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www.etladaat.org

תלושים מהמציאות

חיות עבודה-משכיר לעצמאי

מקומות שטוב לבקר בהם

www.etladaat.orgעת לדעת 

שלנוהפייסבוקועמוד 

מסלולי עמלות–בנק ישראל 

הר הביטוח

יועץ פנסיוני| סוכן ביטוח | משווק פנסיוני 

המסלקה הפנסיונית

פורטל עצמאים–כל זכות 

פנסיה לעצמאים–כל זכות 
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http://www.etladaat.org/
https://www.facebook.com/etladaat/?ref=bookmarks
https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/Pages/feesmaslulim.aspx
https://harb.cma.gov.il/
http://mof.gov.il/hon/Agents-and-Consultants/Pages/agentSearch.aspx
https://www.swiftness.co.il/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
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עת לדעת
אתכם ובשבילכם

על קשראיתנולשמור ות/אתם מוזמנים

בפייסבוק

www.etladaat.orgבאתר 

0528769033-בני שחורי 
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http://www.etladaat.org/
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?פרייםריביתזהמה1.

?מהי תעודת זהות בנקאית2.

?בפיקוחאחידלחםעולהכמה3.

?מה זה אומר תיאום ביטוח לאומי4.

?לשנהזיכוינקודתהיוםשווהכמה5.

?כמה צריך עצמאי להפקיד לפנסיה6.

?  היכן אני מוצא מידע על כל הזכויות שלי7.

?ת על משיכת יתר/משלמכמה ריבית אני 8.

?קנהזתקצב₪  5,000לקבלכדיבחודשלחסוךצריךכמה9.

"?ולמהמדועיודעמי"

-/+pהפרייםיביתר-ר היקאופטימוס
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?פרייםריביתזהמה1.

?מהי תעודת זהות בנקאית2.

?בפיקוחאחידלחםעולהכמה3.

?מה זה אומר תיאום ביטוח לאומי4.

?לשנהזיכוינקודתהיוםשווהכמה5.

?כמה צריך עצמאי להפקיד לפנסיה6.

?  היכן אני מוצא מידע על כל הזכויות שלי7.

?ת על משיכת יתר/משלמכמה ריבית אני 8.

?קנהזתקצב₪  5,000לקבלכדיבחודשלחסוךצריךכמה9.

"?ולמהמדועיודעמי"

?על מה נדבר היום

עלינו ועל הכסף שלנו-נתוני בסיס

בקטנה ובגדול-בורות מרשרשת אצל כולנו

!קשה! קשה-בין עצמאי לשכיר

?אשראי וטוב לי

תיק הגב של דורה–העצמאי ביטוחים ופנסיה 

העצמאי וההתנהלות הכלכלית שלו
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.צוברתלפנסיהומעברהחייםבתוחלתעלייה

.המערבילעולםבהשוואהגבוהבישראלהמחייהיוקר

.מהישראלים לא יודעים מהי ריבית פריים80%

.בפנסיההניהולדמימחושביםכיצדיודעיםלא 66%

(נתוני משרד האוצר)

בסיסייםנתונים

גבריםנשים

84.280.7החיים בישראלתוחלת

שנות חיים לאחר 

פרישה

22.213.7

?בחודש? בשבוע? כמה שעות אדם עובד ביום

גברים ונשים? כמה שנים אנחנו צריכים לעבוד

?כמה חודשים עובד אדם בכל שנות העבודה

?כמה כסף ירוויח אדם בכל שנות עבודתו

!?חיינוהיאהעבודה

9
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?עצמאים מה-לשכיריםושכרתעסוקהשנות

רמת  

השכר

מינימום 

(5,300₪  )

חציוני  

(7,452₪)

18ממוצע יולי 

(10,766₪)

ביניים  

(15,000₪)

