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חיים צרכנות
פירוט השיעורים

מספר ושם השיעור
עולם הצריכה

מושפעים ומשפיעים

האחריות שלנו

מטרות עיקריות

פעילות עיקרית

התלמידים יבינו שאנחנו צרכנים
בכל שעות היממה.
חשיבה רפלקטיבית :איזה סוג
צרכן אני?

כמה עולה לחיות בעולם
המודרני?
פעילות משעשעת שבודקת את
העולם שלנו כיום ,מול העולם
הקדום.
איזה סוג צרכנ/ית אני? פעילות
מיפוי עצמית.

התלמידים ייחשפו למידת
השפעת הפרסומות עליהם.
התלמידים יכירו חשיבה
פרסומאית וילמדו על מרכיבי
הפרסומת ומטרותיה.
התלמידים יְפתחו מודעות לעולם
המותגים ולהשפעתו הגדולה.

“כמה קל להיות מאושר”  -דיון
בנושא ההבטחה שבפרסום.
בניית פרסומת ממרכיבים נתונים.
סיפור של צרכנות  -פעילות
בשילוב היכרות עם מותגים.

התלמידים יפנימו את הצורך
בלקיחת אחריות על כמות
הרכישות וסוג הרכישות שלהם.
התלמידים יכירו את חוק
הגנת הצרכן ויזהו אותו ככלי
להתנהלות צרכנית נבונה.

משחק “מדברים צרכנות” -
פעילות תחרותית בין תלמידי
הכיתה.

למורה:
• אנו ממליצים להעביר את שיעורי המערך בלווית המצגת המיועדת לכך.
• לכל שיעור יש את השקופיות המיועדות לו .ההפנייה לשקופיות המתאימות נמצאת תחת
הכותרת – עזרים בכל אחת מן הפעילות.
• אם אין אפשרות ללוות את השיעור במצגת ,תוכלו למצוא דפי עזר להצגה בנספחים בסוף
החוברת.
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חיים צרכנות
רציונל
מחקרים מראים שילדים ובני נוער הם אחוז נכבד מהאוכלוסייה הצרכנית בישראל,
והם כוח צרכני משפיע ומושפע הן מבחינה אישית (לחץ חברתי ,מותגים ,קושי בדחיית
סיפוקים) והן מבחינה משפחתית.
חינוך לצרכנות נבונה הוא ערוץ ייחודי להכשרת בני הדור הצעיר להשתלבותם בחיים
המודרניים בחברה דמוקרטית כאזרחים וכצרכנים שיש להם חופש בחירה .אחד היעדים
החשובים של המועצה הישראלית לצרכנות הוא להקנות לדור הצעיר התנהגות צרכנית
נבונה ,אחראית וביקורתית ולטפח אותה .הצרכנות היא חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום של
הצעירים ,ולכן העיסוק בסוגיות צרכניות משמעותי ורלוונטי לכל אחד ואחת מהם.

יעדי התכנית
מודעות למלוא רוחב היריעה של עולם הצרכנות
תכנית זו שמה דגש על "שקיפותה" של הצרכנות במקרים רבים .בעיני אנשים רבים
הצרכנות היא פעילות אקטיבית של רכישת מוצר :קניית חולצה בחנות בגדים ,הרשמה
לקורס או לחוג וכיוצא באלו .אבל הצרכנות רחבה יותר ,ולמעשה היא נמצאת כיום בכל
נדבך בחיינו .כאשר אנו שותים את הקפה בביתנו ,כאשר אנו מתרחצים וכאשר אנו
נוסעים באוטובוס .כמעט כל פעולה שלנו כרוכה בתשלום ואנו צרכנים ללא הפסקה.
המודעות לכך היא אחד הצעדים הראשונים בדרך לצרכנות נבונה.
חשיפה להשפעות הקיימות על צרכנים  -עולם השיווק
הצרכנות נתפסת כפעילות רצונית הנעשית מבחירה ומרצון חופשי של הצרכן .גם אם
תפיסה זו נכונה בחלקה ,הרי שבעולם הפרסום וקידום המכירות אנו חשופים לכוחות רבים
הפועלים עלינו ,לעתים ללא ידיעתנו .כוחות אלו משפיעים רבות על ההחלטות הצרכניות
שאנו מקבלים .ברצוננו להפוך את התלמידים למודעים להשפעות אלו.
זכויות הצרכן  -היכרות על קצה המזלג עם סוגיות בחוק הגנת הצרכן
האמצעי לצרכנות נבונה יותר הוא היכרות עם עולם הצרכנות ,עם העוולות הפוגעות בנו
כצרכנים ועם החוקים שנחקקו כדי להגן עלינו כצרכנים.
לעולם הצרכנות יש זיקה רבה מאוד לחוק .במדינות מתוקנות ,קיימים חוקים ותקנות
שתוקנו לטובת הצרכנים .המודעות לקיומו של החוק והיכרות עם נושאים בחוק הרלוונטיים
לחיי היום-יום ,מאפשרים לנו ,הצרכנים ,לפעול בצורה מושכלת יותר בכל תחומי הצרכנות.
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שיעור מספר  - 1עולם הצריכה
מטרות:
 התלמידים ייחשפו לנושא הצרכנות ,למורכבותו ולהשפעותיו על חיינו.
 התלמידים יבינו כי הם נמצאים כל הזמן במצבים צרכניים שהם נדרשים או יידרשו בעתיד
להתמודד עמם.

חלק א’  -משחק פתיחה  -יום

בחיים (כ 15-דקות)

למורה :מטרתו של משחק זה היא להדגיש עד כמה עולם הצרכנות קיים בכל צעד ושעל
בחיים המודרניים .הצעירים ,שנולדו לתוך עולם זה ,אינם מודעים תמיד למחיר שיש לחיים
המודרניים ,לטכנולוגיה ,להשכלה ,לתקשורת ,לתחבורה ,לאוכל ולאלפי פרטים נוספים בחיינו.
כדי להמחיש זאת ,מתאר המשחק יום בחייהן של שתי דמויות :דמות אחת שייכת לזמן שבו אנו
חיים כיום; הדמות השנייה שייכת לחברה קדומה יותר ,לעולם שבו אנשים שתו מים מנחלים,
צדו חיות לאכילה ,ואפו לחם בעצמם.
התלמידים מקשיבים בכל פעם לשני משפטים המוקראים על ידי שני מתנדבים  -משפט
שאומר האדם שחי בתקופה קדומה ,ומשפט שאומר האדם שחי בימינו.

עזרים
	•טבלת תשובות לתלמידים (עמוד )7
ניתן לצלם לתלמידים את הטבלה בנספח בבעמוד ( 27לא חובה)
ניתן להעתיק את הטבלה הריקה על גבי הלוח ולבקש מן התלמידים להעתיק אל המחברות.

מהלך הפעילות
אומרים לתלמידים :במשחק זה שתי דמויות המתארות מצבים ביום בחייהן( .אין להסביר כי
מדובר בחברה קדומה מול חברה מודרנית  -דבר זה יתברר בהמשך)
בכל שלב תשמעו שני משפטים ,משפט אחד מכל מתנדב.
אתם ,תלמידי הכיתה ,צריכים לבחור את המשפטים שמתארים את המצבים שהייתם מעדיפים
להיות בהם.
הבחירה נעשית על גבי הדף שיש בידכם .בדף יש שורה אחת לדוגמה ,כדי שנבין כיצד
מתקדם המשחק.
לדוגמה:
מתנדב א' קורא :היום הלכתי לים ונהניתי מהשמש והגלים.
מתנדב ב' קורא :היום הפסדתי  1,000שקלים.
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לאחר הקראת שני המשפטים ,אתם צריכים להחליט באיזה מצב הייתם מעדיפים להיות,
ולסמן וי בטור המועדף עליכם.
חשוב לדעת :בכל שני משפטים יש משפט אחד שעולה כסף .המשפט הזה נמצא לעתים
אצל מקריא א' ולעתים אצל מקריא ב' .רק בסוף המשחק יתברר כמה כסף עליכם
לשלם .הכסף כמובן אינו אמיתי.
אתם מקבלים  80שקלים וירטואליים כדי לשלם על המשפטים שיש להם עלות כספית,
אולם אינכם יודעים מראש איזה משפט יעלה לכם ואיזה לא .על כל משפט שעולה כסף
יש לשלם  10שקלים.
רק בסוף המשחק תוכלו לחשב כמה כסף נותר לכם ולהבין מה עומד מאחורי התשלום.
מספר
המשפט

א’

ב’

דוגמה

היום הלכתי לים ונהניתי
מהשמש ומהגלים

היום הפסדתי  1,000שקלים

1

קמתי בבוקר עם זריחת השמש.

