תגמול ואחריות מקצועית של מנהלים
 7.0107.באירוח יבמ ,בית יבמ ,פתח תקוה
מנחה :מיכל קורן ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO
בתכנית:
03:80-01:90
01:90-01:80

התכנסות וקפה של בוקר
דברי פתיחה
מאיר ניסנסון  ,יו"ר יבמ ישראל

01:80-90:00

ביטוח ושיפוי נושאי משרה – תשובות חדשות לרגולציה האישית הגוברת
איציק מליק ,סמנכ"ל ,האודן

90:00-90:80

שכר בכירים – על תכניות תגמול מתוחכמות
עו"ד טל עצמון ,שותף ,גולדפרב זליגמן ושות'

90:80-99:00

אתגרים בניהול סיכונים
 בעז ליבוביץ  ,מנהל האגף לבקרת סיכונים וסגן מנהל החטיבה לבקרת סיכונים ,בנק מזרחי טפחות
 מרק ג'ייקובס ,דירקטור בכיר ,אלגוריתמיקס ,חברה בת של יבמ

99:00-99:80

הפסקת קפה

99:80-99:10

ניהול תוכניות הטבה לעובדים ומנהלים – אופציות
אלה אלקלעי ,סמנכ"ל פיתוח עסקיIBI ,

99:10-91:90

הענקת המלגה ע"ש אורן שטיינברג
חברי ועדת השופטים :גיל בנימיני  CFOוואלה ,דורון בלשר  CFOשיכון ובינוי ,יוסי טנא  CFOאורמת ,לארי אקרמן  CFOפלאפון ,נעמה
זלדיס  CFOנטפים ,שחר עקה  CFOרשת פתאל ,שלי כהן  CFOקבוצת ONE1
משקיף מטעם קרן שטיינברג :ירון לוטן  COOגילת תקשורת לווינים.

91:90-91:10

The Corporate Leader, Harvard Business School
גיא אלדר  CFOדניה סיבוס וזוכה מלגת שטיינברג 1099

91:10-98:90

גרעין שליטה מול שלטון מנהלים
יעקב שיינין ,מנכ"ל ,מודלים כלכליים

98:90

מזנון צהרים

מאיר ניסנסון ,יו”ר יבמ ישראל
מאיר ניסנסון מכהן כיו"ר יבמ ישראל מאפריל השנה ,לאחר שהיה מנכ"ל יבמ ישראל
מיוני  07991ניסנסון החל את עבודתו ביבמ בשנת  7919כמתכנת ומאז מילא שורה
של תפקידים בארגון 0בין היתר ,כיהן כמנהל אגף משאבי אנוש וקשרי ניהול וכסמנכ"ל
אגף הכספים והתכנון של יבמ ישראל 0בין השנים  7911-7919וכן בשנים 7997-
 7991שהה מר ניסנסון בשליחות במטה האירופאי של יבמ בפאריז ,במהלכה עסק
בפעילות הקשורה ברה -ארגון של חברות יבמ בעשר מדינות באירופה 0לניסנסון תואר ראשון בהנדסת
תעשיה וניהול מהטכניון ותואר שני ולימודי המשך במנהל עסקים מאונ' ת"א0

Yitzhak Malik, Deputy Managing Director, Howden
Yitzhak (Itzik) Malik has been working at Howden since 20030 Prior to
his work with Howden, Itzik worked at Israel Discount Bank for several
years. In a relatively short time span, Itzik has acquired an extensive
experience in Directors' and Officers' liability insurance for publicly
traded companies and on specialized covers for initial public offerings, both in Israel
and overseas0 He holds a BA in Economics from Bar Ilan University0

