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מפגש 4

נושא המפגש :פתיחת חשבון בנק
מטרות המפגש:
 הלומדים יבינו כיצד מתנהל בנק ומהם השירותים שהם יכולים לקבל מהבנק.


הלומדים יכירו את הקריטריונים לבחירת בנק.



הלומדים יכירו את תהליך פתיחת חשבון לצעירים.



הלומדים יכירו מושגי יסוד בהתנהלות מול הבנק (רוב המושגים מוצגים במהלך המפגש
ולא באופן מרוכז).

משך המפגש :כשעה ורבע.
עזרים:


ציוד להקרנת מצגת.

חומרים לחלוקה ללומדים (בהתאם למערך השיעור):
" להבין בכסף  -מילון מונחים בסיסיים" (כמספר המשתתפים).


"תרגיל בחירת בנק  -מידע על בנקים" (דף לכל זוג).



"מי יכול לפתוח חשבון בנק ובאילו תנאים?" (כמספר המשתתפים).

מיקום המפגש ברצף הלימוד :שני מפגשי "אני והבנק" נלמדים ברצף  -יש לקיים מפגש זה
("אני והבנק – פתיחת חשבון בנק") לפני מפגש "אני והבנק  -ניהול חשבון בנק".
חומר רקע למדריך:


נושא מפגש זה מורכב וכרוך בלימוד מונחים חדשים רבים .למרבית המונחים ניתן הסבר
במערך השיעור .באפשרותך להיעזר במהלך השיעור במסמך "להבין בכסף  -מילון
מונחים בסיסיים" ולהפנות את המשתתפים לעיין בו.



לגבי חלק מהתכנים קיימת המלצה מפורשת להתאימם לגיל המשתתפים .באפשרותך
להתמקד בחלק מהנושאים המוצעים במפגש ,המתאימים יותר למשתתפים.



מומלץ להפנות את המשתתפים לאתר של בנק ישראל ,הכולל עצות לבני-נוער לגבי
פתיחת חשבון וניהול הכסף בבנק:
http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/Pages/yout h_acc/index.html
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מהלך המפגש:
נושא

זמן מומלץ

סוג הפעילות

פתיחה

מליאה

 1דקה

התנהלות הבנק ושירותיו

דיון במליאה

 6דקות

בנק ישראל

דיון במליאה

 3דקות

מדוע ולמי כדאי לפתוח חשבון?

דיון במליאה

 4דקות

סיבות לפתיחת חשבון בנק

דיון במליאה

 5דקות

מי יכול לפתוח חשבון?

דיון במליאה

 3דקות

שיקולים בבחירת בנק

פעילות בזוגות

 10דקות

שיקולים בבחירת בנק
(המשך)

דיון במליאה

 10דקות

פתיחת חשבון לצעירים
(גילאי )14-15

דיון במליאה

 10דקות

פתיחת חשבון לצעירים
(גילאי )16-11

דיון במליאה

 00דקות

פתיחת חשבון  -סיכום כללים
ותנאים

דיון במליאה

 4דקות

סיכום

דיון במליאה

 3דקות
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פתיחה
מטרה :הלומדים יכירו את נושא המפגש.

זמן מומלץ:
 1דקה

הנחיות לניהול המפגש
הצג את נושא המפגש :פתיחת חשבון בנק (שקף מספר .)1
הערה למדריך:
במהלך המפגש יחשפו המשתתפים למונחים שונים:
באפשרותך לחלק למשתתפים ,כבר בתחילת המפגש ,את הדפים "להבין בכסף  -מילון
מונחים בסיסיים" ,ולהפנות אותם למסמך זה במהלך המפגש.
לחילופין  -באפשרותך לחלק את המסמך בסוף המפגש.

התנהלות הבנק ושירותיו
מטרה :הלומדים יבינו כיצד מתנהל בנק
ומהם השירותים שהם יכולים לקבל מהבנק.

