תוכןהעניינים
5

דברייו"רפורוםCFO

6

תכניתהכנס

8

המרצים והמנחים
בכנס

נגהקינן
האתיקה הלקויה של מדינת ישראל ,משפיעה על
המשקיעיםהזריםהפוטנציאליים,עלבעליהמניותהזרים
שלחברותישראליותועללקוחותהמוצריםהמשווקים
עלידיחברותישראליות.החשדותכנגדראשהממשלה
הנוכחיושרהאוצרלשעברמעליםצלשלחששכנגד
אמינותןשלהחברותומנהליהן.והפתרון–עלינולקחת
אחריותברמתהמדינה.
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מקלהקסמיםשלעולםההשקעות

23

מרכזפיננסיבינלאומי–מהבין
מציאותלחלום

יובלזעירא,מנהלמחלקתהמחקרביתהשקעות.IBI
בעולםההשקעותהגלובליובמצבבוחברותישראליות
חשופותבצורהמהותיתלשווקיםבחו"למתמקדים
אנליסטיםרביםיותרויותרבניתוחגלובלישלענפים
והחברותהפועלותבהם.זאת,בניגודלעברהלארחוק
בוההתמחותהייתהבמדינהובחברותהפעילותבה.

אלי יונס ,מנכ"ל מזרחי טפחות.
הדרךלהצלחתההנמשכתשלהכלכלה
הישראליתהיאבהיאחזותבקטרהצמיחה
העיקריממנויכולהמשקלהיבנות–
כלומרהשתלבות,וביתרשאת,במהלך
הגלובליזציה.

הדוברים לפי סדר הופעתם:
 μטל רז CFO ,סלקום
 μנגה קינן ,יו"ר פורום  CFO
 μמליאלקובי,מנכ"לדינמיקס
μגונןביברCFO,כללתעשיות
ומנהל כספים  μ IDBורד דר,
כלכלנית ראשית ,פסגות אופק
R o b e r t P a r k e r,  μ
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"עולם קטן" של
דירקטורים,יועצים
ורו"ח

דר'איילסולגניקCFO,אי.די.בי.
עיוןבתופעתה–,Backdating
כמוגםבתופעותאחרות,שליליות
וחיוביות,מצביעכיקיים,ככל
הנראה ,מנגנון בסיסי בעולם
העסקים–מנגנוןמהסוגשל"כך
עושיםכולם"–המעודד"נפיצותן"
של פרקטיקות חשבונאיות,
משפטיות ועסקיות" ,הנודדות"
מחברה לחברה וקונות אחיזה
בוזמניתבכלהמשק.

Vi c e C h a i r m a n , A s s e t
Management, Credit Suisse ,
 μ Asset Managementאביעד
אבניCFO,אינטלμאדםרויטר,

מנכ"לחיסוניםפיננסים μרו"ח
אלון לוי ,שותף מנהל קבוצת
הייעוץμE&Yאביהוכמן,מנכ"ל
חברתדוארישראלμרוןאילון,
מנכ"לμyesראשהממשלהושר
האוצרלשעבר,ח"כבנימיןנתניהו
 μאריק גונן ,מנהל המטה
המקצועימבטחסימוןμרונןטוב,
מנכ"למקפתהחדשה μטליהובר CFO,חברתדואר
ישראלμרוניתבןבסט,סמנכ"למשאביאנושסלקום
 μעפרלביא,מנכ"למרכזההשתלמויותפורוםCFO
μחןשרייברCFO,אייסאוטודיפוμברקנרדיCFO,
מיקרוסופטμאלוןגרנות CFO,פרוטרוםμרו"חאודי
סביצקי,שותףבכיר,BDOזיוהאפטμאלוןגלזר,לידר
שוקיהון μאמירארגמן,אופנהיימר μלימורגרובר,
פסגותביתהשקעותμיובלזעיראIBI,ביתהשקעות
μמנשהשגיבCFO,תעשיהאויריתμמוטיוייס,שותף
מנהלבקרןפלנוסמזניןμגדבארי,מ"ממנכ"לוסמנכ"ל
תחוםדירוגחברות μ S&P Maalotאילסגל,מנכ"ל
תכלית בית השקעות   μכתי מוריהyes CFO  ,
μמשהחורב,מנכ"לאורקלμאליהורביץודודברודט
μרגינהאונגרCFO,שרםפודיםגרופμפרופ'אמיר
ברנע,המרכזהבינתחומיμאהודלוריאCFO,פזחברת
נפטμרוניאלרואיCFO,כללפיננסיםμדנילוסטיגר,
CFOשיכוןובינויμאילןקליגרCFO,אלוןחברתהדלק
μד"ראיילסולגניקCFO,אי.די.ביμ.עו"דרםכספי
 μפרופ' צבי אקשטיין ,משנה לנגיד בנק ישראל
μאלייונס,מנכ"למזרחיטפחות.
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ע ל  מ י ז ו ג י ם ורכישות בצל
המשברהפיננסי

עדיאלקלעי,אנליסטראשי,ומאירמתנה,מנהלהחטיבה
לבנקאותלהשקעות,ביתהשקעות.IBI
העולםהעסקיספגמכהקשהבקיץהאחרון,בעיקר
בארה"ב,כפועליוצאשלמשברהאשראישטרף)כמעט(
את כל הקלפים והשאיר עיי חורבות בקרב בנקים
להשקעותוספקיאשראיאחריםשמחקוחובותאבודים
בסכוםמצטברבלתינתפששלמעלחציטריליוןדולר
עדכה,והידעודנטויה.
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ליאונור טרקיאלטאוב ,מנהלת מחלקת מט"ח,
ביתהשקעות.IBI
תהליךהגלובליזציהבשוקיההוןהביאלמצבשבו
יותרויותרחברותבמשקהעולמיעומדותבפניהחלטות
הנוגעותלחשיפתןלשוקהמט"ח,הריביותוהסחורות.
השווקיםהפיננסיםחוויםתנודתיותגבוההכברלמעלה
משנהועדייןהשקטרחוקמאיתנו.

3

ברוכיםהבאים,
כעתחיה,לפנישנה,התקייםהכנסהשנתישלהפורוםבמלוןדןאילת.כעתחיה,לפנישנה,הפכוכלהמסכיםבעולם–אדומים.כעתחיה
לפנישנה,אכלוהדוביםאתהשוורים.
יוםלפניהכנסשלהשנהשעברה,הגישהליהמןברדרסבקשהלפשיטתהרגלהגדולהבהיסטוריה,לאחרשנקלעהלחובותשלכ–613מיליארד
דולרים.תוךשמונהחודשיםהתמוטטהמנייתהחברהב–.99.9%בתוךחדריההרצאותניסוהמרציםלהתאיםאתדבריהםלמציאותהנפיצה
שבחוץ".אכולושתוכימחרמייודעמהיהיה"אמרוה–.CFOsהייתהזוירייתהפתיחהלמשברהכלכליהגלובליהגדולביותרמאז.1928
כעתחיה,לפנישנה,בכנסהפורוםשלשנהשעברה,שמנומסךטלויזיהלידהבריכהלראותמיזכהבבחירותמפלגתהשלטון–קדימה.ראש
הממשלה,אהודאולמרט,לאבירךאתהזוכההגדולהײַציפיליבני.בנימיןנתניהוהתכונןלבחירות.
כעתחיהלפנישנה.
בינתיים ,התחלפה הממשלה ,אנו נמצאים לפני היציאה מהמשבר  V,Uאו  Wהאור כבר נראה בקצה המנהרה.
אנותקוהכיכנסזהיעבורבשקטכלכלי,מדיניובטחוני.
ובכלזאת,משהוקורה.מהלכיםקטנים,כמעטלאמורגשים,שלטעמיישבהםמןהמהפכה.בנימיןנתניהו,ראשהממשלה,מינהאתאורי
יוגב)שידברכאןבכנסמחר(כיו"רהועדההמייעצתלמועצההלאומיתלכלכלההפועלת
במשרדראשהממשלה.פרופ'עומרמואבעומדבראשפורוםמייעץלשרהאוצר.ועדת
שיווקהכוללתנציגיםמהסקטורהפרטימייעצתלשרהתיירות.חבריהמועצההלאומית
למחקרופיתוחמאיימיםבהתפטרותקולקטיביםאםלאתתקבלתביעתםלשינוימעמד
המועצה.
מהלכיםקטנים,כמעטלאמורגשים,שיוצריםמציאותחדשה,בההסקטורהפרטי
והסקטורהציבוריחובריםיחדיולפעולה.ל"אופנה"שליצירתגופיםביןסקטוריאליים
משותפיםישהיגיוןממשליברור.
ראשית,זוהיכנראההדרךהיחידהלהגיעליציבותשלטונית.במדינהבהתחלופותקובעי
המדיניותגבוההכלכך,יציבותשלטוניתחייבתלהיותמושגתבדרכיםאלטרנטיביות.יצירתגופיםמשותפיםשלהסקטורהפרטיוהציבורי,
יכוליםלהביאליציבותמדיניותשנקבעהבתקופתממשלאחתולהשרישאותהבתקופתהממשלשלאחריה.גופיםאלומהוויםזכרוןציבורי
לפרויקטיםממשלייםשזמנםארוךמשנהושמונהחודשים–הזמןהממוצעלכהונתושלשר.
שנית,הסקטורהפרטימביאראיהעסקית,שיווקית,ענייניתהחסרהכלכךבמסדרונותהשלטון,קובעיהמדיניותוהרגולטורים.הסקטור
העסקירואהאתהשלכותהמדיניותהכלכליתכפישהםבאיםלידיביטויבשטח.
תפקידשלישישלגופיהממשלהמשותפיםהיאהענקתלגיטימציהציבוריתלמהלכיםשלטוניים.
אולם,בכדישמועצהכזאתתצליחלמלאאתתפקידיהאלו,היאצריכהלהיבנותנכון.צריכיםבמועצהלהיותנציגיהסקטורהעסקישאין
להםאינטרסאישיבנושאהאמור,או,באםאיןהדבראפשרי,ישלאזןאתהאינטרסיםשלהםמולנציגיםאחרים.בנוסף,ואוליאףחשובמכך,
צריכיםהנציגיםלמועצהלהיותבעלישיעורקומהציבוריתהגבוהביותרבאותותחום,כךשהחלטתםעלקומדיניותמסוייםיחזיקמיםגם
בהתחלףהשלטון.חשובכילמועצהיהיונהלימינוישיחזקואתמעמדההמייצב.כךלמשל,החלטהעלהחלפתלאיותרמחמישיתמנציגיהציבור
בכלשנה,תשמורעלהמועצהבתחלופותממשלותושרים.
אנו קוראים לחקיקת נהלי עבודתם של גופי הממשל המשותפים ולהקמתם של גופים אלו כגופי ייעוץ לכל אחד מהשרים.
אוליבכךנצליחלהאטבמשהואתהסחרחורתהשלטוניתהמקשהעלהשגתתוצאותבכלתחומיהממשלובכללם:בתחומיכלכלהומשק.

