
לדן.�ה-CFO�האולטימטיבי.

שמהווה�דגם�ומודל�לפיו�הוגדר�תפקיד�ה-CFO�ולפיו�מתכוונים�עמיתים.
מעבר�לתרומתו�הסגולית�להצלחתה�של�חברת�טבע,�הגדיר�דן�זיסקינד�וקבע�את�תפקיד�ה-CFO,�כפי�שאנו�מכירים�אותו�היום:�גורם�אסטרטגי�בכיר,

שותף�למנכ"ל�וליו"ר�בהנהגת�החברה�ובהבאת�ערך�לבעלי�מניותיה.
�ולאחריות�ההדדית�לשם�הטוב�של�חברות�ישראליות�הנסחרות�בחו"ל. ,(IR)�משקיעים�קשרי�לניהול�ביותר�גבוה�מקצועי�רף�שהגדיר�זה�היה�דן
מקצוען�של�אמת�שלא�סומך�על�אלילי�השווא�של�"יהיה�בסדר"�ו-"נסתדר".�שום�עומס�עבודה�בלו"ז�התובעני�לא�מונע�ממנו�להכין�"שעורי�בית"�לפני
כל�ישיבה�ולהגיע�מוכן.�על�אמינותו�ושיקול�דעתו�סומכים�מנהלים�ומשקיעים.�עם�אחריות�אישית,�חכמה�יתרה�וענוה,�שמשרה�על�הסובבים�אותו�גאווה.

גאווה�בתפקיד�ה-CFO.�גאווה�בחברת�טבע.�גאווה�במדינת�ישראל.

נגה�קינן,�יו"ר
CFO�פורום

לדן�היקר,

ברכות�חמות�לרגל�סיום�פרק�משמעותי�בחייך�ותחילת�הפרק�המשמעותי�הבא...
שנותיך�הארוכות�בטבע�שירתו�נאמנה,�כך�מסתבר,�לא�רק�את�חברתך�אלא�דורות�של�מנהלי�כספים�רבים�אשר�הביטו�ולמדו�מיכולותיך,�מנהיגותך�והרמה

המקצועית�היחודית�אותה�הפגנת�בשנות�פעילותך�הרבות.
אין�לי�ספק�כי�במנהיגותך�ויכולותיך�שמשת�מנוע�ומשענת�מרכזית�בצמיחה�המואצת�של�טבע�בשנים�האחרונות.

פעילותינו�המשותפת�בפורום�מנהלי�כספים,�חשפו�בפני�רבים�מאיתנו�פאן�נוסף�שהדגיש�את�האיכפתיות,�והמנהיגות�ביצירת�סביבה�עסקית�בריאה,
הוגנת�ומוסרית.

שמחתי�ללמוד�ולהיות�שותף�בעשייה�המשותפת.

דרך�צלחה,
אבי�בן�אסאייג,�משנה�למנכ"ל

שטראוס�גרופ

דן,

ישנם�רבים�וטובים�במדינה�הנושאים�עמם�כרטיס�ביקור�עליו�כתובות�המלים בנקאי, אך�חברי�השייכים�למקצוע�יודעים��שישנם�מספר�אנשים�במשק
המוגדרים�כסמנכלי כספים�או�חשבים�או�אפילו�מנכלים�שהינם�בנקאים�אפילו�יותר מאיתנו .

וראש�וראשון�בהם�הוא�אתה�דן.�מי�שלימד�דור�של�בנקאים�מקומיים�מה�היא�בנקאות�בינלאומית�ובנקאות השקעות.�ועל�שנות�הלימוד�ושתוף�הפעולה

תודה�ובהצלחה 
אהוד�ארנון,�ראש�החטיבה�העיסקית

בנק�דיסקונט�לישראל

לדן,

�בישראל. �הכספים �מנהלי �קבוצת �בראש �למעשה, �עמדת, �טבע, �חברת �של �הכספים �כמנהל �שימשת �בהן �שנים, במשך
חשיבותה,�מאפייניה�וגודלה�של�טבע,�יחד�עם�אישיותך�ויכולותיך,�הביאו�לכך�ש�"יצא�לך"�לעסוק�בכל�מגוון�התחומים�בהם�מנהל�כספים�יכול�לעסוק,

