
 מנטוריםהשתלמות 
 נוסחת ההתעשרות

31.5.15 



 ז"לו
 מבוא לכלכלת משפחה 10:00-11:00 

 הכנסות/הוצאות  11:00-13:00

 ביטוחים, הלוואת, משכנתא    

 הפסקת צהריים 13:00-14:00

 עצות וטיפים להתייעלות14:00-15:30

     עוז 15:30-16:00



ניהול  

 שוטף

ניהול  

 סיכונים

יעדים   

בטווח בינוני  

 וארוך

 התנהלות 

 התנהגות

 אמונות 

 הרגלים



 ?מה אתם יודעים על כסף: בחנו את עצמכם

 

 בקיאותם של הישראלים בנושאים הקשורים לכסף

 (2012 ס"הלמ)היא נמוכה ביחס לממוצע העולמי 

בני נוער דורגו במקום הרביעי מהסוף במבחן של  
OECD. 

 :המאמר והמבחן נמצא ב
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3656089,00.html 
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הטיפוס מייצג את העדשות דרכן אני רואה את העולם  

 ומקבל החלטות כלכליות

 
שאקנה  שהשמלה תהיה במבצע לפני לי לחכות הוא זה המאפשר 

 אותה

 

 החודשבתחילת משכרי  15%לחסוך אותי מה שמניע 

 

להזמין את החברה לסיבוב משקאות בפאבלי שגורם מה   

 

?איזה טיפוס כלכלי אני        
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?איזה טיפוס כלכלי אני        

וחוזקותאחד מחמשת הטיפוסים חולשות  לכל   

אין טיפוס טוב או רע. 

 כלכליות מעולות בקבלת החלטות לעזור פוטנציאל אחד יש לכל 

 כלכליותלבעיות אותי להכניס או     

 אלא  חסרונותיבחשיפת הטיפוס הכלכלי אינה להכיר את המטרה

 כסףעם אני מתעסק הדרך בה עצמי ואת להכיר את 

הכלכליתאת החשיבה וההתנהלות מוביל  – הטיפוס העיקרי 

 לכסףבלחץ ביחס כשאני כ "בדבא לידי ביטוי  - טיפוס המשניה     
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  5 –עד  1-דרג את תשובתך מ 

 לא נכון כלל – 1

 נכון לפעמים/ אולי  – 3

 נכון מאוד – 5

?מי אני      
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?מי אני      

I often use coupons 

A family  experience is more important than cost when it comes to a family vacation 

I will search the Internet to find a good deal 

קרובותאני עושה שימוש בקופונים לעיתים   

בחופשהחשובה יותר מעלות כאשר מדובר , משפחתיתחוויה   

 אחפש באינטרנט למצוא דיל טוב

I am willing to make less money in order to have financial security 

 אני מוכן להרוויח פחות על מנת שיהיה לי ביטחון כלכלי
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?מי אני      

 אני מתכנן את חופשתי ברגע האחרון

 אני מוכן להפסיד כסף במטרה להרוויח כסף

I like to plan my vacations at the last minute 

I am willing to lose money to make money 

 אין לי כישורים לניהול כסף

רחוקותאני חושב על כסף לעיתים   

My money management skills are mostly non-existent 

I rarely think or care about money 
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?מי אני      

 בנוגע לכסף המשפחה שלי תתאר אותי כיזם

When it comes to finances, my family would describe me as an entrepreneur 

 אני  אקנה לחם ישן על מנת לחסוך כסף

 אני עורך מחקר לפני שאני קונה מוצרים יקרים

I would buy day-old bread to save money 

I do research before I make major purchases 

$ 10,000אם הייתה לי בחירה הייתי לוקח   

100,000$ -ל 50/50סיכוי של ולא   

If given the choice, I would rather take a guaranteed $10,000 than a 50/50 chance of 
getting $100,000 

 



13 

?מי אני      

 איכות חשובה יותר מכמות

להשיג עסקה טובה' בדולר הכל'אני הולך לעיתים קרובות לחנות   

 אני מרוצה מכך שבן זוגי מטפל בכספים

Quality is more important than quantity 

I often go to the dollar store to get a good deal 

I am happy with my spouse or partner taking care of the finances 

 אני לא אוהב לדבר על כסף

I don't like to talk about money 
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?מי אני      

אני הולך לחנות עם רשימה אך לעיתים קרובות קונה מוצרים  

 נוספים

 כילד בזבזתי את כל דמי הכיס או כל כסף אחר שקיבלתי

I go into the store with a list but often pick up additional items 

As a child I spent my allowance or any money that I received 

 אני אוהב לנסות מסעדות חדשות

שאינני חוסך מספיק לפרישההיא הכלכלית הגדולה דאגתי   

I like to try new restaurants 

My biggest financial concern is not saving enough for retirement 
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?מי אני      

