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CFO Insights
זרקור

סמנכ"ל/ית כספים יקר/ה
זהו לא עוד עלון (מיני רבים) לסמנכ"לי הכספים .בעלון זה נשתדל לתת לך זווית ראיה
אחרת ונוספת אל העולם המקצועי הרלוונטי לסמנכ"לי הכספים.

איציק אליאב
גיל93 :
סמנכ"ל כספים
בקבוצת פוקס
מספר שנים בתפקיד:
5.4

אנו שמחים להציג בפניך את ה CFO Insights -שלנו ,עלון עסקי דו חודשי ,קצר
וייעודי לסמנכ"לי כספים שמטרתו לספק לך ערך מוסף ולחלוק אתך תובנות עסקיות
של  Deloitteבארץ ובעולם בנושאים שונים הרלוונטיים לתחום עיסוקך ואשר יכולים
לתרום ולהעשיר אותך במידע מקצועי ועסקי.
עלון זה הינו חלק מתוכנית סמנכ"לי הכספים ) (CFO Programהמתקיימת על בסיס
מקומי וגלובלי בפירמה ,תוכנית אשר נבנתה במיוחד לסמנכ"לי כספים ואשר כוללת
הכשרות ,עדכונים עסקיים מהארץ ומן העולם ,נטוורקינג ,תכניות ייעודיות להשתלבות
בתפקיד ה CFO -ועוד.
במסגרת עלון זה נציג בפניך בכל פעם כתבה/מחקר גלובלי עדכני של  Deloitteאשר ניתן
ללמוד ממנו ולהשליך גם על השוק המקומי .כמו כן ,נציג "שאלת סקר" המתייחסת למאמר
שנציג בעלון הבא ,על מנת שנוכל לתת לך גם בנצ'מרק מקומי ביחס לנושאים וסוגיות
בינלאומיות אשר על סדר יומם של סמנכ"לי כספים מובילים בעולם.
בנוסף ,בכל עלון נציג גם ( case studyאנונימי כמובן) המבוסס על פרויקטים שביצענו
בתחומים שונים בקרב לקוחותינו וזאת על מנת לחשוף אותך לסוגיות ורעיונות בנושא
שיפור ביצועים ונושאים רלוונטיים אחרים אשר יכולים לתרום לך בעבודתך.
על מנת שנוכל כולנו גם להנות מחוכמת ההמונים ולהשכיל מניסיונם של אחרים ,פתחנו
קבוצת לינקדין לסמנכ"לי הכספים שמטרתה לאפשר קיום דיונים סגורים ושיתוף בחומרים
כפי שמפורט בהמשך.
נשמח לכל הערה והארה!

 CFO .2שיש לו שליטה מלאה בכל הנתונים של
החברה/עסק בו הוא פועל ,בכל רגע נתון.
 .3אדם בעל יכולות ניהול ומנהיגות לתפעול ,ניהול
ובקרה של תהליכים בתחום אחריותו.

טיפ לחברים
התמקד במה שאתה הכי טוב בו וקח אחריות על
תחומים בהם כישוריך יבלטו באופן הטוב ביותר.

דברים שלא יודעים על פוקס

בברכת שנה טובה,
יגאל דור
שותף
מנהל מערך לקוחות ומגזרים
 Deloitteבריטמן אלמגור זהר

מהו  CFOטוב בעיניך?
 CFO .1שמבין שתפקידו לשמש כיועץ על כלכלי ,ועסקי
למנכ"ל ,ההנהלה והדירקטוריון.

אירנה בן יקר
שותפה
מנהלת CFO Program
 Deloitteבריטמן אלמגור זהר

מה מבדל חברה מצוינת
מסתם חברה טובה?
לאורך שנים מנסים מחקרים בתחום הניהול לזהות את התכונות המבדילות חברה
מצליחה מיתר החברות .מחקרים אלה התמקדו בפעולות שנעשו על ידי מנהלים של
חברות מצליחות שהביאו את אותן חברות להישגים מדהימים ולא בהכרח ניתנות
לחיקוי על ידי חברות אחרות מסיבות שונות
א ז איך חברות מוצלחות "חושבות" ואיך תהליכי קבלת ההחלטות משמרים ואף מקדמים
את אותם הביצועים טובים להצלחה לאורך שנים? במהלך שנת  3300ראה אור
הספר The Three Rules: How Exceptional Companies Think
)(Portfolio/Penguin
אשר מחבריו מצביעים על שלושה כללי יסוד שמבדילים את החברות המצליחות ביותר,

