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אוריינות פיננסית
'סיכום שלב ב–שולחן עגול 



השולחן העגול הנוכחי הוא נקודת הסיום של תהליך הליווי

2
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  מיפוי ראשוני של התחום
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תוכן עניינים
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 2תזכורת משולחן עגול

 התאמת הפעילות הקיימת

  יוזמות רוחב

  יוזמות חדשות



הקניית מיומנות ויצירת מוטיבציה, שיפור אוריינות פיננסית דורש הנגשת ידע
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ליווי מתמשך הינו כלי  ; מיומנות והן למוטיבציה, מהלכים אפקטיביים לשינוי התנהגות נותנים מענה הן לרמת הידע
אפקטיבי ליצירת שינוי 

הנגשת תכנים  

הגברת שקיפות ופשטות  

לימוד

תרגול

הגברת מודעות והנעה  
לפעולה  

(מנטורינג)ליווי מתמשך 

פשוט ואחיד , חובת פרסום עמלות באופן ברור

סרטונים וטקסטים אודות , פרסום מדריכים
חיסכון פנסיוני  

היכרות עם חיסכון פנסיוני במסגרת חינוך פיננסי  
הדרכות לחיילים משוחריים  , בתיכון

תרגול השוואת קרנות פנסיה בסדנה ייעודית

ליווי ביצירת  , סיוע נקודתי בבחינת סטטוס פנסיוני
קשר עם ספקים 

קמפיין לעידוד השוואת מחירים בבחירת חיסכון 
פנסיוני  

חיסכון פנסיוני –דוגמה סוג התערבות  

הנגשת ידע ושקיפות  

מוטיבציהמיומנות 

ליווי  
מעקב וסיוע , ליווי ארוך טווח הכולל הנחיהותמיכה

בטיפול ביציאה מחובות  

סיוע נקודתי  

אפיקים ליצירת שינוי 
התנהגות באוריינות  

:פיננסית



ישנם מספר גופים הבולטים בפעילותם בתחום האוריינות הפיננסית
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מספקת חינוך פיננסי במגוון רחב של אוכלוסיות וגילאים

ידע באתר העמותה ידע וכלים זמיניםוהנגשתייעוץ , הדרכת קבוצות, העמותה מבצעת ליווי משפחות ויחידים

70מתנדבים3,000-פ עם משרד הרווחה ועוד כ"עובדים בשת80, עובדים בשכר

 אקונומית נמוכה-בעיקר באזורי רמה סוציו, עוסקת בחינוך פיננסי ממוקד לבני נוער

דקות הכוללים תרגול מעשי וליווי אישי75או 45מפגשים של 4-5צעירים  של מנטוריםי "קורסי העמותה מועברים ע

43מתנדבים20-עובדים בשכר וכ

שעות פרונטליות ומקוונות30הכוללת ' תכנית לימודים לכיתות י

יחידות נוספות מעבר לתכנית הייעודית הפרוסות לאורך השנים

ד-ו' תוכנית ייעודית לכיתות ג'

פ עם המשרד לשוויון חברתי והבנקים לאזרחים וותיקים"מתקיימות פעילויות בשת, בשנה שעברה והשנה

 ידע דרך אתר בנק ישראל  והנגשתהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל  מבצע פעילות הסברה

מגוון צעדים להגברת השקיפות

המנגיש ידע וכלים  " אוצר שלי"-ה

סדנאות לקראת פרישה–פ עם המשרד לשיוויון חברתי ופעמונים "מקיימים שת



גורמים נוספים במגזר הציבורי מעורבים בפעילויות קיימות או מתכננים פעילות עתידית  
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  הרשות עבדה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך בבניית היחידה לחינוך למיסים במסגרת מערכי השיעור שמפעיל
'המשרד לכיתות י

י בעזרת מרצים מתנדבים מתוך הרשות-מפעילה הרצאות פרונטליות לכיתות ט

לספק קורסי הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה  , משרד המשפטים יחויב החל מספטמבר הקרוב לפי הוראת חוק חדלות פירעון
וזאת בהתאם להחלטת שופטים העוסקים בהליך הכינוס

קיים צורך ממשי נוכח צפי לשימוש חיובי מהותי של שופטים בהוראת החוק

גוריון הוא אחד מגופי המחקר הבולטים ביותר בארץ  -ביטוח ואוריינות פיננסית שבאוניברסיטת בן, המרכז לפנסיה
ספיבקאביה ' בראשותו של פרופ, בתחום

לה פעילות , המרכז פרסם מספר מאמרים וסקירות מעמיקות מאד בתחום ואף ביצע הערכה ומדידה לעמותת פעמונים
משמעותית בתחום החינוך הפיננסי

 יומיות בשיתוף  -הרשות הפעילה מערך הדרכות בשיתוף עם ארגון כנפי כסף ברחבי הארץ ובנוסף הרצאות חד, 2017-18בשנים
(בממוצעמשתתפים 20-כומפגשים כאשר בכל סדנה כללה סדנאות 30בוצעו מעל )ע "עם הבורסה לני

נמצאת , הרשות פעילה ברשתות החברתיות ונמצאת בתהליך של בניית אתר חדש לרשות שיכלול מידע פיננסי ובנוסף, כיום
(עוקבים הנחשפים למידע באופן שוטף5000לרשות )בשלב המחקר להקמת פלטפורמת לימוד דיגיטלית 

למועצה מחלקת חינוך האחראית על הפצת ידע ובניית תכנים:

יבעד ' המועצה עבדה בשיתוף עם משרד החינוך לבניית תכנים לכיתות ג'

ישנן גם הרצאות פרונטליות לוותיקים בעניין מיצוי זכויות מוניציפליות



אלף70התוכניות של הארגונים השונים נגעו במהלך השנה החולפת בפחות , בסך הכל
מבוגרים ואזרחים ותיקים  , בני נוער
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רק חלק קטן מהאוכלוסייה נחשף  , אף שמאמצי הגורמים הפעילים הצליחו להגיע לעשרות אלפים בשנה החולפת-על
לתכנים ולפעילויות בתחום האוריינות הפיננסית

בוגריםבני נוער

1,200

30,000

כניסות חודשיות לפלטפורמות של  241,000-כ

2018רשות שוק ההון במהלך 
לא קיימים נתונים אודות גישה לכלים נוספים

ותיקיםילדים

12,000

32,000

2018נתוני פעילות לשנת  

6,500

5%~

0.2%~0.35%~

1%~0.3%~

מכלל בני הנוער

מכלל הבוגריםמכלל בני הנוער

מכלל הבוגרים

הותיקיםמכלל 

אין נתונים

ליווי  
ותמיכה

לימוד  
ומיומנות

ידע
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סיכום

1

פעילויות להגברת אוריינות פיננסית 
למבוגרים כדאיים מבחינה משקית 

בעיקר בצמוד  ( החזר על השקעה)
או במיקוד בנושא  , לנקודת ההכרעה

ספציפי באופן שמאפשר השפעה  
מיידית על התנהגות  

  הקושי בשינוי דפוסי התהנגות מוביל
לאפקטיביות נמוכה של התערבויות שאינן  
ארוכות טווח או מיידיות בנקודת ההכרעה

