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מ. גרין
צילומים: שאטרסטוק

מלווה: אבישי ויינגולד, מלווה בכיר במסילה ויועץ משפחתי
תקציר: משפחה עם 10 ילדים כ‘‘י, הבעל אברך יום שלם והאשה עובדת 

במחשבים. שניהם מרוויחים ביחד כ־19,000 ש‘‘ח הם מעריכים שסך ההוצאות 
שלהם הוא כ־24,000 שקל בחודש. חסר להם כ־5,000 ש‘‘ח. הם לא מבזבזים 

ומרגישים שקשה להם להתנהל אחרת מכיוון שכולם חיים כך. המשפחה 
מרגישה שיש צורך בהכוונה כלכלית לילדים המתבגרים והבנת ערך הכסף.

איך התקדמנו:
חוברת:  את  מילאה  המשפחה 
הנתונים  כל  נאספו  שבה  'מודעות' 
הכלכליים שלהם. כל ההוצאות שלהם 
הגיעה  וכאן  מסודרת.  בצורה  רוכזו 
של  ההוצאות  שסך  מתברר  התדהמה. 
משפחת ברויאר מגיע לכ־31,000 ש''ח לחודש. לזה 
ש''ח   1,000 בסך  בנקאית  הלוואה  החזר  להוסיף  יש 

לחודש.
על  עומדות  המשפחה  הכנסות  כל  סך  מאידך 
שתקציבית  היא  המשמעות  בלבד.  ש''ח  כ־19,000 
החזר  עם  יחד  ובפועל  חודש,  כל   12,000 להם  חסר 
החובות, חסר להם 13,000 ש''ח מדי חודש בחודשו.

מה עושים?
שלחתי אותם למשימת חיפוש ה'שינוי' 

שלהם.
שקוראים  מרתקת  משימה  לנו  יש 
ההורים  שני  שבה  בצפת'  'ח"י  לה: 
באיזור  מעניין  לפארק  יחדיו  יוצאים 
מגוריהם לצורך חשיבה על המסקנות והתובנות שי־
צאו מתמונת המצב שעלתה, ושם הם מלבנים ביניהם 

את האפשרויות העומדות לפתחם בשלב זה.
להביא  להם  ממליצים  אנחנו  כי  ח"י?  למה 

מהיציאה הזו לפחות: 18 רעיונות לשינוי.
עיקריים  יתרונות  שני  יש  לצפת  כי  צפת?  למה 
השראה  יש  בצפת  הראשון,  המרכז:  באיזור  שאין 
ובשביל להתייעל ב־13,000 ש''ח לחודש, צריך מידה 

רבה של יצירתיות ומקוריות.
השני, בצפת מקובל לעשות גם מה שלא מקובל. 
הכוונה היא שאנחנו רוצים להגיע ככל האפשר למצב 
אידיאלי שהמשפ' תעשה את מה שנכון לה מבחינה 
יאמרו'  ב'מה  יתרה  ללא התחשבות  ותורנית  כלכלית 

ובדעת חסרי הדעת אלא רק ברצון השי''ת.
ואכן הם נסעו לפארק באיזור המרכז שצופה על 
רעיונות  מ־33  פחות  לא  עם  משם  וחזרו  גוש־דן  כל 

לשינוי בתקציבם.
ביחד,  ה־33  כל  את  לעשות  צורך  שאין  מכיוון 

המשפחה בחרה בכמה מתוכם:
1. חיזוק רוחני: לקבל שבת 5 דק' לפני זמן הדל''נ וכן 
לומר כל יום תפילה לפרנסה וכן לכבד את האשה כמו 
דתתעתרו"  היכי  כי  לנשייכו  "אוקירו  בגמ':  שכתוב 

(כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו).

על  יקפיד  וכן  ערב  לכולל  גם  ללכת  יתחיל  2. הבעל 
'שמירת סדרים' בכולל בוקר.