נגהקינן
יו"רפורוםCFO
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≤∞∞π†¯·ÓËÙÒ·†∏†¨È˘ÈÏ˘†ÌÂÈ

‡¢˙†¨¢‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰¢†˙·Î¯†˙Á˙·†ÌÈ˘‚Ù†≠†˙ÂÒÎ˙‰
˙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
¢Ï‚Ó¢†∂†˘È·Î†ÏÚ†‰Â¯Á‡‰†˜Ï„‰†˙Á˙·†‰Ù˜†˙˜ÒÙ‰
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˙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
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Ô„¯È‰†˙Â„‚†ÏÚ†˙Î¯„ÂÓ†¯˜Â·†˙„ÚˆÂ†ÌÂ˜†ÈÓÈÎ˘ÓÏ†˙Â‡È¯·†¨¯˘ÂÎ†Ï˘†¯˜Â·
¯˜Â·†˙ÁÂ¯‡

∞∑∫∞∞≠∞∏∫∞∞
∞∏∫∞∞≠∞π∫∞∞

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

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

ÌÈÏÈ·˜Ó†ÌÈ·˘ÂÓ

±¥∫μ∞≠±∂∫±∞
˜Â¯È‰†·˘ÂÓ‰
˙Â¯Ê†˙Â¯·Á†‡˙†¯¢ÂÈ†¨Ï‡¯˘È†ÏËÈ‡†CFO†È·‡†„ÚÈ·‡
†∫‰ÁÓ
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‡
‰Ù˜†˙˜ÒÙ‰
±∂∫±∞≠±∂∫¥∞
ÌÈÏÈ·˜Ó†ÌÈ·˘ÂÓ
±∂∫¥∞≠±∏∫∞∞
øÈ˙Ó†„Ú†≠†È‡¯˘‡‰†˜ÁÓ
yes CFO†‰È¯ÂÓ†È˙Î
†∫‰ÁÓ
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‡
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‰˜ÒÙ‰

±∏∫∞∞≠±π∫≥∞

ÌÈÙ†˙Ï·˜†ÏÈÈË˜Â˜
ÌÈ˙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˘

±π∫≥∞
±π∫¥μ

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

≤∞∞π†¯·ÓËÙÒ·†±∞†¨È˘ÈÓÁ†ÌÂÈ

ÌÂ˜†ÈÓÈÎ˘ÓÏ†˙Â‡È¯·Â†¯˘ÂÎ†Ï˘†¯˜Â·
±≤∫∞∞†‰Ú˘Ï†„Ú†ÌÈ¯„Á†ÈÂÈÙÂ†¯˜Â·†˙ÁÂ¯‡

∞∑∫∞∞≠∏∫∞∞
∞∏∫∞∞≠π∫∞∞

¯˜Â·†˙‡ÈÏÓ
‰ÏÂ˜†‰˜Â˜†‡È˘†Ô‚Ò†¨ÔÂ˘Á†·‡ÂÈ†∫‰ÁÓ
˜˘Ó·†‰ÁÈÓˆ‰†„Â„ÈÚ·†ÌÈÒÓ‰†˙Â˘¯†„È˜Ù˙
∞π∫∞∞≠π∫≥∞
ÌÈÒÓ‰†˙Â˘¯†Ï‰Ó†¨È˘È„¯Ò†‰„Â‰È
ÈË¯Ù‰†¯Ê‚Ó‰Ó†‰‡¯˘†‰Ó†‡Â‰†Ì˘Ó†‰‡¯˘†‰Ó†Ì‡‰†≠†‰ÁÈÓˆ‰†„Â„ÈÚÏ†ÌÈÏÎ
∞π∫≥∞≠±∞∫∞∞
‰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„
CFOs≠Ï†ÏÂ‰È†È˜˙
±≤∫≥∞≠±≥∫±μ
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
‰Ù˜†˙˜ÒÙ‰
±≥∫±μ≠±≥∫¥μ
‰‡ÈÏÓ†ÔÂÈ„
Ô·‡†¯‚ÈÊ†‰ÊÈ‚†¨˙ÈÚÂˆ˜Ó‰†‰˜ÏÁÓ‰†˘‡¯Â†¯ÈÎ·†Û˙Â˘†¨È‡Â¯Ï‡†ÈÂ¯†∫‰ÁÓ
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
ÌÂÎÈÒ†È¯·„
CFO†ÌÂ¯ÂÙ†¯¢ÂÈ†¨ÔÈ˜†‰‚
ÌÈÈ¯‰ˆ†˙ÁÂ¯‡

ÆÌÈ¯‡˘Ï†ÌÈÚ†ÚÂ·˘†ÛÂÒ
ÌÈÈÂÈ˘†ÂÎ˙È†™
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±≥∫¥μ≠±¥∫≥∞
±¥∫≥∞≠±¥∫≥μ
±¥∫≥μ

חגישלו

כנסעלגלגלים
שותף,מנחהומאמןחברת©RelationSheep

מלווהומאמןיזמיםומנהליםמתחוםההי–טקוהכספיםכדילהשיגמטרותעסקיות"בלתיאפשריות".דוגמאותשל
מטרותשחגישלומסייעללקוחותיולהשיגבאימוןעסקי:להצליחבאתגרמיוחד)פרויקט,שינוימשמעותי,קידום
וכדומה(,להוציאלפועלרעיוןיזמי,לשדרגמיומנותניהולותקשורת,להגדילמכירותורווחים,לנהלזמןבצורהאפקטיבית,
לבצעפריצתדרךביחסיםועוד.שלובעלניסיוןשל22שנהכרו"חומנהלכספיםבחברותהי–טק,פרטיותוציבוריות;
כותבומרצהבתחומיהאימוןופעילבקהילהבהנחייתבנינוערלמיצויהפוטנציאלהאישישלהם,מטעםארגוןמיכא"ל.
חגישלובוגרחשבונאותוכלכלהבאוניברסיטתת"אובעלהסמכהכרו"ח.

אלוףגדיאייזנקוט

אלוףפיקודהצפון

אלוףאייזנקוטהחלאתשירותוהצבאיבשנת1978בחטיבתגולניובהביצעתפקידיפיקודהשונים:מפקדכיתה,מחלקה
ופלוגה,קציןהאג"םשלהחטיבה,מפקדפלוגתה–'עורב',מפקדגדוד13וסגןמפקדהחטיבה.בשנים91–92שירת
בתפקידקציןמבצעיםבפיקודצפון.בשנים92–95פיקדעלחטיבתחילרגליםבמילואים.בשנת1994מונהלמפקד
החטיבההמרחביתאפריםבמקביללפיקודועלחטיבתחילרגליםבמילואים.ביןהשנים97–99פיקדעלחטיבתגולני.
בשנת1999מונהלתפקידהמזכירהצבאישלראשהממשלהושרהביטחון.ביןהשנים01–03פיקדאייזנקוטעלעוצבת
"עמודהאש".ביוני2003מונה למפקדאוגדתיהודהושומרון.בחודשאוקטובר2005מונההאלוףאייזנקוטכראשאגף
המבצעים.האלוףאייזנקוטבוגרתוארראשוןבהיסטוריהכלליתבאוניברסיטתתל–אביבובוגרהמכללהללימודיצבא
וביטחוןבארצותהברית.

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

˘∫ÌÈ¯ÈÎ·†ÌÈÙ˙Â
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ערבפתיחה
ירוןנוידרפר

CFOהסוכנותהיהודית

נוידרפרהינומנכ"להמחלקהלכספים)(CFOבסוכנותהיהודיתמזהכ–4שנים.הסוכנותהיהודיתהינהארגוןגלובלי
והמלכ"רהגדולביותרבישראל.בתפקידוהקודם,שימשכסגןנציגהאוצרבצפוןאמריקהוטיפלבגיוסיההוןשלמדינת
ישראלבבורסההאמריקאית,לרבותתכניתהערבויותובקשרשביןמדינתישראללמשקיעיםולבתיהשקעות.בעבר
שימשכסגןחשבמשרדהפניםועסקבאופןאינטנסיביבתקציביהרשויותהמקומיות.נוידרפרהינובוגרכלכלהוחשבונאות
מהאוניברסיטההעבריתובעלתוארשניבמנהלציבורימאוניברסיטתהארווארד.

נגהקינן

יו"רפורוםCFO

אריה מליניאק

סדנאותאימוןעסקילמנהלים

מליניאק,לשעברמאמןנבחרתישראל
בכדורסלומנהלביתהספרלמאמנים
במכון וינגייט .כיום ,בעלים ומנהל
חברות לאימון עסקי למנהלים,
ולהתפתחותוהעצמהאישיתבגישת
.THE KEYלמליניאקלמעלהמ–20
שנותניסיוןותוצאותמוכחות,בעבודה
עםמנהליםוצוותיםבחברותוארגונים.
THE KEYהינהשותפותעםיוסי
קדמי – מסטר בטכניקת ,NLP
שמאפשרתלהביןולרתוםאתיכולות
המוחהאנושילשםהשגתתוצאות,
באמצעות שימוש בתת מודע .השימוש במודל  THE KEYפותח
אפשרויותלקידוםמטרותבחייםובעבודה,באמצעותתהליכיםעמוקים
לניהולשינוייםהמיועדיםלהתמידלאורךזמן.

קינן,יזמהוהקימהאתהפורוםבראשוהיא
עומדתמאזספטמבר.97קינןמקדמתשיתופי
פעולהביןהסקטורהעסקיוהסקטורהציבורי
לטובתהמשקהישראליוהייתהמעורבת
בחקיקתןשלרפורמותכלכליות–חברתיות
שלממשלותישראלהשונות.קינןחברה
בועדת שירות המדינה ובועדת המינויים
שתיהןשלנציבותשירותהמדינהבמשרד
ראש הממשלה .כמו כן מכהנת קינן
כדירקטוריתוחברתועדתביקורתבפועלים
אי.בי.אי,.וחברתדירקטוריוןויו"רועדת
ביקורתבקומנחה.קינןהינהחברתועדת
המשנהלממשלתאגידיבמעלהוחברתועדת
הנשיאותבפורוםראשיהמשק.בעברכיהנהקינןכדירקטוריתבבתיהזיקוק
ובאנליסטקופותגמלוהייתהחברהבמועצההמייעצתלשרהתחבורה.בשנים
שלפניכןשימשהכחברתהנהלהבאיגודהעולמישלארגונימנהליהכספים
)(IAFEIויו"רהועדההמייסדתשלארגוןהחברותהזרותהנסחרותבארה"ב.
קינןשמשהכיועצתהמחלקהלפיתוחעסקיםשלהעיתוןגלובסוכיועצת
אסטרטגיתלחברותהיי–טקישראליותבפעילותןהבינלאומית.לקינןתואר
ראשוןמטעםאוניברסיטתחיפהותוארשניבמנהלעסקיםMBAמטעם
אוניברסיטתת"א.

