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מוצרי צריכה ומוצרים בני־קיימה

לפניכם שני ערכים מלקסיקון אחד:

)consumers' goods(                                מוצרי צריכה

המטרה הסופית של כל פעילות כלכלית היא סיפוק רצונותיהם של בני-האדם באמצעות 
צריכת מוצרים ושירותים. מוצרים ושירותים אלו הם שמציינים אותם כמוצרי צריכה. 
כל המוצרים בשלבים מוקדמים יותר של תהליך הייצור, כלומר לפני שהם עוברים לידי 
G. S.  .הצרכנים, נקראים מוצרי ייצור

 consumer(                                   מוצרים בני־קיימה
)durables

מוצרי צריכה שהם נכסים שימושיים לטווח ארוך, כלומר נכסים שהשימוש בהם 
אינו מכלה אותם בבת אחת, אלא בהדרגה, במשך זמן מסוים. דוגמאות מובהקות הן 
בתים, מכוניות, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מקררים, שואבי-אבק, ריהוט, בגדים 
וכו'. לא העובדה שהם בני-קיימה ולא מתכלים היא המבדילה אותם ממוצרי צריכה 
אחרים, אלא השימוש הרב-פעמי בהם, בניגוד לאופי החד-שימושי של מוצרי צריכה 
G. S.   ]...[ .אחרים

G. Stuvel, "The Production Boundary in National Accounting" (Development and Change, 
Vol. 4, 1972—3, No. 2)

מילון פונטנה למחשבה מודרנית, עורכים אלאן בולוק ואוליבר סטאליבראס,
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עורך המהדורה העברית אלי שאלתיאל, עם עובד 1987, עמ' 241

שאלות הבנה ]פרשנות והיסק — כל השאלות[

מהו תחום החיים ששני המונחים מוצרי צריכה ומוצרים בני־קיימה שייכים אליו?  .1

בחרו אפשרות אחת:  

סוציולוגיה  /  פסיכולוגיה  /  כלכלה  /  משפטים.  

כתבו על פי הלקסיקון הגדרות קצרות לכל אחד מן הערכים:  .2

מוצרי צריכה הם  ...................... א. 

מוצרים בני־קיימה הם ...................... ב. 

בחרו באפשרות הנכונה:  .3

בין המונחים "מוצרי צריכה" ו"מוצרים בני־קיימה" מתקיים קשר של —  

היכללות;  �

ניגוד;  �

נרדפּות;  �

שני פרטים שווי מעמד באותה קבוצה.  �

מכונת תפירה יכולה להיות מוצר ייצור או מוצר צריכה.  .4

כתבו באילו נסיבות היא תהיה מוצר ייצור, ובאילו נסיבות היא תהיה מוצר צריכה.  

ציינו מתוך הערך "מוצרים בני־קיימה" שני אפיונים למוצר שאינו בר־קיימה. א.   .5

סמנו "נכון" או "לא נכון" לגבי כל אחד מן המשפטים: ב.   

מצלמה היא מוצר בר־קיימה.  )1(

סרט צילום הוא מוצר בר־קיימה.  )2(

בחרו תחום אחד מן התחומים הבאים, והביאו ממנו דוגמאות לשני מוצרים — אחד בר־ ג. 

קיימה ואחד שאינו בר־קיימה.

התחומים: משרד )ציוד משרדי(, בית הספר, מטבח, תחבורה.   

הבעה ואוצר מילים

הדוגלים  יש  שירותים,  ושל  מוצרים  של  מוגברת  צריכה  המעודדת  המערבית  בחברה  גם   .6

בהסתפקות במועט.

האם בימינו יש מקום לערך של "הסתפקות במועט"?  

כתבו מאמר טיעון מנומק בנושא זה.  

המילה מוצר נגזרת מן השורש יצ"ר. לפניכם מילים נוספות מן השורש הזה:  .7

ָיַצר / ִייצר / נוַצר / יֹוֵצר / יצירה / ְיצור / ִייצור / תוצר / תוצרת / יצרן / יצרני / יצירתי.  

רשמו בקבוצה אחת את כל המילים מן הרשימה השייכות לשדה הסמנטי שהמילה 'מוצר'   

משתייכת אליו, ובקבוצה השנייה את שאר המילים.

הסבירו את ההבדל בין הקבוצות מבחינת המשמעות.


