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"מתכננים היום -את המחר "
® CFPסימן למצויינות מקצועית בכל העולם
"תכנון הפיננסי"  -עיסוק מקצועי אקדמי
מתקדם בעולם

למעלה מ 250 -אנשי מקצוע בישראל וכ 170 -אלף ברחבי העולם
פועלים כשטובת לקוחותיהם לנגד עיניהם
ידע קבוע ורציף  -הוא כרטיס הביקור שלנו

אזרחי ישראל ראויים לחיים של ביטחון וכבוד-

ה"מתכננים הפיננסים "בישראל הם הכתובת לכך
אורחי הכבוד בכנס
ברי הורנר ®  CFPשון בריימן ® CFP

ברי הורנר ®  ,CFPחבר הנהלה עולמי ב  FPSBומנכ"ל חברת התכנון
הפיננסי Paradigm Norton
ברי הורנר הקים משרד ל"תכנון פיננסי" מהגדולים ,המכובדים והמצליחים ביותר באנגליה ,אשר
זכה בפרסים רבים בעולם ה"תכנון הפיננסי" האנגלי .צוות המשרד מונה  46אנשי מקצוע.
בשנת  2008כיהן כנשיא איגוד המתכננים פיננסים באנגליה ,וב 2012 -הצטרף להנהלת הארגון
העולמי למשך שנתיים .ברי הורנר זכה לתואר "איש המקצוע בעל ההשפעה הרבה ביותר
באנגליה ב"תכנון פיננסי" .מאמרים רבים מפרי עטו ,מפורסמים בעיתונות המקומית.

שון בריימן ® ,CFPדירקטור ב Financial Planning
)® Association® (FPAומנכ"ל בית התוכנה PlanPlus
שון בריימן -מייסד ונשיא אחד מבתי התוכנה הגדולים בעולם ב"תכנון פיננסי",PlanPlus -
שהינה חברה קנדית לפתרונות למתכננים פיננסים מזה  25שנים .החברה פועלת ב 30 -מדינות
וב 10-שפות.
בעל תואר ראשון בהנדסת מחשבים ותואר בניהול מערכות מידע" ,מתכנן פיננסי" מוסמך
® CFPבקנדה מ .1997 -במהלך השנים רכש שון הבנה עמוקה בתכנון הפיננסי אל מול
האתגרים הרבים הנצבים מולנו בקנדה ובעולם.
שון בריימן זכה בפרס בינלאומי על פריצות דרך ב"תכנון פיננסי" בזכות עבודתו בפיתוח
"מודלים סטוכסטיים" .הפרס הוענק לו ע"י  Journal of Financial Planningוהאקדמיה
לתכנון פיננסי.
שון בריימן הינו מרצה מבוקש באירועים וכנסים ב"תכנון פיננסי" בעולם כולו.

הכנס השנתי של איגוד ה"מתכננים פיננסים" בישראל ,הינו הכינוס הגדול ביותר לבעלי תואר
®  CFPבישראל .מתכננים פיננסים ,מומחים ואנשי מקצוע מהתחום הפיננסי והפנסיוני ,ישתתפו
בשלושת ימי הכנס בסמינרים ( ,)workshopsהרצאות ורבי שיח ,במטרה ללמוד נושאים
העשויים להיות משמעותיים ואף קריטיים עבור לקוחותיהם.
משתתפי הכנס כוללים מתכננים פיננסים ,אנשי אקדמיה ,אורחים מחו"ל ,מרצים ומומחים
מובילים בתחומים השונים.
מטרות הכנס








לחלוק מידע
לשתף מניסיון אישי בכל הקשור למפגשים עם לקוחות
לשתף ידע מקצועי ולהנחילו לכלל חברי האיגוד בישראל
לשפר את מקצועיותו של המתכנן הפיננסי
לסייע למתכנן הפיננסי ברכישת כלים יישומיים בעבודתו אל מול לקוחותיו
לקדם את מעמד איגוד המתכננים הפיננסים בישראל ,תוך הדגשת חדשנותו וייחודיותו
"בידול" אנשי המקצוע בתחום ה"תכנון הפיננסי " בישראל ויצירת ערך מותגי לאיגוד
ולחבריו.

