


קצת נתונים

₪מיליארד 16בשוק המסחר האלקטרוני בישראל מוערך •
קניות של ישראלים באתרים בחו״להוא מתוך הסכום הזה65%•
.שישראלים קנו באינטרנטמיליון חבילות 72הגיעו לארץ עם דואר ישראל 2018-ב•

, מיליון חבילות מחו״ל18הזמינו הקונים הישראלים באינטרנט 2010בשנת , לשם השוואה
.שנים8בתוך 400%עליה של 

http://eladgoldenberg.com/archives/3615/#.XWy5pChvbIUהנתונים מהאתר אלעד גולדנברג 

http://eladgoldenberg.com/archives/3615/#.XWy5pChvbIU


מכלל ההוצאות באינטרנט66%-ללמעלה מנשים אחראיות •

יותר מאשר בישראל  ל "באתרי אינטרנט בחוישראלים קונים •

20:00-24:00בין השעות  ד-בימים אמרבית הישראלים עורכים את הקניות שלהם •

http://eladgoldenberg.com/archives/3615/#.XWy5pChvbIUהנתונים מהאתר אלעד גולדנברג 

http://eladgoldenberg.com/archives/3615/#.XWy5pChvbIU
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חסרונות הקניה ברשת

איננו יכולים לראות את המוצר פיזית  , כאשר אנו רוכשים ברשת-מוצר לא תואם להזמנה.1

מה שגורם לעיתים לקבלת . אנו מתבססים על התמונות ותיאור המוצר של המוכר. ולהתנסות בו

.מוצר שונה מהמוצר שהוזמן

יתכן והמוצר יגיע במידה , מכיוון שלא ניתן למדוד את המוצר לפני הרכישה-טעות במידה. 2

.שונה מהמידה הרצויה לנו

.  בה אנו מקבלים את המוצר באופן מיידי, בשונה מרכישה בחנות-המתנה להגעת המוצר. 3

.ימים או שבועות עד להגעת המוצר בכל רכישה באינטרנט עלינו להמתין מס

17%כ "בד(נחויב במס קניה $ 75כאשר אנו רוכשים מוצר שעלותו מעל -תשלום מס קניה. 4

)תוספת למחיר הקיים



חסרונות הקניה ברשת

,אחת ההונאות הנפוצות ביותר ברשת היא גניבת פרטי אשראי-גניבת פרטי אשראי. 5

.אנו חשופים לכך כאשר אנו מזינים פרטי אשראי באתר שאינו מאובטח ואמין

הרכישה באינטרנט היא על חשבון בילוי ושופינג משותף עם החברים-פחות חיי חברה.6

מהגולשים באינטרנט סובלים מצורה כלשהיא של התמכרות%6-סכנת התמכרות.7

,מוציאים כסף באמתאינםקניות באינטרנט מעניקות לצרכנים את האשליה שהם .לאינטרנט

")המרכז לגמילה מהתמכרויות"המידע מאתר (!על אף שכרטיס האשראי מחויב
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יתרונות הקניה ברשת

לא צריך לצאת מהבית כל הרכישה מתבצעת בלחיצת כפתור-נוחות וחסכון בזמן. 1

...אין צורך לחפש חניה, אין צורך לעמוד בתור. 2

באינטרנט קיים שפע ומגוון עצום של מוצרים מכל העולם-היצע רחב. 3

...מבלי לכתת רגלים, ניתן לבצע השוואת מחירים בקלות-השוואת מחירים. 4

התחרות הרבה מאפשרת למוכרים להציע מחירים  -מחירים אטרקטיביים, שוק תחרותי. 5

תשלום למוכרים ועוד, שכירות בשל לעובדה שנחסכות מהם עלויות רבות כגו, אטרקטיביים



יתרונות הקניה ברשת

ניתן למצוא את כל , בטרם הרכישה-זמינות מידע המאפשרת רכישה נבונה ומושכלת. 6

המידע על המוצר ולהיעזר בחוות דעת של רוכשים אחרים

אפשרות למשלוח עד הבית במרבית האתרים-לא צריך לסחוב את המוצר. 7

ניתן לבצע רכישות בכל שעה שאנו רוצים ביום או בלילה-שעות ביממה24פתוח ונגיש . 8
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?אז איך מתחילים



:שלב ראשון
כתובת מייל תקינה

.יש לבצע רישום עם כתובת מייל תקינה, כדי לבצע תשלום באתרי קניות



:שלב שני
מצטיידים בכרטיס אשראי
) עליהם נרחיב בהמשך(כאשר אנו מקפידים לרכוש רק באתרים מאובטחים 

