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משחק לימודי חווייתי לכל המשפחה!

בתוך    דקות, יכול להיות לכם משחק איכותי וחינוכי, 

באמצעים הביתיים שלכם, וללא צורך בהשקעה כלכלית נוספת!

אז קדימה... תתחילו לשחק!

המשחק הוא הזדמנות אמיתית שלכם ההורים,

ללמד את הילדים התנהלות כלכלית נכונה ותכנון תקציב.

והכל בדרך קלה ומהנה!



המשחק פותח והופק על ידי ארגון פעמונים ארגון חסד )ע"ר( בשיתוף חברת מגרש ביתי.

אורלוב 77 פתח תקווה,  טלפון: 03-9127100 

info@paamonim.org :דוא"ל

www.paamonim.org :אתר אינטרנט

איורים: מירל גולדנברג

עיצוב: ניצן שמיר מעצבים

ייעוץ תוכן לחוברת המשחק:  רקפת הימן-זהבי



הנחיות וטיפים להורים להנחיית המשחק 

לפני תחילת המשחק:

קראו עם הילדים את ההוראות במלואן.

בטאו בקול את מטרת המשחק - לתכנן ולנהל תקציב, ולהישאר בסוף עם כמה שיותר כסף. 

הבהירו מראש לילדים שהמנצח הוא לאו דווקא מי שמסיים ראשון למלא את הלוח, אלא מי שנשאר ברשותו הכי 

הרבה כסף בסוף המשחק. 

נוכחותכם וההסברים שתתנו לילדים חשובים מאד בפעמים הראשונות בהן משחקים ועזרתכם נחוצה בהיכרות 

עם המושגים החדשים. כדאי לשחק בפעם הראשונה בזוגות.

במהלך המשחק:

כדי ללמד מושגים חדשים, כדאי להשתמש בדוגמאות מחיי היומיום  של המשפחה )קניות בסופר, נסיעה 

לעבודה, אירועים משפחתיים(.

הסבירו את המושגים החדשים בקיצור ובהתאמה לרמת הילד, ואל תעמיסו פרטים )הלוואה, ריבית, משכנתא(.

נסו לא להתערב בהחלטות הילדים במהלך המשחק, אך עזרו להם אם הם מתקשים ואם הם מסכימים לקבלת 

עזרה.

מומלץ לאפשר לילדים להתנסות גם ב”הרפתקאות פיננסיות” – לבזבז על בילויים, להשקיע כספים ולקחת 

הלוואות. זוהי חלק מההתנסות והם ילמדו מכך שיעור לחיים...

 לעתים המשחק עלול לעורר ויכוחים - על סדרי-עדיפויות, “בא לי” לעומת “יקר מדי”  ועוד. זה בסדר גמור. 

זכרו והזכירו לילדים לשמור על גבולות שיחה נעימה ושזהו רק משחק.  
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למה ‘תיק- תק- ציב’?

להורים - הרעיון החינוכי ומטרות המשחק 

משחק ‘תיק - תק ציב’ פותח כמענה לצורך ממשי הקיים בחברה הישראלית, והוא התנהלות כלכלית נכונה.

זהו משחק לימודי חוויתי לכל המשפחה, המעניק לכם הזדמנות נהדרת לגבש עמדות בנושא ההתנהלות 

הכלכלית במשפחה, ולנהל דיון על נושא עם הילדים.

המשחק מאפשר לילדיכם )מגיל 7 ומעלה( להתנסות בדרך חווייתית ומהנה בתכנון ובניהול נכון של תקציב 

משק הבית. 

במשחק נחשפים המשתתפים להוצאות יומיומיות מוכרות מחייה של כל משפחה בישראל ומכירים ‘הפתעות’ 

בלתי מתוכננות, שהן חלק משגרת חיינו.
 

המשחק יסייע לכם ההורים ללמד את ילדיכם:

מהן ההוצאות בתקציב המשפחה	 

התמודדות עם בחירות יומיומיות והפעלת שיקול דעת	 

היכרות עם צרכי המשפחה והתחשבות בצרכי האחר	 

חשיבותו של סדר עדיפויות, ארגון, תכנון וניהול	 

מושגי יסוד מהתנהלות כלכלית בסיסית	 

 המשחק מדמה את המציאות, ומאפשר לכם ההורים לתת לילדיכם כלים אמיתיים לחיים! 

לא רק ‘לדבר על’ אלא ‘לעשות’!
 

‘תיק תק ציב’ – גלגולו של רעיון 

‘פעמונים’ הוא ארגון חברתי, ללא כוונת רווח, השואף למציאות שבה המשפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים 

מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה. 

אנו בארגון ‘פעמונים’, מאמינים כי חינוך מגיל צעיר להתנהלות כלכלית נכונה, תוך דגש על ניהול תקציב משק 

בית, הוא הכרחי לניהול חברה תקינה ובעלת חוסן כלכלי וחברתי.

 

הערכים שעליהם מושתתת העשייה שלנו: אחריות אישית, ערבות הדדית ויושר. 

מתוך כך מתחייב הארגון לפעול על פי העקרונות של ניהול תקין, שקיפות ומקצועיות.