זמן מומלץ:
 6דקות

הנחיות לניהול המפגש
שאל :למה אנשים נזקקים לבנק? אילו שירותים הם מקבלים בבנק?
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אסוף תשובות ורשום על הלוח .תוכל לרשום את התשובות בצורת "שמש" כשהמילה
"תפקידי הבנק" נמצאת במרכז ותשובות המשתתפים נכתבות מסביב.
ציין כי הבנק לא רק שומר על כספי הלקוחות ,אלא גם "מוכר" כסף ללקוחותיו (על-ידי
מתן אשראי והלוואות) וקונה מהם כסף (משלם ריבית על פיקדונות שהופקדו אצלו ועל
תוכניות חיסכון).
מידע נוסף :שירותים שבנקים מספקים (דוגמאות מרכזיות)
 ניהול חשבון עובר ושב


מתן אשראי והלוואות



אפשרויות שונות לחיסכון



ניהול השקעות



העברות ותשלומים

שאל :ממה הבנק מרוויח? אסוף תשובות מהמשתתפים.
השלם את דברי המשתתפים והסבר בקצרה כי "בנק" הוא חברה עסקית ,שמטרתה
להרוויח .הבנק מרוויח ("מכניס כסף") מהפער שבין מחיר המכירה ומחיר הקנייה של
הכסף וגם מעמלות על פעולות שונות שהלקוחות עושים באמצעות הבנק.
אנחנו ,כלקוחות ,צריכים ,כמובן ,לדאוג לאינטרסים שלנו .כלומר ,נרצה לשלם את
המינימום האפשרי עבור השירותים שאנחנו מקבלים מהבנק .ועל כך נדבר בהמשך
המפגש.
מידע נוסף :הכנסות הבנק
משני מקורות עיקריים:
 .1הפער שבין מכירה לקנייה של הכסף
(המחיר על המכירה נמוך מהמחיר על
הקנייה).
 .0מעמלות על פעולות שהלקוחות מבצעים
בבנק ,לדוגמה :ניהול חשבון ,משיכת כסף,
הפקדת כסף ,הוצאת פנקס שיקים ,העברת
כספים.
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בנק ישראל
מטרה :הלומדים יבינו כיצד מתנהל בנק
ומהם השירותים שהם יכולים לקבל מהבנק.

זמן מומלץ:
 3דקה

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .0
מידע נוסף :בנק ישראל:
 הבנק המרכזי של מדינת ישראל ,פועל
מתוקף חוק בנק ישראל.
 בראש הבנק עומד נגיד בנק ישראל.
 תפקיד חשוב של בנק ישראל הוא פיקוח
על הבנקים.
 מטרותיו :שמירה על יציבות המחירים,
תמיכה ביציבות המערכת הפיננסית
ותמיכה בהשגת יעדי הממשלה  -בעיקר
בתחומי הצמיחה ,התעסוקה וצמצום
הפערים החברתיים.
הפיקוח על הבנקים:
 בנק זקוק לרישיון כדי לפעול כבנק.
 הבנקים בישראל פועלים תחת פיקוח
ממשלתי ,באמצעות בנק ישראל ,אשר
דואג שלא יחרגו מגבולות הרישיון שלהם
ושיפעלו לטובת לקוחותיהם.
 פעולות הבנק מוגבלות ומוכתבות על-ידי
חוקים ,תקנות ונהלים שנקבעו על-ידי
הכנסת ובנק ישראל.
 אחת התקנות החשובות היא זו המחייבת
את הבנקים ל"גילוי נאות" .כלומר ,עליהם
לגלות ללקוח כל פרט מידע שעשוי
להשפיע על החלטותיו או פעולותיו מול
הבנק.
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מדוע ולמי כדאי לפתוח
חשבון?
מטרה :הלומדים יבינו כיצד מתנהל בנק
ומהם השירותים שהם יכולים לקבל מהבנק.

זמן מומלץ:
 4דקות

הנחיות לניהול המפגש
שאל:
 .1האם לדעתכם כדאי גם לנערים בגילכם לפתוח חשבון בבנק? למה?
 .0למי כדאי לפתוח חשבון?
לאחר מענה המשתתפים על השאלות  -הצג את שקף מספר  3ועבור על סעיפיו.

הסבר את הנימוקים השונים לפתיחת חשבון.

מידע נוסף :מדוע כדאי לפתוח חשבון?
• בטחון פיזי לכסף .גם אם ייכנס שודד לבנק,
הכסף שלי לא ייפגע (לבנק יש אחריות כלפי
לקוחותיו).
• פחות פיתויים לבזבוז הכסף (מאפשר לתכנן
את השימוש בכסף).
• אפשרות לקבל תשואה על הכסף ("כסף
מביא כסף").
למי כדאי לפתוח חשבון?
• למי שיש לו סכום כסף גדול (למשל ,מהבר-
מצווה).
• למי שעובד ומקבל את משכורתו בשיק או
בהעברה ישירה לבנק.
• למי שנמצא לקראת גיוס או במסגרות של
השירות הלאומי (הצבא מחייב פתיחת
חשבון ,כדי שיהיה לאן להעביר את התשלום
החודשי).
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סיבות לפתיחת חשבון בנק
מטרה :הלומדים יבינו כיצד מתנהל בנק
ומהם השירותים שהם יכולים לקבל מהבנק.

