזולת.

שאלות מנחות לאחר שכל המילים כתובות על הלוח:

• האם יש מילים שמייצגות בצורה נאמנה וטובה יותר את המילה הגינות,
ממילים אחרות?
• האם יש מילים שנכתבו כאן ,שנראה לכם שמייצגות בצורה פחות טובה
את המילה הגינות?
• אם היינו צריכים לבחור  3מילים שמייצגות את המילה הגינות בצורה הטובה ביותר.
אילו מילים היינו בוחרים? נסו לבנות רשימה של שלושת המילים המייצגות ביותר
לערך הגינות.

6

המועצה הישראלית לצרכנות

ISRAEL CONSUMER COUNCIL

שיחת סיכום לדילמות (כ 5-דק’)
בשיעור זה בדקנו על קצה המזלג את ערך ההגינות .הבדיקה התחילה ממצבי דילמה,
הממחישים ניגודי אינטרסים שעלולים להיווצר במצבים מסוימים ,בין טובת הפרט לבין
ההגינות.
מדוע לדעתכם נוצר ניגוד האינטרסים הזה? מה מקורו?
לעיתים קרובות ,כאשר אנו בוחרים בהגינות אנו משלמים מחיר כפרטים ,כדי לקבל
חברה טובה יותר.
בואו ניקח לדוגמא ,את רועי מהפיצה :רועי גילה שכשמוכר הפיצה נתן לו עודף ,הוא
החזיר לו סכום גדול בהרבה ממה שהיה צריך להחזיר .כך נשאר בידי רועי כסף שאינו
שלו .רועי מתלבט מה לעשות  -האם להעמיד את המוכר על טעותו? מה ירוויח אם ייעשה
כן? מה יפסיד?
בדילמות שראינו ,הדמויות יכלו לבחור משהו לעצמן ,או להיות הוגנות .גם אם במציאות
אנו לא תמיד בוחרים בהגינות ,אנו תמיד צריכים להיות מודעים לכך שזו הבחירה הנכונה.

סיכום השיעור
האם אתם חושבים שערך ההגינות חשוב לנו כחברה ,כקהילה ,כמדינה? למה?
מהו תפקידה של ההגינות? מדוע צריך שאנשים יתנהגו בהגינות?
נשאל את התלמידים האם הם חושבים שהחברה במדינה שלנו מתאפיינת בהגינות.
באיזו מידה מ 1-עד  ,10ניתן לדעתכם לאפיין את ההגינות הכללית במדינת ישראל.
למרות שלא תהיה הסכמה מלאה ,נקבל הסכמה כי החברה שלנו אינה הוגנת ביותר
ואינה יכולה לקבל ציון  10על הגינות.
ממשיכים לשאול :מדוע לאחר שכולנו כאחד הסכמנו כי הגינות במדינה ובחברה היא
דבר חשוב ,וכנראה שגם אם נשאל כל אחד בחוץ ,נקבל הסכמה בעניין זה ,מה גורם
לדעתכם ,לכך שרמת ההגינות במדינה אינה מספקת?
ההגינות היא ערך .אנשים שונים תופסים אותה בצורות שונות.
מעבר לכך ,להגינות יש מחיר .גם אנשים שמסכימים ב 100%-על כך שההגינות חשובה,
עדיין לא תמיד יהיו מוכנים להיות הגונים בעצמם.
אתם בוודאי מכירים מקרים כאלו מחייכם הפרטיים או אפילו מעצמכם.
בשיעור הבא ,נמשיך לדון בנושא זה.

המלצה:
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פעילות הרחבה  -לא פייר ,לא הוגן

חלק  - 3לא פייר ,לא הוגן.
המורה מבקשת מהילדים לחזור אל המשפטים שכתבו בתחילת השיעור.
המילה פייר ,פירושה  -הוגן .בשיעור דיברנו על הגינות והגדרנו אותה .כעת ,כל תלמיד
מתבקש לבחור מהו המשפט שכתב ,המתקשר בצורה הטובה ביותר להגינות כפי
שהוצגה בשיעור.
לדוגמא ,המשפט:
“לחלק מהכיתות בשכבה נתנו נקודות נוספות במבחן בהיסטוריה ,מתוך התחשבות
שהמבחן שלהן נעשה בשעה מאוחרת ,ולאחר יום ספורט .שאר הכיתות ,ביניהן הכיתה
שלי ,לא קיבלו שום תוספת לציון”.
התלמידים אומרים את המשפטים שלהם ,והמורה רושמת את המשפטים על הלוח .בכל
אחד מהמשפטים התלמידים מתבקשים לבחון את ההחלטה מכמה צדדים  -מה היו
חושבים אם היו בצד של מקבלי הנקודות? אילו היו בצד של מקבלי ההחלטות  -האם
הם בטוחים שלא היו מקבלים החלטה כזו?
כל מי שאומר את המשפט שלו מתבקש להתייחס לאחת או יותר מהשאלות הללו.

הגינות
ה גינות
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נספח  -דילמות הגינות

 .1עודף בפיצה
רועי וחבריו הלכו ביחד לאכול פיצה .הם רכשו שני מגשים .רועי אסף כסף מכולם
והלך לשלם למוכר .כשקיבל עודף ,הבחין רועי שהמוכר שכח לחייב אותם על מגש
אחד .הוא התלבט ולבסוף החליט לא לגשת למוכר .רועי השאיר את הכסף אצלו
ולא העמיד את המוכר על טעותו.
רועי החל לפסוע מהר ,כדי שהמוכר לא ישים לב .הוא כבר החל לחשוב מה יוכלו הוא
וחבריו לעשות עם הכסף שנשאר להם .אולם אז החל להתלבט :אולי בכל זאת צריך
להחזיר את הכסף למוכר?

 .2כסף לג’ינס
אסף קיבל מאימו  200ש"ח כדי ללכת לקנות מכנסי גי’נס חדשים .זה היה המחיר
המדויק של הג’ינס ,כפי שראו אסף ואמו במודעה.
בדרך לחנות הבגדים הוא עבר בחנות למכשירי חשמל והסתכל על גאדג’ט מסוים
שהוא רצה מאוד זמן רב .הוא נזכר שאמו אסרה עליו לקנות אותו בגלל המחיר.
כאשר אסף הגיע לחנות הבגדים ,הוא גילה שכל המוצרים בחנות נמכרים בחצי
מחיר .במקום  200ש"ח הוא שילם על הג’ינס רק  100ש"ח.
נשארו בידו  100ש”ח שאמו אינה מודעת להם .הוא התלבט מה לעשות  -האם לקנות
לעצמו את החפץ או להחזיר את הכסף לאימו?

