
 // 1 
שבוע

מודעות פיננסית

שבוע
מודעות פיננסית

המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים, ביוזמת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל



 // 2 
שבוע

מודעות פיננסית

כנסי לקוחות במערכת הבנקאית
ספטמבר 2016

כללי הזהב
להתנהלות פיננסית 

נכונה



 // 3 
שבוע

מודעות פיננסית

מי )אני ואתם(?

מה אנחנו עושים כאן?

למה זה חשוב?

במפגש היום...

הבהרה: אין במצגת משום המלצה או עצה לנקיטת פעולה מסוימת



 // 4 
שבוע

4מודעות פיננסית

מה היינו עושים לו רק היה לנו המון כסף...

YOU TUBE - ”מתוך ”קצרים *



 // 5 
שבוע

מודעות פיננסית

לכולנו אמונות חזקות מאד לגבי כסף, 

שלעתים איננו מודעים אליהן.

בואו נדבר רגע על כסף...

עד כמה אתם מודעים 
ליחס שלכם לכסף? ?



 // 6 
שבוע

מודעות פיננסית

בואו נדבר רגע על כסף...

אתם מאמינים כי חשוב להתנהל בזהירות מירבית עם הכסף, 

ולחסוך כמה שניתן לקראת העתיד הלא ידוע. קשה לפתות 

אתכם לקניה לא מתוכננת, גם עם מבצעים מעולים!

> 17-23
אתם מאמינים כי בהתנהלות עם הכסף נכון לאזן בין ”לחיות את 

הרגע” לבין לחשוב על העתיד. מנסים לבחון בזהירות כל הוצאה, 

אם כי נוטים לעתים להתפתות למבצעים/מכירות.

לתפיסתכם, הכסף הינו אמצעי להנאה, וקניות עושות לכם טוב 

- גם אם אתם לא תמיד צריכים את מה שרכשתם. מקפידים לא 

לפספס )כמעט( אף מבצע טוב שנקרא בדרככם...

> 10-16

> 24-30

// 6
שבוע

מודעות פיננסית



 // 7 
שבוע

//מודעות פיננסית 7
שבוע

מודעות פיננסית

כיצד נוצר היחס שלנו לכסף?

תרבות השפע והצריכההמשפחה



 // 8 
שבוע

 8 // מודעות פיננסית
שבוע

מודעות פיננסית

לאן זה מוביל אותנו?

* סקר כלכליסט 2015



 // 9 
שבוע

 9 // מודעות פיננסית
שבוע

מודעות פיננסית

לאן זה מוביל אותנו?

* סקר כלכליסט 2015



 // 10 
שבוע

מודעות פיננסית

ומה המחירים 
שאנו משלמים? 

< כניסה ל”מעגל קסמים”



 // 11 
שבוע

//מודעות פיננסית

”מעגל הקסמים”:מינוס-הלוואה-מינוס...

* סקר כלכליסט 2015
שבוע

מודעות פיננסית



 // 12 
שבוע

מודעות פיננסית

ומה המחירים 
שאנו משלמים? 

< כניסה ל”מעגל קסמים”

< מחירים פסיכולוגיים ורגשיים

< מתח במעגל המשפחתי

< קושי לתת מענה לבלתי צפוי



 // 13 
שבוע

מודעות פיננסית

אז מה עושים?

עוברים
מהתנהלות 

לניהול!

//13



 // 14 
שבוע

14//מודעות פיננסית

1. מודעות

2. התנהלות על-פי תקציב

3. ניהול ההוצאות

4. ניהול ההכנסות

5. התנהלות נכונה עם כרטיסי אשראי

6. שימוש נכון באשראי

7. ניהול החיסכון השוטף

8. היערכות לפנסיה מגיל צעיר

9. ניהול המשכנתא

10. חינוך פיננסי לילדים

כללי הזהב להתנהלות פיננסית נכונה:10

 // 14 
שבוע

מודעות פיננסית



 // 15 
שבוע

15//מודעות פיננסית

1. מודעות

2. התנהלות על-פי תקציב

3. ניהול ההוצאות

4. ניהול ההכנסות

5. התנהלות נכונה עם כרטיסי אשראי

6. שימוש נכון באשראי

7. ניהול החיסכון השוטף

8. היערכות לפנסיה מגיל צעיר

9. ניהול המשכנתא

10. חינוך פיננסי לילדים

כללי הזהב להתנהלות פיננסית נכונה:10

 // 15 
שבוע

מודעות פיננסית



 // 16 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          מודעות1

0094123בחשבון מס' 0094123בחשבון מס' 0094123

12,078-יתרת עו"ש בחובה של 12,078-יתרת עו"ש בחובה של 12,078-

להבין בדיוק את מצבנו

המטרה



 // 17 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          מודעות1

עד כמה אתם מודעים 
להתנהלות שלכם? ?

