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המועצה הישראלית לצרכנות

מבוא
אחד היעדים החשובים של המועצה הישראלית לצרכנות הוא להכשיר את הדור הצעיר להשתלב
בחיים המודרניים ובחברה הדמוקרטית באמצעות טיפוח התנהגות צרכנית נבונה .המועצה לצרכנות
פועלת למען מטרה זו בכמה ערוצים ,וביניהם פיתוח תכנים ופעילויות בנושאי צרכנות בזיקה למקצועות
הלימוד בבתי הספר .ערוץ זה מתאפשר הודות לשיתוף הפעולה הפורה עם משרד החינוך.
יחידת הוראה זו פותחה בתמיכה ובליווי של הפיקוח על המתימטיקה במשרד החינוך.
החיבור בין נושא הצרכנות למתמטיקה הוא חלק בלתי נפרד מן המציאות ,מפני שהצרכן נדרש
לעתים קרובות להפעיל מניפולציות מחשבתיות המבוססות על חישובים ,אומדן והכרת מספרים,
כדי לבחון את כדאיות הרכישה שלו וכדי להגן על זכויותיו.
תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לבתי הספר היסודיים מדגישה את הצורך בשליטה
באלגוריתמים לצד פיתוח יכולת חישוב בעל פה בשילוב אומדן ,בקרה ותובנה חשבונית .אחד
הנושאים המוצגים בתכנית הוא חקר נתונים ,ובו מומלץ לעסוק באמצעות משימות ביצוע.
במשימות אלה התלמידים צריכים לנסח שאלות ,להעלות השערות ,לאסוף ולארגן את הנתונים,
להציג ולנתח אותם ולהסיק מסקנות לגביהם .כל זאת לצד שימוש במיומנויות חישוביות שונות,
באומדן ,בבקרה המבוססת על יכולת חישובית ובתובנה חשבונית.
יחידת הוראה זו כוללת  5מערכי שיעור (כ 45-דקות כל אחד) בנושאים מתמטיים שונים תוך שילוב
עיסוק בצרכנות נבונה.
הרעיון בפיתוח היחידה :מחד ,לאפשר לתלמידים לעסוק בנושאים צרכניים מחיי היום-יום במסגרת
שיעורי המתמטיקה תוך חזרה על מיומנויות בתחום המספרים והפעולות בשברים פשוטים ועשרוניים
ובחקר נתונים; ומאידך ,להעלות את מודעותם לזכויותיהם הצרכניות ולהקנות להם כלים שיסייעו
להם להגן עליהן.
התכנים המתמטיים המוצגים ביחידה מתאימים לתלמידי כיתות ה שלמדו את המושגים הבסיסיים
בשברים עשרוניים וביססו את הידע בתחום השברים הפשוטים.
כל מערך שיעור מורכב משני חלקים:
 .1מדריך למורה  -המציג את נושאי הפעילות בצרכנות ובמתמטיקה ,וכולל הן את תקציר הפעילות
והן את התיאור המפורט של מהלך הפעילות בכיתה( .מודפס במסגרת בצבע ירוק).
 .2דפי פעילות לתלמידים( .מודפסים במסגרת בצבע כחול).
יחידת הוראה זו נמצאת באתר המועצה הישראלית לצרכנות:
http://www.consumers.org.il/category/matematika
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מערך פעילות  - 1מודעות צרכנית
נושאי הפעילות
בתחום המתמטיקה
• חקר נתונים :איסוף ,ארגון ,הצגת נתונים בדרכים שונות :טבלת שכיחויות ,דיאגרמת עמודות,
טבלאות ניתוח נתונים ,חישובי ממוצע ותכונות הממוצע ,הסקת מסקנות על סמך דיאגרמות
וניתוח סיכויים.
• שברים :חישובי חלק מכמות.

בתחום הצרכנות
• פיתוח חשיבה עצמאית בנושא צרכנות.
• הגברת המודעות לצריכה נבונה.

תקציר הפעילות
בפעילות זו התלמידים מנתחים נתונים שהוצגו בייצוגים שונים (דיאגרמה וטבלת שכיחויות) .במהלך
הניתוח נעשות כמה פעולות :קריאת נתונים מדיאגרמה ,חישובי ממוצע ,חישובי חלק מכמות וניתוח
משמעות הממוצע.
הפעילות כוללת עבודה עצמית ודיון מסכם.

מהלך הפעילות
א .פעילות פתיחה:
מטרת הפעילות היא להעלות מושגים בסיסיים
בנושא צרכנות נבונה.
הציגו לפני התלמידים את האירוע הבא:
במשך זמן רב אני חולם לקנות גיטרה.
חסכתי כסף מדמי הכיס וממתנות יום ההולדת
ועכשיו אני צריך להחליט איזה גיטרה לקנות.
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האפשרויות שלי הן:
 .1לקנות גיטרה ב 400-שקלים מחברה ידועה ,כמו שיש לחברים שלי.
 .2לקנות גיטרה ב 320-שקלים בחנות שכמה מבני המשפחה שלי קנו שם .בחנות זאת אין אחריות
במקרה שיש תקלה במוצר (כלומר צריך לשלם על התיקון).
 .3לקנות גיטרה בחנות בעיר אחרת במחיר  300שקלים ,אך הנסיעה או דמי המשלוח עולים כ50-
שקלים .החברה נותנת אחריות במקרה שיש תקלה במוצר.
• באיזו חנות תעדיפו לקנות את הגיטרה?
אחרי הדיון באירוע קיימו דיון קצר עם התלמידים על השיקולים השונים שיש לעשות כדי לרכוש
מוצר בצורה נבונה :בדיקת מחירים לפני קניית מוצר ,האם חשוב לנו לקנות מותגים? האם
החנות אחראית על תיקון המוצר במקרה של תקלה? ועוד.

ב .עבודה עצמית של התלמידים על הדפים “צרכנות נבונה”.
בדפים אלה (עמ'  )9-11התלמידים קוראים אירוע ,שבמסגרתו נבדקה רמת המודעות הצרכנית
של תלמידי כיתה ה על ידי מומחה לענייני צרכנות .המומחה העניק לכל תלמיד  100ש"ח ,עקב
אחריהם כאשר רכשו  15מוצרים בקניון הסמוך לבית הספר ובחן את המודעות הצרכנית שלהם
לפי קריטריונים שהגדיר מראש .כל קנייה שהמומחה הבחין שהתלמיד עשה מתוך מודעות
צרכנית זיכתה את התלמיד בנקודה אחת.
את הנקודות שקיבלו התלמידים באירוע הציג המומחה בדיאגרמה ,ותלמידי הכיתה מתבקשים
להציג את הנתונים בטבלת שכיחויות ולענות על השאלות שמופיעות אחריה.

ג .דיון המבוסס על תשובות התלמידים.
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תשובות לפעילות התלמידים והצעות לדיון
 .1הצגת הנתונים בטבלה:

מספר הנקודות
שקיבל כל תלמיד
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 .2כמה תלמידים בכיתה? ( 32תלמידים)
 .3מה מספר הנקודות השכיח בכיתה? ( 10נקודות)
כמה תלמידים קיבלו מספר נקודות זה? ( 7תלמידים קיבלו  10נקודות)
 .4כמה תלמידים קיבלו פחות מ 8-נקודות? ( 4תלמידים)
4 1
איזה חלק מהכיתה הם מהווים? ( ) 32= 8
 .5כמה תלמידים קיבלו לפחות  8נקודות? ( 28תלמידים)
 78 = 28מתלמידי הכיתה)
איזה חלק מהכיתה הם מהווים? ( 32
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הצעה לדיון
• ההבדל בין המושגים “פחות מ ”-ו”לפחות”.
אפשר להמחיש את ההבדל ביניהם על ישר המספרים.

 .6מהו מספר הנקודות הממוצע בכיתה? (הממוצע הכיתתי הוא )10
הצעה לדיון
• בחישוב הממוצע מכפילים בכל אחת מהמחלקות את מספר הנקודות במספר התלמידים:
 1X5+1X6+2X7+....+1X14ומחלקים במספר תלמידי הכיתה ( 32תלמידים) ולא במספר
המחלקות.
 .7מה המידע שאפשר לקבל מהממוצע?
לאחר שהתלמידים ענו על חישוב הממוצע ,יש לדון עם התלמידים על הממוצע .במקרה זה
הממוצע שווה לשכיח ולמספר שלם ,אבל חשוב לשוחח עם התלמידים על העובדה שהממוצע
יכול להיות מספר שאין לו משמעות בסיטואציה (כמו מספר לא שלם של תלמידים) .כיצד
הממוצע היה משתנה ,אם לדוגמה תלמיד אחד היה מקבל  15נקודות במקום  6הנקודות
שקיבל? ומה היה קורה לממוצע אם תלמיד שקיבל  14נקודות היה מקבל  6נקודות?

