
דקות(: תשבץ )8 משימה -

הדפים  2-הגדרות נמצאות ב)ביחד את התשבץ פתרו 

יכולים להיעזר  אתם . והכירו מלא מושגים חדשים( הבאים

.  המצורף בהמשךבדף המושגים 

תחנה #1: עולם הבנקאות

דפי הנחייה לפעילות בתחנות היכן מנוהל הכסף? -
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,  במועדים קבועים מראש, הוראה לבנק לשלם מחשבון הבנק של הלקוח סכום קבוע. 1

.לטובת אדם או גורם כלשהו

.ידי הבנק-סכום הכסף המרבי של יתרת החובה בחשבון המאושר ללקוח על. 2

.שם של כרטיס אשראי. 4

.לפי דרישה, המאפשר לבעליו למשוך ולהפקיד בו כספים, חשבון בבנק. 5

בהתאם לסיכום בין הלקוח  )לתקופה מסוימת " הסגור"של כסף , הפקדת כספים בבנקתוכנית. 6

.בסוף התקופה הלקוח מקבל את כספו בתוספת ריבית מסוימת(. לבנק

(.בחשבון" הפלוס)"סכום הכסף העומד לרשות הלקוח בחשבון עובר ושב . 7

עליהן משלמים במועד  , קניות/כרטיס המאפשר למשוך מזומנים וגם לבצע עסקאות. 10

(.כפי שנקבע מראש)מאוחר יותר 

.שבו מוכרים וקונים ניירות ערך" שוק. "14

.בהחזרת כספי ההלוואה, סכום הכסף הנוסף שהלקוח משלם לבנק.16

פטור מעמלה : כגון, (לעתים לתקופה מוגבלת)תנאים מיוחדים שהבנק נותן ללקוח . 17

.פנקסי שיקים חינם, מסוימת

מאונך  : הגדרות לתשבץ

עולם הבנקאות: 1#תחנה 

2דפי הנחייה לפעילות בתחנה –מפגש טעימות 



(.ת"ר)עובר ושב . 3

.משיכת כספי פיקדון שלא במועד שהוסכם עליו מראש עם הבנק. 8

.הבנק המרכזי של ישראל. 9

.רישום על גבי השיק המורה לבנק להעביר את הכסף רק למי ששמו רשום על השיק. 11

.שם של כרטיס אשראי. 12

קבלת מידע על מצב  , משיכת כספים: כגון, מכשיר לביצוע פעולות בנקאיות שונות. 13

.החשבון

.סוג חשבון המיועד לבני נוער. 15

,  מוסד העוסק בקניה ומכירה של כסף ומספק מוצרים ושירותים פיננסיים ללקוחות. 18

.ועוד, כרטיסי אשראי, אפשרויות לחסכון, מתן הלוואות, ש"ניהול חשבון עו: כדוגמת

עליהן משלמים בסמוך , קניות/כרטיס המאפשר למשוך מזומנים וגם לבצע עסקאות. 19

הכרטיס ניתן לשימוש רק אם יש כסף  ; (אין אפשרות לתשלומים)למועד ביצוע העסקה 

.בחשבון

.ידי הלקוח-סכום הכסף שהבנק גובה עבור ביצוע פעולה בנקאית על. 20

מאוזן  : הגדרות לתשבץ

2דפי הנחייה לפעילות בתחנה –מפגש טעימות 

עולם הבנקאות: 1#תחנה 



: תשובות לתשבץ

הגדרות מאונך  

עולם הבנקאות: 1#תחנה 

.הוראת קבע. 1

.מסגרת אשראי. 2

ישראכארד. 4

.חשבון עובר ושב. 5

.חיסכוןתוכנית. 6

.יתרת זכות. 7

.כרטיס אשראי. 10

.בורסה. 14

.הטבה. 16

.ריבית. 17

: תשובות לתשבץ

הגדרות מאוזן 

.עוש. 3

.שבירת פיקדון. 8

.ישראלבנק . 9

.למוטב בלבד. 11

.ויזה. 12

.כספומט. 13

.חשבון צעיר. 15

בנק. 18

.מיידיכרטיס לחיוב . 19

.עמלה. 20


