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צרכנות נבונה לכיתה ג'
רקע
החינוך לצרכנות נבונה הוא ערוץ ייחודי להכשרת בני הדור הצעיר להשתלבות בחיים
המודרניים של חברה דמוקרטית ,כאזרחים החופשיים לבצע את בחירותיהם באחריות
ובתבונה .אחד היעדים החשובים של המועצה הישראלית לצרכנות הוא להקנות ולטפח
בקרב הדור הצעיר התנהגות צרכנית נבונה.
את התכנית לעידוד צרכנות נבונה לכיתות ג' ,פיתחה המועצה הישראלית לצרכנות לאור
מרכזיותה של תרבות הצריכה בחיינו ולאור העובדה שגיל הצריכה הממוצע הולך ויורד
עם השנים .שכיחות הרכישות שמבצעים ילדים בגיל בית הספר היסודי עולה ,וכן עולים
הסכומים שבהם רוכשים הילדים מוצרים .אם פעם היה מקובל שילד קטן מבקש מההורים
מטבע לקניית ממתק ,הרי שהיום נפוצה יותר ויותר הדרישה מצד הילדים לרכוש צעצועים
ממותגים ,משחקי מחשב ,ואביזרים יקרים כגון קורקינטים ,טאבלטים ועוד .מכיוון שלילדים
יש השפעה ניכרת על תקציב המשפחה ,מן הראוי הוא שנשאף אנו ,כאנשי חינוך והורים
בעצמנו ,לחנכם לסגל דפוסי צרכנות נבונה מגיל צעיר.

מערך ההפעלה
מטרת הפעילות המוצעת היא להעמיק את החינוך לצרכנות נבונה ולעודד את התלמידים
להגן על זכויותיהם הצרכניות .בפעילות יכירו התלמידים ,בצורה חווייתית ,עקרונות בסיס
בצרכנות נבונה ,יתנסו בהפעלת שיקולי רכישה לפני קנייה ,וילמדו כיצד להתמודד עם
מצבים של קנייה לא מוצלחת .בנוסף ,ייחשפו התלמידים לטיפים יצירתיים לצרכנות נבונה
ומתקדמת.

מבנה ההפעלה
ההפעלה מחולקת לשלושה שיעורי חינוך .כל שיעור נמשך  45דקות ,והידע נבנה משיעור
לשיעור .המורה יפעיל שיקול דעת אם להעביר את היחידות בשלמותן או רק חלקים מהן,
בהתאם לאופי הכיתה שלו ולהיכרותו עם התלמידים.
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המטרות והנושאים המרכזיים של מערך הפעילות:
יחידה 1
היכרות עם המושג צרכנות ועם עקרונות הבסיס
של הצרכנות הנבונה
מטרות:
.1
.2
.3
.4

היכרות ראשונית עם המושג צרכנות.
הבנה שכולנו צרכנים.
תרגול השימוש בעקרונות הבסיס של הצרכנות הנבונה :השוואת מחירים ,בדיקת
פרטי המוצר והמבצע ,והתחשבות במגבלת תקציב.
עידוד לחיסכון.

השיעור כולל:
 דיון פתיחה להצגת נושא הצרכנות ולחידוד התובנה שכולנו צרכנים.
 סיפור על 'שירה החסכנית' המעודד לחיסכון (לעומת קנייה ללא הפעלת שיקול דעת).
 עידוד התלמידים לספר במליאה על המוצרים שעבורם הם חוסכים.
 הפעלה כיתתית במצגת ' -קופסאות הפתעה של צרכנות נבונה' .ההפעלה מיועדת
לתרגול כללי הבסיס של הצרכנות הנבונה :השוואת מחירים ,בדיקת פרטי המוצר
והמבצע ,והתחשבות במגבלת תקציב.

יחידה 2
תרגול הפעלת שיקולי רכישה לפני הקנייה
מטרות:
.1
.2
.3
.4

העלאת המודעות להשפעה של 'קבוצת השווים' על הקניות שלנו.
חידוד החשיבות של קנייה שמתאימה לרצונות ולצרכים שלי.
הדמיה של שיקולי הרכישה וסדרי העדיפויות שצריכים להתבצע במשפחה,
כיחידה צרכנית.
למידת כלי נוסף לצרכנות נבונה ולחיסכון בכסף :שימוש ביצירתיות.
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השיעור כולל:
 סיפור 'המשחק הוא בשבילי' :סיפור על ילד שקונה רק בגלל החברים ומתעלם
מרצונותיו שלו.
 דיון בחשיבות ההתאמה של המוצר לצרכים ולרצונות שלנו ,ובקשר שבין צרכנות
לצורך.
 הפעלה קבוצתית ' -אימא ,אבא :תקנו לי!' .מיועדת להמחשת הלחצים המופעלים על
ההורים מצד הילדים ולתרגול הפעלת שיקולי רכישה לפני הקנייה.
 בחירה כיתתית ב'צרכן היצירתי ביותר' מתוך דוגמאות של ילדים שהשתמשו ביצירתיות
ככלי לצרכנות נבונה ומתקדמת.

יחידה 3
דרכי התמודדות עם קנייה לא מוצלחת
מטרות:
.1
.2
.3
.4

היכרות עם החוק להגנת הצרכן.
למידת דרכי התמודדות מתאימות במצבים של קנייה לא מוצלחת.
הבנה שידיעת זכויותינו תשמש לטובתנו כצרכנים.
סיכום עקרונות הצרכנות הנבונה :השוואת מחירים ,בדיקת פרטי המוצר והמבצע
והתחשבות במגבלות תקציב ,חיסכון ויצירתיות ,הפעלת שיקולי רכישה והבחנה בין
רצון לצורך.

השיעור כולל:
 סיפור 'קונה ולא נהנה' :סיפור המשלב דוגמאות להתמודדות עם קנייה לא מוצלחת.
 עידוד התלמידים לספר במליאה על קניות פחות מוצלחות שלהם ,ובאופן שבו
התמודדו עמן.
 חידון כיתתי' :נכון או לא נכון' ,להכרת החוק להגנת הצרכן.
 תחרות בין קבוצות' :אז מה שואלים לפני שקונים?' ,לסיכום היחידה ולחזרה על
עקרונות הצרכנות הנבונה.
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יחידה  - 1היכרות עם המושג צרכנות ועם עקרונות
הבסיס בצרכנות נבונה
מטרות:
.1
.2
.3
.4

היכרות ראשונית עם המושג צרכנות.
הבנה שכולנו צרכנים.
עידוד לחיסכון.
תרגול השימוש בעקרונות הבסיס של הצרכנות הנבונה :השוואת מחירים ,בדיקת
פרטי המוצר והמבצע ,והתחשבות במגבלת תקציב.