 (  ויקרות)יש למקד התערבויות משמעותיות
יותר בעיקר בשיקום ובהנעה לפעולה ביחס 

,  לנושאים ספציפיים בהם קיים פער ידע
ביטוח וחובות  , דוגמת פנסיה

 קיימת כדאיות גבוהה לפיתוח כלים דיגיטליים
להשפעה בנקודות הכרעה מרכזיות  
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,  ברמה המשקית, יש להתמקד
קידום שקיפות  , בהגברת מודעות

והוגנות וקביעת ברירות מחדל שהינן  
לטובת הצרכן

במונחים , ההשפעה הפוטנציאלית
של רגולציה לשינוי ברירות מחדל  , כלכליים

או הגברת  "( קרן ברירת מחדל", למשל)
(  מדד השירות בביטוח, למשל)שקיפות 

גבוהה משמעותית מזו של פעילויות 
להקניית ידע ומיומנות

 עיקריות  " נקודות כאב"יש לפעול לזיהוי
ולקידום פתרונות רגולטוריים הולמים  

הגברת מודעות ביחס לסוגיות  , באופן דומה
דוגמת עמלות פנסיה או סוכני )ספציפיות 

תוך מתן אפיק נגיש ופשוט לפעולה  ( ביטוח
מיידית אפקטיבית משמעותית יותר  

מהקניית ידע

3

חינוך פיננסי לילדים מספק בסיס ידע 
יש לפעול להרחבתו –ומודעות 

  למרות שקיים ויכוח בדבר האפקטיביות של
-גופים בינלואמיים דוגמת ה, חינוך פיננסי

OECD והבנק העולמי ממליצים עליו מכיוון
שהוא מספק בסיס ידע ומודעות שיכולים  

לספק בסיס להמשך למידה ולהקניית 
דפוסים חיוביים  

  ברמה המשקית יש לפעול להנגשת חינוך
פיננסי לכלל בני הנוער בישראל



תוכן עניינים
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 2תזכורת משולחן עגול

 התאמת הפעילות הקיימת

  יוזמות רוחב

  יוזמות חדשות



,  מגוון סדנאות, הפעילות בתחום האוריינות הפיננסית בישראל כיום כוללת חינוך פיננסי
פעילות מנטורינג והעמדת מגוון כלים ומחשבונים  
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ליווי ארוך טווח

חינוך פיננסי בבתי ספר  1

2

סדנאות אוריינות פיננסית לתלמידי בית ספר  3

מגוון כלים ומחשבונים באתר רשות שוק ההון  
"  האוצר שלי"-וה

9

סדנאות לקראת פרישה לאזרחים ותיקים  

5

יומיות בנושא שוק ההון  -הרצאות חד

7

סדנאות והרצאות למבוגרים  , סמינרים

4

חינוך למסים לבני נוער  

8

בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים

6



-עשינו שימוש ב, לצורך הערכת אימפקט משוקללת ותכניות התערבות של פרויקטים
Frameworkהמוצע של ה-OECD
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,  המטרות האסטרטגיות של התכנית, האם ההתערבות תואמת את מטרות המדינה

קובעי המדיניות וכדומה

רלוונטיות 
(Relevance)

זמן וכסף בתכנית זאת , באיזו מידה התוצאה מצדיקה את השקעת המשאבים

תועלת-יחס עלות

יעילות 
(Efficiency )

האם ההתערבות משיגה את היעד המוצהר שלה
אפקטיביות

(Effectiveness )

, השפעות מסדר ראשון ושני, כולל השפעות חיוביות ושליליות, מידת ההשפעה של התכנית

אם מטפל במשהו מאוד נקודתי שלא תורם , כלומר)ביחס למצבם הכללי , על אוכלוסיות היעד

(האימפקט הוא נמוך, באמת לשינוי במצבם

השפעה
(Impact)

התייחסות להשפעות ארוכות טווח. האם האפקט הוא ארוך טווח ובר קיימא
המשכיות

(Sustainability)

את הפרמטרים שקללנו לכדי מדד אימפקט בעזרתו הערכנו את היוזמות הקיימות והחדשות  



ראוי  ; חינוך פיננסי בבתי ספר מועבר כיום במסגרת תוכנית ייעודית של משרד החינוך
להרחיב את הפעילות לכלל התלמידים  
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–חינוך פיננסי בבתי ספר 
הפעילות היום 

 כיום רוב תכני החינוך הפיננסי המועברים
לבני נוער מבוצעים במסגרת התכנית של  

משרד החינוך

שעות 30תוכנית הלימודים הרחבה כוללת
,  פרונטליות ומקוונות בנושאי ניהול תקציב

, הלוואות ואשראי, שימוש במוצרי בנקאות
מסים וצרכנות נבונה  , חיסכון והשקעות

 מספר התלמידים המשתתף בתכנית זו
–' משנתון כיתה י20%אינו עולה על 

בשנת הלימודים שעברה התוכנית עברה 
בתי ספר120-בכ

 כיום קיימת תוכנית להרחבת הפעילות
גילאית שתשלוב בתכנים  -לכדי תוכנית רב

פני כל שנות הלימוד-שונים על

תועלת -השפעה ויחס עלות

רלוונטיותיעילותאפקטיביותאימפקטהמשכיות

המלצה 

20,000מעל 
תלמידים 

בשנה

מספר 
משתתפים היום  

לא נמצאו הבדלים  ; מחקרים בעולם מצביעים על כך שחינוך פיננסי הוא לא כלי מאוד אפקטיבי, ככלל
אך לא נבדק בישראל  , ברמת הידע הפיננסי של תלמידים שקיבלו חינוך כזה לבין כאלו שלא

מספר מחקרים הצביעו על הבדלים התנהגותיים אשר באו לידי ביטוי בגובה החיסכון לאורך זמן

במספר מדינות בהן ; חלק ניכר מהדיון סביב חינוך פיננסי מתמקד כיום בתכנים האפקטיביים להעברה
.יישמו למידה מבוססת משחוק וטכנולוגיה דיגיטלית נמצאו אפקטים משמעותיים

ארגון ה, חשוב לציין שלמרות האפקטיביות הנמוכה של חינוך פיננסי-OECD מגדיר אוריינות פיננסית
כאחת ממיומנויות המפתח של דור העתיד ומקדם תכניות מסוג זה מתוך תפיסה שחינוך מהווה אבן 

בסיס לפיתוח מעטפת אוריינות פיננסית לאורך החיים

מנת  -על, ראוי להרחיב את הפעילות לכלל בני הנוער בישראל, לעמדתנו
:לספק בסיס להמשך למידה והטמעת עמדות ומודעות בסיסיים

 (לא נקודתי)מוצע לשים דגש על למידה מתמשכת
שילוב  –למשל , קיימת חשיבות מהותית לתכנים ואופי ההעברה