 .8כמה תלמידים קיבלו מספר נקודות מתחת לממוצע? (מספר התלמידים שקיבלו מ 0-עד 10
לא כולל  12 ;10תלמידים קיבלו מתחת לממוצע)
 .9כמה תלמידים קיבלו מספר נקודות מעל לממוצע? (מספר התלמידים שקיבלו מ(11-כולל) ומעלה;
 13תלמידים קיבלו מעל לממוצע)
 .10האם אפשר לומר שלתלמידים שקיבלו מספר נקודות מעל לממוצע יש מודעות צרכנית? (אפשר
לשער שלתלמידים יש מודעות צרכנית ,מאחר שהם קיבלו לפחות  11נקודות מתוך  15אפשריות)
האם אפשר לומר שלתלמידים שקיבלו פחות מהממוצע אין מודעות צרכנית? (לא .אי אפשר
לומר שאין להם מודעות צרכנית כי הרי חלקם קיבלו יותר מ 12 -מהנקודות האפשריות)
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הצעות לדיון מסכם
• איך ,לדעתכם ,המומחה לצרכנות בדק את רמת המודעות הצרכנית של התלמידים? אילו
התנהגויות זיכו את התלמידים בנקודה?
תשובות אפשריות :תלמידה שהשוותה בין המחירים של אותו המוצר במקומות שונים ,תלמיד
שלא התפתה לקנות מותגים או בחר לקנות פריטים במבצע ,תלמיד שבדק אם תהיה לו
אפשרות להחליף את המוצר .המטרה בשלב זה היא לעורר מחשבה ודיון על הנושא ,ולא
להגיע למסקנות מה נכון ומה לא נכון.
• מהי ,אם כן ,צרכנות נבונה? מיהו הצרכן הנבון?
הצרכן הנבון הוא אדם חושב ,אשר מתכנן את מהלכי הרכישה שלו מתוך שיקולי רווח והפסד
ומתוך שיקולי תקציב .הוא מכיר את עיקר זכויותיו הצרכניות ומברר את הזכויות שהוא אינו
בקיא בעניינן .כאשר הוא נתקל בבעיה צרכנית הוא פועל כדי להגן על זכויותיו בפרט ואף על
זכויות הצרכנים בכלל .הוא משתדל שלא להיכנע ללחצים חברתיים או פרסומיים.
• הדגישו כי ישנם חוקים רבים הקשורים לצרכנות ,ויש להקדיש זמן רב על מנת להכיר את כולם
על פרטיהם .בשיעורים הבאים ננסה להתמקד בכמה חוקים בסיסיים חשובים ,שההיכרות עימם
תוכל לעזור לכם לשמור על זכויותיכם הצרכניות.
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צרכנות נבונה
מומחה לענייני צרכנות רצה לבדוק האם התלמידים נוהגים בצורה נבונה כאשר
הם רוכשים מוצרים ,כלומר האם הם צרכנים נבונים ואחראים שמשווים מחירים
לפני קנייה ,בודקים מה מתאים להם ,בודקים האם הטעו אותם כאשר קנו מוצר
כלשהו ועוד.
המומחה העניק לכל תלמיד מתלמידי כיתה ה  100ש"ח ,וביקש מהם לרכוש 15
מוצרים ,שהופיעו ברשימת קניות שהכין ,בקניון הסמוך לבית הספר .הוא התלווה
לתלמידי הכיתה במהלך הקניות שלהם ובחן האם הם נוהגים כצרכנים נבונים .
כל קנייה שהמומחה הבחין שהתלמיד קנה בצורה אחראית ונבונה מבחינה צרכנית,
זיכתה את התלמיד בנקודה אחת.
המומחה ריכז את הנקודות שקיבלו התלמידים והציג אותם בדיאגרמה
שלפניכם.
התבוננו בדיאגרמה וענו על השאלות.
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תוצאות מודעות צרכנית
שאלות
 .1השלימו את טבלת השכיחויות הבאה בהסתמך על הדיאגרמה:

מספר הנקודות
שקיבל כל
תלמיד
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מספר
התלמידים

 .2כמה תלמידים בכיתה?
 .3מה מספר הנקודות השכיח בכיתה?
כמה תלמידים קיבלו מספר נקודות זה?
 .4כמה תלמידים קיבלו פחות מ 8-נקודות?
איזה חלק מהכיתה הם מהווים?
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 .5כמה תלמידים קיבלו לפחות  8נקודות?
איזה חלק מהכיתה הם מהווים?
 .6מהו מספר הנקודות הממוצע לתלמיד בכיתה?
הציגו את דרך הפתרון.
 .7מה המידע שאפשר לקבל מהממוצע?
 .8כמה תלמידים קיבלו מתחת לממוצע?
 .9כמה תלמידים קיבלו מעל הממוצע?
 .10איזו קבוצה של תלמידים נוהגת בצורה נבונה יותר מבחינה צרכנית? נמקו.
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מערך פעילות  - 2השוואת מחירים
נושאי הפעילות
בתחום המתמטיקה
• מספרים טבעיים .מספרים עשרוניים .חיבור וחיסור במספרים טבעיים ובמספרים עשרוניים.
• חקר נתונים :חישובי ממוצע.

בתחום הצרכנות
•
•
•
•

השוואת מחירים.
כדאיות קנייה במבצעים.
רכישת כמה פריטים מאותו הסוג בקנייה אחת.
הפניית תשומת לב לעלויות הכרוכות ברכישת המוצר.

תקציר הפעילות
בפעילות  3אירועים צרכניים מחיי היום יום ,שבהם התלמידים יבחנו את הכדאיות בקניות שונות.
בבחינת הכדאיות יעסקו בחישובים במספרים עשרוניים ,בשברים פשוטים ובחישוב ממוצעים.
מומלץ לבצע פעילות זאת בזוגות או בקבוצות .בסוף הפעילות מומלץ לערוך דיון מסכם.

מהלך הפעילות
א .עבודה עצמית של התלמידים על הדפים “השוואת מחירים”.
בדפים אלה (עמ'  )19-21התלמידים קוראים אירועים צרכניים ועונים על השאלות שמופיעות
אחריהם.
• בפעילות על האירוע הראשון“ ,מחירים שונים לאותו הספר” ,התלמידים יבדקו את כדאיות
הקנייה של ספרים מסדרת “הארי פוטר” על-פי העלויות הכרוכות ברכישת המוצר (הגעה
למקום ,תשלום עבור חניה וכו’).
• בפעילות על האירוע השני“ ,מבצע בקניית חבילות קלפים” ,יתמודדו התלמידים עם בעיה
חשבונית ,שבה יוצג אותו מוצר במחיר שונה בשתי חנויות ,אך באחת החנויות יש מבצע ברכישת
 2יחידות לפחות של מוצר זה.
 התלמידים יחשבו את המחיר של  3-5יחידות של המוצר. התלמידים יחליטו באיזו חנות כדאי לקנות את המוצר ,או באיזו חנות יוכלו לקנות יותריחידות מאותו מוצר ,אם ברשותם סכום כסף מסוים.
		
• בפעילות על האירוע השלישי“ ,המחיר לחבילה” ,התלמידים יתבקשו לחשב את המחיר של
תקליטורים (דיסקים) הנמכרים בחבילות.
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התלמידים יחשבו את המחיר של כל תקליטור בסוגים שונים של חבילות.
התלמידים יבחרו את הדרך הזולה ביותר לקניית  88תקליטורים.

ב .דיון המבוסס על תשובות התלמידים.

תשובות לפעילות התלמידים והצעות לדיון
• אירוע “ - 1מחירים שונים לאותו הספר”
 .1רשמו את המחירים הסופיים של הספרים בחנויות השונות כולל מחיר נסיעה באוטובוס (אם
החנות נמצאת מחוץ לעיר או בקניון) ,וסדרו אותם מהגדול לקטן.

להלן סדר המחירים:
 90.60ש”ח  -עלות הקנייה בחנות “קריאת כיוון”
(לאחר עיגול של אגורה והוספת עלות הנסיעות).
 85.90ש”ח  -עלות הקנייה בחנות “ספרים זה כל הסיפור”.
 82.60ש”ח  -עלות הקנייה בחנות “סיפורי סבתא”
(לאחר עיגול של אגורה ,חישוב ההנחה והוספת עלות הנסיעות).
 82.50ש”ח  -עלות הקנייה בחנות “בוטיק הספר”.



