פורום מנהלי כספים ראשיים (סי .אף .או - ).איגוד מקצועי
תקנון חברי הפורום
סימן א' :הגדרות ,מטרות וסמכויות.
.8

הגדרות:
"הפורום":
"החברים":
"דמי חבר":

במסגרת :פורום למנהלי כספים ראשיים (סי .אף .או) – איגוד מקצועי בע"מ
ח.פ513423087 .
חברי הפורום כאמור בסעיף  5לתקנון זה.
דמי השתתפות שנתיים החלים בגין הזמנה להשתתפות בפעילות הפורום וקבלת
חומרים במייל ו/או בכל דרך אחרת.

.6

התאגדות:
הפורום מאוגד כחברה פרטית שהיא איגוד מקצועי לפי הוראות פקודת מס הכנסה .בהתאם להוראות
האיגוד המקצועי הפורום איננו מחלק דיווידנד וכל רווחיו מיועדים להגדלת פעילותו.

.3

מטרות:
הפורום פועל להשגת המטרות המפורטות להלן:
 3.1לעשות ליצירתה של סביבה עסקית יעילה ,נורמטיבית ותומכת צמיחה במשק הישראלי.
 3.2לתרום לשיפור האיכות והמצוינות בתחום ניהול הכספים בחברות.
 3.3ליצור מקום מפגש להכרות ,התייעצות ,לטיפוח הידע ויצירת פתרונות משותפים.
 3.4לשמש במה לעוסקים מתחום הכספים לחשיפה אישית וארגונית.
 3.5להוות צוות מקצועי לתגובות על אירועים במשק בנושאים כלכליים ועסקיים.
 3.6וכל מטרה אחרת כפי שתוצג מדי פעם.

.4

סמכויות הפורום:
הפורום מוסמך ורשאי לעשות ,בכפוף לאמור בתקנון ,כל דבר נחוץ או מועיל לשם השגת מטרותיו וקידומן,
ובכלל זה:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

לקיים מפגשים ,ימי עיון קורסים וסמינרים בארץ ובחו"ל לשם קידום הידע המקצועי.
להציע ולחוות דעה על הצעות חוק ,חוקים ,חוזרים ,נהלים ותקנות.
לעשות כל פעולה לוביסטית ותקשורתית.
לרכוש ,ליזום ,להקים או לשתף פעולה עם גופים אחרים.
לעשות כל פעולה לשם השגת מטרותיו וקידומן.
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סימן ב' :חברות בפורום.
.5

חברי הפורום:
 .5.1הגדרות לחברות בפורום:
החברות בפורום הינה של אדם בתפקיד .החברות הינה אישית  -אדם ספציפי המכהן
בתפקיד ספציפי .לא קיימת בפורום חברות מתחלפת ,ולא תתאפשר השתתפותם של נציגים
שונים מחברה למעט באם הם חברים בפועל ,מזוהים בשמם ,שחברותם האישית נרשמה
מטעם אותה חברה.
 .5.2מאפייני החברים בפורום:
א .חברי מועצה – כחברי מועצת הפורום רשאים להמנות  CFOsבחברות בעלות מחזור
העולה על  200מליון דולר אמריקאי.
ב .חברי פורום – הקריטריון להצטרפות כחבר פורום:
 CFOs בחברות שמחזורן השנתי עולה על  40מליון דולר אמריקאי
 CFOs בחברות נסחרות
 סגנים ישירים של  ,CFOsובכלל זה חשבים ,גזברים ,מנהלי כספים,
כלכלנים וכו' ,בתנאי שה CFO-עצמו הינו חבר פורום.
ג .תא חברות בצמיחה מהירה –  CFOsשל חברות הי-טק המכהנים במשרה מלאה.
ד .חברים במעמד מיוחד -בכירים מקרב חברות המעניקות חסות לפורום ,יועצים ומומחים.
ה .חברים המתקבלים באישור מיוחד.

