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 תקציר

מצעירות ועד , החיים למעג לאורך ביותר החיוניים החיים מכישורי אחד היא  פיננסית אוריינות

חשובות כבר בגיל צעיר. חשיבותן של החלטות פיננסיות  החלטות נדרשים לקבל רביםאנשים  זקנה.

בעלי משפחה האחראים על ניהול משק הבית ל, עם היותם חייהם מתעצמת בהמשךאלו הולכת ו

לקבל החלטות בנוגע לתכניות הפנסיה  אנשים נדרשים החייםשל  השלישיבפרק  . גםהפרטי שלהם

 רמת יותר ויותר מודאגות לגבי תפכווה ומתפתחות מפותחות שלהם למען עתידם. לא בכדי, מדינות

של  מדיניות פועלות לקידום . בנוסף, ממשלותOECD, 2017)) ןאזרחיה של הפיננסית האוריינות

 במטרה ,אזרחיהן עבורים לאורך שלבי הלימוד השונים בתכניות הלימוד פיננסי חינוךשילוב של 

 הרווחה את רמת העלותול, הלאומי הצמיחה לשפר את מדד ,הכללית הפיננסית ביציבות לתמוך

 .(OECD / INFE, 2009) של הפרט הפיננסית

 

על במחקר . בישראל גם פיננסית נמוכההרמת האוריינות  ,המערבי בעולם רבות במדינות כמו

מדינות אשר חלק מהן שייכות  30( בקרב 2016) OECD/INFE-ה ארגון פיננסית שערךאוריינות 

. גם בלבד 21 מתוך 13.2 על המשתתפות המדינות בכל הממוצע הציון עמד ,OECD-לארגון ה

אוריינות סקר )להלן: הלמ"ס( , ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2012בשנת בישראל, 

 12רמת הידע הפיננסי בישראל בהשוואה לממוצע של נבחנה  בו ש, אזרחי המדינהבקרב  פיננסית

ן בישראל נמוכה מת רמת האוריינות הפיננסידיווח עולה כי מן ה.  -OECDמדינות החברות ב

 שנשאלו. הממוצע במרבית הקטגוריות

 טוב מתמודדיםידע פיננסי בעלי האוריינות הפיננסית עולה ממספר סיבות. ברמת הפרט,  חשיבות

 (Hilgert, Hogarth, & Beverly, 2003) יותר רב הון צוברים(, More ,2003) חובות עם יותר

גם כך שיהיו בעלי רמת רווחה כלכלית גבוהה יותר  גמלאותל פרישה לפני צעדיהם את ומתכננים

 יותר טובות פיננסיות ידע . בנוסף לכך, מיומנויות (Lusardi & Mitchell, 2013)לאחר הפרישה

 על חיובית השפעה יש מושכלות פיננסיות החלטות לקבלת. כללה ברמת גם לשיפור לתרום יכולות

ה כנסה, על רמת ה(OECD / INFE, 2009; OECD, 2009)  הבית משקי של הכלכלית היציבות

 .מגמת העלייה בשיעור העוני נה שלכך על מיתועקב , ושלהם העתידית

בישראל. לחינוך פיננסי השפעה  גם הולכת וגוברתהפיננסית  האוריינותשל  החשיבותהמודעות ל

ביתר . בפרט  החרדים הבית משקי ובקרבבכלל  אוכלוסייהברמת העוני  צמצום לעארוכת טווח 

הציבו   2014שנת ב .OECD -הוא מהגבוהים  בקרב מדינות השיעור העוני במדינת ישראל פירוט, 

יתה ישל הטבלה: תחולת העוני בישראל ה השליליאת ישראל בחלק העליון  OECD ארגון ה־מחקרי 

בקרב היהודים, שיעורי העוני . 11.0%העומד על    OECDמדינות המן הממוצע ב 1.7גדולה פי 

 (.2017)מרכז אדווה,  הגבוהים ביותר הם בקרב החרדים והם דומים לאלה של האוכלוסייה הערבית

