דפי פעילות
לתלמידים
המועצה

מדינת ישראל

הישראלית לצרכנות

נלחמים על זכותכם להגינות

המועצה הישראלית
לצרכנות

משרד החינוך
האגף לחינוך יסודי המינהל לחינוך דתי

יום הצרכן הבינלאומי במערכת החינוך
מערך פעילות חינוכית לעידוד צרכנות נבונה
בדקת בחנות
אחרת כמה זה
עולה?

מבצע!
כל היומנים ב– 20ש"ח!
במקום ב– 40ש"ח

האם זה באמת
מבצע?

מבצע!
ארוחת
ילדים
 49ש"ח

ון

קניון לצרכן ה
נב

ה

אופס  -רק
שלא ייגמרו לי
כל דמי הכיס

חשוב לשים לב
לפרטים הקטנים

דבר מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות הציבה לה כיעד להעמיק את
החינוך לצרכנות נבונה בקרב ילדים ובני נוער.
לקראת יום זכויות הצרכן הבינלאומי ,החל ב–י"ט באדר תשס"ט,
 15במרץ  ,2009משרד החינוך והמועצה הישראלית לצרכנות
משתפים פעולה ,כבשנים עברו ,בחינוך לצרכנות נבונה.

מערך פעילות זה מיועד לכיתות ה'-ו' בבתי–הספר היסודיים.
המערך מכוון השנה לפיתוח מודעות בקרב התלמידים
לזכויות צרכניות ולעידוד התנהגות צרכנית נבונה ,שתתבטא
בתרבות צריכה זהירה ובביקורת צרכנית פעילה במקרה של
הפרת זכויות וקיפוח.

נושא הצרכנות מציב בפני מערכת החינוך הזדמנות להקנות
לתלמידים מיומנויות שיסייעו להם להשתלב בחיים המודרניים
כצרכנים נבונים ופעילים.
כחברה דמוקרטית ,אנו מעוניינים לטפח אזרחים המודעים
לזכויותיהם והחופשיים לבצע את בחירותיהם באחריות
ובתבונה .כמו כן ,יש לזכור ,כי מקרב תלמידינו ייצאו גם ספקי
השירותים בעתיד ,במגזר המסחרי ובמגזר הציבורי ,ועל
כן חשוב להטמיע בהם כבר עתה ערכים של יושר ,הגינות,
שקיפות והתחשבות.

המערך בנוי באופן שיאפשר לכם ,המורים ,להעביר שיעור
חווייתי ומוצלח.
אנחנו מציעים להעביר את הפעילות לתלמידים בשבוע שבו
חל יום זכויות הצרכן.
אנו מאחלים לכם פעילות מהנה
		
		
		

בברכה
אהוד פלג ,עו”ד
מנכ”ל המועצה הישראלית לצרכנות

ברוכים הבאים ל"קניון לצרכן הנבון"
ילדים מועדים ,לצערנו ,לניצול ולפגיעה גם בתחום הצרכנות .חשוב להנחותם ולסייע להם
להכיר את זכויותיהם כצרכנים ,לממשן ולאפשר להם להתנסות בחוויית קנייה הוגנת.
ב”קניון לצרכן הנבון” תוכלו להנחות את התלמידים לבחור בדרך הנכונה ביותר לנהוג כצרכנים:
לזהות מצבים שבהם מנסים לפגוע בזכויותיהם ,למנוע את הפגיעה ולממש את זכויותיהם.
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הנחיות למורה:
שלב ראשון:

הפעלת פתיחה
להיכרות עם הנושא הצרכני.
הציגו לפני התלמידים את המודעה הבאה ואת האירוע (ניתן
לצלם ולחלק לתלמידים):

המודעה במרכז המסחרי בלטה
בצבעוניותה:

חוג חדש נפתח ב”בית האמנים”:
עיצוב אמנותי על זכוכית
בהנחיית מיטב האמנים בתחום
המחיר 400 :ש”ח לנרשמים עד סוף החודש