 .3ציון על עבודה
המורה להיסטוריה נתנה עבודה גדולה וביקשה שכל אחד יעשה את העבודה בעצמו.
היא הודיעה על תחרות ,ומי שינצח יזכה לשלוח את העבודה לתחרות ארצית נושאת
פרסים.
דנה ניגשה לאתר באינטרנט והוציאה משם עבודה מוכנה .היא הציעה כזו גם למיקה,
חברתה .מיקה סירבה להשתמש באתר וטרחה רבות כדי לעשות את העבודה
בעצמה .גם חברות אחרות סירבו להצעתה.
כאשר הגיעו הציונים ,גילתה דנה שהעתיקה את העבודה מהאינטרנט ,כי היא זו
שקיבלה את הציון הגבוה מכולם והיא זוכה לשלוח את עבודתה לתחרות הארצית.
דנה התלבטה אם לגלות את האמת על העבודה שהגישה או להמשיך לתחרות
הארצית עם העבודה המועתקת.
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שיעור שני
צרכן  -עוסק :הגינות משני צידי המטבע.
מטרות:
•חשיפת נושא ההגינות משני צדדיה  -צד הצרכן וצד העוסק
•התלמידים יחשפו למצבים שונים שבהם נוצר אילוץ לבחור בין הגינות לאינטרסים אישיים
•התלמידים יערכו התבוננות רפלקטיבית על עצמם כצרכנים ויעריכו את מידת
ההגינות שלהם עצמם

חלק ראשון  -האני הצרכני
בתחילת השיעור המורה תקרין את הקליפ “ -המוסך”,
שהופק על ידי תלמידי כיתה י' בבית ספר זבולון המר ברחובות
http://www.consumers.org.il/category/garage
מתוך אתר המועצה לצרכנות.
שאלות מנחות לדיון לאחר הצפייה בקליפ:
מה ראינו בקליפ? מה הקליפ מתאר?
מי הם שני האנשים בסרטון? (עוסק ,צרכן ,שניהם)
האם אלו סיטואציות מוכרות לכם?
האם אתם יכולים לדמיין את עצמכם נוהגים בצורה כזו? אולי רק בחלק מהסיטואציות?
בואו וניזכר על מה שוחחנו בשיעור שעבר.
האם אתם יכולים לקשר את הסרטון שראיתם זה עתה לנושא ההגינות?

דגשים בשיחה:
•מתי כל אחד מהצדדים מרוויח? מתי הוא מפסיד?
•בואו נחשוב על הפגיעה במונחים של רווח והפסד :מתי כל אחד מהצדדים מרוויח?
מתי הוא מפסיד?
•האם כדאי להיות הוגן? האם לא כדאי להיות הוגן?

חלק  - 2מדד ההגינות
הגינות בצרכנות  -מושג זה פונה אל שני הצדדים ומבקש מהם לא לנצל לרעה אחד את
השני .האחריות להגינות היא של שני הצדדים.
בשביל צרכנות הוגנת ,ממש כמו בשביל טנגו ,צריך שניים :צרכן ועוסק .בזמן ביצוע
עסקה ,קניית מוצר או שירות כלשהו ,שניים אלו ניצבים משני צידי המתרס והדבר עלול
להתבטא בניגוד עניינים .כל צד מושך לכיוון שלו ,במטרה להרוויח כמה שיותר מהעסקה.
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תחילה ,ננסה לבחון את עצמנו כצרכנים הוגנים:
כל תלמיד יקבל דף עם משפטים המייצגים מצבים שבהם הוא יכול להיתקל כאדם
או כצרכן .עליכם לדרג את המשפטים לפי מידת הסבירות שינהגו כמתואר במשפט.
יש להשתמש לשם כך במספרים 5 4 3 2 1
 - 1דרגת הסבירות הנמוכה ביותר (אין שום סיכוי שאנהג בצורה זו)
 - 5דרגת הסבירות הגבוהה ביותר (רוב הסיכויים שאנהג כך)

המשפטים:
 קנית מכשיר חשמלי ,ולאחר שפתחת את אריזתו המקורית וחיברת אותו לחשמל,
הבנת כי הוא אינו מתאים לך ,אך אתה מתעקש להחליפו ,אף על פי שכתוב
בפירוש על העטיפה שאי אפשר להחליף מכשיר שאריזתו נפתחה.
 אתה קונה בגד לאירוע חד-פעמי ,לובש אותו מבלי להוריד את התווית ,ואחרי
האירוע מחזיר את הבגד לחנות ומקבל את הכסף בחזרה.
 במקום לקנות דיסקים של משחקים ומוזיקה מקוריים אתה מוריד אותם
מהאינטרנט.
 בגד שכיבסת לא לפי ההוראות התכווץ בכביסה ,אך אתה מנסה להחזיר אותו
לחנות בטענה שנהגת לפי ההוראות ושהבגד לא היה אמור להתכווץ.
 לפעמים אתה לוקח פירות וחטיפים המוצעים למכירה ואוכל אותם בזמן הקניות
בסופרמרקט מבלי לשלם עליהם בקופה.
 גילית טעות לטובתך בחשבון בבית קפה או מסעדה ,אך אתה לא מעמיד את
המלצר על הטעות.
 קיבלת משלוח של מוצר שהזמנת דרך האינטרנט .למרבה הפתעתך הגיע
בטעות מוצר נוסף ויקר שלא הזמנת ולא שילמת עליו .אתה שמח ומשתמש בו.

שיחת סיכום
מסכמים :לעתים אנו בוחרים לפעול שלא על פי ההגינות .כאשר אנו עושים זאת ,אנו
יודעים בדרך כלל כי הבחירה שבחרנו אינה הוגנת .מדוע ,אם כן אנו בוחרים לפעול בדרך
לא הוגנת? אילו גורמים דוחפים אותנו לפעולות שהן מחוץ לתחום ההגינות?
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תשובות אפשריות:
•הנגישות של הדבר  -כמה קל לי לעשות אותו.
•היכולת לעשות אותו בלי פחד להיתפס.
•בעל העסק לא יפסיד בגלל הפעולה שלי..
•מידת ההגינות של המעשה :אם זה לא הגון ,לא אעשה זאת בכל מקרה.
האם לדעתכם ההגינות היא פועל יוצא של מצב ,מקום או אינטרס מסוים ,או שהיא
תכונת אופי? האם אתם מכירים אדם מסוים אותו אתם מחשיבים להגון יותר מאחרים?
נסו לחשוב על אדם כזה.
האם אתם מחשיבים את עצמכם להגונים?

חלק שני  -בנעליו של העוסק
בשיעור זה אנו עוסקים בצרכנות משני צידי המטבע .כאן אנו רוצים לבדוק את מקומו
של העוסק ,האינטרסים שלו והצרכים שלו.
פעמים רבות אנו חשים מרומים על ידי בעלי העסקים .אנו חשים כי הם רוצים למקסם
רווחים  -להגדיל את הרווחים שלהם על חשבוננו .אנו חשים ,לעיתים בצדק ,כי אין שום
הצדקה להעלאה של מחירים על ידי העוסק ובוודאי לא לניסיונות להטעות אותנו
כצרכנים.
מטרתו של החלק הזה היא לשים את עצמנו בנעליו של העוסק ולבחון כיצד אנחנו היינו
פועלים במצבים שונים בהם נמצא בעל העסק.

