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הכלכלה נמצאת 
 בכל מקום 

ובכל זמן בחיינו 
 ומשפיעה 
על כולנו. 

כאשר נדרשים להחליט - במודע או שלא במודע 
- השיקולים יהיו תמיד שיקולים של עלות מול 
תועלת. אדם רציונלי )הגיוני( לעולם ישאף 
לבחור באפשרות שתיתן לו מקסימום תועלת 

במינימום עלות.

כאשר אתם מתעצלים לקום בבוקר ובוחרים 
להמשיך לישון, העלות של עוד חמש דקות שינה 
יכולה להיות קערת דגנים )קורנפלקס(, כלומר 
החלטתם במודע או שלא במודע לוותר על אכילת 
קערת דגנים תמורת עוד חמש דקות שינה. 

ככל שתמשיכו לישון כך תגדל העלות. עוד עשר 
דקות שינה עלולות להתבטא לא רק בוויתור על 

מדגנים אלא גם באיחור לבית הספר. 

ומה העלות של איחור לבית הספר? עלות זו 
יכולה לבוא לידי ביטוי:

בזמן - הצורך להשלים את החומר הנלמד	 
באי-נעימות - הצורך לספק הסבר למורה	 
בסיכון – ייתכן שתספגו הערה או עונש. 	 

כאן עולה שאלה בסיסית יותר: למה בעצם אתם 
קמים בבוקר והולכים לבית הספר? זה רק בגלל 
שההורים מצווים עליכם לנהוג כך? או אולי יש 

בזה גם היגיון כלכלי?
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כשאתם מתעוררים בבוקר אתם מחליטים אם 
לקום ולהתארגן לעוד יום בבית ספר או להמשיך 
לישון עוד זמן מה. למעשה, החלטה זו מחייבת 
ויתור כלשהו מצדכם: אתם מוותרים על עוד 
שינה או על זמן התארגנות לקראת היום החדש.

המונח ויתור מיוחס בכלכלה לתופעת המחסור. 
עקב מחסור בזמן, מחסור בכסף או מחסור 
במשאבים כל אחד נאלץ לבחור בין אלטרנטיבות 

ולהחליט החלטות.  

מונחים שכדאי להכיר
תופעת המחסור - הפער בין 

הרצונות הבלתי מוגבלים ובין המשאבים 
המוגבלים )זמן, כסף, משאבי טבע(. 

הפער הזה מאלץ לעשות ויתורים 
לסיפוק הרצונות האלה.

תועלת - דבר מועיל, דבר שיש בו ערך, 
דבר הגורם הנאה.

עלות – מחירה של פעילות מסוימת 
במונחי ויתור על האלטרנטיבות שנזנחו 

לטובת בחירת פעילות זו.

רציונליות –אדם נחשב רציונלי כאשר 
הוא בוחר את האופציה הטובה לו ביותר 

לפי שיקולים של עלות מול תועלת.
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אפשר להניח שאתם הולכים לבית ספר כדי 
ללמוד. אבל מה זה נותן בסופו של דבר? הרי יש 
בבית הספר מקצועות שאינם מעניינים אתכם 
כלל. תאמרו אפוא שלומדים בבית הספר גם כדי 
לרכוש השכלה בסיסית וגם משום שזהו המסלול 
אשר בסופו דבר יאפשר לכם לרכוש מקצוע. 
ולמה בכלל חשוב לרכוש מקצוע? ובכן, חשוב 

לרכוש מקצוע כדי שתוכלו להתפרנס בעתיד. 

כלומר, בכל יום אתם נדרשים לשיקולים לטווח 
קצר )האם לקום לבית הספר( ובה בעת לשיקולים 

לטווח ארוך )לבחור מגמה מקצועית(. 

העיסוק בשיקולים ובהתנהגויות הכלכליים 
נקרא  כיחידים  האנשים  את  המאפיינים 
מיקרו-כלכלה. מיקרו )=זעיר( - משום שהאדם 
היחיד הוא שנמצא במוקד. העיסוק בבעיות 
הכלכליות המשפיעות על כלל האנשים כחברה 
)=גדול( - משום  מקרו-כלכלה. מקרו  נקרא 
שהמבט הוא על כלל החברה. שני התחומים - 
מיקרו-כלכלה ומקרו-כלכלה - משיקים זה לזה 

בחיי היום-יום ושניהם משפיעים עלינו. 

לדוגמה: תקציב בית הספר שלכם ישפיע עליכם 
כיחידים, מבחינת המשאבים )כיתות, מורים, 
פעילויות( העומדים לרשות בית הספר. תקציב 
זה מגיע ברובו ממשרד החינוך. שיעורו )באחוזים( 
בסך תקציב הממשלה המוקצה לחינוך ושיעורו 
בתקציב של כל בתי הספר הם סוגיה לאומית 

מקרו-כלכלית. 

ועוד דוגמה: שירות חובה בצבא נובע משיקול 
ברמה כלל-חברתית, והוא משפיע על כל אחד 
כפרט. לאדם הבודד המונע משיקולי עלות-תועלת 
בצבא.  לשרת  מיוחד  אינטרס  לכאורה  אין 

ההחלטות באיזה בית ספר ללמוד, באיזו מגמה, 
איך לנצל את שעות הפנאי, לאיזו יחידה בצבא 
להתגייס, מה לעשות לאחר השחרור מהצבא 
)לטייל, ללמוד או לעבוד( – כל ההחלטות האלה 

ואחרות משפיעות על חיינו בהווה ובעתיד, 
משפיעות על המשפחה שנקים, משפיעות 
על המדינה. סך ההחלטות של כל אחד בנפרד 

מניעות יחד את הכלכלה כולה. 

למשל, אם אתם קונים מכשיר סלולרי מיצרן 
ומקבלים שירותי תקשורת מחברה  מסוים 
מסוימת, בעצם אתם תורמים להכנסות של 
אותה חברה וגם לתעסוקה )עבודה( באותה 

חברה. 

ברמה המקרו-כלכלית - העובדה שאדם עובד 
בעבודה מסוימת תורמת לפרנסתו האישית וגם 
לצמיחה הכוללת במדינה. המשכורת מהעבודה 
מאפשרת לו לרכוש מוצרים ולשלם על שירותים, 
למשל לעשות מינוי בחדר כושר. הצד שמקבל 
את כספו, למשל את דמי המינוי בחדר כושר, 
רואה לנכון להשתמש בכסף שקיבל, ואם השיג 

רווחים ישאף להתפתח ולהתרחב.

אנחנו גם משלמים מסים - למשל מס הכנסה 
על עבודה ומע"ם על רכישת מוצרים - ובכך 
הוצאותיה  מאפשרים לממשלה לממן את 

בתחומי הביטחון, החינוך, התשתיות, ועוד.