מהלך הפעילות:
שלב א’  -דיון פתיחה :גם אני צרכן! ( 5דקות)
מטרת דיון הפתיחה היא להציג את נושא הצרכנות ולהראות לתלמידים שגם הם צרכנים
שצורכים מוצרים כעניין שבשגרה.
המורה יכתוב על גבי הלוח את המילה ‘צרכנות’ וישאל:
• האם אתם מכירים את המילה הזו?
• האם אתם מכירים מילים נרדפות או מילים שקשורות למילה צרכנות? (צורך ,צריך,
צריכים ,קניות ,כשקונים משהו ,וכדומה)
• האם אתם צרכנים? כלומר :האם אתם קונים לעצמכם דברים?
• האם אתם הולכים עם ההורים לקניות?
• אילו דברים ההורים או אתם קונים?
• האם קרה פעם שקיבלתם כסף במיוחד כדי לקנות משהו לעצמכם? מה קניתם?
• האם הגבילו אתכם בסכום מסוים? מדוע לדעתכם הגבילו את הסכום?
שלב ב’  -הסיפור על ‘שירה החסכנית’ ( 10דקות)
מטרת הסיפור היא לעודד לחיסכון ולקנייה מושכלת (לעומת קנייה ללא הפעלת שיקול
דעת).
המורה יספר את הסיפור הבא (לנוחיות המורה השאלות לתלמידים מודגשות בתוך
הסיפור):
אני רוצה לספר לכם על ילדה ששמה שירה .שירה היא ילדה ממש כמוכם ,בכיתה ג’.
פעם בשבוע ,בימי שישי ,הולכת שירה עם אבא שלה לקניות בסופר .שירה די אוהבת
ללכת לקניות ,אולם יש דבר אחד שמעצבן אותה מאוד :גם אחיה הקטן ליאור בא איתם
לקניות ,וכל זמן הקניות ליאור צורח .אתם יכולים לנחש למה?
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כי ליאור רוצה את כל מה שהוא רואה .הוא רואה סוכריות גדולות על מקל ומבקש שיקנו
לו ,הוא רואה משחקים קטנים של לגו ,חרבות עם אורות מהבהבים ושוקולד עם סוכריות
קופצות ופנסים ושקיות שוקו .הכול הוא רוצה שיקנו לו.
למה אבא לא קונה לו הכול?
אתם ,בדיוק כמו שירה ,כבר מבינים שאי אפשר לקנות את הכול.
אבל ליאור הוא קטן ועוד לא מבין.
אבא של שירה תמיד קונה לה ולליאור משהו .לשירה הוא נותן סכום של  10שקלים
ואומר :בכסף הזה את יכולה לקנות לך מה שאת רוצה בסופר .פעם שירה הייתה רצה
ומיד קונה לעצמה שקית שוקו וממתק ,אבל בזמן האחרון יש לה רעיון חדש :היא לא קונה
לעצמה כלום בכסף שהיא מקבלת ,אלא שומרת אותו לעצמה ואוספת אותו .כשיהיה
לה מספיק כסף היא רוצה לקנות לעצמה קורקינט חדש ויפה .בהתחלה שירה רצתה
להסתיר מאביה את הרעיון ,אבל כשהוא שאל אותה למה היא לא קונה כלום בזמן
האחרון ,היא שיתפה אותו ברעיון ,ואבא ממש התלהב והחליט לעזור לה...
המורה ישאל בסיום הסיפור:
• האם יש משהו שאתם הייתם מוכנים לחסוך כסף בשבילו כמו שירה?
• ָלמה כדאי לחסוך כסף?
• ָלמה לא כדאי לקנות בכסף שיש לנו את הדבר הראשון שרואים?
תשובה :לפעמים אנחנו רוצים דברים יקרים אבל אין לנו את כל הכסף הדרוש .במצב
כזה צריך להמתין זמן מסוים ולחסוך פרוטה לפרוטה עד שנגיע לסכום המתאים .לפעמים
שווה להתאפק ולא לקנות ממתקים (שנגמרים מהר) כדי שנוכל לקנות משחק ‘שווה’
שנשתמש בו שוב ושוב.
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שלב ג’  -הפעלה‘ :קופסאות הפתעה של צרכנות נבונה’ ( 20דקות)
מטרת ההפעלה היא להדגים לתלמידים כיצד שימוש בעקרונות הצרכנות הנבונה עשוי
להגדיל את הסיכויים לבצע קנייה ‘שווה’ ,משתלמת ומוצלחת יותר ,המתאימה לצרכינו
ולתקציב העומד לרשותנו .עקרונות הצרכנות הנבונה הבאים לידי ביטוי בהפעלה הם:
השוואת מחירים ,בדיקת פרטי המוצר בטרם הקנייה ,בדיקת כדאיות המבצע ,התחשבות
במגבלות תקציב ועוד .המשימה מתבצעת באופן כיתתי .להפעלה מצורף נספח (נספח .)1
מחוון לעזרי ההפעלה שבנספח ( 1מצ"ב בסוף המערך):
 .1להפעלה זו קיים נספח בצורת מצגת או לחילופין כרטיסיות שיש להדביק מראש על הלוח.
 .2ההפעלה כוללת  6סבבים של משחק ,כאשר בכל סבב קיים סט של  4מוצרים.
 .3ארבעת המוצרים המופיעים בכל סט:
• מוצר  1גלוי ,אשר מוצג לכיתה לקנייה ,בפירוט מחירו ופרטי המוצר (לדוגמה :קרטיב
בטעם פירות במחיר  5ש"ח).
• שלושת המוצרים הנותרים יופיעו תמיד באופן סמוי בתוך  3קופסאות הפתעה
(מוצר אחד בכל קופסא) .הקופסאות יכילו מוצרים מקבילים למוצר שמוצג לכיתה
לקנייה ,אך שונים במחירם ובפרטי המוצר שלהם (לדוגמה‘ :גלידת שמנת משובחת
במחיר  15ש"ח’‘ ,קסטה במחיר  10ש"ח’ ו’-מבצע!  2קרטיב אננס במחיר  10ש"ח’).
חלק מהמוצרים הסמויים יהיו יקרים ואיכותיים יותר או פחות מהמוצר הגלוי ,חלקם
יוצגו במבצע ,חלקם ‘שווים’ או משתלמים יותר לקנייה מאשר מוצרים אחרים  -כל
זאת במתכוון.
 .4יודגש כי על התלמידים לראות רק את המוצר הגלוי ואין עליהם להיחשף למוצרים
הסמויים בשלושת קופסאות ההפתעה (לבניית המתח המתודי בהפעלה).
 .5חובה לחשוף את המוצרים הסמויים ,שהסתתרו בקופסאות ההפתעה  -בפני הכיתה,
אך רק לאחר שהכיתה החליטה אם לרכוש את המוצר הגלוי או את אחת הקופסאות
(מבלי לדעת מה חבוי בתוכה).
המורה יסביר (הוראות ההפעלה):
 .1עליכם לקנות מוצרים יחד ,ככיתה (בכאילו) ,לפי החלטתכם .לשם כך תקבלו (בכאילו)
סכום של  1000ש"ח.
 .2בכל סיבוב יוצע למכירה מוצר במחיר מסוים .בנוסף ,בכל סיבוב יהיו לבחירתכם 3
קופסאות הפתעה שבתוכן מסתתרים מוצרים דומים למוצר שהוצג למכירה במחירים
ובתנאים שונים.
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.3

.4

.5
.6
.7

המוצרים החבויים בקופסאות ההפתעה עשויים להיות איכותיים יותר או איכותיים
פחות וזולים או יקרים יותר מהמוצרים הגלויים שהוצגו במקור .ייתכן גם שתיתקלו
במוצרים המוצעים במבצע ,במוצרים ממותגים ועוד.
אם תחליטו לקנות את המוצר הגלוי במחיר שהוצג  -תידרשו להפחית את עלות
המוצר מסכום היתרה הכיתתית שברשותכם .לחילופין ,תוכלו לקחת סיכון ולרכוש את
המוצר שמסתתר באחת הקופסאות .אבל  -מרגע שבחרתם בקופסה מסוימת  -לא
תוכלו להתחרט ,ותהיו חייבים לרכוש את המוצר שחבוי בה (גם אם מחירו גבוה יותר
וגם אם איכותו ירודה לעומת איכותו של המוצר הגלוי).
בכל סיבוב תוכלו לבחור לרכוש רק את המוצר שמסתתר בתוך קופסת הפתעה
אחת.
רק לאחר שתבחרו איזה מוצר לקנות נחשוף את כל המוצרים שהסתתרו ותוכלו
לראות אם בחרתם בקנייה המשתלמת ביותר.
בכל מקרה ,מרגע שנפלה החלטה כיתתית  -באם לרכוש את המוצר הגלוי או את
המוצר שבאחת מקופסאות ההפתעה ,לא תינתן אפשרות להתחרט על הקנייה.

המורה ישאל:
לאחר הצגת המוצר הגלוי הראשון:
• במה תבחרו? האם ‘שווה’ לקנות את המוצר הגלוי או לחילופין לקחת סיכון ו’להמר’ על
אחת מקופסאות ההפתעה?
לאחר שהתלמידים קנו את המוצר הנבחר (הגלוי או מאחת מקופסאות ההפתעה):
• לאחר שראיתם את המוצרים האחרים ,האם אתם מרוצים מהקנייה שלכם?
• איזה מוצר הכי ‘שווה’ לדעתכם?
• מדוע הוא ‘שווה’ יותר מהמוצרים האחרים?
• מה למדתם מההשוואה בין כל הפריטים שהוצגו בסיבוב זה?
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טיפים למורה לביצוע ההפעלה:
 מומלץ להציג את המוצרים בהתלהבות ,תוך יצירת מתח סביב הבחירה במוצר הגלוי
או במוצרים המסתתרים בקופסאות ההפתעה.
 מומלץ לערוך הצבעה באמצעות הרמת יד בלבד כדי לבחור איזו קופסה תיפתח ,כדי
להימנע מריבים ומבזבוז זמן מיותר.
 עקרונות הצרכנות הנבונה הבאים לידי ביטוי בחלופות למוצר הגלוי (החלופות הם
המוצרים המסתתרים בקופסאות ההפתעה):
	•השוואת מחירים ובדיקה האם המחיר מתאים לתקציב שלי.
	•בדיקת פרטי המוצר ,וכן בדיקה האם הוא מתאים לרצונות ולצרכים שלי.
	•בחינת כדאיות המבצעים מבחינת :הצורך ,הכמות ,האיכות ,המחיר ותאריך התפוגה.
	•לקחת בחשבון גם את מקום האחסון הנדרש למוצר.
	•פריטים ממותגים לעומת פריטים שאינם ממותגים.
שלב ד’  -דיון נלווה להפעלה ( 5דק’)
• מה אפשר ללמוד מהמשחק?
• האם בדיקת פרטי המוצר גרמה לכם לשנות את החלטתכם אם לרכוש את המוצר
או לא?
• האם השוואת המחירים שינתה את החלטתכם?
• אם מוצר מסוים יקר יותר ממוצרים דומים לו ,אבל הוא גם איכותי יותר מהם ומתאים
לצרכינו באופן טוב יותר ,האם כדאי לקנות אותו?
• האם תמיד יש להעדיף מותג על פני מוצר לא ממותג?
• האם בחיים האמיתיים חייבים לקנות כל מוצר שרואים ואין אפשרות לבדוק מוצרים
אחרים?
• האם כדאי לנו לבדוק את פרטי המוצר ומחירו ולהשוות למוצרים אחרים? למה כן?
למה לא? מתי חשוב במיוחד שנערוך את הבדיקה ומתי פחות?
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שלב ד’  -סיכום היחידה ומטלה לביצוע עד לשיעור הבא ( 5דקות)
המורה יסכם את השיעור:
היום הבנו שכולנו צרכנים .כמעט כל הזמן אנחנו קונים דברים ומשתמשים בהם.
הבנו שכצרכנים יש לנו כמה אפשרויות :אפשרות אחת היא לקנות את המוצר הראשון
שנראה .אפשרות נוספת היא לבדוק ולהשוות בין הפרטים והמחירים של מוצרים שונים
ולהתאים אותם לצרכים שלנו ,לרצונות שלנו ,וגם ליכולות התקציב שלנו .בנוסף ,למדנו
שיש לנו אפשרות לחסוך  -לאסוף ולשמור כסף בצד כדי לרכוש משהו שאנחנו מאוד
רוצים.
המורה ישאל לסיכום:
• אחרי כל מה שראינו היום ,למה בעצם כדאי להפעיל שיקולי צרכנות נבונה?
תשובה :כי אם נקנה ללא הפעלת שיקול דעת לא יישאר לנו בסוף כסף לקנות את מה
שאנחנו באמת רוצים וצריכים.
המורה יאמר:
עד לשיעור הבא שלנו בנושא צרכנות נבונה ,אתם מתבקשים להתלוות להורים לפחות
פעם אחת ולנסות להבחין בכללי הצרכנות הנבונה שלמדנו היום.
לדוגמה:
• תוכלו לנסות ולחפש בחנות או בסופר מחירים שונים לאותו מוצר.
• תוכלו להזכיר להורים לבדוק את פרטי המבצעים שתראו בחנויות.
• מומלץ מאוד שגם תבדקו היטב את פרטי המוצר שברצונכם לקנות (מה סוג המוצר,
מהי האיכות ,מהי הכמות וכדומה).
• תוכלו לשאול את ההורים כמה כסף הם מתכננים להשקיע בקנייה (מה התקציב
שלהם) ולוודא שהם עומדים בסכום שקבעו לעצמם ולא חורגים ממנו.
• אם תרצו לקנות משחק יקר ולא יהיה בידיכם את הסכום הדרוש לקנייה ,תוכלו לתכנן
לעצמכם תכנית חיסכון ולקבוע כמה כסף תשמרו בצד בכל שבוע כדי להגיע לסכום
הדרוש לכם.
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יחידה  - 2תרגול הפעלת שיקולי רכישה לפני הקנייה
מטרות:
.1
.2
.3
.4

