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  "מיד ונעלם"כסף, כסף, כסף, שורף לי את קצה היד. כסף, כסף, כסף, בא 

כך צודק. רגע לפני שאתם מסתערים על שלל  –שר רמי פורטיס וכל 

 פעילויות הקיץ, חשוב לדעת להתנהל כלכלית.

 ?למה זה בכלל חשוב להתנהל כלכלית

כסף מקבלים בתמורה לעבודה. בין אם עבדתם  - כסף קשה להשיג

אתם קשה עבורו, ובין אם ההורים עובדים קשה בשביל לתת לכם 

 .אותו

ולבלות  פעמים רבות רוצים לקנות עוד ועוד - כסף קל להוציא

  הנות. הכסף אף פעם לא מספיק לכל מה שאנחנו רוצים.יול

כשמנהלים את הכסף אפשר להשתמש בו לדברים שאנו באמת רוצים 

  .ה שיש לנו ומה שאנו מתכננים לעשותלממתוך מודעות 

 

 ?תתחילו עכשיואז למה שלא זאת בכל גיל מתאים להתחיל ללמוד 

 כשיש לכם קצת זמן פנוי?

 

 שאלונים שיעזרו לכם להיות ובחוברת הזאת תקבלו טיפים, כלים, אפליקציות, סרטונים 

 חכמים ועצמאיים יותר בשימוש שלכם בכסף.
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 ?כמה כסף אני מוציא -"את עצמך "בחן

 האם את/ה יודע/ת כמה כסף יש לך לבזבוזים בחופש הגדול? 
  . כן, כל שקל מחושב1 ¨
  . בגדול כן, אבל חודשיים זה הרבה זמן מי יודע2 ¨
  . לא, נזרום יהיה בסדר3 ¨

 האם את/ה מתכוונ/ת לחסוך כסף בחופש הגדול? 
  מאוד רוצה. כן, אני חוסך/כת בשביל משהו שאני 1 ¨
 . אם ישאר משהו אחסוך 2 ¨
  . מתכוון/ת לבזבז את כל הכסף3 ¨

 האם את/ה יודע/ת על מה את/ה הולכ/ת להוציא כסף בחופש הגדול?
  . כן אני מתכנן/ת בדיוק את הבילויים והקניות1 ¨
  . יש כמה דברים שבא לי לקנות ואולי יהיו עוד2 ¨
  . חלק מחופש זה לא לתכנן כלום3 ¨

 האם את/ה יודע/ת כמה עולה לך בילוי של ערב אחד עם חברים? 
  .כן, לפני כל יציאה אני מתכנן/ת כמה אוציא1 ¨
  . אני לוקח/ת איתי הרבה כסף שלא יחסר לי ומבזבז/ת כמו החברים פחות או יותר2 ¨
 . לא תמיד צריך להסתכל על הכסף, מבלים בכיף 3 ¨

 מחליט/ה איפה לקנות ? ת/האיך א
  צריך/כה משהו אני עושה סקר שוק באינטרנט ורק אז קונה.אם אני 1 ¨
  . אבדוק בשתי חנויות לפחות לפני שאקנה2 ¨
  . ראיתי משהו שבא לי אקנה ישר, מה זה משנה איפה...3 ¨

 ?בחשבון הבנק האם את/ה יודע/ת כמה כסף יש לך
  . כן, אני נכנס/ת אחת לשבוע לפחות לחשבון הבנק ובודק/ת1 ¨
  רך כמה יש לי. אני יודע/ת בע2 ¨
  . אין לי מושג כמה יש שם3 ¨

 ?האם את/ה יודע/ת כמה כסף יש לך בארנק 
  . כן, על האגורה1 ¨
  . בערך2 ¨
  . לא יודע3 ¨

 
 :תשובות

 אחראית ךההתנהלות הכספית של:   1רוב התשובות שלי היו תשובה מס' 

 לקנות את ,בתכנון נכון ,כל הכבוד!!! אתם מתנהלים בצורה אחראית ונבונה. אם תמשיכו כך תוכלו
 דברים שחשובים לכם בלי לחץ ובלי לבזבז כסף על דברים מיותרים. 

