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 בנייתו של הומו פיננסיוס: 
 מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי

 **זאב רוזנהק *דניאל ממן,

( של marketization. האינדיבידואליזציה, ההפרטה וההשווקה )תקציר
ניהול סיכונים הם מאפיינים מכוננים של הקפיטליזם הפיננסי. בתנאים 
אלו, היחיד נדרש לנהל סיכונים כלכליים וחברתיים ולהבטיח את רווחתו 
באמצעות השתתפותו בשוק המוצרים והשירותים הפיננסיים. תוכניות 
לחינוך פיננסי ממלאות תפקיד חשוב בניסוח ובהפצת המודל של 

. מאמר זה מציג ניתוח של הומו פיננסיוסה —רצוי בשוק זה הסובייקט ה
מגוון רחב של תוכניות חינוך פיננסי המופעלות על ידי ארגונים 

מדינתיים בישראל, ובוחן כיצד הן מגדירות, מסבירות –מדינתיים ולא
ומצדיקות התנהגות פיננסית נאותה ואת מאפייני הסובייקט שעומדים 

ורך זה התוכניות משתמשות בשלושה ביסודה. מהניתוח עולה שלצ
מכשירים דיסקורסיביים מרכזיים: מוסכמות, רגשות וציוויים מוסריים. 
השימוש במכשירים דיסקורסיביים אלו מסייע לכונן ולהדק את החיבור 
שבין עמדות הסובייקט הרצויות ובין האינדיבידואליזציה, ההפרטה 

החינוך והאוריינות וההשווקה של ניהול סיכונים כלכליים. פרויקט 
הפיננסית מתגלה כבעל משמעות פוליטית יסודית ורחבה הרבה מעבר 
להעברת מידע והנחלת מיומנויות טכניות לאוכלוסייה. זהו פרויקט 
פוליטי שמבקש ללמד את האוכלוסייה הכללית "להיות" סובייקט פיננסי 

וא המאופיין בנטיות קוגניטיביות, רגשיות ומוסריות מסוימות, וכך ה
תורם לנרמול הלוגיקה הרעיונית והמוסדית של הפיננסיאליזציה של חיי 

 היומיום.

: חינוך פיננסי, פיננסיאליזציה של חיי היומיום, סיכונים, מילות מפתח
 מוסכמות, רגשות, מורליזציה

 

 גוריון בנגב–המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן  *

 המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה  **

של הקרן  597/17האוניברסיטה הפתוחה ומענק מס' מחקר זה נתמך על ידי מענק של רשות המחקר של  

הלאומית למדע. תודתנו לנעה זרקא שסייעה לנו באיסופו ובארגונו של החומר האמפירי. אנו מבקשים 

 להודות גם לסוקרים ולסוקרות של המאמר על הקריאה המעמיקה, ההערות וההצעות המועילות.
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 מבוא

( של סיכונים כלכליים וחברתיים marketizationהאינדיבידואליזציה, ההפרטה וההשווקה )
האחריות לניהולם על היחיד הם מאפייני יסוד של הקפיטליזם הפיננסי. סיכונים והטלת 

מסוגים שונים במגוון תחומים, כגון פנסיה, תעסוקה, בריאות ודיור, מועברים מן המדינה 
ומגופים ציבוריים אל היחיד, והוא מוגדר כאחראי הבלעדי למצבו הפיננסי הנוכחי והעתידי. 

פנות אל השוק ולרכוש מידיהן של חברות עסקיות מוצרים בתנאים אלו, הפרט נדרש ל
ושירותים פיננסיים כגון ביטוחים, אשראי ומכשירי חיסכון והשקעה, שישמשו אותו כאמצעי 

ודאויות במהלך חייו. כך, רווחתו, ביטחונו –העיקרי להגן על עצמו מפני סיכונים ואי
 ;Langley, 2008בהחלטותיו הפיננסיות )ועצמאותו הכלכלית מוצגים כגורמים התלויים 

O’Malley, 2015 כחלק מהתהליכים האלה של הפיננסיאליזציה של חיי היומיום, צומחות .)
: הומו פיננסיוסה — ומתמסדות פרקטיקות שמיועדות להתוות מודל חדש של סובייקט רצוי

( ובמאפיינים הקוגניטיביים, הרגשיים והמוסריים dispositionsחקן שמצויד בנטיות )ש
הנחוצים להשתתפות פעילה, שקולה ויעילה בזירה הפיננסית, שתשמש אותו כאמצעי עיקרי 

 לניהול סיכונים כלכליים. זהו הסובייקט שאפשר להטיל עליו אחריות למצבו הפיננסי.
חו מושגים של אוריינות פיננסית ופרקטיקות נלוות של בשנים האחרונות הופיעו והתפת

חינוך פיננסי, ומהם התגבש שדה מוסדי ודיסקורסיבי שבו שחקנים שונים מנסחים ומפיצים 
את המאפיינים ואת עקרונות הפעולה המכוננים את השחקן הפיננסי הראוי. מושגים 

כלל האוכלוסייה מידע וידע ופרקטיקות של אוריינות וחינוך פיננסי לא נועדו רק להעביר ל
תרבותי רחב שעניינו –טכני על עניינים פיננסיים. הם מהווים רכיב יסוד בפרויקט פוליטי

( והצגתן של נטיות מסוימות כאילו הן מונחות ביסוד subjectivitiesהגדרת עמדות סובייקט )
ם ועתידם. ההבנות וההתנהגויות הפיננסיות הנאותות של יחידים שלוקחים אחריות על מצב

מדינתיים גם –לפיכך, שדה החינוך לאוריינות פיננסית, שפועלים בו שחקנים מדינתיים ולא
יחד, ממלא תפקיד חשוב בניסוח ובהפצה של מודל הסובייקט הרצוי בעידן של קפיטליזם 

 פיננסי, ובדרך זו הוא תורם לקידום ולנרמול הפיננסיאליזציה של חיי היומיום.
ם תוכניות לחינוך פיננסי המופעלות על ידי סוכנויות מדינתיות במאמר זה אנו בוחני

מדינתיים בישראל, ומתמקדים באופנים שבהם התוכניות הללו מגדירות, –וארגונים לא
מסבירות ומצדיקות התנהגות פיננסית נאותה ואת המאפיינים האישיים העומדים ביסודה. מן 

לושה מכשירים דיסקורסיביים בסיסיים הניתוח עולה שתוכניות לחינוך פיננסי מגייסות ש
ומשתמשות בהם כדי לנסח ולהפיץ את מודל הסובייקט הפיננסי הרצוי: מוסכמות 

(conventions רגשות, וציוויים מוסריים. התוכניות לחינוך פיננסי מציגות שורה של ,)
חוות מוסכמות ביחס לדרך הפעולה של השווקים הפיננסיים, כדי לכוון את היחיד לדמיין ול

–את העולם הפיננסי כזירה שבה מחשבים ומנהלים סיכונים ולא כזירה המבוססת על אי
ודאות. ההתייחסות לרגשות וקישורם לפעולות ולמצבים פיננסיים שונים משמשים אמצעי 
לעצב את האופן שבו היחיד מדמיין עתידים אפשריים ולהניע אותו לנקוט פעולות פיננסיות 

כנאותות וכאחראיות בהווה. הגיוס של ציוויים מוסריים מעניק  שהתוכניות מציגות אותן
משמעות מוסרית להתנהגות הפיננסית של היחיד ולעניינים פיננסיים בכלל, וכך הוא מחבר 
את העולם הפיננסי אל עולם העקרונות המוסריים. השימוש במכשירים דיסקורסיביים אלו 

יקט רצויות ובין תהליכי ההפרטה מסייע לכונן ולהדק את החיבור שבין עמדות סובי
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וההשווקה של ניהול הסיכונים הכלכליים, ובכך הוא תורם לנרמול הלוגיקה הרעיונית 
 והמוסדית של הפיננסיאליזציה ולהחדרתה לחיי היומיום של כלל האוכלוסייה.

הפרק הבא מציג את נקודת המבט האנליטית שעומדת ביסוד הניתוח האמפירי של 
תרבותיים –פיננסי בישראל. בפרק אנו דנים בתהליכים הפוליטיים התוכניות לחינוך

שבמסגרתם מובנות עמדות סובייקט רצויות בקפיטליזם הפיננסי ומתארים את הצמיחה של 
השדה המוסדי והדיסקורסיבי של אוריינות וחינוך פיננסיים, שהם מרכיב חשוב בתהליכים 

, ושם אנו דנים בהרחבה בשלושת אלו. בהמשך אנו מציגים את הניתוח האמפירי עצמו
המכשירים הדיסקורסיביים שהוזכרו כאן ובתרומתם לנרמול הפיננסיאליזציה של חיי 

ודאות –היומיום. הצגת הניתוח מאורגנת על בסיס שלוש תמות מרכזיות: הפיכתה של אי
והנעה למצב המאפשר ניהול סיכונים באמצעות שימוש במוסכמות, עיצוב דימיּון העתיד 

לפעולה באמצעות רגשות, והענקת משמעות מוסרית לזירה הפיננסית באמצעות השימוש 
במונחים מוסריים להגדרת הפעולה הפיננסית הראויה ותכונות האישיּות שעומדות ביסודה. 
בפרק הסיכום אנו דנים בחשיבות השדה המוסדי של אוריינות וחינוך פיננסיים בכלכלה 

 מתו לפיננסיאליזציה של חיי היומיום ולנרמולה.תרבותית ובתרו–הפוליטית

תרבותית של –הפיננסיאליזציה של חיי היומיום והכלכלה הפוליטית
 החינוך הפיננסי

תהליך הפיננסיאליזציה הוא אחד ממאפייני היסוד של הקפיטליזם העכשווי. תהליך זה 
לוגיקות מוסדיות ועקרונות מתבטא בעלייה דרסטית בחשיבות ובכוח ההשפעה של שחקנים, 

פעולה פיננסיים בכלכלה, הן ברמה הגלובלית הן ברמה של הכלכלות הלאומיות. הפעילות 
הפיננסית הפכה למקור עיקרי להצבר הון, שיקולים פיננסיים הפכו לגורם מרכזי בהחלטות 

ריע של שחקנים כלכליים בעלי עוצמה, ומגמות ותנאים בשווקים הפיננסיים הפכו לגורם מכ
(. זאת ועוד, העלייה Epstein, 2005בקביעתם של תנאים כלכליים עבור מדינות ופירמות )

בחשיבות הזירה הפיננסית באה לידי ביטוי גם בחיי כלל האוכלוסייה, שמוצאת את עצמה 
הכלכלי של  במצב שבו לוגיקות ותהליכים פיננסיים הם גורמים מכריעים בקביעת מצבו

הקולקטיב ושל היחיד. כמו כן, כיום נדרש הציבור הרבה יותר מאשר בעבר להשתתף בזירה 
חברתי באמצעות שימוש במכשירים –הפיננסית ולהבטיח את רווחתו ואת ביטחונו הכלכלי

ובשירותים פיננסיים כמו פוליסות ביטוח, אשראי ומוצרים פיננסיים לחיסכון ולהשקעה. 
ליזציה מעצב אפוא מחדש לא רק את דפוסי הפעולה של מדינות ותאגידים, תהליך הפיננסיא

אלא גם את חיי היומיום של האוכלוסייה כולה. בתנאים אלו, חלקים נרחבים ביותר של 
האוכלוסייה משולבים באופן אינטנסיבי, במישרין או בעקיפין, במעגלים פיננסיים של זרימת 

