
 כלכלה לילדים  -קלי קלות -כל

 רס: סילבוס הקו

ונייצר שפה משותפת במשחק   –  אסטרטגי "לשבור את הקופה" - משחק כלכלי .1 נכיר מושגים בסיסיים 

 המשלב מושגי יסוד בכלכלה וחשיבה אסטרטגית. 

ועוד, דרך   –  הישרדות  .2 כגון היצע, ביקוש, מוצרים תחליפיים, מוצרים משלימים, צרכנות  נבחן מושגים 

 י בודד. קבלת החלטות קבוצתיות במשחק הישרדות על א

נלמה מהו שוק תחרותי, מהו מונופול, דואופול וקרטל. נבין מה המשמעות של מבני שוק שונים    -שוק .3

 עלינו. 

נעסוק בתורת המשחקים   –  תורת המשחקים  .4 דילמת האסיר,  את  נתנסה בפעילות משחקית המדמה 

 ובטכניקת משא ומתן. 

 ל בקבוצה. נלמד על מו"מ, שכנוע, חשיבת יחד, ניהו –  הצד האפל של הירח .5

כיצד נוכל להיות מוכנים להזדמנות גדולה בחיינו? איך זה קשור לראיונות עבודה ומדוע   –  נאום המעלית  .6

 חשוב להיות מוכנים עם נאום המעלית שלנו? נבנה נאומי מעלית ונתנסה בסימולציות.

עבודה ובניהול זמן  אילו כלים חשוב שיהיו למנהל? נעסוק בחזון, בבניית תכנית    –  ניהול בעולם משתנה .7

 ונתנסה במשימה הבוחנת כיצד מיטבי להתנהל כקבוצה.

נתנסה במודל החוזקות של הפסיכולוגיה החיובית, נבחן מהן החוזקות שלנו,    –  ניהול על פי מודל החוזקות  .8

כיצד ניתן להקצות משימות בתוך קבוצה או כמנהלים על מנת למנף את היכולות של כל החברים ולהגיע 

מקסימלית כקבוצה. בונוס: מחקרים מראים כי ביטוי חוזקות מעצים את תחושת שביעות הרצון לתוצאה ה

וממקסם את התועלת שנוכל להביא לעולמנו! נמצא דרכים ליישם את המודל ככלי ניהולי להתייעלות  

 ולהגברת שביעות הרצון שלנו ושל סביבתנו. 

ם? כיצד הם משמשים ככלי מדיניות לצמצום  איך מנהלים מדינה? מה תפקידם של המיסי  –  ניהול מאקרו .9

 פערים? נציע מיסים משלנו תוך הגדרת מטרות כלכליות וחברתיות. 

נצפה ביזמים שונים שאנחנו מכירים ונעמוד על הדומה והשונה ביניהם. ננסה להבין מה    –דנא של יזם   .10

 דרוש על מנת להיות יזם, להקים חברה, להמציא מוצר וכו.

להמצאת מוצרים חדשים, גירוי אקראי,    SITשיטת    – מפגשים(    2יכי פיתוח מוצר )חשיבה יצירתית ותהל .11

 הוספת מימד, היפוך והקצנה. מהו התהליך לפיתוח מוצר חדש, אילו תחנות הוא עובר עד המדף? 

נגלה כי סביבתנו מהונדסת לכך שנקנה עוד ועוד,    –האם אנחנו שולטים בהחלטות שלנו    -  צרכנות נבונה .12

סביבנו אינו מקרי, החל במיקום המוצרים בחנות, דרך שיטות תמחור, ואפילו טמפרטורה או מוזיקת דבר 

 רקע.



 נלמד את עקרונות המיקוח, נתרגל ונתחרה בקבוצות.  – מיקוח .13

נערוך צפייה בקורתית בפרסומות ונבין מה תפקידן, מדוע מכילות כ"כ מעט מידע אינפורמטיבי,    –  פרסום  .14

 כזה פרסום שלילי? והאם באמת אין דבר 

בפעילות    –מותגים   .15 חסרונותיו?  ומה  יתרונותיו  מה  לעולם,  הגיע  כיצד  מוצר+תג(,  )רמז:  מותג  מהו 

האם כולנו נבחר את    – משחקית נתנסה בבחירת מוצרים על פי שיקולים משתנים )מראה, מותג, מפרט(  

 והאם בצדק? אותם מוצרים? מה מקור השוני? מה הגורם המשפיע ביותר על הבחירות שלנו

מרדף אחר אידאל היופי, צרכנות מוגזמת, אגרנות, זיהום סביבתי, פערים    –   השפעות תרבות הצריכה .16

 חברתיים ועוד. כיצד נצליח לפקוח עיניים ולצרוך מתוך מחשבה שקולה? מדריך יישומי.

היום?   מי קובע מה הם הנושאים החשובים ביותר על סדר  -מפגש אקטואלי מסכם    –  סדר היום הכלכלי .17

נקים מספר מערכות עיתון מקבילות ונבחן האם אותם נושאים יעלו כנושאים מרכזיים. נסיק מכך לגבי 

 מהי ה"אמת" ונדון בנושאים המשותפים שיעלו. 

 