₪  ₪8,100,000  ₪5,813,640  ₪4,024,080  2,862,000גבר

₪  ₪7,200,000  ₪5,167,680  ₪3,576,960  2,544,000אשה

₪  ₪15,300,000  ₪10,981,320  ₪7,601,040  5,406,000זוג יחד

חודשי עבודהשנות עבודה

45540גבר

40480אישה

תעסוקהלשנותהוצאות

שנים45שנהלחודשהפריט

₪ ₪1,836,000 ₪40,800 3,400ד"שכ

₪ ₪270,000 ₪6,000 500ארנונה

₪ ₪486,000 ₪10,800 900חשמל מים וגז

₪ ₪1,620,000 ₪36,000 3,000תחבורה

₪ ₪2,160,000 ₪48,000 4,000מזון

₪ ₪540,000 ₪12,000 1,000ביגוד

₪ ₪162,000 ₪3,600 300מתנות לאירועים

₪ ₪54,000 ₪1,200 100ניידים-תקשורת

₪ ₪108,000 ₪2,400 200אינטרנט, יס-תקשורת

, חופשות, חינוך,בריאות, החזר הלוואות: לא כולל) כ "סה

...(כלליות ועוד' הוצ
7,236,000 ₪
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כולנו בים המלח

(2017)חובות משקי בית ₪ 530,000,000,000

:  מתוכם
משכנתאות₪ 337,000,000,000

הלוואות לכל מטרה  ₪ 193,000,000,000

*פרטיים והלוואות ממקומות עבודה, לא כולל שוק אפור*

13

14



1/20/2019

8

סרטון-השעה

Time is money

–מבורות מרשרשת לנוחות מרשרשת 
"בקטנה"

15
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about:blank
../סרטונים עת לדעת/Et Ladaat 05.wmv
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?כמה עולה לחם אחיד בפיקוח

1 .5.12 ₪

זול יותר מלחם שחור30%-כ. 2

3 .5.29 ₪

4 .5.75 ₪

? כמה עולה לחם אחיד פרוס בשקית בפיקוח

1 .10 ₪

2 .8.47 ₪

3 .6.86 ₪

4 .5.07 ₪
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מחירי נוחות-פער הלחם והחלב

(בין לחם אחיד לפרוס בשקית)לפי כיכר ליום –פער הלחם 

בשנה₪ 635–לכיכר ₪  1.74

19
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רשימה חלקית–מוצרי מזון בפיקוח 
מחירים ממשלתיים

מ"ח כולל מע"לצרכן בשמשקל ואריזהשם המצרך ותיאורו

5.12גרם750כיכר (כהה)לחם אחיד 

6.86גרם750כיכר פרוס וארוז( כהה)לחם אחיד 

5.00ליטר1שקית (רגיל)שומן 3%חלב טרי 

5.75ליטר  1פקק + קרטון( רגיל)שומן 3%חלב טרי 

4.65ליטר1שקית ( רגיל)שומן 1%חלב טרי 

5.40ליטר  1פקק + קרטון(רגיל)שומן 1%חלב טרי 

גבינה קשה חצי שמנה עמק 

רגילה
8.26גרם200

7.85גרם200גבינה קשה שמנה גלבוע  

(יחידות12תבנית )ביצים

12.50גרם73מעל (XL) ענק

11.45גרם73עד 63-מ( L)גדול 

10.55גרם63עד 53-מ( M)בינוני 

...  עשיתי כבר שיעורי בית היום(בצילום)אז כפי שאתם רואים , היי בני וטלי"

שמחתי על -ולמרות שהמודעות הצרכנית כלכלית שלי לא הייתה מהנמוכות��

ח לחודש היום  "וכבר חסכתי לא מעט ש�🁌�ההזדמנות אתמול לרכוש עוד טיפים טובים

"��חייב לכם לפחות קפה עליי . מביטול דמי כרטיסי אשראי

לבין  ( כזו שפורסים במעדנייה)בפיקוח 28%בצילום השוואה בין גבינה צהובה עמק 

(כזו שאוספים מהמדף)באריזה מוכנה 28%גבינת עמק 

.2יותר מפי . ח"ש14.94-גרם מוצר400-הפער ל

מוצרי מזון בפיקוח מחירים ממשלתי

באריזה

26.90 ₪

400–ל 

גרם

מעדניה

13.16

–ל ₪    

440

גרם

21
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http://economy.gov.il/trade/pricecontrol/pages/prices.aspx
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מחירי נוחות-פער הלחם והחלב