 & Davis; 2016ב, כחוסכים וכמשקיעים )אילון, כמבוטחים, כבעלי חו — הון והצבר הון

Kim, 2015; Van der Zwan, 2014.) 
בשנים האחרונות חוקרים עומדים על כך שתהליך הפיננסיאליזציה אינו מסתכם בתמורה 

כלכלה. כפי שעולה ממחקרים –מוסדית במבנה הכלכלה וביחסי מדינה–ברמה המקרו
העוסקים בפיננסיאליזציה של חיי היומיום, לוגיקות מוסדיות ורעיוניות של הפעולה 
הפיננסית מתפשטות לתחומי חיים רחבים ומובילות לצמיחה ולמיסוד של עמדות סובייקט, 
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(. Martin, 2002ק גדול מהאוכלוסייה הכללית )נטיות ופרקטיקות פעולה חדשות בקרב חל
מוסדית של הכלכלה הפוליטית ובין –ספרות מחקר זו מדגישה את הקשרים בין הרמה המקרו

מערך הנטיות והפרקטיקות של סובייקטים בחיי היומיום, ובוחנת כיצד אופני פעולה 
ליברלי. –בקש לנווט את דרכו בהצלחה בעולם הניאומסוימים מובנים כחיוניים ליחיד המ

( השונות technologies of governanceמחקרים אלו בוחנים את טכנולוגיות הממשליּות )
ליברלי הרצוי מנוסח, מופץ ומוטמע בקרב יחידים )ראו –שבאמצעותן מודל הסובייקט הניאו

 (.Aitken, 2007; Dardot & Laval, 2013; Langley, 2008למשל 
( עומדת ביסוד הטכנולוגיות שבאמצעותן responsibilizationהטלת האחריות על היחיד )

ייצר ליברליות. הסובייקט הרצוי שפרקטיקות אלו מבקשות ל–מּובְנֹות עמדות סובייקט ניאו
מצופה  — מוגדר על ידי החברה כאחראי הבלעדי לתוצאות מעשיו ובחירותיו, ויתרה מזו

ממנו לראות את עצמו ככזה. הטלת האחריות על היחיד נשענת על הנחת היסוד כי הסובייקט 
 ,O’Malleyהוא סוכן מוסרי שיש לו את היכולת לבחור בחירות באופן עצמאי ומושכל )

2004; Roth, 2010; Shamir, 2008 תהליך הטלת האחריות וההנחה המונחת ביסודו בולטים .)
במיוחד בתחום ההתנהגות הפיננסית של היחיד, שכן מצבו הפיננסי וסיכוייו העתידיים 

ותיו האוטונומיות. הרעיון שהיחיד נושא במלוא האחריות מּובְנים כתוצאה ישירה של בחיר
להחלטות הפיננסיות שקובעות את מצבו הכלכלי נקשר במהודק לאינדיבידואליזציה, 

 ,Carruthers, 2015; Hackerמוסדית )–להפרטה ולהשווקה של ניהול סיכונים ברמה המקרו

תרבותית של הפיננסיאליזציה –(, והחיבור הזה פועל כמרכיב מפתח בכלכלה הפוליטית2008
ליברלי, היכולת לפעול כסובייקט –(. במשטר הניאוSum & Jessop, 2013ליברלית )–הניאו

 לתפקוד ראוי ומלא בחברה.פיננסי אחראי ויעיל נחשבת תנאי הכרחי 
תהליך הטלת האחריות על היחיד כרוך בניסוח ובהפצה של מודל של שחקן שיכול 
להשתתף בעולם הפיננסי )כמשקיע, כחוסך, כלווה, וכמבוטח(, מפעיל שיקול דעת ומשמעת 

 ,Langley, 2008עצמית, ויש לו את המאפיינים והיכולות שנחוצים לשם ניהול סיכונים יעיל )

מדינתיים עוסקים בהתוויית מאפייני –(. מגוון רחב של סוכנויות מדינתיות וארגונים לא2014
היסוד הללו ובהפצתם, ומתוך כך הם מגדירים מודל של שחקן בקיא ומוכשר בעניינים 

ת צמיחת השדה המוסדי והדיסקורסיבי של פיננסיים. זה ההקשר הרחב שבו יש להבין א
 אוריינות וחינוך פיננסיים.

לאומי דיסקורסיבי –צומח ומתגבש שדה טרנס 20–מאז סוף שנות התשעים של המאה ה
ומוסדי שמייצר ומפיץ ידע, תבניות מוסדיות ופרקטיקות ארגוניות הנוגעים לאוריינות 

ינתיים, ציבוריים ופרטיים מקדמים את פיננסית ולחינוך פיננסי. ארגונים בינלאומיים, מד
רעיון "האוריינות הפיננסית" כדי להפיץ ידע, מיומנויות, ערכים, מוטיבציות ונטיות 
התנהגותיות הנתפסים כעומדים ביסוד ההתנהגות הפיננסית הנאותה והאחראית של היחיד. 

יל בתחום (, שהוא הארגון הבינלאומי המובOECDהארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי )
האוריינות והחינוך הפיננסי, גיבש מסגרת רעיונית אשר מדגישה את חשיבותה של האוריינות 
הפיננסית ליחידים ולחברות. במסגרת זו, המקובלת על רוב השחקנים בשדה, מוצגת 
האוריינות הפיננסית ככישור חיים חיוני שיש לטפחו לאורך כל מהלך חייו של היחיד, ואילו 

של מיומנויות וידע פיננסיים מוצגות כחיסרון שגובה מחיר כבד ולעיתים בלתי רמות נמוכות 
הפיך מיחידים וממשפחות. זאת ועוד, בהתבסס על ההנחה שהתפקוד התקין של השווקים 
נשען על הפעולה הרציונלית ומבוססת המידע של השחקנים, הארגונים המובילים בשדה 
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ב האוכלוסייה יש השפעות שליליות חשובות על מדגישים כי להיעדר אוריינות פיננסית בקר
 ;Grifoni & Messy, 2012השווקים הפיננסיים, על המערכת הכלכלית ועל החברה בכלל )

OECD/INFE, 2012מפתחים  מדינתיים–(. לפיכך, במדינות רבות ארגונים מדינתיים ולא
 ומפעילים פעילויות שמיועדות לטפח את האוריינות הפיננסית בקרב האוכלוסייה.

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות בוחנים פרקטיקות דיסקורסיביות וארגוניות בתוך 
שדה האוריינות והחינוך הפיננסיים. בהתבססם על גישת הממשליּות של פוקו, הם מנתחים 

מוסדית –תואמת לפיננסיאליזציה של הכלכלה ברמה המקרואותן כטכנולוגיה של העצמי ש
(. מחקרים אלו מדגישים את Arthur, 2012; Marron, 2014; Ohlsson, 2012)ראו למשל 

פרויקט האוריינות הפיננסית ומראים שהוא אינו תרבותית הרחבה של –חשיבותו הפוליטית
עוסק רק בהפצת מידע וידע טכני על עניינים פיננסיים, אלא חותר להשיג מטרה רחבה 
ויסודית יותר: ניסוח והפצה של מאפייניו המכוננים של הסובייקט הפיננסי הרצוי, וקביעה כי 

כליתו העיקרית של הפרויקט מאפיינים אלו נחוצים לניהול אחראי ויעיל של חיי היחיד. ת
היא לשנות מן היסוד את ההבנות ודפוסי הפעולה של היחיד בזירה הפיננסית ולאפשר לו 
ליטול אחריות על ניהול הסיכונים הכלכליים בהווה ובעתיד, לאורך כל מהלך חייו 

(OECD/INFE, 2012.) 
שדה האוריינות הפיננסית מתוות אופני התנהגות בהתאם לתכלית זו, הפרקטיקות ב

המתאימים לדרישות של ההתנהלות הפיננסית הרצויה ושל הנטיות שעומדות ביסודם. 
: הסובייקט הומו פיננסיוסבמילים אחרות, אוריינות וחינוך פיננסיים נועדו לכונן את ה

השימוש במוצרים שמצויד ביכולת לנהל סיכונים אינדיבידואליים באופן אחראי באמצעות 
ובשירותים פיננסיים. כינונו של סובייקט זה כרוך בהגדרה, בהצדקה ובהפצה של מאפיינים 
קוגניטיביים, רגשיים ומוסריים מסוימים, והצגתם כחיוניים לניווט יעיל בעולם הפיננסי. 

ה פרויקט האוריינות והחינוך הפיננסיים הוא פרויקט פוליטי שמעורבים בו שחקנים רבי עוצמ
שפועלים לעצב את ההבנות של היחיד, את נטיותיו ואת דרכי הפעולה שלו בזירה הפיננסית. 
פעילויות של חינוך פיננסי מוצגות כפעילויות שמטרתן העברת מידע וידע טכני על עניינים 
פיננסיים, אך בפועל הן מבקשות לנרמל את הלוגיקות המוסדיות של הפיננסיאליזציה של 

פוליטיזציה באה לידי ביטוי במיוחד –פוליטיזציה להשלכותיה. הדה–וך דהחיי היומיום ולער
באופן שבו פרויקט האוריינות הפיננסית מגדיר את הגורמים הקובעים את הרווחה והביטחון 

חברתי של היחידים בהווה ובעתיד: אלה אינם גורמים מבניים, יחסי עוצמה בין –הכלכלי
יות, אלא החלטות היחיד, שנובעות מרמת האוריינות שחקנים, הסדרים מוסדיים ודפוסי מדינ

 הפיננסית שלו, מנטיותיו ומתכונותיו האישיות.

 חינוך פיננסי בישראל

צמיחתו של שדה החינוך הפיננסי בישראל דומה לזו שהתרחשה במדינות רבות אחרות. הוא 
לציבור  החל להיווצר בראשית שנות האלפיים, כאשר בנקים וחברות פרטיות התחילו להציע

הלקוחות ולתלמידי בתי הספר סדנאות שעסקו בכלכלת המשפחה, ובעיקר בניהול ראוי של 
, במהלך הדיונים ברפורמת בכר, שנועדה להביא לשינוי יסודי 2005תקציב המשפחה. בשנת 

במבנה המערכת הפיננסית בישראל, הציעו חברי הכנסת יולי תמיר ממפלגת העבודה ודניאל 
ליכוד להקים קרן ציבורית לחינוך פיננסי שתאפשר להקנות לציבור בן לולו ממפלגת ה
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, בעקבות השינויים המבניים 2007–הצרכנים מידע בתחום הפעילות הפיננסית והביטוחית. ב
המקיפים במערכת הפיננסית, הרשות לניירות ערך השיקה אתר אינטרנט וקמפיין ציבורי 

און –ההון. באותה תקופה סיכמו שר האוצר רוני ברשעסקו בחינוך פיננסי למשקיעים בשוק 
ושרת החינוך יולי תמיר כי במסגרת התוכנית "כישורי חיים" שנלמדת בבתי הספר היסודיים 
ישולבו פעילויות של חינוך פיננסי ובהן ילמדו התלמידים על חשיבות החיסכון לטווח ארוך, 

 הצטרפותה של ישראל לארגון על צרכנות נבונה ועל ניהול תקציב אישי. הדיונים על 
החליט לכלול במבחני פיז"ה גם הערכה של רמת האוריינות  2012, אשר בשנת OECD–ה

הפיננסית אצל תלמידי תיכון, הובילו את משרד החינוך, את המועצה הלאומית לכלכלה 
 .'ושותפים נוספים ליזום תוכנית לחינוך פיננסי לתלמידי כיתות י

תרחבה מאוד בעקבות גל של משיכות כספים מקופות הגמל, פעילות החינוך הפיננסי ה
. סוכנויות מדינתיות פירשו את המשיכות 2008–בסמוך למשבר הפיננסי הגלובלי שפרץ ב

