
מכללת עמל הישגים 
רשת מכללות ארצית מקבוצת עמל
מיסודה של ההסתדרות החדשה 

עמל הישגים פיננסים ומינהל

ממינוס לפלוס
קורס לניהול תקציב משפחתי

תנו לנו 16 שעות ונגלה לכם את כל הכלים והסודות לתכנון וניהול אפקטיבי של כלכלת המשפחה שלכם. 

נפתח עם הבטחה:
רשת האינטרנט מלאה בטפסים וכלים לניהול כלכלת המשפחה, כולל באתר של רותי שרון, ולכאורה כל 

אחד יכול לנהל את כלכלת המשפחה שלו בכוחות עצמו. אז למה זה לא קורה? 
ההבטחה שלנו היא לתת לכם את המפתח להתנהלות כלכלית יעילה ונכונה ושליטה בכסף שלכם.

הכלים שנציג לכם במהלך הסדנה ואלו שנתרגל את השימוש בהם יאפשרו לכם להתחיל לשלוט בכסף 
שלכם. תקבלו ארגז כלים מעשי לבניית תכנית הבראה כלכלית אישית, מודל ושיטה לניהול כלכלת 

המשפחה ותקציב משפחתי מאוזן. נציג דרכים שונות להתמודדות עם פיתויי חברת השפע ונלמד מה 
חייבים לדעת על הלוואות וחסכונות, כרטיסי אשראי ומשכנתאות, וכמובן טיפים ועצות לחיסכון.

 היתרון של התהליך בסדנה לעומת ייעוץ פרטני הוא הלמידה המשותפת בקבוצה. 
לקבוצה יש כוח אדיר ביצירת מוטיבציה לשינוי וקבלת החלטה לקחת את המושכות לידיים וליצור שינוי 

בניהול הכלכלי. 

מה ילמדו המשתתפים בסדנה: 
ארגז כלים מעשי לבניית תכנית הבראה כלכלית אישית 

מודל ושיטה לניהול כלכלת המשפחה ותקציב משפחתי מאוזן 
דרכים להתמודדות עם פיתויי חברת השפע 

דברים שחייבים לדעת על הלוואות וחסכונות, כרטיסי אשראי ומשכנתאות 
טיפים ושלל עצות לחיסכון 

קלסר עם ערכת ניהול תקציב משפחתי, מאמרים בנושא צרכנות נבונה, וטיפים רבים 

המרצה: 
רותי שרון, מומחית לכלכלת המשפחה, מרצה ומנחת סדנאות לקהל הרחב ובמגזר העסקי, יועצת ומלווה 

 משפחות המחפשות מענה לדילמות כלכליות ומשפחות המצויות בתהליכי התייעלות כלכלית. 
אתר האינטרנט של רותי שרון, מדורג כאחד האתרים הפופולאריים בתחומו בישראל. רותי פרסמה 

עשרות מאמרים והיא מתראיינת תדירות על ידי אמצעי התקשורת. חברת הועד המנהל של איגוד היועצים 
 והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל, בעלת תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ותואר שני במנהל עסקים.

www.ruthsharon.co.il

משך הסדנה:
4 מפגשים, בני ארבע שעות אקדמאיות שבועיות כל מפגש )16 שעות אקדמאיות(.

הסדנה תתקיים בימי ב’ בין השעות 21:00-18:00 החל מתאריך 28.5.12

 עלות הסדנה: 
1,100 שקלים )ניתן לחלק את הסכום לתשלומים(.

מיקום הסדנה:
תל אביב, נאות אפקה רחוב קהילת קיוב 17

טלפון לבירורים ולהרשמה: דנה זיידל - 03-6452932


