
שכתובתו  נא ראו אתר האינטרנט שלי –(לגרסה מלאה  קורות חייםתקציר  –פרופ' אפרים צדקה 

)להלן  
2120, אוקטובר  

 

69978אביב -אביב, תל-: בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, אוניברסיטת תלמשרד  

6600-333-052, 9917-640-03: טל  

 @ac.iltau.tauex.sadka: דואר אלקטרוני

 http://www.tau.ac.il/~sadka/: אתר אינטרנט

  

  10.07.1946: תאריך לידה

  : בצרה, עירקמקום לידה

  1951: תאריך עליה

  1966 – 1964: שירות צבאי
  

  :השכלה
  

  1970אביב, -הצטיינות יתירה בכלכלה ובסטטיסטיקה, אוניברסיטת תלב.א. ב
  

  . 1974בכלכלה, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס,  אטדוקטור
  

  :עיסוק נוכחי
  

, אוניברסיטת (לשעבר מופקד הקתדרה לשוקי הון בינלאומיים ע"ש הנרי קאופמן) אמריטוס לכלכלה 'פרופ
  – 2014, אביב-תל

  
  - 2019דלק קידוחים,  –דח"צ 

  
  – 2021חבר וועדת המניות של כלל בע"מ, 

  
  2020 – 2013, רבד בע"מ, וחבר וועדות הכספים והביקורת דירקטור בלתי תלוי

  
  - 2011יו"ר הוועד המנהל וחבר הנאמנים (ללא שכר), מרכז מורשת יהדות בבל, 

  
  – 2002 יו"ר הוועד המנהל (ללא שכר), המרכז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר,

  
  אביב-תל אוניברסיטת שללפחות  50% של בבעלות פרטיות חברות במספר) שכר ללא( דירקטור

  

  :עיסוקים קודמים
  

  2005 – 1989יו"ר הדירקטוריון, שיכון ובינוי אחזקות, 
  

דירקטור חיצוני וחבר וועדות הביקורת, המאזן, התגמול, האשראי וניהול הסיכונים, בנק לאומי לישראל, 
2006 – 2015  



  
  2019 – 2010דח"צ ויו"ר וועדות הכספים, הביקורת, התגמול, והמינויים, פז נפט בע"מ, 

  
  2018 – 2017חבר ויו"ר ועדת הכספים והמאזן, המועצה המינהלית של בנק ישראל, 

  
  2019 - 2005חבר הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית, 

 2018 - 2017ישראל, חבר במועצה המנהלית של בנק 

  
 המניין מן' פרופ), 1984 – 1980( חבר' פרופ), 1980 – 1977( בכיר מרצה), 1977- 1975( מרצה

בית הספר , 2016 – 1992מופקד הקתדרה לשוקי הון בינלאומיים ע"ש הנרי קאופמן, ), 2014 – 1984(
  אביב-תל אוניברסיטתלכלכלה ע"ש איתן ברגלס, 

  
  2000 – 1996ן הפנסיה ק.ג.מ., יו"ר הדירקטוריון, קר

  
  2012 – 2008, גבוהה להשכלה המוסדות ראשי וועד, השכר וועדת ר"יו
  

2008 – 2006, לכלכלה הישראלית האגודה נשיא  
 

2017 - 2016דירקטור ויו"ר וועדת הכספים, אשרא, ינואר   
 

2012 – 2011, אחזקות גאון, דירקטור  
 

  2014 – 2005, לכלכלה הישראלית האגודה של העת כתב – לכלכלה הרבעון, ראשי עורך
  

  1994 - 1989יו"ר הדירקטוריון, שיכון עובדים בע"מ, 
  

יו"ר הדירקטוריון, ידידים אחזקות בע"מ וחברות בנות שלה (חברות לניהול קרנות פנסיה, קופות גמל, 
  2002 – 2001קרנות השתלמות, וכיו"ב), 

  
  2014 – 2005נדל"ן (פרייבט אקוויטי),  הוועדה המייעצת, פועלים קרןיו"ר 

  
  2005 -ל 1989מלומד אורח ויועץ, קרן המטבע הבינלאומית, תקופות שונות בין 

  
), 6200 – 4200, גושן ועדת( תאגידיה ממשלרפורמה ב: ביניהן, שונות ומקצועיות בוריותיצ בוועדות חבר

 – 4198, שטיינברג ועדת( אינפלציה בתנאי הישיר במיסוי רפורמה), 2009 – 2008איזון (  מענקי
 1987, טריינין ועדת( הבריאות במערכת רפורמה), 4199 – 2199, פוגל ועדת( , רפורמה בפנסיה)5198
 1986רפורמה במיסוי הישיר (וועדת ששינסקי, ), 2002, רבינוביץ ועדת( הכנסה במס רפורמה), 1988  -
), הוועדה העליונה לרפורמה 2012 – 2009ומי (), האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לא1987 –

)1993 – 1992במס (  
 

 CESifo Economic Studiesעורך ראשי או עורך משנה כמה כתבי עת מקצועיים בינלאומיים, ביניהם: 

(2001 – 2009), International Tax and Public Finance (1998 – 2003) 

 

1998 – 1994, ישראל בנק של המייעצת המועצה חבר  



 
8198 – 1987, מ"בע ישראלי-אמריקאי בנק, דירקטור  

 
1989 – 1987, נאמנות קרנות להק, ההשקעות וועדת וחבר דירקטור  

 
1991 – 1988, הכללית החולים קופת, הכספים וועדת ר"ויו דירקטור  

 

1987 – 1986דירקטור, סולל בונה בע"מ,   
 

1985 – 1982אביב, -ראש החוג לכלכלה, אוניברסיטת תל  
 

1986אביב, -החברה, אוניברסיטת תל דיקאן בפועל, הפקולטה למדעי  
 

1994 – 1993, 1991 – 1989בעל טור כלכלי ב"מעריב",   
 

1992 - 1991בעל טור כלכלי ב" ידיעות אחרונות",   
  

  עת מקצועיים בינלאומיים.-מאמרים בכתבי 130-ספרים ולמעלה מ 11כוללת  רשימת הפרסומים
  


