הורים וילדים

ריקי רט

אין לי כסף אין לי
אינטליגנציה פיננסית .יש
דבר כזה ,וחשוב להקנות
אותה לילדינו וכמה שיותר
מהר .איך עושים זאת נכון?
"אמא ,תקני לי" .כמה פעמים שמעתם
לאחרונה את המשפט הזה? ומה עניתם בחזרה?
"כסף לא גדל על העצים"? "מחר" (בתקווה
שישכחו)" ,בפעם אחרת" ,או "תבקש מסבתא"

האולטימטיבי?
בעוד שכולנו ,או לפחות רובנו ,שואפים
לתת לילדינו חינוך לערכים ,פיתוח כישורים
ומצוינות ,פיתוח אינטליגנציה רגשית
וקוגניטיבית ,הרי שאינטליגנציה אחת
נותרת מוזנחת אצל רוב הילדים הישראליים
— אינטליגנציה פיננסית .בשונה משתי
האינטליגנציות שהוזכרו ,המבוססות גם (ואולי
בעיקר) על מרכיב גנטי ,הרי שזו הפיננסית
הינה נרכשת ומתפתחת .לכן ,ככל שנקדים לתת
לילדים חינוך כלכלי נבון הרי שנספק להם
את הכלים להפוך לאנשים בוגרים ועצמאיים
שעומדים כלכלית ברשות עצמם.
ובמילים אחרות :אם אתם מתכננים לפנק את
עצמכם סוף–סוף באיזו חופשה מסביב לעולם
כשהילדים יגדלו ולא לדחוף להם כסף כדי
לסגור את המינוס ,כדאי שתתחילו כבר
עכשיו ללמד אותם ערכים כלכליים נכונים.

להתוות סדרי עדיפויות

צילום אילוסטרציה

אז איך מלמדים ילדים לחסוך? "כמו בכל
תחום בחיים ,שם המשחק הוא הסברה",
אומרת כרמי אור ,יועצת ומאמנת לכלכלת
המשפחה ומנהלת פרויקטים בחברת 'אוצר',
שמעבירה בין היתר סדנאות חינוך פיננסי
למתבגרים" .ילדים מרגישים מאוימים על ידי
חוסר כלכלי ,אבל מבוגרים יודעים שיש תקופות
כאלה בחיים ושהאושר אינו תלוי ברמת
ההכנסה .יש סדרי עדיפויות".
החלטנו לפתוח בתוכנית חיסכון כלכלית בבית.
איך מסבירים זאת לילדים?

"הצעד הראשון הנכון לעשות מגיל בית ספר
יסודי ומעלה הוא שיחה משפחתית שבה נסביר
לילדים את המטרות העתידיות שלנו ולמה
החלטנו להתייעל .צריך לומר לילדים שהחלטנו
לעשות סדר בחשבונות .מותר גם להגיד שעשינו
טעויות בהתנהלות בעבר ,ואם נעזרים באיש
מקצוע אז כדאי להציג אותו .שיחה כזו צריכה
להיות בנויה מהסבר שמדבר על העכשיו אבל
בעיקר על המטרות העתידיות שלנו .חשוב
לשתף את הילדים במגדלורים שהצבנו לעצמנו:
הגדלת הבית ,החלפת הרכב ,יציאה מהמינוס ,בר
מצווה ,לא משנה מה היעד; אנחנו צריכים
להאמין שהדרך שבחרנו היא נכונה ,כי ילדים
מריחים שקרים".
רוב האנשים מצליחים לחסוך במה שקשור
לעצמם ,אך מתקשים לקצץ לילדים בחוגים/
בגדים/משחקים .איך בכל זאת עושים את זה?
"צריך להציג בפני הילדים אלטרנטיבות ,לומר
להם כך :בתקציב המשפחתי אנחנו נדרשים
להתייעל בסכום כזה וכזה ,ובואו נראה איך
עושים את זה .יש ילדים שיעדיפו לוותר על החוג
ולקנות בגדים ויש ילדים שלהפך .הם ילמדו
לתכנן לעצמם את סדרי העדיפויות .אגב חוגים,
לא פעם אנחנו רושמים לחוג בגללנו ולא
בגללם ,ואחר כך מוצאים את עצמנו גם משלמים
הון תועפות עבור החוג וגם רבים עם הילדים
שילכו לחוג".
"המילה 'להצטמצם' לא נמצאת בלקסיקון ,ואת
מקומה תופסת המילה 'להתייעל' ,לעשות סדרי
עדיפויות .לא לקצץ/להוריד/לחסוך .הכל צריך
להיות חיובי ולמען מטרה נעלה .חשוב גם

המומלצים
ביקור

משחק
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לכבוד חג השבועות ייערך
בפארק המיניאטורות 'מיני
ישראל' פסטיבל מופעים
והצגות לכל המשפחה .במסגרת
הפעילות ,ילדים הלבושים
לבן ייכנסו חינם וייהנו משלל
האטרקציות שבמקום.
הפעילות תתקיים בערב החג,
ביום חמישי אסרו חג וביום
שישי בין השעות .19:00-10:00

