פרופ' רו"ח ירון זליכה – קורות חיים
 .1מהלך חיים
 1.1פרטים אישיים
תאריך לידה20.07.1970 :
ת.ז027861426 :.
אזרחות :ישראלית
מצב משפחתי :נשוי 3 +
שירות צבאי 1991-1988 :חטיבת המחקר של אגף המודיעין
 1.2השכלה
 2017 -2011תואר ראשון בהצטיינות יתירה בפסיכולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה
 2001 -1996ד"ר לכלכלה (מסלול ישיר) ,אוניברסיטת בר אילן
שנת השלמה לרואי חשבון ,אוניברסיטת בר אילן
1995
 1994-1991תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ובחשבונאות ,אוניברסיטת בר אילן
 1.3מינויים ודרגות אקדמיות
נשיא המועצה האקדמית העליונה ,הקריה האקדמית אונו
- 2016
דרגת פרופסור חבר במסלול הרגיל
2013
 2011-2016דיקן הפקולטה למנהל עסקים ,הקריה האקדמית אונו
2010

דרגת פרופסור חבר במסלול הנלווה

 2011-2009ראש תוכנית ה ,MBA-הקריה האקדמית אונו
 2011-2009מרצה מן החוץ במסגרת תואר שני במדיניות ציבורית ,אוניברסיטת תל אביב
 2008-2006מרצה מן החוץ במסגרת תואר שני במשפטים ,האוניברסיטה העברית
 2010-2006מרצה בכיר בפקולטה למנהל עסקים ,הקריה האקדמית אונו
ראש ההתמחות בחשבונאות בפקולטה למנהל עסקים ,הקריה האקדמית אונו
-1998
 1998-1995מרצה לחשבונאות ,הקריה האקדמית אונו
 1996-1994מרצה לחשבונאות ,מכללת רמת גן
 1.4פעילות התנדבותית
 2009-2008נשיא המרכז הערבי – ישראלי לטכנולוגיה והייטק
מיוזמי פרויקט חברתי ראשון מסוגו בישראל המנסה לשלב את המגזר הערבי
בתעשיית הייטק הישראלית ,באמצעות עריכת מסלולי הכשרה לאקדמאים
ערביים מתחומי ההנדסה והמדעים בשיתוף עם חברות ההייטק הגדולות
בישראל.

 1.5ניסיון מקצועי
 2007-2003החשב הכללי של מדינת ישראל
במסגרת התפקיד הכנת האסטרטגיה המאקרו כלכלית בתוכנית הכלכלית של מרץ
 ,2003ביצוע רפורמות מקיפות בביצוע תקציב המדינה ,בניהול נכסי המדינה ,ברכש
הממשלתי ,במכרזים הממשלתיים ,בניהול תזרימי המזומנים של הממשלה והחוב
הלאומי ,בבקרות הפנימיות על הקופה הציבורית ,וכן אחריות על הפרטת הבנקים
לאומי ודיסקונט ,על הפרויקטים הגדולים בתחום התשתיות ,על הביטוח
הממשלתי ,על מתן ערבויות המדינה וניהולם ועוד.
 2003-2002סמנכ"ל בכיר לכספים ופיתוח עסקי בחברת דרך ארץ הייווייז ,בעלת הזיכיון לבניית
כביש חוצה ישראל ,פרויקט התשתית הגדול בישראל והפעלתו ככביש האגרה
הראשון במדינה.
במסגרת התפקיד אחריות על תקציב החברה ודוחותיה הכספיים ,ניהול ובקרת
סיכונים ,ניהול הרזרבות הפיננסיות ,פיקוח ובקרה כספיים על פעילות קבלני
המשנה ,גיוסי הון ,בקרת הלוואות ,מכרזים וחוזים ,תביעות ,ביטוחים וכן מיזמים
חדשים ושותפויות עסקיות (תקשורת ,תחנות דלק ,אזורי מסחר ועוד).