כצרכן בשוק הגלובלי ולתרום לרווחת ה לצמצם פערים אלו, להגן על הפרט אוריינות פיננסית עשוי

 ובקרב חרדים בפרט. מדינה בכללמשקי הבית ב

 



. קשרים אלה אוריינות פיננסיתל בוחן את הקשרים בין הכנסה והשכלה אקדמיתמחקר זה 

אינטרנט, השכלת שת הר-למרשתת  חיבורנבדקים תוך פיקוח סטטיסטי על משתני רקע שונים )

בשונה  תיות של הורים(.ורמת ד השכלת בן הזוג, רמת דתיותהורים, מגדר, תעודת בגרות, 

אוכלוסייה זו  .בישראל החרדי המגזר, מסוימת באוכלוסייה מתמקד זה מחקרממחקרים אחרים, 

מאופיינת ברמת פריון גבוהה וצמיחה דמוגרפית גבוהה, ברמת הכנסה ותעסוקה נמוכה, בשיעורי 

 בהשוואה לעמיתים.עוני גבוהים וברמת השכלה והישגים נמוכה 

אם בכלל, קיימים קשרים בין משתני  ,באיזו מידה. 1: שאלות מחקר שש הועלו זה מחקר במסגרת

בכלל השכלה  וביןאם בכלל, קיימים קשרים בין משתני הרקע   ,באיזו מידה. 2 הכנסה? וביןהרקע  

 .4 השכלה אקדמית? וביןבאיזו מידה אם בכלל, קיים קשר בין הכנסה  .3 ?והשכלה אקדמית בפרט

, אם מידה באיזו .5 ?פיננסיתהאוריינות ה רמת ובין קיים קשר בין הכנסה, אם בכלל, מידה באיזו

, אם בכלל, מידה באיזו. 6פיננסית? ת האוריינות הרמ וביןאקדמית  קיים קשר בין השכלהבכלל, 

 ?הכנסהעל תוך פיקוח סטטיסטי , פיננסיתת האוריינות הובין רמקיים קשר בין השכלה 

 

חיובי בין משתני הרקע שנבחרו יימצא קשר כי  היא 1' מס השערה : כדלקמן  הןהשערות המחקר 

דתיות הדתיות, רמת ה, תעודת בגרות, השכלת בן הזוג, רמת , השכלת הורים, מגדרמרשתת)חיבור ל

כי יימצא קשר חיובי בין משתני  אהי 2' מס השערה. רמת ההכנסה ובין( הוריםהשל ורמת הדתיות 

, תעודת בגרות, השכלת בן הזוג, רמת הורים, מגדרה, השכלת מרשתתהרקע שנבחרו )חיבור ל

בעל יהיה וההסתברות ש משתתףשל ה ההשכלהבין רמת ו( הוריםהדתיות של הרמת דתיות וה

היינו, ככל ד ,השכלה וביןכי יימצא קשר חיובי בין הכנסה  אהי 3' מס השערה .השכלה אקדמית

יימצא קשר חיובי  כי אהי 4' מס השערהשרמת ההכנסה גבוהה יותר כך רמת ההשכלה גבוהה יותר. 

 וביןכי ימצא קשר חיובי בין השכלה  אהי 5מספר  השערה. פיננסית אוריינות ובין הכנסה בין

 אוריינות פיננסית יתמתן  וביןהקשר החיובי בין הכנסה  כי אהי 6מספר  השערהאוריינות פיננסית. 

