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. אנשים אינם רציונאליים"

,  לא רק שהם לא רציונאליים

למעשה אפשר לצפות מראש באיזו  

דרך לא רציונאלית 

..." הם יקבלו החלטות 

-דניאל כהנמן ' פרופ)

(2002חתן פרס נובל לכלכלה 
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שלי ואני
מסתדרים

הכסף

להתנהל נכון

להגיע לאיזון

לתכנן את העתיד



במטרה ללוות ולהדריך 1997-ארגון פעמונים הוקם ב
.משפחות בדרכן לעצמאות ואחריות כלכלית

משפחות בכל  6,275-מתנדבים מלווים מידי שנה כ2,700-כ
.משפחות20,000-עד כה לוו בפעמונים מעל ל. רחבי הארץ

הרצאות וסדנאות מועברות לקהל הרחב בנושא ניהול  
.כלכלת המשפחה וצרכנות נבונה



...קצת עלי

שלו המשלב 

להתרגל להצליח

בעסקים , בניהול

ובקריירה
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?
למה

אנחנו מוציאים

ממה שיש
יותר כסף  



7 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

תרבות השפע

פרסום ושיווק

זמינות הכסף

הרגלים מהבית

דפוסים 
תרבותיים 
וחברתיים

קניה רגשית

פנימייםחיצוניים הגורמים המשפיעים  
על החלטות הקניה שלנו
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איך הקניונים גורמים לנו לקנות



9 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

:שוק ססגוני
פיתויים, ריחות, צבעים

?מה הפיתויים שלכם

כמה אתם קונים מה שאתם לא 

?צריכים

?איך מתמודדים עם הפיתויים



10 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

:נסו לנחש

לכמה מסרים פרסומיים  

?אנחנו חשופים בכל יום

50-100500-1500

2500-35004500-5500

50-100500-1500

2500-35004500-5500
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מה
המפרסמים

?רוצים

!להפעיל אותנו רגשית

פחד, הזדמנות, שנרגיש טוב



12 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

החשש  

לצאת  

פראייר

יצירת רגשות  

חיוביים כלפי 

המוצר

הפחדה
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חיים כך  70%(. במינוס)מהישראלים חיים על חשבון הבנק 50%-כ

! זו גם הסטטיסטיקה כאן בחדר, כן. לסירוגין

?האם הכל חיוני. לא מתוכננותמהקניות שלנו הן קניות 60%-כ

?בכסף. מהמזון שרכשה14%משפחה ישראלית ממוצעת זורקת 

ריבית , רוב האנשים אינם מודעים לריבית המשולמת על האוברדרפט

,  ביטוח' דמי ניהול ופרמיות המשולמות מדי חודש לחב, על הלוואות 

.קרנות ופנסיה

?כמה ממך. משולמים בטעותבשנה ₪ כמיליארד 

. זו הסיבה המרכזית למריבות" כסף"אומרים שמהזוגות 39%

.כשל תקשורתי בין בני הזוג

....הידעתם ש

סיכום< תכנון עתידי < תהליכי שינוי < שינוי תפישתי < פתיחה 



14 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים



15 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

אין תשובה חד משמעית מה עדיף

מחזירים את הכרטיס לארנקנפרדים פיזית מהכסף

קל לעקוב אחרי ההוצאותקשה לעקוב אחרי ההוצאות

ניתן לשלם בתשלומים אין תשלומים

אשראימזומן



16

זה כסף

וזה גורם לך לחשוב 

שיש לך כסף



17

שלא יחסר

יהיה בסדר

לכולם יש

ככה התרגלתי

כמו שצריך



18 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

משפטים שמנהלים אותנו



19 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

משפטים שמנהלים אותנו



20 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

!כסף זה נושא טעון במשפחה



21 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

הרגלים שעולים לנו 
צריכה עודפת

הצמדות למותגים

קניה בתשלומים

קטןזלזול בכסף 

דחיינות

:כסף

...אבל ככה אני רגיל



22 מעריכיםמבצעיםמתקצביםמשקפיםמגדירים

!דחיינות עלולה לעלות לנו בהרבה כסף
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?מה אנחנו רוצים ומה אנחנו צריכים
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צרכים פיזיים

צרכים נפשיים
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?מה צריך הבנאדם בשביל לחיות

מימוש עצמי

כבוד והערכה

זהות ואהבה, שייכות

ביטחון בקיום הפיזי

צרכים פיזיולוגיים בסיסיים



26

צרכים ורצונות

משתנים מאדם לאדםמשותפים לכל בני האדם

רצונותצרכים

ספציפייםכלליים

משתנים לאורך החייםקבועים 

ניתנים לבחירה ללא תחליף

ולהחלפה
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זיהוי הצורך ובחינת חלופות