וברמה�בינלאומית.
בעשותך�זאת,�היית�נושא�הדגל�של�מחנה�מנהלי�הכספים�וכבשת�עבורנו�שדות�פעילות�חדשים.
מקצועיותך�ומומחיותך�היו�לשם�דבר,�הסבו�כבוד�רב�לציבור�מנהלי�הכספים�ויצרו�מודל�לחיקוי.

בהצלחה�בדרכך�החדשה,
ד"ר�אייל�סולגניק,�מנהל�כספים�ראשי

אי.�די.�בי.�אחזקות�ופיתוח

דן,

לא�הכרנו�אישית,�אך�עקבתי�בענין�והערכה,�כמו�רבים�אחרים,�אחר�אופן�הניהול�וההתנהלות�שלך.
אין�ספק�שהיית�והינך�מנהיג�מיקצועי�ומתווה�דרך,�ועל�הכל�תודה.

אם�תסכים�להקדיש�חלק�קטן�מזמנך,�לאחר�הפרישה,�להדריך�ולחנך�את�הדורות�הבאים�-�כולנו�נצא�נשכרים.
�

בתודה�והערכה
CFO�,הראל�אמיר

InSightec Ltd

דן,

כרואה�חשבון�וכראש�אגף�חשבות�בבנק�הבינלאומי�למותר�לציין�ששמעתי�על�דן��רבות.�אבל�אין�דין�"שמיעה"�כדין�התרשמות��והיכרות�אישית�שהייתה
לי�עת�דן�מונה�כדירקטור�בבנק.�בנקאות�הינה�תחום�מורכב�ומסובך�ביותר�בהיבט�העיסקי,�במאפיינים�השונים�של�ניהול�הסיכונים�הנגזרים�מהפעילות
�וברגולציה�החשבונאית�והתחיקתית�החלה�על�תאגידים�בנקאיים.�לצערי�פרק�הזמן�בו�עבדנו�בשיתוף�פעולה�היה�קצר,�אך�מספיק�מבחינתי�הבנקאית,
�הליכותיו. �מנועם �חשוב �פחות �ולא �שלו �הרחבה �והראיה �הניתוח �כושר �האנליטית, �מהיכולת �דן, �של �מחוכמתו להתרשם
�לי�לפתח �סייעו �ועצותיו �ומהבנתו�העסקית, �מנסיונו �חייב�לציין�שדן�תרם�לי �אני �אני�עסקתי�כחשב�וכמנהל�כספים, למרות�השנים�הרבות�בהן
�בה. �שחלו וההתפתחויות � �העסקית �המצב �תמונת � �את יותר � �טוב ן ולהבי � �בטפל, �בעיקר�ולא �להתמקד�ויכולות �כלים

��אני�מאחל�לדן�בריאות,�אושר�והמשך�עשיה�פורה�ומפרה.

דב�גולדפריינד,�מנכ"ל
בנק�אגודת��פועלי�ישראל

Dan,

I wish you all the best in your new journey. May it will be as satisfactory for you as the one you had in Teva.
Looking at all your achievements and more important the contribution to the Israeli economy and the way it is perceived
by the out side world, I can only say – THANK YOU FOR LEADING THE WAY.

All  the best
David Gal, Finance Manager
Procter & Gamble

דן�היקר,

�אתה�לא�רק�מותיקי�ה-CFOs�אלא�גם�מסוללי�הדרך�ובוני�התבנית�ל-CFOs�של�העידן�שלנו.�הבאת�כבוד�לכל�המקצוע�וגידלת�דור�של�CFOs�מובילים
�שלפעמים�קצת�נדיר. �משהו �בימינו, �במיוחד �מיוחד, �דבר �לא�שכחת�להיות�אדם�וזהו �עם�זאת, �יחד �בקרב�הקהילה. legend-ל�בצדק�והפכת

בברכה�ובהערכה,
דורון�בירגר�-�נשיא�ומנכ"ל
אלרון-�תעשיה�אלקטרונית

דן,

אכן,�מופת�לכולנו.