.  נוכל לבצע את הקניות בכרטיס אשראי רגיל
:מי שמעוניין ברכישה מאובטחת יותר יכול להשתמש גם באפשרויות הבאות

paypalאפשרות ראשונה 



?PayPalמה זה 
Paypal וכיום היא חברת התשלום האינטרנטית הגדולה בעולם1998הוקמה בשנת.
Paypalבאופן בו פרטי האשראי שלנו נשמרים רק  , מאפשרת לרכוש באופן מאובטח באינטרנט
כך שבעת רכישה באתרי קניות אנו מזינים  . ולא מסתובבים ברשתפייפלהמאובטח של באתר

.  את פרטי האשראי שלנומבלי להזין, בפייפלרק את פרטי החשבון שלנו 

ולהזין את פרטי כרטיס  פייפללהיכנס ולהירשם באתר של יש : פייפלכדי להשתמש בשרות של 
ניתן לבצע רכישות באתרי אינטרנט  לאחר סיום הרישום ואימות הפרטים  . האשראי שלנו

.בפייפלהמאפשרים תשלום 



Paypalסרטון הסבר על 

https://www.youtube.com/watch?v=UsOTILPwegg

https://www.youtube.com/watch?v=UsOTILPwegg


מתוך האתרPayPalיתרונות השימוש ב
פרטי התשלום נמצאים באתר אחד  , צמצום הסיכון לגניבת פרטי האשראי–אבטחה. 1

שונים עם  ) או יותר(במקום להיות מפוזרים במשך הזמן בעשרות אתרים מאובטח במיוחד 
.רמות אבטחה משתנות

paypalגם , מעבר לביטוח שיש בחברת האשראי לשימוש לא הוגן בכרטיס-מניעת הונאות. 2
מוכרים שיהיו עליהם תלונות ממשתמשי פייפאל יחסמו מהר  . מספקת שכבת הגנה דומה נוספת

.מאוד
,  אין צורך להזין את פרטי האשראי והפרטים האישיים, התשלום מבוצע בצורה זריזה-מהירות. 3

.אלא פשוט להתחבר לחשבון הפייפאל ולאשר את ביצוע העסקה

https://www.ezcount.co.il/blog/what-is-paypal)המידע מהאתר (

https://www.ezcount.co.il/blog/what-is-paypal


מתוך האתרPayPalיתרונות השימוש ב
בפייפאל יש שכבת הגנה נוספת לקונה המאפשרת לפתוח בקשה  -ביטחון בקבלת המוצר. 4

.במידה והמוצר שהזמנת לא הגיע או הגיע פגוםלבדיקה 
פייפאל תכריע בנושא ועלולה לשלול מהמוכר תשלום , במידה והמוכר והקונה לא הגיעו להסכמה

).דבר שקונים מסוימים מנצלים לרעה(על העסקה 
התשלום היחידי הוא עמלת המרה  , הלקוח לא משלם על עצם העסקה בפייפאל-עלות. 5

.paypalבמידה והלקוח קונה במטבע זר והחליט לבצע את ההמרה באמצעות 

https://www.ezcount.co.il/blog/what-is-paypal)המידע מהאתר (

https://www.ezcount.co.il/blog/what-is-paypal


PayPalיתרונות השימוש ב
כאשר אנו רוצים להחזיר את המוצר שרכשנו ולקבל זיכוי  -החזר כספי על דמי משלוח חזרה. 6

החזרים  12שקלים ועד 120בעסקה עד . (פייפאל משלמת את עלות דמי המשלוח חזרה, כספי
)בשנה

לחברה שרות לקוחות ומוקד פניות טלפוני בעברית-שרות לקוחות. 7

.ץבוקב אצמנ אל rId3 ןילמוגה ירשק ההזמ לעב הנומתה קלח



:לפייפאלהרשמה 
https://www.paypal.com/ilנקליד את הכתובת 

לפייפאלהרשמה או נכתוב במנוע החיפוש 
חשבון אישינבחר באפשרות 

.ץבוקב אצמנ אל rId3 ןילמוגה ירשק ההזמ לעב הנומתה קלח

https://www.paypal.com/il




בדף האינטרנט שיפתח  
נזין את הפרטים 

ונלחץ על  הנדרשים 
הבא

ניתן לשנות את השפה 
עברית/לאנגלית

או לשפה אחרת



אפשרות נוספת
כרטיס אשראי נטען

חברות אשראי שונות וכן דואר ישראל מאפשרות  
זהו פתרון מצוין לאנשים החוששים להזין את פרטי  . להזמין כרטיס אשראי נטען

כ ניתן "בד(האשראי באתרים מחשש הונאה שכן הסכום בכרטיס מוגבל 
)בכל טעינה₪ 1000להטעין עד 



יתרונות כרטיס אשראי נטען
.אין צורך בחשבון בנק כדי להנפיק כרטיס נטען. 1
.סכום הטעינה נקבע על ידכם, הכרטיס מאפשר שליטה בהוצאות. 2
עד הסכום  , ניתן להזמין בצורה אנונימית ובטוחה באמצעות האינטרנט. 3

