
אל"מ מיל' רון קנזי



תבונה פיננסית 
תבונה פיננסית נולדה  

ממעברי החיים האישיים שלי

רון, 
קנזי רון...



תבונה בשעת משבר 
משבר הוא הזדמנות!

״האדם מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק״



איך להימנע מטעויות  

וללמוד מניסיון של אחרים?



חליפת מיסוי מותאמת אישית
סוגיה שיש להתעמק בה...



נותנים לכם הלוואה של 130,000 ₪

אתם צריכים להחזיר רק 80,000 ₪ 

לא תיקחו?!

היוון פטור = כסף במתנה

* ילידי 75 ומעלה לא זכאים

הלוואה משלימת היוון  



עשה ואל תעשה 
איך נשמור על הכספים שלנו ונמנע 

מטעויות?

Rule #1: Never lose 
money 
Rule #2: Never forget 
rule #1



מחזור משכנתאות והלוואות

8



אל תעשה!

איך להימנע מטעויות?
הפרלמנטים לא נועדו להחלטות עסקיות! 1.

לא להיכנס להרפתקאות 2.

תנו לפחד לנצח - "שנאת ההפסד גדולה מאהבת רווח" 3.

החיפזון הוא מהשטן4.



אז מה כן?

איך נגן על כספינו?
.1
לא לגעת בקרנות השתלמות ובקופות גמל )מוצר פנסיוני(
מגני מס בניהול השקעות לדוגמא: תיקון 190, פוליסות חסכון, 2.


השתלמות, קופ"ג.
.3
טווח ההשקעה והקשר לרמות הסיכון –המודל הצ'יליאני
.4
לא כל הביצים בסל אחד
.5
מיחזור משכנתא והלוואות 
לגעת בכסף כל חצי שנה 6.




ניתוח שוק
נדל"ן מול שוק ההון



השקעה במדד המניות 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השקעה במדד המניות 
לעומת השקעה בנדל"ן 

טווח ארוך 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TIP!

כללי אצבע בכל השקעה ריאלית בארץ

לא טוב!קבוצת רכישה - אין מחיר מפתח (ענבל אור)•

גילום העלויות הנוספות במחיר ההשקעה - כ15%  •
מס רכישה, שיפוצון, עו"ד, רו"ח

לא טוב!

לא טוב!תשואה מתחת ל3% - 11 חודשים בשנה•

לא טוב!ריבית על הלוואה מעל 3%•

שימו לב!שטחי מסחר ומשרדים - סכנה בימי קורונה•

בעייתי!רכישת קרקעות - אורך ההשקעה •



HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM !



TIP!

כללי אצבע בכל השקעה ריאלית בחו"ל
לא טוב!תשואה מעל 15%•
לא טוב!היזם משקיע פחות מ25%•
לא טוב!היזם לא מתגורר בארץ בה מתבצעת העסקה•
לא טוב!"מחר בבוקר" צריך להעביר את הכסף•
לא טוב!העסקה לא ישירות מול היזם - דרך מתווך•
לא טוב!אין שקיפות במספרים (דוחות רבעוניים)•
לא טוב!בלי עו"ד מהבית•
לא טוב!עלויות נוספות של למעלה מ10% מערך העסקה•
לא טוב!מינוף גבוה•



TIP!

שוק ההון = שוק