בחלק זה תמצאו שני סיפורים .תוכלו לבחור אם לדון בכיתה על שניהם או רק על אחד
מהם.
ראו נספח  -כרטיסיות בנעלי העוסק

סיפורה של גב’ הלר  -האם מחירי הטיסה יעלו?
• מחלקים את הכיתה לקבוצות קטנות (זוגות או שלשות)
• מחלקים לתלמידים את הכרטיסייה עם סיפורה של גב’ הלר
גב’ הלר היא מבעליה של חברת תעופה גדולה .היא גם חובבת ספורט מושבעת .מועדון
הכדורסל הגדול בארץ ,החביב עליה מאוד ,הגיע לשלב חצי הגמר בליגה הבינלאומית.
משחקי הגמר ייערכו במדינה המארחת ,הנמצאת באירופה.
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חסר רק משחק אחד ,שיקבע אם הקבוצה תגיע לגמר או לא.
למחרת העלייה לחצי הגמר ,הטלפונים בסוכנויות הכרטיסים של החברה מתחילים
לצלצל .אנשים מתעניינים במחירי הכרטיסים למשחק הגמר ,כולל טיסה ליומיים וחזרה.
בשעות הבוקר המאוחרות גדל מאוד העומס .מספר הממתינים על הקווים רב מאוד,
והסוכנים בקושי עומדים בלחץ.
ערב לפני משחק ההכרעה ,שיקבע אם הקבוצה תעלה לגמר ,נערכת ישיבה במשרדה
של הלר .בעלי המניות והסוכנויות הרבים ,שערים לביקוש הגדול לכרטיסים ולמחסור
במקומות ,מציעים להעלות מאוד את מחיר הכרטיסים .לטענתם ,יש ביקוש גדול וזה
הזמן “לעשות רווחים משמעותיים”...

מבקשים מהתלמידים להיכנס לנעליה של גב’ הלר:
נסו לחשוב:
מה השיקולים בעד העלאת המחירים?
מה השיקולים נגד?
אם הייתם בנעליה של גברת הלר ,האם בסופו של דבר הייתם מעלים את המחיר?
איזה שיקול הוא המכריע להחלטה להעלות את המחיר?
שואלים :האם לדעתכם ,העלאת המחירים היא מעשה הוגן?
כדי לענות על שאלה זו ,דרגו את מידת ההגינות של המעשה לדעתכם
במספרים מ 1-עד .10
 - 1כלל לא הוגן.
 - 10הוגן ביותר.

סיפורו של מר ריס  -מחירי המים יעלו?
• מחלקים את הכיתה לקבוצות
• מחלקים לתלמידים את הכרטיסייה :סיפורו של מר ריס
מר ריס הוא סוכן  -איש עסקים קטן שנוסע לאפריקה ,אוסף פרטי אומנות וחפצים
קטנים מעשה ידי הכפריים במדינות העניות ,ומוכר אותם בארצות עשירות יותר במחירים
גבוהים מאוד.
באחת מנסיעותיו גילה כי הכפריים עצמם מוכנים לתת לו את חפצי האומנות שלהם
תמורת בקבוקי מים מינרלים .לכן ,את נסיעתו הבאה ,הוא עושה באונייה ,עם ארגזים
רבים של מים מינרלים אותם הוא מאחסן בתאו.
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ההפלגה שאמורה להימשך כשלושה ימים ,מתעכבת ויוצאת הודעה מטעם הקברניט כי
ההפלגה תימשך עוד יום נוסף .שכניו של מר ריס נותרים בלי מים ,והוא מוכר להם את
הבקבוקים במחיר שבו קנה אותם .למחרת מודיע הקברניט כי העיכוב יהיה גדול יותר.
כעת ,נותרים אנשים רבים ללא מים על הספינה .השמועה שלמר ריס יש מים עושה לה
כנפיים בספינה .אנשים צמאים שנותרו ללא מי שתייה נוהרים אליו לבקש ממנו בקבוקים.
שכנו של מר ריס ,מציע לו להכפיל את מחיר הבקבוקים ולהרוויח על המכירה.
מבקשים מהתלמידים להיכנס לנעליו של מר ריס:
נסו לחשוב:
מה השיקולים בעד העלאת המחיר של המים? מה השיקולים נגד?
אם אתם הייתם מר ריס ,האם בסופו של דבר הייתם מעלים את המחיר?
האם לדעתכם ,העלאת המחיר היא מעשה הוגן?
כדי לענות על שאלה זו ,דרגו את מידת ההגינות של המעשה לדעתכם
במספרים מ 1-עד .10
 - 1כלל לא הוגן
 - 01הוגן ביותר.

סיכום המקרים בהם עסקנו:
שאלות לדיון
•האם בקבלת ההחלטות ,כאשר נכנסתם לנעליו של העוסק ,נתקלתם בקונפליקט?
•נסו לתאר את שני צידי המתרס של הקונפליקט  -מה עומד מצד אחד ,ומה מנגד,
במקרה שסופר?
•האם תיארתם את העלאת המחירים כהוגנת או כלא הוגנת?
•אם העוסק בסיפור מחליט להעלות את המחיר ,לטובת מי הוא פועל? (לטובתו עצמו,
אינטרסים אישיים)
•במידה והעוסק מחליט שלא להעלות את המחיר ,לטובת מי הוא פועל?
(לטובת החברה ,לעיתים בניגוד לאינטרס שלו עצמו)
האם הגינות היא ערך חיובי? זוהי שאלה רטורית .כולנו רוצים לחיות בחברה הוגנת וחושבים
כי זו הדרך הנכונה לחיות .השאלות והסייגים לכך מתחילים כאשר אנו מגלים את המחיר
שעלינו לשלם לשם כך .כלומר ,עלינו להפסיד דבר מסוים כדי לחיות בחברה טובה יותר.
בשיעור זה נחשפנו לשאלות ולדילמות של הגינות בצרכנות.
פעמים רבות ,כאשר אנו ניצבים בפני דילמה של הגינות ,ואנו חייבים לבחור בין מידת
ההגינות לבין טובתנו הפרטית ,הדבר מזמן לנו את האפשרות להגדיר לעצמנו את המחיר
שאנו מוכנים לשלם בכדי לחיות בחברה טובה יותר.
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המלצה:
פעילות הרחבה  -בנעלי העוסק

ניתן להעמיק את הפעילות המוצגת כאן על ידי “המחזת” המצב בעזרת התלמידים,
ויצירת פעילות של דיון בכיתה.
מטרת הפעילות היא לתת לשני הצדדים להגן על עמדתם ולהסביר את שיקוליהם.
מהלך הפעילות:
•מחלקים את הכיתה לשתי קבוצות :קבוצת העוסקים וקבוצת הצרכנים.
•שתי הקבוצות מתכוננת לפגישה על ידי הכנת הטיעונים שלהן.
•בוחרים תלמיד אחד מכל קבוצה שייצג בדיון את קבוצתו.
•לאחר זמן ההכנה ,הנציגים עולים והעימות ביניהם מתחיל.
•כל אחד מהצדדים שוטח את טענותיו.
•אפשר למנות תלמיד אחראי שירשום על הלוח את הטענות המרכזיות של הצדדים.
•אפשר לסיים את הדיון בהצבעה בכיתה בשאלה אם הם היו מעלים את המחיר
כמסופר בסיפור ,או לא.
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נספח  -כרטיסיות "בנעלי העוסק"

