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לשכת המתכננים  בחסות שללהציג בפניכם את תכנית ההתמחות החדשה אנו שמחים 
לשכת המתכננים הפיננסים דאגה לכם לתכנית עשירה . 2021לשנת בישראל הפיננסים 

ל מעשית את עקרי ובדגש מעשי על מנת שכל מתכנן ומתכננת יוכלו להתמחות ולתרג

התכנית מיועדת אך ורק למתכננים עלי עסק לתכנון פיננסי. בהמתודה ולהפוך להיות 
שעובדים על פי המתודה הבינלאומית ורוצים להתמחות מבחינה מעשית    CFPפיננסים

משפחות מעשי של ליווי וילמדו לבצע  יחוובעבודה כמתכננים פיננסים. המתכננים הפיננסים 

 . והיכולת האישית חיזוק הידע המקצועיכדי וך תויחידים 
 

מנהל החטיבה לתכנון פיננסי ופרישה ושותף ו  CFPאת התכנית יזם משה לרון, שהנו

בפועל יבוצע על ידי משה וניהול התכנית ליווי המתמחים . BDOאקדמיה לפיננסים ב
וותיקי  . משה לרון ומשה חסון הנם מבכיריCFPבעל משרד לתכנון פיננסי וכמובן  חסון

מקצוע מתחומים שונים,  לשכת המתכננים הפיננסים בישראל ואליהם יצטרפו בעלי

בדגש ותכנים מקצועיים בתחום התכנון הפיננסי פעילויות ועם המתמחים שיתרגלו 
 מעשי.

 

 : תכניתמטרות ה

 
מתודת העבודה של בתכנון פיננסי ב לסייע למשתתפים בתכנית לעסוק לפרנסתם .1

  .CFP -וסמכים מתכננים פיננסים מ
 .יתהמשתתפים בתכנהמתכננים עזרה בליווי וטיפול בתיקי תכנון של לקוחות להעניק  .2

 לסייע למשתתפים בבניית מודל עסקי, תקשור השירות ללקוח, תמחור שלו ומכירתו. .3
לסייע למתכננים לעבוד עם תוכנות לתכנון פיננסי מתקדם ולהפוך את הכלים  .4

 .CFPבודת המתכנן הפיננסי המוסמך הטכנולוגיים לחלק אינטגרלי בע

ומומחים   תכניתבמגוון נושאים מקצועיים באמצעות משה חסון מנחה ה לחזק ולהרחיב .5
  .נוספים

     .מענה שוטף לשאלות מתכננים שעולות מהשטחלענות  .6

 מתכננים עצמם.  הבסיפורי הצלחה של לשתף ולחבר את המתמחים  .7
 

 ומבנה הפעילות : תכניתתכולת ה

 

  גש מקצועי פרונטלי אחת לחודש. מפ1

 שעות, שבמסגרתו יתקיימו:  4מפגש חודשי פרונטלי / בזום, שימשך  יתקייםלאורך השנה 

שלפתרון שלו יש ערך ותרומה מקצועית לכלל חברי  א. ניתוח מקרה של מתכנן ספציפי

 הקבוצה. הפתרון יוצג גם באמצעות תוכנה לתכנון פיננסי.  

 שיוצג על ידי המנחה של תכנית הפרקטיקום ב. ניתוח מקרה ספציפי 

   ./ מומחים מקצועיים נוספים  תכניתג. לימוד נושאים מקצועיים על ידי מנחה ה

, תיק תכנון ית/מנטורת או מתכנן/ וידי מפגש יציגמ –ד. מתכננים מציגים סיפור הצלחה  

 מוצלח בפני כל המשתתפים. 

  

  וובינר אחת לחודש. 2

מידי חודש ביום ושעה קבועים למשך שעה וחצי.  בדרך זו כל  תתקייםית, כיתה דיגיטלמפגש 

וגם  בוערות לשלוח שאלות מראש למנחה משה חסון ולקבל מענה לשאלותיוכלו  יםמתמחה



 
לשאלות של מתכננים אחרים שייענו אף הם במסגרת הוובינר. יישקל תוספת מפגש להקשיב 

 מתמחים.צורך כזה על ידי ה עם יתעורר

 ת מורכבות, שדורשות זמן רב למענה, יענו במסגרת המפגש הפרונטלי החודשי שאלו

  – .קבוצת ווטסאפ3

מענה שוטף לשאלות ותשובות שעולות יינתן במסגרת קבוצת הווטסאפ של הלשכה 

למתכננים מהעבודה בשטח. הכוונה לשאלות ממוקדות שהמענה עליהם קצר. מי שייתן את 

 ובמידת הצורך מנחה התכנית. יתתכנהמענה בקבוצה יהיו חברי ה

 

 ספריה דיגיטלית למתכננים פיננסים_ .1

כל הוובינרים והמפגשים יוקלטו וישמרו ויועלו לספריה דיגיטלית, אשר תוקם על ידי לשכת 

 (.2021)מתוכנן במהלך  .המתכננים הפיננסים בישראל

 