טל עצמון ,שותף ,גולדפרב זליגמן ושות'
טל עצמון עומד בראש מחלקת מיסים ותגמול עובדים וחבר הוועדה האקזקוטיבית
של גולדפרב זליגמן 0טל מייעץ בנושאי מיסוי ישראליים ובינלאומיים סבוכים במגוון
עסקאות מקומיות וזרות :רכישות ומיזוגים בארץ ובחו"ל ,השקעות בחברות ,ארגון
מחדש ,הנפקות לציבור והקצאות פרטיות ,אג"ח ומוצרים פיננסיים אחרים 0כן עוסק
טל בתכנון מס מקומי ובינלאומי לתאגידים ישראליים וזרים ובתכנון מס אינדיבידואלי
ליחידים עתירי נכסים ומתמחה בתחום הנאמנויות לתכנון מס ותכנון משפחתי 0לטל
מומחיות מיוחדת בתגמול עובדים בכירים ,לרבות ייעוץ לדירקטוריונים בגיבוש תוכניות אופציות
ותוכניות תמרוץ ,בהסדרי מס וביעוץ בתחום ניירות הערך 0טל מייצג חברות ציבוריות ופרטיות
מהגדולות בישראל ,בנקים ,חברות היי -טק משלב ההקמה ויחידים בעלי הון 0כן מייצג טל חברות
ציבוריות גדולות מחוץ לישראל ,בנקים בינלאומיים בישראל ונאמנויות זרות בישראל 0משנת ...1
מכהן טל כדירקטור בשיכון ובינוי בע"מ 0כן חבר ועדת חקיקה ומיסים של לשכת עורכי הדין0

בעז ליבוביץ סגן מנהל החטיבה לבקרת סיכונים ,בנק מזרחי טפחות
בעז עובד בתחום בקרת הסיכונים במזרחי טפחות החל משנת  07999במסגרת
התפקיד אחראי ליישום באזל  ,.סיכוני שוק ,סיכון תפעולי ומודלים מתקדמים 0מלמד
את תחום ניהול הסיכונים במוסדות אקדמיים 0לבעז תואר ראשון במתמטיקה
ומחשבים ותואר שני במנהל עסקים ,בהתמחות במימון ,שניהם מהאוניברסיטה
העברית בירושלים0

מרק ג'ייקובס ,דירקטור בכיר ,אלגוריתמיקס ,חברה בת של יבמ
ג'ייקובס עובד ב 71-השנים האחרונות בחברת  ,Algorithmicsבתחום Risk
 ,Analyiticsוכיום מכהן כדירקטור בכיר בחברה 0החברה נרכשה על ידי יבמ בשנת
0..77

אלה אלקלעי ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ,בית ההשקעות אי.בי.אי.
אלה אלקלעי ,המכהנת כיום כסמנכ"ל פיתוח עסקי בבית ההשקעות אי0בי0אי ,0היא
בעלת ותק של  19שנים בשוק ההון ועובדת בבית ההשקעות אי0בי0אי 0משנת 07997
בתפקידיה הקודמים בבית ההשקעות שימשה אלה כאנליסטית של תחום
הפרמצבטיקה ,וכן פיתחה וניהלה את מחלקת המחקר של בית ההשקעות בשנים
הסוערות של השווקים הפיננסים  07999-...1לאלה תואר ראשון בביולוגיה ,תואר
שני מהמחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה של הפקולטה לרפואה ותואר שני במנהל
עסקים ,שלושתם מאוניברסיטת תל-אביב 0אלה מכהנת כחברה בוועד המנהל של
הקרן החדשה לישראל ,בוועד המנהל של עמותת בנק הדם הטבורי  ,ICBBוכחברה בוועדה הציבורית
של עמותת מעלה ,עמותת נובה ,ופעילות החממה של העמותה להעצמה כלכלית לנשים 0אורי ליכט,
מנהל מחלקת המחקר בבית ההשקעות אי0בי0אי 0ואלה אלקלעי מפרסמים  News letterפיננסי שבועי
במסגרת גלובס 0כמו כן ,אלה מפרסמת מאמר שבועי במסגרת טור הדעות באתר  Globesהמקוון0

גיל בנימיני  CFOוואלה
גיל בנימיני מכהן כסמנכ”ל הכספים של וואלה! תקשורת וכדירקטור בחברות בקבוצה
החל מינואר  02009בשנים  2006-2009שימש כסמנכ”ל הכספים של חברת אקסנט
טכנולוגיות ובשנים  2003-2006כיהן כחשב קבוצת טקנומטיקס .קודם לכן מילא
מספר תפקידים במחלקה המקצועית במשרד קסלמן וקסלמן .בנוסף ,שימש גיל
כחבר סגל וכמרצה בבית הספר למנהל עסקים של הפקולטה לניהול באונ' ת"א .גיל
בנימיני הינו רו"ח ,בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בחשבונאות ,כלכלה וסטטיסטיקה וחקר
ביצועים מאונ' ת"א 0גיל הינו ממקימי הקרן להנצחת אורן שטיינברג הפועלת בשיתוף עם פורום .CFO