סיפורה של גב’ הלר  -האם מחירי הטיסה יעלו?
גב’ הלר היא מבעליה של חברת תעופה גדולה .היא גם חובבת ספורט מושבעת.
מועדון הכדורסל הגדול בארץ ,החביב עליה מאוד ,הגיע לשלב חצי הגמר בליגה
הבינלאומית.
משחקי הגמר ייערכו במדינה המארחת ,הנמצאת באירופה.
חסר רק משחק אחד ,שיקבע אם הקבוצה תגיע לגמר או לא.
למחרת העלייה לחצי הגמר ,הטלפונים בסוכנויות הכרטיסים של החברה מתחילים
לצלצל .אנשים מתעניינים במחירי הכרטיסים למשחק הגמר ,כולל טיסה ליומיים
וחזרה .בשעות הבוקר המאוחרות גדל מאוד העומס .מספר הממתינים על הקווים
רב מאוד ,והסוכנים בקושי עומדים בלחץ.
ערב לפני משחק ההכרעה ,שיקבע אם הקבוצה תעלה לגמר ,נערכת ישיבה במשרדה
של הלר .בעלי המניות והסוכנויות הרבים ,שערים לביקוש הגדול לכרטיסים ולמחסור
במקומות ,מציעים להעלות מאוד את מחיר הכרטיסים .לטענתם ,יש ביקוש גדול וזה
הזמן “לעשות רווחים משמעותיים”...

מבקשים מהתלמידים להיכנס לנעליה של גב’ הלר:
נסו לחשוב:
מה השיקולים בעד העלאת המחירים?
מה השיקולים נגד?
אם הייתם בנעליה של גברת הלר ,האם בסופו של דבר הייתם מעלים את המחיר?
איזה שיקול הוא המכריע להחלטה להעלות את המחיר?
שואלים :האם לדעתכם ,העלאת המחירים היא מעשה הוגן?
כדי לענות על שאלה זו ,דרגו את מידת ההגינות של המעשה לדעתכם
במספרים מ 1-עד .10
 - 1כלל לא הוגן
 - 10הוגן ביותר
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סיפורו של מר ריס  -מחירי המים יעלו?
מר ריס הוא סוכן  -איש עסקים קטן שנוסע לאפריקה ,אוסף פרטי אומנות וחפצים
קטנים מעשה ידי הכפריים במדינות העניות ,ומוכר אותם בארצות עשירות יותר במחירים
גבוהים מאוד.
באחת מנסיעותיו גילה כי הכפריים עצמם מוכנים לתת לו את חפצי האומנות שלהם
תמורת בקבוקי מים מינרלים .לכן ,את נסיעתו הבאה ,הוא עושה באונייה ,עם ארגזים
רבים של מים מינרלים אותם הוא מאחסן בתאו.
ההפלגה שאמורה להימשך כשלושה ימים ,מתעכבת ויוצאת הודעה מטעם הקברניט כי
ההפלגה תימשך עוד יום נוסף .שכניו של מר ריס נותרים בלי מים ,והוא מוכר להם את
הבקבוקים במחיר שבו קנה אותם .למחרת מודיע הקברניט כי העיכוב יהיה גדול יותר.
כעת ,נותרים אנשים רבים ללא מים על הספינה .השמועה שלמר ריס יש מים עושה לה
כנפיים בספינה .אנשים צמאים שנותרו ללא מי שתייה נוהרים אליו לבקש ממנו בקבוקים.
שכנו של מר ריס ,מציע לו להכפיל את מחיר הבקבוקים ולהרוויח על המכירה.

מבקשים מהתלמידים להיכנס לנעליו של מר ריס:
נסו לחשוב:
מה השיקולים בעד העלאת המחיר של המים? מה השיקולים נגד?
אם אתם הייתם מר ריס ,האם בסופו של דבר הייתם מעלים את המחיר?
האם לדעתכם ,העלאת המחיר היא מעשה הוגן?
כדי לענות על שאלה זו ,דרגו את מידת ההגינות של המעשה לדעתכם
במספרים מ 1-עד .10
 - 1כלל לא הוגן
 - 10הוגן ביותר.
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שיעורשלישי
שיעור
שלישי  -מהוגן לחוקי
מטרות
• היכרות עם חוק הגנת הצרכן.
• העלאת המודעות לחוק להגנת הצרכן ולזכויות הצרכן .מה זה אומר?
• העלאת המודעות לתפקידו של הצרכן בהגנה ובשמירה על החוק.
• בחינת הזיקה בין ערך ההגינות לחוק להגנת הצרכן.

הקדמה
צרכנות הוגנת היא זכות בסיסית לאדם החי במדינה מתוקנת.
מעלים שאלה לדיון:
מהי לדעתכם צרכנות הוגנת? מתי אנו עלולים להיתקל באי הגינות בצרכנות?
דגשים לדיון:
צרכנות הוגנת היא צרכנות שבה אין מנצלים את הלקוח ,את חוסר הידע שלו או את
החולשה שלו אל מול בית עסק גדול ,כדי לקחת ממנו כסף מיותר או כדי למכור לו
מוצרים שאינם ראויים.
המונח הגינות בצרכנות מרמז על צורת התנהגות מסוימת ,שאנו מצפים מבית העסק
לנהוג לפיה .במדינה שלנו ישנם גם חוקים רבים הבאים לאכוף התנהגות כזו ולמנוע
ניצול של הלקוח .שמה הכולל של מערכת חוקים זו היא “חוק הגנת הצרכן” .מטרתם היא
לתת בידי הלקוח כוח להגן על עצמו מפני מרמה או ניצול לרעה שלא בצדק על ידי בתי
העסק.
במשחק הבא נבדוק מצבים צרכניים שונות ,אשר צרכנים נתקלים בהם מדי יום ,וננסה
לבחון את הגינותם של העוסקים ,כמו כן נבדוק האם מצבים אלו הם חוקיים.
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הגינות בצרכנות

משחק תחרותי  -מהוגן לחוקי
זהו משחק לוח תחרותי .התחרות נערכת בין כמה קבוצות בכיתה .במשחק נחשפים
התלמידים לסוגיות צרכניות שונות
ישנן שתי אפשרויות להפעלת המשחק:
 .1בעזרת מצגת:
המשחק כולו מופיע במצגת המוקרנת בכיתה:
המשחק כולל :לוח משחק ,חיילים ,קובייה וירטואלית ,מאגר שאלות לתלמידים.
הוראות להפעלת המצגת תמצאו בעמוד 32
 .2בעזרת הדפסת לוח משחק וכרטיסיות מודפסות:
בעמודים  27-31תמצאו
• לוח משחק להדפסה על גבי A3
• מאגר השאלות לתלמידים  -יש להדפיס ולגזור.
• להשלמת הציוד ,יש להביא לכיתה חיילים וקובייה.
 .3במקום הדפסת לוח משחק :אפשרות נוספת קלה מאוד להפעלה ,היא לצייר את לוח
המשחק על גבי לוח הכיתה ,לפזר עליו באקראיות סימני שאלה ,ולשחק בעזרת חיילים
וקוביות שהובאו לשם כך.

