טיפים לניהול נכון של כלכלת המשפחה

 אם יש לך  0שקלים בארנק אתה עשיר .לפני שאתה נכנס למינוס דמיין את סוף השבוע בחו"לשפקידי הבנק יצאו אליו על חשבון הריבית של המינוס.
 ילדים אוהבים לעזור ,שילחו אותם לערוך השוואת מחירים באינטרנט ילדים עובדים  -פחות מבזבזים .יש להם כבוד לכסף. קניות ,רק לפי רשימה. ערכו את רשימת הקניות לפי סידור המדפים בסופר .לא תחזרו למדף שהייתם בו ,תחסכו זמן וקנייתמוצרים לא נחוצים.
תכננו תקציב גם אם יש לכם כסף ,ההוצאות ירדו ב 20%-עד  50%ותוכלו להשתמש בכסף לבילויים
משפחתיים.
 אל תשתמשו בתוכנות לניהול התקציב  ,כתיבה ביד מעודדת חשיבה על כל הוצאה. תכננו את העתיד ,חישבו לאילו מטרות אתם צריכים לחסוך כבר היום. אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ... ... ...אבל קונה לפי מה שיש לי ,סדרי עדיפויות קודמיםלהוצאה.
 לא קשה לקבל הנחה על דלק 37 ,אגורות לליטר זה המינימום בימים אלו )לא מוצאים? צלצלו אלי(. ריבית המשכנתא היא לא גזירת גורל  -התמקחו  ,השוו ואימרו שהשכן נתן לכם פחות )ולא משנהההצעה או מי השכן(
 בידקו קנס פירעון מוקדם של הלוואות ,חוזים ,משכנתא ,הכל ביטוח עושים אצל סוכן ביטוח  -כולל זה של המשכנתא משכנתא יותר זולה מהלוואה  -אבל לא להתפתות ליותר מדי כי הרייבת רצחנית בסכומים לטווחארוך.
 משכנתא של יותר מ 20%-מההכנסות ,פתח לצרות. אם אתם לוקחים משכנתא גבוהה ,מנפו אותה על ידי השכרת הנכס. החזירו את המשכנתא כשאתם יכולים כדי לא לשלם ריבית. חממו את הכביסה ל 10-מעלות פחות ,הכל ישאר נקי. שימו פחות אבקה )כביסה( ,ברוב המקרים אתכם מכבסים רק זיעה. טמפרטורה נמוכה במדיח ,את אורך חי הכלים תאריך. אור השמש חוסך חשמל ובריא יותר )הורג חיידקים(. מנורות ליבון הן פריט לאספנים )שימרו תמונה לנכדים(. שימו בקומקומ מיים לפי הצורך .כל עודף מיים מבזבז חשמל/גז. יבוש כביסה בשמש חוסך חשמל וקניית בגדים חדשים. דאגו לזרימת אויר במקרר ,אחרת הוא יתאמץ ויבזבז חשמל. מחשב שעובד  24שעות ביממה צורך  6קילו-ואט או  186קילו-ואט לחודש )חשבון מינימאליסטי( יש להתאים את מכונת הכביסה לגודלה של המשפחה. מדיח כלים חוסך מים ומבזבז חשמל. כדאי שלא למלא אתמכונת הכביסה מעל לקיבולת המומלצת ,הכביסה לא יוצאת נקיה זיכרו לקבל את הפיקדון מחברת הגז אם עוברים דירה או מחליפים חברת גז כוונו את הטרמוסטט בדוד השמש ל 60-מעלות התקינו דוד שמש בידקו את כל החשבונות וודאו שהצריכה מתאימה לעונה )הרבה מים בקייץ ,הרבה חשמל בחורףוכדומה(
 התקנת חסכמים אינה פוגמת בהנאה במקלחת ודאו שיש לכם מפרט טכני לכל שינוי ,שיפוץ או בניה חדשה .השינויים עולים יותר מהצעת המחירהראשונה
 -קיראו כל חוזה לפני החתימה עליו ,התיעצו עם יועץ צרכנות או עו"ד ואל תחסכו כסף  -החיסכון יעלה
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ביוקר
 קיראו את תעודת האחריות ובעיקר את האותיות הקטנות זוגות צעירים צריכם לגמור את ירח הדבש מהר ,מנהל הבנק מחכה בסיבוב -מי שמתחיל ברגל ימין )את חיי הנישואין( ,יסיים אותם בחיוך מתמשך על שפתיו.
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