




26Dammed if you do/don’t
�מט"ח, �מחלקת �מנהלת �טרקיאלטאוב, ליאונור

.IBIבית�השקעות�
תהליך�הגלובליזציה�בשוקי�ההון�הביא�למצב�שבו
יותר�ויותר�חברות�במשק�העולמי�עומדות�בפני�החלטות
הנוגעות�לחשיפתן�לשוק�המט"ח,�הריביות�והסחורות.
השווקים�הפיננסים�חווים�תנודתיות�גבוהה�כבר�למעלה

משנה�ועדיין�השקט�רחוק��מאיתנו.

�בצל25 �ורכישות ם י ג ו ז י מ � ל ע
המשבר�הפיננסי

עדי�אלקלעי,�אנליסט�ראשי,�ומאיר�מתנה,�מנהל�החטיבה
.IBIלבנקאות�להשקעות,�בית�השקעות�

העולם�העסקי�ספג�מכה�קשה�בקיץ�האחרון,�בעיקר
בארה"ב,�כפועל�יוצא�של�משבר�האשראי�שטרף�(כמעט)
�בנקים �בקרב �חורבות �עיי �והשאיר �הקלפים �כל את
להשקעות�וספקי�אשראי�אחרים�שמחקו�חובות�אבודים
בסכום�מצטבר�בלתי�נתפש�של�מעל�חצי�טריליון�דולר

עד�כה,�והיד�עוד�נטויה.

�של24 �קטן" "עולם
�יועצים דירקטורים,

ורו"ח
דר'�אייל�סולגניק,��CFOאי.די.בי.
,Backdating–עיון�בתופעת�ה
כמו�גם�בתופעות�אחרות,�שליליות
�ככל �קיים, �מצביע�כי וחיוביות,
�בעולם �בסיסי �מנגנון הנראה,
העסקים�–�מנגנון�מהסוג�של�"כך
עושים�כולם"�–�המעודד�"נפיצותן"
�חשבונאיות, �פרקטיקות של
�"הנודדות" משפטיות�ועסקיות,
�אחיזה �וקונות �לחברה מחברה

בו�זמנית�בכל�המשק.

מרכז�פיננסי�בינלאומי�–�מה�בין23
מציאות�לחלום

�טפחות. �מזרחי �מנכ"ל �יונס, אלי
�הדרך�להצלחתה�הנמשכת�של�הכלכלה
הישראלית�היא�בהיאחזות�בקטר�הצמיחה
�יכול�המשק�להיבנות�– העיקרי�ממנו
כלומר�השתלבות,�וביתר�שאת,�במהלך

הגלובליזציה.

תכנית�הכנס6

�והמנחים8 המרצים
בכנס

�הופעתם: �סדר הדוברים�לפי
ם ו ק ל ס � C F O � , ז ר � טל � μ

CFO� �פורום �יו"ר �קינן, �נגה μ

�מנכ"ל�דינמיקס �μמלי�אלקובי,

�μגונן�ביבר,��CFOכלל�תעשיות

�דר, ��μורד IDBומנהל�כספים�
�אופק �פסגות �ראשית, כלכלנית
R o b e r t  P a r k e r , � μ
Vi c e  C h a i r m a n ,  A s s e t
Management, Credit Suisse,
�אביעד μ�Asset Management
אבני,��CFOאינטל��μאדם�רויטר,
מנכ"ל�חיסונים�פיננסים��μרו"ח
�קבוצת �מנהל �שותף �לוי, אלון
הייעוץ��μ�E&Yאבי�הוכמן,�מנכ"ל
חברת�דואר�ישראל��μרון�אילון,
מנכ"ל��μ�yesראש�הממשלה�ושר
האוצר�לשעבר,�ח"כ�בנימין�נתניהו
�המטה �מנהל �גונן, �אריק μ

המקצועי�מבטח�סימון��μרונן�טוב,
מנכ"ל�מקפת�החדשה��μטלי�הובר,��CFOחברת�דואר
ישראל��μרונית�בן�בסט,�סמנכ"ל�משאבי�אנוש�סלקום
CFOעפר�לביא,�מנכ"ל�מרכז�ההשתלמויות�פורום��μ

CFO�,ברק�נרדי�μאייס�אוטודיפו��CFO�,חן�שרייבר�μ
מיקרוסופט��μאלון�גרנות,�CFO פרוטרום��μרו"ח�אודי
סביצקי,�שותף�בכיר�BDO,�זיו�האפט��μאלון�גלזר,�לידר
שוקי�הון��μאמיר�ארגמן,�אופנהיימר��μלימור�גרובר,
פסגות�בית�השקעות��μיובל�זעירא,��IBIבית�השקעות
�μמנשה�שגיב,��CFOתעשיה�אוירית��μמוטי�וייס,�שותף
מנהל�בקרן�פלנוס�מזנין��μגד�בארי,�מ"מ�מנכ"ל�וסמנכ"ל
תחום�דירוג�חברות��μ� S&P Maalotאיל�סגל,�מנכ"ל
yes CFO� �מוריה, �כתי μ� �השקעות �בית תכלית
�μמשה�חורב,�מנכ"ל�אורקל��μאלי�הורביץ�ודוד�ברודט
�μרגינה�אונגר,��CFOשרם�פודים�גרופ��μפרופ'�אמיר
ברנע,�המרכז�הבינתחומי��μאהוד�לוריא,��CFOפז�חברת
נפט��μרוני�אלרואי,��CFOכלל�פיננסים��μדני�לוסטיגר,
�CFOשיכון�ובינוי��μאילן�קליגר,��CFOאלון�חברת�הדלק
�μד"ר�אייל�סולגניק,��CFOאי.די.בי.��μעו"ד�רם�כספי
�ישראל �בנק �לנגיד �משנה �אקשטיין, �צבי �פרופ' μ

�μאלי�יונס,�מנכ"ל�מזרחי�טפחות.

3

תוכן�העניינים

5CFOדברי�יו"ר�פורום�
נגה�קינן

�משפיעה�על האתיקה�הלקויה�של�מדינת�ישראל,
המשקיעים�הזרים�הפוטנציאליים,�על�בעלי�המניות�הזרים
של�חברות�ישראליות�ועל�לקוחות�המוצרים�המשווקים
על�ידי�חברות�ישראליות.�החשדות�כנגד�ראש�הממשלה
הנוכחי�ושר�האוצר�לשעבר�מעלים�צל�של�חשש�כנגד
אמינותן�של�החברות�ומנהליהן.�והפתרון�–�עלינו�לקחת

אחריות�ברמת�המדינה.

מקל�הקסמים�של�עולם�ההשקעות22
.IBIיובל�זעירא,�מנהל�מחלקת�המחקר�בית�השקעות�
בעולם�ההשקעות�הגלובלי�ובמצב�בו�חברות�ישראליות
חשופות�בצורה�מהותית�לשווקים�בחו"ל�מתמקדים
אנליסטים�רבים�יותר�ויותר�בניתוח�גלובלי�של�ענפים
והחברות�הפועלות�בהם.�זאת,�בניגוד�לעבר�הלא�רחוק
בו�ההתמחות�הייתה�במדינה�ובחברות�הפעילות�בה.





ברוכים�הבאים,

כעת�חיה,�לפני�שנה,�התקיים�הכנס�השנתי�של�הפורום�במלון�דן�אילת.�כעת�חיה,�לפני�שנה,�הפכו�כל�המסכים�בעולם�–�אדומים.�כעת�חיה

לפני�שנה,�אכלו�הדובים�את�השוורים.

יום�לפני�הכנס�של�השנה�שעברה,�הגישה�ליהמן�ברדרס�בקשה�לפשיטת�הרגל�הגדולה�בהיסטוריה,�לאחר�שנקלעה�לחובות�של�כ–�613מיליארד

דולרים.�תוך�שמונה�חודשים�התמוטטה�מניית�החברה�ב–99.9%.�בתוך�חדרי�ההרצאות�ניסו�המרצים�להתאים�את�דבריהם�למציאות�הנפיצה

שבחוץ.�"אכול�ושתו�כי�מחר�מי�יודע�מה�יהיה"�אמרו�ה–CFOs.�הייתה�זו�יריית�הפתיחה�למשבר�הכלכלי�הגלובלי�הגדול�ביותר�מאז�1928.

כעת�חיה,�לפני�שנה,�בכנס�הפורום�של�שנה�שעברה,�שמנו�מסך�טלויזיה�ליד�הבריכה�לראות�מי�זכה�בבחירות�מפלגת�השלטון�–�קדימה.�ראש

הממשלה,�אהוד�אולמרט,�לא�בירך�את�הזוכה�הגדולה�ַײ�ציפי�ליבני.�בנימין�נתניהו�התכונן�לבחירות.

כעת�חיה�לפני�שנה.

�המנהרה. �בקצה �נראה �כבר �מהמשבר V,U או W האור �היציאה �לפני �נמצאים �אנו �הממשלה, �התחלפה בינתיים,

אנו�תקוה�כי�כנס�זה�יעבור�בשקט�כלכלי,�מדיני�ובטחוני.

ובכל�זאת,�משהו�קורה.�מהלכים�קטנים,�כמעט�לא�מורגשים,�שלטעמי�יש�בהם�מן�המהפכה.�בנימין�נתניהו,�ראש�הממשלה,�מינה�את�אורי

יוגב�(שידבר�כאן�בכנס�מחר)�כיו"ר�הועדה�המייעצת�למועצה�הלאומית�לכלכלה�הפועלת

במשרד�ראש�הממשלה.�פרופ'�עומר�מואב�עומד�בראש�פורום�מייעץ�לשר�האוצר.�ועדת

שיווק�הכוללת�נציגים�מהסקטור�הפרטי�מייעצת�לשר�התיירות.�חברי�המועצה�הלאומית

למחקר�ופיתוח�מאיימים�בהתפטרות�קולקטיבים�אם�לא�תתקבל�תביעתם�לשינוי�מעמד

המועצה.

מהלכים�קטנים,�כמעט�לא�מורגשים,�שיוצרים�מציאות�חדשה,�בה�הסקטור�הפרטי

והסקטור�הציבורי�חוברים�יחדיו�לפעולה.�ל"אופנה"�של�יצירת�גופים�בין�סקטוריאליים

משותפים�יש�היגיון�ממשלי�ברור.

ראשית,�זוהי�כנראה�הדרך�היחידה�להגיע�ליציבות�שלטונית.�במדינה�בה�תחלופות�קובעי

המדיניות�גבוהה�כל�כך,�יציבות�שלטונית�חייבת�להיות�מושגת�בדרכים�אלטרנטיביות.�יצירת�גופים�משותפים�של�הסקטור�הפרטי�והציבורי,

יכולים�להביא�ליציבות�מדיניות�שנקבעה�בתקופת�ממשל�אחת�ולהשריש�אותה�בתקופת�הממשל�שלאחריה.�גופים�אלו�מהווים�זכרון�ציבורי

לפרויקטים�ממשליים�שזמנם�ארוך�משנה�ושמונה�חודשים�–�הזמן�הממוצע�לכהונתו�של�שר.

שנית,�הסקטור�הפרטי�מביא�ראיה�עסקית,�שיווקית,�עניינית�החסרה�כל�כך�במסדרונות�השלטון,�קובעי�המדיניות�והרגולטורים.�הסקטור

העסקי�רואה�את�השלכות�המדיניות�הכלכלית�כפי�שהם�באים�לידי�ביטוי�בשטח.

תפקיד�שלישי�של�גופי�הממשל�המשותפים�היא�הענקת�לגיטימציה�ציבורית�למהלכים�שלטוניים.

אולם,�בכדי�שמועצה�כזאת�תצליח�למלא�את�תפקידיה�אלו,�היא�צריכה�להיבנות�נכון.�צריכים�במועצה�להיות�נציגי�הסקטור�העסקי�שאין

להם�אינטרס�אישי�בנושא�האמור,�או,�באם�אין�הדבר�אפשרי,�יש�לאזן�את�האינטרסים�שלהם�מול�נציגים�אחרים.�בנוסף,�ואולי�אף�חשוב�מכך,

צריכים�הנציגים�למועצה�להיות�בעלי�שיעור�קומה�ציבורית�הגבוה�ביותר�באותו�תחום,�כך�שהחלטתם�על�קו�מדיניות�מסויים�יחזיק�מים�גם

בהתחלף�השלטון.�חשוב�כי�למועצה�יהיו�נהלי�מינוי�שיחזקו�את�מעמדה�המייצב.�כך�למשל,�החלטה�על�החלפת�לא�יותר�מחמישית�מנציגי�הציבור

בכל�שנה,�תשמור�על�המועצה�בתחלופות�ממשלות�ושרים.

�מהשרים. �אחד �לכל �ייעוץ �כגופי �אלו �גופים �של �ולהקמתם �המשותפים �הממשל �גופי �של �עבודתם �נהלי �לחקיקת �קוראים אנו

אולי�בכך�נצליח�להאט�במשהו�את�הסחרחורת�השלטונית�המקשה�על�השגת�תוצאות�בכל�תחומי�הממשל�ובכללם:�בתחומי�כלכלה�ומשק.

