
בואי לרכוש כלים לניהול התקציב המשפחתי 
 

 רכישת ידע שיאפשר לך לשלוט בעתידך הכלכלי
 קבלת כלים לחיים לצד יוקר המחייה

חסכון  לאירועים חשובים בחיים

 
6 מפגשים, משך כל מפגש כשעתיים עם הפסקה, אחת לשבוע בשעות הערב במרכז הצעירים.

לתיאום ראיוןהמפגשים מתחילים לאחר פסח. ההשתתפות מותנית בריאיון אישי. מספר המקומות מוגבל!

מפגש ראשון - התנהגות צרכנית
"נקודת הבחירה" 

 "לחשוב על המחר" 
בניית תקציב אישי / משפחתי

מפגש שני - זכויותינו כעובדות  

רכיבי השכר 
ניכויים 

נתונים נוספים (ימי עבוד ושעות עבודה, שכר לביטוח לאומי,
שכר מבוטח, אחוז מס שולי, הפרשות מעביד וכו')

 נתונים מצטברים (תשלומים, חופשה ומחלה).
שכר נטו (ניכויי חובה, ניכויי רשות, החזרי הלוואות וכו').  

למה לשים לב בדיוני שכר עם המעסיק?

איך לקרוא את תלוש השכר שלי: 

מפגש שלישי - כלכלת מאקרו והאזרח הקטן 
מושגי יסוד והשפעתם על חיי היום יום שלנו – אינפלציה, מדד

המחירים לצרכן, בנק ישראל, ריבית פריים, תקציב המדינה,
מדיניות פיסקאלית ומדיניות מוניטרית.

 

מפגש רביעי - בנקאות, אשראי וחסכון
מושגי יסוד – אשראי, מסגרת, עמלות, ריבית, תעודת זהות בנקאית. 

ניהול מו"מ מול הבנק – החשיבות, האלטרנטיבות 
סכום והתנהלות נכונה (שליטה במידע, מעקב, סגירת מינוסים וניהול

מושכל).
אפיקי השקעה – פנסיה, פנסיה 190, קרנות השתלמות, תיקים מנוהלים,

תיקים מיועצים, קרנות, ניהול עצמי.
מושגי יסוד – מניות, אג"ח, ניהול תיקים, יעוץ, קרנות הון סיכון.

השפעת מאקרו על ההשקעות – ריבית, רווחיות, אינפלציה וכו'.

מפגש חמישי - פנסיה
סוגי פנסיות - פנסיית זקנה, פנסיית שארים, פנסיית נכות 

(אובדן כושר עבודה).
לחשוב על המחר – התאמת הפנסיה העתידית לצרכים ולרמת

החיים המצופה (דגש - רכיבי שכר מוכרים לפנסיה).
סוגי קרנות פנסיה וההבדלים ביניהן – תקציבית, ותיקה,

ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה רגילות.
הדו"ח ופישרו – קריאת דו"ח רבעוני / שנתי מקרן הפנסיה,

מה רואים ולמה לשים לב. 
מפגש שישי - הלכה למעשה  
סדנה לבנית תקציב באמצעות שימוש בידע שנרכש לאורך 

המפגשים.
היוודעות ל-riseup כאמצעי להתנהלות כלכלית מחושבת.

סיכום ומשוב .
 
 

קורס פרונטלי
בן 6 מפגשים 

בעלות כוללת של  
100 ש"ח

https://calendly.com/calcalit/interview

