דרך הכסף  -הכשרה פיננסית לצעירים

צרכנות נבונה
בחן את עצמך  -האם אתה צרכן חכם?
עבור על השאלות וסמן בעיגול את התשובה הנכונה ביותר לגביך.
 .1ועכשיו ל"-פ-ר-ס-ו-מ-ו-ת" ,יש הפסקת פרסומות בטלוויזיה מה אתה עושה?
 - הזדמנות מצוינת ללכת לשירותים ,שמעתי שאמא קנתה נייר טואלט חדש!
 - החלק האהוב עלי בצפייה ,כל כך שמח וצבעוני!
 - מסתכל מידי פעם ובדרך-כלל מעביר ערוץ.
 .2ראית נעליים בעלות מותג מוכר ומגניב בחנות מסוימת ובחנות אחרת אותן נעליים ברבע מחיר רק של
חברה לא מוכרת .מה תקנה?
 - כזה הבדל מחירים? ברור שברבע מחיר.
 - את הנעליים עם המותג ,אני חייב לשמור על הלוק המגניב שלי.
 - את זאת ברבע מחיר בלי המותג ,אני לא מאמין בלפרנס תאגידי ענק ,ומעדיף לתרום לאיזון הפערים
הכלכליים.
 .3נכנסת לקניון ושלטי "סוף עונה" ו"מכירות חיסול" מציפים אותך  -איך אתה מגיב?
" - בהזלת ריר" וריצה מטורפת לעבר החנויות.
 - מבחין בהזדמנות לקנות בזול ומבטיח לעצמי שאקפוץ בזמן הקרוב.
 - האמת שלא כל כך מעניין אותי ,אם יש משהו שאני צריך אני אקנה.
 .4הלכתי לקנות חולצה מקולקציה חדשה ,חבר שהיה אי תי הציע לי לחכות כי המחיר ירד במילא עוד
חודשיים ,מה דעתך?
 - הייתי מחכה.
 - בעקרון אני מסכים ,אבל לפעמים הפיתוי גדול מידי.
 - האופנה משתנה מהר ,אם תחכה תישאר מאחור.
 .5כשמפרסמים מוצר חדש ,אני בדרך-כלל...
 - מתעניין כי חשוב להתעדכן מידי פעם.
 - מעטות הפעמים שאני מקשיב אם בכלל...
 - חייב להשיג אותו ושום דבר לא יעמוד בדרכי.
 .6לפני קנייה גדולה אני...
 - משווה מחירים באינטרנט ,שואל אנשים ,מתייעץ עם מומחים ואז קונה.
 - קונה בחנות הראשונה שאני רואה.
 - בודק בכמה חנויות וקונה איפה שיותר זול.
 .7האם אתה עוקב אחרי מבצעים ומגזינים פרסומיים?
 - ברור ,כל המבצעים האלו מרגשים אותי!
 - נראה לי שיש דברים יותר מעניינים לקרוא...
 - אני מדפדף שיוצא לי ,אבל יכול לחיות בלי זה.
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 .8האם יצאת לקניות כי שעמם לך או כי היית במצב רוח רע?
 - קורה לי לפעמים ,למרות שגם דברים אחרים מוציאים אותי מזה.
 - אני תמיד הולך לקניון לשפר את המצב רוח ,אוויר המזגנים פשוט עושה לי טוב.
 - רק אם רציתי להיכנס יותר לדיכאון.
 .9האם אפשר לומר ,שבילוי בקניון הוא תחביב בשבילך?
 - הייתי אומר שזה עינוי יפני בשבילי.
 - זה נחמד לעיתים רחוקות כשמשעמם.
 - אני כל יום שם ,זה בהחלט תחביב בשבילי.
 .11כשמסתכלים על הארון שלך ,מה רואים?
 - חצי מהבגדים שלך נקנו ולא נלבשו לעולם.
 - שתי חולצות ומכנס ,אולי תקנה בגדים שיזדמן לך.
 - יש לך פחות או יותר מה שאתה צריך.
____________ __________________________________________________

האם אתה צרכן חכם?
חשב כמה נקודות קיבלת:
 0 - נקודות.
 5 - נקודות.
 10 - נקודות.
בין  1ל 31 -נקודות:
אתה אנטי קפיטליסט מובהק! פרסומאים פוחדים להיתקל בך ברחוב .בפעם הבאה שנרצה לקיים מרד
צרכנים ניתן לך ל ארגן אותו .מה שבטוח ,הסלידה מקניונים וחנויות הבגדים בטח חוסכת לך הרבה כסף...
בין  35ל 71 -נקודות:
אתה חובב קניות ונהנה לבלות בחנויות ,אבל בעל שליטה עצמית בנושא .גם אם אתה מרגיש צורך עז
לקנות אתה מסוגל להתאפק .אתה עומד בפני ניסיונות הפיתוי של מוכרים ומפרסמים.
מצד אחד ,אתה מכיר את העונג שבקניית בגד חדש .מצד שני ,אתה לא מכור לו.
בין  75ל 111 -נקודות:
במקרה שלך ,נראה שיש מקרה קשה של אובססיה לקניות .אתה מכור לפרסומות ומכיר כל מוצר חדש
שיוצא לשוק .המוכרים בקניון מכירים את מספר כרטיס האשראי שלך בעל-פה ואתה קונה כאילו חייך
תלויים בכך .פתח חלון מידי פעם ותיווכח שהחיים יפים גם בלי קניות .כסף לא קונה אושר!
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