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  מבוא
 

אוריינות  ישנה התעניינות מחקרית הולכת וגוברת בנושא שלבשני העשורים האחרונים 

את או בהתנהגויות הפיננסיות המאפיינות  ,אופן שבו זו קשורה בסטטוס הפיננסיוה ,פיננסית

השכיחות הגבוהה של התנהגויות (. Lusardi & Mitchell, 2011) התנהלותם של אנשים

קרים להציע חינוך ו( עודדה רבים מהחCampbell, 2006בקרב מבוגרים )פיננסיות לקויות 

מחקרים אלו הציעו כי שילוב של  .לאוריינות פיננסית כאמצעי לטיפוח קבלת החלטות מושכלות

את יכול לשפר  ,גיל בית הספר היסודיקרב בני , בפרט גם בבבתי הספרפעילויות לימודיות 

ההנחה . (Suiter & Meszaros, 2005 ,)למשל בגרותםבשל תלמידים פיננסית ה םנהגותהת

ישפרו את  כי חינוך פיננסי בבתי הספר יוביל לפיתוח ידע ומיומנויות בסיסיים, אשרהיא 

 .U.S)לאחר הלימוד בעתיד  יותרמסוגלותו של הפרט לקבל החלטות פיננסיות אופטימליות 

Consumer Financial Protection Bureau, 2013 בימינוכן, ילדים ונוער (. יתר על 

ובפרט , מצבים אלו. יהםמשפחותמתמודדות  שאיתםפיננסיים המצבים מה מאודמושפעים 

שיפור המיומנויות לעשויים להיות עבורם הזדמנויות לטיפוח ו ,מצבים של קושי פיננסי במשפחה

(. חינוך פיננסי הרותם מצבים יומיומיים יכול McCormick, 2009הפיננסיות האישיות שלהם )

 .כאלולדמות ולהעשיר הזדמנויות למידה 

 

, דהיינו פיתוח הרגלי קנייה המבוססים על צרכים אמיתיים הנבונ חינוך לצרכנות, על כך נוסף

מהווה הזדמנות מצוינת ללמד מתוך ההקשר הפיננסי, נושאים וקבלת החלטות מושכלת, 

 אפשר. (2010, המועצה הישראלית לצרכנות ,)למשל אותנו בחיי היומיוםמתמטיים המשרתים 

למשל ללמד לומדים צעירים לזהות כדאיות של מבצעים )אחוזים, גודל אריזה מול מחיר, 

חשיפה להיבטים של ההידע המתמטי ובתמורה,  טבלאות.קריאת ויחסים(, הבנה של גרפים 

לבחור בתבונה בין ההיצעים  ,יאפשרו לתלמידים להגן על זכויותיהם הצרכניות צרכנות נבונה

השונים, לבצע פעולות אקטיביות התורמות להתנהלות צרכנית נבונה, להבין את חשיבותו של 

הידע המתמטי והידע הפיננסי צפויים  ,ומרכל( וכדומה. ארוךולטווח  קצרסכון )לטווח יח

, עצם ההתנסות בקבלת החלטות פיננסיות בה בעת. להתפתח באופן הדדי ולתמוך זה בזה

ומתוך שכך יכולה לחשוף תפיסות ערכיות קיימות  ,יומיומיות מזמנת חשיבה על ערכים פיננסיים

 ולעודד צמיחה של תפיסות בשלות או מושכלות יותר.

 

נתייחס  בהמשךאוריינות פיננסית וחינוך פיננסי.  –מושגי היסוד  נפתח בהבהרת וזסקירה ב

היבטים פדגוגיים שנמצאו מתאימים לבית הספר היסודי, וקרב בני גיל חינוך פיננסי בשילוב ל

אוגדן עוצבו על בסיס היבטים ורעיונות שבפעילויות הבמיוחד לחינוך פיננסי בגילאים הללו. 