ארגון ‘פעמונים’ פעיל בכל חלקי הארץ מדן ואילת ועובד בשיתוף פעולה צמוד עם חברות פרטיות, רשויות 

מקומיות ומשרדי ממשלה.
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כדי שתוכלו ליהנות מהמשחק,

יצרנו בעבורכם פורמט ליצירת המשחק באופן עצמאי!

בתוך 15 דקות, יכול להיות לכם משחק איכותי וחינוכי, 

באמצעים הביתיים שלכם, וללא צורך בהשקעה כלכלית נוספת!

4 שלבים, והמשחק מוכן:

הדפיסו את החוברת בהדפסה חד-צידית.     

מומלץ להדפיס בהדפסה צבעונית, על נייר עבה.   

הכינו את עזרי המשחק.    

הדפיסו את לוחות המשחק מהחוברת )עמוד 11( לפי מספר המשתתפים,     

הדפיסו וגיזרו את הקלפים )עמוד 12-20(   

הדפיסו וגיזרו את המטבעות )עמוד 21( לפי מספר המשתתפים ועוד 1,     

מומלץ לאגד את העזרים בגומיות או שקיות.    

 

שימו לב!     

אין הכרח להדפסת מטבעות המשחק – באפשרותכם:   

להשתמש בכסף ממשחקים אחרים בביתכם    *    

לבצע רישום של החשבונות במהלך המשחק   *    

)הכינו טבלת ‘הוצאות/הכנסות’ לכל משתתף,      

כתבו במהלך המשחק וסכמו בסופו(    

הפרידו בין הוראות המשחק לעזרי המשחק.   

    

אחסון - מצאו שקית קשיחה או קופסא מתאימה בבית,    

והכניסו אליה את  כל חלקי המשחק.   

לסיום, מה צריך להיות בקופסה?

❐ הוראות משחק )עמוד 6-9(   

❐ לוחות "ניהול לתקציב אישי" )עמוד 11, על פי מספר המשתתפים(   

❐ קלפי משחק חובה, רשות, טריוויה )עמוד 12-20(   

❐ מטבעות פעמונים )עמוד 21, על פי מספר המשתתפים + אחד לקופה(   

קראו את הוראות המשחק וההנחיות להורים, והתחילו לשחק!
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הוראות המשחק
איך מתק-ת-קים תק-ציב  ? 

 

מטרת המשחק

לתכנן ולנהל נכון את תקציב משק הבית!

המנצח הוא המשתתף ש:

מילא את הלוח האישי שלו ב 8 ‘קלפי חובה’

סיים את המשחק עם הכי הרבה כסף

שימו לב! מי שמסיים ראשון הוא לא בהכרח המנצח!
 

המשימות במשחק - היכרות עם הקלפים

על כל משתתף לנהל תקציב חודשי משלו, תוך ביצוע כמה משימות:

משימות ‘קלפי חובה’ 

רכישות שוטפות )ביגוד, אוכל, בילויים וחוגים( 

 

תשלום חשבונות  )חשמל, מים, שכר דירה, ועד בית, תחבורה ציבורית,            

תקשורת, רכב(. אין לשלם שני חשבונות מאותו סוג במהלך המשחק.

 

נפל עלי - הוצאות בלתי מתוכננות )תיקונים, אירועים, טיפולים רפואיים(

חובה לקחת קלף זה לפני כל קלף אחר למעט מקרים של קלף ביטוח 

או משימה משפחתית.

שאלות טריוויה/טריוויה + - מענה לשאלות. חובה לענות לשאלה. 

 

       

7ארנונה

חשבונות

אוכלחוגים ביגודבילויים

הדוד התפוצץ
18

נפל עלי

שאלת 
טרוויה
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משימות רשות – ‘קלפי רשות’:

הלוואה - לקיחת הלוואה במידה וחסר כסף, ניתן לקחת ללא תור.

ניתן לקחת מהבנק – החזרה בסוף המשחק.

ניתן לקחת מחבר – החלטה על ריבית והחזרה בסוף המשחק.

ביטוח -  נגד קלף ‘נפל עלי’. 

אפשר לקנות קלף זה במידה ועדיין אין קלף ‘נפל עלי’ על לוח המשחק האישי.

קלף זה לא עובד כנגד ‘קלף משפחתי’.

הפתעה – קבלת כסף בהפתעה.

מותר לקבל יותר מפעם אחת במהלך המשחק.

קלף משפחתית – כל המשפחה מבצעת את המשימה יחד. 

אחרי  שבוצע, התור חוזר למשתתף שבתורו הקלף נפתח.

מתנה לחבר – קניית רכישה לשחקן אחר, לפי מה שנחוץ לו. 

אם החבר לא  רוצה מתנה- ההפסד שלו...

תקנו לי – קבלת מתנה מחבר. המשתתף ייקח קלף רכישה מלוח של שחקן אחר,  

על לפי בחירה. 

אם המשתתף לא רוצה לקחת – ההפסד שלו....

השקעה - שמירת כסף בצד )במידה ויש(, בתוספת ריבית המצוינת על הקלף.

