
לכיתה רוצה לקנות חולצת חבר . 1

רגע  . כדורגל של הקבוצה האהובה עליו

מה אתם , לפני שהוא יוצא לקניות

 ?מייעצים לו לעשות
את עצמו אם הוא באמת צריך לשאול א-

 .עוד חולצה של הקבוצה
את מחיר החולצה בכמה  לבדוק ב-

 .חנויות שבהן היא נמכרת
 .נכונות' וב' אתשובות ג-

לקנות  : לדעתכם יהיה הדבר החכם לעשותמה . 3
או  , ₪ 150בחנות יוקרתית משקפי שמש שמחירם 

בחנות עממית יותר משקפיים כמעט זהים שעולים  
 ?   ₪ 50רק 
לבדוק את איכות המשקפיים בחנות הזולה ואם  א-

ולקנות רק לאחר שמביאים  , יש עליהם אחריות

ולא רק את  , בחשבון את כל השיקולים הללו
 .שיקול המחיר

את המשקפים בחנות היוקרתית כי זה הכי  לקנות ב-
 .מגניב

הם דומים  , לקנות את המשקפיים בחנות הזולהג-
 .מאוד וחבל על הכסף

מחשב חדש ומצליח הגיע  משחק . 2

אם אתם רוצים לקנות את . לחנויות

מה צריך לעשות לפני  , המשחק

 ?הקנייה
לחפש את הסימון על גבי אריזת  א-

המשחק כדי לבדוק אם המשחק  
 . מתאים לגילכם

לבדוק אם המשחק מתאים למחשב ב-

 .או לקונסולה שיש לכם בבית
 .נכונות' וב' תשובות אג-

 

כל החנות  "שבה מוצג שלט מבצע בחנות . 4

:  ובתחתית השלט נכתב, "בחצי מחיר

מה   –" עד גמר המלאי. אפנת חורף בלבד"

 ?נכון לגבי שמלה קיצית
,  אפשר לקנות את השמלה בחצי מחירא-

 .בתנאי שנשארה שמלה כזו במלאי
השמלה הקיצית אינה כלולה במבצע כי  ב-

ואילו המבצע חל על  , היא שייכת לקיץ

 .בגדי החורף
השמלה הקיצית שהדר ראתה בחלון  ג-

 .כלולה במבצע
 



 

 

:  שני חברים לכיתה שמעו שיש מבצע. 5

מקבלים  , בקניית זוג כרטיסים לסרט בקניון

ביום שלישי הגיעו  . פופקורן ושתייה חינם

והתאכזבו לגלות , קנו כרטיסים, לקניון

מה עליהם  . שהמבצע אינו תקף בימי שלישי

 ?   לעשות
להחזיר את הכרטיסים לסרט ולבקש פיצוי  א-

 .מלא
 .להתלונן במועצה הישראלית לצרכנותב-
עליהם לברר את כל  , בפעמים הבאותג-

 .פרטי המבצע לפני שהם הולכים וקונים
  ד-

 

 

חברים לכיתה הולכים למכולת כדי לקנות  . 6

חטיפים למסיבת ההפתעה שהם מכינים  

 ?מה כדאי להם לעשות. לאיילת
לקנות את כל הממתקים המוצעים  א-

 !מבצעים תמיד משתלמים. במבצע
עמם רשימת קניות מסודרת כדי  להביא ב-

לא להתפתות ולקנות דברים שאין בהם  

 .צורך או לחרוג מהתקציב של המסיבה
להגיע לחנות ולקנות מה שמתחשק להם ג-

 .באותו הרגע
 

 50אחיכם מתלבט אם לקנות תיק שעולה . 7
שמצורפת אליו   ₪ 80או תיק במחיר של  ₪

 ?מה אתם ממליצים לו לעשות. מתנה
.  לקנות את התיק היקר ולקבל את המתנהא-

 .אף פעם לא כדאי לוותר על מתנות
לקנות את התיק הזול כי תמיד הזול עדיף  ב-

 .על היקר
לבדוק מהי המתנה שמקבלים ולהחליט אם  ג-

מדובר במשהו שהוא באמת צריך וששווה  

 .להשקיע עבורו בתיק יקר יותר
 

 

לכיתה שיחק באינטרנט כשלפתע  חבר . 8

הבחין במודעה שלפיה הוא יכול לזכות 

במכשיר טלפון נייד אם יענה נכון על שאלת  

 ?ממה הוא צריך להיזהר. טריוויה
שיידרש להקליד את מספר הטלפון ייתכן א-

ובדרך זו יגבו ממנו כסף  , שלו הסלולרי

 .ללא אישורו
אין , טריוויה הם מהנים ובטוחיםמשחקי ב-

 .ממה להיזהר
,  טריוויה הם קשים מאוד בכוונהמשחקי ג-

 .כדי שאף אחד לא יזכה בהם
 



אילו  , חדש סמרטפוןכשרוצים לרכוש . 11

 ?  שיקולים צריכים להביא בחשבון
החשוב ביותר הוא לקנות את  הדבר א-

 .ביותר החדשני והטרנדי, המכשיר האפנתי
לבדוק אם המכשיר אמין ואיכותי ולהיזהר ב-

שלא להתפתות למכשיר יקר שיש בו  

 .אפשרויות שימוש רבות שאין לנו צורך בהן
עדיף להגיע לחנות  , סיבה לשקול מראשאין ג-

 .ולראות מה מציעים במבצע
 

 

 