העלאת המודעות להשפעת 'קבוצת השווים' על הקניות שלנו.
חידוד החשיבות של קנייה שמתאימה לרצונות ולצרכים שלי.
הדמיה של שיקולי הרכישה וסדרי העדיפויות שצריכים להתבצע במשפחה ,כיחידה
צרכנית.
למידת כלי נוסף לצרכנות נבונה ולחיסכון בכסף :שימוש ביצירתיות.

מהלך הפעילות:
התעדכנות במטלת הבית ( 5דקות)
לשיקול דעת המורה :לפני תחילת הפעילות אפשר להתעניין בקצב ההתקדמות של
התלמידים עם המטלה שקיבלו לבית מהשיעור שעבר (יישום עקרונות הבסיס של
הצרכנות הנבונה בעת קניות בסופר ,בחנות עם ההורים או לבד).
שלב א'  -סיפור' :המשחק הוא בשבילי' ( 10דקות)
מטרת הסיפור היא לעודד קנייה שמתאימה לרצונות ולצרכים שלנו ,כדי להגדיל את
שביעות הרצון שלנו ממנה.
המורה יספר (לנוחיות המורה השאלות לתלמידים מודגשות בתוך הסיפור):
בשיעור הקודם דיברנו על שירה הבוגרת ועל אחיה הקטן ליאור שהיה צורח שיקנו לו כל
ממתק או משחק שהוא ראה .שירה למדה לחסוך ,ובמקום לקנות לעצמה רק ממתקים
ושוקו ,היא הצליחה לקנות בכסף שאספה בכל שבוע קורקינט חדש ויפה ונהנתה ממנו
מאוד!
זוכרים את הסיפור?
אז היום רציתי לספר לכם על בן כיתתה של שירה ,ילד שגם הוא בכיתה ג' ושמו דניאל.
דניאל שם לב שלכל החברים שלו יש לגו יפה ,צבעוני ונוצץ עם המון חלקים ודמויות,
לגו של 'מלחמת הכוכבים' .דניאל לא כל כך אהב לשחק בלגו כי לא הייתה לו הרבה
סבלנות .הוא תמיד העדיף לשחק בחוץ בכדור .אבל דניאל חשב שאם לכל החברים
שלו יש לגו ,אז גם לו צריך להיות לגו כזה.
	•מה דעתכם ,אתם מסכימים עם דניאל?
	•אתם גם חושבים שאם לכל החברים שלי יש משחק מסוים ,אז גם אני צריכ/ה
לקנות את המשחק הזה?
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בכל אופן ,דניאל ביקש מאימא שלו שוב ושוב שתקנה לו גם לגו כזה ,אף שידע שהלגו
יקר מאוד .אימא של דניאל אמרה לו שהלגו עולה כפול מהמתנה האחרונה שקנו לו
ליומולדת ,כדורגל מקצועי עם כל החתימות של שחקני נבחרת ישראל .לכן היא לא
הסכימה לקנות לו לגו יקר כל כך ,אבל הציעה לדניאל הצעה :היא תיתן לו חצי מהסכום,
ואת החצי השני הוא ישלים מדמי הכיס שלו.
דניאל הסכים והלך עם אימא לחנות לקנות את הלגו של מלחמת הכוכבים .דניאל שמח
מאוד שסופסוף גם לו יש את הלגו ,ומיד הזמין אליו חברים הביתה כדי לשחק יחד!
כשבאו אל דניאל הביתה חברים כדי לשחק ,דניאל הראה להם את המשחק החדש שלו
אבל החברים אמרו לו בזה אחר זה שכבר נמאס להם לשחק בלגו והם מעדיפים לצאת
החוצה לשחק בכדור.
•מה לדעתכם דניאל הרגיש באותו רגע?
	•האם לדעתכם הוא היה מרוצה מהמשחק שרכש?
המורה ישאל:
• מהי המסקנה העולה מהסיפור הזה?
• אתם חושבים שדניאל קיבל את ההחלטה הנכונה כשקנה את הלגו?
• קרה לכם פעם שקניתם משחק רק כי חברים שלכם רצו אותו?
• על מה צריך לחשוב לפני שקונים משחק כדי שנהנה ממנו אחר כך?
תשובה :לפני כל קנייה ,ובמיוחד לפני קנייה של משחק יקר ,כדאי לחשוב האם אנחנו
נהנה מהקנייה הזאת ,כי הרי המשחק הוא קודם כל בשבילנו .כדאי לחשוב האם באמת
נשתמש בו ואם הוא מתאים לנו ,כדי שלא נוציא את הכסף על משהו שאחר כך נתחרט
עליו ולא יישאר לנו כסף לדברים אחרים.
שלב ב'  -מטלה עצמית :בין צרכנות לצורך ( 10דק')
מטרת הפעילות היא לבחון מה מבין הדברים שאנו צורכים או רוצים לצרוך הוא באמת
צורך חיוני לעומת מותרות (שילדים בגיל הזה בדרך כלל מחשיבים כהכרח) ולעודד ביצוע
תעדוף של הצרכים הצרכניים שלנו .הפעילות מתבצעת באופן אישי.
המורה יאמר:
 .1אבקש שתרשמו על דף ,כל אחד לעצמו ,אילו משאלות הייתם מבקשים אם הייתם
פוגשים מלאך שהיה מגשים לכם את כל המשאלות .אם אין לכם רעיונות ,רשמו מה
חסר לכם ,מה אתם אוהבים או מה הייתם רוצים שיהיה לכם.
 .2כעת סמנו מה מתוך הדברים שציינתם הם דברים שצריך לקנות (לעומת דברים שלא
קונים בכסף).
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 .3מתוך הפריטים שיש לקנות בכסף ,עליכם לבחור את  3הפריטים שאתם הכי רוצים.
חשבו מדוע אתם הכי רוצים או זקוקים דווקא לפריטים הללו.
טיפים למורה להעברת המטלה:
 .1מומלץ להגדיר זמן מובחן לכל הוראה במטלה העצמית ,ורק לאחר השלמתה למסור
את ההוראה הבאה לתלמידים .לדוגמה :להקציב לתלמידים  3-2דקות לכתיבת
משאלותיהם (הוראה מספר  ,)1ורק לאחר שמרבית התלמידים עמדו במשימה ורשמו
משאלות אישיות להקריא להם את הוראה מספר .2
 .2לחילופין ,ניתן לרשום את הדוגמה הבאה על הלוח (כתוב במכוון בשפתם של ילדים):
המשאלות שלי: 
 .1שאני אוכל לעוף
 .2שההורים יסכימו לי להישאר ער/ה
		 עד מאוחר ,כמו אחותי הגדולה
 .3טאבלט חדש
 .4סקוט (קורקינט מקצועי)
 .5קלפי סופרגול
 .6לאכול כל יום ממתקים
 .7שתהיה לי בובה של בוב ספוג

ולאחר מכן לסמן רק את המשאלות
שצריך לקנות:
המשאלות שלי : 
 .1שאני אוכל לעוף
 .2שההורים יסכימו לי להישאר ער/ה
		 עד מאוחר ,כמו אחותי הגדולה
 .3טאבלט חדש
 .4סקוט (קורקינט מקצועי)
 .5קלפי סופרגול
 .6לאכול כל יום ממתקים
 .7שתהיה לי בובה של בוב ספוג
		 וכך הלאה...