 2002-2000סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי בתבל טלקום ,חברת התקשורת של תאגיד הכבלים
המתמזג
במסגרת זו ,אחריות על התוכניות העסקית והאסטרטגית של החברה ,תכנית גיוס
ההון וההשקעות ,תוכניות הפיתוח העסקי ובכלל זה עם ספקי תכנים וטכנולוגיות,
המו"מ עם מפעילי תקשורת אחרים ומכלול נושאי הרגולציה.
 2000-1998ראש האגף לתכנון עסקי ואסטרטגיה בחברת התקשורת הסלולארית פרטנר
 ORANGEומבכירי צוות ההקמה של החברה
במסגרת זו אחריות על ניתוח הסביבה העסקית והשיווקית של החברה ,בין
האחראים המרכזיים על הנפקת החברה בשוק ההון האמריקאי באוקטובר ,1999
תוכניות הפיתוח העסקי והתוכנית האסטרטגית הרב שנתית ,גיבוש אסטרטגית
החברה לקראת פתיחת שוק התקשורת המקומית לתחרות ובכלל זה בחינת פרויקט
הקמת מערכת תקשורת פנים ארצית בטכנולוגית  LMDSוכניסה לתחומי התוכן וה-
 ,ISPמבכירי פורום השיווק ובמסגרתו יוזם כניסת החברה לשוק הPREPAID -
ויוזם הרפורמה לביטול אי הסימטרייה בתשלום עבור השיחות הנכנסות לרשתות
סלולאריות.
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 1996-1998מנהל התחום הכלכלי במשרד ראש הממשלה
במסגרת זו אחריות על הקמתו של אגף כלכלי מקצועי במשרד ראש הממשלה
המופקד על הייעוץ הכלכלי השוטף לראש הממשלה ולמנכ"ל משרדו ,על גיבוש
מדיניות המשרד בנושאים הפיסקליים והמוניטריים (בפרט תקציבי המדינה
והרפורמות בשוק המט"ח ובשוק ההון) ,על השינויים המבניים במשק המדינה ובין
האחראים על מדיניות ההפרטה של חברות ממשלתיות ועידוד ההשקעות הזרות.
 1994-1996מנהל המחלקה המקצועית כלכלית במשרד עו"ד ורו"ח שלמה נס ,במסגרת
ההתמחות בראיית חשבון .המחלקה עסקה בייעוץ כלכלי ,בהערכות שווי ,בחקירות
כלכליות וחשבונאיות ,בכינוסי נכסים ,בפירוקים ובבוררויות.
דירקטוריונים וכהונות
סגן יו"ר דירקטוריון מגה קמעונאות
2016-2015
סגן יו"ר דירקטוריון מלון הוד המדבר
-2013
יו"ר תאגיד תעופה ותיירות (תו"ת) השותפה בחברת ארקיע
-2012
יו"ר קרן קרדיט לישראל
2010-2009
יו"ר חברת נכסים מ.י.
2006-2005
יו"ר חברת הביטוח ענבל
2006-2003
חבר דירקטוריון קצא"א
2007-2003
חבר דירקטוריון בתי הזיקוק לנפט
2003-2002
ועדות וגופים ציבוריים
א .יו"ר הועדה לרפורמה בקצבאות הנכות ()2017
ב .חבר וועדת הבחינות של מועצת רו"ח () 2016- 2013
ג .יו"ר הועדה לבדיקת המבנה הניהולי של הכדורגל הישראלי ()2012
ד .יו"ר הועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב ()2011-2012
ה .יו"ר ועדת אונו לבניית כלים ניהוליים מודרניים בשירות הממשלתי ()2011
ו .חבר הועדה המייעצת לפיקוח על הבנקים ()2004-2007
ז .יו"ר הועדה להגברת התחרותיות הבנקאית במגזר הקמעונאי באמצעות בנק הדואר
()2005-2007
ח .יו"ר הועדה להסרת כשלי שוק בענף כרטיסי האשראי ()2005-2007
ט .חבר ועדת הכלכלה בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ()1999-2003
י .מרכז הועדה להפרטת אל על ()1997
יא .מרכז הועדה להפרטת הדיור הציבורי ()1998
יב .חבר מנהלת הסדרת השידורים לציבור ()1997-1998
יג .מ"מ חבר ועדת וקס – ברודט – ליאון לפתיחת שוק התקשורת הישראלי לתחרות ()1996
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יד .חבר הועדה הציבורית לממשל זמין מטעם ועדת הכנסת לתקשוב ומידע ()1997
טו .חבר הועדה לרפורמה בתחבורה הציבורית ()1997-1998
טז .יו"ר הועדה לבחינת פרויקט שערי צדק של רשות השידור ()1997
יז .חבר ועדת המנכ"לים לנושאים כלכליים בינלאומיים ()1996-1998
יח .חבר הועדה לבחינת מדיניות הסיוע בתחום הדיור והמשכנתאות ()1998-1999
יט .חבר הועדה לקידום פריון העבודה במשק ()1997
כ .חבר מועצת אזורי היצור לסחר חופשי ()1997-1998
כא .חבר הועדה לרפורמה ביצוא החקלאי ()1997
כב .חבר המטה לייעול הסקטור הציבורי ()1997-1998
כג .נציג משרד רה"מ בועידות הכלכליות של המזרח התיכון בקהיר ( )1996ובדוחא ()1997
כד .נציג משרד רה"מ בצוותי ההיגוי של ועידת היובל וועידת האנליסטים הבינלאומית
()1998
כה .עמית המכון הבנל"א למדיניות נגד טרור במרכז הבין תחומי בהרצליה ()2002-2003
 1.5אותות והצטיינויות
אות אביר הלוחם בפשע ובשחיתות של התנועה למאבק בפשע ובשחיתות בישראל
2014
שותפות באות החדשנות הפיננסית של כבישים בעולם על ייזום המודל הפיננסי
2009
לקטע  18של כביש חוצה ישראל
אות אביר איכות השלטון
2009
אות הוקרה מיוחד מאיגוד לשכות המסחר בישראל
2008
אות הנפקת השנה בעולם (קטגורית הנפקות צמודות מט"ח)
2007
אות המופת של תנועת אומץ למינהל תקין
2007
אות הוקרה מיוחד על כתיבת מאמרים מלשכת רואי החשבון בישראל
2006
אות מצטיין המחשוב בישראל מטעם "אנשים ומחשבים"
2006
אות מצטיין המחשוב בישראל מטעם "אנשים ומחשבים"
2005
אות מנהל הכספים המצטיין בישראל מטעם פורום מנהלי הכספים בישראל
2004
אות היובל של ראש הממשלה בגין ארגון ועידת היובל של המשק הישראלי
1999
פרס ועדת המלגות והפרסים על ההישגים במסגרת לימודי התואר השלישי
1998
פרס ההצטיינות השנתית של לשכת רואי החשבון בישראל
1994
סיום בהצטיינות של לימודי התואר הראשון בכלכלה ובחשבונאות
1994
הצטיינות דקאן במסגרת לימודי התואר הראשון בכלכלה ובחשבונאות
1993
הצטיינות דקאן במסגרת לימודי התואר הראשון בכלכלה ובחשבונאות
1992
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, קריית המשפט ט,"הסדרה לפי סוגיית חופש העיסוק ודרכי התמודדות חלופות
.463-435
 דברים כתב עת," "הערה על סולידריות חברתית בישראל,2014 ,. י, זליכה.8
.282-283 ,7 אקדמי רב תחומי