 // 17 

איך עושים את זה?

< מיפוי מדויק של המצב: הכנסות, הוצאות וההפרש ביניהן.

< דגשים לאיסוף המידע:

   חישוב שנתי, על בסיס ממוצע חודשי )לפחות 3 חודשים אחורה(

   הכנסות מכל המקורות; הוצאות/הכנסות חד פעמיות/שנתיות

< כיצד? זמן פנוי, מקום שקט, ללא ילדים, בני זוג - יחד



 // 18 
שבוע

מודעות פיננסית

להתנהל באיזון 
בעזרת תקציב 

כלל          התנהלות על-פי תקציב2

מודעות פיננסית

הוצאות הכנסות

המטרה



 // 19 
שבוע

מודעות פיננסית

< לא מוציאים יותר ממה שמכניסים!

< קובעים סדרי עדיפויות

< כוללים בתקציב: לפחות 5% לבלת”מים

< עוד כוללים בתקציב: בשלב ראשון - 10% לסגירת חובות;

  בשלב שני - 10% לחסכון

< הקפידו לבצע התאמות בתקציב ולהיערך לשינויים צפויים

טיפ

מנהלים מעקב שוטף ולאורך
זמן אחר ההתנהלות בפועל

כלל          התנהלות על-פי תקציב2

 // 19 

איך עושים את זה?



 // 20 
שבוע

20//מודעות פיננסית
שבוע

מודעות פיננסית

צמצום ההוצאות 

כלל          ניהול ההוצאות3

הוצאות

הכנסות

המטרה



 // 21 
שבוע

מודעות פיננסית

מתוך ”צחוק מהעבודה”

מי האשם האמיתי בכל הקניות המיותרות שלנו...?



 // 22 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          ניהול ההוצאות3

< מבחינים בין: חייב / צריך   |   רוצה

< בוחנים סעיפי הוצאה כבדים

< מבצעים סקר שוק ומתמקחים לפני רכישת מוצר/שירות

< מבצעים רכישות במכירות חיסול/סוף עונה

איך עושים את זה?



 // 23 
שבוע

מודעות פיננסית

בשורה התחתונה: הופכים לצרכנים נבונים!

כלל          ניהול ההוצאות3

< מודעות לפיתויים...

< כסף קטן יכול להצטבר לכסף גדול

< ביצוע פעולות בערוצים ישירים

איך עושים את זה? - המשך



 // 24 
שבוע

מודעות פיננסית

הגדלת ההכנסות 

כלל          ניהול ההכנסות4

//24
שבוע

מודעות פיננסית

הוצאות

הכנסות

המטרה



 // 25 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          ניהול ההכנסות4

מחפשים דרכים ליצירת מקורות הכנסה נוספים:

< במסגרת העבודה הנוכחית

< במקום עבודה נוסף / אחר

איך עושים את זה?

//25

מחפשים דרכים ליצירת מקורות הכנסה נוספים:

 // 25 



 // 26 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          התנהלות נכונה עם כרטיסי אשראי5

לשלוט היטב בהוצאות  

המטרה



 // 27 
שבוע

 27 // מודעות פיננסית
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          התנהלות נכונה עם כרטיסי אשראי5

<  כרטיס אשראי מתגלגל?

<  כרטיס דביט?

<  כרטיס למשיכת מזומנים?

מישהו יודע מה ההבדל בין 
כרטיס אשראי רגיל לבין... ?



 // 28 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          התנהלות נכונה עם כרטיסי אשראי5

< מעקב ובקרה אחר הוצאות בכרטיסים

< הוצאות שוטפות - רק בתשלום אחד!

איך עושים את זה?



 // 29 
שבוע

מודעות פיננסית

”תשלומים?”



 // 30 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          התנהלות נכונה עם כרטיסי אשראי5

לקנות היום על חשבון העתיד  - 

עלול להוביל לאיבוד שליטה!

