 פלא – פוCFO , שלמה זהר:מנחה

שלמה זוהר
 פלאפוCFO
03 5728783 'טל
shzohar@pelephone.co.il
, לפני פלאפו. הצטר לחברה לפני כשלוש שני. של חברת פלאפו תקשורתCFO שלמה זהר
שימש זהר כמנהל הכספי הראשי של קבוצת אמפא והיה אחראי לרה ארגו הקבוצה לחברת
 מיזוגי בי חברות בקבוצה ומחוצה לה ומימו פרויקטי, רכישת חברות חדשות לקבוצה,אחזקות
.נדל" של הקבוצה
 של תדיראCFO  ביניה,לפני כ מילא שלמה זהר שורה של תפקידי ניהוליי בקבוצת תדירא
 חבר דירקטוריו בחברות, מנהל מחלקת ההשקעות וקשרי מפעילי של תדירא,מוצרי צריכה
.בנות ציבוריות ופרטיות של הקבוצה וניהול חטיבת מוצרי חשמל מיובאי
.שלמה זהר בוגר תואר ראשו בכלכלה ותואר שני במנהל עסקי באוניברסיטת תל אביב

Dan Geva
Partner
Meitar Liquornik Geva & Leshem Brandwein, Law Office
Tel: 03-6103100
dan@meitar.com
Dan Geva, a partner in the Corporate and Securities Group,
advises Israeli and international corporations in planning and structuring complex
transactions involving acquisitions, divestitures, restructurings and associated
corporate finance matters. Dan also has significant experience advising emerging
growth companies in all stages of their development. Dan represents Israeli and
international issuers and investment banks in a variety of financing matters, and has
worked on numerous initial public offerings and other offerings registered with the
US Securities and Exchange Commission, as well as offerings exempt from SEC
registration pursuant to Rule 144A and Regulation S. Prior to joining MLG&LB, Dan
was an associate at Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom in New York.
Education: Tel-Aviv University (LL.B., 1983); New York University (LL.M., 1990)
Member: The Israel & New York Bar Associations
Admitted: 1989 Israel, 1992 New York

אלי יונס
מנכ"ל בנק במזרחי טפחות
טל' 03 7559295
eliy@mizrahi.co.il
אלי יונס מונה למנכ"ל בנק המזרחי טפחות החל משנת  .2004קוד לכ שימש מנהל כספי וחבר
הנהלה בבנק הפועלי ובשנת  2002מונה למנכ"ל ומנהל עסקי ראשי בבנק הפועלי .בי השני
 1993ל  1999היה יונס מנכ"ל ומנהל עסקי ראשי בבנק כללי לישראל .את דרכו החל בשנת 1974
ככלכל במשרד האוצר ובשנת  1983מונה לסג החשב הכללי במשרד האוצר .בשנת  1987יצא יונס
בשליחות משרד האוצר למש) שנתיי ל"נציג האוצר לחצי הכדור המערבי" ושהה בניו יורק.
בשנת  1989מונה יונס לחשב הכללי.
יונס כיה בעברו כדירקטור בחברות רבות ובכלל :צי ,בסס"ח ,חברת הפח ,התעשייה
הצבאית ,בזק ,החברה לפיתוח קיסריה ,בנק כללי וחברות מסונפות ,אילנות ביטוח ,החברה
לנכסי ובני ,גב י ,סלקו ,מפעלי ניר חדרה ונייס מערכות .כמו כ כיה כיו"ר מועצת מנהלי
בענבל חברה לביטוח ,טלעד ,ברט ,ישו .בחברת סאיטקס היה סג יו"ר מועצת מנהלי.
כיו אלי יונס חבר הוועד המנהל במכו הישראלי לדמוקרטיה ,חבר בועד המנהל בבית הספר
לקולנוע ע"ש ס .שפיגל וחבר בחבר הנאמני של האוניברסיטה העברית .בעבר היה חבר בועדת
הכספי של חבר הנאמני ושימש ג כדירקטור בחברת הנכסי של האוניברסיטה העברית.