הורים
וילדים

מרושתת
לתחום את התהליך בזמן .כאשר
עושים תוכנית כלכלית מסודרת
מגלים תוך כמה שנים ייקח לנו
להגיע למטרה".
"עם ילדים מעבר לגיל בית הספר
היסודי אפשר לדבר על הכנסה
משלהם ,ולדאוג שלפחות דברים
כמו תשלומי הטלפון הסלולרי יהיו
באחריותם .צריך להגיד להם מה
התקציב שלהם מהסל המשפחתי
וללוות אותם בתהליך ביצירתיות,
לא בכוח אלא במוח .לא ליצור
אופוזיציה של אבא ואמא מול הילד,
אלא מצב שבו כולם ביחד חושבים
לטובת כולם .חשוב גם לפעול מול
הילדים בשקיפות .הילדים לא
צריכים לדעת כמה אנחנו מרוויחים,
אבל הם צריכים לדעת את עקרונות
התקציב שלנו :על אילו סעיפים לא
נוותר כי הם עקרוניים לנו.
כשילדים יבינו את זה הם לא יעלו
בדעתם לעשות משהו שאינו נמצא בעמוד
השדרה הערכי והכלכלי של המשפחה" .כשאני
מבקשת מאור טיפ התייעלות אחד שיכול
להשפיע לטובה על ההתנהלות המשפחתית
הכלכלית ,היא עונה ללא היסוס :דמי כיס.
דמי כיס? זה לא משהו שילדים שורפים
במכולת על ממתקים ועל חבילות קלפים
אופנתיות?
"ממש לא .לצערי המשפחה הישראלית לא
הפנימה עדיין את הצורך בקיומם של דמי כיס.

חשיבות דמי הכיס היא במעלה עליונה .הם
מלמדים את הילדים אכזבה ,תמיכה ,ניהול
תקציב .זה אחד הדברים הנהדרים שאפשר לתת
לילדים וגם לנו .דמי כיס הם דבר שמתאים
מגיל חמש ועד חמישים ,כי גם לנו עצמנו מגיע
דמי כיס וחשוב שנדע איך לנהל אותם ,אבל
הדבר הכי חשוב בכל התהליך הוא דוגמה
אישית ,שזה גם הכלל הכי הכי חשוב בחינוך
באופן כללי; אי אפשר להגיד לילד 'אנחנו
מורידים לך חוג כי אנחנו מצטמצמים' ,ולחזור
הביתה עם שקיות מקסטרו".

ספר

רוב ההורים (ובעיקר הסבתות)
אוהבים לקנות 'משחקי מחשבה'.
₪ 169.90
מגיל  4ומעלה הילדים לעומת זאת לעולם יעדיפו
משחקים שכיף לשחק בהם .קיקי
ריקי (כל קשר לכותבת מקרי בהחלט) גרר
צהלות שמחה מכמה בני  4שהתיישבו לשחק
בו באופן עצמאי .במשחק התלת–ממד מתוצרת
רבנסבורגר ,תרנגול אגרסיבי משתלט על קן
ביצים ,אך התרנגולות לא נכנעות ומנסות לחזור
אל הקן.

כרמי נאור ,איך לחנך לחיסכון

העולם מתחלק לשניים :אלו שאכפת להם
מאיכות הסביבה ,ואלו שאין להם בבית
כוסות שתייה רב פעמיות (ארבע הכוסות
שנשארו מהסט שקיבלתם לחתונה לא
נחשבות) .לטובת ההורים מהסוג הראשון
מציע האתר 'מוקו' קו אקסקלוסיבי של
מוצרי כותנה ,כותנה אורגנית ובמבוק.
מדובר במוצרים אורגניים מיוחדים
וידידותיים לסביבה מתוצרת ניו זילנד,
הידועה באיכות מוצריה ,והיא מהמובילות
בעולם במהפכה הירוקה .בין היתר ניתן
למצוא באתר את מוצרי המותג ,BABUtm
מותג מצליח בעולם .המוצרים :שמיכות,
הלבשה ראשונית
לתינוקות ,מצעים,
מגבות ובגדי ים —
איכותיים מאוד ,הבדים
רכים ומתאימים
לתינוק הרך
והתפירה מוקפדת.
המחירים ,כמו
כל דבר אחר
שצבע ירוק
מעורב בו,
קצת יקרים,
אולם האיכות
יוצאת מגדר הרגיל.
www.moku.co.il

אם יש לכם ילד פלספן ,כזה שתוהה
מהי משמעות החיים והאם קיימות
₪ 89
צלחות מעופפות בחלל ,קנו לו את
גילאי +8
הוצאת כתר הספר 'השאלות הכי הכי גדולות'
שכתב הפילוסוף הבריטי ד"ר סטיבן לו .המכנה
המשותף לרבות מהשאלות בספר הוא שהן "שאלות
שהמדע אינו יכול לענות עליהן" .מטרתו של הספר
לעורר ספקות ,להדגים שחשיבה היא סוג של משחק
כיפי ,וכן לעורר מעט את מוחותיהם ה'מפויסבקים'
של קוראיו הצעירים.
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