(בין לחם אחיד לפרוס בשקית)פער הלחם לפי כיכר ליום 

בשנה₪  635-לכיכר ₪  1.74

(3%מול קרטון 3%שקית )פער החלב 

בשנה₪ 273-לליטר₪  0.75

עצמאים קטנים הם עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית

(  2017ס"למ)עסקים פעילים 583,000-כ

, שני שליש מסך העסקים הפעילים בישראל הם עצמאים

העסקים הפעילים  6%-ו( ציבוריות וזרות, פרטיות)הן חברות 27%

(.רים"מלכ, שיתופויותאגודות , שותפויות)הנותרים הם מסוג אחר 

.עצמאים שלא מעסיקים עובדים290,000-מהם כ

.  8,000₪-מרוויחים פחות מ225,000. חצי מהעצמאים

23
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?למה אנשים מעדיפים להיות שכירים

+++שוטף-9-שכר עד ה

.ביי ביי שי לחג–אני חלק ודואגים לי 

.חוקי עבודה רבים שמגנים על השכיר

.הקבוע הוא הלא ידוע–ביטחון תעסוקתי 

.חופש או מחלה, אין אבטלה*–כיסוי מצבי סיכון 

.עכשיו גם לעצמאים–פנסיה חובה לשכיר 

"I have become comfortably numb” 

25
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?האם מאלצים אותי להיות עצמאי

מנהל אישי, ח"רו, אמרגן, עורך דין-מקצועות תומכי עצמאים

פנסיה, מ"מע, בריאות-א"בטל, מס הכנסה-חובות וזכויות  לרשויות

הסכמים  ..( תלוש וכדומה)זכויות עובדים -תלושי השכר וחוקי עבודה

העסקת עובדים, נורמות ונוהגים, קיבוציים

רשימת המכולת של העצמאים

בלי הפתעות  "חוזה עבודה , תנאי תשלום, הזמנות רכש , הצעות מחיר

"מתחת לשולחן

/ ומה נשאר לי בסוף לבזבוזים" לא רציונאלי-ריאלי-אופטימאלי"תמחור 

בניית הצעות מחיר

חשבוניות , הזמנות, חתימת חוזים להספקת עבודה

פיזור משלמים-גביית תשלומים

רשימת המכולת של העצמאים

27
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.ניהול חשבון עסקי/ ידע מיומנויות התנהלות עם ומול הבנק–בנקים 

.האם וכמה להשקיע בביטוחים-ביטוחים ופנסיה לעצמאים

.הפחתת החרדה מעיסוק במספרים וטבלאות/ התנהלות כלכלית אישית 

.ניהול תזרים מזומנים

ויפה שעה אחת קודם

איתקבנתעודת זהות 

FeezBack

29
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https://feezback.com/
https://feezback.com/
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עמלותעמלותעמלות 

?איך זה נראה–מסלולי עמלות לא מפוקחים 

31
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'פרק ו–תעודת זהות בנקאית 

חם מהתנור-תיקון בתחום העמלות 

.פעולות בערוץ ישיר ועד פעולת פקיד אחת10עד -המסלול הבסיסי 
.פעולות פקיד10פעולות בערוץ ישיר ועד 50עד -מסלול המורחב 

מרכנתילאיגודבינלאומימזרחידיסקונטלאומיפועלים
אוצר
ירושליםי"פאגיהבמסדהחייל

ערבי  
ישראלי

מסלול  
1010999108.510101090.010בסיסי

מסלול  
22202529262426.527302029020מורחב

33
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http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/Pages/feesmaslulim.aspx
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עמלותעמלותעמלות 

?ממה מרוויח הבנק

תשלום עבור פעולות שונות בחשבון-עמלות

תשלום עבור קניית הכסף של הבנק-ריביות

השקעה

סרטון עמלות

35
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file:///D:/עת לדעת/סרטונים עת לדעת/עמלות הבנקים- עמלה על מה.avi
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השוואת עמלות
הבנקים הגדולים5

סרטון כרטיסי אשראי

בנק לאומישם העמלה
בנק 

הפועלים

בנק 

דיסקונט
מזרחיהבינלאומי

1.491.431.51.51.45עמלת ערוץ ישיר

5.56.55.96.36.8ן פרטי-עמלת פקיד ח

12121114.214הפקדת שיק דחוי

221417.52019החזר שיק מלקוח

65657168.865מ"אכהחזר שיק 

13.917.2219.81515דמי כרטיס אשראי

37
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https://www.youtube.com/watch?v=YP4D_0APTqc
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?חודשים36-ח ל"ש50,000איך מתנהגת הלוואה של 

