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וורן באפט אמר "ההכנה היא הכל, נח לא התחיל 
לבנות את התיבה כשהתחיל לרדת גשם". תכנון 
פיננסי יסודי, לא שונה באופן ניכר, ממה שנאמר 
הגדולים  המשקיעים  לאחד  שנחשב  מי  ידי  על 

בעולם ואחד מהאנשים העשירים בתבל.
כל תהליך אישי בחיינו מחייב תכנון מסוים, על 
מנת להשיג את יעדו הרצוי. מבין מגוון היעדים 
לרבות  היומיום,  בחיי  אותנו  המלווים  האישיים 
או  ספורטיביים  חברתיים,  מקצועיים,  הישגים 
משפחתיים, התכנון הפיננסי ורווחת המשפחה 
ו/או הפרט, מהווים את אחד היעדים העיקריים 

שלנו בחיים.
מאמר זה, נועד לתת קווים כלליים מאוד, לאופן 
כפי  לפרט,  מקיף  פיננסי  תכנון  מתבצע  שבו 
בתעשייה  מתכננים  ידי  על  כיום  מבוצע  שהוא 

הפיננסית העולמית. 
ממתכננים  כיום  מורכבת  הגלובלית  התעשייה 
פיננסים )Financial Planner(, המבצעים עבור 
לקוחותיהם תכנון פיננסי ופנסיוני מלא על כלל 

מצבת הנכסים של הלקוח.
על מעבר סוכן הביטוח בישראל למתכנן פיננסי 
יחזיקו  עוד  כל  דעתי,  לעניות  בעבר.  דובר  כבר 
סוכני הביטוח רק ברישיון לעסוק בתכנון פנסיוני 
ולא יקבלו רישיון שיווק השקעות, מטעם הרשות 
במבחני  עמידה  המצריך  )דבר  ערך  לניירות 
הרשות והתמחות מקצועית(, האפשרות שלהם 
הנכסים  מצבת  את  ומקיף  כולל  במבט  לבחון 

של הלקוח וניהול הסיכונים בתיק הינה מוגבלת 
באופן משמעותי, ביחס לנעשה בעולם הפיננסי 
לבצע  הביטוח  סוכני  יצטרכו  לכן,  המערבי. 
המתמחים  חיצוניים  גופים  עם  פעולה  שיתופי 

בתכנון פיננסי.

 שלבים עיקריים 
בתהליך התכנון הפיננסי

קביעת מטרות הכסף - התכנון הפיננסי  שלב
נועד לשרת אותנו בדרך כלל ככלי להשגת 1

הן  אלינו,  והקרובות  העתידיות  השאיפות 
באיכות  ירידה  ללא  נוחה,  פרישה  מבחינת 
לימודים  עבור  לילדים  כספית  עתודה  החיים, 
וחופשות  נסיעות  הבית,  שדרוג  אקדמאיים, 
לחו"ל וכמובן, עתודה לדור הבא. כשחושבים על 
הפיננסי  לתכנון  יש  טווח  ארוכות  תוכניות 

חשיבות מכרעת בסיכויים להגשימו. 
ללקוח,  יותר  ברורה  המטרות  שקביעת  ככל 
ניתן לקבוע טווחי השקעה שונים לכל אחד  כך 
הקיימים  והפנסיונים,  הפיננסים  מהמוצרים 

בפורטפוליו של הלקוח. 
 

איסוף הנתונים - בשלב זה מתחיל איסוף  שלב
חברות 2 מהבנקים,  הכספיים  המידעים 

הביטוח, בתי ההשקעות, רשימת ההכנסות של 
הלקוח,  של  התחייבויות  דוח  ומנגד  הלקוח 
לרבות משכנתאות, הלוואות והוצאות שוטפות. 

אודי חברוני

תכנון פיננסי – איך 
עושים את זה?

התכנון הפיננסי נועד לשרת 
אותנו להשגת מטרותינו 

הקרובות והרחוקות  
תכנון כולל לוקח בחשבון 
איסוף המידעים הכספיים 

מהבנקים, חברות הביטוח, 
בתי ההשקעות, רשימת 

ההכנסות של הלקוח ומנגד 
דוח התחייבויות שלו

 ,)Financial Planner( התעשייה הגלובלית מורכבת כיום ממתכננים פיננסים
המבצעים עבור לקוחותיהם תכנון פיננסי ופנסיוני מלא על כלל מצבת 

הנכסים של הלקוח
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של  מקצועי  ניתוח  לבצע  מנת  על  ככלל, 
חשוב  שהוא  פיננסי  מידע  כל  הפורטפוליו 

לתהליך. 
 

זה מתגבשת  ניתוח הנתונים - בתהליך  שלב
תמונה בהירה יותר על מצבו הפיננסי של 3

שונים,  בין מנהלים  הנכסים שלו  פיזור  הלקוח, 
מסלולי השקעות שונים, עלויות ניהול שונות בין 
מוצר למוצר, הקצאת הנכסים לאפיקי השקעה, 
המזומנים  תזרים  גלובלי,  פיזור  מקומי,  פיזור 
כיסויים  )חיובי/שלילי(,  הלקוח  של  העתידי 
ביטוחיים נאותים להון האישי של הלקוח והכרה 

עמוקה יותר של מצבו הפיננסי של הלקוח. 
 