זמן מומלץ:
 5דקות

הנחיות לניהול המפגש
חלק זה מהווה המשך לסעיף קודם.
הצג את שקף מספר  - 4סיבות נוספות לפתיחת חשבון.
שאל :למה מתכוונת הנערה שאומרת" :עכשיו הכסף שלי עובד"?
במידת הצורך ,הסבר בקצרה את המונח "ריבית" בהקשר של חסכון ,כמפורט בהמשך.
שאל :למה לדעתכם הנערה עם כרטיס האשראי רגועה ביחס לכסף שלה?
שאל :האם אתם יודעים מהו "כספומט"? (או כספון)
במידת הצורך ,השלם את ההסבר.

מידע נוסף :סיבות נוספות לפתיחת חשבון בנק
• כדי לחסוך למטרות מסוימות ולקבל גם קצת
ריבית .גם אם הריביות נמוכות מאד ,זה
יותר טוב מכלום .בכל מקרה ,כדאי להתייעץ
עם הבנקאי בסניף.
• אפשרות להשתמש בכרטיס במקום במזומן
(ואם כרטיס הולך לאיבוד ,הכסף עדיין
בבנק .דיווח מיידי יגרום לביטול עסקאות
שנעשו בכרטיס על-ידי משתמש אחר).
• אפשרות לגשר על מרחק (לשלם גם
כשנמצאים באילת והמזומנים נגמרו).
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• אפשרות לקבל הלוואה (למי שיש הכנסה
קבועה).
מושגים נוספים:
• ריבית זכות  -סכום הכסף הנוסף שהבנק
משלם ללקוח בסוף תקופת חיסכון ,עבור
כספו.
• ריבית חובה  -סכום הכסף הנוסף שהלקוח
משלם לבנק תמורת שימוש בכספי הבנק:
מסגרת אשראי ולקיחת הלוואה.
• כספומט/כספון  -מכשיר לביצוע פעולות
בנקאיות שונות ,כגון :משיכת כספים וקבלת
מידע על מצב החשבון.

מי יכול לפתוח חשבון?
מטרה :הלומדים יבינו כיצד מתנהל בנק
ומהם השירותים שהם יכולים לקבל מהבנק.

זמן מומלץ:
 3דקות

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .5
הסבר את תנאי הפתיחה והתמקד בתנאים הרלוונטיים לגיל המשתתפים.

מידע נוסף :מי יכול לפתוח חשבון?
• כל אחד מגיל  ,14אך נדרשת חתימת ההורים כולל
תעודת זהות של ההורים וספח.
• מגיל  ,16כל אחד יכול ,עם הצגת תעודת זהות.
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שיקולים בבחירת בנק
מטרה :הלומדים יכירו את הקריטריונים
לבחירת בנק.

זמן מומלץ:
 10דקות

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .6
הסבר :לאחר שהחלטתם לפתוח חשבון ,כעת צריך להחליט היכן לפתוח את החשבון.
יש לא מעט בנקים בישראל .כל אחד מהם רוצה שנצטרף למאגר הלקוחות שלו ולכן
הבנקים מציעים לנו הטבות והנחות שונות .כדאי לפתוח חשבון בבנק שהכי מתאים
לכם (בהתאם לקריטריונים שונים).
חלק את המשתתפים לזוגות.
חלק לכל זוג את הדף "תרגיל בחירת בנק  -מידע על בנקים".
בקש מהזוגות לקרוא בעיון את הדפים ולחשוב  -באיזה בנק כדאי לפתוח חשבון? למה?
הנחה את הזוגות לרשום את הנימוקים על דף וכן את המושגים שאינם ברורים להם.
הקצה למשימה  5-7דקות.
בקש מ 0-3 -זוגות לספר  -מהו הבנק שנראה להם הכי משתלם? למה?
רשום את הנימוקים העיקריים על הלוח  -מומלץ לרשום את שם הבנק הנבחר על-ידי
כל קבוצה ומתחתיו את הנימוקים .אין צורך להגיע לבחירה המקובלת על כולם .חשוב
להתייחס לקריטריונים המרכזיים ,כמעבר לשקף הבא.
במידת הצורך ,הסבר מונחים לא ברורים ,כגון :מסגרת אשראי ,ריבית ,עמלות ,הטבות
(יוסבר גם בהמשך המפגש).
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שיקולים בבחירת בנק
מטרה :המשתתפים יכירו את הקריטריונים
לבחירת בנק.

