
  

 .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
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 ?מה כולל הקורס
 ממוקדי מטרהחמישה מפגשים. 
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 
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 הצעדים לניהול נכון של משק הבית שלךעשרת   



 הצעדים לניהול נכון של משק הבית שלךעשרת   

 עם משתתפי הקבוצההיכרות. 
 הישראלי  ומצב משקי הביתהמשק 
 מבנה המשק ומצב משקי הבית, מגמות. 
 ניהול החוב בקרב משקי הבית –הישראלי המשק. 
 שלבים בחיי משק הבית מנקודת המבט הכלכלית –הבית בישראל משק. 
 המידע וניהול החוב במשקי הביתחופש. 
 אנחנו במינוס מדוע  ? 
 של משק הביתהמאזן 
 מאזן משק הבית מהו  ? 
 כיצד הבנתו משרתת אותנו ? חשיבותו של הבנת המאזן מהי? 
 בבעלותו של משק הבית הנכסים. 
 של משק הבית ההתחייבויות. 
 תכנית פעולה –הנכסים וצמצום ההתחייבויות הרחבת. 
 הנכסים וההתחייבויות של משק הביתסריקת. 
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 והפסד במשק הביתרווח 
 המעשית של רווח והפסדהמשמעות. 
 משק בית מפסיד, משק בית מרוויח, בית מאוזןמשק. 
 התייחסות להכנסות מסוגים שונים, ההכנסות של משק הביתסריקת. 
 ההוצאה הקבועה של משק הבית –השוטפות ההוצאות. 
 ושירותים פיננסיים אחרים, ביטוחים, הלוואות: משתנות ומנוהלות כגוןהוצאות. 
 והוצאות שוטפות ותקופתיות(  אירועים בלתי מתוכננים)מזדמנות הוצאות. 
 לימודים  , רכישת דירה, הרחבת המשפחה, אירועים: לאירועים כלכליים משמעותיים היערכות

 .וכדומה

 ניהול ההוצאות וניהול ההכנסות בטווח הקצר ובטווח הארוך? עושים עכשיו מה. 
 שאינן ניתנות לשינוי , ניתנות לשינוי: ניהול ההוצאות מתודולוגיית. 
 פעולה מעשית ליצירת מבנה הוצאות חדש ויעיל יותרתכנית. 
 הצעד הראשון  תרגול 
 הכנת דוח רווח והפסד של משק הבית. 
תרחישים להתייעלות דווח והפסד משק הביתכנת ה. 

 

 1מפגש מספר 

למפגש השני נדרשים המשתתפים להגיע עם חומרים שונים כגון דפי יתרות  
דווחים שונים המתקבלים מחברות קופות  , פירוט כרטיסי האשראי, מהבנק

וכן  . אפיקי חיסכון שונים וכדומה, קרנות ההשתלמות, ביטוחי המנהלים, הגמל
 .מגיעים עם נייר עבודה ראשוני של רווח והפסד משק הבית

 
 הקמת המאזן ורווח והפסד משק הבית – 1חלק 

 הפסד משק הבית /בתוצאות רווחדיון 
 הפסד משק הבית על בסיס השיטות שנלמדו במפגש  /רווחהתייעלות

 .הראשון
 והתאמת רווח והפסד משק הבית על בסיס המפגש הראשוןתרגול 

 

 מעקב ובקרה אחר כלכלת משק הבית, תקציב: תכנית פעולה - 2חלק. 
 למה צריך לנהל את משק הבית  -משק הבית  ניהול? 
 כישורי ניתוח הנתונים במשק הבית כאילו היה עסק קטן לכל דבר וענייןיישום. 
 תכנית פעולההקמת 
 חודשי לבני הבית בטווח הקצר ובטווחה ארוךתקציב. 
 החודשי של משק הביתהדיווח. 
 קרנות פנסיה ונכסים פיננסים  , קרנות השתלנות, פעולה לשימוש נבון בביטוחיםתכנית

 .אחרים
 תכנית בקרה ומעקב לאורך זמןהקמת. 
עם חריגים ותקלות במהלך הדרך התמודדות. 
 לאירועים מיוחדים ובלתי מתוכנניםהיערכות. 
 השקעה והרחבת היקף הנכסים, חיסכון. 
 פעולה לצמצום ההתחייבויותתכנית. 
 בקרב המשתתפים בגין חריגים שצפים במסגרת הקמת תכנית הפעולהדיון. 