–אירוח ביתי פיקניק בפארקיציאה למסעדה
כל אחד מביא

:הצורך

בילוי עם 

חברים
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זיהוי הצורך ובחינת חלופות

תחבורה  

ציבורית

אופנייםרכב פרטי

:הצורך

הגעה לעבודה
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מותג  

לא מוכר



30

?רוצה או צריך



31

משולש האחריות
אני והמשפחה

העסקיהמגזרהמדינה

אחריות  

!ומחויבות



32

חוסן כלכלי בחמישה שלבים

שלב א

החלטה  
שלב ב

שיקוף המצב  
הקיים  

שלב ג
תכניתבניית 

המצב הרצוי  

שלב ד
התכנית  ביצוע

שלב ה
ותכנון  בקרה
עתידי

סיכום< תכנון עתידי < שינוי תהליכי < שינוי תפישתי < פתיחה 
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,  ממשלה, לא מאשימים בנקים:לוקחים סמכות ואחריות

..ילדים, אישה

–" העסק"דואגים לרווחיות :  לים"מתנהלים בבית כמו מנכ

.  בוחרים במה שמשרת אותנו. המשפחה

במובן הרחב " שקט"של  בדרך למטרה המשותפתמתאחדים

.   בחירה-מתגובה ליוזמה , עוברים מדאגה להשפעה

.  הטבעי משינוי ועל תכונת הדחיינותמתגברים על הפחד

קבלת החלטה לשנוי המצב הכלכלי שלנו 

החלטה לשינוי  :  שלב א
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חוסן כלכלי בחמישה שלבים

שלב א

החלטה  
שלב ב

שיקוף המצב  
הקיים  

שלב ג
תכניתבניית 

המצב הרצוי  

שלב ד
התכנית  ביצוע

שלב ה
ותכנון  בקרה 
עתידי

סיכום< תכנון עתידי < שינוי תהליכי < שינוי תפישתי < פתיחה 



36

לדעת כמה אנחנו מכניסים  

(מיצוי זכויות)לדעת מה מגיע לנו 

לבחון אפשרויות להגדלת הכנסה

הוצאות
לדעת  כמה ועל מה אנחנו 

מוציאים כסף 

הכנסות

לדעת מהם הנכסים העומדים  

לרשותי

חובות
לדעת למי אנחנו חייבים וכמה

נכסים

סיכום< תכנון עתידי < שינוי תהליכי < שינוי תפישתי < פתיחה 

רגליים4כמו שולחן עם 
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הוצאות והכנסות: מיפוי הקיים

../../פעמונים/טפסים ומסמכים/להרצאה - טופס הוצאות הכנסות מקוצר.docx
../../פעמונים/טפסים ומסמכים/להרצאה - טופס הוצאות הכנסות מקוצר.docx
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חוסן כלכלי בחמישה שלבים