.בכרטיסשטעון



להשתמשניתן,ומאובטחיםאמיניםבאתריםרקלרכושמקפידיםכאשר
אתמזכותהאשראיחברותלכךנוסף,רגילאשראיבכרטיסגםחששללא

וכןידיעתוללאעסקאותובוצעושלוהאשראיפרטינגנבוכאשרהרוכש
.שרכשהמוצראתקיבללאהלקוחכאשר



באותיותמתחילהשלוהאינטרנטשכתובתאתרהואמאובטחאתר
HttpsבמקוםHttpמנעולשלסמלמופיעהכתובתשלימיןומצד

מאובטח-Securשלקיצורהיאsהאות•
.ומוגןמוצפןהמידעכיהמאשרבינלאומיסימןהינוהמנעולסמל•



שכל הפרטים שאנו מזינים לאתר המאובטח  : משמעות הדבר היא
ואינם  מוצפנים ומאובטחים , מוגניםפרטי אשראי ופרטים אישיים 

.חשופים לצד שלישי
מימין לשורת הכתובת יוצג התפריט הבאסמל המנעול בלחיצה על 



אישורלחיצה על 
של תעודת האבטחה של האתרהתוקףתפתח חלון בו יוצג 



התראהמציג,בישראלביותרהפופולאריהדפדפןכרוםדפדפן
מאובטחשאינובאתרגולשיםאנוכאשרהכתובתשורתלצד



!חשוב לזכור
מזינים פרטי אשראי 

ופרטים אישיים
רק באתרים מאובטחים



:שלב שלישי

מתחילים בשופינג



אנו נכיר את  , ל"הרשת מכילה מיליוני אתרי קניות בארץ ובחו
הפופולאריים שבהם ונלמד כיצד ניתן לרכוש בהם מוצרים

כך שלאחר שנבין את העיקרון נוכל לבצע רכישה , עקרון הרכישה זהה בכל האתרים
.בקלות בכל האתרים



עלי אקספרס
עלי אקספרס האתר הסיני הפופולארי ביותר בקרב הרוכשים  

בישראל והוא זירת המסחר הגדולה באסיה באתר מגוון של 
.  המחולקים לקטגוריות ובמחירים זולים, מאות אלפי מוצרים

כל  . למרבית המוצרים משלוח חינם לישראל או בעלות סמלית
על בסיס חוות דעת , מוצר באתר מדורג בנקודות איכות

הרוכשים ובטרם החלטת הרכישה ניתן לקרוא את תגובות  
.הקונים על המוצר

לרוב לוקח חודש עד שמוצר  , משלוח איטי במרבית המקרים: החיסרון
.מגיע אך החברה פועלת לשפר את השילוח



כניסה לאתר עלי אקספרס

https://he.aliexpress.com/

https://he.aliexpress.com/


מבנה האתר

שורת החיפוש ניתן לחפש  
על פי סוג או שם מוצר 

פרסומות והצעות  
לרכישה

שינוי שפת ממשק האתר 
ערבית ועוד, אנגלית, לעברית

פתיחת חשבון

כל המוצרים באתר 
בחלוקה לקטגוריות

Presenter
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המדריך יכנס לכתובת האתר וידגים לתלמידים את מבנה האתר



שמטרתם לגרום לנו לרכוש יותר ולהוציא  , לבעלי האתרים טריקים ושיטות שונות
.כסף גם על דברים שלא תכננו לקנות

ומהו  , לרכושתרצומהמראשהגדירו,להתפתותולאממוקדיםלהיותהשתדלו
הסכום שאתם מייעדים לקניה  

טיפ
לקניה נבונה

Presenter
Presentation Notes
הרחבה למדריך https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3765095,00.html



רישום לאתר

הזנת כתובת מייל  מהיר הכולל רישוםבאתר יש צורך לבצע לבצע רכישה כדי 
,  ניתן להתרשם ממגוון המוצרים שבאתר גם ללא הרשמה. תקינה ובחירת סיסמה

.חובה להירשםאך כדי לבצע את התשלום וההזמנה בפועל 



חשוב להזין בעת הרישום
.אמיתית ופעילהכתובת מייל 

.י עלי אקספרס"שתשמש לאימות המייל שלכם ע
,כמו כן במידה ותשכחו את סיסמת הכניסה שלכם

.היא תשלח לכתובת המייל שהזנתם

Presenter
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תרגיל 4 בדף התרגול



חיפוש מוצרים באתר
חיפוש על פי קטגוריה

לחיצה על נושא תפתח רשימת  , בצד ימין של האתר מופיע תפריט קטגוריות
נושאים ותתי נושאים שכל אחד מהם מכיל אלפי פריטים למכירה ממוכרים  

