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ויועץ משפחתי
‡ברך  ‰בעל  ‰כנסו˙: 
 1,500 ˘ל  מל‚‰  ומ˜בל 
עוב„˙  ‰‡י˘‰  ˘"ח. 
במח˘בים ומ˘˙כר˙ כ־15,000 ˘"ח בחו„˘. ˜ˆב˙ יל„ים כ־1,400 ˘"ח 

ועו„ 1,000 ˘"ח נוספים ˘מ˜בלים מ„י חו„˘.
ס‰"כ ‰כנסו˙ מ˘˜ ‰בי˙ – 18,900 ˘"ח, ממוˆע ‰כנס‰ לנפ˘ 1,575 

˘"ח.
יל„ים, ‰‚„ול בן 20 ומ˙˜רב  ר˜ע כללי: במ˘פח˙ ברוי‡ר 10 
‰מפרנס˙  ‰ינ‰  ‰‡ם  יל„ים,  ברוכ˙  מ˘פח‰  ˘י„וכים.  ל‚יל 
‰עי˜רי˙. ‰‡˙‚ר ‰מרכזי ˘ל‰ם ‡לו ‰‰וˆ‡ו˙ ‰רבו˙ ‰עומ־
„ו˙ על כ־24,000 ˘"ח בחו„˘, פער ˘ל 5,000 ˘˜לים מעבר 

ל‰כנסו˙ מ„י חו„˘.
ל„ברי‰ם, ˜יים ‡˙‚ר סביב „מי כיס ובי‚ו„ מסוים ˘‰יל„ים ‰‚„ולים 
רוˆים, ב˜˘ו˙ לכסף עבור ‡וכל מוכן ו„ברים ˘‡ינם חל˜ מבסיס ‰˙˜ˆיב. 
‰ם  ‰יכולו˙.  מעל  מוכן  ‡וכל  ˘ל  ˜ניו˙  ˘ל  ‡וויר‰  י˘  בחמי˘י־˘י˘י 
כך. ‰מ˘פח‰  חיים  מכיוון ˘כולם  ל‰˙נ‰ל ‡חר˙  ל‰ם  מר‚י˘ים ˘˜˘‰ 
מר‚י˘‰ ˘י˘ ˆורך ב‰כוונ‰ כלכלי˙ ליל„ים ‰מ˙ב‚רים ו‰בנ˙ ערך ‰כסף.
‰רב‰ מן ‰‰וˆ‡ו˙ ‰ן ‰וˆ‡ו˙ 'פ˙‡ום' – פ˙‡ום י˘נו טיול ל‡ח„ ‰יל־
„ים, סיום ‡ו עונ‚ ˘ב˙, ‡ירוע ב‡ר‚ון ב˙י‰, מסיבו˙ וכיוˆ"ב. ב˙חום ז‰ 
‰מ˘פח‰ מר‚י˘‰ ˘‰י‡ ˆריכ‰ ‰כוונ‰, כלים ו„רך ברור‰ כיˆ„ ל‰˙נ‰ל 

בז‰ נכון, ˙וך ˙כנון מ˜„ים ור‡יי˙ ‰נול„.
‰ם סיפרו ˘‰ם מנסים לעי˙ים לחסוך ול‰˙ייעל, ובסוף ב˜ל˜ול ‡ח„ 
˘ל ‡ינסטלˆי‰ ‡ו מכונ˙ כביס‰ ‰ם מ˘למים 400 ˘"ח ו‰„בר ‰ז‰ יוˆר 

˙סכולים וחוסר יכול˙ ל˘מור על ‡יזון ˙˜ˆיבי.
במ‰לך ‰פ‚י˘‰ ˘‡ל ‰בעל: "י˘ ל‡˘˙י עבו„‰ עם ‰כנס‰ מכוב„˙, 
ו‰˘‡ל‰ ‰י‡ ‰‡ם מ˘פח‰ בס„ר ‚ו„ל ˘לנו יכול‰ ל‚מור ‡˙ ‰חו„˘ לל‡ 
„˜„ו˜י עניו˙ בלי לעזוב ‡˙ ‰כולל? ו‡ם כן, ‡יך מיי˘מים ‡˙ ז‰? כולל 
‰וˆ‡ו˙ מז„מנו˙ כ‚ון „ו„ ˘מ˘ ˘מ˙פוˆı, טיפולי ˘יניים, ˙י˜ונים בבי˙ 