קביעת אסטרטגייה - בשלב זה מתגבשת  שלב
"מפת 4 מעין  שתיצור  העבודה  מסגרת 

את  להשיג  שלנו  ללקוח  שתעזור  דרכים", 
נוסף  פרמטר  נכנס  כאן  הפיננסיות.  מטרותיו 
מנת  על  בתיק,  הנדרשת  הסיכון  רמת  והוא 
להשיג את מטרותיו הארוכות והקצרות. תוכנית 
תגובה  המאפשרת  כזו  היא  יעילה  פיננסית 
לשינויים במהלך התקופה; גיוון בחלוקת הנכסים 
בתיק ההשקעות, על מנת לא להיות תלוי בנכס 
מנהל  של  בתשואות  ו/או  מסויים  פיננסי 
לבטא  יכולה  התוכנית  אחר.  או  כזה  השקעות 
מהלקוח,  הנדרשים  האישיים  השינויים  את 
לרבות הגדלת תקציב החיסכון החודשי, הגדלת 

היעדים.  את  להשיג  מנת  על  הביטוח,  פרמיית 
יכול  בהן  נקודות  לזהות  התוכנית  יכולה  מנגד, 
הלקוח לחסוך עלויות רבות, כדוגמת דמי ניהול 
יכולה  או פרמיות כפולות על ביטוחים. בנוסף, 
כמו  לטפל  יש  בהן  נקודות  לזהות  התוכנית 
ברמה  טיפול  הדורשות  ירושות,  ו/או  צוואות 

המשפחתית.  
 

התוכנית   - הפיננסית  התוכנית  יישום  שלב
אי 5 אך  נהדרת,  להיות  יכולה  הפיננסית 

יישומה בפועל לא יוביל את הלקוח ליעדו. 
תיקי  בפתיחת  להתבטא  עשוי  התוכנית  יישום 
ניירות ערך, שינויים דרושים בפוליסות הביטוח, 
מטרת  את  המשרתים  פיננסים  מוצרים  קניית 
יכולה להמליץ  וכיו"ב. מנגד, התוכנית  התוכנית 
או  בנק  חשבונות  למספר  הפיזור  הקטנת  על 
ניירות ערך, על מנת לשלוט בתוכנית הפיננסית 

בצורה יעילה יותר.  
לניצול  אפשרויות  על  התוכנית  כן, תמליץ  כמו 
המאפשרים  מסויימים  במוצרים  ממס  פטור 
זאת, על מנת להגדיל את התשואה נטו ללקוח, 
לאורך  נמוכות  ניהול  עלויות  על  שמירה  תוך 

התקופה. 
 

על  שוטף  בפיקוח  מדובר   - וליווי  בקרה  שלב
לייצר 6 כדי  ההשקעות,  תיק  של  הביצועים 

זאת,  התיק.  של  והתאמות  איזונים  לעת  מעת 

ומדיניות  הנכסים  הקצאת  על  לשמור  במטרה 
בהעדר  ללקוח.  ומתאימה  ההשקעות שנקבעה 
אירוע משמעותי, מקובל לבצע תהליך זה פעם 

או פעמיים בשנה.
פיננסי  מתכנן  של  הפעולה  מרחב  כי  נראה, 
בארה"ב, לונדון או שוויץ גדול באופן משמעותי 
זו  נקודה  בישראל.  הביטוח  לסוכן  שקיים  מזה 
מגבילה מאוד את יכולת סוכן הביטוח בישראל 
מלאה  ופנסיונית  פיננסית  מעטפת  להעניק 
ממליץ  אני  ישתנה,  זה  שמצב  עד  ושלמה. 
לסוכני הביטוח, שמאמר זה נוגע לליבם, לחפש 
גופים  באמצעות  משלימות  אלטרנטיבות 
מתמחים בתכנון פיננסי לצד התכנון הפנסיוני, 

המבוצע באופן מקצועי ושוטף בסוכנות. 

הכותב הוא, מנהל תחום סוכנויות, 
פיוניר קרנות תבל 

לראות  ואין  בלבד  כללי  כמידע  ניתן  הנ"ל  החומר  כל 
ו/ מכירה  ו/או  לרכישה  ייעוץ  או  הצעה  המלצה,  בו 
או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסים ו/או 
מוצרים פנסיוניים מכל סוג )ו/או בקישוריות המפנות 
כלשהי  התחייבות  או  הצעה  או  אחרים(  לאתרים 
יישאו  לא  פיוניר  גוף אחר מקבוצת  כל  ו/או  והכותב 
משימוש  שייגרם  הפסד  ו/או  נזק  לכל  אחריות  בכל 

במידע המפורט לעיל.

מרחב הפעולה של מתכנן פיננסי בארה"ב, לונדון או שוויץ גדול, באופן 
משמעותי, ממה שקיים לסוכן הביטוח בישראל. נקודה זו מגבילה מאוד את 

יכולת הסוכן בישראל להעניק מעטפת פיננסית ופנסיונית מלאה


