
 פיננסי מחינוךוששרעשור
 דרך לילדים,

 תקציב תכנון
 ועד משפחתי

 תמפו כך ירושה:
 האתגרים את

 הכלכליים
 בכל המחכים

 בחיים, עשור
 אליהם ותיערכו
 מיטבי באופן

מיוחד פרויקט
1לל3א אתי //

04

בעשור פעם של הזדמנות
 לכם שישנו הפיננסיות ההחלטות

מיוחד פרויקט /// החיים את

הזדמנות
פעם של

בעשר
 ממפה מיוחד בפרויקט

 האתגרים את בלבליסט מגזיו
 עשור בכל המרכזיים הכלכליים

 חינור לילדים להעניק איר בחיים:
 בהם לתמור נכוו מתי פיננסי.
 ארור, לטווח לחסור איר כלכלית,

 על להגו איר הלוואה, לקחת מתי
 לפרוש לדעת ומתי המשפחה.

 שצברתם. מה את הלאה ולהעביר
 המשאבים את תמקסמו כר

 העשורים את ותצלחו שלכם.
בבטחה הסוערים

אייזנשטיין אסיה איורים: | אפללו אתי



מהנה אך יקה יהיה
החיים במהלך שנקבל הפיננסיות ההחלטות את שילוו המספרים

Oiשקל מיליון
 מינימלי עצמי ן13

 לרכישת שנדרש
 4 בעלת דירה

 בערים חדרים
 בישראל. מרכזיות
לחסוך התחיל!

ft

שקל אלף130
 חתונה עלות

מוזמנים 300ל־

% ו■!!

700 \§* 91% 40% ™ 1-inו ר 1־ n תרווורר

0.24%
שקל אלף

 משכנתא גובה
 בישראל, ממוצעת
ועולה שהולך

מההורים
 לילדים כלכלית עוזרים

סטודנטים כשהם

מהשכר
 הפנסיה קצבת גובה

בפרישה הצפויה

שקל אלף
לחיי! הראשווות השנים 3ב־ ילד גידול עלות

 המסה
 המחיה קו1

ננסים 1

 של שתה עבודה. שלכם הילדים יחליפו
 למקום העבודה עולם את הפך הקביעות

 בהם להטמיע שצריך השמם אלו יציב. לא
 בשוק להשתלב להם שיעזרו תכונות

וגמישות יזמות ובראשן העבודה,

מהנכסים
 הממוצעים הניהול דמי

הפנסיה. בקרנות

לבדם חייםמהקשישים23%

 העשרים שנות בסוף ברוטו, לשכיר, החציונית ההכנסה
לחייו השלושים שנות ותחילת

5
שקלים

 שקל כל שווה יהיה
 40ל־ בחיסכון ששמתם

 ריבית אפקט בגלל שנה
 חסכונות לכן, דריבית.

מוקדם להתחיל צריך

8,000
ברוודש 1?שק

 חולה אחזקת עלות
 סטייה בבית. סיעודי

 יכולה הבריאות מקו
 יציבות את לזעזע

 ני ודאו המשפחה.
 ביטוחים לכם יש

 חולים, מתאימים
כמלים לא ושהם

530
שקל מיליארד

 של האשראי היקף
 כולל הבית, משקי

 יוקר לדיור. הלוואות
 והעלייה המחיה

 הובילו במחירים
 משקי בחובות לזינוק
 תקציב תכנון הבית.

 יציבות על ישמור נכון
זמן למשך המשפחה

 ייפלטו מהנשים
 ממעגל זה בעשור

 אצל העבודה.
 הנתון הגברים

 .27.5% על עומד
 להמציא הזמן זה

 מחדש, עצמכם את
 במקצוע לבחור
פחות שוחק

 ערם - 81
שים - 84
 החיים תוחלת

 בישראל. הממוצעת
 הכסף המשמעות:

 במהלך שתחסכו
 צריך העמדה שנות

 לעוד לכם להספיק
 ואפילו וחצי, עשור

אחריה שניים,

 זה ואחוז קשישים, הם בישראל מהאוכלוסייה
 מיטבי תכנון .2035 בשנת 15%ל־ עד לעלות צפוי
 למצב אתכם יביא בחיים הקודמים השלבים של

