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 בישראל העבודה עולםמ מדריך לפורשים

 מתחילים שוב מחדש?איך 

 מדריך מקצועי ומעשי

מעבודה פרישההתעסוקה לאחר לניהול תקציב ולניהול   

 

 

 דניאלה הירש

 בכירה ומוסמכת לכלכלת המשפחה ולהכוונה תעסוקתיתיועצת 
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 ? מסלול מחדש כלכלית ותעסוקתיתהמדריך שלי עוזר לך לחשב איך 

 ה לקום בבוקר"סיבה, נתתי את הנשמה עכשיו אין לי שנ 03"עבדתי 

 בן התחתן ורציתי להמשיך לעבוד כדי לעזור לו לקנות בית"ה"דווקא עכשיו ש

 מה פתאום לפרוש אני עוד צעיר בריא ויכול להמשיך לעבוד ולהרוויח", 55אני רק בן "

 

 .העבודה מעולם תסכול לאור לפרישתם תחושתחווים שלא מעט אנשים לייעוץ מגיעים אלי 

רכל שינוי יהפוך  -מרצון או שלא מרצון הפרישה בין אם  אם לא נכיר אותו. ִמֶשבר לַמְשבֵּ

 :ואני שואלת

 ה זה פוגש אותך? פאי

 מה מרגיש שקשה הפן כלכלי והירידה בהכנסה? 

 או אולי עניין התעסוקה? פרנסה? מציאת משמעות? סדר יום המשתנה? 

במקום לפסוע צעד אחד אחורה ולראות , להישאר מאחורי אותה דלת סגורהמדוע אנחנו בוחרים 

 את כל התמונה?

 הוא מאיר גם חלקים נוספים הקשוריםזאת המדריך הזה כולל מענה לפן הכלכלי והתעסוקתי בחי הפורש יחד עם 

 החברתי.הרגשי,  לחלק

 .ורגשית נפשית כלכלית ותתרסקיגרום להתעסוקתי  ישינוש /פחדחששה הוא נושמעכב אות מה, בדרך כלל

, לקחת אחריות ולקבל כלים מעשיים לעצור, לנשום, ללמוד את הנתוניםאתכם פורשים אהובים מזמינה אני 

  ולצאת לדרך חדשה טובה ומתאימה ביותר עבורכם.יים יישומ

 

 .במדריך לכוון אותך להגיע בביטוחה ליעד שלך, מצוין אם די

 .שלך אל פרישה מספקת  WAZE נחוץ לך ליווי או הדרכה אישית, אשמח להיות מורה הדרך או ה ואם 

 

 פנאי והתעסוקההניהול  בשילוב= ניהול התקציב המשפחתי הנוסחה שלי 

 .ויסייע לכם זמן וכסף רבגם לך יחסוך י ויסייע למאות מלקוחותזה המדריך ה
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 ?במתנהכלכלי מי אני? ולמה אני מעניקה מדריך 
 

 , גרה בשוהם.3+, נשואה11שמי דניאלה הירש, אני בת 

 אני יועצת בכירה ומוסמכת לכלכלת המשפחה. 

  מצד שני. הגדלת מקורות הכנסה ומצד אחד  אפקטיביצמצום הוצאות למומחית 

  ובאיגוד יועצי התעסוקה היועצים לכלכלת המשפחה באיגודחברה . 

 בכל רחבי הארץ מרצה ומנחת סדנאות לניהול תקציב ולניהול קריירה בחברות ארגונים ומוסדות. 