מהלך המשחק:
אומרים לתלמידים כי הם עומדים לשחק משחק .משחק זה מציג מצבים צרכניים שבהם
הצרכן עלול לחוש עצמו נפגע מן העוסק .תלמידי הכיתה מתבקשים לבדוק את המצבים
האלו משני היבטים :הגינות וחוקיות.
במשחק מוצגים מצבים צרכניים שונים והקבוצות מתבקשות להחליט ,תחילה אם
המצבים הוגנים לדעתם ולנמק את דעתם .לאחר החלטה זו ,הם מתבקשים לשער ,אם
מדובר במצבים חוקיים או שהמצבים שהוצגו נוגדים את החוק.
תוך כדי משחק ותחרות ,נחשפת הכיתה להיבטים צרכניים שונים ,לחשיבות הכרת זכויות
הצרכן ולחשיבות עמידתו של הצרכן על זכויותיו הצרכניות.
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הנחיות למשחק:
משחקים על גבי לוח משחק.
 הכיתה מתחלקת ל –  3או  4קבוצות. לכל קבוצה יש חייל בצבע מסוים על גבי המצגת.הלוח כולל מספרים מ  50 – 1ומפוזרים עליו סימני שאלה.
כל קבוצה בתורה זורקת את הקובייה ומתקדמת על הלוח לפי המספר שהקובייה
מראה .אם נעצרים על סימן שאלה ,עומדים עליו ,ויש לענות על שאלה.
 נציג מהקבוצה מקריא את השאלה לשאר חברי הקבוצה .השאלה מציגה מצב צרכנימסוים  -עוולה צרכנית או מצב של חוסר הגינות צרכנית.
 הקבוצה צריכה להחליט אם המצב המתואר בשאלה הוגן או לא הוגן בעיניה ולנמקאת החלטתה.
 לאחר הצגת ההחלטה והנימוק ,הם מקבלים צעד אחד קדימה והם זכאים לעבורלשלב ההשערה.
 שלב ההשערה הוא שלב של לקיחת סיכון :עליהם לשער אם המצב המתואר חוקי או לא.לאחר שהתלמידים עונים ,בודקים את התשובה (התשובות לכל השאלות מופיעות
בעמודים  )24-21ואם היא נכונה ,הקבוצה יכולה להתקדם  3צעדים נוספים .אם
התשובה אינה נכונה ,הקבוצה מפסידה תור.
 המנצח :הקבוצה שהגיעה ראשונה לסוף המסלול.בכל שאלה ,המורה מקריאה את התשובה ורק בסוף התשובה מודיעה אם זה חוקי או
לא חוקי.
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שאלות – הוגן? חוקי?
 .1בחנות כלי כתיבה על מדף המחברות תלוי שלט :מבצע  : 1+1קנה מחברת אחת וקבל
מחברת נוספת בחינם .אתם לוקחים שתי מחברות ,אולם כשאתם מגיעים לקופה ,המוכר
אומר לכם כי המחברות שלקחתם אינן כלולות במבצע.
אם בית העסק חייב את הלקוח בסכום גבוה ממה שהוצג ,הלקוח יכול לתבוע את בית
העסק בבית המשפט לתביעות קטנות ,ללא הוכחת נזק (הלקוח לא צריך להוכיח במקרה
זה שנגרם לו נזק) .התביעה היא על עצם ההפרה של החוק.

לא

חוקי

 .2רכשתם ספר בחנות הספרים ,אולם כמה שעות אחר כך ,כאשר התחלתם לקרוא
אותו ,התחרטתם על הרכישה .חזרתם לחנות הספרים ,ביקשתם החזר כספי ,החלפה או
זיכוי ,אולם בחנות הספרים נאמר לכם כי הם אין אפשרות לקבל החלפה או זיכוי וכי אין
מבצעים ביטולי עסקה.
אנו יכולים לבצע החלפה או לקבל זיכוי רק אם בעלי החנות החליטו שאצלם בחנות
יש אפשרות כזו .מבחינת החוק ,בעלי חנויות הספרים אינם צריכים להחזיר ,או להחליף או
לבטל את העסקה מרגע שהספר נקנה ויצא מחנות הספרים .לכן ,החנות נהגה באופן חוקי.

חוקי
 .3בקיוסק שעצרתם בו ,לקחתם מהמדף בקבוק מים .על הבקבוק הייתה מדבקה ובה
המחיר  4.5ש"ח  .כשהגעתם לקופה ,המוכר אמר לכם שמחירו של הבקבוק הוא  6.5ש”ח,
משום שהוא לאחר קירור.
המחיר שכתוב על המוצר הוא המחיר הקובע .רק במקרה ש המחיר בקופה נמוך מהמחיר
שעל המוצר ,רק אז המחיר הנמוך הוא הקובע.
אם החליט המוכר להעלות את מחיר בקבוק השתייה בשל הקירור,
הוא חייב להציג זאת על גבי השלט.

לא

חוקי
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 .4יהונתן רכש מכנסיים חדשים בחנות הבגדים  .שבוע לאחר הקנייה לבש את המכנסיים
בפעם הראשונה ,והחליט כי הם אינם מתאימים לו כמו שחשב .הוא חזר לחנות בניסיון
להחליף אותם למכנסיים שמתאימים לו יותר ,אולם לא מצא משהו מתאים .הוא ביקש
מהמוכרת את כספו בחזרה .המוכרת סירבה להשיב את כספו ,והציעה לתת לו זיכוי או
בגד אחר במקומו.
לפי החוק ,אפשר לקבל חזרה כסף על בגדים שנקנו עד  48שעות לאחר הקנייה .אפשר
לקבל זיכוי עד  14יום לאחר הקנייה .המדובר בימי עבודה – לא כולל ימי שבת וחג.

חוקי
 .5דנה קנתה טלפון נייד בחנות .כמה חודשים לאחר הקנייה ,כבה הטלפון ולא נדלק שוב.
היא חזרה עם הטלפון לחנות ,ושם לקחו את המכשיר למעבדה והחזירו לה אותו לאחר
שבוע .כשהגיעה דנה לביתה ,היא נוכחה שהמכשיר שוב לא נדלק .היא התקשרה לחנות,
ושם נאמר לה כי הם כבר טיפלו במכשיר ואחריותם הסתיימה.
החוק במוצרי חשמל ואלקטרוניקה למכשירים חדשים שמחירם מעל  150ש"ח קובע
שבקניית מוצר מסוג זה חובה על העוסק לספק אחריות למשך שנה מיום הרכישה.
במקרה של תקלה במכשיר ,היצרן חייב לתקן כל קלקול ולהחליף חלקי חילוף ללא
תשלום של הלקוח .אם אי אפשר לתקן את המוצר ,על בית העסק לספק מוצר זהה או
דומה באיכות ובשווי .אם הוא אינו יכול לעשות כן ,עליו לבטל את העסקה ולהחזיר לצרכן
את כספו,

