
 

 בס"ד

 עם "חיים ברווח" מתכננים את הפסח

 "הפסח הזה כולנו בני מלכים"                                      

בהכנסות  ובהוצאות, יתכן ותהיה ירידה בתקופת הפסח ברוב המשפחות  בציבור החרדי יש תנודה 

 בהכנסה, ויש שזוכים לתוספת הכנסה,

,הכנסה נוספת מקייטנה או מכירת מוצר עונתי, או הכנסות מתמיכת ההורים או 13כגון משכורת 

 מהקופה השכונתית, תהינה גם  משפחות שפותחות חיסכון שאגרו עבור החג,

במערכת חיים ברווח חשבו עליכם והכינו טבלה למילוי באופן בכדי שנוכל להגיע לחג רגועים ומוכנים 

 עצמאי כדלהלן:

 שלב א':

)כן, כבר מט"ו בשבט ואילך(את הצפי שלנו לגבי תוכניותינו   –בטבלאות שלפנינו נמלא לפני החג 

לקראת החג הן בהכנסות, והן בהוצאות ממלאים את טבלת ההכנסות ומציינים אם יש תוספת או 

לפי הטבלה, אח"כ מחשבים סה"כ  –וכן מציינים בהכנסות נוספות/ חריגות אם יש הפחתה וכמה, 

 גובה ההכנסות בחודש זה מבכל השנה 

 כמו"כ בטבלת ההוצאות מציינים את סכום ההוצאות המתוכננים,  

 שלב ב': 

מה התוצאות שקיבלנו ? ומסכמים סכום כולל כמה חסר לנו כדי להביא עבור  –ולמעשה מחשבים 

 !    ות הפסח ? עשו השתדלותכם ובטחו בה' ותמשיכו הלאההוצא

 שלב ג' :

במשך הימים שלפני החג כשכבר תהיה לנו תשובה איך עמדנו בתכנון  מול הביצוע נמלא את התא 

 של הביצוע כמה בפועל עלה לנו או כמה בפועל הכנסנו וכדו'

 שלב ד' :

כמובן שיש לזכור שאנחנו מנוהלים וכל מה ו –ניתן לעצמינו ציון איך עמדנו בתכנון מול הביצוע 

 שעמדנו בביצוע הוא מאתו ית' 

 הרבה הצלחות.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תכנון מול ביצוע הכנסות:

 טבלת מצב ההכנסה הרגילה בתקופת הפסח: 

 הערות תנו לעצמכם ציון ביצוע בפועל תכנון  קטגוריא

 מהבעל -רגילהההכנסה ה
בתוספת /או היא שבפסח 

 *בירידה

    

 -רגילהההכנסה ה
שבפסח היא מהאשה 

  *בתוספת / או בירידה

    

 לתקופת הפסח: הכנסות הנוספותטבלת ה

מההורים   -נוספתהכנסה 
 ילדים/

    

     נוספת מתמיכה  הכנסה 

הכנסה מחיסכון שנחסך 
 עבור החג

    

 

     תוצאה סופית
 

  תכנון מול ביצוע:  ההוצאות תטבל

 הערות תנו לעצמכם ציון ביצוע בפועל תכנון  קטגוריא

קמחא דפסחא 
 לעניים

    

     ניםתחזוקה, תיקו

     צביעה וסיוד

     קייטנות

     עוזרת נקיון

     אוכל לפני פסח

     ביגוד והנעלה

     מצות

     בשר ודגים

     תוספת מזון לחג 

     כלים חדשים

     ריהוט חדש 

     מתנות ומשחקים

     שונות

     סה"כ

  סיכום:  תטבל

 : אחרי שגומרים בפועל עם כל ההוצאות וההכנסות של החגזמן מילוי הטבלה 

 ביצוע בפועל תכנון  הגדרה

   הכנסות 

   הוצאות

 

  ________________________כמה עלינו להשתדל להביא עבור הוצאות הפסח לפני החג:

 ___________________________________________הפקת לקחים____ אחרי החג:


