
1. תכנון מקדים - התחילו לתכנן את הפרישה כמה שנים קודם. במהלך תקופת התכנון יהיה לכם די זמן 
לחשוב על רוב היבטי הפרישה העתידית. 

2. קבלות או לא להיות! שימרו את כל הקבלות של התשלומים בכרטיסי אשראי ובמזומן והשוו אותן בקביעות 
ובאופן חודשי מול דף החשבון. בצורה כזו, תוכלו לפקח ולשלוט על הוצאותיכם. 

3. בטוח מדי?! הישמרו מביטוחים מיותרים, כגון: כפילות בביטוח ו/או יתר או תת ביטוח בתכולת הבית. 
שימרו על ביטוחים חיוניים, כגון: בריאות, פנסיה וסיעודי. באשר לפנסיה, בידקו מהו השכר הקובע לנכות 

ולשארים והאם חסכתם מספיק.
4. מדור לדור – דאגו לדור ההמשך מבעוד מועד ע"י רישום צוואה ותכנון עזבון. עדכנו את המוטבים – בן 

או בת הזוג ובני המשפחה - בדבר החלטותיכם, כדי למנוע עוגמת נפש מיותרת.  
5. נזילות – כדי לשמור ולא לסכן את הנכסים שצברתם במשך חייכם, מומלץ להתאים את ההשקעות למצבכם 
ולבחור מכשירי השקעה ופתרונות פיננסיים מותאמים אישית. מכיוון שישנם מקרים בלתי צפויים מראש, 

חשוב גם שחלק מהשקעותיכם תהיינה נזילות וזמינות. 
6. מיקוד – אל תפזרו את ההשקעות יותר מדי – זו דרך קלה לאבד שליטה - עדיף להתחיל לאגד את הנכסים. 
7. אוצרות אבודים – השקיעו עוד מאמץ קטן וחפשו במגירות, בקלסרים  ובאתר "הר הכסף" של משרד 

האוצר - יכול להיות שתמצאו שם כספים אבודים ועוד הפתעות! 
TIME IS MONEY .8 – היעזרו בשירותיו של מנהל הון אישי. הוא יוודא שכל הנושאים מטופלים כיאות בזמן 

שאתם נהנים מהחיים.

info@piowealth.com לפרטים נוספים ותיאום פגישה ללא התחייבות עם מומחי ההון של פיוניר: ירדנה, 09-9611334 או

להכיר את פיוניר
קבוצת פיוניר הוקמה ב-1986 ומספקת תכנון פיננסי הוליסטי ושירותי ניהול הון מקומיים 

וגלובליים בהתאמה אישית, ללקוחות אמידים, אנשי עסקים ומשפחות עושר בארץ ובעולם. 
בשנת 2016 זכתה קבוצת פיוניר בפרס "מנהלי ההון הטובים ביותר בישראל" מטעם האתר 

.CFI.co והמגזין העסקי האירופאי

תוכן שיווקי

לקראת גיל הפרישה, ריכזנו עבורכם מספר טיפים 
שיסייעו לכם לנהל את ההוצאות בקלות וביעילות - 

ועדיין ליהנות מהחיים!

פרישה מהנה 
ללא דאגה

עיצוב 

העכ של  הטכנולוגית  מהמהפכה  ־חלק 
הבית  תחום  הופך  האחרונים,  שורים 
הסיבה:  ביותר.  וידידותי  לנגיש  החכם 

־פיתוחים טכנולוגיים חדשים שנועדו להקל ולש
פר את איכות חיינו. בניגוד למערכות המסורבלות 
שאיפיינו את התחום בתחילת דרכו, המערכות 

־כיום מתוכננות בממשק קל ונוח לתפעול, גם לא
לה מאיתנו המאותגרים טכנולוגית. 

המציאות הנוכחית בישראל מביאה לכך שמייד 
עם עזיבתם של הילדים את הבית, בוחרים הורים 

עוברים לאזור הנוחות
בשנים האחרונות מקבל הבית החכם חשיבות גדולה, הרבה בזכות המעבר מהבתים 

ששימשו את המשפחה הגדולה לבתים או דירות המותאמים לצרכים החדשים של בני 
הגיל השלישי. מסיבה זו כדאי להכיר את היתרונות הרבים שמציעות המערכות, כשמעבר 

לנוחות, יש בהן מידה לא מבוטלת של ביטחון | מיכל אסף | צילומים: יח"צ

ABB מערכות אודיאו חכמות ואלחוטיות המתממשקות עם מערכת סאונד חדשנית. קבוצת כהנא

 ABB לוח מתגים לבית החכם, עשוי שיש, במראה אלגנטי. קבוצת כהנא

מעליות חשמליות מוטמעות בתוך ארון. מטבחי דקור )תכנון: קינן אדריכלים( מנורת שולחן הכוללת שקעי USB. קמחי תאורה

רבים לעבור לדירות או לבתים במרכזי הערים 
המותאמים לצרכים החדשים שלהם. המערכות, 
המספקות מימד של נוחות וביטחון לכלל הקהלים, 

־הופכות אט אט לחלק אינטגרלי מהמפרט הקבל
ני שמציעות חברות הבנייה, וגם קבלני השיפוצים 

־ממליצים לשקול הטמעת המערכת כחלק מתש
תיות הבית. 