  כמנהלת מיון משאבי אנושכמנהלת  ,שנה בתחום משאבי אנוש וכוח אדם 18ניסיון של בעלת ,

  .וגיוס וכמנהלת השמה לבכירים

  בהרצאות וסדנאות לקראת פרישה והן  -העבודהובשנים האחרונות מלווה גם פורשים משוק

 אישיים כלכליים ותעסוקתיים. םבייעוציי

  אני מלווה, מדריכה ויועצת למשפחות בניהול תקציב. 2228מאז שנת 

 קוקה קולה, ה המרכזית למשקאות: חברמשטרת ישראל, המוסד לביטוח לאומי, ה: בין לקוחותיי

 עיריית כפר סבא, שופרסל, דלתא ועוד., טמפו, נלאומיטרה, נביעות, הבנק הבי
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, גם אתכם מוכניםאף פעם לא תתפוס  55או פרישה מוקדמת גיל  71/72העבודה על רקע גיל  פרישה מעולם

ם בסדנת פרישה וגם אם נערכתם לקראתה, הרי שהתהליך הפרישה יפגיש אתכם עם לא מעט אם השתתפת

 שאלות, בחירות ודילמות שונות.

לאוויר  מזכיר לי הורות. קראנו ספרים, שמענו סיפורים עשינו כל הכנה אפשרית ואז שהרך הנולד יוצא זה

אתה לא ממש יודע מה לעשות איתו ואיך באמת להתמודד עם האתגרים החדשים שהורות מביאה  העולם

י אני עייף ואין איתה. כך גם הכנה מוקדמת לפרישה בין אם ברצון )כי נמאס לי שאומרים לי מה לעשות, וד

( תיקים והיקריםומתוכה את הו ולהוציא לי כוח לקום בבוקר( ובין שלא ברצון )רצון להצעיר את הארגון

 הרוח. ספינה בים שמצבה משתנה בהתאם לכיוון. כמו הפתעות הנתמיד תהיי
 

 התחושה במהלך הסדנה לא הייתה בהלימה למה שהם חשו ביום שאחריי.העברתי סדנאות לפורשים. 

 "אני רוצה לעשות כלום, ושום דבר", "רק לנוח ושיעזבו אותי בשקט",  במהלך הסדנה שמעתי:

  אישיים למדתי כי התחושה משתנה מהר מאוד. יםלאחר מועד הפרידה ותוך כדי ייעוצי אולם

וגם מחשבות ודאגות כלכליות מתחילות  מצב שאתה קם בבוקר בלי שעון ולא ממש יודע מה לעשות עכשיו?

 שקט.ולכן נולד המדריך הזה. שיעשה קצת סדר  וץ ולהציק.לרב
 

הוא נכנס לחיינו יוצא מאתנו, ולכן עלינו ללמוד לנהל אותו  שכסף הוא אנרגיה.בכל הרצאה  אני נוהגת לומר

הוא עובר ולא חוזר ולכן חשוב לא רק לנהל אותו אלה גם לבחור לעשות בו  -ולא להתגלגל. לעומת זאת הזמן

 משהו משמעותי ובעל ערך.

 ריך אחר.דעלינו לנהל גם את הפיזיולוגיה שלנו ואת מערכות היחסים שלנו אולם זה נושא למ

 מים. תזונה, תנועה, שינה, שתייתפיזיולוגיה הכוונה לבריאות שלנו: 

מנהלת מערכת יחסים ( 11מאז שיצאה לפנסיה )היום בת הקשר עם המשפחה. אמא שלי  -מערכות יחסים

 היא יודעת מה עובר עליו, איך הוא מרגיש, מי החברים שלו וכו'.. בנפרד עם כל נכד שלה

 לסיכום עלינו לנהל את הזמן, הכסף, האנרגיות שלנו, הפיזיולוגיה 

 שלי החזון
 

בעבודה כערך. עבודה ולא עבדות. אני מאמינה שאין בעיה להתחייב לעבודה כל עוד בחרת אני מאמינה 

בתעסוקה מדויקת לך. ועכשיו לאחר פרישה אתה בוחר לעשות אותה בזמן שלך, בקצב שלך, בסביבה 

הכי חשוב שתמשיך להרגיש סיפוק,  רק עם מי שמתאים  ונעים לך ובמקום שאתה בוחר. המתאימה לך,

 שמחה והגשמה עצמית.

