
מלווה: יהונתן 
שטרית, רו"ח ומלווה 

בכיר במסילה
‰זו‚  בני  ˘ני  ‰כנסו˙: 
ב‰ור‡‰.  עוב„ים 
‰בעל מ˘˙כר כ־9,000 
˜ˆב˙  בחו„˘.  ˘"ח  כ־6,000  מ˘˙כר˙  ‰‡י˘‰  בחו„˘.  ˘"ח 
‰ינן  ‰בי˙  מ˘˜  ‰כנסו˙  ובס‰"כ  ˘"ח   912 ˘ל  ל‡ומי  ביטוח 

15,912 ˘"ח, ממוˆע ‰כנס‰ ˘ל 1,989 ˘"ח לנפ˘.
˘"ח,  כמיליון  ˘ל  מ˘וערך  ב˘ווי  בבעלו˙ם  „יר‰  ˜יימ˙ 
חו„־ ‰חזרים  עם  ˘"ח,   340,000 על  עומ„˙  ‰מ˘כנ˙‡  י˙ר˙ 
חובו˙ ˘ל  י˘נם  בנוסף,  1,200 ˘"ח.  ל‚מרי ˘ל  סבירים  ˘יים 

כ־20,000 ˘"ח.
˘י˘‰  עם  ‰חיים  ב‡מˆע  מ˘פח‰  כללי:  ר˜ע 
עוב„ים  ‰‰ורים  ˘ני  ספר.  בי˙  ב‚יל‡י  יל„ים 
 ˙‡ לס‚ור  פעם  ‡ף  מˆליחים  ל‡  ‰ם  ז‡˙  ולמרו˙ 
‰ˆטברו˙  ז‰  בעי˜ר  ‡ו˙ם  ˘מ˙סכל  מ‰  ‰חו„˘. 
‰חובו˙ מ‰ˆריכ‰ ‰˘וטפ˙ מ„י חו„˘. בנוסף, כ‡˘ר 
‰ם מ˘ווים ‡˙ עˆמם ו‡˙ ‰‰כנס‰ לסביב‰ ‰˜רוב‰, ‰ם ‡ינם 
נמוכ‰  ‰כנס‰  עם  חברים  ‰רב‰  כך  כל  ל‰ם  י˘  כיˆ„  מבינים 
יו˙ר, ˘חוסכים כל חו„˘ ב‰˘˜עו˙ טובו˙ ומניבו˙ ו˘‡ין ל‰ם 
כלל חובו˙ ו‰˙נ‰לו˙ם מ‡וזנ˙. ‡ך מ‰ ˘בעי˜ר מעי˜ עלי‰ם 
מˆליחים  ל‡  ‰ם   ‰˘˜ ועוב„ים  מ˙‡מˆים  ˘‰ם  ˘למרו˙  ז‰ 
לממ˘ ‡˙ ‰חלומו˙ ‰כלכליים ˘ל‰ם, ‡פילו ב„ברים סבירים 

כמו רי‰וט לבי˙.
ובכן,  לוי?  „בר ‰מערכ˙: למ‰ בחרנו במ˘פח˙ 
י˘ מ˘פחו˙ ˘‡נחנו מז‰ים מי„ ˘ב˘ינוי ˙ו„ע‰ 
˙וך  בעז"‰  י‚יעו  ‰ם  ˜טנים,  וב˘ינויים  חז˜ 
˙˜ופ‰ ˜ˆר‰ ל‡יזון ול‰‚˘מ˙ ‰חלומו˙ ˘ל‰ם. 

זו ‡ח˙ מן ‰מ˘פחו˙ ‰‡לו.
˜ˆיב חו„˘י ו˘נ˙י  ‰פ˙רונו˙ ל„ברי ‰מ˘פח‰: ‡.̇ 
˘י‚רום  חז˜  חזון  בניי˙  ב.  מר‡˘.  ומ˙וכנן  מ‡וזן 
לנו לחסוך ול‰˙נ‰ל נכון לטווח ‰‡רוך. ל‰פרי˘ כל 
י˘ זמן  בוע לח˙ונו˙ ‰יל„ים, למרו˙̆  חו„˘ סכום̃ 

ע„ ‰ח˙ונ‰ כי ‰יל„ ‰‚„ול בן 11.
„בר ‰מלוו‰: ˙וך כ„י ‰סבר על ‰˙‰ליך ועל סעיפי 
‰‰וˆ‡ו˙ ‰˘ונים ˘ל כל מ˘˜ בי˙, ‰˙ברר ˘‰ם 
 ıחיים ברמ‰ סביר‰ ול‡ ‡מורים לחו˘ ‡˙ ‰לח
‰˙חלנו  כ‡˘ר  ז‡˙,  למרו˙  ל‰ם.  ˘י˘  ‰‚„ול 
נמˆ‡˙  ‰˙ברר ˘˘ם  ‰˘נ˙יו˙  ‰‰וˆ‡ו˙  על  ל„בר 