 עבודות מחקריות שהוגשו בכינוסים והרצאות באוניברסיטאות זרות2.3
1. Rights Issues and their Impact on Diluting Minority Rights, The 11th Annual
Conference of the Asian Academic Accounting Association, Thailand, 2010.
2. The Link between Export Price Uncertainty and Israeli Exports to the US, The
2010 Conference of the Israel Economic Association, Israel, 2010.
3. Fiscal Inefficiency, Corruption and Growth - The Israeli Case Study, Cornell
University CIPA Colloquium, USA, 2011.
4. Rights Issues and their Impact on Diluting Minority Rights, the 7th
International Strategic Management Conference, France, 2011.
5. The Effect of Corruption on Entrepreneurship, The DRUID Society
conference, Denmark, 2011.
6. The Effect of Corruption on Entrepreneurship, 7th European Conference on
Innovation and Entrepreneurship Escola Superior de Gestão e Tecnologia,
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal 2012.
7. Tax Incentives and Corruption: Evidence and Policy Implications, the 2012th
Dubrovnik International Academic Conference, Croatia 2012.

8

8. Why Colonialism and Slave Trade Still Affects Modern Economic
Performance? The 2013th Ono Research Conference, Israel 2013.
9. Milton

Friedman

and

Economic

Reform

in

Israel,

1977

The 18th Annual Conference of the European Society for the History of
Economic Thought, Switzerland 2014.
10. Abba Lerner in Israel, 1953-1956, the 19th Annual Conference of the
European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Italy 2015.
11. Clinical Objectively Observed Mood versus Non-Clinical Subjectively
Reported Wellbeing, International Symposium on Business and Management,
Japan 2015.

