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עושר משתנים ההדמוגרפיה של  ליבכל מקום שאתה מביט, אתה מזהה את סימני השינוי. כל
זה מתחיל בדומיננטיות של נשים במערב וממשיך בעליה של מעמד  –בכל רחבי העולם 

הביניים בשווקים המתעוררים. כחלק מהאבולוציה של השווקים נראה בשנים הקרובות מעבר 
( לדור 1965עושר אדיר )טריליוני דולרים(  מילידי דור הבייבי בומברס )אילו שנולדו לפני 

 שונות לגמרי.  ערכים ותפיסות עולם שהם בעליהטכנולוגיה 
 

מיליארדי אנשים בין בזמן שאתם קוראים את המאמר הזה, טכנולוגיה מתקדמת מחברת 
בכל מקום משקיעים ל המאפשרת החדשייצרת מציאות באמצעות מכשירים בזמן אמת ומ

 Blockchain technologyהחלטות. בינה מלאכותית, מציאות מדומה,  ולקבל בעולם לתקשר
ה בזמן אמת הם רק חלק מהטכנולוגיות החכמות ז)תיעוד טרנזקציות שנעשו( ואנלי

בעולם. במהלך החמש שנים הקרובות תהיה השפעה אדירה של  אמצים היוםשהצרכנים מ
טכנוגיות אילו על הכלכלה העולמית ויחד איתה ישתנו כל תפיסות העולם שלנו לגבי איך 

 מנהלים עושר. 
 

 השינוי הצפוי 
 60% -ב יצמחו בישראל ותנכסי המשפח 2021ועד  2015בין השנים מחקר של רוביני לפי ה

  אלו.לנכסים  תקופה זו יתווספו עוד כחצי מיליארד דולרלפחות כך שב
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 רוחות השינוי 

בוב ריינולדס מנכ"ל "פוטנם השקעות" אחד ממנהלי ההשקעות הגדולים בארה"ב טוען 

 משתנים וגדלים במחזוריות וון שעסקים יבעולם ההשקעות מכ"שינויים זה פקטור קבוע 

אנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים כגון משבר  2008קיצוני". אך מאז  באופןוחלקם 

 טה בצמיחה של השווקים המתעוררים, ומשבר מחירי הנפט.  אהקהילה האירופאית, ה

 של מחר  איש המקצוע הפיננסי

. של המשפחה צריכיםה אתלהבין  חייבלהיות רלוונטי בשוק של מחר,  איש מקצוע שרוצה

אמפטיים ובעלי להגיב במהירות , הם חייבים להיות של הדור הבא יצטרכו  אנשי המקצוע

הבנה עמוקה בטכנולוגייה. לא פחות חשוב הם יצטרכו להבין את האתגרים של טיפול 

נשי מקצוע )כגון איגוד מתכננים הוליסטי במשפחה ולהשתייך לקהילה בינלאומית של א

פיננסים בארץ( ולעזור ללקוחות לתכנן יעדי חיים ולבנות עבורם אסטרטגייה שבאמצעותה 

 יוכלו לקיים יעדים אילו ברמת סבירות הגבוהה ביותר. 

בראש סדר של הלקוחות שלהם של המחר מחויבים לשים את האינטרסים  אנשי המקצוע

 מהם את התמורה לעבודתם. רק ולקבל העדיפות 

 ? לטייסים ומשפחותיהםשל מחר יכול להוסיף ערך מנהל העושר איך 

ולכן לא יכול להתחרות עם מכונות )ייעוץ רובוטי( של מחר  איש המקצוע בעולם הפיננסי

? שהרי בחריין  מנכ"ל בנק כם הטייסיםאיך ניתן להעניק ערך ברור להשאלה נשאלת אם כך 

 לקוחות". העם ות לפתח מערכות יחסים אינטימי אליה היאמנת "הדרך המוב משיב סינגפור 

"לקבל מידע מלקוחות על השקפות העולם שלהם, ולהבין את הצרכים שלהם, סדרי 

  מכונה לא מסוגלת לספק ."העדיפויות והערכים שלהם זה דבר ש
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ת האתגרים של להבין אהמתכנן נדרש הוא מקצוע "אמפטי" כמו ניהול עושר תכנון פיננסי 

, שנקרות בדרכו, את ההזדמנויות חייו לנסות לחיות את  יםכנס לנעליו ולרגעילהו המשפחה

בוודאי מחר יהיה המתכנן הפיננסי של ההאתגרים שלו ולבנות עבורו אסטרטגייה פיננסית. 

 העובד הסוציאלי של העולם הפיננסי. 

אמר " רוב ייעוץ  Financial Enginesטופר ג'ונס מנהל ההשקעות האגדי של סריכ

 ". אנושבני  באמצעותההשקעות יוענק ע"י מכונות אך יתוקשר 

שיעניק ה"מתכנן הפיננסי" של מחר הוא שילוב ומינוף של טכנולוגייה לטובת לקוחותיו. הערך 

תחזיות סטוקסיות  ביצועמידע, ניתוח .  לתת תוצרים טובים לבעיות מוגדרות ההמכונה יכול

לייצר אסטרטגייה  היכולמכונה אינה ללקוחות, אך ה אמינהת אלוקאציה מורכבות ולבנו

 , סדרי עדיפויות, שיפוט מקצועי, אינטואיציה ואמפטיה. המורכבת בין היתר מתחושות 

בהכרח לא  יגרםביותר ללקוחות  הכבדהנזק ,יגיע אכן א ומחר והה"כאשר יגיע המשבר של 

. "כאשר MRAעות" אומר אריקסון מחברת ורגהחלטות מקבלת השקעות אלא מתוצאות ה

"הכול בסדר,  :להרגיע יגיע הרגע הקריטי שבו השוק נכנס למשבר המכונה לא מסוגלת 

כאלו".  גם תרחישיםבחשבון  תלוקחהאסטרטגיה שיצרנו עבורך השקעה שלך, ב תישאר

הערך להביא את  ותת אימון רב עשויואינטימיות המייצריחסים המסקנה היא כי רק מערכות 

  הגבוהה ביותר למשפחות .

ניתן  .קשה לחזות איך טכנולוגיה ובינה מלאכותית ישנו את העולם הפיננסי שבו אנו חיים 

שינוי ב מבחינים כברלומר בוודאות שאנשי מקצוע יתקשו להדביק את הפער. מנהלי עושר 

ה יתגלגל לפתחם באיזכמה מהר השינוי מתארים לעצמם ומתחילים להגיב אך הם לא 

 ישפיע עליהם.  הואואיך עוצמה 