המורה ישאל:
• אילו  3פריטים אתם הכי רוצים או צריכים?
• האם היה לכם קשה לבחור מתוך הרשימה הגדולה את  3הפריטים הללו?
• אם היו מגבילים אתכם בסכום של  100שקלים ,כמה מהפריטים שציינתם הייתם
יכולים לרכוש?
• האם הייתם מוכנים לחסוך כדי לרכוש את הפריטים היקרים יותר?
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שלב ג'  -הפעלה' :אימא ,אבא :תקנו לי!' ( 10-15דקות)
מטרת ההפעלה היא להמחיש לתלמידים את הלחץ המופעל על ההורים בעת היציאה
לקניות ובעת תכנון התקציב המשפחתי .ההפעלה מתבצעת בקבוצות עבודה (המורה
יחלק את התלמידים לרביעיות  -לפי סדר הישיבה בכיתה ,או לפי שיקול דעתו) .להפעלה
מצורף נספח (נספח .)2
המורה יאמר:
 .1כעת נתחלק לקבוצות.
 .2כל קבוצה תדמה משפחה ממוצעת בישראל עם זוג הורים ו 4-2-ילדים.
 .3עליכם להחליט מי מבין חברי הקבוצה ידמו את זוג ההורים ,והשאר ידמו את הילדים
במשפחה.
 .4כעת עליכם לתכנן את הקניות לחודש הקרוב עבור כל בני המשפחה ,כאשר
לרשותכם תקציב של  1,000שקלים למשפחה (בנספח  2שטרות מדומים של 1,000
שקלים לחלוקה לכל קבוצה).
 .5שימו לב כי רק להורים נשמרת זכות ההחלטה הסופית לגבי מה קונים ומה לא קונים
החודש.
 .6מטרת כל זוג הורים היא לעמוד בתקציב המשפחתי ( 1,000שקלים).
 .7מטרתו של כל ילד במשפחה היא לגרום להורים להסכים לקנות לו את כל מה שהוא
רוצה (ניתן להשתמש בשלושת הפריטים שכל תלמיד רשם ברשימה שלו מהפעילות
הקודמת או להמציא פריטים חדשים).
 .8עליכם לקחת בחשבון גם קניות של מזון ,של ביגוד ושל היגיינה (לדוגמה :סבון
למקלחת וכדומה).
 .9לשימושכם רשימת מוצרים שסביר שתרצו לרכוש ומחיריהם בשוק (נספח  - 2מצ"ב
בסוף המערך).
 .10לרשותכם  5דקות לביצוע המשימה .אתם רשאים להתחיל!
טיפים למורה לביצוע ההפעלה:
 המטרה היא לדמות את הלחץ על ההורים סביב נושא הקניות ,ולכן אין זה משנה
לאילו תוצרים הגיעו התלמידים בקבוצות כל עוד הושגה האווירה הרצויה .לכן אין
להתעכב על עלות המוצרים או על חישוב הסכום הכולל של המוצרים שנבחרו לקנייה.
עיבוד לפעילות יתבצע מיד  -בדיון בשלב ד'.

15

המועצה הישראלית לצרכנות

ISRAEL CONSUMER COUNCIL

שלב ד'  -דיון ( 5דקות)
לתלמידים שהתנסו בתפקיד ההורים:
• איך הרגשתם במהלך הפעילות?
• האם עמדתם בתקציב המשפחתי?
• האם לדעתכם כל הילדים במשפחה מרוצים מרשימת הקניות שהוחלט עליה?
לתלמידים שהתנסו בתפקיד הילדים:
• איך הרגשתם במהלך הפעילות?
• האם הצלחתם לשכנע את ההורים לקנות לכם את כל מה שרציתם?
• לפי דעתכם ,האם במציאות ההורים יכולים לספק את כל הרצונות של כל ילד
במשפחה בחודש אחד?
לכל התלמידים:
• מה חשוב יותר :לקנות אוכל לבית ,לקנות בגדים או לקנות משחקים? כמה כסף
לדעתכם צריך להוציא בכל חודש על משחקים ודברים מיוחדים (חצי מהתקציב
המשפחתי או חלק קטן יותר?)
• על אילו רעיונות יצירתיים תוכלו לחשוב כדי שתוכלו ליהנות מיותר משחקים שלא
ניתן לרכוש כרגע? (ניתן לכוון באמצעות השאלות הבאות :אם ההורים מקציבים לכם
ולאחים שלכם  100ש"ח יחד ,מה תוכלו לקנות בכסף הזה כדי שכולכם תהיו מרוצים?
האם ניתן לשתף גם חברים במשחקים שלנו? האם ניתן להכין משחקים מחומרים
שיש לנו בבית? וכדומה)...
שלב ה'  -בחירת 'הצרכן היצירתי ביותר' ומטלה לביצוע עד לשיעור הבא ( 5דקות)
מטרת הפעילות היא לחשוף את התלמידים לאמצעים מקוריים ומגוונים של חשיבה
צרכנית יצירתית ,שחוסכת כסף ומצמצמת את הפגיעה בסביבה באמצעות מחזור חומרים
מתכלים ,המעטת קנייה ושיטות 'עשה זאת בעצמך' .הדוגמאות לחשיבה היצירתית יוצגו
במצגת/בכרטיסיות שיש להדביק על הלוח (נספח  - 3מצ"ב בסוף המערך) .הפעילות
מתבצעת באופן כיתתי.
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המורה יאמר (לאחר הדבקת כל כרטיסיות הדוגמה על הלוח או הקרנתן במצגת):
 .1שימו לב! לפניכם כרטיסיות המציגות ילדים יצירתיים בגילכם שהחליטו להשתמש
ביצירתיות ככלי לצרכנות נבונה .הם החליטו לחסוך כסף ולהמעיט את הקניות שלהם
ועדיין להשיג מה שרצו ליום ההולדת ,לתחפושת לפורים או סתם ליום-יום.
ִ .2חשבו :למי לדעתכם מגיע לזכות בתחרות 'הצרכן היצירתי ביותר' מבין הילדים הללו?
 .3מיד נערוך הצבעה שבה רשאי כל ילד להרים את ידו רק פעם אחת ולתת קול אחד
לילד שלדעתו מגיע לו לנצח.
על המורה להכריז על כרטיסייה מסוימת ולספור את הקולות לפי הידיים המורמות בכל
הצבעה .בסיום ההצבעות על כל הכרטיסיות ,על המורה להכריז על 'הצרכן היצירתי
ביותר'.
המורה יאמר:
עד לשיעור הבא שלנו בנושא צרכנות נבונה ,אתם מתבקשים לחשוב על דרך יצירתית
להיות צרכנים נבונים .לדוגמה:
•
•
•
•

חשבו על תחפושת לפורים שתוכלו להכין בעצמכם מחומרים שיש לכם בבית או
מחומרים זולים מאוד שיהיה עליכם לרכוש.
תנו במתנה לחבר משחק אחד שלכם שכבר אינו בשימוש אצלכם ,וקבלו ממנו
בתמורה משחק אחר שאתם רוצים ושחברכם לא משתמש בו עוד.
שתפו משחקי מחשב עם חבריכם אחת לשבוע.
תכננו מסיבת יומולדת שתפעילו באופן עצמאי .לדוגמה :פיקניק עם חברים בחיק
הטבע או צפייה בסרט עם פופקורן בבית.
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יחידה  - 3דרכי התמודדות עם קנייה לא מוצלחת
מטרות:
.1
.2
.3
.4

היכרות עם החוק להגנת הצרכן.
למידת דרכי התמודדות מתאימות במצבים של קנייה לא מוצלחת.
הבנה שידיעת זכויותינו תשמש לטובתנו כצרכנים.
סיכום עקרונות הצרכנות הנבונה :השוואת מחירים ,בדיקת פרטי המוצר והמבצע
והתחשבות במגבלות תקציב ,חיסכון ויצירתיות ,הפעלת שיקולי רכישה והבחנה בין
רצון לצורך.

מהלך הפעילות:
התעדכנות במטלת הבית ( 5דקות)
לשיקול דעת המורה :לפני תחילת הפעילות ניתן להתעניין בקצב ההתקדמות של
התלמידים עם המטלה שקיבלו לבית מהשיעור שעבר (חשיבה על דרך יצירתית להיות
צרכנים נבונים).
שלב א'  -הקנייה הלא מוצלחת שלי ( 5דקות)
המורה ישאל ויעודד את התלמידים לשתף בחוויותיהם האישיות:
• האם קרה לכם פעם שקניתם משהו והתחרטתם על כך מיד לאחר הקנייה?
• האם פעם קרה לכם שקניתם בגד שהיה פגום או משחק שהיו חסרים לו חלקים
וכתוצאה מכך לא נהניתם לשחק בו?
• האם קרה לכם שקניתם משהו ולאחר מכן הבנתם שאתם לא באמת צריכים אותו?
• מה עשיתם במקרים אלו?
שלב ב'  -סיפור מהחיים' :קונה ולא נהנה' ( 10דקות)
מטרת הסיפור היא להכיר לתלמידים את החוק להגנת הצרכן וללמדם דרכי התמודדות
מתאימות במצבים של קנייה לא מוצלחת.
המורה יאמר (לנוחיות המורה השאלות וההכוונות לתלמידים מודגשות בתוך הסיפור):
רציתי לספר לכם סיפור על ילדה בשם גלי .גלי היא ילדה קצת יותר גדולה מכם ,בכיתה
ד' ,וגם היא נתקלה במקרה שבו לא הייתה מרוצה מהקנייה שלה.
רוצים לדעת מה קרה לה ומה היא עשתה כדי להיות מרוצה?
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אוקיי ,אז הנה אספר את הסיפור ...אבל רגע לפני שנתחיל :שימו לב לרמזים בסיפור
ל'חוק להגנת הצרכן' .חוק זה נקבע כדי להגן עלינו ,הצרכנים ,מפני קניות לא מוצלחות
בבתי עסק שונים .בסוף הסיפור נראה מי הצליח לנחש כמה שיותר חלקים של החוק
הזה ,להגנת הצרכנים.
אז הנה ,מתחילים:
יום אחד גלי הלכה עם אביה ברחוב וראתה חנות שמציעה כיסויים לטלפון הנייד במחיר
מבצע של  50שקלים .מיד היא קראה לאביה בשמחה וביקשה ממנו שיקנה לה כיסוי
חדש .אבא של גלי הסכים אך ציין שעליהם לחזור הביתה בזריזות כדי לאסוף מהגן את
לירון ,אחותה של גלי ,ולכן עליהם להזדרז עם הקנייה .התברר שגלי שכחה את הטלפון
שלה בבית ולא הייתה בטוחה מהו הגודל המתאים של הכיסוי שעליה לרכוש .אביה של
גלי שאל את המוכר לפני הקנייה אם ניתן יהיה להחליף את המוצר במקרה שתהיה בעיה.
המוכר ענה שאם לא נעשה שימוש במוצר ,לא תהיה בעיה להחליף אותו .גלי בחרה
לטלפון הנייד שלה כיסוי סגול ונוצץ!
כשהם הגיעו הביתה גילתה גלי שהכיסוי היפה שרכשה לא מתאים לטלפון הנייד שלה
וביקשה מאביה לחזור לחנות ולהחליף אותו לגודל מתאים.

