
 
 

 "בלשים בסופר"תשובות למשימת 
 

 ?זוכרים את עגלת הסופר הגדולה .1
, כי תמיד נראה שיש הרבה מקום ושמנו מעט מידי מוצרים, עגלה גדולה גורמת לנו לקנות יותר

 ...אז בלי כמעט להרגיש אנחנו מוסיפים ומוסיפים
 . זה בסדר להשאיר המון מקום בפנים, העגלה לא חייבת להיות מלאה: זכרו

 
 ?זוכרים איפה נמצא החלב .2

לחם : כאלו שרוב האנשים קונים כמו  -פעמים רבות שמים את החלב ומוצרים בסיסיים אחרים
כדי להגיע אליהם אנו עוברים בין המון מדפים עם מוצרים ואז לפעמים , כך. בסוף הסופר, וביצים

לידה וסוכריות צבעוניות ג, ופלים משני סוגים: כמו שאני קניתי .אנו קונים, גם את מה שלא תכננו
 .מבלי שתכננתי

 . זה מה שאתם באמת צריכים, קנו רק מה שכתבתם ברשימה: זכרו
... מעדן חלב , מסטיק: קחו סכום כסף למשהו קטן נוסף כמו, אם מאוד קשה לכם לעמוד בפיתוי

תחליטו מה , אם בחרתם מעדן ואחר כך אתם רוצים מסטיקים. אבל אל תוסיפו את כול הדברים
 .בפעם הבאה תוכלו לקנות משהו קטן אחר. אתם מעדיפים וקחו דבר אחד

 
 ?זוכרים את האריזות השונות של החלב .3

כמו שראינו בסרטון את ההבדל . לפעמים אותו מוצר בדיוק ארוז אחרת והאריזה היא זו שמייקרת
 .בין מחיר חלב בשקית לעומת מחירו בקרטון

אולי , למשל, לפעמים תגלו שכן? ור האריזההאם כדאי להוסיף כסף עב: שאלו את עצמכם
לפעמים תגלו שלא ובכסף שיישאר . האריזה היקרה יותר נוחה או שיכול להיות בה שימוש חוזר

 .תוכלו לקנות לעצמכם עוד משהו אחר, לכם מקניית המוצר הזול
 ?זוכרים את הסוכר .4
 

היקרים המוצרים ו את בגובה העין שלנו ישימ, לרוב, במקרים בהם יש מוצר דומה לכמה חברות
 .במחיר הנמוךנוכל למצוא את המוצר , אם נוריד או נרים מעט את המבט . יותר
אותו מוצר הסתכלו קצת מסביב ולפעמים תגלו , אל תשלחו את היד למוצר שמול עינכם מיד: זכרו

 .במחיר נמוך יותר
 

 ?זוכרים מה היה ליד הקופה .5
. שגם לנו יעבירו את המוצריםושהאנשים שלפנינו יסיימו את הקנייה , ליד הקופה אנו ממתינים 

מול העיניים שלנו שמים את הדברים הכי מפתים כמו , בזמן הזה אנחנו משתעממים ולכן
 " ...עוד משהו קטן ודי"קשה לנו לעמוד בפיתוי ואנחנו מוסיפים . מסטיקים ושאר ממתקים

 כתוב לכם ברשימה מסטיק , אלא אם כן .  ...  הידיים בכיסים ליד הקופה: זכרו
 

 ?מצאתם את הפתרונות האלו, ילדים
 . אתם מוזמנים לכתוב לי אותם, אם מצאתם דברים נוספים 

, שיטות שונות  20-מצאו בסופר קרוב ל" כסף בכיף"שילדים שהיו בחוג , אני יכולה לגלות לכם
 .שגורמות לנו לקנות עוד

 .המשיכו לבלוש ותמצאו גם אתם עוד דברים, ה שתלכו לקניות לבד או עם ההורים פעם הבאב