נגה�קינן

 CFOיו"ר�פורום
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≤∞∞π†¯·ÓËÙÒ·†∏†¨È˘ÈÏ˘†ÌÂÈ
∞π∫∞∞≠π∫≥∞‡¢˙†¨¢‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰¢†˙·Î¯†˙Á˙·†ÌÈ˘‚Ù†≠†˙ÂÒÎ˙‰

∞π∫≥∞˙ÂÈÂÎÓ†˙¯ÈÈ˘Â†ÒÂ·ÂËÂ‡†˙‡ÈˆÈ

‰¯ÈÈ¯˜·†CFOs††Ï˘†‰ÁÏˆ‰‰†Ï‡ÈˆËÂÙ†ÛÂÈÓ†∫ÒÂ·ÂËÂ‡·†‡„Ò
Relationsheep©†˙¯·Á†ÔÓ‡ÓÂ†‰ÁÓ†¨Û˙Â˘†¨ÂÏ˘†È‚Á†∫‰ÁÓ

±∞∫±μ≠±∞∫¥μ¢Ï‚Ó¢†∂†˘È·Î†ÏÚ†‰Â¯Á‡‰†˜Ï„‰†˙Á˙·†‰Ù˜†˙˜ÒÙ‰
‰È‚¯‡†ÔÂÏ‡†¯Â„†CFO†Ô‰Î†·‡Ê†ÁÂ¯È‡·

±≤∫∞∞≠±¥∫∞∞ÔÙ˙†‰È˘Ú˙‰†Ô‚†¨ÌÈ„¯Â†¯ÙÎ†¨¯˜˘È·†ÌÈ¯‰ˆ†˙ÁÂ¯‡Â†¯ÂÈÒ†¨‰ÈˆËÊ¯Ù
¯˜˘È†¨‚¯·„ÏÂ‚†‰˘Ó†¯¢„

±¥∫≥∞≠±μ∫≥∞‰¯˜‰†˘‡¯†‡¢˘Ó†¨˙ÈÙˆ˙†˙„Â˜·†¨˙ÈÂÁË·†‰¯È˜Ò
ËÂ˜ÊÈÈ‡†È„‚†ÔÂÙˆ‰†„Â˜ÈÙ†ÛÂÏ‡†ÁÂ¯È‡·

±μ∫≥∞≠±∑∫∞∞®ÔÂÙˆ‰†„Â˜ÈÙ©†‰Î¯„‰Â†ÔÂÙˆ‰†ÏÂ·‚†Â˜†ÏÚ†¨ÌÂÏ·†¯ÙÎÏ†‰ÚÈÒ

±∑∫∞∞ÌÂÏ·†¯ÙÎ†¨Ï¯ÂËÒÙ†ÔÂÏÓ·†ÌÈ¯„Á†˙Ï·˜

±π∫≥∞ÔÂÏÓ‰†È·ÂÏ·†ÌÈÙ†˙Ï·˜†ÏÈÈË˜Â˜

≤∞∫∞∞¢‰‡·ÒÓ‰¢†·¯Ú†˙ÁÂ¯‡
˙È„Â‰È‰†˙ÂÎÂÒ‰†CFO†¯Ù¯„ÈÂ†ÔÂ¯È†∫‰ÁÓ

CFO†ÌÂ¯ÂÙ†¯¢ÂÈ†¨ÔÈ˜†‰‚†∫‰ÁÈ˙Ù†È¯·„

ÈÂÈ˘†Ì˘Ï†˙¯Á‡†˙ˆ˜†·Â˘ÁÏ
ÌÈÏ‰ÓÏ†È˜ÒÚ†ÔÂÓÈ‡†˙Â‡„Ò†¨˜‡ÈÈÏÓ†‰È¯‡

˙È˙ÂÓ‡†˙ÈÎ˙
ÏÂ„‚‰†˘ÈË‰†·‰Ï†‰˘Ó

≤∞∞π†¯·ÓËÙÒ·†π†¨ÈÚÈ·¯†ÌÂÈ
∞∑∫∞∞≠∞∏∫∞∞Ô„¯È‰†˙Â„‚†ÏÚ†˙Î¯„ÂÓ†¯˜Â·†˙„ÚˆÂ†ÌÂ˜†ÈÓÈÎ˘ÓÏ†˙Â‡È¯·†¨¯˘ÂÎ†Ï˘†¯˜Â·

∞∏∫∞∞≠∞π∫∞∞¯˜Â·†˙ÁÂ¯‡

¯·˘Ó·†ÌÈÏ‡È¯‰Â†ÌÈÒÈÙ‰†ÌÈ˜ÂÂ˘‰†ÏÚ†Ë·Ó†≠†®ø©†È¯Á‡˘†ÌÂÈ‰†∫¯˜Â·†˙‡ÈÏÓ
IDB†ÌÈÙÒÎ†Ï‰ÓÂ†˙ÂÈ˘Ú˙†ÏÏÎ†CFO†¯·È·†ÔÂ‚†∫‰ÁÓ

∞π∫∞∞≠±∞∫∞∞ÌÈÁÓÂÓ†Ï‡Ù†≠†≤∞±∞†˙ÂÈÊÁ˙
†Robert Parker, Vice Chairman, Asset Management, Credit Suisse Asset Management

˙Â‚ÒÙ†¨˙È˘‡¯†˙ÈÏÎÏÎ†¨¯„†„¯Â

±∞∫∞∞≠±∞∫¥μÌÈËÒÈÏ‡†Ï‡Ù
ÔÂ‰†È˜Â˘†¯„ÈÏ†¨¯˜ÁÓ†˙˜ÏÁÓ†Ï¢ÎÓÒ†¨¯ÊÏ‚†ÔÂÏ‡

¯ÓÈÈ‰ÙÂ‡†¨Â¯˜Ó†ËÒÈÏ‡†¨ÔÓ‚¯‡†¯ÈÓ‡
ÒÙÓÂ˜†˙Â‚ÒÙ†Ï¢ÎÓ†¨¯Âˆ†ÔÂ¯Â„

ÌÈÒÈÙ†ÏÏÎ†¨¯˜ÁÓ†ÌÂÁ˙†˘‡¯†¨·‡Ê†Ô·†Ï·ÂÈ

±∞∫¥μ≠±±∫±μ‰Ù˜†˙˜ÒÙ‰

ÌÈÈ¯‰ˆ†˙‡ÈÏÓ
˜ÈËÒÏÙ†¯˙Î†CFO†ÔÓ„ÏÙ†·„†∫‰ÁÓ

±±∫±μ≠±±∫¥μ˜¯Ù‰†ÏÚ˘†ÌÈ‡˘Â
¯ˆÂ‡‰†„¯˘Ó†¨ÁÂËÈ·‰Â†ÔÂ‰‰†˜Â˘†ÏÚ†‰ÂÓÓ‰†¨È·˙Ú†ÔÈ„È

±±∫¥μ≠±≤∫±μÌÈÂÎÈÒ†Ï˘†ÔÂÎ†¯ÂÁÓ˙·†Í¯Âˆ‰†∫¯·˘Ó‰†ÈÁ˜Ï
˙ÂÁÙË†ÈÁ¯ÊÓ†Ï¢ÎÓ†¨ÒÂÈ†ÈÏ‡

±≤∫±μ≠±≤∫¥μÏ‡¯˘È†˙ÏÎÏÎ
‰Ï˘ÓÓ‰†˘‡¯†„¯˘Ó†¨‰ÏÎÏÎÏ†˙ÈÓÂ‡Ï‰†‰ˆÚÂÓÏ†˙ˆÚÈÈÓ‰†‰„ÚÂ‰†¯¢ÂÈÂ†Whitewater†¯¢ÂÈ†¨·‚ÂÈ†È¯Â‡

±≤∫¥μ≠±≥∫±μÈÏÎÏÎ‰†ÁÂ˙È‰Â†‰·È˘Á‰†ÏÚ†ÈÏ·ÂÏ‚‰†¯·˘Ó‰†Ï˘†˙ÂÈ˘ÚÓ†˙ÂÎÏ˘‰
ÌÈÏÚÂÙ‰†˜·†È˘‡¯†ÔÏÎÏÎ†¨ÔÓ¯„ÈÈÏ†Â‡ÈÏ†ßÙÂ¯Ù

±≥∫±μ≠±¥∫μ∞ÌÈÈ¯‰ˆ†˙ÁÂ¯‡

±¥∫μ∞≠±∂∫±∞ÌÈÏÈ·˜Ó†ÌÈ·˘ÂÓ

˜Â¯È‰†·˘ÂÓ‰
†∫‰ÁÓ˙Â¯Ê†˙Â¯·Á†‡˙†¯¢ÂÈ†¨Ï‡¯˘È†ÏËÈ‡†CFO†È·‡†„ÚÈ·‡
†††††††††††CFO†ÌÂ¯ÂÙ·†˙ÂÈÓÂ‡Ï†·¯

™‰È˘Ú˙·†‰˜Â¯È†‰È‚¯‡
˙Ó¯Â‡†CFO†‡Ë†ÈÒÂÈ

™˜Â¯È‰†ÒÓ‰†˙Ó¯ÂÙ¯
ÌÈÒÓ‰†˙Â˘¯†¨‰ÏÎÏÎÂ†ÔÂÎ˙Ï†¯ÈÎ·†Ï¢ÎÓÒ†¨¯ÙÂÒ†ÊÚÂ·

™˙È˙¯·Á†˙ÂÈ¯Á‡Â†‰˜Â¯È†‰È˜˙
ÈÏ‡¯˘È‰†ÌÈ˜˙‰†ÔÂÎÓ†Ï¢ÎÓ†¨¯ÈÓË†ÔÂ¯Â„

™˜Â¯È‰†ÌÂÁ˙Ï†Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰Â†ÔÂ‰‰†˜Â˘
˙ÂÚ˜˘‰†˙È·†IBI†Ï¢ÎÓÒ†¨ÈÚÏ˜Ï‡†‰Ï‡

ÌÈÏ¢ÎÓ†Ï‡Ù
†∫‰ÁÓ˜·„ÂÏ†Ï¢ÎÓ†¨ÔÂ¯˘†È·Â˜

™ÌÈ¯ÈÎ·‰†‰Ï‰‰‰†È„È˜Ù˙·†˙Â˘„Á
Ï‡¯˘È†¯‡Â„†˙¯·Á†Ï¢ÎÓ†¨ÔÓÎÂ‰†È·‡

™ÚÂˆÈ·Â†ÔÂÓÈÓ†∫M&A Best Practice
ÌÈÒÎ†¯ÙÂÚ†ÌÈÁ‡†Ï¢ÎÓ†¨ÈÂÏ†È·‡

™È˜ÒÚ‰†̄ ÂË˜Ò‰†ÔÚÓÏ†ÌÈÓÒÁ†̇ ¯Ò‰Ï†ÌÈÎÈÏ‰˙
˙Â¯ÈÈ˙‰†„¯˘Ó†Ï¢ÎÓ†¨¯È†¯·†ÊÚÂ

±∂∫±∞≠±∂∫¥∞‰Ù˜†˙˜ÒÙ‰

±∂∫¥∞≠±∏∫∞∞ÌÈÏÈ·˜Ó†ÌÈ·˘ÂÓ

øÈ˙Ó†„Ú†≠†È‡¯˘‡‰†˜ÁÓ
†∫‰ÁÓyes CFO†‰È¯ÂÓ†È˙Î

™È‡¯˘‡†˜ÁÓ†Ï˘†‰ÙÂ˜˙·†M&A
˙ÂÚ˜˘‰†ËÏÓ‡†Ï‡˘È†Ï¢ÎÓÂ†˙Â˜ÊÁ‡†ÔÓ˜†CFO†¯ÚÒ†Ô¯Ú

™SME≠Â†ÈÎ¯ˆ‰†ÌÈ¯Ê‚ÓÏ†È‡˜·†ıÂÁ†È‡¯˘‡
Ï‡Î†CFO†·È‚˘†¯Á˘

™ÈÂËÈ·Ï†È‡¯˘‡‰†˜ÁÓ†¯·˘Ó†‡·†„ˆÈÎ†≠†Â¯˜ÈÓÂ†Â¯˜Ó
˙Â¯·Á‰†Ï˘†ÌÈÈÙÒÎ‰†˙ÂÁÂ„·

˙ÂÚ˜˘‰†˙È·†IBI†Ï¢È·†ÌÈ˜ÂÂ˘Ï†È˘‡¯†‚Ë¯ËÒ‡†¨ÔÈÈÏ˜†ÏÈÈ‡

SOX†∫ÌÈÁÂÂÈ„Ï†ÂÈ˘ÎÚÂ
∫‰ÁÓÙÂ¯‚†ÌÈ„ÂÙ†Ì¯˘†CFO†¯‚Â‡†‰È‚¯

™˘„Á‰†Ï„ÂÓ‰Â†Ï‡¯˘È·†SOX†ÌÂ˘È
Ú¢È†˙Â˘¯†¨ÌÈ„È‚‡˙†˙˜ÏÁÓ†Ï‰Ó†¨˙˜¯·†‰˘Ó†¯¢„

™SOX†ÌÂ˘È·†ÈËÙ˘Ó‰†ÔÙ‰
˙˜ÏÁÓ†˘‡¯†¨Ô¯Â˜†¯˙Ò‡†®Á¢Â¯©†„¢ÂÚ

˙ÈËÙ˘Ó†˙ˆÚÂÈÂ†GKH†„¯˘Ó†¨M&A†˙Â¯·Á
CFO†ÌÂ¯ÂÙ·†ÌÈÁÂÂÈ„†˙„ÚÂÏ†˙Ù˙Â˘Ó

™SOX†˙ÚÓË‰·†¯˜·Ó‰†Á¢Â¯†˙ÂÂ¯˙È
ËÙ‡‰†ÂÈÊ†BDO†¯ÈÎ·†Û˙Â˘†¨Â„ÏÂË†Ï‡‚È†Á¢Â¯
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≤∞∞π†¯·ÓËÙÒ·†±∞†¨È˘ÈÓÁ†ÌÂÈ
∞∑∫∞∞≠∏∫∞∞ÌÂ˜†ÈÓÈÎ˘ÓÏ†˙Â‡È¯·Â†¯˘ÂÎ†Ï˘†¯˜Â·

∞∏∫∞∞≠π∫∞∞±≤∫∞∞†‰Ú˘Ï†„Ú†ÌÈ¯„Á†ÈÂÈÙÂ†¯˜Â·†˙ÁÂ¯‡

¯˜Â·†˙‡ÈÏÓ
‰ÏÂ˜†‰˜Â˜†‡È˘†Ô‚Ò†¨ÔÂ˘Á†·‡ÂÈ†∫‰ÁÓ

∞π∫∞∞≠π∫≥∞˜˘Ó·†‰ÁÈÓˆ‰†„Â„ÈÚ·†ÌÈÒÓ‰†˙Â˘¯†„È˜Ù˙
ÌÈÒÓ‰†˙Â˘¯†Ï‰Ó†¨È˘È„¯Ò†‰„Â‰È

∞π∫≥∞≠±∞∫∞∞ÈË¯Ù‰†¯Ê‚Ó‰Ó†‰‡¯˘†‰Ó†‡Â‰†Ì˘Ó†‰‡¯˘†‰Ó†Ì‡‰†≠†‰ÁÈÓˆ‰†„Â„ÈÚÏ†ÌÈÏÎ
‰ÒÎ‰†ÒÓ†˙·Èˆ†¯·Ú˘Ï†¨ß˙Â˘Â†¯ÂÓ„˙†‰Ù˙Â˘†¨¯„Ï‡≠ÔÂ¯È†ÈÏË†„¢ÂÚ

