
 האם יש לי בעיית קניות שאלון אבחנה •

 

כשאת/ה מרגיש/ה   למסע קניות לצאת האם את/ה נוהג/ת  .1

 כן/לא   מדוכא/ת, בודד/ה או כועס/ת?

להתעלם, להסתיר או לזרוק חשבונות של  האם את/ה נוטה  . 2 •

 כן/לא  דברים שקנית?
למרות  או העברת כרטיס אשראי בחנות  צ'קהאם קרה שנתת  . 3

 כן/לא   שאת/ה יודע/ת שאין להם כיסוי?
 5כן/לא  כדי לשלם חובות של קניות?   תאוהלוו .  האם לקחת 4
 כן/ל  להסתיר או לשקר לגבי קניות חדשות? האם את/ה נוטה  .5
 האם יש לך בגדים עם האתיקטים עדיין בארון? כן/ לא .6

a. 7.  כן/לא  אחרים בבעיותיך הכספיות?להאשים האם את/ה נוטה 
b. 8.  ולמעשה  זוגך ששילמת חשבונות,-לבן האם את/ה משקר/ת     
c.    השתמשת בכסף לקנייה? כן/לא 

משלמ/ת על   להרשים אנשים בכך שאת/ה  האם את/ה מנסה .9
או קונה מתנות יקרות, למרות שאינך יכול/ה להרשות זאת   הארוחה, 
 כן/לא  לעצמך?

 שמנהל הבנק מתקשר? כן/לא לחרדה כ  ת/כנס האם את/ה נ.10
לך כסף בארנק מבלי לבזבז אותו?  הה שיהי / האם את/ה לא יכול.11

 כן/לא 
d. 12  האם את/ה הולכ/ת לקנות פריט אחד ויוצאת עם מספר פריטים.

 לעתים קרובות כן/לא
e. 13. האם את/ה מרגיש היי וכיף במסע קניות? כן/לא 
f.  
g. 14. זוגך באנוכיות, חמדנות או  -בן/בתלהאשים את האם את/ה נוטה

קוצר ראייה, כשהוא מתלונן על הרגלי הבזבוז שלך ועל החובות  
 כן/לא  ופחים?תה

h. 15. לבזבז כסף על בילויים או מותרות, כשאין לך  האם יש לך נטייה
 כן/לא  כסף לדברים הכרחיים?

i. 16. שמישהו אחר יושיע אותך מבחינה כספית?האם את/ה מצפה 
j. 17. מצבי רוח משתנים? כן/לאהאם יש לך 
k. 18. האם התרחקת מהמשפחה, חברים לאחרונה? כן/לא 
l. 19.האם את/ה חש בדידות ושאף אחד לא מבין אותך. כן/לא 

m. 20 האם את/ה חש/ה בושה או אשמה לאחר מסע קניות? כן/לא. 
 

אתה אדם שאוהב לקנות אך יודע לשלוט,   – הינך קונה חברתי  0-5
 קונה לפי צורך, כבילוי חברתי. לא נכנס לחובות כתוצאה מכך.  

הקנייה היא תחביב די רציני עבורך, ואתה   – הינך קונה בעייתי  5-10
מוכן להשקיע זמן וכסף עבורו. יכול להיקלע קצת לחובות אבל  

להתפתח   עדיין שולט על הכסף. כדאי שתהיה מודע לכך שיכולה 
 בעיית קניות. 



הינך קונה כפייתי, אתה קונה לשם הקנייה ולא לפי   – ומעלה  10
צורך, קונה לפי מצב רוח, בפזיזות בלי לחשוב על התוצאות של  

הן. צריך  מעשייך. אתה מבזבז זמן רב בקניות או במחשבה עלי 
להתחדש כל הזמן. אתה בזבזן, ואין לך ערך לכסף. אתה עלול  

 ולהסתבך בשל הקניות המופרזות שלך.  להיקלע לחובות, 