מה המבצע המשתלם ביותר . 9

 :במחלקת החולצות
וחולצה נוספת  ₪ 50חולצה שעולה א-

 .במתנה ₪ 20בשווי 
וחולצה נוספת  ₪ 70חולצה שעולה ב-

 .במתנה
אין הבדל בין ההנחות  , בחישוב הכוללג-

 .'ובמבצע ב' שבמבצע א

 
 

 

 

אם חסכתם את דמי הכיס של החודשים  . 10

מה מומלץ  , האחרונים כדי לקנות בגד חדש

 ?לעשות לפני הקנייה
אולי באחת  , לבדוק מחירים בכמה חנויותא-

 מהן המחירים זולים יותר מאשר  

 .באחרות 
 .בקניון ולקנות כל מה שבא לכםלהסתובב ב-
מומלץ לקנות בחנויות שכל החברים  ג-

אלה  , אם הם קונים שם. בכיתה קונים בהן

 .בוודאי החנויות הטובות ביותר
 
 

 

, כאשר עורכים קניות בסופרמרקט. 12

ובקופה הקופאית מציעה כמה מוצרים  

 ?מה כדאי לעשות, במבצע
לעצור רגע ולחשוב אם אנחנו זקוקים  א-

לא מומלץ להתפתות  . למוצרים האלה

לקנות דברים רק משום שהקופאית מציעה  

 .אותם
לבדוק את תאריך התוקף של המוצרים  ב-

 .כדי לוודא שלא יתקלקלו מהר מדי
 .נכונות' וב' תשובות אג-

 



 

 

 1תשובה לשאלה 

 

 'ג
 

 

 4תשובה לשאלה 
 

 'ב
 

 2תשובה לשאלה 
 

 'ג
 

 3תשובה לשאלה 
 

 'א
 



 

 

 5תשובה לשאלה 

 

 'ג
 

 

 8תשובה לשאלה 
 

 'א
 

 6תשובה לשאלה 
 

 'ב
 

 7תשובה לשאלה 
 

 'ג
 



 

 

 9תשובה לשאלה 

 

 'ג
 

 

 12תשובה לשאלה 
 

 'ג
 

 10תשובה לשאלה 
 

 'א
 

 11תשובה לשאלה 
 

 'ב
 



 !טיפ
לקנות מוצרים סתם כי לא 

או רק כי לחברים  " בא לי"
כי פראייר מי  –שלי יש 

 .שמבזבז

 
 

 

 !טיפ
לבדוק את  , כל קנייהלפני 

הצורך ואת סיבת הרצון  
 .  שלנו לקנות את המוצר

 

 
 

 !טיפ
 –לקנות מוצר בפזיזות לא 

לערוך השוואת מחירים  
בחנויות שונות שמוכרות  
את המוצר ולבדוק היכן  

 .המחיר הזול ביותר

 
 

 !טיפ
לפני קניית המוצר  להחליט 

 .את סכום התקציב שלי

 
 



 !טיפ
חנות שמאפשרת  העדיפו 

החזרת מוצרים במקרה  
 .שמתחרטים

 

 
 

 !טיפ
שהמוצר עונה על  לוודא 

הצורך שלי מבחינת 
האיכות שלו ומבחינת 

 .השימוש בו
 

 
 

 !טיפ
פרסומת  כשרואים 

יש לבדוק היטב  , למבצע
מה כתוב באותיות 

הקטנות כדי לא לפספס 
פרטים חשובים על  

 .המבצע

 
 

 !טיפ
של תקלה או של  במקרה 

אל  , פגם במוצר שרכשתם
תהססו לפנות לבעל  

אם  . העסק ולדרוש שירות
פנו  , בעל העסק מסרב

למועצה הישראלית 
 .לצרכנות והגישו תלונה

 



 !טיפ
שהמוצר כולל את  לוודא 

כל החלקים שפורסמו 
 .ושדרושים לכם

 
 

 !טיפ
חשמל ואלקטרוניקה  במוצרי 

חשוב , ₪ 150שמחירם מעל 
לוודא שבעל העסק מצרף  

תעודת אחריות חתומה  
אם אין תעודת  . למוצר
לא מומלץ לקנות  , אחריות

   .את המוצר

 
 



 !משימה
 

את  עליך לספר 
כיפה  "הסיפור 

בלי להגיד  " אדומה
יותר משלוש פעמים  

או  " ואז"את המילים 
 ...".ו"

 
 

 !משימה
 

עליך להגיד את  
צרכן נבון  "המשפט 

צרכן  "או " נוהג בהיגיון
 10, "נבון חוסך המון

פעמים ברצף  
ובמהירות מבלי  

 .התבלבל

 
 

 !משימה
 

עליך לשיר שיר  
שמתחיל במילה  

 ".בוקר"
 
 

 !משימה
 

עליך למצוא  
כמה שיותר מהר  

חפצים בצבע   5
 .ירוק

 
 



 !משימה
 

עליך לעשות 
תנועות וקולות של  

 10ציפור במשך 
 .שניות

 

 
 

 !משימה
 

עליך מהקבוצה  
לספר בדיחה  

שתצחיק את שאר  
 .החברים

 
 

 !משימה
 

  10עליך למצוא 
שמות פרטיים  

המתחילים באות  
 .'א
 
 

 !משימה
 

  10עליך למנות 
 .ערי בירה בעולם

 
 



 !משימה
 

  2עליך להכין תוך 
דקות מטוס מנייר 
שיטוס מקצה אחד  
של החדר לקצה  

 .השני
 

 
 

 !משימה
 

  2עליך למצוא תוך 
חרוזים  10דקות 

לצמד המילים  
 ".מכירת חיסול"

 
 