קמתי בבוקר כשהשעון בטלפון הנייד
העיר אותי.

2

היה קר מאוד ,לכן חטבתי עצים
להכניס לתנור החימום.

הדלקתי את האור והפעלתי את
הקומקום.

3

נכנסתי למקלחת לצחצח שיניים
ולהתקלח.

הלכתי לנהר והבאתי מים לשתייה
ולניקיון.

4

יצאתי החוצה כדי לחלוב את הפרה פתחתי את המקרר ,הוצאתי חלב,
ולאסוף קצת ביצים  -כדי שיהיה לי הכנתי לי קפה בכוס זכוכית ואכלתי
קורנפלקס.
מה לאכול בארוחת הבוקר.

5

התרחצתי והסתרקתי מול המראה,
לקחתי מהארון בגדים נקיים
והתלבשתי.

כיבסתי את המעיל שלי במי הנהר
שליד ביתי.

6

הייתי צריך ללכת להעביר הודעה
לשכן .אבי שלח אותי עם מכתב
לתת לו.

יצאתי לבית הספר עם הטלפון הנייד
שלי ,קיבלתי ושלחתי הודעות בדרך.

7

לא היה לי כוח ללכת ברגל ,ולכן
לקחתי אוטובוס.

רציתי להגיע הביתה לפני שמחשיך
ולא יהיה אור בכלל ,לכן רצתי כל
הדרך חזרה.

8

הייתי רעב מאוד ולכן חיכיתי שאמי בדרך לבית הספר קניתי לי סנדוויץ’
תחזור מטחנת הקמח ותכין לי לחם .ושתייה כדי שיהיה לי מה לאכול
בהפסקה.
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מספר

המשפט

טור ב’

טור א’

דוגמה
1
2
3
4
5
6
7
8

לאחר המשחק אומרים לתלמידים אילו משפטים עלו להם כסף ( 10שקלים כל אחד).
המשפטים שעלו כסף:
 - 1ב'
 - 2ב'
 - 3א'
 - 4ב'
 - 5א'
 - 6ב'
 - 7א'
 - 8ב'
מקריאים את המשפטים שעלו כסף .מי שבחר את המשפטים הללו מסמן שהוא צריך
"לשלם" עליהם .כל תלמיד מחשב לעצמו כמה כסף הוא הוציא.

7

המועצה הישראלית לצרכנות

ISRAEL CONSUMER COUNCIL

שיחת סיכום למשחק
מה מבדיל את המשפטים שעלו כסף מן המשפטים האחרים?
דגשים לשיחה:
 המשפטים שעולים כסף מתארים מצבים מן החיים המודרניים .בחיים המודרניים אנו
צרכנים כל הזמן.
 במקרים רבים בחיים איננו מודעים לעובדה שאנו משלמים כסף על פעולות יומיומיות
פשוטות .כאשר אנחנו מכינים לעצמנו קפה מקומקום ,אנו משלמים על חשמל ,על
מים ועל מצרכים (קפה ,סוכר ,חלב) .כדי שנוכל ללכת לרופא ,אנו זקוקים לביטוח
רפואי שעולה כסף .אנו משלמים על נסיעה באוטובוס ,על השכלה ,על האוכל ועל עוד
שורה ארוכה של מוצרים ושירותים.
נשאל את התלמידים :מה מבדיל את המשפטים שעלו כסף מן המשפטים האחרים?
המשפטים שעלו כסף מתארים חיים של הצרכן המודרני ,כפי שאנו חיים כיום.
בחיים המודרניים אנו צרכנים כל הזמן.
כל דבר שאנו עושים בעולם המודרני כרוך בהוצאה כספית .לעיתים אנו כלל לא מודעים
לכך .כאשר אנו מכינים לעצמנו כוס קפה אנו משלמים על החשמל ,המים ,החלב ,הקירור
וכן הלאה.
רובנו לא אוהבים להוציא כסף ויודעים שכדאי לחסוך .מה גורם לנו בכל זאת לבחור
בחיים בעלי הוצאות גבוהות?
נוחות ,חיים בטוחים יותר ,זמן פנוי להנאות ובילוי ,עולם בו אין עבודה קשה
מה הם החסרונות של חיים אלו ,לדעתכם?
לעיתים “הקלות” שבה אנו משתמשים בכסף ,גורם לנו להוצאות שהן מעבר ליכולותינו.
כמו כן ,החיים בחברה המערבית באים במקרים רבים על חשבון אנשים אחרים ,בחברות
עניות יותר ,אשר מנוצלים כעובדים בעבודה זולה.
בשיעורים אלו ננסה להכיר את עולם הצרכנות שבו
אנו חיים ,להיות מודעים למקומות שבהם אנו עלולים
“ליפול” למלכודות צרכניות ,ולהכיר את הכלים
שעומדים לרשותנו ,כצרכנים ,כדי להגן על עצמנו
ולהיות צרכנים נבונים יותר.

8

המועצה הישראלית לצרכנות

ISRAEL CONSUMER COUNCIL

חלק ב :סלפי צרכני  -אני צריךאני רוצה
בחלק הקודם גילינו עד כמה החיים שלנו הם חיים של צריכה .בחלק הזה ננסה לגלות
איזה סוג של צרכנים אנו.

למורה:
פעילות זו באה להדגיש כי כשחיים בעולם צרכני כמו שלנו ,יש צורך לתת את הדעת
על ההתנהגות הצרכנית שלנו .האם אנו צרכנים נבונים? האם אנו נוהגים בשיקול דעת
לפני כל קנייה?
את השאלה הזו נבחן על שני צירים:
ציר ה" :X-צריך  -רוצה" .בציר זה נבחן אם הקניות נובעות מצורך אמיתי או ממניעים
אחרים (כמו אהבה לקנייה עצמה ,אספנות או לחץ חברתי).
ציר ה :Y-צרכנות נבונה מול צרכנות בלתי מודעת .נבדוק את טיב הקנייה עצמה  -האם
השווינו מחירים? האם בדקנו את המוצר? האם עשינו התאמה מספקת בין המוצר לבין
הצורך שלנו?
פעילות הסלפי הצרכני היא פעילות רפלקטיבית לתלמידים ,שבה כל אחד בודק את
עצמו בראי הצרכנות.
חשוב להדגיש כי אין פה שום אלמנט של ביקורת .התלמידים ממקמים את עצמם בעולם
הצרכנות ,והתוצאות של הסלפי הצרכני נועדו להם בלבד .הם משתפים בכך רק מרצונם
הטוב.
למורה :יש תלמידים שמוציאים הרבה כסף על צריכה ,ויש אחרים שיש להם קושי
להוציא כסף .יש לשים לב לכך ולהיות רגישים בדיון המסכם.

