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3. התמודדות עם היום שאחרי. ישנה חשיבות 
עליונה בבניית תוכנית מקיפה שתתמוך בהעברה 
נפטר  אחד  הורה  בהם  רבים  במקרים  בין־דורית. 
בטרם עת ובמפתיע, הרי שמעבר לפרידה ולכאב, 
נאלצות המשפחות להתמודד עם ריק ותוהו ובוהו 
בנושא הכספים. בצוואה ניתן להגדיר זכויות לבן/

קטינים,  לילדים  עיזבון  מנהלי  למנות  הזוג,  בת 
למנות איש כספים או להחליט שלפחות לתקופה 
מוגדרת מנהלי הכספים יישארו כפי שהם מתוך 
הנפטר,  רצונות  את  היטב  מכירים  שהם  ההבנה 
הסוגיות הפיננסיות השונות וכמובן את משפחתו 

וצרכיה. 
4. מכשולים. 

< ריכוזיות המידע אצל הנפטר. בן הזוג הנותר לא 
מעודכן בהכרח על כלל הנכסים או דרך התנהלות 
תיק ההשקעות ולא שולט בזירה הפיננסית. שערו 

דרכי  אחר  להתחקות  לוקח  זמן  כמה  בנפשכם 
־הגישה לחשבונות השונים, ומהם תלאות הבירוק

רטיה והמאמץ הנפשי הנדרש. 
תמיד  לא  הזרים  הגופים  בחו”ל.  ומשפט  חוק   >
אישורים  מבקשים  ולכן  הישראלי  בחוק  מכירים 

מבית המשפט. זהו תהליך ארוך ויקר.
ארכאי  מסורבל,  הליך  לילדים.  אפוטרופוס   >
נקבע  לא  אם  המתחולל  סימפטי,  לא  ומאוד 

־מראש אפוטרופוס לילדים קטינים. תארו לעצמ
־כם משפחה שנדרשת לאישור האפוטרופוס הכ

ללי לצורך הקיום היום־יומי השוטף.
ולכן  שונות,  במדינות  שונה  החוק  ירושה.  < מס 
בהתאם  הרלוונטי  לחוק  מודעים  להיות  חשוב 

למיקום הנכסים.
הידעת? יחיד שאינו אזרח ארה”ב המחזיק ניירות 
ערך אמריקניים )מניות או איגרות חוב שנסחרות 
S&P( בסכום הג־ ־בארה”ב, לדוגמה בנאסד”ק או ב

בוה מ־60 אלף דולר, חייב במס ירושה של יותר 
מ־30% לממשלת ארה”ב.

לסיכום: ללא קשר לגיל המורישים, חשוב לערוך 
כחלק  וצוואה  מקיף  נכסים  מיפוי  שיגרה  בזמן 
ויעיל של הכספים, על מנת לחסוך  נכון  מניהול 
מיותרת  נפש  עוגמת  ובעיקר  כסף  זמן,  בעתיד 

ליקירינו. //

מנהלת הון בכירה, קבוצת פיוניר.

־כל מה שבנינו בעמל רב במהלך חיינו, עלול לס
שבוודאי  כפי  רבים,  מוות.  במקרה  כבד  נזק  פוג 
מאמינים,  ואף  בנושא  לעסוק  חוששים  תנחשו, 
זו  למעשה  אך  רע.  מזל  מביאה  צוואה  הכנת  כי 

־דווקא סגולה לאריכות ימים! צוואה טובה, מסוד
רת וערוכה על פי כל היבטי המיסוי בעזרת מתכנן 
ודואגת לשקט  פיננסי, חוסכת כסף רב ליורשים 

נפשי בהעברת הנכסים. 
מנהל  מבצע  הראשוני  בשלב  נכסים.  מיפוי   .1
ההון תהליך מקיף של מיפוי נכסי הלקוח. בתהליך 
זה, למעשה, מועלית על הכתב “רשימת מכולת” 
של כל נכסי המשפחה, לרבות נדל”ן, ניירות ערך, 
חסכונות, חשבונות בנק זרים וכדומה. כבר בשלב 
זה רוב האנשים מופתעים לגלות נכסים ששכחו 
מעמיקה  היכרות  לאחר  בחשבון.  לקחו  שלא  או 
והטעמים  שלו  הסיכון  אופי  הלקוח,  צורכי  עם 

־האישיים, בודק מנהל ההון האם הצוואה של הל
קוח תואמת את רצונותיו. 

2. מיקוח. בחינת הדרכים להפחתת העלויות ומ־
־קסום התשואה ללקוח )כמובן תוך התאמה לפ

יבדוק  מיומן  הון  מנהל  ולצרכים(.  הסיכון  רופיל 
לרכי מחיר  הצעת  כל  גובה,  שהבנק  עמלה  ־כל 

שת איגרות חוב או ניירות ערך אחרים, ואף  יציע 
פתרונות מעניינים להגדלת התזרים בעת פרישה. 
לעתיד,  ובוודאי   – להווה  כמובן  חשוב  זה  תהליך 

־עת יועברו הנכסים לדור הבא כשהם נהנים מל
כתחילה מאותן עלויות אטרקטיביות ותכנוני מס 

מתאימים. 

בלי עין הרע
 הכנת צוואה אולי אינה עניין נעים, ויש אף החוששים שהיא בבחינת עין הרע, אך היא מהלך חיוני 

המבטיח העברת נכסים חלקה, חסכונית ונטולת דאגות 

}  אורלי צ’ליק־פייסט  { 

 ישנה חשיבות עליונה בבניית 
תוכנית מקיפה שתתמוך בהעברה 

בין־דורית. במקרים רבים בהם הורה 
 אחד נפטר בטרם עת ובמפתיע, 

 הרי שמעבר לפרידה ולכאב, 
 נאלצות המשפחות להתמודד עם 

ריק ותוהו ובוהו בנושא הכספים