הצעות לדיון
• מה משמעות המספרים  79.99ו( ?89.99-שימוש באומדן) אפשר לשאול את התלמידים :מדוע
לדעתכם המחיר שנקבע הוא  79.99ש”ח ולא  80ש”ח? (ציון כזה של מחירים עלול להקשות על
הצרכנים להשוות מחירים או לגרום לצרכנים לחשוב שהמחיר זול יותר ממה שהוא באמת ,שכן
צרכנים רבים משווים רק את הש"ח השלמים ,וכך  199.99ש”ח נראה זול יותר מ 200-ש”ח).
• בהקשר למחיר הספר בחנות “סיפורי סבתא” ,חשוב להדגיש כי ההנחה תמיד מוצגת כחלק.
אפשר גם להכניס את מושג האחוז ,ולהבהיר שהנחה של  20%היא ( . 1הכרת מושג האחוז
5
נמצאת בתכנית הלימודים של כיתה ה).
יש לבקש מהתלמידים להציג את האסטרטגיות השונות למציאת ההנחה בחנות “סיפורי
סבתא” .יש להניח שחלק מהתלמידים יחשבו את ההנחה ולאחר מכן את מה שנותר לשלם ,ויש
כאלו שיחשבו מיד את החלק שנותר לשלם (  4מהמחיר).
5
אסטרטגיות נוספות לדוגמה:
 לאחר עיגול המחיר ל 90-ש"ח  -אפשר לחלק את המספר  90ל 5-ולמצוא בדרך זו את 15
המחיר .את הסכום שנותר לשלם לאחר ההנחה אפשר למצוא על-ידי מציאת ההפרש שבין
 90להנחה .למחיר זה יש להוסיף את מחיר הנסיעה  5.30 -ש”ח לכל כיוון (סה”כ מחיר הנסיעה
 10.60ש"ח) ובסה”כ העלות היא  82.60ש”ח.
 אפשר גם להתייחס ל 90-כאל שלם ,ובאמצעות שימוש במודל כלשהו לחלק אותו ל5-חלקים שווים ,בכל חלק  18ש”ח .לצורך כך ,אפשר לייצג את השלם כעיגול או מלבן או
להשתמש בישר המספרים.
14
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• חלק מהתלמידים ,לאחר שיחשבו את הערך של  1מהמחיר ,יכפילו אותו מיד ב ,4-כדי לקבל
5
את המחיר לאחר ההנחה.
 .2באיזו חנות הכי משתלם לתלמידים לקנות?

בחנות "בוטיק הספר" כי שם המחיר הזול ביותר.
 .3חשבו עבור כל חנות כמה כסף קיבל/ה המוכר/ת מתלמידי אותה כיתה עבור הספרים שנרכשו
באותה חנות.
בחנות “ספרים זה כל הסיפור” מחיר ספר הוא  85.90ש”ח .מחיר  4ספרים  343.6 -ש"ח.
בחנות “קריאת כיוון” מחיר ספר הוא  90.60ש”ח .מחיר  6ספרים  543.6 -ש"ח.
בחנות “סיפורי סבתא” מחיר ספר הוא  82.60ש”ח .מחיר  3ספרים  247.8 -ש"ח.
בחנות “בוטיק הספר” מחיר ספר הוא  82.50ש”ח .מחיר  5ספרים  412.5 -ש"ח.



הצעה לדיון
על פי תכנית הלימודים לכיתה ה לא לומדים כפל בשבר עשרוני .נושא זה נלמד בכיתה ו .על
כן מומלץ להציע לתלמידים לפתח לבד אסטרטגיות לפתרון משימה זו .יש לבקש מהתלמידים
להציג את האסטרטגיות השונות.
לפניכם כמה דרכי פתרון שיש להניח שתלמידים ישתמשו בהן:
 יהיו תלמידים שיחשבו (באמצעות חיבור או כפל) את הש"ח בנפרד ואת האגורותבנפרד ואחר כך יחברו את הש"ח והאגורות.
 יהיו תלמידים אשר יפתרו בחיבור חוזר (מאחר שהם כבר למדו לחבר מספרים עשרוניים). אפשר גם לכפול  4X86ולחסר  4פעמים  10אגורות.בדרכים דומות יחשבו התלמידים גם את המחיר בשאר החנויות.
• אירוע ”- 2מבצע בקניית חבילות קלפים”
 .1לילך רוצה לקנות  3חבילות קלפים .באיזו חנות כדאי לה לקנות?

(לילך תשלם בשתי החנויות  18ש”ח ,ולכן עלות הקנייה איננה גורם שישפיע על כדאיות הקנייה).



הצעות לדיון
יש מקום לשוחח עם התלמידים על גורמים נוספים שיכולים להשפיע על כדאיות הקנייה ,כמו,
מרחק החנות ,אדיבות ,זמן ההמתנה וכו' .בדיון זה חשוב להדגיש שב”מבט מתמטי” ,כאשר מדובר
על כדאיות ,מתעלמים מגורמים אלו ומתייחסים רק לעלויות.
 .2מיה רוצה לקנות  5חבילות קלפים .מה יהיה מחירן בכל אחת מהחנויות?

(בחנות “קלפים וקסמים” המחיר יהיה  30=6X5ש”ח; בחנות “מגדל קלפים” המחיר יהיה
 28=5X4+8ש”ח).
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הצעות לדיון
דרכים אפשריות לחישוב התוצאה :בשאלה  1חישבנו מחיר של  3חבילות קלפים ,ועתה נוסיף
מחיר של  2חבילות קלפים בכל אחת מהחנויות :בחנות “קלפים וקסמים”  18 -ש”ח עבור  3חבילות
ועוד  12ש”ח עבור  2חבילות נוספות ,סה”כ  30ש”ח; בחנות “מגדל קלפים”  18 -ש”ח עבור  3חבילות
ועוד  10ש”ח עבור  2חבילות נוספות ,סה”כ  28ש”ח.
 .3רועי רוצה לקנות יותר מ 5-חבילות .באיזו חנות כדאי לו לקנות ומדוע?

(קיימת חשיבות רבה להצגת מספר דוגמאות שבכל אחת מהן יחושב מספר אחר של חבילות .את
הדוגמאות אפשר להציג בטבלה או בדרך אחרת שיהיה אפשר לראות בה שהעלות של  3חבילות
זהה בשתי החנויות ,ויותר מ 4-חבילות יהיה יותר זול בחנות “מגדל קלפים” ,כי בה מוסיפים 5
ש”ח כל פעם ,לעומת  6ש”ח בחנות “קלפים וקסמים”).
 .4חנוך קנה  6חבילות בחנות “מגדל קלפים” .כמה שילם בממוצע לחבילה? ( 5.5ש”ח)
אפשר להציג את מחיר החבילות בעזרת דיאגרמת עמודות:
			
מחיר חבילות הקלפים בחנות "מגדל קלפים"
				

6

5

4

3

2

מחיר לחבילה

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

מספר החבילות
בהצגה בעזרת דיאגרמה קל לתלמידים לראות את ההבדל בין הגבהים של העמודות ולחשב
את ההפרש בין הגבהים ,8-5=3 :כך שלאחר מכן אפשר יהיה לחלק את ההפרש ל 6-חלקים שווים
עפ"י מספר העמודות.



