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 ' באייר התשע"גח
 3182באפריל  81

 3182-81881שה. 
 

 לילדים סיכום פגישות התייעצות בנוגע למיומנויות ליבה בחינוך פיננסי

 
 3.8.82-נוכחים בפגישה ב

ויו"ר ועדת ד"ר נילי מרק, אוניברסיטת ת"א 
 המקצוע לחינוך פיננסי במשרד החינוך

 ד"ר עקיבא אופנבכר, חט' המחקר, בנק ישראל
 ון, ארגון ההורים הארצימר אודי לב

 מר זאב גולדבלט, ארגון ההורים הארצי
 רו"ח אלי הלל, חברת כלכלי

 עיון, חברת כלכלי-רו"ח עמי בן
 גב' שחף סברסקי, עמותת שיעור אחר

  פעמונים ארגון, גולובינסקי-קולמןגב' שירה 
  גב' נירית גדסי, מחלקת חינוך פיננסי

 גב' אילת שפייר, מחלקת חינוך פיננסי
 

 88.8.82-ישה בנוכחים בפג
 ה פרידמן, משרד החינוךיאלגב' דנ

 גב' פנינה גזית, משרד החינוך
 גב' גלי ברגמן, משרד החינוך

 גב' אלה פאוסט, משרד החינוך
 גב' ליזי הנק, אורט

 גב' אורית ברוזה, עמותת סנונית
 גב' אירית רימון, החברה למתנ"סים
 גב' נירית גדסי, מחלקת חינוך פיננסי

 ב' אילת שפייר, מחלקת חינוך פיננסיג
 
 

 הדיון סיכום

רקע על תהליך גיבוש מיומנויות הליבה בחינוך פיננסי לילדים, והצגת המטרות שלשמן המיומנויות לאחר הצגת 

 התקיים דיון על המיומנויות המוצעות ועל מבנה מטריצת המיומנויות.נועדו, 

 הדיון, בחלוקה לסוגיות מרכזיות שהועלו:להלן תמצית 

 המשתתפים ציינו כי המיומנויות  – המורים/מדריכיםאל הילדים או אל כפונים  ניסוח מיומנויות הליבה

המיומנויות צריכות להיות מנוסחת אל המורים ומעברי התכנים, כאשר מנוסחות כרגע באופן מוצלח. 

 דים ומכוונת אל מבחן התוצאה.המיומנות צריכה להיות מכוונת פעולה של היל

 לשלוש קבוצות: הגיל  (ו'-ג'הרך )עד כיתה ב'( והיסודי ) ות הגילקבוצהוצע לחלק את  –חתכי גיל חלוקה ל

דעת מיעוט כי נשמעה גם  .'(ו-'כיתות החטיבה בוגרת )ו '(ד-ב'כיתות הרך )עד כיתה א'(; חטיבה צעירה )

 .יים בלבדחטיבת הבינלהתחיל חינוך פיננסי בגיל יש 

 יותר ערכיות )תשלום מסים, לא ליבה להוסיף מיומנויות  הוצע – מיומנויות הליבההדגשת הפן הערכי ב

, מלחמה משפחההתחשבות בתום לב, פעולה בלהיות נטל על החברה, התנדבות, קיימות ואיכות הסביבה, 

להוסיף שיקולים שהם מעבר וופחות אגוצנטריות,  (, אחריות קהילתית, חברה אחראיתבהון השחור

יש לבחון האם ניתן להוסיף התייחסות לפן הערכי כמיומנויות ליבה פרטניות או כדגש לעלות תועלת. 

 כללי בהנחיות לשימוש בטבלת המיומנויות.

  קיימות שילוו את התלמידים בכל ושל יזמות  י רוחבהוצע להוסיף נושא –הוספת נושאי רוחב חדשים

  .הפוכותדעות ו גם אך נשמע ,גילחתכי ה

 כלכלה, מושגים -הוצע להוסיף למיומנויות הליבה התייחסות לנושאי מקרו – הוספת נושאים כלכליים

בסיסיים בכלכלה ולמאפיינים של המשק הישראלי )משק קטן ופתוח, השפעות של שער חליפין, 

אינפלציה, הצמדות וייבוא וייצוא(. מנגד, נשמעו גם דעות הפוכות שרואות בנושאים אלה כחורגים 
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ינם מתאימים לכל סוגי התכניות שעשויות להיות מפותחות על בסיס מהעיסוק בחינוך פיננסי וא

 מיומנויות הליבה שיוגדרו. 