 ועם בנוחות האלו השנים את לצלוח תוכלו שבו
יחסית מועטות כלכליות דאגות

פד
90 80 70 60 50 40 50 20 10 0

עושר והעברת צוינת עושר תחזוקת עושו ש( וצבירה ומשה
פיננסי לתכננן הבינלאומית המכללה הגרף: מקנר



בעשור פעם של הזדמנות

 כפי אך ספק. אין שמחה, זה לדים
 ילדים להורה, שנהפך מי כל שיודע

 ולמעשה החיים, את הופכים גם
 ההורים מחדש. אותם מעצבים

 בשני מאוד חשוב תפקיד ממלאים
 בחינוכו הילד, לחיי הראשונים העשורים
 השתכרות כושר לבניית כלים ובהקניית

 הילדים של העיקרית ה״הכנסה" עתידי.
 לנצל וחשוב הכיס, דמי היא אלו בעשורים

 בהתנהלות הבנה לילד להקנות כדי אותם
 שולם, יריב ר״ר לדעת נכונה. כלכלית

 המתאימה השיטה זו פיננסי, לחינוך מומחה
:12-7 לגילאי

 אמורים הכיס ורמי מאחר תדירות:
 מומלץ האמיתיים, לחיים הילדים את להכין
 בשבוע פעם ולא - בחודש פעם אותם לתת
נוהגים. שרבים כפי

 מתבצע הכיס דמי גובה תחשיב כמות:
 הזה למספר .10ל־ 2 בין מספר בחרו כך:

 כעת המשפחתי. הכיס דמי מקדם נקרא
 אהד כל של בגיל המקדם את הכפילו

 הוא שקיבלתם המספר שלכם. מהילדים
 אהד כל עבור החודשי הכיס דמי גובה

 שבחרתם המקדם אם לדוגמה: מהילדים.
 לחודש, שקל 28 יקבל 7 בן ילר אז ,4 הוא

 דמי סך אם שקל. 40 יקבל 10 בן ילד ואילו
 שאתם הגבול את עובר המשפחתיים הכיס

 בחרו פשוט לעצמכם, להרשות יכולים
יותר. נמוך מקדם

 הכיס דמי את מכלים הילדים אם ניצול:
 את נצלו עוד, ומבקשים החודש סוף לפני

נכון. תקציב ניהול על איתם ושוחחו המצב

הרצפה על כסף גדול לחיסכון קטנות עצות
1

 שהמדינה ילדי לכל ה״חיסכון את הגדילו
 תשואה. מניב במסלול אותו ושימו מעניקה,

 גם הילד עבור חסכו משגת, שידכם ככל
נוספים חיסכון במכשירי

 יד שוק קיים רבות. הוצאות משמעו חדש ילד
 רכשו התינוקות. מוצרי לכל ותוסס עצום שנייה

זמן למשך אתכם ישמשו שלא מוצרים בתבונה

3
 לקראת מראש שנים שלוש לפחות היערכו

 סביבו ההתנהלות את והפכו המצווה, בר אירוע
נכונה והתנהלות תקציב על לשיעור

בית תוצרת פיננסי חינוך ך ה™."!!"

 מינקות לדעת
 בא מאיפה
 וכמה הכסף

עולה הוא

 חינוך של חשיבותו על רחבה הסכמה שקיימת גם
 בבתי הפיננסי החינוך תוכניות צעיר, מגיל פיננסי

 נגועות אף מהן וחלק מתרוממות, לא בישראל הספר
פע בעמותת הספר, לבתי הכבוד כל עם באינטרסים.

 נכונה, לכלכלה בית משקי וחינוך בסיוע העוסקת מונים,
 המקום אחר, חיים כישור בכל כמו "בדיוק כי סבורים
 בפעמונים הבית". הוא כלים הילדים רוכשים שבו העיקרי

 נכונה לימודית להתנהלות להורים עצות כמה מספקים
הילדים: עם

 לא כסף "על תפיסת את בצד הניחו םפף: על דברו .1
לגי בהתאם כסף על הילדים עם לדבר יש מדברים".

