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תקציר מנהלים:


















אסטרטגיה ופיתוח עסקי יתפסו כרבע מזמנם של הCFOs-
 13%מה CFOs-מוגדרים כמשנה למנכ"ל וCFO-
"אם  CFOאינו מוזמן לכל ישיבות הדירקטוריון ,יש לראות בכך סימן אזהרה"
ה CFO-מעורב בכל התהליכים בארגון .את רובם ( )60%הוא מוביל.
ל CFO-רקע מקצועי רב תחומי .ראיית החשבון היא הרקע המקצועי הרווח ,אחריה כלכלה ולבסוף
מימון.
ה CFOs-נוטים להתייעץ ולשתף בסוגיות מקצועיות את עמיתיהם CFOs ,אחרים ,רו"ח ועו"ד.
 73%מהעמיתים עימם מתייעצים ה ,CFOs-הינם חברי פורום
קהילת ה CFOs-היא קהילה מבוזרת בה ההתייעצויות מתקיימות בפריסה רחבה.
ההתייעצויות עם רו"ח מצביעות על הריכוזיות בתחום EY .מוביל ולאחריו .PWC
ההתייעצויות עם עו"ד מצביעות על קהילה מבוזרת .המשרדים המובילים הם גולדפרב זליגמן,
ולאחריו הרצוג פוקס נאמן ,גרוס חודק ופירון.
ה CFOs-הינם צרכנים כבדים של מידע וידע הנדרשים להם באופן שוטף לשם ביצוע מיטבי של
תפקידם.
את התקשורת צורכים ה CFOs-בראש ובראשונה באינטרנט .המוביל הוא גלובס.
אופיינה קריאה נרחבת של סקירות מקצועיות.
ה CFOs-מתריעים כי החברות אינן מוכנות מספיק לעתיד הטכנולוגי.
תהליכי סטנדרטיזציה ואוטומציה נתפסים כתחום קריטי להתפתחות החברות ,כלים הטכנולוגיים
התומכים בתהליכים אלו ,דורגו ברמת חשיבות גבוהה.
כל יתר מאפייני התפקיד ,ובראשם חשבות ודוחות – יורדים בהתמדה בהיקף הזמן המוקדש להם.
נמצא שינוי באיפיונו של המשאב האנושי באגף הכספים – עליה בדרישה לביג-דאטה ואנליזה.

תוכן העניינים:
מאפייני המשיבים לסקר
תואר התפקיד של הCFOs-
השתתפות בישיבות דירקטוריון
הובלת תהליכים בארגון
הרקע המקצועי של הCFOs-
רשת ההתייעצויות עם עמיתים
התייעצות עם רו"ח ועו"ד
מקורות הידע והמידע
מוכנות החברה לעתיד
השינוי בתפקיד ה CFO-לעתיד
השינוי הצפוי באגף הכספים
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בסקר מקיף ויסודי להגדרת תפקיד ה CFO-כיום ,וכיווני ההתפתחות לקראת השנים הבאות ,לקחו חלק 67
 CFOsהמהווים מדגם מייצג הכולל  CFOsבחברות גדולות ,בינוניות וקטנות ,מכלל ענפי המשק ,ובכלל זה:
שירותים ,תעשיה ,היי-טק ומסחר ,ומכל צורות הבעלות :פרטיות ,נסחרות ,גלובליות ואחרות.

מאפייני המשיבים לסקר
8%

37%

55%

היי-טק בצמיחה מהירה

חברות בינוניות (פורום)

חברות גדולות (מועצה)

* בכל מקום ,גם אם לא מוצג כך ,המספרים הינם באחוזים.

תפקיד ה CFO-היום – דו"ח מצב
רוב ה )67%( CFOs-מוגדרים כך בתואר התפקיד שלהם 13% ,מוגדרים כמשנים למנכ"ל ו ,CFOs-והיתר
בתארים אחרים.

תואר תפקיד

בהענקת התואר משנה
למנכ"ל ,לא מצאנו אבחנה
מבדלת לפי גודל החברה
ו/או הענף בו היא פועלת.

מנהל כספים
2%

VP Finance
7%
Director of
Finance
11%
משנה למנכ"ל ו
CFO
13%

CFO
67%
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השתתפות בישיבות הדירקטוריון
לא בכולם

משתתף בכל ישיבות הדירקטוריון
3%

רובם המוחלט של
בכל
משתתפים
הדירקטוריון (.)97%

97%

הCFOs-
ישיבות

עד כדי כך הדבר דרמטי ,שאחד ה CFOs-ציין שאם  CFOאינו מוזמן לכל ישיבות הדירקטוריון ,יש לראות בכך
סימן אזהרה.