˙ע‰ ‰‚„ול‰. ‰ם ל‡ י„עו ˘י˘נן כל כך ‰רב‰ ‰וˆ‡ו˙ ‰‰פ־
‰ם  ‰נו˘‡  ליבון  כ„י  ˙וך  ‰זמנים.  ולבין  ˙˘רי  לח‚י  לפסח, 
‰ו„ו ˘כל פעם ‡חרי סוכו˙ ‰ם לו˜חים ‰לוו‡‰ מ‚מ"חים ‡ו 
מחברים, ובעˆם מס˙מכים על ז‰ ב˙˙ מו„ע כ‰כנסו˙ ˘נ˙יו˙. 
˘ינוי ח˘יב‰ בעניין ‰ז‰, ‰‚„ר˙ ‚בולו˙ ברורים מ˙י כן לו˜חים 
ול˘לוו‰  ח„˘  למ˜ום  ‡ו˙ם  ˙בי‡  ל‡,  מ˙י  ובעי˜ר  ‰לוו‡‰ 

כלכלי˙ בעז"‰.
ו‡פילו  סביר‰  ברמ‰  ˘חיו˙  במ˘פחו˙  ‰‚„ול  ‰‡˙‚ר  ז‰ 
נמוכ‰, ˘יבינו ˘‰‰וˆ‡ו˙ ‰˘נ˙יו˙ ‰ן חל˜ מ‰‰וˆ‡ו˙ בבי˙. 
ל‡ ני˙ן ל‰‚יע לפסח בלי ל‰כין ˙˜ˆיב מסו„ר ומ„וי˜ ˘י‚רום 
וז‰ ˙˜ˆיב ˘ˆריך ל‰יו˙  לנו ל„ע˙ כמ‰ ‰‰וˆ‡ו˙ ˘לנו בח‚, 
למ˘פח‰  ‰וסבר  ‰חו„˘יו˙.  מ‰‰כנסו˙  חו„˘  מ„י  מופר˘ 
רבו˙ מפרי˘ו˙ ל‚מ"חים סכום מסוים מ„י חו„˘  כי מ˘פחו˙ 
פעמיים,  מרוויחים  כזו  בˆור‰  ‰ח‚ים.  לפני  ‡ו˙ו  ומו˘כו˙ 
‰‚„ול‰  ‰מˆוו‰   ˙‡ מרוויחים  ו‚ם  נכונ‰  בˆור‰  מ˙נ‰לים  ‚ם 

˘ב‰לוו‡‰.
‰ם  ‰˘נ˙יו˙  ‰‰וˆ‡ו˙  ˘ל  ‰נו˘‡   ˙‡ ‰בינו  ˘‰ם  בר‚ע 
ל‰יכנס  ל‰ם  ˘‚רמ‰  ‰˙˜ל‰  ˘זו  ‰מס˜נ‰   ˙‡ ‰סי˜ו  בעˆמם 

ל‚ירעון, ו˘˘ינוי מע˘י ז‰ מ‰ ˘יע˘‰ ‡˙ ‰‰ב„ל.
‰מ˘פח‰ ˜יבל‰ ‰סבר מפורט על ‡יסוף ‰נ˙ונים ובפ‚י˘‰ 
‰ב‡‰ נעבו„ על ‰מספר ‰מ„וי˜ ˘חסר ל‰ם כל חו„˘. בסיכום 

˘נ˙י, נ‚יע למו„עו˙ חז˜‰ ונˆע„ ˜„ימ‰ ‡ל ‰˘ינוי ‰מיוחל.

מלווה: שמואל איימר, 
מלווה כלכלי בכיר במסילה

כ־7,000  ומ˘˙כר  עוב„ כ˘וחט  – בב˜רים  בעל  ‰כנסו˙: 
כ־2,000  ומ˘˙כר  בי˘יב‰  'מ˘יב'  ‰ˆ‰ריים  ‡חרי  ˘"ח, 
˜לים נוספים מ„י חו„˘ ממבחנים  ˘"ח. כמו כן י˘נם 200̆ 
˘ל '„ר˘ו'. ‰‡י˘‰ – מנ‰ל˙ מ˘פח˙ון ומ˘˙כר˙ 8,000 
˘"ח בחו„˘. ˜ˆב˙ יל„ים בסך 350 ˘"ח בחו„˘. בנוסף י˘נ‰ ‰כנס‰ מיחי„˙ „יור ˘ל 2,600 ˘"ח בחו„˘.
"ח, עם ‰חזרים  ל 850 ‡לף̆  "ח, י˙ר˙ מ˘כנ˙‡̆  ל 1.8 מיליון̆  ˜יימ˙ „יר‰ בר˘ו˙ם ב˘ווי מ˘וערך̆ 
חו„˘יים ˘ל 7,500 ˘"ח בחו„˘. בנוסף י˘נם חובו˙ ˘ל 40,000 ˘"ח מˆריכ‰ ˘וטפ˙. בס‰"כ ‰כנסו˙ 