 

מתקדם -  )משחקים מתקדמים( אם אתם מרגישים שאתם מצליחים לנהל את    

התקציב בצורה טובה ושאתם רוצים אתגר נוסף, חלקו לכל משתתף בתחילת  

המשחק את הקלף המתקדם. 

שימו לב! בחלק מהקלפים אפשרות בחירה בין שני מחירים, עליכם לבחור את האפשרות המתאימה לכם, 

בדיוק כפי שאתם עושים בחיי היום יום.
 

הפתעה

עבדת 
שעות 

נוספות

12

הדודה 
מאמריקה

שלחה מתנה

5
כל אחד מקבל 

תקנו לי

 קח/י מהלוח                 -                                 
של אחד השחקנים האחרים 

קלף-רכישה שנחוץ לך. 
לא זקוק לשום קלף? חבל, 

הפסיד את ההזדמנות.

מתנה לחבר

עליך לקנות לשחקן שאחריך 

קלף-רכישה שנחוץ לו לפי 

בחירתו. לא זקוק לשום קלף? 

חבל, הפסיד את ההזדמנות.

30

השקעה

בסוף המשחק מקבלים את 
 סכום ההשקעה 

 פעמונים

6
בתוספת 

 )ריבית(

קלף
 מתקדם

תקלות תקלות

קלף  עוד  עליך  נפל  החודש 
נפל עלי

נגד קלף נפל עלי

ביטוח

)להניח על הלוח במקומו(

3

10

הלוואה

בסוף המשחק מחזירים את 
סכום ההלוואה

 פעמונים

4
בתוספת 

 ריבית
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שלבי המשחק

 

לפני תחילת המשחק:

צעד 1: חלוקת עזרי משחק
כל משתתף מקבל ‘לוח ניהול תקציב אישי’ ו’ 100 פעמונים’  )כמו שקלים(, 

על פי החלוקה הבאה:
3 מטבעות של  10 פעמונים = 30 פעמונים  
6 מטבעות של  5 פעמונים = 30 פעמונים  

10 מטבעות של  2 פעמונים = 20 פעמונים  
20 מטבעות של 1 פעמונים = 20 פעמונים  

שימו לב! בחוברת מסודרים המטבעות לפי עמוד מטבעות לכל משתתף. 

ניתן גם להשתמש בכסף ממשחקים אחרים או לבצע רישום של התקציב. 

צעד 2: הפקדת כסף

כל משתתף מפקיד בחיסכון החודשי שעל הלוח האישי שלו סכום כסף לפי בחירתו: 5, 10 או 15 פעמונים. 

בסוף המשחק כל משתתף יקבל חזרה את כספי החיסכון בתוספת ריבית של פעמון אחד על כל חמישה 

פעמונים שהוא חסך.

 
צעד 3: סידור ערימות הקלפים

סדרו את ערימות הקלפים, על פי החלוקה הבאה:
קלפי הלוואה ערימה 1 –    
קלפי טריוויה ערימה 2 –    

)מרכזית( – יתר הקלפים ערימה 3 -    
הניחו את הקלפים כשהם כלפי מטה, מתוכם פתחו על השולחן כלפי מעלה 4 קלפים.    

קלפים מתקדמים ערימה 4 –   

)יחולקו לכל משתתף במשחקים מתקדמים – לא משתתפים בכל משחק(     

שימו לב!

המשתתף הצעיר ביותר משחק ראשון ואחריו יתר השחקנים, מהצעיר למבוגר.

במשחקים הראשונים מומלץ לשחק בזוגות.

 

יוצאים לדרך- מתחילים לשחק...

צעד 4: משתתף ראשון 
המשתתף הראשון בוחר קלף אחד מתוך ארבעת הקלפים הפתוחים.

במקרה שנבחר קלף חובה - על המשתתף לשלם לקופה את הסכום הנקוב על הקלף ולהניח את הקלף על 
הלוח האישי שלו במקום המתאים לו.

כאשר נבחר קלף טריוויה/טריוויה+ - על המשתתף לקחת קלף שאלה מערימת הטריוויה. אם מדובר בטריוויה 
רגיל והמשתתף צדק - הקלף נשאר בידו. אם מדובר בטריוויה+ והמשתתף צדק- המשתתף לוקח מהקופה 5 

פעמונים והקלף נשאר בידו. בשני המקרים, אם טעה- הקלף חוזר לקופה. 

במקרה שנבחר קלף רשות - המשתתף רשאי, אך לא חייב, למלא את המשימה שכתובה בו.
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צעד 5: משתתפים נוספים

המשתתף הבא בתור פותח קלף נוסף מתוך ערימת הקלפים ההפוכה, כך ששוב יש ארבעה קלפים פתוחים על 
השולחן. המשתתף בוחר קלף אחד מתוך ארבעת הקלפים הפתוחים ומשחק באותה דרך. המשתתפים הבאים 

משחקים באותו אופן. המשחק מתנהל על פי תורות, בסבב מעגלי.