CFO�,�דורון סלונים
נמל�אילת

דן�היקר,

אומרים�כי�יש�אנשים�שחולמים�על�הצלחה�...�ויש�אחרים�שמתעוררים�ועובדים�קשה�כדי�להשיג�אותה.�אתה�ידעת�לשלב�את�החלום�עם�העבודה�הקשה,
הפכת�את�החלום�לאמונה�ואת�האמונה�להצלחה.

�לידיעה�שאין�בה�די,�לתכנון�מדוקדק�ולשלמות�הבצוע.,�שימשת,�ותמשיך�לשמש,�מודל�לחתירה�למצוינות

בהצלחה
CFO�,רז�טל

�סלקום

לדן�זיסקינד,

ממרום�שנות�היכרותנו,�הייתי�רוצה�לומר�שתמיד�היווית�עבורי�את�הדוגמה�לישראלי�הטוב.��בכל�פעם�שפניתי�אליך�הן�בשאלה��מקצועית�והן��בתחום
שוק�הכספים�תמיד�היית�קשוב�ותמיד�יכולתי�לקבל�עצה�טובה�ממך.

מאחר�ובמקרים�רבים��חב'�טבע�ואתה�הקדמתם�את�השוק�במהלכים�פיננסיים�תמיד�שמחת��לחלוק�את�הידע�,�הנסיון�וחכמתך�עם�אחרים,�דבר�שהינו
נדיר�במחוזותינו�ולא�קל�למצאו��בעולם�כה�תחרותי�בו�אנו�חיים.

לאחר��שנים��רבות��בטבע�מאחל�לך��שנים�נוספות�ורבות��של��עשייה�בכל�אשר�תפנה.
מקווה�וכמובן�אשמח�לשתף�פעולה�איתך�בעתיד.

יוסי�בן�שלום,�מנכ"ל
DBSI�

דן�היקר,

דרכי�נתקלה�בך�בפעם�הראשונה�כשהייתי�מבקר�בטבע�ובהמשך�כקולגה.�אני�לא�מכיר�הרבה�אנשים�שעשו�מתפקיד�ה-CFO�קריירה.�אין�ספק�שיש
הרבה�מה�ללמוד�ממך,�הן�בהתמדה�והן�במקצועיות.�אבל�הדבר�הכי�חשוב�ללמוד�ממך�הוא�להיות�בן�אדם.�אני�מאחל�לך�שהמשך�הקריירה�שלך�יהיה

מוצלח�לא�פחות�ושתהנה�ממה�שתעשה.

בברכה,
CFO�,טנא�יוסי

אורמת

דן�ידידי,

עם סיום תפקידך כ-�CFO�של חברת טבע ,ברצוני להודות לך על פעילותך רבת השנים לקידום קשרי העבודה ושיתוף�הפעולה�בין טבע�ל-יבמ.

אני משוכנע שפעילותך הברוכה תרמה תרומה נכבדה להתפתחותה של טבע ולהפיכתה לחברה גלובלית ולמובילה עולמית בתחומה.
אני מאמין כי המשק הישראלי עוד יזכה ליהנות מכישוריך הייחודיים בכל תחום בו תבחר לעסוק.

אני מאחל לך עוד שנים רבות של פעילות פורייה.

מאיר�ניסנסון,�מנכ"ל
IBM

לדן,

הכרתי�אותך�לראשונה�לפני�כעשרים�שנה�בהרצאה�לסטודנטים�למינהל�עסקים�באונברסיטה�העברית.��כבר�אז�ניראה�היה�שהגעת�לפיסגת�המקצוע
ושתפקיד�ה�CFO�כאילו�הומצא�על�ידך.�הנחלת�לנו�מתורתך�ונסיונך�ושימשת�לרבים�מאיתנו,�חבריך�ה-CFO,�כמושא�הערצה�וכמודל�לחיקוי.

