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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך!  לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

 

 

 מיסוי משקאות ממותקים החוק ל מערך שיעור על? כמה זה עולה לנו    

 

 .  הוחל החוק החדש שהעלה את המיסוי על משקאות ממותקים ומשקאות דיאט 1/1/2022-ב
 .  אגורות יותר  70 הדיאטשקל יותר ועל משקאות  1לפי החוק על כל ליטר של משקה ממותק נשלם 

למחלות שונות ונזקים  שמגבירה את הסיכון, ות אלה החוק נחקק בשל כמות הסוכר הרבה שיש במשקא
-צריכת הסוכר בקרב כלל האוכלוסייה היא מהגבוהות במדינות ה , לפי המחקרים, בישראל. בריאותיים רבים 

OECD ,י נוערות/בנים ובנות/כך גם בקרב ילד  . 
חירים י כנסת התנגדו להעלאת מות/חבר גם . החוק התקבל לאחר התנגדויות של חברות המשקאות

באמצעות  ש והיו גם שהתנגדו לצעד זה בטענה , פגיעה באוכלוסיות המוחלשותוראו בכך  בתקופה הזו 
   המיסוי המדינה מנסה לצמצם את הגרעון התקציבי שלה.

שאנו  האם המדינה יכולה להתערב במה  שיעור זה מבקש להעלות שאלות ודילמות שנובעות מהחוק:
האם זה לגיטימי להשתמש בדרך זו ? ו על ידי העלאת מחיריםנו על עצמנובבחירות שלנו לגופמכניסות/ים 

ועד כמה צעד ', הגבלת פרסום של מוצרים מזיקים וכו, תכניות חינוכיות, ולא בדרכים אחרות כמו הסברה
ובץ פי די )גרסת מצגת בק בקישור זהורפת מצגת צלשיעור מ? בצמצום הצריכה  יעילשל העלאת המיסוי כזה 

  (. זה ישורבק אפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וויקישיתוף  ילום:צ     
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. 
 מהלך השיעור )שיעור כפול(

 דקות( 15)  הצגת החוק ודיון': חלק א
ם ושל ן/שלה  -של משקאות קלים  על מנת לברר את הרגלי הצריכה יםות/ לתלמיד נפתח בשאלות

  ם:יהן/תומשפח
   ? ים משקאות ממותקיםות/שות אתן/ם האם  •

 ? האם באופן יומיומי או סביב אירועים ?באילו נסיבות  ?באיזו תדירות •
 

 .  מצורפת(ה  במצגת 2שקופית )  סביר אותוונ, החוק החדש של מיסוי על משקאות ממותקים את נציג
   :יםות/את התלמידנשאל 

 אם בכלל?  איך החוק החדש משפיע עליכן/ם? •
 האם זה יצר איזה דיון בבית?  •

   ים פחות מאז החוק?ות/צורכאתן/ם האם  •
   ?המיסיםם צריך לחוקק חוק כזה? מה המניעים להעלאת ן/למה לדעתכ •

ות שנגרמות מהסוכר מחל, ות/ים להםמודע בהכרח נשים לא/אש הנזקים של הסוכר: תשובות אפשריות)
של הממשלה  ואולי יהיו גם תשובות שזו הדרך , ייתכן שיש עלייה בצריכת הסוכר בקרב ילדים ,כמו סוכרת

 (.   לסגור את הגרעון בתקציב
 

.   הוא עלייה בצריכת הסוכר והנזקים שלוהציגו ש והמוצהר כי המניע המרכזי  נסביר -3שקופית את  נציג
 .  גם לטווח הארוך ולשמור על הבריאות שלנו  החוק אמור להגן עלינו ממחלות

 .  לחצים מצד גורמים שוניםולפני שהחוק נחקק הוא עורר הרבה דיונים והעלה התנגדויות נספר ש
   ?על איזה בסיס אפשר להתנגד, התנגדות ולמה ום הביען/מי לדעת   :םיות/את התלמיד נשאל

י  ות/חבר,  ייפגעו הרווחים שלהןושפחות  חברות המשקאות הממותקים שחוששות שיקנו :תשובות אפשריות)
ארגוני זכויות שמוטרדים מכך שמעלים מחירים בשביל , העלאת מחיריםפני ים לציבור מ ות/כנסת שדואג

 .  (האם זו הדרך היחידה לשנות את צריכת הסוכר יםושואל(" נכנסים לגוף דרך הכיס" )לשנות את ההתנהגות 
 

 דקות( 25) צבעחלק ב':  עבודה בקבוצות 
מה יהיה מהלך הלימוד על שני חלקיו )קבוצות הצבע והקבוצות המעורבות(, רק לאחר  נסביר לכיתה

 ונשלח אותן/ם למשימה.  ים לקבוצותות/את התלמיד נחלקההסבר 

)מספר הצבעים כמספר   אחידים בכל קבוצה יקבלו מדבקה עם צבע ות/התלמיד : הסבר על המהלךה

,  )קטעי המידע מופיעים במצגת המצורפת למערך( לנושא שקשורדע מי י/קטעתקבל    קבוצה כל. הקבוצות(
הג'יקסו, בה כל קבוצה מתמחה  נדגיש כי נעבוד בשיטת  (.4שקופית )אחידה לכל הקבוצות ההמשימה  ואת 

יהיו  יה במטרה להציגה בשלב הבא בקבוצה מעורבת )שבה וימת, כשכל אחת/ד לומד/ת את הסוגיה מסבסוג
 צבע(. נציגות/ים מכל קבוצת 
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. 
את עיקרי  נדגיש את המשימות,  נסביר :םיות/את התלמיד ננחהו ביניהןנעבור  במהלך הפעילות בקבוצות,