±∞∫∞∞≠±∞∫≥∞¯ÂÁ‡Ï†¯ÂÊÁÏ†‡Ï†Í¯„‰†≠†¯·˘Ó†ÔÓÊ·†ÈË¯Ù†¯ÂË˜Ò†‰Ï˘ÓÓ†ÈÒÁÈ
¯ˆÂ‡‰†„¯˘Ó†¨ÈÏÏÎ‰†·˘Á‰†¨Ô¯Â‡†È˜Â˘

±∞∫≥∞≠±±∫∞∞È„ÓÈÓ†·¯†ÏÂ‰È
Ï˜¯Â‡†Ï¢ÎÓ†¨·¯ÂÁ†‰˘Ó

±±∫∞∞≠±±∫≥∞‰Ù˜†˙˜ÒÙ‰

ÌÈÈ¯‰ˆ†˙‡ÈÏÓ
Ï‡¯˘ÈÏ†˙È‡·ˆ‰†‰È˘Ú˙‰†CFO†˜ÂßˆÏÈÂ≠È‚†‰¯ÈÓÊ†∫‰ÁÓ

±±∫≥∞≠±≤∫∞∞ø≤∞±∞†˙˘·†‰ÁÈÓˆ‰†ÈÏ‚Ï‚†˙‡†ÚÈ‰Ï†˙Ó†ÏÚ†˜ÈÙÒÓ†ÔÂ‰†˘È†˙Â‡˜·Ï†Ì‡‰
Ï‡¯˘È†HSBC†Ï¢ÎÓ†¨ÈÂÏ†‰„Â‰È

±≤∫∞∞≠±≤∫≥∞ÁÂÂ„Ï†˜¯†‡ÏÂ†ÏÈ·Â‰Ï†≠†È˘‡¯†ÌÈÚÂˆÈ·†Ï‰ÓÏ†CFO≠Ó
ÏÂÈ˘¯ËÈ‡†Ò˜ÈÂ˜ÈÈ·†Ï¢ÎÓ†¨ÔÈÂ„†„ÈÂÂÈ„

±≤∫≥∞≠±≥∫±μCFOs≠Ï†ÏÂ‰È†È˜˙
CFOs≠‰†ÏÚ†˙È˘È‡†‰‚‰Ï†˙ÈËÙ˘Ó†‰È¯ËÓ†˙¯ÈˆÈ·†ÔÂÈ„

È·ÆÈ„ÆÈ‡†CFO≠Â†Ï¢ÎÓÏ†‰˘Ó†¨˜È‚ÏÂÒ†ÏÈÈ‡†¯¢„
GKH†Ï‰Ó†Û˙Â˘†¨˜„ÂÁ†„Â„†„¢ÂÚ

±≥∫±μ≠±≥∫¥μ‰Ù˜†˙˜ÒÙ‰

‰‡ÈÏÓ†ÔÂÈ„
Ô·‡†¯‚ÈÊ†‰ÊÈ‚†¨˙ÈÚÂˆ˜Ó‰†‰˜ÏÁÓ‰†˘‡¯Â†¯ÈÎ·†Û˙Â˘†¨È‡Â¯Ï‡†ÈÂ¯†∫‰ÁÓ

±≥∫¥μ≠±¥∫≥∞Á¢‚‡‰†È¯„Ò‰†Ï˘†˙Â¯·È„‰†˙¯˘Ú†∫Ï‡Ù
GKH†Ï‰Ó†Û˙Â˘†¨˜„ÂÁ†„Â„†„¢ÂÚ

CASE STUDY†ÏÂÓ‚†˙¯·Á†Û˙Â˘Ó†Ï¢ÎÓ†¨˜ÈÙÂ¯˜†ÈÓÚ

±¥∫≥∞≠±¥∫≥μÌÂÎÈÒ†È¯·„
CFO†ÌÂ¯ÂÙ†¯¢ÂÈ†¨ÔÈ˜†‰‚

±¥∫≥μÌÈÈ¯‰ˆ†˙ÁÂ¯‡

±∏∫∞∞≠±π∫≥∞‰˜ÒÙ‰

±π∫≥∞ÌÈÙ†˙Ï·˜†ÏÈÈË˜Â˜

±π∫¥μÌÈ˙ÈÊ‰†ÚËÓ·†Â„‡Ò‡
˙Â‡È¯·†È˙Â¯È˘†È·ÎÓ†CFO†‰˜ÂÏÈßÊ†‰ÈÚ˘†∫‰ÁÓ

˙ÒÎ·†‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡‰†˘‡¯Â†‰ÓÈ„˜†˙‚ÏÙÓ†˘‡¯†¨È·Ï†ÈÙÈˆ†Î¢Á†∫˙ÈÊÎ¯Ó†˙¯·Â„Â†„Â·Î†˙Á¯Â‡

˙Â‡ÈˆÓ†Â‡†‰ÈÏ˘‡†≠†˙Â˜„Ê‰Â†ÛÂ¯ÈË†¨ıÁÏ†¨‰„Â·Ú
ÆÔÏÈ‡≠¯·†˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡†‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙÏ†‰˜ÏÁÓ·†ÌÈ·ˆÚ‰†˙Î¯ÚÓÂ†ÁÓ‰†ÈÚ„ÓÏ†ßÙÂ¯Ù†¨ÂÒ¯˜†ÈÙ¯†ßÙÂ¯Ù

Æ‰¯„Á·†‰ÙÈ†ÏÏ‰†È‡ÂÙ¯‰†ÊÎ¯Ó·†·‡Î†˙‡Ù¯ÓÂ†˙È‚ÂÏÂ¯ÈÂ†‰˜ÏÁÓ†Ï‰Ó

‰ÈÒÈ¯ËÙÂ†„Â„†„Óˆ‰†ÌÚ†È‡˜È¯Ó‡†ÌÂ¯„†ÚÙÂÓÂ†ÌÈ¯‚ÈÒ†·¯Ú†ÆÌÈÒ¯Ù†‡˘Â†‰ÈÂÂÈ¯Ë†ÔÂÚÂ˘Ú˘

ÆÌÈ¯‡˘Ï†ÌÈÚ†ÚÂ·˘†ÛÂÒ

È·ÈË˜Ù‡†È˜ÒÚ†ÔÂÓÈ‡Ï†˙ÂÈ˘È‡†˙Â˘È‚Ù†‰ÓÈÈ˜˙˙†ÌÂÈ‰†ÍÏ‰Ó·

ÌÈÈÂÈ˘†ÂÎ˙È†™
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כנס�על�גלגלים
RelationSheep©חגי�שלו�שותף,�מנחה�ומאמן�חברת��

מלווה�ומאמן�יזמים�ומנהלים�מתחום�ההי–טק�והכספים�כדי�להשיג�מטרות�עסקיות�"בלתי�אפשריות".�דוגמאות�של
מטרות�שחגי�שלו�מסייע�ללקוחותיו�להשיג�באימון�עסקי:�להצליח�באתגר�מיוחד�(פרויקט,�שינוי�משמעותי,�קידום
וכדומה),�להוציא�לפועל�רעיון�יזמי,�לשדרג�מיומנות�ניהול�ותקשורת,�להגדיל�מכירות�ורווחים,�לנהל�זמן�בצורה�אפקטיבית,
לבצע�פריצת�דרך�ביחסים�ועוד.�שלו�בעל�ניסיון�של��22שנה�כרו"ח�ומנהל�כספים�בחברות�הי–טק,�פרטיות�וציבוריות;
כותב�ומרצה�בתחומי�האימון�ופעיל�בקהילה�בהנחיית�בני�נוער�למיצוי�הפוטנציאל�האישי�שלהם,�מטעם�ארגון�מיכא"ל.

חגי�שלו�בוגר�חשבונאות�וכלכלה�באוניברסיטת�ת"א�ובעל�הסמכה�כרו"ח.

אלוף�גדי�אייזנקוט�אלוף�פיקוד�הצפון
אלוף�אייזנקוט�החל�את�שירותו�הצבאי�בשנת��1978בחטיבת�גולני�ובה�ביצע�תפקידי�פיקוד�השונים:�מפקד�כיתה,�מחלקה
ופלוגה,�קצין�האג"ם�של�החטיבה,�מפקד�פלוגת�ה–'עורב',�מפקד�גדוד��13וסגן�מפקד�החטיבה.�בשנים�92–�91שירת
בתפקיד�קצין�מבצעים�בפיקוד�צפון.�בשנים�95–�92פיקד�על�חטיבת�חיל�רגלים�במילואים.�בשנת��1994מונה�למפקד
החטיבה�המרחבית�אפרים�במקביל�לפיקודו�על�חטיבת�חיל�רגלים�במילואים.�בין�השנים�99–�97פיקד�על�חטיבת�גולני.
בשנת��1999מונה�לתפקיד�המזכיר�הצבאי�של�ראש�הממשלה�ושר�הביטחון.�בין�השנים�03–�01פיקד�אייזנקוט�על�עוצבת
"עמוד�האש".�ביוני��2003מונה למפקד�אוגדת�יהודה�ושומרון.�בחודש�אוקטובר��2005מונה�האלוף�אייזנקוט�כראש�אגף
המבצעים.�האלוף�אייזנקוט�בוגר�תואר�ראשון�בהיסטוריה�כללית�באוניברסיטת�תל–אביב�ובוגר�המכללה�ללימודי�צבא

וביטחון�בארצות�הברית.

ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡‰†ÂÈÙ˙Â˘Ï ÌÂ¯ÂÙ‰†˙„Â˙
∫ÌÈ¯ÈÎ·†ÌÈÙ˙Â˘∫ÌÈÙ˙Â˘



Robert Parker
Vice Chairman, Asset Management,
Cradit Suisse
Robert Parker is Vice Chairman of Asset
Management at Credit Suisse.  He is a Member
of Credit Suisse’s Investment Committee.  He
also has responsibility globally for the
management and development of new business
and client relationships for Credit Suisse’s Asset
Management business. Prior to joining Credit
Suisse in 1982, Robert spent six years at N M
Rothschild & Sons working in the foreign
exchange/fixed income investment operation.
He started his career at Lloyds Bank International
in France in Corporate Finance. Robert was one
of the founding members of CSFB Investment Management (CSFBIM).  From 1982
until 1994 he led and developed CSFBIM’s foreign exchange and fixed income
business.  In 1994, he became Co-Chairman of CSFBIM and in 1995 he was
responsible for integrating the Asset Management operations of Credit Suisse and
CSFB.  From 1995 until 1998, he was Chief Executive of CSAM’s Asset Management
business in London.  In 1998 he was appointed Vice Chairman of the Asset
Management Business. Robert is a member of the Advisory Boards of the European
Institute and Funds Europe and is a member of the Advisory Council of the UK
CFA Society.  He is also Chairman of the Asset Management Committee of the
International Capital Markets Association.   In addition, he is on the Development
Committees of St John’s College Cambridge and King’s College School. Robert
received his B.A and M.A. in Economics from the University of Cambridge.

אריה�מליניאק
סדנאות�אימון�עסקי�למנהלים
מליניאק,�לשעבר�מאמן�נבחרת�ישראל
בכדורסל�ומנהל�בית�הספר�למאמנים
�ומנהל �בעלים �כיום, �וינגייט. במכון
�למנהלים, �עסקי �לאימון חברות
ולהתפתחות�והעצמה�אישית�בגישת
THE KEY.�למליניאק�למעלה�מ–20
שנות�ניסיון�ותוצאות�מוכחות,�בעבודה
עם�מנהלים�וצוותים�בחברות�וארגונים.
�THE KEYהינה�שותפות�עם�יוסי
,NLP� �בטכניקת �מסטר –� קדמי
שמאפשרת�להבין�ולרתום�את�יכולות
�לשם�השגת�תוצאות, המוח�האנושי

�פותח THE KEY� �במודל �השימוש �מודע. �בתת �שימוש באמצעות
אפשרויות�לקידום�מטרות�בחיים�ובעבודה,�באמצעות�תהליכים�עמוקים

לניהול�שינויים�המיועדים�להתמיד�לאורך�זמן.
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ערב�פתיחה
ירון�נוידרפר��CFOהסוכנות�היהודית

נוידרפר�הינו�מנכ"ל�המחלקה�לכספים�(CFO)�בסוכנות�היהודית�מזה�כ–�4שנים.�הסוכנות�היהודית�הינה�ארגון�גלובלי
והמלכ"ר�הגדול�ביותר�בישראל.�בתפקידו�הקודם,�שימש�כסגן�נציג�האוצר�בצפון�אמריקה�וטיפל�בגיוסי�ההון�של�מדינת
ישראל�בבורסה�האמריקאית,�לרבות�תכנית�הערבויות�ובקשר�שבין�מדינת�ישראל�למשקיעים�ולבתי�השקעות.�בעבר
שימש�כסגן�חשב�משרד�הפנים�ועסק�באופן�אינטנסיבי�בתקציבי�הרשויות�המקומיות.�נוידרפר�הינו�בוגר�כלכלה�וחשבונאות

מהאוניברסיטה�העברית�ובעל�תואר�שני�במנהל�ציבורי�מאוניברסיטת�הארווארד.

CFOנגה�קינן�יו"ר�פורום�
קינן,�יזמה�והקימה�את�הפורום�בראשו�היא
עומדת�מאז�ספטמבר�97.�קינן�מקדמת�שיתופי
פעולה�בין�הסקטור�העסקי�והסקטור�הציבורי
לטובת�המשק�הישראלי�והייתה�מעורבת
בחקיקתן�של�רפורמות�כלכליות–חברתיות
של�ממשלות�ישראל�השונות.�קינן�חברה
בועדת�שירות�המדינה�ובועדת�המינויים
שתיהן�של�נציבות�שירות�המדינה�במשרד
�קינן �מכהנת �כן �כמו �הממשלה. ראש
כדירקטורית�וחברת�ועדת�ביקורת�בפועלים
אי.בי.אי.,�וחברת�דירקטוריון�ויו"ר�ועדת
ביקורת�בקו�מנחה.�קינן�הינה�חברת�ועדת
המשנה�לממשל�תאגידי�במעלה�וחברת�ועדת
הנשיאות�בפורום�ראשי�המשק.�בעבר�כיהנה�קינן�כדירקטורית�בבתי�הזיקוק
ובאנליסט�קופות�גמל�והייתה�חברה�במועצה�המייעצת�לשר�התחבורה.�בשנים
שלפני�כן�שימשה�כחברת�הנהלה�באיגוד�העולמי�של�ארגוני�מנהלי�הכספים
(IAFEI)�ויו"ר�הועדה�המייסדת�של�ארגון�החברות�הזרות�הנסחרות�בארה"ב.
קינן�שמשה�כיועצת�המחלקה�לפיתוח�עסקים�של�העיתון�גלובס�וכיועצת
אסטרטגית�לחברות�היי–טק�ישראליות�בפעילותן�הבינלאומית.�לקינן�תואר
ראשון�מטעם�אוניברסיטת�חיפה�ותואר�שני�במנהל�עסקים��MBAמטעם

אוניברסיטת�ת"א.

