
 

 

 השאלה המרכזית: 

 מה אני באמת צריכ/ה ועל מה אפשר לוותר?

 הסתפקות במועט ומודעות לעידן בו אנו נמצאים.מסר: 

 משחק תחרות מתודה ראשונה:

לשתי קבוצות ונקיים מכירה פומבית על מוצרים לבית: בכל פעם  ות/נחלק את החניכים

יציגו מוצר למכירה )מסתפקים בייצוג של המוצר כתוב על פתק(  ות/המדריכים

להקדיש לו  ן/יצטרכו להחליט האם המוצר הכרחי עבורם ואם משתלם להםות /םוהחניכי

חלק מהתקציב. )אם שתי הקבוצות רוצות את המוצר הן יתחרו עליו במתכונת של מכירה 

 פומבית(.

יקבלו מראש סכום כסף מסוים של מונופול שלא יוכלו לחרוג ממנו )אי אפשר ות /החניכים

 להיכנס למינוס(.

 כ/ה)המדרי ת/בסוף המכירה בודקים את השלל של הקבוצות ומכריזים מי המנצח

 מראש את הקריטריונים לניצחון(. ת/קובע

במקרה זה, כשמעבירים את הפעולה מהבית, כדאי שכל חניך/ה יביאו חפץ שלהם 

 למכירה. 

 :כ/ההערות למדרי

חשוב להציג גם מוצרים הכרחיים וגם מוצרים שהם מותרות: מיטה, מחשב, טלוויזיה, רדיו, 

מנורה, פרקט, מראה, מזגן, ארון,  אייפון, תנור, בריכה, מקרר, ספה, כיסאות, שולחן,

את  ת/בוחר כ/ה. כל מדרי, משחקי קופסהפלייסטישן,  ,DVDרמקולים, וילונות,

על דחיית  ות/. חשוב לשוחח עם החניכיםה/הקריטריונים לניצחון לפי הקבוצה שלו

 ות/מאוד, לפעמים יש דברים שאנחנו צריכים ות/סיפוקים: גם אם יש מוצר שאנחנו רוצים

 והם חשובים יותר.

 נקודות חשובות להצלחת הפעילות: 

יבינו מהי תרבות השפע וכמה היא משפיעה על חיי היומיום שלנו.   ות/כדאי לוודא שהחניכים

עוד חשוב לעודד את החניכים להגיע לתובנות בנוגע לצרכים שלהם: מה חשוב ומה פחות. 



 

 

מה החניכים/ות צריכים שיהיה איתם בבית בתקופה הזו ומה  -תקופה הזוניתן לחבר ל

 פחות? האם הם יכולים להסתדר בתקופה זו בלי המחשב או הסמאטרפון שלהם?

כסף מונופול )אפשר שכל חניכ/ה יכינו לעצמם, חפצים מבתי   ציוד: |  נספחים: דק' | 15 זמן:

   בית |החניכים/ות למכירה הפומבית, פתקים למכירה פומ

 

 : הסבר  מתודה שנייה

. לאחר מכן, הקבוצה תדון יחד ות השפעיסביר בכמה מילים על תרבכ/ה ת.המדרי

 בשאלות הבאות, בהקשר לחפצים שהחניכים/ות בחרו במתודה הקודמת. 

 לוותר? ה/ועל מה אני יכול כ/המה אני צרי -

 מה ההורים שלי צריכים ועל מה הם יכולים לוותר? -

 מוצרי יסוד?מהם  -

 מה ההבדל בין מה שהכרחי למה שלא? -

 מה המוצרים שחיוניים עבורכם? מה פתאום פחות חיוני? -בזמן האחרון כשאתם/ן בבית-

 :כ/ההערות למדרי

שהמשאבים העומדים לרשותנו הם מוגבלים, ואנחנו לא  ות/יש להסביר לחניכים

 .ות/, לקנות כל מה שאנחנו רוציםות/, או צריכיםות/יכולים

 ".ועל מה אפשר לוותר? ות/הדגש כאן הוא על השאלה "מה אנחנו צריכים

כמה מוצרים יש לנו בבית ואת המבחר הגדול שיש  ות/להזכיר לחניכים–תרבות השפע 

שהמבחר יותר גדול יותר קשה לנו להחליט מה אנו רוצים ומה לא. בשוק ולהסביר שככל 

לעתים אנו נוטים לבלבל בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שאנחנו צריכים, בהנחה 

 שהמשאבים שלנו מוגבלים ושבחירה במוצר אחד, לרוב יבוא על חשבון מוצר אחר.

 

   |  אין  ציוד: אין | נספחים: דק' | 10   זמן:

 

  