זמן מומלץ:
 10דקות

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .7
הצג את השיקולים המרכזיים לבחירת בנק:
• עמלות
• הטבות
• מיקום ונגישות
• אוירה ויחס לצעירים
• מתנות
• בנק שהמשפחה מנהלת בו חשבון
עבור על המונחים והסבר אותם.
מידע נוסף :שיקולים בבחירת בנק
• עמלות (מהמילה 'עמל' – שכר עבור עבודה):
סכום כסף שהבנק גובה עבור ביצוע פעולות
בנקאיות על-ידי הלקוח .לכל בנק יש תעריפון
עמלות  -כדאי לבקש אותו.
במרבית הבנקים "חשבון צעיר" פטור מרוב
העמלות למשך תקופה מסוימת .לפני פתיחת
חשבון  -מומלץ לבדוק את נושא העמלות.
• הטבות :הטבות מתבטאות בריבית יותר
גבוהה על פיקדון או בריבית נמוכה יותר על
אשראי .בחלק מהבנקים לצעירים יש גם
הטבות נוספות ,כגון :פטור מעמלות ניהול
חשבון למשך תקופה מסוימת ,או מספר
פנקסי שיקים חינם .חשוב לברר זכויות
והטבות ,כי יש לכך משמעות כספית.
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• מיקום גיאוגרפי ונגישות :המיקום מתייחס
לכמה קל (או מסובך) להגיע לסניף .כדאי
לבחור בסניף שמיקומו נוח וקרוב אליכם .זה
אינו השיקול הכי משמעותי ,רק עוד נקודה
לחשוב עליה.
• אוירה ויחס לצעירים :מומלץ להיכנס לסניף,
להתרשם מאורך התורים ,מהתנאים למחכים
בתור ולבקש לקבל הסברים במידת הצורך –
זה מראה על יחס הבנק ללקוחותיו ,רמת
השירות ,המקצועיות והאדיבות.
• מתנות :צעירים רבים רואים את המתנה
החד פעמית הניתנת במועד פתיחת החשבון
כנימוק החשוב ביותר בהחלטה לאיזה בנק
להצטרף .לאור העובדה שתמיד ניתן לעבור
לבנק אחר ,זה נשמע נימוק סביר ,אולם
כדאי להביא זאת בחשבון ,רק אם ההבדל
בין המתנות שמציעים הבנקים השונים הוא
באמת משמעותי.
• בנק שהמשפחה מנהלת בו חשבון :לעתים
זו הסיבה המרכזית לבחירת בני נוער בבנק
("אם ההורים שלי מרוצים ,אז למה שלא
אהיה גם מרוצה?!").

הסבר :כל הבנקים כפופים לחוקי המדינה ולתקנות (רגולציות) המכתיבות להם
התנהגות מסוימת כלפי הלקוחות .יתכנו הבדלים מסויימים בין הבנקים בעמלות
שהם גובים מהלקוחות .ההבדלים העיקריים נמצאים באווירה בסניף וההתייחסות
לצעירים ,מיקום ,מתנות ובמידת מה גם בהטבות.
הדגש כי המילה "בנק" עלולה להטעות  -אתם אמנם בוחרים בנק ,אבל בעצם
פותחים חשבון בסניף מסו ים וההחלטה צריכה להתייחס לסניף .ההטבות והמתנות
שוות בכל הסניפים של אותו הבנק ,אבל הנגישות והאווירה יכולים להיות שונים מאד
מסניף לסניף.
הסבר :אם החלטתם לפתוח חשבון בנק ,מומלץ לבצע "סקר שוק" בין מספר בנקים.
הסקר יעזור לכם למצוא את הבנק שמתאים ביותר לפעילות שברצונכם לבצע.
התייעצו עם ההורים או החברים ,שאלו אותם באיזה בנק הם פתחו חשבון והאם הם
מרוצים .מומלץ להיכנס לאתרי האינטרנט של בנקים וגם למספר סניפים (של בנקים
שונים) ולברר את הפרטים הנדרשים.
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דרך הכסף