מליאת�בוקר:�לנצח�בעידן�הגלובליזציה
גונן�ביבר

�CFOכלל�תעשיות�ומנהל�כספים�אי.די.בי
ביבר�מכהן�מאז�שנת��2000כסמנכ"ל�הכספים�בכלל�תעשיות�והשקעות,
ובמקביל,�מאז�2004,��כסמנכ"ל�ומנהל�הכספים�באי.די.בי.�בתפקידו�זה,
אחראי�ביבר�על�ניהול�הכספים,�הבקרה�הכלכלית�והדיווח�השוטף�של
החברות�בקבוצה,�תחום�הברוקראג'�וה–IR,�מעורבות�בליווי�וביצוע
הנפקות�וניהול�תיקי�האשראי�וההשקעות�בשוק�ההון�בארץ�ובחו"ל.
לביבר�מעורבות�בגיבוש�ובהתווית�האסטרטגיה�הארגונית�ובהטמעתה.
גונן�ביבר�הינו�דירקטור�בחברות�מקבוצת�כלל�תעשיות�ופעיל�בועדות

ההשקעות�האשראי�והביקורת.�קודם
לכך�שימש�ביבר�כמנהל�הכספים�של
קבוצת�כלל�תעשיות.�לפני�הצטרפותו
Corporate Treasurer–לכלל,��כיהן�כ
בחברת�ECI,��כאחראי�מימון�וכלכלה
בתעשיות�לייזר�–�כיום�לומניס��וכסגן
חשב�בחברה�לשיווק�ציוד�הנדסי.�לגונן
ביבר�תואר�ראשון�בהצטיינות,�בכלכלה
וחוג�מורחב�במנהל�עסקים�ותואר�שני
במנהל�עסקים�בהתמחות�מורחבת
��שניהם�מטעם �וחשבונאות, מימון
אוניברסיטת�ת"א.�ביבר,�חבר�ועדת
�הכנס �ויוזם CFO� �בפורום ההיגוי
השנתי��CFO Best Practiceשמקיים

הפורום.
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ורד�דר�כלכלנית�ראשית,�פסגות
ורד�דר�משמשת�כאסטרטגית�וכלכלנית�ראשית�של�פסגות�בית�השקעות�בחמש
השנים�האחרונות.�בתפקידה�הקודם�היתה�יועצת�כלכלית�בחברת�קסלמן�פיננסים,
לשם�הגיעה�אחרי�קדנציה�כסגנית�הממונה�באגף�כלכלה�והכנסות�המדינה�במשרד
האוצר�(סמנכ"ל�לכלכלה).�במסגרת�התפקיד�במשרד�האוצר,�ניתחה�ורד�והציגה
תחזיות�והמלצות�מדיניות�לראשי�המשרד,�לשר,�לממשלה�ולכנסת,�כמו�גם�לכתבים
ולמשקיעים�זרים.�לפני�משרד�האוצר�עבדה�ורד�ככלכלנית�במחלקה�הכלכלית�בבנק
הפועלים�ובמחלקת�המחקר�של�בנק�ישראל.�לורד�תואר�שני�בכלכלה�ובמנהל

עסקים�מהאוניברסיטה�העברית�בירושלים.

אמיר�ארגמן
אנליסט�מקרו,�אופנהיימר

החל�משנת��2004משמש�ארגמן�כאנליסט�בכיר�במחלקת�המחקר�של
�CIBC(החל�מ–2008 �נרכש�על�ידי�Oppenheimer).�מרבית�עיסוקו
של�ארגמן�הינו�מול�לקוחות�מוסדיים�בשוק�ההון�הישראלי�(חברות
ביטוח,�קופות�גמל,�קרנות�נאמנות,�מנהלי�תיקים�ועוד).�תחומי
העיסוק�העיקריים�של�ארגמן�הם�בניתוח�הסביבה�המקרו�כלכלית
בשוקי�חו"ל�וסיקור�של�חברות�ישראליות�הנסחרות�בבורסות�ארה"ב.
בתפקידיו�הקודמים�שימש�ארגמן�כעוזר�ראש�מו"פ�במשרד�הביטחון
בדרגת�רב�סרן�וכקצין�תקציבים�במפא"ת�(מנהלת�פיתוח�אמצעי
לחימה)�במשרד�הביטחון.�ארגמן�הינו�רו"ח�ובעל��MBAבהתמחויות
BAבתחומי�מימון–חשבונאות�וניהול�טכנולוגיות�מידע�ותואר�
בכלכלה�וחשבונאות�בהצטיינות,�שניהם�מאוניברסיטת�תל–אביב.

אלון�גלזר
סמנכ"ל�מחלקת�מחקר,�לידר�שוקי�הון
במסגרת�תפקידו�כסמנכ"ל�מחקר�בלידר�שוקי
הון,�מכסה�גלזר�את�תחומי�הבנקאות,�הביטוח
�גלזר�נבחר�כאנליסט�הטוב�ביותר והנדל"ן.
בסקר�המשקיעים�של��TheMarkerבמשך
שלוש�ברציפות�2008–�2006וכאנליסט�הבנקים
הטוב�ביותר�במשך�ארבע�שנים�2007–2004.
טרם�הצטרפותו�ללידר�שימש�גלזר�כאנליסט
בכיר�וראש�צוות�במחלקה�הכלכלית�באילנות
בטוחה�(כיום�כלל�פיננסים).�לפני�כן�שימש
כעו"ד�בתחום�המסחרי�והאזרחי�במשרד�עורכי
הדין�שמרון,�מולכו�פרסקי.�לגלזר�תואר�ראשון
�עם �עסקים �במנהל �שני �ותואר במשפטים
�מאוניברסיטת �שניהם �במימון התמחות

תל�אביב.

יובל�בן�זאב�ראש�תחום�מחקר,�כלל�פיננסים
יובל�בן�זאב�משמש�במשך��14השנים�האחרונות�בתפקידי�מחקר,�ניתוח�חברות�וייעוץ�כלכלי�בגופים�מובילים�בשוק�ההון
ומחוצה�לו.�בתפקידו�הנוכחי�מכהן�בן�זאב�כמנהל�מחלקת�המחקר,�כלל�פיננסים�ברוקראג'.�בתפקידו�הקודם�שימש�אנליסט
בכיר�בלידר�ושות'.�בין�השנים�2000–�1997שימש�בן�זאב�כאנליסט�בכיר�בבית�ההשקעות�טהורי,�ובשנים�1996–1995
ככלכלן�בדלויט�אנד�טוש�ישראל�(בריטמן�שרותי�ניהול).�יובל�בן�זאב�בעל�תואר��MAבכלכלת�עסקים�עם�התמחות�במימון

ותואר��BAבכלכלה�וניהול,�(סיום�בהצטיינות)�שניהם�מטעם�אוניברסיטת�תל–אביב.

דורון�צור�מנכ"ל�פסגות�קומפס
דורון�צור,�מנהל�את�פסגות�קומפס�השקעות�מקבוצת�פסגות�העוסקת
בניהול�השקעות�וניהול�קרנות�נאמנות�וקרנות�גידור�משנת�2005.�בין
תפקידיו�הקודמים�שימש�צור�כאנליסט�ראשי�בסניף�הישראלי�של
דויטשה�בנק,�סמנכ"ל�השקעות�בחברת�ישאל,�מנהל�מחלקת�מחקר
בגמול�סהר�שרותי�בורסה�ואנליסט�באופק�ניירות�ערך.�בנוסף,�צור
הינו�בעל�טור�שבועי�באתר�האינטרנט�הכלכלי�של�דה�מרקר.�לצור
תואר�ראשון�בכלכלה�וחשבונאות�ותואר�שני�במנהל�עסקים,�שניהם
מאוניברסיטת�תל�אביב.�כמו�כן,�מחזיק�צור�ברישיון�ישראלי�לראיית

חשבון�(לא�פעיל)�ורישיון�ישראלי�בניהול�תיקים.

מליאת�צהריים

דב�פלדמן��CFOכתר�פלסטיק
החל�מינואר��2007משמש�דב�פלדמן�כסמנכ"ל�הכספים�ו–�CFOשל�חטיבת��IPGבקבוצת�כתר�פלסטיק.�בתפקידו�הקודם
שימש�פלדמן�כסמנכ"ל�כספים�בחברת�פריגו�ישראל�פרמצבטיקה,�בה�עבד�במשך�למעלה�מ–�10שנים.�פלדמן�מילא�שורה
של�תפקידים�ניהוליים�ומקצועיים�לרבות�אחריות�על�ההיבטים�העסקיים,�פיננסים,�חשבונאים,�מיסויים,�שותפות�במהלכים
עסקיים�מרכזיים�ובקרות�שונות. פלדמן�הינו�רואה�חשבון,�בעל�תואר�ראשון�בכלכלה–חשבונאות�ותואר�שני�במשפטים

מאוניברסיטת�בר–אילן.





Ori Yogev
Chairman of the National Economic Council Advisory Committee and Chairman of Whitewater.
The water technologies group of companies,  one of the leading personalities impacting the Israeli economy over
the last 20 years. Mr. Yogev has held several pivotal positions and is highly regarded for his vision and entrepreneurial
outlook. Between the years 2002- 2004, served Mr. Yogev as Budget Director of Israel’s Ministry of Finance
where he initiated numerous economic reforms. From 1997-2001 served as President and CEO of Bezeq International,
Israel’s leading international communications service provider.  The Whitewater Technology Group, an internationally
focused water technology enterprise, owned by Mrs. Hana Gertler and Mr. Ori Yogev, selectively invests in
companies with a clear expertise and growth path in the fields of water management, security and treatment.
Primarily dealing with cutting-edge Israeli water technologies, the group serves the western world.
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�טפחות �מזרחי אלי�יונס�מנכ"ל
אלי�יונס�מונה�למנכ"ל�בנק�מזרחי–טפחות בשנת�2004.
�תחילה כמנהל �הפועלים, �בבנק �לכן  עבד קודם
�מכן, בשנת �ולאחר �הנהלה, כספים ראשי וחבר
2002, מונה�למנכ"ל הבנק.�בין�השנים��1993ל–1999
היה�יונס�מנכ"ל�ומנהל�עסקים�ראשי�בבנק�כללי�לישראל.
את הקריירה�המקצועית החל�בשנת��1974ככלכלן
במשרד�האוצר�ובשנת��1983מונה�לסגן�החשב�הכללי.
בשנת��1987יצא�יונס�בשליחות�משרד�האוצר�לניו–יורק,
שם�כיהן�במשך�שנתיים כנציג�האוצר�לחצי�הכדור
המערבי.�בשנת��1989מונה אלי�יונס�לחשב�הכללי,
תפקיד�אותו�מילא�עד�שנת�1993.�במשך�השנים כיהן

ר ו ט ק ר י ד כ ס  נ ו י
ת ו ב ר � ת ו ר ב ח ב
, ם י צ � : ן ל ל כ ב ו
חברת � ח, בסס"
�נייס הפחם, בזק,
מערכות והתעשייה
�כן �כמו הצבאית.
�כיו"ר�מועצת כיהן
–� �בענבל מנהלים
�לביטוח  חברה
ם ו ש י י ב ו
ה ט י ס ר ב י נ ו א ה )
העברית)�בירושלים.

ידין�ענתבי
�האוצר �והביטוח�במשרד �שוק�ההון הממונה�על
ידין�ענתבי�מכהן�כממונה�על�שוק�ההון�והביטוח�במשרד�האוצר
החל�משנת�2005.�את�דרכו�במשרד�האוצר�החל�ענתבי�בשנת
�1998במגוון�תפקידים:�משנה�לממונה�על�שוק�ההון,�ביטוח
חיסכון�במשרד�האוצר�וסגן�בכיר�לממונה�על�שוק�ההון�במחלקה
לביטוח�כללי.�כמו�כן�כיהן�כמשתתף�בצוות�הבין–משרדי�לעניין
הרפורמה�בשוק�ההון�(צוות�בכר),�חבר�ועדת�המעקב�לחוק
פיצויים�לנפגעי�תאונות�דרכים�וחבר�הוועדה�לגיבוש�תכנית
לשיפור�איכות�הבניה.�ענתבי�הינו�רואה�חשבון�מוסמך,�בעל
תואר�ראשון�בחשבונאות�וכלכלה�ובעל��MBAעם�התמחות
�שניהם�מהאוניברסיטה�העברית �ובנקאות, ראשית�במימון

בירושלים.

פרופ'�ליאו�ליידרמן�כלכלן�ראשי�בנק�הפועלים
ליידרמן�הינו�פרופסור�לכלכלה�באוניברסיטת�ת"א
והיועץ�הכלכלי�הראשי�של�בנק�הפועלים.� בין�השנים
�ליידרמן�כחבר�ההנהלה 2000–1996,�כיהן�פרופ'
הבכירה�ומנהל�מחלקת�המחקר�בבנק�ישראל,�ובין
השנים�2003–�2000כמנהל�בכיר�בתחום�השווקים
המתעוררים�בדויטשה�בנק,�בניו–יורק�ולונדון.� פרופ'
ליידרמן�היה�ראש�החוג�לכלכלה�באוניברסיטת�ת"א
בין�השנים�1991–1988.� פרופ'�ליידרמן�שימש�כיועץ
לקרן�המטבע�הבינ"ל�ולבנק�העולמי,�וכן�למספר
�אלה�של�מקסיקו, �כגון בנקים�מרכזיים�בעולם,
�צ'כיה,�ברזיל,�קולומביה�ורבים�אחרים. טורקיה,
תחומי�העיסוק�והמחקר�שלו�הם:�תיאוריה�ומדיניות
מוניטרית,�בנקים�מרכזיים,�אינפלציה,�שווקים�פיננסים

ותנועות�הון�בינ"ל.

המושב�הירוק

אביעד�אבני
CFO–אינטל�ישראל,�יו"ר�תא�חברות�זרות�רב�לאומיות�בפורום�ה�CFO

אביעד�אבני��CFOאינטל�ישראל,�מנהל�את�ארגון�הכספים�והאדמיניסטרציה�(F&A)�באינטל�ישראל�מאז�1998.�אבני
הצטרף�לאינטל�ב–�1984ומילא�תפקידים�שונים�במחלקות�חשבות,�כספים�ורכש.�בשנים�1997–�1994שהה�בארה"ב�שם
ניהל�את�פיתוח�והטמעת�מערכת�הנה"ח�עבור�חברת�אינטל�העולמית.�אבני�הינו�רו"ח,�בעל�תואר�ראשון�בכלכלה�וחשבונאות
מהאוניברסיטה�העברית,�ותואר�מוסמך��LLMמאוניברסיטת�בר�אילן.�אבני�הינו�יו"ר�תא�חברות�רב�לאומיות�בפורום

.CFO



יוסי�טנא
ו"ר י ו � אורמת � CFO
�בינלאומי �מיסוי ועדת

CFOבפורום�
�לאורמת, �הצטרף �טנא יוסי
ב–�2005כ–�CFOשל�אורמת
טכנולוגיות,�שמניותיה�נסחרות
ב–�NYSEובינואר��2006מונה
גם�כ–�CFOשל�אורמת�תעשיות,
שמניותיה�נסחרות�בבורסה�לני"ע
בת"א.�לפני�הצטרפותו�לאורמת
Treofanשל��CFO–כיהן�טנא�כ
�במשך �בגרמניה Germany
תקופה�של�כשנה�וחצי.�יוסי�טנא
�במשרד �ביקורת �שותף היה
�כדירקטור �מכהן �טנא .PwC
באודיוקודס,�שמניותיה�נסחרות
�תואר �לטנא .NASDAQ–ב
ראשון�בכלכלה�וחשבונאות�ו–
�מאוניברסיטת �שניהם MBA

תל–אביב.

