שמיטת כספים

מקיימים עם מקימי

מצוות שמיטת כספים היא מצווה בה פעם בשבע
שנים ,בשנת השמיטה ,הנושים שומטים את החובות
וההלוואה שנתנו הופכת למענק ללווה .השנה יש לכם
הזדמנות נדירה לקיים מצווה חשובה זו באמצעות
נתינת הלוואה למקימי שתועבר למשפחות כהלוואה.
באם לא תבקשו את כספכם חזרה בסוף השנה,
יישמטו החובות לטובת המשפחה ובכך תקיימו את
מצוות שמיטת הכספים.
התמיכה שלכם תסייע לנו להוביל לסגירת חובות
רבים של משפחות בקשיים ולקיים את אחת
ממטרותיה החשובות של מצוות השמיטה בה נאמר:
"ואכלו אביוני עמך".
המודל של מקימי משלב בין "שמיטת חוב" קלאסית
של המלווה ,ערבות הדדית ותמיכה מצד הקהילה ובין
אחריות מצד המשפחה לסילוק יתרת התשלומים
ועמידה בהסדר החוב.

מתנות לאביונים
בו ביום!

ניתן לתרום באחת הדרכים הבאות:

1
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עפ"י הנחיות הרבנים בתרומה דרך עמותת מקימי,
בין אם היא ניתנת לפני פורים ובין אם היא ניתנת
ביום הפורים עצמו -יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים
בו ביום .מכיוון שאנו במקימי פועלים עפ"י הנחיות
הרבנים ומחלקים את המתנות לאביונים בו ביום בי"ד
ובט"ו בירושלים וכן במקומות לגביהם חל ספק.

בברכת הרבנים שליט”א:

(לפי סדר א-ב)

הרב שלמה אבינר שליט”א | הרב שמואל אליהו שליט”א
הרב יעקב אריאל שליט"א | הרב חיים דרוקמן שליט”א
הרב צפניה דרורי שליט"א | הרב זלמן ברוך מלמד שליט”א
הרב גדעון פרל שליט”א | הרב שאר ישוב כהן שליט”א
הרב יעקב שפירא שליט”א | הרב יובל שרלו שליט”א

באתר

www.mekimi.org.il
טופס מאובטח

בהוראת קבע

ניתן להוריד טופס הוראת קבע באתר ולשלוח
בדואר או בפקס 077-4701800
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בשיק בדואר

מצ"ב מעטפה תגוביינא

הפקדה בבנק

"מקימי  -השער לכלכלה נבונה"
•בנק פאג"י  52סניף  182ח-ן 409741329
•בנק הדואר ח-ן 8377825

6

בכרטיס אשראי

1-800-800-340

בטלפון

אנא מלאו את הטופס
ושילחו לפקס077-4701800 :
או בדואר במעטפת התגוביינא המצ"ב

פרטי תורם

שם מלא_______________________________________________ :
כתובת________________________________________________ :
מיקוד ___________ :דוא”ל______________________________ :
טלפון ______________________ :נייד______________________ :
ת.ז.

__________________________________________________

לכבוד “ -מקימי” השער לכלכלה נבונה  -אני מעוניין לתרום תרומה:
חד פעמית בסך __________ ₪
חודשית בסך ₪ 100 :

₪ 150

למשך מס’ חודשים12 :

24

סוג הכרטיס :ויזה

פ
ונהפוכו
לא רק בפורים!

ישראכארט

₪ 200
36
דיינרס

אחר _________ ₪
אחר _________ חודשים
אמריקן אקספרס

מס’_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ :

02-9973861

בתוקף עד ____________________ /

תאריך ______________ חתימה ____________________

ע .ר 580529303 .התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומות1800-800-340 :
www.mekimi.org.il
Office@mekimi.org.il
 | 02-6500030רח’ בית הדפוס  ,7ירושלים | רח' שוהם  11פ"ת.
עמותת חסד לזכרם של הרב מנחם ליבמן זצ"ל ובנו הקדוש שניאור שלמה הי"ד

בעמותת מקימי
דן של המשפחות
הופכים את עתי

כל השנה!

למ זכר
ח
מ צית השקל

תנות
לאביונים

בו ביום

משפחות רבות בישראל
מתמודדות עם חובות וקשיים כלכליים.
בעמותת מקימי מסייעים למשפחות
באמצעות תכנית שיקום כלכלי מהשורש,
ומלווים אותן עד שעולות על דרך המלך.

