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עלה בשבילכם ביחד בבידוד ובסגריח

הסגר נמשך ועימו מגבלות, הנחיות, החמרות.. 
כל אלו עשויים להציף בתחושות לא נעימות ; 
חוסר ודאות, מתח, חששות, עצב, דאגות ועוד. 
אנו מג'נגלים בין תפעול ותחזוק הבית, הכנת 
תמרון  בעבודה,  שעות  צבירת  כביסות,  אוכל, 
בין הצרכים המשתנים של בני הבית, לימודים 
ועוד:(  ועוד  וסידורים  קניות  משימות,  מרחוק, 
ולהחזיק את  לא פשוט לעמוד בכל החזיתות 

כל הכדורים באוויר בבת אחת!
מיוחדים,  צרכים  עם  ילד/ה  בהן  במשפחות 
יותר.  אף  מורכבים  להיות  עשויים  האתגרים 

לא  ומקבלים  רווים  שאתם  להניח  יכולים  אנו 
מעט מידע, פעילויות, המלצות ומשימות בשלל 
קבוצות הוואטצאפ והפייסבוק השונות שאתם 
חברים בהם. גם בדף זה ישנם לינקים פעילים 
בנושאים  טיפים  ובהם  מקצוע  אנשי  שכתבו 
שונים. אנו ממליצים, רגע לפני שאתם פותחים 

ועל  דקות,  לכמה  זמן  פסק  לקחת  וצוללים, 
כלפי  וחמלה  סלחנות  הרבה  ועם  קפה  כוס 

לחשוב: עצמכם, 

<< מה חשוב לנו כרגע כמשפחה? מהם סדרי 
העדיפויות שלנו? איפה אפשר לשחרר, להקל 

ועל מה אפשר לוותר?
<< מה יעשה לנו טוב וישפר את האווירה בבית? 

מה לחילופין ילחיץ אותנו, יקשה ויעמיס?
בני  כל  את  לראות  מצליחים  אנחנו  איך   >>
מאפייניו,  על  אחד  לכל  להתייחס  המשפחה, 
כהורים  אנחנו  ואיך  ועוד.  רצונותיו  תחושותיו, 
האנרגיות  על  ושומרים  עצמנו  את  מטעינים 

שלנו?

נסו  הללו,  לשאלות  שלכם  התשובות  לאור 
לבנות לו"ז ושגרה לימי הבידוד כאשר המטרה 
אינה לעמוד בכל היעדים אלא לייצר מסגרת 

ואיזון  ודאות  יציבות  של  סוג  שתיתן  כלשהי 
בין משימות  בתוך המציאות המורכבת. שלבו 
שנותנות  פעילויות  לבין  נדרשות  תפעוליות 

כוח;  לכם 
זמן )אפילו 10 דקות( שקט עצמי/ זוגי.	 
לראות סרט / סדרה	 
להתפנק על משהו טעים )מוזמן או ביתי(	 
פעילות גופנית לסוגיה	 
אומנות, 	  נגינה,  לסוגיה;  הרפייה  פעילות 

וכו' גינון 

עוד מילה על אתגר הלמידה מרחוק והחזקת 
החדשים  התפקידים  אחד  הטיפולי;  הרצף 
שאנו נדרשים אליהם בתקופה זו הוא מעורבות 
ספק  וללא  הילדים  של  בלמידה  יותר  גדולה 
והתוכניות  הציפיות  בכל  לעמוד  קל  זה  אין 

כל  של  המסגרות  מטעם  הנשלחות 
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הילדים. עצתינו היא שתעשו מה שנכון לכם, 
גם במחיר של ויתור על שיעורים או טיפולים. 
כמובן שתמיד ניתן לפנות באופן פרטני לבקש 
עבור  מותאמת  לתוכנית  מהצוות  הדרכה 
מראש  לבנות  נסו  המשפחה.  וצרכי  הילד/ה 
תוך  המערכות  פי  על  מרחוק  למידה  לו"ז 
כל  של  העדיפויות  סדרי  של  בחשבון  לקיחה 

הפועלות.  הנפשות 

וכדאי  אפשר  בבית,  גדולים  ילדים  יש  אם 
ובאופן  ולתכנון  לשיח  לחשיבה,  אותם  לצרף 
כללי שלבו את הילדים בעשייה - היא מחזקת 

וחרדה.  מתח  ומפחיתה 

לעזרה!  לפנות  תתביישו  אל  הצורך-  ובמידת 
ממשפחה, חברים, קהילה, גורמים מקצועיים 

ועוד. 

בברכת בריאות איתנה, שנה מבורכת ובשורות 
טובות!