מ˘˜ ‰בי˙ 20,400 ˘"ח, ממוˆע ‰כנס‰ לנפ˘ 3,400 ˘"ח.
מ˘פח‰ עם ‡רבע‰ יל„ים ‚„ולים, ‰‚„ול בן 19. ˘ני ‰‰ורים עוב„ים ˜˘‰ מ‡„  ר˜ע כללי: 
וממˆים ‡˙ כו˘ר ‰‰˘˙כרו˙. בנוסף, י˘נן ‰כנסו˙ מ‰˘כר˙ נכס ובכל ז‡˙ ‰ם ל‡ מ˙נ‰לים 
נכון ומ˙˜˘ים לס‚ור ‡˙ ‰חו„˘. בעבר ע˘ו טעויו˙ כלכליו˙ ˜˘ו˙ ˘‚רמו ל‰ם לחובו˙ 

ולחוסר ס„ר. בנוסף, ‰‰כנסו˙ מן ‰י˘יב‰ ל‡ מ‚יעו˙ בזמן ו‚ורמו˙ לבעיו˙ ˙זרים.
במ‰לך ‰פ‚י˘‰ עלו כל מיני „ילמו˙ ביחס ליל„ים ‰מ˙ב‚רים. ‰מ˘פח‰ מ˙לבט˙ ל‚בי 
‰˙˘לומים ‰‚בו‰ים ˘ל לימו„י ‰סמינר ˘ל ‰ב˙, ‰‡ם ל˘לם ‡˙ ‰כל מכספם ‡ו ‡ולי ז‰ נכון ור‡וי ˘‰ב˙ 

˙˘˙˙ף במימון ‰לימו„ים ו˙˜ל מ‰עול ‰כלכלי ‰‚„ול ˘ל ‰‰ורים, בפרט ב˙˜ופ˙ ‰˘י„וכים ‰מ˙˜רב˙.
יניים י˜רים ליל„ים, ‰נמˆ‡ים ב˜ט‚וריי˙  ו‰ים ו‡ינם יו„עים כיˆ„ ני˙ן ל˘לם עבור טיפולי̆  בנוסף ‰ם̇ 

‰וˆ‡ו˙ חרי‚ו˙ ˘‡ינן חל˜ מן ‰˙˜ˆיב.
נ˜לעו  ‰ם  עוב„ים,  ‰זו‚  בני  ˘ני  ובכן,  ˜נˆלנבו‚ן?  במ˘פח˙  בחרנו  למ‰  ‰מערכ˙:  „בר 
זרים בחל˜ מן ‰‰כנסו˙. ‰ם  לסחרור חובו˙ ע˜ב בניי‰ ו˘יפוˆים, ‰וˆ‡ו˙ רפו‡יו˙ ובעיו˙̇ 
מ˙לבטים ל‚בי ‰˘˜ע˙ כספים ˘בר˘ו˙ם, ‰‡ם כ„‡י ל‰˘˜יע ‡ו ל˘מור לח˙ונו˙ ‰יל„ים. 
מ˜ר‰ עם ‰רב‰ פרטים ו˙˙י נו˘‡ים ˘ח˘וב לע˜וב ‡חרי‰ם ולר‡ו˙ כיˆ„ ‰מ˘פח‰ מ˙נ‰־

ל˙ בˆור‰ נכונ‰ ומ‚יע‰ ל‡יזון וס„ר בעז"‰.
‰חזון ‰כלכלי ˘ל מ˘פח˙ ˜ˆנלבו‚ן: לחיו˙ עם ˙˜ˆיב מסו„ר, ל˙כנן מר‡˘ ‡˙ ח˙ונו˙ 
‰יל„ים, לחסוך ול‰˘˜יע בˆור‰ נכונ‰, ל˜בל ‰חלטו˙ ל‚בי ‰רב‰ „ברים ˘עלו ו‡יננו מˆ־

ליחים ל‰חליט ל‚בי‰ם לב„.
רבים ˘עלו.  בפרטים  ו˙כנון  ס„ר  ‰רב‰  ˆריכ‰  ‡ך  יפ‰,  „בר ‰מלוו‰: מ˘פח‰ ˘מ˘˙כר˙ 
‰‡י˘‰ מב˘ל˙ מ„י פעם ל‡ירועים, ‡ך ‰כסף מ˙ערבב עם ‰ח˘בונו˙ ו‰רווח ל‡ מור‚˘. 
˘וחחנו על ‰פר„˙ ‰בי˙ מ‰עס˜, על בעיו˙ ‰˙זרים, ו˜ˆ˙ על ‰ר˜ע למו"מ מול מחו˙נים 

בח˙ונו˙ יל„ים, „בר ˘יעסי˜ ‡ו˙נו רבו˙ במ‰לך ‰˙‰ליך.

