
המועצה הישראלית לצרכנות
ISRAEL CONSUMER COUNCIL

               وزارة التربية والتعليم 
اإلدارة التربوّية  

 قسم التعليم االبتدائّي  
                                      وحدة التربية للحياة في المجتمع  

المجلس اإلسرائيلّي لالستهالك

دولة إسرائيل

نستهلك 
ونتحّمل 

المسؤولّية

مفتاح القلب
التربية للحياة في المجتمع

فّعالّيات للصفوف الخامسة والسادسة
ضمن برنامج »مفتاح القلب«



 2
مفتاح القلب لحصة التربية

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinochHevraty/faliat_moftah_alqalb/hakdama.htm

مفتاح القلب
التربية للحياة في المجتمع

المستهلكون الحكماء 
ُيـبدون المسؤولّية

ا، وهذه الفئة اال�ستهالكّية ت�ؤّثر  ت�سري االأبحاث اأّن االأوالد يف اإ�رسائيل هم قّ�ة ا�ستهالكّية كبرية جدًّ
وتتاأّثر من الناحية ال�سخ�سّية )�سغط اجتماعّي، م��سة جديدة، �سع�بة يف االإر�ساء وغريها( ومن 

ا. الناحية العائلّية اأي�سً
يتاأثر االأوالد �سلًبا اأكرث من البالغني بالدعايات التجارّية التي ت�ؤّثر عليهم من الناحية العاطفّية، 

لذلك ميكنهم اّتخاذ قرار خاطئ وا�ستهالك ما ال يلزمهم من اأغرا�ض وخدمات ال حاجة لها )اأو 
الطلب من االأهل ا�ستهالكها(.

وت�سري االأبحاث اأّن االأوالد دون �سن 12 �سنة ال يدرك�ن معاين عملّية ال�رساء، تداعياتها ط�يلة 
االأمد وا�ستيعاب جدارة اأو مربحّية ال�سفقة.

ا تنمية ت�رّسفات ا�ستهالكّية �سحيحة لدى اجليل  اخلال�سة من هذا امل��س�ع، اأّنه من املهم جدًّ
النا�سئ، ك�ن عملّية اال�ستهالك هاّمة للجميع، وت�ؤّثر على احلياة الي�مّية للتالميذ، وقد اّتخذ هذا 

امل��س�ع مكانة هاّمة يف جهاز التعليم.
بنيت هذه الفّعالّيات على اأ�سا�ض احل�ار االجتماعّي- القيمّي ح�ل الت�رّسفات اال�ستهالكّية 

امل�س�ؤولة.
تن�سّم هذه الفّعالّيات اإىل الفّعالّيات االجتماعّية االأخرى يف اإطار ح�سة الرتبية »مفتاح القلب«،  

وت�ساعد املتعّلمني على فح�ض االآراء ح�ل عملّية اال�ستهالك من خالل فح�ض امل�سطلحات 
التطبيقّية لقيمة امل�س�ؤولّية.

كتبت هذه الفّعالّية على يد وحدة الرتبية للحياة يف املجتمع، يف ق�سم التعليم االبتدائّي، واملجل�ض 
االإ�رسائيلّي لال�ستهالك، كجزء من اخلط�ات الرتب�ّية اّلتي تهدف اإىل حت�سري اجليل النا�سئ للحياة 

الع�رسّية، والقيام بخيارات ا�ستهالكّية حكيمة.

خلفية:

الأهداف:
1. ت��سيح املنطق الذي يجب تفعيله قبل عملّية ال�رساء.

2. فح�ض تطبيقّي ملعايري قيمة امل�س�ؤولية بكّل ما يتعّلق باال�ستهالك احلكيم.

جمرى الفّعالية:
الق�صم الأّول- م�صاهدة فيلم ق�صري

من املهّم، قبل البدء مب�ساهدة الفيلم الق�سري، اإجراء ح�ار ونقا�ض يف ال�سّف 
ة. ح�ل اال�ستهالك عاّمة واال�ستهالك احلكيم خا�سّ

كذلك يجب متهيد التالميذ باأّنهم �سي�ساهدون فيلًما ق�سرًيا بعن�ان )اأحمق 
من ُي�رِسف(، الذي اأنتجه املجل�ض االإ�رسائيلّي لال�ستهالك بالتعاون مع قناة االأوالد. على التالميذ البحث من 

خالل الفيلم الق�سري عن ت�رّسفات ت�سّجع اال�ستهالك احلكيم.
http://www.youtube.com/watch?v=kXf2PN1urUQ :لمشاهدة الشريط القصير
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ث عن معنى امل�سطلحني: »اال�ستهالك« و»اال�ستهالك احلكيم«. من املهّم قبل امل�ساهدة التحدُّ

املرحلة الثانية- حوار ونقا�ش يف اأعقاب مفاهيم من الفيلم الق�صري
ُيديل التالميذ باأفكارهم ح�ل امل�سطلحات »اأرغب بـ...«، » اأحمق من ُي�رِسف«، وعلى 

املر�سد تركيز اأج�بة التالميذ من خالل تطّرقهم اإىل م�سطلحات وكلمات ذكرت يف 
الفيلم الق�سري.
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اال�ستهالك: ه� كّل عملّية نق�م بها عند ال�رساء، وعند ا�ستعمال االأغرا�ض التي قمنا ب�رسائها.

اال�ستهالك احلكيم: ا�ستهالك مدرو�ض يعتمد على الفح�ض، معل�مات، مقارنة اأ�سعار واختيار 
عقالين مدرو�ض. من املهم فهم اأّن االأمر ال يتعّلق بال�سعر االأرخ�ض للب�ساعة، اإّنا يتعلق بعملّية التفكري 

التي �سبقت ال�رساء، مبقارنة االأ�سعار يف ال�س�ق، فح�ض االحتياجات ال�سخ�سّية لهذا املنتج، فح�ض 
عّدة اإمكانّيات �رساء، وبعد التاأّكد من كّل هذه الع�امل نختار املنتج املنا�سب لنا.