Ad Hoc Reviewer
•

The World Economy, Journal Rating A

•

Small Business Economics, Journal Rating A

•

Journal of Small Business Management, Journal Rating A

•

International Review of Economics and Finance, Journal Rating B

•

Emerging Markets Finance and Trade, Journal Rating B

•

International Journal of Public Administration, Journal Rating B

•

British Journal of Economics, Business & Trade

•

African Journal of Business Management

•

Asian Research Journal of Arts & Social Sciences

•

Cogent Business and Management

•

Journal of Scientific Research and Reports

•

Economic Quarterly (Hebrew)

עריכת כתבי עת

•

2016 - 2011 ,• חבר מערכת הרבעון לכלכלה
2016 - 2014 ,• עורך כבוד של עיונים בביקורת פנימית
International Journal of Entrepreneurship and Small Business (guest editor),
2015.
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Research Grants
•

Aharon Meir center for Banking at Bar Ilan University, 2013, Do International
Advisers Matter? A Case Study of Israel's Economic Policy

•

Israel Securities Authority, 2014, Market Makers under Different Market
Conditions: Does Timing Matter?

•

Rafi Rotter Fund, 2016, Absolute versus Relative Income and their Effect on
Depression and Anxiety

 רשימת פרסומים ויצירות מקצועיים2.5
מאמרים באנגלית
1. Zelekha, Y. and Y. Itzkovich, "The Analysis of Financial Statements for
Selected Countries, 2008, Institute of CPA in Israel Newsletter 7, 5-7.
2. Zelekha, Y. and R. Alroy, " The Accounting Revolution in Government
Ministries: A Quantom Leap in the Transparency of Governmental Reporting
in the State of Israel", 2005, Institute of CPA in Israel Newsletter 1, 5-8
((אחד המאמרים שזכו באות הוקרה מיוחד מלשכת רואי החשבון.
3. Zelekha, Y. and R. Alroy, "Accounting Developments at the Government of
Israel – Interim Report", 2005, Institute of CPA in Israel Newsletter 2, 5-7.

מאמרים בעברית
 רואה,2003 ," "הבעייתיות הטמונה בהטבות מס סטאטוטוריות,. י, זליכה.1
.166 ,)442( 2 החשבון נ"ב
 "הרפורמה בשוק איגרות החוב הממשלתיות היא נדבך, ריבלין. וע. י, זליכה.2
.15-8 ,154  רבעון לבנקאות,2004 ,"מהותי ברפורמה הנדרשת בשוק ההון
," "סוגיות מרכזיות בניהול הסיכונים הפיננסים של ישראל, שחף. וע. י, זליכה.3
.30-24 ,154  רבעון לבנקאות,2004
BOT  "סוגיות חשבונאות מימון ומיסוי בפרויקטים מסוג, חלמיש. וצ. י, זליכה.4
 (אחד המאמרים שזכו באות367-366 ,)448( 4  רואה החשבון נ"ג,2004 ,"PFI-ו
.)הוקרה מיוחד מלשכת רואי החשבון
,2005 ," "העוגן הנון קיינסיאני של המדיניות הכלכלית בישראל,. י, זליכה.5
.18-7 ,124  ל"א,הרבעון הישראלי למסים
 "מתודולוגיה ליישום מוצלח של חשבונאות על בסיס, אלרואי. ור. י, זליכה.6
Institute  (פורסם גם12-8 ,)449( 1  רואה החשבון נ"ד,2005 ,"מצטבר בממשלה
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( of CPA in Israel Newsletter 1, 5-8אחד המאמרים שזכו באות הוקרה
מיוחד מלשכת רואי החשבון).

.