עזרים:
	•במצגת :שקופיות 2,3,4,5 -
	•נספח סלפי צרכני – עמוד 28
	•נספח – סלפי צרכני – דף לתלמיד עמוד 29
ניתן לצלם לתלמידים (לא חובה)

מהלך הפעילות:
 .1כל תלמיד יבחר  10מוצרים/שירותים שרכש לעצמו לאחרונה או שנרכשו עבורו:
בגדים ,נעליים ,גאדג'טים ,מוצרי אלקטרוניקה ,ספרים ,אביזרי ספורט ,נופש ,תכשיטים,
מוצרי טיפוח ,שיעורים פרטיים ,חוגים ,פעילויות ,טיולים וכו' (לא מוצרי מזון).
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 .2לאחר הבחירה כל תלמיד ימקם כל אחד מהמוצרים על הרצף של "צריך" ו"רוצה":
באיזו מידה הייתי צריך את הרכישה הזו? באיזו מידה היא נקנתה מתוך רצון בלבד?
דוגמה:
)
ציר ה( X-במצגת שקופית 2

צריך

רוצה

אופניים
חשמליים

אוזניות
חדשות
לסמארטפון

טאבלט

דיסק חדש

שיעור פרטי נעלי ספורט
במתמטיקה

)

ציר ה( Y-במצגת שקופית 3
קבלת החלטות בקנייה -
קנייה מתוכננת מול קנייה בלתי מתוכננת
בשלב זה ננסה לברר עם התלמידים אם הוכנסו שיקולים צרכניים לקנייה כגון השוואת
מחירים ,איכות המוצר ,איכות בית העסק ,שירות לאחר מכירה וכדומה ,או שנעשתה
החלטה מהירה ואולי אף פזיזה.
תחילה נברר עם התלמידים אילו פעולות עושים כשמגיעים לקנות מוצר כלשהו.
 בדיקת איכות המוצר.
 השוואת מחירים.
 בירור מבצעים וכדאיותם.
 בדיקת אמינות ושירות בית העסק המוכר.
 בדיקת התנאים לביטול עסקה.
 בירור עם קונים נוספים לגבי החנות.
לאחר בירור זה ,המורה יקרין את שקופית  3במצגת ויבקש מן הילדים להעתיק את הגרף
למחברת ולמקם עליו את קניותיהם לפי שני המשתנים שנבדקו.
אפשר גם לצלם את הנספח – סלפי צרכני – דף לתלמיד ולחלקו לתלמידים( .לא חובה)
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קנייה
בלתי מתוכננת

רציתי מאוד  -לא כל כך צריך
 -קניתי מהר בלי לבדוק

צריך מאוד  -לא נעשו בדיקות

צריך מאוד  -עשיתי בדיקות
והשוואות

רציתי מאוד  -לא כל כך צריך
 -בדקתי והשוויתי

קנייה
צריך
מתוכננת

רוצה

קנייה
בלתי מתוכננת

אוזניות חדשות
לסמארטפון
בילוי בבאולינג

נעלי ספורט
בושם

דיסק חדש
ג'ינס חדש

אופניים חשמליים

שיעור פרטי
במתימטיקה
קנייה
צריך
מתוכננת

רוצה

11

המועצה הישראלית לצרכנות

ISRAEL CONSUMER COUNCIL

	•כל תלמיד ימקם כל אחד מן המוצרים הללו על שני הצירים.
	•כל תלמיד יבדוק באיזה אזור נמצאות רוב הנקודות שהוא סימן.
	•המקום שבו נמצאות רוב הנקודות הוא המקום המתאר איזה סוג צרכן הוא.
	•לאחר שכל התלמידים ימקמו את המוצרים המורה יחשוף בפניהם את
במצגת ויסביר את המשמעות של כל ריבוע.
שקופית 5
למורה :רצוי להתייחס לדברים בהומור ולסייג את התוצאות .המטרה אינה שיפוט אלא
העלאת מודעות בלבד.

בוודאי ישמח אתכם לדעת שאתם החלום
אתם יודעים לבחור את קניותיכם
של כל בית עסק .קל למכור לכם ,אתם ומשתדלים שלא להוציא הוצאות מיותרות
ממהרים לקנות ורק לאחר הקנייה אתם
מה שחסר לכם זו בדיקה והשוואה כדי
יודעים אם היא הייתה כדאית.
שלא ליפול בפח עם מוצרים מקולקלים
או שירות לא מוצלח.
טיפ :אולי קצת פחות לרוץ עם הקניות...

טיפ :לפני שקונים חושבים ובודקים

אתם צרכנים נבונים .הבדיקה שלכם
נעשית לאחר בדיקה והשוואה .שלטי
“מבצע” ו”מחיר מיוחד” אינם פועלים
עליכם ,אולם כדאי לבדוק כמה הוצאות
מיותרות אתם מוציאים.

אתם צרכנים מושלמים! קונים רק לפי
הצורך ובודקים כל קנייה בקפידה.
המשיכו כך.
טיפ :אולי כדאי להשתחרר קצת...

טיפ :עבדו עם חשבון הוצאות חודשי
שאלו את התלמידים:
 באיזה ריבוע אתם נמצאים?
 האם אתם מסכימים עם המקום שלכם?
 האם נוח לכם עם המיקום הזה? הייתם רוצים להיות במקום אחר?
 איך הופכים להיות צרכנים נבונים יותר?
הרגלי קנייה לקויים של צרכנים עלולים לעודד עסקים לעבוד ב"שיטת מצליח" -
שיטה שבה הגדלת הרווחים באה על חשבון איכות המוצרים ,מחירים הוגנים לצרכנים,
מתן שירות לאחר מכירה ועוד.
כדי שנקבל שירות הולם ,מוצרים איכותיים ומחירים הוגנים ,עלינו להיות צרכנים נבונים
ולהקפיד לבדוק ,להשוות וללכת רק למקומות שבהם העסק הוא הוגן ומכבד.
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סיכום 5( :דקות)
בתחילה נבקש מתלמידים להציג את הסלפי הצרכני שלהם (רק ממי שמעוניין) .נשאל:
באיזה ריבוע אתם ממוקמים? מה אתם חושבים על כך? לאחר מכן נסכם:
בשיעור זה גילינו עד כמה הצריכה היא חלק בלתי נפרד מחיינו :כל דבר שאנו עושים,
החל מן הדברים הבסיסיים ביותר כמו אכילה ושתייה ,דרך ביגוד והשכלה ,וכלה בטיולים
 את הכול אנו קונים.כמו כן ,גילינו כי כצרכנים אנו יכולים להפעיל שיקולים מסוימים ולא להתפתות לכל מה
שמוצע לנו בחוץ.

שיעור מספר  - 2מושפעים ומשפיעים

למורה
מטרתה של פעילות זו היא פיתוח חשיבה ביקורתית והפנמת חשיבותה של אחריות אישית
להתנהלות צרכנית הוגנת.

מטרות:
.1
.2
.3
.4

התלמידים ייחשפו להשפעות הגלויות והסמויות של עולם הפרסום על קבלת ההחלטות
ברכישה.
התלמידים יבינו את חשיבותה של חשיבה ביקורתית בבחינת מידע צרכני.
התלמידים ירכשו כלים לבחינה ביקורתית של מבצעים ,פרסומים ופרסומות.
התלמידים יבינו את מנגנון הפעולה הפרסומי ואת השפעתו עלינו.

חלק א  -תמונת פרסומת

(כ 5-דקות)

עזרים:
	•במצגת – שקופית 6
	•נספח  -תמונת פרסומת עמוד 30

חושפים בפני התלמידים את שקופית
מספר  6במצגת.
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תמונה זו מופיעה בגודל ענק על קירות של כמה קניונים .היא מפרסמת את הקניון עצמו
(ולא נעליים או כל מוצר אחר).
	•תחילה ננסה להבין :מה לדעתכם המסר בפרסומת?
	•איך ,לפי הפרסומת הזאת ,נהפוך בקלות למאושרים?
	•פרסומות הן בעלות מטרה אחת מסוימת :לגרום לנו לקנות.
	•אם כן ,מדוע לא כתוב בפרסומת " -בואו וקנו" או "קנו הרבה" או משפטים מסוג זה?
	•הפרסומות הן עולם מתוחכם המציג ערכים חברתיים חיוביים (אושר ,יוקרה ,שמחה ,זוגיות
ועוד) ומקשר אותם לקניית מוצר מסוים או לקניות בכלל (כמו במקרה הזה).
	•שימו לב ,בפרסומת הזאת אין שום מילה על קניות .אך למרות זאת ברור לכולנו שיש כאן
הזמנה לקנייה וקישור שלה לאושר.

חלק ב’ -בנעלי העוסק  -מוכרים לנו או מוכרים אותנו?
(כ 25-דקות)
למורה:
בפעילות זו נדגיש ונחדד את תפקידן של הפרסומות בחיי הצריכה שלנו .מטרת הפרסומת
היא לגרום לנו לרצות עוד ולקנות עוד מהמוצר הנמכר .לשם כך ,לא חוסכים המפרסמים ובעלי
העסקים בשיטות שונות  -מילים מפתות ,תמונות ,צבעים ויצירת אווירה מתאימה שתשכנע
אותנו שרכישת המוצר שלהם היא החלטה כדאית ומשתלמת.
כדי להפנים זאת נשתמש במתודה "בנעלי העוסק" .התלמידים יקבלו משימה  -ליצור פרסומת
כדי למכור משחק מסוים.

