
 ל כלכלי"פק
 ...לים שלוקחים לכל החיים"יש פק

 מומחה לכלכלה התנהגותית. אורי היימן

 



 ?מה עושה אותנו מאושרים

 רווח עכשווי = הנאות

 

 רווח עתידי = מטרות



 קמצן

 חי 
 את הרגע  

 הרסני

 מאושר

 ?קמצן או פזרן
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א
י
כ
ו
     ת
ח
י
י
ם

 

- 

+ - 



 "סמוך" "מחויב"

4,000  ₪  4,000  ₪  הכנסות 

3,200  ₪  5,200  ₪  הוצאות 

800  ₪+  1,200  ₪-  פער חודשי 

9,600  ₪+  14,400  ₪- חסכון שנתי/ חוב    

48,000  ₪+  72,000  ₪-!!!  
 5-חסכון ב/ חוב 

 שנים

 ?ממה שאין או ממה שיש. לחיות



 (בלי מינוס) חודש'תלגמור 1.

 

 שלנו   מטרותלהשיג את ה2.

 

בפני   מוגניםלוודא שאנחנו 3.

 קטסטרופות

 

 

 משימות כלכליות 3



 שיטה

 הרגלים

 ידע

 ?מה צריך



 !מגיע לכם -פנסיה•

נקודות זיכוי לחייל   -הטבות מס•

 2,580= זיכוי' נק) –סטודנטים / משוחרר 

 (לשנה₪ 

 בקופות חולים" ן"שב"ביטוח •

 פטור מתשלום ארנונה•

 המרת מקצוע צבאי לאזרחי•

 כסף= ידע 



 אשראי

 הלוואה

 מינוס

 קרדיט

 משכנתא

 כרטיס אשראי≠ אשראי 

 חוב לגוף פיננסי
יתרה שלילית  

 בחשבון

הלוואה לטובת  

 רכישת נכס

מסגרת אשראי נוספת 

בכרטיס המאפשרת קניה  

 בתשלומים

כסף שצריך להחזיר  

 בתוספת ריבית



 ?חוב טוב או חוב רע



 ריבית

ריבית 
 חובה

ריבית 
 זכות

 :דוגמה ריבית חובה
מינוס של  על 

נשלם   ₪ 10,000
  8%ריבית של 

 .לשנה
בסוף השנה  

המינוס יגדל ל  
10,829 ₪ 

 
הם ריבית   ₪ 829

 .החובה
 

 

 :דוגמה ריבית זכות
בפיקדון   ₪ 10,000

  0.5%בריבית של 
 .לשנה

בסוף התקופה יהיו  
 .  ₪ 10,050 -לנו כ

 :ריבית הזכות היא
 =50 ₪   

 מחיר הכסףמ
 הכסף חיר

המחיר שנקבל עבור הכסף  
 שלנו

המחיר שנשלם על המחיר ש
 הכסף שלווינו

 
 



 ריבית

 ? איתך או נגדך 

ריבית_דריבית_-_איתך_או_נגדך.avi


 מסגרת

 ש"עו

 כרטיס
 ?מה זה

 גבול

 כמה אפשר לגהץ

 

גובה המינוס האפשרי  

 בחשבון הבנק

 



 חיסכון

 פיקדון

תכנית 
 חיסכון

 השקעות

פנסיה  
 וגמל

 ?מה זה

כסף שצוברים  

 לעתיד

אליה מפקידים כסף 

הכסף  . אחת לתקופה

כ "סגור בתכנית בד

 ליותר משנה

חיסכון ארוך טווח 

 לתקופת הפרישה

י גוף אחר  "כסף המנוהל ע

 בכדי ליצור רווחים

סכום שסוגרים לתקופה  

 ידועה בריבית ידועה



  -רישום הוצאות והכנסות •

 "  בדיקת דם כלכלית"

 ניהול תקציב•

/  מזומן -בחירת אמצעי תשלום•

 דיירקט/ אשראי.כ

 