מליאתבוקר:לנצחבעידןהגלובליזציה
גונןביבר

Robert Parker

Vice Chairman, Asset Management,
Cradit Suisse

CFOכללתעשיותומנהלכספיםאי.די.בי

ביברמכהןמאזשנת2000כסמנכ"להכספיםבכללתעשיותוהשקעות,
ובמקביל,מאז,2004כסמנכ"לומנהלהכספיםבאי.די.בי.בתפקידוזה,
אחראיביברעלניהולהכספים,הבקרההכלכליתוהדיווחהשוטףשל
החברותבקבוצה,תחוםהברוקראג'וה–,IRמעורבותבליוויוביצוע
הנפקותוניהולתיקיהאשראיוההשקעותבשוקההוןבארץובחו"ל.
לביברמעורבותבגיבושובהתוויתהאסטרטגיההארגוניתובהטמעתה.
גונןביברהינודירקטורבחברותמקבוצתכללתעשיותופעילבועדות
ההשקעותהאשראיוהביקורת.קודם
לכךשימשביברכמנהלהכספיםשל
קבוצתכללתעשיות.לפניהצטרפותו
לכלל,כיהןכ–Corporate Treasurer
בחברת,ECIכאחראימימוןוכלכלה
בתעשיותלייזר–כיוםלומניסוכסגן
חשבבחברהלשיווקציודהנדסי.לגונן
ביברתוארראשוןבהצטיינות,בכלכלה
וחוגמורחבבמנהלעסקיםותוארשני
במנהלעסקיםבהתמחותמורחבת
מימוןוחשבונאות,שניהםמטעם
אוניברסיטתת"א.ביבר,חברועדת
ההיגוי בפורום  CFOויוזם הכנס
השנתיCFO Best Practiceשמקיים
הפורום.

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.

9

ורדדר

כלכלניתראשית,פסגות

ורדדרמשמשתכאסטרטגיתוכלכלניתראשיתשלפסגותביתהשקעותבחמש
השניםהאחרונות.בתפקידההקודםהיתהיועצתכלכליתבחברתקסלמןפיננסים,
לשםהגיעהאחריקדנציהכסגניתהממונהבאגףכלכלהוהכנסותהמדינהבמשרד
האוצר)סמנכ"ללכלכלה(.במסגרתהתפקידבמשרדהאוצר,ניתחהורדוהציגה
תחזיותוהמלצותמדיניותלראשיהמשרד,לשר,לממשלהולכנסת,כמוגםלכתבים
ולמשקיעיםזרים.לפנימשרדהאוצרעבדהורדככלכלניתבמחלקההכלכליתבבנק
הפועליםובמחלקתהמחקרשלבנקישראל.לורדתוארשניבכלכלהובמנהל
עסקיםמהאוניברסיטההעבריתבירושלים.

אמירארגמן

אלוןגלזר

אנליסטמקרו,אופנהיימר

החלמשנת2004משמשארגמןכאנליסטבכירבמחלקתהמחקרשל
)CIBCהחלמ– 2008נרכשעלידי.(Oppenheimerמרביתעיסוקו
שלארגמןהינומוללקוחותמוסדייםבשוקההוןהישראלי)חברות
ביטוח,קופותגמל,קרנותנאמנות,מנהליתיקיםועוד(.תחומי
העיסוקהעיקרייםשלארגמןהםבניתוחהסביבההמקרוכלכלית
בשוקיחו"לוסיקורשלחברותישראליותהנסחרותבבורסותארה"ב.
בתפקידיוהקודמיםשימשארגמןכעוזרראשמו"פבמשרדהביטחון
בדרגתרבסרןוכקציןתקציביםבמפא"ת)מנהלתפיתוחאמצעי
לחימה(במשרדהביטחון.ארגמןהינורו"חובעלMBAבהתמחויות
בתחומימימון–חשבונאותוניהולטכנולוגיותמידעותוארBA
בכלכלהוחשבונאותבהצטיינות,שניהםמאוניברסיטתתל–אביב.

סמנכ"למחלקתמחקר,לידרשוקיהון
במסגרתתפקידוכסמנכ"למחקרבלידרשוקי
הון,מכסהגלזראתתחומיהבנקאות,הביטוח
והנדל"ן.גלזרנבחרכאנליסטהטובביותר
בסקרהמשקיעיםשלTheMarkerבמשך
שלושברציפות2006–2008וכאנליסטהבנקים
הטובביותרבמשךארבעשנים.2004–2007
טרםהצטרפותוללידרשימשגלזרכאנליסט
בכירוראשצוותבמחלקההכלכליתבאילנות
בטוחה)כיוםכללפיננסים(.לפניכןשימש
כעו"דבתחוםהמסחריוהאזרחיבמשרדעורכי
הדיןשמרון,מולכופרסקי.לגלזרתוארראשון
במשפטים ותואר שני במנהל עסקים עם
התמחות במימון שניהם מאוניברסיטת
תלאביב.

דורוןצור

מנכ"לפסגותקומפס

דורוןצור,מנהלאתפסגותקומפסהשקעותמקבוצתפסגותהעוסקת
בניהולהשקעותוניהולקרנותנאמנותוקרנותגידורמשנת.2005בין
תפקידיוהקודמיםשימשצורכאנליסטראשיבסניףהישראלישל
דויטשהבנק,סמנכ"להשקעותבחברתישאל,מנהלמחלקתמחקר
בגמולסהרשרותיבורסהואנליסטבאופקניירותערך.בנוסף,צור
הינובעלטורשבועיבאתרהאינטרנטהכלכלישלדהמרקר.לצור
תוארראשוןבכלכלהוחשבונאותותוארשניבמנהלעסקים,שניהם
מאוניברסיטתתלאביב.כמוכן,מחזיקצורברישיוןישראלילראיית
חשבון)לאפעיל(ורישיוןישראליבניהולתיקים.

יובלבןזאב

ראשתחוםמחקר,כללפיננסים

יובלבןזאבמשמשבמשך14השניםהאחרונותבתפקידימחקר,ניתוחחברותוייעוץכלכליבגופיםמוביליםבשוקההון
ומחוצהלו.בתפקידוהנוכחימכהןבןזאבכמנהלמחלקתהמחקר,כללפיננסיםברוקראג'.בתפקידוהקודםשימשאנליסט
בכירבלידרושות'.ביןהשנים1997–2000שימשבןזאבכאנליסטבכירבביתההשקעותטהורי,ובשנים1995–1996
ככלכלןבדלויטאנדטושישראל)בריטמןשרותיניהול(.יובלבןזאבבעלתוארMAבכלכלתעסקיםעםהתמחותבמימון
ותוארBAבכלכלהוניהול),סיוםבהצטיינות(שניהםמטעםאוניברסיטתתל–אביב.

מליאתצהריים
דבפלדמן

CFOכתרפלסטיק

החלמינואר2007משמשדבפלדמןכסמנכ"להכספיםו–CFOשלחטיבתIPGבקבוצתכתרפלסטיק.בתפקידוהקודם
שימשפלדמןכסמנכ"לכספיםבחברתפריגוישראלפרמצבטיקה,בהעבדבמשךלמעלהמ–10שנים.פלדמןמילאשורה
שלתפקידיםניהולייםומקצועייםלרבותאחריותעלההיבטיםהעסקיים,פיננסים,חשבונאים,מיסויים,שותפותבמהלכים
עסקייםמרכזייםובקרותשונות .פלדמןהינורואהחשבון,בעלתוארראשוןבכלכלה–חשבונאותותוארשניבמשפטים
מאוניברסיטתבר–אילן.
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אלייונס

ידיןענתבי

הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר

ידיןענתבימכהןכממונהעלשוקההוןוהביטוחבמשרדהאוצר
החלמשנת.2005אתדרכובמשרדהאוצרהחלענתביבשנת
1998במגווןתפקידים:משנהלממונהעלשוקההון,ביטוח
חיסכוןבמשרדהאוצרוסגןבכירלממונהעלשוקההוןבמחלקה
לביטוחכללי.כמוכןכיהןכמשתתףבצוותהבין–משרדילעניין
הרפורמהבשוקההון)צוותבכר(,חברועדתהמעקבלחוק
פיצוייםלנפגעיתאונותדרכיםוחברהוועדהלגיבושתכנית
לשיפוראיכותהבניה.ענתביהינורואהחשבוןמוסמך,בעל
תוארראשוןבחשבונאותוכלכלהובעלMBAעםהתמחות
ראשית במימון ובנקאות ,שניהם מהאוניברסיטה העברית
בירושלים.

פרופ'ליאוליידרמן
ליידרמןהינופרופסורלכלכלהבאוניברסיטתת"א
והיועץהכלכליהראשישלבנקהפועלים .ביןהשנים
,1996–2000כיהןפרופ'ליידרמןכחברההנהלה
הבכירהומנהלמחלקתהמחקרבבנקישראל,ובין
השנים2000–2003כמנהלבכירבתחוםהשווקים
המתעורריםבדויטשהבנק,בניו–יורקולונדון .פרופ'
ליידרמןהיהראשהחוגלכלכלהבאוניברסיטתת"א
ביןהשנים .1988–1991פרופ'ליידרמןשימשכיועץ
לקרןהמטבעהבינ"לולבנקהעולמי,וכןלמספר
בנקים מרכזיים בעולם ,כגון אלה של מקסיקו,
טורקיה,צ'כיה,ברזיל,קולומביהורביםאחרים.
תחומיהעיסוקוהמחקרשלוהם:תיאוריהומדיניות
מוניטרית,בנקיםמרכזיים,אינפלציה,שווקיםפיננסים
ותנועותהוןבינ"ל.