."ıועו„, לל‡ ‰ס˙מכו˙ על ˙מיכו˙ ומ˙נו˙ מבחו
‰ם מ‡מינים ˘˙כנון מ˘ו˙ף מר‡˘ ˘ל ‰‰וˆ‡ו˙ ‰ˆפויו˙, ו‚ם ‰ל‡ 

ˆפויו˙, יע˘‰ ‰רב‰ ס„ר ו‡יזון.
„בר ‰מערכ˙: למ‰ בחרנו במ˘פח˙ ברוי‡ר? ובכן, מ˘פח‰ 
ברוכ˙ יל„ים, ‰בעל ‡ברך ו‰‡י˘‰ מפרנס˙ יחי„‰ ומ˘˙־
כר˙ ל‡ מעט, ובכל ז‡˙ ל‡ ‚ומרים ‡˙ ‰חו„˘. מ˘פח‰ זו 
‰י‡ סיפור „ומ‰ ב‰רב‰ מ‡„ ב˙ים בˆיבור ‰חר„י, ו‚ם ‰י‡ 

˙‚יע ל‡יזון ו˘לוו‰ כלכלי˙ בעז"‰ על י„י ‰ליווי ‰כלכלי.
‰חזון ‰כלכלי ˘ל מ˘פח˙ בוי‡ר:

‡. ל‰ˆליח ל‚מור ‡˙ ‰חו„˘ ולחסוך וכן ל˙כנן ול˘־
לם ‡˙ ‰‰וˆ‡ו˙ מר‡˘ ול‡ ‡חרי.

ב. ל‰‚יע ל˘לוו‰ ורו‚ע, ל‰ˆליח ללמו„ בˆור‰ מיו˘ב˙ 
בלי טר„ו˙ ˘ל חובו˙ ב‡מˆע ‰לימו„, רו‚ע ו˘לום בי˙ לל‡ ויכוחים עם 

‰יל„ים ‰מ˙ב‚רים.
˘ל  במינוס  נמˆ‡˙  ‰מ˘פח‰  ב„חיפו˙:  לטיפול  „ברים 
כ־20,000 ˘"ח וז‰ מעל ‚וב‰ ‰מ˘כור˙ ˘ל‰ם. ל„ברי‰ם: 
"‰בנ˜ ממ˘ לוחı עלינו ˘נכס‰ ‡˙ ‰מינוס ומˆיע ‚ם ‰ל־
וו‡‰ מטעמו. ‡נחנו ל‡ יו„עים מ‰ לע˘ו˙, מ˙לבטים ‡ולי 
כ„י  ‰‡י˘‰  ˘ל  ‰‰˘˙למו˙  מ˜רן  ‰כסף   ˙‡ למ˘וך  כ„‡י 
לחסוך ‡˙ ‰ריביו˙ ‰‚בו‰ו˙ על ‰מינוס ˘לנו בינ˙יים, וכך נוכל ל‰˙חיל 