3. גילו שיש להם ביטוח בריאות לכל המשפחה כפול 
ומיותר, הם יבטלו אחד מהם.

שבוע  לכל  מזון,  לקניית  מראש  המעטפות  שיטת   .4
המעטפה שלו.

5. אסיפה משפחתית באווירה טובה להסברת המצב 
פחות  כגון  להתייעלות  רעיונות  ולקבלת  הכלכלי 

בוילר ומייבש כביסה וכדו'.
שי־ לעשות  מתחילות  משפחות  שכאשר  לב:  שימו 
נויים זה משליך בˆורה ישירה אף לדברים הקשורים 
מכיוון  קורה  הזה  והדבר  הכלכלי,  לתהליך  בעקיפין 
ונותנות  משפיעות  שינוי  ליˆירת  והתקווה  שהˆיפייה 

כח אף לשינויים בתחומים אחרים בחיים.

דבר המלווה:
כל  להם  יעזרו  מה  אותי  שאלו  הם 
הם  אם  האלו  ה'קטנות'  ההתייעלויות 
לא מצליחים לכסות את כל ה־13,000 

ש''ח שחסרים להם כל חודש?
מהמשפיע  רעיון  ששמעתי  להם  עניתי 
לי  רבי אלימלך בידרמן על המימרה הידועה "פתחו 
כפתחו  פתח  לכם  אפתח  ואני  מחט  של  כחודו  פתח 
של אולם". לא כתוב כאן שהקב"ה ירחיב את הפתח 
שפתחנו, אלא שהוא יכול לפתוח גם פתח חדש משלו 
 ֈ'ארחיב 'ואני  כתוב  ולא  אפתח'  'ואני  כתוב  לכן 
עלינו מוטלת חובת ההשתדלות, ואם זה מה שאנחנו 
יכולים לעשות כעת אז זה מה שנעשה, והשי''ת ישלים 

לנו.

חשיבה מחוץ לקופסא:
משפחת בויאר שאלה כיצד ניתן למנוע 
חיסכון  מייעדים  שהם  מתסכל  מצב 
דחוף  משהו  מגיע  ואז  מסוים  למשהו 
את  ומבטל  שיניים  טיפול  כגון  יותר 
התוכנית הראשונה לקניית משהו אחר ולוקח 
את הכסף? שאלתי אותם: למה למשל הם היו רוצים 

לשמור? הם אמרו לי: לקניית דלתות חדשות לבית. 
המלצתי להם כל חודש להעביר את הכסף שהם 
כתשלום  הדלתות  למתקין  הדלתות  לצרכי  חוסכים 
מראש על החשבון וכך לא יוכלו ולא ירצו לקחת משם 
להוצאות אחרות. כמובן יש לזכור לקחת אסמכתא על 

התשלום.

קראו את הכתבה שפורסמה במוסף השבוע ביתד נאמן, והם 
רואים שההכנסה לנפש שלהם הכי גבוהה מכל המשפחות ואף 
על פי כן הם לא סוגרים את החודש, דבר שיצר תסכול גדול 

מעצמם ומן התהליך.
ישראל  עם  ש'כל  לראות  מאד  להם  קשה  כי  הוסיפו  הם 
במקור),  (הציטוט  גבוהה'  חיים  ברמת  וחי  הלוואות  לוקח 
פי  על  ולהוציא  מחושבת  בצורה  לחיות  פתאום  צריכים  והם 

ההכנסות.
דבר המלווה: מנסיון של מאות משפחות שליוויתי, השלב 
הכאב  ולכן  לזוז  מתחיל  בתודעה  שמשהו  השלב  הוא  הזה 
הליווי.  בתהליכי  ועולה  שצף  דבר  זה  לאחרים  וההשוואה 
דיברנו על כך שפעם כולם חיו לפי רמת ההכנסות שלהם. אף 
אחד לא קנה רכב – כי לכולם יש, ואף אחד לא נסע לחו"ל – 
 ıהיה מתאמ כעשיר  לחיות  מי שרˆה  נסעו.  שלו  כי השכנים 
ומ‚דיל את רמת ההכנסות, ואז היה יכול להרשות לעˆמו לקנות 
כי הם מר‚ישים  וקונים כעשירים  כיום אנשים חיים  מותרות. 
צורת  זה.  את  עושים  וכולם  זה הסטנדרט  שזה מה שמקובל, 
החיים הזאת גורמת לרדיפה בלתי פוסקת אחר מותרות, להע־