 .7זליכה ,י .וע .שחף" ,אחריות הממשלה ליצירת כשלי שוק בתחום האשראי
ולהסרתם" ,2005 ,רבעון לבנקאות .78-69 ,156
 .8זליכה ,י .ור .אלרואי" ,כללי החשבונאות של פרויקטים מסוג  BOTו,"PFI -
 ,2005רואה החשבון נ"ד .236-233 ,)451( 3
 .9זליכה ,י .וע .שחף" ,ניהול סיכונים פיננסים של מדינה" ,2005 ,רואה החשבון נ"ד
.339-337 ,)452( 4
 .10זליכה ,י" ,.העשור האבוד השני והלקחים ממנו" ,2006 ,הרבעון הישראלי
למסים ,ל"ב .10-7 ,125
 .11צור נייברג א .וי .זליכה" ,הנזקים הכלכליים במשבר המניות הבנקאיות",2006 ,
רואה החשבון נ"ה .6-3 ,)453( 1
 .12זליכה ,י ,.לנדאו ,ע .וי .שטיינברג" ,הנפקת איגרות חוב מוניציפאליות בישראל",
 ,2006רבעון לבנקאות .19-15 ,158
 .13זליכה ,י .וע .שחף" ,פיתוח שוק הריפו כאבן יסוד ברפורמות של שוק האשראי
בישראל" ,2006 ,רואה החשבון נ"ה .116-115 ,)454( 2
 .14זליכה ,י .וי .ברונשטין" ,תחרות וגלובליזציה בשוק איגרות החוב הממשלתיות",
 ,2006רואה החשבון נ"ה .374-373 ,)456( 4
 .15זליכה ,י" ,.הרפורמות בענפי האשראי בישראל" ,2006 ,רבעון לבנקאות 84- ,159
.80
 .16זליכה ,י .וא .כהן" ,כלי הפיקוח והבקרה לניהול יעדי המדיניות הפיסקלית
בישראל" ,2006 ,הרבעון הישראלי למסים ,ל"ב .25-7 ,126
 .17זליכה ,י .וא .צור-נייברג" ,משבר מניות הבנקים-מהלאמה ועד להשלמת
ההפרטה" ,2007 ,רבעון לבנקאות .94-61 ,160
 .18זליכה ,י" ,.חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו?" ,2007 ,קשת החדשה רבעון
לספרות עיון וביקורת .135-134 ,20
 .19זליכה ,י .וא .כהן" ,הטית המצב הקיים ומייצבים אוטומטים במשק הישראלי",
 ,2007הרבעון הישראלי למסים ,ל"ב .18-7 ,127
 .20זליכה ,י" ,.כלי התמודדות עם גורמי חיכוך לא פורמאליים בקשר שבין הממשל
לציבור" ,2007 ,רואה החשבון .93-90 ,4
 .21זליכה ,י ,.לנדאו ,ע .וע .שחף" ,השגת עצמאות מימונית מלאה לישראל בתחום
המט"ח" ,2007 ,רבעון לבנקאות .14-8 ,161
 .22זליכה ,י .וי .נחמה" ,ניתוח הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת ,"2006
 ,2007רואה החשבון .100-98 ,5
 .23זליכה ,י .וא .כהן" ,השפעת המדיניות הפיסקלית על הריביות הריאליות בשוק
ההון" ,2007 ,רבעון לבנקאות .35-16 ,162
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 .24זליכה ,י .וי .איצקוביץ'" ,ניתוח דוחות כספיים של מדינות נבחרות" ,2007 ,רואה
החשבון .102-100 ,6
 .25זליכה ,י" ,.ניהול מו"מ ציבורי בתנאי אי וודאות" ,2008 ,רואה החשבון 117- ,8
.114
 .26זליכה ,י" .כשלים דו צדדיים בשוק כרטיסי האשראי בישראל" ,2008 ,רבעון
לבנקאות .55-42 ,164
 .27זליכה ,י" ,.כשלים במערכת הבלמים והאיזונים של הרשות המבצעת בישראל",
 ,2008עיונים בביטחון לאומי .54-47 ,9
 .28זליכה ,י" ,.תפקידה של וועדת ביקורת וולונטרית" ,2008 ,רואה החשבון ,11
.113-111
 .29זליכה ,י" ,.האוכלוסייה הערבית ותעשיית ההייטק הישראלית" ,פרק מתוך
הספר" :התועלת הכלכלית של שילוב ושוויון בין ערבים לבין יהודים בישראל",
עורך אורי גופר ,2008 ,יוזמות קרן אברהם :מו"ל קריית התקשורת נווה אילן.
 .30זליכה ,י" ,.אי ודאות ומדיניות כלכלית" ,2009 ,רואה החשבון .123-120 ,18
 .31זליכה ,י" ,.האם קיים פוטנציאל לבעיית סוכן בחוק ניירות ערך :הדגמה
באמצעות מכשיר הנפקות הזכויות" 2010 ,רבעון לבנקאות .53-40 ,167
 .32זליכה ,י" ,2014 ,.הערה על סולידריות חברתית בישראל" ,דברים כתב עת
אקדמי רב תחומי .282-283 ,7
 .33זליכה ,י" ,2016 ,.אחריותו של הצופה" ,סינמטק כתב עת לענייני קולנוע 28- ,199
.31
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