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תקשורת
ויסות חושי
טיפים כלכליים

מרכז מידע יעוץ והכוונה

1-800-201-077
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עלה בשבילכם ביחד בבידוד ובסגר
הסגר נמשך ועימו מגבלות ,הנחיות ,החמרות ..וצוללים ,לקחת פסק זמן לכמה דקות ,ועל
כל אלו עשויים להציף בתחושות לא נעימות ; כוס קפה ועם הרבה סלחנות וחמלה כלפי
חוסר ודאות ,מתח ,חששות ,עצב ,דאגות ועוד .עצמכם ,לחשוב:
אנו מג'נגלים בין תפעול ותחזוק הבית ,הכנת
אוכל ,כביסות ,צבירת שעות בעבודה ,תמרון >> מה חשוב לנו כרגע כמשפחה? מהם סדרי
בין הצרכים המשתנים של בני הבית ,לימודים העדיפויות שלנו? איפה אפשר לשחרר ,להקל
מרחוק ,משימות ,קניות וסידורים ועוד ועוד ):ועל מה אפשר לוותר?
לא פשוט לעמוד בכל החזיתות ולהחזיק את >> מה יעשה לנו טוב וישפר את האווירה בבית?
מה לחילופין ילחיץ אותנו ,יקשה ויעמיס?
כל הכדורים באוויר בבת אחת!
במשפחות בהן ילד/ה עם צרכים מיוחדים >> ,איך אנחנו מצליחים לראות את כל בני
האתגרים עשויים להיות מורכבים אף יותר .המשפחה ,להתייחס לכל אחד על מאפייניו,
תחושותיו ,רצונותיו ועוד .ואיך אנחנו כהורים
אנו יכולים להניח שאתם רווים ומקבלים לא מטעינים את עצמנו ושומרים על האנרגיות
מעט מידע ,פעילויות ,המלצות ומשימות בשלל שלנו?
קבוצות הוואטצאפ והפייסבוק השונות שאתם
חברים בהם .גם בדף זה ישנם לינקים פעילים לאור התשובות שלכם לשאלות הללו ,נסו
שכתבו אנשי מקצוע ובהם טיפים בנושאים לבנות לו"ז ושגרה לימי הבידוד כאשר המטרה
שונים .אנו ממליצים ,רגע לפני שאתם פותחים אינה לעמוד בכל היעדים אלא לייצר מסגרת

כלשהי שתיתן סוג של יציבות ודאות ואיזון
בתוך המציאות המורכבת .שלבו בין משימות
תפעוליות נדרשות לבין פעילויות שנותנות
לכם כוח;
זמן (אפילו  10דקות) שקט עצמי /זוגי.
לראות סרט  /סדרה
להתפנק על משהו טעים (מוזמן או ביתי)
פעילות גופנית לסוגיה
פעילות הרפייה לסוגיה; נגינה ,אומנות,
גינון וכו'
עוד מילה על אתגר הלמידה מרחוק והחזקת
הרצף הטיפולי; אחד התפקידים החדשים
שאנו נדרשים אליהם בתקופה זו הוא מעורבות
גדולה יותר בלמידה של הילדים וללא ספק
אין זה קל לעמוד בכל הציפיות והתוכניות
הנשלחות מטעם המסגרות של כל

>>>
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>>>
הילדים .עצתינו היא שתעשו מה שנכון לכם ,בברכת בריאות איתנה ,שנה מבורכת ובשורות
גם במחיר של ויתור על שיעורים או טיפולים .טובות!
כמובן שתמיד ניתן לפנות באופן פרטני לבקש
הדרכה מהצוות לתוכנית מותאמת עבור צוות עלה בשבילכם
הילד/ה וצרכי המשפחה .נסו לבנות מראש מרכז ייעוץ והכוונה למשפחות לילדים עם
לו"ז למידה מרחוק על פי המערכות תוך מוגבלות1800-201-077 :
לקיחה בחשבון של סדרי העדיפויות של כל
הנפשות הפועלות.
אם יש ילדים גדולים בבית ,אפשר וכדאי
לצרף אותם לחשיבה ,לשיח ולתכנון ובאופן
כללי שלבו את הילדים בעשייה  -היא מחזקת
ומפחיתה מתח וחרדה.
ובמידת הצורך -אל תתביישו לפנות לעזרה!
ממשפחה ,חברים ,קהילה ,גורמים מקצועיים
ועוד.
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אנשים ,שאיפות ,הישגים.

