
זריקת הרגעה

התנהלות כלכלית בימי  
קורונה



?אז מה קורה לנו

אין לנו שליטה  בריאותי וכלכליהסטורימשבר 
עליו

כנראה שיהיה  בכל העולם
ארוך

נראה שזה  
משבר גדול יותר  

מהקודמים



לשרוד את המשבר▪המטרה שלנו
אולי  )נזקים מינימום ▪

(?אפילו רווח
לצאת ממנו מחוזקים  ▪

ועם התנהלות כלכלית 
אחרת



חישוב מסלול מחדשההזדמנות



מי אני
יועצת לכלכלת המשפחה ומשכנתאות, כלכלנית

:  כשבועייםעד לפני
,  עוזרת למשפחות להגיע לצמיחה כלכלית
להשתמש בכסף לדברים שחשובים להם

:החל מהשבועיים האחרונים

ל"מנהלת חמ▪

עוזרת ללקוחות להכין את עצמם לגרוע מכל  ▪
מהבחינה הכלכלית

▪



מה שונה
מלדבר על מה צריך לוותר  

...כדי ש

פתאום צריך לוודא שיש  
כסף לצרכים הבסיסיים

מלנסות לשכנע אנשים  
כמה חשוב לשים כסף  

'  יום גשום'בצד ל
את ' גרד'פתאום צריך ל
...הכספים האלה



ההשפעה  
המיידית

סגירת מקומות  
עבודה

הוצאת עובדים  
ת או "לחל

פיטורים
קיצוצים בשכר

עסקים הופכים  
רלוונטיםללא 

ירידה משמעותית  
בהכנסות של 

עצמאים עד כדי  
איפוס

ההכנסות יורדות

החסכונות שלנו הבורסה נופלת
צונחים

חוסר וודאות  
שמכניס לחרדות



ההשפעה  
המיידית

. ועכשיו סקר
....כדי שאכיר אתכם קצת יותר



?במה זה שונה מימים רגילים

השרדות לפני  ▪

צמיחה

מינימום נזקים▪

הפעם  
הפגיעה היא  

הכנסותב
טווח קצר לפני  ▪

טווח ארוך

בחינה קדימה  ▪

במקום אחורה

השרדות לפני  ▪

צמיחה

מינימום נזקים▪



ולכן  
היום בנוסף לצמיחה  
נדבר על הישרדות  

ונזילות

במקום תקציב
נדבר על תזרים



נערכים לתרחיש הגרוע

מוצאים פתרונות
ומצמצמים נזקים

מתחילים לחשוב 
על העתיד מחדש
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: איפה היינו רק לפני מספר שבועות