בכנס יוצגו אמצעים רבים לשדרוג מומחיותו ומקצועיותו של ה"מתכנן הפיננסי" בישראל:
אנשי מקצוע מובילים בארץ ובעולם :במהלך הכנס יציגו אנשי מקצוע מהטובים בעולם את תהליכי
העבודה אל מול לקוחותיהם ,וישתפו אותנו מניסיונם הרב .המתכננים הפיננסים ייחשפו למידע רב
שיעשיר את הידע שלהם ,יגביר את הבנתם בתהליכים אל מול הלקוח ,ירבה את ידיעותיהם ויעצים
את עיסוקם המקצועי.
מפגשים עם מתכננים פיננסים מובילים וספקי פתרונות ,שיעניקו ייעוץ אישי .ניתן לתאם פגישה על פי
לו"ז המופיע באתר .פרטים יפורסמו בהמשך.
הרצאות מפי מרצים מובילים :מרצים מובילים בתחומם מהארץ ומהעולם ,שנבחרו על ידנו בקפידה
תוך התחשבות בצרכי המתכננים הפיננסים בישראל ,יעשירו את המשתתפים בידע ומידע רב ערך רב
ומשמעות" .אשרי האדם המאיר את דרכם של אחרים במסעם האינסופי והמפותל של החיים".
ההרצאות תתקיימנה באולם המרכזי.
שיפור הידע המקצועי :נציג את התהליכים והמגמות העולמיות בעולמנו הדינמי והמשתנה חדשות
לבקרים ,ונחשוף טכנולוגיות חדשניות ביותר ,המסייעות למתכנן הפיננסי בעבודתו השגרתית מול
לקוחותיו ומשפרות אותה.
קהילת המתכננים הפיננסים בישראל :חזון הקהילה הוא הנחלת ידע ושיתופו עם הלקוחות לשיפור
מצבם ,תוך מתן סיוע להגשמת מטרותיהם ושמירה על שקט נפשי בדרך ליעד.
מציגים ונותני חסות :יציגו את מוצריהם החדשים ,שנבנו תוך כדי תהליך למידה ומעקב רציף אחר
התפתחות המגמות והתהליכים בעולם התכנון הפיננסי .המוצרים מציעים פתרונות ומענים עבור
ה"מתכנן הפיננסי" לסיוע ביישום תכניתו ביעילות ,מקצועיות ובעקביות בכל נקודת זמן.

תכנית הכנס

יום שלישי –  15נובמבר .2016

מושב צהריים בהנחיית נועם הירשקורן ® CFPסגן יו"ר
 11:00מפגשי יעוץ עסקי
 11:00תחילת רישום והתכנסות
 –-13:00-14:30סמינר בהשתתפות אורח הכבוד מחו"ל ®Barry Horner CFP
האתגר הגדול של המתכנן הפיננסי
האתגר הגדול של המתכנן הפיננסי מלווה בסיפוק עצום ברגע שהצליח להשפיע על עתיד לקוחותיו.
ברי הורנר ® ,CFPחבר הנהלת  FPSBוזוכה פרסים רבים בתחום ה"תכנון הפיננסי" ,ישתף אותנו
בתשוקותיו ,במתודולוגיות שלו ,וכיצד הוא מבדל את עצמו ויוצר מציאות שבה לקוחותיו מעוניינים
בשירותיו.

 15:15 – 14:30השקה מיוחדת של פתרונות למתכננים פיננסים מבית  Wealthstoneמרצה ירון
פיטרו
ירון יציג סדרת פתרונות בתחומים וענפים בהם להערכתה התשואה הפוטנציאלית למשקיעים הינה
אטרקטיבית ויכולים להיות ליצור הכנסה פסיבית בר קיימה ללקוחות ,תוך ניהול ויישום מדיניות
אקטיבית להקטנת הסיכון והחשיפה בכל השקעה.
 – 15:30 – 15:15הפסקה
 - 17:00 – 15:30סמינר בהשתתפות אורח הכבוד ®Shawn Brayman CFP
ערך הייעוץ
תכנון פיננסי נבדל ממתן ייעוץ ,ולכן עולה עליו בערכו .בייעוץ נשאלות שאלות כגון" :היכן להשקיע?
איזה מוצר פיננסי נקנה? באיזה מחיר?"
מחקריו האקדמיים הבינלאומיים של שון בריימן ,CFP® ,מכמתים את הערכים הרבים שמעניק
"מתכנן הפיננסי" בעולם ,וחושפים את השפעת המתכננים הפיננסים על החלטות כלכליות תוך שיפור
איכות חייהם .בהרצאתו יתייחס שון לסוגיה "איך מתכננים פיננסים יוצרים ללקוחותיהם הכנסות ברות
קיימה ,מותאמות למודל סיכון המותאם ללקוח".