 ד ילדים לשאול שאלות ודיעהוצע להוסיף דגשים שונים וביניהם,  – דגשים נוספים למיומנויות הליבה

, נסייםעל הזכות להבין נושאים עד הסוף ולנהל מו"מ גם מול נותני שירות פינעמידה בכל הנושאים, 

 חת אחריות כבר בגיל צעיר.ילקו, תביקורתיחשיבה 

 מרקע ממוצע  יםילדלכמכוונת צוין כי המיומנויות מנוסחות  –לאוכלוסיית שונות לימוד ת והתאמת תכני

לילדים ממשפחות ממעמד שיפותחו על בסיס מיומנויות הליבה, תכניות הלימוד להתאים את  הוצעו

 תי שונה.אקונומי נמוך ומרקע תרבו-סוציו

 מיומנויות הליבה לרמה הודגש כי חשוב להתאים את  – תויכולות מתמטילנויות הליבה התאמת מיומ

מתייחסות לעקרון ולא לחישוב  , כאשר במרבית המקרים מיומנויות הליבההמתמטית של הילדים

היכולת בדיון הובעה הסכמה כי המיומנויות שהוגדרו תואמות במרבית המקרים את . מתמטי גרידא

 המתמטית של שכבות הגיל השונות.

  ההכשרה של המדריכים/ חשיבות בדיון הודגשו  – התכניםהוראת אופן לוהתייחסות למדריכים/למורים

מיומנויות ליבה המוצעות. הנגזרים מ התכניםהוראת אופן וחשיבות התכנים, את  םמעביריהמורים ה

יחד עם לחבר את הילדים אל הנושא. התכנים כדי  בהוראתהפעלות חווייתיות לשים דגש על שילוב הוצע 

באופן ולא  ("ללמדמה צריך "עוסק בתכנים עצמם )מיומנויות הליבה זאת, הובהר בדיון כי מסמך 

 .( אשר יותאם לתכניות השונות שיפותחו על בסיס המסמך"איך להעביר"ההוראה )

 כמו כן,  ".ונוערהוצע לשנות את שם הטבלה ל"מיומנויות ליבה בחינוך פיננסי לילדים  – הערות ניסוח

". בנוסף, הוצע לשנות את שם הנושא "אחריות כישוריםב" טבלההוצע להחליף את המילה "יכולת" ב

 " על מנת להדגיש את נושא התקציב.ותקציבפיננסית וניהול כספים" ל"אחריות פיננסית 

  כדי להקל על מפתחי  דוגמאות למיומנויות הליבה המוצעותנספח הוצע להוסיף  –דוגמאות נלוות

 .התכניות המבוססות על מסמך מיומנויות הליבה

 הוצע ללוות את מיומנויות הליבה לילדים בתכנית המיועדת להורים, ולהשתמש  – תכנית נלווית להורים

ין כי צריך למצוא דרך להתמודד עם מה בילדים כסוכני שינוי כפי שנעשה עם נושא המחזור. בנוסף, צו

 שהילדים רואים בבית, בהתנהלות הפיננסית של ההורים.

 
 שהועלו בדיון: נוספותנקודות 

  רשות האכיפה הוצע למקד את תכניות הלימוד בנושאים העולים מטעויות חוזרות כפי שיוצפו ע"י

עבורם כשהם נמצאים בקשיים משתמשים בילדיהם לפתוח חשבון בנק ההורים לדוגמה, )והגבייה 

 .כלכליים(

  באתר מחלקת חינוך פיננסי לעוסקים בחינוך פיננסימקצועי פורום הוצע להקים. 

  חינוך פיננסי בהשתתפות בסדנתמוגבל עו"ש חשבון המגבלה על ביטול את להתנות הוצע. 