כלכלןראשיבנקהפועלים

מנכ"ל מזרחי טפחות

אלייונסמונהלמנכ"לבנקמזרחי–טפחות בשנת.2004
קודם לכן עבד בבנק הפועלים ,תחילה כמנהל
כספים ראשי וחבר הנהלה ,ולאחר מכן ,בשנת
 ,2002מונהלמנכ"ל הבנק.ביןהשנים1993ל–1999
היהיונסמנכ"לומנהלעסקיםראשיבבנקכללילישראל.
את הקריירה המקצועית החל בשנת  1974ככלכלן
במשרדהאוצרובשנת1983מונהלסגןהחשבהכללי.
בשנת1987יצאיונסבשליחותמשרדהאוצרלניו–יורק,
שםכיהןבמשךשנתיים כנציגהאוצרלחציהכדור
המערבי.בשנת1989מונה אלייונסלחשבהכללי,
תפקידאותומילאעדשנת.1993במשךהשנים כיהן
יונס כדירקטור
בחברות רבות
ובכללן :צים,
בסס"ח ,חברת
הפחם ,בזק ,נייס
מערכות והתעשייה
הצבאית .כמו כן
כיהןכיו"רמועצת
מנהלים בענבל –
חברה לביטוח
ו ב י י ש ו ם
)האוניברסיטה
העברית(בירושלים.

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.

המושבהירוק
אביעדאבני

CFOאינטלישראל,יו"רתאחברותזרותרבלאומיותבפורוםה–CFO

אביעדאבניCFOאינטלישראל,מנהלאתארגוןהכספיםוהאדמיניסטרציה)(F&Aבאינטלישראלמאז.1998אבני
הצטרףלאינטלב–1984ומילאתפקידיםשוניםבמחלקותחשבות,כספיםורכש.בשנים1994–1997שההבארה"בשם
ניהלאתפיתוחוהטמעתמערכתהנה"חעבורחברתאינטלהעולמית.אבניהינורו"ח,בעלתוארראשוןבכלכלהוחשבונאות
מהאוניברסיטההעברית,ותוארמוסמךLLMמאוניברסיטתבראילן.אבניהינויו"רתאחברותרבלאומיותבפורום
.CFO
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דורון טמיר

מנכ"ל מכון התקנים
הישראלי

דורוןטמירמכהןכמנכ"למכון
התקניםהישראלימשנת.2007
לפניכן,עסקבפעילותעסקית
ענפה כמייסד ומנכ"ל קבוצת
מוליכיתבלוזכהבפרסהתעשייה
לשנת  1998וכן בפרס יצואן
מצטיין .בעבר שימש טמיר
בתפקידים ציבוריים מרכזיים
ביניהם :יו"ר דור ההמשך
בהתאחדות התעשיינים ,סגן
נשיאהתאחדותהתעשיינים,יו"ר
המכוןלפריוןעבודהוייצור,יו"ר
הועדההמארגנתלועידתהיובל
שלראשהממשלה.משמשכיום
כשופט)נציגציבור(ביתהדין
הארצי לעבודה ,חבר בחבר
הנאמניםשלמכוןויצמןובחבר
הנאמניםשלאוניברסיטתת"א.
טמירהינומהנדסתעשייהוניהול
מהטכניון,חיפהומוסמךבמינהל
עסקיםמאוניברסיטתתלאביב.

בועזסופר

סמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה,
רשותהמסים

בועזסופרמשמשכסמנכ"לבכירברשותהמסים
–מנהלהחטיבהלתכנוןוכלכלה.במסגרת
תפקידושותףסופרלקביעתמדיניותהמסים
)עקיפים וישירים( כחלק מתקציב המדינה
השוטףובכללזהמתווההשינוייםבמס)עקיפים
וישירים( בתוכניות הכלכליות של השנים
האחרונות.בועזסופראחראיעלתחזיתהכנסות
המדינהממסיםמטעםרשותהמסיםכולל
בנייתמודלהמס,ובכללזהפרסוםניתוחי
הכנסותשוטפותומגמותארוכותטווח.עוד
אחראיסופרעלהנחייתמשרדיהמסהשונים
)מסהכנסה,מכס,מע"מ(,בתחומיהתדריכיםהכלכלייםהמשמשיםלעריכת
שומותוביקורותאלמולציבורהעוסקים.סופרמכהןכדירקטורברכבתישראל
מטעםמשרדהאוצר);(2006–2009יו"רועדתהביקורתויו"רועדתהארגון,
יו"רוחברועדתהמחיריםהבין–משרדית,עלפיחוקהפיקוחעלמחירימצרכים
ושירותים,חברסטטוטוריכנציגמשרדהאוצרבועדההמייעצתלענייןהיטלי
סחרוהיצףומתנדבכמנהלהכספיםשלעמותה)כדורסל(הפועלתבקרבבני
נוערוילדים.בועזסופרהינובעלתוארראשוןבכלכלהומדעהמדינה,ותואר
שניבמינהלציבוריומדיניותציבוריתשניהםמטעםהאוניברסיטההעברית
ירושלים.

אלהאלקלעי

סמנכ"לIBIביתהשקעות

אלקלעי,הינהסמנכ"לפיתוחעסקיבחברת
.IBIהתפקידכוללפיתוחעסקישלכחמש
פעילויותחדשותבחברהכוללפעילותבתחום
בנקאותהשקעות,תוכניותהטבהלעובדים,
דסקמט"ח,מסחרעצמאיותחוםעשייתשוק.
בעברכיהנהכמנהלתמחלקתהמחקרבחברת
 IBIוכאנליסטית במגוון רחב של תחומים
בחברהכגון:מסחרותעשיה,מערכותמידע,
טכנולוגיה,מדעיהחייםוכו'.לאלהאלקלעי
תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת
תל–אביב,תוארשניבביולוגיהבחוגלפיזיולוגיה
ופרמקולגיהבאוניברסיטתתל–אביבותואר
ראשוןבביולוגיהבאוניברסיטתתל–אביב.

יוסיטנא

 CFOאורמת ויו"ר
ועדת מיסוי בינלאומי
בפורוםCFO

יוסי טנא הצטרף לאורמת,
ב–2005כ–CFOשלאורמת
טכנולוגיות,שמניותיהנסחרות
ב–NYSEובינואר2006מונה
גםכ–CFOשלאורמתתעשיות,
שמניותיהנסחרותבבורסהלני"ע
בת"א.לפניהצטרפותולאורמת
כיהןטנאכ–CFOשלTreofan
 Germanyבגרמניה במשך
תקופהשלכשנהוחצי.יוסיטנא
היה שותף ביקורת במשרד
 .PwCטנא מכהן כדירקטור
באודיוקודס,שמניותיהנסחרות
ב– .NASDAQלטנא תואר
ראשוןבכלכלהוחשבונאותו–
 MBAשניהם מאוניברסיטת
תל–אביב.

פאנלהמנכ"לים
קובישרון

מנכ"ללונדבק

מאז שנת  2007מכהן
כמנכ"ל לונדבק ישראל
שהינה חברה ציבורית
ובסיסהבדנמרק.לפניכן,
משנת  ,2004כיהן
כסמנכ"לכספיםותפעול
של החברה .טרם
הצטרפותוללונדבק,שימש
קובישרוןכמנהלכספים
ומיסויבסלקוםולפניכן
כמנג'רב–.KPMGשרון
אף כיהן כמנהל מחלקה
מקצועיתברשותהמסיםבמשרדהאוצר.קובישרוןהיה
יו"רועדתמסים–מ"הבפורום.CFOשרוןהינורו"ח
מוסמךבישראל,בוגרתוארראשוןבחשבונאותוכלכלה
מאוניברסיטתתלאביבותוארשניבמשפטיםמאוניברסיטת
בראילן.

אביהוכמן

מנכ"לחברתדוארישראל

אביהוכמןמכהןכמנכ"לחברתדוארישראלמשנת.2005בכך,סגרהוכמןמעגלשהחל
בשנת1987עתהתמנהלתפקידCFOרשותהדוארולאחרמכןלמנהלהשירותים
הבנקאייםשלהרשות.במרץ,2006השליםהוכמןאתמהלךהפיכתהשלרשותהדואר
לחברהממשלתית,ניהלאתהמו"מעםמשרדהתקשורת
לקביעתתנאירישיוןהחברה,ובימיםאלו,מאמציו
מוקדשיםלקידוםהפרטתהחברהוהפיכתושלבנק
הדוארלבנקמסחרי.בשנת1995התמנהאביהוכמן
ל–CFOשלחברתבזק.במסגרתתפקידוגייסמיליארד
דולרובמקבילהחלבפיתוחתהליכיההפרטהשלבזק.
ב–1998התמנההוכמןל–CFOשלחברתהתקשורת
הפולנית.NETIA HOLDING S.Aבמסגרתזו,
הובילאתהנפקתהחברהב–NASDAQוכןגיוסי
חובבאמצעותהנפקותאג"ח.ב–2004התמנההוכמן
ל–CFOשלנטפיםשםהובילתהליךגיוסהוןע"י
השקעתקרןמרקסטוןבתאגיד.להוכמןתוארראשון
)(BAבכלכלהותוארשני)(MBAבמנהלעסקים
שניהם מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.
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נועזברניר

אבילוי

מנכ"לאחיםעופרנכסים

משנת2002מכהןלויכמנהלכללי
שלאחיםעופרנכסיםוחברות
הנכסיםשלקבוצתהאחיםעופר.
לוישימשבעברכמנהלהכספים
שלקבוצתהאחיםעופר,מנכ"ל
קבוצתעופרניהולוכדירקטור
בחברהלישראלובציםשירותי
ספנות .בנוסף ,משמש לוי
כדירקטורמטעםהקבוצהבמגוון
חברותכגון:עופרהולדינגסגרופ,
עופר )אחזקת אניות(  ,עופר
ספנות,אחיםעופר)ניהול(,חבסח.צ.השקעות),(1960מליסרון,
עופרהייטק,קריוןמרכזקניות,עופרנכסירעננה,עופרתעופה,
עופרמדיהועוד.אבילויהינורו"חמוסמך.בעלBAבכלכלה,
חשבונאותומימוןמטעםאוניברסיטתחיפהולימודיMBAמינהל
עסקיםמטעםשלוחתאוניברסיטתברדפורד.