כהתנהגות עדר לא רציונלית שמקורה בחוסר האוריינות הפיננסית של הציבור. בתגובה יזמו 
מודעות של האוכלוסייה משרד האוצר ובנק ישראל מסעות פרסום שנועדו לחזק את ה

הבוגרת לחשיבות החיסכון, ובעיקר לזו של החיסכון לטווח ארוך. בעקבות הצטרפות ישראל 
החליטה הממשלה כי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יהיה אחראי  OECD–ל

הוקמה מחלקה  2011על הגברת האוריינות הפיננסית של הציבור בישראל, ובסוף שנת 
יננסי שתפקידה "להוות גורם מתכלל, המרכז ומתווה מדיניות כוללת לקידום לחינוך פ

החינוך הפיננסי עבור מדינת ישראל ומנחה את יישומה" )משרד האוצר, אגף שוק ההון, 
פרסמה המחלקה את האסטרטגיה הלאומית  2012(. באוקטובר 11, עמ' 2012ביטוח וחסכון, 

 קידום החינוך הפיננסי בישראל, מסמך שהתבסס במידה רבה על מסמכי המדיניות של ל
, ובו נקבע כי תכליתו של החינוך הפיננסי היא להשיג "חברה בעלת אוריינות OECD–ה

פיננסית גבוהה, שפרטיה מקבלים החלטות פיננסיות מושכלות המאפשרות רווחה כלכלית 
 (.13, עמ' 2012ון, ביטוח וחיסכון, קיימא" )משרד האוצר, אגף שוק הה–בת

בין השחקנים הבולטים בשדה, המציעים תוכניות של חינוך פיננסי, מצויות כמה 
משרד החינוך, משרד האוצר, הרשות לניירות ערך ובנק ישראל. נוסף  — סוכנויות מדינתיות

הן עמותות הן חברות עיסקיות בתחום הפיננסי  — מדינתיים רבים–על אלה, ארגונים לא
מציעים תוכניות חינוכיות, מארגנים סדנאות,  — )בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח(

אתרים ייעודיים המוקדשים לקידום  מפרסמים חומרי הסברה ולימוד ומקימים ומתחזקים
מיזמים  153מצאנו  2017אוריינות פיננסית. בסקירה יסודית של התחום שערכנו בסוף שנת 

סוכנויות  12ארגונים ) 92לערך על ידי  2002שונים של חינוך פיננסי, שהופעלו משנת 
משקפים התהוות  נתונים אלו 1ארגונים ללא כוונות רווח(. 27–חברות עסקיות ו 53מדינתיות, 

של שדה מוסדי רחב ששחקנים מסוגים שונים מקיימים בו פעילות ענפה, שהיקפה נרחב 
 והנראות החברתית שלה ניכרת.

 
ארגון או ארגונים, שמטרתה המוצהרת היא להעביר  מיזם של חינוך פיננסי הוא פעולה מתוכננת של  1

מידע וידע בנושאים פיננסיים ולשפר את האוריינות הפיננסית של כלל האוכלוסייה או של קבוצות 

מוגדרות בתוכה. המיזמים כוללים פעילויות כגון תוכניות לימודים, סדנאות, קורסים, סרטונים, 

 חוברות הדרכה ואתרי אינטרנט יעודיים.
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 שיטת המחקר

בדיון שלהלן אנו בוחנים כיצד תוכניות לחינוך פיננסי בישראל מגדירות, מסבירות ומצדיקות 
ם ביסודה. הבחינה האמפירית מבוססת התנהגות פיננסית נאותה ואת מאפייני היחיד העומדי

על ניתוח תיאורים, הסברים וכללי התנהגות לגבי עולם הפיננסים המוצגים בתוכניות אלו. 
את התכנים דלינו מתוך טקסטים, תמונות, איורים וסרטונים אשר הופיעו באתרי אינטרנט 

מערכי שיעורים. ייעודיים של תוכניות לחינוך פיננסי, בחוברות מידע והדרכה, במצגות וב
הניתוח נערך על כל התוכניות שמפעילים שחקנים בשדה החינוך הפיננסי שהם שחקנים 
מרכזיים מבחינת היקף פעילותם ובולטות פעילותם: סוכנויות מדינתיות )משרד האוצר, בנק 
ישראל, הרשות לניירות ערך ומשרד החינוך(, מוסדות פיננסיים עסקיים )בנק הפועלים ובית 

ת פסגות( וארגונים ללא כוונות רווח )אורט ישראל ועמותת פעמונים(. בסך הכול ההשקעו
נותחו מאות עמודי טקסט, עשרות סרטונים ותמונות נלוות. ניתוח התוכן נערך באמצעות 

(, והתמקד באיתור Fairclough, 1995; Wodak & Mayer, 2016שיטת ניתוח שיח ביקורתי )
העקרונות הדיסקורסיביים המשותפים לתוכניות השונות, כפי שהם עולים בהתייחסותן 
לפרקטיקות הפיננסיות היומיומיות העיקריות בחיי כלל הציבור: רכישת ביטוח, הלוואות 

מצאנו כי יש  ואשראי, חיסכון והשקעה. על אף ההבדלים החשובים בין פרקטיקות אלו,
יסודות משותפים לכלים הדיסקורסיביים שבאמצעותם התוכניות מציגות ומסבירות את אותן 

 פרקטיקות פיננסיות ומגדירות מהי התנהגות ראויה בכל אחת מהן.
במאמר זה אנו בוחנים תוכניות שעל פי הגדרתן הן מיועדות לכלל האוכלוסייה, אולם 

הן ניטרליים מבחינה מעמדית, אתנית ומגדרית. אין להסיק מכך שהתכנים המועברים ב
ראשית, ניתחנו תוכניות בשפה העברית בלבד, שמגלמות הוויות, התנסויות ופרקטיקות 
שנוטות לאפיין את האוכלוסייה היהודית. נוסף על כך, אפשר לשער שגם אם מודל השחקן 

דרכים להבחנות הפיננסי מנוסח באופן ניטרלי ואוניברסלי כביכול, הוא קשור במגוון 
היררכיות, לקטגוריות מעמדיות, אתניות ומגדריות ולהצטלבויות ביניהן )על הסובייקט 

(. ניתוח שיטתי של זיקות אלו Brockling, 2005ליברלי כהבניה ממוגדרת, למשל, ראו –הניאו
הפיננסיאליזציה של חיי היומיום, תרבותית של –הוא נושא חשוב בחקר הכלכלה הפוליטית

 אך הוא חורג מעבר לתחומי מאמר זה.
כפי שנאמר במבוא, אנו מציגים כאן שלושה מכשירים דיסקורסיביים עיקריים שהעלה 
ניתוחנו, שתוכניות החינוך הפיננסי משתמשות בהם כדי להגדיר את השחקן הפיננסי הרצוי 

ייחסות לרגשות וציוויים מוסריים. כפי ואת המאפיינים המכוננים אותו: מוסכמות, הת
שנראה, באמצעות השימוש במכשירים דיסקורסיביים אלו התוכניות מבקשות להפיץ ולקדם 
בקרב כלל הציבור מודל של שחקן פיננסי שמוכן ומסוגל לקחת אחריות על התנהגותו 

ירה והחלטותיו. בכך תורם החינוך הפיננסי לעיצוב האופן שבו הציבור מדמיין את הז
הפיננסית ואת פעולתו של היחיד בתוכה, ומסייע לנרמול האינדיבידואליזציה, ההפרטה 

 וההשווקה של הסיכונים הכלכליים.
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 ממצאים

 ודאות וניהול סיכונים–מוסכמות, אי

הטלת האחריות להתנהלות פיננסית ולתוצאותיה על היחיד מתבססת על ההנחה כי היחיד 
ולנהל אותם. אין עוד תחום שבו הניסוח וההצגה של  יכול להעריך סיכונים, לחשב אותם

סיכון כאובייקט שניתן לידיעה, למדידה ולניהול בולטים ומשמעותיים יותר מאשר בהבנות 
המקובלות של השדה הפיננסי, בקרב מומחים והדיוטות כאחד. למעשה, השווקים הפיננסיים 

מצעות מסחר במוצרים נתפסים כמכשירים להערכה, לתמחור ולניהול של סיכונים בא
פיננסיים. במובן זה, הסחורה שנסחרת בשווקים הפיננסיים היא בעצם סיכונים, שהופכים 

 ,Appaduraiלאובייקט באמצעות טכנולוגיות של חישוב ותמחור. כפי שמבחין אפדוראי )

של הסתברויות לסיכונים מהוות  (, קטגוריות מושגיות ונוסחאות שמגדירות התפלגות2016
את התשתית לאפיסטמולוגיה העומדת ביסוד העולם הפיננסי כיום. אלא שבלתי אפשרי 
לאמוד ולהעריך רבים מן המאפיינים והתנאים הבסיסיים של העתידים הכלכליים האפשריים, 
וגם לא את הגורמים הקובעים אותם, כך שאי אפשר לקבוע את ההסתברות להתממשותם. 

סיבות אלו, ברוב המקרים השחקנים אינם יכולים להעריך מראש ולחשב את תוצאות בנ
(. היחיד, הנאלץ להשתתף בעולם Beckert, 2016הבחירות שלהם ושל השחקנים האחרים )

ינו הפיננסי כדי להבטיח את רווחתו ואת ביטחונו הכלכלי, נחשף לחוסר יציבות ולעמימות וא
יכול להעריך התפתחויות בשווקים הפיננסיים בנסיבות הכלכליות הרחבות. וכך הוא ניצב 

(. במונחים של ההבחנה הקלסית Carruthers, 2013ודאות פיננסית בסיסית )–מול עולם של אי
(, העולם הפיננסי איננו מרחב שאפשר לאמוד ולנהל בו (Knight, 1921של פרנק נייט 

 ודאות יסודית, בוודאי מנקודת המבט של היחיד.–סיכונים אלא מרחב של אי
הוודאות הבסיסית באשר להסתברות –כפי שהמחיש המשבר הפיננסי העולמי האחרון, אי

ים שונים בולטת במיוחד בתחום הפיננסי כפי ופיננסי התממשותם של עתידים כלכליים
שהתפתח בשלושת העשורים האחרונים. הסיבה לכך היא המורכבּות והעמימות הגוברת של 
מכשירים פיננסיים שבנויים משרשרות אינסופיות של קשרים מתמטיים ערטילאיים בין 

ל אופי זיקתם מוצרים נגזרים, שאפילו מומחים ושחקנים מנוסים מתקשים לעמוד על טיבם וע
(. במצב זה, היכולת של שחקנים לאמוד ביעילות Esposito, 2011לבסיס הכלכלי שלהם )

התפתחויות פיננסיות עתידיות מוגבלת מעיקרה ומעצם טבעה. וכך, באופן פרדוקסלי, דווקא 
לכאורה של –כמות ויעילותהמבוססים על טכנולוגיות מתוח — ריבוי המכשירים הפיננסיים

 הוודאות הבסיסית המאפיינת את השדה הפיננסי.–תורמים להחמרת אי — ניהול סיכונים
למרות שאי אפשר לאמוד את הסתברות התממשותם של עתידים אפשריים, ולמרות 
שתוצאות ההחלטה יושפעו מתנאים עתידיים שמעצם הגדרתם אי אפשר לדעת מה יהיו, 

החלטות פיננסיות הצופות פני עתיד. מכאן עולה שאלת מפתח: מהם שחקנים מקבלים 
המנגנונים המאפשרים להם לקבל החלטות פיננסיות ומסייעים להם לדמיין ולחוות את 

ודאות בסיסית אלא כאתר של ניהול סיכונים, שאפשר –העולם הפיננסי לא כאתר של אי
המנגנונים החברתיים  לאמוד בו את הסתברות התממשותם של תנאים עתידיים? אחד

העיקריים המניעים את השחקנים לחוות את עולם הפיננסים כאתר של ניהול סיכונים הוא 
ניסוח והפצה של מוסכמות פיננסיות. מוסכמות פיננסיות הן קביעות )במידות שונות של 
הפשטה ומורכבות( שמתארות ומסבירות את התנהגות השווקים, ומקובל לחשוב כי הן 
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 Diaz-Boneיתות מובנות מאליהן שנגזרות מהשכל הישר ואינן דורשות הוכחה )מייצגות אמ

& Salais, 2011 מוסכמות אלו מציגות את העולם הפיננסי כמרחב של סדר ושיטתיות, וכך .)
תם. מוסכמות הן קושרות אליו את התחושה שאכן ניתן לאמוד בו סיכונים, לתמחר ולנהל או

ודאות בסיסית בשדה –משמשות אפוא מכשיר קוגניטיבי בסיסי להתמודדות עם מצבים של אי
הכלכלי, ומאפשרות לשחקן לדמיין את השווקים כמובָנים וכניתנים לחיזוי ולפעול בהתאם. 

