
התנהלות  
פיננסית נכונה  

לבני נוער

2022אוקטובר 



.נעים מאוד



כסףכסףכסף 
?על מה אתם מוציאים כסף



?על מה מוציאים בני נוער את כספם

53%

13%

28%

אופנה6%

בילויים סרטים והופעות

מזון

מוצרי טיפוח

ניתן לראות כי בני נוער מוציאים את מרבית  

כספם על בגדים

מתוך סקר של גלובס*



?מותרותכמה כסף מבזבזים בני נוער בחודש על 

21%

22%

31%

500₪מעל 26%

300₪-500₪

100₪-200₪

100₪עד 

מתוך סקר של גלובס*







דרכים למיון ההוצאות

הוצאות עתידיותעכשויותהוצאות 



הוצאות שאנו נוהגים להוציא בהווה

,  בגדים: רכישותמורים פרטיים: לימודים

,  מתנות, אקססוריז

מכשיר סלולרי

יציאה לסרט  : בילויים

נסיעה  , או למסעדה

לאילת עם החברים



הוצאות שאנו מתכננים להוציא בעתיד

קורס  : לימודים

לימודים  , פסיכומטרי

באוניברסיטה

טיול ארוך  : בילויים

אחרי הצבא

מכשיר  : רכישות

,  סלולרי מתקדם

מחשב נייד

: תשלומים שוטפים

אוכל ופנאי, קניות



I have a dream…



בואו נהפוך את 

מטרותהחלומות ל 



ומה עם  

?הכנסות

הכסף לא גדל  

...על העצים



דמי כיס

מקבלים מההורים או 

מסבא וסבתא

מתנות בימי הולדת וחגים



עבודה

בייביסיטינג•

מוכרנים בחנויות•

מלצרים במסעדות ובתי קפה•

מדריכים בקייטנה בזמן החופש•

דוגווקינג•

שיעורים פרטיים•



?אז מה היה לנו עד עכשיו

יש לנו הוצאות•

יש לנו הכנסות•

כדי שנצליח לתמרן בין הוצאות והכנסות עלינו  

:  התנהלות זו מכונה. להתנהל נכון עם כספינו

התנהלות פיננסית



?אז מה זה אומר

.יום-כצרכנים אנו נדרשים לקבל החלטות כלכליות יום

.הוא משמעותי להצלחה שלנו בחייםניהול אפקטיבי של כסף 

התנהלות פיננסית הינה אחת המיומנויות החשובות  

בעידן המודרני אל מול עולם השפע הסובב אותנו



האם אתם יודעים לכמה מסרים פרסומיים  
?אתם נחשפים מידי יום בממוצע

!5,000מעל 



! בכל מקום? איפה אנחנו נחשפים ? איפה אנחנו נחשפים

תוכן ממומן בכל  

הפלטפורמות  

הדיגיטליות

,  אינסטגרם, יוטיובמשפיעני רשת

,  טיקטוקסרטוני 

,  פייסבוק', טוויטצ

פרסומות במשחקים



המרחב המקוון

.כל היום מול המסכים•

הפיתוי העצום והיום יומי הופך את •

הקנייה ברשת מקניה חסכונית  

.  לקנייה בזבזנית ואף מיותרת

המעקב אחרי הרגלי הצריכה שלנו•

לא  –קלות הקנייה 

צריך לצאת מהבית

!!!לזמן מוגבל

(לא באמת-לרוב)

/קופונים/הנחות
מבצעים



צרכנות נבונה

:לפני כל קניה חשוב לבצע

האם אנו )בדיקת המוצר אל מול הצרכים שלנו •

(?באמת זקוקים לו

(?איפה ומתי הכי כדאי לקנות)השוואת מחירים •

האם אנו יכולים  )בחינת התקציב העומד לרשותנו •

(?להרשות לעצמנו

צרכנות נבונה הינה רכישה מושכלת של מוצר  

לאחר תהליך קבלת החלטות



כיצד נשמור על 
הכסף שאנחנו  

?מרוויחים



...כשאנחנו מתחילים להרוויח כסף כדאי לנו

חשבון  )לפתוח חשבון בנק 

המסייע  ( ש"עו-עובר ושב

בשמירה על הכסף שאנו 

צוברים

לחסוך חלק מהסכום  
-בתוכנית חיסכון
המניבה ריבית

-להנפיק כרטיס אשראי
המסייע ברכישת  
מוצרים ושירותים



חיסכון

אילו דרכים אתם 
?מכירים לחסוך



החלטתם לרכוש מוצר

?אילו אמצעי תשלום אתם מכירים•

?מהם היתרונות והחסרונות של כל אמצעי•



כסף מזומן



יתרונות וחסרונות

כסף מזומן

יתרונות

זמינות•

שליטה בסכום שאנו מוצאים  •

ברגע נתון

חסרונות

קשה לנהל מעקב•

לא ניתן לחלק לתשלומים•

, במקרה של גניבה•
הכסף אינו מוגן



יתרונות וחסרונות

כסף מזומן

זמינות•

שליטה בסכום שאנו מוצאים  •

ברגע נתון

קשה לנהל מעקב•

לא ניתן לחלק לתשלומים•

, במקרה של גניבה•
הכסף אינו מוגן

אם בוחרים  ! שימו לב
להשתמש במזומן

שמרו את הקבלות שאתם מקבלים בתמורה למזומן למעקב  •

אחרי הכסף

אל תסתובבו עם המון כסף בארנק כדי לא להתפתות  •

להוציא אותו בקלות

אל תשאירו את הארנק עם המזומן ללא השגחה•



כרטיס אשראי

16ניתן לקבל כרטיס אשראי מגיל 
בהסכמת הורים14וכרטיס בנקט החל מגיל 



יתרונות וחסרונות

כרטיס אשראי

יתרונות

מאפשר ניהול מעקב מסודר•

הנחות  –חברות במועדון •

ומבצעים

חסרונות

יתריכול לגרום לבזבזנות •



יתרונות וחסרונות

כרטיס אשראי

יתרונות

מאפשר ניהול מעקב מסודר•

הנחות  –חברות במועדון •

ומבצעים

חסרונות

בזבזנות יתר•

! שימו לב

חשוב להקפיד ולבקר את ההוצאות שלנו עם כרטיס •

אשראי ולא להתפתות לקניות גדולות בתשלומים

פריסת עלות קניה בתשלומים אולי מקטינה את הסכום  •

אך מגדילה את הסיכוי שלנו  , שנצטרך לשלם בכל חודש

לבצע רכישות פזיזות של מוצרים ושירותים ואף לגרום  

לנו לאבד שליטה על ההוצאות שלנו



אפליקציות  
להעברת כספים

ביט•
פייבוקס•
שימוש באשראי •

דרך הטלפון



יתרונות וחסרונות

אפליקציות להעברת כספים

יתרונות

במעקב אחר הוצאות  עוזר •

בלחיצת  –נוח וקל לשימוש •

כפתור בנייד

חסרונות

יתריכול לגרום לבזבזנות •



אנו בטוחים  

ומבוטחים
שבאמצעות הכלים שהקנינו  

לכם אתם יכולים לחסוך  

.ולהרוויח



ובעתיד אנו מקווים
שתגדלו ותצמחו בעזרת  

התנהלות חסכונית נבונה  

ושכמובן תמשיכו ליהנות  

מהידע אותו צברתם



ההצלחה  
!  בידיים שלכם


