תוכנית "משקיעים בעתיד"
רשות ניירות ערך אמונה על ההגנה על ציבור המשקיעים בשוק ההון בישראל ולפיכך פועלת להעלאת מודעותו של ציבור
המשקיעים לזכויותיו ולחובותיו בבואו לרכוש שירותים ומוצרים פיננסיים בשוק ההון .מעבר לפעילותה עבור ציבור
המשקיעים ,רשות ניירות ערך שמה לעצמה כיעד לפעול למען חינוך לצרכנות פיננסית נבונה – לפעול לקידום ההבנה
הציבורית של המערכת הפיננסית ולפיתוח התודעה הפיננסית של האוכלוסייה בישראל.
תוכנית "משקיעים בעתיד" היא שיתוף פעולה בין רשות ניירות ערך ל"כנפי כסף" – ארגון סטודנטיאלי לקידום חינוך פיננסי
בישראל .התוכנית כוללת הרצאות בתחומים הפיננסיים המותאמות לקהל של צעירים ,חיילים וסטודנטים .נושאי
ההרצאות הינם ,בין היתר :התנהלות כלכלית ,מנגנוני חיסכון ,מושגים בסיסיים בתחום הכלכלה ושוק ההון.
רשות ניירות ערך ו"כנפי כסף" בטוחים כי התכנים שילמדו יעשירו את המשתתפים בסדנה ,ובשאיפה יתרמו להבנה כי
בעזרת הכרת כללי "המשחק" והבנתם ,צרכנות פיננסית נבונה היא בהישג ידם.
הסדנאות מועברות על ידי סטודנטים מצטיינים ,שנבחרו בקפידה והוכשרו להעביר את הסדנה .המדריכים משובצים
לסדנאות השונות בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של רשות ניירות ערך ו"כנפי כסף" (להלן :מנהלי "משקיעים בעתיד").
יצויין כי יעשה מאמץ שמדריך יעביר את כל מפגשי הסדנה .אולם במקרים מסוימים בשל אילוצים ,על פי שיקול דעתם של
מנהלי "משקיעים בעתיד" חלק מהמפגשים יועברו על ידי מדריך אחר מצוות המדריכים.
מבנה סדנה הוא חמישה מפגשים של שלוש שעות ,שינויים במבנה הסדנה נעשים במידת האפשר בתיאום מראש.
התוכנית ממומנת על ידי רשות ניירות ערך .בהתחשב במשאבים המושקעים ,על המרכז  /הארגון בו תיערך הסדנה לדאוג
לנוכחות של מינימום  02משתתפים .במידה והנוכחות לא תהיה מספקת ,על פי שיקול דעת מנהלי "משקיעים בעתיד",
תבוטל הסדנה.
פעולות שיווק והרשמה לסדנה הן באחריות המרכז  /הארגון ,מנהלי "משקיעים בעתיד" יסייעו בהתאם לשיקול דעתם .על
המרכז  /הארגון לשלוח למנהלי "משקיעים בעתיד" כל עלון פרסומי על אודות הסדנה לאישור בטרם פרסומו.
המרכז  /הארגון רשאי לגבות מהמשתתפים "דמי רצינות" שלא יעלו על סך של  ₪ 02לנרשם (לכל מפגשי הסדנה) .יובהר כי
המרכז  /הארגון מתחייב כי הכספים שיגבו ישמשו אך ורק לרכישת כיבוד ושתייה לבאי הסדנה.
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