השנה נותנים מתנות לאביונים
באמצעות עמותת מקימי

דבר המנכ"ל

 6טיפים למשלוח מנות בלי לחרוג מהתקציב

ישראל ליבמן

איתי בורשן ,סמנכ"ל עמותת מקימי

ברכה ואור לכל בית ישראל.
בין כל התחפושות ,משלוחי המנות
וקריאת המגילה מזמן לנו חג הפורים
שתי מצוות חשובות ומיוחדות -מתנות
לאביונים וזכר למחצית השקל .כל
משפחה ומשפחה משתתפת במעגל הנתינה ,כל אחת לפי
יכולתה .בחג הפורים הנתינה נעשית מתוך חיוך ,שמחה ואפילו
הומור .הערך של המצווה גדול פי כמה וכמה כשנעשה בשמחה
ובטוב לבב .עמותת מקימי משתדלת ופועלת כל השנה
לשמור על החיוך הזה ,לייצר את השמחה הזו בלב המשפחות
המתדפקות על דלתנו .משפחות אלו נפלו לקשיים ולחובות
ל"ע ,והעמותה מסייעת להן לצאת לעצמאות כלכלית ולרווחה
לטווח הארוך.
משפחות רבות מאוד מוצאות את עצמן בחריגה מהתקציב
וחוסר איזון בין ההכנסות להוצאות השוטפות .האחריות הזו
מוטלת על כולנו יום יום -שעה שעה ,להקפיד ולהיות אחראים
לשמירה על האיזון וניהול נכון של משק הבית.
בעלון זה תמצאו הצעות שונות לפורים ולפסח הקרבים ובאים
כיצד לצמצם ולתכנן נכון את ההוצאות הצפויות .והעיקר ,לא
לשכוח -תמיד מתוך שמחה של מצווה ,חיוך ואור.
אוזן המן הנאכל בפורים יבטא את שלושת
האמירות שלי השנה:
 1היו שותפים במהפך של
המשפחות ותרמו כפי יכולתכם.
 2שמרו על החיוך ותמיד עשו את
המצווה מתוך שמחה.
 3נהלו בעצמכם נכון את משק
הבית כך שתמיד תהיו מהנותנים
ולא מהמקבלים בע"ה.

ראשית כל יש לזכור את מהות המצווה – אין צורך
בהררי ממתקים אלא  2מנות בכדי להרבות
באהבה ואחדות .הנה כמה רעיונות למשלוחי
מנות יפים ולא יקרים:
 1מצרכים ביתיים  -עדיפים תמיד על קניית מוצרים .ניתן להכין עוגות ,עוגיות,
פשטידות ועוד מגוון מאכלים בריאים בעלות נמוכה יחסית .בצורה כזו משלוח
המנות יהיה בריא יותר ואישי יותר .מקבלי המשלוח ירגישו שהשקעתם בהם...
 2מיחזור חומרים  -אין הכוונה במיחזור משלוח המנות של השכנים ,אלא
ממש בשימוש בחומרים ביתיים שאינכם צריכים עוד על מנת ליצור כלי יפה
וייחודי למשלוח המנות .חיפוש באינטרנט יניב שלל תוצאות – החל ממשלוחי
מנות בקופסאות שעשויות מבקבוקי פלסטיק ריקים ,משלוחים בקרטוני ביצים,
שקיות נייר ועד למשלוחים המוגשים בקליפות עצים או גלילי נייר טואלט .כך
תעניקו כלי יפה ,מעוצב ומקורי ,תשמרו על הסביבה ותזכו לקבל מועמדות
לתואר "המשלוח הכי ירוק בשכונה".
 3אריזה יפה וזולה  -משלוחי מנות עשויים להיות יקרים בגלל האריזה ולאו
דווקא בגלל המצרכים שבתוכם .כשאתם מתכננים משלוח מנות חישבו קודם
כל איך אתם רוצים להגיש אותו .אריזה יכולה להיות מרשימה מאוד גם מבלי
לרכוש מגש חד פעמי שנזרק מייד או סלסלה יקרה שאין מה לעשות בה אח"כ.
אם למשל אתם אופים פשטידה או עוגה בתבנית חד פעמית -ניתן לצרף לזה
בקבוק יין ולעטוף הכל בנייר צלופן בלי מגש נוסף .זה מרשים ולא יקר.
 4בניה לפי תקציב קבוע  -בנו את המשלוח לפי תקציב מותאם מראש.
כשאתם הולכים לסופר-התאימו את המבצעים המוצעים ברשתות
למשלוח שלכם ,ואל תחרגו מהתקציב.
 5משלוחים קהילתיים  -במסגרת זו אתם בוחרים למי מקהילתכם אתם
רוצים לתת משלוח מנות והוא מקבל משלוח אחד עליו רשום מי מחברי
הקהילה שותף בו ,או לחילופין שולחים משלוח לכל חבר קהילה מכל הקהילה.
העלויות של משלוחים כאלו הינן מוזלות ובסוף אף נותרים רווחים שאותם ניתן
לתרום לארגוני חסד .רצוי לתאם עם הועד הקהילתי הצטרפות למיזם כזה.

חג פורים שמח

ישראל ליבמן

 6לפעמים העיקר זה המחשבה  -במקרים רבים
מכתב מרגש הכולל חידוש או רעיון מעניין למשמעות
החג או למצוות "משלוח מנות איש לרעהו" ,יחד עם
משלוח מנות מקורי ואישי יותירו הרבה יותר רושם
ממשלוח קנוי וגדוש בערימות חטיפים.