פתיחת חשבון בנק

מפגש 4

פתיחת חשבון לצעירים -
גילאי 14-15
מטרה :הלומדים יכירו את תהליך פתיחת
חשבון לצעירים (גילאי .)14-15

זמן מומלץ
(שקפים :)8-10

 10דקות

הנחיות לניהול המפגש
שים לב! מומלץ להעביר את שקפים  1-10רק אם המשתתפים במפגש הם בני .14-15
אם המשתתפים במפגש הם בני  16ומעלה (או מתקרבים לגיל זה) ,דלג על שקפים 1-10
("הסיפור" של אביב) ועבור לשקפים הרוונטיים לגילם ("הסיפור" של רונן וליטל ,החל
משקף .)11
הסבר מקדים למדריך:
לצורך תיאור תהליך פתיחת חשבון ,היעזר ב"סיפור" המופיע בשקפים .השקפים מהווים
אילוסטרציה לנושא השיחה.
בשיחה מומלץ מאד לעשות שימוש בידע קיים ובהתנסויות של המשתתפים .לדוגמה:
א .ניתן לשאול מי מהמשתתפים פתח חשבון בנק ולבקש ממנו שיספר מה התרחש בתהליך
ומה היתה החוויה.
ב .לפני שאתה מסביר מונח מסוים ,שאל את המשתתפים האם הם מכירים את המונח
ובקש מתנדב להסביר את המונח .השלם או תקן את ההסבר במידת הצורך.
הצג את שקף מספר .1
הסבר :רק מי שמלאו לו  14שנה יכול לפתוח חשבון בנק ולקבל מוצרים ושירותים
בנקאיים בהתאם למגבלות הגיל :לצורך פתיחת חשבון בגיל  14-16צריך להביא את
אחד ההורים ,או תעודת זהות עם ספח ומכתב הסכמה חתום על-ידי אחד ההורים,
שהם יודעים ומסכימים לפתיחת החשבון .מגיל  16ניתן לפתוח חשבון ללא צורך
בהסכמה וחתימת ההורים ,אך נדרש מכם להציג את תעודת הזהות שלכם.
ציין כי פתיחת חשבון כרוכה במילוי שאלון קצר במחשב ובו פרטים אישיים ,כגון :שם,
תאריך לידה ,כתובת ,וכן ,צילום של תעודת זהות.
התהליך נראה ארוך ,אך הוא מחויב על-פי חוק וכל הבנקים מבצעים אותו.
בסוף התהליך תקבלו "ערימת מסמכים" לחתום עליה ואם אתם מתחת לגיל - 16
ההורים יצטרכו לחתום.
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דרך הכסף

פתיחת חשבון בנק

מפגש 4

פתיחת חשבון לצעירים
(המשך)
מטרה :הלומדים יכירו את תהליך פתיחת
חשבון לצעירים (גילאי .)14-15

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .9
ודא כי כל המשתתפים יודעים מה זה "כרטיס למשיכת מזומנים" ומה ניתן לעשות בו.
הסבר את הכללים הנוגעים לכרטיס זה.
באפשרותך להוסיף כי החל מגיל  16אפשר לקבל "מסגרת אשראי" .כלומר ,ניתן
למשוך יותר כסף ממה שיש בחשבון ,עד סכום מסוים .על משיכה כזו משלמים ריבית.
בגילאים  14-15ניתנת מסגרת אשראי רק באישור מנהל הסניף ועם חתימת ההורים.
מידע נוסף:
כרטיס למשיכת מזומנים
באופן כללי ,נערים בגיל  14-16יכולים להשתמש בכרטיס
למשיכת מזומנים ,רק אם יש כסף בחשבון .אם אין כסף
בחשבון ,המכשיר (כספומט/כספון) יציג הודעה שלא ניתן
לבצע את המשיכה.
מסגרת אשראי:
סכום הכסף המרבי שהבנק מאפשר ללקוח למשוך
מהחשבון ,מעבר לכסף שיש בחשבון ,או במילים אחרות -
"להיכנס למינוס בחשבון" (אוברדרפט).
בדרך-כלל ,סכום זה נקבע בהתאם לגובה המשכורת
החודשית של בעל החשבון ,או הכנסות אחרות.
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דרך הכסף

