אלי יונס מנכ"ל מזרחי-טפחות אלי יונס מונה למנכ"ל מזרחי-טפחות
החל משנת  .2004קודם לכן שימש מנהל כספים וחבר הנהלה בבנק
הפועלים .בשנת  2002מונה למנכ"ל ומנהל עסקים ראשי בבנק הפועלים.
בין השנים  1993ל 1999-היה יונס מנכ"ל ומנהל עסקים ראשי בבנק כללי.
את דרכו החל בשנת  1974ככלכלן במשרד האוצר ובשנת  1983מונה
לסגן החשב הכללי במשרד האוצר .בשנת  1987יצא יונס בשליחות משרד
האוצר למשך שנתיים כ"נציג האוצר לחצי הכדור המערבי" ושהה בניו
יורק .בשנת  1989מונה יונס לחשב הכללי .יונס כיהן כדירקטור בחברות
רבות ובכללן :צים ,בסס"ח ,חברת הפחם ,התעשייה הצבאית ,בזק,
החברה לפיתוח קיסריה ,בנק כללי וחברות מסונפות ,אילנות ביטוח,
החברה לנכסים ובנין ,גב-ים ,סלקום ,מפעלי ניר חדרה ונייס .כמו כן כיהן כיו"ר מועצת מנהלים
בענבל ,טלעד ,ברטן וישום .בחברת סאיטקס היה סגן יו"ר מועצת מנהלים .כיום אלי יונס חבר
הוועד המנהל במכון הישראלי לדמוקרטיה ,חבר בועד המנהל בבית הספר לקולנוע ע"ש ס.
שפיגל וחבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית .בעבר היה חבר בועדת הכספים של
חבר הנאמנים ושימש גם כדירקטור בחברת הנכסים של האוניברסיטה העברית.
הוגו גולדמן  CFOריטליקס .בשנת  2006כיהן גולדמן כCFO-
ודירקטור בחברת אקסיס מובייל הנסחרת ב AIM -בלונדון, .קודם לכן,
כיהן כ CFO-של חברת ווקלטק תקשורת בה עסק בפעילות גלובאלית
ענפה ,בגיוסי כספים ,מיזוגים ורכישות .בשנים שקדמו לכך שימש גולדמן
בתפקידי ניהול בכירים במחקר אלגוריתמים .כמו כן כיהן גולדמן במגוון
רחב של תפקידים פיננסיים וניהוליים בישראל ובארה"ב במוטורולה
סמיקונדקטור ובכללם  CFOשל פעילות מוטורולה סמיקונדקטור )היום
פריסקייל( בישראל .בשנים אלו היה גולדמן מעורב ומוביל ביישום
אסטרטגית ההתרחבות הגלובאלית ,כולל מיזוגים ורכישות ,והרחבת
ההשקעות בישראל .את הקריירה החל גולדמן בקסלמן וקסלמן .הוגו
גולדמן הינו רו"ח מוסמך בישראל BA ,בחוגים לחשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב
ותואר  MBAבהצטיינות מאוניברסיטת ברדפורד  .UKגולדמן הינו חבר בועדת ההיגוי של
פורום  ,CFOושימש בשנים הראשונות kהקמתו כיו"ר ועדת המסים של הפורום.

Itzik Coriat GTS Head Citibank N. A Itzik Coriat was recently
nominated as the GTS (Global Transaction Services) Head for
Citibank N.A, Israel. Coriat joined Citigroup Israel in 2000 after working
for 8 years for Israel Discount Bank as a Senior Analyst and then as a
Senior Banker. In 2000 Coriat was nominated as a Senior Relationship
Manger in Citigroup. In this role, he was responsible for the
development of relationships of Top Tier Local Corporate. In 2005,
Coriat became the Corporate Bank Head and was responsible for
establishing, developing and managing this business in Israel. Since
2006 Itzik Coriat assumed the role of Israel Country Risk Manager and
as of 2007 nominated as Senior Credit Officer. Coriat has an MBA
degree in Finance and a B.A. degree in Economics and Management
from the Tel-Aviv University.

מאיר ניסנסון מכהן כמנכ"ל  IBMישראל מיוני .1996
ניסנסון החל את עבודתו ב IBM-בשנת  1969כמתכנת ומאז
מילא שורה של תפקידים בארגון.
בין היתר כיהן מאיר ניסנסון כמנהל אגף משאבי אנוש וקשרי
ניהול וכסמנכ"ל אגף הכספים והתכנון של  IBMישראל.
בין השנים  1977-1979וכן בשנים  1991-1994שהה מאיר
ניסנסון בשליחות במטה האירופאי של  IBMבפאריז .במהלך
השליחות השנייה עסק ניסנסון בפעילות הקשורה ברה-ארגון
של חברות  IBMבעשר מדינות באירופה.
למאיר ניסנסון תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול מהטכניון
ותואר שני ולימודי המשך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

איל דשא  Executive VP & CFOצ'ק פוינט .לדשא  20שנות
נסיון בניהול פיננסי .כ CFO-בצ'ק פוינט הוא אחראי לניהול הכלכלי והפיננסי
של החברה ברחבי העולם ,לרבות קשרי משקיעים ,ניהול סיכונים ,תכנון
ודיווח .טרם הצטרפותו לצ'ק פוינט במאי  ,2000שימש דשא כCFO-
סאיטקס ,מובילה עולמית בפתרונות הדמיה דיגיטאלית לתקשורת גראפית,
שם הוא ניהל את כל הפונקציות הפיננסיות המרכזיות .קודם לכן שימש
במספר תפקידים ניהוליים בתחום הפיננסי ובתחום הפיתוח העסקי ,לרבות
סגן נשיא לפיתוח עסקי ואסטרטגיה בבזק ,סגן המנהל הפיננסי בטבע ,נשיא
ח.ל .מימון ,וסגן נשיא בנק הפועלים ניו-יורק .לדשא תואר  BAבכלכלה ותואר
שני במנהל עסקים ) ,(MBAמהאוניברסיטה העברית בירושלים .דשא חבר
ב ,Issuers Affair Committee -וועדה המייצגת את החברות הנסחרות ב .NASDAQ -איל דשא
מכהן כיו"ר תא החברות הנסחרות בחו"ל של פורום  .CFOבשנת  2000קיבל דשא את אות
ההוקרה של הפורום בזכות יכולותיו המקצועיות ופועלו כסמנכ"ל הכספים של סאיטקס.
רון פאינרו  CFOאפריקה ישראל השקעות רון פאינרו מכהן כ-
 CFOשל אפריקה ישראל להשקעות וככדירקטור בחברות הקבוצה,
החל מאוגוסט  .2007טרם הצטרפותו לאפריקה ישראל כיהן כ CFO -ו-
 EVPבאי.סי.טל ) (ECTXבה היה שותף לתהליך ה Turnaround -של
החברה .לפני עבודתו באי.סי.טל ,כיהן רון פאינרו כסמנכ"ל הכספים וסגן
הנשיא של הפעילות האמריקנית של Technomatix Technologies
) ;(TCNO) (2001-2005כסמנכ"ל כספים ,(2000-2001) Lucent
וכסמנכ"ל כספים של קבוצת חבס )תל אביב.(HABAS) (1997-2000 :
רון פאינרו הינו בוגר חשבונאות בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב ובעל
תארי  B.Scבפיזיקה והנדסת חומרים מהטכניון גם כן בהצטיינות .הינו
בעל רישיון לראיית חשבון בישראל .רון פאינרו הינו חבר בוועדת ההיגוי של פורום .CFO