לאת רמת החיים ולהרבה כאב בסוף הדרך.
שאצל  המנות  משלוחי  עניין  היא  שעלתה  נוספת  נקודה 
משפחות רבות זה מגיע לסכומים גבוהים מאד שלא תוכננו, 
האשה סיפרה שהיא מאמצת את מה שאמא שלה עשתה תמיד 
מגיע  זה  אחרת  למשלוח,  שקלים  כמה  של  סכום  ומגדירה 

לסכומים גבוהים מאד ולא מתוכננים.
דיברנו על נושא של הוצאות וקניות והם סיפרו כי מכירות 
שכונתיות גורמות להם להוציא יותר כסף מכיוון שהם קונים 

הרבה ולא רק את מה שקונים.
הם הגדילו הכנסות בצורה חד פעמית ב־1300 שקלים אך 
דיברנו  תסכול,  שיצר  דבר  רכב  להוצאות  הלך  ברובו  הכסף 
על כך שאנו עושים את ההשתדלות שלנו ובעז"ה כבר בטווח 
הקצר הם יראו כיצד הם ממשים את התוכניות שלהם, מגדילים 
הכנסות באופן קבוע ומגיעים לאיזון ומימוש החלומות שלהם.

דבר המלווה:
איך  רק  היא  השאלה  החיים,  את  עוברים  כולנו 
והגדרת  תחום  בכל  ברור  חזון  אותם.  עוברים 
ונותנים  ועניין  תוכן  מלאי  חיים  יוצרים  יעדים 

כח לעשות שינויים ולהתקדם.
ומחיר,  לחזון  כמודל  הרכב  נושא  את  לקחנו 
ולעבוד קשה בשבילו  ששווה להם לשלם את המחיר 
לקחנו  הנוחות.  בהרגשת  מיידית  תוצאה  רואים  שהם  מכיוון 
את זה גם לנושא חתונות ילדים ולבניית תוכנית מדויקת בעז"ה 
'האם  שאלתי:  ילדים.  נישואי  בזמן  יפים  לסכומים  להגעה 
כדאי לכם להתאמı ולשים 2000 שקלים מדי חודש כדי להגיע 
לסכומים גבוהים בעתיד?' זה היה מדהים לראות שכאשר הם 
הבינו את זה, זה נתן להם כח להגדרת יעדים להגדלת הכנסות 

מיידית בעז"ה ולבניית תקציב.

לכלכל       
לקלקל

חמש המשפחות שנבחרו במסגרת פרויקט ’לכלכל בלי לקלקל – התנהגות 
כלכלית נבונה‘, בשיתוף בנק לאומי וארגון ’מסילה לכלכלה נבונה‘, ממשיכות 

להיות מלוות ע“י מומחי מסילה ומקבלות את ההדרכה והכלים כדי להגיע 
לחיים של שלווה ואיזון כלכלי, כאשר הקוראים יוכלו ללמוד מסיפוריהם 

ומהשינוי שעשו בחיים הכלכליים לטובת התנהלות נכונה • בשבוע שעבר 
ערכנו היכרות עם המשפחות, התוודענו לקשייהן הכלכליים ול‘חזון הכלכלי‘ 

של כל משפחה, כפי שהיא רואה אותו • השבוע, לאחר שהמשפחות הזינו 
את הנתונים שלהן לטבלת ’אקסל‘ מסודרת הן נחשפו לסכום הכללי 

