
ניהול תקציב



...מתחילים

https://youtu.be/NS8w8n2n-KA


! בואו נכיר
:אתם מוזמנים להציג את עצמכם ולספר

o שאתם חולמים לקנות  מהו המוצר

?לעצמכם

oמה אתם עושים כדי לרכוש אותו  ?

המופקד בידי אדם או  כסף סכום 

.  קבוצה עבור מטרה מסוימת

-תקציב 



?על מה נדבר היום
.סוגי הכנסות והוצאות

איזון תקציב כך שההכנסות  

.  עולות על ההוצאות

תהליך קבלת החלטות של רכישת  

.מוצר יקר



לומדים בתחנות

דקות בכל תחנה15

תחנות למידה   2

חוזרים למליאה, חצי שעהכעבור 



תקציב ואיזון מיפוי תחנה #1 :

הגדולה ת החשיבו את תבינו התקציב, ל ו ניה מעולם תטעמו זו בתחנה היי!

איש.י תקציב בבניית תתנסו ואפילו התקציב ל ו בניה

את סיימתם אם הבאה. לתחנה עברו מכן, לאחר דקות. לכם 15 יש

פנו לעזרה, זקוקים אתם אם במליאה. שוב ניפגש הקודמת, התחנה

ך. למדרי

ו ! הנ תי

iזז
דקות :) בחיים' ( 2 הפתעות 'א•ן בסרטון צפווה

. QR קורא באמצעות הקוד את סרקו

https://tinyurl.com/y93hvbpo : ן לסרטו קישור

/ 

@ 

~ 

דקות) : לד•ון ( 3 שאלה
'הפתעות' אילו בשאלה יחד דונו

ך י וא יתם , ו חו מתוכננות לא

עליהן ? שילמתם

----------

להפוך תוכלו לדעתכם איך

הפתעו ?'ת ל'לא 'הפתעות'

חשובות) ת נקודו (רשמו

דקות): לחסוך ? ( 8 נצל•ח כ•צד - מש•מה

חו? תצלי כידצ נהיגה. ללימודי כסף לחסוך רוצים אתם

ת מההוצאו יותר גבוהות ו י יה שלכם ההכנסות אם רק התשובה:

התקצ•ב את לנהל צר•כ•ם אתם אחרות, ובמילים נכון. שלכם

הבא) . בעמוד המשימה (פירוט נכון . שלכם



! למידה מהנה



בתובנות  תחנה אחת ושתפו בחרו 

:הקבוצתיות

o  שאלות שכדאי לשאול כדי לנהל
.טוב את התקציב

oטיפ לתכנון מיטבי  .

שתפו במליאה



על  -ניהול תקציב 

?מה ולמה

oמאפשר שליטה בהוצאות שלנו.

oיכול למנוע מאתנו להיכנס לחובות.

oיכול לסייע לנו לחסוך  .

.ניהול חכם של הכסף שלנו
-ניהול תקציב 



לניהול תקציבטיפים 

  עקבו אחרי ההכנסות וההוצאות

.  באופן שוטף

 פיתחו את לוח  -חישבו קדימה

.   השנה ותכננו הוצאות בסכום גבוה



?דיברנועל מה 
.סוגי הכנסות והוצאות

איזון תקציב כך שההכנסות  

.  עולות על ההוצאות

תהליך קבלת החלטות של רכישת  

.מוצר יקר



סיכוםכותרת ראשית

oאיך הרגשתם בלמידה ?

oדבר אחד חדש שלמדתם?

oתובנה אחת שתיקחו אתכם מהלמידה?

סיכום ושיתוף



!תודה רבה