‡˙ ‰˙‰ליך נ˜י ועם „ף חל˜".
„בר ‰מלוו‰: ‰מלˆ˙י ל‰ם ˘ל‡ למ˘וך כספים כר‚ע מ˜רן 
‰‰˘˙למו˙. ‰˘˙מ˘˙י ב'מ˘ל ‰פר‰' ˘‡נו מזכירים ˙מי„, 
˘‡פ˘ר ל˘חוט ‡ו˙‰ ולי‰נו˙ מן ‰ב˘ר למ˘ך ˘בוע, ‡ך 
‡חר כך ‡ין פר‰. ב‰רב‰ מ˜רים פ˙רונו˙ פלסטר כ‡לו חו־
סמים ‡ו˙נו ול‡ „וחפים ‡ו˙נו ל‰˙ייעלו˙ ול‰‚„ל˙ ‰כנסו˙. 
‰ם נמˆ‡ים ב˙‰ליך ליווי במסיל‰,  יספרו לבנ˜‡י̆  לכן ‰מלˆ˙י̆ 
ו˘יב˜˘ו ‡רכ‰ ע„ לסוף ‰˙‰ליך ‰כלכלי ˘ל‰ם. ‰ם בי˜˘ו מכ˙ב ‰מלˆ‰ 

לבנ˜, ו˜יבלו.

מלווה: נחום ברוק, 
מנהל מקצועי ב'מסילה'

‰כנסו˙: ‰בעל ‡ברך ומ˜בל 3,950 ˘˜לים בחו־
˙וספ˙ מ‰כולל. ‰‡י˘‰  פלוס  „˙ו˙  „˘ ממל‚˙ 
"ח בחו־ מנ‰ל˙ מוס„ לבנו˙ ומ˘˙כר˙ כ־8,700̆ 
„˘. ˜יימ˙ עו„ ‰כנס‰ מ„י פעם ˘ל 400 ˘˜לים.

בס‰"כ ‰כנסו˙ מ˘˜ ‰בי˙ – 13,050 ˘"ח. ממוˆע ˘ל 4,350 ˘"ח לנפ˘.
˜יימ˙ „יר‰ בר˘ו˙ם ב˘ווי 1.3 מיליון ˘˜לים, י˙ר˙ מ˘כנ˙‡ ˘ל 750 ‡לף ˘"ח, עם ‰ח־

זרים חו„˘יים ˘ל 4,070 ˘"ח בחו„˘. בר˘ו˙ם 2 ח˘בונו˙ בנ˜, מ˘˙מ˘ים בכרטיסי ‡˘ר‡י 
ובמזומן.

רˆו מספר  יל„ ‡ח„. בעבר ‰ם  ר˜ע כללי: מ˘פח˙ ˜ליין ‰י‡ מ˘פח‰ ˆעיר‰ עם 
פעמים לפנו˙ ל‡ר‚ון מסיל‰ ל˙‰ליך ליווי, ˘כן ‰ם ‰בינו ˘מ˘‰ו ב‰˙נ‰לו˙ ‰כ־
לכלי˙ ˘ל‰ם ל‡ נכון, ‡ך ‰ם „חו ‡˙ ז‰ ˘וב ו˘וב. כ˘‰˜˘יבו לכנס ‰מיוח„ ˘ל 
י˙„ נ‡מן, בנ˜ ל‡ומי ו‡ר‚ון מסיל‰, ‰ם ‰ר‚י˘ו ˘‰„ברים ממ˘ מ„ברים ‡לי‰ם 
ו‚ורמים ל‰ם לע˘ו˙ ˘ינוי. ל„ברי‰ם, ‰ם כבר ‰חלו במו„עו˙ מסוימ˙ ו˘ימ˙ לב 
לפרטים ‰˜טנים ב‰˙נ‰לו˙ ‰כלכלי˙, וכ‡˘ר ˘מעו על ‰‰טב‰ ‰מיוח„˙ ˘ני˙נ‰ למ˘˙˙פי 
‰ליך ליווי כלכלי ע"י מומחי מסיל‰ מ˙נ˙ בנ˜ ל‡ומי – ‰ם מי‰רו ל‰יר˘ם ל˙וכני˙ ו˘־ ‰כנס –̇ 
מחים מ‡„ ˘נבחרו. ל„ברי ‰בעל: "עˆם ˙‰ליך ‰ליווי זו עו„ „רך ל‰˙ייעל ול‰רוויח עו„ כסף, 