תחום הכלכלה הוא תחום מורכב המשפיע 
ישירות ובעקיפין על כל פרט ועל הכלל. אדם 
אחראי נדרש להבין את התופעות הכלכליות 
שמשפיעות עליו הן ברמת הפרט )מיקרו-כלכלה( 
והן ברמת כלל החברה )מקרו-כלכלה(. עליו להבין 
לא רק איך להתנהל נכון בהווה, אלא גם איך 
לתכנן את העתיד. עליו לדעת מהם הצרכים שלו, 
לתכנן ולחסוך לקראת הוצאות גדולות שיהיו לו 
בחייו. בכל זמן נתון עליו להתנהל בתבונה בכל 
הנוגע לכספים שברשותו, כלומר לשקול בכמה 
כסף להשתמש היום וכמה לחסוך ליום המחר. 

אם הצליח לחסוך, חשוב לא פחות שיכיר את 
אפשרויות החיסכון וההשקעה שמתאימות 

לתכניותיו בעתיד. 

מונחים שכדאי להכיר
הכנסות - סך הכסף או שווה כסף 

שהתקבל בתקופה מסוימת בשל פעילות 
כלכלית כלשהי. הכנסות הן בעצם כל מה 

שנכנס לחשבון הבנק או לארנק של כל 
פרט.

הוצאות - סך הכסף שמוציאים למטרה 
מסוימת בתקופת זמן נתונה. הוצאות הן 

בעצם כל מה שיוצא מחשבון הבנק או 
מהארנק של כל פרט.

תעסוקה – מתן עבודה לאנשים תמורת 
שכר או תגמול אחר.

5



6

אם אתה 
חושב שחינוך 

פיננסי הוא 
בזבוז זמן, 

חכה עד 
שתראה כמה 
עולה הבורות 

במשך הזמן.
הכלכלן הצעיר

7
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אני רוצה - זה לא 
אומר שאני צריך

כאשר ילד בן שש אומר: "אני צריך מחשב 
טאבלט - לכולם יש!" שאלו את עצמכם אם 
באמת הוא צריך מחשב טאבלט או אולי הוא 
רוצה מחשב טאבלט רק כדי להרשים את חבריו. 

בהשפעת תרבות השפע והאינטרנט לעתים 
רצונות  בין  להתבלבל  נוטים  הכול  קרובות 
לצרכים. בעולם הכלכלה אין הגדרה מדויקת של 
"רצון" ושל "צורך", שכן אלה הם דברים אישיים. 
למשל, נער רוצה לקנות אופניים ובעצם כמעט 
לא ישתמש בהם, נער אחר ירכוב על אופניים 
בכל יום בדרכו לבית הספר. המבחן האמתי הוא 
אם כל אחד מכם מסוגל לעצור ולהגדיר לעצמו 

את ההבדל בין "צריך" ובין "רוצה". 

 חשוב לדעת להבדיל 
בין רצון ובין צורך

זה דבר חשוב בהיבט של תופעת המחסור. הרי 	 
לרובנו אין תקציב בלתי-מוגבל של דמי כיס. 

זה חשוב בהיבט של אחריות פיננסית. חשוב 	 
 לדעת לדרג את החשיבות של רכישת מוצר 
)סדר עדיפות(. הדירוג  או שירות מסוים 
מאפשר לפתח ערכים חשובים של שליטה 
ואחריות פיננסית, דברים שבסופו של דבר 
מסייעים להתנהלות נכונה מבחינה כלכלית 

בחיים הבוגרים.

עכשיו או אחר כך?
נוסף על ההבחנה בין "אני רוצה" לבין "אני צריך" 
לעתים קרובות עליכם לשאול את עצמכם אם 
לקנות עכשיו או אחר כך. האם לקנות את 
הטאבלט החדש היום או לקנות אותו בעוד כמה 
שבועות לאחר שמחירו ירד? האם לצאת לטיול 
בחו"ל בקיץ או בשנה הבאה? או אולי לוותר על 
הטיול בחו"ל הקיץ ולצבור את הכסף שנחסך 
כדי לקנות רכב משומש בעוד כמה חודשים? 

לרצות הכל אבל 
לדעת לוותר

מה רע בלרצות? 
כמובן, אין שום בעיה בלרצות, זהו דבר טבעי 
ואף חשוב, שכן איך תוכלו ליהנות מהחיים בלי 
רצונות? אך מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, 
ומבחינת הסיפוק שמוצר עשוי לספק לכם לאורך 
זמן - לא נכון לקנות כל דבר שאתם רוצים. כיף 
לקנות גדג'ט חדש בגלל ש"סתם בא לי", וזה גם 
מבורך, אם תפיקו מזה הנאה או תועלת אמתית. 
אך טוב תעשו אם תרגילו את עצמכם שלפני כל 
קנייה תעצרו לרגע ותשאלו את עצמכם: אני צריך 
את זה? רוצה את זה? ואם אני רוצה, זה מתאים 
לי? יש לי כבר משהו דומה? אשתמש בזה? ואולי 
עדיף לי בכלל להשתמש בכסף למטרה אחרת?

מונחים שכדאי להכיר
צריכה - חלק ההכנסה המופנה לקנית 

מוצרים ושירותים שוטפים כגון אוכל, 
בילויים, דלק, בגדים, מינוי לשירותי 

סלולר.

חיסכון - חלק ההכנסה שלא מוציאים 
היום על בילויים או על קניית מוצרים, 

אלא צוברים אותו לעתיד. כך בבוא 

היום יתאפשר לכם לרכוש מוצרים או 
שירותים שאתם רוצים לרכוש ואינכם 

יכולים לקנות אותם היום בגלל מחסור 
בכסף. 

חיסכון הוא בעצם דחיית סיפוק למועד 
מאוחר יותר. 

ההתלבטויות הללו קשורות לתופעת המחסור. 
אי אפשר לקנות גם וגם וגם. אך כאן מתווסף 
ממד נוסף - ממד הזמן, ואת כל השאלות האלה 

אפשר לסכם בשאלה הזאת: 

האם להשתמש בכסף עכשיו או לשמור אותו 
בצד ולהשתמש בו מאוחר יותר? ובשיח הכלכלי: 
האם להפנות את הכסף לצריכה או לחיסכון?

למה חשוב לחסוך?
כדי לבצע קניות גדולות. צבירת כסף בצד 	 

תאפשר לכם יכולת לקנות מוצרים גדולים 
וחשובים לכם. טיול לחו"ל, שיעורי נהיגה או 
אופניים חשמליים אינם דברים שאתם יכולים 
לשלם בעבורם באופן שוטף כמו בעבור פחית 
משקה או כרטיס קולנוע. עליכם לשים כסף 
בצד ולצבור אותו עד אשר שתגיעו לסכום 
שיאפשר לכם לקנות את המוצר שבעבורו 

חסכתם. 
לחסוך 	  ביטחון.  כרית  לכם  שתהיה  כדי 

כסף זה דבר חשוב, גם אם אינכם יודעים 
ייתכן  ְלמה תשתמשו בו בעתיד.  במדויק 
שבעתיד תצטרכו להוציא כספים למטרות 
שאינכם יכולים לצפות היום. למשל, כאשר 

תתחילו ללמוד במוסד להשכלה גבוהה, ייתכן 
שתצטרכו לשלם דמי מגורים במעונות, ואם 
לא תתקבלו למעונות ייתכן שתצטרכו לשכור 

דירה שמחירה אף גבוה יותר. 