 אלו. 
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  סית וחינוך פיננסיאוריינות פיננ

ליישם אוריינות פיננסית היא שילוב בין הכרה, ידע והבנה של מושגים פיננסיים, כמו גם היכולת 

התמודדות יעילה ומושכלת בחיים האמיתיים )פיזה,  לצורךויות בתחום הפיננסי מיומנידע ו

לבצע היכולת (. אוריינות פיננסית גם כוללת את היכולת להעריך סיכונים או סיכויים, 2012

. במידת הצורך והיכולת לפנות לייעוץ מקצועי מתאים ,בחירות והחלטות פיננסיות מבוססות ידע

בימינו. תוחלת החיים הגבוהה מחייבת תכנון פיננסי במיוחד  שובפיתוח אוריינות פיננסית ח

לצעירים המתחילים את מסלול בבחירת מסלול הפנסיה המתאים למשל,  ,ארוך טווח המתבטא

מודעות לצרכנות נבונה וידע על אשראי  מצריך. שפע המוצרים לקנייה עבודה בחייהםה

והלוואות. הנגישות הרבה לשווקים פיננסיים מתוחכמים )כגון בורסות שונות, ביטקוין ועוד( 

 .Huston, 2010)) ידע והבנה בתחוםגם הם וריבוי של מוצרים פיננסיים וטכנולוגיים מצריכים 

 

לגבי מושגי  ,תלמידיםובפרט בקרב  ,החברהחינוך פיננסי הוא תהליך של שיפור ההבנה בקרב 

ה לצורך בפיתוח אוריינות פיננסית. מעבר להכרת המושגים, מענ, הבא לתת בסיס פיננסיים

לסיכונים פיננסיים אפשריים ו/או להזדמנויות  מודעותפיתוח גם  המטרה בחינוך פיננסי היא

אמצעי כרת ה ,והצבת מטרות כספיות ניהול תקציבנושאים כגון: ב עוסקך פיננסי חינופיננסיות. 

החינוך הפיננסי כרוך (. 2012משרד האוצר, ) צרכנות נבונהו ניהול חשבון בנק ,תשלום שונים

כישורי שפה  , כמו גםאיתור מידע, השוואה, אומדן והערכה קוגניטיביות כגוןמיומנויות בפיתוח 

יכול לטפח  פיננסית . החינוך לאוריינות(Update, OECD, 2017) ויכולת התמודדות רגשית

  :כמפורט להלן (White, 2015-Batty, Collins, & Odders)בפרט מיומנויות 

 ;של הצרכןתכנון פיננסי טוב יותר לאור הצרכים ולא לאור הרצונות  .1

 ;פיננסייםהפקת תועלת ובחירה מוצלחת של מוצרים  .2

 .היכן ומתי להשקיעהשאלות החלטות לגבי  .3

 

 בית הספרבעוד שבמקור התמקדו חוקרים ואנשי חינוך בפיתוח אוריינות פיננסית בגילאי 

בשילובו גם  הגלוםולבחון את הערך בנושא בהדרגה החלו לדון הרי תיכון וחטיבת הביניים, ה

 .(Michael Collins & Odders-White, 2015בית הספר היסודי )ב  קרב תלמידיםב

 חינוך לאוריינות פיננסית בגיל בית הספר יסודי

, בית הספר היסודיקרב תלמידים בשיקולים שונים תומכים במהלך לשלב חינוך פיננסי כבר ב

קבלת החלטות  ;הכוח הצרכני שמהווים כיום ילדים צעירים :עדויות לערך הגלום בשילובווהם 

העובדה שבגילאים אלו טרם התגבשו תפיסות  ;כלכליות משמעותיות בגילאים צעירים ובכלל

נתייחס  בהמשךנפרט מעט על שיקולים מרכזיים אלו.  ,מוטעות באופן מושרש ועמוק. ראשית
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בכל זאת להציע לתלמידים צעירים  אפשרונבהיר כיצד  ,לביקורת הקיימת כנגד חינוך פיננסי

 ת לימוד משמעותיות.חוויו

 

עדויות המגוון שיקול ראשון התומך בשילוב פעילויות חינוך פיננסי בגילאים צעירים הוא 

 אפשרקדמת ו. מחקרים הראו כי כבר בילדות המכניות שיושמו עד כהואפקטיביות של תל

שה רכי )המוצר שייך לי( או דחיית בעלות סכון כספי, כגוןיושגים הקשורים לחלטפח הבנה של מ

(Schug, 1987 .)ידע מושגי  תרמו לקידוםשיושמו בבתי ספר יסודיים  חינוך פיננסיכניות ות

מעודדות התנהגויות פיננסיות חיוביות כניות אלו נמצאו גם כוכגון ריבית, אשראי או תקציב. ת

