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יהווה  פיננסית  ואוריינות  ביטוח  לפנסיה,  המרכז 
דיסציפלינרי  מולטי  למחקר  המוביל  הגוף  את 
והביטוח.  הפנסיה  הפיננסית,  האוריינות  בתחומי 
שונים  מתחומים  מומחים  של  שילוב  באמצעות 
ויקדם  המרכז  ייזום  שונות,  מדעיות  ומפרדיגמות 
מחקרים ופעילויות שיסייעו לאזרחי ישראל להגיע 
בצורה  כספם  את  לנהל  הפרישה,  לגיל  מוכנים 
הפיננסיים  האתגרים  עם  ולהתמודד  יותר  טובה 

שמציבה המאה ה-21. 

מטרות המרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית:
1. ליזום ולקדם מחקרים בתחום הפנסיה, הביטוח  
     והאוריינות הפיננסית בהתבסס על דיסציפלינות 

     מחקר שונות.
2. ליזום כנסים, סדנאות וימי עיון לאומיים 

     ובינלאומיים.
3. תמוך בחוקרים צעירים ובסטודנטים העוסקים 

    בתחומי המרכז.
4. לייעץ לרשויות ולמקבלי ההחלטות בעיצוב 

    וביישום מדיניות.
5. לפתח קשרים עם חוקרים מובילים, עם מרכזי 

    מחקר ועם מוסדות אקדמיים מקבילים בארץ ובחו"ל.
6. לספק לציבור גישה לידע ולמחקרים שיסייעו לו להתנהל 

    כלכלית בצורה מושכלת וטובה יותר.
7. להעלות את המודעות בקרב הציבור הרחב לחשיבות 

     החיסכון הפנסיוני והניהול הפיננסי. 

The Pensions, Insurance and Financial 
Literacy Research Center will become the 
leading entity for multidisciplinary research 
in the �elds of �nancial literacy, pension and 
insurance. Consisting of experts from 
different areas of research and operating 
according to a number of paradigms, the 
Center will promote and develop studies 
and activities to assist the Israeli public in 
preparing for retirement and handling 
�nances in the face of the challenges of the 
21st century.

The Pensions, Insurance and Financial Literacy 
Research Center
Goals and objectives:
1. Promote basic and applied interdisciplinary   
    research in the �eld of pensions, insurance and 
    �nancial literacy that will be based on different 
    disciplines.
2. Initiate national and international conferences, 
    workshops and seminars.
3. Support and encourage young researchers to focus 
     on pension, insurance and �nancial literacy.
4. Assist policy makers in designing and implementing 
     economic policies for the bene�t of the public interest.
5. Strengthen collaborative ventures between the 
    Center's fellows and outside partners, including other 
    research centers, leading scholars and institutions in 
    Israel and abroad.
6. Provide the public with the knowledge necessary for 
    adequate �nancial behavior.
7. Raise awareness of the importance of retirement 
    savings and �nancial management through 
    high-pro�le media activity.



עלייה  ביניהם  ומקומיים,  גלובליים  תהליכים 
ועלייה  העבודה  בשוק  שינויים  החיים,  בתוחלת 
של  הצורך  את  מגבירים  הזמין,  האשראי  בהיקף 
האזרחים לנהל את כספם באופן מושכל ואחראי. 
העולם  ברחבי  המתקיים  ענף  אקדמי  מחקר 
הפנסיה  בתחום  שונים  היבטים  לבחון  מתעתד 
ובתחום החינוך הפיננסי, במטרה לשפר את מצב 
החוסכים ולסייע לקובעי המדיניות להיטיב עימם.

בהתאם למגמות אלו, מוקם בימים אלו באוניברסיטת 
הביטוח  הפנסיה,  לחקר  מרכז  בנגב  בן-גוריון 
מתחומי  חוקרים  המאגד  הפיננסית,  והאוריינות 
הכלכלית.  והפסיכולוגיה  האקטואריה  הכלכלה, 
הפעילים  חוקרים  שלושה  עומדים  המרכז  בראש 
ספיבק  אביה  פרופ'  רבות:  שנים  אלו  בתחומים 
ופרופ'  עסקים)  (מנהל  יוסף  רמי  פרופ'  (כלכלה), 

דויד לייזר (פסיכולוגיה).

Recent changes in the labor market, rising 
life expectancy, new pension reforms and the 
growing availability of debt vehicles have 
placed the onus of �nancial management on 
the individual consumer. In response, vast 
academic research focusing on pension and 
�nancial education intends to help consumers 
manage their �nancial affairs during their 
working lives and retirement.

In light of these developments, Prof. Avia 
Spivak (Economics), Prof. Rami Yosef 
(Business Administration) and Prof. David 
Leiser (Psychology), all of them researchers at 
Ben-Gurion University of the Negev, initiated 
the establishment of a new research center 
for Pension, Insurance and Financial Literacy, 
integrating researchers from a range of areas, 
including economics, actuarial science and 
economic psychology. The Center aims to 
promote basic and applied interdisciplinary 
research in the �elds of pension, insurance 
and �nancial literacy.