  בות הגיל העמקת תכניות הלימוד שיפותחו בשלב הראשון עבור ילדים בשכאפשרות להוצע לבחון

הבוגרות, אשר לא יספיקו ללמוד את התכנים המיועדים לשכבות הגיל הצעירות במתכונת הספיראלית 

 .המוצעת, הבנויה נדבך על נדבך

 
 :בדיון שהועלו לשינויים הצעות הכוללת הליבה מיומנויות מטריצת, להלן
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 )באדום שינויים שהוצעו בפגישות( בישראלונוער  לילדים פיננסי בחינוך ליבה מיומנויות מטריצת
 הגיל הרך  מיומנות נושא

 )עד כיתה ב'(
 יסודי

 ו'(-)כיתות ג'
 חטיבה

 ט'(-)כיתות ז'
 תיכון

 י"ד אם יש(-)י
אחריות 
 פיננסית

 וניהול
 כספים
 ותקציב

. להבין כי לא 8 ידע
ניתן לקנות כל 

 מה שרוצים
. להבין את 3

ההבדלים בין 
שרוצים  דברים

לדברים 
 שצריכים

. להכיר דוגמאות להחלטות פיננסיות 8
שמקבלים בחיי היום יום )קניות, ללכת 
ברגל או לנסוע באוטובוס, לדבר בטלפון 

 ד(-)ב או בנייד או פנים אל פנים...(
. להבין שחשוב לנהל תקציב מאוזן, 3

כלומר שלא ניתן להוציא יותר ממה 
 ו(-)ה שמכניסים.

 חשיבות התכנון. להבין את 2

. להכיר את המרכיבים העיקריים של 8
תקציב )הכנסות קבועות ומשתנות, הוצאות 

קבועות ומשתנות, כולל חיסכון והחזר 
הלוואה שיש לקחת בחשבון במסגרת 

 ההוצאות השוטפות(
. להבין שניהול תקציב מאוזן כרוך 3

בבחירה בין חלופות וויתור על חלק 
 מהרצונות.

חפש מידע מהימן הבין שחשוב ל. ל2
לפני שמקבלים  ולהיעזר באנשי מקצוע

 החלטות פיננסיות חשובות 

.להבין שאחריות פיננסית היא אחריות 8
 ט(-)ז – אישית שמוטלת על כל פרט

. להתאים בין שלבי החיים לרמת ההכנסות 3
 והוצאות הצפויה

. להכיר את מגוון דרכי הסיוע שמספקת 2
במצוקה  המדינה לעזור לפרטים אשר נמצאת

 כלכלית
. להבין כיצד שינויים בנסיבות )פיטורין, 8

הקמת משפחה, מעבר למגורים עצמאיים, 
 אינפלציה וכו'( משפיעים על התקציב האישי

 
 כישורים

  

. לנהל מעקב אחר ההכנסות וההוצאות 8 ד(-)ב לסווג בין הוצאות להכנסות
 )יומן(

. לדרג את הרצונות והצרכים בהתאם 3
 העדיפויות האישי שלולסדר 

 . להציב מטרות פיננסיות2

 . לנהל תקציב אישי8
. להציב מטרות פיננסיות לטווח קצר, בינוני 3

 וארוך
. לחשב את אחוזי ההוצאה של מרכיבים 2

מסוימים )מזון, בריאות, חינוך וכו'( מסך 
 התקציב

. לסווג ולתייק )פיסית או אלקטרונית( 8
 מסמכים פיננסיים חשובים

צרכנות 
 נבונה

להבין  ידע 
שבפרסומות 

רוצים למכור 
לנו דברים וכי 

פרסומות הן לא 
 אובייקטיביות

לערוך השוואת מחירים  שחשוב. להבין 8
 מוצר יםכשורשלפני 

. להבין כי משפחה, קהילה ומאפיינים 3
תרבותיים יכולים להשפיע על התנהלות 

 צרכנית וקבלת החלטות פיננסיות
 יש זכויות וחובות. להבין שלצרכנים 2

 