של ההוצאות החודשיות שלהן – מה שב‘מסילה‘ מכנים ’שלב המודעות‘. 
מכאן מתחילה הדרך לשינוי כלכלי • כדאי לכם להמשיך לעקוב

בלי 
משפחת קליין, 

בית שמש
משפחת ברויאר,

 בני ברק

הפרוייקט בשיתוף:

משלוח מנות בלי חריגות
זה  בפורים  החשובים  הדברים  אחד 

"משלוח מנות איש לרעהו".
משפחות רבות מוציאות על זה סכומים גבוהים מאד 
ולא מתוכננים, וממצוות משלוח מנות זה נהפך למופע 
ראווה והוצאות מיותרות. חשוב מאד שלא נחטא למטרה 
וכדי לעשות את זה בצורה נכונה נקציב סכום מדויק למ־
שלוחי מנות ולא נחרוג ממנו, כך נעבור את חג הפורים 

בשמחה גם מבחינה כלכלית.

מלווה: נחום ברוק, 
מנהל מקצועי ב'מסילה'

תקציר: משפחה צעירה עם ילד אחד. 
סך ההכנסות שלהם 13,849 שקלים 

בחודש. משכנתא כ־4,000 שקלים בחודש. 
למרות ההכנסות הגבוהות הם מרגישים 

שהם לא מצליחים לסגור את החודש

איך התקדמנו:
הגיעו לפגישה השניה  קליין  בני משפחת 
ביטלו  הם  שינויים.  לבצע  התחילו  וכבר 
בט־ נעזרו  המיותר,  האשראי  כרטיס  את 

למיפוי  והגיעו  מסילה  של  האקסל  בלת 
למרות  כי  עולה  מהם  שלהם,  וההכנסות  ההוצאות  של 
אך  שקלים   13,763 הינן  ההוצאות  הגבוהות  ההכנסות 
ישנם החזרי חובות ע"ס 2,000 שקלים בחודש שמכניסים 

אותם לגרעון חודשי של 1,914 שקלים.
עברנו על הנתונים וראינו שביום יום הם לא מוציאים 
הרבה, לדבריהם 'ההוצאות הגדולות שלנו הם על דברים 
'פתאומיים'' וזה מאד מתסכל. דבר מעניין שראינו הוא, 
שלמרות שהם ביתרה שלילית מדי חודש זה לא מתבטא 
אינם  הם  כי  השיבו:  זה,  על  כששאלתי  הבנק.  בחשבון 
להורים את החובות הכלולים בשקלול הסופי,  מחזירים 
וכאשר לא רואים את המינוס בבנק בפועל זה פחות מציק 

ופחות עושים מאמı להגדלת הכנסות.
תקפיאו  ואל  הלוואות  החזרי  תדחו  אל  חשוב:  טיפ 
התחייבויות ללא הכרח, הדבר הזה ‚ורם לירידה במוטיב־

ˆיה לה‚דלת הכנסות ולניהול לא נכון של התקˆיב. ˆריך 
לזכור שבסוף נˆטרך להחזיר את החוב ואין טעם לדחות 

זאת ללא סיבה מספקת.

מה עושים?
סך  מול  המשפחה  את  שהעמדנו  לאחר 
ההכנסות וההוצאות שלה סיימנו למעשה 
את שלב המודעות. כעת הם יודעים בדיוק 
כמה נכנס וכמה יוצא כל חודש. כעת הגענו 
"הגדרת  הכי חשוב בתהליך:  אולי  לשלב 

חזון כלכלי מדויק לטווח הקצר ולטווח הארוך".
מרבית  את  עוברים  האנשים  שרוב  כך  על  שוחחנו 
חייהם בלי שיהיה להם חזון והגדרת יעדים, לא אישיים 
ולא כלכליים, דבר הכרחי ונצרך שנותן לנו את הכח לקדם 

דברים וסיבה להתאמı ולעשות שינויים בחיינו.
כך  על  דיברנו  יש מחיר.  לחזון  כי  לזכור  יש  מאידך 
חשבון  על  שמגיעה  חיים  ברמת  הורדה  לבחון  ששווה 

