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אנו חיים בעידן שבו ממשלות במדינות רבות דוחקות להגביר את הגישה והשימוש   תקציר בעברית 

מתמיד יותר  מורכבים  פיננסיים  גבוהה    , במכשירים  לכלל  יותר  ובזמינות 

הנם  לכלל האוכלוסייה ולצעירים בפרט,  לכן, ידע והשכלה פיננסיים    .ההאוכלוסיי

 הכרחיים בעולם של ימינו. 

ניהול כספים, תקצוב ומימון אישי אינה ערובה להצלחה   היכרות עם ידע בנושא 

בקשר למושגים אלו נושא תג מחיר  והבנה  חוסר התמצאות    ,בחיים ויחד עם זאת

 .בעולם  האוכלוסיי גבוה בהתנהלות פיננסית נכונה בכלל ה

לבריאות   מסוכן  הוא  אישית,  לבעיה  מעבר  הרבה  הוא  פיננסית  השכלה  העדר 

חזקים  הנם    הכלכלית של ארצנו. אנשים ובייחוד צעירים בעלי כישורים פיננסיים

, החלטות  בקבלת  תשואה  יותר  מרוויחים  סיכון,  מגוונות  בהשקעות  משקיעים 

עלויות    ,יותר  גבוהה הממזערים  בגין  טוב  מימון  תכנון  ומבצעים  תחייבויותיהם 

 יותר לתקופת הפרישה שלהם.

את   מקדמים  ובכך  כלכלית  לרווחה  ישיר  באופן  תורמים  פיננסיים  והשכלה  ידע 

חת  והרווחה האישית, מגבירים את תחושת נתחושת הביטחון הכלכלית של הפרט  

 אושר בחיים. האפילו את סיפוק האישי וה  , הרוח

קורס  הקורס   מחדהינו  מקנה  אשר  בתחום    התנסותי  ויישומי  פרקטי  נרחב  ידע 

הפיננסית  בה   ההשכלה  התמקדות  תוך  ותהליעם  כרות  י,  עולם  מה  כים מושגים 

הנרכש  הפ הידע  להעברת  מקדמות  וטכניקות  יישומיים  כלים  מקנה  ומנגד  יננסי 

 באמצעות הנחייה וליווי של בני נוער בנושא חינוך פיננסי הלכה למעשה. 



 דרישות קדם

 

 ב' לחוג כלכלה וניהול  –חשבונאות א' ו 

 חשבונאות לחוג מערכות מידע

 מטרות/יעדי הקורס

 

היא   הקורס  לסטודנטיםמטרת  ההשכלה  ומעשי  נרחב    ידע  להקנות  בתחום 

העסקי.  הפיננסית   בעולם  והן  הפרטי  בעולם  הקורס  בהן  ויכירו  ימהלך  למדו 

מהעולם   מושגים  לקבלת  הסטודנטים  הרלוונטיים  בכלים  לבחור  ידעו  הפיננסי, 

 . החלטות פיננסיות

יישמו הסטודנטים הלכה למעשה את התובנות שרכשו, באמצעות התנסות    כמו כן,

לסטודנטים  בשטח.   פרקטייוקנו  ולהעברתו  יכלים  שרכשו  הידע  ליישום  ם 

 באמצעות הנחיית קבוצות של בני נוער.  

  יכירו כליםהאימון והתקשורת הבין אישית,  טכניקות מעולם  הסטודנטים ילמדו  

ביישום ההשכלה הפיננסית בחיי    נוערהשל בני    אישיליווי  ומתן  קבוצות    של  להנחיה

 היומיום שלהם.

תיאור תמציתי של  

 הקורס

 הקורס כולל שני חלקים : 

תיאורטי   ילמדו  –חלק  ו המימון  מעולם    מושגים   הסטודנטים  העסקי,  הפרטי 

כדאיות    קבלת החלטות ובחינת  הלוואות ומשכנתאות,ערך הזמן,  ,  ותחישובי ריבי

 תמחיר והכרות עם עולם הפנסיה והביטוח. סוגיות ב, מיסוימושגי  ,השקעות

בנושא    -חלק התנסותי   נוער  בני  של  וליווי קבוצות  בהנחיה  יתנסו  הסטודנטים 

חינוך פיננסי במוקדים שיקבעו מראש באזור המרכז , בשיתוף עם עמותת "אורות  

פיננסי". הקורס    לחינוך  ידע במהלך  לסטודנטים  האישי    יוקנה  האימון  מעולם 

ב  ,)קואצ'ינג( לעמידה  עקרונות  טכניקות  אישית,  בין  קהלתקשורת  דגשים  ו  מול 

 בקורס.  ההתנסות  שלבל  שיהוו אבן יסודמובילים להנחיה בקבוצות ובליווי אישי 

 שיטת ההוראה 

 