"

"

גלי ואביה ניגשו ניגשו למחרת לחנות אך לא מצאו שם כיסוי בגודל המתאים לטלפון של
גלי .גלי התאכזבה מאוד ולא ידעה מה לעשות .אבא של גלי אמר לה :גלי ,אל תדאגי.
בואי נבטל את העסקה ובכסף שנקבל חזרה נמצא לך כיסוי בדיוק כמו שאת רוצה!
מה לדעתכם חשב המוכר בחנות על הרעיון של אבא של גלי? נכון מאוד! המוכר הסכים
לביטול העסקה מכיוון שגלי לא הספיקה להשתמש במוצר והמוצר היה כחדש .גלי מסרה
למוכר את הכיסוי שקנתה עם אביה ,והמוכר החזיר לאבא של גלי את כספו .גלי שמחה
מאוד שאביה הצליח לקבל חזרה את כספו וקיוותה שבהזדמנות אחרת ימצאו לה בדיוק
את הכיסוי המתאים לטלפון שלה.

המורה ישאל:
• האם זיהיתם בסיפור חלקים מהחוק להגנת הצרכן? לפי דעתכם ,מה אומר החוק
לגבי ביטול עסקה או לגבי החזרת מוצר?
• מה אנחנו יכולים ללמוד על החוק להגנת הצרכן? האם הוא באמת לטובת הצרכנים?
• מה ניתן לעשות במקרה שהחוק לצדנו אבל המוכר בחנות לא מסכים להחליף את
המוצר? למי ניתן לפנות במקרה כזה?
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טיפים למורה לביצוע ההפעלה:
 כוונת הסיפור והשאלות הנלוות לו הן שהתלמידים יבינו כי קיים חוק להגנת הצרכן
ושהוא משמש לטובתם .אין כוונה שהילדים יכירו את החוק על בוריו אלא שינצלו אותו
לשימושיהם השכיחים ,למשל ,להחזרת מוצר פגום וכדומה.
 נספח ( 4מצ"ב בסוף המערך) מציג את עיקרי החוק להגנת הצרכן ,ויכול לסייע למורה
לידיעה כללית ולמענה על שאלות התלמידים במקרה הצורך.
 יש להעלות את מודעות התלמידים לחוק ולכוון אותם לשוחח עליו עם ההורים ,וכך
להעלות גם את המודעות של ההורים לחוק .אפשר ליידע את התלמידים שאם בית
העסק פועל שלא כחוק ,ניתן לפנות למועצה הישראלית לצרכנות .בכל מקרה ,אין
לעודד את התלמידים להתעמת באופן ישיר עם בית העסק.
שלב ג'  -חידון כיתתי :נכון/לא נכון להכרת החוק להגנת הצרכן ( 5דקות)
המורה יאמר:
 .1כעת נערוך חידון כיתתי!
 .2אקריא לפניכם משפטים המתארים התרחשויות בין צרכנים (כמוכם) לבין חנויות ובתי
עסק.
 .3אתם תצטרכו להגיע להחלטה כיתתית באמצעות הצבעה (מומלץ בהרמת יד בלבד)
האם המשפט הוא נכון או לא נכון  /מותר או אסור ,לפי החוק שנקבע להגנת הצרכן.
 .4בכל פעם שתענו נכון תקבלו צמד אותיות.
 .5אם תצליחו לענות נכון על כל השאלות בחידון ,יתקבל משפט שלם מצמדי האותיות
שקיבלתם .רוצים לדעת מה המשפט? קדימה ,מתחילים!
טיפים למורה לביצוע ההפעלה:
 התשובות הנכונות וצמדי האותיות שיש להעניק לתלמידים במקרה שענו נכון מצוינות
בסוגריים בצמוד לכל משפט.
 המשפט המתקבל בסיום הוא' :אני צרכן נבון!' .מומלץ לרשום על הלוח את צמדי
המילים שהוענקו לתלמידים בכל פעם ,כדי שבסיום החידון יתגלה המשפט על הלוח
לעיני כולם.
להלן המשפטים (בסוגריים מופיעות התשובות):
• אם קנינו נעליים או בגדים והתחרטנו בתוך יומיים ,זכותנו לקבל את הכסף חזרה
מהחנות! נכון או לא נכון? (תשובה :נכון ,צמד אותיות :א+נ)
• אם המחיר שעל המוצר נמוך ממחיר המוצר בעת התשלום בקופה  -המחיר הנמוך
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•

•

•

•

שעל המוצר הוא הקובע! נכון או לא נכון? (תשובה :נכון ,צמד אותיות :י+צ)
אם קניתי משחק ועדיין לא השתמשתי בו ואפילו לא פתחתי את האריזה ,אני לא
אוכל להחזיר אותו לחנות ולקבל תמורתו משחק אחר באותו מחיר .נכון או לא נכון?
(תשובה :לא נכון ,ניתן להחליף את המשחק ,צמד אותיות :ר+כ)
בחנות כלי כתיבה תלוי שלט על מדף המחברות' :מבצע  .'1+1אתם לוקחים שתי
מחברות מהמדף ,וכשאתם מגיעים לקופה המוכר אומר לכם כי המחברות שלקחתם
אינן כלולות במבצע .מותר או אסור? (תשובה :אסור ,לא חוקי ,צמד אותיות :נ+נ)
בחנות צעצועים מוצג שלט מבצע' :כל החנות בחצי מחיר' ,אך בתחתית השלט נכתב:
'ללא משחקי מחשב' .בחרתי קונסולת משחקים והיא נמכרה במחיר מלא .מותר או
אסור? (תשובה :מותר ,פורסם כחוק בשלט שהמבצע לא תקף למשחקי מחשב ,צמד
אותיות :ב+ו)
קניתי משחק הרכבה בחנות צעצועים ,וכשפתחתי את הקופסה ראיתי שחסרים
חלקים .חזרתי לחנות וביקשתי להחליף את המשחק אך המוכר לא הסכים להחליף לי
את המשחק ואמר שזה מפני שפתחתי את הקופסה .האם תשובתו של המוכר חוקית
או לא? (תשובה :לא חוקית ,חובתו של המוכר להחליף את המשחק ,צמד אותיות :נ!+
(סימן קריאה))

שלב ד'  -תחרות בין קבוצות :אז מה שואלים לפני שקונים? ( 20דקות)
מטרת המשימה היא לתרגל שאלות צרכניות נבונות והכרחיות לפני הקנייה .המשימה
מתבצעת בצורת תחרות בין קבוצות (המורה יחלק את התלמידים לרביעיות  -לפי סדר
הישיבה בכיתה ,או לפי שיקול דעתו) .להפעלה מצורף נספח (נספח  - 5מצ"ב בסוף המערך).
מחוון לנספח :5
 .1נספח 5א' :מיועד למורה וכולל שאלות לדוגמה של צרכנות נבונה אודות המוצרים
שבנספח 5ב'.
 .2נספח 5ב' :מיועד לתלמידים וכולל דף עם רשימת מוצרים שעל המורה לגזור ולחלק
לקבוצות המשימה (מוצר אחד לכל קבוצת משימה).
המורה יאמר:
 .1כל קבוצה תקבל כרטיסייה שעליה רשום שם של מוצר מסוים (נספח 5ב'  -על המורה
לגזור את הנספח ולחלק את המוצרים הרשומים עליו בין הקבוצות).
 .2יהיה עליכם להעלות על הכתב כמה שיותר שאלות שצרכנים נבונים צריכים לשאול
את עצמם לפני הקנייה של המוצר המוצג בכרטיסייה.
לדוגמה :המוצר  -שוקו בשקית.
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שאלות של צרכנות נבונה ביחס למוצר שוקו בשקית:
• מהו המחיר של שקית השוקו?
• האם נמכרים בקיוסק/בסופר שקיות שוקו של חברות אחרות במחירים זולים יותר?
• האם השוקו טרי? (אם לא יודעים מה התאריך ,צריך לשאול את ההורים או להזכיר
להם לבדוק)
.3
.4
.5
.6

בתום הזמן נעבור יחד על המוצרים ועל השאלות שהעליתם ונקבע מי הקבוצה
שניצחה במשימה.
הקבוצה שתעלה על הכתב את מספר השאלות הרב ביותר  -תנצח במשימה!
הקפידו על כך שכל שאלה שתחברו תתאים למוצר שקיבלתם ושלא תהיה זהה
לשאלות האחרות.
לרשותכם  5דקות לביצוע המשימה .אתם רשאים להתחיל!

