סדרת חיים עם תקציב

בס”ד

מבית

תקציב

לפסח
 .1תקציב חודשי ושנתי

 .2תקציב לפסח
.3
.4
.5
.6

תקציב לחתונה
תקציב לבר מצוה
תקציב לרכישה ושיפוץ הבית
תקציב לרכישת רכב ותפעולו

אימון כלכלי • הרצאות וסדנאות לשלווה ורוגע בכלכלת הבית

מסילה לכלכלה נבונה (ע”ר) ירושלים טלinfo@mesila.org 02-5000475 .

© כל הזכויות שמורות

חג הפסח הבא עלינו לטובה מביא איתו שמחה גדולה והוצאות גדולות .כדי שנוכל להיכנס לחג רגועים ושלווים,
אנו מציגים לפניכם חוברת נוספת של מח’ משפחות שמטרתה לעשות “סדר” לפסח .הניסיון מורה שמשפחות
שהגיעו מוכנות לפסח מתוך תקציב מוגדר ותכנון מראש ,קיימו בהידור רב את מצוות “ושמחת בחגיך”.
החומרים הם בגדר הדרכה והמלצה בלבד ,במסילה אנו מאמינים שלכל משפחה יש סדרי עדיפויות משלה
ויכולת לקבל החלטות מושכלות.

אנו מאחלים לכם בס”ד פסח כשר ושמח והצלחה מרובה ,מח’ משפחות

הוראות
 .1התקציב מורכב מהכנסות ,הוצאות וסדרי עדיפויות.
	.2יש למלא בטבלה מס’  1את מקורות ההכנסה הרלוונטיים לחג הקרוב .יש להפריד בין ההכנסות המיועדות
להוצאות השוטפות ובין ההכנסות המיועדות לחג .לדוג’ אם מסך משכורת אדר/מרץ אנו מיעדים ₪1000
להוצאות החג ,נרשום בטבלת ההכנסות .₪1000
	.3יש למלא בטבלה מס’  2איזה סכום אנו מייעדים עבור כל הוצאה ,ולאחמ”כ בטורים השמאליים דרגת חשיבות
בסדר העדיפות .במידה ויהיו לנו הכנסות נוספות ,ניתן יהיה להרחיב את ההוצאות גם לאפשרי ולמותרות .ניתן
לחלק הוצאה לכמה דרגות כמו :ביגוד לילדים  ₪400 -הכרחי ₪300 ,אפשרי ₪100 ,מותרות ,וכן הלאה.
	.4בסוף טבלה מס’  - 2סיכום ההוצאות מול ההכנסות .במידה וההכנסות אינן מספיקות יש לדאוג לתוספת הכנסה
שתהיה לפני הפסח או בחודשים שמיד לאחר חג הפסח .זיכרו! הלוואה מחזירים רק מהכנסה פנויה!
	.5הכנסות “לא בטוחות” שיכולות להגיע ברגע האחרון ,נייעד אותן מלכתחילה להוצאות פחות הכרחיות .במידה
והן אכן הגיעו נשתמש בהן בשמחה.
 .6בחלק ג’ נסמן מה אנו מתכוונים לקנות ,באיזו כמות והסכום המשוער.
 .7בחלק ד’ נכתוב לאחר החג הפקת לקחים לחג הבא וניעזר בטבלאות מס’  3ו.4-

חלק א :הכנסות
טבלה מס’ 1
מקור ההכנסה

תאריך יעד

סכום משוער
(צפוי)

תאריך כניסה
בפועל

סכום סופי
(בפועל)

הערות

מקופת חיסכון
ממשכורת בעל  /אשה
מענק חג
מס הכנסה שלילי
תוספת ביגוד
סלי מזון
קרנות
אחר:

סך הכנסות
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חלק ב :הוצאות וסדרי עדיפויות
טבלה מס’ 2

נושא

פירוט

עלות
משוערת

סדרי עדיפויות
הכרחי

אפשרי

מותרות

קמחא דפיסחא
חומרי ניקוי  /עוזרת
צביעה  /ריהוט חדש לבית
מכירת חמץ

ערב פסח

הגעלת כלים
מזון ערב פסח
נסיעות לקניות
נסיעות להורים/משפחה
כלים חדשים
ניקוי יבש
מוצרי איפור כשל”פ
קרבן פסח

עלייה לרגל

חגיגה
עולת ראייה
שלמי שמחה
נסיעות לירושלים
מצות  /יין
בשר  /דגים

מזון

מוצרים יבשים
מוצרי חלב
פירות וירקות
כלים חד פעמיים

ביגוד והנעלה

ביגוד בעל
ביגוד אשה
ביגוד בנים
ביגוד בנות
ביגוד קיץ
משחקים לילדים

הוצאות בחג

טיולים בחוה”מ  /אסרו חג
אפיקומן  /מתנות שונות
אירוח ידידים  /קרובי משפחה
נסיעות שונות

שונות

קניית מזון לאחר הפסח

סה”כ הכנסות (סיכום טבלה )1

סה”כ הוצאות (סיכום טבלה )2

יתרה ( ) - / +

סך הוצאות
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סכום
בפועל

חלק ג :הפקת לקחים לשנה הבאה
סיכום חג הפסח שנת
מס’ נפשות :ילדים

נות

צרכנו לק
מה לינו
?
ה
כ כמה עהבא סח
אמת?בשנה חג הפ מה!
ב

י
במוצאבים
חש
מ

תינוקות

מס’ סעודות שהוכנו לשבת ויו”ט

קדי

ארוחות קלות חוה”מ
אורחים

הבית היה מוכן לפסח ביום

התארחנו

סעודות

יו”ט ראשון של פסח חל ביום

נסענו ל:
בשבוע.

