עו"ד רם כספי

שחר פלורנץ

שותף מנהל ,כספי ושות'

סמנכ"ל כספים שטראוס גרופ

משנת  1982משמש רם כספי כשותף מנהל
במשרד כספי ושות' שנוסד בשנת  .1927רם
כספי מתמחה בליטיגציה ,משפט מסחרי ודיני
חברות ,וזה שנים שרוב העסקאות הגדולות
במשק מטופלות על ידו .כספי משקיע רבות
מזמנו בעניינים משפטיים ציבוריים בנושאים
מרכזיים במדינת ישראל .כספי הינו בוגר
הפקולטה למשפטים באונ' העברית בירושלים ובעל תואר שני במשפטים.
רם כספי הינו יליד ישראל דור שביעי .מאז ייסודו ,בשנת  ,2002מכהן
רם כספי כחבר ועדת השופטים באות ראש הממשלה המוענק ע"י פורום
 CFOלשרים ופקידי ממשל בכירים על תרומתם למשק הישראלי.

שחר פלורנץ מכהן כסמנכ"ל הכספים של
קבוצת שטראוס משנת  .2008לפני כן כיהן
כמנכ"ל סטארהום ( ;)01-08סמנכ"ל כספים,
סטארהום ( ;)99-01סמנכ"ל כספים ,פרומדיקו
( ;)99סמנכ"ל כספים ,לננט ( ;)98חשב ,לננט
( ;)96-97רואה חשבון ,סומך חייקין (;)92-95
רואה חשבון ,שחק ושות' ( .)91לשחר פלורנץ
 BAמאוניברסיטת תל אביב בכלכלה וראיית חשבון  -מצטיין הדיקן
בכלכלה ,והוא רו"ח מוסמך .מכהן כחבר ועדת ההיגוי בפורום .CFO

ועדת השופט

דגנית פלטי

 CFOגרנית הכרמל השקעות
יו"ר ועדת דיווחים בפורום CFO

אותות הוקר

דגנית פלטי מכהנת כסמנכ"ל הכספים של
גרנית הכרמל השקעות החל מחודש יוני 2007
ודירקטורית בחברות בקבוצה .קודם לכן
שימשה פלטי במשך כ 4-שנים כסמנכ"ל כספים
של סונול ישראל .בין השנים  2000-2002כיהנה
דגנית פלטי כסמנכ"ל כספים של טרה אופ
בקבוצת ניסקו .קודם לכן שימשה פלטי מנהלת ביקורת בכירה במשרדי
רואי חשבון דב כהנא ואלמגור ושות' .לדגנית פלטי תואר מוסמך MBA
במנהל עסקים (בהצטיינות יתרה) מאוניברסיטת תל אביב ותואר BA
בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב .דגנית פלטי מכהנת כחברת
ועדת ההיגוי של הפורום.

יואב נחשון

 CFOהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים
יו"ר ועדת מס הכנסה בפורום CFO

יואב נחשון מכהן כסגן נשיא לפיננסים פיתוח
עסקי ואסטרטגיה בקבוצת החברה המרכזית
לייצור משקאות קלים .נחשון החל לעבוד
בחברה ב 1998-בתפקיד סמנכ"ל כספים .קודם
לכן כיהן כשותף במשרד רו"ח אלמגור .משמש
יו"ר הדירקטוריון של חברת נביעות טבע הגליל,
ודירקטור בחברות :מי גליל ,החברה המרכזית להפצת משקאות ,אגוד
יצרני חלב ומוצריו בישראל (בפירוק מרצון) ,מחלבת משק צוריאל ,יקב
תבור ,שידורי קשת .שימש יו"ר הדירקטוריון של ד"ש איפקס הולדינגס
בין השנים  .2008-2010יואב נחשון ,רו"ח ,בעל תואר ראשון בכלכלה
וחשבונאות אוניברסיטת ת"א ,תואר שני במנהל עסקים אוניברסיטת
הר הצופים ירושלים.

חן שרייבר

 CFOאפקון החזקות מקבוצת שמלצר

חן שרייבר מכהן כ CFO-קבוצת אפקון החזקות
ודירקטור בחברות הבנות שלה משנת  .2010עם
כניסתו ביצע שרייבר גיוס חוב של  100מליון₪
וכן מיזג לקבוצה שתי חברות .באחריותו גם
הניהול הפיננסי של הפעילות הבינלאומית של
הקבוצה .קודם לכן ,כיהן כ CFO-קבוצת אייס
אוטודיפו .בנובמבר  2007הוביל חן שרייבר את
גיוס ההון והחוב של החברה בבורסה בסך  200מיליון  .₪בשנת 1993
ביצע  IPOלאלבני בונדד מקבוצת החברה לישראל ושימש כ CFO-שלה
כארבע שנים .שרייבר הינו רו"ח ובוגר תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים
בבר אילן .משמש כדח"צ במנורה מבטחים גמל ,מכהן כחבר הוועד
המרכזי בלשכת רואי החשבון וכן חבר בוועדה למינוי רו"ח מבקרים
וקביעת שכרם בחברות הממשלתיות מטעם רשות החברות הממשלתיות.
חן שרייבר הינו זוכה אות הפורום ל CFO-מצטיין  ,2009ומכהן כחבר
בועדת ההיגוי בפורום.