ודאות –באמצעות השימוש בסכמות פרשניות ומַסווגות אלו יכול השחקן לחוות תנאים של אי
ו תנאים שבהם אפשר לחשב סיכונים, ובהתאם לכך להגדיר את העדפותיו ולהחליט כאילו הי

כיצד לנהוג על פי כללים ובאמצעות טכנולוגיות מקובלות של ניהול סיכונים. במילים 
אחרות, מוסכמות מניעות את השחקן לבחור ולקבל החלטות ביחס לעתידו הפיננסי כאילו 

ודאויות –ם לידיעה ולניהול ולא בעולם של איהוא מתנהל בעולם שבו הסיכונים ניתני
(Biggart & Beamish, 2003; O’Malley, 2004.) 

הִדמיּון של הזירה הפיננסית כמרחב של ניהול סיכונים מבוסס על מוסכמה, שנתפסת 
להשליך על העתיד מתנאי העבר וממגמותיו ובכך להפוך  כמובנת מאליה, הגורסת שאפשר

-Esposito, 2011; Guseva & Ronaאת העתיד לדבר שניתן לחיזוי, לפחות במידה חלקית )

Tas, 2001ות: העתיד ניתן לשליטה (. מתוך רעיון זה נגזרת מוסכמה נוספת, חשובה לא פח
ולניהול, ולו במידה חלקית, באמצעות טכנולוגיות הסתברותיות של חישוב וניהול סיכונים 

(. מוסכמות פיננסיות Adam & Groves, 2007המושתתות על התפלגויות ומגמות מן העבר )
ודאות הבסיסית, אלא אף לפעול כמו הו–אלו מניעות שחקנים לא רק לפעול למרות אי

שחקנים אחרים על פי כללים ידועים, שכן גם הם נענים לאותן קביעות וכללים מובנים 
(. כך, מוסכמות מהוות יסוד מפתח לכינון של שחקני Diaz-Bone & Salais, 2011מאליהם )

( ומכשיר קוגניטיבי חשוב בתהליך של בנייה ותחזוקה של שווקים Jagd, 2007שוק )
 (.Muniesa, Millo & Callon, 2007כמרחבים חברתיים של פעולה מתואמת )

ומחושב, הן התוכניות לחינוך פיננסי, שתפקידן לכונן מודל של סובייקט פיננסי אחראי 
כלי שבאמצעותו מנוסחות ומופצות לציבור מוסכמות פיננסיות פשוטות שמרכיבות את 
"השכל הישר הפיננסי", שלפיו מוצרים ושירותים פיננסיים הם האמצעים העיקריים לניהול 
סיכונים. הידע על אופן תפקודם של השווקים הפיננסיים, שהחינוך הפיננסי מנסח ומפיץ, 

סכמות המייצרות מצג שבו נדמה כי אפשר להעריך ולנהל סיכונים הוא מערך של מו
באמצעות טכנולוגיות ומכשירים פיננסיים. הדברים בולטים מאוד בהתייחסויות לחיסכון 
פנסיוני, נושא שעומד במוקד הדיון בתוכניות החינוך הפיננסי. במערכת הפנסיה, הן בישראל 

הוודאות הועבר מן המדינה ומארגונים –נים ואיהן במקומות אחרים רבים בעולם, ניהול הסיכו
ציבוריים אחרים לידי היחיד. הדבר אירע בשנות התשעים, עם המעבר משיטה של "הטבות 

(, שבה סכומי הקצבה קבועים וידועים מראש ללא תלות defined benefitמוגדרות" )
הפרשות בתשואות ההשקעות שקרן הפנסיה משיגה, למערכת פנסיונית הפועלת בשיטת "

(, שבה גובה הקצבה נקבע לפי הצבירה האישית בקרן defined contributionמוגדרות" )
(. בסביבה מוסדית חדשה זו מצופה 2010הפנסיה והתשואות של החיסכון שהצטבר )רצון, 

 — רישהמהיחיד לנהל סיכונים באמצעות קבלת החלטות מושכלות בנוגע למוכנות שלו לפ
החלטות שאמורות להביא בחשבון תנאים עתידיים כמו תוחלת החיים הצפויה, תשואות 
ממוצעות לאורך זמן של נכסים פיננסיים מסוגים שונים, הבדלים בתשואות ובגובה דמי 
הניהול בין קרנות הפנסיה השונות, ואינפלציה. חוסר האפשרות לחזות משתנים אלו בטווח 
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ודאות המובנת מאליה לגבי הנסיבות האישיות העתידיות של היחיד הו–הבינוני והארוך ואי
ליברלי של הטלת –ודאות מהותית. ולמרות זאת, במסגרת הפרויקט הניאו–יוצרים מצב של אי

אחריות על היחיד הוא נדרש לפעול בעניין הפנסיה שלו כשחקן אחראי שיכול לבחור בחירות 
 לויות, סיכונים ותועלות.רציונליות באמצעות שקלול חלופות והערכת ע

מכיוון שהחיסכון הפנסיוני הוא פרקטיקה פיננסית לטווח זמן ארוך, המוסכמות שמועלות 
בהקשר שלו מדגישות את ממד הזמן. תוכניות לחינוך פיננסי דוחקות ביחידים לנקוט צעדים 

כי  פעילים כדי להכין את עצמם לפרישה, ומציגות נוסחאות וקביעות סיבתיות שמהן עולה
אפשר לאמוד סיכונים וסיכויים עתידיים. לדוגמה, חיסכון לפרישה מגיל צעיר מוצג 
כהתנהגות חיונית שתועלתה הפיננסית רבה באמצעות הדגשת העיקרון המתמטי של ריבית 

פסגות, בית ההשקעות (. באתר החינוך הפיננסי שהושק על ידי 1ל"תדריבית )משרד האוצר, 
הגדול בישראל, מסבירים כי "מי שמתחיל לחסוך בגיל מאוחר מפסיד את הכוח המניע 

עקרון הריבית דריבית. ריבית דריבית משמעותה  — העיקרי ממנו נהנה החוסך הצעיר
שהריבית שצברת נשארת בחשבון החיסכון. כך, ככל שנצברים יותר כספים, גם הריבית 

(. ריבית דריבית היא דוגמה למה שדונלד מקנזי 2ל"ת" )פסגות, שתצטבר גבוהה יותר
(MacKenzie, 2009( "מכנה "ציוד מושגי )conceptual equipment כלומר מושג ששחקנים ,)

ננסיים וכך להקל את משתמשים בו כדי לצמצם את המורכבות של השווקים והמכשירים הפי
הבנתם. בגיוס הרעיון של ריבית דריבית בתוכניות לחינוך פיננסי אפשר לראות פרקטיקה 
המבקשת להוביל את היחיד לדמיין ולחוות את העולם הפיננסי כעולם של סדר, עולם 

 שאפשר לנהל בו סיכונים ולנצל סיכויים ביעילות באמצעות ציות לכללי התנהגות נאותה.
וסכמות הפיננסיות המוצגות בתוכניות שניתחנו נוגעות בהיבטים שונים של רבות מהמ

השקעות. הרעיון הבסיסי הוא כי מכיוון שהמעורבות של היחיד בשווקים הפיננסיים היא 
הדרך הנאותה להבטיח את רווחתו הכלכלית, חובה לספק לו מידע על דרך הפעולה של 

הרעיון ה"מובן מאליו" שקיים יחס ישיר  2בהם. שווקים אלו ולהציע לו דרכים לנווט את דרכו
בין תשואה ובין רמת סיכון הוא מוסכמה מרכזית שתוכניות לחינוך פיננסי מגייסות כדי 
להציג לכלל הציבור את השדה הפיננסי כאתר שבו סיכונים מוערכים, מתומחרים ומנוהלים, 

י באתר הרשות לניירות וכך משמשים מקור לרווחים. לדוגמה, הדף המוקדש לחינוך פיננס
ערך מסביר: "כולם רוצים להרוויח. אבל תזכור שרמת הסיכון של ההשקעה נמצאת ביחס 
ישיר לרווחים העתידיים: סיכון נמוך רווחים קטנים, סיכון גבוה רווחים גבוהים, אבל גם 

 (.3ל"תההפסדים עלולים להיות כבדים וגבוהים" )רשות ניירות ערך, 
תשואה ומציגות כללי אצבע העשויים להבטיח את ביטחונו –התוכניות דנות ביחס סיכון

תשואה –ורווחתו הפיננסית של היחיד, אם יציית להם. ראשית, העדפותיו לגבי היחס סיכון
אמורות להשתנות על פי טווח הזמן של ההשקעה: השקעות לטווח ארוך מזמינות סיכונים 

ם יותר המניבים רווחים גדולים יותר. על פי משרד האוצר, "אם יש לכם עוד שנים גדולי
רבות עד הפרישה מעבודה, ניתן לבחור מסלול עם סיכון גבוה יותר אך עם סיכוי גדול יותר 
לתשואה גבוהה. לעומת זאת, ככל שמתקרבים לגיל הפרישה שקלו מסלול יותר סולידי כדי 

 
. כפי שנכתב בדף 2014בשנת משרד האוצר ", שהקים האוצר שלי"אתר ב דוגמה לכך אפשר למצוא  2

החלטות טובות יותר לגבי  לכם מידע וכלים שיסייעו לכם לקבל"לתת "אודות", מטרתו של האתר 

 .הכסף שלכם"

http://haotzarsheli.mof.gov.il/Pages/About.aspx
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(. גרסה סמכותית 2ל"תזמן קצר לפני הפרישה" )משרד האוצר, להקטין את הסיכון להפסדים 
יותר של המוסכמה בדבר הזיקה בין טווח הזמן, הסיכון והרווח מוצגת באתר החינוך הפיננסי 
של פסגות. האתר מצטט נחרצות ידע מבוסס מחקרית, כביכול, לגבי הרווחיות של השקעות 

 ודאות –המאופיין באי — לטווח ארוך בשוק המניות, ובכך הוא מעניק לתחום הפיננסי
הילה של סדר ואפשרות חיזוי: "מחקרים מראים כי לאורך זמן השקעה בבורסה  — בסיסית

היא אפיק ההשקעה המשתלם ביותר. אולם בטווח הקצר ישנם הרבה שינויים ותנודות" 
 (.1ל"ת)פסגות, 

מוסכמה נוספת המקובלת בעולם הפיננסי עוסקת ביתרונות של פיזור סיכונים 
(Benartzi & Thaler, 2007 לדעת השחקנים המעורבים בייצור הידע בשדה האוריינות .)