.6

דמי חבר:
.6.1
.6.2
.6.3

.7

דמי החבר נקבעים מפעם לפעם ומוסדרים על בסיס שנתי.
לא יוחזרו דמי החבר או חלקם – למי שפרש מחברותו במהלך השנה.
חבר אשר הופסקה כהונתו בתפקיד  CFOתשמר זכות החברות כלהלן:
א .במידה ודמי החבר שולמו על ידי החברה בה מכהן החבר ,תשמר החברות בפורום
לממלא מקומו כ CFO-בחברה .יחד עם זאת ,זכאי החבר העוזב לחצי שנה של חברות
חינם בפורום ,המשמשת לסיוע לחבר במציאת משרה חדשה .עם כניסתו לכהן במשרה
חדשה – יצטרף החבר מטעם אותה חברה.
ב .במידה ודמי החבר שולמו על ידי החבר ,תשמר זכותו לחברות בפורום בכפוף למינויו
כ CFO-בחברה חדשה.

הפסקת חברות:
חבר יחדל להיות חבר בפורום באחד מהמקרים הבאים:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

היה ולא שילם את דמי החבר במשך  6חודשים ,תופסק חברותו ויהיה עליו ו/או על החברה בה
כיהן באותה התקופה כ CFO-לשלם לאלתר את החוב.
היה והודיע בכתב על רצונו לחדול מלהיות חבר בפורום.
עם פטירתו.
עם הרשעתו במעשה פלילי שיש עמו קלון.
במידה ותופסק כהונת החבר כ CFO-בחברה לתקופה העולה על  6חודשים.
במידה ופעל בניגוד למטרות הפורום ,פגע בפעילות הפורום ועל פי החלטות מיוחדות.
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סימן ג' :מוסדות הפורום.
כל חבר יהא רשאי ומוזמן לקחת על עצמו תפקידים במוסדות הפורום ,לקדם פעילות של הפורום ,בנושאים
הרלוונטים ,ולעמוד בראשה ,ובתנאי שלא מתקיימת בפעילות דומה בפורום ו/או שהמיקום תפוס ע"י חבר אחר.
.8

מוסדות הפורום:
ועדת היגוי
ועדת ביקורת חיצונית
ועדות נושאיות
תאים וקבוצות

.9

ועדת היגוי:
לועדת ההיגוי הסמכות המקצועית בכל ענייני התוכן בפורום ,לרבות ,קביעת נושאי פעילות ,הרכב הועדות
והתאים ,אירועים וניירות עמדה .חברי ועדת ההיגוי ,כולם ביחד או חלקם או כל אחד מהם בנפרד מוזמנים
לייעץ ליו"ר הפורום בכל הקשור לתכני הפעילות של הפורום.
 .9.1מספר חברי ועדת ההיגוי לא יפחת מ 15 -ולא יעלה על .30
 .9.2חברי ועדת ההיגוי הינם  CFOהמכהנים במועצת הפורום .במקרים מיוחדים יוכל  CFOשאינו חבר
מועצה/פורום לכהן בועדת היגוי.
 .9.3ועדת ההיגוי תכונס לפי הצורך על ידי יו"ר הפורום ו/או בהתאם לבקשות חברי הועדה.
 .9.4הפסקת חברות בועדת ההיגוי:
א.
ב.
ג.

.80

במידה וחבר ועדת ההיגוי ו/או יו"ר הפורום הביע את רצונו בהפסקת כהונתו.
במידה וחבר ועדת ההיגוי חדל מלשמש כ CFO-בחברה למעלה מ 6-חודשים.
במידה וחבר ועדת ההיגוי לא השתתף בישיבות הועדה למעלה מ 3-פעמים ברציפות ,ובתנאי
שנשלח לו מכתב התראה בעניין וניתנה לו זכות להביע התייחסותו .על פי בקשת החבר רשאי
יו"ר הפורום לאפשר לחבר הזדמנות נוספת למרות האמור .במקרה כזה ,יישאר החבר בוועדה
למעט אם לא השתתף ב 3-ישיבות רצופות בשנית – שאז תופסק חברותו בוועדה.