חודש 1:

קניית מזון ב-3,000 ₪  

ופריסה ל-3 תשלומים

חודש 2:

קניית מזון ב-3,000 ₪  

ופריסה ל-3 תשלומים

חודש 3:

קניית מזון ב-3,000 ₪  

ופריסה ל-3 תשלומים

₪ 1,000₪ 1,000

₪ 1,000₪ 1,000

₪ 1,000

₪ 1,000

₪ 1,000₪ 2,000₪ 3,000



 // 31 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          התנהלות נכונה עם כרטיסי אשראי5

< רכישות גדולות / הוצאות שנתיות - ניתן בתשלומים

< קרדיט = הלוואה! 

< שימוש זהיר ב”כרטיס אשראי מתגלגל”

< ניצול הטבות

טיפ

ניתן לבחון שימוש 
בכרטיס דביט

איך עושים את זה? - המשך



 // 32 
שבוע

32//מודעות פיננסית

1. מודעות

2. התנהלות על-פי תקציב

3. ניהול ההוצאות

4. ניהול ההכנסות

5. התנהלות נכונה עם כרטיסי אשראי

6. שימוש נכון באשראי

7. ניהול החיסכון השוטף

8. היערכות לפנסיה מגיל צעיר

9. ניהול המשכנתא

10. חינוך פיננסי לילדים

כללי הזהב להתנהלות פיננסית נכונה:10

 // 32 
שבוע

מודעות פיננסית



 // 33 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          שימוש נכון באשראי6

המטרה

התנהלות אחראית ומושכלת
עם אשראי



 // 34 
שבוע

מודעות פיננסית

< משתמשים באשראי כמנוף להשגת מטרות חשובות ולמימון

  הוצאות גדולות וחד פעמיות )אם לא חסכנו מראש(

< לוקחים אשראי רק כחלק מתכנון התקציב

< כלל אצבע )עבור רוב המשפחות(: ההחזר החודשי של

  כל ההלוואות לא יעלה על כ- 30% מסך ההכנסה נטו

איך עושים את זה?

כלל          שימוש נכון באשראי6



 // 35 
שבוע

מודעות פיננסית

< עדיפה הלוואה אחת במקום מספר הלוואות קטנות

< משווים ריביות ומנהלים מו”מ לפני לקיחת ההלוואה

טיפ

ניתן וכדאי להיעזר בבנקאי 
לצורך בחינת צרכי האשראי

כלל          שימוש נכון באשראי6

איך עושים את זה? - המשך



 // 36 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          ניהול החיסכון השוטף7

להיות מוכנים לעתיד

המטרה



 // 37 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          ניהול החיסכון השוטף7

* גלובס, 5.6.2016

//37



 // 38 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          ניהול החיסכון השוטף7

< רציונאלית: חוסכים רק לאחר שחוזרים לאיזון כלכלי

< מעשית: כדאי לחסוך מראש לאירועים גדולים צפויים

< פסיכולוגית: משאירים עודף בתקציב לבלת”מים

< )גם כאן( כסף קטן מצטבר לסכום גדול...

איך עושים את זה?



 // 39 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          ניהול החיסכון השוטף7

< כשחוסכים - בתוך מסגרת התקציב

< בוחנים היטב את תנאי החיסכון

טיפ

מימון רמת חיים שהיא מעל הכנסתנו 
על-ידי חסכונות - לא באמת מסייע...

איך עושים את זה? - המשך



 // 40 
שבוע

מודעות פיננסית

להיות מוכנים לגיל הפרישה

המטרה

 // 40 

שבוע
מודעות פיננסית

כלל          היערכות לפנסיה מגיל צעיר8



 // 41 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          היערכות לפנסיה מגיל צעיר8

שבוע



 // 42 
שבוע

42מודעות פיננסית

מתוך ”החיים זה לא הכל”

אז כמה זה יוצא...?



 // 43 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          היערכות לפנסיה מגיל צעיר8

< מתחילים לחסוך לפנסיה בגיל צעיר ככל האפשר!

טיפ

כדי לקבל 1,000 ₪ פנסיה חודשית צריך 
לצבור כ- 200,000 ₪ בקרן הפנסיה

קיצבה צפוייהשכר מבוטח

₪ 5,000₪ 4,250

₪ 2,600

גיל התחלת צבירה

45₪ 5,000₪  1,390

₪ 5,000

25

35

איך עושים את זה?