מנכ"למשרדהתיירות

נועזברנירמשמשכמנכ"למשרדהתיירותהחלמיוני.2009בתפקידוהקודם
אותוביצעמשנת,2002שימשברנירכ–CFOבשירותיבריאותכלליתשלפניו
שימשכראשאגףתקציביםבשירותיבריאותכללית.ביןהשנים1991–1995
עבדברנירבמשרדהאוצר,כאשרבתפקידוהאחרוןשימשכרכזצוותבריאות
באגףהתקציבים.בשנים1989–1990עבדברנירבבנקישראלככלכלןביחידה
הכלכליתבמחלקתמטבעחוץ.בשנת1990
סיים בהצטיינות תואר ראשון בכלכלה
באוניברסיטההעבריתבירושלים,בשנת1993
סייםאתלימודיולתוארשניבמנהלעסקים
בהתמחותראשיתבמימוןוהתמחותמשנית
במחשבים ומערכות מידע באוניברסיטה
העברית .בר ניר למד חשבונאות במסגרת
התמחותמשניתנוספתלתוארהשניבמנהל
עסקיםבאוניברסיטההעברית.נועזברניר
כיהןכחברדירקטוריוןבדקלהחברהלביטוח,
ש.ל.ה,מכוןמורלמידערפואי,מוריישומים
מחקרים,מכשוררפואיותרופות,כלליתהנדסה
רפואית,המכוןלבריאותהעובד,מגןדודאדום
וחברועדתהכספיםשלהדירקטוריון.כמוכן,
היהחברועדתהשקעותשלכללגמלופיננסים.ברנירהינוחברהנהלתפורום
מנכ"ליםשלהמי"לובעברכיהןכחברועדתההיגוישלפורום,CFOיו"רתא
ארגוניםציבורייםויו"רתאמשתמשיERPבפורום.CFO

מחנקהאשראי–עדמתי?
כתי מוריה 

yes CFO

כתימוריהמכהןכסמנכ"להכספיםוהתפעול
שלyesהחלמאוקטובר.2002טרםהצטרפותו
ל–yesכיהןכמנכ"לישפארהשקעותולפניכן
כסמנכ"להכספיםשלישפארחברהאלקטרונית
למסחר.לפניהצטרפותושלכתימוריהלקבוצת
ישפארכיהןכמנהלהכספיםשלחברהישראלית
לקירורואספקה.לכתימוריהתוארBAבכלכלה
בהצטיינותמהאוניברסיטההעבריתבירושלים
ותוארMBAבהתמחותבמימוןובחשבונאות
מאוניברסיטתת"א.

שחר שגיב 

 CFOכאל

שחרשגיבמכהןכסמנכ"לכספיםשלכרטיסיאשראי
לישראלמשנת.2004בנוסףמשמששגיבגםכחבר
ההנהלההבכירהבכ.א.ל.לפניכןכיהןכמנהלהמחלקת
הכלכליתבחברהוכמנהלכספים.בטרםהצטרפותו
לכאל ,כיהן שחר
שגיב כסמנכ"ל
הכספים של חברת
ג'י קונקט ולפני כן
כמנג'ר בברייטמן
אלמגור .שגיב הינו
רו"חמוסמךבישראל
ובעל תואר ראשון
בכלכלהוחשבונאות
בהצטיינות ובעל
MBAעםהתמחות
במימון וניהול
התפעול שניהם
מאוניברסיטתת"א.

ערןסער

CFOקמןאחזקותומנכ"ל
ישאל אמלט השקעות

ערן סער מכהן כ– CFOקמן
אחזקות ומנכ"ל חברת ישאל
אמלטהשקעות.כמוכן,מכהן
כדירקטור מטעם הקבוצה
בחברותהבנותואףמלווהאותן
בתהליכים עסקיים מהותיים.
במסגרת תפקידו ,מוביל סער
גיוסיחוב,עסקאותמיזוגורכישה
ועוד.לפניתפקידובקמןכיהן
סערכסגןמנהלמחלקתתאגידים
ברשותני"ע.סערהינובוגרחשבונאותוכלכלהובעלתוארבוגר
משפטיםשניהםמהאוניברסיטההעבריתבירושלים,כמוכן,סער
הינובוגרתוארMBAבהצטיינותעםהתמחותבמימוןאףהוא
מהאוניברסיטההעבריתבירושלים.

איילקליין

אסטרטגראשילשווקיםבינ"לIBIביתהשקעות

איילקלייןמשמשכאסטרטגראשילשווקיםבינלאומיים
בביתההשקעות.IBIבמסגרתתפקידו,אחראיקלייןהן
עלכיסוימחקרימקרוכלכליברמתהמדינותוהןעלכיסוי
מקרוכלכליברמתהחברות.מתוקףתפקידועוסקקליין
באסטרטגיותהשקעהבאג"חובמניות,ובייעוץבנושא
.Asset Allocationאיילקלייןהצטרףלאי.בי.אילאחר
שמונהשניםבסקטורהציבורי,שםכיהןבתפקידוהאחרון
במשרד האוצר כמנהל מחלקת עסקאות מט"ח וחוב
חיצוני .מתוקףתפקידוהיהאחראיעל הנפקותאג"ח בחו"ל,
עלהקשרעםחברותדירוגהאשראיועליישוםתוכנית
גידורהמט"חהממשלתית.לאיילקלייןתוארראשוןושני
בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
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ועכשיולדיווחיםSOX:
רגינה אונגר 

 CFOשרם פודים גרופ ויו"ר ועדת דיווחים בפורום CFO

אונגרמכהנתכמשנהלמנכ"לומנהלתכספיםבכירהב– SFGהנסחרתבבורסהלני"עבתל–אביב.כןמשמשתאונגר
כ–CFOשלSFטכנולוגיות.אונגרהינהאחראיתכספיםבכירהבלידרהחזקותוהשקעות,הנסחרתבבורסתת"א .קודם
לכן,שימשהאונגרכמנהלתביקורתולאחרמכןכשותפהבמשרד דלויטברייטמןאלמגור.אונגרכתבהופרסמהספרים
בתחומיביקורתחשבונותוכןעשרותמאמריםמקצועייםבתחומיהחשבונאותוהביקורתשהתפרסמובעיתוניםוירחונים.
כןסייעהבעריכתהצעותלתקניםוגילויידעתבמסגרתלשכתרואיחשבוןבישראלוהמוסדלתקינהחשבונאית.אונגר
הינהרו"חובעלתתוארראשוןבכלכלהוחשבונאותותוארשניבמינהלעסקיםעםהתמחותבמימון,שניהםמאוניברסיטת
תלאביב.אונגרמרצהבאקדמיה)אונ'ת"א(בתחוםביקורתחשבונות.כןחברהאונגר,בועדהמרכזישללשכתרואי
חשבוןוכן בוועדותשונות אחרותשל הועד,ומכהנתכיו"רועדתדיווחיםבפורום.CFO

אסתרקורן

עו"ד )רו"ח( ,ראש מחלקת
חברותM&A,משרדGKH

אסתרקורןהיאראשמחלקתחברות,
מיזוגיםורכישות)(M&Aבמשרד
עורכיהדיןגרוס,קלינהנדלר,חודק,
הלוי,גרינברגושות').(GKHקורן,
מתמחה בדיני חברות ,עסקאות
מיזוגיםורכישות,ודיניניירותערך.
בנוסףעוסקתבתחוםתוכניותתמרוץ
עובדים ומיסים .מייעצת
לדירקטוריוניםוהנהלותשלחברות
ציבוריות גדולות בישראל בדיני
תאגידיםודיניניירותערך,לרבותבהיבטיםמשפטייםשלסוגיות
חשבונאיותוסוגיותמס.מייצגתחברותציבוריותופרטיותבעסקאות
מיזוגים,פיצוליםורה–ארגוןמורכבים,עסקאותהשקעה,מכירתפעילות
והסכמיםביןבעלימניות,תוךטיפולבמכלולהנושאיםהקשורים
לעסקהלרבותהיבטימסואישוריםרגולטוריםנדרשים.בנוסף,מלווה
חברותבגיוסיהון,הןמהציבורוהןגיוסיהוןפרטיים,וכןעוסקת
בתחוםתוכניותתגמולעובדיםלרבותפיתוחמכשיריםמיוחדים
המתאימיםלתגמולמנהליםבישראל.אסתרקורןהצטרפהלמשרד
בשנת1991והפכהלשותפהבשנת.1999בעלתתוארראשוןבחשבונאות
וכלכלה מאוניברסיטת ת"א ) (1998ותואר  L.L.Bבמשפטים
מאוניברסיטתת"א).(1993רואתחשבוןמוסמכתמשנת1993ועורכת
דיןמשנת.1994חברהבמועצההמייעצתשלבנקישראל,מרצה
בהשתלמויותלדירקטוריםולנושאימשרהבאוניברסיטתת"אושימשה
בעברחברהבוועדההציבוריתממשלתיתלקביעתמדיניותהסיועבדיור.

יגאלטולדנו

ד"רמשהברקת
מנהלמחלקתתאגידיםרשותני"ע

ד"רברקתמכהןכמנהלמחלקתתאגידים
ברשות ני"ע .לפני כן ,שימש כמרצה
בביתהספרלמוסמכיםבמנהלעסקים
באוניברסיטתדיוק.מחקרועוסקבהכרה
בהכנסה ,מכשירים פיננסיים ,תגמול
מנהליםובעיותמדידהבחשבונאות.לפני
הצטרפותו לאקדמיה ,שירת ברקת
במחלקת הפיקוח על הבנקים בבנק
ישראל,שםהיהחברבצוותהאחראי
עלנושאיתקינהחשבונאיתוביקורת
דוחותכספייםשלבנקים.כמוכן,פרסם
מספרמאמריםשעסקובחשבונאותובניתוחדוחותכספייםשלחברות
וספרבנושאהיבטיםבחלוקתדיבידנד.משהברקתהינורו"חבעלתואר
ראשוןבחשבונאותוחקרביצועיםמאוניברסיטתתלאביב,בעלתואר
שניבמינהלעסקים)בהצטיינות(וד"רלמינהלעסקיםמאוניברסיטת
קולומביהבניויורק.