 

  מעורבת ךההתנהלות הכספית של:  2רוב התשובות שלי היו תשובה מס' 

יש לכם מודעות מסוימת לצורך לנהל את הכסף שלכם, עם תכנון מראש ושליטה טובה יותר בהוצאות 
 ברים שאתם באמת רוציםתוכלו להגיע יותר בקלות לד

 .הפסק למלא את הטופס הזה

  

 !כאן ועכשיו /החי /האת:  3רוב התשובות שלי היו תשובה מס' 

אבל מה עם האחר כך...אתם לא מתכננים ומוצאים כסף בכל פעם שיש הזדמנות. התנהגות כזו 
לחסוך לדברים יותר גדולים מיציאה חד  ,תקשה עליכם לקנות את הדברים שאתם באמת צריכים

 פעמית ולהיות עצמאיים בניהול הכספי שלכם. 

 לשאלון באתר
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 אז איך מנהלים תקציב בחופש הגדול?

 הכול מתחיל ונגמר בתכנון מדויק ומפורט. 

ולהתאימן לכסף התכנון מאפשר לדעת מראש מהן ההוצאות הצפויות 

ולעקוב  תקציב לחופש הגדוללבנות  . אז כל שיש לעשות הואשיש

יש חריגות מהתקציב, במהלך החופשה, אם . ההוצאות אחר

 .לכסף שנותר תהפעילויותוכנית את מתאימים 

 שלבים: 5-ב בונים תקציב לחופש הגדול

  

  

  

                  

 

 בחופש הגדול סרטון על ניהול תקציבל                      
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 :תקציב כלים לבניה וניהול

)עבודה, מדמי כיס להוצאות החופש הגדול  חשבו כמה כסף יהיה לכם .1

 1ה רשמו בטבל – ומחסכונות(

הכפילו מחיר מעוניינים לעשות ולקנות אתם מה שערכו רשימה של  .2

 2ה רשמו בטבל – ההוצאות שתכננתם להוציא בחופש לכה -ך וקבלו את סבכמות 

 . ותעלצפוי ל: מה עושים וכמה תקציבאת הבנו  .3

 המתוכננות.ההוצאות  לכך סהכסף שיש לכם לבין  השוו 

  אין לכם מספיק כסף למה שאתם רוצים? קצצו בהוצאות המתוכננות בהתאם עד

 .עולות על הכסף שיש לכםשתגיעו למצב בו ההוצאות הצפויות לא 

               

 

הכנסות מתוכננות: 1טבלה     

הכנסה 

 מתוכננת
 אוגוסט יולי

   עבודה 

   עבודה

   עבודה

   דמי כיס

   חסכונות

   

   

   

   

   סה"כ
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הוצאות מתוכננות: 2טבלה   

 

 מדי יום בחופשה רשמו את כל הפעילויות - ההוצאות בפועל סכמו את .4

. אל תשכחו לכלול וסכמו את עלותם שהשתתפתם בהן בפועל והדברים שקניתם

רשמו  -י למתנה וכו הוצאות נוספות )בקבוק מים, פופקורן ושתייה, ממתק, בגד,

 לוחופשב

 השבועיות ההוצאות את סכמו לשבוע אחת - בחנו את ההוצאות מול התקציב .5

 .שבניתם התקציב למול מה מצבכם וראו

 

חרגתם? הוצאתם יותר ממה שתוכנן? בטלו פעילויות מתוכננות או החליפו אותן 

 בתקציב. בפעילויות שעלותן נמוכה יותר, בכדי שתוכלו לעמוד

  

 אוגוסט יולי הוצאות מתוכננות

עלות  פעילות מתוכננת

לפעילות 

 אחת

 מספר

פעמים 

 ןמתוכנ

 סה"כ עלות
)עלות פעילות 

X הפעמיםמספר) 

עלות 

לפעילות 

 אחת

 מספר

פעמים 

 ןמתוכנ

 סה"כ עלות
מספר X)עלות פעילות 

 (הפעמים
         בריכה

         ים

         סרט

         אטרקציות

         מחנה

         תנועת נוער

         קניון

         מזון מהיר

         בתי קפה

       נסיעות

       

       

         

        

       סה"כ
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