עזרים:
• סרטון “לפני שקונים שמים לב לפרטים (קישור בהמשך)
• במצגת  -שקופית 7
•
•

נספח  -דף הסבר לתלמיד בחוברת עמוד  .31ניתן לצלם לתלמידים (לא חובה)
נספח  -דף עבודה לתלמיד :בנעלי העוסק (יחולק בקבוצות)

מהלך הפעילות
 .1הקרנת הסרטון "לפני שקונים שמים לב לפרטים" ,הממחיש הטעיות ועיוותים בעולם הפרסום.
http://www.consumers.org.il/item/before_buying
 .2יצירת פרסומת עצמית על ידי התלמידים.

סרטון
נקרין את הסרטון לפני שקונים שמים לב לפרטים ,ואחריה נקיים שיחה קצרה לגבי הסרטון.
דיון על הסרטון
 מה מראה לנו הסרטון? מה קרה למשפחה בסרטון הזה?
 מבקשים מהתלמידים דוגמאות משלהם או מהבית שלהם למקרים שהם קנו דבר מסוים
ולבסוף התאכזבו מהמוצר או שחשו שרימו אותם.
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 בסרטון רואים הטעיות בפרסום ,כאלה שלפעמים אנחנו לא שמים לב אליהן ,ולכן
אנחנו רוכשים את המוצר ומרגישים מרומים.
 כעת נקרין שוב את הסרטון ונבקש מהתלמידים לספור כמה הטעיות פרסומיות
מופיעות בסרטון.
(תשובה :מוצגות  5הטעיות  -צימר מעופש ,תאריך אחרון לשיווק של הקרמבו ,תשלום
נוסף על כניסה לבריכה ,דלק מוזל בקנייה מעל  300ש"ח בחנות)

בנעלי העוסק  -יצירת שלט פרסום

(כ 15-דקות)

מהלך הפעילות
 ,נציג לתלמידים את פעילות הכנת הפרסומת.
בעזרת שקופית  7במצגת
נחלק את הכיתה לקבוצות .כל קבוצה תצטרך לבנות פרסומת משלה לפי ההוראות
בשקופית .7
כל קבוצה תקבל דף עליו תציג את הפרסומת שלה( .נספח – בנעלי העוסק – דף
עבודה לתלמיד)

יצירת שלט פרסום
			
אתם בעלי חנות צעצועים.
בחנות הצעצועים שלכם נותרו קופסאות משחק רבות ,המכילות משחקי קוביות
בנייה .עליכם למכור כמה שיותר קופסאות.
עליכם לנסות להרוויח כמה שיותר כסף ממכירת קופסאות הקוביות .לשם כך
עליכם ליצור פרסומת גדולה שתוצב בחנות ותמשוך את עיני האנשים.
לפניכם אוסף של מילים ומשפטים שתוכלו להשתמש בהן בפרסומת .עליכם
להשתמש במשפטים מכל שלושת הטורים ,מכל טור לפחות פעם אחת.
גודל האותיות יותאם לגודל הריבוע :עליכם לבחור איזה משפט ברצונכם להכניס
לריבוע הענק ,איזה משפט לריבוע הבינוני ,ואיזה משפט לריבוע הקטן.
תוכלו גם להוסיף מילים או משפטים משלכם.
להשלמת הפרסומת תוכלו להוסיף צבעים למילים או למסגרות.
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טור 1

טור 2
קוביות באיכות גבוהה
מבית טוב

טור 3
המבצע אינו כולל את
הקופסה הגדולה

מבצע!

קוביות כאלו אין לאף אחד

המבצע בתוקף עד אתמול

הסוף לבעיות  -שחקו
בקוביות
קונים ונהנים
משחק מדהים  -כל גיל
מתאים
את כל הבעיות פותרים
בעזרת קוביות

אין אחריות על הקנייה
במבצע
אין אפשרות להחזיר

ענק

מבצע מדהים
כדאי
משתלם
לא להחמיץ!!

קנו מהר .אנו רוצים להיפטר
המשחק אינו כולל אחריות
על בטיחות

סיכום הפעילות
לאחר שכל הקבוצות סיימו להכין את מודעות הפרסומת שלהן ,הן מציגות אותן לכיתה.
התלמידים צריכים לנסות ולשים לב מהו הסייג במבצע.
שאלות לדיון:
 אילו מילים נבחרו בקבוצות השונות להיות בכתב הגדול ביותר?
האם מתוך טור  ,1מטור  ,2או מטור ?3
 האם אחת הקבוצות בחרה את הכתב הגדול מתוך טור ?3
האם אתם חושבים שמפרסמים היו בוחרים לשים משפט מתוך טור ?3
המפרסמים אינם חייבים לעשות כן.
 האם מישהו מכם בדק את המוצר וראה שהמילים הכתובות על גבי השלט הן אכן
נכונות? שהמשחק אכן משתלם?
האם מישהו מכם בטוח שבאמת כדאי לקנות את המוצר?
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דגשים לדיון:
 כצרכנים ,עלינו לדעת שמטרת הפרסומות היא בדרך כלל לגרום לנו לקנות ,ולכן הן
מדגישות את איכותו וכדאיותו של המוצר ,ומבקשות להעלים מעינינו את חסרונותיו
ואת חסרונות הקנייה עצמה.
 צרכן מודע עורך בדיקה שהיא מעבר לפרסום של החברה ,מברר ,משווה ואוסף חומר
על המוצר שהוא מבקש לקנות.

חלק ג’  -פעילות  -הסוכנים הסמויים

(כ 10-דקות)

למורה:
מטרתו של השיעור משפיעים ומושפעים היא להציף לתלמידים את העובדה כי כולנו
עלולים להפוך למעין סוכנים של המותגים המובילים ,גם אם איננו יוצרים בעצמנו
פרסומות כפי שעשינו בחלק הקודם.
כאשר אנו בוחרים לקנות מותג מסוים ,מוכר ומפורסם ,בשל העובדה שלחברים רבים
שלנו יש כזה מותג או בשל העובדה שהוא נחשב יוקרתי ,אנו הופכים בעצם למפרסמים
שלו ,ל"סוכנים סמויים" שלו.
ככל שנכיר יותר מותג מסוים ,חברה מסוימת או סמל מסוים ,כך גדל הסיכוי שנרכוש אותו
שוב ושוב .לכן דואגות החברות לצייד ידוענים (סלברטיז) במותגים שלהם ,כדי שבעקיפין,
בלי שום פרסומת ישירה ,אנחנו האזרחים הפשוטים נושפע מהם ונחליט לרכוש את
המוצר המזוהה אתם .כך יוצרות החברות מעין "גל משני" מעבר לפרסום הישיר.
בפעילות זו אנו חושפים את התלמידים למידת ההיכרות שלהם עם המותגים ,כדי
להמחיש את "הגל המשני" שהם יוצרים בעצמם.
מטרת הפעילות היא להבין כיצד אנו ,כצרכני מותגים ,איננו רק משלמים מחירים גבוהים
מדי ,אלא גם תורמים להפיכתם של תאגידים ועסקים גדולים למפלצות מכירה.
את הפעילות נתחיל בלי לומר לתלמידים דבר על המטרות ,ורק לאחר מכן נקיים דיון בעניין.

עזרים
• במצגת  -שקופית 8
• ניתן לצלם שקופית זו ולחלקה לתלמידים בכיתה (לא חובה)
• נספח המותגים בעמוד 33

מהלך הפעילות
המורה או מתנדב מהכיתה יקריא את קטע ההקראה “סיפור של צרכנות” (בעמוד הבא)
התלמידים יקשיבו להקראה ותוך כדי יזהו את הסמלים המוצגים.
למורה :תוכל להעזר בנספח המותגים בסוף החוברת
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לדוגמה  -רציתי לקנות נעליים  -התלמידים מסמנים את הסמל של נייק.
הערה :הפעילות צריכה להיות קלה מאוד  -מטרתה איננה לבחון ידע ,אלא ההיפך -
להוכיח לתלמידים כמה ידע יש להם בעניין מותגים.
בין הסמלים המוכרים מופיע גם סמל מוכר הרבה פחות  -הסמל של טייסת הפילים של
חיל האוויר.
כדי להמחיש את תופעת “שטיפת המוח” על ידי החברות ,נבדוק גם את הסמל שאיננו
מכירים.
הקראה מהירה
למורה :לצורך ההקראה והכרת המותגים יש להיעזר בנספח המותגים.

