
עובד שנמצא במינוס כרוני, 
חובות מעיקים, ללא שליטה 

 בהתנהלות הכלכלית

עובד עצבני, לחוץ, הראש טרוד 
 בבעיות הכלכליות, 

תפוקתו נמוכה מהפוטנציאל, 
והשפעתו על הסביבה שלילית

עובד שמנהל תקציב 
משפחתי מאוזן, בשליטה 

כלכלית ועם חיסכון חודשי 

עובד פנוי לתפקידו בארגון, 
תרומתו לעבודה מירבית, 

 ותרומתו לסביבת 
העבודה חיובית

בחוסן למשפחה אנו בעלי ניסיון בקיום 
הרצאות וסדנאות, לרבות בארגונים גדולים. 
החומר הנלמד מבוסס, בין השאר, על ייעוצים 
פרטניים למשפחות במגוון דילמות כלכליות.

 הרצאות וסדנאות 
בתחום כלכלת המשפחה



מדוע חשובה הפעילות בארגון?
העלאת רמת המחוייבות   • 

של העובד לארגון
גידול בתפוקת העובדים  •

שיפור האווירה במקום העבודה  •

מגוון פעילויות אפשריות
הרצאות חד פעמיות   •

סדנאות המשכיות לכלל העובדים  •
סדנאות ממוקדות – לזוגות צעירים   •

ולעובדים לפני פרישה 
סדנא משותפת עם מאמנת זוגית  •

ייעוץ פרטני למשפחות עובדים  •

תכני הסדנאות וההרצאות
המשפחה כעסק   •

תרבות ניהול פיננסי ותופעת   •
האוברדראפט 

ניתוח המצב הכלכלי של המשפחה   •
בנייה של תקציב משפחתי מאוזן   •

ניהול תקציבי שוטף  •
ניהול משותף במשפחה – דילמות   •

וסדרי עדיפות
חיסכון משפחתי וחיסכון פנסיוני  •

צרכנות נבונה וצרכנות פיננסית חכמה  •
החלטות כלכליות: דיור, ביטוחים  •

ילדים וכסף   •
תכנון פיננסי משפחתי  •

חלון לשוק ההון  •

דגשים
הסדנאות מועברות בעזרת   •

מצגת ממוחשבת
הסדנאות משולבות   • 

בתרגול מעשי
ישולבו דוגמאות   • 

ממשפחות שעברו ייעוץ
התכנים יותאמו לקהל היעד  •

המנחה
אביגדור שורצשטין, כלכלן, MBA, יועץ מוסמך לכלכלת המשפחה. חבר באיגוד 

המאמנים והיועצים לכלכלת המשפחה, חונך של יועצים מתחילים.
 בעל ניסיון רב בייעוץ פרטני למשפחות, ובהעברת סדנאות והרצאות בתחום 

כלכלת המשפחה.

בין לקוחותי
 שירות בתי הסוהר, 

משרד החקלאות, ארגון אלווין 
ישראל, חברת אמדוקס, מתנ"סים 

ועוד.



אביגדור שורצשטיין 
 חוסן למשפחה

טלפון: 052-2284694
vikish@zahav.net.il

homeeconomy.co.il 

תגובות של לקוחות
"התרשמנו מהאופן הנהיר שבו הצגת 

את החומר, גם מעזרי הלימוד בהם 
השתמשת ותרמו רבות להבנת החומר, 
ובעיקר מכישוריך וכישרונותיך לרתק 

ציבור במהלך הסדנא"

"הגעתי לתובנות חשובות, 
וקיבלתי כלים מעשיים 

לשיפור ההתנהלות הכלכלית 
במשפחה"


