
  

 .להפוך את הנתונים הכלכליים והפיננסיים שלהם לתכנית פעולהקורס פרקטי המציע למשתתפיו 
 .  כלכלית נכונהוהתנהלות הבית בצורה חכמה לניהול משק הכלים כל 

 :של כולנובעיה לפתרון פשוט  –הקורס מטרת 
מאידך המערכות , מחד הם מוקפים במידע שיכול לסייע להם מאוד בהתנהלות הכלכלית, הבית מצויים כיום בבעיה משמעותיתמשקי 

מה שלאורך זמן הופך לבעיה אמתית  , שינויים בהרגלי הצריכה והיעדר כלים לניהול נכון גורמים להם להיות בחוב מתמיד, הפיננסיות
 .הפוגעת ביכולת הכלכלית של משק הבית בטווח ארוך

 
 :הפתרון המוצע

הפסד החודשי  /לזהות את הרווח, למשקי הבית למפות את ההתנהלות הכלכליתמציעה  האפטזיו  BDOמבית  לפיננסים האקדמיה 
כל זאת לצד למידת מושגים בסיסיים בעולם הכלכלית  . להפריד את ההוצאות השונות ולמפות את פוטנציאל החיסכון, הקבוע והמשתנה

לתכנן את תקציבו הכלכלי ברמה חודשית ולנהל את התחייבויותיו ונכסיו באופן  , והפיננסי אשר יסייעו לכל משק בית להתנהל טוב יותר
 .קורסים או הרצאות משולבות, או על ידי הדרכה של משקי הבית בסדנאות/י ייעוץ פרטני ו"זאת ע, יעיל

 :היקף הקורס
 .שעות אקדמיות 40כ "סה, מפגשים חד שבועיים 10 
 

 ?מה כולל הקורס
 מפגשים ממוקדי מטרהעשרה. 
אקסל עבודה מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. 
המספק שירותי ייעוץ בכל הקשור לכלכלת המשפחה וניהול משק הבית" קו חם"גישה ל. 
 תעודת סיום סדנה של האקדמיה לפיננסים מבית פירמת רואי חשבון בין לאומיתBDO -  האפטזיו. 

 .לקבלת החלטות על בסיס נתוניםמומחה ,  DDDל ובעלים "מנכ, קינן דידיח "רו: הקורסמנהל 

 :  לפרטים נוספים והרשמה 
 michalst@bdo.co.ilאו במייל   077-8983397-( רב קווי)האקדמיה לפיננסים טלפון  – BDOב ניתן להירשם 

 .האפטזיו  BDOבית , 48מנחם בגין ' רח, תל אביב –הלימודים מתקיימים באקדמיה לפיננסים 

 הצעדים לניהול נכון של משק הבית שלךעשרת   



 כלכלת המשפחה בעידן השפע והצריכה
 מרכזיות בעידן הצריכהמגמות. 
המוצר ומה שביניהם, המותג. 
איך הכול התחיל -הכסף? 
השפעת עידן הצריכה על הזוגיות. 
ניהול הצריכה במשק הבית. 

 מבוא לכלכלת המשפחה
המשק הישראלי ומצב משקי הבית.  

 הסבר והדגמה הלכה למעשה -ביתמשימת. 
 

 הביתתמונת המצב הכלכלית של משק 
 בין כלכלת המשפחה ודוחות כספייםמה 
המאזן של משק הבית. 
תכנית פעולה -הרחבת הנכסים וצמצום התחייבויות. 
תרגיל כיתה -סריקת הנכסים וההתחייבויות של משק הבית. 
פירוט ותכנית פעולה -הכנת מאזן משק הבית -משימת בית. 

 
 

 רווח והפסד לא רק בעסקים
הפסד משק הבית/ הרווח. 
מיפוי ההכנסות של משק הבית. 
מיפוי הוצאות של משק הבית. 
עקרונות תכנית פעולה מעשית ליצירת מבנה הוצאות חדש ויעיל יותר. 

  
 הלכה למעשה -רווח והפסד

תרגיל כיתה -הכנת דוח רווח והפסד של משק הבית. 
שאינן ניתנות לשינוי, ניתנות לשינוי: מתודולוגיית ניהול ההוצאות. 
עקרונות תכנית פעולה מעשית ליצירת מבנה הוצאות חדש ויעיל יותר. 
לבקרה חודשית מצטברת, דוח רווח והפסד משק הבית -התוצר. 
התווית תכנית הפעולה למחצית הקרובה. 
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 חיסכון וביטוח במשק הבית

 .עקרונות עולם הביטוח•
 .ביטוח פנסיוני בישראל•
 ?על מה אנחנו משלמים -סוגי הביטוחים•
 .תפיסת החיסכון כחלק אינטגרלי מניהול כלכלת המשפחה•
 .קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, קופות גמל•
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 יוצאים לדרך חדשה -תכנית פעולה
 תקציב: פעולהתכנית. 
למה צריך לנהל משק בית. ניהול משק הבית: תכנית פעולה? 
יישום כישורי ניתוח הנתונים במשק הבית כאילו היה עסק קטן לכל דבר ועניין. 
הקמת תכנית בקרה ומעקב לאורך זמן? איך מתמידים. 
מטרה משותפת -שיפור מתמיד בביצועים הכלכליים. 
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 השפה הכלכלית והפיננסית בשירות משק הבית
 היבטים פסיכולוגיים -והתמודדות עם בני משפחהקשיים. 
מיצוי פוטנציאל משק הבית. 
כיצד מעדכנים אותה, התנהלות מול חריגות מהתוכנית? 
השפה הכלכלית והפיננסית בשירות משק הבית. 

7 

8 

 היערכות לאירועים כלכליים משמעותיים
 כלכליים מזדמניםאירועים. 
אירועים כלכליים חזויים. 
אירועים כלכליים יזומים. 
היערכות כלכלית לאירועים מיוחדים צפויים בשנה הקרובה   -משימת בית

 .והטמעת התוצרים בתכנית הפעולה הכללית במשק הבית
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 הפיכת העקרונות לשגרה כלכלית -תכנית מעקב ובקרה
 האחרון תתבצע עבודה פרטנית עם כל משתתף לגבי תכנית במפגש 
במסגרת זו יועלו  , שלו בהתאם למערך הבקרה שבנה במסגרת הקורסהפעולה 

להפיכת העקרונות לשגרה  , החריגים ותתבצע שיחה אישית לטובת היערכות לבאות
 .הכלכלית
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 .האפטזיו  BDOבית , 48מנחם בגין ' רח, תל אביב –הלימודים מתקיימים באקדמיה לפיננסים 

 הצעדים לניהול נכון של משק הבית שלךעשרת   