כ דאי לזכו ר ל ש נה ה באה:

טבלה  :3מוצרים ששומרים לשנה הבאה בארגז הפסח*
המוצרים שנשארו

כמות

טבלה  :4כמויות שנותרו מהקניה שלא צרכנו
המצרכים שנשארו

כמות

* דוגמאות למוצרים שאפשר לשמור לפסח הבא עלינו לטובה :חבילות נייר כסף ,ניילון נצמד ,מפיות ,חבילות נייר אפיה ,סקוצ’ים לשטיפת כלים (קניתם חבילה של שישיה
והשתמשתם רק בשתים) ,מגבות נייר ,מטליות? ,חומרי ניקוי ,חומר לשטיפת כלים ,משחת שיניים ומברשות ,בקבוק לתינוק (כל שנה קונים חדש לפני פסח כי א”א להגעיל),
כלים חד פעמיים מיותרים ועוד“ .המחמירים” ישמרו גם מגוון מוצרי אוכל באריזות סגורות (לשים לב לתאריכים ולתנאי אכסון נאותים) כמו :אבקות אפיה ,סוכר וניל ,קוקוס ,שמן
אגוזים ,שוקו ,קפה ,תבלינים שלא השתמשנו .מדובר במוצרים שיכולים להגיע ל 600-ש”ח ומעלה שנוכל להפנותם לקניות חשובות יותר.

קניות נוספות שיש לערוך לפני חג הפסח:
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רשימת קניות וכמויות
מוצרי מזון
מצות יד
מצה שמורה  /חבורה
קמח מצה
שמן אגוזים  /דקלים
שמן זית
מיץ ענבים
יין
שוקולד צימקאו
שוקולד קוביות
שוקולד למריחה
רסק עגבניות

פלפל שחור
סוכר
סודה לשתיה
תה
קקאו
קפה שחור  /נמס
ביצים
משקאות מוגזים
משקאות קלים
תרכיז
מי סודה

תמרים
שקדים
אגוזי מלך
דבש
ממרח תמרים
קמח תפו"א
אבקת אפיה
סוכר וניל
מלח
קוקוס
פפריקה
עלות משוערת

עוגיות
שימורים
סט לבדיקת חמץ
קטניות

(לאוכלי קטניות)

סכום בפועל

מוצרי נקיון וחד פעמי
אקונומיקה
נוזל רצפה
נוזל כלים
סקוצ’
כרית יפנית
צמר פלדה
נר הבדלה
נרות
נר נשמה
גפרורים
נייר אלומיניום

מפות ניילון
מפיונים
נייר טישיו
נייר מגבת
אבקת כביסה
מרכך כביסה
משחת שיניים
קסמי שיניים
קסמי אזניים
שמפו
מרכך

נייר נצמד
נייר אפיה
כפפות ח”פ
כוסות חד פעמי
צלחות חד פעמי
קעריות ח”פ
תבניות ח”פ
סכינים ח”פ
כפות ח”פ
כפיות ח”פ
מזלגות ח”פ
עלות משוערת

סבון
שקיות אשפה
שקיות הקפאה  /אוכל

סכום בפועל

מוצרי חלב
אשל
גילה

גבינה 1/2%
חמאה
קוטג’

חלב
גבינה 9%
גבינה 5%

קצפת
סכום בפועל

עלות משוערת

בשר ודגים
דגים
דג מוכן געפילטע פיש
עוף שלם

בשר
עצמות עוף

עוף כרעיים
עוף/הודו טחון
בשר טחון

סכום בפועל

עלות משוערת

פירות וירקות
תפוחי אדמה
בצל
בטטה
גזר
שום
קישואים
חצילים

חסה
פטרוזיליה
כוסברה
שמיר
תפוח
אגס
תפוז

מלפפון
עגבניה
גמבה
פלפל
אבוקדו
סלק
כרפס-סלרי
עלות משוערת

בננה
מלון
תות

סכום בפועל
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משרדי מסילה
אלפי מאזי
לשלווה ורוגענים בבית ובדרכים הגיעו
בכ
לכ
האזנה לקו החי לת הבית באמצעות
נמי העשיר והמרתק

קו ההרצאות מסילה-פון

02-80-30-222

מזכירות |  02.5000.475שלוחה 0
מחלקת משפחות |  02.5000.475שלוחה 1
•
•
•
•
•
•
•

תהליך ליווי אישי למשפחות
פגישת מיפוי כלכלי ראשוני
פרוייקט הגדלת הכנסות
סדנאות לכלכלה נבונה
הרצאות והדרכות לחתנים
קורס אימון כלכלי
הדרכה לזוגות צעירים

המחלקה העסקית |  02.5000.475שלוחה 305
•
•
•
•

פגישת ייעוץ ראשוני לבעלי עסקים
ליווי אישי לבעלי עסקים
ערכת “תכל’ס לעסקים”
הרצאות והדרכות

מחלקת חינוך | 03.616.2227
•
•
•
•
•
•
•
•

סדנאות לנשים חד הוריות
סדנאות הורים וכסף
סדנאות בטחון תזונתי
תוכנית לימודים בסמינרים
תוכנית לימודים בבתי ספר יסודי
תוכנית לימודים במתיבתות
ימי עיון בתנאי נופש
הרצאות  /דיסקים  /חוברות  /ספרי לימוד

כדי להתרשם מקרוב
מהפעילות הענפה
של מסילה

בקרו באתר שלנו:
www.mesila.org
לשאלות ופרטים ניתן לפנות:
info@mesila.org

לתרומות מחלקת קשרי חוץ |  02.5000.475שלוחה 303
בנק פא”י סניף  185מס’ ח-ן “ 409-685887מסילה לכלכלה נבונה”