משחוק
  יש לבחון אפשרויות למיקוד והרחבת פעילות באוכלוסיות חלשות

מספר 
משתתפים  

:  בעתיד

130,000-כ
בשנה



;  לשיקום מחוסר איזון כלכלי, אך יקר, מהווה אמצעי אפקטיבי( מנטורינג)ליווי ארוך טווח 
בדגש על משפחות בסחרור כלכלי או חדלות פירעון, ראוי להרחיב את הפעילות
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הפעילות היום -ליווי ארוך טווח 

  ליווי בהתמודדות עם האתגרים בניהול פיננסי
ידי מגוון -מועבר על; של התא המשפחתי

ידי עמותת פעמונים -בעיקר על, עמותות וגופים

  כחלק מהתהליך נעשית סקירה רוחבית של
, כלל ההכנסות וההוצאות של משק הבית

זיהוי בעיות וטיפול  , בחינת החשיפה לאשראי
בהן

 תהליך המנטורינג נמשך לרוב מספר חודשים
ויכול להתבצע במספר אופנים הנבדלים  

בעצימות התהליך ואורכו

תועלת -השפעה ויחס עלות

המלצה 
-כ

11,000
משפחות 

בשנה

מספר 
משתתפים היום  

נמצא שהתהליך מוביל  . למנטורינג אפקט קצר טווח משמעותי לגבי מאזן ההוצאות וההכנסות
אך האפקט דועך לאורך זמן, ח במאזן התקציבי בחודש במהלך הליווי"ש2,000-כבממוצע לגידול של 

מנטורינג מהווה כלי אפקטיבי לפיתוח מודעות צרכנית ואימוץ של כללי , בהיבט של פיתוח מיומנויות
חיסכון והשקעות אינן באות  , פיתוח יכולות מורכבות יותר דוגמת ניהול, עם זאת. אצבע התנהגותיים

לידי ביטוי אצל חלק גדול ממשתתפי תכניות ליווי

  ראוי לציין שאוכלוסיות חלשות מפיקות פחות מהתערבויות מבוססות מנטורינג והן נוטות לנשור
במהלך ההתערבויות בשיעורים גבוהים בהרבה ביחס לאוכלוסיות חזקות

ראוי להרחיב את הפעילות למשפחות נוספות הדורשות  , לעמדתנו
ומעלה  3בדגש על אנשים עובדים בעלי הכנסה בעשירונים , שיקום

או הסדרי חובות/דגש על מצבי בסחרור כלכלי ו
 דגש על החברה הערבית והמגזר החרדי

מספר 
משתתפים  

:  בעתיד

21,000-כ
*משפחות

רלוונטיותיעילותאפקטיביותאימפקטהמשכיות

3,000–2,000 ₪
למשפחה  

אומדן עלות

1

יש לבחון אפשרות לצמצום מספר המפגשים ולהרחבת הליווי  2
הדיגיטלי כאמצעי לצמצום העלות למשפחה  

תחת הנחה שיינתן ליווי ארוך טווח לחדלי פירעון במסגרת פעילות משרד המשפטים  , משוער בלבד*



סדנאות אוריינות פיננסית בבתי ספר נמצאו ככלי אפקטיבי בהגברת מודעות והקניית  
ראוי להרחיב את הפעילות בהיעדר חינוך פיננסי מקיף; בסיס ידע לפיתוח עתידי
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הפעילות היום -סדנאות בבתי ספר 

 מגוון סדנאות בנושאי אוריינות פיננסית
ידי מגוון  -מועברות בבתי ספר ברחבי הארץ על

עמותות

הסדנה של עמותת חיים בפלוס  , בפרט
חניכים בשנה1,200-מועברת לכ

קניות ותקציב, תכני המפגשים כוללים צרכנות  ;
פתיחת חשבון בנק ושימוש נכון בכרטיסי  

זכויות עבודה ובחירת  , שכר, עבודה; אשראי
חיסכון לרבות השימוש בחיסכון לכל  ; קריירה

ילד

תועלת -השפעה ויחס עלות

המלצה  10,000-כ
תלמידים 

*בשנה

מספר 
משתתפים היום  

סדנאות העומדות  , עם זאת. המחקר מצביע על אפקטיביות נמוכה של סדנאות, בדומה לחינוך פיננסי
בפרט  , במספר קריטריונים כן נמצאו אפקטיביות לאורך זמן והובילו לפיתוח מיומנות ושינוי התנהגותי

סדנאות אשר פונות לצורך ספציפי

כל עוד סדנאות בבתי ספר עוסקות בנושאים אשר מעסיקים את בני הנוער ומותאמים לגילם, ככלל  ,
מפחיתות חרדה ומספקות בסיס ידע בהיעדר  , סדנאות לגיל זה הינן בעלות השפעה חיובית על מודעות

חינוך פיננסי מלא 

מוצע לפתח , בהינתן חינוך פיננסי מלא לכל תלמידי בתי הספר
בעבור  , למשל)שנתית וישלימו אותה -סדנאות שישתלבו בתוכנית הרב

(  מיומנויות ספציפיות בהן נדרשות פרקטיקות פדגוגיות אחרות

סדנאות יכולות להוות תחליף חלקי ליצירת  , בהיעדר חינוך פיננסי מלא
כן יש להרחיב את העברתן-ועל, מודעות והקניית בסיס ידע

מספר 
משתתפים  

:  בעתיד

תלמידים 20,000-כ
**בשנה

רלוונטיותיעילותאפקטיביותאימפקטהמשכיות

ח "ש250-כ
*למשתתף

אומדן עלות

במסגרת הדרכות לבני נוער של עמותת פעמונים5,000-כ, ידי עמותת חיים בפלוס-על1,200, מתוכם; משוער בלבד*

יעד ראשוני**



סדנאות לקראת פרישה לאזרחים ותיקים ובנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים
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סדנאות לקראת פרישה לאזרחים ותיקים

סדנאות ממוקדות לוותיקים הנוגעות לנושאי פרישה ופנסיה וביניהם  :
'מיצוי זכויות לאזרחים וותיקים וכו, הפחתת אשראי, פנסיה

המשרד לשיוויון חברתי  , פ בין רשות שוק ההון"כיום מתקיים שת
ועמותת פעמונים

תועלת -השפעה ויחס עלות

המלצה 

משתתפים בשנה2,500-כ

מספר משתתפים היום  

הסדנה ממוקדת בנושא קונקרטי אשר לאדם יש יכולת להשפיע עליו

הנושא בו עוסקת הסדנה רלוונטי לחייו של המשתתף ברגע זה

סדנאות אלו מספקות מענה ראוי להתבגרות  , לעמדתנו
,  האוכלוסיה ולירידה צפויה בקצבאות פנסיה עתידיות

יש לבחון , בנוסף; כן יש להרחיב את הפעילות-ועל
אפשרות להוספת סדנאות הפונות למועסקים 

שנים מפרישה2-3ההמרוחקים 

מספר משתתפים  
:  בעתיד

10,000-כ
משתתפים בשנה

יעילות רלוונטיותאפקטיביות המשכיות

ח למשתתף "ש250-כ

אומדן עלות

אימפקט

בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים

המלצה 

 הדרכות ברשויות מקומיות ובסניפי בנקים לאזרחים ותיקים ביוזמת בנק
לרבות היכרות עם אתר האינטרנט  , נוגעות לבנקאות דיגיטלית. ישראל

