
פחות יקר–אותו מוצר 
פעילות ליום הצרכן הבינלאומי

.הקנייהלפנימחיריםומשוויםבודקיםכולנולא.מוצריםקוניםכולנו
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מטרות  
הפעילות

סיכוםבמפגשהכנה



מטרות הפעילות 

.לפתח מודעות למחירי מוצרים לפני קנייתם. 1

.  לפתח מיומנות של השוואת מחירים לפני קנייה. 2

.לחדד את ערך החיסכון ואת השפעתו על חיינו. 3
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הכנה לפני המפגש
בבתי התלמידים  

משימה למשתתפים  

ושישיומיוםקוניםשהםמוצריםבשלושהלבחורמהםנבקש.בשכונהחקרלמשימתהמשתתפיםאתנשלח

.בביתאותםלהם

לגשת,מכןלאחר.שעליהםהמחיריםתגיאתכשרואיםבביתםהמוצריםשלושתאתלצלםמהםנבקש

.שבחרוהחנויותבשלושאלומוצריםשלהמחירמהוולבדוקביתםבסביבתחנויותלשלוש

.כיתתיפדלטללוחהממצאיםאתושיעלוהמחיריםתגיאתכשרואיםהמוצריםאתשיצלמונבקש

החליפיהמוצראתולצלםשונותחברותשלאךשנבחרולמוצריםהזהיםמוצריםלחפש:נוספתאפשרות

.ביותרהזול
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במפגש
(דקות10)פתיחה 

.יוקר המחיהנקרין את הסרטון 

שאלות

 (עיין: להרחבה)? יוקר מחיהמהו

כיצד? האם אתם יכולים להשפיע על ההתמודדות עם יוקר המחיה?

מהי המלצת הסרטון?

.ואחראיתנבונהצרכנותועידודלזכויותיוהצרכניםציבורמודעותהגברתשמטרתו,הבינלאומיהצרכןיוםחלשנהבכלבמרס15-שבנספר

.שלנוהצריכהבהרגלילעסוקהחלטנו,זאתלרגל

(דקות20)גוף השיעור 

.ובו תוצאות החקר של המשתתפים ונדון בהןהפדלטנציג את לוח 

שאלות לדיון

(בפדלטנדגים את הפרשי המחירים בין הפריטים שמוזכרים )? הפדלטמה מראה לוח •

?  מה מניע אותנו לקנות ברשתות או בחנויות מסוימות למרות הידיעה שהן יקרות יותר•

https://youtu.be/ZU873PvpNeI
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%94
https://www.consumers.org.il/category/international-consumer-day


(המשך)במפגש 

:  כגון, מנטימטראו פורמסאפשר להכין שאלת סקר לתלמידים באמצעות גוגל 
:  השיקול המכריע שלי בבחירה במקום קניות הוא

קרבה לבית  . א
הקנייה  חוויית . ב
שאליה הולכים החברים שלי  חנות . ג
החנות הזולה ביותר. ד
משפחתיהרגל אישי או . ה

.  ולקיים דיון בתוצאות הסקר, ועוד

.ל המועצה הישראלית לצרכנות"עם מנכבריאיוןאו ( דקה וחצי ראשונות)מרד הפסטהבסרטון נצפה •
?  מדוע אנחנו קונים מוצרים יקרים כאשר אפשר להשיג מוצרים זהים של חברות אחרות במחירים זולים יותר•
?  מהם הרגלי הצריכה שלהם? מה היו הוריכם אומרים על פערי המחירים שהתגלו לכם•
?או של החברים( אחים, הורים)עד כמה הרגלי הצריכה שלכם שונים מהרגלי הצריכה של המשפחה •
?עד כמה אתם נוהגים להשוות מחירים לפני קנייה•
?עד כמה חשוב לדעתכם לעשות זאת•
?מדוע? האם חיסכון הוא צורך או ערך•
?האם יכולה להיות לכך השפעה ישירה גם עליכם כבני נוער? מה יכולה להיות השפעת החיסכון על חיי משפחות במדינת ישראל•
?מה יעזור לנו להתגבר על ההרגל ולגבש תרבות צריכה נכונה יותר•

https://13tv.co.il/item/entertainment/hatzinor/season-01/articles/nysi6-902844603/
https://www.consumers.org.il/item/news_160320


(המשך)במפגש 

בקבוצות
.לקבוצותתתחלקהמליאה

לקבוצותמשימה
QRבאמצעות.מחיריםהשוואתלדף,לצרכנותהמועצהלאתרהיכנסו CODE,עלוקראוהצרכנותבתחוםביותראתכםהמענייןבנושאבחרו

.זהבתחוםמחיריםהשוואת

ונמקולרכישהביותרהזולה(נשנושיםחבילת,כלשהיחגארוחת,לפוריםמנותמשלוח,ספרלביתציוד)שבחרתםבתחוםשיחבילתיחדבנו
.(ברשתבחיפושעלויותלהשוותגםתוכלו)אלובמוצריםדווקאבחרתםמדוע

.הקבוצהבפנישלכםהחבילהאתלהציגהתכוננו

https://www.consumers.org.il/category/consumers_check_archive


(דקות10)סיכום 

.יציגו את חבילות השי המוזלות שלהםהמשתתפים 

.  הכוח לשנות בידיים שלנונצפה בסרטון 

.והמועצה לצרכנות דואגת לזכויות הצרכנים במדינת ישראל, יום הצרכנות הבינלאומי שואף לשינוי הרגלי הצריכה
?כיצד לדעתכם נכון לנהוג? כיצד נהגתם? האם נתקלתם בתופעות כגון אלו שנצפו בסרטון•
?מה ממליץ הסרטון לעשות•
?אילו הרגלי צריכה אפשר לשנות במטרה לשמור על עולם טוב, לדעתכם? כיצד שינוי בהרגלי הצריכה יכול לחולל שינוי בזכויות הצרכנים•
?האם וכיצד יכול להועיל כאן שיתוף פעולה בינלאומי? מדוע יום הצרכנות הוא בינלאומי ולא ישראלי•
?מדוע? האם להערכתכם אכן חשוב לקיים גם יום זה אחת לשנה. יש ימי לוח רבים המצוינים לאורך השנה•
?מדוע? האם חשוב לדבר עם בני נוער על נושאי צרכנות•
?הקרובבזמן שלכם כבר האם יש משהו שתוכלו לשנות בהרגלי הצריכה ? מה אתם לוקחים מהפעילות•
?מה אנחנו יכולים לעשות ועל מה באפשרותנו להשפיע? מה בדיוק נתון בידינו, "הכוח לשנות בידיים שלנו"אומרים ש•

שלומית לנגבוים: כתבה

https://youtu.be/8nDEkjpk7YE

