
 

 התנהלות פיננסית - איך קוראים תלוש משכורת? (שעה וחצי)

 
 פעולה קודמת פיתוח חשיבה ביקורתית | פינות אישיות בנושא  סוגיות חברתיות

 פעולה הבאה זכויות עובדים ואזרחים
 

 *מומלץ להשיג הרצאה/סדנא לכבוד נושאים פיננסים (הבנקים המעבירים סדנאות בחינם על התנהלות פיננסית,
 אפשר לנסות עמותות שמתעסקות בנושאים אלה- עמותת פעמונים, הנוער העובד והלומד, הכוח לעובדים ועוד)

 
  מטרות-

 חניכות.ים יגדירו מה הןם רוצות.ים וצריכות.ים בחיים.1.

 החניכות.ים יבדילו בין המושגים "רוצה" ו"צריכ.ה".2.

 החניכותים ילמדו לקרוא תלוש משכורת3.

 מהלך
סבב הדבר הכי מיותר שקניתי בחיי והכי חשוב1.  מה נשמע? (10-15 דק')- 

 
צריך.ה או רוצה? (15 דק') -2.   

 נחלק לכל חניך.ה דף ונבקש ממנו לצייר ציר כאשר צד אחד כתוב רוצה וצד שני צריך.ה. על כל
  חניך.ה יהיה למקם את המילים (בנספח 1) לפי דעתו.ה על הציר.

 לאחר מכן נכין ציר על בריסטול גדול או לוח של 'צריך.ה' או 'רוצה' והחניכות.ים י יצטרכו למקם את
 אותם המילים על הציר רק שהפעם ביחד ובהסכמה במקום מה שלדעתןם זה צריך להיות.

 
 דיון (15 - 10 דק')- חשוב דיון על כל דבר שהןם מיקמו וננסה להבין יחד מדוע הןם שמו כל דבר3.

 איפה שהןם שמו.
  מה היה במתודה?-
  האם היו לכם.ן התלבטויות?-
 האם דברים שכתבתם.ן שאתם.ן צריכים.ות הגיעו בציר של כולם.ן לעמודה של הרוצים.ות-

 או ההפך? האם היו דברים משותפים שכולם.ן הסכימו עליהם במיקום בציר?
 איך זה גרם לכם.ן להרגיש שלכל אחד מחברי.ות הקבוצה יש צורך לדברים אחרים-

  בחייו.ה?
  על מה עדיף להוציא את הכסף - דברים שרוצים או צריכים?-
 מתי כן מוציאים את הכסף על דברים שרוצים אבל לא בהכרח צריכים?-

 
 הפסקה-( 10 דק')4.

 
 קריאת תלוש משכורת (20 דק')5.

  נשאל את החניכותים אם הם יודעים.ות כיצד התשלום מגיע אליהם.ן לאחר שעובדים.ות? מתי?
 נבקש מתנדב אמיץ ונביא לו תלוש משכורת לדוגמה (נספח 2) ונבקש שיסביר לשאר הקבוצה את

 מה שהוא מבין ממנו.



 

 א. נראה להם את הסרטון הבא - https://youtu.be/cMmQRDBb2ss שסביר על קראת תלוש
 המשכורת

 ב. נתחלק לזוגות וכל זוג ינסה לקרוא מהאתר הבא כל מושג בנפרד. מטרתם להבין כמה
 שיותר

https://www.tamal.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7
%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%

A8%D7%AA 
 ג. חוזרים למליאה ומנסים ביחד להבין מה אומר כל דבר בתלוש- על החניכים שעבדו

 בזוגות להסביר מה הבינו
 ד. נשלח לחניכים חוברת עזר להתנהלות פיננסית של עמותת פעמונים

 
 

  סיכום (10 דק') -6.
  איך היה לכם.ן בפעולה?-
  האם למדתם.ן משהו חדש על עצמכם.ן? על קריאת תלוש משכורת?-
 האם זה חשוב לדעת את כל הדברים האלו? למה?-
 מה אני לוקח.ת לעצמי מהפעולה הזאת?-

 
 

סוגיות חברתיות7.  פינה אישית (15 דק')- 
 
 

 עזרים
 מקרן, מחשב, רמקול מחובר למחשב, נספחים, דפים לבנים ועטים עבור צירים אישיים, לוח  וטוש מחיק או

  בריסטול עבור ציר קבוצתי גדול.
 
  

https://youtu.be/cMmQRDBb2ss
https://www.tamal.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://www.tamal.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://www.tamal.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://www.paamonim.org/wp-content/uploads/2017/05/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2019.pdf


 

 נספח 1 - מילים למיקום על הציר
 
 
 

 אוכל
 

 אייפון 11
 

 פלאפון
 

 אוזניות
 

  נעליים
 

 נעלי אדידס
 

 סוודר של נייק
 

 רב קו
 

 רישיון נהיגה
 

 אוטו
 

 יציאה עם חברים
 



 

 נספח 2  - תלוש משכורת לדוגמא

 
 
 
 