להשאיר חותם. ללמד ו להשפיע ,להוביל, לשנות החזון שלי הוא: ,את הדרך לך הראותאני כאן בשביל ל

 :משהו שבשום פקולטה באוניברסיטה לא מלמדים

 שלך היום להגדיר מחדש יעדים ומטרות איך לנהל את תקציב המשפחה

וגם לסייע לך לנהל נכון את הפנאי שיכול להיות עבודה בשכר, התנדבות, תחביב חדש או ישן ומינופו 

 לעסק מכניס ומרוויח. 

 אם לא עכשיו אז מתי?!?
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  המטרה שלי

 להחזיר את השמחה ואת השקט לחייך מבחינה כלכלית ותעסוקתית
 

 

 

 

 

 

שהאושר נמצא אני מאמינה 

בתוכנו. האושר הוא כאן 

 .ועכשיו

אם רק נעשה את הדבר הנכון 

 נוכל ליצור אותו ולהתחבר

ולמרבה  אליו ממש עכשיו.

כשמצליחים לעצור, הפלא, 

להתבונן, לדייק אפשר להגיע 

 למקומות מופלאים.

 

 

 

 בהצלחה!. כלים מעשיים יישומים שתקבלו כאןב מזמינה אתכם להשתמש
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 חישוב מסלול מחדשל הכלכליים והתעסוקתיים הצעדים

 

 הצעדים הכלכליים
 אחוז בהכנסות? 03-43איך מסתדרים עם ירידה של 

 

, גם אם הערכתם אחרת. ולכן חשוב לחשב יציאה מעולם העבודה כוללת בהכרח ירידה ברמת ההכנסה

 איזון בשוטף. מסלול כלכלי וליצור

 

 . ראייה שנתיתמתוך חודש אחד מהלך החיים ב ותעל מהי בודקמאזן 

 מה יש לנו? מה אנחנו רוצים עכשיו? ומה עושים מכאן. ?מה השתנהתפקיד המאזן הוא לגלות 

פנסיה, קצבאות ביטוח לאומי, הכנסה משכר דירה, עבודה, קופות גמל, ביטוח  :שימו לב להכנסות היום

 לים, תוכניות חסכון, ניירות ערך.מנה

 :ממליצה להיכנס לאתרים של משרד האוצר ולקבל נתונים  

 ."הר הביטוח" "הר הכסף", "המסלקה הפנסיונית",

 

 .הבית הכלכלית של ניירתהאת ארגן צריך ל להכיר את הנתונים כדי

 ? ניירת הכלכלית שלנוב איזה חיסכון מסתתר

 . בטעותלחברות  ,הלקוחות ,רד שקל בשנה עוברים מהכיסים שלנומיליא

 :לא יודעים-לא פותחים מכתבים כש איך זה קורה?

 שחברת ביטוח הבריאות גובה עוד כמה שקלים כי קבעה שאנחנו מעשנים 

 ועוד שירות העל אותו  אינטרנט בבית לשני ספקים שוניםשירותי האנחנו משלמים כבר שנים על ש. 

 

 . חודש אחדל פני על ההוצאות וההכנסות של משפחה לשל כ הינו חישובמאזן 

חודשים  שלושהחשבונות חשמל )החשבון הוא דו חודשי ולכן נחלק לשניים( נחבר  שלושהניקח  :גמאלדו

 כל אחד נחזור על הפעולות הללו עבור .בחודש אחד כך נלמד מה ההוצאה הממוצעת על חשמל .ונחלק בשלוש

 וכך נדע כמה עולים לנו החיים בחודש אחד בלבד מהחשבונות שלנו.

 

 מאזן: בהירות לגבי המצב הכלכלי המצוי 1צעד 

https://www.swiftness.co.il/
https://itur.mof.gov.il/#/main/landing
https://itur.mof.gov.il/#/main/landing
https://harb.cma.gov.il/
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 .ביתי תקציב משפחתי תכנןנ -פעם בשנה לכל השנה

 הנתונה.  מסגרתונלמד לאתר את החופש שב, , לפי סדר עדיפויותההוצאות שלנוסעיפי כל ל בתקציב נתייחס

ים שתמיד מהעבודה יש לנו אפשרות להגשים יעד. כעת לאחר פרישה שלהמשפחה צרכים ורצונות לכל מ
את כל אחד מהיעדים יש לתקצב  -משהו וכוללמוד חלמנו: חופשת סקי, טיול מחוף לחוף, שביל ישראל, 

 ולבדוק איך ומתי אפשר לצאת לדרך.

