טל רז

טלי הובר

 CFOחברת דואר ישראל

מנכ"ל מעריב

משנת  2006משמשת טלי הובר כסמנכ"ל
כספים ,כלכלה ובקרה ו CFO-של חברת דואר
ישראל .במסגרת תפקידה אחראית הובר על
הניהול הכספי השוטף ,אסטרטגיית הכספים
וההשקעות ,מערך הדיווח והבקרה ,בניית
תכניות עסקיות לפרויקטים ויוזמות חדשות.
התפקיד כולל אחריות על הפעילות הפיננסית
של בנק הדואר .חברת דואר ישראל היא חברה ממשלתית ,בדירוג ,10
בעלת מחזור כספי של כ 1.8 -מיליארד  .₪לחברה  7000עובדים ו700-
יחידות דואר .בתפקידיה הקודמים שימשה טלי הובר כסמנכ"ל כספים
של קבוצת שילב וכמנהלת המימון של חברת דלתא גליל תעשיות .לטלי
הובר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים
מאוניברסיטת בר אילן .זוכת אות הפורום ל CFO-מצטיין לשנת .2009

טל רז מונה בימים אלו למנכ"ל מעריב .קודם
לכן כיהן כמנכ"ל כלל פיננסים .במהלך תפקידו
זה ארגן מחדש את מבנה החברה והתמקד
בעסקי הליבה .כלל פיננסים נמחקה מהמסחר
בת"א בינואר  .2011טל מונה ל CFO-סלקום
ב .2005-במהלך תפקידו בסלקום ,ניהל רז את
הנפקתה של סלקום ב ,NYSE-רישומה למסחר
בתל-אביב וגיוס אג"ח ציבורי של כ 4-מיליארד ש"ח .בתפקידו הקודם
שימש רז סגן נשיא וסמנכ"ל כספים בקבוצת אלרון .בין השאר היה
אחראי על השקעות ,קשר עם שוק ההון ,דו"חות כספיים ,מיזוגים,
רכישות והנפקות .לפני הצטרפותו לקבוצת אלרון כיהן כנשיא ומנהל
עסקים ראשי של חברת אלביט .במהלך תפקידו באלביט נטל רז חלק
מרכזי בהקמתה של פרטנר ,מכירת פיץ' סופטוור למיקרוסופט והיינקס
לסיסקו וכן ניהל את פעילות המיזוג בין אלרון לאלביט .כיהן כדירקטור
בחברת פרטנר וחבר בוועדה המבצעת עד שנת  .2005רז הוא רו"ח ומוסמך
בית הספר למינהל עסקים ע"ש ברנרד ברוך באוניברסיטת העיר ניו-יורק.
טל רז זכה בשנת  2007באות הוקרה של הפורום ל CFO-מצטיין.

אותות הוקרה לCFOs-

ועדת השופטים
מנשה שגיב

 CFOאפריקה ישראל

נעמה זלדיס

כCFO-

מאז מרץ  2011מכהן מנשה שגיב
אפריקה ישראל .קודם לכן ,החל משנת 2005
שימש כ CFO-התעשייה האווירית .לפני כן
שימש כגזבר וכחשב בחברה .שגיב הוביל יחד
עם היו"ר והמנכ"ל לשינוי תרבות עסקית
וארגונית בחברה וזו עברה לפסי רווחיות נאה
וצמיחה במכירות .באחריותו הוטמעו תהליכי
דיווח ובקרה פרויקטאליים בחטיבות ובמפעלים לקבלת דיווחים
תקופתיים מפורטים תוך שרשור אחריות עד רמת מנהל הפרוייקט
והמדווחים אליו ,הטמעה ויישום דוחות כספיים מלאים ברמת
החטיבות והמפעלים .במסגרת תפקידו פעל להוצאת החברה מהסכם
הקונסורציום המגביל וניקוי התעשייה האווירית מכל שיעבוד .כמו כן,
הוביל לשינוי צורת המימון מהלוואות בנקאיות למימון חוץ בנקאי תוך
ביצוע מספר הנפקות פרטיות .בשנת  2007הוביל שגיב הכנת תשקיף של
התע"א וביצוע לראשונה של הנפקת אג"ח סחיר בבורסה בת"א על סך
מיליארד ש"ח בהצלחה רבה .במאי  2009הוביל שגיב לאישור תשקיף
מדף ברשות לני"ע בת"א שעל בסיסו ,בנובמבר  ,2009הוביל הנפקת אג"ח
סידרה ב' של התע"א ,על סך  450מליון ש"ח שהסתיימה בהצלחה רבה.
החל מ 4/2011-התמנה שגיב לסמנכ"ל הכספים של קבוצת אפריקה
ישראל .לשגיב תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים ,שניהם
מאוניברסיטת בר-אילן .בשנת  2008קיבל את אות ההוקרה של הפורום
על היותו דוגמא ומופת לתיפקודו של  CFOבחברה ,ומשמש כחבר ועדת
ההיגוי של פורום  .CFOבעת היותו  CFOהתעשייה האווירית כיהן שגיב
כיו"ר תא חברות ממשלתיות בפורום .CFO