.1הפעילות הקמעונאית החלה כמעט במקרה כאשר
האחים לבית ויזל פתחו חנות עבור אימם ,רק לצורך
תעסוקתה לעת זיקנה .אך העירנות והחושים המסחריים
של הראל ויזל הובילו אותו במהרה לזהות את
הפוטנציאל הגלום בתחום לאור הווקום ששרר בשוק
אותם בימים .ללמדך ,כי הזדמנויות יכולות לבוא מכל
מקום .צריך רק להיות עירני ודרוך ...
.2מעטים יודעים כי קבוצת פוקס הופכת להיות מעצמה
לוגיסטית בינלאומית וכי אנו מפיצים היום מעל ל03 -
מיליון פריטים בשנה בארץ ובעולם בתחומי האופנה
וההלבשה ,הנעלה ,טיפוח ויופי וכלי הבית .מיד לאחר
האתגר השיווקי ,זהו האתגר היום יומי הקשה ביותר
לחברה קמעונאית בינלאומית בצמיחה מתמדת.

אשר גם מחזיקות את הישגיהן לאורך זמן ,למרות שהן חשופות לאותם חסמים ואתגרים
שחשופים מתחריהן .להמשך תקציר המאמר בעברית לחצו כאן

?How big is your Big Data
מה מספרים המספרים? Case Studies
מודל דירוג אשראי – חברת תקשורת מובילה
במקביל לגידול בכמות המנויים בחברת תקשורת מובילה ,חלה עליה בכמות הלקוחות
הנכנסים לתהליכים משפטיים עקב אי-עמידה בתשלומים .כתוצאה מכך עלה הצורך
לזהות את הלקוחות הללו מראש ולאפשר לחברה להפעיל מדיניות אשראי מותאמת לכל
לקוח ולקוח.
מודל אנליטי שנבנה עבור החברה מחשב את הסיכוי ל"אי-עמידה בתשלומים" ומדרג את
הלקוח הפוטנציאלי על פי פוטנציאל העמידה בתשלומים שלו .בהתבסס על דירוג זה
מאושרת העסקה ונקבעים תנאי התשלום .התהליך מתבצע בסיוע  dashboardחכם
ובאמצעים אלקטרוניים בלבד.
המודל הוטמע בתהליכי המכירה באופן מלא ושיפר את ביצועי המכירה בכך שהקטין את
כמות הלקוחות שנכנסו לתהליכים משפטיים ,ואפשר לאנשי המכירות להתמקד בלקוחות
האיכותיים.
מודל זה מתאים לכל חברה שעובדת עם מספר גדול של צרכני קצה פרטיים ומסחריים.
ע"פ החברה" :במהלך שנת פעילות של מודל דירוג האשראי נחסכו  22מיליון ₪
כתוצאה משימוש במודל"

למאמר המלא לחצו כאן

מחוברים
אנו מזמינים אותך להצטרף לקבוצת התכנית ב ,LinkedIn -שהוקמה
במיוחד בשבילך .הקבוצה הנה קבוצה סגורה המיועדת לסמנכ"לי
כספים בלבד לצורך שיתוף תכנים וקיום דיונים מקצועיים .להצטרפות
לקבוצה לחצו כאן

What do You
?Think

האם בארגונך ה CFO -הוא
שחקן משמעותי בבניית
האסטרטגיה של החברה?
למענה לחצו כאן
* המענה הוא אנונימי

בעלון הבא תוכלו לגלות מה מקומו של סמנכ"ל הכספים
בארגונים מובילים בעולם בכל הקשור לבניית האסטרטגיה
כמו גם ללמוד עד כמה מעורב סמנכ"ל הכספים בישראל
בבניית האסטרטגיה בארגונים אחרים.

כנסים ואירועים  -אנחנו מזמינים אתם מגיעים
כנס ביומד
הכנס יעסוק בנושאים רלוונטים וחמים בענף הביומד.
הכנס ייערך בשיתוף עם  OrbiMedומשרד עו"ד גרינברג טראוריג.
מיועד לבעלים ,מנהלים ,ודרגי הנהלה בכירה בקרב חברות ביומד
 'Ocean' | 41.31.32גני התערוכה ,תל אביב

כנס מיסוי בינלאומי
מיועד למנכ"לים ,מנהלי כספים ,חשבים עוזרי חשבים ,ודירקטורים בחברות עם פעילות בינ"ל
נובמבר  | 4132פרטים נוספים יימסרו בהמשך

כנס מיסוי מקומי
מיועד למנכ"לים ,מנהלי כספים ,חשבים עוזרי חשבים ,ודירקטורים
דצמבר  | 4132פרטים נוספים יימסרו בהמשך

About The CFO Program
The CFO Program brings together a multidisciplinary team of Deloitte leaders to help CFOs stay ahead in the face of growing challenges and
demands. The Program harnesses our organization’s broad capabilities to deliver forward thinking and fresh insights for every stage of a CFO’s
career—helping CFOs manage the complexities of their roles, tackle their company’s most compelling challenges, and adapt to strategic shifts in
the market.
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