(, 2012& Choi ,Pho ,Eng ,, VarcoeGo .)חינוך פיננסי ארוכות טווח  כניותועוד דווח כי ת

נמצאו משפרות אוריינות פיננסית ומסוגלות פיננסית באופן כללי, ללא תלות ברקע 

 (.Sherraden, Johnson, Guo, & Elliott, 2011הסוציואקונומי של משפחות התלמידים )

 

 צעיריםילדים שיקול שני הוא הגישה של לצד היכולת לפתח הבנה בנוגע למושגי יסוד פיננסיים, 

 & ,Doss, Marlowe) מזדמנותלמשאבים כלכליים כגון דמי כיס, או שכר על עבודות  כיום

Godwin, 1995) . םתקציבאת ילמדו כיצד לנהל  חשיבות אם כן לכך שתלמידים צעיריםישנה 

לעקוב אחר חסכונותיהם והוצאותיהם, תוך התחשבות בסיכונים פיננסיים ילמדו אישי, וה

הגישה הישירה למשאבים לצד נכונות של הורים להשקיע כספים רבים ם. עתידיי םואירועי

וקהל יעד מרכזי למגוון רחב  כוח צרכני גדול הםים צעירים בימינו ילדש ,בילדיהם הובילו לכך

קהל יעד מרכזי גם  הם. מתוך כך ילדים צעירים (Suiter & Meszaros, 2005של מוצרים )

כרות עם יות הדבר היא שכבר בגילאים צעירים נחוצה השל פרסומות ומנגנוני שיווק. משמע

 שיטות שיווק שונות, וישנה חשיבות לפיתוח גישה ביקורתית כלפי מבצעים או הנחות.

 

מצוקה כלכלית נדרשים הילדים לקבל החלטות פיננסיות במשפחות עם רקע של יתר על כן, 

גם ילדים (. McCormick, 2009התיכון ) בבית הספר הםקריטיות מיד עם השלמת לימודי

ולקבל  ,אלצו בעתיד להתמודד עם אתגרים פיננסייםישאינם חווים קשיים כלכליים בצעירותם י

החלטות בעלות השפעות מרחיקות לכת על חייהם. אלו כוללות בחירת נתיב השכלתי, בחירת 

חינוך (. Suiter & Meszaros, 2005סכון והוצאת הכנסה ושימוש באשראי )יקריירה, ח

הבנות -לאוריינות פיננסית בגיל צעיר יכול לתת מענה לתפיסות מוטעות, הנחות מוטעות ואי

 (. Meszaros & Suiter, 1998אשר עומדות בבסיס בחירות כלכליות שליליות בקרב מבוגרים )

 

שיקול נוסף לעידוד חינוך פיננסי בגילאים צעירים הוא ההזדמנות לטפח לא רק כישורים 

, טרם התגבשו התנהגויות חכמות תואלא גם גישה חיובית כללית והתנהגויות כלכלי ספציפיים,

 תלמידישללא חינוך פיננסי   מדגישים חוקרים (.Schug & Walstad, 1991ותפיסות שליליות )

בית ספר יסודי יעדיפו לרכוש מוצרים על סמך רצונותיהם ולא על סמך צרכיהם, גישה שאינה 
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 ,Perdanasari) אך ניתנת לשינוי באמצעות התערבות חינוכית ,נבונה מאפיינת כמובן צרכנות

Sudiyanto, & Octoria, 2019) חינוכיות נקודתיות או קצרות טווח  התנסויות. נראה כי אפילו

סכון אישי או בנקאות ייכולות לסייע לתלמידים צעירים בפיתוח גישות חיוביות יותר כלפי ח

(Batty, Collins, & Odders-White, 2015.) 

 

קיימים מעט שהביקורת הרווחת לגבי שילוב של חינוך פיננסי בגילאים צעירים מתייחסת לכך 

גילאים צעיר להתנהגות פיננסית נכונה בגיל במחקרים העוסקים בקשר שבין חינוך פיננסי 

 .הקיימים מעידים רק בחלקם על קשר כזה המחקריםש ,ביקורת זו מצביעה על כךבוגרים. 

אופן ההתנהלות הפיננסית, אך זו משמעותי בעיצוב להשפעת הסביבה, לעומת זאת, תפקיד 

גם המסויגים למרות זאת,  איננה ניתנת למיתון בהכרח בעזרת פעילויות בית ספריות.