לבין עמותת  המכללה והמרכז לקשרי קהילה במכללה  מועבר בשת"פ בין  הקורס  

 "אורות לחינוך פיננסי". 

 

פרונטליותהקורס   הרצאות  מרצת  ישלב  ע"י  שיועברו  בכיתה  ותרגולים  דיונים   ,

 הקורס וכמו כן הרצאות אורח שיועברו ע"י אנשי מקצוע של העמותה ומטעמם. 

מטרת ייעוץ והכוונה  לעם מרצת הקורס    אימון אישי  מפגש  במהלך הקורס יתקיים

 בחלק ההתנסותי.  של הסטודנטים

 דרישות הקורס

 

בני נוער  קבוצות  בהנחיה וליווי של    בזוגותהתנסות  חלק מעשי הכולל  הקורס כולל  

פיננסית השכלה  ממבנושא  באחד  מראש  ההתנסות    וסדות,  ת"א  באזור  שיקבעו 

 מרכז.  וה

עם    בשיתוף"  לחינוך פיננסי  עמותת "אורותשל    פיקוחהתחת    קייםההתנסות תת

  כל אחד  אקדמיות  שלושה מפגשים בני שעתייםכוללת  והיא    מוסדות ההתנסות



יתקיימאקדמיות  שעות  6סה"כ  ) אשר  ה(  במהלך  מטלות    בתוספת,  סמסטרו 

 מפגשים אלו. יעיל של  הנדרשות לקיום 

עם  ינתן משוב  יבתום ההתנסות   בשיתוף  פיננסי"  לחינוך  "אורות  עמותת  מטעם 

 מהציון הסופי.  20%והוא יהווה ובפיקוח מרצת הקורס, המוסדות 

הסמסטר   לאפשר    יבוטלובמהלך  בכדי  רצופים  פרונטליים  הוראה  מפגשי  שני 

ו ההתנסות  לקראת  הערכות  לצורך  שבועות  שלושה  בת  כן  חופשה  קיום  לכמו 

 תקופה זו.  מהלך במרכזים ב  המפגשים בפועל

פעילות את  לתאם  הסטודנטים  פגיעה    םבאחריות  ללא  בקורס  ההתנסותית 

תוך  בתיאום מלא    קבעוהמפגשים יבשאר הקורסים בסמסטר זה.    םבהשתתפות

 ם. י בין הסטודנטים לבין המרכזים הרלוונטישיתוף פעולה 

הסטודנטים בקורס ובני  יוזמנו    אליויום שיא במכללה, ש  הקורס יתקיים  סיוםב

בתוכנית. שהשתתפו  חלה    הנוער  הסטודנטים  נוכחות על  ביום    חובת  להשתתף 

לות רלוונטית לבני הנוער ביום זה.  ייקחו חלק פעיל בהעברת פעיהשיא שמהלכו  

 יימסר בהמשך. יום זה יתוכנן בהתאם לנהלי משרד הבריאות

 הרכב הציון 

 

 מהציון הסופי.  80%בחינת הסיום מהווה  

 מהציון הסופי.  20%תהליך ההתנסות מהווה משוב 

 נוכחות

 

ו  נוכחותחובת  קיימת   בלמידה  העוסקים  עבור  במפגשים  כלים  החלק  בהקניית 

יפההתנסותי אלו  מפגשים  של  מדויקים  מועדים  של  ו.  הראשון  במפגש  רסמו 

 הקורס.  

בפעילות   להשתלב  יוכל  לא  הללו  המפגשים  בכל  נוכח  יהיה  שלא  סטודנט 

 ההתנסותית ולכן ייקבע ציונו בקורס כ"לא השלים את חובות הקורס". 

 המפגשים בקורס לא תיבדק בהם נוכחות אך מומלץ מאד להגיע. ביתר 
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