מעקב אחר  , למידה על שימוש באפליקציה של הבנק,  של הבנק
התנועות בחשבון באופן דיגיטלי וביצוע פעולות בנקאיות במכשירים 

האוטומטיים

תועלת -השפעה ויחס עלות

משתתפים בשנה4,000-כ

מספר משתתפים היום  

יעילות רלוונטיותאפקטיביות אימפקטהמשכיות

הפעילות מקנה ידע רלוונטי שמהווה תנאי , לעמדתנו
יש לוודא שהפעילות  , זאת-עם. הכרחי בעידן הדיגיטלי

מונגשת גם לאוכלוסיות חלשות 



השוואת  , רשות שוק ההון וגופים אחרים מעמידים מספר כלים חשובים למיצוי זכויות
יש לפעול להעלאת המודעות והשימוש–בדיקת סטטוס פנסיה וביטוח ועוד, מחירים
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"האוצר שלי"מגוון כלים ומחשבונים באתרים ממשלתיים לרבות 

המשמשים להשוואת  , רשות שוק ההון מעמידה מגוון כלים לשימוש הציבור
קבלת מידע ובדיקת סטטוס בפנסיה ובביטוח, מחירים

מערכות השוואה בתחומים שונים

הר הכסף והר הביטוח

"(משפחת שנקל)סרטוני הדרכה –" האוצר שלי

"הסברים על פי תחומי עניין–" האוצר שלי

מהווה משאב יקר ( מתוקף יוזמה של משרד האוצר)המסלקה הפניסונית , בנוסף

ערך לאגרגציה של נתוני חיסכון פנסיוני

"מהווה גם הוא משאב רלוונטי ובעל ערך  , מרכז מידע בדבר מיצוי זכויות, "כל זכות

המלצה 

מיצוי זכויות ועידוד השוואת מחירים הינם בעלי , כלים לשיפור השקיפות
פוטנציאל השפעה משמעותי  

  יש מקום להנגיש את הכלים ולעודד את השימוש בהם באמצעים נוספים ותוך
שיתוף פעולה של מגוון הגופים הפעילים בתחום  

כניסות 250,000-קרוב ל
,  בחודש לכלים השונים

" הר הכסף"מרביתם ל
"הר הביטוח"ו

מספר משתתפים היום  

סוגיות לדיון 

1

2

באיזה אופן ניתן להגביר את  
המודעות ואת השימוש בכלים  

?השונים

כיצד ניתן לשלב את הכלים  
השונים בפעילויות של גופים  

?אחרים

האם יש מקום להכניס שינויים או  3
? לסדר מחדש את הכלים הקיימים



מוצע לפתח פעילויות  ; סדנאות והרצאות למבוגרים, כיום מועברים מגוון סמינרים
במיקוד באוכלוסיות ספציפיות ובהתייחס לנושאים בהם יש יכולת השפעה מיידית   
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-סדנאות והרצאות למבוגרים , סמינרים
הפעילות היום 

סמינרים והרצאות בנושאי  , מגוון סדנאות
ידי עמותות  -אוריינות פיננסית מועברות על

וחברות שונות ברחבי הארץ  

  חלק מהפעילויות מיועדות לספק מענה לצרכים
ספציפיים של אוכלוסיה בסיכון או בעלת צורך  

סדנאות לעולים חדשים או , למשל; ייחודי
ידי -מועברות על)הרצאות לזוכי מחיר למשתכן 

(עמותת פעמונים

תועלת -השפעה ויחס עלות

המלצה  עשרות 
אלפים בשנה

מספר 
משתתפים היום  

שונות רבה בין הפעילויות השונות

סדנאות העומדות , עם זאת. המחקר מצביע על אפקטיביות נמוכה של סדנאות והרצאות, ככלל
:במספר קריטריונים כן נמצאו אפקטיביות לאורך זמן והובילו לפיתוח מיומנות ושינוי התנהגותי

הסדנה ממוקדת בנושא קונקרטי אשר לאדם יש יכולת להשפיע עליו

  הנושא בו עוסקת הסדנה רלוונטי לחייו של המשתתף ברגע זה

קהל היעד הינם משתתפים בעלי הכנסה בינונית ומעלה

סדנאות והרצאות למבוגרים בעיקר במיקוד  , מוצע לפתח סמינרים
באוכלוסיות ספציפיות ובהתייחס לתחומים ספציפיים בהן קיים  

דוגמת חיסכון פנסיוני  , פער ידע משמעותי ויכולת השפעה מיידית
או משכנתאות

מספר משתתפים  
:  בעתיד

עשרות אלפים  
בשנה

ח "ש150-כ
**  למשתתף

אומדן עלות

1

2
מנת -קיימת חשיבות רבה לשיתופי פעולה בין גופים שונים על

מוצע שהתכנים –פי פרקטיקות מוכחות -לשתף ידע ולפעול על
והעקרונות יהיו אחידים ומתואמים בפורום משותף  

משוער בלבד*

שעות 6-8ח למשתתף בסמינר הכולל "ש250-בסיס עלות של כ-על, מוערך**

גידול טבעי ופיתוח מספר תוכניות ממוקדות חדשות  ***



,  הרחבת הפעילות הקיימת תוכל לספק מענה לעוד עשרות אלפי אנשים בשנה, לסיכום
אך גם במידה והפעילות תורחב באופן משמעותי רק חלק קטן מהאוכלוסיה ייקח חלק
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? 130,000 20,000-כ חינוך פיננסי בבתי ספר   1

*ח"מש15 16,000 6,000-כ מנטורינג 2

ח"מש2.5 20,000 10,000-כ סדנאות בבתי ספר   3

ח"מש1.75 10,000 2,500-כ סדנאות פרישה לוותיקים 4

4,000 4,000-כ בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים 5

? חינוך למיסים לבני נוער 6

?
הרצאות חד יומיות בתחום השקעות 

בשוק ההון
7

**ח"מש2
כניסות 500,000-כ

בחודש
כניסות 250,000-כ

לחודש
מחשבונים , הנגשת ידע דרך מידע

ומאגרים באתרים השונים
8

מספר עשרות אלפים מספר עשרות אלפים סדנאות והרצאות למבוגרים  , סמינרים 9

עלות נוספתיעדמספר משתתפים היום

ח לליווי"ש1500-בעלות ל, משפחות נוספות5,000-חדלי פירעון והפעילות תורחב ל5,000-תחת הנחה שליווי יוצע ל*

לרבות קמפיינים להגברת מודעות ושיפור ממשק משתמש  , מוערך**



תוכן עניינים
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 2תזכורת משולחן עגול