פתיחת חשבון בנק

מפגש 4

פתיחת חשבון לצעירים
(המשך)
מטרה :הלומדים יכירו את תהליך
פתיחת חשבון לצעירים (גילאי .)14-15

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .10
הסבר מהו "כרטיס לחיוב מיידי" .הדגש כי ההגבלות על חשבונות לצעירים
(גילאי  )14-16מוגדרות בחוק ובעניין זה אין הבדל בין הבנקים.
מידע נוסף :כרטיס לחיוב מיידי
 כרטיס המשמש למשיכת מזומנים.
 הכרטיס מוגבל ל ₪ 400-ביממה.
 הכרטיס מאפשר ביצוע עסקאות בצורה אלקטרונית ,אך
אינו מעניק אשראי (זה אינו כרטיס אשראי בו מועד
החיוב נדחה) .למעשה הוא משמש כמזומן נוח .אפשר
לשלם באמצעותו רק אם יש כסף בחשבון או אם יש
"מסגרת אשראי".
 מתן כרטיס כזה לנוער מותנה בהסכמת הורה או נציג
(אפוטרופוס).
 כל עסקה שנעשית באמצעות כרטיס כזה מועברת
לאישור בחברת האשראי (דרך מסוף תקשורת) ,לצורך
אישור ביצוע העסקה .אם בחשבון אין כסף ,העסקה לא
תאושר.
 בכרטיס לחיוב מיידי אין אפשרות לתשלומים.
ציין כי בני נוער עד גיל  16אינם יכולים לקבל פנקסי שיקים .אולם ,אם הם מקבלים
שיקים מאחרים על שמם ,הם יכולים להסב אותו על-ידי חתימה מאחורי השיק
ולהפקיד אותו בחשבונם.
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דרך הכסף

פתיחת חשבון בנק

מפגש 4

פתיחת חשבון לצעירים -
גילאי 16-18
מטרה :הלומדים יכירו את תהליך
פתיחת חשבון לצעירים (גילאי .)16-11

זמן מומלץ
(שקפים :)11-15

 00דקות

הנחיות לניהול המפגש
שים לב! מומלץ להעביר את שקפים  11-15רק אם המשתתפים במפגש הם בני 16
ומעלה או מתקרבים לגיל זה.
אם המשתתפים במפגש הם מתחת לגיל  ,16דלג על שקפים "( 11-15הסיפור" של רונן
וליטל) ועבור לשקף .16

הצג את שקף מספר .11
הסבר :החל מגיל  16ומעלה ,ניתן לפתוח חשבון בנק ללא צורך בהסכמה וחתימת
ההורים ,אך נדרש מכם להציג את תעודת הזהות שלכם.
שאל :למה הבנקאית מבקשת לראות את תעודת הזהות של רונן?
תשובה :על מנת לאמת את פרטי הלקוח ולמנוע ניסיונות לזיופים והונאות.
הדגש כי תעודת זהות חיונית לפתיחת חשבון .אם עדיין לא מלאו לכם  16ואין לכם
תעודת זהות ,נדרש להציג תעודת זהות של אחד ההורים וכן את הספח ,לצורך זיהוי
שלכם .הבנקאי שיפתח לכם את החשבון ישאל אתכם שאלות שונות ,כמתחייב
מהתקנות של בנק ישראל.

16

דרך הכסף

פתיחת חשבון בנק

מפגש 4

פתיחת חשבון לצעירים
(המשך)
מטרה :הלומדים יכירו את תהליך
פתיחת חשבון לצעירים (גילאי .)16-11

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .10
שאל :למה הבנקאית שואלת שאלות אלו? במידת הצורך השלם את ההסבר.
הסבר :המטרה של השאלות היא לדעת האם אתם מקבלים משכורת קבועה ,מה
גובהה ואיך היא תעבור לחשבונכם .התשובות לשאלות אלו יכולות להשפיע במספר
אופנים ,לדוגמה:
•

אם אתם מקבלים משכורת מעבר למה שאתם צריכים לחיי היומיום ,הבנקאי אולי
יציע לכם להפקיד כל חודש סכום מסוים לצורך "חיסכון".

•

אם המשכורת שלכם מספיק גבוהה ,הבנקאי יכול להציע לכם "מסגרת אשראי"
וכך תוכלו למשוך כסף מעבר למה שיש כרגע בחשבון (הסבר המונח "מסגרת
אשראי" למדריך  -ראה עמוד  13במערך השיעור).