פעילות גופנית

הוראות למשחק הזיכרון –תרגילי ספורט
מזהבה אלטשול  -מורה לפעילות גופנית
ציוד הנדרש:
ציוד לפי הכרטיסי תרגילי ספרוט (סלסלה,
בלון ,גרביים ,וכו)
קוביה (מספרים )1-6
כרטיסי תרגילי ספורט (מודפס פעמיים)
חבר לשחק ותמוך בילד (יכול להיות הורה
או אח/אחות)
הכנה:
להדפיס את הכרטיסים פעמים
לעבור על הכטיסים ולבחור תרגילים
מתאימים ורלוונטים לילד שלכם
לעבור את התרגילים שבחרתם לראות
שיש את כל הציוד הנדרש
לגזור את הכרטיסים לכרטיסים בודדים
(אח בבית יכול לעזור)

לפזר את הכרטיסים קלפי מטה (לא רואים
את התמונה) על הרצפה או על שולחן של
הילד או שולחן ליד הילד כדי שהם לא יפילו
את הכרטיסים (מה שמתאים לכל ילד).
הוראות המשחק:
בוחרים  2כרטיסים כדי לחפש זוג
ברגע שמצאתם זוג ,הילד זורק את הקוביה
(יכול לזרוק ,יכול להפיל מהשולחן ,לדחוף
אותו-כל ילד לי יכולתו)
לפי המספר שמופיע על הקוביה ,הילד
צריך לעשות את התרגיל ספורט שמופיע
על הכרטיס מספר – פעמים .זה מכניס את
הנושא שלמדנו בשיעורים של "מתמטיקה
בתנועה".

וככה ממשיכים עד הסוף
מטרות המשחק:
להיות פעילים ולהגביר תנועתיות במהלך
היום
להשתתף במשחק חברתי עם אח/אחות
להיות חשוף למספרים 1-6
להרגיד עצמאי בזריקת הקוביה
להיות חשוף לתרגילי ספורט שונים
ומגוונים
להנאות!!!

תהנו! באהבה,
זהבה
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אימון  TABATAלילדי עלה " /מתחזקים ביחד"
שיטת האימון :טאבטה היא שיטת אימון קצרה ,מחזקת ומעצימה.
אורך האימון 4 :דקות.
 20שניות אקטיבי 20 ,שניות מנוחה
סך הכל  8סטים של תרגילים שונים.
כל  20שניות ,תרגיל אחר.
אפשרויות לתרגילים:
לסובב ראש ,יד ,אצבעות רגליים ,להרים ולהוריד ראש ,ידיים ,רגליים ,לפתוח וסגור יד/רגל/כף יד ,להרים "משקולת" (חפץ כל שהיא) וכו'.
מקשיבים לקצב המוזיקה ולפי זה יודעים מתי להתחיל ומתי לנוח.
אפשר גם להפעיל שעון טאבטה מיוחד.
מצורף השיר לאימון והטיימר.
שיהיה לכולם בהצלחה!!
https://www.youtube.com/watch?v=vIvEAWggAPw
/https://www.tabatatimer.com
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תזונה

אתגר התזונה בזמן סגר ובתקופת החגים
פתיח :כשאנו חושבים על החגים עולים לנו
זיכרונות של ריחות בישולים וטעמים אהובים
מהילדות .לאוכל חלק עיקרי בחיינו ,האוכל
מלווה אותנו ברגעי שמחה כמו בסעודת חג,
וברגעי משבר כמו הקורונה .בתקופה זו ישנה
נטייה לעלייה במשקל והתעסקות מוגברת
באוכל ,כיצד נוכל לאזן זאת ולתת לאוכל את
המקום הראוי והנכון.
בחרו לכם לשנה החדשה  5כללים שהשנה
תנסו ליישם בביתכם על מנת לקדם תזונה
נכונה ובריאה.
 .1בנו סדר יום קבוע גם בתקופת החגים  -סדר
יום שיכלול מספיק שעות שינה ( 8-10שעות
תלוי גיל הילד) ,זמן מוגדר לצפייה במסכים (מי
שרוצה לאתגר את עצמו יכול לוותר על כך),
זמן יצירה ,זמן משחק פעיל כמו משחקי כדור,
בריכה וזמן ארוחות קבוע וברור.
 .2למדו את הילדים לזהות את הרגשות