 CFOנטפים

נעמה זלדיס מכהנת כסמנכ"לית כספים בחברת
נטפים החל משנת  2005והחל משנת  2006גם
כדירקטורית חיצונית בנובה מכשירי מדידה.
לפני כן ,זלדיס שימשה כסמנכ"לית כספים
של  EDSישראל ולפני כן כסמנכ"לית כספים
בחברת  .Radguardזלדיס שימשה במשך  7שנים
כגזברית וראש המחלקה הכלכלית בחברת רד
תקשורת מחשבים .לנעמה זלדיס תואר בוגר בכלכלה מהאוניברסיטה
העברית ,תואר בוגר בחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב ותואר מוסמך
 MBAעם התמחות במימון מהאוניברסיטה העברית .זלדיס חברה בועדת
ההיגוי של פורום  ,CFOוזוכת אות הפורום ל CFO-מצטיין לשנת .2010

דרור מורן

 CFOאלון החזקות ברבוע כחול
יו"ר תא קמעונאות בפורום CFO

דרור מורן מכהן בתפקיד ה CFO-של אלון
החזקות ברבוע כחול  -ישראל (לשעבר רבוע
כחול  -ישראל) מיולי  .2006בנוסף ,מכהן מורן
כ CFO-של רבוע כחול נדל"ן ,מנכ"ל מועדון
הלקוחות  YOUוכדירקטור בחברות בקבוצה.
לפני כן ,בשנים  ,1997-2005שימש דרור מורן
כחשב וסגן ה CFO-ברבוע כחול ישראל .מורן בוגר תואר ראשון במנהל
עסקים עם התמחות בחשבונאות ומימון מהמכללה למנהל ,רו"ח משנת
 1996ובוגר משרד  E&Yקוסט פורר את גבאי .מורן משמש כיו"ר תא
קמעונאות בפורום  ,CFOוזוכה אות הפורום ל CFO-מצטיין לשנת .2010
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אבירם להב

 CFOוסגן נשיא בכיר מכתשים אגן

אבירם להב מכהן כ CFO-וסגן נשיא בכיר בחברת מכתשים אגן תעשיות
מאז שנת  .2010לפני הצטרפותו למכתשים אגן ,היה להב מנכ"ל חברת
 .Synergy Cablesבין השנים  1997-2008עבד בחברת דלתא גליל בתפקידים
שונים ,תחילה כסמנכ"ל הכספים של החברה ,לאחר מכן ב 2004-מונה
למנכ"ל דלתא גליל צפון אמריקה ובשנת  2006מונה למנכ"ל החברה.
בדלתא גליל הוביל את הנפקת החברה בנאסד"ק בשנת  ,1999וכן הוביל
רכישת שורה של חברות שהפכו את דלתא גליל לחברה רווחית יותר.
כמנכ"ל דלתא גליל הוביל את תהליך השינוי הארגוני של החברה .לפני כן שימש כמנכ"ל יורופקאר
וכסמנכ"ל הכספים של  .Samlatאבירם להב הינו רו"ח ובוגר התכנית המתקדמת לניהול ( )AMPשל
בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הארווארד ,בנוסף הוא בעל  BAבכלכלה וחשבונאות וכן
בעל תואר בהנדסת מכונות .בשנת  ,2000בעת תפקידו כ CFO-של דלתא גליל ,זכה באות הCFO-
המצטיין של פורום  .CFOאבירם להב מכהן כחבר ועדת ההיגוי של הפורום.

יצחק חברון

מקבלי אותות הוקרה
פורום CFO
2010

נעמה זלדיס CFO ,נטפים
דרור מורן CFO ,אלון החזקות ברבוע כחול ישראל

2009

טלי הובר CFO ,חברת דואר ישראל
חן שרייבר ,אז ACE AUTODEPOT CFO

2008

מנשה שגיב ,אז  CFOהתעשיה האווירית
ד"ר אייל סולגניק ,משנה למנכ"ל ו CFO-אי.די.בי.