נציג של כל קבוצה (על פי סדר הקבוצות שנקבע מראש)
יגיע ללוח המשחק הגדול וימסור את התשובה למורה
באמצעות דף התשובות.
* אם התשובה נכונה  -המורה או נציג הקבוצה יסמנו את
סימון הקבוצה במסגרת המתאימה שעל הלוח הגדול.
המלצות לסימון התשובות הנכונות :כל קבוצה תבחר
את הסימון שלה .לדוגמה :עיגול ,משולש וכו'.
ניתן גם להכין מראש מדבקות בצבעים שונים.
* אם התשובה אינה נכונה  -נציג הקבוצה יחזור אל הקבוצה
כדי לדון באפשרויות אחרות לתשובה נכונה לשאלה זו או
לשאלה אחרת .התור יעבור לקבוצה הבאה .את התשובה
ימסור נציג הקבוצה בסבב הבא.
* הקבוצה המנצחת היא הקבוצה הראשונה שהצליחה
לענות תשובות נכונות על כל השאלות.
שלב שלישי:

סיכום הפעילות
יעל תמיד רצתה להתנסות בציור על זכוכית ,ושמחה
על ההזדמנות .היא שילמה את המחיר המלא בעד
החוג מהכסף שחסכה מעבודת השמרטפות שלה,
בתוספת השלמה שקיבלה מהוריה.
יעל הגיעה שמחה אל המפגש הראשון ,אך שם הודיעו
לה ,להפתעתה ,שנוסף על מה ששילמה ,עליה לשלם
כל חודש סכום כסף משמעותי עבור החומרים.
יעל כעסה וחזרה לביתה בלי לדעת אם תוכל
להשתתף בחוג.

שאלות לדיון:
.1
.2
.3
.4

מה הבעיה באירוע?
האם ,לדעתכם ,פגעו בזכויותיה של יעל? אם כן  -נסו
להסביר איזו זכות נפגעה.
הציעו ליעל דרכים להתמודדות עם הבעיה שהוצגה.
האם קרה לכם מקרה דומה? כיצד הרגשתם? כיצד
הגבתם?

שלב שני:

הפעילות עם לוח הפעילות  -הקניון
לצרכן הנבון
הכנה :מחלקים את הכיתה ל– 6קבוצות.
כל קבוצה תקבל לוח פעילות קבוצתי ודף תשובות.
 .1מסבירים לתלמידים את כללי הפעילות וקובעים את סדר
הקבוצות בסבב התשובות.
 .2כל קבוצה תעיין במצבים הצרכניים השונים ,תקרא
במשך כמה דקות את השאלות ואת התשובות המוצעות,
תבדוק אם יש שאלות שהיא יכולה להשיב עליהן ותקיים
דיון ראשוני על התשובות הנכונות האפשריות.
 .3כל קבוצה תבחר שאלה שהיא יודעת לענות עליה.
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 .1התלמידים ,בהנחיית המורה (בסיוע המידע על הזכויות
הצרכניות המופיעות בעמוד  ,)4ינתחו את המצבים
הצרכניים שהופיעו בפעילות ,יעלו אפשרויות להתמודדות
עם מצבים דומים ויכירו את כללי הצרכנות המתאימים
למצבים אלה.
 .2שאלות לדיון מסכם בעקבות הפעילות:
• האם נתקלתם במקרים דומים כשקניתם מוצרים
שונים? כיצד הרגשתם? מה עשיתם?
• כיצד ,לדעתכם ,אפשר להתמודד עם הבעיות השונות
שהועלו בפעילות?
• האם אתם ,כילדים ,יכולים להתמודד עם הבעיות
שהועלו? כיצד?
• האם המידע שהכרתם היום יכול לסייע במצבים דומים
בעתיד? כיצד?

הנחיות לכתיבת כללי התנהגות
לצרכן המודע לזכויותיו
מהם כללי ההתנהגות המומלצים לצרכן המודע לזכויותיו?
הנחיות לכתיבת כללי התנהגות:
בקשו מהתלמידים להציע חמישה כללי התנהגות לצרכנים
המודעים לזכויותיהם על–פי הקווים המנחים הבאים:
 .1היעזרו במידע שהוצג ובדיון על דרכי התמודדות
אפשריות.
 .2הציעו כללים שיתייחסו גם למניעה וגם לדרכי תגובה.
לדוגמה:
נדרוש לקבל את ההנחה במבצע ,כפי שהופיעה
בפרסומת!
 .3נסחו משפטים קצרים ומובנים לכל צרכן.
הצעה :התלמידים יכינו כרזה הכוללת את כללי הצרכנות
הנכונה שלמדו.