.שונים



חיפוש מוצרים באתר
חיפוש בשורת החיפוש

המגדלתזכוכיתעלונלחץ,המוצרשםאתנזיןהחיפושבשורת
למילותהקשוריםלמוצרים-נוספיםרעיונותיופיעוהחיפושלשורתמתחת

שהקלדנוהחיפוש



.ץבוקב אצמנ אל rId3 ןילמוגה ירשק ההזמ לעב הנומתה קלח

חיפוש מוצרים באתר
שפת החיפוש

בעבריתהמוצרשםאתלהקלידנוכל,החיפושבשורתמחפשיםאנוכאשר
מומלץיותרורבותאיכותיות,מדויקותתוצאותלקבלכדי.באנגליתאו

.באנגליתהחיפושאתלבצע
googleבלהיעזרנוכל translateלאנגליתהמוצרשםשלמדויקלתרגום

Presenter
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המדריך ידגים לתלמידים כיצד ניתן להכנס לgoogle translate לבצע תרגום ולהעתיק את התוצאה לשורת החיפוש באתר

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1NHXL_enIL841IL841&ei=UZ9wXbv7H6eclwTTmZ_oBg&q=%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9D&oq=%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9D&gs_l=psy-ab.12...0.0..66...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.PruYt9tegPY&ved=0ahUKEwj754bY-7jkAhUnzoUKHdPMB20Q4dUDCAs


יופיע עמוד התוצאות, לאחר שביצענו את החיפוש



.ץבוקב אצמנ אל rId3 ןילמוגה ירשק ההזמ לעב הנומתה קלח

התוצאות   מס
שימו לב  . שהתקבלו

התוצאות   שמס
ישתנה כאשר נקליד  
את מילות החיפוש 

בעברית

אפשרות להקליד  
סכום מקסימלי או  

כך שהאתר , מינימלי
רק מוצרים יציג 

בטווח הרצוי

הכוכבים מתבססים על ביקורות של  
מוצרים  . צרכנים שרכשו את המוצר

המשמעות  כוכבים 5שקיבלו דרוג של
,  היא ששביעות הרצון מהמוצר גבוהה

זהה למצולם בתמונה  , המוצר איכותי
.כ גם משך זמן המשלוח היה סביר"ובד

לא מומלץ לרכוש מוצרים שקיבלו  
כוכבים 4דרוג של פחות מ

בחירה של  
מוצרים עם  
.משלוח חינם



כך  , ניתן למיין את המוצרים
שבדף התוצאות יופיעו קודם 

המוצרים שקיבלו הרבה הזמנות  
מה שיאפשר לנו לקבל אינדיקציה  

אמיתית על המוצר ולקרוא  
ביקורות ומשובים מאנשים שרכשו  

את המוצר

תציג  העליוןלחיצה על החץ 
מהמחיר הגבוה למחיר מוצרים 

התחתוןלחיצה על החץ , הנמוך
מהמחיר הנמוך תציג מוצרים 

לגבוה



.ץבוקב אצמנ אל rId3 ןילמוגה ירשק ההזמ לעב הנומתה קלח

כך  , ניתן למיין את המוצרים
שבדף התוצאות יופיעו קודם 

המוצרים שקיבלו הרבה הזמנות  
מה שיאפשר לנו לקבל אינדיקציה  

אמיתית על המוצר ולקרוא  
ביקורות ומשובים מאנשים שרכשו  

את המוצר

תציג  העליוןלחיצה על החץ 
מהמחיר הגבוה למחיר מוצרים 

התחתוןלחיצה על החץ , הנמוך
מהמחיר הנמוך תציג מוצרים 

לגבוה

לאחר סינון התוצאות יופיעו תוצאות החיפוש לפי הנתונים שהגדרנו



עלות / המשלוח חינםפירוט האם , מחירומתחת לכל מוצר בדף התוצאות יופיע 
מהמוצרהפריטים שנמכרו  ומסשדורג בה כמות הכוכבים, דמי המשלוח



טיפ
לפעמים נוכל למצוא שאותו המוצר בדיוק נמכר  , כדאי מאד לעבור על דפי התוצאות

.במחיר זול יותר, אחראצל מוכר 
לב האם הפרש המחיר מגולם בדמי  אך חשוב לא להתפתות למחיר זול מידיי ולשים 

?האם המפרט זהה בשני הפריטים? המשלוח

טיפ
לקניה נבונה



,יפתח דף עם תיאור מפורט של המוצר, לאחר שנלחץ על המוצר הרצוי
.סקירה כללית וחוות דעת של לקוחות, תמונות, קופונים