מנוחת הנפש, וצריך לשים את הדברים אחד מול השני.
לא  חלומות  עם  החיים  כל  את  חיים  אנו  לפעמים 
עם  לבירור  להגיע  מאד  וכדאי  הגיוניים  ולא  ממומשים 

עצמנו האם אנו רוצים להתאמı בשביל זה או לא.
בשלב זה האשה סיפרה כי יש לה חברות אשר הגדילו 
הכנסות בצורה דרסטית ובסופו של דבר זה בא על חשבון 
השקט הנפשי ולכן למרות שהם רוצים להתאמı ולהגדיל 
הכנסות אך בסופו של דבר צריך להיות איזון בין נוחות 
לעומת מנוחת הנפש, החלטנו שהם ישבו בין הפגישות 
ויבנו חזון מדויק עם יעדים וכך יקל עליהם לקבל החלטה 

מושכלת.
הם  כי  וסיפרו  מתוסכלים  באו  הם  הבאות  בפגישות 

ממודעּות 

כתבה 
שנייה 
בסדרה

– לשינוי
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מלווה: יהונתן שטרית, רו"ח ומלווה בכיר במסילה
תקˆיר: משפחה בת 8 נפשות, שני ההורים עובדים בהוראה ומשתכרים יחד כ־16,000 
ול‚מור את  נכון  שקלים, שניהם עובדים קשה ומתסכל אותם שהם לא מˆליחים להתנהל 
החודש כראוי. בבדיקה הראשונית הם ‚ילו שהסיבה שהם נכנסים לחובות זה בעיקר בחודשי 
נאלˆים לקחת הלוואות  וכתוˆאה מכך הם  יתרות,  ישנן הוˆאות  ובין הזמנים שאז  הח‚ים 

מ‚מ"חים / חברים או מהבנק.

איך התקדמנו:
המשפחה מילאה את חוברת: 'מודעות' שבו 
הנתונים הכלכליים שלה.  כל  היא אספה את 
כל  לרשום  ניתן  כיצד  לראשונה  ראו  הם 
הוצאה או הכנסה שלהם בתוכנה מיוחדת של 
כל  את  מסודר  באופן  עבורם  המקבצת  'מסילה'  ארגון 

הנתונים הכלכליים שלהם.
החגים  תקופת  של  החריגות  שההוצאות  לאחר 
למשפחה  התברר  השנתי  לתקציב  נכנסו  הזמנים  ובין 
שהוצאות שלה בשקלול חודשי עומדות על 20,200 שק־

לים. זאת אומרת שחסרים לה 4,200 ש''ח בכל חודש.
מה עושים?

הייעול הראשוני והפשוט ביותר לביצוע הוא 
התברר  שלנו  בבדיקה  המזון.  קניות  בסעיף 
במכולת  מאד  הרבה  קונים  לוי  שמשפחת 
לעבור  להם  המלצנו  לביתם,  מתחת  היקרה 

לרכישה במקומות זולים יותר.
לאורך  קטנות  קניות  הרבה  שישנן  התברר  בנוסף 
משמעותי  לסכום  מגיעה  קנייה  כל  זו  בדרך  החודש, 
מעבר לתכנון המקורי ולמרות שסכום הקנייה הסופי הוא 
קטן יחסית ולא מרגישים אותו, אולם בסוף החודש הוא 
מצטבר לסכום משמעותי ביותר. דיברנו על קניה חכמה 
והמלצנו להם על מעבר לקניה שבועית כי כך משיגים 
שליטה מלאה יותר על התקציב. שוחחנו על קניות במ־
בצעים, על כל חסרונותיהן כגון עליה ברמת החיים וכו'.
ומה־ המהיר  מהשינוי  מופתעת  היתה  לוי  משפחת 

הליווי  של  הראשוני  בשלב  כבר  הגיעה  אליהן  תובנות 
לדבריהם: "המודעות שנתנה לנו מילוי החוברת והירידה 

לפרטים גרמה לנו אוטומטית להתנהלות נבונה יותר ולי־
רידה בהיקף הבזבוזים, ללא מאמı מיוחד מבחינתנו".