  תכנית מנטורינג .2

מתכננים בכירים חברי ל לפעילות הפרקטיקום תבצע הלשכה פעילות מנטורינג של מקביב

יוכלו להשתתף בתכנית  חברי הפרקטיקוםרק יתמכו במתכננים צעירים בתשלום. ש הלשכה

 מנבחרת המנטורים של הלשכה.  ית/ידרשו להביא לקוחות וללוותם יחד עם מנטורו

 

 ישה הפרקטיקום למתכנני פר תכניתסינרגיה עם .6

יוזמנו לקחת חלק במפגשים רלוונטיים וספציפיים, שיתקיימו במסגרת  תכניתמשתתפי ה

 תכנית הפרקטיקום השנתית למתכנני פרישה

 

 תקופת תכנית הפרקטיקום .8

  .ותתחדש כל שנה 2022ינואר סוף  והיא תמשך עד 2021 פברוארבהתכנית בחודש  תחילת

 

  תקופת התחייבויות של המשתתפים .9

או  מו מהתשלום ששילחודש ולט לפרוש יח ושיבקש יםמתמח –למשך כל השנה  חודשים 12

 . על פי החלטת וועדת קשרי לקוחות של הלשכהיותר 

 

 למשתתפים: תכניתעלויות ה .10

 

  .ודשלח כולל מע"מ₪  300 -חודשים  12עלות עבור תכנית הפרקטיקום למשך  .1

 

 CFPת הסמכת הראשונה ובסמוך לקבל םבשנת יםחדש  CFP למתכנניםעלות  .2

 .מע"מ לחודש כולל₪  150החודשים הראשונים בתכנית,  6א. עבור השתתפות ב 

 .כולל מע"מ לחודש₪  200צי השנה השנייה בתכנית, ח –ב. עבור השתתפות ב 

 

 מתכנית "חוזרים הביתה"  CFP שהנם מתכננים פיםעלות משתת .3

 ללא תשלום  –החודשים הראשונים בתכנית  6עבור השתתפות ב  .א

 כולל מע"מ לחודש₪  300צי השנה השנייה בתכנית, ח –בור השתתפות ב ע .ב

 



 
. ()תשלום חודש בחודשו תכניתודשי הח 12לתשלום עבור  ת/מתחייבבתכנית מתמחה כל 

 ריטיירמנט חיים מאושריםחברת  ,חברה המפעילה את התכניתהתשלום מבוצע ישירות ל

מתכננים הפיננסים מפקחת על תכני ברצוננו להבהיר כי לשכת ה בבעלות משה לרון. בע"מ

  התכנית אך הביצוע בפועל הנו באחריות הבלעדית של החברה.

 

 

 : תכניתבנה מקצועי של המ .11

 התכנים הבאים:  יכללו את הנושאים המקצועיים שנלמדים בקורס  בדגש מעשי

 .איך בונים עסק לתכנון פיננסי, מקורות הרווח, תמחיר, רגולציה, קהל יעד וכו' .א

 וכשים לקוחות מרוצים, איך שומרים עליהם ומעניקים להם ערך. איך ר .ב

  .אתיקה וסוגיות באתיקה שצריך להבין כיצד מתמודדים איתם .ג

 לעבודת המתכננים.רלבנטיים התכנים מקצועיים אחרים  .ד

 .לייעול העבודה השוטפת תוכנה ולימוד תוכנה לשימוש המתכנן .ה

 

 

 פרקטיקום בניהול משה חסון( להצטרף כמתמחה לתכנית ההתמחות ת/הנני מבקש( 

 ת/ומתחייב  CFPהסמכה לתכנון פיננסי ת/הריני לאשר כי אני בעל .2021לשנת 

ת כי ידוע לי שללשכ ת/ממפגשי ההתמחות. הריני מאשר 80%להופיע לפחות ל 

ריטיירמנט חיים או למפעיל תכנית הפרקטיקום, חברת המתכננים הפיננסים ו/

בפועל ו/או לספק לי  ת/פיננסי ת/פיכתי למתכנןאין אחריות לה בע"מ מאושרים

 .ת/פיננסילקוחות לצורך עבודה מעשית כמתכנן/ת 
 
 

 :אישיים פרטים

 

   _______________________    :משפחה  שם  _______________________    :פרטי  שם

   נ / ז  מין:______________________        ז:.תמספר 

  _________ _________ עיר  ____  דירה בית ______  רחוב__________ כתובת:
 

 __________טלפון נוסף __________  :  :_______________________נייד  טלפון

 
 דוא״ל _________________________________

 
 
 

 בחתימתי מטה כי  ת/קראתי את התנאים המפורטים במסמך ההצטרפות והנני מאשר

 .ך זהמהצטרף לתכנית בהתאם לתנאים הרשומים במסל ה/הבנתי והנני מסכים

 

 

 __________________  תאריך       ____________________               חתימה