בועז�סופר
�וכלכלה, �לתכנון �בכיר סמנכ"ל

רשות�המסים
בועז�סופר�משמש�כסמנכ"ל�בכיר�ברשות�המסים
�במסגרת �וכלכלה. –�מנהל�החטיבה�לתכנון
תפקידו�שותף�סופר�לקביעת�מדיניות�המסים
�כחלק�מתקציב�המדינה (עקיפים�וישירים)
השוטף�ובכלל�זה�מתווה�השינויים�במס�(עקיפים
�השנים �של �הכלכליות �בתוכניות וישירים)
האחרונות.�בועז�סופר�אחראי�על�תחזית�הכנסות
המדינה�ממסים�מטעם�רשות�המסים�כולל
�ובכלל�זה�פרסום�ניתוחי בניית�מודל�המס,
הכנסות�שוטפות�ומגמות�ארוכות�טווח.�עוד
אחראי�סופר�על�הנחיית�משרדי�המס�השונים
(מס�הכנסה,�מכס,�מע"מ),�בתחומי�התדריכים�הכלכליים�המשמשים�לעריכת
שומות�וביקורות�אל�מול�ציבור�העוסקים.�סופר�מכהן�כדירקטור�ברכבת�ישראל
מטעם�משרד�האוצר�(2009–2006);�יו"ר�ועדת�הביקורת�ויו"ר�ועדת�הארגון,
יו"ר�וחבר�ועדת�המחירים�הבין–משרדית,�על�פי�חוק�הפיקוח�על�מחירי�מצרכים
ושירותים,�חבר�סטטוטורי�כנציג�משרד�האוצר�בועדה�המייעצת�לעניין�היטלי
סחר�והיצף�ומתנדב�כמנהל�הכספים�של�עמותה�(כדורסל)�הפועלת�בקרב�בני
נוער�וילדים.�בועז�סופר�הינו�בעל�תואר�ראשון�בכלכלה�ומדע�המדינה,�ותואר
שני�במינהל�ציבורי�ומדיניות�ציבורית�שניהם�מטעם�האוניברסיטה�העברית

ירושלים.

�טמיר דורון
�התקנים �מכון מנכ"ל

הישראלי
דורון�טמיר�מכהן�כמנכ"ל�מכון
התקנים�הישראלי�משנת�2007.
לפני�כן,�עסק�בפעילות�עסקית
�קבוצת �ומנכ"ל �כמייסד ענפה
מוליכי�תבל�וזכה�בפרס�התעשייה
�יצואן �בפרס �וכן 1998� לשנת
�טמיר �שימש �בעבר מצטיין.
בתפקידים�ציבוריים�מרכזיים
�ההמשך �דור �יו"ר ביניהם:
�סגן �התעשיינים, בהתאחדות
נשיא�התאחדות�התעשיינים,�יו"ר
המכון�לפריון�עבודה�וייצור,�יו"ר
הועדה�המארגנת�לועידת�היובל
של�ראש�הממשלה.�משמש�כיום
כשופט�(נציג�ציבור)�בית�הדין
�בחבר �חבר �לעבודה, הארצי
הנאמנים�של�מכון�ויצמן�ובחבר
הנאמנים�של�אוניברסיטת�ת"א.
טמיר�הינו�מהנדס�תעשייה�וניהול
מהטכניון,�חיפה�ומוסמך�במינהל
עסקים�מאוניברסיטת�תל�אביב.

אלה�אלקלעי
סמנכ"ל��IBIבית�השקעות

אלקלעי,�הינה�סמנכ"ל�פיתוח�עסקי�בחברת
IBI.�התפקיד�כולל�פיתוח�עסקי�של�כחמש
פעילויות�חדשות�בחברה�כולל�פעילות�בתחום
בנקאות�השקעות,�תוכניות�הטבה�לעובדים,
דסק�מט"ח,�מסחר�עצמאי�ותחום�עשיית�שוק.
בעבר�כיהנה�כמנהלת�מחלקת�המחקר�בחברת
�רחב�של�תחומים �וכאנליסטית�במגוון IBI
בחברה�כגון:�מסחר�ותעשיה,�מערכות�מידע,
טכנולוגיה,�מדעי�החיים�וכו'.�לאלה�אלקלעי
�מאוניברסיטת �עסקים �במנהל �שני תואר
תל–אביב,�תואר�שני�בביולוגיה�בחוג�לפיזיולוגיה
ופרמקולגיה�באוניברסיטת�תל–אביב�ותואר

ראשון�בביולוגיה�באוניברסיטת�תל–אביב.

קובי�שרון
מנכ"ל�לונדבק

�מכהן 2007� �שנת מאז
�ישראל �לונדבק כמנכ"ל
�ציבורית �חברה שהינה
ובסיסה�בדנמרק.�לפני�כן,
הן י כ � , 2004 � ת משנ
כסמנכ"ל�כספים�ותפעול
ם ר ט � . ה ר ב ח ה � ל ש
הצטרפותו�ללונדבק,�שימש
קובי�שרון�כמנהל�כספים
ומיסוי�בסלקום�ולפני�כן
כמנג'ר�ב–KPMG.�שרון
�כמנהל�מחלקה אף�כיהן
מקצועית�ברשות�המסים�במשרד�האוצר.�קובי�שרון�היה
יו"ר�ועדת�מסים�–�מ"ה�בפורום�CFO.�שרון�הינו�רו"ח
�בוגר�תואר�ראשון�בחשבונאות�וכלכלה מוסמך�בישראל,
מאוניברסיטת�תל�אביב�ותואר�שני�במשפטים�מאוניברסיטת

בר�אילן.

אבי�הוכמן�מנכ"ל�חברת�דואר�ישראל
אבי�הוכמן�מכהן�כמנכ"ל�חברת�דואר�ישראל�משנת�2005.�בכך,�סגר�הוכמן�מעגל�שהחל
בשנת��1987עת�התמנה�לתפקיד��CFOרשות�הדואר�ולאחר�מכן�למנהל�השירותים
הבנקאיים�של�הרשות.�במרץ�2006,�השלים�הוכמן�את�מהלך�הפיכתה�של�רשות�הדואר
לחברה�ממשלתית,�ניהל�את�המו"מ�עם�משרד�התקשורת
לקביעת�תנאי�רישיון�החברה,�ובימים�אלו,�מאמציו
מוקדשים�לקידום�הפרטת�החברה�והפיכתו�של�בנק
הדואר�לבנק�מסחרי.�בשנת��1995התמנה�אבי�הוכמן
ל–�CFOשל�חברת�בזק.�במסגרת�תפקידו�גייס�מיליארד
דולר�ובמקביל�החל�בפיתוח�תהליכי�ההפרטה�של�בזק.
ב–�1998התמנה�הוכמן�ל–�CFOשל�חברת�התקשורת
הפולנית�NETIA HOLDING S.A.�במסגרת�זו,
הוביל�את�הנפקת�החברה�ב–�NASDAQוכן�גיוסי
חוב�באמצעות�הנפקות�אג"ח.�ב–�2004התמנה�הוכמן
ל–�CFOשל�נטפים�שם�הוביל�תהליך�גיוס�הון�ע"י
השקעת�קרן�מרקסטון�בתאגיד.�להוכמן�תואר�ראשון
(BA)�בכלכלה�ותואר�שני�(MBA)�במנהל�עסקים
�בירושלים. �העברית �האוניברסיטה �מטעם שניהם
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פאנל�המנכ"לים





ערן�סער
�CFOקמן�אחזקות�ומנכ"ל
�השקעות �אמלט ישאל
�קמן CFO–כ� �מכהן �סער ערן
�ישאל �חברת �ומנכ"ל אחזקות
אמלט�השקעות.�כמו�כן,�מכהן
�הקבוצה �מטעם כדירקטור
בחברות�הבנות�ואף�מלווה�אותן
�מהותיים. �עסקיים בתהליכים
�סער �מוביל �תפקידו, במסגרת
גיוסי�חוב,�עסקאות�מיזוג�ורכישה
�כיהן �לפני�תפקידו�בקמן ועוד.
סער�כסגן�מנהל�מחלקת�תאגידים

ברשות�ני"ע.�סער�הינו�בוגר�חשבונאות�וכלכלה�ובעל�תואר�בוגר
משפטים�שניהם�מהאוניברסיטה�העברית�בירושלים,�כמו�כן,�סער
הינו�בוגר�תואר��MBAבהצטיינות�עם�התמחות�במימון�אף�הוא

מהאוניברסיטה�העברית�בירושלים.

אבי�לוי
מנכ"ל�אחים�עופר�נכסים
משנת��2002מכהן�לוי�כמנהל�כללי
של�אחים�עופר�נכסים�וחברות
הנכסים�של�קבוצת�האחים�עופר.
לוי�שימש�בעבר�כמנהל�הכספים
של�קבוצת�האחים�עופר,�מנכ"ל
קבוצת�עופר�ניהול�וכדירקטור
בחברה�לישראל�ובצים�שירותי
�לוי �משמש �בנוסף, ספנות.
כדירקטור�מטעם�הקבוצה�במגוון
חברות�כגון:�עופר�הולדינגס�גרופ,
�עופר � �אניות), �(אחזקת עופר

ספנות,�אחים�עופר�(ניהול),�חבס�ח.צ.�השקעות�(1960),�מליסרון,
עופר�הייטק,�קריון�מרכז�קניות,�עופר�נכסי�רעננה,�עופר�תעופה,
עופר�מדיה�ועוד.�אבי�לוי�הינו�רו"ח�מוסמך.�בעל��BAבכלכלה,
חשבונאות�ומימון�מטעם�אוניברסיטת�חיפה�ולימודי��MBAמינהל

עסקים�מטעם�שלוחת�אוניברסיטת�ברדפורד.

נועז�בר�ניר�מנכ"ל�משרד�התיירות
נועז�בר�ניר�משמש�כמנכ"ל�משרד�התיירות�החל�מיוני�2009.�בתפקידו�הקודם
אותו�ביצע�משנת�2002,�שימש�בר�ניר�כ–�CFOבשירותי�בריאות�כללית�שלפניו
שימש�כראש�אגף�תקציבים�בשירותי�בריאות�כללית.�בין�השנים�1995–1991
עבד�בר�ניר�במשרד�האוצר,�כאשר�בתפקידו�האחרון�שימש�כרכז�צוות�בריאות
באגף�התקציבים.�בשנים�1990–�1989עבד�בר�ניר�בבנק�ישראל�ככלכלן�ביחידה

הכלכלית�במחלקת�מטבע�חוץ.�בשנת�1990
�בכלכלה �ראשון �תואר �בהצטיינות סיים
באוניברסיטה�העברית�בירושלים,�בשנת�1993
סיים�את�לימודיו�לתואר�שני�במנהל�עסקים
בהתמחות�ראשית�במימון�והתמחות�משנית
�באוניברסיטה �מידע �ומערכות במחשבים
�במסגרת �חשבונאות �למד �ניר �בר העברית.
התמחות�משנית�נוספת�לתואר�השני�במנהל
�נועז�בר�ניר עסקים�באוניברסיטה�העברית.
כיהן�כחבר�דירקטוריון�בדקלה�חברה�לביטוח,
ש.ל.ה,�מכון�מור�למידע�רפואי,�מור�יישומים
מחקרים,�מכשור�רפואי�ותרופות,�כללית�הנדסה
רפואית,�המכון�לבריאות�העובד,�מגן�דוד�אדום
וחבר�ועדת�הכספים�של�הדירקטוריון.�כמו�כן,

היה�חבר�ועדת�השקעות�של�כלל�גמל�ופיננסים.�בר�ניר�הינו�חבר�הנהלת�פורום
מנכ"לים�של�המי"ל�ובעבר�כיהן�כחבר�ועדת�ההיגוי�של�פורום�CFO,�יו"ר�תא

.CFOבפורום��ERPארגונים�ציבוריים�ויו"ר�תא�משתמשי�

כאל � C F O� �שגיב שחר
שחר�שגיב�מכהן�כסמנכ"ל�כספים�של�כרטיסי�אשראי
לישראל�משנת�2004.�בנוסף�משמש�שגיב�גם�כחבר
ההנהלה�הבכירה�בכ.א.ל.�לפני�כן�כיהן�כמנהל�המחלקת
הכלכלית�בחברה�וכמנהל�כספים.�בטרם�הצטרפותו

�שחר �כיהן לכאל,
ל " כ נ מ ס כ � ב י ג ש
�חברת הכספים�של
�כן �קונקט�ולפני ג'י
�בברייטמן כמנג'ר
�שגיב�הינו אלמגור.
רו"ח�מוסמך�בישראל
�ראשון �תואר ובעל
בכלכלה�וחשבונאות
�ובעל בהצטיינות
�MBAעם�התמחות
ל ו ה י נ ו � ן ו מ י מ ב
יהם �שנ ל התפעו
מאוניברסיטת�ת"א.