בנוגע  לילדינו  לשים  שהתחלנו  הגבולות  "כמו"כ 
לקניות גרמו למצב שאנחנו מרגישים שזו מתנה עבורם 
לכל החיי, שיתרגלו וירגישו שאדם צריך להתאפק ולרסן 
את עצמו, "זה מבחינתנו כבר אחד הרווחים הגדולים של 

התהליך".
הבעל הוסיף כי 'המעניין הוא שלפני התהליך חשבנו 
מה שאנחנו  כל  את  ויודעים  הכל  כבר  מכירים  שאנחנו 
אנחנו  ההפתעה  למרבה  אבל  לדעת,  ויכולים  צריכים 
מגלים שיש הרבה מידע שאנחנו לא ידענו בכלל שקיים 
חשובים  דברים  וכמה  בכמה  עינינו  את  האיר  ויונתן 

ומפגישה לפגישה אנחנו מחכימים יותר ויותר'.
זה  את  שמענו  מופתעים,  לא  אנחנו  המערכת:  דבר 
חלקן  במסילה,  ליווי  תהליך  שעברו  משפחות  מאלפי 
נבונה  כלכלה  סדנאות  בעקבות  התהליך  את  החלו 
שמקיים בנק לאומי עם מסילה לזוגות צעירים בקהילות 

השונות .
דבר המלווה:

את  מבצעים  הם  לוי  משפ'  עם  לעבוד  תענוג 
ומדויקת  גבוהה  למודעות  נכנסו  המשימות, 
ומ־ בצורה מסודרת  רושמים הכל  למצבם, 

עוררת התפעלות. הם מיישמים את המסקנות 
המשפחה  בס''ד.  להמריא  בדרך  שהם  ונראה 
התבקשה להביא את רעיונותיה לייעול נוסף בתקציבה. 
בינתיים הם הצליחו לחסוך בצד 1,400 ש''ח כבר בחודש 
יש להם סיכוי טוב להצליח להגיע לחיסכון ראוי  הזה. 

לנישואי ילדיהם בשעטו''מ.

מלווה: שמואל איימר, מלווה כלכלי בכיר במסילה
בחודש,  ש''ח   20,400 ההכנסות:  סך   .19 בן  ה‚דול  הילד  נפשות,   6 בת  משפ'  תקˆיר: 
ההורים עובדים ממש קשה, יש דילמות בנו‚ע לילדיהם המתב‚רים, וכן בנו‚ע לטיפולי שיניים 
יקרים, בעבר עשו טעויות כלכליות קשות שהכניסו אותם למˆב הנוכחי שהם נתונים בו. כיום 

קיים חוסר סדר עקב טעויות העבר ובעיות תזרימיות.

איך התקדמנו:
חובות  לסחרור  נקלעו  המשפחה  בני  כזכור 
רפואיות,  הוצאות  ושיפוצים,  בנייה  עקב 
ובעיות תזרים בחלק מן ההכנסות. המשפחה 
כל  את  שאספה  'מודעות'  חוברת  את  מילאה 
הנתונים הכלכליים שלהם עם דגש על הכנסות והוצאות 
בכל השנה. הם גילו שבתחשיב שנתי חסרים להם 4,100 

שקלים בכל חודש .
בכ־40,000  מסתכמים  שלהם  החובות  סך  בנוסף 

שקלים.
מה עושים?

