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 אסטרטגיה וכספים של דיסקונט, וראש חטיבת תכנון CFO, אורי לוין

 ל דיסקונט ניו יורק"ימונה למנכ

 

 עתיד להחליף את אהוד ארנון שהודיע על פרישתו מהתפקיד

 

להמליץ בפני דירקטוריון דיסקונט ניו , )'יום ב( אמש החליט , ר יוסי בכר"בראשות ד, דירקטוריון בנק דיסקונט

ל  "למנכ, אסטרטגיה וכספים בדיסקונט, וראש החטיבה לתכנון CFO ,ל בכיר"סמנכ, נויו של אורי לויןיורק על מי
 .דיסקונט ניו יורק

 
הצטרף לדיסקונט לפני כשלוש שנים והוביל את תהליך הגיבוש והיישום הקפדני של התוכנית ) 44(אורי לוין 

הנובע בין היתר , יפור המתמשך בביצועי הבנקמהווה בסיס לשזו תוכנית  .האסטרטגית הרב שנתית של הבנק
 . הוצאות בצד צמיחה מואצתהמריסון 

יישום ייחודית שהביאה לשיפור מהותי ביכולת הביצוע של  תלוין היה גם אחראי על בניית והטמעת מתודולוגיי

הפיננסי לוין על הובלת התכנון היה אחראי  CFO -במסגרת תפקידו כ, כמו כן. הבנק והתוכנית האסטרטגית
 .  בצד קידום תרבות מדידה וניהול ביצועים, הקבוצתי

 

 London Business School -במינהל עסקים עם התמחות במימון בהצטיינות מ) MBA(מוסמך , לוין

קודם לתפקידו . מאוניברסיטת תל אביב, תואר משולב בהנדסת מחשבים ומדעי המחשב בהצטיינות, )BSc(ובוגר 

המתמחה בשירותים פיננסיים ללקוחות פרטיים ומוסדיים , שמרכזה בשוויץ, ISPל קבוצת "בדיסקונט כיהן כמנכ
לוין בתפקידים בכירים בבנק הפועלים  וכיועץ ומנהל פרויקטים בחברת קודם לכן כיהן . בישראל וברחבי העולם

 .בלונדון McKinseyהייעוץ הבינלאומית 

ב והתשיעי בגודלו מבין הבנקים הזרים הפועלים בניו "תר בארההינו הבנק הישראלי הגדול ביו, דיסקונט ניו יורק
עם רווח  2016הבנק סיים את שלושת הרבעונים האחרונים לשנת . מיליארד דולר 10-של כמאזן בהיקף עם  ,יורק

המדרגת את האיתנות הפיננסית , KROLLסוכנות הדירוג . 6.5%מיליון דולר ותשואה להון בשיעור של  42נקי של 

 .A-העניקה לבנק דירוג של , ב"קים קטנים ובינוניים בארהשל בנ

ולאחרונה , ל דיסקונט ניו יורק בשש השנים האחרונות"לוין עתיד להחליף בתפקידו את אהוד ארנון שכיהן כמנכ
 .הודיע על פרישתו מהתפקיד

 .יקבע בהמשך, מועד כניסתו של אורי לוין לתפקיד
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