חיסכון זה חשוב אבל...
חיסכון זה דבר חשוב, אבל צריך לזכור שיש גם 
הוצאות יום-יומיות שוטפות והחיים לא נעצרים 
בזמן שחוסכים. אם למשל אתם מרוויחים 300 
ש"ח בחודש משמרטפות וברצונכם לקנות גיטרה 
שעולה 900 ₪, אזי שלושה חודשי חיסכון לא 
יספיקו לכם, כי יש לכם גם הוצאות שוטפות 
שלא תוכלו לוותר עליהן, כגון בילויים עם חברים 

או קניית כריך בקפטריה של בית הספר. 
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 חיסכון זה חשוב, אז איפה 
שמים את הכסף?

בבית - אפשר לשים את הכסף במגירה. כסף 	 
בבית נגיש וזמין, אבל בסוף התקופה יהיה 
לכם רק הסכום ששמתם בצד )בהנחה שלא 

בזבזתם אותו לפני כן(. 
בבנק - אפשר להפקיד את הכסף בבנק. הבנק 	 

נותן לכם ביטחון וגם ריבית: הכסף בטוח לא 
רק מפורצים אלא גם מפני הפיתוי להוצאות 
ולבזבוזים מיותרים. ואתם גם מקבלים ריבית – 
כסף נוסף בתמורה לכסף שהפקדתם. כמובן, 
ככל שהריבית גבוהה יותר, כך יצמח הכסף 

שלכם מהר יותר.

לאילו פרקי זמן חוסכים?
בעולם הכלכלה מקובל להבחין בין חיסכון לטווח 

קצר ובין חיסכון לטווח ארוך. 
חיסכון לזמן קצר - עד שנה - הוא למשל 	 

חיסכון לקניית זוג כרטיסים להופעה של כוכב 
פופ או חיסכון להוצאת רישיון נהיגה.

חיסכון לטווח ארוך – כמה שנים – הוא למשל 	 
חיסכון לקראת לימודים אקדמיים או חיסכון 

לטיול לדרום אמריקה אחרי הצבא.
חיסכון לטווח ארוך מאוד - יותר מ-15 שנה 	 

– הוא למשל חיסכון לרכישת דירה או חיסכון 
לפנסיה.

בדרך כלל ככל שטווח החיסכון ארוך יותר הכסף 
משמש למטרה גדולה יותר. 

 מה לעשות כדי להבטיח 
חיסכון מוצלח?

כדי להפיק את הֵמרב מתהליך החיסכון, כדאי 
להקפיד על שלושת אלה:

הגדרת היעד - הגדירו מהי המטרה שלשמה 
אתם חוסכים כסף )קניית גיטרה, טאבלט חדש, 
טיול לחו"ל(. הגדרת היעד תעזור לכם לשמור 
על הכסף ולהימנע מבזבוזים על דברים אחרים.

קביעת סכום החיסכון - חסכון יעיל הוא חיסכון 
שבו הגדרתם מראש מהו הסכום שתחסכו למען 
המטרה שלשמה אתם חוסכים. חיסכון יכול 
להיות סכום חד-פעמי )המכונה סכום הקרן( 
שאתם חוסכים בטווח ארוך או סכום קבוע 
שאתם מפקידים מדי חודש באמצעות הוראת 

קבע - או שילוב של שניהם.

בחירת תוכנית החיסכון

חשוב לבחור בתכנית חיסכון מתאימה לצרכים 
שלכם. לכן חיוני לבדוק את המאפיינים ואת 

התנאים של תכנית החיסכון:

יציאה  לכמה זמן הכסף סגור? יש נקודות 
בתקופת החיסכון? איזו ריבית מקבלים )יש הרבה 
סוגים(? האם החיסכון צמוד למדד המחירים 
לצרכן? כמו בכל קנייה גם כאן חשוב להשוות 
בין כמה תכניות חיסכון ולבחור בתכנית שתשרת 

היטב את צורכיכם.
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האתגר: החלטות 
מושכלות 

בכל צומת בחיים צריך לבחור בין אפשרויות. 
למשל, אתם יכולים לבחור אם לעשות עכשיו 
מבחן פסיכומטרי או לנסוע לטיול עם חברים. 
לכל החלטה יש מחיר שתשלמו היום וגם תמורה 
חיובית או שלילית שתקבלו אחר כך. לכל אחד 
יש אין-סוף החלטות, מקצתן כבדות משקל 
ואחרות פחות. יש גם החלטות שאינו תלויות 

בכם ואתם אמורים להתמודד גם אתן.

בגלל תופעת המחסור עליכם להפעיל שיקולים 
של צריכה מול חיסכון. כלומר עליכם לדרג את 
הרצונות שלכם בסדר עדיפויות – ורק אז להחליט. 
קבלת החלטות היא דבר חשוב כשלעצמו, אך 
בעולם הכלכלה והפיננסים הוא חשוב שבעתיים, 
כיוון שהחלטות שגויות עלולות לעלות לנו ביוקר. 

הוא תהליך מורכב  תהליך קבלת החלטות 
מסיבות אלו:

ריבוי אפשרויות - ככל שיש יותר אפשרויות כך 
אנחנו מבולבלים יותר. נניח שהלכתם לסופר כדי 
לקנות גבינת קוטג'. אתם עומדים מול המקרר 
ושואלים את עצמכם איזו גבינה קוטג' לקנות: 
5% או 9%? עם או בלי זיתים? באריזה של 125 
גרם או 250 גרם? מחלב עזים או מחלב פרה? 
רגיל או למריחה? כך גם מגוון תכניות החיסכון 

שבנק יכול להציע לכם הוא רב ביותר.

חוסר ידע או חוסר מידע – אתם רוצים לצאת 
לנופשון. מודעה בעיתון מציעה שתי חבילות 
נופש במחיר דומה לאותו יעד. חבילה אחת 
העיר  במרכז  כוכבים  ארבעה  מלון  מציעה 
והחבילה השנייה מציעה מלון חמישה כוכבים 
מחוץ לעיר. איך תוכלו להחליט מה עדיף אם 

אינכם יודעים באילו בתי מלון מדובר? 

אי-ודאות - לא כל הדברים ברורים וידועים 
בזמן ההחלטה. לדוגמה, אתם מתלבטים אם 
ללמוד פסיכולוגיה או אדריכלות. אתם יודעים 
באמת מאיזה מקצוע תיהנו יותר בלימודים? 
אתם יודעים מה יהיו אפשרויות התעסוקה בכל 
אחד מהמקצועות כשתסיימו את הלימודים 
ותצאו לשוק העבודה? ומאיזה מקצוע תיהנו 
יותר כאשר תגיעו לגיל ארבעים? ועוד דוגמה 
מעולם הכלכלה: ראיתם פרסומת על פיקדון 
לשנתיים עם ריבית של 1.5% לשנה. הפיקדון 
צמוד לדולר. נשמע טוב - גם ריבית מובטחת 
וגם הצמדה לדולר. אבל איך אתם יכולים לדעת 
היום מה יהיה שער החליפין של הדולר בשנתיים 
הקרובות? אם הדולר יעלה, יש סיכוי שתיהנו 
מרווח כפול - גם ריבית של 1.5% וגם הסכום 
שהפקדתם יצמח בזכות ההצמדה. אך מה יקרה 
אם שער הדולר ירד? האם יש סיכוי שתקבלו 

פחות כסף מהסכום שהפקדתם?