להבינו, ולכן הם , זהו רעיון שהציבור הרחב מתקשה OECD–הפיננסית, כמו למשל ה
(. ואכן, הרעיון Lusardi & Mitchel, 2014ממליצים להדגיש אותו בתוכניות לחינוך פיננסי )

של פיזור סיכונים זוכה להדגשה בתוכניות המופעלות בישראל. תוכנית משרד החינוך 
השקעה היא חלוקת הכסף לכמה אפיקי לתלמידי תיכון קובעת כי "דרך להקטנת הסיכון ב

השקעה שלכל אחד מהם יש סיכוי שונה וסיכון שונה לרווח ולהפסד, כך מפזרים את הסיכון" 
(. הרשות לניירות ערך מוסיפה כי "פיזור של תיק השקעות חשוב מאוד 3ל"ת)משרד החינוך, 

הכרוך בהשקעה. הפיזור יכול להתבצע בשני מישורים עיקריים: על מנת לצמצם את הסיכון 
למשל כאשר משקיעים במספר מניות מתחומים שונים ]...[  — בין ניירות ערך מאותו סוג

]ו[בין ניירות ערך מסוגים שונים ]...[ )מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח חברות וכד'(" )רשות 
 (.2תל"ניירות ערך, 

לסיכום, המוסכמות לגבי דרך הפעולה של השווקים הפיננסיים והכללים שיש לאמץ 
כדי להתגונן מפני סיכונים, שהתוכניות לחינוך פיננסי מבקשות להטמיע בקרב הציבור, 
מושתתים כולם על ההנחה שעתידים אפשריים בשווקים פיננסיים ותוצאותיהם ניתנים 

רותי. אף שהנחה זו אינה בהכרח מפורשת, היא עומדת ביסוד האופן לידיעה ולאומדן הסתב
שבו שווקים ומכשירים פיננסיים מוצגים לציבור על ידי כל השחקנים הפעילים בשדה 
האוריינות הפיננסית. ואולם, ללא קשר למידת האמיתות או היעילות של אותם כללים 

אפיינת את השדה הפיננסי, בעיקר הוודאות הבסיסית המ–ומוסכמות, הם אינם מבטלים את אי
מנקודת הראות של הפרט. ולמרות זאת הם מעודדים את היחיד לדמיין ולחוות את השדה, 
שבתוכו עליו לבחור בחירות משמעותיות ביחס לעתידו, כמרחב שאפשר לקבל בו החלטות 

 מושכלות על בסיס כללים וטכנולוגיות של ניהול סיכונים.

 נעה לפעולהרגשות, דימיּון העתיד וה

חקר הזיקות בין רגשות ובין הפעולה הכלכלית צמח בשנים אחרונות והיה לתחום פורה 
(. בניגוד Berezin, 2009; Pixley, McCarthy, & Wilson, 2014בסוציולוגיה של הכלכלה )

למחקרים המתמקדים בתפקיד הרגשות בהחלטות ובפעולות הפיננסיות של היחיד, אנו 
עוסקים כאן בדרכים שבהן שחקנים מוסדיים ַמבְנים ומגייסים רגשות במטרה לעצב את 

התנהגות פיננסית. במאמציהם  דימיון היחידים ולהמריץ אותם לאמץ דפוסים מסוימים של
המכוונים לעיצוב דמיונות לגבי העתיד, שחקנים מוסדיים מסוגים שונים משתמשים במגוון 
משאבים ובהם סיפורים על העבר, חוויות אישיות של יחידים ותאוריות בעלות רמות שונות 

שים של פורמליזציה על העולם הכלכלי ועל התנהגותו. המכשירים הדיסקורסיביים המשמ
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את השחקנים המוסדיים כוללים לעיתים תכופות ממד רגשי בולט, שכן הם מתייחסים 
(. זאת ועוד, Pixley, 2012לרגשות מּוכָרים ומנסים לעורר ביחיד מצבים רגשיים מסוימים )

י חשוב שנועד הבניה וגיוס של רגשות שליליים וחיוביים וקישורם למצבים מסוימים הם כל
(. בעניין זה, Bandelj, 2009; Turner, 2010ודאות בסיסית )–להניע יחידים לפעול בתנאי אי

תרחש רק כאשר ( מדגיש כי פעולה כלכלית המכוונת לעתיד יכולה להBeckert, 2016בקרט )
הנכונות לפעול גוברת על חוסר היכולת לחשב תוצאות עתידיות של אותה פעולה; נכונות זו 
מּונעת לעיתים קרובות על ידי רגשות רבי עוצמה, כגון תקווה או פחד. באופן דומה, לנגלי 

(Langley, 2014 דן בתפקיד החשוב של הרגשות בהגדרת )ליברלי ומצביע –הסובייקט הניאו
על כך שהייצוגים של השחקן הפיננסי הרצוי טעונים ברגשות עזים שמקושרים למצבים 

 פחד ודאגה מחד גיסא, אופטימיות ותקווה מאידך גיסא. — שונים ולנסיבות פיננסיות שונות
 החינוך הפיננסי משמש זירה חשובה שבה שחקנים מוסדיים ַמבְנים ומגייסים רגשות
במטרה לעצב את האופן שבו היחיד מדמיין עתידים אפשריים, רצויים ולא רצויים, ולהניע 
אותו לאמץ הבנות, נטיות ודרכי פעולה המאפיינות את הסובייקט הפיננסי הרצוי. כך, באופן 
פרדוקסלי, דווקא גיוס הממד הרגשי הוא שמשמש לקידום הבנות ואופני התנהגות המזוהים 

קן הפיננסי הרציונלי והמחושב. התוכניות שניתחנו עוסקות בהרחבה כמאפיינים את השח
בדימיּון של עתידים רצויים ושאיפות לחיים טובים, ומגייסות רגשות חיוביים כגון אושר, 
תקווה וסיפוק עצמי כדי לבסס את הרעיון שהיחיד יוכל להשפיע לחיוב על סיכוייו 

חיסכון והשקעות מושכלות. גם רגשות  הפיננסיים אם יאמץ התנהגות פיננסית נאותה של
שליליים כגון אשמה, דאגה ופחד מגויסים כדי להמריץ את היחיד לנהל באופן אחראי את 
חובותיו ואת מצב האשראי שלו, להגדיל את חסכונותיו, להפוך למשקיע פיננסי פעיל אך 

לו לדמיין זהיר, ולהגן על עצמו מסיכונים באמצעות רכישת פוליסות ביטוח. כדי לסייע 
עתידים פיננסיים ואת השלכותיהם בדרכים מּוכָרות, התוכניות מתייחסות קונקרטית לשלבי 

מפרטות את הצרכים והמטלות הפיננסיות  — ילדות, נעורים, בגרות וזקנה — חיים שונים
המאפיינים כל שלב, ומבהירות מה נדרש היחיד לצפות מן העתיד וכיצד עליו להיערך 

 .לקראתו בכל שלב
התוכניות מגייסות רגשות שליליים, כגון הדאגה שעתיד חסר ודאות יכול לעורר, כדי 
להניע את היחיד לדמיין לעצמו עתיד טוב יותר שניתן לבנותו באמצעות התנהגות פיננסית 

 נאותה. לדוגמה, אתר החינוך הפיננסי של משרד האוצר קובע:

אם יש משהו שאפשר להיות בטוחים בו זה  למה חשוב לדאוג לעתיד שלכם?
שהעתיד בוא יבוא. ]...[ בדרך יש גם הרבה הפתעות, לא תמיד נעימות. ]...[ אתם 

 תקבעו איך יראה העתיד שלכם. ]...[

צפוי ובלתי  — כדי להיות מוכנים לכל אירוע מה זה אומר לדאוג לעתיד שלכם?
ישבו מה תצטרכו לשם כך, תכננו צפוי, ולהיות מסוגלים להגשים מטרות וחלומות, ח

קדימה והיעזרו בחסכון, ביטוח והלוואה )רק אם שקלתם היטב(. כך תוכלו להבטיח 
 (4ל"תעתיד ורוד יותר לכם וליקיריכם. )ההדגשות במקור; משרד האוצר, 

יבה על ערימת ההסבר כיצד להתמודד עם העתיד מלווה באיור של אישה העומדת יצ
 (.1מטבעות וצופה בביטחון אל המרחק, אל העתיד )איור 
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 (4ל"ת)מתוך משרד האוצר,  1איור 

 

התוכניות לחינוך פיננסי מרבות לעסוק בדימויים של החיים הטובים ושאיפות אליהם, ולקשר 
שמוגדר כהתנהגות פיננסית נאותה: הצבת יעדים אותם לשני עקרונות מכוננים של מה 

ותכנון. התוכניות מגייסות רגשות חיובים כמו תקווה, בהדגישן כי היחיד יכול להגשים את 
תשוקותיו ואת חלומותיו באמצעות אימוץ התנהגות פיננסית רציונלית שמבוססת על תכנון. 

דמיין עתיד ורוד המוטען אתר משרד האוצר משתמש במונחים ובדימויים המאיצים ביחיד ל
ברגשות חיוביים. המוטיב העיקרי באתר הוא שכל אדם הוא האחראי הבלעדי על הגשמת 

לא תרצו לקבוע בעצמכם איך הוא ייראה?"  — חלומותיו: "החלומות שלכם הם העתיד שלכם
עות החיים הטובים והאושר האתר מציג איור הממחיש את משמ (.3ל"ת)משרד האוצר, 

(, ולצד האיור הוא מתאר מאוויים וחלומות ומסביר כיצד להשיג 2המגולם בהם )איור 
 ולהגשים אותם:

כולנו חולמים לפעמים. חלקנו חולמים על  למה חשוב להגדיר מטרות וחלומות?
בית חדש, אחרים על מכונית או אולי דווקא על חופשה מפנקת. כדי להגשים את 

משם השמים הם  — שלכם חשוב קודם כל להגדיר מה בדיוק אתם רוציםהחלום 
הגבול. גם אם לפעמים זה נראה קצת רחוק, בצעד אחר צעד, אפשר להפוך את 
החלום למציאות. ]...[ חיסכון הוא הסוד להצלחה. המאמץ שווה את זה... בסוף מחכה 

 (3ל"תהחלום שלכם. )ההדגשה במקור; משרד האוצר, 

 (3ל"ת)מתוך משרד האוצר,  2איור 
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המסר הוא שרק סובייקט רציונלי ומחושב, כזה שיש לו יכולת ורצון להגדיר ולתעדף יעדים, 
לנקוט לשקול חלופות ולבחור באמצעי היעיל ביותר, יגשים את חלומותיו. מעניין כי ההנחיה 

התנהגות רציונלית ומחושבת כזאת מוצגת בעזרת שימוש אינטנסיבי במונח הטעון רגשית 
 "חלומות":

כשחולמים הכל נראה קסום ודמיוני, אבל כדי להגשים את החלום צריך להגדיר 
מטרות ממוקדות. השלב הראשון בדרך למימוש החלומות שלכם הוא להגדיר מה 

הבחינו בין חלומות . 2]...[.  החלומות שלכםהגדירו את . 1בדיוק אתם רוצים. 
נסו . 4]...[.  העריכו כמה יעלה לכם להגשים את החלום. 3]...[.  רחוקים לקרובים

 (3ל"ת]...[. )ההדגשות במקור; משרד האוצר,  לתעדף את החלומות שלכם

היחיד מדמיין את עתידו הפיננסי, אלא גם גיוס רגשות משמש לא רק לעיצוב האופן שבו 
להנעתו לקבל החלטות פיננסיות המוגדרות כאחראיות ומכוונות גם להווה וגם לעתיד. הדבר 

חוב ואשראי, חיסכון והשקעה,  — בא לידי ביטוי באופנים שבהם פעולות פיננסיות מרכזיות
שות כמו ייאוש, דאגה, מוצגות בתוכניות לחינוך פיננסי. התוכניות מגייסות רג — ביטוח

שמחה וסיפוק כדי לקשר עקרונות של התנהגות אחראית ושקולה לחוויות החיים של היחיד, 
וכך להניע אותו לנהל את חייו הפיננסיים באופן המוגדר כנאות. לדוגמה, סרטון של משרד 
האוצר שכותרתו "אחראי עם כרטיס אשראי" מתאר כיצד אושר רגעִי וחולף גורם אחר כך 

דאגה; המסר הוא שהסובייקט הרצוי הוא מי שאינו נמנע מלהשתמש באשראי, אך עושה ל
עמותה  — דרך דומה נוקט סרטון בהפקת עמותת פעמונים 3זאת מתוך משמעת עצמית.