שלב א

החלטה  
שלב ב

שיקוף המצב  
הקיים  

שלב ג
תכנית  בניית 

המצב הרצוי  

שלב ד
התכנית  ביצוע

שלב ה
ותכנון  בקרה 
עתידי

סיכום< תכנון עתידי < שינוי תהליכי < שינוי תפישתי < פתיחה 



39

?אז איך נחלק את העוגה



40

בממוצע שנתי  , שלנורמת החיים לגובה ההכנסה התאמת ? מהו תקציב

הכנסותהגדלת /הוצאותצמצום : המשמעות

בהוצאה  סדרי עדיפויות הגדרת 

הערכים שלנו

צרכים מול מותרות

יותרבחינת חלופות זולות 

בחינת עלות מול תועלת עבורנו-בכל הוצאה

!סעיףרצוי להוצאה בכל תקציבתכנון 

עדיפויותסדריפיעלתקציבבניית

סיכום< תכנון עתידי < תהליכי שינוי < שינוי תפישתי < פתיחה 



41

שיטת הרמזור: בניית תקציב

בקרה ותכנון<   עמידה בתקציב   <   בניית תקציב   <   מיפוי הקיים   <   החלטה   

:סדרי העדיפותהמשפחה ביחד מסמנת את 

לא נוגעים

קשה לצמצם

קל לצמצם



42

הוזמנתם  

?לחתונה

הרכב  

?התקלקל

?כל החברים יוצאים לקפה

5%
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חיים ממה שיש

מגדילים הכנסות/ מצמצמים הוצאות 

מתכוננים לבלתי מתוכנן

מתכננים את העתיד

בהתאם לסדרי עדיפויות

הקרוב והרחוק
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סופרמרקט

בילויים

ונעלייםבגדים

סלולארייםמכשירים
ופריסהריביות–בנקים

חשמל

ודלקרכב

?באיזה סעיפים בתקציב ניתן לחסוך במאמץ לא רב

סיכום< תכנון עתידי < תהליכי שינוי < שינוי תפישתי < פתיחה 



45

חוסן כלכלי בחמישה שלבים

שלב א

החלטה  
שלב ב

שיקוף המצב  
הקיים  

שלב ג
תכניתבניית 

המצב הרצוי  

שלב ד
התכנית  ביצוע 

שלב ה
ותכנון  בקרה
עתידי

סיכום< תכנון עתידי < שינוי תהליכי < שינוי תפישתי < פתיחה 
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...אבל מה עם
?הספונטניות
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בילויים

בגדים

מזון

מתנות

נסיעות

סלולר

חובות

התרשים להמחשה* 

(  אינו מכיל את כל סעיפי ההוצאות)
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בילויים

בגדים

מזון

מתנות

נסיעות

סלולר

חובות

התרשים להמחשה* 

(  אינו מכיל את כל סעיפי ההוצאות)
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עוקבים אחריאיך 

?ההוצאות



50

רישום הוצאות

איסוף קבלות

שיטת המעטפות

כלים ושיטות למעקב
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:יש לשאול מהי הסיבה לרכישה, מכל סוג, בכל קנייה

? האם אני רוצה? האם אני צריך?  האם אני חייב

? מאיזה סעיף בתקציב זה יורד

שאלות יסוד  4:   נוסחת הצרכנות הנבונה

ביצוע התכנית       :  שלב ד



52

,  בטחון עצמי, תחושה של ערך עצמי: מתן תחושת שייכות•

.משמעות

שיתוף הוא כלי יישומי  . תחושת שייכות מתמקדת בשיתוף•

.  אשר מפתח תחושת ערך אצל הילד

–שיתוף הילדים צריך להיות חלק מהשגרה המשפחתית •

.'וכוהוצאת זבל , קניות, ניקיונות, בישולים

הוא  . באמצעות השיתוף ההורה נותן לילד ולא לוקח ממנו•

.  משמעות וכוח להתמודד עם קשיים, מעניק לו ידע

!"עכשיו, לא"–הצבת גבולות •

?כיצד-לילדים הורים מקנים חינוך פיננסי 

סיכום< תכנון עתידי < תהליכי שינוי < שינוי תפישתי < פתיחה 
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?מאוזנים
?אז מה עכשיו
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חוסן כלכלי בחמישה שלבים

שלב א

החלטה  
שלב ב

שיקוף המצב  
הקיים  

שלב ג
תכניתבניית 

המצב הרצוי  

שלב ד
התכנית  ביצוע

שלב ה
ותכנון  בקרת
עתידי  
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תכנון עתידי 

מימוש מטרות

חובות ונכסים, הכנסות, הוצאותמיפוי 

איזון כלכלי

בנית תקציב ועמידה בו
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סכוםההוצאה
חודשים עד  

להוצאה

סכום שנקצה כל  

חודש

טווח  

קצר
10,000101000ל"טיול לחו

טווח  

בינוני
30,00036834רכב

תקציב בראיה עתידית
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עדכון 

ביצוע

השוואת ביצוע
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:  מה למדנו היום

סיכום< תכנון עתידי < תהליכי שינוי < שינוי תפישתי < פתיחה 

....שלבים לתהליך 5שיש 1.

ואנחנו  –שהעתיד בידיים שלנו 2.

מסוגלים ליצור עתיד טוב יותר  

שניהול כלכלת המשפחה זה עסק 3.

לים  "ואנחנו המנכ

שעם קצת תשומת לב והקדשת  4.

זמן ניתן לחסוך הרבה  

שכמה שעות עבודה על הנושא  5.

המון כסףיכולות להיות שוות לי 
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?אז מה עושים מחר בבוקר 

לוקחים אחריות  

על ניהול משק הבית

ל "אנחנו המנכו, כמו עסק

את  מתחילים לתכנן דגדד

העתיד לא רק כחלום אלא     

כמציאות  

ככ
שאתם לא לבד  מבינים

והמשפחה הינה חלק             

מהתהליך

שיקוף על  מבצעים 

הכנסות וההוצאות של  

משק הבית האישי

סיכום< תכנון עתידי < תהליכי שינוי < שינוי תפישתי < פתיחה 
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מתחיליםגדולים
...בצעד אחד קטן

שינויים



רוצים להכיר דרכים נוספות 

?  להגיע לחוסן כלכלי

בפייסבוקעקבו אחרינו 

" פעמונים עונים"בגוגל חפשו  !לכל משפחהבחינםליווי פרטני 



תודה