ל˘נו˙ ‰ר‚לים ו„פוסי ח˘יב‰ ‡˘ר ‚רמו לנו בעבר ל‰˙נ‰לו˙ ˘‚וי‰ ול‡וב„ן כספים רבים".
„בר ‰מערכ˙: למ‰ בחרנו במ˘פח˙ ˜ליין? ובכן, כ˘עברנו על ‰טפסים ˘‰‚י˘ו, 
ר‡ינו מ˘פח‰ ב˙חיל˙ ‰חיים, ˘מ˘˙כר˙ ל‡ מעט ביחס ל‚ו„ל ‰מ˘פח‰, ובכל 
ז‡˙ ל‡ מˆליח‰ לס‚ור ‡˙ ‰חו„˘. ל„ברי‰ם, "‡נחנו רו‡ים ˘כולם סביבנו עם 
‰רב‰ יל„ים כן מˆליחים ל‰ס˙„ר ו‡נחנו ל‡. ‰כסף נעלם ול‡ מבינים ל‡יפ‰". ‰ם 
מ‡ו„ נלחˆים כ˘‡ין כסף ומ‡מינים בחיים עם ˙˜ˆיב מ‡וזן ומ˙וכנן, ‡ך ל‡ מˆליחים לע˘ו˙ 

ז‡˙.
‰חזון ‰כלכלי ˘ל מ˘פח˙ ˜ליין: 

וניכנס  ˘לנו  ‰ˆרכים  ‡חרי  ני‚רר  ˘ל‡  ˘ˆריך,  למ‰  לנו  יספי˜  ˘‰כסף   .‡
לחובו˙ ו‰לוו‡ו˙ ‚רועו˙, ‰ר‚˘˙ רווח‰ כלכלי˙ בבי˙.

ב. ל‰ˆליח לח˙ן יל„ים בכבו„, ל‡ מחפ˘ים ל‰יו˙ ‚בירים.
‚. ‰ר‚˘˙ ביטחון כלכלי וחיסכון ˜בוע מ„י חו„˘.

„בר ‰מלוו‰: במ‰לך ‰פ‚י˘‰ ‰וסבר למ˘פח‰ על כלכל‰ ‰˙נ‰‚ו˙י˙ ועל כך 
˘־80% מ˜בל˙ ‰‰חלטו˙ ˘לנו מ‚יעו˙ ממ˜ום ‰˙נ‰‚ו˙י ול‡ רˆיונלי. ‰˙מ˜„נו 
ב‰בנ˙ ‰מו˘‚ "מל‡י מ‚„יר ˘ימו˘" – ככל ˘י˘ לנו יו˙ר ‡נו נˆרוך יו˙ר, וז‰ 

נכון בכל ˙חומי ‰חיים: בכסף, בזמן, במוˆרים, בכל „בר.
˘ל  ‰מיוח„˙  ‰‡˜סל  טבל˙   ˙‡ וממל‡˙  ונ˙ונים  מסמכים  ‡וספ˙  ‰מ˘פח‰ 
‡ר‚ון מסיל‰. כך ייווˆר ˘י˜וף ברור ˘ל ‰כנסו˙ ו‰וˆ‡ו˙ ע"ב חו„˘י ו˘נ˙י כולל ‰וˆ‡ו˙ בל˙י 
ˆפויו˙, ו‰מ˘פח‰ ˙‚יע בעז"‰ ל'מספר' ‰מ„וי˜. מ˘לב ‰מו„עו˙ נ˙˜„ם ל‡יזון, חזון ובניי˙ 

˙וכני˙ מו˙‡מ˙ ˘˙בי‡ ‡ו˙ם ל˘לוו‰ בעז"‰.