לא מבינים.  1
מבינים קצת. 2

מבינים יותר. 3

ריבית

צעירים ולמי שלא מבינים, לחיילים? ₪ 50,000איך מתנהגת הלוואה של 

מספר  
חודשים

ריבית בבנק
ריבית  
פריים

ריבית
תשלום  
חודשי

+  כ הלוואה"סה
ריבית

עלות  
הריבית

36P+8.25%1.75%10%1613.3658,0808,080

39
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כותרת משנית

בנק ישראל

בנק מסחרי

בנק מסחרי

0.25%-מוכר כסף לבנק מסחרי ב

+
1.5%הבנק מוסיף רווח 

= 
1.75%הבסיס רבית (Prime)

+
כל המרבה הרי זה משובח

ריבית

צעירים ולמי שלא מבינים, לחיילים? ₪ 50,000איך מתנהגת הלוואה של 

מספר  
חודשים

ריבית בבנק
ריבית  
פריים

ריבית
תשלום  
חודשי

+  כ הלוואה"סה
ריבית

עלות  
הריבית

36P+8.25%1.75%10%1613.3658,0808,080

41
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ריבית

למי שמבין קצת? 50,000₪איך מתנהגת הלוואה של 

מספר  
חודשים

ריבית בבנק
ריבית  
פריים

ריבית
תשלום  
חודשי

+  כ הלוואה"סה
ריבית

עלות  
הריבית

36P+4%1.75%5.75%1538.1555,3735,373

ריבית

למי שמבין קצת יותר?  50,000₪איך מתנהגת הלוואה של 

מספר  
חודשים

ריבית בבנק
ריבית  
פריים

ריבית
תשלום  
חודשי

+  כ הלוואה"סה
ריבית

עלות  
הריבית

36P+2%1.75%3.75%1470.7552,9432,943

43
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ריבית

?₪ 50,000איך מתנהגת הלוואה של 

מספר  
חודשים

ריביתפרייםרבית בבנק
תשלום  
חודשי

+  כ הלוואה"סה
רבית

עלות  
הריבית

36P+8.25%1.75%10%1613.3658,0808,080

36P+4%1.75%5.75%1538.1555,3735,373

36P+2%1.75%3.75%1470.7552,9432,943

ריבית

45
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עלות הריבית

הגורם 

המלווה

סכום ההלוואה  

המקורי

הרבית 

השנתית

מספר 

תשלומים  

כ"סה

סך תשלום  

חודשי
כ החזר"סה

עלות  

הריבית

ריבית  

לחודש

מימון ישיר  

₪65,00012.2260₪1,43285,92020,920348.6כאל

₪16,00084₪26622,3446,34475.5מימון ישיר  

לאומי  

₪4,62913.3554₪112.746,0871,45827כארד

לאומי  

₪9,00713.3542₪266.2911,1842,17751כארד

₪165,00010.7596₪2,551244,89679,896832.2פועלים

259,636 ₪4,628  ₪370,431 ₪110,795  ₪1334  ₪

חודשי-2019מדרגות מס הכנסה 

השכר החודשי  
אחוז המס 

למדרגה  
כ למדרגת המס"סה

מצטבר למדרגת 

המס

₪  ₪631  ₪10%631  6,310עד לשכר של 

₪ 9,050₪14%383₪1014ועד ₪ 6,311-מ

₪ 14,530₪20%1095₪2,109ועד ₪ 9,051-מ

₪ 20,200₪31%1,757₪3,866ועד ₪ 14,531-מ

₪ 42,030₪35%7,640₪11,506ועד ₪ 20,201-מ

₪ ₪17,192 ₪47%5,686 54,130-₪ 42,031-מ

50%ואילך₪ 54,131-מ

47
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2019מדרגות מס הכנסה 
ברוטו10,000חישוב לפי הכנסה 

