22/01
בית הספר לניהול ולכלכלה
במרכז האקדמי ויצו חיפה
מתכבד להזמינכם לכנס בנושא:

חינוך
פיננסי
בישראל ?

במעמד סגן שר האוצר ,מר יצחק כהן

לרגל השקת מסלול הלימודים החדש לתכנון פיננסי ,מזמן בית הספר לניהול ולכלכלה
מומחים מהאקדמיה ,המגזר הפרטי והציבורי ,נציגי משרד החינוך ,הפיקוח על הבנקים
ונציגה בכירה מה  OECDלדון יחד באתגרים ופתרונות אפשריים בתחום.
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סדר יום:
09:30-09:45

התכנסות

09:45-10:00

דברי פתיחה:
פרופ' דוד אלכסנדר ,נשיא המרכז האקדמי
ד"ר טיראן רוטמן ,ראש ביה"ס לניהול ולכלכלה

10:00-11:30

מושב  | 1אסטרטגיה לאומית בתחום החינוך הפיננסי
חינוך פיננסי במערכת החינוך
גב' דניאלה פרידמן ,המפקחת הארצית על תחום החינוך הפיננסי ,משרד החינוך
מבט מה OECD-על החינוך פיננסי בישראל
Senior Policy Analyst ,OECD ,Ms. Anna d’Addio
הסברה צרכנית – בגובה העיניים
גב' טל הראל מתתיהו ,ראשת מטה המפקחת על הבנקים ,בנק ישראל
מה צריך לעשות כדי שחינוך פיננסי יהיה אפקטיבי ?
מר אוריאל לדרברג ,מנכ"ל ,ארגון "פעמונים"

11:30-11:45

הפסקה

11:45-13:15

תפקידה של המדינה ,בתי השקעות ותקשורת בחינוך הפיננסי.
חינוך פיננסי :הענקת ידע בלבד?
מר צבי סטפק ,מייסד בית ההשקעות מיטב-דש
חינוך פיננסי בישראל
מר יצחק כהן ,סגן שר האוצר
פאנל מומחים בהשתתפות מר עומר גטניו ,יו"ר איגוד המתכננים הפיננסיים
ודוברי המושב הראשון .מנחה  :ד"ר טיראן רוטמן

13:15-13:45

הפסקה

13:45-15:45

מושב  | 2מחינוך לתכנון פיננסי – הלכה למעשה
האם חינוך פיננסי הוא מספיק ,או שמא אנחנו צריכים משהו נוסף?
מר שאול אמסטרדמסקי ,ראש המערך הכלכלי' ,כאן' תאגיד השידור הציבורי
השפעת חשיבה אסוציאטיבית על השקעות פיננסיות
פרופ' דורון קליגר ,ראש החוג לכלכלה ,אוניברסיטת חיפה
השפעת העדפות זמן על קבלת החלטות כלכליות בקרב צעירים
ד"ר אייל להב ,המסלול האקדמי המכללה למינהל
תחושת ידע חשובה יותר מהידע עצמו בהחלטות כלכליות
ד"ר ליאת הדר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
דברי נעילה וסיכום:
ד"ר טיראן רוטמן ,ראש ביה"ס לניהול ולכלכלה ,המרכז האקדמי ויצו חיפה
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