ו˜ר ‰מחי‰ ˘על‰ לכו˙רו˙ ב˘בועו˙ ‰‡חרונים, מ˘פיע על כל ‡ח„ מ‡˙נו. כולנו מר‚י˘ים י
‡יך ‰˜ניו˙ ‰˘בועיו˙ מ˙יי˜רו˙: ‰ח˘מל, ‰„ל˜, ‰‡רנונ‰, ‰˘˙יי‰, ‰מס ‰‰זוי על ‰כלים 

‰ח„־פעמיים ומ‰ ל‡, ‰כל ‰˙יי˜ר.
‡˙ ‰מחירים ‰‚ו‡ים ˜˘‰ ל˘נו˙, ספ˜ ‡ם מח‡‰ חבר˙י˙ רחב‰ ˙וכל ל‰חזיר ‡˙ ‰‚ל‚ל 
ל‡חור, ‡בל י˘ „רך לˆלוח ‡˙ ‰‚ל ‰ז‰ ברמ‰ ‰מ˘פח˙י˙. ‡נחנו יכולים ל˘נו˙ ‡˙ ‰ר‚לי ‰ˆריכ‰ 

˘לנו, ל˜נו˙ נכון – ול‰˙נ‰‚ ב‡חריו˙ מבחינ‰ כלכלי˙.
"י˙„ נ‡מן" מ˘י˜ ‰˘בוע ‡˙ ‰פרוי˜ט "לכלכל בלי ל˜ל˜ל – ‰˙נ‰‚ו˙ כלכלי˙ נבונ‰" ב˘י˙וף 
בנ˜ ל‡ומי ו‡ר‚ון "מסיל‰ לכלכל‰ נבונ‰". ‰פרוי˜ט ‰˙חיל לפני חו„˘יים בערב טלפוני מר˙˜ בו 
ני„ונו ˘לל נו˘‡ים ח˘ובים בכלכל˙ ‰בי˙ ב‰˘˙˙פו˙ טובי ‰מומחים: ר' יˆח˜ חס„י‡ל, מנ‰ל 
מ‚זרים ייחו„יים בל‡ומי, ‰רב נחום ברו˜, מנ‰ל מ˜ˆועי במסיל‰ ו‰רב ‡בי˘י וינ‚ול„, מלוו‰ בכיר 

במסיל‰.
כפי ˘‰בטחנו בזמנו, חמ˘ מ˘פחו˙ י˜בלו ליווי ממיטב מומחי מסיל‰ ל˘לוו‰ ו‡יזון כלכלי, 
˙וך ˘‡נחנו ‰˜ור‡ים נוכל ללמו„ כיˆ„ ל‰˙נ‰ל נכון יו˙ר. מ‡ו˙ פניו˙ ‰˙˜בלו במערכ˙ י˙„ נ‡מן 
בב˜˘‰ ל˜בל ˙‰ליך ליווי. ‰ליך ‰מיון ‰י‰ ‡רוך, ‡בל בסופו בחרנו ‡˙ חמ˘ ‰מ˘פחו˙ ‰מייˆ‚ו˙ 

מ˜רים ‡ופייניים בˆיבור ˘לנו, ו‰ם ˘י˜בלו ‡˙ ˙‰ליך ‰ליווי.
בס„ר˙ כ˙בו˙ נס˜ר כ‡ן ‡˙ ‰מ˘פחו˙, ‰˜˘יים ‰כלכליים ˘ל‰ן, ‰סיבו˙ ˘‰ן נבחרו, ונלוו‰ 

‡˙ ‰˙‰ליך ‰מ˜ˆועי עˆמו ע„ ל‰ˆלח‰ ‚„ול‰ בעז"‰.
כחל˜ מ‰ליווי נ˘לב נ˙ונים ו‡ינ„י˜ˆיו˙ על ‰כנסו˙ מ˘˜י בי˙ חר„יים, י˙רו˙ מ˘כנ˙‡, ‡חוזי 
‰פר˘‰ לחיסכון, ˆריכ‰ לנפ˘ ועו„ ‰רב‰ נ˙ונים ומספרים ‰מ˘פיעים על ‰˙נ‰לו˙ מ˘˜ ‰בי˙ 

‰חר„י בי˘ר‡ל.

משפחת קליין, 
בית שמש

משפחת ברויאר,
 בני ברק

35 כ"ד באדר א' תשפ"ב/ 25 בפברואר 2022 /גליון 515