ממד הזמן – נניח שאתם רוצים לקנות רכב 
משומש, ולצורך מימון הקניה הבנק מציע לכם 

שתי אפשרויות:
הלוואה של 50,000 ש"ח בריבית קבועה של . 1

4% שתצטרכו לפרוע מדי חודש במשך שנה

הלוואה של 50,000 ש"ח בריבית משתנה . 2
של 5% שתצטרכו לפרוע מדי חודש במשך 

שנתיים. 

מה עליכם לעשות כדי להבטיח 
החלטה טובה? 

איך תדעו איזו חלופה עדיפה? איך תדעו אם 
ההחלטה שלכם היא הטובה ביותר או לא? 
פעמים רבות אנחנו נמנעים מלהחליט מתוך 
הפחד להחליט החלטה שגויה, אבל גם הימנעות 

היא למעשה סוג של החלטה.

דרושה הקפדה 
מסיבות אלו ואחרות אין תעודת ביטוח. איש לא 
יאמר לכם שהחלטתכם היא ההחלטה הטובה 
ביותר. אפשר לדעת זאת רק לאחר מעשה. אבל 
הקפדה על כמה דברים יכולה לשפר את התהליך:

רציונליות - זהו סוג של חשיבה שמסייעת . 1
לאדם להשיג את מטרותיו בדרך הטובה 
ביותר. אדם הגיוני הוא מי שפועל לפי השכל 
- יודע מה טוב לו ומסוגל לקבל את ההחלטות 
הנכונות שיובילו אותו להשיג את מה שטוב לו. 

זיהוי הקריטריונים להחלטה – עליכם לשאול . 2
שאלות כדי לדעת מה מתאים לכם. נניח 
שברצונכם לקנות מחשב טאבלט. אתם יכולים 
לבחור את הטאבלט המתאים לכם ביותר על 
פי קריטריונים של מחיר, גודל מסך, חדות, 

משקל, מערכת הפעלה, יצרן, ועוד.

כל . 3 בזיהוי  די  לא   – הקריטריונים  דירוג 
הקריטריונים לבחירת החלופה המתאימה, 
צריך גם לתת לכל קריטריון את המשקל 
הראוי לו. למשל, חדות המסך יכולה להיות 

חשובה יותר מהמשקל.
צמצום חלופות – כאשר לפניכם הרבה מאוד . 4

חלופות, נסו לעשות סינון ראשוני ולצמצם את 
מספרן, כך שיהיה עליכם לבחון לעומק רק את 
החלופות הרלוונטיות. תוכלו לעשות סינון כזה 
בהגדרת קריטריונים של סף. למשל, לא תבחרו 
 במחשב טאבלט שעולה יותר מ-3000 ₪. 

זהו קריטריון סף.
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תראו שאני לובש רק 
חליפות אפורות או 
כחולות. אני מנסה 

לצמצם החלטות. איני 
רוצה להחליט בנוגע 

ללבוש או לאוכל. 
עליי לקבל כבר יותר 

מדי החלטות אחרות.  
ברק אובמה
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 הכסף - 
אמצעי תשלום

השימוש בכסף מחליף את סחר החליפין, שיטה 
שמתבססת על החלפת סחורות ושירותים. אנו 
משתמשים בכסף לתשלום על קניות ושירותים. 

עובד מקבל כסף "משכורת" עבור שעות העבודה 
שלו – הכנסות - ומשלם בכסף עבור הצרכים שלו 
- הוצאות. לפעמים מעבירים כסף לא במטבע 
ולא בשטר אלא בקנייה מקוונת באינטרנט. 

בגבולותיה  הכסף  את  מגדירה  מדינה  כל 
ומחליטה מהו המטבע החוקי שלה. בארצות 
הברית זה הדולר, במדינות אירופה זה האירו, 
בישראל זה השקל. המדינה מגדירה גם את 
חוקי הסחר, כלומר מי רשאי להדפיס כסף )בנק 
ישראל(  ומיהם האישים שיופיעו על השטרות 

ועל המטבעות. 

נסו לבדוק אם אתם מכירים את כל הדמויות 
המופיעות על השטרות של עשרים, חמישים, 

מאה ומאתיים ש"ח.

כסף הוא ערך המייצג כוח קנייה והון. כוחו 
של הכסף נובע מהערך שאנשים מעניקים לו 
ולא מהשווי הפיזי שלו. לכסף אין ערך ממשי 
ושימוש כשלעצמו. ערכו בא לו מכך שאפשר 
לקבל מוצרים או שירותים מסוימים תמורתו. 
הכסף משמש גם אמצעי מדידה - באמצעות 
הכסף אפשר למדוד ולהשוות ערכים של מוצרים 

ושירותים בארץ ומחוץ לארץ. 

 כללים 
לשימוש נכון 

בכרטיס אשראי
לעולם אין לשמור את הקוד האישי בסמוך . 1

לכרטיס.
במקרה של אבדה או גנבה יש להודיע על כך . 2

מיד לחברת האשראי.
רצוי לעקוב ולבדוק את רשימת החיובים . 3

באופן שוטף, ואם יש חיוב לא ברור או טעות-
לברר עם חברת האשראי בהקדם.

הבנק  

הבנק הוא מוסד פיננסי העוסק בטיפול ובתיווך 
של כסף. בבנק אפשר להפקיד כסף ולקבל 
אשראי )הלוואות(. מקור השם בנק בצרפתית 
banque; באיטלקית banco – שולחן או ספסל 

להחלפת כספים.

כיוון  בכלכלה,  חשוב  תפקיד  ממלא  הבנק 
שהוא מתווך בין אלה שיש להם כסף שאינו 
דרוש להם באופן מידי ובין אלה שזקוקים 
הבנק  של  הרווחים  למטרותיהם.  לכסף 
מגיעים מהריבית שהוא גובה תמורת הכסף 
שהוא מלווה ללקוחות ומהעמלות שהלקוחות 
משלמים תמורת השירותים שהבנק מספק להם.

אנשים נוהגים להפקיד את הכסף שלהם בבנק 
ולא שומרים אותו בבית, כי כסף מזומן עלול ללכת 
לאיבוד, להיגנב, להישכח או לפתות את בעליו 
להוצאות לא מתוכננות. יתר על כן, כאשר מפקידים 
בבנק כסף לחיסכון אפשר לשמור על ערכו.

מאמצעי התשלום.  אחד  הוא  מזומן  כסף 
אמצעים אחרים הם כרטיס אשראי, צ'ק, העברה 
בנקאית, תשלום דיגיטלי באינטרנט, ועוד. אמנם 
כסף מזומן הוא אמצעי נוח ומידי לתשלום, אך 
כאשר רוצים לשלם סכומים גדולים בכמה 
מועדים או כאשר רוצים לדחות תשלום - מסובך 

לשלם בכסף מזומן. 

