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 ?על מה נדבר היום

 עלויות גידול ילדים•

 ההשפעה על הצריכה המשפחתית  •

 דפוסי צריכה של ילדים ונוער•

 ?איך ולמה –דמי כיס •

 ?איך יוצרים מודעות כלכלית אצל ילדים•

 ימי הולדת וחיסכון לבר מצווה•

 אתרים וספרים: חינוך פיננסי•

 



 חידון

 

 

 

כמה ילדים יש היום •

 ?בישראל

 ?כמה תינוקות נולדים בשנה•

כמה ילדים יש במשפחה  •

 ?בממוצע

כמה מוציאה משפחה  •

 ?בלי ילדים/עם –בממוצע 



 לקט נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי

 ילדים 2,626,000•
 מאוכלוסיית המדינה 1/3-כ–

 תינוקות 171,000-נולדו כ 2012בשנת •

 למשפחה בממוצעילדים  2.4•

 :הוצאות משק בית•
 ₪  16,525: עם ילדים–

 ₪  12,432: ללא ילדים–
 1.3יותר מפי 

 2013, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור



 ?אז כמה זה עולה לנו



 הריון

 ₪ 14,000: כ הוצאה"סה

 ההריוןבדיקות במהלך •

 בגדי הריון•

 ספרים•

 קורס הכנה ללידה•

 ...שידה, מיטה, עגלה: חבילת לידה•

 עיצוב והתאמת החדר•

אנחנו רוצים  
את הטוב  

ביותר בשביל  
 התינוק



 0-4גילאי 

 ₪  160,000-כ: כ הוצאה"סה

 ...מעון, משפחתון, מטפלת: טיפול בילד•

 מיטה, כסא בטיחות, סלקל, לול, טיולון•

 ואינטרקום בייביסנס•

 תחליפי חלב ומזון מיוחד, טיטולים•

 חוגים•

 בגדים וצעצועים•

 תרופות•

 ימי הולדת•

מה כבר  
 ?ביקשתי





 5-9גילאי 

 ₪  165,000-כ: כ הוצאה"סה

 "(חחח, חינוך חינם)"בית ספר וצהרון •

 ספרים ומשחקים, מחשב•

 עיצוב מחדש של החדר•

 חופשים וקייטנות•

 ...ימי הולדת ופיית השיניים•

 דמי כיס•

 חיסכון לילדים•

,  אמא
 ...תקני לי





 10-18גילאי 

 ₪ 250,000-כ: כ הוצאה"סה
 בר מצווה/בת•

 לימודי נהיגה•

 נסיעה לפולין•

 ביטוח נהג צעיר•
 בית ספר וחומרי לימוד•

 תנועות נוער ובילויים, חוגים•

 סלולרי•

 ימי הולדת•

 בגדים•

 דמי כיס•

 חיסכון•

,  אבא
תביא לי  

 ...כסף





 (צבא) 19-21גילאי 

 ₪ 77,000-כ: כ הוצאה"סה

 ביטוח נהג צעיר  •

 ימי הולדת•

 סלולרי•

 ביגוד•

 השלמות ציוד לצבא•

 מזון למשרתים קרוב לבית•

 דמי כיס•

חייל מוציא בממוצע  
  2פי , שקל בחודש 1,100

 מהמשכורת שלו



 (סטודנטים) 22-26גילאי 

 ₪ 220,000-כ: כ הוצאה"סה

 ל"טיול לחו•