הם כצרכנים )אחריות, ילהכיר את זכויות
 מדיניות החזרת מוצרים וכו'(

. להכיר את ההיבטים הפסיכולוגיים של 8
צרכנות )מבצעים, מותגים, קניות דחף, 

 פרסומות גלויות וסמויות(
מנע מרמאויות י. לדעת כיצד ניתן לה3

  והונאות פיננסיות
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 )באדום שינויים שהוצעו בפגישות( בישראלונוער  לילדים פיננסי בחינוך ליבה מיומנויות מטריצת
 הגיל הרך  מיומנות נושא

 )עד כיתה ב'(
 יסודי

 ו'(-)כיתות ג'
 חטיבה

 ט'(-)כיתות ז'
 תיכון

 י"ד אם יש(-)י
 כישורים

  

של לחץ חברתי ושיווק . לזהות השפעה 8
 ומיתוג בתהליכי קבלת החלטות

. להעריך עלות של מוצרים בסיסיים 3
 ונפוצים )מזון, בגדים, צעצוע(

. להשוות מחירים בין מוצרים דומים 8
 ו(-)ה בשתי חנויות שונות

)ישיר . לזהות שיטות שיווק ופרסום 3
אשר גורמות לצרכנים לקנות ועקיף( 

 מוצרים שהם לא צריכים

להשתמש באינטרנט על מנת להשוות בין  .8
 מוצרים ושירותים שונים )סקר שוק(

. לנתח בעין ביקורתית פרסומת של 3
 מוצר/מבצע

. לקבל החלטה מושכלת בגין רכישת מוצר 2
)מחיר, איכות, שימוש, צורך, מבצעים, 

 תקציב וכו'(
. לבצע את הצעדים הנדרשים במידה ונגרם 8

 להם עוול צרכני
אמצעי 
תשלום 
 ובנקים

להבין כי בני  ידע
אדם זקוקים 

למוצרים 
ושירותים וכסף 

הוא אמצעי 
שמשמש 

 לרכישתם

. להכיר את שלבי ההתפתחות מסחר 8
חליפין ועד התבססות הכסף המודרני 
ולהבין כי לכסף עצמו אין ערך )מעבר 

להיותו אמצעי לרכישת מוצרים 
 ושירותים(

. להכיר את סוגי אמצעי התשלום 3
 השונים

. להכיר את המוסדות הפיננסיים 2
 המרכזיים )בנק בעיקר(

  

. להכיר את היתרונות והחסרונות של 8
 אמצעי התשלום השונים

. להבין את התפקיד של בנקים מסחריים 3
במערכת הפיננסית ולדעת כי הם פועלים 

 למטרות רווח
 . להכיר מט"חים מרכזיים2

 מנע משימוש בכרטיסי. להבין כי יש לה8
אשראי לרכוש דברים שאין ביכולתך לרכוש 

 אותם במזומן
. להבין את התפקיד של בנק מרכזי במערכת 3

 הפיננסית
להכיר את השיקולים המרכזיים שיש . 2

  לקחת בחשבון בעת בחירת חשבון בנק
. להבין את החשיבות של בקרה ומעקב אחר 8

ובאמצעי התשלום הפעולות המבוצעות בבנק 
נקיטת אמצעי זהירות ואבטחת ושל השונים, 

מידע לגבי המידע המתקבל מהבנק/באתר 
 הבנק.

. להכיר אמצעי אבטחה בעת רכישה 1
 באינטרנט )בכרטיס אשראי או אמצעי אחר(.

לזהות מטבעות  כישורים
 ושטרות

להשתמש באמצעי התשלום השונים באופן   לבצע חישובי עודף 
 אחראי

, בנק. לקרוא ולהבין תדפיס של חשבון ה8
ולהבין את המשמעות  המונחים הכלולים בו,

 של יתרת זכות ויתרת חובה
. לקרוא ולהבין תדפיס של כרטיס אשראי, 3

ולזהות עסקאות אשראי מסוגים שונים 
 )תשלומים, קרדיט, מט"ח וכו'(

. 2. לבצע המרה בין מטבעות חוץ שונים 3
לבצע את הצעדים הנדרשים בעת אבדן 

 שיפה להונאה.כרטיס אשראי, או בעת ח
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 )באדום שינויים שהוצעו בפגישות( בישראלונוער  לילדים פיננסי בחינוך ליבה מיומנויות מטריצת
 הגיל הרך  מיומנות נושא

 )עד כיתה ב'(
 יסודי

 ו'(-)כיתות ג'
 חטיבה

 ט'(-)כיתות ז'
 תיכון

 י"ד אם יש(-)י
להבין כי ניתן  ידע חיסכון

לחסוך כסף 
לטובת צרכים 

ורצונות )דחיית 
סיפוקים 

 וויתור(.