 

 2מפגש מספר 
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 קינן דידיח "רו



 הצעדים לניהול נכון של משק הבית שלךעשרת   

 .למפגש השלישי מגיעים תכנית הפעולה המעשית בטווח הארוך ובטווח הקצר
 
 באשר לתכנית הפעולהדיון 
 והתמודדות עם בני המשפחהקשיים. 
 השינוי במשק הביתניהול. 
 מסקנות שעלו במסגרת התהליך. 
 פוטנציאל משק הביתמיצוי. 
 כיצד מעדכנים אותה , מתנהלים מול חריגות מהתכניתכיצד? 
 דיווח כשגרה, בקרה, תכנון –משק הבית ניהול. 
 הכלכלית והפיננסית בשירות משק הביתהשפה. 
 הבנק ורמת המעורבות שלנו בניהולו, הבנקחשבון. 
שערי מטבע ואינדיקטורים כלכליים , הצמדה, מדד המחירים לצרכן, ריבית לסוגיה, כרטיסי אשראי, עמלות הבנקים, חשבון הבנק)מושגים מרכזיים  –של הבנק " שפה"ה

 (משפיעים
 שיחת משק הבית עם הבנקעקרונות. 
 השפה הכלכלית בשרות משק הביתתרגול. 
 קרנות פנסיה , קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכונות, הלוואות –השפה הפיננסית בשירות משק הבית תרגול. 
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 3מפגש מספר 

 החיסכוןחשיבות 
 חסכונות והשקעות לטווחי זמן שוניםניהול. 
 מהי פנסיה, לטווח ארוךחיסכון? 
 החיסכון הפנסיוני ומוצרי השקעה משלימים ואלטרנטיבייםמכשירי 
 בטוח שצריך ביטוח, סיכונים משפחתיניהול? 
 הביטוחהחיסכון ופירמידת פירמידת 

 5מפגש מספר 

 המלאהלמפגש הרביעי מגיעים עם תכנית העבודה 
 
 והפיננסיתותרגול השפה הכלכלית סימולציה 
 שיחה מול סוכן הביטוחסימולציית. 
 שיחה מול הבנקאיסימולציית. 
 הצריכה במשק הביתניהול 
 הצריכה ביחס למצב משק הבית בישראל ובעולםהיקף 
 חופש המידע והתנהגות הצריכה של משקי הבית, בין עידן החובהקשר. 
 ומיהו הקונה? הצרכן מיהו? 
 קבלת החלטות בתחום הצריכהתהליך. 
 צעדים מעשיים לשינויים בהתנהגות הצריכה –צרכנות נבונה . הצריכה תחומי. 
 כיצד משפיע על המאזן ורווח והפסד שלנו ? מה ההבדל –צריכה מוצרים וצריכת שירותים? 
רכישה על בסיס חוב ולא על בסיס חיסכון. 
 יתרונות וחסרונות –צרכנות ברשת. 
 צרכנות בחנות ועין ברשת– ROPO (Research Online Purchase Offline). 
 שטף המידע והתנהגות הצריכה– OFI  (Over Flow of Information ) 
 מה עושים מחר בבוקר על מנת לשנות את הרגלי הצריכה? 
  דיון פתוח 
הממצאים והמסקנות העולים מניתוח הפעילות ותכנית העבודה של משק הבית. 
ליווי משקי הבית בטווח הקצר ובטווח הארוך, יישום תכנית הפעולה ועקרונות בשביל הכסף. 

 קינן דידיח "רו 4מפגש מספר 

 מר מיקי קבליס

 קינן דידיח "רו