טיפים למורה לביצוע ההפעלה ולסיכום התוצאות במליאה לאחרי ההפעלה:
 על המורה לסייר בין קבוצות התלמידים במהלך המשימה ולוודא כי הם הבינו את
המשימה .במידת הצורך ,ניתן לכוון לשאלות נכונות ומתאימות לפי העזרה למורה
(שבנספח 5א').
 בסיום הזמן ,על המורה לרשום בפנקס את התוצאה שהשיגה כל קבוצה .התוצאה
תחושב לפי מספר השאלות הנכונות/המתאימות והשונות שכל קבוצה העלתה על
הכתב לגבי המוצר שקיבלה.
 במחוון ,לפני חשיפת הקבוצה המנצחת ,על המורה לעבור במליאה על תוצרי הקבוצות
באופן מדגמי ולנסות להעלות שאלות צרכניות נוספות בעזרת התלמידים האחרים.
כאן המקום לשתף את התלמידים בשאלות נוספות (מנספח 5א') ,גם אם הקבוצות
לא העלו אותן בעצמן.
 רק לאחר מכן יכריז המורה על הקבוצה המנצחת.
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שלב ה'  -סיכום היחידה והמערך ( 5דקות)
המורה ישאל:
לאחר שלמדנו בשיעורים האחרונים על נושא הצרכנות והכרנו את החוק להגנת הצרכן,
מהי בעיניכם צרכנות נבונה? מה כדאי שצרכנים נבונים יעשו לפני כל קנייה?
על המורה לכוון לתשובות הבאות:
• לבדוק האם המוצר שברצוני לקנות מתאים לצרכים ולרצונות שלי.
• לבדוק את פרטי המוצר ואת מחירו.
• לבצע השוואת מחירים בחנויות נוספות ולחפש מבצעים ומחירים משתלמים יותר.
• לוודא שאני עומד/ת בתקציב שלי.
• אם אינני עומד/ת בתקציב ,יש לבצע תעדוף  -להחליט מה חשוב לי יותר ומה פחות,
ובהתאם לחסוך או למצוא חלופה זולה יותר או להשתמש ביצירתיות (שיטות 'עשה
זאת בעצמך' ,שיתוף עם חברים וכדומה).
המורה יאמר לסיכום:
זכרו ,כולנו צרכנים שקונים ומשתמשים במוצרים  24שעות ביממה .אם נפעיל שיקול דעת
לפני כל קנייה נהנה יותר מהמוצרים שנרכוש ונוכל לחסוך כסף לקניות הכרחיות ורצויות
נוספות.
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נספחים
שיעור מספר  - 1נספחים:
נספח ( 1עמוד  1מתוך :)17
כרטיסיות להפעלה 'קופסאות הפתעה של צרכנות נבונה'  /יחידה 1
דגשים לשימוש בכרטיסיות:
 .1מומלץ לקרוא את המחוון לעזרי ההפעלה שבנספח זה ואת הוראות ההפעלה
המופיעים שניהם ביחידה .1
 .2תחילה מומלץ להדפיס ולתלות על הלוח את שלוש קופסאות ההפתעה ואת שלט
המוצר הגלוי .כמו כן ,מומלץ להדפיס ולתלות בכל פעם את המוצר הגלוי המוצע
לכיתה לקנייה.
 .3מומלץ (אך לא חובה) להדפיס את כל יתר הכרטיסיות המצורפות ,הכוללות את
המוצרים הסמויים בקופסאות ההפתעה.
 .4אם מדפיסים את כל הכרטיסיות המצורפות ,יש לשים לב כי בכל סבב בהפעלה נעשה
שימוש רק בסט מוצרים אחד (כל סט כולל  4מוצרים :מוצר גלוי  3 +מוצרים סמויים).
 .5לפניכם תצוגה מומלצת של הדבקת הכרטיסיות על הלוח:

שלט:
המוצר המוצע לקנייה

מומלץ להדביק כאן את
המוצר הגלוי המוצע לקנייה

מומלץ למקם כאן את שלוש קופסאות ההפתעה:
קופסת הפתעה מס' 3
קופסת הפתעה מס' 2
קופסת הפתעה מס' 1
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נספח ( 1עמוד  2מתוך  :)17מכאן יש להדפיס את הכרטיסיות ולגזור:

המוצר המוצע לקנייה
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נספח ( 1עמוד  3מתוך )17

קופסת הפתעה מס' 1
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נספח ( 1עמוד  4מתוך )17

קופסת הפתעה מס' 2
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נספח ( 1עמוד  5מתוך )17

קופסת הפתעה מס' 3
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נספח ( 1עמוד  6מתוך )17

סט  - 1המוצר הגלוי:

סקייטבורד אנקונדה למקצוענים,
מהיר ומקצועי ביותר,
במחיר של  120ש"ח!

סט  - 1המוצרים החבויים:
קופסת הפתעות מספר :1

סקייטבורד פשוט  -מתאים לכל אחד,
במחיר של  30ש"ח
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נספח ( 1עמוד  7מתוך )17

קופסת הפתעות מספר :2

סקייטבורד מקצועי לנסיעה בעיר
במחיר של  80ש"ח

קופסת הפתעות מספר :3

סקייטבורד טורבו  +סט מגינים
הכולל מגני מרפקים וברכיים
מחיר החבילה כולה  350ש"ח.
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נספח ( 1עמוד 8מתוך )17

סט  - 2המוצר הגלוי:

חבילת שוקולד חלב
במחיר של  7ש"ח

סט  - 2המוצרים החבויים:
קופסת הפתעות מספר :1

חטיפי שוקולד איכותי ומשובח בטעמי
קוקוס ופטל במחיר של  10ש"ח ליחידה
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נספח ( 1עמוד  9מתוך )17

קופסת הפתעות מספר :2

כדורי שוקולד איכותיים
במחיר  7ש"ח לכדור שוקולד אחד!

קופסת הפתעות מספר :3

ארטיק שוקו-וניל מצופה במחיר של  12ש"ח
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נספח ( 1עמוד  10מתוך )17

סט  - 3המוצר הגלוי:

תיק איכותי לבית הספר
עם גב שמותאם לילדים.
התיק מכיל כיסים רבים.
במחיר של  150ש"ח

סט  - 3המוצרים החבויים:
קופסת הפתעות מספר :1

תיק בית ספר פשוט במחיר של  45ש"ח
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נספח ( 1עמוד  11מתוך )17

קופסת הפתעות מספר :2

תיק איכותי על גלגלים
לנשיאה קלה לבית הספר
במחיר מבצע של  150ש"ח

קופסת הפתעות מספר :3

תיקי כדורגל ממותגים שונים
במחיר של תיק בית ספר אחד
 150 -ש"ח

34

המועצה הישראלית לצרכנות

ISRAEL CONSUMER COUNCIL

נספח ( 1עמוד  12מתוך )17

סט  - 4המוצר הגלוי:

בובת פו הדוב
מקורית של חברת דיסני
במחיר מצחיק של  99ש"ח!
רק היום ...מהרו לקנות!

סט  - 4המוצרים החבויים:
קופסת הפתעות מספר :1

בובת פו הדוב שמשמיעה קולות צחוק
ואומרת "איזה כיף  -דבש!"
כשלוחצים לה על הבטן
במחיר של  69ש"ח
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נספח ( 1עמוד  13מתוך )17

קופסת הפתעות מספר :2

צמיד של בובת פו הדוב
לתינוקות במחיר של  29ש"ח

קופסת הפתעות מספר :3

בובת פו הדוב
ונעלי בית מחממות
לחורף של פו הדוב
במחיר של  129ש"ח בלבד!
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נספח ( 1עמוד  14מתוך )17

סט  - 5המוצר הגלוי:

נעלי ספורט מקצועיות עם תמיכה רחבה
וסוליית בלימה מקצוענית
במחיר של  400ש"ח

סט  - 5המוצרים החבויים:
קופסת הפתעות מספר :1

נעלי הליכה בסגנון ספורטיבי
עם שרוכים צבעוניים להחלפה
במחיר של  180ש"ח
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נספח ( 1עמוד  15מתוך )17

קופסת הפתעות מספר :2

מגפי הליכה וטיולים במחיר של  180ש"ח

קופסת הפתעות מספר :3

מבצע  - 1+1החבילה המלאה לחורף:
מגפי הליכה  +נעלי ספורט
במחיר של  220ש"ח
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נספח ( 1עמוד  16מתוך )17

סט  - 6המוצר הגלוי:

טאבלט מקצועי בגודל  7אינץ',
מתאים במיוחד למשחקים בזכות
עוצמת רמקולים גבוהה במיוחד,
במחיר של  400ש"ח

סט  - 6המוצרים החבויים:
קופסת הפתעות מספר :1

טאבלט מקצועי בגודל  14אינץ'
מסתובב לכל כיוון ומתחבר לכל מקום,
עם סוללה חזקה
במחיר של  700ש"ח
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נספח ( 1עמוד  15מתוך )17

קופסת הפתעות מספר :2

מכשיר טלפון חכם נייד
 +בונוס של מכשיר טלפון נייד
שמוציא ומקבל שיחות בלבד.
מחיר החבילה  500 -ש"ח

קופסת הפתעות מספר :3

מכשיר טלפון חכם נייד
מחיר הטלפון  650ש"ח
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שיעור מספר  - 2נספחים:
נספח :2
רשימת מוצרי צריכה בסיסיים ומשחקים פופולריים ומחיריהם בשוק
לפעילות 'אימא ,אבא :תקנו לי!'  /יחידה 2
מכאן יש להדפיס את הכרטיסיות ולגזור:

