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 להלן אירועים מחיי היומיום המציגים סוגיות צרכניות שאותן חווים הלומדים.

  –ועדה, מועצה, "שגרירי מפתח הל"ב"  –הספר -מומלץ לאפשר למסגרות השונות של חברת הילדים בבית

 ות צרכניות להציג סוגיה אחת או יותר בפני קהלי היעד שיבחרו )קבוצה, כיתה, שכבה(, ולבחון עמם אילו התנהגוי

 .   המוצגיםמומלץ לאמץ באירועים 

 

 הצרכן הנבון נוהג באחריות ובהיגיון
 לדים מקדמת צרכנות מושכלת ואחראיתת הירחב

 למה לשלם יותר???
 

 ירון ביקש מאמו שבעה שקלים כדי לקנות את הקרטיב שהוא אוהב.

 הרי קנית אותו בעבר בשני שקלים בלבד." אמו התפלאה: "שבעה שקלים?

ירון הסביר: "הקיץ יש תוספת: מי שקונה את הקרטיב, מקבל בובה מדליקה שמופיעה בתכנית שאני 

 אוהב."

אמו של ירון הסבירה לו שבשבעה שקלים הוא יכול לקנות שני קרטיבים אחרים לפחות, והציעה לו 

 לקנות קרטיב של חברה אחרת.

ירון כעס: "אבל כל החברים שלי קונים את הקרטיב הזה בגלל הבובה! אנחנו אוספים את הבובות 

 ומחליפים בינינו."

 "פינת היועץ הצעיר"

 ריה של אמו של ירון? . מה דעתכם על דב1

 . מה הייתם מייעצים לירון לעשות? 2

 למה לשלם יותר???

האם גם אתם קונים לעתים את המוצר היקר יותר בגלל המתנות שמצורפות למוצר או בגלל שגם 

 והחליטו על הדרך שבה תנהגו בעתיד. הביאו דוגמאות חבריכם קונים אותו? 

  
 לבילוי משותף בקניון. בחופשת הקיץ, קבעו יוני וחבריו לצאת

 "כמה כסף אתה מביא לבזבוזים?" שאלו החברים את יוני. 

 יוני היסס: "לא יודע... כמה צריך?"

"תביא כמה שיותר, יהיה כיף. נאכל פיצה, נשחק במכונות, אולי נספיק גם להיכנס לסרט. כמו בפעם 

 שעברה, כשייגמר הכסף, נחזור הביתה."

 "פינת היועץ הצעיר"

 עתכם על הצעת החברים: "תביא כמה שיותר כסף... כשייגמר נחזור הביתה"?. מה ד1

 . כיצד הייתם מייעצים ליוני לנהוג? 2

 מבלים וחוסכים   
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 מבלים וחוסכים 

  
 ץ, קבעו יוני וחבריו לצאת לבילוי משותף בקניון.בחופשת הקי

 "כמה כסף אתה מביא לבזבוזים?" שאלו החברים את יוני. 

 יוני היסס: "לא יודע... כמה צריך?"

"תביא כמה שיותר, יהיה כיף. נאכל פיצה, נשחק במכונות, אולי נספיק גם להיכנס לסרט. כמו בפעם 

 שעברה, כשייגמר הכסף, נחזור הביתה."

 ינת היועץ הצעיר""פ

 . מה דעתכם על הצעת החברים: "תביא כמה שיותר כסף... כשייגמר נחזור הביתה"?1

 . כיצד הייתם מייעצים ליוני לנהוג? 2

 מבלים וחוסכים   

 האם גם אתם מבלים בקניון בחופשת הקיץ? על מה אתם משלמים בבילוי זה?

 איך תוכלו להפחית את עלויות הבילוי בקניון? 

 

 

 חדש לא תמיד נדרש
 

 לקראת שנת הלימודים החדשה, ביקשה נועה מהוריה שיקנו לה ילקוט חדש.

"בשנה שעברה קנינו לך ילקוט חדש, והוא במצב מצוין, הוא יכול לשמש אותך גם השנה," אמר אביה 

 של נועה.

"אבל ממש בא לי להתחיל את השנה החדשה בילקוט חדש, וחוץ מזה, אני כבר לא אוהבת את 

 הצבע שלו, בא לי ילקוט ורוד," התעקשה נועה.

 " השיב אביה.."קונים מה שצריכים, ולא מה ש'בא לנו'. ואין שום צורך להחליף את הילקוט שיש לך

 "פינת היועץ הצעיר"

 . האם אתם מסכימים עם דברי אביה של נועה: "קונים מה שצריכים ולא מה שבא לנו"? נמקו.1

 ל אביה. מה הייתם אומרים לה?  . נועה התאכזבה מתגובתו ש2

 חדש לא תמיד נדרש

 . מה אתם נוהגים לקנות לקראת שנת לימודים חדשה? )ציוד, ספרים, ביגוד...(1

 . כיצד תחליטו מה צריך להחליף ואיזו קנייה חדשה נדרשת?2

 
 ירון ביקש מאמו שבעה שקלים כדי לקנות את הקרטיב שהוא אוהב.

 רי קנית אותו בעבר בשני שקלים בלבד."ה אמו התפלאה: "שבעה שקלים?

ירון הסביר: "הקיץ יש תוספת: מי שקונה את הקרטיב, מקבל בובה מדליקה שמופיעה בתכנית שאני 

 אוהב."