חג פורים שמח!
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רחובות

משפחת מ .הגיעה אלינו לפני כשנה
במצב עגום עם למעלה מ 200,000-ש"ח חובות כאשר ההפרש בין
הכנסות להוצאות היה בגירעון מצטבר של כ 3,000 -ש"ח בחודש,
דבר אשר גרם להם לצבירת החובות הגדולים.
למשפחת מ 4 .ילדים .האשה עוסקת בחינוך והבעל עובד במגזר הציבורי.
המצב הזוגי בין בני הזוג היה קשה מאוד .כשהגענו לפגישה הראשונה לא
יכלו בני הזוג להסתיר את המתח והכעס שלהם זה לזה .האשה ניהלה
חשבון בנק נפרד והעבירה רק מחצית ממשכורתה אל החשבון המשותף
מידי חודש .חוסר האמון בלט והקשה לקיים תהליך להבראת המשפחה.
בתהליך ארוך ומייגע הצלחנו לגייס את האשה לשיתוף פעולה מלא בו היא
מעבירה את כל משכורתה לכלכלת המשפחה וגם כיסתה חלק מהחובות
בכספים שחסכה .עזרנו להם להפנים מה שכל משפחה אמורה לדעת:
לחיות ממה שיש!
בנוסף הקימו בני הזוג עסק קטן של אפיית עוגות ימי הולדת וסדנאות
לילדים .מדהים היה לראות איך מתגייסים שני בני הזוג ועובדים יחד,
בשיתוף פעולה וגם האמון ביניהם מתחזק.

בני הזוג הצליחו להגדיל את הכנסתם ב  1500ש"ח בחודש! יחד עם
הצטמצמות בהוצאות והקטנת ההחזר החודשי של ההלוואות הפכו
בני הזוג את הקערה על פיה ובמקום גירעון חודשי הם התחילו לחסוך!
בתקציב מאוזן שבנינו איתם הם התחילו חיים חדשים של שיתוף
פעולה ,יחד ,ורווחה לשנים רבות בע"ה.

לעבור את הפסח בשמחה ובאיזון תקציבי
גדליה גובר
פסח כבר באופק וכפי שדרשו חז"ל" :שלושים יום לפני החג דורשים בעניין
החג" .ולכן להלן כמה הצעות כלכליות לקראת חג החירות הבא עלינו לטובה.
העיקרון הבסיסי והחשוב מכל הוא תכנון .חשיבה מושכלת על כל צעד תביא
אותנו לצד השני של פסח ברווחה וברוגע בע"ה.
מבצעים –
אין להתפתות לשום מבצע .לקנות רק מה
שברשימה שהכנתם .לא לקנות מוצר בהנחה
רק בגלל ההנחה ,אם אינו מופיע ברשימה שלכם,
סימן שאינכם זקוקים לו.
ישנם מבצעים רבים מסוג קנה מוצר זה וקבל
אחר בהנחה /במתנה .בדקו היטב! לעיתים ניתן לקנות את המוצר שאתם
צריכים בנפרד במחיר נמוך יותר...
השוואת מחירים –
הפעילו את המחשבון שבטלפון הסלולארי והשוו בין שני מוצרים ומצאו מה
באמת זול .שימו לב לכמויות בכל אריזה ...לא בטוח שהזול משתלם יותר.
ביגוד והנעלה –
כל עקרת בית יודעת מי מהילדים זקוק לסנדלים ומי לעוד מכנסיים .סוף
החורף זה הזמן לעשות את קניות הבגדים לחורף הבא ...את קניות הקיץ
עושים בסוף הקיץ ,בסוף עונה הכי זול.
מתנות –
מי שנכנס לחנות מתנות בערב החג בשתים עשרה
בצהריים לחוץ וממהר ,חזקה עליו שיקנה כל דבר גם אם
הוא יקר ..לכן הקדימו קניותיכם כחודש לפני פסח ולפני
העלאות המחירים .יקיריכם ישמחו יותר על מכתב ברכה
אישי ארוך המצורף למתנה קטנה מאשר מכתב קטן
וסטנדרטי המצורף למתנה גדולה...
טיולים  /בילויים –
מה שחשוב זה ה"ביחד" ,ואת זה ניתן לעשות גם בחיק הטבע .לא חייבים
ללכת לאטרקציות שעולות יותר ,שמחכים בהן בתור שעות והן נותנות פיתרון
מלאכותי לזמן קצר ,בעונה זו יש פריחה ומים רבים זורמים בנחלים ...זה בחינם!
אוכל בשבוע שלפני פסח –
במקום לקנות מגשי פיצות לילדים (כי אמא עסוקה בניקיונות) ,מוטב להכין
מראש להקפיא בפריזר תבשילים ,ולפני הארוחה רק להוציא ולחמם.
אוכל לפסח –
בפסח יש אוכל מיוחד ויקר יותר מהרגיל .קנו מעט לפני פסח ,ואם חסר
השלימו אחר כך .אין צורך לקנות מראש בשביל כל החג
שמא יגיעו אורחים ...אם הם יגיעו ,קנו.

חג פסח כשר ושמח