حوار حول مفاهيم من الفيلم الق�صري
ح�ار ح�ل مفاهيم من الفيلم الق�سري:

ما معنى م�سطلح »اأرغب بـ...« يف �سياق اال�ستهالك؟
هل ميكن �رساء كّل ما »اأرغب بـ...«؟ هل نحتاج كّل ما » اأرغب بـ...«؟

هل �رساء منت�ج معنّي الأّنني » اأرغب بـ...« ينّم عن ت�رّسف م�س�ؤول؟ علّل�ا اإجابتكم.
ماذا نعني بامل�سطلح » اأحمق من ُي�رِسف؟«  هل ت�افق�ن عليه؟ ف�رّسوا.

המועצה הישראלית לצרכנות
ISRAEL CONSUMER COUNCIL

المجلس اإلسرائيلّي لالستهالك
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املرحلة الثالثة- تقييم الت�رصّفات يف �صياق امل�صوؤوليّة ال�صتهالكيّة

اأ�صئلة للنقا�ش
• اأّي ت�رّسفات ا�ستهالكّية  مبّذرة راأيتم عند االأخ�ين يف الفيلم الق�سري؟	
• كيف ميكن ربط هذه الت�رّسفات- ح�سب راأيكم- مع قيمة امل�س�ؤولّية؟	
• اأّي من الت�رّسفات يجب التم�ّسك بها كي نك�ن م�ستهلكني م�س�ؤولني؟	
• ف�ا االآراء الّتي اأخذت بعني 	 تذّكروا حاالت ت�رّسفتم فيها مب�س�ؤولّية خالل اال�ستهالك؟ اذكروها، �سِ

االعتبار والقرارات التي اّتخذمت.

مفاهيم يجب الت�صديد عليها:

امل�سطلح » اأرغب بـ...« باالرتباط مع اال�ستهالك، يدّل على دافعّية اآنّية دونا تفكري. هل اأنا 
بحاجة ما�ّسة اإىل هذا املنتج؟ هل هذا املنتج �رسورّي؟

اأّنه حّتى واإن ت�ّفرت امليزانّية فاإّن �رساء منتج غري �رسورّي يعترب عملّية غري م�س�ؤولة، وتبذير للمال 
وم�سّبب الأ�رسار للبيئة، وذلك الأّن اإنتاج اأّي �سلعة ينتج عنها تلّ�ث للبيئة ونفايات وهدر لل�قت 

والطاقة. وما دامت ثقافتنا اال�ستهالكّية تق�م على اأ�سا�ض املق�لة »ن�سرتي من اأجل املتعة، ال 
لل�رسورة« فاإّن ال�رسر الذي يح�سل للبيئة اأكرب.

اأّن ال�رساء عملّية ممتعة، لكن على االإن�سان ا�ستعمال املنطق يف ذلك.

عند اإدارة احلوار علينا الت�صديد على:

مفتاح القلب
التربية للحياة في المجتمع

ت�رّسف ا�ستهالكّي حكيم، معناه: »اإدارة عملّية ال�رساء ب�س�رة 
حم�س�بة وخمّططة تعتمد على الفح�ض، املعل�مات، مقارنة الأ�سعار 

ال�سلع واختيار واٍع وم�زون.

م�ستهلك حكيم ي�ساأل نف�سه قبل ال�رساء: هل اأحتاج اإىل هذا 
املنتج؟ هل ت�سمح يل ميزانيتي ب�رسائه االآن؟ ملاذا اأريد �رساءه؟

ا القدرة على التفريق بني اعتبارات احلاجة  ا�ستهالك حكيم ه� اأي�سً
واعتبارات االإرادة ) الت�سديد على امل��سة وال�سغط االجتماعّي(.
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املرحلة الرابعة- جتهيز منتجات حول امل�صوؤوليّة وال�صتهالك احلكيم
نق�م بت�زيع ال�سّف اإىل جمم�عات، تق�م كّل جمم�عة بتجهيز منتجات تدّل على مفه�م معنّي 

ح�ل اال�ستهالك احلكيم.

من املهّم اأن تدمج املنتجات االأم�ر التالية:
• مقارنة اأ�سعار ال�سلعة.	
• فح�ض حاجتي قبل عملّية ال�رساء.	
• تخطيط امل�سرتيات ح�سب امليزانّية املت�ّفرة.	
• مراعاة احتياجات وم�ساريف العائلة.	
• االمتناع عن عملّية �رساء اندفاعّية وغري �رسوريّة.	

اأمثلة للمنتجات:
• �سعار يدع� اإىل امل�س�ؤولّية واال�ستهالك احلكيم.	
• اإلقاء/ عر�ض مقاطع لق�سيدة »اأحمق من ُي�رِسف« بطريقة فكاهّية.	
• ر�سم ت��سيحّي على بل�زة/ قمي�ض من االأمام ومن اخللف.	
• م�رسحّية ق�سرية تعرّب عن اأّن امل�ستهلك احلكيم ه� اإن�سان م�س�ؤول.	
• الفتة تدع� لعدم االأ�رساف.	

املرحلة اخلام�صة- عر�ش املنتجات
تعر�ض كّل جمم�عة املنتجات التي قامت بتجهيزها وحت�سل على مردود من تالميذ ال�سّف، ثّم  

تدمج كاّفة املنتجات يف البيئة التعليمّية/ زاوية مفتاح القلب ال�سفّية/ املدر�سّية.
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