בקניון  -אירועים צרכניים
אירוע  :1החזרת מוצרים
חסכתי את כל דמי הכיס שלי בחודשים האחרונים ,וקניתי
חולצה שרציתי הרבה זמן .כשהגעתי הביתה גיליתי שאבא
שלי הכין לי הפתעה וקנה לי את אותה החולצה בדיוק.
שמחתי מאוד ,ורצתי חזרה לחנות כדי להחזיר את החולצה
שקניתי ולקבל בחזרה כסף או זיכוי.
בחנות הסבירו לי שאי אפשר להחזיר מוצרים וסירבו לקבל
ממני את החולצה.

שאלה :האם אפשר להחזיר מוצר לחנות?
א .כן ,לפי החוק אם הקונה אינו מרוצה ממוצר שרכש הוא
יכול להחזיר אותו לחנות ולקבל את הכסף.
ב .לא ,לפי החוק אי אפשר להתחרט אחרי קנייה .הקונה
צריך להיות בטוח שהוא רוצה לקנות את המוצר לפני
שהוא קונה.
ג .תלוי  -לפי החוק אם ליד הקופה בחנות יש שלט ובו כתוב
אם אפשר להחזיר מוצרים ,ואם אפשר  -באילו תנאים,
החנות חייבת לפעול לפי מה שכתוב בשלט .אם אין שלט
כזה  -הקונה זכאי להחזיר את המוצר לחנות ולקבל את
הכסף( .תשובה נכונה)

אירוע  :2פרסום מחירים
חבריי ואני נוהגים לאכול ברשת המזון המהיר בונג–ריץ’–ראץ’.
הרשת מפרסמת שהיא מוכרת ארוחות ילדים ,הכוללות מנה
עיקרית ,תוספת ,שתייה וקינוח במחיר מבצע של  49ש”ח.
לאחרונה בדקנו כמה עולות המנות האלה שלא במסגרת
המבצע ,וגילינו שהן זולות ב– 4שקלים לכל ארוחה.

שאלה :האם הדבר מותר?
א .לא ,אסור לפרסם רק את המחיר הכולל ,אלא צריך לפרט
גם את המחיר של כל פריט בארוחה.
ב .לא ,אסור לפרסם פרסום שמטעה את הציבור .ילדים
והורים בטוחים כי מחיר ארוחת ילדים נמוך יותר ממחיר
כל המנות המרכיבות את הארוחה( .תשובה נכונה)
ג .מותר ,כי אין פה הטעיה .זאת דרך חוקית להרוויח עוד קצת
כסף ,והצרכן צריך להשוות מחירים ולהפעיל שיקול דעת.

אירוע  :3תיקון מוצר חשמלי

הוריי קנו לי לבר מצווה  mp3חדש ומשוכלל ב– 250ש”ח.
לאחר שבוע המכשיר התקלקל .חזרתי לחנות וביקשתי
שיתקנו את המכשיר ,אך המוכרים אמרו לי שאין למכשיר
תעודת אחריות (תעודה שבה היצרן או היבואן של המכשיר
מתחייבים לתקן כל קלקול במהלך תקופת האחריות)  -ולכן
אין להם אפשרות לתקן אותו.

שאלה :האם הקונה זכאי לתיקון המכשיר ללא
תשלום נוסף?

ב .לא ,אדם שרוצה לתקן מכשיר חשמלי צריך לשלם על כל
תיקון .מי שמתקן את המכשיר צריך לקבל שכר על עבודתו.
ג .לא ,אם מוצר חדש התקלקל זה רק בגלל שימוש לא נכון,
ולכן על הקונה לשלם עבור התיקון.

אירוע  :4הטעיה בפרסום מבצע
חיפשתי מתנה ליום ההולדת של אחותי .כשנכנסתי לחנות
המתנות ראיתי שלט :כל היומנים  20 -ש"ח במקום  40ש"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.

שאלה :האם יש כאן הטעיה בפרסום המבצע?
אם כן ,מהי?
א .אין פה שום הטעיה .על הקונה לבדוק מה כלול במבצע.
אפשר לגשת למוכר ולשאול.
ב .יש כאן הטעיה בפרסום .כשמפרסמים מבצע יש להציג
את המחיר לפני המבצע ואת המחיר בזמן המבצע
ולהפריד בין המוצרים הכלולים במבצע לבין אלה שאינם
כלולים במבצע( .תשובה נכונה)
ג .אין כאן הטעיה .מי שמקבל גם יומן וגם עט צריך לשלם
יותר כסף.