 שיטה= כלים 



סכום בש"ח הכנסות  ממוצע הוצאות
הוצאות קבועות

₪ 3,200 משכורת דיור
ארנונה , מים                               ₪-

₪ 1,700 טיפים גז                               ₪-
חשמל                               ₪-
וועד בית                               ₪-

עזרה מההורים שכ"ד                               ₪-
תקשורת

נוסף טלפון נייד                                99₪
כבלים/יס                               ₪-

בייביסיטר אינטרנט                               ₪-
חינוך/חוגים

פסיכומטרי/מכללה/אוניברסיטה                               ₪-
מכון כושר                               400₪

ביטוחים וחסכונות
ביטוחים לרכב                               ₪-
ביטוח בריאות/קופת חולים                               120₪

תכנית חסכון                            1,500₪
עלויות מימון

ריבית/עמלות                               ₪-
הלוואות                               200₪

סה"כ הוצ' קבועות                            2,319₪
הוצאות משתנות

מזון/סופר/פארם                               200₪
סיגריות                               400₪
ביגוד/הנעלה                               600₪
קוסמטיקה/ציפורניים                               250₪
מתנות+ארועים                               150₪
מספרה/ספר                                80₪

בילויים/אוכל בחוץ                            1,400₪
דלק/נסיעות                               600₪
בלתי צפוי                               250₪

סה"כ הוצ' משתנות                            3,930₪
₪ 4,900 סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות                            6,249₪

פער הכנסות-הוצאות                          1,349₪-

הכנסות והוצאות - "בדיקת דם כלכלית"
סכום בש"ח הכנסות  ממוצע הוצאות

הוצאות קבועות
₪ 3,200 משכורת דיור

ארנונה , מים                               ₪-
₪ 1,700 טיפים גז                               ₪-

חשמל                               ₪-
וועד בית                               ₪-

עזרה מההורים שכ"ד                               ₪-
תקשורת

נוסף טלפון נייד                                99₪
כבלים/יס                               ₪-

בייביסיטר אינטרנט                               ₪-
חינוך/חוגים

פסיכומטרי/מכללה/אוניברסיטה                               ₪-
מכון כושר                               400₪

ביטוחים וחסכונות
ביטוחים לרכב                               ₪-
ביטוח בריאות/קופת חולים                               120₪

תכנית חסכון                            1,500₪
עלויות מימון

ריבית/עמלות                               ₪-
הלוואות                               200₪

סה"כ הוצ' קבועות                            2,319₪
הוצאות משתנות

מזון/סופר/פארם                               200₪
סיגריות                               400₪
ביגוד/הנעלה                               600₪
קוסמטיקה/ציפורניים                               250₪
מתנות+ארועים                               150₪
מספרה/ספר                                80₪

בילויים/אוכל בחוץ                            1,400₪
דלק/נסיעות                               600₪
בלתי צפוי                               250₪

סה"כ הוצ' משתנות                            3,930₪
₪ 4,900 סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות                            6,249₪

פער הכנסות-הוצאות                          1,349₪-

הכנסות והוצאות - "בדיקת דם כלכלית"
סכום בש"ח הכנסות  ממוצע הוצאות

הוצאות קבועות
₪ 3,200 משכורת דיור

ארנונה , מים                               ₪-
₪ 1,700 טיפים גז                               ₪-

חשמל                               ₪-
וועד בית                               ₪-

עזרה מההורים שכ"ד                               ₪-
תקשורת

נוסף טלפון נייד                                99₪
כבלים/יס                               ₪-

בייביסיטר אינטרנט                               ₪-
חינוך/חוגים

פסיכומטרי/מכללה/אוניברסיטה                               ₪-
מכון כושר                               400₪

ביטוחים וחסכונות
ביטוחים לרכב                               ₪-
ביטוח בריאות/קופת חולים                               120₪

תכנית חסכון                            1,500₪
עלויות מימון

ריבית/עמלות                               ₪-
הלוואות                               200₪

