
 :בקבוצת דיסקונטיים מינוו מבנייםשינויים 
  
 

 אחראי על חברות הבת ימונה ל, מנהל הסיכונים הראשי, יאיר אבידן

  ר בנק מרכנתיל"יובקבוצת דיסקונט ול

 ימונה למנהל הסיכונים הראשי  ,ראש חטיבת נכסי לקוחות, אבי לוי

 
 תפוצל -החטיבה לנכסי לקוחות. מספר החטיבות הכולל של הבנק יצומצם

 
 

 בראשות לוי הלוי, בחטיבת טכנולוגיות ותפעול, אגף דיגיטל -יוקם אגף חדש
 

 ימונה לראש אגף דיגיטל, ראש מטה חטיבת טכנולוגיות ותפעול, אריק פרישמן
 
 

  ניו יורק אי די בי -ל ב "אגף נכסים ובינוי ימונה לסמנכ ראש, שגיא אסראף
 

 לראש אגף נכסים ובינוי לית ימונה"ראש מטה לשכת המנכ, אסף אלדר
 
 

, היום עליהם הוחלט, והמינוייםהשינויים המבניים : "ציינה, לית קבוצת דיסקונט"מנכ, טופילסקי-לילך אשר

בקידום  ,של הקבוצה עסקיהמיקוד ומביאים לידי ביטוי את המהווים מהלך נוסף למימוש התכנית האסטרטגית 

 " .התייעלותתהליכי ההאצת הקבוצתית וב בחיזוק הסינרגיה ,החדשנות

 

 :בקבוצת הבנק םומינויי מבנייםאישר שינויים  ,ר יוסי בכר"בראשות ד, דירקטוריון דיסקונט

 

. ימונה לאחראי על חברות הבת של הקבוצה ,מנהל הסיכונים הראשי וראש מערך ניהול הסיכונים, יאיר אבידן

 .טופילסקי-לילך אשר, לית הבנק"במקומה של מנכ, ר בנק מרכנתיל"ימונה כיו, בנוסף
 בי ניו יורק די אי, כדירקטור במספר חברות בת בקבוצה וביניהן, ימונה אבידן, במסגרת תפקידו החדש 

 .ודיסקונט שוקי הון

תואר שני במינהל ומנהיגות  , תל אביב' מאונ, ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה  ׁ ׁׁ בהצטיינותתואר בוגר , )56(אבידן 

 תל אביב' מאונ, עם התמחות במימון וחשבונאות במנהל עסקים תואר שני, תל אביב' מאונ, בהצטיינות ,בחינוך

 .Harvard Business Schoolשל ) AMP(ובוגר תוכנית לניהול בכיר 

קודם ומונה , 2010בשנת . ומאז כיהן בשורה של תפקידי ניהול בכיר בבנק 1997בשנת אבידן הצטרף לדיסקונט 

 .ומנהל סיכונים ראשי והקים את מערך ניהול הסיכוניםלחבר הנהלה 

 

 

 

 



וראש מערך ניהול  ימונה למנהל הסיכונים הראשי של קבוצת דיסקונט , חטיבת נכסי לקוחות ראש, אבי לוי

 .אבידן במקומו של יאיר, הסיכונים

 .ןבר איל' מאונ, תל אביב ותואר שני במינהל עסקים עם התמחות במימון 'בוגר תואר ראשון בכלכלה מאונ, )49(לוי 

ובמספר תפקידים נוספים  קודם לכן כיהן כמנהל סניף לונדון של בנק הפועלים. 2011בשנת הצטרף לדיסקונט לוי 

 . בבנק הפועלים

ואת תחום הייעוץ הפיננסי תחום הבנקאות הפרטית  את אשר הובילה ,לקוחותהחטיבה לנכסי הקים וניהל את  לוי

 .והפנסיוני

 

 .המינויים האמורים כפופים  לאישור המפקחת על הבנקים

 

ויחידותיה , תפוצל, אבי לויאותה ניהל  ,החטיבה לנכסי לקוחות. עוד הוחלט על צמצום מספר החטיבות בבנק

 . יוכפפו לחטיבות הבנק השונות

 

יפתח וינהל את מערכי השירות האגף . בחטיבת טכנולוגיות ותפעול בראשות לוי הלוי ,אגף דיגיטל, יוקם אגף חדש

 .הדיגיטליים ואת התשתיות הרב ערוציות של הבנק

 

 .מונה לראש אגף דיגיטל, ראש מטה חטיבת טכנולוגיות ותפעול, )40( אריק פרישמן

העברית ותואר שני במנהל עסקים עם ' מהאונ, וכלכלה בהצטיינות בוגר תואר ראשון בחשבונאות, אריק פרישמן