בתשלום  משכנתא  לקחו  שהם  לנו  התברר 
חודשי גבוה ביחס ליכולותיהם. הם מחזירים 
7,000 ש''ח, וההוצאה הזו מכניסה אותם לג־

רעון מדי חודש. העלינו אפשרות להתייעı עם 
בנקאי בנוגע להארכת חיי המשכנתא ליותר שנים, וכך הם 
יוכלו להוריד את ההחזר החודשי ל־3,500 ש''ח ולעמוד 

ביכולת ההחזר.
עם  שעברה  התהליך  על  שמחה  מאוד  המשפחה 
עצמה בשלב המודעות. 'גילינו את סך ההוצאות האמיתי 
הנכון  השינוי  את  לעשות  לנו  וקל  ברור  יותר  וכך  שלנו 

עבורנו'

דבר המלווה:
על  חשיבה  שברשותם,  בעסק  רבות  התעמקנו 
הפניתי  ואמיתי,  נכון  תמחור  לעסק,  בידול 
אותם ליועı בתחום ההסעדה כדי לברר האם 
על  להם  הסברתי  כמו"כ  נכון.  מתמחרים  הם 
חשיבות האסרטיביות לעמוד על שלך בנועם ובעוצמה הן 
מול לקוחות וספקים. וכן 'אפשר לפעמים לפטר לקוחות', 

יש מקרים שזה רק מרים אותנו קדימה.
על  עמדנו  המתקרבת,  הילדים  נישואי  תקופת  עקב 

כמה נקודות חשובות כדי לצלוח את התקופה בשלום.
1. לא להתחייב סכומים שהם לא יכולים לעמוד בהם.

2. להכין מראש את השדכנים ש'אנחנו נותנים רק מה שיש 
לנו'.

מופרזות.. כספיות  דרישות  השני  מהצד  לדרוש  לא   .3
כי אח''כ זה חוזר אליך.

4. קיבלו טבלת אקסל של הכנת תקציב לחתונה.

מלווה: אהרן 
סלומון, מלווה 

בכיר במסילה עם 
התמחות בתכנון 

חתונות ילדים
תקˆיר: משפחה עם 2 ילדים כ''י, הבעל נושא משרה 
תורנית והאשה עובדת כשכירה ועˆמאית במקביל ושניהם 
יחד משתכרים כ־10,000 שקלים לחודש, אך מכיוון שה־
משכורת לא מ‚יעה בזמן ולעיתים כלל לא מ‚יעה, זה יוˆר 
בעיית תזרים ו‚רעון חודשי קבוע בפועל. בנוסף, הזו‚ רכש 
דירה והסתמך בשקלול העלויות, אך בסופו של דבר נוˆר 
לבין  הדירה  מכירה  עבור  לקבל  שתכננו  הסכום  בין  פער 
הסכום שקבלנו בפועל. יחד עם הˆטברות ה‚רעון החודשי 
סך החובות מ‚יע לכ־130,000 ש''ח אשר משולמים בהח־
זר חודשי של 2,000 ש''ח לחודש מה שמקשה עוד יותר 

על ההתנהלות החודשית.
איך התקדמנו:

חוברת  את  מילאה  טננבוים  משפחת 
ה'מודעות' ואספה את כל הנתונים הכלכליים 
שלהם. לראשונה הם הבינו שצריך להכניס את 
ההוצאות השנתיות בתוך ההוצאות הקבועות. 
היות והמשפחה מתנהלת ברמת חיים הגיונית המחושבת 
 9,700 סך  על  עומדות  שלהם  ההוצאות  ההכנסה  פי  על 
שקלים בחודש, וההכנסות על 10,450 שקלים . אולם הם 
שקלים   2890 בסך  בנקאית  הלוואה  חודש  כל  מחזירים 

לחודש.
המשמעות היא שתקציבית חסר להם 2140 שקלים כל 

חודש.
מה עושים?