התכנסות לערב גאלה  19:00וכיבוד קל ומשקאות

ערב גאלה
ארוחת ערב חגיגית וחלוקת תעודות
 20:00מנחה הערב  :דן דוברי ® CFPנשיא איגוד המתכננים הפיננסים בישראל






ה"מתכנן הפיננסי"  -סרט וידאו
הצגת תוכנית כנסים בישראל ובחו"ל  ,2017משה לרון ®CFP
הגשת מנה ראשונה
טקס הכרזת הזוכיםFinancial Planning Challenge ,

דברי ברכה
סגן שר האוצר ,ח"כ יצחק כהן
מר יוסי בן דוד ,ראש עריית טבריה
מר ברי הורנר ® ,CFPחבר הנהלה FPSB
מר עומר גטניו ® ,CFPיו"ר איגוד מתכננים פיננסים בישראל


טקס חלוקת תעודות לבוגרי ® CFPותעודות גמר לימודים

 ארוחת ערב

יום רביעי  16נובמבר 2016
07:00

-

טיפים על ארוחת בוקר

09:00

–

במה מרכזית

מושב בוקר בהנחיית עידו ברמן ® ,CFPחבר ועד הנהלה

 - 09:00-09:15דברי ברכה יו"ר איגוד מתכננים פיננסים בישראל מר עומר גטניו ®.CFP

09:15-09:45
מנכ"ל הכשרה

האתגר וההזדמנויות של עולם הפיננסי לקראת  2020מרצה :שמעון מירון

בהרצאה חשובה זו מנכ"ל הכשרה יחשוף את הגורמים ,האתגרים וההזדמנויות של אנשי המקצוע
בתחום הפיננסי פנסיוני לקראת העשור הבא ,ואת האופנים שיצרנים יצטרכו להמציא את עצמם
מחדש בהענקת פתרונות ללקוחות להגשמת יעדי חיים ברמת סבירות גבוהה ביותר.
שמעון ,הידוע כמוביל שוק ביצירתיות וביזמות ,ובעצמו נמצא בהליך מתקדם לקראת הסמכתו כמתכנן
פיננסי ,יסביר איך המתודה הבילאומית יכולה להוביל את עם ישראל לבטוח באנשי המקצוע ,ולמה
הוא גאה להיות חלק בקהילה.

09:45-10:15
מדינת ישראל ניצבת בפני אחד האתגרים הגדולים מאז קיומה .עשרות אלפי עובדים עוזבים מדי שנה
את מעגל העבודה ועוברים לחיים בפרישה .לרובם משאבים כלכליים מוגבלים וחלומות גדולים .הם
יוכלו לחיות חיי כבוד ובטחון רק בעזרת איש מקצוע מיומן הרואה לנגד עיניו את טובת לקוחותיו.

 10:15-10:45בדרך למסד את "תכנון פיננסי" כפרופסיה אקדמית – ברי הורנר ®CFP
(אנגלית)
דברי ברכה
האבולוצייה של מקצוע התכנו הפיננסי לקראת הכרתו כפרופסיה בישראל
המתכנן הפיננסי -מקצוע אקדמי ברחבי העולם ובישראל  -מגמות והתפתחויות.