צוות עלה בשבילכם
עם  לילדים  למשפחות  והכוונה  ייעוץ  מרכז 

1800-201-077 מוגבלות: 
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טיפים על קצה המזלג...ט
והאפקט  כבר למעלה מחצי שנה שהקורונה 
הכלכלי שהביאה איתה פוגעים בבתים רבים 
לחל"ת,  מוצאים  עובדים  אלפי  בישראל, 
ישנם מעל 200,000 מובטלים  מראש השנה 
לא  עדיין  והפתרון  קורסים  עסקים  חדשים, 
נראה באופק. הסכנה הכלכלית מרחפת מעל 

כולנו.
הייתה  כזו  סכנה  הקורונה  לפני  עוד  לצערי, 
כולם  וכיום  יותר,  סמוייה  בצורה  אך  קיימת 
יסייע  וזה  יותר  נכון  להתנהל  שעלינו  מבינים 
גם  אך  ומשברים,  אסונות  עם  להתמודד  לנו 
יסייע לנו להגשים את היעדים הכלכליים שלנו 

שלנו. והחלומות 
היו  מהישראלים   42% כ  הקורונה,  לפני  עוד 
במשיכת יתר לפחות חודש אחד בשנת 2019, 
פעמי,  חד  מקרה  היה  לא  זה  המקרים  וברוב 

בין 4-12 חודשים בשנה. אלא 
למשפחות עם צרכים מיוחדים ישנן לא מעט 

רוצה  אני  ולכן  לממוצע  מעל  רבות  הוצאות 
להציע כאן מספר טיפים למזעור הנזק למשק 
הבית שלכם. בנוסף אני רוצה לנסות ולהרים 
המקומי  ולמשבר  לקורונה  מעבר  המבט  את 
והסתכלות  טיפים  מספר  לכם  ולתת  הנוכחי, 
שלכם,  המשפחה  כלכלת  לניהול  יותר  טובה 
שלכם  הכלכליים  היעדים  את  שתגשימו  כך 

יבוא. לכל משבר שלא  מוכנים  ותגיעו 
1. מצבת נכסים והתחייבויות 

ההכנסות  כלל  של  מדוקדק  רישום  לערוך 
החובות  וכן  וההוצאות,  קצבאות(  )כולל 
אנו עובדים. היכן  כדי להבין  והחסכונות שלנו 

2. עריכת מאזן משפחתי
כדי  החודשיות  הוצאות  ולסכום  לפרוט  יש 
להבין מהי הצריכה האמיתית של המשפחה. 
מגובה  מופתעות  המשפחות  המקרים  ברוב 
קישור  מצ"ב  שלהם.  החודשיות  ההוצאות 
התקציב  לניהול  עזר  וכלי  מדריך  לקבלת 

שעשוי  האקסל(  )בקובץ  שלכם  המשפחתי 
בחישוב. לכם  לסייע 

3. הגדרת תקציב חירום!
להקטין ב 30%-20% את ההוצאות החודשיות 
לתקופה הנוכחית, כדי לחסוך למצב שבו יהיה 
שינוי תעסוקתי בשל הקורונה או המצב בבית. 
ההגבלות  שבשל  רבות  הוצאות  ישנן  זכרו, 
ממילא יורדות, כמו הוצאות חופשה, מסעדות 
בילויים, וכד'. הכסף הזה שנחסוך ישמש אותנו 
להשלמת  או  חלילה,  פיטורים  של  במקרה 
לכל  או  החל"ת.  בתקופת  בהכנסה  הפער 
מקרה שלא יקרה גם לאחר תקופת הקורונה. 
לסימולטור  היכנסו  לחל"ת?  אתכם  מוציאים 
של המוסד לביטוח לאומי ובדקו כמה אחוזים 
ברמת  לשינוי  והתכוננו  תקבלו,  משכרכם 
ההכנסה. צמצמו לכם שעות עבודה, או שאתם 
מעוניינים בכך? בידקו שאינכם מאבדים זכויות 
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שבועית  שעה  של  פער  לעיתים  וכד',  וותק 
מאוד. משמעותי  להיות  יכול  אחת 

4. הוזלת עלויות
מדובר  כאשר  ובפרט  מההתייעלות  כחלק 
בתקציב החירום, בדקו האם ישנם מנויים לא 
הזמן  זה  להקפיא.  או  לבטל  שניתן  פעילים 
דמי  הסלולרי,  עבור  בתשלום  עלויות  להוזיל 
הקפאת  כי  דעו  וכו',  כבלים  ספקים,  ניהול, 
לאחר  ההחזר  גובה  על  משפיעה  משכנתה 
ברירה  יש  אם  מומלץ  לא  זה  ולכן  ההקפאה 
רפואי  ציוד  שגם  נציין  זה  בהקשר  אחרת. 
וכך  שנייה,  כיד  ולמכור  לקנות  ניתן  ושיקומי 
לחסוך או להרוויח לא מעט כסף. אגב, ישנה 
זאת  לעשות  ניתן  שבה  בפייסבוק  קבוצה 

בקלות:
https://m.facebook.com/groups/1209161052585823?group_view_referrer=profile_browser

5. מיצוי זכויות
באתר  זכויותיכם  את  בדקו   - לאומי  ביטוח   •

המוסד לביטוח לאומי, לזכויות שאינן קשורות 
זכות".  "כל  באתר  גם  להיעזר  ניתן  לקורונה, 
שהמוסד  הזכויות  מנוע  את  גם  להכיר  כדאי 
להוות  ואמור  לאחרונה  השיק  לאומי  לביטוח 
נותן  עדיין  כיום  אך  זכויות',  'סימולטור  מעין 

