












רובנו מתפתים לקנות בתשלומים על מנת להקטין את סך ההוצאה 
החודשית, אך בסופו של דבר מגדילים את ההוצאה העתידית על 

רכישות שכבר לגמרי שכחנו מהן. 

לא פורסים לתשלומים את הקניות שלנו בסופרמרקט!

אנחנו קונים מוצרי מזון ומכולת בסכום דומה מדי חודש. חלוקה לתשלומים לא פותרת שום דבר. 
להיפך, היא יוצרת אצלנו אשליה שקנינו בסכום נמוך מדי ואנחנו נוטים לשכוח בחודשים הבאים את 

ההתחייבויות הקודמות, וכך נוצרת לה “גיבנת כלכלית“ בתשלומי ההוצאות החודשיות.

אם המוצר או השירות משמשים אותנו לתקופה ארוכה יש הגיון בפריסה לתשלומים

למשל – ביטוח רכב או מנוי למכון כושר. אם אנחנו משתמשים במוצר או בשירות מדי חודש – כמו מזון, 
ארנונה, חשמל, אין כול טעם לפרוס לתשלומים.

העדיפו רכישה במזומן תמורת הנחה

במקרים רבים ספקים ונותני שירותים יתנו לכם הנחה על תשלום במזומן. אם יש לכם את הכסף, העדיפו 
לשלם את הכול מראש.

שימו לב שתשלומים בקרדיט נושאים גם ריבית!

אם פורסים תשלום בכרטיס אשראי לתשלומים במסלול קרדיט, הרי שיש לקחת בחשבון שיש גם 
ריבית. אם לדוגמא קנינו ספה חדשה והמחיר שלה בחנות הוא 6,000 ש“ח אבל שילמנו בקרדיט, הרי 

שבסופו של דבר שילמנו עליה 6,600 ש“ח. 600 ש“ח רק עבור הריבית.

הימנעו מ“הפתעות“ של הוצאות חד פעמיות באלפי שקלים

המקור להוצאות הללו אמור להגיע מחיסכון או מכסף לשעת חירום, אבל לא מההכנסות השוטפות. 
מומלץ לשמור בצד רזרבה של כ-10%-5% מההכנסות השוטפות להוצאות בלתי מתוכננות.

וודאו שסך ההתחייבויות לתשלומים לא יעלה על 10% מסה“כ ההכנסות המשפחתיות

תשלומים הם למעשה הלוואה לכול דבר, וכול תשלום הוא החזר על חשבון ההלוואה. אם סך החזרי 
ההלוואות שלכם מההכנסה הפנויה יהיה גבוה מדי, לא יישאר לכם מספיק כסף להוצאות הקבועות 

האחרות ולהוצאות המשתנות.

לקנות בתשלומים,
כן או לא?
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כסף הוא אחד מנושאי המריבה השכיחים ביותר בין זוגות. חוסר 
הסכמה לגבי חלוקת המשאבים הכספיים בין ההווה והעתיד, יוצרים 
חיכוכים תכופים. האשמות הדדיות בנושאים כספיים הם מראה שכיח.

קבעו לכם דייט פיננסי קבוע פעם בחודש

מצאו זמן נוח ולא לחוץ שבו אתם לא באמצע מריבה על כסף, וכאשר הילדים לא בסביבה. הקדישו את 
המפגשים לליבון הגישות שלכם לכסף, ניהול התקציב חודשי, תכנון יעדים כלכליים לשנים הקרובות 

ולטווח הארוך.

החליטו על חלוקת תפקידים פיננסית

מי אחראי לשלם את החשבונות החודשיים, מי מטפל בחשבונות הבנק ומי מתייק את הניירת? האם 
אחד מכם אחראי על חשבונות ההשקעה, או האם אתם מקבלים החלטות כזוג? בכל צורה שלא תחלקו 
את המשימות הפיננסיות ביניכם, וודאו שכל אחד מבין מה השני עושה. באופן כזה, יהיו לכם הכישורים 

לנהל את כספכם במקרה ובן זוגכם לא יהיה מסוגל לכך.

הגדירו תקציב וסדרי עדיפויות ביחד

ללא תקציב, אתם עשויים לגלות שאחד מכם או שניכם מוציאים יותר מיכולתכם, ועוד יותר גרוע מכך – 
לא עפ“י סדרי העדיפויות שלכם. הגדרת תקציב והצמדות אליו תסייע לכם להשתמש בהכנסה שלכם 

בחוכמה, להבטיח את עתידכם, ולהימנע מאי הבנות ומריבות כיצד יש להוציא את הכסף.

תנו לעצמכם דמי כיס

אם חשובה לכם הרגשת העצמאות הכלכלית ואתם לא רוצים לדווח לבן הזוג על כל קנייה של זוג נעליים 
חדשות או גאדג’ט אלקטרוני, הגיעו להסכמה על סכום כסף אישי עבור כל אחד מכם מהתקציב החודשי.

