
טהיסטוריה של עולם התעופה מגה
למת אבולוציה של אלפי שנים 

שנ הראשונים  מהעפיפונים  ט- 
ראו בסין לפני כ-3,000 שנה ועד 
למטוסי הסילון המתקדמים של היום. בשולי 
המאה העשרים חלו התפתחויות משמעותיות 
בתחומי האלקטרוניקה הדיגיטלית והטיסה 
ואלה שמטיסים את הכלים היו חייבים לרכוש 

טמיומנויות וידע מסוג שונה לגמרי מאשר קוד
מיהם שהמריאו לשמיים. 

גם העולם הפיננסי משתנה באופן דרמטי 
טוכך צריכים לעשות כל אנשי המקצוע שאמו

נים על עתיד הלקוחות שלהם. למעשה, אנו 
חיים היום בתוך מהפיכה כלכלית שמשנה את 

כל חוקי המשחק.  
טטכנולוגיה מתקדמת בשילוב עם ארי

יבת את אנשי המקצוע  ימים מחי כות 
שמטפלים בלקוחות למעבר מעולם של 

טזכויות )שבו המדינה דאגה לעתיד אז
רחיה( לעולם של צבירה )שבו המדינה 
מכריחה אותנו לחסוך, אך אנו אחראים 

טלבדנו על גורלנו(. מעבר זה דורש מאנ
שי המקצוע לעבור מטיפול במוצר )שבו 
המיומנות העיקרית של איש המקצוע היא 
ליצור מחוייבות של לקוחות לרכוש מוצר( 

טלטיפול במשפחה )לעזור ללקוחות להג
שים יעדי חיים(. 

מחקרים אקדמיים רבים עסוקים בבנייה 
של מתודת עבודת חדשה לאנשי המקצוע 
בתחום ולקביעת דיסציפלינות העבודה שעל 

טאיש המקצוע להבין היטב במטרה לעזור למ

טשפחה וליישום תהליכי עבודה )בדומה למ
קצוע הרפואה שפועל לפי פרוטוקולים לכל 
אבחון( והכל במטרה לעזור ללקוחות לחיות 

את החיים שמגיע להם. 

 מתודת העבודה 
של המתכנן הפיננסי 

• ניהול פיננסי -  על המתכנן להכיר היטב את 
הלקוח: הכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות 
ויעדים כלכליים של הלקוח, לפי סדרי עדיפויות. 
בשלב זה על המתכנן להגדיר את יעדי החיים, 

תשואת המטרה ופרופיל הסיכון של הלקוח. 
ניהול נכסים - על המתכנן לבנות אסטט • 

רטגיה של הקצאת נכסים מותאם ליעדי 
החיים של הלקוח. על המתכנן להגדיר את 
התקופה )מח"מ( של ההשקעה ולבדוק מתי 

טבכוונתו של הלקוח למשוך את הכסף, ולק
בוע תקופה מוגדרת )משנים מוגדרות ועד 

לכל החיים(. 
ניהול סיכונים - על המתכנן לבצע מבחט • 
ני רגישות ללקוח ולבחון מהן ההשלכות של 
אירועים קיצוניים למשפחה )למשל, משבר 

טבשוק ההון, מוות של מפרנס, ירידה חדה בש
ערי מטבע, אובדן כושר עבודה, סיעוד ועוד(. 

• תכנון מס - על המתכנן לבנות אסטרטגיית 
מס ללקוח )לא רק אסטרטגית מס לפרישה 
בלבד( שייטיב עם המשפחה )אופטימיזציה( 

לרבות על נכסים או זכויות מחו"ל. 
• תכנון פרישה – יש לתכנן את האסטרטגיה 
ליום שהלקוח מפסיק לייצר הכנסות ולצבור 

נכסים ומתחיל למשוך נכסים במטרה שיוכל 
לחיות את חייו ברמת חיים שהוא מצפה לה. 

תכנון מעבר עושר מדור לדור - על המתכט • 
נן לבנות אסטרטגיה ללקוח שתשיג את יעדי 
מעבר העושר שלו ברמת הסבירות הגבוהה 
ביותר, לרבות הצבת יעדים, הכנת צוואה, 

קביעת מיופה כוח, תכנון מס ועוד. 
טמה משיגים הלקוחות באמצעות המ

תודה? התשובה פשוטה: שליטה על החיים 
טוודאות מירבית לגבי הגדרת יעדי החיים ויכו

לת להגשים אותם. 

 המתודה המקובלת 
בעולם כיום 

טהמתודה המתפתחת והמקובלת כיום בעו
לם, שגם מביאה את הערך המירבי ללקוחות 

היא כדלקמן: 
שלב איסוף המידע 

על המתכנן להבין את מקורות ההכנסה 
והוצאות של המשפחה ובעקבות כך להכין 

ללקוח את הדוחות כדלקמן: 
• דוח הכנסות והוצאות 

• דוח נכסים מול התחייבויות 
• דוח ערך נטו ללקוח לאורך ציר זמן

• דוח תזרים מזומנים 
על היועץ להגדיר יחד עם הלקוחות יעדי 

טחיים ברמה איכותית )השכלה לילדים, שי
טפור דיור, חופשות, פרישה ברמת חיים נתו

נה, הגנה בפני אירועים קיצוניים כגון סיעוד 
וכיוצ"ב(.

שלב האנאליזה 
על המתכנן להמליץ על הקצאת נכסים 

טתוך שימוש במערכות ניתוח סטוכסטיות מור
כבות שפועלות לפי מתודה של ניתוח תוצאות 
עבר באופן רנדומאלי במיליארדי סנצ'ריויים 
)באמצעות סימולציית מונטה קרלו( ושימוש 
במידע על "futures", גם בסימולציות מונטה 

טקרלו גם כדי לקבל את הפרספקטיבה של תח
זית השוק לגבי עתיד הנכס. 

שלב הסינתזה )יישום( 
לקבוע סדרי עדיפות לכל מטרה ולעזור 

ביישום האסטרטגיה.

דן דוברי הוא מייסד איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל. 
מיכאל )מייק( לביא הוא שותף בחברת נטו תכנון פיננסי

לטוס 
בביטחון 

כלכלי
כשם שההתקדמות הטכנולוגית והרגולציה משנות את עולם התעופה כך הן משנות את עולם הניהול הפיננסי. מה צריך לדעת 
על התחום נוכח המעבר מעולם של טיפול במוצר לטיפול במשפחה והעבודה עם מתכנן פיננסי מוסמך | דן דוברי, מיכאל )מייק( לביא 

אנשי תעופה ים ל ננסי רותים פי שירותים  / שי

"טכנולוגיה מתקדמת בשילוב 
עם אריכות ימים מחייבת את 
שמטפלים  המקצוע  אנשי 
מעולם  למעבר  בלקוחות 
של זכויות לעולם של צבירה, 
ולעבור מטיפול במוצר לטיפול 
ור  לעז במטרה  במשפחה, 

ללקוחות להגשים יעדי חיים"
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