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אין הגדרה אחת אשר הינה מקובלת על כולם 
ההגדרה של ה- OECD: 

 "The process by which financial consumers / 
investors improve their understanding of financial 
products and concepts and, through information, 
instruction and or objective advice, develop the 
skills and confidence to become more aware of 
financial risks and opportunities, to make informed 
choices, to know where to go for help, and to take 
other effective actions  to improve their financial 
well-being” 

 ערך הזמן של הכסף: וכלכליים  מימונייםבסיסית של מונחים הבנה  ,
פיזור סיכונים  , סיכון ותשואה, הלוואה, השקעה, חיסכון, ריבית

 וביטוח ויישום של הבנה זו בבחירות כלכליות ופיננסיות
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זילנד ורוסיה-ניו, איטליה, יפן, שוודיה, גרמניה, ב"ארה 

 אינפלציה , דריביתריבית ( רמה כללית של אוריינות פיננסית
 )סיכוניםופיזור 

מתמטיקה 

 מציאותתפיסה מול  –מגדר 

  גיל 

השכלה 

מוצא 

 

  קשר חיובי בין אוריינות פיננסית לבין תכנון חיסכון טווח ארוך
 אבל יתכן שאותו גורם משפיע על שניהם –והגשמתו 
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 אחריות רבה יותר לפרטים על החיסכון לטווח ארוך שלהם
 ובהתאמה על איכות החיים שלהם בגיל השלישי

 מעבר לפנסיה צוברת◦

 אפשרות בחירה בין ספקים שונים ותכניות שונות◦

מוביליות רבה בשוק העבודה 
 אי וודאות רבה יותר בזרם התקבולים◦

 עליה בחשיבות של יכולת העברת החיסכון לטווח ארוך והמשכיות◦

 פיקוח מוגבלת ולרגולציה יש יכולת לכל רגולטור באשר הוא
על מנת שתהיה תחרות יש צורך בצרכנים   –יש מחיר 

 ומבינים ביקורתיים
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הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראלמרכז ,עדי מאיר  ,

 בירושליםהאוניברסיטה העברית 

האוניברסיטה  , הספר למנהל עסקיםבית  ,מוגרמןר יבגני "ד

 העברית בירושלים 

  הספר למנהל עסקיםבית , אורלי שדהפרופסור  ,

 בירושליםהאוניברסיטה העברית 

 

 ייחודי שנערך לראשונה עבור מרכז הידע לחקר  סקר

הזדקנות האוכלוסייה בישראל באוניברסיטה העברית  
 בירושלים
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 501השאלון הופץ באמצעות דואר אלקטרוני למדגם אקראי של  
ילידי  , 61עד  46גברים ונשים יהודים בגילאים כלל , נשאלים
 1990או שעלו לישראל לפני שנת , ישראל

 המדגם: 
 (נשים 49.3%)באופן כמעט שווה בין גברים לנשים מחולק ◦
 ( מקבוצת המדגם 70.4%)ברובו חילוני  ◦
 (.  מקבוצת המדגם 80%)בעיקרו מילידי הארץ מורכב ◦
,  הינם בעלי השכלה גבוהה מהשכלה תיכונית מלאה( מהנשאלים 85%)◦

 . הכללית באוכלוסיהבשונה מהמקובל 
מקבוצת המדגם מגדירים את הכנסת משק הבית שלהם מעל  47.2% ◦

מעידים על קושי של משק ( 57.8%)רוב המשיבים , עם זאת. הממוצע
 .הבית להסתדר כלכלית

כאשר נשאלו המשיבים . קרן פנסיהקיימת (  78.5%)לרוב הנשאלים ◦
עולה , (קופת גמל או ביטוח מנהלים, קיומו של חיסכון אחר)שאלה נוספת 

מהנשאלים קיים חיסכון   92% – לכ, כי באופן מצרפי לשתי השאלות
 לפנסיהכלשהו 
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 אוריינות לפנסיה  

, 0בעלי חיסכון לפנסיה מתחילים מציון , -1חיסכון לפנסיה מקבלים ציון שלילי חסרי 

אם התעדכנו בשלושת החודשים האחרונים במצב  : וצוברים נקודה על כל אחד מהבאים

אם שקלו להחליף את  ; אם יש להם מושג מה תהיה הכנסתם לאחר הפרישה;  החסכון
 או את החברה המנהלת אותו החסכוןמסלול 

לחמישית  

מהמשיבים  

אין מושג  

מה תהיה  

הכנסתם  

לאחר 
 הפרישה
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 קיים קשר חיובי מובהק בין גילו של הנשאל לבין רמת

 שלוהאוריינות לפנסיה 

 (ידע)מגדר קשור לאוריינות פיננסית 

 לאוריינות לפנסיהמגדר אינו בעל אסוציאציה מובהקת 

 יננסית לבין רמת האוריינות פלא מצאנו קשר בין אוריינות
 לפנסיה
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 הבנה / חוסר ידיעה 

העלאת  : פיתרון 
הפיננסית  האוריינות 

 והאוריינות לקראת פרישה

/ הטיות התנהגותיות 
 קוגנטיביות

מבנה שווקים  : פיתרון
 ורגולציה
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מבנה  –הטיות התנהגותיות 
 שווקים

 פיננסיתאוריינות  –חוסר ידע 

 אוריינות לקראת פרישה

אינרציה 

Opt in and opt out 

אפקט בת יענה 

Home bias 

Familiarity 

 תופעת העדר +peer effect 

בטחון עצמי מופרז 

סיכון ותשואה 
פיזור סיכונים 
  ערך הזמן של הכסף וריבית

 דריבית
 חוסר ידיעה והבנה כיצד

 להשוות ביצועים
 אמידת כמות הכסף לה אזדקק

 בפרישה
  מסלולים אלטרנטיביים

ואופטימיזציה של חיסכון  
 לטווח ארוך
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אוריינות פיננסית כללית? 

קורסים במקום העבודה/ הכשרה / חומר הסברה? 

ייעוץ אובייקטיבי? 

 חיסכון ופעולה מעודדימנגנונים :save for tomorrow   

 

פתרונות אחרים? 
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  חשיבות אוריינות פיננסית ואוריינות לקראת פרישה 

קשר לחיסכון לטווח ארוך 

רגולציה חכמה המתמקדת בעיקר  , שילוב של מבנה שווקים

 וידע יכול לשפר את קבלת ההחלטות של החוסך לפרישה 
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