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 לכלכלת המשפחה יועצי
 ומאמני
קורס הסמכה ל

 ?רווחימחפש התמחות נוספת בתחו
 עדכני ו

 ? לסייע לצמיחת
�אוהב אנשי
 ורוצה לתרו
 מכישרונותיי

 !ולהרוויח מהמיתו�זו ההזדמנות של� לרכוש מקצוע חדש 

 

 רקע 

, מדינת ישראלשפעת� על משקי הבית בהרפורמות האחרונות וה, השינויי� המאקרו כלכליי� במשק

יצרו מציאות שבה משפחות רבות , כמו ג� החשיפה התקשורתית הרבה לנושא כלכלת המשפחה

 והמודעות בקרב במקביל לכ� הולכת וגוברת ההבנה.  בתחו� כלכלת המשפחההכוונה מבקשות

, המצב המתואר. משלב אספקטי� התנהגותיי� וכלכליי� ג� יחד כי ניהול כלכלת המשפחה , הציבור

להסתייע באנשי מקצוע במטרה לשפר את המערכי� הכלכליי�   רבבות של משקי ביתילמוב

 . מבחינה כלכלית לפרו� את מעגל הבינוניות ולהצליח, וההתנהגותיי�

יוצר חיבור ישיר בי� תחו� האימו� הצור� באנשי מקצוע בעלי ידע כלכלי ויכולת הובלת תהליכי� 

 וש מקצוע ייחודי זהרבי� לרכלתחו� הייעו� הכלכלי ומובילה 

 המכללה ללימודי פיננסי� –" מגמות"המתמחה בכלכלת המשפחה ו" אוצר"י חברת "הקורס פותח ע

 . ושוק ההו�

בעלי , הינ�  מחלוצי העוסקי� בכלכלת משפחה בישראל, "אוצר"חברת בעלי , צחי קלנר ואורי היימ�

 .ניסיו� רב  ונחשבי� כמומחי� בתחומ�

  

 :למי מיועד הקורס 

. הכלכלה והפיננסי�, הטיפול,  האימו�,הניהול, בתחומי הייעו�רלוונטי לבעלי רקע  קורס מיועדה

לחולל " ...אנשי� המעונייני� להיות שותפי� ולהוביל משפחות לצמיחה כלכלית מתו� אמונה בחזו�  

של שינוי בתפיסת הניהול הכלכלי של  משקי הבית במדינת ישראל  ולאפשר לכל אחד ליצור תנאי� 

 ..."יציבות וצמיחה כלכלית, ביטחו�

 

 יכולת קשב ואמפתיה, סבלנות, תקשורת טובה ע� בני אד�, הקורס מיועד לבעלי כושר מנהיגות טבעי

 .משרה חלקית או כקריירה חדשה עתירת סיפוק והגשמה, מתאי� כעיסוק נוס 
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 .לכלכלת המשפחהמאמני� יועצי� ו  והסמכת הכשרת– ת הקורסומטר

להוביל משפחות לצמיחה מיומנויות ה וידעה, טכניקותה, כלי�קנה למשתתפי� את ההקורס י

 .כלכלית

 

 . שעות פרקטיקה80 + ) שעות100( מפגשי� 25 קורס ב� –מתכונת 

תרגילי , הקורס יכלול סימולציות .שי� סדנאיי�ג בשילוב מפת הרצאות פרונטאליו: שעות לימוד100 

 )אופציונאלי (. מבח� הסמכה–  ומבח� מסכ�ניתוחי מיקרי�, כיתה ותרגילי בית

ניתוח . של משפחות הזקוקות לאימו� כלכלי ופיקוח מקצועי העשרה,  ליווי,חניכה :' שעות סטאז80

 case study –אירועי� מעשיי� ויישו� הטכניקות הנלמדות הלכה למעשה 

 


 : נחו בשיתו את הקורס י + מנחי

ר הוועדה "אורי  משמש כיו. מ" בע ייעו� כלכלי"אוצר"ת  חברל של" בעלי� ומנכ�מר אורי היימ� 

 . המקצועית של איגוד היועצי� והמאמני� לכלכלת המשפחה

 . אורי ליווה מאות משפחות לצמיחה כלכלית בשבע שנות עבודתו במקצוע

  במנהל עסקי� M.B.A+ו בחוג לביטוח B.Aאורי בעל 

  כלכלת המשפחהקי� בתחו�מחלוצי העוס,  כלכל� ומרצה בעל ש�–מר צחי קלנר 

 . שמועברת במערכת החינו� אוריינות פיננסית לילדי� ולנוער–"  "מנו"צחי פיתח את תוכנית 

 . עבודתו כיוע� ומאמ� לכלכלת המשפחהמאות משפחות בשנותוהנחה צחי ליווה 

 . מכללה ללימודי שוק ההו�–ל מכללת מגמות " מנכ– )מנדי(' מר נפתלי מנדלובי�

, מ"חי� בתחו� הפיננסיי� ושוק ההו� ומרצה בכיר בתחומו המרצה בי� היתר למשרד רהמטובי המומ

 רבי� מה� . הקי� דור של יועצי השקעות ומנהלי תיקי�נפתלי .חברות היי טק ובנקי�, כ "שב

בנק , בתי השקעות, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, משמשי� בתפקידי� פיננסיי�  בכירי� בבנקי�

 . ירות ער� ומשרד האוצרהרשות לני, ישראל

 