הובלת תהליכים בארגון
אני וסמנכ"לים
רלוונטים
8%

ה CFO-מעורב בכל התהליכים
בארגון .ואת רובם ( )60%הוא גם
מוביל ,חלקם בשותפות עם
המנכ"ל ( ,)52%וחלקם עם
סמנכ"לים רלוונטיים ,ללא המנכ"ל (.)8%

המנכ"ל ואני
52%
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המנכ"ל וסמנכ"לים
רלוונטים
40%

41

59

רקע מקצועי רב תחומי

מבין אלו בעלי תחום יחיד,
אצל רובם הוא ראיית
חשבון ,במקום שני –
כלכלה ולבסוף מימון.

רקע מקצועי יחיד

משפטים כחלק
מהרקע
2%

רובם של ה CFOs-הינם
בעלי רקע מקצועי רב
תחומי ( ,)59%ומיעוטם
בעלי רקע בתחום יחיד
(.)41%

מערכות מידע
כחלק מהרקע
5%
מנע"ס כחלק
מהרקע
12%

רו"ח כחלק
מהרקע המקצועי
45%

מימון כחלק
מהרקע
16%

כלכלה כחלק
מהרקע
20%

מרכזיות הרקע המקצועי בחשבונאות נשמרת גם כשבודקים את רכיבי הרקע הרב תחומי.
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רשת ההתייעצויות של הCFOs-

ה CFOs-נוטים להתייעץ ולשתף בסוגיות מקצועיות את עמיתיהם CFOs ,אחרים ,את רו"ח שלהם ואת עורכי
הדין .ההתייעצויות מתקיימות הן ברמה הבינאישית והן ברמה הקבוצתית .נדמה ששתיים מהתרומות
המשמעותיות של הפורום בחייו המקצועיים של ה ,CFO-היא אספקת מסגרת לחשיפת  Case Studiesותחומי
ניסיון של ה CFOs-לשם התייעצויות ,וכן קיום
קשרי התייעצות עם עמיתים
חיבורים ו"שידוכים" מקצועיים אחד על אחד
להיוועצות בנושאים שונים אד הוק ועל פי בקשת
20%
החברים.
רובן המכריע של ההתייעצויות מתקיימות לעיתים
קרובות או מדי פעם .מיעוטן ( )20%מתקיים
בתדירות נמוכה יותר.

37%

 90%משמות העמיתים עימם מתייעצים הCFOs-
הוזכרו פעם אחת בלבד .הפריסה הרחבה מעידה
על קהילה מקצועית מבוזרת.

43%
לעיתים רחוקות

 73%מהעמיתים עימם מתייעצים עם הCFOs-
הינם חברי פורום  ,CFOבעוד רק  27%מהכרויות
מגיעות ממסגרות אחרות הכוללים לימודים משותפים ,מקומות עבודה וכו'.

מקור הקשרים ברשת ההתייעצות
ממסגרות
אחרות
12%

התייעצות עם
חברים בפורום
CFO
88%
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מדי פעם

לעיתים קרובות

בניגוד לקהילה המבוזרת המאפיינת את
ההתייעצות הקולגיאלית של הCFOs-
אחד עם השני ,ההתייעצויות עם רו"ח
מצביעות על ריכוזיות התחום EY .מוביל
עם  32%ולאחריו  PWCעם ,20%
 16% KPMGודלויט עם .14%

התייעצות עם רו " ח
EY
32%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
3%
5%

היתר מתחלקים בין מספר רב של
משרדי רו"ח .חשוב לציין כי השאלה לא
הייתה על זהותו של המשרד המבקר של
החברה או המשרד המעורב בפרוייקטי
ייעוץ ספציפיים עם החברה ,אלא עם מי
ה CFO-מתייעץ.

DELOITTE
14%

PWC
20%

KMPG
16%

התייעצויות עם עו"ד
3% 3%

3%
3%
3%
4%
פירון
5%

עו"ד/משרדים
אחרים במופע
יחיד
57%

ההתייעצויות עם עו"ד הינן בעלות אופי משולב.
קהילה מבוזרת עם מנהיגות צרה 57% .מעו"ד
שהוזכרו הינם בעלי מופע חד פעמי .אולם ,יחד
עם זאת ,כמה משרדים הוזכרו מספר גבוה יותר
של פעמים ,ובראשם גולדפרב זליגמן עם ,9%
הרצוג פוקס נאמן ,גרוס חודק ופירון ,עם 5%
כ"א.
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גרוס חודק
5%
הרצוג פוקס
נאמן
5%
גולדפרב
זליגמן
9%

מקורות המידע והידע של הCFOs-
ה CFOs-הינם צרכנים כבדים של מידע וידע ,הנדרשים להם באופן שוטף לשם ביצוע מיטבי של תפקידם.
מקורות המידע והידע הינם תקשורת כלכלית פתוחה ,מקורות ידע מקצועיים ,רשתות חברתיות ,קורסים
והשתלמויות.
תקשורת כלכלית ישראלית
בולטת העובדה שה-
 CFOsצורכים בראש
ובראשונה תקשורת
באינטרנט.