פעילות הביקורת:
בפורום מתקיימת מדי שנה פעילות ביקורת הנעשית ע"י ארנסט אנד יאנג ישראל .נושאי הביקורת נקבעים
ע"י ועדת הביקורת החיצונית ,והיא זו אשר מקבלת את דוחות הביקורת השנתיים.
חברי ועדת הביקורת החיצונית:
ועדת הביקורת החיצונית ממונה ע"י יו"ר הפורום .חברי הועדה הנוכחיים:
רו"ח יצחק פורר ,יו"ר
עו"ד טלי ירון אלדר
תפקיד הועדה :במקביל לעבודתה של ועדת ההיגוי ,האחראית על התכנים והנושאים בהם מטפל הפורום,
פועלת ועדת הביקורת החיצונית ,שמטרתה :ייעוץ ליו"ר הפורום בכל הנוגע לציות ( )Complianceלהוראות
כל דין כמו גם שמירת הסולבנטיות של הפורום.
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לוועדה הסמכות לבחון את התנהלותו של הפורום ,לעמוד על ליקויים ,להתריע ולהמליץ על דרכים לתיקון
ולשיפור .הוועדה רשאית לעיין בכל מסמך ,מידע ונתון המצויים בפורום ,לקבל נתונים והסברים מיו"ר
הפורום ומרואה החשבון המבקר.
במידה ותמצא הועדה נושאים ו/או ליקויים הדורשים תיקון ,תפנה הועדה ליו"ר הפורום בדרישה לתקנם.
במידה ולא יתוקנו אלה ,לשביעות רצונה של הועדה ,בתוך תקופה של ששה חודשים ,תודיע הועדה על
נושאים אלו לועדת ההיגוי של הפורום .במידה ותמצא הועדה נושאים המחייבים את התערבותה המיידית
של ועדת ההיגוי ,רשאית היא לפנות ליו"ר הפורום בדרישה לזימונה המיידי של הועדה ,להצגת הנושא
בפניה.
.88

ועדות:
ועדות הפורום הינן קבוצות חברים הפועלים לקידומו של נושא ספציפי.
 11.1ועדות נושאיות ותת ועדות נושאיות לנושאים ספציפיים שוטפים יוקמו בנושאים השונים ,בהתאם
לבקשות חברי הפורום ו/או חברי ועדת ההיגוי ,ובכלל זה:
ועדת מיסים
א.
ועדת דיווחים והקשר עם הרשות לני"ע
ב.
ועדת קשרי משקיעים ()IR
ג.
ועדת מימון
ד.
ועדת ניהול סיכונים
ה.
ועדת  ITורשתות חברתיות
ו.
הועדה לעידוד השקעות הון
ז.
 11.2יושבי הראש של הועדות הם  CFOsחברי פורום רלוונטיים לנושא .עדיפות תהיה ליוזמי
הועדה .יו"ר הועדה רשאי למנות מנהל לועדה .כמנהל ועדה יוכל להתמנות סגן ישיר לCFO-
(חשב ,גזבר או אחר) ,הן מהחברה בה מכהן ה CFO-ו/או מחברה אחרת.
 11.3לישיבות ועדות הפורום מוזמנים חברי פורום בלבד .חבר פורום לא יורשה לשלוח מ"מ שאינו חבר
בפורום .עם זאת ,רשאי החבר לבקש השתתפותו של מ"מ באופן חד פעמי ומסיבות חריגות.
 11.4תקופת כהונתו של יו"ר הוועדה תמשך כל עוד לא מונה יו"ר חדש.
 11.5כחברי הועדות הנושאיות מכהנים  CFOהמכהנים בחברות שונות במשק הישראלי,
שהביעו את רצונם בכך.
 11.6יועצים מקצועיים רלוונטיים לנושאי טיפול הועדות ,ממונים מקרב השותפים האסטרטגיים ו/או נותני
החסויות לפורום ובכלל זה רו"ח ,עו"ד ,כלכלנים ומומחים אחרים.
 11.7הפסקת חברות בועדות יכול שתקרה באחת מהשניים:
חבר הועדה אינו חבר פורום למעלה מ 6-חודשים.
א.
חבר הועדה הודיע על אי רצונו להמשיך להיות חבר בה.
ב.