בסי שוטפת, התנהלות כרי תוך קורה פיננסי חינוך לם.
רגילות. חיים טואציות

חי כרי תוך לומדים ילדים אישית: דוגמה ספקו .3
 לבין שלכם המסרים בין קשר על שתקפידו וחשוב קוי,

לכ או לחנות הליכה בפועל. נוהגים אתם שבה הדרך
 משתמשים איך על לדיון פתיחה להיות יכולה ספומט
 שהמשאבים והעובדה שבקיר, לחור הגיע הוא מאין בכסף,

 לשלוף שניתן לתחושה בניגוד מוגבלים, שלנו הכספיים
 אפשר לבנק בהליכה כסף. של אינסופית כמות מהקיר
 להסביר להרוויח, שמטרתו מסחרי עסק הוא שבנק ללמד

בק החשיבות ואת וחיסכון, הלוואה עמלה, כמו מושגים
 הדגימו חתימה. לפני במסמכים הקטנות האותיות ריאת
ברור. אינו כשהנושא מידע לקבל מתעקשים אתם כיצד
 לקנות רוצים למידה: כחוויות יומיומיות פעולות .4

 מחירו לעומת שם מחירו את להם הציגו בבריכה? ארטיק
נו־ הם וממה בתמחור ההבדלים על איתם ושוחחו בסופר,

נכונים פיננסיים הרגלים הקניית
הצבא עד ט׳ כיתה עד ד׳ כיתה עד א׳ כיתה עד

 הילד עם פתחו
 בנק חשבון

 על לו והסבירו
הבנת חשיבות

הקטנות האותיות

 הילד את למדו
 כגון מושגים
 הלוואה, ריבית,
עמלה

לילד הסבירו
עומד מה

מאחורי
פרסומות

 הילד את למדו
 במוצר לבחור
 על ולוותר
אחרים

 לנהל ממנו דרשו
 מסודר תקציב
 אחרי ומעקב

הפיננסיים מסמכיו

 הילד את למדו
 חשיבות על

 ועודדו החיסכון
לחסוך אותו

 דמי לו תנו
 הגדירו כיס,
 הם למה

משמשים

קופה לו תנו

פעמוני□ עמותת מקור:5

/
 החיסכון חשיבות על דברו הדש? נייד רוצה הילדה בעים.
 משלו? מכונית על הולם עשרה בן מטרות. להגשמת כדרך
בי שוטפות, עלויות ראשונית, השקעה על דיאלוג פתחו
כללית. ואחריות חוזים טוח,
(בה כיס דמי מתן בעצמם: כפף לנהל להם תנו .5
 להתנסות לילדים לתת מצוינת דרך הוא לגיל) תאם

 וקבלת עדיפויות סדרי קביעת כסף, בניהול בעצמם
 ועל השיקולים על שיח צרו לטעות; להם תנו החלטות.
שבחרו. הבחירות

 משתנה הכסף של ערכו לעבוד: ילדיכם את עודדו .6
 הקלות לעומת בהשתכרות הקושי את מבינים כשילדים
וחשיבותה. לזולת תרומה מהי ילדיכם את למדו שבבזבוז,

 r הטבלה
 המלאה
 לחימך
הילדים

באתר
^כלכלים□

צעיר מגיל השתכרות כושר בניית ך לעתיד ™ט
 התעסוקה בעולם השינויים הקביעות, של מותה ם

 הנכסים לאהד האדם של ההשתכרות יכולת את הפכו
 ההשתכרות יכולת את גם נכס, כל וכמו - לו שיש החשובים

 זמן, ולמשך צעיר מגיל ולתחזק להשביח לשכלל, לפתח, יש
 ובראשונה בראש היא צעיר מגיל השתכרות יכולת בניית
 הילד הכנסות. מגדילים איך הילד את למדו ליזמות: חינוך

 אותו ועודדו מהכסף חצי לו תנו כלשהו? בצעצוע מעוניין
בעצמו. השני החצי את להשיג

 "כבר תעסוקתית: לחשוב הילדים את עודדו כך, על נוסף
הת לעולם הנדרשים והכלים התכונות את לזהות ניתן היום