עמוד זה יסייע לנו להתרשם בצורה מפורטת מהמוצר ולקבל החלטה אם לרכוש את 
היחידות ולעבור לעמוד התשלום מס, לבחור את הצבע הרצוי, המוצר



,תיאור מפורט של המוצריפתח דף עם , לאחר שנלחץ על המוצר הרצוי
.סקירה כללית וחוות דעת של לקוחות, תמונות, קופונים

עמוד זה יסייע לנו להתרשם בצורה מפורטת מהמוצר ולקבל החלטה האם להוסיף  
ולקבל החלטת  ) לאחר שבחרנו את הכמות והצבע הרצויים(את המוצר לעגלת הקניות 

רכישה מאוחר יותר או לעבור מיד לעמוד התשלום

בחירת  
אפשרות  

המשלוח וזמן  
משלוח משוער



חוות  , מפורטת על המוצרסקירה כללית כאשר נגלול את הדף מטה נוכל לראות 
ומפרטשל לקוחות דעת 





קופונים

שמטרתם לעודד אותנו לרכוש בסכום גבוה יותר  , מוכרים רבים מציעים קופונים
.  ולקבל הנחה

סכוםאם.הרצויהקופוןאתובחרוקופוניםקבלועללחצובקופוניםלצפותכדי
בזמןבקופוןלהשתמשתוכלו,הקופוןהנחתניתנתממנולסכוםזההשלכםהרכישה
העליוןבתפריטשלכםהמשתמשחשבוןתחתישמרהקופוןלאאם.הרכישה
משמאל





אחריות המוכר
כל מוכר נדרש לספק אחריות ותנאים לביטול העסקה

אחריות המוכר מופיע תחת כפתור הרכישה

בלחיצה על הגנת הקונה  
נקבל מידע מפורט על כל  
זכויותינו ואחריות המוכר



אחריות המוכר

שהתקבלהפריטאםהכסףאתלהחזירמתחייביםאקספרסעלי
בתוךהגיעלאהפריטאםאו,שלומהתיאורמשמעותיתשונה

.הקונההגנתשלהתקופה
.התביעההליךמהשלמתיום15תוךכ"בדמתקבלההחזר

ההליךאתבקלותלבצעאיךנלמדבהמשך



התכתבות עם הספק

בשאלות על המוצר ועוד זוהי , ניתן לפנות לספק בבקשות מיוחדות
.דרך מצוינת לבחון את השירות שלו עוד בטרם הרכישה

מומלץ להתכתב בשפה האנגלית ואם יש צורך להיעזר 
Google Translateב

המופיע בצד ימין  , ההתכתבות נעשית דרך כפתור צור קשר
.בעת גלילת העמוד



התכתבות עם הספק



ישנם פרמטרים נוספים המשפיעים על המחיר  , ל"כאשר אנו רוכשים באתרים בחו
ועלינו לקחת אותם בחשבון

מערך הקנייה17%מ "במענחויב $ 75מעל ברכישה •
במכסוגם מ"מענחויב גם ב$ 500מעל ברכישה •
מלבד טלפונים סלולריים  (מס קניה על מוצרי אלקטרוניקה נשלם גם •

)הפטורים מתשלום

טיפ
לקניה נבונה

Presenter
Presentation Notes
הרחבה למדריך https://www.y4pc.co.il/10-18-guides/online-shopping-tax-guide.html



רכישת המוצר

רכישתשלבהגיע,החשוביםהפרמטריםכלאתשבדקנולאחר
/הצבעאתלבחורעלינו,פעיליהיההרכישהשכפתורכדי.המוצר
הפריטיםכמותאתוכן)אפשרויותמספרישכאשר(הרצויהדגם

.הרצויה

עכשיוקנהכפתורעלנלחץ



רכישת המוצר

דף התשלום יפתח
יש לבצע  -כתובת וכדו, מלאו באופן מדויק את פרטי איש הקשר שלכם

.הפרטים ישמרו לקניות הבאות, זאת רק בקניה הראשונה
!)נכוןלכתובחשוב(באנגליתכתבוהרחובשםאת•
ישראלדוארשלבאתרלהסתייעתוכלוהמיקודאתלאתרכדי•

https://mypost.israelpost.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93/


תשלום

מרבית המוצרים בעלי  , בתחילת השיעור הכרנו אפשרויות תשלום שונות
.אקספרס לא ניתנים לרכישה דרך פייפאל

נוכל לרכוש דרך כרטיס אשראי נטען או דרך כרטיס האשראי  
.עלי אקספרס הוא אתר מאובטח-הרגיל שלנו



תשלום

,  באתרנוכל לבחור האם הכרטיס ישמר , נזין את פרטי כרטיס האשראי
.כך שנחסוך זמן בהקלדת הפרטים ברכישות הבאות