שמטרתה, כמוצהר באתר שלה, היא לסייע ל"משפחות בישראל ]לנהל[ חיים כלכליים 
כעס ותוכחה לגינוי הנטייה לקנות מתוך  מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה". הסרטון מגייס

 4דחף, ומתאר את האושר האמיתי כתוצאה של שליטה עצמית.
במסגרת מאמצי המדינה להרחיב את פעילותם של השווקים הפיננסיים, יזמו בשנים 
האחרונות סוכנויות מדינתיות מסעות פרסום טלוויזיוניים, פרסום סרטונים חינוכיים ביוטיוב 

ים וחומרי הדרכה מקוונים, במטרה מפורשת "להפחית חרדה הנובעת והפצה של טקסט

 
"זה  בטון מודאג מאוד, שואלת שקנתה. האם האת פריטי האופנ ּהמימאושרת מראה לאבסרטון, נערה   3

 הבת משיבה, "עכשיו אין לי. אבל שילמתי .לא ידעתי שיש לך כל כך הרבה כסף" [...]לא קצת הרבה? 

הקריין אומר בקול זועם: "לשלם באשראי זה  .יהיה בסדר" —באשראי, הכסף יורד בעוד חודש. עד אז 

את החוב שנוצר אחר כך זה קשה. השתמשי באשראי כדי להוציא כסף רק כשיש לך  קל, אבל לשלם

)רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בחשבונות ולא להיכנס לחובות"  באמת. רק ככה תוכלי לשלוט

2015.) 
מבטא אמריקאי מאמן עם עגלת קניות מלאה במוצרים.  ולצידובחנות פוסע זוג נראה  המצוירבסרטון   4

 אלו לא .[..] ת פה?"סטופ! מה זה ההר הענקית הזה? תגידו, בשביל מה נכנסתם לחנּו ,אומר בכעס

" לאחר מכן הוא מלמד אותם כיצד להכין מראש רשימה !דברים שאתם צריכים, זה דברים שאתם רוצים

האם אנו צריכים או לא  :כל פריט ושואל בקולבוחן  ,שהם צריכים. הזוג מכין את הרשימה מוצריםשל 

 ,הזוג עונהו"נו, איך מרגישים?"  ,שואלהמאמן . שום פריט דבר לא נשאר בעגלה בסופו של ?צריכים

 (.2015)פעמונים מגלים אחריות,  "!"ואו, איזו הקלה. תודה
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מאפיין בולט של תוכניות אלו הוא  5מחוסר ידע, ולהרחיב את מעורבות הציבור בשוקי ההון".
הקישור בין רגשות חיוביים, במיוחד תקווה הכרוכה בדימויים אופטימיים של העתיד, ובין 

ר למצוא בסרטון של משרד החינוך המיועד פעילויות השקעה. דוגמה מובהקת לכך אפש
לתלמידי תיכון. הסרטון מסביר לתלמידים מהי השקעה פיננסית וכורך את ההסבר בתחושה 
של אופטימיות: "השקעה היא ויתור על הוצאה של כסף שיש לי היום מתוך תקווה שסכום 

גי נכסים שונים הכסף הזה יגדל בעתיד. במקום לבזבז את הכסף היום אנו משקיעים אותו בסו
מוצגות שלוש  3(. באיור 2012ומקווים שהערך שלהם יעלה ואנחנו נרוויח" )משרד החינוך, 

תמונות הלקוחות מהסרטון. הבעות הפנים של הדמויות באיור והדימוי של השקאת הנבטים 
התקווה שאמורות להתלוות להשקעה הצומחים מביעים בחדות ובבהירות את תחושות 

 פיננסית ואת רגשי השמחה המתלווים להשגת רווחים מההשקעות האלה.

 (2012)מתוך משרד החינוך,  3איור 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
וקיבל  2007–ב המשותף של הרשות לניירות ערך והבורסה לניירות ערךיעד זה הוצב במסע הפרסום   5

 הודעה לעיתונות, "קמפיין משותף )הבורסה לניירות ערך, .הכותרת "לכסף שלך מגיע לדעת יותר"את 

 (.2007בינואר  30כסף שלך מגיע לדעת יותר", של הרשות לניירות ערך והבורסה לניירות ערך: ל
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העסקיים הרשות לניירות ערך מדגישה כי ההשקעות בשוקי ההון חיוניות לא רק לתאגידים 
אלא גם לרווחה הכלכלית של החברה כולה ושל היחידים בתוכה. הרשות הפיקה סדרת 
סרטוני אנימציה לחינוך פיננסי בשם "הפולניות עושות שוק", בכיכובן של שתי קשישות 
בהשראת תוכנית הטלוויזיה "זהו זה". באחד הסרטונים בסדרה, שכותרתו "קונה או מוכרת?", 

ת חברתה בז'ז'ינה, המשקיעה בבורסה: "אבל עם כל הכבוד לֲחבָרֹות טולה שואלת בדאגה א
האלו שמגייסות כסף, מה זה בדיוק מעניין את הֲחבֵָרה שלך?" בז'ז'ינה עונה בקול מלא 
תקווה: "בעזרת הנפקה מיזמים גדולים יכולים לגייס כסף מהציבור, וזה טוב ממש לצמיחה 

טוב לכל משקיע וטוב גם לבז'זינה"  — במשק הכלכלית במשק, ומה שטוב לצמיחה הכלכלית
, גם כאן מופיע הדימוי האופטימי של 4(. כפי שאפשר לראות באיור 2014)רשות ניירות ערך, 

נבטים שצומחים הודות להשקאה, או שמא הודות להשקעה. בדרך זו נכרכים יחדיו 
רמות עסקיות, של כלל החברה ושל היחידים בתוכה, נקשרים האינטרסים הכלכליים של פי

זה בזה באמצעות השווקים הפיננסיים ופועלים למען עתיד זוהר של צמיחה ורווחה כלכלית 
 לכול.

 (2014)מתוך רשות ניירות ערך,  4איור 

 

הפיננסי הוא שהשקעות פיננסיות תורמות להשגת שאיפות המוטיב העיקרי בתוכניות החינוך 
היחידים, אבל המסרים שהוא מעביר כוללים גם קריאה לזהירות. לצד התקווה והאופטימיות, 
במרבית הסרטונים שהפיקה הרשות לניירות ערך מופיעים גם חששות ודאגות. המטרה איננה 

אותו לקבל החלטות פיננסיות להניא את היחיד מלהשתתף בזירה הפיננסית, אלא לדרבן 
זהירות. לדוגמה, בדברי ההסבר לסרטון "צרות של עשירים" מסדרת "הפולניות עושות שוק" 
נאמר: "בפרק זה נלמד שסכום כסף גדול מביא איתו מגוון אפשרויות, אך גם דאגות 
והחלטות. קיבלתם סכום גדול? תכננו קדימה וִחשבו כיצד להשקיע על מנת להרוויח בדרך 

(. במילים אחרות, בהשקעות כרוכה דאגה, והדרך 2013, הנבונה עבורכם" )רשות ניירות ערך
להתמודד איתה היא לציית לכללי הפעולה הנכונים, כפי שהם מוגדרים בתוכניות לחינוך 

 פיננסי.
יננסי מגייסות גם רגשות של לצד הדימיּון של עתידים אופטימיים, התוכניות לחינוך פ

הוודאות הטמונה בעתיד. כפי שאפשר לצפות, התיאור של עתיד שלילי, –חשש מפני אי
מאיים ומעורר פחד בולט במיוחד בהתייחסויות לתחום הביטוח, שמוצג כדרך פעולה חיונית 
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להתגוננות מפני אותם איומים. כך, למשל, אתר משרד האוצר דן בנחיצות של ביטוחים 
גים שונים, לרבות ביטוח לבית ולתכולתו שנועד להגן "מפני כל צרה שלא תבוא" )משרד מסו

, ממחישה באופן בוטה 5(. התמונה שמלווה את ההסברים, המופיעה באיור 5ל"תהאוצר, 
ומעורר חרדה את הצרות הרבות והמגוונות שמאיימות על הבית, ובכללן התרסקות מטוס 
וצונאמי. האתר אף מוסיף ומציין שרוב פוליסות הביטוח אינן מגנות מפני נזק שעלולים 

ה מורחבת שתגן על הרכוש מפני סיכונים לגרום "אירועי מלחמה", ומציע לרכוש פוליס
 (.6ל"תכאלה )משרד האוצר, 

 (5ל"ת)מתוך משרד האוצר,  5איור 

 

לסיכום, באמצעות הגיוס של חוויות רגשיות מוכרות, הן שליליות הן חיוביות, וקישורן 
צבים פיננסיים שונים, התוכניות לחינוך פיננסי מבקשות להניע את היחיד לדפוסי פעולה ולמ

לדמיין עתידים אפשריים ולנהל את ענייניו הכספיים על פי ההבנות וכללי ההתנהגות שהן 
מגדירות ככאלה שמכוננים את הסובייקט הפיננסי הרצוי. בדרך זו, אוריינות פיננסית 

נה מוצגות כנחוצות לא רק להבטחת הביטחון וההתנהגות הפיננסית הנאותה שנובעת ממ
 הפיננסי של היחיד, אלא גם להבטחת רווחתו הרגשית.

 המורליזציה של הזירה הפיננסית

קטגוריות ועקרונות מוסריים תופסים מקום בולט במיוחד בתוכניות לחינוך פיננסי. אופני 
פעולה רצויים בתחום הפיננסי מוצגים לא רק כמשאבים בעלי ערך אינסטרומנטלי, אלא גם 
כציוויים מוסריים שמוטלים על היחיד, הן כלפי עצמו הן כלפי אחרים. בניגוד למוסכמות 

ישות עקרונות תועלתניים של כדאיות, הציוויים המוסריים שנדון בהם שדנו בהן לעיל, המדג
כעת מבנים את ההתנהגות הפיננסית של היחיד במונחים של טוב ורע. באמצעות קטגוריות 
ומיונים מוסריים התוכניות מעניקות משמעות מוסרית לפרקטיקות פיננסיות יומיומיות כמו 

ציב, ובכך הן מחברות את העולם הפיננסי לעולם חיסכון, השקעה, שימוש באשראי וניהול תק
הערכים המוסריים. התוכניות מתוות את תכונות האופי של השחקן הפיננסי הרצוי ומציגות 
אותן כמכוננות את הסובייקט לא רק כבקיא מבחינה פיננסית, אלא גם, ובעיקר, כראוי 
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כניות לחינוך פיננסי מבחינה מוסרית. ניתוחנו חושף שלוש תמות עיקריות המובְנות בתו
 כציוויים מוסריים: אחריות אישית, תכנון, וניהול סיכונים רציונלי.