אירוע  :5הצגת מחירים

חבריי ואני עצרנו ליד דוכן הממתקים .בחרנו  3חפיסות של
שוקולד .על כל חפיסת שוקולד היה כתוב המחיר 5 :ש"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.

שאלה :מה קובע במקרה זה  -המחיר על המוצר
או המחיר בקופה?
א .המחיר בקופה הוא המחיר הקובע ,גם אם המחיר על
המוצר שונה.
ב .אפשר להגיע להסכמה עם המוכר על המחיר של המוצר.
ג .המחיר על המוצר קובע ,גם אם המחיר בקופה גבוה יותר.
(תשובה נכונה)

אירוע  :6ביטול קנייה
כשביקרתי עם הוריי בקניון עצרנו ליד דוכן של משחקי מחשב.
המוכר הציע לנו הצעה מפתה מאוד  -לקנות  3משחקים
ולקבל במתנה  3משחקים נוספים .קיבלנו את ההצעה,
שילמנו ,והמוכר הבטיח לשלוח לנו את המשחקים בדואר.
המשחקים שהגיעו בדואר לא היו המשחקים שהזמנו.

שאלה :האם מותר לי ולהוריי לבטל את העסקה?

א .כן ,מכיוון שלא קיבלנו את המוצר שהזמנו ,מותר לנו לבטל
א .כן ,המכשיר עלה יותר מ– 150ש"ח ,ולכן החנות הייתה חייבת
את העסקה( .תשובה נכונה)
לתת לו תעודת אחריות לתקופה של שנה ולשלוח את המכשיר
ב .כן ,אבל רק במקרה של משחקי מחשב ,כי זה מוצר
לתיקון ללא תשלום ,אם הוא התקלקל בתקופת האחריות.
שמתחדש כל הזמן.
(תשובה נכונה)
ג .לא ,צריך לחזור למוכר ולדרוש את המשחקים הנכונים.
אסור לוותר.
פתרונות לשאלות :אירוע  :1ג | אירוע  :2ב | אירוע  :3א | אירוע  :4ב | אירוע  :5ג | אירוע  :6א
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זכויות צרכנים:

א .מדיניות החזרת מוצרים :אחרי שקונים מוצר בחנות אי
אפשר ,בדרך כלל ,להתחרט ולהחזיר את המוצר ללא
סיבה .החוק מחייב כל עסק ליידע את הלקוחות אם הוא
מאפשר להחזיר מוצר ,תוך כמה זמן ובתנאים שהוא יקבע
(בהצגת חשבונית ,בתנאי שלא נעשה שימוש במוצרים,
באריזה המקורית ,)...מה סוג ההחזר (כסף או זיכוי) ,וגם
אם יש מגבלות מסוימות על החזרת מוצרים (לדוגמה ,אין
החזרה או החלפה של מוצר שנרכש במבצע) .אם העסק
לא מציג את מדיניותו להחזרת מוצרים על שלט ליד
כל קופה בחנות ,הצרכן יכול להחזיר את המוצר ולקבל
את הכסף חזרה .חוק זה לא חל על מוצרים שיוצרו לפי
הזמנת הצרכן ,מוצרי מזון ועוד.
כמובן ,אם יש פגם במוצר ,המוכר חייב לתקן אותו ,ואם
הוא לא ניתן לתיקון החוק מאפשר להחזיר אותו או לבטל
את העסקה.

ד .ביטול תשלומים בגלל אי קבלת המוצר שהוזמן :אם
הצרכן קנה מוצר כלשהו והמוכר לא סיפק אותו ,או אם
קיבל מוצר שונה לגמרי מזה ששילם עבורו ,אז המוכר
לא כיבד את ההתחייבות שלו ועליו להחזיר את הכסף
שקיבל.
ה .הצגת מחיר על מוצר :עסק חייב להציג מחירים על
המוצרים .המחיר המחייב לתשלום הוא המחיר שהוצג על
המוצר ,גם אם מחירו בקופה גבוה יותר.
ו .מבצעים והנחות :מבצעים תמיד מושכים את תשומת לב
הצרכן ומפתים מאוד .החוק קובע שעסק יציין אילו מוצרים
כלולים במבצע ואילו אינם כלולים ,יפריד ביניהם ,ויציין
את מחירם של המוצרים לאחר ההנחה ולפני ההנחה.