 הבילויים, הבריאות, האוכל בחוץ והעזרה לילדים שעזבו את הבית יגדל. השוטף עבור כעת תקציב

  

 

 

 

 ?ו לעצמנוהצבננו עומדים במטרות וביעדים שהאם א :התקציב עלינו לבדוקמאזן וקביעת חישוב הלאחר 

 -שבועות בחודש  1ל . אם ניקח את התקציב החודשי שלנו ונחלק אותו "בקרה על תקציב":זאת באמצעות

 לדוגמא:. שלנו לאותו סעיף השבועי התקציב ונוכל לדעת מה

בנינו תקציב החליטה המשפחה כשבחודש.  ₪ 3,222 הוצאות על מזון הןה גיליתי כישפחה במאזן שבצעה מ

 .₪ 2,222 הורידה אותו למזון והלצמצם בהוצאות 

 הועברושחסכה המשפחה על מזון השקלים  ₪ 1,333

  לסיוע לבת לתשלום השכירות שלה.

 בחודש  ₪ 2,222 תקציב של עם איך מתנהלים

 . שבועות 1 ל ₪ 2,222מחלקים את  מזון? ל המוקדשים

וכך בלבד.  ₪ 522המשפחה קנתה בכל שבוע מזון ב 

 עמדה בתקציב שקבעה לעצמה. 

מי אמר שחייבים להחזיר את הילדים הביתה עם 

בקרה על תקציב אם כן,  קופסאות של אוכל?

לקנות שפע של מזון  הם גילו שהצליחו. במציאות שנקבע מראשמשמעותה חלוקת התקציב ושימוש בחלק 

 .נסו בעצמכםבשבוע.  ₪ 522גם בפחות מ 

  

 כלי ליצירת המצב הכלכלי הרצוי-תקציב 2צעד 

 

 בקרה על תקציב 0צעד 
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 ויעיל הרי שעכשיו עלינו לבדוק האם אנחנו מוגנים מפני ןאוזאחרי שבנינו תקציב משפחתי מ
 קטסטרופות הכוונה 

 .וסיעודלביטוחי בריאות 
 האם יש לנו ביטוח סיעוד?  ומה נקבל אם חלילה נצטרך? למי?   ה אנחנו משלמים?כמ

 שלנו. האם נוכל להמשיך לחיות באותה רמת חיים ולא להוות נטל על הילדים
 ותקבעו להם תקציב. הכינו טבלת יעדים, כתבו את כל החלומות והדברים שאתם רוצים

 שני של הבת ועוד., סיוע לתואר אחד הילדיםלדוגמא חתונה של 
 

  

 תכנון יעדים לטווח הקצר והארוך 0צעד 
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 הצעדים התעסוקתיים

 

 

 

 

 

 

 

לכן הם לימד אותי שאנשים נוטים להיבהל  בשלב היציאה לפנסיה מהזמן הרב שמתפנה להם והניסיון 

וההמלצה שלי היא לקחת  או מתאימים להם  סוקים שלא תמיד מקדמים אותםיממהרים למלא אותו בע

  פסק זמן.

שבו  פרק זמן של בין חצי שנה לשנה וחצי הוא לאחר פרישה משוק העבודה עליו אני מדברת "פסק הזמן"

מכל מגוון האפשרויות לפני  "לטעום"הזדמנות להכיר וזו ו לנוח באמת מעשייה שיש בה התחייבות.רצוי 

 שבוחרים.