נייר שבה הקונה  צ'ק )המחאה( הוא פיסת 
מתחייב לשלם למוכר סכום כסף מסוים בתאריך 
מסוים. לא כל המוכרים מוכנים לקבל המחאות. 

כרטיס אשראי הוא אמצעי התשלום השכיח 
והנוח ביותר. זהו כרטיס חיוב המשמש אמצעי 
תשלום חלופי למזומנים. בדרך כלל מחייבים את 
הלקוח עבור הִעסקה במועד מאוחר מהיום שבו 
נעשתה. כרטיס אשראי מונפק עם פס מגנטי 
המכיל את נתוני הזיהוי של בעל הכרטיס )חשבון 

בנק, סיסמה(.

היתרונות של כרטיס אשראי: בראש ובראשונה 
הנוחות שבתשלום – אין צורך לשאת מזומן.

התשלומים נדחים למועד ידוע מראש, והקונה 
מקבל דיווח על כל קניותיו. הוא גם יכול לדחות 
תשלומים או לפרוס אותם לכמה מועדים. הוא 

גם נהנה ממבצעי הנחות וממתנות.

החסרונות הם בעיקר פסיכולוגיים – יש אנשים 
שמאבדים שליטה על ההוצאות ומופתעים 
לראותן ביום התשלום. יש שמתפתים להשתמש 

באשראי ולחרוג ממסגרת התקציב. 

השירותים המוצעים ללקוחות הבנק: ניהול 
יום-יומי  לניהול  )עו"ש(  ושב'  'עובר  חשבון 
שירותי  וההכנסות,  ההוצאות  של  שוטף 
הפקדת כסף לחסכונות ולהשקעות, שירותי 
ללקוחותיו  מספק  הבנק  ועוד.  אשראי, 
אשראי. וכרטיסי  צ'קים   - תשלום  אמצעי 

תמורת השירותים שלו הבנק גובה עמלות.

לכל מדינה יש בנק מרכזי, בישראל – בנק ישראל 
הוא בנק ציבורי מיוחד הקיים מכוח חוק. תפקידו 
לפקח על כל הבנקים המסחריים ולנהל את 
המדיניות המוניטרית במשק. תפקידו לשלוט על 
כמות הכסף שבידי הציבור, להדפיס כסף, להלוות 
כסף לבנקים המסחריים ולקבוע את הריבית.

הכל על הכסף 
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 ערך הזמן 
לכסף יש מחיר. משלמים עליו ריבית. 

נניח שהשתתפתם בתחרות נושאת פרסים 
וזכיתם ב-100 ש"ח. תוכלו לקבל אותם עכשיו 
או בעוד שנה. מה תעדיפו?  ברור שתרצו לקבל 
את הכסף מיד ובמזומן. כך אתם יכולים להחליט 
אם לקנות דבר מה בכסף או אולי לשמור אותו 
לעצמכם ולהשתמש כשתרצו, אפילו בעוד שנה. 
אנשים הגיוניים יסכימו לדחות את קבלת הכסף 
לעוד שנה רק אם יפצו אותם על כך, כלומר ייתנו 
להם סכום גבוה יותר בתמורה לוויתור על קבלה 
מידית של הכסף. נניח שתקבלו בעוד שנה 105 
ש"ח במקום 100 היום. הפיצוי הזה, אותם 5 

שקלים, נקרא ריבית. 

ריבית היא מונח חשוב בכלכלה. זהו סכום הכסף 
הנוסף שמשלם מי שלוקח את הכסף היום - 
"הלווה" - ומתכוון להחזירו אחר כך לבעליו - 
"המלווה" - תמורת הזכות שנתן לו להשתמש 
בסכום הכסף המסוים - "הקרן" - לתקופה 
מוגדרת מראש שבסיומה הלווה משלם למלווה 

את הריבית נוסף על החזר הקרן.
לכן אפשר לומר שהריבית היא מחיר הכסף.

"לתת לכסף 
לעבוד בשבילך" - 

זמן שווה כסף
רוב האנשים יודעים שכדי לחסוך ולהתעשר 
צריך להרוויח הרבה ולהוציא מעט. אבל זה רק 
חלק מהעניין. רוב האנשים אינם ערים למשמעות 
האדירה שיש לריבית לאורך זמן, כלומר לכל שנת 
חיסכון ולכל אחוז בריבית השנתית על החיסכון.

נמחיש את חשיבות הזמן וגובה הריבית על סכום 
החיסכון:

תומר ואלון סיימו שניהם את לימודיהם בגיל 
25 והתחילו לעבוד. אלון מחליט להפריש 500 
₪ כל חודש לחיסכון. בגיל 35, לאחר שהתחתן 
ונולדו לו שני ילדים, אלון מחליט להפסיק 
להפריש לתכנית החיסכון, שכן גובה ההוצאות 
של המשפחה לא מאפשר לו להמשיך לחסוך. 
תומר, לעומת זאת, מחליט לנצל את הכסף הפנוי 
לקניות ולטיולים ולחיות את הרגע. הוא לא חוסך 
אפילו אגורה אחת. לאחר שהתחתן ונולדו לו 
שני ילדים, תומר מחליט לקבל עליו אחריות 
ולהתחיל להפריש 500 ₪ לחיסכון בכל חודש 
עד גיל 67. נניח ששניהם בחרו באותו אפיק 
השקעה: קרן נאמנות שעוקבת אחרי מדד ת"א 

25 ומניבה תשואה ממוצעת של 7% בשנה. 

למי מהם יצטבר יותר כסף כאשר יגיעו לגיל 
פנסיה ויפרשו?

אלון הפריש במשך 10 שנים והפסיק. הוא חסך 
פחות שנים מתומר, אבל בסופו של דבר הצליח 
לחסוך סכום כסף גבוה יותר. בגיל 67, עומד 

לרשות תומר סכום של 690 אלף  ₪. 

לכסף אין מחיר קבוע. המחיר תלוי בגורמים 
רבים שעלינו להעריך, ומרביתם אינם תלויים 
בנו. בפשטות אפשר לומר כי ככל שנמסור סכום 
כסף גדול יותר לתקופה ארוכה יותר עם תחזית 
לעליית מחירים בעתיד - נדרוש פיצוי גבוה יותר, 

כלומר ריבית גבוהה יותר. 

הריבית תלויה בגורמים אלו:
שלא 	  החלטתכם  עצם   - שימוש  אבדן 

להשתמש בכסף אלא להעבירו לגורם אחר. 
ציפיות לאינפלציה – יש צורך לפצות אתכם 	 

על ירידת כוח הקנייה בתום התקופה, כי סביר 
שכעבור שנה יעלו המחירים, ואותם 100 
שקלים לא יאפשרו לכם לקנות את הדברים 

שיכולתם לקנות היום.
סיכון - מכל סיבה שאינה תלויה בכם יש 	 

אפשרות שסכום הכסף לא יוחזר לכם או 
שהחזרתו תידחה. 