כמה  על  המלווה  בהדרכת  חשבה  המשפחה 
פעולות:

1. עקב טעות של עורך דין, המשפחה שי־
למה בעבר בקניית הדירה מיסים בסך עשרות 
לשלמם.  צורך  היה  שלא  למפרע  שהוכח  שקלים  אלפי 
למומחה  אותם  וקישר  פעולה  דרך  על   ıהמלי המלווה 

שעובד עכשיו להחזיר את כספם.
2. עד עתה העסק של האשה התבסס על שעות הפנאי 
ואילו עיקר שעות העבודה ביום הושקעו בעבודתה כשכי־

רה, המלווה כיוון אותם לחשוב על הורדת שעות העבודה 
התמקדה  והאשה  נסיון  כשעשינו  העסק.  פיתוח  לטובת 
במכירות בעסק, גילינו שהרווח שלה על שעתיים עבודה 
ולא  בזה  להתמקד  לה  שעדיף  התברר  ש''ח.   1,000 היה 
בעבודתה כשכירה, שזה אומנם 'אזור נוחות' עבורה, אבל 

התגמול ממש זעום ביחס לצפי ההכנסות מן העסק.
דבר המלווה:

מלקחת  שנרתע  אחראי  זוג  עם  עבודה  כאן  יש 
כיוון שנוכחתי לראות שהעסק  הלוואות, אך 
של האשה מצליח מאוד, היא מביאה מוצרים 
מושלמים שמביאים את הלקוחות מפה לאוזן 
וכמעט בלי להשקיע מגלגלת אלפי שקלים בחודש. 
ולבחון  עסקים  לאומי  בנקאי  עם   ıלהתייע  ıאמלי כאן 
לקיחת הלוואה אחת גדולה של 100,000 שקלים לצורך 
פיתוח העסק כי זו נחשבת כהלוואת צמיחה בניגוד להל־

וואה המיועדת לכיסוי הצריכה השוטפת.
לעשות  מתכננת  טננבוים  שמשפ'  השינויים  בחישוב 
בעז"ה  יעברו  הם  חודשים  מספר  בתוך  הליווי,  בתהליך 
ממינוס של 4,000 ש''ח בחודש לפלוס של 3,700 שקלים 

בחודש.

משפחת 
קצנלנבוגן, 

חיפה

משפחת לוי, 
אשדוד

משפחת 
טננבוים, 
ירושלים

מקרים  מאד  בהרבה  נתקלנו  חשוב:  טיפ 
שמשפחות נקלעו לסחרור כלכלי עקב חישוב לא 
נכון ברכישת נכס או בשיפוı וכיוˆ"ב. חשוב מאד קודם 
רכישת הנכס או השיפוı לשקלל את כל העלויות, לבחון 
את מקורות המימון העומדים לרשותנו ואת יכולת ההחזר 

ורק אז לעשות ˆעדים מעשיים.

ארוכות,  לשנים  היא  משכנתא  לקיחת  חשוב:  טיפ 
ימנע  יכולת ההחזר החודשי  נכון מראש של  תכנון 
והוˆאות מיותרות בהמשך הדרך.  הרבה מאד עו‚מת נפש 
בנקאי לאומי למשכנתאות מתמחים בבניית מסלול משכנתא 
נוח המותאם אישית לˆרכי המשפחה בראייה ארוכת טווח.

צוות מומחי ארגון מסילה הבינלאומי שליוו כבר עשרות אלפי 
משפחות מאפילה כלכלית לאורה ולרווחה, מזמין גם אתכם 
הפסח  חג  לפני  עוד  האחרונה שתספיק  לקבוצה  להצטרף 
להתייעל כלכלית, בלי פגיעה בפרטיותכם ועם תוצאות בשטח 
של רווח ממוצע של 3,550 ש"ח בחודש למשפחה שעברה את 

תהליך הליווי המקצועי במסילה!

אלפי משפחות כבר עלו על דרך המלך, עכשיו תורכם!

Meser@mesila.org

מספר המקומות מוגבל! 
 להתאמה לרציניים בלבד: 02-5000-475

או שילחו מייל לכתובת:

לנצח את 
 המינוס, 

זה לא משחק
זו מקצוענות!

תהליך ממוקד
ונוח למשפחה

נישואי הילדים
ורכישת דירות

הגדלת הכנסות  
הוצאות חכמות

ניהול תקציב
לטווח ארוך
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