 .תל אביב' מאונ, בהצטיינות, התמחות במימון

קודם לכן . ר יוסי בכר"ד, ר דירקטוריון הבנק"ושימש כעוזר אישי בכיר ליו 2010פרישמן הצטרף לדיסקונט בשנת 

, התקצוב והמידע הניהולי, ניהל את תחום התכנון 2012החל משנת . במשרד האוצר, ל האוצר"כיהן כעוזר מנכ

ת ותפעול כאחראי על ריכוז כלל עבר לחטיבת טכנולוגיו, לפני שנה וחצי. בחטיבת האסטרטגיה של הבנק

  .CRMהפרוייקטים שבליבת האסטרטגיה ובראשם פרוייקט 

 

ראש חטיבת בנקאות פרטית בינלאומית בחברת , ל"ימונה לסמנכ, ראש אגף נכסים ובינוי ,)41( שגיא אסראף

 . ניו יורק אי די בימינויו של אסראף כפוף לאישור דירקטוריון  .אי די בי ניו יורק, הבת

 .שנים בתפקיד 8שכיהנה לאחר  ,שביקשה לפרוש לגימלאות, חיה רוב' אסראף יחליף בתפקיד את הגב

בעל רשיון , )NYU(ניו יורק ' בן גוריון ותואר שני במינהל עסקים מאונ' תואר ראשון בכלכלה מאונ וגרב, אסראף

ם מילא שורה של תפקידי 2007עד שנת ו 2000הוא הצטרף לדיסקונט בשנת . ב"הארלייעוץ השקעות בישראל וב

 ,הבנקאות הפרטית במיאמיניהל את פעילות וניו יורק  אי די בי -לאסראף עבר  ,2008בשנת . בחטיבה הבנקאית

ניו  אי די בי -ומונה לסגן ראש החטיבה לבנקאות פרטית בינלאומית באסראף קודם , שנה לאחר מכן. פלורידה

  .יורק

כדי להשתלב בהקמת החטיבה לנכסי לקוחות ולכהן כראש האגף  ,לבנק בישראל ,נקרא אסראף חזרה, 2011בשנת 

מהלכי  את ,בין היתר, ניהלו מונה לראש אגף נכסים ובינוי של הבנק שנתייםלפני . לבנקאות פרטית בינלאומית

 . בנקנית של ה"יעלות הנדליהתה

 

 

 



 

 .במקומו של שגיא אסראף ,נכסים ובינוי ראש אגףוימונה לקודם  ,לית"ראש מטה לשכת המנכ, )40(אסף אלדר 

 . תל אביב' מאונ, )LL.B(תואר ראשון במשפטים וגר ב, עורך דין, אלדר 

כעורך דין באגף לייעוץ משפטי של הבנק ושימש כיועץ משפטי לחטיבה , 2010אלדר הצטרף לדיסקונט בשנת 

ן של "טי נדלקהשקעות ויזמות בפרוישימש כיועץ משפטי בקרן , לפני כן. העסקית ולחטיבת התפעול של הבנק

 .  ובחברת סלקוםפרטיים ד "קבוצת רוטשילד וזאת לאחר מספר שנות פעילות במשרדי עו

ראובן שפיגל ובשנתיים האחרונות כיהן בתפקיד לצידה של , ל הקודם"מונה לראש מטה בלשכת המנכ, 2013בשנת 

, המטה והיה שותף לכל המהלכים המרכזיים בקבוצהאלדר ריכז את פעילות . טופילסקי -לילך אשר, לית"המנכ

 .לי הבנק בשנים האחרונות"אותם הובילו מנכ

 

מהווים , עליהם הוחלט היום, השינויים המבניים והמינויים": לית קבוצת דיסקונט"מנכ, טופילסקי-לילך אשר

בקידום , וצהמהלך נוסף למימוש התכנית האסטרטגית ומביאים לידי ביטוי את המיקוד העסקי של הקב

 .בחיזוק הסינרגיה הקבוצתית ובהאצת תהליכי ההתייעלות, החדשנות

המנהלים  אתמברכת אני . ניו יורק אי די בי -חיה רוב על עשייתה הרבה ותרומתה ל' מבקשת להודות לגב אני

תרומה  ומשוכנעת שכל אחד מהם יתרוםואסף אלדר , שגיא אסראף ,אריק פרישמן, אבי לוי , יאיר אבידן :שלנו

 ."רבה לבנק ולקבוצה
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