 13בדצמבר 1111
הצגת המלגה:

ערב טוב,
ברצוני לברך את משפחת שטיינברג שנוכחת עמנו במעמד זה .ולהודות לכל הקהל שבחר להשתתף באירוע
זה ,לחלוק כבוד לאורן ולסייע בהנצחתו.
אורן שטיינברג מונה לתפקיד  CFOשל חברת טכנומטיקס בגיל  31ומילא את תפקידו במשך  4שנים .על אף
גילו הצעיר ,אורן היה מנהיג בעל חזון והשפעה והיווה ציר מרכזי בהנעת מהלכים רבי משמעות בחברה בה
עבד.
בחודש מאי  1112נפטר אורן בשנתו בגיל  33והותיר אחריו את אישתו שרית ,את בנותיו הקטנות דניאלה
ועמליה ואת הוריו ואחיו.
קבוצת חברים ועמיתים העמידו את המשאבים הכספיים לטובת קרן ההנצחה לאורן ,ופורום  CFOבו היה אורן
חבר ,לקח על עצמו את ניהול המשימה החשובה של חלוקת המלגה להנצחתו.
לא הכרתי את אורן אישית אבל שמעתי עליו תשבחות רבות מאנשים שהכירו אותו היטב .עצם הקמת קרן
המלגה ע"י חבריו ועמיתיו של אורן מעידה עד כמה בלט והותיר את חותמו ,הן בצד המקצועי והן באישיותו.
המלגה לזכרו של אורן נועדה לסייע למנהלי כספים צעירים ללכת בדרך המצוינות והחתירה להישגים שהתווה.
המלגה מוקדשת למימון לימודים בקורס ניהולי באחת האוניברסיטאות המובילות בעולם על-פי בחירת הזוכה
במלגה ,ובכפוף לאישור חבר השופטים .לאחר החזרה מהקורס מציג הזוכה את שלמד בפני חברי הפורום.
בכנס זה שמענו את שחר רחים ,הזוכה במלגה של השנה שעברה.
המשקיפים מטעם הקרן ,ירון לוטן וגיל בנימיני השקיעו זמן ומחשבה רבים הן בגיבוש הקונספט להנצחת
מפעלו של אורן שטיינברג והן בישיבות השופטים ובתהליך בחירת הזוכה הראוי ביותר בכל שנה.
אני רוצה להודות להם על היוזמה ועל השמירה על דרכו הייחודית של אורן .
אני מנצלת הזדמנות זו להודות לעמיתי לחבר השופטים שהקדישו מזמנם ומניסיונם לבחירת המועמד
המתאים ביותר לשנה זו.
חלוקת המלגה:
 9מועמדים התמודדו על קבלת המלגה .חבר השופטים קיים תהליך מיון ,פגישות וראיונות ,ובסופו נבחר
המועמד שעונה לדעתנו בצורה הטובה ביותר על הקריטריונים לקבלת המלגה .הקריטריונים נבחרו כך
שישקפו בצורה נאמנה ככל האפשר את דרכו ואת אישיותו של אורן ,והם כוללים מצוינות ,מנהיגות ,מוטיבציה
גבוהה וחתירה מתמדת להישגים.
אני שמחה להזמין אל הבמה לקבלת הפרס את גיא אלדר CFO ,דניה סיבוס.
גיא הוא רו"ח ,בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית .הוא משמש מזה כשנתיים כ-
 CFOשל דניה סיבוס ,שהיא חברה ציבורית הנסחרת בת"א ,וכדירקטור בחברות הבנות .במסגרת תפקידו
הוא אחראי על כל תחומי הכספים והבקרה ,על הממשק עם המערכת הבנקאית ועם שוק ההון .בנוסף ,גיא
מעורב ומוביל מהלכים אסטרטגיים ,כולל תהליך הכנת תכנית אסטרטגית לחברה שהובילה להתרחבות
לתחומי פעילות חדשים ,ולשינוי המודל העסקי של החברה.
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המהלכים הרבים שהוביל ,תרומתו להתוויית דרכה העתידית של החברה ,המקצוענות והמצוינות שהפגין,
והערך הרב שהוא מוסיף לחברה – הם שהרשימו אותנו ,חבר השופטים ,והביאו לבחירתו לקבלת המלגה
השנה.
גיא – אנו בטוחים שתנצל את המלגה להשבחת יכולותיך ומאחלים לך קידום הקריירה בתחום הכספים .נפגוש
אותך באירוע בשנה הבאה ונשמע מפיך על התועלות שהפקת מהמלגה.
בהצלחה.
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