 מקבוצת Jobit מנכ״ל כהן, תומר אומר מהר״, של עסוקה
 להתחיל יכול העתיד דור נכונה, הכוונה "באמצעות טלכלל.
 תיראה". היא כיצד ברור כשטרם גם שלו הקריירה את לתכנן
השת לכושר שיובילו התכונות פיתוח היא כהן, לפי הדרך,
 המאוחרים: העשרה מגילאי כבר להקנות ושניתן גבוה, כרות

 העבודה, בעולם המהירים השינויים בגלל פמגלנות. .1
מע חדשים: מצבים במהירות ללמוד שיכולים אלו יצליחו

 שיטות לעצמם ולסגל הדש, תפקיד הרש, שוק חדשה, רכת
שיותר כמה עם מתמודדים שהילדים וראו יעילות. פעולה

 אתגרים להם וספקו היומית ברוטינה שינוי צרו תחומים.
 דברים וללמוד במהירות להשתנות יכולתם את שיפתחו
הזמן. כל חדשים

שא ששואלים מי להיות הילדים את חנכו יצירתיות. .2
 עובדים לאפשרי; דבר כל כמעט הופכת הטכנולוגיה לות:

 פתרונות ויציעו הדברים את עושים שבה בדרך ספק שיטילו
להם שיהיה אלה הם חלופיים,

יכולת היום, של העבודה בעולם החדש. העבודה בעולם ערך
שיש חשוב נכס היא ההשתכרות תשאלו אל צעיר מגיל לכן,
ולהשביתה לפתחה וצריך לאדם, הם מה שלכם הילדים את

 שאלו אלא בביה״ס, למדו
הספר. בבית "שאלו" הם מה אותם

לה צריך לא החדש העבודה בעולם וגם". "גם להיות .3
 רבים. בתחומים מספיק להבין אלא אחד, בתחום הרבה בין

 איך להבין צריך תוכנה, קוד בכתיבת מומחה מלהיות יותר
 ליישם שיאפשרו ותחומים כלים של הבנה עם יהד עובד, קוד
 לרעת הילדים את עודדו ומועיל. פרקטי באופן הקוד את

 לתופים; לעבור ואז פסנתר שנתיים ללמוד שונים: דברים
מרעים. לחוג לעבור ואז כדורגל בחוג שנתיים להיות





ר1בעש פע□ של הזדמנות

 מירוץ מתחיל שבו העשור הו
 מתחתנים, האמיתי. החיים

 ופתאום, — משפחה מקימים
 ללא ויציאות ערב בכל מבילויים

 וזהירים מחושבים להיות צריך חשבון,
 עם וגדלות שהולכות בהוצאות, יותר

 עדיין זה בעשור ההון המשפחה. התרחבות
 עצמי מיצוי בין לאזן מנסים בעבודה נמוך.
 משפחה מחיי הנאה לבין בשכר עלייה לבין

ילדים. וגידול
 של מיפוי לערוך כדאי זה בעשור

 ועד מקצועית מהגשמה שלכם: היעדים
 בבוא לנכדים עזרה ואפילו לחו״ל טיול
 את העריכו היעדים, מיפוי לאחר היום.
 על והשבו להגשימם כדי מכם שנדרש ההון

להשיגו. דרכים
 הסיכונים את גם למפות כדאי במקביל,

 תאבדו אם יקרה מה בפניכם: שעומדים
 קביעות, של בעולם העבודה? מקום את

 הסיכון הבייבי־בומרז, דור נהנו שממנה
 בפני עומד הוא כיום אבל זניח, היה הזה
 על אליו להיערך וכדאי העובדים, רוב
 והתעדכנות מקצועית הכשרה המשך ידי

 בתחום הטכנולוגיות בהתפתחויות שוטפת
 משיקים, ובתחומים לעסוק בחרתם שבו
פסיבית. הכנסה פיתוח ידי ועל

 בריאות בעיות מפני הם נוספים סיכונים
 הסיכונים הסתברות את העריכו שונות.
 והגנו במשפחה, פגיעתם חומרת ואת הללו,

