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ד"ר עקיבא שטרנברג שימש עד לאחרונה כסמנכ"ל בכיר והמבקר הפנימי הראשי 
בבנק אגוד לישראל בע"מ.  ד"ר שטרנברג שימש במגוון תפקידים במהלך כהונתו 
בבנק.  תפקידים אלו כללו: מנהל הסיכונים הראשי, ראש אגף  השקעות, ראש אגף 

חוץ, סגן ראש אגף שוק  ניהול פיננסי ובנקאות בינלאומית, סגן ראש אגף עסקי
 ההון, ראש מחלקת תכנון וניתוח כלכלי ואחראי מרכז המידע.  

 
תרומתו העיקרית של ד"ר שטרנברג, בתפקידיו השונים בבנק, באה לידי ביטוי 

 בנושאים שונים:
 

 טיפוח וניהול קשרים עם בנקים ומוסדות פיננסיים בחו"ל -
 הגדרה ויישום של תהליכי ביקורת ממוקדי סיכון -

( בעקבות יישום ICAAPעיצוב תהליך ההערכה הפנימית של נאותות ההון ) -
 IIהוראות באזל 

פיתוח ויישום מודלים להערכת סיכוני אשראי, נזילות, שוק וסיכונים  -
 תפעוליים

 ניהול תהליכי מסחר )חדר עסקות ונוסטרו( -

 (Structured Productsהקמה של פעילות המוצרים המובנים ) -
 תהליכי תכנון לטווח ארוך עיצוב ויישום של -

 (EISתכנון והקמה של מערכת מידע מתקדמת למנהלים ) -
 פיתוח של מודלים לחיזוי מקרו כלכלי -

 
ד"ר שטרנברג מלמד במרכז הבינתחומי בהרצליה.  בשנים האחרונות, הקורסים 
שלו בבנקאות וניהול סיכונים, בתכנית המקומית והבינלאומית, מתמקדים בתהליך 

 על עתיד הבנקאות. FINTECH -של הפעילות הבנקאית והשפעת ה disruption -ה
 

בעבר, ד"ר שטרנברג היה כלכלן ביחידת היועץ הכספי לרמטכ"ל והיה אחראי על 
חיזוי מקרו כלכלי ותכנון תקציב הביטחון לטווח ארוך.  ד"ר שטרנברג הינו רס"ן 

 במיל.
 

 לשה ספרים בנושא.ש ד"ר שטרנברג חוקר גם את ההיסטוריה של ההלכה ופרסם
 

.  הוא למד 1981ועלה לארץ בשנת  1961ד"ר שטרנברג נולד בבוסטון )ארה"ב( בשנת 
, תואר שני Johns Hopkins University -( בכלכלה בBA, 1981לתואר ראשון )

(MSM, 1994במנהל עסקים ב )-Boston University  תכנית משותפת עם(
( מאוניברסיטת PhD, 2002נהל עסקים )ותואר שלישי במאוניברסיטת בן גוריון( 

השפעה של תרבות ארגונית על 'ה היה:התיזה של ד"ר שטרנברג נושא אילן.  -בר
 .'ניצול מערכות מידע

 
 ד"ר שטרנברג מתגורר ברחובות וצפת עם אשתו, ולהם ארבעה ילדים ותשעה נכדים.
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 תפקידים
 

 סמנכ"ל בכיר \ בנק אגוד לישראל בע"מ
 

 ראש אגף הביקורת הפנימית 2014-2019
 

 מנהל הסיכונים הראשי וראש אגף בקרות וניהול סיכונים 2008-2014
 

 ראש אגף השקעות 2004-2007
 

 ראש אגף ניהול פיננסי ובנקאות בינלאומית 2000-2003
 

 סגן ראש אגף עסקי חוץ 1997-1999
 

 סגן ראש אגף שוק ההון 1996-1997
 

 תכנון וניתוח כלכליראש מחלקת  1989-1995
 

 עוזר אישי למנכ"ל 1987-1988
 

 )יועץ חיצוני( אחראי מרכז המידע 1986-1987
 
 

 טחוןימשרד הב
 

 אגף תקציבים \יח' יועץ כספי לרמטכ"ל  1983-1986
 רב סרן )במיל.( 

 
 
 
 

 רקע אקדמי
 

1998-2002 PHD – תואר שלישי 
 אוניברסיטת בר אילן, בית הספר למנהל עסקים

 ושא התיזה: ההשפעה של תרבות ארגונית על ניצול מערכות מידענ
 

1992-1994 MSM – )תואר שני )במדעי הניהול 
 אוניברסיטת בן גוריון \אוניברסיטת בוסטון 

 
1978-1982 BA – )תואר ראשון )כלכלה 

The Johns Hopkins University (Baltimore, Md.) 
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 פעילויות אקדמיות
 

 מרצה )תכנית מקומית ובינלאומית( –המרכז הבינתחומי הרצליה  היום-2008
 -קורסים בבנקאות וניהול סיכונים אשר מתמקדים בשנים האחרונות בתהליך ה

disruption של הפעילות הבנקאית והשפעת ה- FINTECH על עתיד הבנקאות 
 

 חבר סגל –המרכז ללימודים אקדמיים )מל"א(  2010-2014
 בבנקאות וניהול סיכונים, הערכת שווי חברותקורסים 
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 ספרים
 

 2007, הוצאת בית אל, בשדה ההלכה תמורות
 

 2010, הוצאת בית אל, פרקים בתולדות ההלכה ויישומה –ההלכה והמעשה 
 

, הוצאת בית אל, המחוייבים להלכה ופורצי גבולותיה –המסורתיים הקדמונים 
2016 

 

 

 
 תפקידים ותחומי אחריות נוספים

 
 רות ערךחבר הדירקטוריון של מסלקת מעו"ף בבורסה לניי 2004-2014
 חבר הדירקטוריון של הבורסה לניירות ערך )מחליף( 2004-2014
 חבר דירקטוריון של קרן גידור "הנץ האדמונית" 2005-2008
 חבר דירקטוריון החברה לנאמנות של בנק אגוד 2007-2010

 
 



 ד"ר עקיבא שטרנברג
akivas@jhu.edu 

 08-9493460    052-2433028 
צפת 34ירושלים  \רחובות  46יהלום   

 
 
 
 

 מידע נוסף
 

 שפת אם –עברית  שפות
 שפת אם –אנגלית 

 צרפתית 
 

רחבה בתחומי מחשוב שונים )בעבר הוענק ציון  תבעל ידע ומומחיו מחשוב
"אנשים ומחשבים" על פיתוח מערכת מידע מתקדמת -לשבח מ
 .(למנהלים

 
פעילויות 

 נוספות
 היום(-2019חבר הנאמנים של 'מכללת צפת' )

 
 היום(-2019חבר באגודת הידידים של בית החולים 'זיו' בצפת )

 
 היום(-2019) תועדת ביקורת של האוניברסיטה העבריוחבר ב

 
 היום(-2018חבר בוועד המנהל של גבעת וושינגטון )

 
 גבעת וושינגטון  –יו"ר קרן הרב צ. גרין וגב' לובה גרינזייד 

 היום( – 2017)
 

 צפתבחבר דירקטוריון ומזכיר של עמותת "לבנות ולהיבנות" 
(2011-2012) 

 
 בקרית עקרון יו"ר עמותת "בית ספר פלך ע"ש רות קורמן" 

(2001-2009) 
 
 
 

 
  

 (נכדים 9, ילדים 4)+  נשוי מצב משפחתי
 

 בוסטון, ארה"ב מקום לידה
 
 

 


