
'  דרך הכסף'

מפגש טעימות



! בואו נכיר
:ולספרעצמכם אתם מוזמנים להציג את 

?  מה הדבר האחרון שקניתם•

? כמה כסף יש לכם עכשיו בארנק•



?למה לדבר על כסף
אבל הזמן עובר  , צעיריםאתם אמנם 

וכך עולה גם הצורך בניהול הכסף ... מהר

.  שלכם

נושאים  4-מ בהמשך תקבלו טעימות 

: עלותרכשו ידע הקשורים בכסף 

היכן מנוהל הכסף

פתיחה וניהול חשבון בנק  

צרכנות נבונה

ניהול תקציב



...מתחילים

https://youtu.be/NS8w8n2n-KA


לומדים בתחנות

דקות בכל תחנה15

תחנות למידה   4

חוזרים למליאה, כעבור שעה





! למידה מהנה



שתפו במליאה
את התובנות  תחנה אחת ושתפו בחרו 

:הקבוצתיות שסיכמתם ביניכם

מושג שלא : ?היכן מנוהל הכסף•

הכרתם ואיך הוא יסייע לכם בהתנהלות  

.עם כספכם

.

שאלות  3: פתיחה וניהול חשבון בנק•

.שכדאי לשאול לפני שבוחרים בנק

מה יעזור לנו לעמוד מול  : צרכנות נבונה•

מה  ? פיתוי הקניה שהפרסומות יוצרות

?  זו צרכנות נבונה לדעתכם

שאלות שכדאי לשאול  3: ניהול תקציב•

.כדי לנהל נכון את התקציב שלכם



?  מנוהל הכסףהיכן 
.כסף הוא מרכיב חשוב בחיים של כולנו

כסף מאפשר לנו להשיג מטרות שהצבנו  

,  וידע כלכלי עוזר לנו לבחור נכון, לעצמנו

. כך שנשיג אותן בהצלחה



. שמטרתו לנהל כסףהוא עסק בנק 

בין אלה שיש להם כסף והם הוא מתווך 

ובין  , השקעהמפקידים אותו לצורך 

.הכסףאחרים שצריכים את 

הבנק גובה כסף , תמורת שירותים שונים

.  וכך הבנק מרוויח

מאוד לדעת איך להתנהל עם  חשוב 

.אותוכסף והיכן מומלץ לשמור 

?  מנוהל הכסףהיכן 



פתיחה וניהול  

בנקחשבון 

?  חשבוןלמה לפתוח 

גם אם ייכנס שודד  . בטחון פיזי לכסף•

.  הכסף לא ייפגע, לבנק

.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

פתיחה וניהול  

בנקחשבון 

,  למשל, מי שיש לו סכום כסף גדול•

.בת המצווה/מבר

מי שעובד ומקבל את משכורתו  •

.ק או בהעברה לבנק'בצ

מי שנמצא לקראת גיוס או במסגרות  •

הצבא מחייב  -של השירות הלאומי 

כדי שיהיה לאן  , פתיחת חשבון

.להעביר את התשלום החודשי



נבונהצרכנות 

.  חכמיםהרגלי קניה = נבונה צרכנות 

מוצרים שאנו זקוקים להם קניית 

.הגיוניבמחיר באמת והם 



?  איך הופכים לצרכנים נבונים

נבונהצרכנות 

עורכים סקר מחירים כדי לנצל את  1.

.השפע ואת המבחר הגדול

רואים פריט מעניין בחנות הראשונה 2.

כדאי  , חכו רגע? שנכנסתם אליה

.לבדוק בעוד חנויות לפני שתחליטו

זו אפשרות ולא  ? קונים מותגים3.

בחנו האם כדאי בקנייה זו . הכרח

.להשקיע במותג

מבינים שאנחנו מושפעים מהפרסום 4.

.באמצעי התקשורת

של  ' האותיות הקטנות'קוראים גם את 5.

.  המבצע



תקציב  ניהול 
,  בכל שלב בניהול התקציב שלכם

:חישבו

כמה כסף אתם מכניסים וכמה כסף אתם  1.

?מוציאים

? מהו סדר העדיפויות שלכם2.

.  החליטו איזה מוצר מהרשימה תרצו לקנות3.

זה עולה וכמה צריך לחסוך בכל חודש  כמה 4.

?לקנות את המוצר המבוקשכדי 



סיכום ושיתוף

?  נושא הכי דיבר אליכםאיזה •

?  עם איזו מסקנה אתם יוצאים מהמפגש•

?מה הדבר הראשון שתעשו מחר בבוקר•

? באיזה נושא הייתם רוצים להעמיק•



!תודה רבה