סיפור של צרכנות
ביום חמישי יש לי אימון ממש חשוב .הנעליים שלי היו קרועות .הייתי ממש חייב לקנות
נעלי ספורט ( )1אבל הייתה לי בעיה  -הייתי חייב לסיים לעשות משהו חשוב במחשב ()2
לפני שאני הולך לקניות .סיימתי את העבודה ויצאתי .בדרך עברתי ליד חנות בגדים
וראיתי ג’ינס ( )3שאני ממש רוצה .אחר כך עצרתי לאכול המבורגר ( )4וכשירדתי
מהאוטובוס אמא שלי התקשרה אליי לטלפון הנייד ( .)5היא ביקשה שאקנה לה גבינה
( )6במכולת .הלכתי למכולת וקניתי מה שהיא רצתה .כשהגעתי הביתה הדלקתי את
המחשב ונכנסתי לאינטרנט ( ,)7שם מצאתי חולצה ( )8בזול ורכשתי אותה.
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לאחר הפעילות עוברים עם התלמידים על המותגים שהם סימנו.
מרבית התלמידים יכירו את רוב המותגים ולא יתקשו לעשות את הפעילות.

דיון על הפעילות
האם מישהו לא הצליח לסמן מותג כלשהו? האם היה מותג שלא היה לכם מוכר? האם
היה מותג שלא הצלחתם לקשר למוצר כלשהו?
מה דעתכם על כך שההיכרות עם סמלי המותגים הללו הייתה כה קלה בשבילכם?
מניין אתם מכירים אותם? האם למדתם אותם בבית הספר? האם שיננתם אותם
מהמחשב? מניין אתם מכירים טוב כל כך את כל הסמלים הללו?
כמובן שהחברות דואגות לכך שהסמלים הללו יופיעו בכל מקום ,שנקשר אותם לערכים
חיוביים כמו ספורט ,בריאות וחיי חברה עשירים .זהו סוג של שטיפת מוח שאיננו מודעים
לה תמיד .אנו קונים את המותגים עם הסמלים המוכרים לנו ,מוכנים לשלם עבורם הרבה
כסף ,ואנו לא מקבלים בהכרח מוצר טוב יותר ,ובוודאי לא את הבריאות או האושר שהוא
מתיימר למכור .המרוויחות היחידות הן החברות הגדולות שהצליחו לשכנע אותנו שעדיף
לקנות את המוצרים שלהן .חברות אלו הופכות אותנו לסוכנים סמויים שלהן .אנו קונים
את המוצרים שלהן ובכך מפרסמים אותם ,גורמים לאחרים לקנות גם את המוצרים
האלה ומגדילים את הרווחים של החברות.
האם מישהו סימן את הסמל האמצעי במרכז הטבלה? (רוב התלמידים לא יזהו את הסמל).
מדוע איננו מכירים אותו? איך יכול להיות שכולם זיהו את כל הסמלים ורק את הסמל
הזה איננו מכירים?
התשובה :פה לא נעשתה עבודה שיווקית שתשפיע עלינו  -לא היה גוף ,חברה או עוסק
שהיו מעוניינים שנכיר את הסמל הזה .לא נעשה פרסום ושטיפת מוח

סיכום השיעור "מושפעים ומשפיעים" (כ 5-דקות)
האם לדעתכם העובדה שכולנו מכירים את הסמלים של החברות המסחריות מעידה על
משהו טוב? רע? לא טוב ולא רע? אולי זהו כורח המציאות?
אפשר לחשוב על התשובות לשאלות הללו ואף להשיב תשובות לכאן ולכאן ,אולם חייבים
להיות מודעים למאמץ הגדול והעצום שעושות החברות כדי שנכיר את הסמלים הללו,
משום שהיכרות זו היא הגשר שהן בונות לנו לקניית המוצרים שלהן.
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שיעור מספר  - 3האחריות שלנו
מטרות השיעור
 התלמידים ייחשפו לחוקים ולתקנות בחוק להגנת הצרכן.
 התלמידים יכירו את הרלוונטיות של חוק זה לחיי היום-יום שלהם ולקניות הנערכות
מדי יום.
 התלמידים יבינו שחוק הגנת הצרכן הוא כוח בידיהם.
 התלמידים יכירו מונחים מעולם הצרכנות (כמו עוולות צרכניות ,ביטול עסקה וכדומה).

חלק א  -אם לא תהיה מאושר כספך יוחזר

(כ 10-דקות)

עזרים
	•במצגת שקופית 9
(להראות בשני שלבים – תחילה את שלב התמונה שהכירו כבר בשיעור הקודם
בשלב הבא בהתאם לשיחה ,את החלק השני – אם לא תהיה מאושר כספך יוחזר)

מהלך הפעילות
מציגים לתלמידים את שקופית  9במצגת( .בשלב זה רק את התמונה ללא הכיתוב למטה)
אומרים לתלמידים :בשיעור הראשון הצגנו את התמונה הזאת .שוחחנו על כך שהתמונה
הזאת מזמינה אותנו לקנות תוך יצירת אשליה של אושר .התמונה אינה מדברת או
מראה קניות .בכיתוב מדובר על אושר ,אולם ברור לכול כי התמונה ,שתלויה במרכז
קניות ענק ,מזמינה אותנו לקנות ואגב כך להיעשות מאושר.
למורה :אם מישהו מפקפק בהזמנה לקנייה שיש בתמונה ,אפשר לדבר על ההשקעה
הגדולה שהשקיע גוף מסחרי (בתמונה עצומה במרכז העיר) .מה הייתה המטרה שלו?
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שיעור מספר  - 3האחריות שלנו
בשלב זה נציג לתלמידים את החלק השני של שקופית – 9
אם לא תהיה מאושר כספך יוחזר( .במידה ואין אפשרות להציג במצגת אפשר לכתוב
את המשפט על הלוח).
אומרים לתלמידים:
האם אתם מאמינים לפרסומת כזאת?
פרסומת שלא רק מבטיחה לנו אושר אלא גם לוקחת עליו אחריות?
כמובן שלא .את המשפט הזה אנחנו הוספנו לשלט המקורי ,כדי להמחיש כמה קל
להבטיח אושר ,לצייר תמונה של עולם מושלם בלי לקחת אחריות על זה .הפרסומות
עושות זאת ללא הרף.
אנו ,שחיים צרכנות ,נגררים פעמים רבות אחרי הפרסומות.
האחריות היא עלינו ,האזרחים ,הצרכנים.
אנו נותנים לבעלי העסקים כסף רב ,והם משתמשים בו לעתים קרובות כדי למצוא
דרכים שבהן ישכנעו אותנו להמשיך ולתת להם כסף  -לרכוש מוצרים.
אנו כצרכנים צריכים לגלות אחריות למעשינו.
בשיעור הזה נכיר מעט את הכוח שיש לצרכן כאשר הוא עומד מול בתי העסק ,גדולים
וקטנים .כצרכנים ,כדאי מאוד לדעת גם מה הם זכויותינו ,מה כדאי לנו לברר ולבדוק.
בשיעורים הקודמים גילינו כי אנחנו צרכנים כל הזמן ,לעתים בלי שאנו מודעים לכך,
ולעתים קרובות אנו נחשפים לפרסומות של חברות גדולות המבקשות להשפיע עלינו
לקנות ואף להיות "סוכנים סמויים" של מוצריהן.
בשיעור זה נדבר על צרכנות נבונה  -מה כדאי לדעת כדי שנהיה צרכנים נבונים יותר.
הפורמט של השיעור הוא של דיבייט :דיון על הנושא בין שני תלמידים ,כאשר כל שאר
התלמידים צופים.
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חלק ב’  -מדברים צרכנות  -משחק תחרותי

(כ 30-דקות)

מטרתו של חלק זה היא לתת על קצה המזלג כלים להתמודדות עם עולם העסקים.