נחמיה שי
סמנכ"ל לכספי ובקרהCFO ,
תדירא קשר
טל03 9280805 :
shiffn@tadcomm.com
נחמיה שי משמש כסמנכ"ל הכספי והבקרה של חברת תדירא קשר מיו היווסדה .בשנת 1999
יז נחמיה שי את מהל) ה  MBOשבו הנהלת החברה ,ביחד ע גופי פיננסיי ,רכשו את
חברת תדירא קשר מידי קבוצת כור .בעקבות אותו מהל) הפכה תדירא קשר למופת ליצירת ער)
למשקיעיה ובצעה מאז מהלכי הנפקה ,מיזוג ורכישות.
לפני מינויו האחרו שימש נחמיה שי מנהל הכספי והבקרה של קבוצת הקשר והמערכות של
חברת תדירא משנת  1994ועד לפיצולה של הקבוצה בשנת  .1996קוד לכ ,בשני ,1994 1989
שימש בתפקיד מנהל מחלקת הבקרה באג הכספי והבקרה של תדירא .במסגרת זו היה אחראי
לתכנו תכניות ההבראה של תדירא שעמדו בבסיס יציאתה מהמשבר שבו הייתה נתונה בסו
שנות השמוני .מאז  ,1979מועד הצטרפותו לחברת תדירא ועד לשנת  1989שימש במגוו
תפקידי באג הבקרה של החברה.
לנחמיה שי תואר ד"ר לכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלי.

GERRY SELIGMAN
International Tax Partner
Head of Tax Department
PricewaterhouseCoopers
Kesselman & Kesselman
Tel: 03-7954476

gerry.seligman@il.pwc.com
Gerry is an International Tax Partner in the New York Office of PricewaterhouseCoopers
(“PwC”) currently on secondment to PwC Tel-Aviv (Kesselman & Kesselman) where he
manages the tax practice of PwC Israel and leads the international tax and transfer pricing
practices.
Gerry has extensive experience in providing international tax services to U.S. and non-U.S.
multinational corporations including planning for inbound and outbound international
acquisitions, dispositions, joint venture agreements, start-up investments, mergers and
acquisitions and repatriation strategies and various other global tax optimization programs. In
addition, Gerry has extensive experience in conducting and supervising global transfer pricing
projects in accordance with U.S., OECD and Israeli transfer pricing regulations. As the head
of the Israeli tax desk in legacy C&L NY, Gerry has gained specific expertise with respect to
U.S. investments in Israeli companies. He has assisted many U.S. investors and venture funds
with respect to their Israeli investments and operations. As the leading international tax
professional in PwC Israel, Gerry is the global tax engagement partner on many of Israel’s
multinational companies especially in the pharmaceutical and high tech industries.
Gerry received a law degree from Bar-Ilan University, Israel, and practiced law in Israel for
five years prior to joining PwC. He also received an MBA from New York University and is
a CPA in the United States. Gerry lectured an International Tax course at the Bar-Ilan
University LLM program and is also a frequent speaker in U.S., European and Israeli
conferences and seminars relating to international tax taxation.

אביעד אבני
 אינטל ישראלCFO
08 6662285 :טל
aviad.avni@intel.com
.1998  רכש ואג משפטי( באינטל ישראל מאז,מנהל ארגו כספי ואדמיניסטרציה )כספי
. כספי ורכש, ומילא תפקידי שוני במחלקות חשבות1984 אביעד אבני הצטר לאינטל ב
 שהה אבני בארה"ב ש ניהל את פיתוח והטמעת מערכת הנה"ח עבור חברת1994 7 בשני
.אינטל העולמית
 ותואר, בעל תואר ראשו בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית,אביעד אבני הינו רו"ח
. מאוניברסיטת בר אילLLM )מוסמ
.CFO אבני הינו יו"ר תא החברות הרב לאומיות בפורו

דב פלדמ
סמנכ"ל כספי פריגו ישראל פרמצבטיקה
03 5773629 :טלפו
dov.feldman@perrigo.co.il
מכה מזה כשלוש שני כסמנכ"ל כספי משות בחברת פריגו ישראל פרמצבטיקה )לשעבר אגיס
, בתפקידו אחראי דב פלדמ על ההיבט החשבונאי.1996  בה הוא עובד משנת,(1983 תעשיות
. חבר בצוות הנהלה של חטיבות עסקיות של הקבוצה. פיננסי ובקרות שונות של הקבוצה,מיסוי
(L.L.M.)  בעל תואר ראשו בכלכלה חשבונאות ותואר שני במשפטי,פלדמ הינו רו"ח
.מאוניברסיטת בר איל

Rinat Remler
CFO Elron
Tel: 03-6075504
rinat@elron.net
Rinat Remler joined Elron in April 2000 as Director of
Finance and in November 2005 was appointed as Chief
Financial Officer. Ms. Remler is integrally involved in the
financial and business matters of Elron's group companies
and serves on the boards of directors of certain of Elron's group companies. Ms.
Remler brings extensive experience in a wide variety of financial, tax and accounting
related matters, after working for Luboshitz Kasierer, a leading Israeli auditing firm,
now part of Ernst & Young International, with many private and publicly trading high
technology companies.
Ms. Remler holds a BA degree in Economics from the Haifa University (summa cum
laude) and a MA degree in Business Administration from the Technion, Israel
Institute of Technology, and is a licensed CPA since 1997./////////////////////////////////////

