דפי עזר לשיעור ניהול כספים בשמחה -משה אליאס

בס"ד

1
סיכום השיעור:
יך ,וְ טוֹב ָל ְך " אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם
אַשׁ ֶר ָ
ֹאכל; ְ
יךִ ,כּי ת ֵ
יע ַכּ ֶפּ ָ
משניות )אבות ,ד ,א( "איזהו עשיר-השמח בחלקו שנאמר " יְ גִ ַ
הבא"...
אנו חיים ב עולם פיזי ועולם רוחני .העולם הפיזי הוא נתון ,השאלה מה עושים איתו? כוחה של האמונה וההשקפה לקבוע אם שמחים
או עצובים .השמחה לא תלויה במצב אלא בהחלטה.
כל התמודדות עם כסף הוא דרך המידות /הנהגות בבית.
רכישת מידות טובות
.1

איזהו עשיר-השמח בחלקו ולא בחלק של אנשים אחרים .צרות עין = עניות
עין טובה :לא שייך להסתכל מה יש לחבר/חברה /שכן )רכב ,בית ,בגדים וכו'( לדעת לפרגן ולהימנע מהשוואות.

.1

שמח בחלקו -אין תחושת חסר  /צורך לעומת חיסרון שמנסה למלא
תתבונן מה התועלת מהקניה -איזה צורך גלוי/נסתר זה ממלא  -כבוד ,ביטחון ,יציבות
"מתכת רכה ונוצצת"
אבן שושן -שורש המילה כסף-
בשם כסף טמון הסוד של  2עולמות:
"כיסופים-השתוקקות/געגועים"
שאיפה טובה :תשאף למלא את החסר במשהו חיובי -מטרה פונקציונאלית ,מצווה ולא שלילי.

.2

יך" כלומר ממה שאתה יגעת במו ידך ,ולא בכסף של אחרים.
יע ַכּ ֶפּ ָ
איזהו עשיר-השמח בחלקו שנאמר "יְ ִג ַ
מהר"ל מפרג )נתיבות עולם ,נתיב התורה פרק ד'( "העני נחשב כמת וזה מפני שאין לו חיים בעצמו כאשר הוא צריך לזולתו".
עני = תלות
עשיר = עצמאי )חירות נפש(
מילים אחרות:
מסתפק בשלו :אסור להיות תלויים באנשים לכסף -הלוואה מבנק  /גמ"ח .אם יש כסף -קונים ,אם אין כסף -לא קונים



.2

בכדי להיות עשיר חייבים להיות שמחים אחרת אתה עני .מבחן העשירות אם אתה מחייך ולא מה יש לך בבנק.
שמחה :אין תירוצים לעצבות ,שאיפה להיות שמח /חייכן /טוב לב בכל מצב.

.3

איזהו עשיר -שמשבח לשם על מה שיש -הכרת הטוב )רש"י שם(
הכרת הטוב :מבחן האמונה שהכול לטובה וזה רצונו של השם באותו רגע.

.4

השמח בחלקו -שמח חלקו בהווה לעומת דאגה לחלקו בעתיד
מנהיג לעולם :השתדלות מצד אחד והרפיה מתחושת שליטה על הגורל.

מה הדבר שמונע שמחה?  -כוחו של השיווק –הכר את האויב


כל הכלכלה מודרנית בנויה על עקרון אחד -צריכה מוגברת .לדחוף לצרוך מעבר ליכולות האמיתית ע"י אשראי.



לא היה בכל ההיסטוריה התקפה כזאת על הצרכן ,מיליארדי  $ומיליוני אנשים עוסקים בדבר אחד ,שתבזבז כסף עליהם.



נבנים מלכודות שיווק מתוחכמות שקשה לעמוד מולם לדוגמא :סופרמרקט



o

מה שהעין רואה זה מה שקונים :מבנה עגלת קניות  /שקיות גדולות  /גובה מדף  /קניה ליד הקופה

o

חלב ולחם בסוף החנות /סוג תאורה משפיע על הקניה  /מוסיקה -מחקרים מצאו איזה מוסיקה מגביר קניה

o

מה יותר זול? משקלים שונים ,מחירים לא עגולים ,מייקרים ע"י הקטנת כמויות )ציפס( ,כמות גדולה לא =זול יותר.

o

מחיר ₪ 99.99

פרסומות -עד שהגעתם למכון כמה פרסומות נחשפתם? על כל עמוד ,תחנות אוטובוס ,לוח מודעות ,עיתונים ,רדיו...

מה עושים בפועל:


עקרון האיזון :הכנסות = הוצאות )מסתפק בשלו /אין תלות(



בעיית המדרון ₪ 100 :לחודש =  ₪ -6000אחר  5שנים,



עקרון אפס חובות.