עזרים
	•במצגת שקופיות  11עד 17
שימו לב :אין להשתמש בחלק זה במהלך המשחק אלא רק לצורך סיכום.
	•נספח – רשימת סעיפים מתוך חוק הגנת הצרכן (יש לצלם פעמיים או שלוש לטובת
המשחק) עמוד .34
	•נספח – מקרים צרכניים – יש לצלם ולגזור לכרטיסיות לפי הסימון עמוד 35
(עדיף לצלם יותר מפעם אחת ,ליתר ביטחון)

מהלך הפעילות:
מחלקים את הכיתה ל 4-או  5קבוצות .כל קבוצה מקבלת מספר מ 1-עד ( 5או כמספר
הקבוצות שנקבע).
במקום מרכזי נעמיד כרטיסיות  -בכל כרטיסייה יוצג מקרה צרכני שבו הצרכן נפגע
מהעסק.
למורה :המורה מחזיק בידו את רשימת החוקים הצרכניים ונותן אותה לקבוצה רק כאשר
זו מקבלת את השאלה שלה .לכל קבוצה יש  30שניות למצוא את החוק הקשור בעוולה
הצרכנית ,ולכן יש למנוע מצב שבזמן שהם עונים ,שאר הקבוצות קוראות את המסמך
ומקבלות יתרון על הקבוצות הראשונות.
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מערבבים את הכרטיסיות של המצבים הצרכניים כך שהסדר שלהם יהיה אקראי
ומתחילים:
 נציג של קבוצה מספר  1עומד מול הכיתה ומציג את המקרה הראשון.
הוא מציג לכל הכיתה ,אולם הקבוצה שצריכה לענות היא קבוצה מספר .2
 לאחר הצגת המקרה צריכה קבוצה מספר  2למצוא בתוך  30שניות בדף החוקים את
הסעיף בחוק הקשור למקרה שהוצג .אם קבוצה מספר  2מצאה בזמן ,היא מקבלת
 10נקודות .אם עברו יותר מ 30 -שניות ,נגרעות מהקבוצה  5נקודות.
 לאחר שקבוצה מספר  2מצאה את הסעיף הנכון ,נציג של הקבוצה צריך לערוך
דיון עם נציג הקבוצה הראשונה .הנציג מקבוצה מספר  1הוא המוכר-העוסק .הנציג
מקבוצה מספר  2הוא הצרכן.
 ה"מוכר" מציג את עמדתו ,ואילו ה"צרכן" משכנע אותו בצדקתו תוך שהוא מסתמך
על החוק.
הדיון נערך כ 60-שניות.
התלמידים מקבלים  10נקודות נוספות על העלאת טיעונים צודקים.
בתום כל דיון המורה יציג את השקופית המתאימה המצגת ויסביר בקצרה את החוק.
לדוגמה:
נציג של קבוצה מספר  1מתאר את המקרה הראשון:
רציתי לרכוש בקבוק מים בקיוסק .על הבקבוק היה רשום מחיר 4.5 :ש"ח .לקחתי את
הבקבוק וניגשתי למוכר .המוכר אמר לי שמחיר הבקבוק הוא  6.5ש"ח .הראיתי לו את
המחיר שהיה כתוב על הבקבוק .המוכר אמר לי שזהו המחיר לפני קירור ,ומכיוון שהוצאתי
את הבקבוק מהמקרר אני צריך לשלם  6.5ש"ח ולא מה שרשום על הבקבוק.
מה קובע  -האם המחיר על הבקבוק או המחיר שאמר לי המוכר?
המורה מודד/ת זמן ,וקבוצה מספר  2מחפשת את החוק הרלוונטי במאגר.
לאחר מכן ,מתקיים דיון בין נציג קבוצה מספר ( 2הצרכן) לבין נציג קבוצה מספר 1
(המוכר) .נציג קבוצה מספר  2אמור להציג את החוק שתומך בעמדתו ,להסביר אותו ככל
האפשר ,לתת דוגמאות ועוד .על כך הוא הקבוצה מקבלים  10נקודות נוספות.
קבוצה מספר  1תקבל נקודות רק כאשר היא תמצא את החוק ותקיים את הדיון.
לפני המשחק ניתן לכל הקבוצות זמן שווה לעיין בסעיפי החוק השונים.
בסיבוב הבא נציג של קבוצה מספר  2יציג מקרה צרכני ,וקבוצה מספר  3תצטרך למצוא
את החוק המתאים ולהציג בדיון את עמדת הצרכן.
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סיכום השיעור והמשחק
כדי לסכם את השיעור ,נכתוב על גבי הלוח את המשפט "צרכן נבון הוא"...
נבקש מכל תלמיד להשלים את משפט.
דגשים לדיון זה:
בשיעור זה דנו בכמה נושאים הקשורים למודעות הצרכן לרכישות ולקניות שהוא עורך,
וכן בכלים שעומדים לרשותנו כדי להיות צרכנים נבונים יותר.
כדי להיות צרכנים נבונים נצטרך מודעות גבוהה להיותנו צרכנים בכל זמן ובכל שעה,
נצטרך להכיר את ההשפעות הרבות שלהן אנו נתונים :מהפרסום ,מחברים ,ממשפחה
ומגורמים נוספים בחיינו .כמו כן ,נצטרך להכיר את החוקים הבסיסיים העומדים לרשות
הצרכן בבואו לרכוש מוצר או שירות מבית עסק.
למורה :להלן רשימת המצבים הצרכניים .לכל מצב מוצמד סעיף החוק המתאים לו.
הכרטיסיות לתלמידים ורשימת החוקים  -בנספח בסוף השיעור.

החוק :בשנת  2006נכנסו לתוקף תקנות הגנת הצרכן "אחריות ושירות לאחר מכירה",
החלות על מוצרי חשמל ,אלקטרוניקה וגז חדשים שמחירם מעל  .₪ 150התקנות
קובעות שבקניית מוצר מסוג זה חובה על העוסק לספק אחריות למשך שנה מיום
הרכישה /ההתקנה /ההדרכה (לפי המאוחר מביניהם).
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לסכום :הצגת שקופית מס’ 12

 .2חיפשתי לעצמי מייבש שיער באיכות טובה ,שיאפשר לי לווסת את טמפרטורת האוויר
וגם את המהירות ,ולכן החלטתי לקנות מכשיר יקר יחסית (כ 400-שקלים) .השתמשתי
בו במשך כחודש והוא התקלקל .הלכתי לחנות שבה קניתי את המכשיר ,הראיתי להם
את הקבלה על הקנייה וביקשתי שיתקנו את המכשיר .הם אמרו לי כי יוכלו לתקן אותו
אולם יהיה עליי לשלם על התיקון.

לסכום :הצגת שקופית מס’ 11

 .1רציתי לרכוש בקבוק מים בקיוסק .על הבקבוק היה רשום מחיר 4.5 :ש"ח .לקחתי
את הבקבוק וניגשתי למוכר .המוכר אמר לי שמחיר הבקבוק הוא  6.5ש"ח .הראיתי
לו את המחיר שהיה כתוב על הבקבוק .המוכר אמר לי שזהו המחיר לפני קירור,
ומכיוון שהוצאתי את הבקבוק מהמקרר אני צריך לשלם  6.5ש"ח ולא מה שרשום על
הבקבוק.
החוק :המחיר שכתוב על המוצר הוא המחיר הקובע ,גם אם המחיר הרשום בקופה
גבוה יותר .אם החליט המוכר להעלות את מחיר בקבוק השתייה בשל הקירור ,הוא
חייב להציג את שני המחירים על גבי התווית.

המועצה הישראלית לצרכנות

ISRAEL CONSUMER COUNCIL

25

לסכום :הצגת שקופית מס’ 15

 .5בחנות בקניון מדדתי כמה זוגות מכנסיים ולבסוף קניתי זוג אחד .מיד כשהגעתי הביתה
מדדתי אותם שוב וגיליתי שבטעות לקחתי מכנסיים שגדולים בשתי מידות ממידתי.
חזרתי לקניון עם הזוג החדש כשבידי הקבלה ,וביקשתי להחליף את המכנסיים למידה
המתאימה לי .המוכרת חיפשה וחיפשה אולם לא מצאה זוג במידה שלי .ביקשתי
שתחזיר לי את הכסף ששילמתי על המכנסיים הגדולים ,והמוכרת אמרה שאין לה
אפשרות להחזיר כסף .היא הסכימה לתת לי זיכוי על הסכום ששילמתי.
החוק :במוצרי הלבשה והנעלה אפשר לבטל את העסקה ולקבל את הכסף חזרה
בתוך שני ימים מיום הקנייה (שני ימי עסקים ,לא כולל ימי שבת וחג) .יש להראות קבלה
ולהקפיד שלא להסיר את תווית הקנייה .בביטול העסקה ייתכן תשלום של דמי ביטול.

