
 

 

 

 יועצת כלכלית אישית –ענת צלניקר 
 מפרט  שירותים

 

ולחץ ההוצאות השוטפות לא נותנות לנשום,  ,במציאות בה יוקר המחיה חונק
חייבים לנהל  -רבים ובתפקוד שלהם במקום העבודה  כלכלי פוגע בעובדים

 !את הכסףנכון 
 

מהם במינוס כרוני שהולך וגדל מדי  69% מתוכןנמצאות במינוס, בישראל מהמשפחות  41%
 חודש. 

גם משברים אישיים כמו גירושין, מחלה מתמשכת של בן משפחה קרוב או אשפוז הורה במוסד 
סיעודי גורמים לפגיעה משמעותית במצבו הכלכלי של העובד והוא נזקק לתמיכה כלכלית חד 

 .קושי כלכלי עלול להיות קריטי לתפקוד העובדים שלך בעבודהפעמית או מתמשכת. 
 

  ,ואפקטיבי יותר לארגון לעובד רגוע תביא התנהלות כלכלית יעילה
 ללא קשר לגובה השכר

 
 מגוון השירותים 

 הרצאות  .1

אנו חיים במציאות מורכבת בה הצרכים היומיומיים, מוסכמות חברתיות ואפילו אזור מגורים 
שאנחנו רוצים מה ל, הכסף אף פעם לא מספיק מנגדמכתיבים רבות מההוצאות החודשיות שלנו. 

 מהכסף, לחסוך או להגיע לחופש כלכלי. מצליחים ליהנות ואנשים רבים עובדים קשה אבל לא 
 :" נדבר עלהדרך לחופש כלכליבהרצאה "

  שעולות לנו המון כסףהמלכודות  
 איפה מסתתר הכסף שלך? 
 איך אפשר להיות צרכנים חכמים בעולם מלא פיתויים?  
 פחות כסף?האם אפשר לחיות באותה רמת חיים ולהוציא  
 אפליקציות וכלים שייתנו לנו יותר שליטה על הכסף  
 לל טיפים להתנהלות כלכלית נכונהש 

 בקטע מתוך הרצאהצפיה 

https://youtu.be/jyMdT1K1UY4


 

 

 

 סדנאות מעשיות .2

לניהול הכסף, להקטנת הוצאות  כלים פרקטייםהעובדים  מקבליםמפגשים  8או  5, 4בסדנה בת 
לעשות סדר בחשבונות הבנק, לנהל את הכסף במציאות הכלכלית . והגדלת החסכונות

 תקופות משבר. ולהתמודד עם חובות קיימים )אם יש(  הנוכחית, לצמצם
 

 על: נדברבנוסף 
  למשפחה ביטחון כלכליהקטנת סיכונים ויצירת  
 ?בעולם מלא פיתויים צרכן חכםאיך להיות  
 חכמות החלטות כלכליות  תקבלל כלים 

 שעולות המון כסף? למנוע טעויותאיך  

 ?לתכנן וגם להישאר ספונטניאפשר איך  
 ?מבלי להתפשר לחסוך יותר אפשר איך 
 איך הסמארטפון יכול לחסוך כסף? 

 לחסוך לך כסףדברים שלא ידעת שיכולים  10 

 *הבנת מונחים מתחום הפנסיה 
 *סדר בביטוחים 
 ערוצי חיסכון אפשריים* 

 מפגשים  8*בסדנה של 

 

 בתקופה של קושי כלכלי או משבראישי ליווי  .3
משפחתי או רפואי, פעמים רבות מתלווה גם קושי כלכלי. בין אם מדובר  משברשל בתקופות 

בגירושין, אובדן של בן או בת זוג, או מחלה של בן משפחה קרוב, נדרשת התארגנות כלכלית 
מחודשת. העובד, שגם כך טרוד בענייניו האישיים, נדרש להתמודדות נוספת גם במישור 

 ולפגיעה בעבודה.   תות להיעדרויוהכלכלי, ולהשקעת זמן שגורמת פעמים רב
 מרוויח עובד נאמן ומחויבכלים להתמודדות הכלכלית בתקופת המשבר, ארגון הנותן לעובדיו 

ויכול להתנהל במסגרת ההכנסה  פנוי לעבודתו שיודע שיש לו גב ותמיכה בתקופות אלו. העובד
  הקיימת, מבלי להידרש לתוספות שכר, מענקים או הלוואות מהמעסיק. 