שתפו ברגשות והמועקות שלכם לגבי הכסף

שתפו אחד את השני בתחושות שלכם לגבי כסף – האם קשה לכם לבקש העלאה במשכורת? להגיד לא 
לחבר שביקש הלוואה, לנהל מו“מ על רכישת דירה, לבקש הנחה, ועזרו אחד לשני בנקודות התורפה שלו.

אני ואת, אתה ואני
ו... הכסף
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ההחלטות הצרכניות של הילדים בעידן המודרני מושפעות בעיקר 
מפרסומות ומותגים, מחברים וממושאי הערצה כגון זמרים ולהקות, 
סלבריטאים ותוכניות טלוויזיה. כהורים, יש לנו תפקיד חשוב בחינוך 

הפיננסי שלהם.

אל תגידו "אין לי כסף"

במרבית המקרים זה פשוט לא נכון. הרי זה לא שבאמת אין כסף, אלא שאתם חושבים שמה שהילד מבקש 
לקנות לא מספיק חשוב בעיניכם. במקום זאת הסבירו לילד על כל העניין הזה שנקרא סדרי עדיפויות.

"כסף זה לא דבר שלילי"

פעמים רבות אנחנו מביאים את הקושי שלנו כמבוגרים בהתמודדות עם הכסף לעולם של הילדים. 
אבל אצל הילדים שלנו, במיוחד הצעירים, העניין מאוד מסקרן. נצלו סיטואציות יומיומיות ושוחחו עם 

הילדים על כסף. כאשר הם מביעים התעניינות הסבירו להם.

עזרו לילד להבין את ההבדל בין "רוצה" ל"צריך" ל"הלוואי שהיה לי"

דוגמא טובה יכולה להיות אוכל. כולנו חייבים לאכול כדי לשרוד, אבל לא חייבים לאכול מעדני חלב 

כדי לשרוד.

כסף זה לא רק הוצאות

הילדים נחשפים בעיקר לאופן בו אנחנו מוציאים כסף ופחות לצד של ההכנסות. אז לא חייבים להראות 
להם את התלוש, אבל אפשר לדבר איתם על איך בכלל אנחנו מרוויחים כסף - מעבודה, מנכסים, 

מתנות וכו’.

דמי כיס הם כלי נפלא לעודד ילדים לחסוך, לתכנן ולדחות סיפוקים

לילדים קטנים מומלץ לתת דמי כיס כל שבוע ביום קבוע, אפשר להתחיל כבר מכיתה א’, למשל 5 ₪. 
זו הזדמנות נהדרת לנהל שיחה על המטבעות ולעשות קצת תרגילי חשבון. עם המתבגרים כדאי לגבש 

ביחד מה דמי הכיס יכללו – ג’ינס ממותג, בילויים או מתנות לחברים.

לא נותנים הלוואות לילדים

חשוב מאוד לא לתת הלוואות על חשבון דמי הכיס. כך הילד ילמד לעמוד במסגרת התקציב. 
חשוב מאוד גם לא לקחת הלוואות מהילדים...

איך מדברים עם ילדים
על כסף?
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פערביצועתכנון                       הוצאות

הוצאות הבית
ותשתיות

משכנתא/שכ“ד

חשמל

גז

מים

ארנונה

ציוד וריהוט

אחזקת הבית ותיקונים

הוצאות 
שוטפות

מזון ומכולת

ביגוד והנעלה

נקיון וגינון

וועד בית

ילדים

מטפלת /מעון /גן

בית ספר

ציוד לביה"ס וכלי כתיבה

צהרון

חוגים

דמי כיס

צעצועים ומשחקים

שמרטף

תקשורת

טלפון קווי

טלפון סלולרי

אינטרנט

תחבורה

תחבורה ציבורית

כבישי אגרה

חנייה

דלק

טסט

אחזקת רכב ותיקונים

טיפוח
מספרה

קוסמטיקה

בריאות

קופ"ח

ביקורי רופאים

תרופות

הוצאות והכנסות
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פערביצועתכנון                        הוצאות

ביטוחים

ביטוח חיים

ביטוח בריאות פרטי

ביטוח משכנתא

ביטוח דירה

ביטוח רכב

בידור ופנאי

טלויזיה

סרטים והצגות

ספרים ועיתונים

טיולים ונופש

מסעדות ואוכל בחוץ

חוגים, ספורט וכושר

בנק ואשראי

החזרי הלוואות

ריביות

עמלות

חסכון
תוכניות חיסכון

קופת גמל ו/או פנסיה

שונות

בעלי חיים

מתנות ותרומות

סיגריות

פיס / לוטו

מזומן ללא מעקב

סה"כ הוצאות

פערביצועתכנוןהכנסות

משכורת 1

משכורת 2

הכנסות נוספות

סה"כ הכנסות

פערביצועתכנוןסיכום

הכנסות

הוצאות

פער
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