תיכון לגילאים ה בית הספרטוענים כי יש להקדים את לימוד החינוך הפיננסי מגיל שבחוקרים 

ומבלי  ,פתוחים יותר לרעיונות חדשיםלפגוש את התלמידים בעודם כדי  . זאתהצעירים יותר

שיידרש תיקון של תפיסות שגויות והרגלים לקויים בתחום החינוך הפיננסי בשל ההשפעות 

 . (Batty, Collins, & Odders-White, 2015) הסביבתיות

 

עיר, ילדים בגילאי גם אם ידע ומיומנויות פיננסיים מסוימים אינם תואמים את גילם הצלסיכום, 

שמטרתו טיפוח של מיומנויות  ,מחינוך המותאם לגילםצאו נשכרים ייבית הספר היסודי 

אלו בסיסיות מיומנויות התנהגויות כלכליות חכמות.  יסייעו בביסוסבסיסיות יותר אשר בעתיד 

מיומנות אישית , המתמטיות בגילאים צעירים. לדוגממיומנויות מתקשרות למיומנויות אישיות ו

קשורות לידע פיננסי,  נמצאוחשיבה כמותית, מיומנות מתמטית כגון ו ,טחון עצמייבכגון 

 ,Kasmanקבלת החלטות זהירה )לובאופן כללי לביקורתיות ו ,בחירות כלכליות מושכלותל

Heurberger, & Hammond, 2018יות חינוכיות בגיל צעיר. נסוהתדי בכדי לטעון ש (. אין בכך

 התנסויותלחזק  –אפילו רצוי ו – אפשר( טענו כי Taylor, & Wagland, 2013טיילור וואגלנד )

לעצב יש גם בפעילויות המשך בגילאים מאוחרים יותר. השאלה היא כיצד  מוקדמות אלו

 יהיה אפשראת הידע הנבנה במסגרתן ש ,פעילויות לימודיות המתאימות ללומדים צעירים

 מאוחר יותר לטפח ולמנף לידע פיננסי מתקדם יותר.  

 עיצוב פעילויות לחינוך לאוריינות פיננסית בגיל צעיר

מצריך זיהוי גילאים צעירים קרב ילדים בפעילויות שמטרתן פיתוח אוריינות פיננסית ב עיצוב

התאמתם לגיל הלומדים והתכנים ובחינה של  ,המיומנויות או הידע המתמטי הנדרשים של

. נמצא כי יישום של אוריינות (Scheinholtz, Holden, & Kalish, 2011) כהשלמדו עד 

פיננסית דורש שימוש בארבע פעולות החשבון הבסיסיות של חיבור, חיסור, כפל וחילוק 

נם מוא ,. לפיכך(2012)פיזה,  במספרים השלמים ובמספרים העשרוניים עם שימוש באחוזים

אלו פעולות חשבון בסיסיות יחסית, מיומנות פיננסית דורשת מיומנות אריתמטית, אולם 
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להסתייע במחשבון כדי להסיט את המיקוד מהמיומנות החישובית  אפשרובמידת הצורך 

ישנן זאת ועוד, . (Huston, 2010) להתמודדות עם הסיטואציה הפיננסית המצריכה אותה

יכולות אף לעודד חשיבה מתמטית מורכבת עם תכנים מתמטיים  מסוימותראיות כי בעיות 

 ,Sawatzki, Downton, & Cheesemanשטרם נלמדו באופן פורמלי, כגון יחס ופרופורציה )

, (. משמעות הדבר היא שאין הכרח לראות בתכנים המתמטיים הנדרשים עצמם משוכה2019

מושגים כלכליים  אילוהיא  אפואאלה חינוך פיננסי יכול להיות מותאם ללומדים צעירים. השו

 . הצעיריםבגילאים  להילמד יםראוי

 

יום של מהיועל הספרות המחקרית נראה כי המושגים הרלוונטיים ביותר לחיי  בהתבסס

תלמידים צעירים קשורים לניהול פיננסי אישי ועסקי )כגון הוצאות והכנסות, השוואת מחירים, 

שההבנה הפיננסית של על פי סכון ותקציב( ותעסוקה )כגון שכר, רווח והצעת עבודה(. אף יח

ד ו(, כבר בגילאים צעירים מאBerti & Bombi, 1988ילדים צעירים איננה מתוחכמת בהכרח )