לסכום :הצגת שקופית מס’ 14

 .4בחשבון הסלולר שלי הופיעה שיחה יקרה מאוד שנעשתה דרך חברת שירותי
תקשורת ירדנית .מכיוון שמעולם לא הייתי בירדן החיוב נראה לי לא הגיוני .בשיחה עם
חברת הסלולר שלי התברר שכששוחחתי בסלולר באזור ים המלח התרחשה "נדידת
רשתות" ,כלומר השיחה עברה מחברת הטלפון המקומית לחברה ירדנית שבקרבת
מקום .בחברה אמרו כי אין אפשרות למחוק את החוב על השיחה ,וכי היה עליי לשנות
את הגדרות הטלפון כשהגעתי לאזור.
החוק :מאז  2012נדרשות חברות הסלולר לחסום בצורה אוטומטית את נדידת הרשת
למפעיל אחר (בלא ידיעת הלקוח) ,שלפיה הלקוח נאלץ לשלם מחיר שיחה מחו"ל אף
על פי שהשתמש בטלפון בתוך גבולות הארץ.

לסכום :הצגת שקופית מס’ 13

 .3בחברת סלולר מסוימת הציעו לי לרכוש חבילה במחיר נמוך ,הכוללת שיחות ,מסרונים
וגלישה באינטרנט .רכשתי את החבילה במנוי לשנתיים .לאחר כשנה ביקשתי לבטל
את המנוי ולעבור לחברה אחרת .בחברה אמרו לי כי אם אני מבטל את המנוי שלי
לפני הזמן ,אצטרך לשלם קנס יציאה .גיליתי כי קנס היציאה הוא גבוה מאוד וכי
המעבר אינו משתלם לי.
החוק :מאז נובמבר  2011חל איסור גורף לגבות קנסות יציאה אם לקוח מחליט לעזוב
את החברה.
מטרתה העיקרית של הגבלה זו על החברות היא להגביר את התחרות ביניהן.
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 .6קניתי לעצמי נגן מוזיקה בחנות של מוצרי חשמל .פתחתי אותו בבית והוא לא
עבד .הלכתי לחנות וביקשתי לקבל נגן אחר .בחנות אמרו לי שמכיוון שפתחתי
את האריזה איני יכול להחליפו ,ושהם מקבלים חזרה רק מוצרים באריזות סגורות.
החוק :ביטול עסקה במוצרי חשמל  -אפשר לבטל עסקה בתוך  14יום מיום הרכישה,
אם לא נעשה שימוש במכשיר .פתיחת האריזה לא תיחשב שימוש במכשיר .חיבור
לחשמל נחשב לשימוש.

לסכום :הצגת שקופית מס’ 16

 .7קניתי ספר חדש בחנות ספרים .בשלט שהיה מונח על גבי דלפק המכירה נכתב כי
אפשר להחליף ספרים בתוך  10ימים מיום הקנייה בהצגת קבלה .עוד נכתב כי הספר
לא יוחלף אם הוא נקרע או התלכלך .לאחר כיומיים גיליתי כי כבר יש לי את הספר
הזה והחלטתי להחזיר אותו לחנות .בחנות היה מוכר שלא ראיתי בפעם הקודמת .הוא
אמר לי שאין אפשרות להחזיר ספרים או דיסקים ,וכשהראיתי לו את השלט שנמצא
על דוכן המכירה הוא אמר שזה שלט ישן שכבר לא בתוקף ומזמן היה צריך להוריד
אותו.
החוק :תקנון ביטול עסקאות והחזרת מוצרים של בית עסק חייב להיות מפורסם
במקומות בולטים .תקנון זה מחייב את בית העסק  -העוסק חייב לפעול לפי מדיניות
החזרת המוצרים שהוא עצמו פרסם .אם לא ,יש פה הטעיה של הלקוח.

לסכום :הצגת שקופית מס’ 17
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נספח  -פעילות יום בחיים  -דף לתלמידים
מספר
המשפט

טור ב’

טור א’

דוגמה
1
2
3
4
5
6
7
8

מספר
המשפט

טור ב’

טור א’

דוגמה
1
2
3
4
5
6
7
8
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נספח  -סלפי צרכני

בוודאי ישמח אתכם לדעת שאתם החלום
אתם יודעים לבחור את קניותיכם
של כל בית עסק .קל למכור לכם ,אתם ומשתדלים שלא להוציא הוצאות מיותרות
ממהרים לקנות ורק לאחר הקנייה אתם
מה שחסר לכם זו בדיקה והשוואה כדי
יודעים אם היא הייתה כדאית.
שלא ליפול בפח עם מוצרים מקולקלים
או שירות לא מוצלח.
טיפ :אולי קצת פחות לרוץ עם הקניות...

טיפ :לפני שקונים חושבים ובודקים

אתם צרכנים נבונים .הבדיקה שלכם
נעשית לאחר בדיקה והשוואה .שלטי
“מבצע” ו”מחיר מיוחד” אינם פועלים
עליכם ,אולם כדאי לבדוק כמה הוצאות
מיותרות אתם מוציאים.

אתם צרכנים מושלמים! קונים רק לפי
הצורך ובודקים כל קנייה בקפידה.
המשיכו כך.
טיפ :אולי כדאי להשתחרר קצת...

טיפ :עבדו עם חשבון הוצאות חודשי

בוודאי ישמח אתכם לדעת שאתם החלום
אתם יודעים לבחור את קניותיכם
של כל בית עסק .קל למכור לכם ,אתם ומשתדלים שלא להוציא הוצאות מיותרות
ממהרים לקנות ורק לאחר הקנייה אתם
מה שחסר לכם זו בדיקה והשוואה כדי
יודעים אם היא הייתה כדאית.
שלא ליפול בפח עם מוצרים מקולקלים
או שירות לא מוצלח.
טיפ :אולי קצת פחות לרוץ עם הקניות...

טיפ :לפני שקונים חושבים ובודקים

אתם צרכנים נבונים .הבדיקה שלכם
נעשית לאחר בדיקה והשוואה .שלטי
“מבצע” ו”מחיר מיוחד” אינם פועלים
עליכם ,אולם כדאי לבדוק כמה הוצאות
מיותרות אתם מוציאים.

אתם צרכנים מושלמים! קונים רק לפי
הצורך ובודקים כל קנייה בקפידה.
המשיכו כך.
טיפ :אולי כדאי להשתחרר קצת...

טיפ :עבדו עם חשבון הוצאות חודשי
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נספח  -סלפי צרכני  -דף עבודה לתלמיד

קנייה
בלתי מתוכננת
צריך מאוד  -לא נעשו בדיקות

רציתי מאוד  -לא כל כך צריך
 -קניתי מהר בלי לבדוק

צריך מאוד  -עשיתי בדיקות
והשוואות

רציתי מאוד  -לא כל כך צריך
 -בדקתי והשוויתי

קנייה
צריך
מתוכננת

רוצה

קנייה
בלתי מתוכננת
צריך מאוד  -לא נעשו בדיקות

רציתי מאוד  -לא כל כך צריך
 -קניתי מהר בלי לבדוק

צריך מאוד  -עשיתי בדיקות
והשוואות

רציתי מאוד  -לא כל כך צריך
 -בדקתי והשוויתי

קנייה
צריך
מתוכננת

רוצה
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נספח  -תמונה
כמה קל להיות מאושר
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נספח  -בנעלי העוסק  -יצירת שלט פרסום
•
•
•
•
•

אתם בעלי חנות צעצועים.
בחנות הצעצועים שלכם נותרו קופסאות משחק רבות ,המכילות משחקי קוביות בנייה.
עליכם לנסות להרוויח כמה שיותר כסף ממכירת קופסאות הקוביות .לשם כך עליכם
ליצור דף פרסומת שיוצב בחנות וימשוך את עיני האנשים.
בטבלת משפטי פרסום ושיווק תמצאו משפטי שיווק שונים .עליכם להשתמש לפחות
במשפט אחד מכל אחד מהטורים של הטבלה.
בנוסף ,הוסיפו מילים או משפטים משלכם ,להשלמת שלט הפרסום

טבלת משפטי פרסום ושיווק
טור 1

טור 2

טור 3

ענק

קוביות באיכות גבוהה מבית טוב

המבצע אינו כולל את הקופסה הגדולה

מבצע!