אייל�קליין�אסטרטג�ראשי�לשווקים�בינ"ל��IBIבית�השקעות
אייל�קליין�משמש�כאסטרטג�ראשי�לשווקים�בינלאומיים
בבית�ההשקעות�IBI.�במסגרת�תפקידו,�אחראי�קליין�הן
על�כיסוי�מחקרי�מקרו�כלכלי�ברמת�המדינות�והן�על�כיסוי
מקרו�כלכלי�ברמת�החברות.�מתוקף�תפקידו�עוסק�קליין
באסטרטגיות�השקעה�באג"ח�ובמניות,�ובייעוץ�בנושא
Asset Allocation.�אייל�קליין�הצטרף�לאי.בי.אי�לאחר
שמונה�שנים�בסקטור�הציבורי,�שם�כיהן�בתפקידו�האחרון
�כמנהל�מחלקת�עסקאות�מט"ח�וחוב �האוצר במשרד
חיצוני. מתוקף�תפקידו�היה�אחראי�על הנפקות�אג"ח בחו"ל,
על�הקשר�עם�חברות�דירוג�האשראי�ועל�יישום�תוכנית
גידור�המט"ח�הממשלתית.�לאייל�קליין�תואר�ראשון�ושני
�בירושלים. �העברית �מהאוניברסיטה בכלכלה
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מחנק�האשראי�–�עד�מתי?
yes CFO� �מוריה כתי
כתי�מוריה�מכהן�כסמנכ"ל�הכספים�והתפעול
של��yesהחל�מאוקטובר�2002.�טרם�הצטרפותו
ל–��yesכיהן�כמנכ"ל�ישפאר�השקעות�ולפני�כן
כסמנכ"ל�הכספים�של�ישפאר�חברה�אלקטרונית
למסחר.�לפני�הצטרפותו�של�כתי�מוריה�לקבוצת
ישפאר�כיהן�כמנהל�הכספים�של�חברה�ישראלית
לקירור�ואספקה.�לכתי�מוריה�תואר��BAבכלכלה
בהצטיינות�מהאוניברסיטה�העברית�בירושלים
ותואר��MBAבהתמחות�במימון�ובחשבונאות

מאוניברסיטת�ת"א.



CFO� �בפורום �דיווחים �ועדת �ויו"ר �גרופ �פודים �שרם CFO� רגינה�אונגר
אונגר�מכהנת�כמשנה�למנכ"ל�ומנהלת�כספים�בכירה�ב–SFG �הנסחרת�בבורסה�לני"ע�בתל–אביב.�כן�משמשת�אונגר
כ–�CFOשל��SFטכנולוגיות.�אונגר�הינה�אחראית�כספים�בכירה�בלידר�החזקות�והשקעות,�הנסחרת�בבורסת�ת"א. קודם
לכן,�שימשה�אונגר�כמנהלת�ביקורת�ולאחר�מכן�כשותפה�במשרד דלויט�ברייטמן�אלמגור.�אונגר�כתבה�ופרסמה�ספרים
בתחומי�ביקורת�חשבונות�וכן�עשרות�מאמרים�מקצועיים�בתחומי�החשבונאות�והביקורת�שהתפרסמו�בעיתונים�וירחונים.
כן�סייעה�בעריכת�הצעות�לתקנים�וגילויי�דעת�במסגרת�לשכת�רואי�חשבון�בישראל�והמוסד�לתקינה�חשבונאית.�אונגר
הינה�רו"ח�ובעלת�תואר�ראשון�בכלכלה�וחשבונאות�ותואר�שני�במינהל�עסקים�עם�התמחות�במימון,�שניהם�מאוניברסיטת
תל�אביב.�אונגר�מרצה�באקדמיה�(אונ'�ת"א)�בתחום�ביקורת�חשבונות.�כן�חברה�אונגר,�בועד�המרכזי�של�לשכת�רואי

.CFOחשבון�וכן בוועדות�שונות  אחרות�של הועד,�ומכהנת�כיו"ר�ועדת�דיווחים�בפורום�

ד"ר�משה�ברקת
מנהל�מחלקת�תאגידים�רשות�ני"ע
ד"ר�ברקת�מכהן�כמנהל�מחלקת�תאגידים
�שימש�כמרצה �כן, �לפני ברשות�ני"ע.
בבית�הספר�למוסמכים�במנהל�עסקים
באוניברסיטת�דיוק.�מחקרו�עוסק�בהכרה
�תגמול �מכשירים�פיננסיים, בהכנסה,
מנהלים�ובעיות�מדידה�בחשבונאות.�לפני
�ברקת �שירת �לאקדמיה, הצטרפותו
�בבנק �הבנקים �על �הפיקוח במחלקת
ישראל,�שם�היה�חבר�בצוות�האחראי
על�נושאי�תקינה�חשבונאית�וביקורת
דוחות�כספיים�של�בנקים.�כמו�כן,�פרסם
מספר�מאמרים�שעסקו�בחשבונאות�ובניתוח�דוחות�כספיים�של�חברות
וספר�בנושא�היבטים�בחלוקת�דיבידנד.�משה�ברקת�הינו�רו"ח�בעל�תואר
ראשון�בחשבונאות�וחקר�ביצועים�מאוניברסיטת�תל�אביב,�בעל�תואר
שני�במינהל�עסקים�(בהצטיינות)�וד"ר�למינהל�עסקים�מאוניברסיטת

קולומביה�בניו�יורק.

יגאל�טולדנו�שותף��BDOזיו�האפט
רו"ח,�שותף�ומנהל�מחלקת�יעוץ�פרויקטי��SOXוממשל�תאגידי.�בעל�נסיון�של��10שנים�במתן�שירותי�יעוץ�וביקורת
חשבונות.�מתמחה�ביעוץ�כלכלי�ועסקי�לגופים�וחברות�בכל�הנוגע�לכתיבת�תכניות�עסקיות,�הערכות�שווי,�ליווי�תהליכי
מיזוג�ורכישה,�ביצוע�תחשיבי�כדאיות�לרבות�שיקולי�מימון�ומיסוי�וניהול�סיכונים�במסגרת�החלת�חוק�סרביינס�אוקסלי
על�חברות�ממשלתיות,�בנקים�וחברות�ביטוח.�כמו�כן,�בעל�התמחות�בניהול�פרויקטי��SOXלחברות�ישראליות�ואמריקאיות
הנסחרות�בארה"ב,�הכוללים�ניתוח�תהליכים�כספיים�ותפעוליים�לשם�הערכת�הסיכונים�ופערי�הבקרה�בכל�הנוגע�לדיווח
הכספי.�בנוסף,�מרצה�במסגרות�מקצועיות�בנושאים�פיננסיים�כגון�ניתוח�דוחות�כספיים�והערכת�שווי�חברות,�ביקורת
פנימית�וניהול�סיכונים�בקורס�דירקטורים�ועוד.�בעל�תואר�ראשון�במנהל�עסקים�עם�התמחות�בחשבונאות,�מטעם

המכללה�למנהל.

אסתר�קורן
�מחלקת �ראש �(רו"ח), עו"ד
GKHמשרד��M&A�,חברות
אסתר�קורן�היא�ראש�מחלקת�חברות,
מיזוגים�ורכישות�(M&A)�במשרד
עורכי�הדין�גרוס,�קלינהנדלר,�חודק,
הלוי,�גרינברג�ושות'�(GKH).�קורן,
�עסקאות �חברות, �בדיני מתמחה
מיזוגים�ורכישות,�ודיני�ניירות�ערך.
בנוסף�עוסקת�בתחום�תוכניות�תמרוץ
ת צ ע י י מ � . ם י ס י מ ו � ם י ד ב ו ע
לדירקטוריונים�והנהלות�של�חברות
�בדיני �בישראל �גדולות ציבוריות
�לרבות�בהיבטים�משפטיים�של�סוגיות �ניירות�ערך, תאגידים�ודיני
חשבונאיות�וסוגיות�מס.�מייצגת�חברות�ציבוריות�ופרטיות�בעסקאות
מיזוגים,�פיצולים�ורה–ארגון�מורכבים,�עסקאות�השקעה,�מכירת�פעילות
והסכמים�בין�בעלי�מניות,�תוך�טיפול�במכלול�הנושאים�הקשורים
לעסקה�לרבות�היבטי�מס�ואישורים�רגולטורים�נדרשים.�בנוסף,�מלווה
חברות�בגיוסי�הון,�הן�מהציבור�והן�גיוסי�הון�פרטיים,�וכן�עוסקת
בתחום�תוכניות�תגמול�עובדים�לרבות�פיתוח�מכשירים��מיוחדים
המתאימים�לתגמול�מנהלים�בישראל.�אסתר�קורן�הצטרפה�למשרד
בשנת��1991והפכה�לשותפה�בשנת�1999.�בעלת�תואר�ראשון�בחשבונאות
�במשפטים L.L.B� �ותואר (1998)� �ת"א �מאוניברסיטת וכלכלה
מאוניברסיטת�ת"א�(1993).�רואת�חשבון�מוסמכת�משנת��1993ועורכת
�מרצה �חברה�במועצה�המייעצת�של�בנק�ישראל, דין�משנת�1994.
בהשתלמויות�לדירקטורים�ולנושאי�משרה�באוניברסיטת�ת"א�ושימשה
בעבר�חברה�בוועדה�הציבורית�ממשלתית�לקביעת�מדיניות�הסיוע�בדיור.
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שעיה�ז'ילונקה
�CFOמכבי�שירותי�בריאות
משנת��2005משמש�שעיה�ז'ילונקה
�במכבי כמנהל�אגף�כספים�ותכנון
שירותי�בריאות.�במסגרת�תפקיד�זה
מכהן�ז'ילונקה�כ–�CFOאחראי�על
�תכנון �וכלכלה, �כספים ניהול
אסטרטגי,�תוכניות�עבודה�ותקצוב,
ארגון�ותקינה,�הערכה�ומחקר�וזכויות
�חבר �הינו �ז'ילונקה �הקופה. חברי
המועצה�וההנהלה�של�מכבי�שירותי
בריאות,�חבר�ועד�עמותת�קרן�מכבי
וחבר�דירקטוריון�מכבידנט.�שנתיים
�כיהן�כראש�אגף�תכנון קודם�לכן,
וארגון�במכבי,�שאוחד�עם�אגף�הכספים.�בתפקידיו�הקודמים�שימש
�הבריאות �משרד �של �הכספים �אגף �ומנהל �בכיר �כחשב ז'ילונקה
(2003–1994),�והוביל�את�הרפורמה�לניהול�פיננסי�עסקי�של�בתי
החולים�הממשלתיים.�בתקופה�זו,�כיהן�גם�כחבר�דירקטוריון�בחברת
שראל�שירותים�ואספקה�לרפואה.�קודם�לכן�כיהן�כ–�CFOבחברות
�ז'ילונקה�הינו�רו"ח�בעל�תואר�ראשון�ושני הייטק�(1980–1994).

מאוניברסיטת�בר�אילן�בכלכלה�וחשבונאות.

פרופ'�רפאל�קרסו
פרופ'�למדעי�המח�ומערכת�העצבים�במחלקה�לפסיכולוגיה�אוניברסיטת�בר�–�אילן,�מנהל�המחלקה

הנוירולוגית�ומרפאת�כאב�במרכז�הרפואי�'הלל�יפה'�בחדרה.
פרופ'�קרסו,�מחלוצי�רפואת�עיכוב�תהליכי�ההזדקנות�בישראל,�חוקר�בעל�שם�עולמי�שפרסם�מחקרים�רבים�בתחום
תהליכי�ההזדקנות�ועיכובם.�פרופ'�קרסו�משמש�כמנהל�המחלקה�הנוירולוגית,�מרפאת�הכאב�והמרפאה�לרפואה�משלימה
במרכז�הרפואי�הלל–יפה�בחדרה�ומייסד�מרפאת�הכאב�הראשונה�לאקופונקטורה�במסגרת�הרפואה�הציבורית�בבתי�החולים
הממשלתיים.�פרופ'�קרסו�מלמד�סטודנטים�לרפואה,�מכהן�כפרופ'�במחלקה�לפסיכולוגיה�באוניברסיטת�בר–אילן,�וחבר
הוראה�בכיר�(פרופסור�חבר)�בביה"ס�לרפואה�של�הטכניון�בחיפה.�פרופ'�קרסו�שימש�כפרופסור�אורח�ברפואה�התנהגותית
באוניברסיטת�בוסטון�שבארה"ב,�הינו��מנהל�אקדמי�במכללה�לרפואה�משלימה�ועוסק�באינטגרציה�בין�שיטות�רפואה
מערביות�ומשלימות,�מומחה�ומדופלם�בתחום�עיכוב�תהליכי�הזדקנות�מטעם�האגודה�האמריקאית�לעיכוב�תהליכי�הזדקנות.

ציפי�לבני
ראש�מפלגת�קדימה�וראש�האופוזיציה

בכנסת
ח"כ�לבני�היא�יו"ר�מפלגת�"קדימה"�ונמנית
עם�מקימי,�הוגי�ומיישמי�מטרותיה�ומדיניותה.
כיום�משמשת�כיו"ר�האופוזיציה�בכנסת.
�השנים �בין �הציבוריות �פעילויותיה מבין
1999–1996,�כיהנה��בתפקיד�מנכ"ל�רשות
החברות�הממשלתיות�ובתפקיד�זה�הייתה
אחראית�על�הפרטת�החברות�והמונופולים
הממשלתיים.�ציפי�לבני�נבחרה�לכנסת�בשנת
1999,�מטעם�סיעת�הליכוד.�בכנסת�ה–15
הייתה�חברה�בוועדת�חוקה,�חוק�ומשפט,

במסגרת�זו,�הייתה�אחראית�על�חקיקת �החוק�למניעת�הלבנת�הון.�כמו�כן
חברה�בוועדה�לקידום�מעמד�האישה.�בשנת��2001מונתה�לשרה�בממשלה
ה–�29וכיהנה�בתפקידים�הבאים:�השרה�לשיתוף�פעולה�אזורי,�שרה�ללא�תיק
ושרת�החקלאות.�בשנת��2003מונתה�לשרה�בממשלה�ה–30,�וכיהנה�בתפקידים
הבאים:�השרה�לקליטת�העלייה,�שרת�הבינוי�והשיכון,�שרת�המשפטים�ושרת
החוץ.�בממשלה�ה–31 כיהנה�ציפי לבני�כממלאת�מקום�ראש�הממשלה ושרת
החוץ.�ציפי�לבני�למדה�משפטים�באוניברסיטת�בר�אילן�והינה�עורכת�דין
במקצועה.�במשך�עשר�שנים�עסקה�בעריכת�דין�במשרדה�והתמחתה�בין�השאר,

במשפט�מסחרי,�ציבורי�ונדל"ן.