צעד 6: מי שמסיים
כל משתתף שסיים למלא את הלוח האישי שלו בכל קלפי החובה, צריך לבצע את הפעולות הבאות, בטרם 

יסיים את השתתפותו במשחק:
 לקבל בונוס מהקופה על סיום המשחק, לפי המיקום שבו סיים: 	 

הראשון - 20 פעמונים, השני - 15 פעמונים, השלישי - 10 פעמונים  והרביעי - 5 פעמונים.   
 לפדות את החיסכון - קבלת החיסכון בתוספת ריבית  מהקופה - פעמון אחד נוסף על כל 5 פעמונים 	 

שהוא חסך.   
לקבל את החזר ההשקעה מהקופה )אם יש(, בתוספת הריבית שמופיעה על הקלף.	 
להחזיר חובות - אם לקח הלוואה מהקופה או מחבר.	 

יתר המשתתפים ממשיכים במשחק עד שגם הם מסיימים למלא את הלוח שלהם בכל קלפי החובה.
המשתתף האחרון משחק עוד תור אחד לאחר שיתר המשתתפים סיימו. במידה ועדיין לא סיים למלא את הלוח 

שלו בכל קלפי החובה, עליו לשלם לקופה 10 פעמונים עבור כל קלף שחסר לו.

צעד 7: ספירת הכסף
לאחר שכל המשתתפים סיימו למלא את הלוחות שלהם וקיבלו את הסכומים המגיעים להם,  בודקים מי 

מהמשתתפים מילא את כל קלפי החובה וצבר את מספר הפעמונים הגבוה ביותר.

ואז... מכריזים על המנצח!

משהו נוסף להכיר במשחק, כמה מהלכים מיוחדים...

רגע לפני שמתחילים, כמה מהלכים מיוחדים...מה עושים כש...

המשתתף אינו זקוק אף לא לאחד מהקלפים 
הפתוחים 

עליו להחליף קלף אחד, לפי בחירתו, בקלף חדש 
מהקופה. אם גם הפעם נבחר קלף שהוא אינו זקוק לו - 

התור עובר למשתתף הבא

פעם אחת במשחק, המשתתף רשאי לוותר על תורוהמחירים בקלפים הפתוחים גבוהים מדי

יש לקחת את הקלפים לפי הסדר הזה: בין הקלפים הפתוחים יש כמה סוגי קלפים 
קלף משפחתי  .1

נפל עלי  .2
מתנה לחבר  .3

תקנו לי  .4
יתר הקלפים  .5

בסבב הבא הכניסו למשחק את הקלפים המתקדמים!מצליחים לנהל את התקציב בקלות? 
כל משתתף מקבל קלף מתקדם, שעליו משימה או 

מגבלה שמקשה על ניהול התקציב.
בסבב מתקדם:

לא כוללים את קלפי ההשקעה במשחק.
לא מפקידים כספים בחיסכון

קדימה.. תתחילו לשחק ותזכרו ליהנות מהדרך!

9



10

הסבר על חינוך הילדים להתנהלות כלכלית
)חומר למחשבה להורים מתעניינים...(

חינוך הילדים להתנהלות כלכלית על פי תפישות העולם של ההורים:

בכל בית ולכל משפחה תפיסות-עולם הקשורות בכסף, בכל בית נשמעים חלק מהמשפטים הבאים: “לא 

מדברים על כסף”, “כסף לא צומח על העצים”, “בעל המאה הוא בעל הדעה”, “כסף זה לא הכול בחיים” ועוד..

   

גם כאשר הדברים  אינם נאמרים בקול רם או בצורה גלויה, המסרים מועברים אל הילדים באמצעות 

ההתנהלות הכלכלית, והם לומדים מהם: 

מה נחשב אצלנו להוצאה “חשובה” ומה לבזבוז? 	 

מי מקבל את ההחלטות בנושאי כספים ועל מה מתייעצים עם כולם? 	 

האם הילדים מקבלים דמי-כיס או תקציב והאם סומכים עליהם?	 

האם הכסף שהם מקבלים במתנה שייך להם או להורים? האם הם רשאים להשתמש בו כרצונם? 	 

האם משלמים לילדים על עבודות בבית )למשל, שמירה על האחים או ניקיון חדר המדרגות( או מצפים 	 

מהם לתרום את חלקם ללא תמורה?

התשובות לשאלות כאלו משתנות ממשפחה למשפחה, בהתאם לעמדות ולתפיסת העולם של ההורים, וזה 

בסדר גמור – העיקר שיש עמדות מגובשות.

כאשר אין עמדה הורית ופשוט “זורמים”, גם הכסף “זורם”, וגדלים הקונפליקטים והמריבות סביב נושא זה.

אז איך עושים את זה נכון? 
איך מתנהלים מול ילדים בנושאים כלכליים?

קובעים גבולות של תקציב, של כמות )ממתק, בגד, בילוי וכד’( 	 

קובעים עמדה הורית לגבי כל הוצאה - האם היא מקובלת עלינו מבחינה חינוכית? האם היא מתאימה 	 

לערכים שלנו? 

משתפים את הילדים בשיקולים שלנו )“לדעתנו זה לא מתאים לילד בגילך”(. אין חובה לשכנע, אלא רק 	 

להבהיר את מחשבה שמאחורי ההחלטה שלנו.