מומחי� מתחו� הבנקאות ושוק , פסיכולוגי� ,י מאמני משפחות"כמו כ� יועברו הרצאות משלימות ע

 .הביטוח והפנסיה � "הנדל, ההו�
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 :תכני

 

 :מבוא 

 ומנהלותת יכרוה, מטרות הקורס •

 שילוב המרכיב הכלכלי וההתנהגותי,  הקונספט המקצועי+מאמ� כלכלי יוע� ו •

 גלגל החיי� הכלכלי של המשפחה ,  הכלכלי בחיי במשפחהיוע�תפקידו של ה •

 מגמות המקצוע בישראל ובעול� •
 

 המשפחה כארגו� כלכלי

 שינויי� מאקרו כלכליי� והשפעת� על כלכלת המשפחה •

 תפישות ופרדיגמות בנושא כס , אמונות •

  כלכלית תכרוניקה של הידרדרו •

 אגדת האוברדראפט •
 

 י
כלכליהכלי
 ארגז ה

 מתודולוגיה •

 ניתוח מסמכי� כלכליי� •

 הכנסות פאסיביות, שכיר, עצמאי–ההכנסות המשפחתיות  •

 בלתי צפויות, משתנות,  הוצאות קבועות–ההוצאה המשפחתית  •

 מאז� משק הבית •

 מאז� נכסי� אל מול התחייבויות •

 תקציב •

  תקציביתשיטות לבקרה •

 תזרי� מזומני� •

 אמצעי תשלו� •
 

 תהלי� האימו� הכלכלי

 ולוגיהמתוד ∗

 מעגל החיי� הכלכלי ∗

 חזו� כלכלי למשפחה ∗

  ואחריות כלכליתמחויבות ∗

 תבניות חשיבה כלכליות ∗

 פריצת דר� כלכלית ∗

 ליווי ובקרה, משימות ∗
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 משפחה וכס$ 

  ילדי� והכס  שביניה�+הורי� ∗

 שיחה משפחתית ∗

 רתימת המשפחה למאמ� הכלכלי ∗

 דמי כיס ∗

 גבולות ∗
 

 תמודדות מענה ודרכי
 לה–דילמות כלכליות נפוצות 

 תוכנית הבראה כלכלית ∗

 גירושי�,  פיטורי�–התמודדות ע� מצבי משבר  ∗

 רכישת דירה אל מול מגורי� בשכירות ∗

  כלכליי��אירועימימו�  ∗

 פרישה ∗
 


 יעדי
 כלכליי
 ובניית תוכנית למימוש

 בניית תוכנית יעדי� כלכלית למשפחה+תוכנית עסקית למשפחה  •

 התכנו� ככלי לחסכו� בהוצאות היו� יו� •
 

  "לנהל שני עסקי
 במקביל"

 בית ועסק ניהול הממשק של  •

 הפרדה בי� שני העסקי� •

 איתור מוקדי� בעייתיי� •

 התנאי� המיוחדי� לעצמאיי� •

 

 אשכולות ידע

 .מימו� ואשראי, סוגי חשבונות, סקירה על מערכת הבנקאות : בנקאות �

 .ת משכנתא טכניקות הוזל, מסלולי משכנתא,  סקירה על שוק המשכנתאות: משכנתאות �

 .גיוס אשראי ממקורות מגווני� ,  אשראי חו� בנקאי:שוק האשראי �

, רפורמות אחרונות והשפעת� על משקי הבית בישראל,  גופי� בשוק ההו�: שוק ההו� �

 מנהיגות .סקירה על מכשירי� פיננסיי� ואפיקי השקעה, ניהול השקעות וייעו� השקעות

 .ננסיות נבונותתקשורת כלכלית וקבלת החלטות פי, פיננסית
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ייעו� , רפורמות אחרונות ?  מה ה� ביטוח ופנסיה:  חסכו� ארו� טווחפנסיה ו, ביטוח �

 .ביטוח בריאות וסיעוד, �תנאי� סוציאליי ,מסלולי ביטוח ופנסיה, סוכ� הביטוח, פנסיוני

מס ,  מס הכנסה+סוגי מיסוי , סקירה על מערכת המס בישראל והשוואתה לעול�:  מיסוי �

 . תיאו� מס, החזר מס. מס חברות , מס רווחי הו�,  ער� מוס

שימוש , כלי� לחישוב, שיטות לחישוב,  יסודות המימו�: מבוא למימו� המשפחה �

 .ריביות , הלוואות–במחשבו� פיננסי 

 .השוואת חלופות , הכרת הפיתויי�,  תרבות הצריכה: צרכנות �

כינוס , פ"הוצל,  ירושות,צוואות:  סוגיות משפטיות נפוצות בכלכלת המשפחה והפרט �

 .חוקי עבודה ושכר , נכסי�

 .זכאויות,  חוקי�:  ביטוח לאומי �

 .כלכלי " מינו " סקירת אפשרויות השקעה ודוגמאות ל: פסיביתעסקי
 והכנסה , �"נדל �

 

 
 )אפשרות לפריסה של שישה תשלומי� ללא ריבית(מ "ח כולל מע" ש9,900 :מחיר הקורס

 
במתח� , ת" קריית אריה פ94דר� א� המושבות , � במכללת מגמות הקורס יתקיי:מיקו
 הקורס

 פארק אזורי�

 