.86

תאים וקבוצות:
12.1

תאים וקבוצות בפורום מוקמות בהתאם לפרופיל אובייקטיבי של החברות בהן מכהנים הCFOs-
ובהתאם לבקשות חברי ועדת ההיגוי ו/או חברים בפורום ,ובכלל זה:
מועצת הפורום
א.
תא חברות צמיחה מהירה
ב.
תא חברות נסחרות בחו"ל
ג.
תא חברות זרות
ד.
תא ארגונים ציבוריים
ה.
תא מנהלי תקצוב ובקרה
ו.
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12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

יושבי הראש של התאים והקבוצות הם  CFOsחברי פורום רלוונטיים לנושא .עדיפות תהיה
ליוזמי התא ו/או הקבוצה .יו"ר הועדה רשאי למנות מנהל לועדה .כמנהל ועדה יוכל להתמנות סגן
ישיר ל( CFO-חשב ,גזבר או אחר) ,הן מהחברה בה מכהן ה CFO-ו/או מחברה אחרת.
לישיבות התאים והקבוצות של הפורום מוזמנים חברי פורום בלבד .חבר פורום לא יורשה לשלוח
מ"מ שאינו חבר בפורום .עם זאת ,רשאי החבר לבקש השתתפותו של מ"מ באופן חד פעמי
ומסיבות חריגות.
תקופת כהונתו של יו"ר תא או קבוצה תמשך כל עוד לא מונה יו"ר חדש.
כחברי התאים/הקבוצות מכהנים  CFOהמכהנים בחברות העונות על הקריטריונים של אותו
תא/קבוצה.
יועצים מקצועיים רלוונטיים לנושאי טיפול התאים/הקבוצות ,ממונים מקרב השותפים האסטרטגיים
ו/או נותני החסויות לפורום ובכלל זה רו"ח ,עו"ד ,כלכלנים ומומחים אחרים.
הפסקת חברות בתאים ובקבוצות יכול שתקרה באחת מהשניים:
חבר הקבוצה ו/או התא אינו חבר פורום למעלה מ 6-חודשים.
א.
חבר הקבוצה ו/או התא אינו עונה עוד על קריטריון הקמתה.
ב.
סימן ד' :שונות.

.83

עמדות הפורום:
 13.1עמדות הפורום בנושאים השונים נקבעות באחת מאלה:
סקר רחב בין חברי הפורום
א.
סקר ספציפי בין החברים בועדה ו/או בקבוצה/תא מסויימים
ב.
טיוטא שהוכנה ע"י יועצים של הועדה
ג.
 13.2בכל מקרה נשלחת עמדת הפורום ,לפני פרסומה לחו"ד וקבלת הערות מהחברים הרלוונטים
לנושא.

.84

שונות:
.14.1
.14.2
.14.3

הפורום לא יעביר את מכלול מאגר המידע שלו בנוגע לחבריו ופרטי הקשר שלהם לשום גורם
חיצוני.
דין התקנון כדין חוזה בין החברים לבין עצמם ובין החברים לבין כל גוף חיצוני.
כל אחד מחברי הפורום רשאי להוסיף ליד שמו על נייר המכתבים ו/או כרטיס הביקור ו/או קורות
חייו את השתייכותו לפורום בהתאם לסימן הרשום של הפורום ,ואף להוסיף את לוגו הפורום
לרישום זה.
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