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  חינוך פיננסי הוא כישור חיים הכרחי וחשוב ללמדו מקטנות ככל שניתן.

היא מערכת החינוך על כל רבדיה, גני ילדים,   ליישום תכנית בריאההתשתית המיועדת  
  בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים. 

על עיצוב  יותריחד עם זאת החינוך אותו אנו סופגים בבית הוא בעל השפעה עמוקה 
  .והעצמאים בחיינו הבוגרים  אישיותנו

תכנית לימודים שילוב שבין  ,שיטת אקדמיקידס ,פועל על פי שיטה אקדמיקידסמיזם 
על מנת בתא המשפחתי  פעיל שימושלככלי סדות החינוך מובלחינוך לתכנון פיננסי 

עתירי , כיםמוסמאנשי מקצוע באמצעות זאת  .להפוך את החינוך הפיננסי לדרך חיים
  . ובלתי תלוייםניסיון 

  :שלנו מסרים ה

 הפיננסי עליו עונה אקדמיקידס? חינוךמה הצורך בתחום ה .1
רוב ההורים אינם  ךהפיננסיות, אמההחלטות  70%הילדים בבית אחראים על 

 .מעוניינים לדבר עם הילדים שלהם על כסף או על התכנון הפיננסי בבית
 מה עושים מתכננים פיננסיים באקדמיקידס?  .2

תכנון ה חשיבותאת ים לילדים מציגמתכננים פיננסיים אקדמיקידס במסגרת 
 ספר וחוגים.-פיננסי במשפחה דרך בתי

 האם מתכננים פיננסיים מחנכים את הילדים? .3
מתחיל בבית  וחינוך בכלל אקדמיקידס פועלת מתוך הבנה שחינוך לכסףלא, 
טוב יותר עם ההורים המתכננים באקדמיקידס מעודדים את הילדים לשיח ולכן 

 בנושא.
 למה מתכננים פיננסיים ולא מורים?  .4

במסגרתם ממוקדים, שיעורים  קטן של מספר בעלת תכניתאקדמיקידס היא 
הם פוגשים את אנשי המקצוע ברמה   בה  ,לתחום התכנון הפיננסי  נחשפיםילדים  

ולספק תובנות   שיכולים להסביר להם על נושאים פיננסיים שונים  ,הגבוהה ביותר
תכנית לימודים שנתית,   מורים, או . המסגרת לא מחליפהפיננסיות משמעותיות

שמדען יכול להתארח בשיעורי ביולוגיה, כך מתכננים פיננסיים  בדיוק כפיאלא 
וי  , בליומ"ניסיונם בשטח"תובנות מספקים נדבך עשיר למערכת החינוך, 

  פרקטיקה ליישום בחיים. 
 ? האם מספר שיעורים מספיקים כדי להשפיע .5

ההשפעה על הילדים היא גדולה מאוד, וקיבלנו תגובות מצויינות מהילדים עצמם 
וגם ממורים והורים. אבל כמובן שזה לא מספיק, כי תכנון פיננסי הוא דרך חיים, 

 למהכישור הכרחי לחיים, והוא חייב להתחבר לפרקטיקה שההורים מלמדים, 
  שקורה בבית.

  
והסמכה  כשרה, ה, ניסיוןפיננסי נרחב ידע, הוא בעל CFPמוסמך מתכנן פיננסי 

  תכנון פיננסי לתא המשפחתי וזהו שילוב מנצח בכל הקשור לחינוך פיננסי.ב