השבוע.
 .6סלסילת פירות שטופים על השיש.
 .7הכנת רשימת קניות בהתאם לתפריט
המשפחתי ,לא נקנה בסופר מאכלים שאנו לא
רוצים שהילדים יאכלו.
 .8כדאי לשתף את הילדים בהכנת הארוחות.
כאשר ילדים שותפים בהכנה ,הם משפרים
מיומנויות של מוטוריקה ומתנסים במרקמים
שונים ,ולכן הם פתוחים יותר לטעום מזונות
חדשים.
 .9קובעים מראש פעם בחודש בה אנו מזמינים
אוכל מבחוץ.
 .10ביצוע פעילות גופנית משפחתית.

שלהם .ילדים (ובו נודה על האמת גם אנחנו
המבוגרים) נוטים לבדוק את שלומו של המקרר
בעת שעמום .בכל שעה ביממה הילדים ניגשים
למקרר לבדוק מה השתנה? אולי צץ לו מעדן
חדש שטרם טעמו? אולי מגירת הפירות פינתה
מקומה לממתקים? אך הפלא ופלא לא השתנה
דבר רק האור במקרר נדלק ונכבה.אז רגע לפני
שפותחים את המקרר או ארונות המזווה כדאי
לחשוב האם אנחנו באמת רעבים או סתם
משועממים ,אם זיהנו שמדובר בשעמום זה
הזמן לפעילות יוצרת  -פאזלים ,ציור ,נגרות.
דף רגשות התלוי על המקרר יכול לסייע כאשר
מדובר בילדים.
 .3ארגון ארונות מטבח כך שחומרי הגלם יהיו
בברכת חג שמח ובריא
בהישג יד ובגובה העיניים ולא חטיפים.
 .4ארגון המקרר כך שתיהיה לנו מגירת ירקות קלי זגורי
ומגירת פירות.
הכותבת הינה דיאטנית ילדים קלינית ב"עלה נגב"
 .5בישול מראש מזון ביתי בקופסאות למהלך  BSCמדעי התזונה MHA ,ניהול מע' בריאות
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מה ..מה ..מה ..מה עושים היום?
אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ולא צפויה,
שמטלטלת את השגרה של כל אחד מאיתנו.
הצורך לשלב בין צרכים שונים של הילדים
והטיפול היומיומי השוחק בוודאי אינם פשוטים.
לא תמיד פשוט למצוא הזדמנות ,פעילות או
משחק המתאים לילדים המיוחדים שלנו בכלל
ומשחקים הכוללים גם אחים ואחיות נוספים
בפרט.
שיתוף והשתתפות -הזדמנויות בשגרה -כולנו
אוהבים להיות בבית ,להיות חלק מהאוירה
היומיומית .לכן חשוב שילדינו יהיו איתנו
במקומות ההתרחשות ,בין אם זה ליד אמא
(או אבא) שמבשלים או תולים כביסה ,להיות
ליד האחים שמשחקים לשמוע ולראות אותם.
נדבר אליהן ואיתם במהלך הפעילות ,נסביר
מה אנחנו עושים וניתן להם תפקיד (בהתאם
ליכולת של כל אחד) כמו לשמור על קופסת
האטבים ,לערבב ביחד סלט או בלילה של עוגה,