על פי . אמנם לפרטים בעלי הכנסה גבוהה אוריינות פיננסית גבוהה, אך, השכלה לאחר רכישת

פרטים שרכשו השכלה גם אם  ,היינודמשוער כאן קשר זה מתמתן כאשר רוכשים השכלה. ה

 ו השכלה.הכנסתם נמוכה יהיו בעלי אוריינות פיננסית ברמה גבוהה בהשוואה לעמיתיהם שלא רכש

 

מודלים של רגרסיה מרובה לינארית ומודל  6 -כוללת ניתוח כמותי, תוך שימוש ב המחקר שיטת

נותנים  V-VII. מודלים 3-6נותנים מענה לשאלות מחקר  I-IVאחד של רגרסיה לוגיסטית. מודלים 

 .1-2מענה לשאלות מחקר 

בין הקשרים בין הכנסה ו נותן מענה לשאלת המחקר השלישית ומנתח את Iודל ביתר פירוט, מ

נותן מענה לשאלת המחקר  IIמודל אשר משתני הרקע מפוקחים סטטיסטית. כ, השכלה אקדמית

בין אוריינות פיננסית, כאשר משתני הרקע מפוקחים ואת הקשרים בין הכנסה  הרביעית ומנתח

 את הקשרים בין השכלהנותן מענה לשאלת המחקר החמישית ומנתח  IIIסטטיסטית. מודל 

נותן מענה  IVבין אוריינות פיננסית, כאשר משתני הרקע מפוקחים סטטיסטית. מודל ואקדמית 

בין אוריינות פיננסית, כאשר מפקחים והשכלה את הקשרים בין  לשאלת המחקר השישית ומנתח

נותנים מענה   VIמודל ו  Vמודל שאר המודלים,  טית על הכנסה ועל שאר משתני הרקע. סטטיס



ובין הכנסה, ובין מנתחים את הקשרים בין משתני הרקע ר הראשונה והשנייה ולשאלות המחק

מציג את ממצאי הרגרסיה הלוגיסטית  VIIלבסוף, מודל  בהתאמה., השכלהמשתני הרקע ובין 

 בדבר הקשרים בין משתני הרקע ובין השכלה אקדמית. 2במענה לשאלה מספר 

 

 -בן) שאלון אוריינות פיננסית -בחלק הראשון: שאלון אחד שהורכב משני חלקיםהיה  המחקר כלי

 כל של מדדים כולל החלק הראשון של השאלוןלשאלון זה שני חלקים מרכזיים.  (.2008דוד הדר, 

 ובחלקם , למשל,מגדר כמו, בודדות שאלות של פשוטים מדדים הם שבחלקם , המחקר משתני

 בשאלון כמו שאלות של ריותגוטקב לפעמים ,שאלות מספר באמצעות הנמדדים מורכבים מדדים

מומחים עצמאיים בעלי ידע  שלושההוערכו על ידי  זה חלק של והמהימנות התוקף  .אוריינות

גבוהה  מהימנותונמצאה  ,הוערכה באמצעות אלפא של קרונבך השאלוןת של יבובמימון אישי. העק

 הסקר בסיס על משאלות מורכבה מאפיינים אישיים סקר הנו -. החלק השני0.7אלפא קרונבך של  -

 .שאלות 90(. בשני החלקים יחד, יש בסך הכול:2014) "סהלמ של  כלכלי-החברתי

 

משקי בית חרדיים בישראל. אוכלוסיית  187: מחקר זה מנתח נתונים של במחקר המשתתפים

המשתתפים במחקר מגדירה עצמה כחרדית, אם כי רמת הדתיות שונה בהתאם לזרם אליו משתייך  

שלו: חרדי ליטאי, חרדי ספרדי, חרדי חסידי, חרדי  יולפי הזיהוי העצמי הסובייקטיבהמשתתף 

לאומי ודתי. כל המשתתפים מנהלים משקי בית חרדיים באזורי מגורים מגוונים המקוטלגים 

חולקו  משתתפי המחקרברובם כ"ערים חרדיות" ובאשכולות חברתיים שונים. חשוב לציין כי 

( 50.8%בעלי השכלה אקדמית  )כאשר בחלקם הם , ההשכלה שלהם על פי רמת בכוונה תחילה

בעלי רמת משתתפים  ןזאת על מנת שניתן יהיה להשוות ביו(, 49.2%וחלקם ללא השכלה אקדמית )

לאורה הם מכלכלים את משק ש  שלהם ורמת האוריינות הפיננסית ההכנסהרמת  וביןהשכלה שונה 

 הבית שבבעלותם.