־סיבה זו גרמה לכך שענקיות הטכנולוגיה מת
חרות על הזכות לנהל לנו את הבית, לפשט את 

־חיינו עד כמה שניתן ולהטמיע את המערכת הח

־כמה כחלק אינטגרלי מהבית. הטכנולוגיה החדי
שה אינה פוסחת על אף אחד מהחדרים, מהמטבח 
ועד הסלון, חדרי הרחצה והשינה - כולם מטופלים 
ומאובזרים בשלל אביזרי אלקטרוניקה שעד לא 
מזמן נתפסו כמדע בדיוני ובמובהק הופכים את 

השהות בכל חלל לאידיאלית ופשוטה יותר. 

כשהבית נוהג בחוכמה 
־מייק חלימי, מנהל שיווק תחום בית חכם בחב

רת כהנא ABB מבית קבוצת כהנא, מסביר כי הבית 
החכם פונה לכלל הקהלים בזכות פיתוח ממשקים 
ידידותיים, אדפטציות והתאמות, וללא ספק מהווה 
פיתרון אפקטיבי לבני הגיל השלישי בהיבטים רבים: 

־"בניית תכנית העבודה של פרטי החשמל בבית הח
כם משתנה בהתאם לכל אחד, ונתפרת כמו כפפה 
ליד על פי צרכיו ומאווייו", אומר חלימי, "בעזרת 
תכנון מדויק ניתן לבחון תרחישים אופציונליים 
ולהתאים את מערכת החשמל בבית לפיהם. כך 

־למשל: תפעול המערכות בזמן אירוח משפחה וחב
רים, מעקב תדיר על הבית והמערכות בתקופות בהן 
שוהים בחו"ל או שליטה במקרה של דליפת גז או 
שריפה בבית. הכל מנוהל ע"י ממשק אחד קל ונוח". 
זאת ועוד, לדברי חלימי, "המערכות כיום 
משוכללות מאוד ומציעות, בין השאר, תחנה 
מטאורולוגית ביתית, הדוגמת את תנאי מזג האוויר 

־ודואגת במקומכם לסגירת חלונות ופתחים רגע לפ
ני בוא הגשם או האובך, גלאי הצפה שסוגרים את 
השיבר הראשי ומונעים כניסת מים לבית במקרה 
של הצפה, גלאי עשן מיוחדים המסונכרנים עם ברז 

הגז שנסגר הרמטית במקרה של שריפה וכיו"ב.  

ידידותי לנכדים 
בשנים בהן בריאותנו הופכת לפרמטר חשוב 
ומרכזי, קיימות מערכות חכמות הכוללות גלאים 

־וסנסורים שמאפשרים שליטה ובקרה מלאה, ומסו
־גלות לעיתים אף להציל חיים. בין השאר, הן מאפ

שרות מדידת לחץ דם, יצירת קשר אוטומטי עם בן 
משפחה או גורם רפואי בשעת מצוקה ואפילו ויסות 

־של אחוז החמצן בחלל כאשר היא מזהה עלייה בא
חוזי הפחמן בחדר. 

תהליך בניית המערך המדויק לצרכי הלקוח 
־מתחיל בבדיקה של תכניות הבנייה וראיון עם הל

קוח, לפיו מתאימים במדויק את המערכות לצרכים 
המשתנים: "את מערכות הבית החכם ניתן להטמיע 
בבנייה חדשה או בשיפוץ נרחב ומקיף של הבית", 
אומר חלימי. על מנת להגיע לתפוקה מקסימלית 
של המערכת נעשה שימוש בתשתית קווית יציבה 
ואמינה ב-100% מהזמן, אשר אינה תלויה במיקום 
הדיירים )בבית או מחוצה לו(. התוצר הסופי יהיה 

־כמובן גם בשליטה אלחוטית וגם עם מפסקים חכ
מים, שיעבדו ללא לאות ולא יהיו מוגבלים במרחק 

־או במיסוכים כלשהם כגון בטון, ברזל וחומרים אח
רים הקיימים בבנייה.