שותףBDOזיוהאפט

רו"ח,שותףומנהלמחלקתיעוץפרויקטיSOXוממשלתאגידי.בעלנסיוןשל10שניםבמתןשירותייעוץוביקורת
חשבונות.מתמחהביעוץכלכליועסקילגופיםוחברותבכלהנוגעלכתיבתתכניותעסקיות,הערכותשווי,ליוויתהליכי
מיזוגורכישה,ביצועתחשיביכדאיותלרבותשיקולימימוןומיסויוניהולסיכוניםבמסגרתהחלתחוקסרביינסאוקסלי
עלחברותממשלתיות,בנקיםוחברותביטוח.כמוכן,בעלהתמחותבניהולפרויקטיSOXלחברותישראליותואמריקאיות
הנסחרותבארה"ב,הכולליםניתוחתהליכיםכספייםותפעולייםלשםהערכתהסיכוניםופעריהבקרהבכלהנוגעלדיווח
הכספי.בנוסף,מרצהבמסגרותמקצועיותבנושאיםפיננסייםכגוןניתוחדוחותכספייםוהערכתשוויחברות,ביקורת
פנימיתוניהולסיכוניםבקורסדירקטוריםועוד.בעלתוארראשוןבמנהלעסקיםעםהתמחותבחשבונאות,מטעם
המכללהלמנהל.
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ערבאסאדובמטעהזיתים
שעיהז'ילונקה

CFOמכבישירותיבריאות

משנת2005משמששעיהז'ילונקה
כמנהל אגף כספים ותכנון במכבי
שירותיבריאות.במסגרתתפקידזה
מכהןז'ילונקהכ–CFOאחראיעל
ניהול כספים וכלכלה ,תכנון
אסטרטגי,תוכניותעבודהותקצוב,
ארגוןותקינה,הערכהומחקרוזכויות
חברי הקופה .ז'ילונקה הינו חבר
המועצהוההנהלהשלמכבישירותי
בריאות,חברועדעמותתקרןמכבי
וחברדירקטוריוןמכבידנט.שנתיים
קודםלכן,כיהןכראשאגףתכנון
וארגוןבמכבי,שאוחדעםאגףהכספים.בתפקידיוהקודמיםשימש
ז'ילונקה כחשב בכיר ומנהל אגף הכספים של משרד הבריאות
),(1994–2003והובילאתהרפורמהלניהולפיננסיעסקישלבתי
החוליםהממשלתיים.בתקופהזו,כיהןגםכחברדירקטוריוןבחברת
שראלשירותיםואספקהלרפואה.קודםלכןכיהןכ–CFOבחברות
הייטק).(1994–1980ז'ילונקההינורו"חבעלתוארראשוןושני
מאוניברסיטתבראילןבכלכלהוחשבונאות.

ציפילבני

ראשמפלגתקדימהוראשהאופוזיציה
בכנסת

ח"כלבניהיאיו"רמפלגת"קדימה"ונמנית
עםמקימי,הוגיומיישמימטרותיהומדיניותה.
כיוםמשמשתכיו"רהאופוזיציהבכנסת.
מבין פעילויותיה הציבוריות בין השנים
,1996–1999כיהנהבתפקידמנכ"לרשות
החברותהממשלתיותובתפקידזההייתה
אחראיתעלהפרטתהחברותוהמונופולים
הממשלתיים.ציפילבנינבחרהלכנסתבשנת
,1999מטעםסיעתהליכוד.בכנסתה–15
הייתהחברהבוועדתחוקה,חוקומשפט,
במסגרתזו,הייתהאחראיתעלחקיקת החוקלמניעתהלבנתהון.כמוכן
חברהבוועדהלקידוםמעמדהאישה.בשנת2001מונתהלשרהבממשלה
ה–29וכיהנהבתפקידיםהבאים:השרהלשיתוףפעולהאזורי,שרהללאתיק
ושרתהחקלאות.בשנת2003מונתהלשרהבממשלהה–,30וכיהנהבתפקידים
הבאים:השרהלקליטתהעלייה,שרתהבינויוהשיכון,שרתהמשפטיםושרת
החוץ.בממשלהה– 31כיהנהציפי לבניכממלאתמקוםראשהממשלה ושרת
החוץ.ציפילבנילמדהמשפטיםבאוניברסיטתבראילןוהינהעורכתדין
במקצועה.במשךעשרשניםעסקהבעריכתדיןבמשרדהוהתמחתהביןהשאר,
במשפטמסחרי,ציבוריונדל"ן.

פרופ'רפאלקרסו

פרופ'למדעיהמחומערכתהעצביםבמחלקהלפסיכולוגיהאוניברסיטתבר–אילן,מנהלהמחלקה
הנוירולוגיתומרפאתכאבבמרכזהרפואי'הלליפה'בחדרה.
פרופ'קרסו,מחלוצירפואתעיכובתהליכיההזדקנותבישראל,חוקרבעלשםעולמישפרסםמחקריםרביםבתחום
תהליכיההזדקנותועיכובם.פרופ'קרסומשמשכמנהלהמחלקההנוירולוגית,מרפאתהכאבוהמרפאהלרפואהמשלימה
במרכזהרפואיהלל–יפהבחדרהומייסדמרפאתהכאבהראשונהלאקופונקטורהבמסגרתהרפואההציבוריתבבתיהחולים
הממשלתיים.פרופ'קרסומלמדסטודנטיםלרפואה,מכהןכפרופ'במחלקהלפסיכולוגיהבאוניברסיטתבר–אילן,וחבר
הוראהבכיר)פרופסורחבר(בביה"סלרפואהשלהטכניוןבחיפה.פרופ'קרסושימשכפרופסוראורחברפואההתנהגותית
באוניברסיטתבוסטוןשבארה"ב,הינומנהלאקדמיבמכללהלרפואהמשלימהועוסקבאינטגרציהביןשיטותרפואה
מערביותומשלימות,מומחהומדופלםבתחוםעיכובתהליכיהזדקנותמטעםהאגודההאמריקאיתלעיכובתהליכיהזדקנות.

מליאתבוקר
יואבנחשון

סגןנשיאקוקהקולהויו"רועדתהגבלים
עסקייםבפורוםCFO

יואב נחשון מכהן כסגן נשיא לפיננסים בחברה
המרכזיתלייצורמשקאותקלים.נחשוןהחללעבוד
בחברהבשנת1998בתפקידסמנכ"לכספים.קודם
לכןכיהןכשותףבמשרדרו"חאלמגור.נחשוןהנו
יו"רהדירקטוריוןשלד"שאיפקסהולדינגס,ויו"ר
הדירקטוריוןשלחברתנביעותטבעהגליל.משמש
סגן יו"ר בחברת טובורג ובירה מאלט תעשיות
משותפותבטורקיהוב–Bimpas Bira ve Mesrubat
,Pazarlama A.Sמכהןכ–supervisory director
ב–  AL Breweries B.Vוב– International
.Dairies Corporation B.V.כמוכןמשמשכ–administratorב–United Albanian
.Breweries shpkכמוכןמשמשנחשוןכדירקטורבמיגליל,החברההמרכזיתלהפצת
משקאות,מילקותעשיות,אגודיצרניחלבומוצריובישראל)בפירוקמרצון(,טרה
תעשיותמזון,מחלבתמשקצוריאל,יקבתבור,שידוריקשתוחברהנהלהבקרןהדדית
שלהמעסיקים.נחשוןהינו,רו"ח,בעלתוארראשוןבכלכלהוחשבונאותמאוניברסיטת
ת"אותוארשניבמנהלעסקיםמהאוניברסיטההעבריתבירושלים.יואבנחשוןהינויו"ר
ועדתהגבליםעסקייםבפורום.CFO
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יהודהנסרדישי

מנהל רשות המסים

החלמשנת2007מנהליהודהנסרדישיאתרשותהמיסיםומכהן
כחברבהנהלההבכירהשלמשרדהאוצר.במהלך43שנותשירותו
ברשותהמסים,מילאנסרדישישורתתפקידים,וביניהםסגןנציב
מ"ה,פ"שמפעליםגדוליםומשנהלמנהלרשותהמסים.נסרדישי
ליווהרפורמותמרכזיותכגון:תכניתהמסיםהרבשנתיתוהסדרת
מיסוי הנאמנויות ,עמד בראש
הועדה לקביעת תכנוני המס
החייביםבדיווחוקידםאתתכנית
הטבות המס לעולים ותושבים
חוזרים.לאחרונההובילנסרדישי
את התמודדות הרשות עם
השלכותהמשברהכלכליוקידם,
ביןהיתר,צעדיםבתחוםהמיסוי
לעידודההשקעותהזרותבמשק
והזרמת כספי חברות זרות
שבשליטתתושביישראל,מחו"ל
לישראל.נסרדישיהינובעלתואר
בוגרבמדעיהחברהמאוניברסיטת
בראילן.

˙ÂÓÏ˙˘‰†˙ÈÎÂ˙
≤∞∞π≠≤∞±∞
Due Diligence
˙¯Â˜È·Â†‰¯˜·†·Èˆ˜˙
˙Â˜Ù‰Â†ÔÂ‰‰†˜Â˘
ÁÂËÈ·Â†‰ÈÒÙ
ÌÈ‚ÂÊÈÓÂ†˙Â˘ÈÎ¯
˙ÂÚ˜˘‰†ÏÂ‰È
ÌÈÂÎÈÒ†ÏÂ‰ÈÂ†Ì„˜˙Ó†ÔÂÓÈÓ
‰ÈÒÙÂ†ÏÂÓ‚˙
ÈÂÒÈÓ
ÔÂÈ¯ÂË˜È¯„·†˙ÂÈÈÂˆÓ
ÔÓÊ†ÏÂ‰È
ÆÆÆ„ÂÚÂ
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שוקיאורן

עו"דטליירון–אלדר

החשבהכללי,משרדהאוצר

שותפה,תדמורושות'ויועצתמשפטיתשלפורוםCFO

שוקיאורןמכהןכחשבהכלליבמשרד
האוצרהחלמדצמבר2007ובנוסף
מכהןכיו"רדירקטוריוןחברתמ.י
נכסיםוכןשלחברתענבל.בתפקידיו
הקודמים כיהן אורן כמנכ''ל בנק
לאומי ,שוויץ  ,בבנק אינווסטק
)ישראל(בע"מ.בנוסףכיהןבבנק
במספר תפקידים נוספים :משנה
למנכ"ל,סמנכ''להחטיבההעסקית
וסמנכ"למנהלכספים.עודכיהןאורן
כמנכ"ל ,כללי חתמים בבנק כללי
לישראל.ביןהשנים1986עד1993כיהןכסגןהחשבהכלליבמשרד
האוצר.אורןהינובעלתוארמוסמךבמנהלעסקים,ובעלתוארראשון
בכלכלה ,שניהם מהאוניברסיטת העברית בירושלים.

ירון–אלדר,לשעברנציבתמ"ה,הינהשותפהבמשרדתדמורושות'עורכי
דין .בשנים  2004–2007כיהנה
ירון–אלדר כמנכ"ל חברת ארזים
השקעותהעוסקתבנכסינדל"ןמניב
ובשנים2002–2004כיהנהכנציבתמס
הכנסה .קודם כהונתה כנציבת מס
הכנסהשימשהכיועצתמשפטיתבאגף
המכס.ירון–אלדרמשמשתכדירקטורית
במספרחברותובהן:רוזטה,מנופים
פיננסייםלישראלEMIואיזיאנרגיה.
טליירוןאלדרהינהבעלתתוארראשון
במשפטיםLLBמטעםאוניברסיטת
תלאביב,ותוארשניבמנהלעסקים
MBAבמגמתמימוןמאוניברסיטתתל
אביב.