 התאמת הפעילות הקיימת

  יוזמות רוחב

  יוזמות חדשות



ידי  -עוסקות בפערים בסיסיים שהועלו על-" יוזמות רוחב"מספר יוזמות הוגדרו כ
השותפים השונים וכמסקנות מהשולחן העגול הקודם  
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קבוע " פורום אוריינות פיננסית"מיסוד 
בהשתתפות בעלי עניין שונים

הרחבה ותכלול של מאמצי הגברת מודעות

אחיד למדידת Frameworkפיתוח והטמעת 
לרבות כלים המיועדים לשימושם  , אוריינות פיננסית

('שאלונים מוכנים וכו, סקרים)של גופים פעילים 

שיפור הסיקור של אוריינות פיננסית 
סקר חברתי ומדידת  –בישראל 

OECD (  פיתוח מדד לאומי לאוריינות
(פיננסית

יוזמות רוחב 
מומלצות

1

2

3

4



קבוע בהשתתפות בעלי עניין שונים" פורום אוריינות פיננסית"מיסוד 
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סוגיות לדיון 

  מוצע להקים פורום אוריינות פיננסית

  הפורום יורכב מבעלי העניין המעוניינים
לשתף פעולה ולרכז מאמץ בכדי לייעל 

ולהרחיב את הפעילות בתחום האוריינות  
פיננסית

 הפורום יבחן את הפעילויות המתבצעות
ויעסוק גם בהסרת חסמים בירוקרטיים  

ורגולטוריים המקשים על האזרח במקסום  
הרווחה הכלכלית שלו

רציונאל 

תיאור המהלך

1

1

2

3

מגוון רחב של גופים בעלי עניין  , כיום
לא  –פועלים בתחום הארויינות הפיננסית 

תמיד תוך שיתוף פעולה מספק  

  חוסר בשיתוף פעולה מוביל לחפיפה בין
מיצוי לא אופטימלי  , מאמצי הגופים השונים

של תקציבים וחוסר בשיתוף פרקטיקות  
מצטיינות  

?בפורום משותף, לדעתכם, מהו הערך ומהי מידת הצורך

?כל כמה זמן ראוי להתכנס? במידה ויוקם, כיצד על הפורום לפעול

?  אילו שותפים רלוונטיים לפורום



הרחבה ותכלול של מאמצי הגברת מודעות
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סוגיות לדיון 

 בקמפיינים ( ברמת הפורום)טיפול משותף
תוך החלטה משותפת על  , להגברת מודעות

נושאים במיקוד וחלוקת אחריות בין השותפים

 הפניית תקציבים לקמפיינים–הרחבת מאמץ ,
נגישות משאבים  , בפרט ביחס לקבלת ייעוץ

חומרים  , תכני האוצר שלי)וכלים שונים 
(חדשים שיפותחו במסגרת התוכנית

 כאן)יצירת שיתופי פעולה עם גופי תקשורת ,
לצרכי פרסום ושילוב של  ( 'הרשות השנייה וכו

תכני אוריינות פיננסית במדיה

2

1

2

3

רציונאל 

תיאור המהלך

 מגוון גופים בכל שלושת המגזרים פועלים
באופנים שונים להגברת מודעות לנושאים  

פיננסיים וחשיבתום לרווחת הפרט  

לא מתקיים שיתוף פעולה בדבר , זאת-עם
מיקוד בנושאים ספציפיים והמאמצים אינם 

"מתוזמרים"

 החוסר בשיתוף פעולה גם מוביל לחוסר מיצוי
תכנים לא מונגשים באופן אפקטיבי  , למשל–

לגופי תקשורת  

? באיזה אופן הפורום יוכל לסייע לקידום מאמצי הגברת מודעות

באיזה  ? הנושאים המהותיים ביותר אשר יש לקדם, בעיניכם, מהם
?  אופן

כיצד כל אחד מהשותפים השונים יוכל לתרום לקידום הנושאים  
שילוב בתכנים  , גישה למדיה, גישה לקהל היעד, תקציבים)הנבחרים 

?(קיימים



וכלי מדידה אחידים למדידת  Frameworkפיתוח והטמעת 
אוריינות פיננסית 
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סוגיות  
לדיון 

 מוצע לפתחFramework  מרכזי ואחיד למדידת השפעה
, תוך שילוב כלי סיקור, שיותאם למגוון סוגי התערבויות

מבחנים ועקרונות למחקרי עומק מלווים , שאלונים

ידי גוף אקדמי מתאים במימון  -פיתוח הכלים יעשה על
משותף של השותפים והגופים האקדמיים ובהתבסס על  

עבודות קודמות

3

1

2

3

רציונאל 

תיאור  
המהלך

לא קיימת תשתית מדידה אחידה ומוסכמת בישראל  , כיום
לבחינת מידת ההשפעה של פעילויות שונות בתחום  

האוריינות הפיננסית 

 החוסר במדידה אחידה מונע השוואה בין מידת האפקיביות
של פעילויות מסוגים שונים ובכך מעכב פיתוח ושיתוף 

פרקטיקות מצטיינות

החוסר בסרגל אחיד מגביל את יכולת התעדוף , בנוסף
והקצאת המשאבים

באילו כלים נעשה שימוש היום למדידת אימפקט של  
?פעילויות בתחום

לאילו קשיים ומגבלות יש להתייחס במסגרת  
?פיתוח כלי מרכזי ואחיד

?כיצד ניתן להפיץ ולהרחיב את השימוש בכלי מרכזי

4
סקר  –שיפור הסיקור של אוריינות פיננסית בישראל 

 OECDחברתי ומדידת

סוגיות  
לדיון 

1

2

3

רציונאל 

תיאור  
המהלך

מוצע לשפר את הסיקור של אוריינות פיננסית בישראל 
: באמצעות מספר כלים

 פיתוח מדד לאומי לאוריינות פיננסית למבוגרים בשיתוף
ס וגופי אקדמיה רלוונטיים "הלמ

ס"הכללת אוריינות פיננסית בסקר החברתי של הלמ

  קידום הוספת מבחן האוריינות הפיננסית במסגרת פיזה
כתלות בהרחבת החינוך הפיננסי  , בבתי הספר

לא מתבצעת בישראל מדידה עקבית ומקיפה לרמת  , כיום
הופסקה  , בקרב צעירים; האוריינות הפיננסית באוכלוסיה
ומדידת המבוגרים של  , 2012ההשתתפות במבחן פיזה מאז 

לא מיושמת בישראל OECD-ה

  החוסר במדידה ומעקב מגביל את היכולת להשוות למדינות
לעקוב אחר שינויים ולזהות מוקדים בעייתיים  , אחרות

באוכלוסיה אשר דורשים טיפול  

על , לדעתכם, כיצד החוסר במדידה עקבית משפיעה
?  האוריינות הפיננסית בישראל

?לבצע מדידה, לדעתכם, באיזה אופן ובאיזה תכיפות ראוי

האם ראוי שבתי ספר בישראל ישתתפו במדידת  
?אוריינות פיננסית למרות החוסר בחינוך פיננסי

חיוני לשפר את יכולת מדידת  , מנת לשפר ולהרחיב את ההתערבויות בתחום-על
ההשפעה ברמת הפרט ולשפר את הסיקור של אוריינות פיננסית בישראל