 

 מובהק באופן הקשורים הרקע משתני. בחלקה אוששה 1מורים כי השערה מס'  המחקר ממצאי

 של הדתיות ורמת הזוג בן של האקדמית ההשכלה הם הבית משק של ההכנסה לרמת סטטיסטית

ככל שהשכלת בן הזוג נמצא כי . , בהתאמה(11ראו לוח מס' , **β= -.179*   β=.209) משתתףה

יותר. עוד נמצא כי ככל שרמת הדתיות נמוכה יותר כך רמת גבוהה יותר כך רמת ההכנסה גבוהה 

ורמת  תעודת בגרות חיבור לאינטרנט, השכלת הורים, מגדר, ההכנסה גבוהה יותר. הקשרים בין

 סטטיסטית. לא נמצאו מובהקיםובין הכנסה דתיות של הורים 

 

 לרמת יתסטטיסט מובהק באופן קשורים שנמצאו הרקע משתני. בחלקה אוששה 2השערה מס' 

  , **β =0. 260)  הזוג בן של אקדמית והשכלה  האב השכלת, בגרות לתעודת זכאות הם ההשכלה

β =0.174*,  β =0.223* 'קיים קשר חיובי מובהק נמצא כי , בהתאמה(. כלומר,  12, ראו לוח מס

בגרות ובין רמת ההשכלה. בנוסף, נמצא קשר חיובי מובהק בין תעודת סטטיסטית בין זכאות ל

השכלת אב ובין רמת ההשכלה של המשתתף. ככל שהשכלת האב גבוהה יותר רמת ההשכלה של 

המשתתף גבוהה יותר. לבסוף, נמצא כי קיים קשר חיובי בין ההשכלה של בן הזוג ובין רמת 



ורמת דתיות של הורים  לאינטרנט, מגדר, חיבור ההשכלה של המשתתף. לעומת זאת, הקשרים בין

 סטטיסטית. לא נמצאו מובהקיםובין השכלה 

 

השכלת בן , השכלת האב כאשר שומרים ברמה קבועה את משתני הרקע השונים, אזיביתר פירוט, 

 :12ראו לוח מס' . )המשתתףהזוג ותעודת הבגרות תורמים להסבר השונות ברמת השכלת 

β=.174*       β= .223**  .260** = β חיבור לאינטרנט כלומר, בקרב פרטים בעלי  (.בהתאמה

יש השכלה גבוהה יותר בהשוואה  בעלי תעודת בגרותמבינם שהם  לאלו ,ואותה רמת דתיות

אך לפרט א' יש בגרות ולפרט ב' שני פרטים הם ממגדר שונה )זכר/ נקבה(, אם  ה,לדוגמלעמיתיהם, 

אזי לפרט א' תהיה השכלה גבוהה יותר בהשוואה. עוד עולה כי לפרטים המגיעים ממשפחות  ,אין

ולבסוף, לפרטים שבן זוגם משכיל יש השכלה  .משכילות יש השכלה גבוהה בהשוואה לעמיתיהם

  .גבוהה בהשוואה לעמיתים

 

רגרסיה  תבאמצעוהמשתתף השכלה האקדמית של  וביןבניתוח נוסף של הקשרים בין משתני הרקע 

 ובין הזוג בן של האקדמית ההשכלה בין סטטיסטית מובהק קשר קיים כי נמצא  ,לוגיסטית

כי כאשר שומרים ברמה קבועה את משתני הרקע  כלומר, עולה. המשתתף של האקדמית ההשכלה

השונים, המשתנה שתורם לשונות המוסברת בהשכלה האקדמית של הנבדק הינו ההשכלה 

ם לבן זוג בעל לאלו הנשואי ,בעלי משתני רקע זהיםהאקדמית של בן הזוג. כלומר בקרב פרטים 

 ם הואה לעמיתיבהשוהשכלה אקדמית יש סיכוי גבוה להיות בעלי השכלה אקדמית גם הם 

(=.876* β ,'13 ראו לוח מס .) הוא זוג של א' האם לשני פרטים יש תעודת בגרות  אך בן  ה,לדוגמ

גם אזי סביר להניח כי   ,זוג של פרט ב' אינו בעל השכלה אקדמיתהבעל השכלה אקדמית ואילו בן 

 לפרט א' תהיה השכלה אקדמית.  