העיסוקים שלנו, שאנחנו במנוחה מכל )משפחה, ילדים, חברים(  את הסביבהבפרק זמן זה חשוב מאוד לעדכן 

 כו'. ..."?מה עכשיו? מה אתם עושיםו"נו? : אחרת יתחילו שאלות של

  .לסביבה בות והתחייבותבזמן הזה נבחר לעשות רק מה שטוב לנו באותו הרגע ללא מחוי

העבודה ללמוד קוסמטיקה ואולי בעתיד לפתוח מכון ליופי, אז בשלב זה רצוי אם חשבנו לאחר פרישה משוק 

 להשתתף בסדנת טעימה של כמה ימים ולא להתחייב ללימודים של שנתיים.

 

יש שמספרים כי לאחר חודש הם מיצו את החופש הזה ויש שממשיכים אותו לנצח ללא עשייה של פעילות 

יש משמעות רבה בעיני. אם נמהר לחזור לעשייה ההגדרה של זמן מנוחה. תיחום והפרדה. עצם  משמעותית.

)אני בעד התנדבות  כמו להתנדב במקום העבודה שלנו ללא מנוחה הרי שלא באמת יצאנו מאזור הנוחות.

 אבל רק לאחר מנוחה ובירורים פנימיים של מה נכון וטוב לי(

  .עצמנו בעשייה שהיא לא בהכרח משמעותית וטובהואם נמשוך את הזמן המוגדר לנצח נמצא 

 

 ?יםיותר ולהרגיש משמעותי לתרוםמצליחים איפה  מה מדויק לי?איך מוצאים 

 משיקולים זרים:שרבים בוחרים מקצוע  ,שנה בעולם התעסוקה למדתי 18מניסיון של 

 .ועוד נוכל להרוויח יותרשהורים, כי שם חשבנו הכי לשם כיוונו 

 .אילוץ מתוך עבודהעל מקום ה מתפשריםו רבים מוותרים על החלומות שלהם

 זו הזדמנות לבחון מה מכל החלומות ניתן עדין להגשים כמו לרקוד, לנגן וכדומה.והיום 

 אריק איינשטיין

 חשיבות של המנוחה -לדאוג ולאלקחת פסק זמן מנוחה  1צעד 
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  ?מי אני ה של עמיקאני מאמינה שבדיקה מ

  ?שלי והחוזקות  היכולות ןמה

  י?רציתומה המציאות בשוק העבודה בתחום ש

  הקיימות. לתת לכם תמונה רחבה ומדויקת לגבי מגוון האפשרויותתוכל 

 

, כי עבודה זה לא החלק התעסוקתי בחיים שלנו לא חייב ולא צריך להסתיים לעולם

עבדות, אנחנו אנשים בוגרים ואין לנו בעיה עם מחויבות, ואדם נברא בצלם ולכן הוא כל 

 הזמן לומד ומתפתח.

 

  

 

 

  
  

 

 

או זמן חופשי, הוא פרק זמן בו האדם אינו מחויב לפעול בדרך  ,ְפַנאי" :מילונית של פנאי היאהגדרה 

 ".תמסוימת מכל סיבה שהיא, כך שהוא יכול לבחור מה ברצונו לעשו

אנשים שמצאו בפנאי שלהם עיסוק עם משמעות למען האחר היו בריאים מניסיוני פנאי הוא לא זמן פנוי. 

 ושמחים יותר.

סיפרה לי שמאז שיצאה לפנסיה אין לה זמן, אולם היא אינה חשה סיפוק מעיסוקה בבישול ניקיון אישה 

זאת כאשר התחילה להתנדב בעמותה המסייעת בבישולים ליולדות הרי שאז חשה משמעות עומת ל ואפיה.

 וטעם חדש לחייה.

מנוהל הוא בורח בין הידיים והוא מלווה בתחושה שעוד יום עבר ולא עשיתי כאשר זמן אינו מתוכנן ואינו 

 משהו ששווה לחיות למענו.

העבודה ולאחר תקופת המנוחה אני ממליצה לבדוק מה הצורך החדש. הכנתי לכם את  קלאחר פרישה משו

 12הכי פחות חשוב?  1מה הכי חשוב לכם עכשיו.  1-12גלגל התנופה והתעסוקה אשר בו תוכלו לדרג בין 

 הכי חשוב.