נסתכל בעלות הסופית של  , נוודא שכל הפרטים שהקלדנו נכונים

הזמנהבצעו המוצר ונלחץ על 



Presenter
Presentation Notes
תרגול תרגילים 





ניהול הרכישות באתר

,  לאחר שביצענו את התשלום ויתקבל אישור תשלום מחברת האשראי
.המוכר יקבל את ההזמנה וישלח את המוצר לכתובת שציינו

וודאו  (חשבון לחצו על . כדי לבדוק את סטטוס המוצרים וההזמנות
ההזמנות שליבחרו באפשרות ) שאתם מחוברים



ניהול הרכישות באתר



ניהול הרכישות באתר
בעמוד שיפתח נוכל לראות את המוצרים שהזמנו ואת הסטטוס שלהם



סטטוס ההזמנות

Waiting paymentהמתנה לתשלום •

Awaiting Shipmentהמתנה למשלוח •

Awaiting deliveryהמתנה למסירה •



מתבצע שלב סליקת התשלום מחברת  –המתנה לתשלום •

).שעות24יכול לקחת עד (האשראי 

המוכר קיבל את התשלום והמוצר ממתין  -המתנה למשלוח•

.למשלוח

.המוצר נשלח בדואר והוא בדרכו אליכם-המתנה למסירה•

סטטוס ההזמנות



מעקב משלוחים
Track Orderלחיצה על הכפתור 

דרכו  קוד מעקב וכן תציג  מיקום המוצר וכו, תציג מידע על המשלוח
נוכל לבדוק את מיקום המוצר גם באתר דואר ישראל 

https://mypost.israelpost.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-

%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D

https://mypost.israelpost.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D




פתיחת מחלוקת
נוכל לפתוח  . או שקיבלנו מוצר שונה מהתיאור שלו, אם המוצר לא הגיע

.מחלוקת ולדרוש מהמוכר לקבל את כספינו חזרה או פיצוי אחר שיוסכם עלינו
...)אך מומלץ קודם(יום מרכישת המוצר 60זכרו ניתן לפתוח מחלוקת עד 

...  אם נזכרנו אחרי שנה שהזמנו בעבר מוצר וטרם קיבלנו אותו
לא נוכל לעשות עם זה דבר

Open Disputeנלחץ על 





פתיחת מחלוקת
Open Disputeבעמוד שיפתח נלחץ שוב על 
ובעמוד הבא נבחר באפשרות  

.נסמן מה הייתה הבעיה עם המוצר ומה אנו דורשים כפיצוי
שאינו תקין נדרש לצרף תמונה/ אם התלונה היא על מוצר שלא דומה לתיאור

.של המוצר שקיבלנו



יש להזין את המלל 
ניתן  , באנגלית
 Googleלהיעזר ב

translate



היא עסקה שנעשית ללא נוכחות  " מכר מרחוק"עסקת 
משותפת של שני הצדדים לעסקה

Presenter
Presentation Notes
הרחבה למדריך https://www.wisebuy.co.il/article.aspx?aid=468



חוק ביטול עסקה-החזרת פריטים

.זכויות הצרכן בביטול העסקה תלויות בסוג העסקה
לבטל  ניתן"מרחוקמכר "לעומת זאת ברכישה באינטרנט המוגדרת כ

.את מרבית העסקאות בלי סיבה מיוחדת

Presenter
Presentation Notes
הרחבה למדריך https://www.wisebuy.co.il/article.aspx?aid=468



כל זכותהמידע מהאתר 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA_%D7%9E%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7




אם פעם נאלצנו  . נעשתה קלה ופשוטה בזכות האינטרנט, השוואת מחירים
.לכתת את רגלינו בין חנויות שונות היום נוכל לבצע זאת בלחיצת כפתור

שיסיעו לנו להשוות מחירים בחכמה, נפרט נקודות חשובות



?במחירכלולמה1.
.נלוויםחלקיםמכיליםואלקטרוניקהחשמלמוצריבעיקר,רביםמוצרים

היטבשנעייןחשוב,אתריםמסביןהמוצרבמחירגדולפערקייםאם
זההתכולהמכילהזולבמחירהמוצרהאםונבדוקהמוצרבמפרט
?לנוהדרושיםהנלוויםהחלקיםכלקיימיםבמוצרהאם.היקרלמוצר

מהי?זהההאחריותתקופתהאם?בדיוקהדגםבאותומדוברהאם
שאתכךהמשלוחעליקרמחירשגוביםאתריםישנם?המשלוחעלות

...במשלוחמשלמיםאנוהמוצרבעלותשחסכנוהסכום



/https://www.zap.co.ilבזאפהשוואת מחירים 

באתר ניתן להשוות בין  . 2000הוא אתר ישראלי שנוסד בשנת זאפאתר 
חנויות 1000מחיריהם של מאות אלפי מוצרים המוצגים על ידי יותר מ