דורון בלשר  CFOשיכון ובינוי
דורון בלשר מכהן כ CFO-של חברת שיכון ובינוי מקבוצת אריסון ודירקטור בחברות
הקבוצה החל משנת  ...9ואמון על ליווי המהלכים הפיננסיים של הקבוצה והחברות
בנות ,הת ווית אסטרטגיה עסקית ,פיתוח מנועי הצמיחה בארץ ובעולם וקשרי
המשקיעים 0קודם לכן כיהן כסמנכ"ל כספים בחברת טבע תעשיות פרמצבטיות 0בשבע
השנים שקדמו להצטרפותו לטבע מילא שורה של תפקידי כספים וחשבות ובסופם כיהן
כסמנכ"ל הכספים של אמדוקס 0בשנים  7991-7991כיהן כ CFO -של מרקס & ספנסר ישראל 0קודם
לכן שימש דורון כמנג'ר בפירמת רואי החשבון הבינלאומית ארנסט אנד יאנג ישראל 0החל מיוני ..77
מכהן דורון כדירקטור בחברת איי0די0או ( )ADOהנסחרת בבורסה בתל אביב 0לדורון בלשר תואר
ראשון בראיית חשבון וכלכלה מאונ' ת"א ותואר שני במימון וביטוח מאונ' ת"א0

יוסי טנא  CFOאורמת
יוסי טנא הצטרף לקבוצת אורמת בשנת  2005כ CFO-של אורמת טכנולוגיות,
שמניותיה נסחרות ב NYSE-ובינואר  2006מונה גם כ CFO-של אורמת תעשיות,
שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב 0לפני הצטרפותו לאורמת כיהן טנא כCFO-
של  Treofan Germanyבמשך תקופה של כשנה וחצי .יוסי טנא היה שותף ביקורת
במשרד  PwCישראל 0טנא מכהן כדירקטור באודיוקודס ,שמניותיה נסחרות ב-
 NASDAQובבורסה לניירות ערך בתל אביב 0לטנא תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ו MBA -שניהם
מאונ' ת"א .יוסי טנא הינו יו”ר הועדה למיסוי בינלאומי בפורום  CFOוכחבר ועדת היגוי של הפורום0

גיא אלדר  CFOדניה סיבוס

לארי אקרמן  CFOפלאפון
לארי אקרמן מכהן כ CFO-של חברת פלאפון קרוב לארבע שנים 0במסגרת תפקידו
בפלאפון ,אחראי על כל תחום הדיווח הכספי ,כלכלה ,תמחור ,בקרה תקציבית,
רכש ,גביה ,בקרה וכו' 0לפני תפקידו בפלאפון ,כיהן אקרמן במספר חברות בתפקיד
סמנכ”ל כספים ובהם  013ברק ,קריאו/קודאק ישראל וכן בביטוח ישיר 0לארי אקרמן
הינו בעל ניסיון של למעלה מ  15-שנה בתפקידים בכירים בתחום הכספים ,רובם
בחברות תקשורת 0אקרמן הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאונ' בר אילן ,ומוסמך לראיית
חשבון מאז .799.

נעמה זלדיס  CFOנטפים
נעמה זלדיס מכהנת כסמנכ"ל כספים בחברת נטפים החל משנת  ...2והחל
משנת  ...1גם כדירקטורית חיצונית בנובה מכשירי מדידה 0לפני כן ,זלדיס
שימשה כסמנכ"לית כספים של  EDSישראל ולפני כן כסמנכ"לית כספים בחברת
 0Radguardזלדיס שימשה במשך  1שנים כגזברית וראש המחלקה הכלכלית
בחברת רד תקשורת מחשבים 0לנעמה זלדיס תואר בוגר בכלכלה מהאוניברסיטה
העברית ,תואר בוגר בחשבונאות מאונ' תל אביב ותואר מוסמך  MBAעם התמחות במימון
מהאוניברסיטה העברית 0זלדיס חברה בועדת ההיגוי של פורום  CFOוזוכת אות ההוקרה של הפורום
לשנת 0..7.