לטחון יחד בבלנדר וכדומה .המצבים היומיומיים והעיקר שיהיה שמח וכייף ביחד (:
פונים אל כל החושים :ראיה ,שמיעה ,ריח (ריח
הכביסה ,ריח של עגבנייה) ,מגע (ערבוב ,רטט משחקי תחושה מעוררים (ומבלגנים)
של בלנדר) ומאפשרים לכם להמשיך לעסוק בועות סבון – האחים יפריחו סביב הילד ,אפשר
במקביל במטלות היומיום הנדרשות.
לתפוס ביחד ,או סתם להרגיש את רפרוף
פעילות ומשחק -נציג כאן כמה רעיונות לזמני הבועה על הגוף .מתאים גם לילדים לקויי ראיה,
משחק ופנאי עם הילדים בכייף הפרטני ועם כל בזכות התנועה האיטית של הבועות והברק
המשפחה.
שלהם.
הרעיונות שונים זה מזה בתחומי העניין קצף גילוח/קצפת על השולחן  -נמרח קצף
שלהם ,בגילאים אליהם הם מתאימים ,ברמת גילוח (או קצפת לילדים שמכניסים את הידיים
המעורבות והדרישה המוטורית שהם דורשים לפה) על השולחן ונהנה מהתחושה הנעימה.
מהילד .אם יש צורך נאפשר להם להיות האחים יכולים גם לשחק עם הקצף על אותו
שותפים כשמבצעים את הפעולות יחד איתם השולחן ,לצייר עם האצבע ,למחוק ועוד.
"יד על יד" .בחלק מהפעילויות הם משתתפים ניעורי ידיים ודגדוגים  -כמה מוכר וכמה פשוט,
במקביל לבני המשפחה האחרים ונהנים נבקש מהילד להושיט "יד אחת" (מי שלא
מהאוירה ,מהיחס ומהגירויים החושיים השונים .מושיט אפשר גם לקחת את היד)" -,יד שניה"-
כל הרעיונות פשוטים וזמינים ,ניתן לשלב אותם למתוח בעדינות את הידיים ולהעלות אותן מעט
ביום יום או להקדיש להם זמן איכות.
>>>
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>>>
למעלה תוך אמירת "ו" - "....לננעעררר" – האויר באיטיות (עם או בלי רעש) ולהנות ממש
הרוח הנעים.
לנער את הידיים.
ריקודים  -כיף ומעורר לרקוד ביחד ,עם מוזיקה
קצבית ואהובה אפשר לרקוד במגוון תנוחות ,פעילות תחושתית מרגיעה
לפי היכולת של כל אחד – בכסא או בעמידה .ניתן להפוך את הבית לספא ,מוזיקה שקטה,
מאפשר הזדמנות ליצירתיות והמצאת צעדי מריחת קרמים בכפות הרגלים ובידיים ,מסג'
ריקוד חדשים.
נעים ,ניתן לעסות את הגוף בעזרת כדור קטן
מוזיקה  -אפשר גם לנגן יחד -בתופים ,ברעשנים רגיל ,או קוצים .נכניס את הידיים למים חמימים
תוצרת בית (בקבוק פלסטיק עם קטניות)
ונעטוף את הגוף בשמיכה או חיבוק גדול ומחבר.
משחקי אור/חושך  -משחק בפנסים -לבנות נמרח לק ונעשה תסרוקת מהממת.
מחשיכים חדר ,נותנים לילדים פנסים והם כבר
יעשו את העבודה (:אפשר לעטוף את הפנס משחקי חברה ויצירה
בצלופן צבעוני כדי ליצר אור צבעוני.
משחקי כדור  -מסירות – גלגול של הכדור
בלונים  -בלון פשוט וזמין עושה כייף אחד גדול .מאחד לשני ,קליעה למטרה  ,באולינג  -גלגול
משחק ניפוח והוצאה של אוויר לנפח את הבלון כדור והפלה של בקבוקי באולינג (או סתם
קרוב לילד ,כדי שיוכל להבחין בהשתנות של בקבוקי פלסטיק שמילאנו במים צבעוניים -או
הבלון ולשמוע את קולות הניפוח .בסיום הניפוח ,קטניות).
ניתן להניח ידיים על הבלון בזמן שמוציאים את

יצירה -אפשר לעסוק במגוון פעילויות יצירה
החל מציור עם גירים עבים (אם מרטיבים
אותם במים ומציירים על בריסטול שחור נוצר
אפקט מעניים ובולט) ,גואש ,הדבקת נצנצים,
חותמות גדולות (עם עזרה של יד על יד) .עיסת
נייר -קורעים עיתונים או ניירות אחרים לחתיכות
קטנטנות ,מערבבים עם דבק וקצת מים .אפשר
לסדר על הצד האחורי של צלחת פלסטיק ,או
סתם לשחק ולפסל עם הידיים .נותנים לעיסה
להתייבש יום-יומיים ואז צובעים בגואש.
ציקי רז
מרפאה בעיסוק ,מורשת נגישות שרות
מדריכת נגישות  -משרד החינוך מחוז ירושלים,
רכזת נגישות -מתי"א יחדי"ו ,ראש תחום
מקצועות הבריאות  -עלה ירושלים
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שיגרה שאין שיגרה
לפעילויות מהבוקר עד צהריים ושוב מהצהריים
עד הערב .יש לצרף שעות או משך לכל פעילות.
לפי רמת הילד אפשר להחליט על סדר יום
אישי או משפחתי .ניתן לצרף תמונות או ציורים
שמסמלים את אותה פעילות .אוכל אפשר לסמן
עם כפית ,משחק עם קוביות וכד' .יש לשמור על
עקביות בסמל שאתם בוחרים .כאשר ילדכם
שואל "מה עושים עכשיו?" אפשר לכוון אותו
לסדר יום .את הסדר יום אפשר לתלות על דלת
הכניסה ולמדי פעם למחוק או לכסות פעילות
שכבר ביצעתם.