מתייעצים איתם ומאפשרים להם לבחור, במסגרת התקציב שקבענו, חלק מההוצאות הקשורות בהם 	 

 איפה כדאי שנבלה יחד? איזו מתנה נקנה לחברים? איזה בגד תרצה? 

מתן בחירה משדרת כבוד ואמון )“אנחנו סומכים עליך”(, ומחזקת את הביטחון העצמי של הילדים )“סימן 

שאני מסוגל”(.

מעמידים לרשותם תקציב )בהתאם לגילם(, ומאפשרים להם להתאמן בניהול תקציב, כולל האפשרות 	 

לתכנן, לטעות, לחסוך או לבזבז את כולו ביום אחד.

משוחחים בגובה העיניים על מושגים כמו – חשוב, כדאי, משתלם, טעם והעדפה אישית, חייב-צריך-	 

רוצה, ועוד. 

בהצלחה!

המאמר נכתב על ידי שירלי רם עמית וריקי שחר )מנחות בכירות במכון אדלר(.
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11
לוח משחק - להדפסה )לפי מספר משתתפים(
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12 קלפי משחק דף ➊ - להדפסה וגזירה

הדוד התפוצץ
18

נפל עלי

החורף הגיע״ 
צריך להחליף 

צמיגים!

10

נפל עלי

מתנה לחתונה
)הביטוח לא תקף!(

16 10

נפל עלי

הצפה 
5בשרותים

נפל עלי

גן חיות
14

בילויים

 הופעת 
13סטנד אפ

בילויים מתנה לחבר

עליך לקנות לשחקן שאחריך 
קלף-רכישה שנחוץ לו לפי 

בחירתו. לא זקוק לשום קלף? 
חבל, הפסיד את ההזדמנות.

מתנה לחבר

עליך לקנות לשחקן שאחריך 
קלף-רכישה שנחוץ לו לפי 

בחירתו. לא זקוק לשום קלף? 
חבל, הפסיד את ההזדמנות.

14לונה פארק

בילויים

0טיול אופניים

בילויים

ביקור אצל 
0חברים

בילויים

סרט

עם שתייה 
ופופקורן

כרטיס בלבד

10 6

בילויים

בריכה ים

6 0

בילויים

23מסעדה

בילויים

 השן כואבת - 
טפול שורש!

16 6

נפל עלי

רופא פרטיקופת חולים

המשקפיים 
15נשברו

נפל עלי



13 קלפי משחק דף ❷ - להדפסה וגזירה

שאלת 
טרוויה

שאלת 
טרוויה

שאלת 
טרוויה

שאלת 
טרוויה

5 תשובה נכונה מזכה 

שאלת 
טרוויה

שאלת 
טרוויה

5 תשובה נכונה מזכה 

התנדבת 
לטובת 
הקהילה

הפתעה

תור 
כפול!

)2 קלפים בנוסף לקלף זה(

הפתעה

30ירושה

תקנו לי

 קח/י מהלוח                 -                                 
של אחד השחקנים האחרים 

קלף-רכישה שנחוץ לך. 
לא זקוק לשום קלף? חבל, 

הפסיד את ההזדמנות.

תקנו לי

 קח/י מהלוח                 -                                 
של אחד השחקנים האחרים 

קלף-רכישה שנחוץ לך. 
לא זקוק לשום קלף? חבל, 

הפסיד את ההזדמנות.