משפחה יקרה,
עליכם לתכנן את הקניות לחודש הקרוב עבור כל בני המשפחה כאשר לרשותכם תקציב של
 1,000ש"ח למשפחה .עליכם לקחת בחשבון קניות של מזון ,ביגוד והיגיינה למשפחה.
לרשותכם מאגר מוצרים והמחירים שלהם:
משחק

כמות

מחיר

סופרגול

מעטפה עם  6קלפים

 5ש"ח

טלוויזיה לחדר

 24אינץ’

 1000ש"ח

ערכת לגו בסיסית

1

 200ש"ח

לגו friends

משטרת החיות

 100ש"ח

פלייסטיישן

משחק טלוויזיה  -קונסולה Sony

 Playstation 4 500GBסוני

 2000ש"ח

טאבלט

 7אינץ’

 400ש"ח

בובת ארנב

1

 30ש"ח

נעלי בוב ספוג

1

 100ש"ח

אופניים

1

 150ש"ח

קורקינט

1

 400ש"ח

פליימוביל

1

 120ש"ח

מחשב

1

 1000ש"ח

ערכת קסמים

1

 150ש"ח

מכונית על שלט

1

 70ש"ח

פיפ”א 2015

1

 250ש"ח

מכונת ארטיק

1

 150ש"ח

דג זהב

1

 5ש"ח

טלסקופ

1

 600ש"ח
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נספח  :2המשך
משחק

כמות

מחיר

מעדן שוקולד עם קצפת

יחידה 1

 4ש"ח

מעדן שוקולד עם קצפת וסוכריות

יחידה 1

 5ש"ח

גבינה לבנה 5%

יחידה 1

 5ש"ח

שוקו בכד

כד של  2ליטרים

 20ש"ח

גבינה צהובה פרוסה  15%שומן

 100גרם

 15ש"ח

מלפפונים

 1ק”ג

 5ש"ח

תפוחי עץ

 1ק”ג

 10ש"ח

בננות

 1ק”ג

 3ש"ח

עגבניות שרי

מארז

 8ש"ח

אצבעות דג מצופות

חבילה 1

 25ש"ח

רצועות עוף מצופות בשומשום

חבילה 1

 40ש"ח

שניצל צ’יפס אמיתי

חבילה 1

 40ש"ח

לחם אחיד פרוס

כיכר 1

 7ש"ח

פיתות  10 -יחידות

חבילה 1

 6ש"ח

לחמניות  5 -יחידות

חבילה 1

 9ש"ח

מיץ פירות הדר

כד של  1ליטר

 20ש"ח

פסטרמה מקסיקנית

 500גרם

 40ש"ח

חומוס

 1ק”ג

 15ש"ח

במבה גדולה

שקית 1

 5ש"ח

תפוצ’יפס קטן

שקית 1

 4ש"ח

שוקולד במילוי קרם חלב

חפיסה 1

 5ש"ח

אצבעות שוקולד עם סוכריות קופצות

חפיסה 1

 10ש"ח

סבונים בריח חלב ודבש

מארז של  4יחידות

 20ש"ח

גרבי ספורט

מארז של  3זוגות גרביים

 20ש”ח
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נספח  2המשך  -שטרות לחלוקה :לכל קבוצה שטר אחד:

שקלים חדשים

שקלים חדשים

שקלים חדשים

שקלים חדשים

שקלים חדשים

שקלים חדשים

שקלים חדשים

שקלים חדשים

שקלים חדשים

שקלים חדשים
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נספח :3
חמש כרטיסיות 'הצרכן היצירתי ביותר'
לפעילות 'הצרכן היצירתי ביותר'  /יחידה 2
" .1במקום לבזבז המון כסף על מפעילה ליום הולדת ,אימא שלי ואני (וגם דודה שלי וסבתא
שלי) מכינות יחד מסיבות יום הולדת לתפארת .המסיבה האחרונה הייתה מסיבת ספא
לבנות (בנות  )8ואת הכול הכנו ממש לבד ...הייתה מסיבה נהדרת ולא בזבזנו הרבה מאוד
כסף".
" .2אני לא קונה משחקים לקונסולת המשחקים שלי ,אני מחליף עם חברים לזמן קצר".
" .3קניתי חליפת מסי בשוק ב 30-שקלים בלבד (בחנות של המותג זה עולה  200שקלים) ועל
הדרך גם הרווחתי תחפושת לפורים".
" .4הכנתי תחפושת מחומרים ממוחזרים ואפילו זכיתי בתחרות תחפושות".
" .5את המשחקים שאני כבר לא אוהב אני מחליף עם חברים ,וכך בכל פעם יש לי משחקים
חדשים".
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שיעור מספר  - 3נספחים:
נספח :4
חומר עזר למורה  -חלקים מעיקרי החוק להגנת הצרכן
לטובת ידע כללי בנושא החוק להגנת הצרכן  /יחידה 3
רקע:
המועצה הישראלית לצרכנות מאמינה כי צרכנות נבונה מבוססת על היכרות עם זכויות צרכניות
ומימושן .נספח זה מתמקד בסוגיות ובזכויות הצרכניות שנוטות להעסיק צרכנים רבים באופן
מיוחד והוא מתאים כעזר למורה לפעילות ההסברה שנכתבה בחוברת זו לכיתות ג' .עם זאת,
נציין שהמידע המוצג הוא רק קצה הקרחון של עולם התוכן של זכויות הצרכן ,שמכיל בתוכו מגוון
גדול של תקנות ,היבטים וסוגיות .להעמקת ידיעותיך בתחום ,נזמין אותך לבקר באתר המועצה
הישראלית לצרכנות בכתובת/http://www.consumers.org.il :
החוק להגנת הצרכן:
החוק נחקק בישראל בשנת  1981ונועד להגן על זכויות הצרכנים מתוך הבנת המחוקק כי לצרכן
דרושות הגנות מיוחדות ,מעבר לאלו שבחקיקה הכללית .החוק קובע שלבעלי עסקים אסור
להטעות ולנצל צרכנים ,ובתי עסק העוברים על החוק צפויים לעונש .הצרכן מוגדר כמי שקונה
נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי ,ביתי או משפחתי ,בעוד
שהעוסק מוגדר כמי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק ,כולל יצרן .אם כן ,החוק אינו מתייחס
לעסקאות שבין עוסקים לבין עצמם או בין צרכנים לבין עצמם .יש לציין שהחוק חל על כל עסקת
מכר כלשהי או שירות בכל ענפי המשק ,למעט שני תחומים ,תחום הבנקאות ותחום הביטוח,
לגביהם קיימים חוקים נפרדים.
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דוגמאות לנושאים הנידונים בחוק להגנת הצרכן:
איסור הטעיית צרכנים  -החוק אוסר על העוסקים להטעות צרכנים בכל דרך שהיא בנושאים
שמוגדרים כמהותיים לעסקה .העוסק מחויב לספק מידע לצרכן על הטיב ,על המהות ,על הכמות
והסוג של המוצר או השירות ,על המידה ,על המשקל ,על הצורה והמרכיבים של המוצר ,על מועד
האספקה או על מועד מתן השירות ועוד .איסור ההטעיה חל גם על אופן הצגת המוצר על גבי
אריזות או בפרסומות מסוגים שונים.
איסור ניצול צרכנים  -החוק אוסר במפורש על ניצול חולשה שכלית או גופנית של צרכן לצורך
סגירת עסקה .כמו כן ,אסור לנצל את אי-ידיעת השפה שבה נעשית העסקה .עוד קובע החוק כי
אסור לנצל מצוקה או בורות של צרכנים או לנסות להשפיע על הצרכן בצורה בלתי הוגנת כדי
לבצע עסקה.
מבצעים (מכירה מיוחדת)  -המבצע ,לפי הגדרת החוק ,חייב להציע לפחות חלק מהמוצרים או
מהשירותים של העסק במחירים מוזלים לתקופה מסוימת ,שלא בדרך מתן הנחה לצרכן .בנוסף,
החוק קובע כי כאשר עסק מודיע על מבצע ,הוא חייב להבהיר אילו מוצרים או שירותים כלולים
בו (ואילו לא) ולהבהיר אם יש בהם פגם כלשהו ומהו .את המוצרים הכלולים במבצע יש להציג
בנפרד או לסמנם סימון מיוחד כדי לייחדם מן המוצרים האחרים ולמנוע הטעיות .חובה נוספת
של העסק בהקשר זה היא ציון מחירי המוצרים או השירותים לפני המכירה המיוחדת (מבצע) ואת
שיעור ההנחה או המחיר לאחר ההנחה.
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גודל אותיות  -החוק מסדיר את אופן הצגת האותיות הקטנות בפרסומות ובמודעות .תקנות אלו
נדרשו כדי להתמודד עם התנהלות פסולה של המפרסמים שהשתרשה בישראל ,ולפיה באותיות
הגדולות בפרסומות מופיע החלק המפתה בהצעה ,ובאותיות הקטנות מופיעים סייגים המשנים
את ההצעה שינוי משמעותי .על פי התקנות ,גודל האותיות הקטנות ביותר בפרסומות או בכל
מידע הנמסר לצרכן יוכל להיות קטן מקסימום ב 30%-מגודל האותיות הגדולות ביותר בפרסומת,
ובכל מקרה גודל האותיות לא יהיה קטן מ 2-מ"מ .עוד נקבע כי הכיתוב באותיות הקטנות לא יופיע
באלכסון או בהיפוך לתוכן המידע או הפרסומת .התקנות תקפות הן במדיה הדיגיטלית והן במדיה
המודפסת.
סימון מוצרים  -על העוסק להציג על גבי המוצר את מחירו המלא בשקלים כולל כל התוספות:
מע"מ ,עלויות קירור המוצר ,פיקדון וכדומה .המחיר צריך להיות נראה לעין ובספרות ברורות
וקריאות .במקרה שהמחיר בקופה גבוה מהמחיר על גבי המוצר ,המחיר המחייב הוא המחיר
שהוצג על גבי המוצר.
אחריות ושירות לאחר מכירה  -על פי תקנות הגנת הצרכן ,בקניית מוצרי חשמל ,אלקטרוניקה
וגז חדשים (לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים) שמחירם גבוה מ 150-ש"ח ,זכאי הצרכן
לאחריות על המוצר למשך שנה מיום הרכישה .אם היצרן התנה את מתן האחריות בהתקנת
המוצר על ידי היצרן או חברת שירות מטעמו ,האחריות תחל מיום ההתקנה או ההדרכה.
כאמור ,למידע נוסף בדבר תקנות וסוגיות נוספות המפורטות בחוק (לדוגמה :תעודת אחריות
ומדבקת אחריות ,תקנות בנושא עסקת רוכלות ,עסקת מכר מרחוק ותנאי ביטול עסקאות) ניתן
לפנות לאתר המועצה הישראלית לצרכנות.
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נספח 5א' :למורים
דוגמאות לשאלות רלוונטיות המבטאות צרכנות נבונה לפני הקנייה
לתחרות 'אז מה שואלים לפני שקונים?'  /יחידה 3