התקופה האחרונה מלאה באי-וודאות .יש
לימודים ....אין לימודים...יש סגר מלא...חלקי...
חנויות פתוחות וסגורות .כמבוגרים אנחנו
מתבקשים לגלות גמישות ...הרבה גמישות.
אנחנו נעזרים בשעון ביומן ובאירועים חזרתיים
קבועים כמו הכנת ארוחות.
ילדים באופן כללי נעזרים בשגרה .הדברים
המוכרים מהווים עוגן .הקימה בבוקר וסדר
בוקר קבוע מאפשר להם להגיע למסגרת
לימודית רגועים .במסגרת הם פוגשים על
פי רוב דמיות מוכרות .כל אלו תורמים לחוסן
שלהם ולהרגשת שליטה.
איך ניתן לשמר את החוסן של ילדנו היקרים  .2בחירה -לתת בחירה בפעילויות .בחירה
נותנת שליטה .אפשר לצייר לצלם להדפיס או
במציאות הנוכחית?
להביא חפץ מייצג .הבחירה הכי פשוטה היא בין
יש לי כמה עצות:
.2
 .1סדר יום -להחליט על סדר יום .אפשר לחלק

 .3צילום -לצלם פעילויות ,להדפיס ולתלות
במקום נגיש .לפי רמת וגיל הילד אפשר לכוון
אותם לספר ,לסדר ,למיין לפי אנשים .אפשר
גם להסתכל.
 .4לצלם אנשים מוכרים -להדפיס וליצור
משחק לוטו ,זיכרון .למיין לפי אפיונים (ז/נ ,צבע
שיער ,כובע).
 .5אוכל -להכין ביחד והיעזר בסדר פעילויות
מצויר .להתאים את המטלות לגיל ויכולת .ילד
אחד יוכל להביא את המצרכים .ילד אחר יוכל
להכריז עם פלט קולי מה מכינים.
 .6תזכורת -במהלך היום ניתן לעצור מדי פעם
ולשחזר מה כבר היה ומה יש בהמשך .אפשר
להיעזר בציורים או תמונות.

>>>
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 .7זמן פנאי -להכין קופסא עם חפצים אהובים .לצייר .ילד אחר ירצה לראות סרט אהוב .ויש
ניתן להוציא ולחקור לבד או עם עזרה לפי ילדם שיבחרו חיבוק או סיפור.
רמת הילד .מדי פעם ניתן לשנות חלק מתוכן בתפילה לפעילות משותפת מהנה ושיגרה
מבורכת .בתפילה לפעילות משותפת מהנה
הקופסא.
ושיגרה מבורכת.
 .8רכבת זמן -אם התקופה ידועה מראש (כמו
בידוד חו"ח) אפשר ליצור מספר ימים ברצף אלירז לוי
ולסמן יום הנוכחי ולספור כמה ימים עברו וכמה ראש תחום תקשורת מרכז עלה ירושלים
נשארו .אפשר לעקוב אחרי הימים לפי פעילות
מיוחדת או מאכל מיוחד של אותו יום לצלם
לצייר ולהוסיף.
 .9רגשות -לאפשר בחירה של רגשות מתוך
תמונות או ציורים .מותר להיות עצוב ,מתוסכל
ועצבני .ומותר לנו גם לשקף את הרגשות
שלנו .אפשר לקבוע מראש פעילות שמרגיעה
לזמנים שעולים רגשות שליליים .ילד אחד יבחר
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טיפים על קצה המזלג...
כבר למעלה מחצי שנה שהקורונה והאפקט
הכלכלי שהביאה איתה פוגעים בבתים רבים
בישראל ,אלפי עובדים מוצאים לחל"ת,
מראש השנה ישנם מעל  200,000מובטלים
חדשים ,עסקים קורסים והפתרון עדיין לא
נראה באופק .הסכנה הכלכלית מרחפת מעל
כולנו.
לצערי ,עוד לפני הקורונה סכנה כזו הייתה
קיימת אך בצורה סמוייה יותר ,וכיום כולם
מבינים שעלינו להתנהל נכון יותר וזה יסייע
לנו להתמודד עם אסונות ומשברים ,אך גם
יסייע לנו להגשים את היעדים הכלכליים שלנו
והחלומות שלנו.
עוד לפני הקורונה ,כ  42%מהישראלים היו
במשיכת יתר לפחות חודש אחד בשנת ,2019
וברוב המקרים זה לא היה מקרה חד פעמי,
אלא בין  4-12חודשים בשנה.
למשפחות עם צרכים מיוחדים ישנן לא מעט

