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 מועמדות שתלהגזמנתך האו המלצה על מועמד/ת קול קורא להגשת 
 מצטיין   CFO מנכ"ל חברה או אות קבלתל

 2017כלכלה בישראל לשנת לעל תרומה למשק ו

 

 חברות וחברים יקרים,
 

לה ותרומה למשק ולכלכמעניק אות הוקרה על מצוינות של לשכת רואי חשבון, כמדי שנה, המועדון הפיננסי 
 למנהל בכיר שארגונו ועשייתו האישית זכו להישגים משמעותיים בשנת הכספים החולפת.

 
 /נתמצטיין CFOאו  /ית, רואי החשבון המבקרים, הדירקטורים והמנכ"לים, באיתור מנכ"לנשמח להמלצתכם

 .2017לשנת 
 

על מיקום ) – 18.6.2018 שניביום יתקיים פרסום הזוכה יהיה בערב הגאלה השנתי של המועדון הפיננסי ש
 .נפרדת(תבוא הודעה 

 

)רק רואי חשבון חברי  מצטיין/ת CFO-מנכ"ל או להמלצתך לאליך בבקשה ל יםפונ ואנ
הצגת מועמדותך לקבלת אות או /ו אות הוקרה תלקבל לשכה רשאים להיות מועמדים(

 .הוקרה
 

החומר יש לשלוח לברכה את  .2018, במאי 21 שנייום  מועד אחרון להגשת המלצות ו/או מועמדות:
 .bracha@fc-icpas.orgיאסי: 

 
 .בעמוד הבא מפורטים הקווים המנחים לבחירת המועמדים

 
 050-4570800ברכה יאסי נייד  המועדון הפיננסילשאלות ניתן לפנות למנהלת 

                                                                           
 ,ךמחכים להמלצותי

 
 
 
 

 
 יזהר קנה, רו"ח

 נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

  
 
 
 
 

 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 סגנית הנשיא

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים
 
 

 



 

 

אות לקבלת מצטיין  CFO מנכ"ל או קווים מנחים להמלצה על
 :הוקרה

  

  

ן, ניהול סיכונים, ניהול השקעות, שינויי מבנה פיננסיות )ובכלל זה גיוסי הו-מימוש יכולות מקצועיות .1

 ובעלות, ייעול, וכו'(.

 שותפות בעיצוב חזון ואסטרטגיה לחברה והפגנת מנהיגות בהוצאתו לפועל. .2

 ויישומם בפועל. –יוזמה וחדשנות  .3

ים בהנהלה מול ויחד עם היו"ר, הדירקטוריון, עמית CFO-המנכ"ל והעמדת  –יציבות והשפעה  .4

 הבכירה ועובדי אגף כספים.

עם לקוחות וספקים, רגולטורים וגופי ממשל, עיתונאים, אנליסטים  –פיתוח קשרי החוץ של החברה  .5

 ומשקיעים.

 רמת הדיווחים הבקרה. -בחברה ציבורית  .6
 .השפעה מחוץ לחברה והישגים למען הענף, המשק והמדינה -פעילות מנהיגותית  .7

 התמודדות יוצאת דופן עם אירוע מיוחד ופתרונו לטובה. –יות / קטנות בחברות פרטיות ובינונ .8
 אחר. .9

 

 מועמדות טופס
 

  :שם

  :תפקיד

  :חברה

  מספר חבר לשכה –רו"ח 

  :ר"היו שם

  :ל"המנכ שם

  - :$ ב החברה מחזור

  :בחברה העובדים מספר

  :נסחרת החברה בהן בורסות

  :הכספים באגף העובדים מספר

  : CFO -ה של הישירים הכפיפים או/ו הסגנים שמות

  .אחריותו ותחומי המועמד תפקיד תיאור

  תפקידים נוספים

  חברות בדירקטוריונים

  תיאור החברה 

 לצרף קו"ח של המועמד )בקצרה(

 לנמק בהרחבה לעיל 1-7התייחסות לסעיפים 

 
 מובטחת סודיות שמירת *
 

אוכלוסיית רואי החשבון אשר על מנת לתת מענה להוקם , חשבון בישראללשכת רואי השל  המועדון הפיננסי
 .וחשבים , גזברים סמנכ"לי כספים, מנהלי כספיםמכהנים בתפקידי הניהול בתאגידים השונים כמנכ"לים, 

 של החברותוהחשבונאות רו"ח אשר מכהנים בתפקידים בכירים באגפי הכספים  5,700-במועדון חברים כ
 אחרים. ובתפקידי ניהול

 
 
 