עצמכם. על
 אחרי יותר צמוד מעקב נדרש זה בעשור

 שינויים שלכם. והפנסיה הפיננסי התיק
 של עדכון דורשים המשפחתי במצב

 מסלולי של שלכם, הפיננסיים המכשירים
 שקבעתם המוטבים ושל שבהם, הביטוח
הפנסיה. בקרן מוות למקרה

הרצפה על בסף
גדול לחיסכון קטנות עצות

1
 על הקפידו עבודות, בין עוברים אתם אם

 לשמר כדי לפנסיה, הפקדות רצף שמירת
שבה הביטוחיים המרכיבים את

 כושר את ריאלי ובאופן היטב העריכו
 שאתם החיים רמת ואת שלכם, ההשתכרות

 במחיר גדולה דירה תקנו אל בה. מעוניינים
בעתיד ולהתקדם בקטן להתחיל אפשר עצום.

3
 יתרת את הפיננסי: מצבכם את דעו

 לפרישה, לכם שנצבר הסכום את חסכונותיכם,
 ההון נמצא שבהם ההשקעות מסלולי את

 תמידי באופן מצבכם את שפרו המשפחתי.
הניהול דמי על התמקחות באמצעות

 שבו העשור
 לבנות תתחילו

 ההון את
המשפחתי

1 nmmaa< לעתיד הון לבנות התחילו
טיול, - העתידיות מטרותיכם על מסתכלים אתם אשר
 נדרש שלהגשמתן זכרו - מגורים שדרוג לילדים, עזרה

השק חיסכון, באמצעות מראש אליהן להיערך ויש רב כסף
לע יותר קשורים והשקעה "חיסכון עתידי. הון ובניית עה

 לא'סוגרים פעם אף ההכנסה. לרמת מאשר והרגלים רכים
 ומתכנן השקעות מומחה גילאון, דרור אומר החודש׳", את

 שלא מה את לצרוך הוא לעשות שצריך "מה אישי. פיננסי
זאת? עושים איך צרכנו". שלא מה את לחסוך ולא חסכנו

 להשקיע והתחילו לחיסכון חודשי סכום על החליטו .1
הרי של האפקט תשואה. מניבי במכשירים מוקדם אותו
 שהרווחתם הריבית על גם שנה בכל שמצטברת דריבית, בית

גרף). עצום(ראו הוא קודמות, בשנים
 קבע הוראת ידי על לאוטומטית, ההשקעה את הפכו .2

המ של השוטף מהחשבון נפרד לחשבון או פיננסי למכשיר
 לגדול, להון ותנו היומיום מהיי ההשקעה את נתקו שפחה.

 או השקעה מכשירי ולהחליף השוק את לתזמן לנסות בלי
למינוס. שנכנסים פעם בכל כסף ממנו למשוך

 שיניבו עבורכם, אופטימליים השקעה מכשירי חפשו .3
 לקחת כדאי שלכם. הסיכון לתיאבון יתאימו שגם אך תשואה
 להיחשף ניתן כך יותר ארוך ההשקעה שמשך שככל בחשבון
הרווח. תוחלת את להגדיל ובכך מניות ליותר

מיכויים. יתרונות עם השקעה מכשירי העדיפו .4
 השוו יחסית, נמוכים ניהול דמי בעלי מכשירים כחדו .5

להשקעה. הקשורות העלויות את להוזיל כדי והתמקחו

קד□1נו ו1זס1ל ב1חש למה
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 עשור במשך בחודש שקל 1,000
 תשואה המניב מנייתי מסלול:

 בממוצע שנתית 5%־3 של
 ,40-30 גיל בין אדיר חיסכון: גילי
 .50-40 בין לעומתו אלון

 תום עם לא החיסכון: משיכת
פרישה בגיל אלא ההפקדות, תקופת
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ההפקדות תקופת

במ השקעה הוא בית משקי בקרב פופולרי השקעה אפיק
 של אלמנט ויש זולה, ההשקעה במדדים, להשקיע קל דדים.
 הפקדה, בכל רכישה עמלת חסרונות: גם יש אבל מס. דחיית

המדד. לגובה שמוגבלת ותשואה
 למשקי אפקטיבי מכשיר הן להשקעה גמל קופות גם
 ליתרונות יחסית נמוכים ניהול רמי בין ומשלבות בית,