לכן ,אם התחלתם לעבוד וכבר סיכמתם עם המעסיק כמה וכיצד ישלם לכם ,ספרו
זאת לבנקאי.
מידע נוסף :העברת משכורת לבנק
 העברה יכולה להתבצע באמצעות הפקדת מזומנים,
הפקדת שיק או העברה ישירה לבנק ("העברה
בנקאית").
 להעברה בנקאית יש יתרון ,מטעמי נוחות ,זהירות (הגנה
על הכסף) וקבלת הטבות בנקאיות למי שמכניס באופן
שוטף משכורת לחשבון.
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דרך הכסף

פתיחת חשבון בנק

מפגש 4

פתיחת חשבון לצעירים
(המשך)
מטרה :הלומדים יכירו את תהליך
פתיחת חשבון לצעירים (גילאי .)16-11

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .13
שאל :למה הבנקאית שואלת שאלה זו?
הסבר :אם רונן מתכוון להפקיד סכום חד פעמי גדול ,הבנקאית כנראה תציע לו
להפקיד אותו בתוכנית חיסכון ולקבל עליו ריבית.
מידע נוסף :תוכנית חיסכון:
תוכנית המאפשרת הפקדת כספים בבנק (הפקדה
חודשית או הפקדה של סכום חד פעמי) ,של כסף
ה"סגור" לתקופה מסוימת ונושא רווח .כלומר ,צבירת
סכום כסף בנפרד מחשבון העו"ש ,בהתאם לסיכום
בין הלקוח לבנק.
על חשבון חיסכון מקבל הלקוח ריבית מסוימת.
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דרך הכסף

פתיחת חשבון בנק

מפגש 4

פתיחת חשבון לצעירים
(המשך)
מטרה :הלומדים יכירו את תהליך
פתיחת חשבון לצעירים (גילאי .)16-11

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .14
הסבר:


עד גיל  16אפשר לקבל מהבנק רק "כרטיס לחיוב מיידי" ואפשר להשתמש בו רק
אם יש כסף בחשבון (הסבר המונח למדריך  -ראה עמוד  14במערך השיעור).
כאשר תשלמו באמצעות הכרטיס ,המערכת תבדוק אם יש כסף בחשבון ורק אז
תאשר את הקנייה.



החל מגיל  16אפשר לקבל "כרטיס אשראי".



שימו לב  -עד גיל  :11לא ניתן למשוך יותר מ ₪ 400 -ביממה ונדרש אישור של
אחד ההורים לקבלת הכרטיס.

הסבר כי מגיל  16ניתן לקבל פנקסי שיקים .פרט מהו שיק /המחאה.
מידע נוסף :שיק (צ'ק)  /המחאה:
 הוראה כתובה של בעל חשבון לבנק לשלם סכום
כסף מסוים מחשבונו לגורם אחר ,אשר יציג את
השיק לפירעון.
 מתן שיק ללא כיסוי זו עבירה פלילית.
 שיק צריך להיות רשום לפי כללים ,כדי שיהיה
חוקי ותקף (הכללים ילמדו במפגש הבא).
 לבני  - 16-11סכום המשיכה מוגבל ל.₪ 400-
בעידן כרטיסי האשראי ,השימוש בשיקים הולך ופוחת .רוב העסקים מקבלים היום
כרטיסי אשראי .אולם ,יש עסקים קטנים שאינם מקבלים כרטיסים אלו ומתעקשים
לקבל מזומן או שיקים .לדוגמה :מורה לנגינה או לג'ודו שמבקש מהתלמידים לשלם
בשיקים דחויים לכל חודשי שנת הלימודים.
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דרך הכסף

פתיחת חשבון בנק

מפגש 4

פתיחת חשבון לצעירים
(המשך)
מטרה :הלומדים יכירו את תהליך
פתיחת חשבון לצעירים (גילאי .)16-11