 השכלה גבוהה וסיוע בתקופת הלימודים•

 ימי הולדת•

 24ביטוח נהג צעיר עד גיל •

 מחשב ותוכנות•

יש דלק   ביגוד ומזון•
 ?באוטו



 ...הילד מתחתן

 ₪ 175,000-כ: כ הוצאה"סה

 חתונה•

 סיוע ברכישת דירה•

 סיוע נוסף•

כמה מביא 
 ?הצד השני





 השפעת הילדים על ההוצאה המשפחתית
 יהודים 6-12גילאי 

 מוציאים באופן ישיר -חצי מיליארד דולר בשנה •

 משפיעים באופן עקיף-כמיליארד דולר בשנה •

כ "סה
ההוצאה  

 המשפחתית

השפעה  
עקיפה של  

 הילדים

קנייה ישירה  
 י הילדים"ע

 2007-נכון ל



על איזה אחוז מהתקציב המשפחתי 

 ?הילדים שלכם משפיעים



 ...(לפחות חלק )ה "הורי יזמ



על איזה אחוז מהתקציב המשפחתי 

 ?הילדים שלכם משפיעים

מההורים העריכו כי הילדים משפיעים על  85%•

 מהתקציב הביתי 50% -למעלה מ



 ?האם אתם קונים מזון עם הילדים



 עריכת קניות מזון עם הילדים

מההורים עורכים קניות מזון עם ילדיהם   84%•

 .בתדירות כלשהי



 קניות עם אמא ואבא

 

 

 רשימה בבית•

הזדמנות ללמד על צרכנות  •

 נבונה

 לתת תפקיד בקנייה•

לילד לקנות   מראשלתת כסף •

 מה שהוא רוצה

 להראות איך משלמים בקופה•

 מ"מו –לפעמים •



 השפעת הילדים על כלל הצריכה



 ?מאיפה יש להם כסף



 ?מאיפה הכסף

 דמי כיסקיבלו  57%•
 *לחודש₪  150–

מוגדרות בבית או במשפחה  מטלותמבצעים  12%–

 המורחבת או בעסק של ההורים תמורת דמי כיס

 כל שהיא בשכר עבודהעבדו ב 12%•

 *לחודש₪  540–

 בחגים ובימי הולדת: מתנות•

 *לחודש₪  72–

 במונחים של היום* 



צברו ילדים ובני נוער   2006-ב

 12-15בגילאי 

 *מיליארד שקל 1.4-כ

 במונחים של היום* 



 ?האם אתם נותנים דמי כיס
 ה"סקר הורים ביזמ



 ?כמה דמי כיס נותנים בשבוע
 ה"סקר הורים ביזמ

 ₪ דמי כיס בשבוע גיל

4 1-2 

7 5 

8 5 

10 10-40 

13 20 



 ?כמה ואיך –דמי כיס 

 יכולת ההורים וצרכי הילד? כמה נותנים•

 'כיתה א/גן חובה? מתי מתחילים•

 זמן קבוע? מתי נותנים•
 פעם בשבוע –ילדים קטנים –

 פעם בחודש –נוער–

 באמצעות דמי כיסלא מענישים •

 אין הלוואות ולא נותנים עוד•

 לא מתערבים בקנייה•

 



 מטרות דמי הכיס

 חינוך הילד לתודעה צרכנית•

 השוואת מחירים: למשל–

   חינוך לעצמאות•

 סדרי עדיפויות וקבלת החלטות–

 מודעות ליוקר המחיה•

 חינוך לגבולות•

 התמודדות עם דחיית סיפוקים•

 