שאלת 
טרוויה

שאלת 
טרוויה

שנת בת/בר 
מצווה

 15 כל אחד משלם 

עבור מתנות

הדודה 
מאמריקה

שלחה מתנה

5 כל אחד מקבל 

נגד קלף נפל עלי

ביטוח

)להניח על הלוח במקומו(

3

הפתעה

עבדת 
שעות 

נוספות

12

הפתעה

8דמי חנוכה נגד קלף נפל עלי

ביטוח

)להניח על הלוח במקומו(

2



14 קלפי משחק דף ❸ - להדפסה וגזירה

9חוג כדורגל

חוגים

9חוג קרמיקה

חוגים

קורס שחייה 
12למתחילים

חוגים

9מכון כושר

חוגים

8שיעורי גיטרה

חוגים

3חומרי יצירה

חוגים

12טיול

חוגים

9שיעור פרטי

חוגים

בגדים חדשים 
10לחגים

ביגוד

חולצה בסוף 
5עונה

ביגוד

ג׳ינס
ממותג לא ממותג

25 15

ביגוד

גדלת? צריך 
20מעיל חדש

ביגוד

16נעליים

ביגוד

בגד לאירוע

22 15

ביגוד

תלבושת 
9אחידה

ביגוד

תיק בית ספר

15 6

ביגוד

ממותגרגיל



15 קלפי משחק דף ❹ - להדפסה וגזירה

המשפחה 
המורחבת 

מגיעה 
לארוחת שבת

15

אוכל

 ירקות
7 ומאכלי חלב

אוכל

עברת לאוכל 
17אורגני

אוכל

הזמנת אוכל 
ממסעדה

Take Away 

16

אוכל

כיבוד למסיבת 
10יום הולדת

אוכל

בשר אצל 
14הקצב

אוכל

קנייה חדשית 
25בסופר

אוכל

פלאפל 
4לארוחת ערב

אוכל

תקשורת
טלוויזיה, 

כבלים, אינטרנט, 
עיתונים

18

חשבונות

3ועד בית

חשבונות

7ארנונה

חשבונות

חסכת במים

8 5

חשבונות

אחזקת רכב 
דלק, ומגרשי 

חנייה

16

חשבונות

עברת לתחבורה 
ציבורית

16 7

חשבונות

תלית כביסה במקום 
להפעיל מייבש?
חשבון החשמל ירד

11 8

חשבונות

8מים

חשבונות



16 קלפי משחק דף ❺ - להדפסה וגזירה

30

הלוואה

בסוף המשחק מחזירים את 
סכום ההלוואה

12 פעמונים בתוספת 

 ריבית

20

הלוואה

בסוף המשחק מחזירים את 
סכום ההלוואה

8 פעמונים בתוספת 

 ריבית

20

הלוואה

בסוף המשחק מחזירים את 
סכום ההלוואה

8 פעמונים בתוספת 

  )ריבית(

10

הלוואה

בסוף המשחק מחזירים את 
סכום ההלוואה

4 פעמונים בתוספת 

 ריבית

10

הלוואה

בסוף המשחק מחזירים את 
סכום ההלוואה

4 פעמונים בתוספת 

 )ריבית(

30

הלוואה

בסוף המשחק מחזירים את 
סכום ההלוואה

12 פעמונים בתוספת 

 ריבית

קלף
 מתקדם

תקלות תקלות

קלף  עוד  עליך  נפל  החודש 
נפל עלי

קלף
 מתקדם

חוגים חוגים

בנוסף לקלף חובה של חוגים, 
עליך לממן עוד חוג אחד זאת 

מבלי לחרוג מהתקציב

קלף
 מתקדם

שיעורי נהיגה

ומבלי  החובה  לקלפי  בנוסף 
לחרוג מהתקציב, עליך לשלם 

לשיעורי נהיגה 30 פעמונים

קלף
 מתקדם

מכירת סוף עונה

עליך  ביגוד  של  חובה  לקלף  בנוסף 
לקנות עוד 2 פרטי ביגוד בסכום מצטבר 
פרטי   3 לכל  פעמונים,   35 עד  של 

הביגוד, אבל מבלי לחרוג מהתקציב

קלף
 מתקדם

אורחים מחו״ל

עליך  אוכל,  של  חובה  לקלף  בנוסף 
לקנות אוכל בסכום של 30 פעמונים 
לפחות, זאת מבלי לחרוג מהתקציב

קלף
 מתקדם

חודש יום הולדת

ומבלי  החובה  לקלפי  בנוסף 
לצאת  עליך  מהתקציב,  לחרוג 
לבלות פעם אחת נוספת החודש



17 קלפי משחק דף ➏ - להדפסה וגזירה

 משכנתא 
20/ שכר דירה

חשבונות

 משכנתא 
15/ שכר דירה

חשבונות

המזגן עבד כל הקיץ 
וחשבון החשמל זינק

14 11

חשבונות

30

השקעה

בסוף המשחק מקבלים את 
 סכום ההשקעה 

6 פעמונים בתוספת 

 )ריבית(

40

השקעה

בסוף המשחק מקבלים את 
 סכום ההשקעה 

15 פעמונים בתוספת 

)ריבית(

20

השקעה

בסוף המשחק מקבלים את 
 סכום ההשקעה 

8 פעמונים בתוספת 

 )ריבית(



18 קלפי טרוויה דף ➊ - להדפסה וגזירה

טרוויה

המוצרים הרווחיים ביותר 
לסופרמרקט נמצאים על 

המדפים:

א.  הנמוכים 
ב.  הגבוהים

אלה אשר בגובה  ג.  
העיניים

תשובה - ג

טרוויה

שעה אחת של הפעלת 
מייבש כביסה עולה: 

א.  חצי שקל 
ב.  עשרה שקלים 

1.5-3 שקלים, תלוי  ג.  
במכונה

תשובה - ג

טרוויה

במידה ואתם לא מרוצים 
מעסקה שביצעתם 

באינטרנט ניתן לבטלה:

א.  עד 14 יום מיום ביצועה 
ב.  לאחר 14 יום מיום 

ביצועה 
אי אפשר אף פעם  ג.  

לבטל עסקה 

תשובה -א

טרוויה

מהו שירות 144?

א.   שרות חינם 
ב.  עולה כסף 

עולה רק במידה  ג.  
ואחר בירור המספר 

מתקשרים אליו 

תשובה - ב

טרוויה

כיצד ניתן לחסוך בחשמל?

לכבות את האור ביציאה  א.  
מהחדר 

לבדוק שהגומי סביב דלת  ב.  
המקרר מהודק כנדרש

לכוון את הטמפרטורה במזגן  ג.  
על לא פחות מ-24 בקיץ ולא 

יותר מ- 20 בחורף
כל התשובות נכונות  ד.  