המשמעות המוסרית של אחריותו האישית של היחיד היא התמה הבולטת והיסודית ביותר 
בתוכניות לחינוך פיננסי. כפי שציינו בתחילת המאמר, הדגשת אחריותו של הסובייקט 

ליברלי של –עיקרון מוסרי התואם היטב את הפרויקט הניאו לפעולותיו ולבחירותיו היא
(. Amable, 2011; Shamir, 2008אינדיבידואליזציה, הפרטה והשווקה של ניהול סיכונים )

ות מוסריות רעיון האחריות האישית משמש אפוא מרכיב יסוד בבניית הבחנות וקטגורי
 & Fourcadeשבאמצעותן מגדירים תכונות אופי וקווי התנהגות ראויים מבחינה מוסרית )

Healy, 2007; Massengill & Reynolds, 2010 הקריאה לאחריות אישית כציווי מוסרי .)
כך שהיא עומדת ביסוד האוטונומיה של הסובייקט למימוש האינטרס העצמי שלו, מנומקת ב

למשל כאשר הוא שולט בנסיבות הפיננסיות של חייו. אתר משרד האוצר לחינוך פיננסי, 
למשל, מדגיש את חשיבותה של אחריות אישית לניהול העניינים הפיננסיים, ואילו התנהגות 

(. תוכנית החינוך הפיננסי 10ל"תמוסרי )משרד האוצר, פיננסית חסרת אחריות מוצגת כפגם 
לבתי ספר תיכוניים של רשת אורט, מיזם המשותף לה ולבנק הפועלים, מדגישה גם היא כי 
היחיד הוא האחראי הבלעדי למצבו הפיננסי, ולכן מחובתו המוסרית ללמוד כיצד לשפרו 

 (.1ל"תבהתמדה )רשת אורט ובנק הפועלים, 
הרעיון שהיחיד אחראי להחלטותיו משמש תשתית לרעיונות של משמעת עצמית 

(, מהווים Dardot & Laval, 2013ושליטה עצמית, ואלה, כפי שמראים דארדו ולוואל )
ליברלי. שיח האוריינות והחינוך הפיננסיים עמוס בהנחות –מרכיבי מפתח של המוסר הניאו

ובטיעונים סיבתיים באשר להתנהגות פיננסית חסרת אחריות אצל יחידים. תכונות אופי כגון 
בזבזנות ופזיזות, המוצגות כמבטאות חוסר שליטה עצמית ופגם מוסרי, משמשות תכופות 
לתיאור ולהסבר של התנהגות פיננסית בלתי נאותה של יחידים ומסבירות את תוצאותיה 

(Marron, 2012; Vass, 2013 חינוך פיננסי נתפס אפוא כמכשיר להטמעת עקרונות וקווים .)
רציונלית –מנחים שעשויים לחזק את המשמעת העצמית ומתוך כך למתן נטיות להתנהגות אי

שקולה;  ומגונה מבחינה מוסרית. משמעת עצמית ושליטה עצמית מתבטאות בהתנהגות
השחקן הפיננסי הנאות איננו אימפולסיבי, אלא פועל בזהירות ובמתינות )משרד האוצר, 

(. המשמעת העצמית מוצגת כמעלה מוסרית שהיא אבן הפינה לאוריינות פיננסית, כפי 3ל"ת
האוצר: "חינוך  שממחישים דבריו של הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד

 (.2012פיננסי הוא רגולציה עצמית של כל אחד ואחד מאיתנו" )פרקש ברוך, 
תכנון מראש הוא מרכיב חשוב נוסף הנחוץ להתנהגות פיננסית ראויה, וגם לו מיוחסת 
משמעות מוסרית. לדוגמה, בתוכנית לחינוך פיננסי של משרד החינוך לתלמידי כיתה י, 
היכולת לתכנן ולנהל תקציב מוצגת כביטוי של מידות מוסריות טובות וכתכונה התורמת 

עצמית ולתחושת השליטה האישית בגורל: "התחושות לחיזוק האופי, לתחושת ההערכה ה
הנלוות להתנהלות בתוך מסגרת תקציבית מתוכננת כוללת תחושת הישג כתוצאה ממימוש 
מטרות, תחושה של עמידה איתנה מול לחצים סביבתיים )אני לא חלק מה'עדר'(, תחושה של 

יננסית שקולה תורמת כוח ואופי חזק, תחושה של עצמאות ובגרות". יתר על כן, התנהלות פ
גם להערכה שהיחיד זוכה לה מצד האחרים המשמעותיים: "חברים, מורים והורים מעריכים 
מי שלוקח אחריות ]...[ מי שאיננו מבזבז/ת כסף, ומתנהל בחיסכון ותוך יצירת סדרי עדיפות" 

 (.4ל"ת)משרד החינוך, 



 41   [1] כ ישראלית סוציולוגיה 2019–ט"תשע

אש מודגשת גם בהקשר של הנטייה לחיסכון, שמוצגת כמרכיב חשיבותו של התכנון מר
מפתח בהתנהגות פיננסית נאותה. הניסוח המוסרי של החיסכון הוא אחת הפרקטיקות 
הדיסקורסיביות הנפוצות ביותר בתוכניות לחינוך פיננסי. לדוגמה, אתר משרד האוצר לחינוך 

חופש: "חיסכון מאפשר לכם  פיננסי משבח ומהלל את החיסכון משום שהוא מאפשר להשיג
חופש כלכלי, חופש לקנות מה שאתם רוצים, חופש לחלום וגם את החופש להתמודד בצורה 

(. זאת ועוד, אחת מהתוכניות 8ל"תטובה יותר עם אירועים בלתי צפויים" )משרד האוצר, 
ה לחסוך מעידה על אופי טוב וחזק ועל לחינוך פיננסי לתלמידי תיכון מדגישה כי הנטיי

שליטה עצמית: "חיסכון נכון דורש מאתנו להיות חזקים ולהימנע מהפיתוי של בזבוז הכסף 
 (.2ל"תברגעי חולשה או רכישה פזיזה" )רשת אורט ובנק הפועלים, 

חראית, נתפסת כנטייה הנכונות לחסוך, המוצגת כסממן חיוני של אזרחות טובה וא
מוסרית שצריך להטמיע בסובייקטים מגיל מוקדם. האתר של משרד האוצר מדגיש את 

ידי –החשיבות שבהקניית הרגלי חיסכון לגיבוש האופי של הילדים: "חיסכון שייחסך על
הילד, למטרה בה הוא עצמו מעוניין, יסייע בהקניית משמעות לכסף ויאפשר לו לתרגל 

(. גם בני 7ל"תודחיית סיפוקים, בהקשר הפיננסי ובחייו בכלל" )משרד האוצר, יכולות תיכנון 
הדור השלישי מתבקשים לסייע בהקניית הרגלי התנהגות פיננסית נכונה לנכדים, בעיקר במה 

)משרד שנוגע לחשיבות החיסכון, ולחנך אותם לשימוש ראוי בדמי הכיס שהם מעניקים להם 
 (.9ל"תהאוצר, 

 — תלות באחרים–החלטות פיננסיות נאותות המבוססות על תכנון מבטיחות עצמאות ואי
ליברלי הרצוי, שמוטלת עליו חובה מוסרית להימנע –מאפיינים מכוננים של הסובייקט הניאו

(. מוטיב זה בולט במיוחד Amable, 2011; Finlayson, 2009מליפול למעמסה על החברה )
בהתייחסויות לחיסכון פנסיוני. כך לדוגמה, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר 

לוי באחרים מדגיש כי על היחיד לקבל החלטות פיננסיות נכונות כדי להבטיח שלא יהיה ת
בעתיד: "ההחלטה לגבי החיסכון הפנסיוני היא משמעותית להבטחת מקור הכנסה מספק, 

 (.2000שיאפשר להזדקן בכבוד ללא תלות כלכלית בזולת" )משרד האוצר, 
אף שמודל הסובייקט הפיננסי הרצוי מדגיש זהירות ושיקול דעת, הוא אינו שולל בשום 

, פרויקט המורליזציה באמצעות החינוך הפיננסי מנרמל אופן נטילת סיכונים וניהולם; להפך
ומחזק את החיבור ההדוק בין אחריות אישית ובין ניהול סיכונים, וכפי שפירטנו קודם, 
החיבור הזה עומד ביסוד הפיננסיאליזציה של חיי היומיום. הרעיון הבסיסי כאן הוא שאם 

חריות, הסיכון איננו נטל שצריך היחיד מחשב סיכונים באופן רציונלי ומנהל אותם מתוך א
 ;Gershon, 2011; 2016לחמוק ממנו אלא הזדמנות שצריך לאחוז בה ולהרוויח ממנה )אילון, 

Langley, 2014 תפיסה זו משתקפת בחובה המוטלת על היחיד להעריך סיכונים, שהיא .)
מרכיב יסוד בשיח החינוך הפיננסי שמקדמת הרשות לניירות ערך. האתר שלה מדגיש את 
חובת היחיד לנהל סיכונים באופן מושכל, חובה שיש לו הן כלפי עצמו הן כלפי משפחתו: 

מטרת ההשקעה, הסיכון האפשרי והמקורות  "בטרם תשקיע בניירות ערך, רצוי שתחליט לגבי
העומדים לרשותך, על מנת שלא תסכן את עתידך הכלכלי או את עתיד התלויים בך" )רשות 

(. באופן דומה, גם התוכנית לחינוך פיננסי לתלמידי תיכון, המפרטת סוגי 1ל"תניירות ערך, 
כונים הכרוכים בהם, עושה זאת באופן שמעניק לגיטימציה להשקעה השקעות שונים ואת הסי

בשווקים פיננסיים ומקדם השקעה כזו, ובו בזמן מפצירה ביחיד לנהוג בשיקול דעת על בסיס 
 (.1ל"תהערכת סיכונים )משרד החינוך, 
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וצג כבעל ערך לא רק ברמה חישוב סיכונים המבוסס על ידע מוסמך ועל מומחיות מ
התועלתנית אלא גם כבעל משמעות מוסרית עמוקה, שכן זה מה שמבדיל בין השקעה ובין 

נעשתה עבודה תרבותית כדי ליצור הבחנה בין  19–(. במהלך המאה הAilon, 2014הימור )
פרקטיקות ההשקעה כראויות  פרקטיקות השקעה פיננסיות ובין הימורים, ובכך למסד את

(. התוכנית לחינוך פיננסי לתלמידי תיכון פועלת באופן de Goede, 2005מבחינה מוסרית )
היא מדגישה כי ההבדל המוסרי בין הימורים להשקעה בשווקים פיננסיים טמון  — דומה

"השקעה בניירות ערך למי שלא לומד  בעובדה שהשקעות מחייבות ידע מוסמך ומקצועיות:
(. המסר הוא אפוא 1ל"תומתייעץ עלולה להיות כמו הימור בקזינו" )משרד החינוך, 

שאוריינות פיננסית, הכרוכה ביכולת להעריך חלופות ובנכונּות להתייעץ עם מומחים, היא 
 פיננסית. תנאי הכרחי להבטחת המוסריות של השקעה

כל המידות הטובות ותכונות האופי המודגשות בתוכניות מעוגנות בתפיסת יסוד 
המעודדת רציונליות ויכולות חישוביות. על פי התוכניות, רק סובייקט רציונלי ומחושב, 
שיכול לשקול חלופות ולבחור באמצעי היעיל ביותר להשגת יעדיו, יכול למלא את החובות 

תלות באחרים )ראו למשל משרד החינוך, –אחריות אישית, משמעת עצמית ואיהמוסריות של 
(. לכן יכולת חישוביות ורציונליות מוצגים לא רק כנכס אינסטרומנטלי רב ערך להשגת 2ל"ת