מקווים�להמשיך�להנות�מנסיונך.

בברכה,
CFO�,אבנר�עמנואל

חברת�פרטנר�תקשורת

מבחינתי�דן�אתה�כוכב�הצפון�גם  כ"מאנטצ'"�{בן�אדם}.
ובנושא�CFO�החברה�מדברת�בעד�עצמה.

ידידך�,
  �CFO�,�כהן�פליקס

�����������������������������������������������������יורוקום

דן�מלא�תפקיד�חשוב�ביותר�בפריצה�הבינלאומית�של�טבע.�הוא�בנה�וביסס�את�התשתית�הפיננסית�שאפשרה�לטבע�לבצע�את�הרכישות�שעמדו�במרכז
האסטרטגיה�והביאו�אותה�למעמד�גלובלי�מוביל�בתעשיית�התרופות�הגנריות.

אני�מאחל�לדן�עוד�הרבה�שנות�עשייה�ברוכה�בכל�דרך�אותה�יבחר�בעתיד.

בברכה,
צבי�זיו,�מנכ"ל
בנק�הפועלים

Dear Dan,

Whishing you all the best in your new adventure. I would like to take this opportunity and to thank you for being my
mentor in my early days as a young CFO serving for the first time for a company traded on NASDAQ.
You basically gave me a lot of insides to the world of investor relations and how to treat the analysts. Also learned a lot
from you how to establish and manage a world wide finance organization.
Again wishing you all the best and stay in touch.  

Karen Sarid, Director
Galil Medical Israel

דן�היקר,

�מדהימה. �להצלחה �חותמך�בהפיכתה �את �הטבעת �טבע�בה �ולחברת �ישראל �לכלכלת �תרומתך �ועל �פועלך �על �הערכתי �את �לבטא רוצה
המקצוענות�שלך,�ההתמדה�שלך�וגם�הצניעות�הנדירה�כל-כך�הם�דוגמה�לדור�שלם�של�מנהלים.

�נחת. �והרבה �בבריאות �ושתזכה �המקסימה �ממשפחתך �שתהנה �לך �ומאחל �ומניסיונך �ממך �ללמוד �בחלקי �שנפלה �הזכות �על �שמח אני

בכבוד�רב,
רביב�צולר

יו"ר�כלל�פיננסים�חיתום,�ומנכ"ל�ארטמיס�השקעות

דן,

"היית�(ועדיין�הינך)�הדמות�אשר�מהווה�את�הסמן�המראה�לי�את�הדרך�למה�אני�רוצה�להיות�כשאהיה�גדול�–�המקצוענות,�דרך�ההתנהלות,�הקלאס...��אני
מניח�כי�כולנו�צריכים�לשלם�לך�תמלוגים�על�התואר�CFO�שכן�אין�ספק�שלפניך�לא�ידענו�אפילו�מה�זה....

מקווה�כי�תדע�ליהנות�גם�"בקריירה"�הבאה�שלך�-�יהיה�זה�דיג,�לימודי�היסטוריה��או�דירקטוריונים.��הרבה�בריאות�ואושר".
רון�פאינרו,�סמנכ"ל�כספים�בכיר

אפריקה�ישראל�השקעות

דן�היקר,

איננו�מכירים�באופן�אישי,�וכבוד�גדול�הוא�לי�לברך�אותך�עם�פרישתך.�קהילת�ה-�CFO�חבה�לך�חוב�גדול�בחיזוק�מעמד�ה-�CFO�בחברה�שאותה�הוא
משרת,�בתעשייה�ובכלכלה�בכלל.

�אני�מאחלת�לך�הנאה�רבה,�סיפוק,�והשפעה�בכל�מה�שתבחר�לעשות�מכאן�והלאה.�

CFO�,רמלר�רינת
אלרון�תעשיה�אלקטרונית