. להבין שלחיסכון יש צד פאסיבי, 8
הימנעות מבזבוזים, וצד אקטיבי הפקדת 

 כסף באחד מאפיקי החיסכון
. להבין שכאשר שמים כסף בתכנית 3

  חיסכון בבנק, הכסף צובר ריבית
שחיסכון יכול לאפשר להשיג . להבין 2

 מטרות יקרות יותר

. להבין שככל שחוסכים מוקדם יותר )או 8
לזמן ארוך יותר(, כך החיסכון שנקבל בסוף 

התקופה יהיה גדול יותר )אפקט הריבית 
 (בלי לבצע חישובים-דריבית

. להכיר את הצרכים השונים שעבורם יש 3
לחסוך לטווח קצר, בינוני וארוך ולהבין את 

 בדלים ביניהםהה
. להבין את החשיבות של חיסכון ככלי 2

להתמודדות עם הוצאות בלתי צפויות 
 )קטסטרופות(

. להכיר אפיקי חיסכון שונים ולהבין את 8
 ההבדלים ביניהם

ושינויי שער  . להבין כיצד משפיעה אינפלציה3
על תכניות חיסכון והשקעה )צמוד/לא  ריבית
 צמוד(

ה נועד לגשר בין . להבין כי חיסכון לפנסי2
התקופה שבה יש לנו הכנסה מעבודה לתקופה 
שבה מפסיקים לעבוד וההכנסות מצטמצמות 

 כוןסיחה הבין את חשיבותמשמעותית, ול
 לפנסיה מגיל צעיר.

לחסוך כסף  כישורים
 בקופת חסכון

לבנות תקציב שכולל הפרשה קבועה  לחסוך כסף לטובת מטרה מוגדרת
 השוטפות.לחיסכון, כחלק מההוצאות 

לבצע חישובי ריבית וריבית דריבית על אפיקי 
 חיסכון 

ניהול 
סיכונים 

 וביטוח

. למנות דוגמאות בהם פרטים חשופים 8   ידע
לסיכון ודרכים למזעור סיכונים אלו 

חבישת קסדה ומגנים,  ה)לדוגמ
הצטיידות במחזירי אור ורכיבה 

במסלולים מוסדרים בעת רכיבה על 
 אופניים(

לשלם  :של ביטוח העיקרון. להבין את 3
סכום קטן של כסף )תמורת הסיכון( 

 ולקבל סכום גדול אם קורה משהו

. להבין שביטוח הוא כלי להתמודדות עם 8
 סיכון

. להבין מהי "שנאת סיכון" ואת ההשפעה 3
)אופי, מצב כלכלי, מצב של העדפות אישיות 

משפחתי( על ניהול סיכונים, לדוגמה, 
על רכישת דפות אישיות השפעת הע

 ביטוחים

. להבין את הקשר בין סיכון לעלות הביטוח 8
 ולחשיבותו

. להבין שביטוח יכול לשמש כאפיק חיסכון 3
 במקרים מסוימים

. להכיר סוגי ביטוחים נפוצים )רכב, 2
בריאות, חיים, סיעודי, רכוש וכו'( ולהכיר 
שיקולים שיש לקחת בחשבון בעת רכישת 

 ביטוח

 כישורים
  

לזהות מקורות מידע וגורמים בהם ניתן     
 להיוועץ לפני עריכת ביטוח

שוק 
 ההון

. להכיר את הבורסה לניירות ערך ולהבין 8     ידע
 את תפקידה בשוק ההון

. להבין את ההבדל בין השקעה בנכס 3
 )תיכון( ריאלי לבין השקעה בנכס פיננסי

 . להבין את הקשר בין סיכון לתשואה2

להכיר את סוגי ניירות ערך המרכזיים  .8
 הנסחרים בבורסה )מניה, אג"ח, אופציה(

. להבין את החשיבות של פיזור השקעות 3
 להפחתת סיכונים םככליוהשקעה לאורך זמן 

. להבין כי ניהול השקעות לא יכול להתבסס 2
 על מזל לאורך זמן, אלא מצריך ידע מקצועי

 כישורים

  