תשובה - ד

טרוויה

איזה בורסה אינה קימת?

א.  הבורסה לתכשיטים
ב.  הבורסה ליהלומים

הבורסה לנירות ערך ג.  
ד.  הבורסה לסחורות  

תשובה - א

טרוויה

סדר המוצרים הנכון, 
מהיקר לזול,  הוא:

א.  חלב מועשר בסידן, חלב 
בקרטון, חלב בשקית 

חלב בקרטון, חלב מועשר  ב.  
בסידן, חלב בשקית
חלב בשקית, חלב  ג. 

בקרטון, חלב מועשר 
בסידן

תשובה - א

טרוויה

מאיזה גיל מקום העבודה 
חייב להפריש פנסיה 

לעובד?  

א.  גיל 30
גיל 21 לגברים ו-20  ב.  

לנשים
גיל 67 לגברים ו-64  ג. 

לנשים 

תשובה - ב

טרוויה

מאיזה גיל מותר לילד 
לצאת לעבוד?

א.  14 אבל רק בחופשות 
16 אבל רק עד לשעה  ב.  

23:00
שתי התשובות נכונות  ג. 

תשובה - ג

טרוויה +

מהו תפקידו של נגיד בנק 
ישראל?

א.  לנהל את בנק ישראל 
ב.   לשמש כיועץ כלכלי 

לממשלה 
שתי התשובות נכונות   ג. 

תשובה - ג

טרוויה +

תשלום בכרטיס אשראי 
במסלול קרדיט:

א.  עולה כמו תשלום 
במזומן

ב.  עולה תמיד כמו 
הלוואה בבנק

לרוב יקר יותר  ג.  
מהלוואה בבנק

תשובה - ב

טרוויה

תשלום בכרטיס אשראי 
בתשלומים דומה ל:

א.  שימוש במזומנים
ב.  תשלום בהנחה

הלוואה ג.  

תשובה - ג

טרוויה

מי מדפיס את שטרות 
הכסף בישראל?

א.  כל אחד בהתאם לכמה 
שצריך

ב.  המדינה 
מקומות העבודה  ג.  

תשובה - ב

טרוויה

מהו ביטוח לאומי?

א.  חברת ביטוח של 
המדינה הנותנת כיסוי 

ביטוחי לכלל האזרחים 
ב.  חלק מבנק לאומי

חברת ביטוח המבטחת  ג.   
רכבים ובתים

תשובה - א

טרוויה

מה זה מס הכנסה?

קנס שמשלמים למדינה  א. 
כשמרוויחים הרבה  כסף 

אחוז מסוים מתוך  ב. 
ההכנסות שמשלמים     

למדינה בכדי שתוכל 
למשל, לסלול כבישים, 

לשלם למורים וכד' 
תשלום עבור כל כניסה  ג. 

לארץ 
תשובה - ב

טרוויה

היכן אנו צריכים להיות 
מבחינה כלכלית? 

א.  הכנסות> הוצאות
ב.  הוצאות > הכנסות 
הכנסות = הוצאות  ג.  

תשובה - ב
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טרוויה

למטבע בו משתמשים 
ביפן קוראים?

א. ין
ב. דולר
ג. יורו 

תשובה - א

טרוויה

לפני המצאת שטרות 
הכסף, סחרו ב:

מלח  א.  
זהב  ב.  

שתי התשובות נכונות   ג.  

תשובה - ג

טרוויה

מהי אינפלציה?

א.  פעם אפשר היה לקנות 
את אותו מוצר בפחות 

כסף
ב.  בעיה בצנרת של הבית

ג.   הכסף שלנו שווה היום 
פחות 

ד.  תשובות א ו-ג נכונות 

תשובה - ד

טרוויה +

מהי מניה?

א.  יחידת בעלות בחברה
ב.  טבע

מונה מים ג.  

תשובה - א

טרוויה

הכנסת המשפחה היא:

א.  כל מי שנכנס הביתה 
ב.  כל הכסף שההורים 

והילדים מרוויחים 
ג.  כל מה שקונים במהלך 

החודש 

תשובה - ב

טרוויה

הוצאות משפחה הן:

א.  כל מה שיוצא מהבית 
ב.  כל התשלומים 

שהמשפחה משלמת 
כל הדברים שקונים   ג.  

תשובה - ב

טרוויה

מהי הוראת קבע?

אחת מדרכי התשלום  א. 
האפשריות 

מתן הוראה לבנק  ב. 
לחייב את החשבון שלי 

בסכומים שידרוש הספק  
כסף עובר ישירות  ג. 

מחשבון הבנק שלי 
לספק

כל התשובות יחד ד. 
תשובה - ד

טרוויה

מהי משכנתא?

א.  הלוואה ייעודית לצורך 
רכישת בית 

ב.  כשמתחתנים מקבלים 
את זה

יחידת מגורים בשיכון  ג.  

תשובה - א

טרוויה +

מהי ריבית?

סכום שצריך להחזיר  א. 
בנוסף להלוואה 

שלוקחים
מריבה בין הלווה  ב. 

למלווה
הלוואה שהופכת  ג.  