הצעות לדיון
בשיחה בכיתה מומלץ להציג גם אפשרות לחישוב הממוצע של  5חבילות בדרך זו .במקרה זה יש
להניח שיועלו אסטרטגיות שונות לחישוב חילוק של  3ש”ח ל 5-חלקים שווים .יש תלמידים שיחשבו
כמה זה  3השקל; יש כאלו שיחשבו  1השקל  20 -אגורות ויכפלו ב ;3-ויהיו כאלו שיהפכו לשברים
5
5
עשרוניים לצורך החישוב.
אסטרטגיה אחרת לחישוב הממוצע היא באמצעות מציאת הסכום הכולל וחלוקתו ב.6-
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גם כאן יש להניח שבשלבים שונים של החישוב חלק מהתלמידים יעברו לייצוג עשרוני של
המספרים ,וחלקם יחשבו בשברים פשוטים ,ובסוף החישוב יעברו לייצוג של ש"ח ואגורות ,או רק
של ש"ח (  512ש"ח) .חשוב להציג את שתי הדרכים זו לצד זו ולהשוות בין הייצוגים.
 .5דני קנה  4חבילות קלפים בחנות “קלפים וקסמים” ו 5-חבילות בחנות “מגדל קלפים” .כמה
שילם דני בממוצע לחבילת קלפים? (דני שילם בממוצע לחבילת קלפים  5.77ש”ח)
 .6ליוני  60ש”ח .באיזו חנות הייתם ממליצים לו לקנות ,כך שיקבל עבור כספו כמה שיותר חבילות
קלפים? מה המספר הגדול ביותר של חבילות קלפים שיוני יוכל לקבל? הציגו את הדרך בה
חישבתם .בשאלה  3ראינו שהקנייה של יותר מ 3-חבילות קלפים תמיד תהיה זולה יותר בחנות
“מגדל קלפים” .יחד עם זאת ,חשוב כאן לבדוק באמצעות חישוב אם גם במקרה שיישאר
עודף בקנייה עדיין יהיה יותר זול לקנות בחנות זו.
במקרה של  60ש”ח  -אפשר לקנות  11חבילות ויישאר  2ש”ח עודף.
מומלץ לאפשר לתלמידים להציג אסטרטגיות שונות בעזרתן הגיעו לפתרון .יש להניח שיהיו
תלמידים שיתחילו מ 60-ש”ח ,יחסרו  8ש”ח ויחלקו את השאר ב 5-ש”ח או יבצעו חיסור חוזר של
 5ש”ח .לעומתם ,יהיו תלמידים שיתחילו מ 8-ש”ח (העלות של חבילה אחת) ויוסיפו  5ש”ח עד
שיגיעו ל 58-ש”ח.
טעות מעניינת שעשויה לעלות ומומלץ לשוחח עליה היא חישוב המבוסס על המחיר של 3
חבילות והכפלתו ב 2-כדי לקבל את העלות של  6חבילות.
אירוע “ - 3המחיר לחבילה”
 .1מה מחירו של תקליטור אחד בכל אחת מהחבילות?

חבילה של  20תקליטורים עולה  48ש”ח .מחיר ממוצע לתקליטור  2.40 -ש”ח.
חבילה של  30תקליטורים עולה  63ש”ח .מחיר ממוצע לתקליטור  2.10 -ש”ח.
חבילה של  40תקליטורים עולה  80ש”ח .מחיר ממוצע לתקליטור  2 -ש”ח.
 .2מה יהיה מחירם של  90תקליטורים כאשר קונים חבילות מסוג אחד?

(בקנייה של  3חבילות של  30תקליטורים מחיר  90תקליטורים יהיה  189ש”ח)
הצעה לדיון
חשוב לדון עם התלמידים על העובדה שרק בקנייה של חבילות של  30תקליטורים יתקבלו בדיוק
 90תקליטורים .בשני המקרים האחרים ,אם יקנו חבילות יקבלו יותר מ 90-תקליטורים ,וגם העלות
שלהם תהיה גבוהה יותר.
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 .3הציעו את הדרך הזולה ביותר לקניית  90תקליטורים .הסבירו איך הגעתם למסקנה שזו הדרך
הזולה ביותר.

(מאחר שקניית  3חבילות של  30תקליטורים תעלה  189ש”ח ,הרי שהיא הקנייה הזולה ביותר).



הצעה לדיון
חשוב לדון עם התלמידים על הדרך שבה הגיעו למסקנה מהי הדרך הזולה ביותר .למסקנה אפשר
להגיע על-ידי שילוב של חישוב אומדני וחישוב מדויק :אפשר להגיע ל 80-תקליטורים בקנייה של
 4חבילות של  20תקליטורים .במקרה זה העלות של  80תקליטורים תהיה  192ש”ח ,וצריך להוסיף
לזה עוד  30ש”ח (המחיר של  10תקליטורים שנמכרים שלא בחבילה) .קנייה של  2חבילות של 40
תקליטורים תעלה  160ש”ח .לעלות זו צריך להוסיף  30ש”ח (המחיר של  10תקליטורים שנמכרים
שלא בחבילה).
 .4חשבו את ההפרש בין מחיר תקליטור אחד שנמכר שלא בחבילה ( 3ש”ח) למחיר הממוצע של
תקליטור אחד בכל אחת מהחבילות השונות(.חבילה של  - 20הפרש של  60אגורות ,חבילה של 30

 -הפרש של  90אגורות ,חבילה של  - 40הפרש של שקל אחד).



הצעה לדיון
בחישוב ההפרשים אפשר לראות שבמקרה זה המחיר הממוצע לתקליטור בחבילה תמיד זול
ממחיר תקליטור שנמכר שלא בחבילות .ככל שבחבילה יש יותר תקליטורים ההפרש בין המחיר
הממוצע לתקליטור בחבילה לבין מחירו של תקליטור שלא בחבילה יהיה גדול יותר.

•

הצעות לדיון מסכם
מומלץ להעלות לפני התלמידים את השאלות האלה:
 מה אפשר ללמוד משלושת האירועים שבדף “השוואת מחירים” על צרכנות נבונה? לְמהכדאי לשים לב לפני שקונים מוצר? (הדגישו :בדיקה מחושבת של מחיר המוצר יכולה לעזור
לכם להיות צרכנים מודעים יותר לזכויותיכם ,וכך להימנע ממצבים שבהם ייגרמו לכם עוולות).
 האם אתם או הוריכם השוויתם פעם בין המחירים של אותו המוצר בחנויות שונות? מי קנהלאחרונה פריט במבצע? מה היה המבצע? האם הוא היה כדאי?

•

בדיון על מבצעים חשוב לדבר על כך שמבצעים אינם בהכרח משתלמים .כדי לבחון את
מידת הכדאיות של קנייה במבצע ,כדאי שנשאל את עצמנו כמה שאלות :האם אני באמת
זקוק/ה למוצר שבמבצע? האם אפשר לקנות את אותו המוצר במחיר זול יותר ליחידה אם
קונים כמות של כמה יחידות? האם אני באמת זקוק/ה לכמות כזאת של מוצרים? האם
מחיר המבצע אכן זול יותר ממחיר המוצר לפני המבצע וממחירו בחנויות אחרות? האם ישנן
עלויות נוספות שלא חשבתי עליהן ,ושיש להוסיפן לחישוב הכללי של עלות הקנייה?

•

באירוע  3הוצגה חנות שהצגת המחירים בה הוגנת .הצרכן בדרך כלל מצפה שככל שהאריזה
תהיה גדולה יותר ,כך המחיר לפריט אחד יהיה זול יותר .ואכן ,זה המצב בחנות זו.
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יחד עם זאת ,חשוב להדגיש שהמחיר הממוצע לפריט איננו מה שתמיד משקף את כדאיות
הקנייה .צריך תמיד לקחת בחשבון גם את הצריכה האישית .כלומר ,אם צרכן צריך 90
תקליטורים לא תמיד כדאי לו לקנות יותר (נניח  3חבילות של  40תקליטורים) גם אם
המחיר הממוצע לתקליטור אחד הוא זול יותר .אם בעתיד יהיה לצרכן שימוש בתקליטורים
הנוספים ,כדאי לו לשקול את הכדאיות .אבל אם בסופו של דבר לא ישתמש בהם ,הרי
ששילם עבורם לשווא ,והקנייה לא הייתה נבונה.

מה או
חשוב לדעת :לפי החוק ,בעל עסק צריך להציג על גבי המוצרים או אריזתם

מר
החוק?