כלפי ביטחון פיננסי ורווחה, אלא גם כחיוניים לעמידה בחובותיו המוסריות של הסובייקט 
עצמו וכלפי אחרים. החישוביות הרציונלית רוויה אפוא במשמעות מוסרית, באופן שמבליט 

–ומחזק את ההלימה בין מוסריות ובין רציונליות כלכלית, העומדת ביסוד הפרויקט הניאו
 ,Dardot & Laval, 2013; Lemke, 2001; Shamirליברלי של הטלת האחריות על היחיד )

2008.) 
כפי שעולה מניתוחנו, המורליזציה של ההתנהגות הפיננסית האישית באמצעות החינוך 
הפיננסי היא מרכיב מרכזי בתהליך של הטלת האחריות על היחיד: מכיוון שהאופי והבחירות 

ד נתפסים כגורמים העיקריים הקובעים את החלטותיו ואת התנהגותו המוסריות של היחי
 — ולא פחות חשוב, היחיד יכול לחשוב על עצמו — הפיננסית, אפשר לחשוב על היחיד הזה

(, הענקת משמעות Hunt, 2003כאחראי למצבו הפיננסי בהווה ובעתיד. כפי שהבחין האנט )
ת היחיד היא בסיס חיוני להטלת האחריות עליו. בהקשר של פיננסיאליזציה, מוסרית לפעול

הניהול האחראי של סיכונים פיננסיים הופך לחובתו המוסרית של היחיד. וכך, לא רק מושג 
 ;Dodd, 2014החוב הפיננסי טעון במשמעות מוסרית, כפי שהיה לאורך ההיסטוריה )

Lazzarato, 2015השקעות,  — (, אלא כל מגוון הפרקטיקות הפיננסיות של חיי היומיום
מּובְנה באמצעות גיוסן של קטגוריות מוסריות. באופן זה מעניק הפרויקט  — חסכונות וביטוח

ם לנרמול של אוריינות וחינוך פיננסיים משמעות מוסרית לזירה הפיננסית ותור
 הפיננסיאליזציה של חיי היומיום.

 סיכום: חינוך פיננסי ונירמול הפיננסיאליזציה של חיי היומיום

מוסדית –הפיננסיאליזציה של הכלכלה והחברה מתחוללת ומתממשת לא רק ברמה המקרו
אלא גם ברמת עמדות הסובייקט, הנטיות והפרקטיקות שמכוננות את חיי היומיום של כלל 

ה. כחלק מתהליכי ההפרטה, האינדיבידואליזציה וההשווקה של ניהול סיכונים האוכלוסיי
ודאויות ולנהל –בתחומים שונים של החיים החברתיים, היחיד נדרש להגן על עצמו מפני אי
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סיכונים באמצעות השתתפותו בזירה הפיננסית ושימוש במוצרים ושירותים פיננסיים מסוגים 
החלטותיו הפיננסיות ולהשלכותיהן על רווחתו ועל ביטחונו שונים. כך, הוא מוגדר כאחראי ל

הכלכלי בהווה ובעתיד. הטלת האחריות על היחיד יוצאת מנקודת הנחה כי הסובייקט הוא 
בעל מאפייני יסוד קוגניטיביים, רגשיים ומוסריים הנחשבים לנחוצים לניהול נאות של 

ת של אוריינות וחינוך פיננסיים עניינים פיננסיים. כחלק מתהליך זה, מושגים ופרקטיקו
מתגבשים לכדי שדה מוסדי ודיסקורסיבי שבו מנוסחות ומופצות הנטיות והיכולות שמכוננות 
את השחקן הפיננסי הרצוי. זהו פרויקט פוליטי המכיר במשתמע ומאשרר את הרעיון 

יך ליברליזם דורש איננו טבעי, אלא צר–שהשחקן הרציונלי, האחראי והאוטונומי שהניאו
(. רעיון זה הוא Dardot & Laval, 2013ליצור אותו באמצעות פרקטיקות רעיוניות ומוסדיות )

 ,Gershonליברליזם, ומבחין בינו ובין הליברליזם הקלאסי )–בעצם מאפיין יסוד של הניאו

נותנת תוקף לתפקיד המפתח של המדינה ושל שחקנים מוסדיים נוספים (. הכרה זו 2011
–בקידום תהליך הפיננסיאליזציה, לא רק ברמה המוסדית אלא גם ברמת הכלכלה הפוליטית

 תרבותית, בהבניית עמדות הסובייקט וניהול חי היומיום.
שדה מוסדי ודיסקורסיבי שמבקש  — במאמר זה בחנו פרקטיקות של חינוך פיננסי

להגדיר, לאשרר ולהפיץ עקרונות ואופני פעולה הנוגעים לעניינים פיננסיים אישיים, ומקנה 
להם לא רק ערך אינסטרומנטלי אלא גם משמעויות רגשיות ומוסריות. מחקרנו מראה כי 
תוכניות לחינוך פיננסי אינן עוסקות רק בהעברת מידע וידע ספציפי על מגוון הפעילויות 

שכלל האוכלוסייה אמורה לעשות בהם שימוש. תחת זאת, הן מנסחות  והמכשירים הפיננסיים
הבנות, תפיסות ותכונות יסוד כמו אחריות, משמעת עצמית, ניהול מושכל של סיכונים 
ורציונליות, ומציגות אותן כמעלות קוגניטיביות, רגשיות ומוסריות שמכוננות את השחקן 

 .הומו פיננסיוסה — הפיננסי הרצוי
אחריות על היחיד רק אם הוא מדומיין, ובמיוחד אם הוא מדמיין את עצמו, אפשר להטיל 

כשחקן שפועל בעולם שבו סיכונים ניתנים לידיעה, לחישוב ולניהול. לכן מרכיב מפתח 
בתהליך הטלת האחריות על היחיד בתחום הפיננסי הוא להטמיע בקרב הציבור את הבנת 

להתמודדות עם סיכונים שאכן ניתנים לידיעה היסוד שרואה במכשירים פיננסיים כלי עיקרי 
ולניהול. במילים אחרות, רק סובייקטים החווים את העולם הפיננסי כזירה של ניהול סיכונים, 

ודאות בסיסית, יכולים לראות את עצמם כאחראים להחלטות הפיננסיות –ולא כמרחב של אי
תאם לציפיות. כפי שהראינו, שלהם ולתוצאותיהן, ויכולים לנהל את ענייניהם הפיננסיים בה

מוסכמות שמנוסחות ומופצות באמצעות תוכניות לחינוך פיננסי פועלות כמכשיר 
דיסקורסיבי חשוב במטרה לעודד את היחיד לדמיין ולחוות את השווקים הפיננסיים כזירה 
עיקרית לניהול סיכונים ולפעול בהם בהתאם. קביעות סיבתיות פשוטות התואמות את השכל 

באשר לדרך הפעולה של השווקים הפיננסיים, וכללים שקובעים כיצד יש לנווט בהם, הישר 
ודאות בסיסית מוצג כמצב שבו אפשר להעריך, לחשב –משמשים כלי שבעזרתו מצב של אי

 ולנהל סיכונים.
הניתוח שלנו מראה כי אף שהתוכניות לחינוך פיננסי מוצגות כאינפורמטיביות ביסודן, 

יפור המיומנויות והיכולות הקוגניטיביות של היחיד, ההתייחסות ככאלה שמכוונות לש
לרגשות ממלאת תפקיד בולט בהגדרה ובהפצה של מודל השחקן הפיננסי הראוי. חינוך 
פיננסי מבְנה ומגייס מצבים רגשיים ומקשר אותם לפרקטיקות פיננסיות כדי להשפיע על 

לנקוט פעולות פיננסיות מסוימות.  הדרך שבה היחיד מדמיין עתידים אפשריים ולהניע אותו
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מעשים ומצבים פיננסיים מסוגים שונים מוטענים במטען רגשי כדי להציג באמצעותם את 
הדפוסים הראויים של פעולה פיננסית, כלומר זו שתמנע מצבים רגשיים שליליים ותשיג 

ובייקט מצבים רגשיים חיוביים. ממד רגשי זה של החינוך הפיננסי תורם לחיבור עמדות הס
וחוויות החיים של היחיד לאינדיבידואליזציה, להפרטה ולהשווקה של ניהול סיכונים. 
ההבניה והגיוס של רגשות הם אפוא מרכיב מפתח בחינוך הפיננסי, כטכנולוגיה של 

 ממשליות שמטרתה לייצר סובייקטים פיננסיים שניתן להטיל עליהם אחריות למצבם.
נסי מבקש גם לעצב את ההבנות המוסריות של היחיד, כמו כן, הראינו כי החינוך הפינ

ולשם כך הוא מציג את עקרונות ההתנהגות הפיננסית הנאותה ואת הנטיות שביסודן כציוויים 
מוסריים. להטענה של הפעולה הפיננסית במשמעויות מוסריות יש חשיבות מיוחדת בתנאים 

ננסיאליזציה של חיי היומיום. של שינוי מוסדי עמוק, כפי שמתחולל בתהליך הנוכחי של פי
בסביבה משתנה זו, הגיוס של שפת המוסר לטובת החינוך הפיננסי מעניק לגיטימציה 
לדרישה מהיחיד ליטול אחריות למצבו הכלכלי בהווה ובעתיד, ומסייע ליחיד להבין את 

ודאויות באמצעות השתתפותו בזירה –המצב החדש שבו הוא נדרש להגן על עצמו מפני אי
נסית. חיבור העניינים הפיננסיים אל העולם המוכר של מידות מוסריות מעודד את הפינ

היחיד להתייחס אל ההיגיון המוסדי של ניהול סיכונים באמצעות השוק כאל דבר שאינו רק 
 לגיטימי, אלא אף טבעי.

לסיכום, ניתוחנו את שלושת המכשירים הדיסקורסיביים ואת תפקידם בהתוויית מודל 
נסי הרצוי מצביע על פעולתו של החינוך הפיננסי להגשמתה של הכלכלה השחקן הפינ

תרבותית של הפיננסיאליזציה בחיי היומיום של כלל הציבור. באמצעות מכשירים –הפוליטית
אלו, פרויקט החינוך הפיננסי, שמנוהל על ידי המדינה ועל ידי שחקנים אחרים בעלי עוצמה, 

לוסייה מדמיינת, מבינה וחווה את השדה הפיננסי שואף להשפיע על האופן שבו כלל האוכ
ואת מיקומם של היחידים בתוכו. באמצעות ניסוח והפצה של מוסכמות, גיוס של רגשות 
והגדרה של ציווים מוסריים, החינוך הפיננסי תורם לנרמול הלוגיקה המוסדית של ניהול 

הליך הפיננסיאליזציה, סיכונים אישיים בעזרת מכשירים פיננסיים ולשילוב האוכלוסייה בת
כאחראים להחלטותיהם ולמצבם  — ואף מגדירים את עצמם — כסובייקטים שמוגדרים

הפיננסי. החינוך הפיננסי מתגלה אפוא כפרויקט פוליטי רחב שמבקש ללמד את האוכלוסייה 
"להיות" סוג מסוים של סובייקט, שתכונותיו והתנהגותו תואמות למצב של פיננסיאליזציה. 

–כך המשמעות הפוליטית היסודית של מהלך זה: הוא תורם לנרמול, ולכן לדהעולה מ
פוליטיזציה, של הפיננסיאליזציה, של הגיונותיה הרעיוניים והמוסדיים, ושל תוצאותיה 

 מבחינת חיי היומיום של כלל האוכלוסייה.
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