,  זכות להתפרנסה,  חופש בחירה ההתנגשות בין: : מהן הדילמות המרכזיות שעולותלהבין נסייע המידע, 
 .  טובת הכללשמירה על שגרת חיים, ערבות הדדית, שמירה על בריאות הציבור, לבין זכויות הפרט על גופו, 

 
 דקות(  20)מעורבות בקבוצות  למידהחלק ג':  

לפחות נציג/ה  בכל קבוצה חדשה יהיו  - מעורבות ים יתחלקו לקבוצות חדשותות/בשלב זה התלמיד
  .'קבוצות הצבע' אחד/ת מכל

  דיון שהתעורר בקבוצתםה עיקרי את . 2שנחשפו אליו.  המידע עיקרי את. 1להציג:  דקות 2יקבלו  כל נציג/ה
 . שמעלות דילמות דומותלדוגמאות שונות כולן/ם  ייחשפו כך . המקורית

נקודות הדמיון והשוני  מהן  הדוגמאות, תנהל כל קבוצה מעורבת דיון קצר בעזרת השאלות: 4לאחר הצגת 
 באיזו עמדה אתן/ם מצדדות/ים? ?בין המקרים

 

 דקות( 20) במליאהחלק ד': סיכום משותף 

 (  9)שקופית  שראינו בשיעור המידע את נציג

 כמה דברים שראינו בשיעור: 

 צריכת סוכר מוגברת מעלה את הסיכוי לחלות במחלות קשות בגילים שונים.   .1

 כמות הסוכר במזונות רבים שאנו צורכים היא גדולה ובישראל הצריכה גבוהה מאוד  .2

 יבור ואזרחי המדינה לאורך השנים נחקקו ונחקקים חוקים שמטרתם לשמור על בריאות הצ .3

 לעתים החוק מתנגש בערכים ובזכויות אחרות, האם יש ערך אחד שעולה בחשיבותו על האחר?  .4

 
  : (נבחר בשאלות שמתאימות לכיתתנו)  בשאלות הבאותנדון כעת 

 ? להכניס לגוףמה  לבחור מה לקנות ו שנוכל, כך גלויים? האם נזקי הסוכר ידועים לנו •

ן על חלק מהמוצרים בעיגול ירוק ואדום, המידע מופיע על גבי אריזה  יש סימו)תשובות אפשרויות: 
, ולהפך יש מפורסמים בתקשורתהנתונים לגבי כמויות וצריכת סוכר לא באותיות קטנו וצריך לחפש,  

 ם(.ות/יפרסום למוצרים לא בריאים,  ולא מתאפשרת בחירה אמיתית של הצרכנירבה ה
 ?מוצרים מזיקים ושומרים על הציבורהאם חוקים עוזרים לצמצום הצריכה של  •

מצד שני חוק , משקאות ממותקים בעולם, שצמצם צריכה כמו טבק -מצד אחד כן :תשובות אפשריות)
  יצר נזקים גדולים יותר מצד שני אךשל אלכוהול, הביא על פני השטח לצמצום הצריכה למשל  היובש 

  )כפי שמפורט בקטע המידע(.
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. 

ים לגוף כדי למנוע  ות/ם מכניסות/ימה שהאזרחילשלוט בח שלה כדי המדינה יכולה להשתמש בכו האם •

 ?  מהם וממערכת הבריאות התמודדות עם מחלות קשות בטווח הארוך
 ? ובאלה נושאים לא נו?בשביל להחליטהמדינה   באילו נושאים לדעתכן/ם יכולה •

 ? וצרי בריאות ומיםרק מ ההאם זה בסדר שיחוקקו חוק שיהיו ב –או שתייהבבתי ספר שיש מכונת מזון  •
 ?ים ות/מי יכול לקבוע עבור התלמיד 

האם זה לגיטימי  , שפוגעות בבריאותהשלכות  ישקפה להאם יכול להיות שעוד כמה שנים יוכיחו ש •
 ומה לגבי מוצרים אחרים?  ? להעלות את מחיר הקפה

 ?אופן כלליאת מחיר הסוכר בפשוט עדיף להעלות  ? ואולימוצרים עתירי הסוכרה מדוע לא מוסו שאר  •
 

 להרחבה:

)ערבים, חרדים ומשפחות בעלות  אוכלוסיות מוחלשותקא ודוהיא כי  שעולה מסקריםנקודה חשובה ומעניינת 
  :הצרכניות העיקריות של משקאות ממותקיםהן   הכנסה נמוכה(

ממשקי הבית בקרב האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית  %79נמצא כי  2020 בסקר שפורסם בשנת 

  .ממשקי הבית בכלל האוכלוסייה %57-רוכשים משקאות ממותקים, וזאת בהשוואה ל
נמצאה   החמישון התחתוןעל פי סקר הוצאות משקי בית, ההוצאה הממוצעת על משקאות קלים בקרב 

 (2020מכון ברוקדייל, ) ש"ח בחודש 100-כ –הגבוהה ביותר 

האם לדעתכן/ם החוק מדוע לדעתכן/ם דוקא אוכלוסיות מוחלשות צורכות יותר משקאות ממותקים? : נשאל
 החדש אכן יפחית את הצריכה שלהם באותן אוכלוסיות?

 דקות( 10)חלק ה': סוף דבר 
להעביר  , ושיוכלו ולמד שלשתף בדבר חדש ( שר גם בזוגות או בקבוצות קטנותאפ) מהתלמידות/ים נבקש

ים  ות/זה יכול להיות כל מידע שעלה בשיעור והתלמיד ,בחוג /בתנועת הנוער יםות/לחניכ /הלאה למשפחה
 .  נחשפו אליו
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