החיסכון של אלון צמח ל-760 אלף ₪. אף על 
פי שתומר הפריש כספים במשך 32 שנה ואלון 
עשה זאת רק במשך 10 שנים - אלון יקבל סכום 

גבוה יותר בפרישה. למה? 
הסיבה לכך היא שאלון החל לחסוך מוקדם יותר, 
ולכן הכסף "עבד" בשבילו יותר שנים. כלומר, 
הכסף שאלון חסך המשיך לצבור ריבית במשך 

יותר שנים. 

וזאת הכוונה במשפט תן לכסף לעבוד בשבילך.

נדגים את חשיבות גובה הריבית:
אילו היו אלון ותומר מצליחים להשיג תשואה 
 7.5% כלומר  אחוז,  חצי  עוד  של   שנתית 
במקום 7% - במקרה הזה החיסכון של תומר היה 
מסתכם ב- 755 אלף ש"ח והחיסכון של אלון 
היה גדל ל-890 אלף ₪. ראו איזה קסם - הבדל 
קטן של חצי אחוז ריבית שנתית עשוי להסתכם 
בתוספת גדולה של עשרות ואף מאות אלפי 
שקלים. ההבדל הקטן שמשפיע בגדול וגורר 

פערים כאלה נוצר מאפקט הריבית דריבית. 

בריבית דריבית הריבית שנצברת מצטרפת 
לסכום החיסכון הראשוני, ובכל תקופת חישוב 
)שנה בדרך כלל( במהלך תקופת החיסכון צוברים 
ריבית גם על הסכום שהופקד )הקרן( וגם על 
הריבית שנצברה, כך שמקבלים תוספת גדולה 

יותר לאורך זמן.

מחקר של חוקר מאוניברסיטת ברקלי מצא 
שאנשים שהסבירו להם מהו אפקט ריבית 

דריבית חסכו 40% יותר לפנסיה.

 כסף לא צומח
על העצים
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הכוח החזק 
ביותר ביקום 
הוא הריבית 

 דריבית.                                                                                                                                         
 אלברט איינשטיין
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 קונים כי 
 צריכים ולא 

כי יש מבצעים
אתם רואים ושומעים פרסומות המציעות לכם 

"מבצעים שלא יחזרו על עצמם". 
נכון שהמבצעים המוצעים בהחלט מפתים - זה 
תפקידם - אך לעתים קרובות הם אינם מציגים 
את התמונה כולה והם גורמים לכם לחרוג 

ממסגרת התקציב שלכם.
יכולתם  כמיטב  עושים  תמיד  המפרסמים 
להבליט את הצדדים היותר אטרקטיביים של 
המבצע, ובה בעת דואגים להצניע את התנאים 

ואת ההסתייגויות הנלווים.

בוודאי נתקלתם במודעה מסוג זה: מבצע שלא 
יחזור - עד 50% הנחה*.

כמובן, הכיתוב בגוף המודעה מופיע באותיות 
קידוש לבנה כדי למשוך את תשומת לבכם. 
אבל תפקידכם כצרכנים נבונים לשים לב דווקא 
לדברים שהמפרסם מעוניין להצניע. למשל, 
השימוש במילה עד רומז כי ייתכן שהרבה מאוד 
פריטים אינם זוכים להנחה של 50% או להנחה 
כלשהי. והכוכבית הקטנה ליד המילה הנחה 
תפקידה בדרך כלל להפנות אתכם לאותיות 
הקטנות שבתחתית המודעה. האותיות הקטנות 
והחשובות מלמדות שיש התניות והסתייגויות 
למבצע. למשל: ההנחה ניתנת לכל הפריטים 

שמשתתפים במבצע עד גמר המלאי; ההנחה 
ניתנת רק על הפריט השני, הזול מבניהם; ההנחה 
כפופה לקנייה מעל 150 שקלים; לא תקפה בימי 

שישי; כפופה לתקנון ולפרטים במקום.
מופיעים  וההסתייגויות  שהתנאים  הסיבה 
באותיות קטנות אינה בהכרח חוסר מקום. הסיבה 
היא אחרת: המפרסם יודע שקריאת האותיות 
הקטנות דורשת זמן ומאמץ, ומטבע הדברים 

רוב האנשים אינם מקדישים לכך תשומת לב.

מקרה דומה: בנק או גוף פיננסי מפרסם מודעה 
מסוג הדובדבן שבקצפת - תכנית החיסכון 
הטובה ביותר עם ריבית של 3%. לאחר ששמתם 

לב למודעה עליכם לשאול את עצמכם

סוף קנייה
במחשבה תחילה

מהם התנאים לחיסכון. למשל, לכמה זמן אתם 
נדרשים לסגור את הכסף. ועוד שאלות:

מה הכוונה בביטוי הטובה ביותר? האם הכוונה 	 
לגובה הריבית? ואם כן, האם תכנית החיסכון  
באמת מציעה את הריבית הגבוהה ביותר, 
כלומר באיזה אופן ועם אילו גופים פיננסיים 

נעשתה ההשוואה? 
איך מחשבים את הריבית? על בסיס חודשי 	 

או שנתי?
מהם דמי הניהול? מהו גובה המס על הרווחים 	 

שתניב תכנית החיסכון?
האם סכום החיסכון מוצמד למדד כלשהו, 	 

למשל למדד המחירים לצרכן?  
מהו הסכום המינימלי להפקדה?	 

יימצאו  השאלות  שלמקצת  להניח  סביר 
תשובות באותיות הקטנות. לאחר שתבררו את 
כל הפרטים, ייתכן שתגיעו למסקנה שתכנית 
החיסכון המוצעת אינה כה אטרקטיבית כמו 
שהיא נראית במבט ראשון או לחלופין אינה 
התכנית מתאימה ביותר לצורכי החיסכון שלכם. 
מכל מקום, לאחר שתבדקו את הפרטים הקטנים 

תדעו מה להחליט.

כשקונים מוצר, המחיר הוא רק שיקול אחד, 
ולכן אל תסתפקו בהשוואת מחירים. 

בדקו מהי התמורה הכוללת.

לא לקנותלקנות
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לאכןשאלה

 אני כבר "נעול" על דגם מסוים, אני בודק איפה החנות הקרובה ביותר שבה . 1
אני יכול לקנות אותו. 

 אני כבר "נעול" על דגם מסוים, אני בודק באינטרנט איפה החנות הזולה . 2
ביותר שבה אני יכול לקנות אותו.  

 אני הולך לחנות הקרובה לביתי, בודק כמה דגמים וקונה את הדגם שהמוכר . 3
ממליץ לי עליו יותר מכל הדגמים. 

 אני הולך לחנות הקרובה לביתי ובודק כמה דגמים. לאחר מכן אני בודק . 4
באינטרנט איפה אפשר לקנות אותם במחיר הזול ביותר. 

אני בודק כמה דגמים בכמה חנויות וקונה את הדגם שהכי מוצא כן בעיניי. . 5

 אני בודק כמה דגמים בכמה חנויות וקונה את הדגם שהכי מוצא כן בעיניי . 6
ומתאים לתקציב שקבעתי.