 הקשוריםמגוון מושגים פיננסיים בנוגע להם אכן יכולים לגבש הבנה כלשהי  ,)החל מגיל ארבע(

, כבר בגיל בית הספר היסודי ילדים יכולים לתפוס למשל(. Roos et al., 2005)לנושאים הללו 

, barterר חליפין )סחסכון, היצע וביקוש, כסף וי(, חconsumptionמושגים כגון ייצור, צריכה )

(. תפיסות ראשוניות אלו Watts & Walstad, 2006( )כספי לתשלום כתחליף סחורה החלפת

תנאי (. Leiser, 1983או בשלה שתצמח מתוכן בעתיד ) ,מורכבת בסיס להבנה שמשליכולות 

לכך הוא חשיפה מוקדמת למושגים הללו, ושיח עליהם שיכול לחשוף תפיסות ראשוניות ולעודד 

של  ואולם, בשל ההשפעה החברתית המכרעת על עיצוב תפיסותיהם הפיננסיותאת הבשלתן. 

ח לא רק הבנה מושגית, אלא גם הבנה של (, יש חשיבות לטפIvan & Dickson, 2008) ילדים

 ערכים שנלווים לצרכנות נבונה וקבלת החלטות כלכליות מושכלת. 

 

הבנה מושגית לצד ערכים של לטיפוח מועילה במיוחד  הגישה פדגוגית כללית אחת שנמצא

 היא למידה השתתפותית ,בהקשר של חינוך פיננסי )ויש שיטענו בחינוך ככלל( צרכנות נבונה

(participatory learning) דהיינו למידה הכוללת ריבוי הזדמנויות להשתתפות של תלמידים ,

 יהיו פעילים(. מעבר לקריאה לכך שתלמידים Kasman et al., 2018דרך גילוי או חקר )

 הבמהלך השתתפותם, רבים מדגישים את החשיבות של התנסות חוזרת ונשנית שמטרת

ואת  ,(Michael Collins & Odders-White, 2015ות )למשל מיצוק ופיתוח של הבנות ראשוני

מתוך מצבים אמיתיים או בעיות  ערך של למידההחשיבות האותנטיות של ההתנסות עצמה. 

הפעלת שיקולים  מתוךמתמטית בנייה של הבנה  לעודד. המטרה הייתה חקר רבותניומיומיות 

להוראה שבסיסה הצגת תכנים , כתחליף בתוך הקשר שמזמן אותם באופן טבעי הגיוניים

נבחן (. על בסיס גישה זו Freudenthal, 1971; 1973; 1991מתמטיים כמערכת מוכנה )

 נמצאוהפוטנציאל הפדגוגי הגלום בבעיות מילוליות עשירות המעוגנות בהקשר יומיומי, ובפרט 

 :בעיות מסוג זהב השימוש של התרומות
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 ותמועיל ( לפיתוח מוטיבציה ללמידהMiddleton, 1995;) 

 השתתפות פעילה ומועילה בחקר מתמטי ) ותמעודדVan den Heuvel-

Panhuizen, 2005;) 

 ותמספק ( הזדמנויות לפיתוח הבנה מתמטית מעמיקהLesh & Harel, 2003;) 

 לכותלימתמטיקה לחייהם מחוץ  לימודלתלמידים לחוות את הרלוונטיות של  ותמסייע 

 (.English & Sriraman, 2010; Sullivan, 2011בית הספר )

 

ניכר כי רלוונטיות הרקע של הבעיה וגם בהקשר של חינוך פיננסי, רלוונטי בפרט זה פוטנציאל 

ועל עומק תובנותיהם. למשל,  םלחיי הלומדים היא בעלת השפעה מכרעת על מידת מעורבות

הקשר של לקיחת משכנתא מתאים פחות ללומדים צעירים מאשר השוואה בין מבצעים על 

רצף של פעילויות  באוגדן זהבחרנו לכלול לכן (. Sole, 2017מוצרים שמעניינים אותם )

ח למידה פעילה, מתוך חקר של בעיות יומיומיות שמטרתן פיתוהמאפשרות ריבוי הזדמנויות ל

 כמו גם חינוך לערכים פיננסים מרכזיים.  ,הבנת מושגים פיננסים

 מילון מושגים פיננסיים 

לעיל, פעילויות האוגדן עוסקות במגוון מושגי יסוד הקשורים  הובאההספרות שסקירת  על פי

ולקבלת החלטות פיננסיות מושכלות אישיות ועסקיות. להלן  ,לתחום הניהול פיננסי האישי

בו שולבו שפירוט של המושגים המרכזיים שרלוונטיים לפעילויות בהמשך. מבנה האוגדן והאופן 

 המושגים הללו בפעילויות המוצעות בו יתואר מיד לאחר מכן.