תוכן עניינים
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 2תזכורת משולחן עגול

 התאמת הפעילות הקיימת

  יוזמות רוחב

  יוזמות חדשות



במהלך השבועות האחרונים בחנו באופן מתודולוגי את מגוון אופני ההתערבות  
במטרה לגבש יוזמות חדשות, האפשריים לקידום אוריינות פיננסית בישראל
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(ליווי ארוך טווח)מנטורינג 1

ייעוץ מקצועי קצר טווח 2

קורסים פיזיים   3

אפליקציות פונקציונליות 6

אירועי העלאת מודעות 9

פרסום ושיווק להגדלת מודעות 10

(Mobileאתר או )Onlineפלטפורמות לימוד  5

יצירת תשתית פיזית ייעודית 7

יצירת תשתית וירטואלית ייעודית8

יצירת מדד ופרקטיקות מדידה11

יצירת והטמעת מתודולוגיית מדידת השפעה אחידה 12

(דיגיטלי-לא פרונטלי/ פרונטלי)סמינרים וסדנאות  4

ליווי וייעוץ

תשתית

מודעות

מדידה

לימוד והדרכה

גיל
ילדים 
ונוער

עשירונים 
1-3

רמת הכנסה

מבוגרים  
צעירים

וותיקים

תחומים
ניהול  

תקציב  
וצרכנות

,  חיסכון
פנסיה  
וביטוח

מוצרי 
אשראי

מבוגרים

עשירונים 
4-8

עשירונים 
9-10

בחינת קהלי יעד

מגזר כללימגזרים
החברה  
הערבית

המגזר  
החרדי



-התמקדנו ב, לאחר תעדוף ראשוני והשמטת פעילויות אשר מתקיימות כבר היום
יוזמות חדשות אפשריות  10

קידום ייעוץ פנסיוני וייעוץ משכנתאות לכלל הציבור 1

יוזמות 
פיזיות  
חדשות

סבסוד ייעוץ פנסיוני לבעלי הכנסה נמוכה   2

משוחררים  /קורסים לחיילים משתחררים 3

מערך מתנדבים לסיוע לאוכלוסיות חלשות בהתנהלות מול רשויות בנושאים פיננסיים   4

קורסים מקוונים לציבור הרחב   5

יוזמות 
דיגיטליות 

חדשות

יצירת תוכן ותמיכה פדגוגית להעברה מקומית ועצמאית של תכני אוריינות פיננסית   6

" אזור האישי"הצגת סטטוס פנסיוני ב 7

קידום אפליקצית אגרגציה להוצאות משק בית 8

אפליקציה המיועדת להורים וילדים לעידוד חינוך פיננסי בהתבסס על דמי כיס 9

אתר תוכן מרכזי   10



קידום ואף סבסוד של ייעוץ פנסיוני יוכלו ליצור השפעה כלכלית  , יוזמות להנגשה
משמעותית ביותר בטווח הארוך  

27

קידום ייעוץ פנסיוני וייעוץ משכנתאות לכלל הציבור

  תחומי החיסכון הפנסיוני והמשכתנאות הינם בעלי חשיבות מרכזית
שונות גבוהה והשפעה  , ומתאפיינים ברמת מורכבות גבוהה, לרווחת הפרט

כלכלית רבה מאד  

חלק ניכר מהאוכלוסיה אינו נעזר ביועצים  , למרות רמת המורכבות
דבר אשר מוביל לפגיעה כלכלית, מקצועיים לשם קבלת החלטות

תועלת -השפעה ויחס עלות

;(סבסוד50%)ח לייעוץ "ש500-כ
סבסוד למועסקים בשלושת העשירונים  

* ח לשנה"מש40-כ= התחתונים 

:  הרציונל

:תיאור המהלך

עידוד וקידום יצירת פלטפורמה לאיתור יועצי משכנתאות  :הנגשה
.  הפלטפורמה תוכל לכלול דירוג משתמשים; ויועצי פנסיה מקצועיים

ניתן לבחון אפשרות ליצירת מחיר אחיד מפוקח או מוזל  , כן-כמו

קמפיין ציבורי להגברת המודעות לצורך בקבלת ייעוץ  : הגברת מודעות
מקצועי בתחומים אלו 

ח"מש1-2

אימפקט גבוה

עלות משוערת
ייעוץ נקודתי נחשב לאחד מהכלים 

האפקטיביים בתחום ההתערבויות  

ובפרט כשהוא מתבצע בתזמון , הפיננסיות

רלוונטי סמוך לנקודת ההחלטה  

סבסוד ייעוץ פנסיוני לבעלי הכנסה נמוכה  

עלות קבלת ייעוץ מהווה חסם, מלבד חוסר מודעות וחוסר מוטיבציה  ,
בעיקר בעבור עשירוני ההכנסה הנמוכה  

  סבסוד חלקי או מלא יוכל להגביר באופן משמעותי את שיעור מקבלי הייעוץ
ומתוך כך את מידת הרווחה והאוריינות הפיננסית 

:  הרציונל

:תיאור המהלך

מימון חלקי של ייעוץ פנסיוני לבעלי הכנסה נמוכה **

  ניתן להעמיד את המימון תוך שיתוף פעולה עם גוף ממשלתי רלוונטי
דוגמת הביטוח הלאומי או משרד הרווחה  

חשבון כספי החיסכון-ניתן לבחון אפשרות למימון הייעוץ על, לחילופין

  מתן ייעוץ באמצעות פלטפורמה דיגיטלית יוכל לסייע בחיסכון בעלויות

תועלת -השפעה ויחס עלות

אימפקט גבוה מאד

עלות משוערת ייעוץ פנסיוני יכול להוביל לחיסכון 

נראה כי  ; של מאות אלפי שקלים

עלות הייעוץ מהווה חסם  

ישימות גבוהה 
מאד

ישימות נמוכה

ניתן להפחית באופן משמעותי  . פני עשר שנים -על1-3לכלל המועסקים בעשירונים 50%תחת הנחה שיינתן סבסוד של *
בסיס כספי החיסכון -את העלות באמצעות מימון הייעוץ על

היוזמה מותנית בבחינה מעמיקה יותר  ; בשלב זה עדיין אין ודאות בדבר משקל העלות על ההימנעות מקבלת ייעוץ**



בחנו אפשרות לקורסים לחיילים משתחררים ומערך מתנדבים לסיוע בהתנהלות  
מול גופים פיננסיים ורשויות  
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קורסים לחיילים משוחררים  

 נגיש אשר  " קהל שבוי"חיילים משוחררים או לקראת שיחרור מהווים
לצורך הקניית ידע , יחסית פשוט לאתר ולהכניס למסגרת קורס

 הזדמנות להקניית  –חיילים הינם בתחילת חייהם המקצועיים והפיננסים
ומוטיבציה לרכישת ידע , מודעות ודפוסי התנהגות

תועלת -השפעה ויחס עלות

ייבדק בהמשך

:  הרציונל

:תיאור המהלך

  פעילות חינוך פיננסי לחיילים לקראת שחרור במסגרת קורס משתחררים
או במסגרת נפרדת באותה נקודת זמן