שוק ההון מייצוגים שונים לקרוא נתונים על     
)גרף, דיאגרמה, טבלה( ולהסיק מסקנות 

 מנתונים אלו
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 )באדום שינויים שהוצעו בפגישות( בישראלונוער  לילדים פיננסי בחינוך ליבה מיומנויות מטריצת
 הגיל הרך  מיומנות נושא

 )עד כיתה ב'(
 יסודי

 ו'(-)כיתות ג'
 חטיבה

 ט'(-)כיתות ז'
 תיכון

 י"ד אם יש(-)י
הלוואות 
 ואשראי

להבין שאפשר  ידע
לשאול משהו 

מאדם אחר 
ושצריך להחזיר 
)יכול להיות גם 

השאלה של חפץ 
 פיזי(

. להבין שניתן ללוות כסף ושצריך 8
, אך כדאי לעשות זאת בשיקול להחזיר

 ו(-)ה . דעת
את החשיבות של החזר  . להבין3

 הלוואות במועדן

. להבין שהחזר הלוואה כרוך בתשלום 8
ריבית ולכן ההחזר גבוה מסכום ההלוואה 

 המקורי.
. להבין מתי ראוי לקחת הלוואה )כאשר 3

יכולים להחזיר, לטובת השקעה בעתיד כמו 
 חינוך, דירה(

. להבין ששימוש בכרטיס אשראי, פריסת 2
דרפט הם סוגים הוצאה לתשלומים, ואובר

 של הלוואה.
. להבין שלקיחת הלוואה מקטינה את 8

 הסכום המוקצה להוצאות אחרות

להכיר מקורות שונים שמהם ניתן לקחת 
הלוואה ולעמוד על היתרונות והחסרונות של 

 כל מקור

 כישורים
  

לבצע חישובים של החזרי הלוואה כפונקציה     
 של ריבית, גובה הקרן ותקופת ההלוואה

עבודה 
 וקריירה

. להבין 8 ידע
שאנשים 

מרוויחים כסף 
 מעבודה

. להכיר מספר 3
סוגים של 
 מקצועות

להבין שניתן לשפר את הכנסתך על ידי  8
ון צבירת השכלה, יכולות חדשות וניסי

 ו(-)ה

. לתאר את ההשכלה וההכשרה הנדרשות, 8
ההשתכרות הממוצעת, דרישות התפקיד 

שמעניינים ותנאי העסקה של שני מקצועות 
 אותם

. להכיר את הקשר בין הון אנושי 3
 לתעסוקה

. להכיר את זכויות הבסיסיות של עובדים 2
 )שכר מינימום, נסיעות, תשלום בזמן ועוד(

להכיר את ההבדלים בין שכירים . 8
 לעצמאים 

. להכיר את השיקולים המרכזיים שיש 8
לקחת בבחירת מקצוע )עניין, אחריות, 

פשרויות קידום, שכר, ביטחון תעסוקתי, א
 ביקוש וכו'(

. להכיר את תהליך הקבלה לעבודה )כתיבת 3
 קורות חיים, ראיון עבודה, חתימה על חוזה(

. להכיר גופים שונים שיכולים לסייע להם 2
 במציאת תעסוקה ובבחירת מסלול קריירה

 כישורים

  

לחקור לעומק שני מקצועות שמעניינים 
 אותם באופן אישי

בתלוש שכר לדוגמה את הרכיבים . לזהות 8
המרכזיים: שכר ברוטו, שכר נטו ותשלום 

 מסים
. לחפש באופן עצמאי זכויות עובדים 3

 באתרי אינטרנט

. לקרוא תלוש שכר ולהבין את הרכיבים 8
 השונים הכלולים בו

. לתכנן מסלול קריירה ובחירת מקצוע 3
שיאפשרו מיצוי מקסימלי של יכולות בהתאם 

 לצרכים
 


