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 מחינוך פיננסי לצרכנות נבונה
 
 
 
 
 

 סלינגרדורית 

 ביטוח וחסכון, הממונה על שוק ההון
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 ומעלה וסקרים נוספים 20הכולל מדגם מייצג של בני , ס"מתוך סקר הלמ

52% 
במינוס  מבעלי חשבון בנק היו 

 מתוכם ,בשנה האחרונה

 21% במינוס בדרך קבענמצאים 

קצבתם  לא ידעו מה תהיה 

 בגיל הפרישה

אינם מודעים להבדלים בין  

 מ"מ למק"פק

54% 

58% 

ריבית  לא הצליחו לחשב 

 שנתית
71% 

ריבית  לא הצליחו לחשב 

 דריבית
45% 

מעבר  לקחו הלוואה 

 למשכנתא
14% 

כרטיסי  3-מיש יותר 

 אשראי
14% 

 ?  למה צריך חינוך פיננסי
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 ?האם זו בעיה רק של ישראל

82% 

30% 

80% 

71% 

53% 
59% 

29% 

65% 

48% 48% 

חישוב ריבית   חישוב ריבית
 דריבית

 מגוון השקעות תשואה וסיכון הגדרת אינפלציה

 בישראל ממוצע בינלאומי
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 ?למה עכשיו

 גידול במורכבות השוק הפיננסי והמוצרים הפיננסיים

 כניסה מוקדמת לעולם הפיננסי

 כלי לצמצום פערים חברתיים ולהורדת יוקר המחייה

 עלייה בתוחלת החיים וגידול באוכלוסיית הפורשים

 להתאים את המוצר הפיננסי להעדפות של כל פרט צורך 

 האמון במוסדות פיננסייםהגברת 

ולהגברת  , הפיננסיתסיוע לשמירה על יציבות המערכת 

 במשקהתחרות 
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 ?מה הקושי

 פסיכולוגי מחסום

 "ועכשיו כאן" של בעידן חיים

 ומורכבים מופשטים מושגים

 אגרסיבי ושיווק הצריכה תרבות
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 ?אז מה עושים

 מקנים לציבור חינוך פיננסי

 

 לדעת לקבל החלטות מושכלות  

 איך להשתמש בכסף שלנו
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 אתר האוצר שלי

 אחרת תחושה עם אבל ממשלתי אינטרנט אתר

 אובייקטיביים ,העיניים בגובה ,נגישים ,פרקטיים וכלים מידע

 אחד במקום הרלוונטי הבסיסי המידע כל

 נוספים לאתרים קישורים

 שונים מהלכים לקידום פלטפורמה

 (קליסטים'צ ,מחשבונים ,סרטונים) החלטות תומכי כלים

 

http://haotzarsheli.mof.gov.il/
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 מספר עמודים שנקראו באתר מהשקתו

 נתונים על אתר האוצר שלי

     

728,000 

 כניסות מיום השקת האתר   284,000

 הנושא הנפוץ ביותר באתר חיסכון פנסיוני

 המחשבון הנפוץ ביותר מחשבון ניהול תקציב

 צפיות בסרטוני הקמפיין באינטרנט מליוןמעל  1,000,000

 אלף צפיות בסרטוני האתר 20מעל  20,000
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חינוך פיננסי במוצרי 
 הביטוח והפנסיה
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 שלב ההצטרפות –ביטוח ופנסיה 

 תהליך ההצטרפות

 מסמך הנמקה

,  פישוט הליך הצטרפות, ריכוז כספים)חוזר הצטרפות לקרן פנסיה 

 (צירוף דפי מידע

 הבניית תהליך הצטרפות לביטוח כללי וביטוח בריאות

 

 פוליסות אחידות  

 רכב רכושביטוח 

 ביטוח דירה

 ביטוח רכב חובה

 ניתוחיםביטוח 

 ביטוח סיעוד
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 שלב ההצטרפות –ביטוח ופנסיה 

 מדד שירות

 

 מחשבונים

 ביטוח רכב חובהמחשבון 

 מחשבון ביטוח דירה

 מחשבון בריאות

 ניהולמחשבון דמי 

 מחשבון ריסק
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2,528 

2,489 

2,064 

1,860 
1,753 

1,674 

1,554 

1400
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2300

2600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 מגמת הפרמיה –ביטוח רכב חובה 
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 במהלך תקופת ההתקשרות –ביטוח ופנסיה 

 פיתוח כלים טכנולוגיים

 "הר הכסף" 

 מסלקה

 בריאותאתר מידע למבוטחים בביטוח 

 

 

 מלווהדיווח שנתי מקוצר בפנסיה ובניית לומדה 

 

 דיווח שנתי בביטוח בריאות פרט וקבוצתי
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 ...ברגע הקריטי –ביטוח ופנסיה 

 חוזר פרישה

 טיפול ביישוב תביעות

 פרסום הכרעות לדוגמא ושאלות ותשובות

 "ביטוח בדרכים"אפליקציה 
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 ...לקחת יוזמה –ביטוח ופנסיה 

 מודל מותאם גיל

 :המצב הקיים

 אוריינות פיננסית נמוכה של החוסכים

 (ברירת המחדל)רוב החוסכים נמצאים במסלולים הכלליים 

 מהכספים נמצאים במסלולים הכלליים 95%

 היצע המסלולים לא שקוף ואין אפשרות לבצע בחירה מושכלת

עמיתים בגילאים שונים נמצאים באותו מסלול השקעה ובאותה  

 סיכוןרמת 
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 ...לקחת יוזמה –ביטוח ופנסיה 

 מודל מותאם גיל

 :הפתרון

למצטרפים חדשים  )מסלולי ברירת מחדל מותאמים לגיל החוסך 

 "מדרגות"מודל  –( בלבד

 יכולת יציאה של החוסך ממסלול ברירת המחדל 

המחדל והגדרת  מסלולים מתמחים שקופים לצד מסלולי ברירת 

 כללים אחידים לקביעת שמות המסלולים

 סגירת המסלולים הכלליים למצטרפים חדשים

 בתמהיל ההשקעות   אין התערבות
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 ...לקחת יוזמה –ביטוח ופנסיה 

 עמיתים לא פעילים בקרן פנסיה

 :המצב הקיים

 מיליון עמיתים 1.75-מסך העמיתים הם לא פעילים כ 47%

 ח"מיליארד ש 22-מתוך סך הנכסים הם של לא פעילים כ 12%-כ

מתוך דמי הניהול שהגופים המוסדיים גובים הם של   27%-כ

 עמיתים לא פעילים

 מגמה שהולכת ומחמירה עם השנים
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www.haotzarsheli.mof.gov.il 

 

 תודה
 

 

 

http://www.haotzarsheli.mof.gov.il/