למענק

תשובה - א

טרוויה +

מהי קרן פנסיה?

א.  תכנית  אליה מופרשים 
באופן קבוע כספים 

שישמשו אותנו לאחר 
הפרישה מהעבודה.

תכנית אליה מופרשים  ב. 
באופן קבוע כספים 

שישמשו אותנו בטווח 
הקצר. 

חברת השקעות המשקיעה  ג.  
בחברות היי-טק 
תשובה - א

טרוויה

מהו כרטיס אשראי?

כרטיס חיוב, באמצעותו ניתן  א. 
לרכוש שירותים ומוצרים 

ולשלם במועד מאוחר יותר.
ב. כרטיס שבאמצעותו ניתן 
לקבל הלוואה  מחברת 

האשראי.
כרטיס שבאמצעותו ניתן  ג. 

לתת הלוואה לחברת 
האשראי.

תשובות א' ו-ב' נכונות. ד. 
תשובה - ד

טרוויה

מהו תפקיד שר האוצר?

לנהל )בחכמה( את  א. 
תקציב המדינה 

ב.  למצוא אוצרות טבע 
למדינה 

להדפיס כסף למדינה  ג.  

תשובה - א

טרוויה

המכשירים "זוללי 
החשמל" ביותר הם:

א.  תנור, מכונת כביסה,  
מייבש כביסה

טלוויזיה, תאורה, מחשב,  ב.  
טלפון סלולארי

ג.   מאוורר, מערכת סטריאו, 
מקרר

כל מכשיר עם מנוע או  ד.  
גוף חימום 

תשובה - א

טרוויה +

מהי תוכנית חיסכון?

א. תכנית משפחתית לחיסכון 
ההוצאות השוטפות בבית.

תכנית בבנק אליה  ב. 
מפרישים כספים מעת 

לעת, במטרה לחסוך 
אותם לטווח ארוך.

ג.  תכנית קבועה בבנק 
הכוללת השקעת כספים 

לטווח ארוך.
תשובות ב' ו-ג' נכונות. ד. 

תשובה - ד

טרוויה

זוכה ישראלי בפרס נובל 
לכלכלה  הינו  

א. דניאל כהנמן 
ב. עדה יונת 

ג.  דן שכטמן 

תשובה - א

טרוויה

מהי קרן השתלמות? 

א.  חיסכון שחלקו מופרש 
ע"י העובד וחלקו 

מופרש מכספי המעסיק 
כסוג של הטבה לעובד 
ב.  תגמול שניתן לעובדים 

בגין השתלמויות 
מקצועיות שעברו 
חיסכון ל-15 שנה  ג.  

תשובה - א
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טרוויה

בנק ישראל הינו:

כל בנק הנמצא  א.  
בישראל 

הבנק שאחראי על  ב.  
כל הבנקים בישראל 

שם של אחד הבנקים  ג.  
בישראל

תשובה - ב

טרוויה

המטבע בו משתמשים 
בארצות הברית נקרא:

יורו א.  
דולר  ב.  

לירה אמריקאית ג.  

תשובה - ב

טרוויה

מהי הוצאה ממוצעת 
לחודש?

א.  כל ההוצאות של 
המשפחה בחודש 

ב.  סך ההוצאות השנתי 
מחולק ל 12 חודשים
ממוצע ההוצאות של  ג.  

ההורים בלבד

תשובה - ב

טרוויה

מחיר ממוצע של דירה 
הינו קרוב ביותר ל:

א.  1,000 חבילות שוקולד 
פרה 

ב.  100,000  חבילות 
שוקולד פרה 

200,000 חבילות  ג.  
שוקולד פרה 

תשובה - ג

טרוויה

מה יותר יקר?

א.  לחם יקר מארטיק 
ב.  ארטיק יקר יותר משוקו 

זה תלוי איפה קונים  ג.  
ואיזה סוג 

תשובה - ג

טרוויה

מהם אמצעי התשלומים 
הקיימים כיום?

א.  צ'ק, מזומן, אשראי, 
הוראת קבע
ב.  צ'קים ומזומן

מזומן, כרטיסי אשראי  ג.  
וצ'קים  

תשובה - א

טרוויה +

האם ריבית על חיסכון 
זהה לריבית על הלוואה? 

בוודאי, הרי שני  א. 
המקרים מדובר בריבית  

הריבית על הלוואה  ב. 
גבוהה בהרבה 

מהריבית על החיסכון
הריבית על חיסכון  ג. 

גבוהה מהריבית על 
ההלוואה

תשובה - ב

טרוויה

למה כדאי להפריש 
לפנסיה מגיל צעיר?  

בכדי שכשנגיע לגיל  א. 
פרישה יהיה לנו ממה 

לחיות 
כי ככל שמתחילים בגיל  ב. 

צעיר יותר צוברים   
יותר כסף  

כי תוחלת החיים עולה ג. 
כל התשובות יחד ד. 

תשובה - ד



21 מטבעות פעמונים - להדפסה וגזירה )לפי מספר משתתפים ועוד אחד לקופה(

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים

פעמונים פעמוניםפעמונים פעמונים

פעמונים פעמונים פעמונים