השכר החודשי
אחוז  
המס  

למדרגה

כ  "סה
למדרגות  

במס

מצטבר  
למדרגות  

במס

₪ ₪631 ₪10%631 6,310עד לשכר של 

2,739 =6,311–9,05014%383 ₪1,014 ₪

949 =9,051–10,00020%189 ₪1,203 ₪

נקודות זיכוי במס הכנסה
לדוגמא

. 486₪-' נק2.25-כל אזרח זכאי
.594₪-( 'נק2.75)' נק0.5תוספת -אישה

.  'נק1תוספת 16-18ה בגילאי /נער
.לכל הורה’ נק1.5-( הורים נשואים)ילד עד גיל שנה 

.לכל הורה' נק2.5-( הורים נשואים)1–5ילד בגיל 
.להורה אחד' נק1–6–17ילד בגיל 

.'נק1–ת את ילדיו /ת מזונות או שמגדל/ה שמשלם/גרוש
.  להורה אחד' נק2-ילד עם מוגבלויות

ניתן לדחות פדיון *-2014-תואר אקדמי או לימודים מקצועיים החל מ
. בשנה אחת

זיכוי ' שווי נק
2018 :

לחודש216₪
נהלש2,592₪

49
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https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
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ס"הלמי "מתפרסם ע-ממוצע שכר השכירים במשק

₪ 10,273עומד על 2019ינואר 

₪  10,273נעשה את החישובים לפי 

(לעניין הפקדות לגמל)₪ 5,136-50%

(לעניין ביטוח לאומי)₪ 6,164-60%

2019-השכר הממוצע במשק

דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

₪  6,164-עד שכר של ,  עד גיל הפרישה18עבור שכירים תושבי ישראל מגיל 

(₪ 10,273-מהשכר הממוצע60%)

סך הכולעובדמעסיק

3.45%0.40%3.85%דמי ביטוח לאומי

3.10%3.10%-דמי ביטוח בריאות

3.45%3.50%6.95%סך הכול

43,890₪–ועד לשכר ₪  6,164-משכר , עד גיל הפרישה18עבור שכירים תושבי ישראל מגיל 

סך הכולעובדמעסיק  

7.25%7%14.25%דמי ביטוח לאומי

5%5%-דמי ביטוח בריאות

7.25%12%19.25%סך הכול

₪ 172-ביטוח בריאות103+ א"בטל₪ 68-לא עובדים ואין הכנסות

126₪-ביטוח בריאות₪ 103+ א"בטל₪ 23–דמי ביטוח לאומי ובריאות לחודש הכלסך -לסטודנטים 

51
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https://www.btl.gov.il/Insurance/Rates/Pages/default.aspx
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עצמאים-דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

₪  6,164-עד שכר של ,  עד גיל הפרישה18עבור שכירים תושבי ישראל מגיל 

(10,273₪-מהשכר הממוצע60%)
עצמאי

2.87%דמי ביטוח לאומי

3.10%דמי ביטוח בריאות

5.97%סך הכול

,  עד גיל הפרישה18עבור שכירים תושבי ישראל מגיל 

(43,890₪–ועד לשכר ₪  6,164-משכר )

עצמאי

12.83%דמי ביטוח לאומי

5%דמי ביטוח בריאות

17.83%סך הכול

כ"סה
₪ 8,000-₪ 6,164מ

₪ 1836-ההפרש

מחלק ההכנסה  

60%שעד 

הממוצעמהשכר

6,164 ₪

12.85%-236 ₪ 2.87%-177  ₪
דמי ביטוח  

לאומי

 %5.00-92 ₪  %3.10-191 ₪
דמי ביטוח  

בריאות

696 ₪  %17.85

328

5.97%

368 סך הכול

דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לעצמאים

8,000₪לפי הכנסה של 
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https://www.btl.gov.il/Insurance/Rates/Pages/default.aspx
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!הכל בטיח
"תיק גב"דורה ודייגו 

?איך ימומן הטיפול בי אם לא אוכל לתפקד

?ממה אתפרנס כשאפרוש מעולם העבודה

?ממה אתפרנס אם לא אוכל לעבוד

?מה ייוותר ליקירי במקרה שאמות

?הכלב שלי ינגוס מישהו

?תהיה רעידת אדמה

?אאבד את הקול

?אעשה תאונה

?אסבול מנכות

?ייפרץ ביתי

?אפצע

מערך הגנות מפני סיכון של עת לדעת

בריאות

ממשלתי-חובה

מסובסד-וולונטרי

פרטי

55
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../סרטונים עת לדעת/תיק גב (שיר) - דורה.mp4
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מערך הגנות מפני סיכון של עת לדעת