משהחורב

מנכ"לאורקל

משהחורבהינוהמייסדוהמנכ"לשלאורקלישראלמאזשנת,1996ובנוסףמכהןכסגןנשיאאורקלהעולמית.לפניתפקידו
הנוכחישימשחורבכמנכ"ל.HP/CMSלתפקידיםאלהקדמהקריירהצבאיתשלפיתוחמערכותטכנולוגיותState of
the Artושילובןבמערךהמבצעישלצה"ל.בתקופהזושימש חורבכראשמנהלתנשקמונחהבמחלקתפיתוחבחיל
האווירוכראשמחלקת חימושואויוניקהבאגףהנדסהולוגיסטיקהשלחילהאווירבדרגתאל"מ.לאחרמכן,כיהןכראש
מערכתאלקטרוניקהולוחמהאלקטרוניתבמפא"ת/מו"פבמשרדהביטחון,משםהשתחררבדרגתאל"מבשנת.1993חורב
הינוחתןפרסביטחוןישראללשנת.1986משהחורבהינובוגרB.scבהצטיינותבהנדסתאלקטרוניקה,אוניברסיטת
תלאביב ,ובוגרM.scבהנדסתאלקטרוניקה)AFIT (Air Force Institute Of Technology, Dayton, Ohioבהצטיינות.

מליאתצהריים
זמירהגנני–וילנצ'וק

יהודהלוי

זמירהגננימכהנתכסמנכ"לכספיםובקרהבתעשיה
צבאיתהחלמשנת,2007אחראיתעלתחומי
הכספים ,תקציב ובקרה .לפני כן ,בין השנים
,2001–2007כיהנהזמירהגנני–וילנצ'וקכמנהלת
הכספים וסמנכ"ל תקציב ובקרה בחברת
.Alvarionגנניהינהבעלתתוארראשוןבכלכלה
ומנהלעסקיםמהאוניברסיטההעבריתבירושלים
ובעלת תואר שני מאוניברסיטת בר–אילן.

יהודהלוימנכ"לHSBCישראל
ואחראילכללפעילותHSBC
בישראל.בתפקידיוהקודמים,
כיהן לוי כסמנכ”ל הבנק
הבינלאומיהראשון,סגןנשיא,
מיזוגים ורכישות בנקים
Republic National, Bank.
. of N.Yלויהינובעלתואר
 MBAמימון ;Baruch,
B.Sc.,College NYCהנדסת
תעשייהוניהול,טכניון.

 CFOהתעשייה הצבאית לישראל

דיווידדונין

מנכ"ל  HSBCישראל

מנכ"לבייקוניקסאינטרנשיונל

דיווידדוניןייסדאתחברתBiconixבשנת.1995החברהמונהכיוםכ–25מקצועניםבתחומיםהפיננסייםוהעסקיים
ולהכ–100אתרילקוחותברחביהעולם.הקויםהמנחיםהעומדיםבבסיסערכיהחברהמאזועדהיום,הםנגיעהבדרישות
ובצרכיםהעסקיים/פיננסייםהשוטפיםשלחברותמצדאחד,ותמיכהבלתימתפשרתלהצלחתםמצדשני.תהליךזה
מאפשרלחברהלבנותמתודולוגיההנשענתעלפתרונותטכנולוגייםרבעוצמתייםקליםלהבנהוידידותייםלשימושבקרב
לקוחותיה,תוךעמידהבלוחותזמניםובתקציביםנתונים.בעברושימשדוניןכיועץבכירבניויורקבמשרדרואיהחשבון
,Laventhol & Horwathמנהלמערכותפיננסיותבתאגידסאיטקסומנהלחטיבתמוצריהתוכנההפיננסייםשלקונתהל.
לדיויד דונין תואר ראשון בכלכלה וראיית חשבון ותואר שני בהצטיינות במנהל עסקים מארה"ב.
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תקניניהול
ד"ראיילסגולניק עו"דדודחודק

משנהלמנכ"לCFOאי.די.בי.חבר
ועדת ההיגוי בפורום CFO

איילסולגניקמונהלתפקידמשנהלמנכ"ל
ומנהלהכספיםשלאי.די.ביבשנת.2006
סולגניקכיהןבשנים1998–2005ברשות
ני"ע ,תחילה כרו"ח הראשי של הרשות
ולאחרמכןכמנהלמחלקתתאגידים .כמו
כן ,שימש כחבר במועצת רו"ח ,מועצת
המוסדהישראלילתקינה,מועצתהשמאים
וועדות מקצועיות שונות .שימש כחבר
המוסדלתקינהחשבונאיתממשלתית.ד"ר
איילסולגניקנמנהמזהשניםעלסגלבית
הספרלמנהלעסקיםבמרכזהבינתחומיהרצליהומפרסםמחקריםומאמרים
רבים בתחומי החשבונאות והכלכלה .מחקרו של ד"ר סולגניק בתחום
החשבונאותעסקבמידולמושגיםאבסטרקטייםוקונספטואליים.מחקריו
העדכנייםבתיאוריהכלכליתעוסקיםביישוםמודליםמתמטייםשלצדק
חלוקתיושלבחירהחברתיתלשאלותבתחוםכלכלתנדל"ן.סולגניק,רו"ח,
בעלתוארד"רבכלכלהמאוניברסיטתתלאביבוראש)משותף(שלתכנית
החשבונאותבבינתחומיהרצליה.איילסולגניק,מכהןכחברועדתההיגוישל
פורום.CFO

שותףוראשמשרדעו"דגרוס,קלינהנדלר,חודקהלויגרינברג
ושות'GKH

חודקחברלפרופסוריוסףגרוסבשנת
1983והפךלשותפובשנת.1986קודם
לכן ,בשנים  1990–1992עבד חודק
במשרדWeil Gotschal & Manges
בניו–יורקוהתמחהבדיניניירותערך,
מיזוגיםורכישותועסקאותבינלאומיות,
כמוגםייצוגחברותישראליותבחו"ל.
דוד חודק הינו  בעל תפקיד מפתח
בעיצוב מיזוגים ורכישות כמו גם
רה–ארגוןופיצוליםשלחברותציבוריות
וקונצרניםגדולים.הובילאתהייצוג
המשפטי של מספר גדול של חברות
ציבוריותבקשרלהצעותיהןלציבורשלמניותואגרותחובבבורסות
בישראל,בארה"ב,באירופהובמזרחהרחוק.מייעץללקוחותביחסלהשלכות
המסשלעסקאותמגוונותבהןהםמעורבים.לאורהתמחותובדיניחברות
ובדיניניירותערך,מייעץחודקלהנהלותולדירקטוריוניםשלחברותרבות
בכלהקשורלהיבטיםהמשפטייםשלתפקידםבשגרהובמצבימשבר
)השתלטות,הקפאתהליכים,הסדרים,מצבימשברוכו'(.חודקהתמחה
בהפרטותבישראלוהיהמעורבבכמהמההפרטותהגדולות.הואמונהעל
ידימשרדהאוצרלעמודבראשועדהציבוריתלקביעתפרמטריםלהתייחסות
גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת אגרת חוב לא
ממשלתיותוכןביחסל"הסדרים")"ועדתחודק"(.בנוסף,חודקהיהחבר
בועדתהרשותלניירותערךהישראליתלנושאעידודהוןסיכוןבישראל,
)1994ועדתורדי(,וכיהןכחברועדתרשותניירותערךלנושאמבנה
דוחותשנתייםותשקיפיםוהשלכותיהם)ועדתפרופ'ברנע(.2001,דוד
חודקהומלץעלידי–Chambers Globalאיגודעו"דהמוביליםבעולם.
חודקהינובעלתוארראשוןבמשפטיםמאוניברסיטתתלאביבוחבר
בלשכתעורכיהדיןבישראלהחלמשנת.1982

פאנל:עשרתהדיברותשלהסדריהאג"ח
רוניאלרואי

שותףבכירוראשהמחלקההמקצועית,גיזהזינגראבן

לפנימינויוכשותףבכירוראשהמחלקההמקצועיתבגיזה,זינגראבןכיהןרוניאלרואיכסמנכ"להכספיםשלכללפיננסים.
אלרואינמנהעלהסגלהאקדמישלהמכללהלמנהלכמרצהבכירלחשבונאותפיננסית.בתפקידיוהקודמים,כיהןאלרואי
כחשבונאיהראשישלממשלתישראלוכמנהלבמחלקההמקצועיתשלמשרדרו"חKPMGסומךחייקין.אלרואיהינו
חברהוועדהלכלליחשבונאותודיווחשללשכתרואיחשבון.הינובעלתוארראשוןבמנהלעסקיםמהמכללהלמנהל
ותוארשניבמשפטיםמאוניברסיטתבראילן.

עמיקרופיק

מנכ"למשותףחברתגמול

קרופיקמכהןכמנכ"למשותףבגמולחברהלהשקעות.טרםתפקידוזהכיהן
כסמנכ"ל כספים במספר חברות :קבוצת גמול חברה להשקעות ,בקבוצת
יואל–אקויטל,בחברהפרטיתבתחוםהביטחון.לפניכןשימשכמנהלביקורת
במשרדרו"חסומךחייקין .KPMGקרופיקאףמשמשכדירקטורבמספרחברות
וביניהן,נצבאהחזקות,איירפורטסיטי,נ.ת.מ.נכסיםתחבורהומסחרוהעמותה
לתיירותשלהעירת"א–יפו.קרופיקהינורואהחשבוןובעלתוארראשון
במנהלעסקיםהמכללהלמנהל–ראשל"צ,מוסמךמשפטיםמאוניברסיטת
בראילן.

20

תקניניהול

ל–CFOs

מהותפקידה–?CFOלשאלהזואיןתשובה
יחידה,פשוטהוברורה.תחתהכותרת""CFO
מסתתר מגוון תפקידים אשר משתנה בהתאם
לאופיהחברה,אישיותממלאהתפקידוכולי.עבודת
ה– CFOמתבצעתבמימדיםרביםומולגורמים
פנימיים וחיצוניים ,אשר לעתים הינם בעלי
אינטרסיםשונים.תפקידה–CFOה"קלאסי",חרג
זהמכברמגבולות"טוהרהמספרים"ובמרבית
המקריםגולשלתחומיםנוספיםכגוןIT,HRועוד.
עםאימוץה– IFRSוחוקהסרבנסאוקסלי,כמו
גםהמשבריםהפיננסייםבעשורהאחרון,הפך
התפקידלמורכביותר,הדרישותהתגברווחיזוק
עקרונותהממשלהתאגידיהרחיבואתגבולות
התפקידוהפכואותולאמורפי.