מלווה: אהרן סלומון, מלווה בכיר במסילה 
עם התמחות בתכנון חתונות ילדים

˘"ח  כ־6,400  ומ˘˙כר  ˘יעור  מ‚י„   – ‰בעל  ‰כנסו˙: 
בחו„˘, ‰‡י˘‰ מ˘וו˜˙ ומ˘˙כר˙ כ־3,000 ˘"ח בחו„˘. 

בנוסף י˘נ‰ ˜ˆב˙ יל„ים ˘ל 304 ˘"ח בחו„˘.
"ח. "ח, ממוˆע ‰כנס‰ לנפ˘ 2,426̆  בס‰"כ ‰כנסו˙ מ˘˜ ‰בי˙ 9,704̆ 
˜יימ˙ „יר‰ ב˘ווי מ˘וערך ˘ל 1.9 מיליון ˘˜לים וי˙ר˙ מ˘כנ˙‡ ע"ס 900,000 ˘"ח. בנוסף י˘נם 

חובו˙ מˆטברים ˘ל 130 ‡לף ˘˜לים עם ‰חזר חו„˘י ˘ל 2,000 ˘"ח.
ר˜ע כללי: זו‚ עם ˘ני יל„ים, ‰בעל מ‚י„ ˘יעור בי˘יב‰. ב˘נים ‰‡חרונו˙ י˘נן בעיו˙ ˙זרים 
ע˜ב ˙˘לומים מ‡וחרים ˘ל ‰מ˘כורו˙, ‰‡י˘‰ עוב„˙ ב˘יוו˜ כ˘כיר‰ ובמ˜ביל מנ‰ל˙ 
טן למכיר˙ פופים. מני˙וח ומיפוי ר‡˘וני י˘ ‰רב‰ ל‡ן ל‰˙˜„ם בני‰ול וייעול ‰עס˜.  עס˜̃ 
י˘נם חובו˙ מרכי˘˙ נכס, מכיוון ˘ל‡ ˙כננו נכון ‡˙ ˜ניי˙ ‰„יר‰, ‰כנסו˙ ל‡ מסו„רו˙ 
מ„י  ‰‚„ל  ל‰וˆ‡ו˙,  ‰‰כנסו˙  בין  מ‰פער  ‰נובע  ˜טן  מינוס  י˘נו  ˙זרים,  לבעיו˙  ‰‚ורמו˙ 

חו„˘.
„בר ‰מערכ˙: למ‰ בחרנו במ˘פח˙ טננבוים? ובכן, ‰רב‰ מ‡„ מ˘פחו˙ בˆיבור נ˜לעו˙ 
לחוסר ‡יזון כ‡˘ר ‰ן רוכ˘ו˙ נכס ומס˙מכו˙ על ‰כנסו˙ מסוימו˙, ‡˘ר מ˙בררו˙ בסוף 

כל‡ מ„וי˜ו˙ ‡ו ‰כנסו˙ ˘ל‡ נכנסו˙ בזמן ו‚ורמו˙ לבעי‰ ˙זרימי˙.
רˆינו ל˜ח˙ מ˜ר‰ כז‰, לנ˙ח ‡ו˙ו נכון, למˆו‡ ‡˙ ‰פ˙רונו˙ ול‰‚יע ‡לי‰ם, בעז"‰.

‰חזון ‰כלכלי ˘ל מ˘פח˙ טננבוים:
‡. ל‰‚„יל ‰כנסו˙.

ב. לחפ˘ ‰כנסו˙ יˆיבו˙ יו˙ר ול‰‚„יל ‡˙ ‰עס˜.
  ‚. לע˘ו˙ ס„ר ולחיו˙ עם ˙˜ˆיב מ‡וזן.

„בר ‰מלוו‰: מ˘פח‰ ˘נ˜לע‰ לחוסר ‡יזון ע˜ב ˜ניי˙ „יר‰ ו‰ס˙מכו˙ ל‡ מ„וי˜˙ על ‰כ־
נסו˙. ‰˙חלנו לעבו„ חז˜ על ‡פי˜י ‰כנס‰ נוספים, כיוונים ל‰˙ייעלו˙ ול‰‚„ל˙ ‰כנסו˙. 

במ˜ביל נעבו„ ב˙‰ליך על בניי˙ ˙וכני˙ מ„וי˜˙ לחיסכון לני˘ו‡י ‰יל„ים בעז"‰.

משפחת 
טננבוים, 
ירושלים

משפחת 
קצנלנבוגן, 

חיפה

משפחת לוי, 
אשדוד
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