 

כי ככל שרמת  מצאישי, היינודהשכלה.  וביןיימצא קשר חיובי בין הכנסה  כיהונח  3 השערה מס'ב

 .קבועים יםנשארההכנסה גבוהה יותר כך רמת ההשכלה גבוהה יותר, כאשר שאר משתני הרקע 

 הכלכלית הרווחה רמת בין מובהק חיובי קשר קייםכי  Iלפי מודל  נמצאאוששה.  3השערה מס' 

מפוקחים  , כאשר משתני הרקעמשתתפיםה של האקדמית ההשכלה רמת ובין( משותפת הכנסה)

אה לאלו רמת הרווחה הכלכלית של בעלי השכלה אקדמית גבוהה יותר בהשווכלומר, . סטטיסטית

 .(*β=.138:  14)ראו לוח מס'  שאינם בעלי השכלה אקדמית,

 

 שרמת ככלשיימצא קשר חיובי בין הכנסה ובין אוריינות פיננסית. כלומר כי  גרסה 4השערה מס' 

אוששה.  4השערה מס'  . ולהפך, יותר גבוהה הפיננסית האוריינות רמת כך יותר גבוהה ההכנסה

הפיננסית של  האוריינותרמת  ובין ההכנסה רמת בין מובהק חיובי קשר קייםנמצא כי  IIמודל מ

שהכנסתו האישית של  ככלכלומר  .סטטיסטית מפוקחים הרקע משתני כאשר, המשתתפים

נמוך מההכנסה  -)ע"פ המידרג הוא מגדיר את הכנסתו גבוה יותרבו והאופן ש גבוהה יותר משתתףה

, כך רמת האוריינות הפיננסית הממוצעת, בדומה להכנסה הממוצעת או גבוה מההכנסה הממוצעת(



 הובאושאר משתני הרקע ש, בהתאמה(. 15ראו לוח מס'   **β= .29,  -ו**β= .24  גבוהה יותר. ) שלו 

 . ביחס לאוריינות פיננסית בחשבון לא נמצאו מובהקים

 

גרסה כי יימצא קשר חיובי בין השכלה ובין אוריינות פיננסית. השערה זו אוששה.  5השערה מס' 

 קייםעולה כי  IIIודל . ממיותר גבוהה הפיננסית האוריינות רמת כך יותר גבוהה ההשכלה שרמת ככל

 משתני כאשר, פיננסית אוריינות רמת ובין אקדמית השכלה בין סטטיסטית מובהק חיובי קשר

יותר  כך רמת האוריינות  כלומר, ככל שרמת ההשכלה גבוהה .סטטיסטית מפוקחים הרקע

שאר (. 16ראו לוח מס' , **β= .36) הפיננסית גבוהה יותר, כאשר שאר משתני הרקע מפוקחים.  

 .משתני הרקע שנלקחו בחשבון לא נמצאו מובהקים ביחס לאוריינות פיננסית

 

 רכישת לאור יתמתן פיננסית אוריינות ובין הכנסה בין החיובי הקשר גרסה כי 6השערה מס' 

אך, משוער  ;אמנם לפרטים בעלי הכנסה גבוהה אוריינות פיננסית גבוהה, ולהפך הגבוהה. ההשכלה

גם אם הכנסתם  ,השכלה שרכשו פרטים ,היינודכאן כי קשר זה מתמתן כאשר רוכשים השכלה. 