 אני בודק כמה דגמים בכמה חנויות וקונה את הדגם שהכי מוצא כן בעיניי. 7
  ומתאים לתקציב שקבעתי. בין לבין אני מנסה להצליב מידע שקיבלתי 

 מהחנויות, מתייעץ עם מביני עניין ובודק באינטרנט אם יש חוות דעת על 
הדגמים שמצאו חן בעיניי. 

 כמו 7. בנוסף אני גם לא שוכח לבדוק את תנאי האחריות על האופניים . 8
ואיפה מטפלים באופניים אחרי הקנייה.

אם ענית כן לאחת משאלות 1, 2 או 3 - ייתכן שהחלטת החלטה קצת פזיזה.
אם ענית לא לשאלות 2,1 ו-3  וענית כן לשאלה 5,4 או 6 - יש לך מודעות צרכנית מסוימת, אך ייתכן 

שלא עשית את העסקה הטובה ביותר.
אם ענית לא לשאלות 6-1 וענית כן לשאלות 7 ו-8 - כל הכבוד! יש לך מודעות צרכנית טובה.

להיות צרכן נבון דורש זמן ומאמץ. כמובן, סקר שוק מעמיק לא נדרש לקנייה חד-פעמית של מסטיק, 
אולם ככל שסכום ההוצאה גבוה יותר - בין אם מדובר בהוצאה חד-פעמית או בהוצאה שחוזרת 
על עצמה כמו קניות שבועיות בסופרמרקט - כך חשוב ואף הכרחי לעשות סקר שוק מושכל, ואז 
תשיגו חיסכון ניכר. המאמץ משתלם, משום שהוא מאפשר לכם לקנות את מה שאתם צריכים 

במחיר שייתן לכם את התועלת המקסימלית.

נניח שהחלטתם לקנות אופניים חדשים ואינכם מומחים לאופניים. השאלון שלהלן יבחן עד כמה 
אתם צרכנים נבונים. במילוי השאלון עליכם לענות על השאלות לפי סדרן בלי לחזור לאחור.

לסיכום, עליכם להכין שיעורי בית וללמוד על 
המוצר שברצונכם לקנות. בראש ובראשונה 
עד כמה אתם  עליכם לשאול את עצמכם 
זקוקים למוצר שאתם רוצים לקנות ואם באמת 
תשתמשו בו, או אולי זו רק התלהבות רגעית. 
לאחר מכן כדאי לכם לקבוע לעצמכם את 
מסגרת התקציב ולדעת מהם הפרמטרים שכדאי 
לכם לבחון לפני הקנייה. בדוגמה של האופניים 

השיקולים עשויים להיות: 
אופני כביש או אופני שטח	 
מותג ידוע	 
משקל	 
נוחות 	 
חנות בקרבת מקום המגורים עם מרכז שירות 	 

אל תשללו קבלת המלצות של חברים וקריאת 
אמינים  בפורומים  מקצועיות  דעת  חוות 
באינטרנט, שהרי גם ניסיון וטעויות של אחרים 
שוות כסף. ובקנייה אל תתביישו להתמקח על 
המחיר. הדבר נכון במיוחד ברגע שהמוכר מבין 
שאתם רציניים. תהיו מופתעים לגלות שלעתים 
קרובות אפשר להשיג הנחה לא מבוטלת או 

לקבל צ'ופר כלשהו שלא חשבתם עליו. נסו!

דעו מה זכויותיכם 
כצרכנים

בבואכם לסגור עסקה ולשלם על המוצר לעתים 
קרובות אתם להוטים לצאת מהחנות במהירות 
האפשרית, לאחר שביליתם בה לא מעט זמן. 
זכרו שהחיפזון מהשטן וטעויות עלולות לעלות 
ביוקר. חשוב שתדעו מהן זכויותיכם ותקפידו 

על כל אלה: 
להעלות על הכתב את מה שהוסכם )"תיאור 	 

הזמנה"(. הדבר חשוב במיוחד כדי לתעד את 
מה שהמוכר הבטיח בעל פה.

לקבל תיאור מדויק של המוצר )"מפרט טכני"(.	 
להיזהר מלחתום על חוזים מחייבים לטווח 	 

ארוך. למשל, ברכישת חבילה לטלפון הסלולורי 
אל תחתמו בלי להבין היטב את התנאים 
בחוזה. ייתכן שתצטרכו עזרה של הורה או 
מבוגר, גם אם אתם קונים את המוצר מכספכם.

לרשום את מועד ההספקה ואת תנאי ההספקה, 	 
במקום. המוצר  את  מקבלים  אינכם  אם 

לקבל תעודת אחריות ולבדוק מה היא מכסה 	 
בדיוק.

לבדוק את מדיניות ההחזרים במקרה של חרטה.	 

מומלץ להימנע מרכישות טלפוניות, מאחר 
שעסקאות בטלפון אינן משאירות תיעוד בכתב.

אפשר  טלפונית  עסקה  שעשיתם  במקרה 
להקליט את השיחה או לקבל את ההסכם במייל.

חשוב שתדעו כי יש אוסף של חוקים וזכויות 
העומדים לזכות הצרכן. החשוב שבהם הוא החוק 
להגנת הצרכן, המגן עליכם בכל הנוגע למתן 
מידע על המוצר, להצגת המחיר, למניעת ניצול 
לרעה מצד בעל עסק, לכללי הפרסומת )במיוחד 
במוצרים לילדים( ועוד. הקפדה על כללי זהירות 
בסיסיים תמנע מכם ליפול בפח ולצאת פריירים. 

כאשר משהו לא ברור או חשוד, העדיפו להתייעץ 
עם ההורים או אדם אחר שאתם סומכים עליו, 
גם אם המשמעות היא לא לקנות באותו הרגע. 

זכרו שעדיף לדחות מלטעות. 
על טעויות משלמים.

המועצה הישראלית לצרכנות שומרת על הזכויות 
של הצרכן ונותנת לו סיוע כאשר נגרם לו עוול. 
למועצה יש אתר אינטרנט המספק מידע רב.  
אפשר להגיש תלונה נגד עסק שהפר את זכויותיכם.
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הוצאותהכנסות

150 ₪בילויי סופשבוע200 ₪כסף מעבודה 

100 ₪מתנה לחברים  150 ₪דמי כיס 

150 ₪ משחק בפלייסטשיין150 ₪מתנת יום הולדת 

50 ₪השתתפות בחשבון הסלולרי 

50 ₪עודף 

500 ₪סה"כ הוצאות 500 ₪סה"כ הכנסות 

מקבלים אחריות 
על הכסף שלנו

תקציב הוא כלי ניהולי שמטרתו תכנון הוצאות 
והכנסות. בתקציב אתם קובעים סכומים מוגדרים 
מראש לשימוש מתוך סך המשאבים העומדים 
לרשותכם. בדרך כלל כשמדברים על תקציב 
חושבים על ממשלה, אבל  חשוב לדעת שהמונח 
תקציב נוגע גם לפרויקטים בחברות, למשפחה 

וגם לבן אדם אחד.