יואב�נחשון
סגן�נשיא�קוקה�קולה�ויו"ר�ועדת�הגבלים

CFOעסקיים�בפורום�
�בחברה �לפיננסים �נשיא �כסגן �מכהן �נחשון יואב
המרכזית�לייצור�משקאות�קלים.�נחשון�החל�לעבוד
בחברה�בשנת��1998בתפקיד�סמנכ"ל�כספים.�קודם
לכן�כיהן�כשותף�במשרד�רו"ח�אלמגור.�נחשון�הנו
יו"ר�הדירקטוריון�של�ד"ש�איפקס�הולדינגס,�ויו"ר
הדירקטוריון�של�חברת�נביעות�טבע�הגליל.��משמש
�תעשיות �מאלט �ובירה �טובורג �בחברת �יו"ר סגן
Bimpas Bira ve Mesrubat�–משותפות�בטורקיה�וב
supervisory director�–מכהן�כ�,Pazarlama A.S
International� �וב– AL Breweries B.V� ב–
United Albanian–ב�administrator�–כמו�כן�משמש�כ�.Dairies Corporation B.V.
Breweries shpk.�כמו�כן�משמש�נחשון�כדירקטור�במי�גליל,�החברה�המרכזית�להפצת
משקאות,�מילקו�תעשיות,�אגוד�יצרני�חלב�ומוצריו�בישראל�(בפירוק�מרצון),�טרה
תעשיות�מזון,�מחלבת�משק�צוריאל,�יקב�תבור,�שידורי�קשת�וחבר�הנהלה�בקרן�הדדית
של�המעסיקים.�נחשון�הינו,�רו"ח,�בעל�תואר�ראשון�בכלכלה�וחשבונאות�מאוניברסיטת
ת"א�ותואר�שני�במנהל�עסקים�מהאוניברסיטה�העברית�בירושלים.�יואב�נחשון�הינו�יו"ר

.CFOועדת�הגבלים�עסקיים�בפורום�

�המסים �רשות יהודה�נסרדישי�מנהל
החל�משנת��2007מנהל�יהודה�נסרדישי�את�רשות�המיסים�ומכהן
כחבר�בהנהלה�הבכירה�של�משרד�האוצר.�במהלך��43שנות�שירותו
ברשות�המסים,�מילא�נסרדישי�שורת�תפקידים,�וביניהם�סגן�נציב
מ"ה,�פ"ש�מפעלים�גדולים�ומשנה�למנהל�רשות�המסים.�נסרדישי
ליווה�רפורמות�מרכזיות�כגון:�תכנית�המסים�הרב�שנתית�והסדרת

�בראש �עמד �הנאמנויות, מיסוי
�המס �תכנוני �לקביעת הועדה
החייבים�בדיווח�וקידם�את�תכנית
הטבות�המס�לעולים�ותושבים
חוזרים.�לאחרונה�הוביל�נסרדישי
�עם �הרשות �התמודדות את
השלכות�המשבר�הכלכלי�וקידם,
בין�היתר,�צעדים�בתחום�המיסוי
לעידוד�ההשקעות�הזרות�במשק
�זרות �חברות �כספי והזרמת
שבשליטת�תושבי�ישראל,�מחו"ל
לישראל.�נסרדישי�הינו�בעל�תואר
בוגר�במדעי�החברה�מאוניברסיטת

בר�אילן.
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ערב�אסאדו�במטע�הזיתים

מליאת�בוקר
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שוקי�אורן
החשב�הכללי,�משרד�האוצר
שוקי�אורן�מכהן�כחשב�הכללי�במשרד
האוצר�החל�מדצמבר��2007ובנוסף
מכהן�כיו"ר�דירקטוריון�חברת�מ.י
נכסים�וכן�של�חברת�ענבל.�בתפקידיו
�בנק �כמנכ''ל �אורן הקודמים�כיהן
�אינווסטק �בבנק � �שוויץ, לאומי,
(ישראל)�בע"מ.�בנוסף�כיהן�בבנק
�משנה �נוספים: �תפקידים במספר
למנכ"ל,�סמנכ''ל�החטיבה�העסקית
וסמנכ"ל�מנהל�כספים.�עוד�כיהן�אורן
�חתמים�בבנק�כללי �כללי כמנכ"ל,

לישראל.�בין�השנים��1986עד��1993כיהן�כסגן�החשב�הכללי�במשרד
האוצר.�אורן�הינו�בעל�תואר�מוסמך�במנהל�עסקים,�ובעל�תואר�ראשון
�בירושלים. �העברית יברסיטת נ �מהאו �שניהם בכלכלה,

משה�חורב�מנכ"ל�אורקל
משה�חורב�הינו�המייסד�והמנכ"ל�של�אורקל�ישראל�מאז�שנת�1996,�ובנוסף�מכהן�כסגן�נשיא�אורקל�העולמית.�לפני�תפקידו
State ofלתפקידים�אלה�קדמה�קריירה�צבאית�של�פיתוח�מערכות�טכנולוגיות��.HP/CMSהנוכחי�שימש�חורב�כמנכ"ל�
�the Artושילובן�במערך�המבצעי�של�צה"ל.�בתקופה�זו�שימש חורב�כראש�מנהלת�נשק�מונחה�במחלקת�פיתוח�בחיל
האוויר�וכראש�מחלקת חימוש�ואויוניקה�באגף�הנדסה�ולוגיסטיקה�של�חיל�האוויר�בדרגת�אל"מ.�לאחר�מכן,�כיהן�כראש
מערכת�אלקטרוניקה�ולוחמה�אלקטרונית�במפא"ת/מו"פ�במשרד�הביטחון,�משם�השתחרר�בדרגת�אל"מ�בשנת�1993.�חורב
הינו�חתן�פרס�ביטחון�ישראל�לשנת�1986.�משה�חורב�הינו�בוגר��B.scבהצטיינות�בהנדסת�אלקטרוניקה,�אוניברסיטת
תל�אביב, ובוגר��M.scבהנדסת�אלקטרוניקה��AFIT (Air Force Institute Of Technology, Dayton, Ohio)בהצטיינות.

עו"ד�טלי�ירון–אלדר
CFOשותפה,�תדמור�ושות'�ויועצת�משפטית�של�פורום�
ירון–אלדר,�לשעבר�נציבת�מ"ה,�הינה�שותפה�במשרד�תדמור�ושות'�עורכי

�כיהנה 2004–2007� �בשנים דין.
�ארזים �חברת �כמנכ"ל ירון–אלדר
השקעות�העוסקת�בנכסי�נדל"ן�מניב
ובשנים�2004–�2002כיהנה�כנציבת�מס
�מס �כנציבת �כהונתה �קודם הכנסה.
הכנסה�שימשה�כיועצת�משפטית�באגף
המכס.�ירון–אלדר�משמשת�כדירקטורית
במספר�חברות�ובהן:�רוזטה,�מנופים
פיננסיים�לישראל��EMIואיזי�אנרגיה.
טלי�ירון�אלדר�הינה�בעלת�תואר�ראשון
במשפטים��LLBמטעם�אוניברסיטת
תל�אביב,�ותואר�שני�במנהל�עסקים
�MBAבמגמת�מימון�מאוניברסיטת�תל

אביב.

זמירה�גנני–וילנצ'וק
�לישראל �הצבאית �התעשייה CFO
זמירה�גנני�מכהנת�כסמנכ"ל�כספים�ובקרה�בתעשיה
צבאית�החל�משנת�2007,�אחראית�על�תחומי
�השנים �בין �כן, �לפני �תקציב�ובקרה. הכספים,
2007–2001,�כיהנה�זמירה�גנני–וילנצ'וק�כמנהלת
�בחברת �ובקרה �תקציב �וסמנכ"ל הכספים
Alvarion.�גנני�הינה�בעלת�תואר�ראשון�בכלכלה
ומנהל�עסקים�מהאוניברסיטה�העברית�בירושלים
�בר–אילן. �מאוניברסיטת �שני �תואר ובעלת

דיוויד�דונין�מנכ"ל�בייקוניקס�אינטרנשיונל
דיוויד�דונין�ייסד�את�חברת��Biconixבשנת�1995.�החברה�מונה�כיום�כ–�25מקצוענים�בתחומים�הפיננסיים�והעסקיים
ולה�כ–�100אתרי�לקוחות�ברחבי�העולם.�הקוים�המנחים�העומדים�בבסיס�ערכי�החברה�מאז�ועד�היום,�הם�נגיעה�בדרישות
ובצרכים�העסקיים/פיננסיים�השוטפים��של�חברות�מצד�אחד,�ותמיכה�בלתי�מתפשרת�להצלחתם�מצד�שני.�תהליך�זה
מאפשר�לחברה�לבנות�מתודולוגיה�הנשענת�על�פתרונות�טכנולוגיים�רב�עוצמתיים�קלים�להבנה�וידידותיים�לשימוש�בקרב
לקוחותיה,�תוך�עמידה�בלוחות�זמנים�ובתקציבים�נתונים.�בעברו�שימש�דונין�כיועץ�בכיר�בניו�יורק�במשרד�רואי�החשבון
Laventhol & Horwath,�מנהל�מערכות�פיננסיות�בתאגיד�סאיטקס�ומנהל�חטיבת�מוצרי�התוכנה�הפיננסיים�של�קונתהל.
�מארה"ב. �עסקים �במנהל �בהצטיינות �שני �ותואר �חשבון �וראיית �בכלכלה �ראשון �תואר �דונין לדיויד

יהודה�לוי
�ישראל HSBC� מנכ"ל
יהודה�לוי�מנכ"ל��HSBCישראל
HSBCואחראי�לכלל�פעילות�
בישראל.�בתפקידיו�הקודמים,
�הבנק �כסמנכ”ל �לוי כיהן
הבינלאומי�הראשון,�סגן�נשיא,
�בנקים �ורכישות זוגים מי
Republic  National, Bank.
of  N.Y .��לוי�הינו�בעל�תואר
;Baruch , � ן �מימו MBA
�B.Sc.�,College NYCהנדסת

תעשייה�וניהול,�טכניון.
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ד"ר�אייל�סגולניק
משנה�למנכ"ל��CFOאי.די.בי.�חבר
CFO� �בפורום �ההיגוי ועדת
אייל�סולגניק�מונה�לתפקיד�משנה�למנכ"ל
ומנהל�הכספים�של�אי.די.בי�בשנת�2006.
סולגניק�כיהן�בשנים�2005–�1998ברשות
�של�הרשות �תחילה�כרו"ח�הראשי ני"ע,
ולאחר�מכן�כמנהל�מחלקת�תאגידים. כמו
�מועצת �שימש�כחבר�במועצת�רו"ח, כן,
המוסד�הישראלי�לתקינה,�מועצת�השמאים
�כחבר �שימש �שונות. �מקצועיות וועדות
המוסד�לתקינה�חשבונאית�ממשלתית.�ד"ר
אייל�סולגניק�נמנה�מזה�שנים�על�סגל�בית
הספר�למנהל�עסקים�במרכז�הבינתחומי�הרצליה�ומפרסם�מחקרים�ומאמרים
�סולגניק�בתחום �ד"ר �של �מחקרו �החשבונאות�והכלכלה. רבים�בתחומי
החשבונאות�עסק�במידול�מושגים�אבסטרקטיים�וקונספטואליים.�מחקריו
העדכניים�בתיאוריה�כלכלית�עוסקים�ביישום�מודלים�מתמטיים�של�צדק
חלוקתי�ושל�בחירה�חברתית�לשאלות�בתחום�כלכלת�נדל"ן.�סולגניק,�רו"ח,
בעל�תואר�ד"ר�בכלכלה�מאוניברסיטת�תל�אביב�וראש�(משותף)�של�תכנית
החשבונאות�בבינתחומי�הרצליה.�אייל�סולגניק,�מכהן�כחבר�ועדת�ההיגוי�של

.CFOפורום�

עמי�קרופיק�מנכ"ל�משותף�חברת�גמול
קרופיק�מכהן�כמנכ"ל�משותף�בגמול�חברה�להשקעות.�טרם�תפקידו�זה�כיהן
�בקבוצת �להשקעות, �חברה �גמול �קבוצת �חברות: �במספר �כספים כסמנכ"ל
יואל�–�אקויטל,�בחברה�פרטית�בתחום�הביטחון.�לפני�כן�שימש�כמנהל�ביקורת
במשרד�רו"ח�סומך�חייקין�KPMG. קרופיק�אף�משמש�כדירקטור�במספר�חברות
וביניהן,�נצבא�החזקות,�איירפורט�סיטי,�נ.ת.מ.�נכסים�תחבורה�ומסחר�והעמותה
לתיירות�של�העיר�ת"א�–�יפו.�קרופיק�הינו�רואה�חשבון�ובעל�תואר�ראשון
במנהל�עסקים�המכללה�למנהל�–�ראשל"צ,�מוסמך�משפטים�מאוניברסיטת

בר�אילן.

עו"ד�דוד�חודק
שותף�וראש�משרד�עו"ד�גרוס,�קלינהנדלר,�חודק�הלוי�גרינברג

GKH�'ושות
חודק�חבר�לפרופסור�יוסף�גרוס�בשנת
�1983והפך�לשותפו�בשנת�1986.�קודם
�חודק �עבד 1990–1992� �בשנים לכן,
Weil Gotschal & Mangesבמשרד�
בניו–יורק�והתמחה�בדיני�ניירות�ערך,
מיזוגים�ורכישות�ועסקאות�בינלאומיות,
כמו�גם�ייצוג�חברות�ישראליות�בחו"ל.
�מפתח �תפקיד �בעל � �הינו �חודק דוד
�גם �כמו �ורכישות �מיזוגים בעיצוב
רה–ארגון�ופיצולים�של�חברות�ציבוריות
�הוביל�את�הייצוג וקונצרנים�גדולים.
�של�מספר�גדול�של�חברות המשפטי

ציבוריות�בקשר�להצעותיהן�לציבור�של�מניות�ואגרות�חוב�בבורסות
בישראל,�בארה"ב,�באירופה�ובמזרח�הרחוק.�מייעץ�ללקוחות�ביחס�להשלכות
המס�של�עסקאות�מגוונות�בהן�הם�מעורבים.�לאור�התמחותו�בדיני�חברות
ובדיני�ניירות�ערך,�מייעץ�חודק�להנהלות�ולדירקטוריונים�של�חברות�רבות
בכל�הקשור�להיבטים�המשפטיים�של�תפקידם�בשגרה�ובמצבי�משבר
(השתלטות,�הקפאת�הליכים,�הסדרים,�מצבי�משבר�וכו').�חודק�התמחה
בהפרטות�בישראל�והיה�מעורב�בכמה�מההפרטות�הגדולות.�הוא�מונה�על
ידי�משרד�האוצר�לעמוד�בראש�ועדה�ציבורית�לקביעת�פרמטרים�להתייחסות
�באמצעות�רכישת�אגרת�חוב�לא גופים�מוסדיים�המעמידים�אשראי
ממשלתיות�וכן�ביחס�ל"הסדרים"�("ועדת�חודק").�בנוסף,�חודק�היה�חבר
בועדת�הרשות�לניירות�ערך�הישראלית�לנושא�עידוד�הון�סיכון�בישראל,
�1994(ועדת�ורדי),�וכיהן�כחבר�ועדת�רשות�ניירות�ערך�לנושא�מבנה
דוחות�שנתיים�ותשקיפים�והשלכותיהם�(ועדת�פרופ'�ברנע,�2001.)�דוד
חודק�הומלץ�על�ידי��Chambers Global–�איגוד�עו"ד�המובילים�בעולם.
חודק�הינו�בעל�תואר�ראשון�במשפטים�מאוניברסיטת�תל�אביב�וחבר

בלשכת�עורכי�הדין�בישראל�החל�משנת�1982.