•

את המחיר הכולל שלהם בש"ח .כאשר יש מבצע ,עליו לציין ,לצד שיעור ההנחה או
המחיר במבצע ,גם את המחיר הקודם .הוא חייב גם לציין בחנות אילו מוצרים כלולים
במבצע ואילו אינם כלולים בו וכן את תנאי המבצע .אם בעל העסק פרסם את המבצע
ברבים ,ואם עלות המוצרים לאחר ההנחה עולה על  50ש"ח ,על העוסק לציין במפורש
את מספר הפריטים המינימלי המוצעים במחיר הנקוב.
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השוואת מחירים
קראו את האירועים וענו על השאלות.
אירוע  :1מחירים שונים לאותו הספר
 18מתלמידי כיתה ה 4רוצים לקנות ספרים מסדרת "הארי פוטר" .כמה תלמידים
יצאו ובדקו את המחירים של הספרים בחנויות השונות .להלן המחירים:
• בחנות הספרים “ספרים זה כל הסיפור” נמכר ספר כזה ב 85.90-ש”ח .החנות
נמצאת בשכונה שבה נמצא בית הספר.
• בחנות הספרים “בוטיק הספר” נמכר הספר ב 82.50-ש”ח .החנות נמצאת במרכז
העיר.
• בחנות הספרים “קריאת כיוון” נמכר הספר בהנחת מבצע ב 79.99-ש”ח .החנות
נמצאת בקניון.
• בחנות הספרים “סיפורי סבתא” נמכר הספר בהנחה של  15ממחירו הרשום -
 89.99ש”ח .החנות נמצאת מחוץ לעיר.
לחנויות הספרים שבשכונה ובמרכז העיר אפשר להגיע ברגל או לרכוב על
האופניים ,אך לחנות בקניון ולחנות הספרים הנמצאת מחוץ לעיר צריכים
התלמידים לנסוע באוטובוס .מחיר כרטיס הנסיעה הוא  5.30ש”ח לכל כיוון.
ילדי הכיתה קנו ספר מסדרת "הארי פוטר" בחנויות השונות .כל תלמיד קנה ספר אחד.
 3תלמידים קנו בחנות “סיפורי סבתא” 4 ,תלמידים קנו בחנות “ספרים זה כל הסיפור”,
 5תלמידים קנו בחנות “בוטיק הספר“ ,ו 6-תלמידים קנו בחנות “קריאת כיוון”.
שאלות
 .1רשמו מה העלות הכוללת של קניית הספר בכל אחת מן החנויות כולל מחיר
הנסיעה באוטובוס (אם היה צורך להשתמש באוטובוס כדי להגיע לחנות) וסדרו
אותם מהגדול לקטן.
 .2באיזו חנות הכי משתלם לתלמידים לקנות? נמקו.
 .3חשבו עבור כל חנות כמה כסף קיבל/ה המוכר/ת מתלמידי כיתה ה 4עבור
הספרים שנרכשו באותה חנות.
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אירוע  :2מבצע בקניית חבילות קלפים
בשתי חנויות שונות נמכרות חבילות קלפים לחוברת שמדביקים בה את
הקלפים.
בחנות “קלפים וקסמים” מוכרים כל חבילת קלפים ב 6-ש”ח.
בחנות “מגדל קלפים” מוכרים את החבילה
הראשונה ב 8-ש”ח וכל חבילה נוספת
באותה הקנייה ב 5-ש”ח.

שאלות
 .1לילך רוצה לקנות  3חבילות קלפים .באיזו חנות כדאי לה לקנות? נמקו.
 .2מיה רוצה לקנות  5חבילות קלפים .מה יהיה מחירן בכל אחת מהחנויות?
הציגו את הדרך שבה חישבתם.
 .3רועי רוצה לקנות יותר מ 5-חבילות .באיזו חנות כדאי לו לקנות ומדוע?
 .4חנוך קנה  6חבילות בחנות “מגדל קלפים” .כמה שילם בממוצע לחבילה?
 .5דני קנה  4חבילות קלפים בחנות “קלפים וקסמים” ו 5-חבילות בחנות “מגדל
קלפים” .כמה שילם דני בממוצע לחבילת קלפים?
 .6ליוני  60ש”ח .באיזו חנות הייתם ממליצים לו לקנות ,כך שיקבל עבור כספו כמה
שיותר חבילות קלפים? מה המספר הגדול ביותר של חבילות קלפים שיוני יוכל
לקבל?
הציגו את הדרך שבה חישבתם.
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אירוע  :3המחיר לחבילה
הורי שכבת ה רצו לתת לכל התלמידים את הצילומים ממסיבת סיום שנת
הלימודים .לשם כך הם היו זקוקים לתקליטורי .DVD
בחנות “הכול למחשב” נמכרות חבילות שונות של תקליטורים (דיסקים):
חבילה של  20תקליטורים עולה  48ש”ח.
חבילה של  30תקליטורים עולה  63ש”ח.
חבילה של  40תקליטורים עולה  80ש”ח.
תקליטור אחד שנמכר שלא בחבילה עולה  3ש”ח.

שאלות
 .1מה מחירו הממוצע של תקליטור אחד בכל אחת מהחבילות?
 .2מה יהיה מחירם של  90תקליטורים כאשר קונים חבילות מסוג אחד?
 .3הציעו את הדרך הזולה ביותר לקניית  90תקליטורים .הסבירו איך הגעתם
למסקנה שזו הדרך הזולה ביותר.
 .4חשבו את ההפרש בין מחיר תקליטור אחד שנמכר שלא בחבילה ( 3ש”ח)
למחיר של תקליטור אחד בכל אחת מהחבילות השונות.

22

מערך פעילות  :3הצגת מחירים | למורה

המועצה הישראלית לצרכנות

מערך פעילות  - 3הצגת מחירים
נושאי הפעילות
בתחום המתמטיקה
• מספרים עשרוניים :השוואת מספרים עשרוניים; עיגול מספרים עשרוניים;
חיבור וחיסור מספרים עשרוניים.

בתחום הצרכנות
• היכרות עם סעיף החוק לגבי הצגת מחירים על מוצרים בבתי עסק.
• פיתוח חשיבה ביקורתית על בעיות צרכניות.
• עידוד התלמידים לבדוק את עלות המוצרים לפני הקנייה ובזמן התשלום.

תקציר הפעילות
בפעילות זו התלמידים בודקים ומשווים מחירים המוצגים כמספרים עשרוניים .במהלך ההשוואה
והרישום בטבלה התלמידים מחברים ומחסרים מספרים עשרוניים ,תוך כדי שימוש באומדן ובעיגול
מספרים עשרוניים.
הפעילות כוללת דיון במליאה סביב אירוע צרכני ,פעילות קבוצתית ודיון מסכם.

מהלך הפעילות
א .במליאה :הצגת סיפור ודיון
• ספרו לתלמידים את האירוע הזה:
חבריי ואני עצרנו ליד דוכן הממתקים .בחרנו  3חפיסות של שוקולד .על כל חפיסת שוקולד היה
כתוב המחיר  5ש”ח .לפי החישוב שלנו היינו צריכים לשלם  15ש”ח .כשהגענו לקופה המוכר
דרש מאתנו  21ש”ח .כשהתפלאנו הוא הסביר לנו ,שהמחיר שכתוב על השוקולד הוא המחיר
הקודם ,והמחיר החדש הוא  7ש”ח.
•
-

דונו עם התלמידים על השאלות האלה
מה הבעיה באירוע?
האם ,לדעתכם ,יש באירוע פגיעה בזכויות הצרכן? אם כן  -נסו להסביר איזו זכות נפגעה.
האם קרה לכם מקרה דומה? כיצד הרגשתם? כיצד הגבתם?
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מה

אומר

החוק?

ב .היכרות עם החוק:
הסבירו לתלמידים את זכויות הצרכנים בסוגיית הצגת מחירים:
 חוק הגנת הצרכן מחייב מוכר לסמן מחיר על כל מוצר .לגבי מוצרים בתפזורת (ללא אריזה),כגון :ירקות ,פירות ,פיצוחים בתפזורת ,לחם וחלב ,המחיר יצוין בשלט על המדף שבו נמצא
המוצר.
 יש להציג את המחיר בש"ח בלבד ,אסור לסמן את המחיר במטבע זר .המחיר המוצג צריךלהיות כולל מע”מ ,אגרות וכל תשלום חובה הנלווה לרכישה.
 כאשר מציגים מחיר מבצע או מכירה מיוחדת ,חייבים להבהיר אילו מוצרים או שירותים כלוליםבמבצע ,ואילו אינם כלולים בו .בנוסף ,יש להציג את המחיר לפני ההנחה ואחריה .אם בעל העסק
פרסם את המבצע ברבים ,והמוצרים שפרסם מחירם יותר מ 50-ש”ח ,עליו לכלול בפרסום את
כמות המוצרים המינימלית הנכללת במבצע.
 מינואר  2009רשתות גדולות צריכות להציג גם את המחיר ליחידת מידה .מידע זה אמור להקלעל הצרכנים להשוות בין מחירים של מוצרים דומים הנמכרים באריזות השונות בנפחן או
במשקלן.
 אם קיים פער בין המחיר המצוין על המוצר לבין מחירו בקופה ,המחיר המחייב הוא המחיר שעלהמוצר ,גם אם המחיר בקופה גבוה יותר.
 תקנות אלו אינן חלות על מוצרי איפור ,לחם לא ארוז ,תרופות ותוספי מזון ,יין ,סיגריות ,מוצריםשמחירם נמוך מ 10-אגורות ,מוצרים הנמכרים במכונה אוטומטית ,מוצרים מסוגים שונים
הנמכרים באריזה אחת ,מוצרים המוצגים בחלון ראווה ,חפצי אמנות ועתיקות.
 במוצרים שדורשים שקילה באריזה (לדוגמה :ממתקים במשקל ,גבינות ,חמוצים ,)...יש להפחיתאת משקל האריזה ממשקל המוצר ולקבוע מחיר למשקל הנטו של המוצר בלבד (כלומר,
משקל המוצר עצמו ללא האריזה).
ג .עבודה עצמית של התלמידים על הדפים “מחיר מוצר ומחיר קופה”.
בדפים אלה ( )25-27התלמידים קוראים על אירוע קנייה בסופרמרקט ,שבסופו התגלו הבדלים
בין המחירים שהופיעו על חלק מן המוצרים (מחיר מוצר) לבין המחירים שלהם בחשבונית (מחיר
קופה).
ד .דיון המבוסס על תשובות התלמידים.
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תשובות לפעילות התלמידים והצעות לדיון
 .1להלן ה”טעויות” שעל הילדים למצוא בחשבונית:

שם המוצר
קורנפלקס
 2ק"ג עגבניות
 2ליטר חלב
אורז מלא
 1קופסת מלפפונים חמוצים
חבילת ופלים
בקבוק מיץ
לחם לבן

המחיר המוטעה ששילמה המחיר שהופיע על המוצר
(מחיר מוצר)
ענבל (מחיר קופה)
19.70
19.80
(2X3.65)=7.30
7.36
10.12
10.14
8.50
12.40
6.45
6.80
10
10.50
7.20
7.21
5.30
5.90

 .2כמה שילמה ענבל בסך הכול על כל המוצרים שקנתה? ( 264.90ש"ח)



הצעות לדיון
מומלץ להציג אסטרטגיות יעילות לחישוב סכום של מספר גדול של מספרים .למשל ,סידור
המספרים כך שיהיה נוח לחבר כל שניים או שלושה מספרים כדי לקבל מספרים שלמים (לדוגמה:
 28=7.36+10.14+10.50ש”ח) .שינוי כזה של הסדר הוא שימוש בחוקי החילוף והקיבוץ.



הצעות לדיון מסכם
בדיון שיסכם את הפעילות מומלץ להעלות לפני התלמידים את הנקודות האלה:
• האם אתם ,או הוריכם ,נוהגים לבדוק את המחיר שמופיע על המוצר?
• האם אתם ,או הוריכם ,בודקים את החשבונית לאחר הקנייה?
• האם גיליתם פעם טעות בחשבונית שקיבלתם מהמוכר לאחר הקנייה? כיצד נהגתם?
• כדי להגן על זכויותינו הצרכניות ,אנחנו יכולים לנקוט בדרכים שונות ,וביניהן:
 לפנות לבעל העסק ,להציג לו את החוק ,ולבקש ממנו לציית לו. לכתוב מכתב לבעל העסק שמסביר מדוע הייתה עבירה על החוק. לפנות למועצה הישראלית לצרכנות בכתובתwww.consumers.org.il :• מהי המועצה לצרכנות?
המועצה הישראלית לצרכנות היא ארגון הצרכנים היציג הגדול בישראל .המועצה היא חברה
ממשלתית הפועלת מכוח חוק ,שלא למטרות רווח ,במטרה להגן על זכויות הצרכנים ולייצגם בפני
עסקים ,נותני שירות ורשויות המדינה ,כדי לקדם את החזון :חברה הוגנת לצרכנים .אחד מתפקידיה
העיקריים והחשובים של המועצה הוא קבלת תלונות מצרכנים וטיפול בהן .לרשות המועצה לצרכנות
עומדים עורכי דין ,והם מטפלים בתלונות צרכנים ופועלים בשמם מול בעלי העסקים.
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מחיר מוצר ומחיר קופה
קראו את האירוע שלפניכם ,וענו על השאלות.
ענבל ערכה קניות בסופרמרקט .על המוצרים שקנתה היו רשומים המחירים
האלה:
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לפניכם החשבונית שענבל קיבלה על הקנייה שלה:

המחיר
המוצר
 2ק”ג עגבניות 7.36....................ש”ח
 2ליטר חלב 10.14.......................ש”ח
 30ביצים 28.60...........................ש”ח
 1קורנפלקס 19.80.......................ש”ח
 1אורז מלא  12.40.......................ש”ח
 3חבילות פסטה  15.30.................ש”ח
 2חבילות גלידה  32.90.................ש”ח
 1קופסת מלפפונים חמוצים  6.80ש”ח
 2ק”ג ענבים ירוקים 35.60............ש”ח
 3קופסאות רסק עגבניות  13.29.....ש”ח
חבילת ופלים  10.50.....................ש”ח
בקבוק מיץ 7.21.........................ש”ח
 3חבילות קרקרים 36.30...............ש”ח
חבילת בורקס גבינה 22.80............ש”ח
לחם לבן 5.90............................ש”ח

לאחר ששילמה וקיבלה חשבונית ובה פירוט המחירים ,בדקה ענבל את החשבונית
ומצאה כמה טעויות.
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שאלות

 .1בדקו כל שורה בחשבונית וסמנו לידה  אם המחיר ששילמה ענבל תואם את
המחיר שהופיע על המוצר .במקרים שבהם המחיר לא תואם ,כתבו את המחיר
שענבל הייתה צריכה לשלם ,והסבירו מה הטעות שמצאתם.
 .2חשבו כמה שילמה ענבל בסך הכול על כל המוצרים שקנתה? נסו למצוא
דרכים יעילות ומהירות לחישוב .הסבירו איך חישבתם.
 .3כתבו בשם ענבל מכתב להנהלת הסופרמרקט ,פרטו את שמות המוצרים
שהיא קנתה ,את המחירים הנקובים עליהם ואת המחירים שמצוינים בחשבונית,
ובקשו להזדכות על ההפרש.

להנהלת הסופרמרקט שלום רב,

בתודה מראש,
								
ענבל
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מערך פעילות  - 4משקל ומחיר
נושאי הפעילות
בתחום המתמטיקה
• מספרים טבעיים .מספרים עשרוניים 4 :פעולות חשבון במספרים טבעיים ובמספרים עשרוניים,
חוקי פעולות וסדר פעולות חשבון ,חשיבה פרופורציונלית.

בתחום הצרכנות
• הדרישה לרישום מחיר לפי משקל והצגת החוק המחייב הצגת מחיר ל 100-גרם.
• השוואה בין כמויות ומחירים של מוצרים זהים.
• פיתוח יכולת קבלת החלטות לפי שיקולי רווח והפסד.

תקציר הפעילות
בפעילות זו התלמידים משווים בין מחירים של מוצרים דומים הנמכרים באריזות השונות בנפחן
או במשקלן.
הפעילות כוללת דיון במליאה ,תחרות קבוצתית ומשימה לביצוע בבית.

מהלך הפעילות
א .פעילות במליאה :השוואת מחירים לפי משקל
• הציגו לתלמידים את  3התמונות של חבילות הקורנפלקס עם המחירים שלהן( ,ראו בעמוד הבא).
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משקל  500גרם
מחיר  18 -ש”ח
משקל  750גרם
מחיר  22.50 -ש”ח
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משקל  400גרם
מחיר  16.80 -ש”ח
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• שאלו את התלמידים:
ללא העדפת טעם מסוים או חברה מסוימת ,איזו חבילה הכי משתלמת לקנייה?
בקשו מהתלמידים להציג את דרך החישוב שלהם ודונו איתם בשאלה :מה אפשר להסיק
מדוגמה זו על צריכה נבונה? (כדי לבדוק כדאיות של קנייה יש לחשב את היחס בין המשקל
למחיר).
דונו בהרחבה עם התלמידים בדרכים השונות לחישוב .חשוב לשים לב ,שהחישובים השונים
דורשים המרת ש"ח לאגורות .יש להניח שתלמידים יציעו לחשב את המחיר של גרם אחד בכל
אחת מהאריזות ולאחר מכן לכפול ב .100-באריזות של  400גרם ו 500-גרם דרך זו של חישוב
מאוד לא יעילה ,כי אפשר לחשב מיד את העלות של  100גרם.
כאשר מחלקים את המחיר במספר “מאות הגרמים” שבחבילה ,אפשר לבטא את התוצאה
כשבר פשוט ולאחר מכן להפוך את חלקי השקל לאגורות .לדוגמה :לחישוב עלות של  100גרם
3
קורנפלקס בחבילה של  500גרם ,אפשר לבצע את התרגיל.18 : 5 = 3 5 :
בשלב זה יש למצוא כמה זה  3משקל .יש להניח שחלק מהתלמידים ירחיבו את השבר ב2-
5
ויבטאו את המחיר בכתיב עשרוני ( 3.60ש”ח) ,וחלק יחשבו  1משקל ( 20אגורות) ויכפלו ב.3-
5
אפשרות אחרת היא לחלק את הסכום לחלקים שווים באמצעות חלוקה של הש"ח וחלוקה של
האגורות (חוק הפילוג) .אסטרטגיה זו נוחה במקרה של החבילה של  400גרם .לדוגמה16.80 :
קל לחלק ל 4-על-ידי חילוק  16ש"ח ל 4-ולאחר מכן חילוק  80אגורות ל 4.20( .4-ל– 100גרם)
במקרה של החבילה של  750גרם (מספר הגרמים הוא לא מאות שלמות) אפשר גם לחשב את
העלות של  50גרם ,כלומר לחלק את  22.50ש"ח ב 3( .15-שקלים ל– 100גרם  -המשתלם ביותר)
בכל המקרים ,כדי לא להתמודד עם חילוק מספרים קטנים למספרים גדולים וקבלת מנות
שהן מספרים לא שלמים ,אפשר להפוך את המחיר המבוטא בש"ח ובאגורות למחיר המבוטא
רק באגורות.
מה או