כוללים למשל מידע ו אלכלים לקידום מכירה של מוצר )סחורה, שירות או רעיון(.  אמצעי שיווק:

  וקופונים. מבצעים על הנחות או

בדיקה אם הצעה מסוימת משתלמת. רלוונטי במיוחד  קנייה/ הצעות עבודה: כדאיות בחינת

כאשר ישנן מספר אפשרויות )מספר הצעות מחיר לפריט או מספר הצעות שכר עבור עבודה 

 מסוימת( ובחינת כדאיות דרך השוואה ביניהן.

שאדם מוציא על רכישות )קניות( של מוצרים ושירותים. בדרך כלל בוחנים את כסף  הוצאות:

 (.מילון מושגים לחינוך הפיננסי, מטח)מתוך:  שבוע, חודש, שנה –ההוצאות לתקופה נתונה 

להחזיר. סוגי הכנסות: שכר עבודה, דמי כיס,  כסף שאדם מרוויח או מקבל ואינו חייב הכנסות:

שבוע, חודש, שנה. יש  –מתנות, פרסים. בדרך כלל בוחנים את ההכנסות לתקופה נתונה 

  (.מילון מושגים לחינוך הפיננסי, מטח)מתוך:  הכנסות קבועות ויש הכנסות משתנות

 השקעה או ,בבנק כסף של צבירה ידי על :לדוגמה, עתידי לשימוש כספים שמירת חיסכון:

יש אפיקי חיסכון רבים הנבדלים זה מזה, בין השאר בתקופת החיסכון ובסיכוי  .פנסיה בתוכנית

 (.מילון מושגים לחינוך הפיננסי, מטח)מתוך:  לגידול בסכום החיסכון עד למועד השימוש בכסף
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כל רכישה של לסכום שיש להוסיף  ,מס שמשלמים על קנייה, כלומר :()מע"מ מוסף ערך מס

 .ממחיר הרכישה 17%כיום הוא ישראל מוצר או שירות. המע"מ ב

מוש שעיקרו אישי, ביתי או מי שקונה מוצר או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו, לשיצרכן: 

 (.מילון מושגים לחינוך הפיננסי, מטח)מתוך:  משפחתי

לכנות גם כצרכנות מושכלת או אחראית. צריכה המבוססת על שיקולים  אפשר נבונה: צרכנות

מחירים, בירור  כוללים השוואת אלודיים. שיקולים יהגיוניים וצורך אמיתי להבדיל מרצונות מי

 של ובצרכים בהוצאות נתון, התחשבות לתקציב בהתאמה רכישה הקנייה, תכנון לפני הצרכים

"צרכנים נבונים ומיותרת )מתוך:  אימפולסיבית מקנייה אחרים )למשל, המשפחה( והימנעות

 (.מגלים אחריות"

 היאהיתרה בין ההכנסות בניכוי ההוצאות. חלוקת רווחים  וארווח ה רווחים: רווח וחלוקת

 התשלומים. הרווח הכולל מתוך כספים המניות( לבעלי תהליך של תשלום )של חברה

 .”דיבידנד“ נקראים המחולקים

 בצורת לתשלום בתמורה הנסחרת אדם-בני של עבודתם לפיהש תפיסה התעסוקה: שוק

 המשרות על ביניהם מתחרים העובדים העבודה שוק. בשוק של מנגנון פי על פועלת משכורת

 לכך גורמת תחרותה ,זו גישה פי על. האדם כוח על ביניהם מתחרים והמעסיקים, הפנויות

 מיוחדים מאפיינים גם לו יש אך, וביקוש היצע כמו כלליים כלכליים עקרונות השוק על שיפעלו

 אדם.-בני של בזמנם סחר של המורכבות בשל

 נקבע השכר מודרני משק של תשלום עבור עבודה. בתנאים ואשכר ה שכר והצעות שכר:

מקובל לספק לעובד פוטנציאלי הצעת  ,העובד. לפיכך לבין השכר )המעביד( נותן בין בהסכמה

 .וגובהו אופן התשלום המוצע יםשכר טרם תחילת העסקתו. במסגרתה, מפורט

תכנון הוצאות והכנסות לאדם, למשפחה, לארגון, לבית ספר, למדינה. לכלי ניהולי  :תקציב

תקציב אישי או זהו תכנון תקציבי מתבצע בדרך כלל בתקופה מסוימת לפני תחילת הפעילות. 