לדוגמה: תקציב אישי של נער כולל את דמי 
הכיס שקיבל ואת ההכנסות שלו מעבודה. מתוך 
סך הכסף שיש ברשותו הוא מחליט להקצות 
סכום כסף כלשהו עבור ההוצאות שלו. זה יכול 
להיות לארוחה בקניון, לנעלי ספורט או אולי 

להחזיר כסף שלווה מחבר.

המטרה של תקציב היא בראש ובראשונה תכנון 
נכון שעוזר לעמוד בתכניות ולשלוט בהוצאות. 
עליכם לפעול בהתאם לסכום העומד לרשותכם 
או שאתם אמורים לקבל. אם סך כל ההכנסות 
שוות או גבוהות מסך ההוצאות - התקציב מאוזן 
ואפילו יש עודף. במצב הפוך - שבו יש יותר 
הוצאות מהכנסות - המצב הוא גירעון. אם תנהלו 
תקציב מסודר ותשלטו בהוצאות שלכם, תוכלו 
לממש באופן אחראי את תכניותיכם ולהישאר 

מאוזנים ואפילו תחסכו כסף. אם תקנו בלי הכרה 
ולא תיצמדו לתקציב ולתכנית מסודרת, לא 
תוכלו להבטיח שיהיה לכם די כסף כשתזדקקו 
לו, וגרוע מכך - תיקלעו למצב של חובות כספיים.

ממוצע  תקציב  מדגימה  שלמטה   הטבלה 
של נער. נסו גם אתם לבנות דף תקציב.

בשלב הראשון רשמו את כל הכספים שברשותכם 
או שאתם עתידים לקבל, כגון כסף מעבודה, דמי 
כיס קבועים או מתנות מסבא וסבתא. אחר כך 
רשמו במשך חודש כמה כסף הוצאתם על בילויי 

סופשבוע, מתנות לחברים או לעצמכם ועוד.

אם תגלו שיש לכם הרבה יותר הוצאות מסכום 
הכסף שצברתם, תצטרכו לערוך סדר עדיפויות 

ולנסות להימנע מהוצאות שאינן הכרחיות. 
אם התנהלתם בתבונה ובאחריות, סביר שאפילו 
יישאר לכם עודף, וכדאי לכם לחסוך אותו בחכמה 

כדי להגשים חלומות גדולים יותר בעתיד, 

חשוב לזכור שכדי לשמור על איזון אתם צריכים 
לנסות להכניס יותר כסף, כלומר לעבוד יותר 
שעות, או לחלופין לוותר על חלק מההוצאות 
שלכם. זה לא נעים, אבל זה הכרחי, שאם לא כן

החובות שלכם רק יטפחו עם הזמן.

מונחים שכדאי להכיר
הוצאות קבועות - הוצאות שסכומן קבוע, 
למשל תשלום לחדר כושר, חבילת סלולר. 

הוצאות משתנות - הוצאות שסכומן 
משתנה, למשל כסף לבילויים, לבגדים ולקניות.
להפחית הוצאות משתנות קל הרבה יותר 

מלהפחית הוצאות קבועות.

הוצאות חד-פעמיות ולא מתוכננות - 
למשל הוצאות טיול גדול או תיקון מכשיר 

שהתקלקל.
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תהליך קבלת החלטות
פעלו לפי הראש ולא לפי הרגש. היו רציונליים. 	 

החליטו החלטות על פי שיקולים של עלות-
תועלת ועל פי ערכים של יושר וצדק. 

אל תחליטו החלטה לגבי דבר שאינכם מבינים 	 
בו. התייעצו!

החלטה חפוזה עלולה להתברר כהימור מסוכן, 	 
במיוחד בתחום הכספים.

צרכנות נבונה
הגדירו לעצמכם את ההבחנה בין רצונות לצרכים.	 
לפני קנייה חשובה ערכו סקר שוק והשוו 	 

מחירים.
זכרו להשוות תפוחים לתפוחים. 	 
אל תסתכלו רק על המחיר אלא גם על מה 	 

שאתם מקבלים בתמורה הכוללת.
החיים 	  מפתים.  פרסום  ממבצעי  היזהרו 

מלמדים שאין ארוחות חינם. 

חשיבות החיסכון
התרגלו לחסוך מגיל צעיר. ככל שמתחילים 	 

לחסוך מגיל צעיר יותר, כך יצמח הכסף מהר 
יותר )בזכות אפקט הריבית דריבית(. 

כשאתם חוסכים כסף, היו ערים למשוואת 	 
סיכון-סיכוי. ככל שיש פוטנציאל לרווח גדול 

יותר, כך גם גדל הסיכוי להפסיד כסף.
כשאתם משווים תכניות חיסכון והשקעות 	 

הבחינו בין תשואה )ריבית( ברוטו לתשואה 
)ריבית( נטו. התשואה נטו היא החשובה, כיוון 
שזה מה שיישאר לכם תכלס ביד לאחר ניכוי 

מסים ועמלות. 

שליטה בהוצאות
קבעו לעצמכם תקציב. קבעו תקציב חודשי 	 

לבזבוזים, תקציב לטיול בחו"ל וכדומה. זה 
ולהימנע  בהוצאות  לשלוט  לכם  יאפשר 

מהפתעות לא נעימות.
השתמשו בזהירות בכרטיס האשראי שלכם. 	 

קל לגהץ, אבל לפעמים שוכחים ששימוש 
בכרטיס אשראי הוא כמו הלוואה. את החשבון 
משלמים בסוף החודש. הדבר נכון במיוחד 

לגבי קנייה בתשלומים. 
שמרו על פרטיותכם. אל תמסרו פרטי חשבון 	 

בנק או פרטי כרטיס אשראי לכל דכפין, גם 
אם מי שמתקשר אליכם אומר שהוא פקיד 

הבנק שלכם ואתם אינכם מכירים אותו.

התנהגות בעולם הפיננסי
התנהגות בעולם הכלכלי היא כמו נהיגה על

הכביש. 
יש מסגרת של כללים ועקרונות כלכליים 	 

שבתוכה אתם פועלים, ואלה הם התמרורים. 
אי אפשר לנהוג בעולם הפיננסי בלי להכיר 

אותם. 
לכל אחד יש העדפות אישיות שהוא מנסה 	 

להגשים, ואלה הם יעדי הנסיעה האישיים שלו. 
כל אחד מנסה להשיג את יעדיו כך שיפיק 	 

מקסימום תועלת במינימום עלות. אלה הם 
אמצעי התחבורה ותכנות הניווט למיניהן.  

כלכלה קלה - טיפים 
להתנהלות נבונה 

תקציב הוא לא רק פעולה טכנית, אלא גם התנהלות אחראית ביום-יום. 
בהתנהלות אחראית תוכלו להגשים מטרות גדולות יותר בעתיד, אפילו 

אם תצטרכו לוותר לפעמים על הוצאות קטנות וגם כאלה שבכלל אינכם 
צריכים, כלומר הוצאות "מתחשק לי", אפילו אם ממש מתחשק לכם.

נכתב ע"י: רונן פשה וגבי סטרובינסקי – הכלכלן הצעיר
נערך ע"י: דורון שלפר מנהל דיסקונט השכלה פיננסית