לא

חוקי
 .6הייתם בארוחה משפחתית וראיתם פרסום לצימר בגליל .בפרסום היה כתוב שבצימר
יש ג’קוזי ענק .המשפחה התלהבה והזמנתם את הצימר .כאשר הגעתם למקום ,גיליתם
שהג’קוזי אכן ענק ,אבל הוא משותף לכם ולכל החדרים האחרים ,ולכן הוא מלא בילדים
קופצים ,בלכלוך וברעש.
התלוננתם בפני בעל המקום והוא הראה לכם שבתחתית הפרסום כתוב באותיות זעירות
וכמעט בלתי נראות :הג’קוזי משותף לכל הנופשים.
גודל האותיות המסייגות את המידע בפרסומות לא יפחת מ 30% -מגודל האותיות
הגדולות ביותר בפרסומת .בכל מקרה ,גודל האותיות לא יקטן מ –  2מ”מ.
הכיתוב באותיות קטנות לא יופיע באלכסון או בהיפוך לתוכן המידע או הפרסומת.

לא

חוקי
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 .7הלכתם עם חבריכם ברחוב וראיתם פרסומת בפיצרייה – פיצה בחצי מחיר .קניתם
מגש ,וכשניגשתם לשלם ביקשו מכם תשלום מלא ולא חצי מחיר .כשביקשתם הבהרה,
המוכר הצביע על השלט והראה שלמעלה ,באלכסון ובאותיות זעירות מאוד כתובות
המילים מגש שני .כלומר ,מגש שני בחצי מחיר.
גודל האותיות המסייגות את המידע בפרסומות לא יפחת מ 30% -מגודל האותיות
הגדולות ביותר בפרסומת .בכל מקרה ,גודל האותיות לא יקטן מ –  2מ”מ.
הכיתוב באותיות קטנות לא יופיע באלכסון או בהיפוך לתוכן המידע או הפרסומת

לא

חוקי
 .8הזמנתם משחק דרך האינטרנט .כשהגיע המשחק אליכם הביתה גיליתם שאין בו את
כל הפרטים שמוצגים בתמונה באתר ,ועליכם לרכוש פריטים נוספים כדי שתוכלו לשחק
במשחק המלא.
לא חוקי – בעסקת מכר מרחוק (כמו קנייה בטלפון או באינטרנט) ,העוסק חייב לגלות
לצרכן את כל הפרטים החשובים בעסקה כבר בשלב השיווק .הקונה חייב לדעת בדיוק מה
הוא מקבל ,תנאי הקנייה ,וכו’ .ולא לגלות לאחר הקנייה שעליו לשלם על רכיבים נוספים.

לא

חוקי
 .9מוכר הגיע לביתה של רוני והציע לה טאבלט שנראה לה ממש מצוין למשחקים .רוני
קנתה את הטאבלט ,השתמשה בו יומיים – שלושה ,ואז התחרטה על הקנייה ,והחליטה
להחזירו .היא התקשרה למוכר וביקשה לבטל את העסקה ולקבל את כספה חזרה.
המוכר אמר לה כי הוא יחייב אותה ב 50% -ממחיר המוצר כדמי ביטול.
בעסקת רוכלות – פנייה של העסק לצרכן בבית הצרכן או בכל מקום אחר שאינו בית
עסק וביוזמתו ,אפשר לקבל החזר כספי על המוצר עד  14יום לאחר הרכישה ,גם אם
נעשה שימוש במוצר .בביטול עסקת רוכלות אין לגבות מהצרכן דמי ביטול.

לא

חוקי
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 .10רועי ומשפחתו הזמינו חדר בבית מלון .כיומיים לפני הנסיעה רועי שיחק כדורגל ,נפל
ושבר את הרגל .רגלו נחבשה בגבס ,והרופא אמר שהוא צריך לשכב לפחות שבוע אמו
של רועי התקשרה למלון ,הסבירה לפקידה שבנה שבר את רגלו והיא מבקשת לבטל
את ההזמנה ,אך הפקידה התעקשה שיש לשלם דמי ביטול.
אפשר לבטל עסקה רק עד  7ימי עסקים לפני מתן השירות .אם הביטול נעשה בסמוך
ליום ההזמנה ,תנאי הביטול הם לפי תקנון המקום.

חוקי

 .11בדרך לים עצרתי במכולת קטנה ושאלתי על מחיר של ארטיק “מיקי” .המחיר היה
 5ש"ח .החלטתי להמשיך בדרך ולקנות את הארטיק על חוף הים .בקיוסק שעל החוף
ביקשתי ארטיק “מיקי” ,והמוכר ביקש ממני  15ש"ח.
אין פיקוח על המחירים של ארטיקים .הצרכן הוא האחראי הבלעדי על קניותיו ועל
הוצאותיו.

חוקי
 .12בשעת ערב אימי ביקשה שארד למכולת שליד הבית ואקנה חלב .היא אמרה שחלב
עולה בסביבות  6ש"ח לקרטון .היא נתנה לי  20ש"ח וביקשה שאביא שלושה קרטוני חלב.
המכולת הייתה סגורה ,ולכן הלכתי לקיוסק שנמצא בסמוך .בקיוסק הסתבר שמחיר
החלב גבוה יותר מהמחיר במכולת ,והכסף הספיק לי רק ל  -2קרטונים.
מחיר החלב נמצא בפיקוח ואסור להעלותו מעבר לסכום הקבוע בחוק( .הסכום המקסימלי
לקרטון חלב של  6.30 – 3%ש"ח .באילת  5.34 -ש"ח)

לא

חוקי
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 .13כשעברתי בין הערוצים השונים בטלוויזיה ,גיליתי ערוץ שאיני מעוניין בו .בבדיקה
שעשיתי גיליתי שאני משלם על הערוץ הנוסף .התקשרתי כדי לבטל את הערוץ ,אולם
נאלצתי להמתין שעה ארוכה מאוד על הקו .במשך כמה ימים לא הצלחתי לבטל את
הערוץ.
ישנם חוקים הקובעים מינימום של זמני המתנה לטכנאי ,או לתשובות של שירות לקוחות
טכני .אולם אין חוק לגבי זמני המתנה בנושאים אחרים,

חוקי

סיכום השיעור
בפעילות של השיעור היום ,הכרנו סעיפים חשובים מחוק הגנת הצרכן .שואלים את
התלמידים:
האם מישהו הכיר את כל הסעיפים או חלק מהם ,לפני השיעור?
למה ,לפי דעתכם חשוב להכיר את החוק להגנת הצרכן ואת סעיפיו השונים?
איזה מן החוקים שהכרתם כאן נראה לכם השימושי ביותר בשבילכם?
ההגינות בצרכנות הולכת יד ביד עם צרכנות נבונה .כצרכנים אשר צורכים הרבה מאוד,
חשוב מאוד שנכיר את החוקים העומדים לרשותנו כאשר אנו עומדים מול העוסק.
במהרה נגלה שחוקים אלו משרתים אותנו ביום יום ,בכל פעם שאנו נכנסים לחנות או
רוכשים מוצר או שירות.
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המלצה
פעילות הרחבה  -יחס בין חוק והגינות