 אני אוהב לקנות מתנות לאחרים

I love to buy gifts for other people 

I like to save money for holiday spending 

 אני אוהב לחסוך כסף לתקופת החגים

I get a rush out of saving money 

 אני מתרגש מחסכון

As a child I saved my allowance or money that I received 

 כילד חסכתי את דמי הכיס
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?מי אני      

 אני בסדר עם הזדמנויות השקעה אגרסיביות

 אני אוהב ללכת למסעדות מוכרות

 אני אכבה את החימום על מנת לחסוך כסף

I am o.k. with aggressive investment opportunities 

I like to go to familiar restaurants 

I would turn down the heat to save money 

 אני משלם את הוצאות כרטיס האשראי במלואן מידי חודש

I either do not use credit cards or pay the credit card balance in full each month 
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?מי אני      

לעשות" משהו חדש"כילד תמיד חיפשתי   

 אני לא יכול לישון כשההשקעות שלי מפסידות

As a child I was always looking for "something new" to do 

I cannot sleep knowing that my investments are going down 

 אני לא בודק את הוצאות כרטיס האשראי שלי 

 כסף לא מצוי ברדאר שלי

I rarely if ever check my credit card balance 

Money is not usually on my radar screen 
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?מי אני      

שלי מסודרות אני אוהב שכל ההשקעות   

I like it when we have our investments all lined up 

I prefer a regular salary over a commission on sales 

 אני מעדיף שכר קבוע על עמלות

I consider myself thrifty 

 אני מחשיב עצמי חסכן

מהעלות שלהיותר המשמעות של המתנה חשובה   

Meaning is more important than cost when giving a gift 
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?מי אני      

 אני מוכן לשלם יותר על מותגים

 אני אשלם יותר על נוחות

 אני מוכן לסכן את נכסי על הזדמנות השקעה 

I am willing to pay more to have name-brand clothing and products 

I will pay extra for comfort and convenience 

I am willing to leverage (i.e., risk) my assets on an investment opportunity 

אנשים המתכננים את ההוצאות שלהם עד הסנט האחרון מעצבנים  

 אותי

People who plan out their spending to the last penny irritate me 

 



?מי אני      

 אני לא שם לב למחירים במסעדה

אהיה מוכן לקחת סיכון ולקבל  , דקות' כאשר אני קופץ מהרכב למס

ח חנייה מאשר לשלם דמי חנייה בחניון"דו  

I don’t pay much attention to prices in a restaurant 

If I am running a quick errand, I am more likely to risk a ticket than to pay the parking meter fee 

 כסף מעולם לא היה בעדיפות עליונה בחיי

 לקראת החופשה אני מתכנן כל יום מראש

Money has never been a major priority in my life 

I like scheduling out each day of our vacation 
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?מי אני      

המשפחה שלי מתארת אותי כקמצן, כשמדובר בכספים  

When it comes to finances, my family would describe me as the penny pincher 

 אני תמיד פתוח לעסקה חדשה

I am always open to "a new deal" 

שלי מפסידותישן טוב בלילה גם כשההשקעות אני   

הסבירות שאצא לחופשה או אקנה רכב  $ 15,000 -אם אזכה ב

אחסוך/ שאשקיע גבוהה מהסיכוי   

I sleep well at night even if I know that my investments are going down 

If I won $15,000, I would be more likely to buy a new car or go on a vacation than to put 
it in the bank 
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?מי אני      

 כל חופשה שאני יוצא אליה צריכה להיות שונה

Every vacation I go on needs to be different  



                                                           

 מתרגש עד מאוד מחסכון 

 לדידו זו גאווה גדולה להשיג משהו שהוא רוצה בפחות

אחראי ושניתן לסמוך עליו, מאורגן  

ללימודים של הילדים על   החסכוןאינו פותח את תוכנית 

 מנת לשלם על טיול הבת מצווה

 אינו מוציא כסף באימפולסיביות

 חורש את האינטרנט על מנת למצוא עסקאות

 מתכנן כל פרט של החופשה

המוודא שיש לו כסף לפני שהוא מבצע רכיש  

 לא משלם בעסקאות תשלומים או קרדיט

 :חסרונות

  כל פעילות מהליכה לקולנוע ועד חופשהעלול להיות משבית שמחה 

 מדי ביעדים כלכלייםמרוכז 

"קמצן" 

  האתגר שלו הוא לראות בכסף אמצעי ולא מטרה 

 SAVER -החסכן       
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 :לסיכום

מתרגש מאוד מחסכון 

אחראי ושניתן לסמוך עליו, מאורגן 

אינו מוציא כסף באימפולסיביות 

לא משלם בעסקאות תשלומים או קרדיט 



                                                           

 SPENDER -הבזבזן       

 חי את הרגע 

בלייצר חוויות בהווה ולא בלהבטיח כלכלית  ממוקד 

העתידאת   

 