סה"כ הוצ' קבועות                            2,319₪
הוצאות משתנות

מזון/סופר/פארם                               200₪
סיגריות                               400₪
ביגוד/הנעלה                               600₪
קוסמטיקה/ציפורניים                               250₪
מתנות+ארועים                               150₪
מספרה/ספר                                80₪

בילויים/אוכל בחוץ                            1,400₪
דלק/נסיעות                               600₪
בלתי צפוי                               250₪

סה"כ הוצ' משתנות                            3,930₪
₪ 4,900 סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות                            6,249₪

פער הכנסות-הוצאות                          1,349₪-

הכנסות והוצאות - "בדיקת דם כלכלית"

  ₪ 16,000חוב של 

 !!!בשנה  



 סוללה 100%יצאתי בבוקר עם 

 רוצה|    צריך|      חייב

 
 

 תכנון תקציב וסדרי עדיפויות



 
 

  מזומן1.

 לכל שטר יש כתובת

 

ארנק  / אשראי כרטיס2.

 דיגיטאלי

 בקרת הוצאות

 

 

 לבחור שיטה לניהול הוצאות



תקציב   הוצאות

 חודשי

כמה  3שבוע  2שבוע  1שבוע 

 ?נשאר לי

1,200 

300 

600 

250  ₪ 950  ₪ 340 ₪  480  ₪ 610  ₪ 130  ₪ 

 בקרת הוצאות

 ?כמה נשאר לי



 1חודש 
 3,000-קניית מזון ב

  3-ופריסה ל  ₪

 תשלומים

 2חודש 
 3,000-קניית מזון ב

  3-ופריסה ל  ₪

 תשלומים

 3חודש 
 3,000-קניית מזון ב

  3-ופריסה ל  ₪

 תשלומים

 4חודש 
 3,000-קניית מזון ב

  3-ופריסה ל  ₪

 תשלומים

1,000 ₪  1,000 ₪  1,000 ₪  1,000 ₪  

1,000 ₪  1,000 ₪  1,000 ₪  

1,000 ₪  1,000 ₪  

כ  "סה

   ₪ 3,000   ₪ 3,000   ₪ 2,000   ₪ 1,000 לחודש

 ?למה –" קבועה"תשלומים בגין הוצאה לא נבצע 
 

 אין שליטה בהוצאות1.

 (הכרטיס כבר מלא בתשלומים)אי אפשר לתכנן הוצאה 2.

אז  , ₪ 1,000וירד רק ₪  3,000-קניתי ב" -הטיה תפיסתית3.

 "לבזבז 2,000יש לי עוד 

 

 !הרגלים! הרגלים !הרגלים



 המפתח העיקרי להצלחה= הרגלים 

ת
עו

ד
מו

 

שינוי  
 הרגל



 זה כל הסיפור! מטרות



S 

 ספציפי

M 

 מדיד

A 

 בר השגה

R 

 ריאליסטי

T 

 ז"לו

SMART 



 טיול לדרום אמריקה לחצי שנה:  מטרה•

 ₪  60,000?  כמה זה יעלה לי•

 בעוד שנה?  מתי•

 

 ?מה עלי לעשות בשביל זה

 בחסכון₪  12,000יש לי 

 לחודש  ₪  4,000צריך לחסוך 

 

 הכול אפשרי -כשיש מטרה חשובה

 דוגמה



 אחת לתקופה" בדיקת דם כלכלית"הוציאו לעצמכם 1.

 ברורה להשגתןמטרות ותוכנית הגדירו 2.

-זכרו)חודשי ובקרו אחר הוצאותיכם  תקציבהגדירו 3.

 (חייבים שיטה

ניהול  /התחברו לאפליקציית ניהול חשבון הבנק שלי4.

 תקציב

משאבים וזמן ללמידה ופיתוח כישורי  , הקדישו חשיבות5.

 חיים כלכליים

 

 עקרונות להצלחה כלכלית 5
 ובחירה אחת