 10:45-11:15הבנת פרופיל הסיכון :רצון ,צורך ויכולת להיחשף לסיכון ואופן השתלבותם
פול רייזנר מנכ"ל  ,Finametricaמומחה בינלאומי לניהול סיכונים מאוסטרליה (ההרצאה באנגלית)
מתודות בינלאומיות לקביעת פרופיל סיכון ללקוחות ,דרכי התמודדות בעולם עם רגישות הלקוחות
לחשיפה לסיכון.
 -11:15-11:35הפסקת קפה

 12:00 – 11:35טכנולוגייה במשרד המתכנן הפיננסי –המגמות העולמיות

בני שהינו חברת הון ליין

טכנולוגיה היא כלי .החכמים שבינינו מבינים היטב שטכנולוגיה יכולה למנף בצורה הטובה
ביותר כל שקל השקעה שלנו בעסק ,דבר המשפיע על הרווחיות שלנו.
 12:00-12:40רב שיח " -תכנון פיננסי בפרישה ויצירת הכנסות" ללקוחות בפרישה
מאות ישראלים פורשים מעבודתם מדי יום .עד רגע הפרישה הלקוחות עסוקים בצבירת נכסים.
מרגע הפרישה עליהם לייצר הכנסה בת קיימה מההון אותו צברו.
מתכננים פיננסים שאין להם את הידע הדרוש ,עלולים למצוא עצמם מאחור.

מנחה :רון קשת ®CFP
משתתפים:
 .1ארז לוי ® CFPחבר ועד מנהל UFPI
 .2איתי ברדה – מנכ"ל הלמן אלדובי פנסיה
 .3קארין בוזלי ® CFPדירקטור נטו תכנון פיננסי
 .3אורי רענן /משה רומנו ,מנכ"ל הורייזון
 .4דורית בן סימון מנכ"ל BSS Capital
 -12:45-13:45רב שיח :המעבר למודל כלכלי של גביית שכ"ט הלכה למעשה
מנחה :דוד אלשטיין ®CFP

משתתפים
 .1דן דוברי ® CFPנשיא האיגוד ונציג ישראל במועצה העולמית
 .2אודי אלוני – יו"ר לשכת יועצי ההשקעות ועורך עיתון פאנדר
 .3דב ונגר – פסיכולוג
 .4ד"ר עו"ד יניב זייד

 - 13:45-14:45ארוחת צהריים

מושב צהריים בהנחיית רון אופק ® CFPחבר ועדת כנס

 -14:45-15:45סדנאות -חקר מקרה
14:45 – 15:15
 גבי פרנקל ® -CFPלקוח עם אזרחות כפולה :תכנון משאבים אופטימלי ,מיסוי בישראל
ובחו"ל.
מארח :רון אופק ®CFP
 דוד אלשטיין ® – CFPלקוח עם כסף בחברה בלבד ,ועם נכסים פנסיונים.
מארח :דובי קלרון ®CFP
 טלי וולס ® - CFPלקוח פרמיום הנמצא לפני פרישה עם מבנה משפחתי מורכב -לאחר
גירושין ומימון של שתי משפחות .אנאליזה של מקורות ,של תזרים המזומנים ותכנון מס.
מארח :דוד בכר ®CFP
15:15 – 15:45
מארח :רון אופק ®CFP
 ארז לוי ® - CFPתכנון פיננסי לידועים בציבור החולקים משק בית .לכל אחד מהם ילדים
משלו .הם הציבו מטרות עבור הילדים בנוסף למטרות משותפות עבורם – כיצד התכנון
הפיננסי מסייע להם להשיג היעדים? איך האסטרטגיה מבססת את הייתכנות להשגת
היעד?.
מארח :דובי קלרון ®CFP
 רון קשת ® - CFPלקוח פרמיום עם פרישה מוקדמת לא מרצון :ההשלכות על תזרים
המזומנים ורמת החיים שלו .אנאליזה של מקורות ,בדיקת אפשרויות והצעת פתרונות.
מארח :דוד בכר ®CFP
 יוסי בלישה ® - CFPניהול תזרים מזומנים ללקוחות בפרישה ובדיקת אירועי קיצון כמקור
לייצר ערך ללקוחות.

 15:50 – 16:45סדנאות
 .1שון בריימן ® ,CFPמנכ"ל פלן פלוס -ניהול תזרים מזומנים כבסיס לעבודת המתכנן הפיננסי,
המחשב כעזר למתכנן.