עקרון השליטה ומעקב -בנית תקציב למשפחה -רישום מדויק של כל ההוצאות חודשיות ושנתיות.

 ₪ 1000לחודש =  ₪ -60,000אחר  5שנים

בס"ד

דפי עזר לשיעור ניהול כספים בשמחה -משה אליאס
2

המלצות:


ניהול כספים -בן הזוג שמתאים )לא קשור להחלטות( ,עדיף חשבון בנק משותף.



ניהול בית על בסיס מזומן ,פותר הרבה בעיות ,ללא צ'קים  /כרטיס אשראי  /הלוואות.



שיטת המעטפות :מעטפה לכל ההוצאה החודשית וההוצאות השנתיות.



לעצמאים -הפרדת העסק מהמשפחה 2 ,קופות/בנקים נפרדים +משכורת חודשית מהעסק למשפחה.

טיפים לחסוך:


אוכל -אפשר לחסוך  ,10-15%רשימת קניות ,משמעת עצמית ,לא לקחת ילדים ,לא להגיע עייף/רעב ,לקחת מחשבון.



חשמל :מחיר מוזל ביום ,מכשירים זוללי חשמל -מכונת ייבוש ,מזגן .בולייר להדליק פעם אחת לכל המשפחה.



תקשורת -סעיף שהתנפח -ללמוד היטב הבדלי מחירים ,תוכניות -טבלה לדעת מתי מדברים ודרך איזה טלפון/תוכנית.



זכויות -תלמידי ישיבה/הכנסות נמוכות יש זכויות להנחה בארנונה ולפעמים בביטוח לאומי ,חובה לבדוק.



קניית ציוד חשמלי -לבדוק קניה באינטרנט ,תשאלו טכנאי חשמל ,היחיד שאין לו אינטרס ויודע מה כדאי.



רהיטים -לקנות רהיטים שמתאימים למעברי דירות-חומרים עמידים.



הורדת מחיר -להודיע שעוזבים) ,מחלקת שימור לקוחות(.



כלים -במשפחה מרובת ילדים לעבור בימי חול לפלסטיק.

טיפים קניית בית:


כללים לקנות בית :לא משלמים משכנתא יותר מהשכירות כיום .שכירות=משכנתא .יותר מידי משפחות נכנסו לכלוב ועובדים
קשה לחיות מה שאין להם -גיהינום .חלום לעומת מציאות )עין טובה(.



המלצה של רב גדול -אל תקנו מבלי להשכיר לפני כן חצי שנה -תכירו מקרוב יתרונות/חסרונות /שכנים.



המלצה לקניית בית לאחר ילד ראשון -דרישות של בית לזוג צעיר ומשפחה הוא שונה -מרחק מגנים ,מבנה דירה.



משכנתא-כמעט לכל החיים ,שוק שאפשר להתווכח.

טיפים -ממה להיזהר


שוק אפור -סכנת נפשות ,מאפיה ,אין דבר בעולם ששווה את זה ,לא להתפתות בכל מחיר!!!



צ'קים חוזרים -כיום כל הבנקים ממוחשבים ואם צק חוזר כולם רואים -בעיה בניהול חשבון ומשכנתא.



 10צ'קים חוזרים -חשבון מוגבל ,עוד  10צ'קים חוזרים -חשבון מוגבל חמור !!

 הגדלת מכירות-לפתוח עסק 70% -מהעסקים נסגרים אחרי  5שנים -להתייעץ עם יועץ עסקים מקצועי )שירות ללא תשלום -ארגון
מסילה(.
ליווי כלכלי:


פעמונים ,02-9975577 -לכיפות סרוגות ולציבור הכללי

ארגון מסילה ,02-5000475 -לציבור החרדי

סיכום -עם מה יצאתי מהמפגש?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
מדרש רבה ,במדבר מטות כב ,ח( "מה הקדוש ברוך הוא עושה נוטל נכסים מזה ונותן לזה שנאמר כי האלוהים שופט זה ישפיל וזה ירים לכך נקרא
שמם נכסים -שנכסים מזה ונגלין מזה .ולמה נקרא שמם זוזים -שזזים מזה ונותנים לזה .ממון -מה אתה מונה אינו כלום .מעות -מה לעת ,וכלשון
הזה אתה דורש") .מתנות כהונה שם( וכלשון הזה כו' :כל לשון הנאמר על הממון כגון הון -הנאה אין ,דינר -דין רם או דין נור כלומר אש וגחלים
חותר בחיקו ,סלע -קשה כסלע וכן כלום או הוא נמשך למטה