לאחר רכישת מוצר ניתן לעדכן חוות דעת לטובת רוכשים . מקוונות
. עתידיים

https://www.zap.co.il/


/https://www.zap.co.ilבזאפהשוואת מחירים 

או לבחור מתוך  . בדף הראשי באתר נוכל לכתוב את שם המוצר והדגם
.הקטגוריות

בדף התוצאות נקבל פרוט של עלות המוצר מהמחיר הזול ליקר לפי 
.חנויות או אתרי קניות
תו איכות  יופיע הכפתור                     זהו בזאפליד חנויות מומלצות 

כאשר חוות דעת הרוכשים מהשירות  זאפי "שניתן לבעל החנות ע
.המחיר נמוך וזמני המשלוח קצרים, גבוהה

https://www.zap.co.il/


חיפוש על פי קטגוריה

הקלדת המוצר הרצוי  
לחיפוש



נוכל להגדיר  . או נבחר מהקטגוריה, לאחר שנקליד את שם המוצר
)  הסינונים משתנים בהתאם למוצר(יצרן ועוד , טווח מחירים כגו, סינונים נוספים

נוכל למיין את  
התוצאות לפי  

דירוג המוצר  , מחיר
ועוד



נבחר בדגם הרצוי ונלחץ על השוואת מחירים, נגלול את העמוד

החנויות ביניהם   מס
מתבצעת השוואת  

המחירים



נוכל לבצע את הרכישה ישירות מהאתר, לאחר שמצאנו את המחיר הזול ביותר



להשוואת מחיריםאתר נוסף 
https://www.ret.co.il/Sport

ועוד  וטריפלטלוויזיה , אינטרנט, אתר להשוואת מחירי סלולר
https://www.kamaze.co.il/

https://www.ret.co.il/Sport
https://www.kamaze.co.il/


.ל מומלץ לבצע השוואת מחירים בארץ"לפני שנבצע משלוח בחו
כך נוודא שאכן קיבלנו את המוצר במחיר המשתלם ביותר עם התנאים  

זמן משלוח וכדו, אחריות, איכות: הנלווים הטובים ביותר

טיפ
לקניה נבונה



:העשרה
לבחירת מידותמדריך 

http://saloona.co.il/blog/shopping_guide/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/


 
 

 5מתוך  1עמוד 

 

 קניות ברשתסדנת 

 יתרונות וחסרונות 1תרגיל 

    חסרונות של קניות ברשת 5יתרונות ו 5לפחות  כתבו

 חסרונות יתרונות
  
  
  
  
  
 

    פתיחת חשבון בפייפאל 2 ליתרג
 
"חשבון ) בחרו באפשרות הרשמה לפייפאלהכנסו לאתר פייפאל (כתבו במנוע החיפוש . 1

 מלאו את פרטיכם האישיים.  אישי"
 

משלבת אותיות גדולות ו תווים 8המכילה  הקפידו על סיסמה חזקה  בהקלדת הסיסמה 
 )!#@סימן מיוחד (למשל וספרה  +באנגלית וקטנות

כתבו את הסיסמה שלכם במקום בטוח, כך שלא תשכחו אותה והיא תשמש אתכם לכניסה 
 עתידית.

הסכמה " לקרוא ולחצו תוכלוסמנו את תיבת אישור "הסכם המשתמש והפרטיות" ש. 2
 "ופתיחת חשבון

 במייל שקיבלתם מפייפאל ואשרו את ההרשמהמייל שלכם תיבת ה הכנסו ל.2
 

 איתה נרשמתם לחשבון הפייפאל הקלידו את הסיסמה בחלון שיפתח.3

 "עבור אל החשבון שלי". בחרו באפשרות 4
 
 
 
 

כך  תוכלו להוסיף את פרטי האשראי שלכם הראשי של פרטי החשבון שלכם,בחלון . 3
 שתוכלו לשלם בבטחה בעת ביצוע קניות ברשת וכן לצפות בהמשך בעסקאות שתבצעו.
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 יציאהבאפשרות  בתפריט העליוןאם אינכם מעוניינים לשלם דרך פייפאל בחרו . 4
 
 

 

    אתר מאובטח 3תרגיל 

 הכנסו לאתרים הבאים .1
ובחרו באפשרות  לאישור Enterלחצו , בשורת הכתובת בעברית (הקלידו את שם האתר

 )הראשונה בדף התוצאות

 נקסט .2

 ואלה שופס .3

 שופרסל אונליין .4

 עלי אקספרס .5

 איביי .6

 ציפסט .7

(בדקו האם מופיע סמל המנעול מימין, . סמנו ליד כל אתר האם הוא מאובטח או לא 2
 )Https מילה מופיעה ה האם לחצו פעמיים על שורת הכתובת ובדקו 