 נהנה עד מאוד מהקנייה עצמה

 

 

 ולעזורלהזמין , מאוד מלתת מתנותנהנה 

 שנייהלא משנה אם קונה בכיכר המדינה או בחנות יד 

 ההנאה היא מהקנייה, המחיר לא משנה

 

 :חסרונות

 נכנס לחנות ללא רשימה וללא גבולות -לא פרקטי 

לא מחפש  דילים ולא מחכה למכירות סוף עונה 

אינו עושה אבחנה בין צרכים ורצונות 

 ולא תקשורתיאימפולסיבי קניין 

 :חסרונות נוספים

 ולנוכח התוצאות בחשבון מלא חרטה לאחר מעשה

 הבנק

 
 מלא כוונות טובות לשמור על תקציב–פורץ תקציב ,

 אך פורץ אותו שוב ושוב ומסתכן בחובות גדולים  
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 :לסיכום

 

חי את הרגע 

 

  נהנה מחוויית הקניה 

 

להזמין ולעזור, נהנה לתת מתנות 



                                                           

 RISK TAKER -הסיכונים נוטל      

 טיפוס של התמונה הגדולה 

. של הרעיון המפעם בו" איך"מוטרד מהפרטים ומה אינו   

הוא פועל מהר ולא חש צורך לקרוא את  , על עסקה" נדלק"כשהוא 

 האותיות הקטנות

 מתרגש מאפשרויות

.מתרגש יותר מרעיון מאשר הדבר עצמו  

 כשהעסקה מתממשת הוא כבר בהזדמנות הבאה

קשוב לתחושות הבטן יותר מאשר ליועץ  

 מקצועי

 אינטואיציה היא מקור מבטחו של נוטל הסיכונים

 לא חושש לקבל החלטות

 :חסרונות

 האפשרות מעוורת את נוטל הסיכונים 

 

חסר סבלנות 

 

 מקבל החלטות מבלי להתייעץ 

 

 י אנשים אחרים "שונא לחוש לכוד ע -חסר רגישות

מתקדם ומתמודד עם , ובמקום לעבוד על פשרה 

 . ההשלכות לאחר מכן
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 לסיכום

 

  טיפוס של התמונה הגדולה 

 

מתרגש מאפשרויות 

 

מקשיב לבטן שלו 

 

לא חושש לקבל החלטות . 
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 SECURITY SEEKER -הבטחוניסט       

 בוחן כל פרט לפני כל מהלך כלכלי
 מוכן לכל מצב 

ללא מענה או לא מוכןיש לו תוכנית לכל מצב ולעיתים נדירות ייתפס   

 מוכן להקריב

 מוכן להקריב את הנאות של היום למען מחר בטוח

 ניתן לסמוך עליו

 לא ישתמש בכספי חסכון לחופשה ואף לא לעסק שלו

 חסרונות

 חושש מסיכונים ולכן לעיתים   -נוטה לשליליות יתר

 קרובות שולל כל רעיון שעולה

 

 הצורך בבטחון משתלט עליו –נחנק יצירתית 

 

שקוע בניסיון להימנע  -של הבדיקות " חרץ"נתקע ב

מהחלטה שגויה או לוודא שההזדמנות נטול סיכונים עד כי 

 הוא לא פועל לעולם

 :לסיכום

שקוע בבדיקות מוגזמות ולכן לא מממש הזדמנויות טובות 

מוכן לכל מצב 

מוכן להקריב 

ניתן לסמוך עליו 



                                                           

 FLAYER -המרחף       

 הטיפוס הכלכלי יוצא הדופן ביותר
אינו חושב על האספקט הכלכלי של  

 ההחלטה
 יחסים בינאישיים הם מרכז חייו שבע רצון מחייו כפי שהם אינו מוטרד או מושפע מכסף

 שמח להפקיד את הניהול הכספי 

 בידיו של מישהו אחר

 :חסרונות

לא חושב על כסף אלא שזה חלק הכרחי בחיים 

 במוקדם או במאוחר עליו לשים לב לתשלומי

ואזי נוטה לקבל  החשבונות ולחסכון לפרישה 

 החלטות מתוך פחד ולא מבוססות עצה טובה

נעדר יכולת לפתור את הבעיות הכלכליות שלו 

לא מאורגן 
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 לסיכום

אינו חושב על האספקט הכלכלי של החלטה 

אינו מוטרד או מושפע מכסף 

שבע רצון מחייו כפי שהם 

יחסים אישיים הם מרכז חייו 

שמח להפקיד את הניהול הכספי בידי אחר 

 



 רצוי
 מצוי
            

   
 כסף
            

   

200+90+6+10 306 

40+90+6+10 146 

160 20+60+80 



 שכח
 זכר
            

   
       101      

   

328 
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