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 פעילויות היחידה לחינוך פיננסי ברשות שוק ההון ביטוח  וחיסכון -קול קורא 

 

ממשלת לכן החליטה  .תחומי החייםחשיבותו של החינוך הפיננסי גדלה בשנים האחרונות לאור השינויים בכל 

יחידה ייעודית שתגביר את האוריינות הפיננסית בקרב  , כחלק מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון,להקים ישראל

לקבל החלטות צפויה לשפר את יכולתו  הפיננסיים, בתחומים ציבורשל ה וקידום ההבנה ומעורבותהציבור. 

 .פיננסיות מושכלות

 

בתחומי פנסיה, ביטוח ואשראי חוץ הגביר ידע ומודעות בנושאים פיננסיים ובפרט פועלת ללחינוך פיננסי היחידה 

כנסים, סדנאות,  ,פייסבוק דף ,האוצר שלי היחידה במגוון דרכים: אתר אינטרנטפועלת בנקאי. מאז הקמתה 

 שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה ומגזר שלישי ועוד.

 

 , אנולהתנהלות נבונהם הפיננסיים על ידי הענקת ידע וכלים הגביר את ידיעותיו של הציבור בתחומיבמטרה ל

 : לקידום החינוך הפיננסי להביא לידיעת הרשויות המקומיות ולשימושן פרויקטים יםמעוניינ

 

 זוגות צעירים  .1

היחידה לחינוך פיננסי ברשות שוק ההון, בשיתוף עמותת פעמונים מזמינים אתכם להירשם ל"סדנה להתנהלות 

כוללת התנסות שה ונבהסדנה תעניק לכם כלים וידע להתנהלות כלכלית נ. לזוגות צעירים" בונהכלכלית נ

חווייתית פעילה. הסדנה מיועדת לזוגות צעירים בתחילת דרכם מכל רחבי הארץ, ללא תשלום וכוללת ארבעה 

  .מפגשים

 .יםלהרשמה לסדנת זוגות צעיר

 

 כנסים וסדנאות –הכנה לפרישה  .2

. לרוב, הפורשים מעבודה אינם מודעים איש מגיעים לגיל פרישה 70,000-על פי נתוני הלמ"ס, בכל שנה כ

חלטות בנקודת זמן זו, ולהשפעה שיש להחלטות אלו על עתידם הכלכלי. קיים קושי רב הלחשיבות קבלת ה

עובד ממוצע מתקשה למפות את מקורות ההכנסה  .פורמליתה באופן עצמאי ללא מסגרת להיערך לפריש

לאמוד את  גם מתקשה פורש. במרבית המקרים הלו הכנסות הצפויהעומדים לרשותו ולאמוד את גובה ה

, , תהליך הפרישה מציב אתגרים פסיכולוגיים במישור האישי, המשפחתי והחברתיכמו כןההוצאות העתידיות. 

 ל הזמן הפנוי, היחסים עם בן/בת הזוג ועם הילדים.וחששות לגבי ניהולמשל שאלות 

כנסים להכנה לפרישה  יםמציעוביטוח לאומי  משרד לשוויון חברתי, האשל-ג'וינטעם בשיתוף רשות שוק ההון, 

 ישה לקהל הרחב, באמצעות עמותת פעמונים.סדנת הכנה לפרברשויות המקומיות ובליווי 

 /http://www.surveygizmo.com/s3/3588199: לסדנה להרשמה
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 להגברת מודעת בנושאי פנסיה, ביטוח וחיסכון ארוך טווחכנסים  .3

להעביר מידע על  הרשות שוק ההון מעוניינת לארגן כנסים לציבור הרחב ברשויות המקומיות, בהם יגיעו עובדי 

 . ם הקהלע, וליצור שיח פתוח אחריותהתחומי 

 .6211472-02או בטלפון  hadarb@mof.gov.ilדגן במייל -לקביעת כנס ניתן ליצור קשר עם הדר בר

 

 מערכי שיעור .4

פיננסי בקרב ילדים היחידה לחינוך פיננסי רואה ערך בחינוך ילדי ישראל להתנהלות פיננסית נכונה. חינוך 

לשם כך בנתה היחידה מגוון מערכי שיעור בנושאי חינוך פיננסי  ישדרג את התנהלותם הכלכלית כבוגרים.

 לשימוש חופשי ובחינם:

 מערכי שיעור בחינוך פיננסי.

 

 יסבוקעמוד פי .5

 .רשות שוק ההוןמוזמנים לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק של רשות שוק ההון ולהישאר מעודכנים. 

 

 הרשמה לניוזלטר .6

לגבי כל החידושים שנעשים בתחום החיסכון  עדכוניםמידי רבעון, היחידה לחינוך פיננסי שולחת ניוזלטר עם 

 .הפנסיוני. מוזמנים להצטרף לניוזלטר שלנו

 .הרשמה לניוזלטר האוצר שלי
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