מר
החוק?

ב .היכרות עם החוק
הציגו לתלמידים את החוק ,המחייב הצגת מחיר ל 100-גרם או ל 100-מ”ל:
לפי החוק ,מינואר  2009רשתות גדולות צריכות להציג את המחיר ליחידת מידה .מידע זה אמור
להקל על הצרכנים להשוות בין מחירים של מוצרים דומים הנמכרים באריזות השונות בנפחן
או במשקלן.
כך יוכל כל צרכן לדעת מה מחיר המוצר לקילו או לליטר (לגבי מוצרי מזון יוצג המחיר ל100-
גרם או  100מ”ל).
ג .תחרות קבוצתית :ממתקים למסיבת כיתה
• חלקו את התלמידים לקבוצות.
• חלקו לתלמידים את הדפים “מסיבת כיתה” (עמ'  ,)32-33ובקשו מהם לחשב את עלות
המצרכים .ההשוואה נעשית בין מחיר של אותם מוצרים מאותן החברות באריזות השונות
ובאותה החנות .הסבירו כי במקום הראשון תזכה הקבוצה שתקנה את הממתקים במחיר
הנמוך ביותר.
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חטיפי
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בייגלה

16

111.3

56

23

28

10

24.4

20

ד .דיון המבוסס על תשובות התלמידים.
בקשו מכל קבוצה לציין אילו מוצרים קנתה ואת העלות הכוללת שלהם .חשוב לבקש מכל
קבוצה להציג גם את דרך החישוב לאחד המוצרים שקנתה.
הצעה לדיון מסכם
שיעור זה מדגים מדוע חשוב להשוות מחירים בין מוצרים דומים הנמכרים באריזות השונות בנפחן
או במשקלן .האם אתם או הסובבים אתכם אכן נוהגים כך? בקשו מהתלמידים דוגמאות.
ה .משימה לבית :חישוב עלות המוצרים לאפיית עוגה
חלקו לתלמידים את הדף "עוגת שוקולד עשירה" (עמ'  ,)34ובקשו מהם לבדוק במכולת או
בסופרמרקט את מחירי המצרכים ולחשב את העלות הכוללת של הכנת העוגה.
בבדיקת התרגיל בשיעור הבא זכרו להדגיש לפני התלמידים את העלויות הנוספות האפשריות
של אפיית עוגה בבית  -למשל ,מחיר החשמל עבור זמן האפייה.
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מסיבת כיתה
בכיתה ה מתכננים מסיבה .ועדת המסיבות החליטה על קנייה מרוכזת של
הממתקים למסיבה וערכה רשימה של המוצרים והכמויות הנדרשות.
להלן הרשימה:
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את הקניות ערכו התלמידים בסופרמרקט השכונתי .שם אפשר לקנות את
המוצרים באריזות בודדות במשקלים שונים וכן בתפזורת לפי שקילה.
אלו מחירי המוצרים בסופרמרקט:
חטיף שוקולד מגולגל:
אריזת חיסכון (  12ק”ג)  16 -ש”ח
חטיף בודד  100גרם  4.70 -ש”ח
תפזורת  100גרם  4 -ש”ח

עוגות:
(כל עוגה אפשר לפרוס ל 8-פרוסות שוות)
עוגת שוקולד  400גרם  17.20 -ש”ח
עוגת בראוניז  450גרם  17.20 -ש”ח
עוגת שיש  400גרם  15.90 -ש”ח

סוכריות נחשים:
מטבעות שוקולד:
 100גרם מטבעות שוקולד בתפזורת  5 -ש”ח סוכריות בתפזורת  100גרם  7 -ש”ח
חבילה של  150גרם  12 -ש”ח
שקית מטבעות שוקולד  200גרם  9 -ש”ח
חבילת מטבעות שוקולד של  600גרם  28.8 -ש”ח חבילה של  450גרם  30 -ש”ח

ופלים:
חבילה של  200גרם  4.8 -ש”ח
אריזת חיסכון של  12ק”ג  10 -ש”ח
ופלים בתפזורת  100גרם  2.2 -ש”ח

בייגלה:
אריזה של  400גרם  10.5 -ש”ח
 100גרם בייגלה בתפזורת  2.5 -ש”ח

חטיפי בוטנים (במבה):
אריזה  20גרם  2.2 -ש”ח
אריזה  40גרם  4 -ש”ח
אריזה של  80גרם  7.8 -ש”ח

ביסלי:
אריזה של  40גרם  4.25 -ש”ח
אריזה של  80גרם  8 -ש”ח

סוכריות טופי:
חבילה של  200גרם  4.8 -ש”ח
חבילה של  350גרם  8 -ש”ח
 100גרם סוכריות טופי בתפזורת  2 -ש”ח

חשבו מה יהיה המחיר הנמוך ביותר של הממתקים למסיבה.
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עוגת שוקולד עשירה
לפניכם מתכון לעוגת שוקולד עשירה .בדקו במכולת או בסופרמרקט את מחירי
המצרכים וחשבו את עלות העוגה.
המצרכים:
 4ביצים
 50גרם קקאו
 200גרם סוכר
 350גרם קמח תופח
 1שקית אבקת אפייה
 1שקית סוכר וניל
 100גרם שוקולד מריר
 120גרם שמן קנולה
 100גרם מים (  12כוס מים)

אופן ההכנה:
• המיסו בקערית קטנה במיקרו את השוקולד המריר  2 +כפות מים במשך  40שניות.
ערבבו היטב והשאירו בצד עד שיתקררו לטמפרטורת החדר .מדי פעם ערבבו שוב.
• ערבבו בנפרד את המצרכים היבשים:
קמח תופח ,אבקת אפייה ,סוכר ,סוכר וניל ,קקאו.
• הקציפו את המצרכים הנוזליים :ביצים ,שמן ,מים.
• הכניסו בהדרגה את תערובת המצרכים היבשים לתוך תערובת המצרכים
הנוזליים תוך כדי ערבוב.
• שפכו לתוך התערובת את השוקולד המריר המומס ,והמשיכו לערבב כ 2-דקות.
• שפכו את תערובת העוגה לתוך תבנית אפייה מלבנית ששומנה קלות.
• אפו בחום של  1750cבמשך כ 35-דקות.
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מערך פעילות  - 5פרסום מבצעים והנחות
נושאי הפעילות
בתחום המתמטיקה
• מהות השבר .מהות השלם .שברים יסודיים .מציאת חלק מן השלם.

בתחום הצרכנות
• פיתוח חשיבה ביקורתית על פרסום מבצעים.
• הגברת המודעות להטעיות בפרסום.
• היכרות עם החוק האוסר על הטעיית הצרכנים.

תקציר הפעילות
בפעילות זו התלמידים בודקים מחירים שניתנות עליהם הנחות ומשווים ביניהם .בחלק מהמקרים על
התלמידים למצוא את ההנחה ולהשוות אותה להנחה שהבטיחו בעלי החנויות בהכרזת המבצע.
הפעילות כוללת פעילות פתיחה במליאה ודיון סביב אירוע צרכני ,עבודה עצמית של התלמידים,
וכן דיון מסכם המעודד את התלמידים להיות צרכנים נבונים ולבדוק את כדאיות המבצעים.