 אתרים 2בדקו את תוקף תעודת האבטחה של לפחות  .3

 תר מהם המוצרים הנמכרים בוסמנו ליד כל א. 4

 האם מאובטח, תוקף המוצריםקטגוריות  שם האתר
 נקסט

 
  

 ואלה שופס
 

  

שופרסל 
 אונליין

  

עלי 
 אקספרס

  

   איביי
   ציפסט
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     4תרגיל 

(כתבו בגוגל "עלי אקספרס" ובחרו באפשרות  הכנסו לאתר עלי אקספרס .1
 הראשונה)

  לעבריתשנו את שפת הממשק  .2

 הצטרפו  -לחצו על חשבון .3
 
 
 
 
 

 :בצעו רישום לאתר .4

 הקלידו את כתובת המייל שלכם .4.1

(הסיסמה תשמש אתכם לכניסות הקלידו סיסמה באותיות אנגלית   .4.2
  הבאות, מומלץ לכתוב את הסיסמה במקום שמור אך נגיש)

המייל שהגיע אליכם  , פתחו אתהכנסו לתיבת המייל שלכם אמתו את הרישום: .5
 ולחצו עלמעלי אקספרס 

 ברכות, חשבונכם נוצר בהצלחה! .6

 התנתקבחרו באפשרות  -החשבון שלילחצו בתפריט העליון משמאל על  .7
 

 

 

 בכרטיסייה          סגרו את האתר בלחיצה על  .8

 הכנסו מחדש לאתר .9

 התחבר -חשבוןלחצו על  .10
 
 

 

 התחברולחצו על  שהגדרתם ברישום הסיסמהואת  כתובת המיילהזינו את  .11

(הישארו מחוברים, כדי לבצע את התרגיל הבא����( 
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     5תרגיל 

 __________כמה תוצאות התקבלו? -"טבעת כסףהקלידו בשורת החיפוש " .1

 ______________ ?האם מספר התוצאות השתנה? מדוע silver ring הקלידו .2

 סננו את התוצאות: .3

 כוכבים 4מעל הגדירו שיופיעו רק מוצרים שדורגו  .3.1

 משלוח חינםמוצרים ב .3.2

 שקלים 100של  מחיר מקסימליהגדירו  .3.3

 ______________  כמה תוצאות התקבלו לאחר הסינון? .4

 מהנמוך לגבוהומחיר  הזמנותמיינו את המוצרים לפי מס  .5

 

של  הקטגוריה עמדו עם סמן העכבר על  מימיןהכנסו לתפריט הקטגוריות  .6

 נעלי ביתבחרו ב                                  נעלים-תיקים

 מפרטשל המוצר, ה הסקירה הכללית בחרו באחת התוצאות, עברו על  .7

 מהי התרשמותם מהמוצר.חוות דעת הלקוחות בבדקו 

 האם המוכר מציע קופונים? מאיזה סכום? .8

 המוצר?_________________ אחריות המוכר על מהי  .9

בדקו מהי המידה שלכם ע"פ טבלת לחצו על טבלת המידות                       .10

 המידות המפורטת 

 הוסיפו את המוצר לעגלת הקניות  .11

 :והוסיפו לעגלתם את המוצרים הבאים המשך לקנותבחרו באפשרות  .12
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 שמלת ערב או חליפה מחויטת •

 חליפת ספורט •
 תחפושת •

 ילדיםתיק  •

 תיק ערב •

 בובת פרווה  •
 טפט לבית •

 כרית נוי •

 מנורת תליה •
 

(ניתן להיעזר  כדי לקבל תוצאות טובות יותר מומלץ לבצע את החיפוש באנגלית
 )Google translateב

 צרו קשר עם אחד המוכרים ושאלו אותו שאלה לגבי המוצר .13

 חפשו מוצר נוסף לבחירתכם ורכשו אותו (רשות)  .14

 

     השוואת מחירים 6תרגיל 

 הכנסו לאתר זאפ .1

 צרים הבאים:מום של ה השוו את מחיר .2

 Boshוי, חברת תנור אפיה בנ .2.1

 דלתות 4מקרר שארפ  .2.2

 Gb 8 נפח זיכרוןאינטש,  17.3ך ס, גודל מ Dell מחשב נייד חברת .2.3

 תייםביאופני כושר  .2.4

 שעון חכם חברת סמסונג .2.5

 לשאנחברת בושם לאשה  .2.6

 דירוג המוצרלפי ו מחירמיינו את המוצרים לפי  .3

 

 

כאשר אנו מבצעים 
 השוואת מחירים,

היטב  חשוב לעיין
במפרט המוצר ולבדוק 

האם תכולת המוצר זהה 
 .במוצר היקר והזול

הדגם זהה? האם 
תקופת האחריות? עלות 

  המשלוח
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