תים מתבצע תכנון תקציבי למשך חייו של פרויקט יאך לע .משפחתי לתקופה של שבוע או שנה

מתוך ) ציב כולל את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות.תקציב ללימוד נהיגה(. התקלמשל מסוים )

 (., מטחמילון מושגים לחינוך פיננסי

 ידי על ומכוסות שוות נתונה זמן לתקופת המתוכננות ההוצאות שבו תקציב :מאוזן תקציב

 (.מילון מושגים לחינוך הפיננסי, מטח)מתוך:  תקופה באותה צפויותה הכנסותה

 מבנה האוגדן 

מציגות מגוון כללי יסוד של התנהלות ה ,ו-אוגדן שבע פעילויות המתאימות לתלמידי כיתות דב

לות ואחראיות בחיי היומיום התנסות בלמידה המעודדת בחירות שקומטרתן לאפשר  .כלכלית

כל פעילות מציגה הקשר יומיומי  הכוללים את ההיבט הפיננסי, התקציב האישי ומרכיביו.

 ,לחלק לתלמידים אפשרושאלות מציאותיות לגביו. עבור כל פעילות מוצג דף הפעילות ש

ת הפעילות, החיבור הכללי שלה לחינוך פיננסי, ומטר שבו מפורטיםמדריך למורה בהמשך ו
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המושגים הפיננסיים והמתמטיים הספציפיים שרלוונטיים אליה, הנחיות להעברתה והמהלך 

ושינויים  והרחבה המשך ניהמוצע לה. המדריך גם כולל פתרונות אפשריים, הצעות לדיו

 אחת כל ם.כדי להתאים את רמת המורכבות של הפעילות לתלמידים שוני ,אפשריים

 פיתוח לעודד כדי וזאת, בפעילות המופיעים בסיסיים מושגים של הגדרות כוללת מהפעילויות

 בתחום. משותף שיח של

 

המטרה בריבוי הפעילויות באוגדן היא לאפשר התנסויות חוזרת ונשנות שנמצאו כתורמות 

בהחלט לברור מתוך השבע  אפשראת כלל הפעילויות, ו פעילללמידה. ואולם אין הכרח לה

או חלק מהן, ישנו רציונל  תכלל הפעילויו ופעלו. בין אם יורמתה פניות הכיתה לפיהמוצעות 

ומומלץ לעבוד לפיו. בפרט, שתי הפעילויות הראשונות  ,פדגוגי לסדר הופעת הפעילויות באוגדן

ויות הנבנות מזמנות התנסות בסיסית יחסית, ויתר הפעילויות משלבות ובונות על המיומנ

עוסקות בתקציב קבוצתי.  5-4עוסקות בתקציב אישי, פעילויות  3-1 במסגרתן. בעוד שפעילויות

 עוסקות בהצעות תשלום בשוק העבודה. 7-6 פעילויות

 

 פירוט התכנים המרכזיים של הפעילויות: 

 .צרכנות נבונה וקבלת החלטה מושכלת בבחירת מוצר 1פעילות 

 .ומרכיביותקציב עסקי  2פעילות 

 .2-ו 1 התכנים של פעילויות שילוב של 3פעילות 

 .מ"התייחסות למע ,שתי הצעות , בחירה ביןתקציב אישי או קבוצתי 4פעילות 

 .מידע ויזואלי )גרף עוגה( , ניתוחשתי הצעות , בחירה ביןתקציב אישי או קבוצתי 5פעילות 

 ומספר אפשרויות לקבלת שכר.עבודה אחת  –הצעות תשלום בשוק העבודה  6פעילות 

 ה, כל אחת עםעבוד בחירה בין מספר הצעות –הצעות תשלום בשוק העבודה  7פעילות 

 אופן קבלת שכר שונה.
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