מהלך הפעילות
א .פעילות במליאה :מבצעים
• ספרו לתלמידים את האירוע הבא:
חיפשתי מתנה ליום ההולדת של אחותי .כשנכנסתי לחנות המתנות ראיתי שלט :כל היומנים
ב 20-ש”ח במקום ב 40-ש”ח .שמחתי ,כי יומן נראה לי מתנה מתאימה .בחרתי יומן נחמד שמצורף
אליו עט .כשהגעתי לקופה התברר לי שהיומן הזה לא נכלל במבצע ,והוא עולה  40ש”ח.

• דונו עם התלמידים בשאלות האלה:
 מה הבעיה באירוע? האם ,לדעתכם ,פגעו בזכויות של הצרכנים? אם כן  -נסו להסביר איזו זכות נפגעה. -האם קרה לכם מקרה דומה? כיצד הרגשתם? כיצד הגבתם?

36

מערך פעילות  :5פרסום מבצעים והנחות | למורה

המועצה הישראלית לצרכנות

מה
אומר
• הסבירו לתלמידים את זכויות הצרכנים בסוגיית פרסום מבצעים:
ה
ח
ו
ק
?
החוק להגנת הצרכן אוסר להטעות צרכנים בעניין מהותי בעסקה .כאשר מפרסמים מבצע או

הנחה על מוצר מסוים יש לפרסם את המחיר הקודם למבצע ,את גובה ההנחה וכן את המחיר
לאחר ההנחה או את אחוז ההנחה הניתנת במבצע.
בנוסף ,צריך להציג בנפרד את המוצרים הכלולים במבצע/בהנחה ,או לסמן אותם בסימון מיוחד.
על בית העסק להחזיק מלאי סביר של המוצרים שבהנחה ,לפרט את כמותם (אם מדובר
בעלות גבוהה מ 50-ש"ח) ולפרסם את מספר הפריטים המינימלי המוצעים במחיר הנקוב.
ב .עבודה עצמית של התלמידים על הדף “הנחות ומבצעים”.
בדף זה (עמ'  )38התלמידים קוראים על מבצע שפורסם בעיתון ,ועונים על שאלות במטרה לבדוק
את כדאיות הקנייה.
ג .דיון המבוסס על תשובות התלמידים.

תשובות לפעילות התלמידים והצעות לדיון
 .1מה יהיה המחיר של בובה לאחר ההנחה ,אם לפני ההנחה מחירה היה  120ש”ח?

(מחירה של בובה לאחר הנחה יהיה  90ש”ח).
 .2מה היה מחיר הבובה לפני ההנחה אם ידוע שההנחה הייתה בסך  25ש”ח?

(המחיר לפני ההנחה הוא  100ש”ח).
 .3מחיר הבובה לאחר הנחה הוא  45ש”ח .מה היה מחירה לפני ההנחה?

(מחירה לפני ההנחה הוא  60ש”ח).



הצעות לדיון

בכל  3השאלות הראשונות עוסקים בחלוקת השלם לרבעים ,בקשר שבין  1של כמות לכמות
4
השלמה ול 3 -של אותה כמות.
4
חשוב להציג אסטרטגיות מגוונות לפתרון השאלות שאינן נשענות על אלגוריתמים או נוסחאות.
מומלץ לייצג את דרך הפתרון גם בעזרת ייצוגים גרפיים והמחשות.
 .4בחלון הראווה של החנות הוצגו שתי בובות.
מחיר האחת לפני ההנחה  52ש”ח ,ולאחר ההנחה  40ש”ח.
מחיר השנייה לפני ההנחה  58ש”ח ,ולאחר ההנחה  43ש”ח.
האם בעלי החנות עמדו בהבטחתם שפורסמה במדור “מבצעים” בעיתון המקומי?

(שאלה זו עוסקת ב“עיגול” מחירים:
במקרה של הבובה שמחירה לפני ההנחה היה  52ש"ח ,מחירה היה צריך להיות לאחר ההנחה  39ש”ח,
והוא היה  40ש”ח .ברור שבמקרה זה המוכר אינו עומד בהבטחה שהכריז עליה בעיתון המקומי).
במקרה של הבובה שמחירה לפני ההנחה היה  58ש”ח ,מחירה לאחר ההנחה היה צריך להיות
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 43.50ש"ח והוא היה  43ש"ח בלבד .גם כאן ,מבחינה מתמטית ,המוכר אינו עומד בהבטחתו ,אלא
שהפעם ההפרש במחיר הוא לטובת הקונה).



הצעות לדיון
שאלות נוספות שחשוב לדון בהן בהקשר לשאלה זו:
• האם ייתכן שתהיה הנחה גדולה מ 30-ש”ח?
• מהי ההנחה הקטנה ביותר בש"ח? לאיזו בובה יתנו את ההנחה הזו?
• האם ייתכן שלשתי בובות שמחירן ההתחלתי שונה ,תהיה אותה הנחה בש"ח?
• האם ייתכן שלשתי בובות שמחירן לפני ההנחה זהה ,יהיה מחיר שונה לאחר ההנחה?
• האם הרשתות מרוויחות משיטת עיגול המחירים? האם מדובר בהטעיה או בניצול של הצרכן?
מה
אומר
ה
ח
ו
ק
?
החוק קובע כי כאשר משלמים במזומן יש לעגל את הסכום הסופי ,על פי שיטת העיגול

שקבע בנק ישראל :עיגול הסכומים ייעשה רק בעת סיכום החשבון לתשלום במזומן ,לפי כללים
מסוימים .ולהלן כללי העיגול :סכומים המסתיימים באגורה אחת 3 ,2 ,ו 4-אגורות מעוגלים כלפי
מטה ל 10-האגורות הקרובות .לדוגמה ,תשלום סופי במזומן של  14.04ש”ח יעוגל ל 14-ש”ח.
סכומים המסתיימים ב 5-אגורות ומעלה יעוגלו כלפי מעלה ל 10-האגורות הקרובות .לדוגמה,
תשלום סופי במזומן של  14.07ש"ח יעוגל ל 14.10-ש"ח.
כשאנו משלמים בשיק או בכרטיס אשראי אנו זכאים לעמוד על זכותנו לשלם את הסכום
המדויק שמוצג על המוצר.



הצעות לדיון מסכם
• האם נתקלתם פעם בפרסום מוטעה לגבי מבצעים?
• מה כדאי לנו לעשות כדי לשמור על זכויותינו הצרכניות בנושא פרסום מבצעים?
 לוודא שאנחנו אכן זקוקים למוצר ,ולא לרכוש אותו רק בגלל המבצע. לבדוק שיש התאמה בין הפריט שפורסם לבין הפריט שיש בחנות. לבדוק התאמה בין תנאי הרכישה שמפורטים בפרסומת לבין התנאים שמוצגים החנות. לבחון היטב אילו פריטים כלולים במבצע ואילו לא ,ולוודא מהי כמות הפריטיםשבמבצע ושהם אכן מסומנים בסימון מיוחד ,כפי שקובע החוק.
		
 -לברר מה מחיר המוצר לפני ההנחה ולאחריה.
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הנחות ומבצעים
קראו את האירוע.
במדור “מבצעים” בעיתון המקומי פורסם המבצע הבא:

מבצע ברשת חנויות המשחקים
“צעצועים זה אנחנו”:
כל בובות הרובוטים בהנחה
1
של מהמחיר המקורי.
4
מחיר הבובות לפני ההנחה:
בין  50ל 150-ש”ח

 52ש"ח
 40ש"ח
 58ש"ח
 43ש"ח

 .1מה יהיה המחיר של בובה לאחר ההנחה ,אם לפני ההנחה מחירה היה  120ש”ח?
 .2מה היה מחיר הבובה לפני ההנחה ,אם ידוע שההנחה הייתה  25ש”ח?
		
 .3מחיר הבובה לאחר ההנחה הוא  45ש”ח .מה היה מחירה לפני ההנחה?
			
 .4בחלון הראווה של החנות הוצגו שתי בובות:
מחיר האחת לפני ההנחה  52ש”ח ,ולאחר ההנחה  40ש”ח.
מחיר השנייה לפני ההנחה  58ש”ח ,ולאחר ההנחה  43ש”ח.
האם בעלי החנות עמדו בהבטחתם ,כפי שהיא פורסמה במדור “מבצעים” בעיתון המקומי?
נמקו.

39