עו"דמאירהסנדרס*

חודק,הלוי,גרינברגושות'היוכיישלהכיןסט
תקניניהולשיקטינואתהחשיפההאישיתשל
ה–.CFOsישלצייןכיהכיסויהביטוחי,איננו
מספק ובוודאי שאינו מהווה כיסוי לסכנות
הפליליות.
הפורום החליט ליישם את המלצות הפאנל
והקיםועדהלתקניניהולשיהווbenchmark

ה–CFOחשוףלסכנותמקצועיותהטמונות
כמעטבכלתחומיעיסוקיו.כךלדוגמא,המלצותיו
שלה–CFOוחוותהדעתשלומשמשותכבסיס
להחלטות ניהוליות אשר נתונות לסנקציות
אזרחיותופליליות.לכךנוסיף,כיה–CFOעומד
פעמיםרבותבלחציםמצדגורמיענייןבחברה
ובכללםבעלים,מנכ"ליםואחרים.
בכנסשערךפורום  CFOלפניכשנה,התקיים
פאנלבנושא"ה–CFOבעידןהאחריותהאישית
הגוברת".מסקנותמשתתפיהפאנל,ד"ראייל
סוגלניק,משנהלמנכ"לו– CFOאי.די.ביועו"ד
דודחודק,שותףמנהלבמשרדגרוס,קלינהדלר,

להתנהלות ה–"  CFOהסביר" .בנוסף להגנה
משפטיתעלה–,CFOsיתרמותקניהניהולליצירת
אחידות בהתנהלות המקצועית של ה– CFOs
בנושאים שונים ויהוו מדריך ל– CFOsבכלל
ול–CFOsחדשיםבפרט.תקניהניהולאףיסייעו
בייעולוחיסכוןבמשאביםהמושקעיםבהתייעצויות
זהותשל CFOsשונים.
עלפיתוצאותסקרשערךהפורוםביןחבריו
לגביהנושאיםהדורשיםתקניניהול,עלהבבירור
הנושאשלחלוקתדיווידנדיםבמזומן.נושאזה
נבחר כתקן ראשון בשל הסיכונים האישיים
הטמוניםבכךשכןדירקטוריוןהחברהמקבלאת
החלטתוהאםלבצעחלקותדיווידנדאםלאו
עלסמךחוותהדעתשלה–.CFOבכנסזה,תוצג
טיוטהראשוניתשלתקןהניהולהראשוןשיוצא
לדרך ועוסק ב"הערכות לחלוקת דיווידנדים
במזומן".לאחרגיבושהערותהחברים,והתייעצות
עםהגורמיםהרגולטורים,יוציאהפורוםאת
נוסחהתקןשיהווהאתהבסיסלפעולתה–CFOs
בנושא.
אנותקווהכיסטתקניהניהוליוכללהקל
עלהמתחפנימיבתפקידה–CFOהכוללאחריות
מיוחדתהמוטלתעליומצדאחדוהיותוחלק
בלתינפרדמההנהלההבכירהמהצדהשני.התקנים
יהוובנוסףלהגנהמשפטית,כחמגןבפנידרישות
המנכ"לים,הדירקטוריםובעליהמניות,שלעתים
סותרותבינןלביןעצמןולביןדרישותהרגולטור.

אזמהאפשרלעשותבינתיים?
כברעתהניתןלומרכיתיעודמהלכיהעבודהעלידיה–CFOהינומרכיבחשובבהגנהעלה–CFO

בבואולהסבירמדועבוצעמהלךפלוני.
לCFOs-רביםקייםחששלתעדאתהחלטותיהםאולםבשעתהצורךתיעודזהיכוללהוותראיה
לדרךשבהלקחוהחלטה)חוקיתכמובן(ולהגןעליהם.
תיעודקבלתהחלטותיכוללהתייחסלפעולותשבוצעועלמנתלהגיעלהחלטהפלוניתכגון:התייעצות
בתוםלב,תיעוד,סקירהשלה– Best Practiceבנושאועוד.
*הכותבתהינהמנהלתתוכן,דוברות
וקשריממשל,פורוםCFO
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ד"רגקילומרהייד
השקעותחברתיותמשתלמות
פרופסורדןאריאליפותחאתהפרקהרביעי
בספרו Predictably Irrationalהדןבפערבין
התנהגות חברתית להתנהגות עסקית בתיאור
משעשעלהפליאשלסיטואציההמוכרתהיטב
לכלמשפחהײַאירוחלארוחתערבחג.החמות
אוהאמאהמארחתהכינהוטרחה,קנתה,בישלה,
ניקתהוארגנה.כולםבאוואכלוושתוואכלוושתו
ודיברווצחקוובסוףכשקמיםללכתאתהמוציא
אתהארנקומציעלשלםלהעבורהטרחה.אופס!!!!
נחצהקושלאניתןלגשרביןההתנהגותהחברתית
להתנהגותהעסקית.אריאלימציגלאמעטדוגמאות
לחומההסיניתשאנומקימיםבתוכנוביןה"אני
החברתי"לביןה"אניהעסקי"והנהבאהעמותה
כמו מעלה ומבקשת מאיתנו לערבב תחומים.
השאלההעולהגםבלבחסידיםמושבעים
שלערובקריטריוניםחברתייםבתהליךקבלת
החלטותהשקעהאובמשקיעיםהעוקביםאחרי
מדדיםכגוןמדדמעלההיאמהיצאלנומזההרי
מדוברב"אניהעסקי"ולכןהשאלההנשאלתהיא
איזהתשואהעודפתישלהשקעותעלפיאמות
מידהחברתיות.מנהליאחריותחברתית
אוסמנכ"ליכספיםבחברותצריכים
לשאולאתעצמםאיזהערךעסקייש
להשתתפותבדרוגמעלה.ואכןמדובר
כאןבהשקעהשהרידרוגמעלההינו
מטלה ארגונית לא טריוויאלית אם
לוקחים אותו ברצינות .נשאיר את
היתרונותהעסקייםלסוףכיהתשובה
שלילשאלההזוהיאשלמרותשמדובר
בעסקצריךבראשובראשונהלהפנות
אתהשאלהל"אניהחברתי"ולאל"אני
העסקי".אםאנחנורוציםלחיותבחברה
מתוקנתשישבהקודיםהתנהגותיים
שאנויכוליםלהיותגאיםבהםושיביאו
ערךלכולנואזיישמשימותומגבלות
שאנוחייביםלהטילעלעצמנועלמנת
לייצראתהנורמההחברתיתהרלוונטית.
רקאםרובנוהגדולירתםהמציאות
תשתנה.
המשחק החברתי/עסקי הבא
ממחישאתהיתרונותהגלומיםבצורת
החשיבההזו:
לבחורמספרביו1ל–.100אםכולם

אלהאלקלעי*

בוחריםמספרבין50–100כלמשתתףמקבל10
.₪אםמישהובוחרמספרבין1–50הואמקבל
רק₪8אבלכלמישבחרמספרבין50–100
מקבלרק.₪2כלומרעלכלמשתתףלהעריךאת
מידתהמחויבותהחברתיתשלשארהמשתתפים
כימספיקבמשחקהזהאחדששובראתהכלים
ומפעילאתה"אניהעסקי"בכדישכלהקבוצה
תפסיד.החשבוןשלה"אניהחברתי"ברור–כדאי
לילגלותסולידריותכיאזכולםכוללאנימרוויחים
יותר,מרוויחים.10החשבוןשלה"אניהעסקי"
הואשונה.ה"אניהעסקי"שואלאתעצמוהאם
עדיףלבחורב–₪8בוודאותמולהימורבין₪2
ל–₪10בהסתברותלאברורהולכןהתשובה
העסקית היא כנראה לבחור מספר בין .1–50

*הכותבתהינהחברתהועדההציבורית
לקביעתהקריטריוניםלדירוגומדדמעלה
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היתרונות החברתיים הגלומים באימוץ
התרבותהארגוניתלהמכוונתמעלהברוריםלכולנו.
כולנוהינומעדיפיםלעבודולהשקיעבחברות
המנוהלותעלפיקודיםברוריםושקופיםללא
ניגודי עניינים ,תעסוקה הוגנת המחזקת את
העובדיםבחברהומקדמתערכיםחברתייםשל
תעסוקהמתקנתוהענקתהזדמנויותשוויוניות
למגווןרחבשלאוכלוסיותכמוגםאימוץערכים
שלקיימות,איכותסביבהותרומהלקהילה.אם
זוהחברהשבהאנורוציםלחיותאנוצריכיםלאמץ
אתהקודיםהללוואזכולנונרוויחאתעשרת
השקלים.בחיים,כמובמשחקאםה"אניהחברתי"
מנצחכולנומרוויחיםכלכלית!
ישמגווןרחבשלתשובותשניתןלתתל"אני
העסקי"שלהמנהלשמתלבטהאםלהשתתףאו
לא.החלמהחיסכוןהשוטףהמשמעותיהנגרם
לחברהעלידיאימוץתקניםשלאיכותסביבה
כמוהפחתתהשימושבכוסותפלסטיק,הפחתת
הדפסותושימושבניירומעברלנורותחסכוניות
בחשמל.היתרוןבאימוץמערךארגונימובנהוברור
ללאניגודיענייניםמובןאףהואלכל
מנהלאףאםהואלאתמידטריוויאלי
לבעליהענייןהמוביליםבחברה.בימים
אלו בהם "הקנס" לחברות שאינן
שקופות ,המתגלם בפרמיית הסיכון
המיוחסתלהם,ברוריותרמתמידעשוי
גם גורם זה להוות שיקול כמו גם
השיקולשלתנודתיותעולהשלהמנייה
הגלוםבהתנהלותלאשקופהמולשוק
ההון.
מפתההשנהיותרמתמידלחסוך
במשאביםהנדרשיםלהשתתפות"בדרוג
מעלה"להתכנסבתהליךקבלתהחלטות
ההשקעהרקלאנליזהטהורהולאלבחון
השקעותעל–פיקריטריוניםחברתיים.
למרותהפיתויצריךלהיותברורגם
ל"אני החברתי" וגם ל"אני העסקי"
שהסיכוישלהעסקכמוגםהסיכוישל
החברהבהכולנוחייםלצאתמחוזקים
מהמשברהכלכלישאליואנומתדרדרים,
גדוליותראםנפעלחברתיתולארק
עסקית .מאימוץ הנורמה החברתית
כולנונרוויח!10

