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 משפחתי תקציב ניהול

עידן המודרני נראה כי הכסף לא מספיק לנו, המינוס חונק, המשכורת נבלעת לבנק כאילו לא הייתה ב

יות על הריבוגם אם שני בני הזוג עבדים ומרוויחים משכורות גבוהות יחסית למשק. בעוד המינוס גדל 

ונראה מהרוטינה שנוצרה בעל כורכנו, נוצר גירעון שאינו מאפשרת לצאת המינוס תופחות, מידי חודש 

לעשות סדר בבלגן שנוצר, ראשית עליכם להבין מקרוב ומוכרת לרבים. על מנת להתחיל  וכי תופעה ז
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 ?לאן הולך הכסף •

 !כסף צריך ניהול •

כם זכרו כי אין קיצורי דרך, ההבנה לאן הולך כל הכסף לצד ניהול יסודי של התקציב יכול לסייע ל

 אין הפתעות!  –כשהדברים מבוקרים והכל צפוי מראש  ווןלהתנהל נכון ולהגיע לנקודת איזון, כי

  באקסל רבותיהשינוי מתחיל 

מעטים ממהרים להשתמש  יצירת קובץ אקסל לצורך חישוב ההוצאות מוכרת וודאי לרובינו, אולם

אנו במהלך החודש, אולם ל שהוצובצדק. די קשה לעדכן כל שקלעדכן אותה באופן יום יומי, בטבלה ו

וחשבו עוד סכום מסוים  טבלהכדי להקל עליכם את המשימה, רשמו את הפרמטרים העיקריים ב

שכירות או משכנתא,  –ממוצע שלהן כמו את הבטבלה רשמו הוצאות קבועות ולהוצאות ובזבוזים. 

 תקשורת, חשמל, מים, חינוך, קניות וכו'. 

 -מתקשים לנהל טבלה? תוכלו למצוא מגוון אפליקציות שיסייעו לכם לבצע זאת ביתר קלות כמו 

Expense Manager ,MoneyWiz ,iXpenselt. 

 ממשקי ניהול הוצאות דרך הבנק 

יוכלו לסייע לכם לנהל את התקציב  המוצעות בסמאטפונים החדשניותאתרי הבנק והאפליקציות 

ו לעקוב אחר הנתונים דרך גרפים צבעוניים. היתרון המרכזי בממשקים ואף תוכל ,המשפחתי ביעילות

הללו, שאין צורך להזין נתונים, הבנק יודע היטב מה הוצאתם ויידע לשייך את ההוצאות על פי 

תוכלו  "שונות"מזון, חינוך, מיסים, תשלומים וכו'. יחד עם זאת, בקטגוריית  –קטגוריות, לדוגמא 

 מומלץ לשמור קבלות כדי לעקוב אחר ההוצאות הללו.  לכןתדעו מהן, ו הוצאות שלא רלמצוא מספ

הם נהדרים, אולם יחד עם זאת עליכם לדעת גם לאן  בשוקהמוצעים מעקב וניהול על ידי הכלים 

 הולך הכסף וכיצד ניתן לחסוך בעלויות החודשיות. קבלו כמה טיפים שיסייעו לכם בנושא:

על יכולת המעקב  מרובים מקשים כרטיסי אשראי– מבני הזוג החזיקו כרטיס אשראי אחד לכל אחד

הוצאות, בעיקר אם מדובר על כרטיסי אשראי "חינמיים" מחוץ למסגרת שאינם ניתנים למעקב האחר 

 וגם מסתבר שהם לא ממש חינמיים. ,דרך האפליקציה של הבנק

ומאפשר שליטה טובה ד יכול לחסוך לכם בעמלות ק משותף אחחשבון בנ –עמלות רבותי עמלות 

יותר על התקציב המשפחתי. יחד עם זאת, שווה להתמקח על העמלות שגובה הבנק ולבחון את 

 תכנית המסלולים המפוקחים שרבים לא מכירים.

זכרו כי כל שקל מצטבר ויכול להוות גירעון, לכן עשו סדר עדיפויות ובחרו מה  –להגדיר סדר עדיפויות 

שה, שיפוץ הבית, רכישת רהיטים חדשים וכו'. כמו כן, טרם ביצוע יותר חשוב לכם; יציאה לחופ

 הרכישה בדקו אם הדבר אפשרי והאם תוכלו לעמוד בהוצאה לאורך זמן. 



 

 

תשלומים יכולים להוות שתי בעיות מרכזיות: העמלות על תשלומי קרדיט  –היזהרו מתשלומים 

בד שליטה בניהול התקציב ואף יותר מסכום הקנייה ובד בבד לא 10% –להגיע ל ת שיכולו

 המשפחתי, מן תחושה שאנו לא נרגיש את התשלומים. 

"לפתוח דף  להתגבר על המינוס ובעצם היא נהדרת עבור מי שמעוניין לקיחת הלוואה  -הלוואות 

המיזם ". כפי שמציעה חברת "בלנדרבדיוק  . את ההלוואות ניתן לקחת דרך חברות פרטיותחדש"

  ולאפשר לכולם לצאת נשכרים. הלוואה ללוקחי הלוואה נינותנועד כדי לחבר בין 

לסיכום, ניהול נכון מתחיל בתכנון מקדים של ההוצאות כנגד ההכנסות ושמירה על איזון בניהם. אולם, 

הלוואה יכולה להוות כלי מצוין. את ההלוואה ניתן  -בכל הקשר להלוואות לאיזון ופתיחת דף חדש 

 , וזאתלשלוט על התהליך ולקבל ריביות אטרקטיביות ביחס לבנק לקחת מגופים חיצוניים על מנת

מבלי לפגוע במסגרת הקיימת ולשלם סכומים משתנים שאינם ידועים מראש בשל שינוי המדדים 

והריביות. דרך חברת בלנדר תוכלו לקחת הלוואה חברתית אטרקטיבית עם ריבית ידועה מראש. 

 לוואה ולראות בשקיפות מלאה את ההחזר החודשי. אתם מוזמנים כבר עכשיו לבחור את גובה הה

 

 

 


