הדוברים שלנו
יגאל דורDeloitte ,
יגאל דור ,שותף מנהל ב Deloitte -ישראל ,ראש חטיבת הביקורת ומערך לקוחות ומגזרים.
במהלך השנים יגאל ביצע עשרות תפקידים מקצועיים וניהוליים והיה אחראי למגוון פעילויות
חוצות ארגון .ליגאל ניסיון נרחב במתן שירותי ביקורת וחשבונאות לחברות פרטיות וציבוריות,
מקומיות ובינלאומיות ,ממגוון מגזרים במשק.

אירנה בן יקרDeloitte ,
אירנה בן יקר ,שותפה בחטיבת ניהול הסיכונים של  Deloitteומנהלת מחלקת ממשל
תאגידי .אירנה היא בעלת ניסיון מקצועי של מעל  15שנים בייעוץ ללקוחות בנושאי ביקורת
פנים ,ביקורת דוחות כספיים וניהול סיכונים .בנוסף ,אירנה מנהלת את היחידה לשירות
הדירקטוריון של הפירמה ,אשר משמשת כמרכז ידע וייעוץ בתחום הממשל התאגידי ואת
ה :CFO Program-תכנית שמטרתה לייצר ערך מוסף לקהל סמנכ"לי הכספים.

רחל לוין ,קבוצת גזית גלוב
רחל (רוחה) לוין ,מכהנת כמנכ"לית גזית גלוב החל מספטמבר  .2015הגב' לוין הינה חברת
דירקטוריון בארגון הנדל"ן המקצועי המוביל באירופה ,ארגון ה .EPRA-לפני מנויה האחרון,
כיהנה הגברת לוין כמנכ"לית  ,ATRנשיאה ומנכ"לית  Plaza Centersוכן כנשיאה ומנכ"לית של
חברת אלסינט בע"מ .הגברת לוין הנה רו"ח ,בעלת תואר ראשון במנהל עסקים מהמכללה
למנהל ובתואר  Executive MBAמבית הספר לניהול Kelloggבאוניברסיטת תל-אביב.

יעקב חן ,דלתא גליל
יעקב חן ,סמנכ"ל הכספים של דלתא גליל החל מדצמבר  ,2015לפני זה כיהן כסמנכ"ל
כספים של תנובה החל משנת  .2013יעקב חן עבד בסלקום  16שנים ומתוכן ארבע שנים
כסמנכ"ל הכספים .יעקב סיים בהצטיינות תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בחוג למנהל
עסקים באוניברסיטת בר אילן .בשנת  2011קיבל חן אות הוקרה של פורום  CFOעל
תרומתו הייחודית להצלחת סלקום.

סלעית שחק
סלעית היא יועצת ארגונית ומרצה בכירה בעלת ניסיון של למעלה מ 20-שנה בתחומי הייעוץ,
הניהול והובלה פנים ארגונית .סלעית היא מרצה ומנחה סדנאות בתחומי ניהול ,פיתוח
ומנהיגות .לסלעית יש ניסיון רב בייעוץ למנהלים ולבכירים בתהליכי פיתוח ,הזנקה והעצמה.
מפתחת תוכנית  ,Leadership Empowermentלהעצמה ופיתוח מנהלים לאחריות אישית
ותוצאות

הדוברים שלנו
זאב גלברט
זאב הינו המייסד ומנכ"ל משותף של חברת גלברט כהנא ניהול קשרי משקיעים .לפני תפקידו
הנוכחי מילא מגוון תפקידים בכירים בשוק ההון ,בבנקאות וביחסי ציבור ,לרבות כמנכ"ל כלל גמל
בע"מ  -החברה החוץ בנקאית הגדולה בישראל לניהול קופות גמל ,סמנכ"ל בטוחה ניירות ערך
והשקעות בע"מ ,דובר בנק דיסקונט ועוד .ניסיונו המקצועי כולל ייעוץ וטיפול ב Investor -
 Relationsשל חברות ציבוריות בשוק ההון הישראלי.

אלי תדהר Deloitte ,אסטרטגיה
אלי תדהר ,שותף ב Deloitte-אסטרטגיה ובעל ניסיון של  13שנים בהובלת חשיבה
אסטרטגית בארגונים בולטים .לתדהר ניסיון בעשרות פרויקטים מורכבים בתחום הייעוץ,
בדגש על מהלכי צמיחה בשווקים גלובאליים .תדהר מתמחה במספר תחומים :מוצרים
תעשייתיים ,קלינטק (ובפרט מים ,אנרגיה מתחדשת ומחזור) ,מוצרי צריכה והתחום הרפואי.
לתדהר תואר ראשון במדעי המחשב ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית )B.Sc.
בהצטיינות) ותואר שני במנהל עסקים ( MBAבהתמחות אסטרטגיה).

רני ארגוב Deloitte ,אסטרטגיה
רני ארגוב ,מוביל תחום .CMS - Customer & Marketing Strategy
ארגוב הוא בעל ניסיון רב בהובלת תהליכים אסטרטגיים ועסקיים ומומחיות בתהליכי פיתוח
אסטרטגיית שיווק ומכירות ,גיבוש מערכי מכירות אפקטיביים ,גיבוש קונספטים של Route
 To Marketוניהול ערוצי שיווק ומכירות.
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