ל או גופים קשורים אליו כגון"י צה"מימון הפעילות יבוצע ע :FIDFאו חבר

ח למשתתף"ש200-כ
ח לשנה  "מש10-כ

למחזור שחרור מלא 

בינוני-אימפקט נמוך

עלות משוערת

תועלת -השפעה ויחס עלות

עלות משוערת השפעה פוטנציאלית משמעותית על  

אוכלוסיות מוחלשות באמצעות מענה  

מוצע כשלב  ; מיידי לצרכים קונקרטיים

ראשון לצאת בפיילוט לבחינת 

אימפקט

להיות בעלי  , ככלל, קורסים נמצאו

קיימת שונות גבוהה ; אפקטיביות נמוכה

בצרכים ובמרכיבים האישיותיים של  

מוצע כשלב  ; (אוכלוסיה מגוונת)חיילים 

ראשון לצאת בפיילוט לבחינת אימפקט

ישימות גבוהה

מערך מתנדבים לסיוע בהתנהלות מול רשויות וגופים פיננסיים   

חברות ביטוח ומוסדות  , התנהלות נקודתית מול בנקים, במקרים רבים
חוסר מודעות וחוסר ביטחון  , מדינה מהווים אתגר משמעותי בשל חוסר ידע

מחירים גבוהים ומתוך כך פגיעה , הדבר בא לידי ביטוי בחוסר מיצוי זכויות
משמעותית ברווחת הפרט

:  הרציונל

:תיאור המהלך

  יצירת פלטפורמה מרכזית ומערך מתנדבים אשר יספקו סיוע נקודתי
לציבור בהתנהלות מול גופים פיננסיים ומיצוי זכויות

מילוי תפסים  ; אישור וזכאות, סיוע נקודתי בהבנת תהליכי בקשה
ויצירת בקשות  

 (סיוע בשיחת וידאו)ניתן לבחון פלטפורמה דיגיטלית

ישימות בינוניתאימפקט גבוה



ניתן להנגיש תכני אוריינות פיננסית לקהל רחב בהוצאה סבירה באמצעות יצירת 
ידי מגוון גופים -קורסים מקוונים ומערך תמיכה פדגוגית להעברה מקומית על
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יצירת תוכן ותמיכה פדגוגית להעברה מקומית ועצמאיתקורסים מקוונים

עלות משוערת

  למידה מקוונת בפלטפורמה נגישה וחינמית מהווה הזדמנות להקניית ידע
למשתתפים רבים בעלות נמוכה 

החומרים יוכלו לעמוד לרשות כלל הציבור

תועלת -השפעה ויחס עלות

;ח ליצירת תוכן"מש1-כ
ח בשנה  "מש1-3בין 

להעמדת תמיכה פדגוגית  
והמשך פיתוח תוכן

:  הרציונל

:תיאור המהלך

  קורסים מקוונים שישמשו ללמידה עצמאית או כחומר משלים לקורסים
י בעלי העניין השונים"המבוצעים ע

 המיזם הלאומי –העמדת הקורסים במסגרת פלטפורמת קמפוס
ללימודים דיגיטליים 

ח"אש500-כ

אימפקט בינוני

עלות משוערת
ללא מיקוד בנושאים שמניעים לפעולה  

ובהיעדר מוטיבציה מספקת בציבור  

התוכן לא צפוי ליצור השפעה  , להשתתף

אך יוכל להוות בסיס ליוזמות , משמעותית

אחרות  

  למספר רב של גופים ומוסדות שונים נכונות ורצון לערוך הדרכות בתחומי
' מקומות עבודה וכו, רשויות מקומיות, תנועות נוער–אוריינות פיננסית 

ניתן להכשיר מדריכים לסייע בהעברתו  , בהינתן תוכן דיגיטלי מקצועי
(Blended learning) בעלות נמוכה ובזמן קצר

:  הרציונל

:תיאור המהלך

 יצירת תוכן ועיבוד תוכן קיים שיועמדו לשימוש גופיים מקומיים שונים
(סים ועוד"מתנ, רשויות מקומיות, תנועות נוער)

 של מדריכים מטעם הגופים  ( קצרה)יוקם מערך תמיכה פדגוגית להכשרה
המשתתפים ולמתן תמיכה וסיוע  

תועלת -השפעה ויחס עלות

-אימפקט בינוני
גבוה

. אימפקט נמוך לקורסים כלליים, ככלל

מיקוד בנושאים שמניעים לפעולה  , אולם

יוכל להגביר ( חובות, ביטוח, פנסיה)

מודעות וליצור בסיס בעלות סבירה 

בינונית-ישימות נמוכהישימות גבוהה מאד



בחנו אפשרות להקים אתר או אפליקציה לריכוז סטטוס פנסיוני ואפליקציה 
לאגרגציה של הוצאות משק הבית  
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"אזור האישי"הצגת סטטוס פנסיוני ב

 המסלקה הפנסיונית מהווה כלי שימושי לבחינת סטטוס החיסכון ולקבלת
מידע מרוכז בדבר עמלות  

לא קיים כלי רשמי המאפשר לציבור לקבל חיווי אודות גובה , זאת-עם
ואין כלי שמצביע באופן פשוט ונוח על בעיות  , העמלות ביחס לאחרים

('הפקדות חסרות וכו)

:  הרציונל

:תיאור המהלך

אזור האישי"יצירת כלי דיגיטלי שיתבסס על נתוני המסלקה הפנסיונית ב"

 מתוכללת ופשוטה אודות מצב החיסכון  " תמונת מצב"הכלי יספק
הכלי יאפשר גם מעקב רציף אחר  ; הפנסיוני וחיווי בדבר גובה העמלות

(שינוי בגובה ההפקדה, הפסקת הפקדות)הפקדות והודעות בדבר שינויים 

תועלת -השפעה ויחס עלות

מענה לצורך קונקרטי ויכולת לתת  

מידע מתוזמן היטב בנקודות מפתח  

יכולות להוביל לשינוי התנהגותי  

קידום אפליקצית אגרגציה וניהול הוצאות משק בית

 בנקים וחברות  )פיזור הוצאות משק הבית בין מספר גופים פיננסיים
מקשה על מעקב אחר תקציב וניהול הוצאות ( כרטיסי אשראי

  כיום בישראל לא קיים כלי מרכזי אפקטיבי שמשמש כאגרגטור לכלל
ההוצאות 

:  הרציונל

:תיאור המהלך

שישלב בין מידע אגרגטיבי בדבר הוצאות " אגרגטור פיננסי"-עידוד שימוש ב
ניתן לבחון תמיכה בפיתוח  ; ומצב חשבון לבין כלים לניהול תקציב וחיסכון

ברמות שונות של מעורבות ממשלה, כלי חדש או קידום פלטפורמה קיימת

יעשה שימוש ב-API מנת לאסוף נתונים מכלל -על( 2020-החל מ)פתוח
א בישראל.הנבקים וחברות כ