־הבית החכם אף נותן מענה יצירתי לצרכי מבו
־גרים וילדים, כך שהוא אידיאלי לבתים בהם הנכ

דים מרבים לבקר. אחד היתרונות הגדולים בהיבט 
־זה הוא שליטה וויסות פרטני בכל עת. "היתרון הג

דול בהיבט הילדים הוא המתח המועבר בשקעים", 
אומר חלימי, "אם בשקעים רגילים המתח הוא 230 
וואט, בבית החכם מדובר על 24 וואט בלבד, מתח 
חשמלי כה נמוך שאין שום אפשרות להתחשמל 
ממנו". בנוסף, בבתים רבים תופס תחום החימום 
התת רצפתי תאוצה ומייתר את הצורך בשימוש 
ברדיאטורים ומחממים בימות החורף. חלימי מציין 
כי גם כאן, בעזרת גלאי הנפח, ניתן לשלוט בעוצמת 

־החום, כך שגם אם הנכדים הצעירים נכנסים לח
דר בזחילה, החימום ידע בעצמו לזהות ולהוריד את 
טמפרטורת הרצפה. כך גם בקיץ, כאשר המזגנים 
עובדים ניתן לשלוט על המזגנים בחדרי הילדים 
דרך אפליקציה בנייד או בשלט, מה שמייתר את 

הצורך לקום מהמיטה ולווסת את הטמפרטורה. 

בשם הפונקציונליות 
גם תחום התאורה בימינו התרחב הרבה מעבר 
ליעודו בהארת החלל: "הפונקציות והטכנולוגיות 
רבות ומגוונות, זאת על מנת לתת מענה לקצב 

־החיים וריבוי המשימות הנדרשים מכל אחד מב
ני המשפחה בשגרה", אומרת לילך קדמי, מחברת 
"קמחי תאורה". "החברות והמותגים שואפים ליצור 

־אלמנטים שיודעים לענות על מספר צרכים במק
ביל", אומרת קדמי, "כך לדוגמה, גופי תאורה רב-
־תכליתיים, המשלבים מטען לטלפון הסלולרי ולמ

חשב, ומעבר לסינכרון עם המחשב והטלפון הנייד 
גם משדרים מוזיקה בהתאם לרצון המשתמש". 

המטבח, המסמל עבור רובנו את ליבו של הבית, 
מציע כיום גם הוא חדשנות טכנולוגית לצד עיצוב 
CUSTOM MADE, המאפשרים להפוך את החלל 

־לפרקטי ונוח לתפעול. לדברי רינה אלקובי, מעצ
בת ראשית בחברת המטבחים Decor, "המטבח 
נתפס כמקום חם ומשפחתי, על אחת כמה וכמה 
כשהילדים והנכדים מגיעים להתארח". לדבריה, 
"הטכנולוגיה היא כלי שנועד להקל על המשתמש 
בעבודת המטבח היומיומית, וכן היא הולכת יד ביד 

עם עולם העיצוב על מנת לתת מענה ססגוני".
חלק בלתי נפרד מהטכנולוגיה המודרנית בא 
לידי ביטוי בשליטה מרחוק. גם במטבח כמעט כל 

־יחידה, מגירה או משטח יכולים בקלות להפוך לח

־שמליים באמצעות שלט רחוק ולהקל על המש
תמש: מסכי טלוויזיה נסתרים שבלחיצת כפתור 
"מתגלים" ומאפשרים לצפות בתכניות בישול 
או לגלוש אל אתרי מתכונים, ברז שעולה מתוך 

־הכיור ויורד על מנת לשמור על מראה אחיד ומי
נימאלי, כפתורים בשלט רחוק הפותחים דלתות 

־מכשירי חשמל וחדרי שירות שמסתתרים מא
חורי הארונות, על מנת לשמור על מראה מעוצב 

־ואחיד ואף לחסוך במקום. "הדגש במטבח המוד
־רני הוא בעיקר על נוחות ואפשרות לנוע בחופ

שיות בלי קשר לגודל המטבח", אומרת אלקובי. 
המטבח החכם, עתיר המכשירים האלקטרוניים 
המתוחכמים, ממחיש גם את המהפכה בתחום 
האביזרים המסורתיים, שהופכים מתוחכמים 

־יותר ויותר: ברזים אלקטרוניים הפועלים באמצ
עות חיישנים ומשולבים בתאורת LED ובבקרים 
השולטים בטמפרטורה ובלחץ המים, כיורים 

־חשמליים הכוללים משטחי חימום לייבוש הכ
־לים, קולטי אדים מתקדמים, תנורי אפייה המנ

קים את עצמם ועוד. 
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