השערה  .יהיו בעלי אוריינות פיננסית ברמה גבוהה בהשוואה לעמיתיהם שלא רכשו השכלה ,נמוכה

רמת האוריינות  וביןקשר מובהק בין רמת ההשכלה  קיים עולה כי IVמודל זו אוששה אף היא. מ

 פיננסיתבין הכנסה לאוריינות  הקשרכי   נמצא הפיננסית, כאשר ההכנסה מפוקחת סטטיסטית.

הכנסה גבוהה אוריינות פיננסית  . אמנם לפרטים בעלימתווך משתנה היא ההשכלה כאשרמתמתן 

אך קשר זה מתמתן כאשר רוכשים השכלה. דהיינו,  ;( II, מודל 15גבוהה, ולהפך )ראה לוח מס' 

פרטים שרכשו השכלה גם אם הכנסתם נמוכה יהיו בעלי אוריינות פיננסית ברמה גבוהה בהשוואה 

נמצא כי הקשר בין הכנסה לאוריינות פיננסית הוא ביתר פירוט, לעמיתיהם שלא רכשו השכלה. 

(. 15ראו לוח מס' , =β 0.29כלה )** כאשר לא מפקחים סטטיסטית על רמת ההשחיובי ומובהק 

בהשוואה לכך, עוצמת הקשר בין הכנסה לאוריינות פיננסית יורדת כאשר מביאים בחשבון את 

 (.17לוח מס' , ראו =β 0.25** ההשכלה )

של  ניתן לשפר את רמת האוריינות הפיננסית ההשלכות העולות ממחקר זה למדיניות מורות כי

י בית הספר היסודי עד להשתלבות באקדמיה. שיפור רמת הפרט באמצעות השכלה החל מגיל

, ממצאי לסיכוםהאוריינות הפיננסית תביא בתורה לצמצום שיעור העוני בקרב בני המגזר החרדי. 

תהיה  הפיננסית האוריינות רמת, רלוונטית השכלה רכישת באמצעות מחקר זה מורים אפוא כי

 כך גם .ם בקרב חרדים בישראל עשויים להתמתןישיעורי העוני העתידי כתוצאה, .גבוהה יותר

 . גבוהה השכלה רכישת לאור תמתןי פיננסית אוריינות ובין הכנסה בין החיובי הקשר

 

ראשית, אוריינות פיננסית חשובה לפרט לניהול כלכלי  אוריינות פיננסית חשובה לפרט ולכלל.

 פיננסיים ושירותים מוצרים בין עריכת השוואות מושכלות למיטבי של משק הבית שבבעלותו, 

ן הצרכ כירציונליות. רמת אוריינות הפיננסית גבוהה עשויה להבטיח  פיננסיות החלטות תולקבל

.  OECD, 2016)) הכספייםו ענייניאת  לוינה מאיעצ באופןיתרום לקידום רווחתו הפיננסית, יפעל 

 בעלי ידע פיננסי יוכלו לקבל החלטות מושכלות בנוגע לעתידם בגיל צעיר ואף בגיל מבוגר יותר.



וניהלו  םיהאלו שתכננו את צעד( כי Lusardi & Mitchell, 2007מצאו לוסרדי ומיצ'ל )  כך למשל 

 םמעמיתיה בהרבה גבוהה בעלי רווחה כלכלית צעיר, היואת חייהם הכלכליים באופן מושכל בגיל 

ההבדלים בין  את להסביר יכולהונסי נתכנון פי בהגיעם לגיל הפרישה. אוריינות פיננסית מאפשרת

 המגיעים לגיל פרישה ברמות רווחה כלכלית שונות  ביתרונם של בעלי הידע.

שנית, האוריינות הפיננסית חשובה לציבור ככלל. רמת אוריינות פיננסית גבוהה עשויה לתרום 

למיתון קצה בעלייה בשיעור העוני במדינה בכלל ובקרב המגזר החרדי בפרט. כך שככל שרמת 

האוריינות הפיננסית תעלה באמצעות רכישת השכלה רלוונטית, כך רמת הרווחה הכלכלית בקרב 

 לה ובהתאם לכך שיעור העוני במדינת ישראל עשוי להתמתן. משקי הבית תע

 

 