מארח :דן דוברי ®CFP
 .2אשראי כקבוצת נכסים ללקוח הפרטי במטרה ליצור תשואה לא קורלטיבית ללקוחות
בתקופה של אי יציבות כלכלית ותנודתיות בשווקים .מרצה :איל מוסקוביץ ®CFP
מארח :דוד בכר ®CFP

 .3רוני לאור שותף מנהל  , Realty 360השקעות אלטרנטיביות בפרויקטי יזמות נדל"ן
בארה"ב
ארה"ב התאוששה כבר מזמן ממשבר הנדל"ן האחרון ,ויצרה הזדמנות אטרקטיבית מאד להשקעות
אלטרנטיביות בפרויקטים קטנים ומהירים של בניה למגורים באזורי ביקוש גבוה .רוני ישתף אותנו
בנסיונו העשיר של למעלה מ  40פרויקטים כאלו בברוקלין ,ניו-יורק.
פרויקט בניה טיפוסי אורך כשנתיים ,בסופו נמכר הנכס ומחולקים הרווחים בין השותפים .התשואות
הצפויות הן כ 40% -לשנתיים ,ברמות סיכון נמוכות מאד ומספר חגורות בטחון.

 -16:40-16:45מעבר בין אולמות

16:45-17:30
.TBD .4
מארח :רון אופק CFP

 .5איך בונים נכון עסקת נדל"ן בארץ ובחו"ל – הזדמנויות ואתגרים :מרצה :קרן הגשמה
קיים מעבר מסיבי ביותר של כסף בעולם להשקעות אלטרנטיביות .מתחזית של סיטיבנק
עולה כי  20-30%מהכסף המנוהל בעולם יעבור עד סוף  2017להשקעות אלטרנטיביות,
בעיקר עסקאות נדל"ן .בתחום יש מקצוענים וחובבנים ,איך מבדלים ביניהם? איזה אתגרים
יש לקרן בדרך לספק ללקוח את התשואה המובטחת?
מארח :רון אופק CFP

 .6השקה :פתרונות יתירתיים ליצירת הכנסה ללקוחות .מרצה :יצחק הרינגמן
אחד האתגרים והערכים המשמעותיים לקהילת המתכננים הפיננסים הוא לעזור ללקוחות
לייצר לעצמם הכנסה פסיבית בפרישה .בהרצאה זה יציג מנהל ההשקעות הוותיק והמקצועי
יצחק הרינגטון מנכ"ל  Wealthstoneאיך ניתן לעזור ללקוחות שעברו תהליך של אנאליזה
ודורגו ,להיחשף לפתרונות הכנסה באמצעות המרכז שמוביל האיגוד בעזרתו והכוונתו של
ירון פיטרו מתכנן הפיננסי.
מארח :דוד בכר ®CFP
 – 19:30ארוחת ערב
 - 21:00טיול ערב – בעקבות שלושת הדתות בעיר טבריה ,העיר ומורשתה( .יציאה מלובי
המלון)

יום חמישי 17.11.16 -

 07:30ארוחת בוקר :עם עו"ד גון גבע – סוגיות משפטיות ,שאלות ותשובות

 – 09:00תכנית לבני זוג – יום טיול סביב הכנרת

במה מרכזית

- 09:00

מושב בוקר בהנחיית יוסי ברנהיים ® ,CFPחבר ועדת הכנס
09:00-09:30

ניהול סיכונים בהשקעות ,מה עובד ומה לא .הולדת קרנות הגידור .מרצה:

– 09:30-10:00השקעות אלטרנטיביות זה לא רק קרנות גידור .מרצה :בועז הלפרן

 -10:00-10:30בידול עסק בתכנון פיננסי
אם נפעל לבדל את עצמנו ,נשדרג את מעמדנו כמקצוענים .הגדרת מומחיות והכוונה ללקוחות
יעד יכולים לעיתים להמריץ את העסק שלנו ולמנף אותו קדימה לאורך שנים.
שרוליק איינהורן (משה)

– 10:30-11:00

הגנה ליורשים מפני חבויות עתידיות של עסקים משפחתיים
עו"ד ג'ון גבע היועץ המשפטי של האיגוד.