יחס חוק  -הגינות
מהו היחס בין הגינות לחוק? מה מקורה של ההגינות? מה מקורו של החוק?
הגינות

חוק

כאשר ההגינות היא המפתח להתנהגות ,אין צורך בחקיקה נרחבת .בכל תחום שבו אין
הגינות ,ובו יש צורך להגן על אנשים מפני חוסר הגינותם של אנשים אחרים ,של בתי עסק
או של השלטונות ,נכנסים חוקים המגדירים דרכי התנהגות רצויות וכופים אותן.
הגינות

חוק

ככל שיש פחות הגינות ,נדרשים חוקים רבים יותר כדי להגן על האנשים מפני עוולות,
שחיתות רמאות וכו’.
ההגינות היא התנהגות של האנשים .לעומת זאת החוק הוא דרך של המדינה לכפות
התנהגויות מסוימות על אנשים.
החקיקה בתחום הצרכנות היא חלק חשוב מאוד בהגנה על האזרח .בעולם של ימינו ,שבו
הצריכה מתקיימת כמעט כל הזמן ,אנו זקוקים ליותר הגנה והגינות ,כדי שבעלי עסקים
לא ינצלו את כוחם מולנו.
כאשר אין מספיק תשומת לב וחקיקה המצב עלול להיראות כך:
הגינות

חוק

במצב של חוסר הגינות ובלא חקיקה ,נוצר מרחב גדול שבו אזרחים מן השורה עלולים
ליפול בין הכיסאות ולסבול מאי הגינות וללא דרכי התמודדות עם המצב.
מבקשים מהתלמידים :הביאו דוגמה מחייכם  -בבית ,בבית הספר או במקומות אחרים
שאתם שייכים אליהם (תנועת נוער ,חוג מסוים ,סוג ספורט שאתם עושים)  -המתארת
כיצד חוק מסוים ,תקנה מסוימת או הסדר מסוים נועדו למנוע מצב של חוסר הגינות.
תארו את החוק או ההסדר ואת חוסר ההגינות שהיה נוצר בלעדיו.
דוגמאות אפשריות:
עברה בספורט ,חוק שאוסר על העתקה במבחן או על העתקת עבודה,
פאול  -עונש על ֵ
תקנה בית ספרית שמסדירה באיזה יום כל שכבה יכולה להשתמש במגרש הכדורסל ועוד.

26

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8

18

28

38

48

9

19

29

39

49

10

20

30

40

50

מהוגן לחוקי
2
12
22
32
42

התחל

1
11
21
31
41

ISRAEL CONSUMER COUNCIL

המועצה הישראלית לצרכנות

27

המועצה הישראלית לצרכנות

ISRAEL CONSUMER COUNCIL

2

1

רכשתם ספר בחנות הספרים,
אולם כמה שעות אחר כך ,כאשר
התחלתם לקרוא אותו ,התחרטתם
על הרכישה .חזרתם לחנות
הספרים ,ביקשתם החזר כספי,
החלפה או זיכוי ,אולם בחנות
הספרים נאמר לכם כי הם אין
אפשרות לקבל החלפה או זיכוי וכי
אין מבצעים ביטולי עסקה.

בחנות כלי כתיבה על מדף
המחברות תלוי שלט :מבצע .1+1
קנה מחברת אחת וקבל מחברת
נוספת בחינם .אתם לוקחים שתי
מחברות ,אולם כשאתם מגיעים
לקופה ,המוכר אומר לכם כי
המחברות שלקחתם אינן כלולות
במבצע.

4

3

יהונתן רכש מכנסיים חדשים
בחנות הבגדים .שבוע לאחר
הקנייה לבש את המכנסיים בפעם
הראשונה ,והחליט כי הם אינם
מתאימים לו כמו שחשב .הוא
חזר לחנות בניסיון להחליף אותם
למכנסיים שמתאימים לו יותר,
אולם לא מצא משהו מתאים .הוא
ביקש מהמוכרת את כספו בחזרה.
המוכרת סירבה להשיב את כספו,
והציעה לתת לו זיכוי או בגד אחר
במקומו.

בקיוסק שעצרתם בו ,לקחתם
מהמדף בקבוק מים .על הבקבוק
הייתה מדבקה ובה המחיר 4.5
ש"ח  .כשהגעתם לקופה ,המוכר
אמר לכם שמחירו של הבקבוק
הוא  6.5ש”ח ,משום שהוא לאחר
קירור.
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6

5

הייתם בארוחה משפחתית וראיתם
פרסום לצימר בגליל .בפרסום
היה כתוב שבצימר יש ג’קוזי ענק.
המשפחה התלהבה והזמנתם את
הצימר .כאשר הגעתם למקום,
גיליתם שהג’קוזי אכן ענק ,אבל
הוא משותף לכם ולכל החדרים
האחרים ,ולכן הוא מלא בילדים
קופצים ,בלכלוך וברעש.
התלוננתם בפני בעל המקום והוא
הראה לכם שבתחתית הפרסום
כתוב באותיות זעירות וכמעט
בלתי נראות :הג’קוזי משותף לכל
הנופשים.

דנה קנתה טלפון נייד בחנות.
כמה חודשים לאחר הקנייה ,כבה
הטלפון ולא נדלק שוב .היא חזרה
עם הטלפון לחנות ,ושם לקחו את
המכשיר למעבדה והחזירו לה
אותו לאחר שבוע .כשהגיעה דנה
לביתה ,היא נוכחה שהמכשיר שוב
לא נדלק .היא התקשרה לחנות,
ושם נאמר לה כי הם כבר טיפלו
במכשיר ואחריותם הסתיימה.

8

7
הלכתם עם חבריכם ברחוב וראיתם
פרסומת בפיצרייה  -פיצה בחצי
מחיר .קניתם מגש ,וכשניגשתם
לשלם ביקשו מכם תשלום מלא
ולא חצי מחיר .כשביקשתם
הבהרה ,המוכר הצביע על השלט
באלכסון
שלמעלה,
והראה
ובאותיות זעירות מאוד כתובות
המילים מגש שני .כלומר ,מגש
שני בחצי מחיר.

הזמנתם משחק דרך האינטרנט.
כשהגיע המשחק אליכם הביתה
גיליתם שאין בו את כל הפרטים
שמוצגים בתמונה באתר ,ועליכם
לרכוש פריטים נוספים כדי
שתוכלו לשחק במשחק המלא.
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10

9

רועי ומשפחתו הזמינו חדר בבית
מלון .כיומיים לפני הנסיעה רועי
שיחק כדורגל ,נפל ושבר את הרגל.
רגלו נחבשה בגבס ,והרופא אמר
שהוא צריך לשכב לפחות שבוע
אמו של רועי התקשרה למלון,
הסבירה לפקידה שבנה שבר את
רגלו והיא מבקשת לבטל את
ההזמנה ,אך הפקידה התעקשה
שיש לשלם דמי ביטול.