קוראים כל יום או בתדירות גבוהה

(באחוזים)

30.0

העיתון
הינו
גלובס
המועדף ,הן באינטרנט
והן במודפס ,ולאחר מכן,
באינטרנט
כלכליסט
והמרקר באינטרנט.

25.0
20.0
15.0
10.0

מקורות אחרים לידע,
אותם ציינו המשיבים,
0.0
כללו סקירות בנק ישראל
כלכליסט
גלובס –
כלכליסט  TheMarker - -גלובס  -מודפס TheMarker -
הגדולים,
והבנקים
באינטרנט
מודפס
באינטרנט
באינטרנט
מודפס
סקירות הבורסה לני"ע,
חתמים מובילים ושוק ההון ,משרדי רו"ח ועו"ד המובילים ,משרדי ייעוץ כלכליים ופיננסיים .בין המקורות הבינל'
צויינו ,Bloomberg, Reuters, FT, WSJ, NY times, Businessweek, Economist ,HBR :מקינזי.
5.0

 50%מה CFOs-פעילים ברמה
זו או אחרת בלינקדאין37% ,
מהם בפייסבוק ,רק 11%
מקשיבים לפודקסטים ורק 2%
לקחו קורס דיגיטלי ( )MOOCאי
פעם.

תקשורת ומקורות מידע חדשים
2%

11%

50%
37%

MOOC

פודקסטים

פייס

לינקדאין
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מוכנות החברה לעתיד הטכנולוגי?
החברות אינן מוכנות דיין לעתיד .אפילו הCFOs-
עצמם ,ואגף הכספים שבניהולם ,המוכנים יותר טוב
מהנהלת החברה והחברה בכללותה ,אינם מוכנים
דיים.

התהליך שיעבור אגף הכספים צפוי להיות כדלהלן:

חשיבות הפתרונות הטכנולוגיים לאגף הכספים
הפקת דוחות ממקור נתונים אחד עם ויזואליזציה
שנוחה למשתמש ()BI
מחסן נתונים דיגיטלי (דיגיטציה של ארכיון,
חוזים ,שכר ,חשבוניות) וחיפוש ושליפת נתונים
מהירה (בינה מלאכותית)
מקורות המידע בחברה "מדברים" זה עם זה
ולכל עובד יש גישה ישירה למאגר הנתונים
()Data Warehouse
העלאת דיוק תחזיות (מכירות ,הוצאות ,תזרים
מזומנים) ע"י למידת מכונה ( Machine
)Learning
חיסכון בזמן של אנשים בתהליכים בירוקרטיים
ע"י אוטומציה ( )BOT
75
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השינוי בתפקיד ה CFO-לקראת שנת 2030
אחוז מהמזמן המוקדש ע"י הCFO-
לנושאים הבאים
בעתיד
כלכלה ,תחזיות ,תקציב ובקרה

היום
18
17
17

אסטרטגיה ופיתוח עסקי

24

14
14

ניהול התייעלות וסטנדרטיזציה
חשבות ודו"חות

10

מימון וגזברות

9

ישיבות הנהלה

9
8

בדרג השני נמצא ניהול ,התייעלות
וסטנדרטיזציה וחשבות ודו"חות (14%
כ"א).
בדרג השלישי נמצא מימון וגזברות ()10%
וישיבות הנהלה (.)9%

14
13
13

אחר ,לא מזוהה

שירות לעובדים (שכ"ע ,פנסיה וכו')

כיום ,מקדישים ה CFOs-את עיקר זמנם
( )18%לכלכלה ,תחזיות ,תקציב ובקרה,
ובצמוד לכך 17% ,מזמנם ,מוקדש
לאסטרטגיה ופיתוח עסקי.

חלק לא מבוטל מזמנם של ה)13%( CFOs-
מוקדש לדברים אחרים ,בכללם מנו
המשיבים IR ,IT :ושוק ההון ,נושאי ציות,
משפטים ורגולציה ,ומיסוי.
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5
4

אולם ,תכולת תפקידו של ה ,CFO-עומדת
להשתנות באופן דרסטי.

השינוי בתכולת התפקיד של הCFO-

האסטרטגיה והפיתוח העסקי ,יתפסו
את המקום הראשון ,וה CFOs-יקדישו
לנושאים אלו  24%מזמנם.