  



 

 

תהליך הליווי בן ארבעה מפגשים המתקיימים במהלך חודשיים, בתיאום מלא עם העובד, במקום 
 העבודה, או במשרדי בתל אביב, ועוסקים בנושאים הבאים:

 בצורך הכלכלי הדחוף, תוך מתן כלים לניהול הכסף וסיוע בהטמעתםטיפול  

 סטטוס משפחתיבחינת הזכויות המגיעות על פי חוק במקרה של חולי, או שינוי  

  ניהול ההוצאות וההכנסותכלים ל 
 טיפול בהלוואות והתחייבויות קודמות, אם קיימות 

 
  שינוי בדרך ניהול הכסף הוא חוויה משנה חיים

  נוספיםשמשפיעה על מעגלי חיים 
 

  מה מרוויח הארגון?
 שפנוי לעבודה ולא מוטרד מבעיות כלכליות רגועעובד  

 הלוואות או  העלאות שכרלא נזקק לועובד שיודע להתנהל עם כספו  

 גב חזק מאחוריו יודע שיש לארגון שמחויב ומחובר , נאמןעובד  
 ישראל, חב' מצביםM.I.S הקרן לידידות, קרן גרינספון, ויצ"ו ישראל,  :בין לקוחותיי

 
 ?הפעילויותמה אמרו משתתפי 

ההלוואות. יש לי בפעם הראשונה בחיים אני לא במינוס, ועם תכנית לצמצום החזרי "
שקט בראש, ואני מתנהלת לפי תכנית מוגדרת ומתוכננת מראש. הגשמתי חלום של שנים 

  גבעתיים, חגית "שכבר לא האמנתי שאצליח....

הסדנה פוקחת עיניים לגבי כל מה שקשור להתנהלות עם כסף. ענת מעבירה את "
ממליץ בחום על הסדנה בשפה פשוטה עם הרבה דוגמאות ועצות לניהול הכסף. אני 

 דודי סיני, חולון "הסדנה

הסדנה של ענת צלניקר עושה המון סדר בראש ובכיס. ענת מדוייקת ובעלת הבנה "
מעמיקה של המערכות הפיננסיות השונות ומסייעת לעשות סדר ולשפר את ההתנהלות. 

 סיון, רמת גן "מומלץ!

חמישה צעדים ענת, הסדנה שלך רהוטה וברורה, ממש נותנת תכנית עבודה בת "
להתחיל לצאת מהמינוס עכשיו!!! זה מדהים, זה יישומי, תודה לך, אני כבר 

 יפית פרנקל, תל אביב "מיישמת

 



 

 

 מי אני?
שים ומספרים אוהבת אנ, יועצת לכלכלת המשפחהענת צלניקר, 

  ובעיקר לחבר ביניהם.
הקריירה שלי כיועצת לכלכלת המשפחה נולדה לאחר מחאת האוהלים של 

בחיינו והאחריות  שניהול הכסף הוא קריטי, ומתוך ההבנה 2011שנת 
 שלנו על גורלנו הכלכלי מוטלת על כתפינו בלבד. 

החזון שלי הוא לעורר מודעות רחבה ככל האפשר לנושא כלכלת 
, ולאפשר לכמה שיותר אנשים לקחת החלטות כלכליות נכונות, המשפחה

 המבוססות על ידע ולא על תחושות בטן. 
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה, ובוגרת קורס יועצים 

 לידור.-ומאמנים לכלכלת המשפחה בשיטת אש
 מלמדת חינוך פיננסי בבתי ספר, וכן, מעבירה סדנאות בנושא ניהול כלכלי ,מרצהכיום אני 

 -  ™MoneyUP מפתחת שיטת. בתהליכי התייעלות כלכליתמלווה ומובילה זוגות ויחידים 
סדנאות לאורח חיים  – בעושר ובכושרשותפה ומייסדת מיזם ליווי אונליין ליציאה מהמינוס, 

 . נקודת איזון וכותבת בלוגבריא וצמיחה כלכלית 
 
 
 
 

 פגישה ולהתאמה מיטבית לצרכי הארגוןתיאום ליצירת קשר ל

 finance.co.il-info@anatמייל: 
 050-7899937טלפון: 

 

http://anat-finance.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/
http://anat-finance.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/
https://wp.me/P8YQ0B-eI
mailto:info@anat-finance.co.il