קוביות כאלה אין לאף אחד

המבצע בתוקף עד אתמול

מבצע מדהים

הסוף לבעיות – שחקו בקוביות

אין אחריות על הקנייה במבצע

כדאי

קונים ונהנים

אין אפשרות להחזיר

משתלם

משחק מדהים – כל גיל מתאים

קנו מהר .אנו רוצים להיפטר

לא להחמיץ!!

את כל הבעיות פותרים בעזרת
קוביות

המשחק אינו כולל אחריות על בטיחות
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נספח  -בנעלי העוסק  -דף עבודה לתלמיד
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נספח  -דף עזר למורה  -סיפור של צרכנות

1

2

3

4

5

6

7

8

נעלי ספורט

נייקי

מחשב

אפל

ג'ינס

American Eagle

אמריקן איגל

אוכל

מקדונלד

טלפון נייד

סלקום

גבינה

תנובה

אינטרנט

בזק

חולצה

לה קוסט

צפוי שמרבית התלמידים לא יכירו מותג זה.
זהו סמל של להק תובלה בחיל האוויר .חברה זו אינה
כלכלית ואינה "דוחפת" בכוח את המותג .לכן הוא
אינו מוכר לנו( .ראה שיעור)
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נספח  -רשימת סעיפים מתוך חוק הגנת הצרכן

 .1המחיר שכתוב על המוצר הוא המחיר הקובע ,גם אם המחיר הרשום בקופה גבוה יותר.
אם החליט המוכר להעלות את מחיר בקבוק השתייה בשל הקירור ,הוא חייב להציג
את שני המחירים על גבי השלט.
 .2בשנת  2006נכנסו לתוקף תקנות הגנת הצרכן "אחריות ושירות לאחר מכירה" החלות
על מוצרי חשמל ,אלקטרוניקה וגז חדשים שמחירם מעל  .₪ 150התקנות קובעות
שבקניית מוצר מסוג זה חובה על העוסק לספק אחריות למשך שנה מיום הרכישה/
ההתקנה /ההדרכה (לפי המאוחר מביניהם).
 .3מאז נובמבר  2011חל איסור גורף לגבות קנסות יציאה ,כאשר לקוח מחליט לעזוב את
החברה .מטרתה העיקרית של הגבלה זו על החברות היא להגביר את התחרות ביניהן.
 .4מאז  2012נדרשות חברות הסלולר לחסום בצורה אוטומטית את נדידת הרשת
למפעיל אחר (בלא ידיעת הלקוח) ,שלפיה הלקוח נאלץ לשלם מחיר שיחה מחו"ל,
אף על פי שהשתמש בטלפון בתוך גבולות הארץ.
 .5במוצרי הלבשה והנעלה אפשר לבטל את העסקה ולקבל את הכסף בחזרה בתוך
שני ימים מיום הקנייה (שני ימי עסקים ,לא כולל ימי שבת וחג) .יש להראות קבלה
ולהקפיד שלא להסיר את תווית הקנייה .במקרה זה יכול להיות תשלום של דמי ביטול.
 .6ביטול עסקה במוצרי חשמל  -אפשר לבטל עסקה בתוך  14יום מיום הרכישה ,אם לא
נעשה שימוש במכשיר .פתיחת האריזה לא תיחשב שימוש במכשיר .חיבור לחשמל
נחשב לשימוש.
 .7תקנון ביטול עסקאות והחזרת מוצרים של בית עסק חייב להיות מפורסם במקומות
בולטים .תקנון זה מחייב את בית העסק  -העוסק חייב לפעול לפי מדיניות החזרת
המוצרים שהוא עצמו פרסם .אם לא ,יש פה הטעיה של הלקוח.
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נספח  -מקרים צרכניים

רציתי לרכוש בקבוק מים בקיוסק .על הבקבוק היה רשום מחיר 4.5 :ש"ח .לקחתי
את הבקבוק וניגשתי למוכר .המוכר אמר לי שמחיר הבקבוק הוא  6.5ש"ח.
הראיתי לו את המחיר שהיה כתוב על הבקבוק .המוכר אמר לי שזהו המחיר
לפני קירור ,ומכיוון שהוצאתי את הבקבוק מהמקרר אני צריך לשלם  6.5ש"ח
ולא מה שרשום על הבקבוק.

חיפשתי לעצמי מייבש שיער באיכות טובה ,שיאפשר לי לווסת את טמפרטורת
האוויר וגם את המהירות ,ולכן החלטתי לקנות מכשיר יקר יחסית (כ 400-שקלים).
השתמשתי בו במשך כחודש והוא התקלקל .הלכתי לחנות שבה קניתי את
המכשיר ,הראיתי להם את הקבלה על הקנייה וביקשתי שיתקנו את המכשיר.
הם אמרו לי כי יוכלו לתקן אותו אולם יהיה עליי לשלם על התיקון.

בחברת סלולר מסוימת הציעו לי לרכוש חבילה במחיר נמוך ,הכוללת שיחות,
מסרונים וגלישה באינטרנט .רכשתי את החבילה במינוי לשנתיים .לאחר כשנה
ביקשתי לבטל את המינוי ולעבור לחברה אחרת .בחברה אמרו לי כי אם אני
מבטל את המינוי שלי לפני הזמן ,אצטרך לשלם קנס יציאה .גיליתי כי קנס
היציאה הוא גבוה מאוד וכי המעבר אינו משתלם לי.

בחשבון הסלולר שלי הופיעה שיחה יקרה מאוד שנעשתה דרך חברת שירותי
תקשורת ירדנית .מכיוון שמעולם לא הייתי בירדן החיוב נראה לי לא הגיוני.
בשיחה עם חברת הסלולר שלי התברר שכשהייתי באזור ים המלח התרחשה
"נדידת רשתות" ,כלומר השיחה עברה מחברת הטלפון המקומית לחברה ירדנית
שבקרבת מקום .בחברה אמרו כי אין אפשרות למחוק את החוב על השיחה ,וכי
היה עליי לשנות את הגדרות הטלפון כשהגעתי לאזור.
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בחנות בקניון מדדתי כמה זוגות מכנסיים ולבסוף קניתי זוג אחד .מיד כשהגעתי
הביתה מדדתי אותם שוב וגיליתי שבטעות לקחתי מכנסיים שגדולים בשתי
מידות ממידתי .חזרתי לקניון עם הזוג החדש כשבידי הקבלה ,וביקשתי להחליף
את המכנסיים למידה המתאימה לי .המוכרת חיפשה וחיפשה אולם לא מצאה
זוג במידה שלי .ביקשתי שתחזיר לי את הכסף ששילמתי על המכנסיים הגדולים,
והמוכרת אמרה שאין לה אפשרות להחזיר כסף .היא הסכימה לתת לי זיכוי על
הסכום ששילמתי.

קניתי לעצמי נגן מוזיקה בחנות של מוצרי חשמל .פתחתי אותו בבית והוא לא
עבד .הלכתי לחנות וביקשתי לקבל נגן אחר .בחנות אמרו לי שמכיוון שפתחתי
את האריזה איני יכול להחליפו ,ושהם מקבלים חזרה רק מוצרים באריזות
סגורות.

קניתי ספר חדש בחנות ספרים .בשלט שהיה מונח על גבי דלפק המכירה
נכתב כי אפשר להחליף ספרים בתוך  10ימים מיום הקנייה בהצגת קבלה .עוד
נכתב כי הספר לא יוחלף אם הוא נקרע או התלכלך .לאחר כיומיים גיליתי כי
הספר שקניתי כבר נמצא בביתי והחלטתי להחזיר אותו לחנות .בחנות היה
מוכר שלא ראיתי בפעם הקודמת .הוא אמר לי שאין אפשרות להחזיר ספרים
או דיסקים ,וכשהראיתי לו את השלט שנמצא על דוכן המכירה הוא אמר שזה
שלט ישן שכבר לא בתוקף ומזמן היה צריך להוריד אותו.
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המועצה הישראלית לצרכנות,
רח’ מנחם בגין  55תל אביב ,מיקוד 6210301
לפניותeducation@consumers.org.il :
תשע”ה  2015כל הזכויות שמורות למועצה הישראלית לצרכנות.
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