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 תקציר

חינוך פיננסי הינו תהליך המפתח ידע, יכולות וכישורי חיים המאפשרים קבלת החלטות יעילות 

ההשפעה עבודה זו בוחנת את בצמתים מרכזיות בחיים, ואף יכול לסייע בצמצום פערים חברתיים. 

מוצגת ראשית  .מרכזיים חלקיםעבודה שלושה לננסי על תרבות הצריכה אצל ילדים. של חינוך פי

פיננסי החינוך לאחר מכן תוצג סקירה של מחקר בתחום ה, של ילדים תרבות הצריכה שלסקירה 

  לבסוף יוצג המחקר שנערך בעבודה זו. ו

מהי צרכנות, מהי תרבות הצריכה וכיצד היא מתעצבת תן מענה שלאלות כמו, יבחלק הראשון, נ

כמעט בלתי מוגבלות אצל ילדים. זאת, כאשר האינטרנט מהווה זירה חדשה שבה האפשרויות הן 

ויש לדעת איך לנצל את המשאבים הללו לצורך צרכנות נבונה יותר. החלק השני של העבודה יעסוק 

במונח חינוך פיננסי ובמשמעותו. מהם תחומי התוכן של החינוך הפיננסי, מהם השימושים השונים 

פיננסי ברחבי העולם כניות החינוך הושל התחום ומהם הכלים שניתן לרכוש בעזרתו, כיצד בנויות ת

בחלק השלישי, מוצג המחקר המנתח  ומה הן מציעות לאזרחים ובפרט, לבני הנוער והילדים. לבסוף,

את הקשר שבין חינוך פיננסי לבין תרבות הצריכה של ילדים המסווגים כלומדים טכנולוגים או 

 מסורתיים. 

משפיע על עיצוב תרבות הצריכה של מטרת המחקר לבחון באיזה אופן ובאיזו מידה חינוך פיננסי 

 6שאלות ב  28לצורך המחקר פותח שאלון המונה . בית הספר היסודי ילדים הלומדים בכיתות

קטגוריות המאפיינות את תרבות הצריכה אצל ילדים. מהימנות השאלון נבדקה תוך שימוש 

תוכן ובבניית ב"מהימנות בין שופטים" על ידי שלושה מומחים שונים בעלי מומחיות בתחום ה

 . 0.9שאלונים, המתאם היה גבוה 

ו'  –תלמידים בכיתות ב'  178 -, לחודשים 6שונים, במרווח זמן של כ  השאלון הועבר בשני מועדים

תלמידים( הועברו  86בשלושה בתי ספר שונים )שניים בפריפריה ואחד במרכז(. בבית ספר אחד )

, תלמדים אלו "ד ובסיום השנה הועבר שאלון זההשיעורים בנושא חינוך פיננסי במהלך שנה"ל תשע

שימשו כקבוצת הניסוי. בשאר בתי הספר, בהם לא למדו תכנים של חינוך פיננסי שימשו התלמידים 

רגרסיה לינארית מרובה המסבירה את הרגלי הצריכה . השאלונים נותחו באמצעות כקבוצת ביקורת

של הרגלי  ANOVAו .דיגיטלייםרתיים או באמצעות ידע פיננסי קודם המוגדרים כתלמידים מסו

הצריכה )פוסט( הוסבר באמצעות סוג הלומד , הידע וקבלת ההחלטות לאחר ביצוע הקורס של חינוך 

  פיננסי.



קטגוריות שונות: קניות,  6שאלות שונות המורכבות מ  28השאלון על אודות תרבות הצריכה בנוי מ 

ידע, הרגלי צריכה, קבלת החלטות ושאלות כלליות. המשתנים המסבירים הינם אבות הטיפוס 

השונים של התלמידים בהבחנה בין אב טיפוס טכנולוגי ומסורתי. סיווג הלומדים לאבות טיפוס 

נולוגיים בכל הנוגע להתנהלות הפיננסית שונים נעשה בהתאם לשימוש של הלומדים באמצעים טכ

הבודק את מידת החשיפה לחינוך פיננסי ע"י תכנית  שלהם. המשתנה השני הוא משתנה מתווך

לימוד אינטגראלית בחינוך פיננסי, כחלק מתוכנית הלימודים בבית הספר בעלי ערך חיובי המאפשר 

  .לנו בדיקת שיפור היכולת, ההבנה ותוצאות הלמידה של הלומד

מפגשים  25-ו' בבית ספר 'מופת חופים' בעיר חדרה. נערכו כ –תכנית הלימודים הועברה בכיתות ב' 

דקות לכל כיתה. במפגש הראשון, הועבר השאלון בכל הכיתות כדי לבדוק את הרמה  45במשך 

ההתחלתית. במפגש האחרון, הועבר שוב אותו שאלון, במטרה לבדוק את ההישגים לאחר לימוד 

)בחינת פרה ופוסט(. תהליך הלמידה נעשה בליווי מנחה תוך שימוש במצגות, סרטונים,  כניתוהת

 משחקים וספרים.

ממצאי הרגרסיה מורים כי תלמידים דיגיטליים הינם בעלי הרגלי צריכה נבונים יותר בהשוואה 

. תלמידים **( β = 0.221: 1)ראו לוח מס'  חינוך פיננסי מעצים קשר זה, ולתלמידים מסורתיים

 להם בהשוואה לתלמידים שלא נחשפו לתכנים אלהששלמדו חינוך פיננסי שיפרו את הרגלי הצריכה 

ממחקר זה דוגלות בהעמקת החינוך  הנגזרות. השלכות למדיניות (** β = 0.294: 2)ראו לוח מס' 

לתרום הפיננסי הנרכש בגילאים צעירים. מדיניות זו עשויה לשפר את תרבות הצריכה של הפרט ו

 . לצמצום פערים

ילדים חשופים לפרסום בכל אמצעי המדיה, בעיתונות הכתובה, בשלטי חוצות ואפילו בקולנוע. 

חשיפה גוברת לפרסום מביאה לצריכה מרובה וגוברת של הפרט, שאין לו שום כלים שיסייעו לו 

לצרוך בצורה נבונה. לכן, במחקר מוצעים כלים אשר יסייעו לילדים להיות צרכנים נבונים. 

ר טמונה בכך שהוא הראשון, בארץ ובעולם, לבחון את הרגלי הצריכה ואת חשיבות חדשנות המחק

הולכת ו'(. כיוון שהתנהלות פיננסית אישית  –החינוך הפיננסי בקרב ילדים צעירים )כיתות ב' 

ונעשית יותר רווחת, בלי ידע וארז כלים מתאים הסיכוי להתפתחות פיננסית של הפרט נעשית 

כנית הלימודים, כבר וקש להראות את חשיבות החינוך הפיננסי כחלק מתבעייתית. מחקר זה מב

 בגיל בית הספר היסודי, כדי לתת לילדים ידע וכלים פיננסים שישרתו אותם בכל שלב בחייהם