הוצאות רבות מעל לממוצע ולכן אני רוצה
להציע כאן מספר טיפים למזעור הנזק למשק
הבית שלכם .בנוסף אני רוצה לנסות ולהרים
את המבט מעבר לקורונה ולמשבר המקומי
הנוכחי ,ולתת לכם מספר טיפים והסתכלות
טובה יותר לניהול כלכלת המשפחה שלכם,
כך שתגשימו את היעדים הכלכליים שלכם
ותגיעו מוכנים לכל משבר שלא יבוא.
 .1מצבת נכסים והתחייבויות
לערוך רישום מדוקדק של כלל ההכנסות
(כולל קצבאות) וההוצאות ,וכן החובות
והחסכונות שלנו כדי להבין היכן אנו עובדים.
 .2עריכת מאזן משפחתי
יש לפרוט ולסכום הוצאות החודשיות כדי
להבין מהי הצריכה האמיתית של המשפחה.
ברוב המקרים המשפחות מופתעות מגובה
ההוצאות החודשיות שלהם .מצ"ב קישור
לקבלת מדריך וכלי עזר לניהול התקציב

המשפחתי שלכם (בקובץ האקסל) שעשוי
לסייע לכם בחישוב.
 .3הגדרת תקציב חירום!
להקטין ב  20%-30%את ההוצאות החודשיות
לתקופה הנוכחית ,כדי לחסוך למצב שבו יהיה
שינוי תעסוקתי בשל הקורונה או המצב בבית.
זכרו ,ישנן הוצאות רבות שבשל ההגבלות
ממילא יורדות ,כמו הוצאות חופשה ,מסעדות
בילויים ,וכד' .הכסף הזה שנחסוך ישמש אותנו
במקרה של פיטורים חלילה ,או להשלמת
הפער בהכנסה בתקופת החל"ת .או לכל
מקרה שלא יקרה גם לאחר תקופת הקורונה.
מוציאים אתכם לחל"ת? היכנסו לסימולטור
של המוסד לביטוח לאומי ובדקו כמה אחוזים
משכרכם תקבלו ,והתכוננו לשינוי ברמת
ההכנסה .צמצמו לכם שעות עבודה ,או שאתם
מעוניינים בכך? בידקו שאינכם מאבדים זכויות
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וותק וכד' ,לעיתים פער של שעה שבועית
אחת יכול להיות משמעותי מאוד.
 .4הוזלת עלויות
כחלק מההתייעלות ובפרט כאשר מדובר
בתקציב החירום ,בדקו האם ישנם מנויים לא
פעילים שניתן לבטל או להקפיא .זה הזמן
להוזיל עלויות בתשלום עבור הסלולרי ,דמי
ניהול ,ספקים ,כבלים וכו' ,דעו כי הקפאת
משכנתה משפיעה על גובה ההחזר לאחר
ההקפאה ולכן זה לא מומלץ אם יש ברירה
אחרת .בהקשר זה נציין שגם ציוד רפואי
ושיקומי ניתן לקנות ולמכור כיד שנייה ,וכך
לחסוך או להרוויח לא מעט כסף .אגב ,ישנה
קבוצה בפייסבוק שבה ניתן לעשות זאת
בקלות:
https://m.facebook.com/groups/1209161052585823?group_view_referrer=profile_browser