 

 

 

 

 ניהול פנאי   2צעד 
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 חשיבות של ניהול הפנאי
 שלך החדש ? ה הצורךמ
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 יענקל'ה רוטבליט :מיליםשר, -דני בסן

, עשית עבור בן או בת הזוג או הילדים. בוודאי ואני אומרת יופי יש שאמרו לי עשיתי מספיק בחיים.

 . העבודההחברים ומקום 

כי זו הדרך ליצירת  לעשות משהו עם ולמען האחר להפסיקאין סיבה ועכשיו לאחר פרישה משוק העבודה 

 ובל היא הנאה+ משמעות.ים ררופ' יופ פהגדרה של אושר ע" משמעות בחיים.

 טרון(אהנאה כולם יודעים מה מהנה אותם. )ספר, סרט, טיול, חו"ל, נופש, כושר, מסעדה טובה, בריכה, תי

 זה פנאי סביל 

, ליזום, ליצור, דולכן ההמלצה שלי היא להתנדב, לעבו משמעות היא בהכרח עשייה עם ולמען האחר

משמעות כוללת: חיי משפחה זה פנאי פעיל,  להשקיע בתחביב ולהמשיך לחיות במקסימום שמחה ותשוקה.

האחר, זכייה בהכרה מספקים, מעגלי חברים, יצירה בחומר ברוח בשירה במילים, עשייה עם ולמען 

כשאני מתייחסת למנעד אפשרויות של הפנאי אני מחלקת את הפנאי  והערכה וכמובן ביטוי עצמי מחודש.

 נאי פעיל ביחס לסביבה ולפנאי סביל ביחס לסביבה.פל

 וחבל. בלבד סבילהנטייה היא של רב הפורשים לפנאי ההמלצה היא שילוב. גם וגם . 

 

 מנעד האפשרויות היום 0צעד 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=528&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=528&lang=1
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 הפנאימנעד אפשרויות למלא את 

 
 פנאי פעיל לעומת פנאי סביל ביחס לסביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

פנאי

סביל

/טלויזיה
רדיו

/תשבץ

/תשחץ

סודוקו

/טיול

נופש

/קניון

קניות

/  הצגות
סרטים

חדר  
כושר

/מחשב

אינטרנט

עיתונים
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 פנאי פעיל ביחס לסביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנאי  
פעיל

רכיבה

טיפולית
התנדבות

ללא מחוייבות

(סיר הסירים)

סייעת  
בגן 
ילדים

הדרכת  
טיולים

סריגת  
/כיפות

צעיפים

התנדבות  
מוסדית עם  

מחוייבות

(א"מד, ן"ער)

פיסול  
בפרי  
בירק

דיילת

/אוויר

מכירות  
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 איך בוחרים את היועץ המתאים לך?

 

 כל יועץ כלכלי שתפנו אליו יסייע לכם לחשב ולתכנן את הצעדים הבאים בהתייחס

 ובניית יעדים לטווח קצר וארוך תוך התייחסות לביטוחים  ניהול השוטף. :כלומר ,בקרה–תקציב  -מאזןל

 )בדיקת כפל או חסר(, וגם לדיור )לשפץ או לעבור( .

כל יועץ תעסוקה יסייע לכם למפות את החוזקות, היכולות, הידע והניסיון שצברתם לטובת הצעד הבא: עבודה בשכר 

 פנאי.או שלא בשכר, הפיכת התחביב ליזמת עסקית, התנדבות וניהול 

 . מציעה הוא היברידי שאניהשילוב 

 גם וגם. גם כלכלי וגם תעסוקתי.