 בגן חובה מכירים את המטבעות והשטרות



 ס יסודי מבחינים בין הכנסה להוצאה"בבי



 ועם הנוער אפשר כבר לדבר על תקציב



 ?מה הם קונים



 ?על מה ילדים מוציאים כסף
 6-12גילאי 

אוכל  
 וממתקים



 ?על מה ילדים מוציאים כסף
 12-15גילאי 

 71%: לבוש•

 68%: מותגים–

 שקל 1,100: הוצאה ממוצעת–

 38%מחשב וטכנולוגיה •

 שקל 2,260: הוצאה ממוצעת–



 ?מה משפיע על קניות הילדים



 ?מה משפיע על קניות ילדים



 ילדים ופרסום

 :ילדים נחשפים•

 באפיקי פרסום שוניםפרסומות ביום  3,000-לכ–

בטלוויזיה  פרסומות בשנה  20,000-40,000-לכ–

 . בלבד

תופסות חלק  , טכניקות שיווק שאינן מסורתיות•

 גדול יותר ויותר

מועדוני  , באמצעות קשרים חברתיים, האינטרנט–

 פרסום סמוי ותוכן שיווקי, לקוחות

 הברית-מחקרים שנערכו בארצות



 ?האם ילדים מבחינים בין תוכנית לפרסום

ילדים מסוגלים להבחין בין תוכניות   3-7בגיל •

 לפרסומות

רוב הילדים מסוגלים להבחין בין   7-8בגיל •

 פרסומות לתוכניות

 .כל הילדים מסוגלים לעשות זאת 10-12בגיל •

מכון מחקר בשבדיה שמתמקד בילדים ובתקשורת ערך מחקר מקיף שבו 

   2000-1994נבדקו פרסומים רבים שעניינם ילדים ופרסום בטלוויזיה בשנים 



 ?איך יוצרים מודעות כלכלית אצל ילדים

 כסף זה לא רק הוצאות•

oדברו איתם איך מגיע כסף לעולם: רמז... 

 "אין לי כסף"אל תגידו •

 היומיוםאותם בענייני כסף בחיי שתפו •

הלוואי "ל" צריך"ל" רוצה"הסבירו את ההבדל בין •
 "שהיה לי

 (חנויות בכאילו, מונופול)משחקים כלכליים •

 עודדו אותם לעבוד וליזום•

 הדוגמא שלהםאנחנו •

 



 איך מעודדים ילדים לחסוך

 ... נותנים להם לבזבז•

 מציבים יעד ומנהלים תוכנית•

 טבלת מעקב, טאבלט עוד חודשיים: דוגמא–

 ...לתת סכום מסוים על כל שקל שחסכו: רעיון•

 ...מראים להם דוגמא אישית•

 

 



,  איך אנחנו מתמודדים עם ההוצאות
 ?הבקשות והדרישות

 להפעיל יצירתיות  –לא לפעול על אוטומט •

 רכישה באינטרנט, ביתיתקייטנה : לדוגמא–

 תכנון מראש•

 חנוכה, החופש הגדול: למשל–

 .  כ לתת להם לבחור"אח. קודם להסביר –מותגים •

אם נקנה את התיק של דורה נצטרך לוותר על : "למשל–
תוכל לקבל  האחר ואם נקנה את התיק , הכדור שרצית
 "?מה אתה בוחר. גם את הכדור

 ילדים מכבדים הצבת גבולות•



 ₪  1,500-היום יומולדת ב
 ...₪ 150,000-במחר חתונה 

 ?כמה זה עולה לנו בשנה

 מסיבות ימי ההולדת של הילדים הפרטיים שלנו -₪  2,000 -₪  4,500 

 המתנות שלנו למתוקים שלנו -₪    500 -₪  1,000 

 מתנות לחברים -₪  1,000 -₪  2,500 

 יומולדת בגן -₪     250 -₪     750 

 כ"סה -₪   3,750 -₪  8,750 -

ימי הולדת של הילדים הם כבר מזמן "

לא רק מסיבה צנועה עם חצי פיתה  

,  אלא אירועים עמוסי פוליטיקה, וחומוס

הטירוף סביב  ;הכנות והוצאות, דילמות

וההורים לא  , המסיבות גדל והולך

חוסכים באמצעים כדי לנפנף באושרם 
 "ובעושרם

.  ימי הולדת הופכים את ההורים לפסיכים"

אנשים מתנהגים כאילו בזה תלוי האושר 

 ".שלהם ושל הילד

הורים רבים חשים כי המסיבה היא גם מבחן "

הורות שנתי שבו הם נמדדים על פי מידת 

....  היצירתיות והמקוריות שלהם, ההשקעה
 ."סמל סטטוס... במילים אחרות



 בר מצווה/חיסכון או הלוואה לבת

 ₪ 30,000: דוגמא

 1.5%ריבית : חיסכון

 לשנתיים 6%ריבית : הלוואה

מההורים אין   42%-ל

 חיסכון לילדים



 אתרים בנושא חינוך פיננסי לילדים