 ללא השקעה מסלולי בין לעבור אפשרות כמו מיסויים
 פטורה כקצבה הכסף את למשוך ואפשרות מס תשלום

 70 ער של הפקרה הגבלת החיסרון: פרישה. בגיל ממס
בלבד. בשנה שקל אלף

 בונים איך
 פאסיבית? הכנסה

באתר ראו
v Jכלכליסט

למשפחה הגנה וצרו הביטוחים, תיק את סדרו >1 יעת־ב מבט
 גידול דירה, רכישת - בחיים מטרותיכם השגת צד

 להיערך גם מאוד חשוב - לעתיד וחיסכון ילדים
הב מצב שבו מקרה עליהם: לחשוב נעים שלא למצבים

 מקרה חלילה או המשפחה, על עלויות יטיל שלכם ריאות
בי רכישת באמצעות למזער ניתן מהסיכונים חלק מוות.
מתאימים. טוחים

בי סוגי מארבעה מורכבת המשפחתית ההגנה "חבילת
 וסיעוד", חיים עבורה, כושר אובדן בריאות, הכרחיים: טוחים
 אישי. פיננסי ומתכנן השקעות מומחה גילאון, דרור מפרט

 פוליסות רוכשים שלא הוא ביטוח ברכישת הבסיסי "הכלל
 בעלי אירועים נגד רק אלא קטנים, אירועים עבור ביטוח

המשפחה". את לזעזע שעלולות כספיות השלכות
 ביטוחי את יש הישראלים לרוב בריאות: כיטותי .1

 לאלו מעבר אבל החולים. קופת של המשלימים הבריאות
 הבריאות: בתחום חיוניים נוספים כיסויים שלושה ישנם

 (ניתוחים בחו״ל ניתוחים הבריאות, בסל שאינן תרופות
 קופות של המשלימים הביטוחים במסגרת מכוסים בארץ

 הביטוח חברות מציעות לכך, מעבר והשתלות. החולים),
 את היטב בחנו וכדומה. ייעוץ משלימה, לרפואה כיסויים
שלהם. העלות מול אלו בכיסויים התועלת

למק מענה נותן הביטוח עכורה: כושר אובדן .2
תקופה באותה לעבוד. יכולתו את מאבד אדם שבהם רים

 הוצאות מגיעות לצדן אך ממשיכות השוטפות ההוצאות
 מאתגרת להיות שעלולה היומיומית, להתנהלות הקשורות

 מעבר זאת השינוע. ובאופן הבית במבנה התאמות ולחייב
 ימי להפסיד יצטרכו הזוג בת או בן שגם הסבירה להנחה
 רבים חודשים להימשך עלול ההכנסה אובדן רבים. עבודה
המשפחתי. בהון משמעותי בור וליצור

 למשפחות קריטי רכיב מהווים אלו החיים: ביטוחי .3
 ,25 גיל עד ילדים ישנם שבהן
 אחד של המוקדם שמותו כיוון

 משמעותו המשפחה ממפרנסי
הכנסה. אובדן
 מדובר סיעוד: ביטוח .4

החוד העלות קריטי. בכיסוי
מוערכת סיעודי לטיפול שית
לטי שקל אלף 20-16ובכ־ בבית למטפל שקל 8,000בכ־
 קופות של הביטוח הוא הראשון הסיעודי הרובד במוסד. פול

 5,500 של כיסוי מספק אשר יחסית זול ביטוח זהו החולים.
 הכיסוי משך אולם, במוסד. שקלים 10,000ו־ לבית שקלים

 לכן חשופה. נשארת המשפחה ולאחריו בלבד שנים חמש הוא
 הראשונות השנים לחמש יחסית נמוך פרטי ביטוח לרכוש כדאי

 כדי שנים, חמש של המתנה תקופת עם יותר גבוה נוסף וביטוח
מיותרת. כפילות למנוע

 אירועים עבור לא קונים ביטוח
 לטלטלה כהכנה אלא קטנים,

 פגיעה של מקרים משפחתית:
 מוות בסיעוד, צורך בבריאות,

עבודה כושר אובדן או