 // 44 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          הערכות לפנסיה מגיל צעיר8

< בוחנים את החיסכון אחת לכמה שנים )יעדים ורמת סיכון(.

< מתאימים את מסלול הפנסיה לגיל - חשיפה לסיכון.

< מתאימים את המסלול הביטוחי לסטטוס המשפחתי הדינמי

< בודקים ומשווים עמלות ודמי ניהול!

איך עושים את זה? )המשך(



 // 45 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          הערכות לפנסיה מגיל צעיר8

< מוודאים ניצול כל הטבות המס

< מוודאים הפרשה מירבית לפנסיה

< מוודאים מתמידים עם החיסכון הפנסיוני

  ונמנעים מלהשתמש בכספי הפיצויים לפני הפרישה!

טיפ

בצעו שינויים במוצרי החיסכון הפנסיוני 
- רק לאחר התייעצות עם יועץ מוסמך!

איך עושים את זה? )המשך(



 // 46 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          ניהול המשכנתא9

לנהל בתבונה את אחת
ההחלטות המשמעותיות בחיים...ההחלטות המשמעותיות בחיים...

המטרה



 // 47 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          ניהול המשכנתא9

כדאי לדעת!

< תרבות המגורים בישראל יוצרת לחץ גדול לרכישת דירה:

   לא רוצים לגור בשכירות - ”לזרוק כסף”

   השפעת ההורים והסביבה

< לפני רכישת דירה - חשוב לבחון כלכלית: לשכור או לרכוש?

  )רמז: איזה אחוז הון עצמי יש לכם?(

טיפ



 // 48 
שבוע

מודעות פיננסית

< רוכשים דירה בגודל הנדרש ובהתאם ליכולת ההחזר

< כשלוקחים משכנתא - חושבים על העתיד 

< מבצעים התאמות למציאות הכלכלית העכשווית

  אם נדרש, בין היתר באמצעות מחזור המשכנתא

כלל          ניהול המשכנתא9

איך עושים את זה?



 // 49 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          חינוך פיננסי לילדים10

להקנות לילדים כלים 
להתנהלות נכונה, 

מההתחלה...

המטרה



 // 50 
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          חינוך פיננסי לילדים10

* סקר כלכליסט אוגוסט 2012



 // 51 
שבוע

51//מודעות פיננסית
שבוע

מודעות פיננסית

כלל          חינוך פיננסי לילדים10

< מדברים עם הילדים על כסף כבר מגיל צעיר יחסית!

< מלמדים את הילדים את ההבדל בין ”צריך” ל”רוצה”

< מלמדים את הילדים לדחות סיפוקים

  )רמז, צריך להגיד ”לא” לפעמים...(

< דמי כיס - כלי מצוין ללימוד התנהלות במסגרת תקציב

< מנצלים את מצבי היומיום ללמד התנהלות פיננסית נכונה

איך עושים את זה?



 // 52 
שבוע

52//מודעות פיננסית

1. מודעות

2. התנהלות על-פי תקציב

3. ניהול ההוצאות

4. ניהול ההכנסות

5. התנהלות נכונה עם כרטיסי אשראי

6. שימוש נכון באשראי

7. ניהול החיסכון השוטף

8. היערכות לפנסיה מגיל צעיר

9. ניהול המשכנתא

10. חינוך פיננסי לילדים

כללי הזהב להתנהלות פיננסית נכונה:10

 // 52 
שבוע

מודעות פיננסית



 // 53 
שבוע

מודעות פיננסית

ומהו המפתח להצלחה?



 // 54 
שבוע

מודעות פיננסית

התחברו לחלומות שלכם...

חלומות עוזרים 
לאנשים להתמיד 

לאורך זמן 
בהתנהלות נכונה

התנהלות פיננסית 
נכונה -

מסייעת להגשים 
את החלומות!

עוברים
מהתנהלות 

לניהול!לניהול!לניהול!לניהול!לניהול!



 // 55 
שבוע

מודעות פיננסית

ועכשיו, לכלים
ושירותים שיכולים 

לסייע לכם
להתנהל טוב יותר 

בחשבונכם



 // 56 
שבוע

מודעות פיננסית
שבוע

מודעות פיננסית