 כיועצת תעסוקה מומחית לניהול פנאי 

  לניהול התקציב המשפחתי בנוסף אני אסייע לך

  ,לך מדויקתה תעסוקהה תיבבניגם 

ק ברמה התעסוקתית ופיסתגרום לתחושת אשר 

 כלכלית.ה ותךתנהלה עלקל תו

 .קלזה  -צמצום הוצאות

בלים ייעוץ מאיש קההוליסטית ומ רואים את התמונה הכללית, רק כשזה אתגר אפשרי -ניהול מדויק של הפנאי

 אשמח להכיר ולשוחח. מקצוע מנוסה בתחום.
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 מקורות לפנאי ותעסוקה                                                     

 שילוב בתעסוקה, קידום זכויות בחקיקה ועידוד התנדבות בגיל המבוגר - והדרת 

 ומעלה 15סיוע במציאת עבודה לבני  - מינוס-עמותת חמישים פלוס 

  ומעלה 72סיוע במציאת עבודה לאזרחים ותיקים בגילאי  - תעסוקה למבוגרים -תלם 

 אתר כל זכות -לרשימת ארגוני סיוע בתחום התעסוקה- http://www.kolzchut.org.il/ 

 אתר מוטק'ה-  http://www.motke.co.il/index.php?idr=8&pt=1 

 שישים פלוס-  http://www.taasuka60plus.org.il/ 

  52קלאב -  http://www.club50.co.il/comm/17.htm 

  15חבר+- http://www.heveritr.co.il/abouthever45 

 דרוש ניסיון- nisayon.org.il-http://www.darush/  

 עמותת חמישים פלוס מינוס- http://www.amutat50.co.il/ 

 לכל מי שפורש ממעגל העבודה במדינה.-שירות לאומי למבוגר -של"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%9C%D7%9D_-_%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2
http://www.motke.co.il/index.php?idr=8&pt=1
http://www.motke.co.il/index.php?idr=8&pt=1
http://www.club50.co.il/comm/17.htm
http://www.club50.co.il/comm/17.htm
http://www.darush-nisayon.org.il/
http://www.darush-nisayon.org.il/
http://www.darush-nisayon.org.il/
http://www.darush-nisayon.org.il/
http://www.darush-nisayon.org.il/
http://www.amutat50.co.il/
http://www.amutat50.co.il/
http://www.amutat50.co.il/
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 עמותות מסייעות ונותנות שירותים לאזרחים ותיקים       

 

 .שירות יעוץ לאזרח, מיצוי זכויות, עזרה והכוונה. סניפים בכל הארץ. – ש.י.ל 

 מיצוי זכויות   – כל זכותhttp://www.kolzchut.org.il 

 מיצוי זכויות  – עמותת ידידhttp://www.yedid.org.il/313-055-055-1 –ו חם ,  ק    

 ( ולפעול להגברת מודעות, מיצוי, הגנה, 05עמותה שחזונה להבטיח זכויות הזקנים )בני  – כן לזקן+

  /http://www.kenlazaken.org.il - . קידום והרחבת זכויותיהם

 לקידום זכויות כבדי שמיעה,  – עמותת בקולhttp://www.bekol.org 5257001-03  

 המרכז לעיוור בישראל - http://www.blinds.org.il/   7915553-03 

 יד שרה - http://www.yadsarah.org.il  ,055-015-055-1  ,0666* 

 6444644-02 -מרפאות שיניים ניידות לגיל הזהב, יד שרה  ,dentalclinic@yadsarah.org.il 

 עמותת המשפט בשירות הזקנה הינה ארגון, ללא מטרות רווח, פועל  - עמותת המשפט בשירות הזקנה

  .לקידום זכויות ומעמד הזקנים בישראל בדרכים משפטיות 0550משנת 

http://www.elderlaw.org.il/ 

 עמותה המעניקה סיוע משפטי לקשישים   – יד ריבהhttp://www.yadriva.org.il/  655-051-055-1 

 אתר הבית של האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל   – אשל

http://www.eshelnet.org.il/   6557128-02  

 מידע ויעוץ לדור הביניים, לאוכלוסייה המבוגרת ולאנשי  – משפחה מטפלת –אשל -מרכז המידע רעות

   /http://www.reutheshel.org.il  056-055-055-1מקצוע בנושאי זקנה  

 המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות    – עמותת בזכותhttp://bizchut.org.il/he/  

 6521308-02 

 האגודה לזכויות האזרח   www.acri.org.il  7050752 -073  0056160-53או, 

 6521218   -02  ,8526333/4/5-04  

 6778866-02 - מרכז מידע תרופתי גריאטרי, בי"ח הדסה, ירושלים         

 
 

