
 

 ?מנהלים אותוואיך מהו תקציב 

חיים נוחים, נטולי דאגות כלכליות, אינם תלויים בהכרח בכמות הכסף העומדת רשותכם, אלא  •
  .ביכולת שלכם לנהל את הכסף ולהפוך אותו לכלי שעובד עבורכם

ציב אינה הטכניקה של ניהול תק  .מאפשר בקרה על מה כמה כסף יוצא ולאיזו מטרהניהול תקציב  •
פרוסות עוגת ההכנסה יחולקו לכל אחד  .השקעה של כשעה אחת בשבועונדרשת עבורה  מסובכת

כל תקציב: אישי, משפחתי, עסקי דר העדיפות שלנו. הכלל הזה נכון במסעיפי ההוצאה על פי ס
 ולאומי. 

התנהגותכם ועל היחסים שלכם עם בני הדאגה והלחץ בעת מחסור כלכלי משפיעים, בדרך כלל, על  •
משפחתכם בבית, בעבודה ובכל אינטראקציה עם הסביבה. בנוסף, הצורך בפרנסה משפיע גם בהיבט 

של בחירת עבודה: לעיתים קרובות הוא גורם לכך שלא תוכלו להרשות לעצמכם לעזוב עבודה, גם 
עליה. סיטואציה כזו פוגעת  אתם פשוט זקוקים לה מכדי שתוכלו לוותר -אם אינה מתאימה לכם 

 .גם ברווחתכם הרוחנית וביכולתכם לתכנן את צעדיכם הבאים

ביותר הוא שכר עבור עבודה. בחישוב המשכורת  קור ההכנסה הנפוץמ ?אלו הכנסות עליך לכלול •
ולא הסכום ברוטו, שממנו יורדים מסים  -שלך הסכום העומד לרשותך להוצאות הוא הסכום נטו 

והפרשות שונות )מס הכנסה, מס בריאות, ביטוח לאומי, והפרשה לביטוח מנהלים או קרן 
הצעד הבא הינו לבנות את צד לאחר שסיימת לחשב את תקציב הכנסותיך,  .השתלמות אם יש לך(

 .ההוצאות של התקציב שלך

הדרך הטובה ביותר לחזות את ההוצאות, היא לבדוק את פנקסי הצ'קים  : תהליך תקצוב ההוצאות •
הוצאת בכל חודש, לפי ואת דו"חות כרטיסי האשראי של חצי השנה האחרונה, ולראות כמה 

קטגוריות שונות. לדוגמא: דיור, חשמל, ארנונה, טלפון, רכב, ביטוחים, ביגוד, מתנות, בידור וכל 
לאחר הבדיקה, הערך כמה כסף מזומן אתה מוציא במהלך  .קטגוריה אחרת המתאימה לאורח חייך

די רישומן בפנקס או י-למשל, על -החודש. לאחר מכן, עקוב אחר הוצאות המזומן שלך במשך חודש 
במכשיר אלקטרוני נייד. כשתגיע לנקודה, שבה אתה מכיר את הוצאותיך החודשיות, תוכל להחליף 

והפעם, בסכום האמיתי. סביר להניח, שתופתע לגלות בעזרת  -את הסכום שהשתמשת בו כהערכה 
 ."בדיקה זו כמה כסף "נוזל לך בין האצבעות

מעקב אחר ההוצאות החודשיות והשווה את הוצאותיך בצע : מעקב אחר ההוצאות החודשיות •
בפועל, בכל קטגוריה, לסכומים שרשמת בשלב הקודם. אם גילית שהוצאת פחות כסף מהסכום 

התאם את סכומי ההוצאה בפועל . תקן תוך כדי תנועה .שהערכת מראש, אל תתפתה להשתמש בו
ן את ההוצאה, שנה את הסכום של כל קטגוריה לסכום שהוגדר לה בתקציב. אם אי אפשר להקטי

שהוגדר לה בתקציב והגדל אותו במידת הצורך. אם ההוצאה בפועל נמוכה משסברת, נסה להיצמד 
 .לסכום הנמוך ולדבוק בתקציב הנמוך

 רק טוב!   .הצלחהב
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