משה אטיאס
.טי. מטריקס אי,CFO
09 9598850 :'טל
moshea@matrix.xo.il
 ושות בהקמת מטריקס2001 סמנכ"ל הכספי של מטריקס מסו שנת
 חברות26  מטריקס היא פרי מיזוג של כ.והנפקתה בבורסה בת"א
 מחזור מכירותיה מעל.2004  ועד סו2001 בשלושה גלי מיזוג מסו
 חומרה, אנשי תוכנה2,300 מיליארד שקל והיא מעסיקה מעל
......................................................................................והדרכה
.(NCC בתפקידו הקוד שימש כסמנכ"ל כספי של קבוצת אלרו טלסופט )לשעבר

44  את מכירתה של החברה לאלרו טלסופט בסכו שלNCC  הוביל יחד ע מייסדי1998 בשנת
.מליו דולר
 משנת. בוגר אוניברסיטת תל אביב במסלול חשבונאות וכלכלה,)משה אטיאס הינו רו"ח מוסמ
 כיו משמש כמרצה בתואר שני. באוניברסיטת תל אביב. משמש אטיאס כמרצה מ החו1988
. (M.B.A) במסלול מוסמ) במנהל עסקי

Tzur Fenigstein
Partner & CEO
Kesselman & Kesselman
Tel: 03-7954401
tzur.fenigstein@il.pwc.com
Partner, Valuations & Strategy Practice Leader. Tzur is the head
of Corporate Finance Israel, directly responsible for Financial and
Economic Consulting. He has 15 years of experience in leading
strategic and financial consulting projects, including corporate
finance consulting, business planning, business valuations and
feasibility studies.
Tzur received a BA in Accounting and Economics and an MBA (Magna cum Laude)
from Tel-Aviv University. Tzur is a Certified Public Accountant in Israel (with
distinguishing award).

MOSHE PERESS
Partner
Tel: 03 7954525
moshe.peress@il.pwc.com
Moshe Peress is the partner in charge of the Professional
Department of Kesselman & Kesselman, Certified Public
Accountants, which is part of the international accounting firm
of PricewaterhouseCoopers (PwC).
The Professional Department is responsible, inter alia, for the studying and
researching of: technical material and developments relating thereto, both in Israel
and abroad; technical knowledge management for the firm’s partners, professional
staff and clients; publishing bulletins and memorandums relating to professional
topics; and reviewing financial statements and prospectuses prior to their publication
and submission to authorities in Israel and abroad. The Professional Department has
professional knowledge and expertise on IFRS and US GAAP, in addition to Israeli
GAAP.
Moshe is also a partner in the international firm’s Global Capital Markets Group
(GCMG), which has more than 300 professionals on its staff (including over 50
partners) and has its main offices in New York. The GCMG provides professional

services to foreign companies in relation to their IPO’s on the world’s capital markets
(both in the U.S.A. and in Europe), as well as to foreign companies that have already
issued securities on these markets. The Group has expert staff located throughout the
world (e.g. in the U.S.A., Europe, Australia, the Far East and Latin America). Moshe,
who worked in New York for the GCMG during 1996, is the Group’s partner with
special responsibility for Middle East operations. In addition, Moshe lectures to
undergraduate accountancy students at Tel-Aviv University’s Faculty of Management.
He is also in charge of, and gives lectures in, the 4th year financial accounting courses
that prepare students to sit for the exams of the Israeli Auditors Council.

יואב נחשו
סג נשיא לפיננסיי
קוקה קולה
03 6712229 :'טל
yoavna@cocacola.co.il

 סמנכ"ל כספי.יואב נחשו הינו סג נשיא לפיננסי בחברה המרכזית לייצור משקאות קלי
. קוד לכ שות במשרד רו"ח אלמגור. בחברת קוקה קולה1998 משנת
, מי גליל: משמש דירקטור בחברות,יואב הנו יו"ר הדירקטוריו של חברת נביעות טבע הגליל
. אגוד יצרני חלב ומוצריו בישראל, מילקו תעשיות,החברה המרכזית להפצת משקאות
 תואר שני במנהל, בעל תואר ראשו בכלכלה וחשבונאות אוניברסיטת ת"א, רו"ח,יואב נחשו
.עסקי אוניברסיטת הר הצופי ירושלי