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

המוסד לביטוח לאומי ,לזכויות שאינן קשורות
לקורונה ,ניתן להיעזר גם באתר "כל זכות".
כדאי להכיר גם את מנוע הזכויות שהמוסד
לביטוח לאומי השיק לאחרונה ואמור להוות
מעין 'סימולטור זכויות' ,אך כיום עדיין נותן
מענה רק לאזרחים וותיקים.
• החזרי מס לשכירים – ניתן לבקש החזרי
מס עד  6שנים אחורה ,זה עשוי להגיע לאלפי
שקלים שבפרט בעת הזו יכולים לשפר את
המאזן המשפחתי באופן משמעותי .ניתן
להגיש בקשה באופן עצמאי ,אך למי שלא
מיומן רצוי לפנות לרו"ח.
החזר מס בקליק – נרתעים מבירוקרטיה
ומילוי טפסים? הכרתי לאחרונה אתר שעושה
עבורכם את הבדיקה בחינם ורק במידה
והחזירו לכם כסף בפועל ,תשלמו אחוז
מהנמוכים ביותר שקיימים היום .לאתר קוראים
פינאפ והוא זכה לתו אמון הציבור .הם חסכו כ

 ₪ 8,000בממוצע ללקוח ,עד היום הם חסכו
מעל  150מיליון  ₪לשכירים.
• השתתפות המדינה וחברות הביטוח
בהוצאות – תמיד כדאי לבדוק מול הגורמים
המטפלים ,הרווחה ,או אפילו לשאול חברים
ומכרים האם הם יודעים אם מגיעה לכם הנחה
או החזר עבור הוצאות שונות שהוצאתם ,או
השתתפות בהוצאות לימודים ,מעונות וכו' .זו
שאלה קטנה שיכולה לחסוך לכם לא מעט
כסף.
 .6ביטוחים משכנתה ופנסיה
זה הזמן לבדוק את הביטוחים שלכם; שימו
לב לדמי הניהול ,כפל ביטוחים וכו' וראו אם
ניתן לחסוך ולשפר ומצד שני אל תוותרו על
כיסויים ביטוחיים חשובים .ניתן לערוך בדיקה
גם לגבי המשכנתה ולבחון האם התמהיל
מתאים למשפחה ואם לא משולמות ריביות
גבוהות מידי.
>>>
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כיצד ניתן לכסף שלכם לעבוד עבורכם.
 .7נצלו את הזמן שהתפנה
אבדן מסגרת עלול לגרום לבטלה וחוסר • מיצוי הזכויות
 MBAבניהול הארגון וניהול עסקים בינ"ל
משמעות .הפכו את המצב להזדמנות ,נצלו אין לראות בטיפים האמורים לעיל ,כתחליף מאמן ויועץ לניהול כלכלת המשפחה
את הזמן לכמה תחומים אפשריים:
לייעוץ פרטני או כהמלצה להשקעה או מרצה להענקת כלים מעשיים לפרטיים
• הגדילו הכנסות– אני מבין שהמחשבה לביטוח כלשהו.
וחברות בג'ונגל הפיננסי | | 050-8822093
על כך מרתיעה לעיתים ,בפרט כשיישנם
 | Barakbitan.co.ilט.ל.ח
צרכים מיוחדים בבית ,אך ממש כדאי למי שהנושא מדבר אליו ,ומעוניין לשמוע עוד,
לבדוק אפשרויות להגדלת הכנסה ,בפרט מוזמן להצטרף לקבוצת הווצאפ שבה אני נותן
אם בן זוג אחד אינו עובד ,כיום יש המון טיפים בזמן אמת בהתאם למצב ולהזדמנויות
שיטות לעבודה מהבית ומהאינטרנט" .בדרך להצלחה כלכלית" ניתן ללחוץ כאן.
לדוגמה ,ניתן להעביר שיעורים פרטיים ניתן גם לקבוע פגישה (בזום) ללא עלות
אשמח לשמוע תגובות ושאלות למדריך הקצר
בזום ,סקרים טלפוניים וכו'.
• הגדלת הידע הפיננסי– העשירו את הזה ,לשליחת תגובה או שאלה בווצאפ  ,או
עולמכם בקורסים שיש בשפע והמון גם להתייעץ איתי בטלפון  -בשמחה! בהצלחה
בחינם ,באינטרנט .כאן יש קישור לסדרת רבה!
סרטונים משמעותיים שיצרתי עבור
משפחות בשל משבר הקורונה שיעזרו
לכם לחסוך המון כסף ויתנו לכם רעיונות

ברק ביתן
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סרטון על ויסות חושי
https://www.youtube.com/watch?v=PhUXldU95Us