 

 

http://www.kolzchut.org.il/
http://www.yedid.org.il/
http://www.kenlazaken.org.il/
http://www.bekol.org/
http://www.blinds.org.il/
http://www.yadsarah.org.il/
mailto:dentalclinic@yadsarah.org.il
http://www.elderlaw.org.il/
http://www.yadriva.org.il/
http://www.eshelnet.org.il/
http://www.reutheshel.org.il/
http://bizchut.org.il/he/
http://www.acri.org.il/
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 ? מאיפה מתחילים?עכשיו. מה צריך לעשות תכלס

יך ליווי וייעוץ כלכלי של תהל ואתם מבינים את חשיבותשסימן אם הגעתם עד לכאן 

 .בשלב זה בחייכם ותעסוקתי

 התהליך שנעבור יחד?כולל  מה

 חישוב מסלול מחדש כלכלי ותעסוקתי.

 .שינוי דפוסי התנהגותם וחסכונות( באמצעות ניהול השוטף )דיור, ביטוחי כלכלי

 תקבלו כלים לניהול של הפנאי פעיל ויצירת משמעות. -תעסוקתי

 איך זה עובד?

 מפגשים תלוי במשפחה, מצבה ההתחלתי, צרכיה ומטרותיה.  7-3התהליך אורך בין 

 .אין צורך להתחייב מראש לתהליך מלא

עם כל הניירת הכלכלית  יםגיעאתם מ –)אינטק כלכלי( היכרות תפגיש -1מפגש מס' 

חודשים ה בשלושת דפי פירוט של חשבונות הבנק וכרטיס האשראי :של המשפחה

 .מאזן הוצאות והכנסות של המשפחה בפגישה זו נתחיל בביצוע .אחרוניםה

 מצב מצוי.

מיפוי כל הרצונות, החלומות,  -)אינטק תעסוקתי(פגישת היכרות  -2מפגש מס' 

 התעסוקתי., החוזקות, היכולות הניסיון הפחדים

 

 כלכלי או תעסוקתי. -בהתאם לצורך המשפחה -0מפגש מס' 

 מה נעשה בפן הכלכלי:

  .נבנה תקציב מותאם בהתאם להגדרת מטרות קצרות ורחוקות מועד 

 תקבלו כלים לבקרה על תקציב 

  ובניית תכנית הבראה וחסכון לטווחוגם בדיקת ביטוחים 

 התעסוקתי:מה נעשה בפן 

 נכיר את מנעד אפשרויות הפנאי 

  כל אפשרות לפנאי פעיל או סבילנבחן 

 נכתוב קו"ח או נכין תוכנית עסקית במידת הצורך 
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 האחריות שלך

 .לבצע את המטלות הביתיותולהגיע לכל המפגשים  של שינוי אמיתי. לתהליך להתחייב

 
 האחריות שלי

 בקלות ובפשטות  -לחבר אתכם ליעדים ולחלומות שלכם 

  בהתאמה אישית שיסייע לכם מקצועיכלכלי מידע לספק לכם כל 

  או בסדר היום שתכננו ד בתקציבועמשיסייעו לכם לכלים מעשיים יישומיים לכם להעניק 

  ללא תשלום נוסף -לאורך כל התהליך, בכל שאלה בכל עת בטלפון ובדוא"ל להיות זמינה 

 

 354-4858511 כון האישי שלכםיסלח עכשיו וקבעו איתי פגישה ראשונה התקשרו

 

 שאתם חושבים למישלחו אותו  ?לכם תרםמדריך חושבים שה

 כבר עכשיו. להיתרם ו ליהנות שיוכל 

 !ותועלת גדולה בשביל=  מאמץ קטן שלכם

 

 דניאלה הירש

 ולהכוונה תעסוקתיתיועצת לכלכלת המשפחה 

251-1858511 

Danielahirsh1@gmail.com 

www.danielahirsh.co.il 

 

  בהצלחה!
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