...אז בואו נזכר איך נכנסנו למשבר

תרבות 
צריכה  
!!מוגזמת

חיים את 
בלי  היום

לחשוב על 
מחר

אין זמן 
לטפל  

בכלכלת  
המשפחה

רשת 
?  בטחון

הצחקת  
...אותי

1/3
נמצאים  

מעגל  ב
ההלוואות



?ומה עכשיו

. נעצרהכל

!!!שקט
זמן משפחה, פשטות

להרגיע הוצאות נכפה עלינו 
בתזריםולטפל 

יש



זמן מצוין לטפל בכלכלת המשפחה

הרבה יותר  אין ברירהיש זמן פנוי
קל



אז מה צריך 
מאיפה לעשות ו

?מתחילים



מה שאנחנו צריכים  
....בהירותזה 

מתוך זה יגיעו  
הפתרונות  

...והרוגע



מתכוננים לתרחיש הגרוע ביותר

ומכאן רק 
עולים מוצאים  מתבוננים

נרגעיםפתרונות



מכינים תזרים-' שלב א



הכנת תחזית תזרים פסימי
חצי שנה קדימה

ממשיכים כמו  
היום בסגר

מבחינת  
–הכנסות 

המצב הפסימי  
ביותר  

12

:הנחות התזרים

משאירים סכום  
מ"בצד לבלת

3



בניית תחזית  
לחשבון הבנק שלנו

מה הכוונה  
ביצירת  

?תזרים



?למה
מה קורה לנו  
?תוך חצי שנה

האם נוצר 
?בור

איפה אנחנו 
מול מסגרת 

?האשראי



(יום30)חשבון בנק חודש אחרון ▪

פירוט אשראי חיוב אחרון▪

פירוט אשראי שנצבר עד כה לחיוב הבא▪

פירוט תשלומים אליהם התחייבנו ועדיין לא ▪

העברנו תשלום

פירוט הכנסות וודאיות ותאריכים▪

מה צריך  
בשביל תזרים



:עורכים רשימה לפי ימים
מתי יורד  או נכנס כל דבר ובאיזה  

סכום

:קטגוריות
הכנסות▪
(א"מהחשבון ומכ)הוצאות קבועות ▪
הערכה-הוצאות משתנות▪

איך מכינים 
?תזרים



ממלאים את 
התזרים חצי שנה 

קדימה

מתארגנים לקראת  
שלושה חודשים



שלושה תרחישים

פלוס 
בחשבון

מינוס ללא 
חריגה  

מהמסגרת

חריגה  
ממסגרת 
האשראי



חייבים להתארגן  ?מתי הבעיה מתחילה באמת
ולקדם !! לקראת זה

טרם  את הפתרון 
המשבר

כשיהיה פתרון  
התרחיש הגרוע  

כנראה שלא  
יקרה

חריגה ממסגרת האשראי

פגיעה בדירוג אשראי
אין כסף ליומיום

סגירת הברזים

החזרת חיובים



פתרונות-'שלב ב



לא מתממשים כרגע/ שאינם הכרחייםושרותיםביטול מנויים ▪

בנקים וכרטיסי אשראי, מנויים, תקשורת–הוזלת עלויות ▪

או משכנתא/הקפאת הלוואות ו▪

הקפאת הפרשות לחסכונות▪

הביטוחימעבר על התיק ▪

דחיית קניות שאינן הכרחיות▪

פחות אוכל בחוץ וטייק אווי▪

פתרונות אפשריים
אופטימיזציה בהוצאות



או כסף נזיל/שימוש בחסכונות ו▪

הגדלת מסגרת אשראי▪

!עדיפות אחרונה–לקיחת הלוואה ▪

פתרונות אפשריים
טיפול בנזילות



כל עבודה מכבדת את בעליה▪

!מחוץ לקופסאחשיבה ▪

פתרונות אפשריים
הגדלת הכנסות



מצמצמים הוצאות  
.  למינימום

תשאירו את 
!!הכסף אצלכם



המלצות שונות  
.מהמלצות רגילות

צריכים להתמקד  
בשמירה על 

הבריאות ולצרכים 
הקיומיים

להשאר בעשייה
דברים טובים עוד 

יגיעו



דחיית תשלומי  
מ"מע

הקטנת מקדמות מס  
הכנסה וביטוח  

לאומי
גביה

ביטול מנויים  
ותשלומים שאינם 

הכרחיים

עצמאים

!!!זה הזמן להמציא את עצמכם מחדש-מעבר לעבודה מקוונת



עקבו אחר 
הטבותה



מה המשמעות של  
הקפאת המשכנתא  

או כל הלוואה  
?אחרת



מה עושים עם הכסף  
?שיושב בהשקעות

מי אתם ולמתי אתם  
?צריכים את הכסף



?ן"מה לגבי נדל

:שתי מגמות סותרות
ירידת מחירים
עליית מחירים

אף אחד באמת לא יודע  
מה יהיה



ההזדמנות-'שלב ג



זמן פנוי לתכנון טווח קצר ▪ההזדמנות
ארוךוטווח 

הזדמנות להגדלת חסכון למי  ▪
שעדיין עובד

להנאה מהדברים  תזכורת ▪
(והזולים)הקטנים 

זמן לבחינת ההתנהלות  ▪
הכלכלית עד כה

זמן להתייעלות בהוצאות  ▪
הקבועות



זמן לבניית תוכנית עתידית  ▪ההזדמנות
בכלכלת המשפחה

תרגול עבודה עם תקציב  ▪
מצומצם יחסית

סדר בכרטיסי האשראי▪
הגדרת יעדים עתידיים▪
התחייבות ליצירת רשת ▪

בטחון כלכלי
סומכים רק על עצמנו▪
מתכוננים ליום שאחרי▪



זה לא  
בשליטתנו

גם במצבים  
האלה יש על 
מה להודות

קיבלנו  
הזדמנות

שנהיה רק 
בריאים

:תזכרו ש



תודה רבה

?שאלות
יעוץ וליווי בכלכלת המשפחה  

ומשכנתאות

054-2428503