זאב בוטויניק

CFO HP

זאב בוטויניק משמש כ CFO-של  HPבישראל
מחודש נובמבר שנת  .2010במשך  28שנות
הקריירה של זאב הוא שימש בתפקידי ניהול
בכירים במשק הישראלי בחברות משוק
ה Information Technology-כולל חברות
בינלאומיות וחברות ישראליות .לפני הצטרפותו
ל ,HP-היה במשך כ 4-שנים סמנכ"ל הכספים
ומזכיר של חברת טלדור שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל
אביב .לפני כן היה ה CFO-של י.ב.מ .גלובל סרוויס (זרוע שירותי המיחשוב
של י.ב.מ) במשך כ 3-שנים ,וכן עבד במשך כ 18-שנים בחברות קומפאק
ודיגיטל בתפקיד ה CFO-ובתפקידי ניהול אחרים .לזאב בוטויניק תואר
בוגר בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.
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אביעד אבני

יובל ינאי

 CFOאינטל ישראל
יו"ר תא חברות זרות רב-לאומיות בפורום CFO

 CFOגיוון אימג'ינג

יובל ינאי מכהן כ CFO-של חברת גיוון אימג'ינג
מאז ספטמבר  .2005מחודש אוקטובר  2000ועד
אוגוסט  2005כיהן כסגן נשיא בכיר וCFO-
בחברת כור תעשיות .מאפריל  1998כיהן ינאי
כסגן נשיא בכיר ו CFO-בחברת נייס מערכות.
בין השנים  1991-98כיהן כסגן נשיא וCFO-
באלסינט מערכות .במהלך השנים היה יובל
ינאי יו"ר מועצת המנהלים של  BVRמערכות ,וכן דירקטור בחברות
רבות ,בהן מכתשים-אגן ,טלרד ,שרתון מוריה ,קבוצת אלישרא ,תדיראן
תקשורת ו .Equity One-הינו בוגר ( )B.Scהחוג לחשבונאות וכלכלה באונ'
תל אביב .ינאי פעיל בפורום מנהלי הכספים מיום היווסדו ,ומכהן כחבר
ועדת ההיגוי של הפורום.

אביעד אבני מנהל ארגון כספים ואדמיניסטרציה
(כספים ,רכש ואגף משפטי) מאז  .1998הצטרף
לאינטל בשנת  1984ומילא תפקידים שונים
במחלקות חשבות ,כספים ורכש .כמו כן
שהה בארה"ב בשנים  1994-97שם ניהל את
פיתוח והטמעת מערכת הנה"ח עבור חברת
אינטל העולמית .אבני ,רו"ח ,בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
מהאוניברסיטה העברית ,ותואר מוסמך  LLMמאוניברסיטת בר אילן.
אבני הינו יו"ר תא חברות זרות רב-לאומיות בפורום למנהלי כספים
ראשיים.

נגה קינן

ופטים

יו"ר פורום CFO

קינן יזמה והקימה את הפורום ,בראשו היא
עומדת החל משנת  .1997קינן הינה חברת
דירקטוריון ויו"ר ועדת ביקורת בקו מנחה
שירותי מידע ותקשורת וחברת ועדת המינויים
וועדת המנהל של נציבות שירות המדינה.
היתה דירקטורית בפועלים אי.בי.איי ,.בשנים
 2000-2003כיהנה קינן כדירקטורית בבתי
הזיקוק ובאנליסט קופות גמל .בשנים  2001-2004שימשה כחברת הנהלת
האיגוד העולמי של ארגוני מנהלי הכספים ( )IAFEIויו"ר הועדה המייסדת
של ארגון החברות הזרות הנסחרות בארה"ב .קודם לכן ,שמשה קינן
כיועצת המחלקה לפיתוח עסקים של העיתון גלובס וכיועצת אסטרטגית
לחברות היי-טק ישראליות בפעילותן הבינלאומית .לקינן תואר ראשון
מטעם אונ' חיפה ותואר שני במנהל עסקים  MBAמטעם אונ' ת"א.

הוקרה לגורמי ממשל

מקבלי אות ההוקרה

לאיכות ומצויינות ביצירת סביבה עסקית תומכת צמיחה
2010

משה כחלון שר התקשורת
הבורסה לניירות ערך בראשותם של שאול ברונפלד יו"ר ואסתר לבנון מנכ"ל

2006

סטנלי פישר כנגיד בנק ישראל
משרד האוצר ורשות המיסים

2005

2009

רשות המיסים בראשותו של איתן רוב
ד"ר יוסי בכר בתפקידו כמנכ"ל משרד האוצר

שמעון פרס נשיא המדינה
בן ברננקי נגיד הבנק המרכזי האמריקאי
בנק ישראל בראשותו של פרופ' סטנלי פישר
רוני חזקיהו המפקח על הבנקים
שוקי אורן החשב הכללי במשרד האוצר

2004

ועדת הכלכלה בכנסת בראשותו של השר שלום שמחון
השב"כ בראשותו של אבי דיכטר
אות מיוחד :רה"מ בנימין נתניהו בתפקידו כשר האוצר

2008

צה"ל בפיקודו של רא"ל גבי אשכנזי
השופטת ורדה אלשייך

2003

עופר עיני בתפקידו כיו"ר הסתדרות העובדים החדשה
קובי הבר בתפקידו כממונה על התקציבים במשרד האוצר

2002

הרשות לניירות ערך בראשותו של משה טרי
משרד התחבורה בראשותו של אביגדור ליברמן

2007

עו"ד טלי ירון אלדר בתפקידה כנציבת מס הכנסה
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