רוני�אלרואי�שותף�בכיר�וראש�המחלקה�המקצועית,�גיזה�זינגר�אבן
לפני�מינויו�כשותף�בכיר�וראש�המחלקה�המקצועית�בגיזה,�זינגר�אבן�כיהן�רוני�אלרואי�כסמנכ"ל�הכספים�של�כלל�פיננסים.
אלרואי�נמנה�על�הסגל�האקדמי�של�המכללה�למנהל�כמרצה�בכיר�לחשבונאות�פיננסית.�בתפקידיו�הקודמים,�כיהן�אלרואי
כחשבונאי�הראשי�של�ממשלת�ישראל�וכמנהל�במחלקה�המקצועית�של�משרד�רו"ח��KPMGסומך�חייקין.�אלרואי�הינו
חבר�הוועדה�לכללי�חשבונאות�ודיווח�של�לשכת�רואי�חשבון.�הינו�בעל�תואר�ראשון�במנהל�עסקים�מהמכללה�למנהל

ותואר�שני�במשפטים�מאוניברסיטת�בר�אילן.
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מהו�תפקיד�ה–CFO?�לשאלה�זו�אין�תשובה
"CFO"תחת�הכותרת�� �פשוטה�וברורה. יחידה,
�תפקידים�אשר�משתנה�בהתאם מסתתר�מגוון
לאופי�החברה,�אישיות�ממלא�התפקיד�וכולי.�עבודת
ה–�CFOמתבצעת�במימדים�רבים�ומול�גורמים
�בעלי �הינם �לעתים �אשר �וחיצוניים, פנימיים
אינטרסים�שונים.�תפקיד�ה–�CFOה"קלאסי",�חרג
זה�מכבר�מגבולות�"טוהר�המספרים"�ובמרבית
המקרים�גולש�לתחומים�נוספים�כגון��IT�,HRועוד.
עם�אימוץ�ה– �IFRSוחוק�הסרבנס�אוקסלי,�כמו
�הפך גם�המשברים�הפיננסיים�בעשור�האחרון,
התפקיד�למורכב�יותר,�הדרישות�התגברו�וחיזוק

עקרונות�הממשל�התאגידי�הרחיבו�את�גבולות
התפקיד�והפכו�אותו�לאמורפי.

ה–�CFOחשוף�לסכנות�מקצועיות�הטמונות
כמעט�בכל�תחומי�עיסוקיו.�כך�לדוגמא,�המלצותיו
של�ה–�CFOוחוות�הדעת�שלו�משמשות�כבסיס
�לסנקציות �נתונות �אשר �ניהוליות להחלטות
אזרחיות�ופליליות.�לכך�נוסיף,�כי�ה–�CFOעומד
פעמים�רבות�בלחצים�מצד�גורמי�עניין�בחברה

ובכללם�בעלים,�מנכ"לים�ואחרים.

בכנס�שערך�פורום CFO לפני�כשנה,�התקיים
פאנל�בנושא�"ה–�CFOבעידן�האחריות�האישית
הגוברת".�מסקנות�משתתפי�הפאנל,�ד"ר�אייל
סוגלניק,�משנה�למנכ"ל�ו–CFO אי.די.בי�ועו"ד
דוד�חודק,�שותף�מנהל�במשרד�גרוס,�קלינהדלר,

חודק,�הלוי,�גרינברג�ושות'�היו�כי�יש�להכין�סט
תקני�ניהול�שיקטינו�את�החשיפה�האישית�של
�איננו �יש�לציין�כי�הכיסוי�הביטוחי, .CFOs–ה
�לסכנות �כיסוי �מהווה �שאינו �ובוודאי מספק

הפליליות.

הפורום�החליט�ליישם�את�המלצות�הפאנל
benchmarkוהקים�ועדה�לתקני�ניהול�שיהוו�

�להגנה �בנוסף �הסביר". CFO"–ה� להתנהלות
משפטית�על�ה–CFOs,�יתרמו�תקני�הניהול�ליצירת
CFOs–ה� �של �המקצועית �בהתנהלות אחידות
�בכלל CFOs–ל� �מדריך �ויהוו �שונים בנושאים
ול–�CFOsחדשים�בפרט.�תקני�הניהול�אף�יסייעו
בייעול�וחיסכון�במשאבים�המושקעים�בהתייעצויות

זהות�של �CFOsשונים.

על�פי�תוצאות�סקר�שערך�הפורום�בין�חבריו
לגבי�הנושאים�הדורשים�תקני�ניהול,�עלה�בבירור
הנושא�של��חלוקת�דיווידנדים�במזומן.�נושא�זה
�האישיים �הסיכונים �בשל �ראשון �כתקן נבחר
הטמונים�בכך�שכן�דירקטוריון�החברה�מקבל�את
החלטתו�האם�לבצע�חלקות�דיווידנד�אם�לאו
על�סמך�חוות�הדעת�של�ה–CFO.�בכנס�זה,�תוצג
טיוטה�ראשונית�של�תקן�הניהול�הראשון�שיוצא
�ועוסק�ב"הערכות�לחלוקת�דיווידנדים לדרך
במזומן".�לאחר�גיבוש�הערות�החברים,�והתייעצות
�יוציא�הפורום�את עם�הגורמים�הרגולטורים,
CFOs–נוסח�התקן�שיהווה�את�הבסיס�לפעולת�ה

�בנושא.
אנו�תקווה�כי�סט�תקני�הניהול�יוכל�להקל
על�המתח�פנימי�בתפקיד�ה–�CFOהכולל�אחריות
מיוחדת�המוטלת�עליו�מצד�אחד�והיותו�חלק
בלתי�נפרד�מההנהלה�הבכירה�מהצד�השני.�התקנים
יהוו�בנוסף�להגנה�משפטית,�כח�מגן�בפני�דרישות
המנכ"לים,�הדירקטורים�ובעלי�המניות,�שלעתים
סותרות�בינן�לבין�עצמן�ולבין�דרישות�הרגולטור.

עו"ד�מאירה�סנדרס*

תקני�ניהול

*�הכותבת�הינה�מנהלת�תוכן,�דוברות
CFOוקשרי�ממשל,�פורום�

אז�מה�אפשר�לעשות�בינתיים?
CFO–הינו�מרכיב�חשוב�בהגנה�על�ה�CFO–כבר�עתה�ניתן�לומר�כי�תיעוד�מהלכי�העבודה�על�ידי�ה

בבואו�להסביר�מדוע�בוצע�מהלך�פלוני.

ל-�CFOsרבים�קיים�חשש�לתעד�את�החלטותיהם�אולם�בשעת�הצורך�תיעוד�זה�יכול�להוות�ראיה

לדרך�שבה�לקחו�החלטה�(חוקית�כמובן)�ולהגן�עליהם.

 תיעוד�קבלת�החלטות�יכול�להתייחס�לפעולות�שבוצעו�על�מנת�להגיע�להחלטה�פלונית�כגון:�התייעצות

בתום�לב,�תיעוד,�סקירה�של�ה– �Best Practiceבנושא�ועוד.
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ד"ר�גקיל�ומר�הייד
השקעות�חברתיות�משתלמות

פרופסור�דן�אריאלי�פותח�את�הפרק�הרביעי
בספרו�Predictably Irrational הדן�בפער�בין
התנהגות�חברתית�להתנהגות�עסקית�בתיאור
משעשע�להפליא�של�סיטואציה�המוכרת�היטב
לכל�משפחה�ַײ�אירוח�לארוחת�ערב�חג.�החמות
או�האמא�המארחת�הכינה�וטרחה,�קנתה,�בישלה,
ניקתה�וארגנה.�כולם�באו�ואכלו�ושתו�ואכלו�ושתו
ודיברו�וצחקו�ובסוף�כשקמים�ללכת�אתה�מוציא
את�הארנק�ומציע�לשלם�לה�עבור�הטרחה.�אופס!!!!
נחצה�קו�שלא�ניתן�לגשר�בין�ההתנהגות�החברתית
להתנהגות�העסקית.�אריאלי�מציג�לא�מעט�דוגמאות
לחומה�הסינית�שאנו�מקימים�בתוכנו�בין�ה"אני
החברתי"�לבין�ה"אני�העסקי"�והנה�באה�עמותה
�לערבב�תחומים. �מעלה�ומבקשת�מאיתנו כמו
השאלה�העולה�גם�בלב�חסידים�מושבעים
של�ערוב�קריטריונים�חברתיים�בתהליך�קבלת
החלטות�השקעה�או�במשקיעים�העוקבים�אחרי
מדדים�כגון�מדד�מעלה�היא�מה�יצא�לנו�מזה�הרי
מדובר�ב"אני�העסקי"�ולכן�השאלה�הנשאלת�היא
איזה�תשואה�עודפת�יש�להשקעות�על�פי�אמות

מידה�חברתיות.�מנהלי�אחריות�חברתית
או�סמנכ"לי�כספים�בחברות�צריכים
לשאול�את�עצמם�איזה�ערך�עסקי�יש
להשתתפות�בדרוג�מעלה.�ואכן�מדובר
כאן�בהשקעה�שהרי�דרוג�מעלה�הינו
מטלה�ארגונית�לא�טריוויאלית�אם
�את �נשאיר �ברצינות. �אותו לוקחים
היתרונות�העסקיים�לסוף�כי�התשובה
שלי�לשאלה�הזו�היא�שלמרות�שמדובר
בעסק�צריך�בראש�ובראשונה�להפנות
את�השאלה�ל"אני�החברתי"�ולא�ל"אני
העסקי".�אם�אנחנו�רוצים�לחיות�בחברה
מתוקנת�שיש�בה�קודים�התנהגותיים
שאנו�יכולים�להיות�גאים�בהם�ושיביאו
ערך�לכולנו�אזי�יש�משימות�ומגבלות
שאנו�חייבים�להטיל�על�עצמנו�על�מנת
לייצר�את�הנורמה�החברתית�הרלוונטית.
רק�אם�רובנו�הגדול�ירתם�המציאות

תשתנה.
�הבא �החברתי/עסקי המשחק
ממחיש�את�היתרונות�הגלומים�בצורת

החשיבה�הזו:
לבחור�מספר�ביו��1ל–100.�אם�כולם

בוחרים�מספר�בין�100–�50כל�משתתף�מקבל�10
₪.�אם�מישהו�בוחר�מספר�בין�50–�1הוא�מקבל
רק��₪�8אבל�כל�מי�שבחר�מספר�בין�100–50
מקבל�רק�₪�2.�כלומר�על�כל�משתתף�להעריך�את
מידת�המחויבות�החברתית�של�שאר�המשתתפים
כי�מספיק�במשחק�הזה�אחד�ששובר�את�הכלים
ומפעיל�את�ה"אני�העסקי"�בכדי��שכל�הקבוצה
תפסיד.�החשבון�של�ה"אני�החברתי"�ברור�–�כדאי
לי�לגלות�סולידריות�כי�אז�כולם�כולל�אני�מרוויחים
יותר,�מרוויחים�10.�החשבון�של�ה"אני�העסקי"
הוא�שונה.�ה"אני�העסקי"�שואל�את�עצמו�האם
עדיף�לבחור�ב–�₪�8בוודאות�מול�הימור�בין�₪�2
ל–�₪�10בהסתברות�לא�ברורה�ולכן�התשובה
.1–50� העסקית�היא�כנראה�לבחור�מספר�בין

�באימוץ �הגלומים �החברתיים היתרונות
התרבות�הארגונית�לה�מכוונת�מעלה�ברורים�לכולנו.
�הינו�מעדיפים�לעבוד�ולהשקיע�בחברות כולנו
המנוהלות�על�פי�קודים�ברורים�ושקופים�ללא
�את �המחזקת �הוגנת �תעסוקה �עניינים, ניגודי
העובדים�בחברה�ומקדמת�ערכים�חברתיים�של
תעסוקה�מתקנת�והענקת�הזדמנויות�שוויוניות
למגוון�רחב�של�אוכלוסיות�כמו�גם�אימוץ�ערכים
של�קיימות,�איכות�סביבה�ותרומה�לקהילה.�אם
זו�החברה�שבה�אנו�רוצים�לחיות�אנו�צריכים�לאמץ
את�הקודים�הללו�ואז�כולנו�נרוויח�את�עשרת
השקלים.�בחיים,�כמו�במשחק�אם�ה"אני�החברתי"

מנצח�כולנו�מרוויחים�כלכלית!
יש�מגוון�רחב�של�תשובות�שניתן�לתת�ל"אני
העסקי"�של�המנהל�שמתלבט�האם�להשתתף�או
לא.�החל�מהחיסכון�השוטף�המשמעותי�הנגרם
לחברה��על�ידי�אימוץ�תקנים�של�איכות�סביבה
כמו�הפחתת�השימוש�בכוסות�פלסטיק,�הפחתת
הדפסות�ושימוש�בנייר�ומעבר�לנורות�חסכוניות
בחשמל.�היתרון�באימוץ�מערך�ארגוני�מובנה�וברור
ללא�ניגודי�עניינים�מובן�אף�הוא�לכל
מנהל�אף�אם�הוא�לא�תמיד�טריוויאלי
לבעלי�העניין�המובילים�בחברה.�בימים
�שאינן �לחברות �"הקנס" �בהם אלו
�המתגלם�בפרמיית�הסיכון שקופות,
המיוחסת�להם,�ברור�יותר�מתמיד�עשוי
�גם �כמו �שיקול �להוות �זה �גורם גם
השיקול�של�תנודתיות�עולה�של�המנייה
הגלום�בהתנהלות�לא�שקופה�מול�שוק

ההון.
מפתה�השנה�יותר�מתמיד�לחסוך
במשאבים�הנדרשים�להשתתפות�"בדרוג
מעלה"�להתכנס�בתהליך�קבלת�החלטות
ההשקעה�רק�לאנליזה�טהורה�ולא�לבחון
השקעות�על–פי�קריטריונים�חברתיים.
למרות�הפיתוי�צריך�להיות�ברור�גם
�העסקי" �וגם�ל"אני �החברתי" ל"אני
שהסיכוי�של�העסק�כמו�גם�הסיכוי�של
החברה�בה�כולנו�חיים�לצאת�מחוזקים
מהמשבר�הכלכלי�שאליו�אנו�מתדרדרים,
גדול�יותר�אם�נפעל�חברתית�ולא�רק
�הנורמה�החברתית �מאימוץ עסקית.

כולנו�נרוויח�10!

אלה�אלקלעי*

*�הכותבת�הינה�חברת�הועדה�הציבורית
לקביעת�הקריטריונים�לדירוג�ומדד�מעלה