שירות לעובדים (שכ"ע ,פנסיה וכו')
ישיבות הנהלה

מאפייני התפקיד האחרים ,ירדו
בהיקף הזמן המוקדש להם ע"י ה-
 .CFOsהבולט ביותר בירידה הם
תחומי החשבות והדו"חות.

מימון וגזברות
אחר ,לא מזוהה
חשבות ודו"חות
ניהול התייעלות וסטנדרטיזציה
אסטרטגיה ופיתוח עסקי
כלכלה ,תחזיות ,תקציב ובקרה
8

4

6

10

2

0

-2

-4

בהקשר זה ראוי להתבונן בנתונים שנאספו בסקר תפקיד ה CFO-שערך הפורום בשנת  ,2011ממנו עולה כי
בחשבונאות ודו"חות כבר ירד היקף הזמן המוקדש ע"י ה CFO-מ 23%-אז ל 14%-בלבד היום .זו ירידה
דרמטית המעידה על כך
תוצאות סקרים 2018 ,2011
שתהליך שינוי התפקיד -
בעיצומו .אם זאת ,יש
לציין כי כבר אז חזו ה-
 CFOsעליה דרמטית
בהיקף הזמן שיקדישו
לאסטרטגיה ופיתוח עסקי
– תהליך שלא קרה .ייכן
שההבדל נעוץ בזמינותן
של הטכנולוגיה שיוכלו
הCFOs-
את
לפנות
מהשוטף.

35
30
25
20
15
10
5
0

2030

2011

2018
פיתוח עסקי ואסטרטגיה

2006

חשבונאות ודיווח

ה CFOs-של שנת  ,2030יהיו בראש ובראשונה מובילים אסטרטגים המרוכזים בפיתוח עסקי החברה.
למעשה ,יעברו ה CFOs-באופן בולט לתפקיד ההתקפה במקום תפקידי ההגנה להם הם מכוונים כיום.
זהו שינוי דרמטי ביותר ,המחייב שינוי והיערכות מבעוד מועד .בהמשך סקר זה נמצאות התשובות – כיצד.

תכולת זמנו של ה CFO-בעתיד
כלכלה ,תחזיות,
תקציב ובקרה
17%

שירות לעובדים
(שכ"ע ,פנסיה
וכו')
4%

ישיבות הנהלה
9%
מימון וגזברות
9%
אחר ,לא מזוהה
13%

אסטרטגיה
ופיתוח עסקי
24%

ניהול התייעלות
וסטנדרטיזציה
14%

חשבות ודו"חות
10%

11

השינוי הצפוי באגף הכספים
גם אגף הכספים יעבור תהליך שינוי
דרמטי ,הכולל ירידה משמעותית
בזמן המוקדש לחשבות ודו"חות,
ועליה משמעותית בטיפול בנושאי
התייעלות וסטנדרטיזציה.

השינוי בתכולת אגף הכספים
6

4

0

2

-2

-4

-6

-10 -8
חשבות ודו"חות

כפי שעולה מהסקר ,זהו מבנה
השינוי.

שירות לעובדים (שכ"ע ,פנסיה וכו')
מימון וגזברות

בכדי לפנות את זמנו של הCFO-
לאסטרטגיה ופיתוח עסקי בטווח
הארוך ,יעבור אגף הכספים תהליך
משמעותי של התייעלות אוטומציה
וסטנדרטיזציה ,שיוריד משמעותית
את העבודה הכרוכה בחשבות
ודו"חות.

ישיבות הנהלה
אחר ,לא מזוהה
כלכלה ,תחזיות ,תקציב ובקרה
ניהול התייעלות וסטנדרטיזציה
אסטרטגיה ופיתוח עסקי

מטבע הדברים ,שינויים אלו יגרמו גם לשינוי באופי המשאב האנושי באגף הכספים .המיומנויות
החשבונאיות/דיווחיות ,קרי ראיית החשבון ,ירדו בחשיבותן במקצת ,וכך גם שאר המיומנויות המסורתיות של
אגף הכספים :מימון וכלכלה .החיפוש החדשני יהיה אחרי מומחי ביג דאטה ,אנליזה ,מערכות  ITוהתמחויות
אינטרדיסציפלינריות.
השינויים העתידיים במשאב האנושי באגף הכספים
ראיית חשבון
מימון
כלכלה
מנהל עסקים
אינטרדיסציפלינריות
IT
אנליזה/ביג דאטה
6.0

4.0

2.0

0.0

-2.0

-4.0

-6.0

בל נטעה ,חשיבותן של המיומנויות החשבונאיות/פיננסיות תהיה עדיין גבוהה באגף הכספים העתידי ,אולם הן
ירדו בחשיבותן ובתשומת הלב שתינתן להן ,אל מול המיומנויות החדשניות התואמות את מהפכת ה IT-והבינה
המלאכותית.
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