שחר עקה  CFOמלונות פתאל
שחר עקה מכהן כ CFO-רשת מלונות פתאל משנת  0...2לפני כן התמחה ועבד
כרו"ח במשרד ליובושיץ קסירר (ארנסט אנד יאנג ישראל) 0לשחר תואר ראשון
בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות ותואר שני במימון ,שניהם מאוניברסיטת תל אביב0
שחר עקה מכהן כדירקטור במלונות הרשת0

שלי כהן  CFOקבוצת One1
שלי משמש כסמנכ"ל כספים של קבוצת  One1משנת  0...1שלי כהן שימש בעבר
כסמנכ"ל כספים של וואן שילוב מערכות ,ולפני כן כיהן כחשב באינטרנט זהב,
וכסמנכ"ל הכספים של חברת נטקינג 0קודם לכן התמחה במשרד רו"ח סומך חייקין
( 0)KPMGשלי כהן רו"ח מוסמך ,בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות,
מאוניברסיטת בר אילן ,ותואר שני במנהל עסקים ,מאוניברסיטת תל אביב0

Jaron Lotan COO Gilat
Jaron Lotan serves as Gilat’s Chief Operating Officer. Prior to joining
Gilat, Mr. Lotan served as active Chairman and Director of a number of
hi-tech companies including Negevtech, Radview and Magink. Mr.
Lotan previously served as the President and Chief Executive Officer of
Tecnomatix Technologies Ltd. (TCNO on Nasdaq) until the sale of
Tecnomatix to UGS Corp. in 2005. Prior to this, Mr. Lotan held various executive
positions at Orbotech Ltd., a leading supplier of AOI and other productivity solutions
for the electronics industry, including Corporate Executive Vice President for Business
and Strategy. Mr. Lotan is co-founder of Rosh Intelligent Systems Inc., a software
company offering knowledge based solutions to customer support organizations, and
served as Corporate VP Sales & Marketing and General Manager of North America
for the company. Mr. Lotan holds a B.A. in Economics and Mathematics and an M.A.
in Economics, both from the Hebrew.

משנת  ...9משמש גיא אלדר כ CFO-דניה סיבוס ,מקבוצת אפריקה ישראל,
חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב 0בתקופת כהונתו כCFO-
עברה החברה שינוי משמעותי בפעילותה 0היקפי פעילות הבניה למגורים בישראל
הוכפלו ,החברה החלה לפעול בתחום של יזמות נדל"ן באמצעות רכישת השליטה
בחברת אפריקה ישראל מגורים ,ובנוסף מימשה החברה את השליטה בחברת
נתיבי היובל (זכיינית כביש  0)127את הקריירה המקצועית שלו החל גיא בקסלמן
פיננסים ממשרד קסלמן וקסלמן ( ,)PWCלאחר מכן שימש כיועץ פיננסי בחברת שרם פודים קלנר
מימון ופרויקטים והתמחה בתחום של  0Project Financeבשנת  ...1מונה גיא ל CFO-אוסיף
השקעות ופיתוח בע"מ 0לגיא תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית0

ד"ר יעקב שיינין ,מנכ"ל ומנהל מדעי ,מודלים כלכליים
שיינין הקים ומכהן כמנכ"ל ומנהל מדעי של מודלים כלכליים מ 07991-כמו מכהן
כיו"ר מודלים שוקי הון ,יו"ר ועדת ההשקעות של מודלים קרנות נאמנות ויו"ר הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים 0שיינין מרצה לכלכלה באונ' ת"א וחבר בפורום המייעץ
לשר האוצר 0כיהן בעבר כיו"ר הועדה לקביעת נוסחה לחלוקת מענקי איזון לרשויות
המקומיות ,סגן יו"ר הוועדה והמועצה המייעצת של בנק ישראל ,יו"ר הוועדה לבחינת
האמצעות להעצמת הפריפריה והתעשייה המסורתית ,יו"ר ועדת ההשקעות של קופות הגמל וקרנות
ההשתלמות של הבנק הבינלאומי הראשון ,כלכלן בכיר ומנהל מחלקת מו"פ של המודל המאקרו כלכלי
למשק האמריקאי בחברת הייעוץ והחיזוי האמריקאית  0Global Insightלשיינין  Ph.Dבכלכלה מ-
 ,University of Pennsylvaniaתואר שני בכלכלה ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ,שניהם
מאוניברסיטת בר-אילן.