שאלות כלליות שרלוונטיות לכל המוצרים:
•
•
•
•

האם המוצר מתאים לי ולרצונותיי/להעדפותיי?
האם המוצר מתאים לצרכים שלי?
האם מחיר המוצר משתלם?
האם מחיר המוצר מתאים לתקציב שברשותי או לתקציב שהקצו לי?

שאלות ספציפיות לגבי המוצרים שיש לחלק ככרטיסיות עבודה לתלמידים:
(המוצרים ככרטיסיות עבודה מופיעים בנספח 5ב')
סקייטבורד:
• האם הסקייטבורד מתאים לרכיבה על הכביש או רק לנסיעה בפארק על משטח ישר?
• האם יהיה לי היכן לרכוב עם הסקייטבורד החדש שארכוש?
• האם מחיר הסקייטבורד כולל שירות תיקונים אם משהו מתקלקל?
• האם מחיר הסקייטבורד כולל אביזרים נלווים כגון מנוע ,בטרייה נטענת ,מגני ברכיים ,כפפות
רכיבה וכדומה ,או שאצטרך לרכוש את אלו בנפרד בתוספת סכום נוסף?
• ועוד...
תיק בית ספר:
• האם צורת התיק וצבעו לטעמי?
• כמה תאים יש בתיק שברצוני לרכוש?
• האם התיק גדול מספיק לצרכיי ,לכמות המחברות והספרים שעליי לקחת לבית הספר בכל
יום?
• האם התיק כולל כיסים לחפצים קטנים (מפתחות של הבית ,כסף קטן ,קלמר וכדומה)?
• האם יש בתיק כמה רוכסנים להקלה על פתיחת התאים ולעמידות גבוהה יותר (אם רוכסן אחד
נהרס ,ניתן להשתמש ברוכסן אחר)?
• האם יש בתיק מקום ייעודי (מיוחד) לבקבוקי מים?
• האם התיק אורטופדי (מחלק בצורה שווה את העומס על הגב)?
• האם יש לתיק גלגלים וידית נשיאה? אם כן ,הדבר יקל על נשיאתו .זה חשוב במיוחד אם
עליי לשאת בו משקל רב או שעליי לשאת אותו במשך זמן רב בכל יום בדרך לבית הספר או
בחזרה ממנו.
• ועוד...
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מחשב:
• האם מחיר המחשב כולל את ההתקנים הרגילים או התקנים נוספים? מהם?
• האם המחיר כולל רק את המחשב עצמו או גם את האביזרים הנלווים ההכרחיים ,כגון מסך,
מקלדת ,עכבר ,רמקולים ,מצלמת אינטרנט (וכדומה)?
• אם אני משתמש בתוכנות מתקדמות המצריכות רזולוציה גבוהה או רמת זיכרון גבוהה ,האם
המחשב החדש יוכל לתמוך בהן?
• האם יש אחריות על המחשב? אם כן ,למשך כמה זמן?
• האם האחריות כוללת שירות תיקונים וחלפים במידת הצורך?
• ועוד...
טאבלט:
• האם המחיר עומד בתקציב שלי?
• האם המכשיר לטעמי (מבחינת גודל ,צורה ,צבע)?
• האם המכשיר מתאים לצרכיי (בדגש על גודל מסך ,משחקים ,צפייה בסרטונים בזמן נסיעה
ברכב)?
• ועוד...
כלב או חתול (אמיתיים):
• האם אני אוהבת כלבים או חתולים או כל חיה אחרת שברצוני לאמץ?
• האם ההורים מרשים לי להכניס הביתה בעל חיים ,על כל המשמעויות הנגזרות מכך (מרחב
מחיה ,ניקיון ,עלות כספית של מזון ,רגישות או אלרגיה לבעל חיים מצד בני הבית)?
• האם יש לי או להוריי זמן לטפל בבעל החיים כהלכה (לדאוג לו למזון ולשתייה ,להוציא אותו
לסיבוב בחוץ ,לשחק איתו)?
• האם ברור לי שבעל החיים הוא לא עוד צעצוע דומם ושיהיה עליי להתייחס אליו בהתאם ,עם
כל האחריות הנלווית לכך?
• האם שקלתי לאמץ חתול או כלב עזוב במקום לרכוש בעל חיים?
• האם ההורים מודעים לנטל הכספי שבטיפול ואחזקת בעל חיים (הכולל חיסונים ,בדיקות
וטיפולים בראשית הדרך ומעת לעת במקרה הצורך)?
• ועוד...
מכשיר וקונסולת משחקים:
• מהו גודל הזיכרון של המכשיר? (קריטי לגבי כמות המשחקים או הסרטים שברצוני להוריד
ולשמור ולשחק בהם).
• האם המכשיר חזק ועמיד (יש מכשירים שמתחממים יותר מדי ונהרסים)?
• האם מקבלים גם משחקים עם המכשיר או שיש לקנות אותם בנפרד (ההורים צריכים להיות
מודעים למחיר של כל משחק לסוני  -כ 200-ש"ח לקונסולה)?
• ועוד...
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מכונת ארטיק:
• האם אני אוהבת ארטיקים וצורכת אותם בתדירות גבוהה כל כך שכדאי לי לרכוש מכונת
ארטיקים?
• האם המכונה מאפשרת הכנת קרטיב אחד בלבד או שאפשר להכין כמה ארטיקים במקביל?
• כמה זמן דרוש למכונה לפעול עד שהארטיק מוכן?
• האם המכונה מאפשרת הכנסת פירות וקישוטים לתוך המכל המיועד להקפאה או שניתן
להכניס רק נוזל (כמו סירופ ויטמינצ'יק)?
• ועוד...
נעלי ספורט:
• האם נעלי הספורט נוחות בעיניי?
• האם הן יפות בעיניי?
• האם הן מתאימות לצרכיי (להליכה ,לריצה ,לספורט מקצועי אחר שאני עושה בחוג מסוים)?
• האם הן אורתופדיות ועם בולמי זעזועים ,בייחוד אם אני רגיש/ה בעניין זה?
• ועוד...
חוג שמצריך לבוש או עזרים מיוחדים
(כגון חוג קרמיקה ,ציור או התעמלות אומנותית  -לבחור חוג אחד):
• האם אני אוהבת את הפעילות שמתבצעת במסגרת החוג?
• האם החוג מציע שיעור ניסיון כדי שאוכל לבחון את הפעילות ואת הקבוצה לפני שאתחייב?
• האם יש התחייבות? האם התשלום מראש לכל השנה או שאוכל לפרוש כשארצה ולקבל
חזרה את כספי אם לא מימשתי את ההשתתפות המלאה בחוג?
• באילו ימים ושעות החוג? האם החוג מתקיים פעם בשבוע או יותר?
• האם יש לי זמן ללכת לחוג (כשלוקחים בחשבון את העומס משיעורי הבית ומפעילויות אחרות
לאחר שעות בית ספר)?
• האם יש לי איך להגיע לחוג ולחזור ממנו הביתה (מבחינת הסעה ,קרבה למקום המגורים)?
• האם יהיה עליי לרכוש אביזרים או ציוד נלווה לחוג שאינו כלול במחיר ההשתתפות בפעילות
(לדוגמה :בגד גוף ,חליפת ספורט ,כדורים ,חומרי יצירה וכדומה)?
• ועוד...
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נספח 5ב' :לתלמידים
מוצרים לדוגמה שלגביהם יש לחבר כמה שיותר שאלות של צרכנות נבונה לפני הקנייה
לתחרות 'אז מה שואלים לפני שקונים?'  /יחידה 3
מכאן יש להדפיס את הכרטיסיות ולגזור:

סקייטבורד

תיק בית ספר

מחשב

טאבלט

כלב או חתול
(אמיתיים)

מכשיר
וקונוסלת
משחקים

מכונת ארטיק

נעלי ספורט

51

חוג קרמיקה/
ציור/
התעמלות
אומנותית