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .15
הסבר :אחרי שתסכמו עם הבנקאי את כל הפרטים ,הבנקאי ימלא טפסים ויחתים
אתכם עליהם .זהו חוזה משפטי אחיד שכל הלקוחות חותמים עליו.
שימו לב! חשוב לשמור את העותק שתקבלו ולתייקו בקלסר לטפסים נוספים מהבנק.
הסבר כי לא רק לבנקאי יש שאלות .גם לכם ,בתור צרכנים נבונים ,כדאי לברר כמה
שיותר פרטים .לדוגמה:
• בדקו האם יש עלויות הכרוכות בניהול החשבון (עמלות שונות) .בדרך-כלל,
בחשבון צעיר לא משלמים עמלות במשך השנתיים הראשונות ,אך כדאי לבדוק.
גם פנקס שיקים וכרטיס אשראי בדרך-כלל מקבלים ללא עלות בחשבון צעיר.
• במרבית הבנקים ניתן לקבל דיווח על מצב החשבון באמצעות :דואר רגיל ,מייל,
דרך האינטרנט ,בהודעות  .SMSבררו לגבי כל דרכי ההתקשרות לבנק ,לקבלת
דיווח על מצב חשבון ,ושאלו לגבי עלויות השימוש באמצעים השונים.
• בדקו לגבי אפשרויות ההתקשרות לבנק  -האם אפשר להתקשר טלפונית?
במייל? מה הן שעות הפתיחה של הסניף? (מידע זה נמצא גם באתר הבנק
באינטרנט).
• בררו אילו פעולות אתם יכולים לעשות באמצעות "בנקאות ישירה"?
כדאי ,בכל מקרה ,לקחת את כרטיס הביקור של הבנקאי שפתח לך את החשבון.
מידע נוסף :בנקאות ישירה:
זהו שם כולל לכל הפעולות הבנקאיות שהלקוח מבצע
בעצמו באמצעות האינטרנט ,הסלולר ,או באמצעות
מכשירים כגון כספומט/כספון .דוגמה לפעולות כאלו:
קבלת מידע על מצב החשבון ,חיובים בכרטיסי אשראי,
הזמנת פנקסי שיקים .פעילות באמצעות בנקאות ישירה
חוסכת ללקוח זמן וכסף (קבלת שירותים בנקאיים מכל
מקום ,בכל שעה ,ללא תלות בשעות פעילות הסניפים).
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מפגש 4

פתיחת חשבון -
סיכום כללים ותנאים
מטרה :הלומדים יכירו את תהליך
פתיחת חשבון לצעירים.

זמן מומלץ:
 4דקות

הנחיות לניהול המפגש
הצג את שקף מספר .16
חלק למשתתפים את הדף" :מי יכול לפתוח חשבון בנק ובאילו תנאים?".
לסיכום הנלמד :הצג את התנאים לניהול חשבון צעיר וההרשאות לתשלום באמצעי
התשלום השונים  -בהתאם לקבוצת הגיל הרלוונטית של המשתתפים.
לקבלת פירוט על התנאים והכללים בניהול חשבון צעיר:
לחץ על אחת המסגרות בשקף " -גילאי  "14-15או "גילאי  ,"16-11בהתאם לגיל המשתתפים.
על מנת לחזור לשקף  - 16לחץ על לחצן "חזרה".

מידע נוסף :דגשים נוספים לגילאי  - 16-17כרטיס
אשראי:
כרטיס המאפשר למשוך מזומנים וגם לבצע עסקאות,
בדרך של חיוב חשבון הבנק של בעל הכרטיס ,במועד
מאוחר יותר ,כפי שנקבע מראש (זאת בשונה מכרטיס
לחיוב מיידי).
השימוש בכרטיס הוא באמצעות קוד סודי.
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מפגש 4

סיכום שיעור
זמן מומלץ:
 3דקות

הנחיות לניהול המפגש
סכם :במפגש זה למדנו איך לבחור בנק ,איך פותחים חשבון ומה כדאי לשאול את
הבנקאי.
לאחר פתיחת חשבון וביצוע פעולות בנקאיות ,מומלץ מאוד לבצע מעקב אחר הפעילות
בחשבון ,כולל הפעילות המתבצעת בכרטיסי האשראי.
במפגש הבא (מפגש  )5נתמקד בניהול חשבון בנק  -איך לעקוב אחר חשבון הבנק
שלכם ולנהל אותו בחוכמה.

מומלץ להפנות את המשתתפים לאתר בנק ישראל,
הכולל עצות שונות לנוער לגבי ניהול הכסף בבנק.

הערה למדריך:
מומלץ לקיים את מפגש ההמשך בנושא "אני והבנק  -ניהול חשבון בנק" (מפגש מספר .)5
אם הוחלט להמשיך עם הקבוצה למפגש מספר  - 5בקש מהמשתתפים שיביאו עימם
למפגש  5את הדפים" :להבין בכסף  -מילון מונחים בסיסיים".
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