2007

טל רז ,אז  CFOסלקום
אבי פלדמן CFO ,קבוצת מכשירי תנועה

2006

מנכ"ל א .ארנסון
יצחק חברון מכהן כמנכ"ל א .ארנסון  -חברת בניה ותשתיות .לחברה
פעילויות בתחומי עבודות קבלניות לבניה ותשתיות ,נכסים מניבים וקרקעות
לפיתוח נדל"ן .לפני כן כיהן יצחק חברון כסמנכ"ל בכיר  -כספים ופעילות
בינלאומית בדניה סיבוס מקבוצת אפריקה ישראל להשקעות .ליצחק חברון
ניסיון של למעלה מ 18-שנה בתחומי הנדל"ן ,בניה ותשתיות  -ניהול כללי,
שיווק ,ניתוחי כדאיות BOT/PFI ,מימון וגיוס כספים במערכת הבנקאית
ובשוק ההון ,מימון פרויקטי ויזום עסקאות .במסגרת תפקידיו של יצחק
חברון ,בעבר ובהווה ,ניתן למנות בין היתר ,את האחריות על התוכנית בהיקף של כ 2-מיליארד ,₪
מימון פרויקט קריית  PFIהעסקית וגיוס המימון לכביש  ,431פרויקט וגיוסי המשך לחברה ()IPO
הממשלה בתל אביב בהיקף של כ 800-מליון  ,₪הנפקת דניה סיבוס במסגרת הנפקת הון פרטית.
כמו כן ,כמנכ"ל א .ארנסון היה יצחק חברון אחראי על גיבוש ומימוש תוכנית עסקית ותפעולית
ל Turnaround-של החברה לרבות ארגון מחדש של מימון החברה .ליצחק חברון תואר ראשון בהנדסת
תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים ( )M.B.Aעם התמחות במימון ,שניהם מאוניברסיטת ת"א.
בתפקידו כ CFO-דניה סיבוס קיבל בשנת  2006את הפורום ל CFO-מצטיין.

Doron Birger

Doron Birger currently serves as the Managing Director of Landmark
)Ventures Israel and as a director of Given Imaging (Nasdaq/TASE:GIVN
and chairman of several private companies in Israel in high-technology
sector. Birger served as Chief Executive Officer of Elron Electronic
Industries, Ltd., or Elron, from August 2002 until April 2009. Prior to that,
he held other executive positions at Elron, including President since 2001,
Chief Financial Officer from 1994 to August 2002, and Corporate Secretary
from 1994 to 2001. Until April 2009, Birger was a director or chairman of
the board of directors of many privately held companies in the Elron group in the fields of medical
devices, semiconductors and communication. From 1991 to 1994, Birger was Chief Financial Officer
at North Hills Electronics Ltd., an advanced electronics company. From 1990 to 1991, Birger served
as Chief Financial Officer of Middle-East Pipes Ltd., a manufacturer in the metal industry. From
1988 to 1990, Birger served as Chief Financial Officer of Maquette Ltd., a manufacturer and exporter
of fashion items. From 1981 to 1988, Birger was Chief Financial Officer and director at Bateman
Engineering Ltd. and I.D.C. Industrial Development Company Ltd. Birger is a director of the
National Science & Technology Museum in Haifa, a director of the Israel Association of Electronics
& Software Industries, a member of "Young Entrepreneurs", a non-profit organization, and a member
of "DVI" – the Dental Volunteers for Israel. Birger holds a B.A. and an M.A. in economics from the
Hebrew University, Jerusalem. During his term as CFO of Elron, he received the CFO Forum's award
for the year 1998.
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רפי דניאלי ,אז משנה למנכ"ל ו CFO-צים
יצחק חברון ,אז  CFOדניה סיבוס

2005

רון אילון ,אז  CFOבזק
אבי דויטשמן CFO ,כימיקלים לישראל

2004

אבי בן אסאייג ,אז משנה למנכ"ל וCFO-

שטראוס עלית
גיל קוטלר CFO ,גזית גלוב

2003

ד"ר זהבית כהן ,אז משנה למנכ"ל ו CFO-אי.די.בי.
ד"ר ירון זליכה ,אז  CFOדרך ארץ
אות מיוחד :אריאל שרון ,בכהונתו כראש
הממשלה

2002

יגאל נסים ,אז  CFOורינט
עמיחי שטיינברג ,אז  CFOאורבוטק
אילן פכולדר ,אז כמנהל כספים אלביט מערכות

2001

אלי אשרף ,אז  CFOמכתשים אגן
אורן לידר ,אז  CFOדסק"ש
יצחק אידלמן ,אז  CFOנס

2000

אבירם להב ,אז  CFOדלתא
אילון מיכאלי ,אז  CFOקומברס.
רונית מאור ,אז M-systems CFO
רמי גוזמן ,אז  CFOמוטורולה ישראל

1999

דן זיסקינד ,אז  CFOטבע
איל דשא ,אז  CFOצ'ק פוינט
קווין ראסל ,אז  CFOפרטנר
נעמי גולד ,אז מנהלת כספים פרטנר
אות מיוחד :יעקב פרנקל ,אז נגיד בנק ישראל

1998

דורון ענבר ,אז ECI CFO
קארן שריד ,אז ESC CFO
דורון בירגר ,אז  CFOאלרון

אות מיוחד :דוד מילגרום ,אז הממונה על אגף
התקציבים ,משרד האוצר