11:00-11:20

הפסקת קפה

11:20-11:35

 – Impact Investingקובי פייגנבאום – לשעבר מנכ"ל  UBSישראל

ישראל ,שהוכתרה מזמן ל"אומת הסטארט-אפ" ,נחשבת לאומה שנרתמת לעזרת החלשים
בעתות מצוקה .הטרנד החדש בעולם ההון סיכון המקומי הוא לשלב בין רוח היזמות לבין תרומה
לקהילה .הפורמט הזה ,שזוכה לעדנה משמעותית בחו"ל ומתחיל לחלחל בהדרגה לארץ הקודש,
נקרא "השקעות אימפקט" .החברות ממשיכות לשים דגש על שורת הרווח ולחלום על אקזיט,
אבל מנסות במקביל להפוך את העולם למקום טוב יותר.

.
11:35-12:05

תכנון פיננסי עם מבט בינלאומי – האתגר של הלקוח עם עסקים ,נכסים או זכויות
בחו"ל .בהנחיית קובי פייגנבאום (לשעבר מנכ"ל  UBSישראל)
משתתפים
.1
.2
.3
.4

אבי נוימן שותף ראשי מיסים PwC
דפנה גונן – מנכ"ל קבוצת פיונייר ניהול עושר
שאול שניידר סמנכ"ל בנק לאומי – מנהל חטיבה בינלאומית
אלחנן רוזנהיים – מנכ"ל פרופימיקס

 – 12:05-12:30הסיבה למה :טיפולוגיה של תפיסת זמן ,הערכת זמן ונטיות לתכנון ארוך
טווח
הרצאה זו מרכזת את עיקרי המחקר שערכתי באוניברסיטת חיפה ,המבוסס על תחזית המחקר
האקדמי בעולם בתחומי הכלכלה ההתנהגותית ,בכל הקשור לתכנון החיים לעת הזקנה .בין השאר
אדון בטיפולוגיה של הגישות השונות לתכנון ,בסיבה לכך שחלק מהאנשים מתכננים את עתידם וחלק
אחר לא ,תוך התייחסות לנקודות אותם לוקחים בחשבון האנשים המתכננים את עתידם .בנוסף,
אתייחס לקווים מנחים של מודל יישומי עבור ה"מתכנן הפיננסי" לעבודה עם הטיפוסים השונים של
תפיסת זמן.
אלכס קפלון ® ,CFPגרונטולוג
 12:30-13:00פתאום אתה לבד-השלכות הגירושין והאלמנות :אמיר הלוי וד"ר תמר מילוא

התרסקות המשפחה היא אירוע טראומתי ,המעלה אתגרים רבים ,כגון קביעת סדרי עדיפויות ,חלוקת
רכוש ,תכנון מס לקראת פירוק המשפחה ,ועוד .נשאלת השאלה כיצד המתכנן הפיננסי יכול להיות
חלק מהפתרון וההישרדות הכלכלית של המשפחה ,תוך שימת לב לסיכונים הכרוכים בתהליך.

 – 13:30 – 13:00טיפול בבעיית הסיעוד והאתגר של משפחת החולה הסיעודי :מרצה -אבי
רייטן
המוות הוא התרחיש הוודאי עמו נצטרך להתמודד עם לקוחותנו באירועי סיעוד .חובה עלינו
להיות מוכנים לאתגר זה.
מארח :דובי קלרון ®CFP
TBD - 14:00 – 13:30

 14:00-15:00ארוחת צהריים
 – 15:00 – 17:00אסיפה כללית של האיגוד – מנחה דובי קלרון ® CFPחבר ועד מנהל











עומר גטניו ® ,CFPיו"ר -הצגת מטרות ותקנון איגוד המתכננים הפיננסים
סקירת פעילות ועדות  – 2016עומר גטניו ® CFPיו"ר
 .iועדת שיווק ומיתוג:
 .iiועדת כספים
 .iiiועדה מקצועית
 .ivועדה רגולטורית
 .vועדת מבחן
 .viועדת סטנדרטים ואתיקה
הצגה ואישור מאזן – 2015מנחם הלפרין ® - CFPגזבר
אישור מאזן
דו"ח ועדת ביקורת
הצגת תוכנית עבודה  .2017עומר גטניו ®CFP
אישור תכנית העבודה 2017
מינוי ועדת בחירות 2017
בינינו ובין עצמנו

* במסגרת הכנס תינתן אפשרות למפגשים עם מומחים בתחומם.
פרטים יפורסמו בהמשך.

ייתכנו שינויים בלוח הזמנים והמרצים.