מוכר הגיע לביתה של רוני והציע
לה טאבלט שנראה לה ממש
מצוין למשחקים .רוני קנתה את
הטאבלט ,השתמשה בו יומיים –
שלושה ,ואז התחרטה על הקנייה,
והחליטה להחזירו .היא התקשרה
למוכר וביקשה לבטל את העסקה
ולקבל את כספה חזרה .המוכר
אמר לה כי הוא יחייב אותה ב50% -
ממחיר המוצר כדמי ביטול.

12

11

בשעת ערב אימי ביקשה שארד
למכולת שליד הבית ואקנה חלב.
היא אמרה שחלב עולה בסביבות 6
ש"ח לקרטון .היא נתנה לי  20ש"ח
וביקשה שאביא שלושה קרטוני
חלב .המכולת הייתה סגורה ,ולכן
הלכתי לקיוסק שנמצא בסמוך.
בקיוסק הסתבר שמחיר החלב
גבוה יותר מהמחיר במכולת ,והכסף
הספיק לי רק ל 2-קרטונים.

בדרך לים עצרתי במכולת
קטנה ושאלתי על מחיר של
ארטיק “מיקי” .המחיר היה 5
ש"ח .החלטתי להמשיך בדרך
ולקנות את הארטיק על חוף
הים .בקיוסק שעל החוף ביקשתי
ארטיק “מיקי” ,והמוכר ביקש
ממני  15ש"ח.
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13
כשעברתי בין הערוצים השונים
בטלוויזיה ,גיליתי ערוץ שאיני מעוניין
בו .בבדיקה שעשיתי גיליתי שאני
משלם על הערוץ הנוסף .התקשרתי
כדי לבטל את הערוץ ,אולם נאלצתי
להמתין שעה ארוכה מאוד על הקו.
במשך כמה ימים לא הצלחתי לבטל
את הערוץ.
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הוראות להפעלת המצגת
במצגת
הוראות שימוש

שקופית

מספר שקופית

תוכן השקופית

1

שקופית פתיחה

3+2

מהלך המשחק:
הסבר קצר על מהלך המשחק

4

לוח המשחק
על הלוח:
ריבועי התקדמות מ 1-עד .50
 13סימני שאלה פזורים בין הריבועים.
 4חיילי משחק בצבעים שונים המתקדמים
מהלך אחד בכל נגיעת עכבר.
קובייה מסתובבת.

5

כוורת השאלות
בכוורת  13משושים .לחיצה על כל אחד
מהם תוביל לשקופית שבה שאלה צרכנית
לתלמידים.

 12 ,10 ,8 ,6עד 30

שקופיות השאלות
בכל שקופית כזו מוצג מצב צרכני מסוים.
התלמידים נדרשים לענות על שתי שאלות:
האם המצב הוגן בעיניהם?
הם לדעתם/להשערתם מצב זה הוא חוקי?

 13 ,11 ,9 ,7עד 31

שקופיות התשובות
בכל שקופית כזו ניתן הסבר על המצב
הצרכני שהוצג בשקופית הקודמת.
לאחר מכן עולה התשובה.

משחק מהוגן לחוקי

מהלך המשחק
עליכם להתחלק ל 3-או  4קבוצות .על כל קבוצה לבחור חייל בצבע מסוים.
הלוח כולל מספרים מ  1 -עד .50
כל קבוצה בתורה זורקת את הקובייה
המספר שהקובייה מראה.

ומתקדמת על הלוח לפי

/////////////////////////////ויש לענות על שאלה.
עומדים עליו
אם נעצרים על סימן שאלה

בהצלחה

הקליקו על הקובייה
והתקדמו לפיה

מאגר שאלות
1
2

3
4

5

6
8

10

7

9

11

13

12
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חזרה למשחק

שאלה
2

חזרה למשחק

רכשתם ספר בחנות ספרים .כמה שעות לאחר מכן התחלתם לקרוא
אותו והתחרטתם על הרכישה .חזרתם לחנות ,וביקשתם החזר כספי,
החלפה או זיכוי.
בחנות נאמר לכם כי אין אפשרות לקבל החזר או זיכוי
על הקבוצה להחליט :האם מצב זה הוגן או לא? נמקו תשובתכם.
זכיתם בצעד קדימה! רוצים להתקדם  3צעדים
נוספים?
קחו סיכון :לחצו על העיגול האדום והשיבו על
שאלה נוספת
האם חוקי או לא חוקי ?
תשובה
שימו ♥  -אם טעיתם ,אתם מפסידים תור אחד.
לא לוקחים סיכון? לחצו על הבית למעלה

תשובה לשאלה 3

חזרה למשחק

 המחיר שכתוב על המוצר הוא המחיר הקובע.
 אם בקופה מופיע מחיר נמוך יותר ממה שכתוב על המוצר,
אז הנמוך הוא הקובע.
 אם המוכר החליט להעלות את מחיר הבקבוק בשל הקירור,
עליו להציג זאת על גבי השלט.
הקליקו ובדקו אם
צדקתם
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מהלך המשחק בשימוש במצגת
•מחלקים את הכיתה ל 4-קבוצות .לכל קבוצה עגלת קניות
שאיתה היא מתקדמת על גבי הלוח.

בצבע שונה,

•הקבוצה שמשחקת לוחצת על הקובייה

•לאחר שמתקבל המספר בקובייה ,יש ללחוץ על הקישור
המחזיר את הקבוצה חזרה ללוח המשחק

•הקבוצה מתקדמת על גבי הלוח בעזרת נגיעות עם חץ העכבר בעגלה שלה.
מתקדמים לפי המספר שיצא בקובייה.

היא צריכה ללחוץ עליו .הלחיצה תביא את
•אם קבוצה מגיעה לסימן שאלה
המשתתפים אל כוורת השאלות ושם הם ילחצו על כדי לקבל שאלה.

•לחיצה על אחד המשושים

של הכוורת תוביל אל שקופית שאלה.
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הפעלת שקופית השאלה
מוצג המלבן הירוק שבו מתואר המצב הצרכני עליו
תינתן השאלה לקבוצה .הם צריכים לקרוא אותו
ולענות (האם המצב הוגן או לא הוגן לדעתם).
לאחר שענו ונימקו הם יוכלו להתקדם צעד קדימה.
לחיצה על רקע השקופית תוביל לשלב הבא שבו
מוצע להם לקחת סיכון :לענות על שאלה נוספת.
אם יענו נכון ,יקבלו  3נקודות נוספות .אם יטעו ,יפסידו תור.
תוביל לשאלה הנוספת (האם הם משערים שמצב זה הוא

לחיצה על הכפתור האדום

חוקי או לא חוקי) .עליהם לענות תשובה.
לחיצה על כפתור התשובה
תוביל אל הסבר ואל תשובה נכונה.
לחיצה על כפתור הבית

תוביל בחזרה אל לוח המשחק.

הפעלת שקופית התשובה
בשקופית זו יופיע הסבר על המצב הצרכני מתוך
החוק להגנת הצרכן.
בלחיצה על המלבן הכחול תוכלו למצוא תשובה
סופית נכונה.
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