בריאות

ממשלתי-חובה

מסובסד-וולונטרי

פרטי

100%–מ"חבב

80%–ן"שב

43%–פרטי 

?מי הוא איש המקצוע–?? איך עושים סדר בסלט

יועץ פנסיוני| סוכן ביטוח | משווק פנסיוני 
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http://www.consumers.org.il/?catid=%7bC8DF43BF-F804-4D3B-BDEB-4E072EC4C38E%7d&itemid=%7b2756877F-BF0B-4AB7-BF68-B5F76ED1DB18%7d
http://mof.gov.il/hon/Agents-and-Consultants/Pages/agentSearch.aspx
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2' תחנה מס
התכניות

הבלדה על שני החיוכים הצלקת והגבה הארוכה

2' תחנה מס
הבלדה על שני החיוכים הצלקת והגבה הארוכההתכניות

59
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הפקדות לתכניות פנסיוניות

הפקדה מינימאלית

הפקדה מקסימלית 

שנה
קצבה  
לעובד

מעסיק  
לקצבה

מעסיק  
לפיצויים

%-כ "סה

7.2016
6%

(7%)
6.5%

(7.5%)
6%

(8.33%)
18.5

(21.83%)

6,000  ₪
360  ₪

(420₪)
390  ₪

(400₪  )
360  ₪

(500₪)
1,100  ₪
1,310₪)

₪ 8000–ח "ש5,136-מ

ח"ש2,864

50%מחלק ההכנסה שעד 

₪ 5,136הממוצע מהשכר

587 ₪ 12.55%-359 ₪ -228   ₪ 4.45%
פנסיה

הפקדות לתכנית פנסיונית

8,000₪לפי הכנסה של 

(  לחודש4,211₪-20,546₪אפשר להפקיד עבור הכנסה של עד )

10,273₪על ההכנסה מעל השכר הממוצע 

אין חובת הפקדה לפנסיה  

61
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63

הטבות המס ניתנות עד הפקדה של  , עם זאת

.מההכנסה16.5%

₪  1,320-₪ 8,000עבור 

תקרת חובת ההפקדה והטבות מס

64

8,000₪-16.5%

הטבות מס2-₪ 1,320עבור הסכום  של  

₪  462–( כסף חוזר)זיכוי במס -35%.  1

₪  880( מוריד תשלום מס)מוכר כהוצאה -11%. 2

http://www.etladaat.org 052-8769033

?כיצד–הטבות המס 

63
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http://www.etladaat.org/
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65

מההכנסה  4.5%הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 

ח בשנה יוכרו כהוצאה מוכרת לצורך הטבות  "ש11,745השנתית ועד 

מס הכנסה

(261,000-עד הכנסה מקסימלית לצורך הטבות המס)

(  21,000₪י שכר של "עפ)₪ 1,520-מקסימלית בערך כ

שנים6פדיון כל 

(על התכנית הפנסיונית)תוספת לגיל פרישה 

₪ 18,240–מקסימום הפקדה בשנה 

http://www.etladaat.org 052-8769033

קרן ההשתלמות-אפיק נוסף

66

http://www.etladaat.org 052-8769033

כולנו יודעים שזה חשוב

רובנו לא מנהלים את התקציב שלנו

חלק מאתנו רושם הוצאות והכנסות בצורה לא מסודרת

חלק מאינו רושם הוצאות הכנסות בצורה מסודרת

חלק קטן מאוד מאתנו יושב לתכנן תקציב קדימה

65
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http://www.etladaat.org/
http://www.etladaat.org/
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?מה כדאי לעשות

.התנהלות כלכלית כחלק מדרך החיים–מחליפים פאזה 

.מחליטים כמה זמן משקיעים ומתי משקיעים אותו

(.ספורט, דיאטה)על זה עומד כל העניין -תחזוקה שוטפת 

.שיתוף בני הבית

. חוצצים, מחורר, קלסרים, טבלאות: הכנת תשתיות פיזיות ודיגיטאליות

(.עמק חפר, אורי)מדף -הקצאת מקום 

.מקום רישום הוצאות מזומן, מקום שמירת חשבוניות

סיכום

67
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