ממה להיזהר?
ממה להיזהר?
לפני הקנייה צריך לחפש את השלט ליד הקופה ולשים לב
לפרטים שכתובים בו .אנשים רבים בטוחים שאפשר תמיד
לבטל קנייה תוך  14יום ,וזו טעות .המקרה שונה אם היה פגם
במוצר או אם הייתה הטעיה בעת הרכישה.
ב .פרסום מטעה :כל קנייה מבוססת על רצון משותף של
הצדדים לבצע עסקה  -העסק רוצה למכור והצרכן רוצה
לקנות .אם העסק הטעה את הצרכן בעניין חשוב ,הרי
שלא היה כאן באמת רצון משותף .במקרה כזה יש לצרכן
הזכות לבטל את העסקה .הטעיה אסורה גם בפרסום.

ממה להיזהר?
כשנתקלים בפרסום של מבצעים חייבים לברר את כל
הפרטים בבית העסק .ישנם פרסומים שמסתירים מידע.
היזהרו מהכיתוב "בכפוף לתקנון המבצע" ,או "התמונה
להמחשה בלבד".
ג .תיקון מוצר חשמלי ותעודת אחריות :עסק המוכר
מוצרי חשמל שמחירם מעל  150ש"ח חייב למסור לקונה
תעודת אחריות ,לתקופה של שנה לפחות ,המבטיחה
אחריות למתן שירות לתיקון המוצר .במסגרת האחריות
הצרכן זכאי לדרוש שהמכשיר יפעל באופן תקין או
שיתקנו אותו ללא תשלום בתקופה זו .אם המכשיר
מתקלקל בתקופה זו ,הצרכן זכאי לתיקון ללא תשלום,
אלא אם כן הקלקול נגרם משימוש רשלני או בלתי
סביר של הצרכן .אם צרכן נדרש לשלם עבור התיקון
במשך תקופת האחריות ,זה בניגוד לחוק ,והצרכן לא
צריך לשלם .אם הצרכן שילם  -הוא זכאי לקבל את
כספו חזרה .התיקון בתקופת האחריות ייעשה על ידי
חברת השירות מטעם היצרן/היבואן ,שפרטיה מופיעים
בתעודת האחריות.

ממה להיזהר?
כשרוכשים מוצר חשמלי שמחירו מעל  150ש"ח מומלץ לבקש
לראות את תעודת האחריות לפני הרכישה .אם אין תעודת
אחריות לא כדאי לקנות את המוצר.
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לפעמים עסק מודיע על הנחה ברכישת  2מוצרים זהים,
וכאשר מחשבים כמה עולים  2המוצרים ללא ההנחה ,מתברר
כי ההנחה אינה משמעותית .חשוב לחשב מראש את המחיר
לאחר ההנחה ולשקול אם באמת מעוניינים לרכוש יותר
ממוצר אחד.

טיפים להתמודדות צרכנית
איך תשמרו על הזכויות שלכם?
 .1ראו את האותיות הקטנות הנכתבות על מוצרים
שונים!
 .2אל תמהרו לקנות! השוו מחירים!
 .3רשו תעודת אחריות על מוצרים שקניתם!
 .4ראו את השלטים המוצגים בחנויות ,המפרטים את
תנאי החזרת המוצרים!
 .5אם ברצונכם להחזיר מוצרים פגומים ,פנו אל מנהל/ת
החנות שקניתם בה .אם נעניתם בשלילה פנו אל
מנהל/ת הרשת .אם גם שם נעניתם בשלילה ,פנו אל
המועצה הישראלית לצרכנות.
 .6עמדו על מימוש זכותכם כפי שהוצגה בפרסום של
החנות.

ועדת היגוי:
משרד החינוך :זהבה שמש  -מנהלת המחלקה לחינוך
בחברה ,האגף לחינוך יסודי ,חני פלג  -המינהל לחינוך
דתי.
המועצה לצרכנות :עו"ד אהוד פלג ,שלמה זיס,
עו"ד יעל כהן–שאואט
פיתוח והפקה :המועצה הישראלית לצרכנות:
מנהל פיתוח :שלמה זיס
כתיבה :מיכל גולדברג ,יעל כץ
עריכת לשון :חיה יצחקי
עיצוב :סטודיו טריגון עיצובים
איורים :אלית אבני שרון
כתובת אתר המועצה הישראלית לצרכנות:
www.consumers.org.il