  יונגש לציבור בחינם

תועלת -השפעה ויחס עלות

אימפקט נמוך

ייבדק בהמשך

עלות משוערת

אימפקט גבוה

כלים לניהול תקציב ללא מייצרים שינוי משמעותי ללא  

יש לבחון אפשרו ; מוטיבציה מאד גבוהה או ליווי מתמשך

לתמיכה וקידום כלי קיים בשל קושי לייצר חלופה ליישומים 

שיפותחו במגזר הפרטי 
ישימות בינונית

בינונית-ישימות נמוכה



בחנו אפשרות לפתח אפליקציה משחקית להקניית מעקב אחר תקציב  , בנוסף
ואפשרות לאגד חומרים וכלי עזר באתר מרכזי  , לילדים
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אפליקציה המיועדת להורים וילדים לעידוד חינוך 
אתר תוכן מרכזיפיננסי בהתבסס על התנהלות ילדים עם דמי כיס

  חוסר מודעות לחשיבותם של ניהול תקציב וחיסכון הינו גורם מרכזי
ניתן להנחיל מודעות ודפוסי התנהגות כבר ; בהתנהלות כלכלית שגויה

בגיל צעיר 

 הורים רבים אינם מודעים לצורך ואינם מספקים לילדיהם מודעות או
מסגרת ליצירת דפוסי התנהגות  

תועלת -השפעה ויחס עלות

:  הרציונל

:תיאור המהלך

 ומסייעת בניהול  , הפונה לילדים ולהוריהם" משחקית"יצירת אפליקציה
דמי כיס 

 ליווי ההשקה בקמפיין להעלאת מודעות בקרב הורים

ח"אש500-כ

אימפקט נמוך

עלות משוערת

קיימים ברשת מגוון חומרים וכלי עזר בנושאי אוריינות פיננסית , כיום
( משרד החינוך ועוד, אתרי עמותות, רשות שוק ההון)

  ריבוי המקורות מקשה על קהל היעד לאתר תוכן ספציפי ולברור חומרי
השקעה כפולה של משאבים מטעם ; למידה באיכות הגבוהה ביותר

הגופים הפעלים

:  הרציונל

:תיאור המהלך

אשר יכלול גם  , יצירת אתר תוכן מרכזי בפיקוח גוף ממשלתי רלוונטי
ידי שותפים רלוונטיים-חומרים וכלים שפותחו על

  ניתן להגביל לגופים המשתתפים בפורום בלבד

תועלת -השפעה ויחס עלות

700-ל300בין 
ח"אש

אימפקט נמוך

עלות משוערת

בינונית-ישימות נמוכה
ישימות גבוהה

מוצע לבחון בפיילוט כשלב ראשון 
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בסיס האימפקט הצפוי ומידת ישימותן -ביצענו תעדוף ראשוני ליוזמות השונות על

גבוה

נמוכה

ישימות

אימפקט

גבוהה

נמוך

יוזמותתיעדוף

מהלכים בעלי  
אימפקט וישימות 
נמוכה ולכן אינם 

רלוונטיים

1

2

3

4

5

6

8 10

7

קבוע" פורום אוריינות פיננסית"מיסוד 

יוזמות 
רוחב 
ליישום

הרחבה ותכלול של מאמצי הגברת מודעות

אחיד למדידה Frameworkפיתוח והטמעת

שיפור הסיקור של אוריינות פיננסית בישראל 

קידום ייעוץ פנסיוני וייעוץ משכנתאות 1

יוזמות 
פיזיות  
חדשות

סבסוד ייעוץ פנסיוני 2

משוחררים  /קורסים לחיילים משתחררים 3

מערך מתנדבים לסיוע בהתנהלות מול רשויות  
וגופים פיננסיים 

4

קורס מקוון 5

יוזמות 
דיגיטליות 

חדשות

יצירת תוכן ותמיכה פדגוגית להעברה מקומית 
ועצמאית

6

"  אזור האישי"הצגת סטטוס פנסיוני ב 7

קידום אפליקצית אגרגציה להוצאות משק בית 8

אפליקציה המיועדת להורים וילדים לעידוד חינוך  
פיננסי בהתבסס על דמי כיס

9

אתר תוכן מרכזי   10

9

כדאיות גבוהה

כדאיות בינונית

כדאיות נמוכה



שיבוץ לצוותים
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משרד  
הכלכלה

רשות  
שוק ההון

עמותת  
פעמונים

בנק 
ישראל

אגף  
לאזרחים  
ותיקים  
במשרד  
לשויון  
חברתי

עמותת  
חיים  
בפלוס

הרשות  
לניירות  

ערך

המועצה  
לצרכנות

עריית  
ירושלים

רשות  
המיסים

רשות  
הצעירים

משרד  
המשפטים

הרשות  
לקידום  
מעמד  
האישה

משרד  
החינוך

גוינט
הבורסה  
לניירות  

ערך

יוזמת  
רווח נקי

מועצת  
תלמידים

הרחבת  
פעילות  
קיימת

VVהרחבת מנטוריניג1

VVסדנאות בבית הספר2

VVVVVס"הרחבת החינוך הפיננסי בביה3

VVVהרחבת סדנאות לקראת פרישה4

הנגשת ידע דרך האוצר שלי5

יוזמות  
רוחב

1

"  פורום אוריינות פיננסית"מיסוד 
קבוע

VVVVVVV

V

הרחבה ותכלול של מאמצי הגברת  
מודעות

2

  Frameworkפיתוח והטמעת
אחיד למדידה

VVVVVVV
שיפור הסיקור של אוריינות  

פיננסית בישראל 

יוזמות פיזיות  
חדשות

1
קידום ייעוץ פנסיוני וייעוץ  

משכנתאות
VVVV

V
VVVסבסוד ייעוץ פנסיוני2

3
קורסים לחיילים  

משוחררים  /משתחררים
VVV

4
מערך מתנדבים לסיוע בהתנהלות  

מול רשויות וגופים
VVVVV

יוזמות  
דיגיטליות  

חדשות

VVVVקורס מקוון1

V

2
יצירת תוכן ותמיכה פדגוגית  
להעברה מקומית ועצמאית

VVVVVV

3
אזור  "הצגת סטטוס פנסיוני ב

"  האישי
VV

4
קידום אפליקצית אגרגציה  

להוצאות משק בית
V

5
אפליקציה לעידוד חינוך פיננסי  

בהתבסס על דמי כיס
VVV

VVVאתר תוכן מרכזי  6
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דיון

יוזמות מוצעות ותעדוף–דיון 

1

2

3

יוזמות נוספות –דיון 

מידת האימפקט ומידת הישימות , לדעתכם, מהי
?של היוזמות המוצעות

אילו גופים בעיניכם רלוונטי ליישום היוזמות  
?השונות

האם לעמדתכם ניתן לשפר או לשנות אלמנטים  
?ביוזמות המוצעות

1

?  יוזמות דיגיטליות נוספות2

?יוזמות פיזיות נוספות

3
כיצד היוזמות השונות יוכלו להשתלב בפעילות  

?  הקיימת



נוכחים
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