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צרכנות לילדים
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השקעה קטנה עכשיו 
חיסכון גדול לעתיד

יעל צמח-גרינשפון, שהגתה את הקורס הדיגיטלי הראשון בנושא צרכנות נבונה 
לילדים, חושפת את הסודות מניסיונה האישי והמקצועי באמצעות סרטונים, עצות 

וטיפים, חידונים, הפעלות ומשחקים

בן גבריאל

רבים חשים את ההבדל ביחס אל הכסף ככל 
שעוברות השנים – אם ב קום המדינה היה ערך 
לעבודה הקשה ולהשקעה שקשורה יד ביד עם 
פרנסה טובה, היום - דור ה-Y, הצעירים של 
ימינו בטוחים שניתן להרוויח כסך בקלות, 
בלחיצת כפתור או בטלפון אחד שסוגר עסקה 

מרחוק. 
ההורים שלנו ידעו לחסוך, למחזר, להפעיל 
שיקול דעת, ואילו היום הרגלי הקניות של רוב 
הילדים אחרים לגמרי. פעם נהגו לתקן מכשירים, 
לתפור חורים בבגדים, היום הדרך קלה לזרוק 

ולקנות חדשים. אלו הן רק דוגמאות בודדות. 
אז איך בכל זאת אפשר לפתור את הבעיות 
האלו? איך מונעים מצב שהילדים לא מעריכים 
כסף ויודעים להתנהל נכון? "הסוד הגדול מתחיל 
בהרגלים מתחילת החיים", אומרת יעל צמח-
גרינשפון שהגתה את רעיון הקורס הדיגיטלי 
הראשון להורים בנושא צרכנות נבונה לילדים. 
"על מנת לעזור להורים להגדיר גבולות, לחשוף 
את הילדים לענייני כספים בדרך של משחק וחוויה 
מגיל קטן – לקחנו את ערך הצרכנות הנבונה 
והגדרנו אותו מחדש מכל הכיוונים בצורת קורס 
דיגיטלי מאורגן שמגיע למייל! יצרנו סרטונים 
ממחישים, עצות מעשיות לפי גילאים, רעיונות 

מקוריים, מדריכים פרקטיים בליווי דוגמאות, 
איורים צבעוניים, חידונים, משחק לוח מקורי, 

סקר ספרים ועוד".
מה לומדים? 

"לצאת לקניות עם הילדים בלי לפשוט רגל, 

להמחיש מה קונים וכמה, איך לנהל את דמי הכיס 
מגיל צעיר, להכיר את הטריקים של רשתות 
השיווק, לחסוך באופן שקול, לערוך סקרי שוק 

ועוד". 
למי מיועד הקורס? 

"הקורס מיועד להורים לילדים בני 21-5 
מדריכים מורים ואנשי חינוך. סבים וסבתות 
ודרכים  שמעוניינים להעניק להורים כלים 
הנבונה  הצרכנות  ערך  להטמעת  מוגדרות 

לילדים".
מה מיוחד בקורס, הרי יש מידע רב באינטרנט! 
"הקורס נבנה במיוחד לקהל היעד – הורים שאין 
להם זמן בין העבודה, בית, לילדים ולעיסוקים 
הרבים. מדי שבוע מגיע למייל סרטון בצירוף 
קובצי מידע, משחקים והפעלות לילדים בצורת 
שיעור קצר ומסודר! מניסיוננו הילדים לומדים 
הכי טוב בדרך של חוויה, והקורס מעניק דרכים 
להטמיע את החינוך הפיננסי באמצעות חוויה". 

תני דוגמאות לחוויות. 
"יצרנו איורים מקוריים להמחשה של טריקים 
של רשתות השיווק הכנו חידון מקוון בנושאים 
כספיים, ערכנו סקרי ספרים בנושא צרכנות 
נבונה, עיצבנו משחק לוח בסגנון מונופול הלקוח 
כיס,  מדמי  הכנסות שלהם  הילדים,  מעולם 
מבייביסיטר ומסבא וסבתא והוצאות מהעולם 

שלהם ולא מהשכרת בתים ומלונות".
לרכישת הקורס עכשיו במחיר מיוחד:
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משחק מקורי ללימוד הנושא / צילום: לי דניאל

ילדים - איציק הליצן

לאיציק הליצן שלום, 
קוראים לי תהילה ואני בת 9. לפני כמה ימים ראיתי חברה מהכיתה 
גונבת משהו מילקוט של חברה שלי. היא ראתה שאני ראיתי אותה 
וצעקה עליי שאם מישהו ידע היא תרביץ לי. מאז אני עצבנית ולא 

ישנה בלילה ולא יודעת מה לעשות.

תהילה החמודה,
אני יודע ומבין מה שעובר עלייך ולא מקנא בך. הילדה הזאת היא 
פושעת ואלימה בהתנהגות שלה ולא משנה כרגע מה הסיבה לכך. היא 
חייבת טיפול של גורם מוסמך לכך ובטח לא את צריכה לקבל את כל 
הצרות שלה על עצמך. את חייבת לפנות למחנכת או ליועצת בבית 
הספר ולספר להם על זה באופן מידי. כמו שאת חיה בפחד יכול להיות 

שיש עוד ילדים במצב שלך. 

פינת המעשה הטוב
השבוע אספר לכם על יניב כוחלני מ "תבליני 
כוחלני" ברחוב לוס אנג'לס בקריית אונו שתרם 
פירות יבשים ודברים טעימים וטובים לפלוגה 
שלי. החיילים סיפרו לי שזה אחד הדברים 
הטובים שהם קיבלו. הם לוקחים את זה איתם 
בחגור וזה נותן להם כוח להמשיך בפעילות 
החשובה שלהם. כל הכבוד לכל מי שתורם 

לחיילים ולמדינה. 

ההמלצה השבועית
השבוע אמליץ לכם על ספר ילדים חדש 
"קסם האי.בי.סי" שכתבה קרמן סטפני בהוצאת 
השפה  אותיות  ללימוד  ספר  זה  סטימצקי. 
האנגלית בשיטה ייחודית, מסקרנת ומהנה, 
המבוססת על זיכרון צילומי וזיכרון שמיעתי 

(לדוברי עברית).  