וותיקים.  לאזרחים  רק  מענה 
החזרי  לבקש  ניתן   – לשכירים  מס  החזרי   •
מס עד 6 שנים אחורה, זה עשוי להגיע לאלפי 
את  לשפר  יכולים  הזו  בעת  שבפרט  שקלים 
ניתן  משמעותי.  באופן  המשפחתי  המאזן 
שלא  למי  אך  עצמאי,  באופן  בקשה  להגיש 

לרו"ח. לפנות  רצוי  מיומן 
מבירוקרטיה  נרתעים   – בקליק  מס  החזר 
ומילוי טפסים? הכרתי לאחרונה אתר שעושה 
במידה  ורק  בחינם  הבדיקה  את  עבורכם 
אחוז  תשלמו  בפועל,  כסף  לכם  והחזירו 
מהנמוכים ביותר שקיימים היום. לאתר קוראים 
פינאפ והוא זכה לתו אמון הציבור. הם חסכו כ 

8,000 ₪ בממוצע ללקוח, עד היום הם חסכו 
לשכירים.  ₪ מיליון   150 מעל 

הביטוח  וחברות  המדינה  השתתפות   •
הגורמים  מול  לבדוק  כדאי  תמיד   – בהוצאות 
חברים  לשאול  אפילו  או  הרווחה,  המטפלים, 
ומכרים האם הם יודעים אם מגיעה לכם הנחה 
או  שהוצאתם,  שונות  הוצאות  עבור  החזר  או 
זו  וכו'.  מעונות  לימודים,  בהוצאות  השתתפות 
מעט  לא  לכם  לחסוך  שיכולה  קטנה  שאלה 

כסף.
6. ביטוחים משכנתה ופנסיה

שימו  שלכם;  הביטוחים  את  לבדוק  הזמן  זה 
אם  וראו  וכו'  ביטוחים  כפל  הניהול,  לדמי  לב 
תוותרו על  אל  ומצד שני  ולשפר  ניתן לחסוך 
כיסויים ביטוחיים חשובים. ניתן לערוך בדיקה 
התמהיל  האם  ולבחון  המשכנתה  לגבי  גם 
ריביות  משולמות  לא  ואם  למשפחה  מתאים 

מידי.  גבוהות 
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7. נצלו את הזמן שהתפנה
וחוסר  לבטלה  לגרום  עלול  מסגרת  אבדן 
נצלו  להזדמנות,  המצב  את  הפכו  משמעות. 

אפשריים: תחומים  לכמה  הזמן  את 
שהמחשבה •  מבין  אני  הכנסות–  הגדילו 

על כך מרתיעה לעיתים, בפרט כשיישנם 
כדאי  ממש  אך  בבית,  מיוחדים  צרכים 
לבדוק אפשרויות להגדלת הכנסה, בפרט 
המון  יש  כיום  עובד,  אינו  אחד  זוג  בן  אם 
ומהאינטרנט.  מהבית  לעבודה  שיטות 
פרטיים  שיעורים  להעביר  ניתן  לדוגמה, 

וכו'. טלפוניים  סקרים  בזום, 
את •  העשירו  הפיננסי–  הידע  הגדלת 

גם  והמון  בשפע  שיש  בקורסים  עולמכם 
בחינם, באינטרנט. כאן יש קישור לסדרת 
עבור  שיצרתי  משמעותיים  סרטונים 
שיעזרו  הקורונה  משבר  בשל  משפחות 
לכם לחסוך המון כסף ויתנו לכם רעיונות 

עבורכם. לעבוד  שלכם  לכסף  ניתן  כיצד 
מיצוי הזכויות• 

כתחליף  לעיל,  האמורים  בטיפים  לראות  אין 
או  להשקעה  כהמלצה  או  פרטני  לייעוץ 

כלשהו. לביטוח 

למי שהנושא מדבר אליו, ומעוניין לשמוע עוד, 
מוזמן להצטרף לקבוצת הווצאפ שבה אני נותן 
טיפים בזמן אמת בהתאם למצב ולהזדמנויות 

"בדרך להצלחה כלכלית" ניתן ללחוץ כאן.
ניתן גם לקבוע פגישה )בזום( ללא עלות

אשמח לשמוע תגובות ושאלות למדריך הקצר 
או   , בווצאפ  שאלה  או  תגובה  לשליחת  הזה, 
בהצלחה  בשמחה!   - בטלפון  איתי  להתייעץ 

רבה!

ברק ביתן
בינ"ל  עסקים  וניהול  הארגון  בניהול   MBA
המשפחה  כלכלת  לניהול  ויועץ  מאמן 
לפרטיים  מעשיים  כלים  להענקת  מרצה 
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https://www.youtube.com/channel/UC-YcUunCCVhJAqW9b7El3lQ
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