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אסתר לבנון היא סבתא גאה, אפילו גאה 
מאוד. פניהם החמודים של נכדיה הקטנים נועה 
ויואב מופיעים כמעט בכל מקום במשרדה בקומה 
החמישית של אחד העם 54 בתל-אביב. עבור 
הגברת הראשונה של הבורסה, המונח הזה, "לדבר 
על הנכדים", אינו עניין של מה בכך, והיא מודה 
בפה מלא כי הוא מהווה כיום חלק משמעותי 
ביותר בכל שיחה, בה היא משתתפת: "קבעתי 
לעצמי כלל ברזל", היא אומרת, "אף אחד לא 
יוצא מהמשרד שלי מבלי שדיברנו על הילדים 

ועל הנכדים". 
במשך עשרות שנים, בכל התפקידים בהם 
נוקשות  מורכבות  במערכות  בהם  שימשה, 
הכללי,  הביטחון  שירות  כמו  ושוביניסטיות 
ואם.    הצניעה לבנון את עובדת היותה אישה 
ל-א' מהשב"כ, )כמו שכונתה אז( שהקימה מאפס 
את יחידת המחשוב של השירות לא היה הלוקסוס 
להרשות לעצמה להיראות פגיעה. כיום, ילדיה 
ונכדיה הינם נדבך חשוב באישיותה ובעוצמה 
שהיא מקרינה כלפי הסובבים אותה, כמי שכבשה 

את אחת הפסגות הגבוהות בשוק ההון. 
דוגמה מובהקת לכושר השרידות והעמידות 
ששימשה  בעובדה  למצוא  ניתן  לבנון,  של 
בתפקיד המשנה למנכ"ל הבורסה במשך עשר 
בניית הקריירה  שנים. עבור מי שהציבה את 
בתפקיד  שנים   10 העדיפויות,  סולם  בראש 
שכזה, הן תקופה ארוכה מאוד לתפקיד אחד. 
"אני מניחה שיש מי שהיה נשבר במצב שכזה 
ואף לי היו פה ושם מחשבות בנושא, אך בדיעבד 
היא  הנכונה",  נראה שקיבלתי את ההחלטה 

אומרת בחיוך. 
מנגד, כניסתה של לבנון לתפקיד מנכ"ל הבורסה 
הייתה רחוקה מחיוכים. נהוג להעניק לכל מנהל 
חדש 100 ימים של חסד, אך לבנון זכתה בקושי ל-
30, בטרם פרצה מלחמת לבנון השנייה. ברגע אחד, 
נדרשה הבורסה להתמודד עם אחת משעותיה 

הגורליות ביותר, ולצלוח אותה בהצלחה. באותם 
ימים נבחן שוק ההון הישראלי בזכוכית מגדלת על 
ידי המשקיעים הזרים, בעיקר ביכולתו להתנהל 
במצב של חוסר ודאות מדיני - בטחוני. היה זה 
גם מבחנה האמיתי הראשון של לבנון כמנכ"ל 
נופלת, הייתה  הבורסה. אילו הייתה הבורסה 
לבנון "זוכה" לשאת בחלק מהאחריות לכך, למרות 
הזמן הקצר בו שימשה בתפקיד. אך הבורסה לא 
נפלה, אלא התחזקה וכעבור מספר חודשים אף 
חצה מדד המעוף ת"א 25 את סף 1000 הנקודות 

וכיום פניו כלפי מעלה.
"אני מודה שהיה לי מזל שנכנסתי לתפקיד 
בעיתוי הנכון, אבל אם היית שואל את השאלה 
בטוחה  ממש  הייתי  אשתקד,לא  ביולי  הזו 
במשפט הזה", היא מודה בגילוי לב ומוסיפה, 
"מלחמה אחרי חודש בתפקיד - זה לא פשוט. 

מאת: אייל טל 
צילומים: אסתר לבנון, יח"צ 

אייל טל 

מלחמת 
לבנון

במשך 12 שנה נלחמה 
אסתר לבנון בין הצללים 

להגנתה של מדינת ישראל 
במסגרת שירותה בשב”כ. 

כיום, כמנכ”לית הבורסה, היא 
ניצבת בחזית מאבק שונה: 
להפוך את הבורסה לחלק 

בלתי נפרד מהכפר הגלובאלי 
באמצעות כריתת בריתות עם 

בורסות מובילות בעולם
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בהתחלה הבורסה צנחה. התבדחנו כאן שאם מלחמת לבנון
הבורסה יורדת זה רק עניין של ניהול - והנה 
נכנסתי והיא כבר יורדת. מאז אני מצטטת את 
זה בחזרה, משום שהבורסה חזרה לעלות. יש 
כאן כלכלה יוצאת מהכלל ובורסה משוכללת. 
כך שהעיתוי היה נכון. החוכמה הייתה לא רק 
להיכנס בעיתוי הנכון ובמקום הנכון אלא גם 

לעשות את הדברים הנכונים". 

"כאבי בטן נוראיים"
הבורסה  של  לעוצמתה  נוסף  כוח  מבחן 
הישראלית, התחולל שבועות ספורים לאחר 
סיומה של המלחמה. הנהלת הבורסה נדרשה 
לקבל החלטה: האם להמשיך בהפקתו של כנס 
משקיעים מנסדא"ק שנקבע מראש לספטמבר 
2006, עוד לפני המלחמה, או לבטל את האירוע 
כי "לאף אחד אין מצב רוח לחגיגות". כיום, מודה 
לבנון כי ההחלטה "ללכת על זה", לוותה 'בכאבי 
בטן נוראיים': "זה היה חודש אחרי המלחמה, וזה 
נראה לנו ממש הזמן הלא מתאים "למכור" את 
מדינת ישראל", היא נזכרת ומוסיפה, "הפרמטרים 
הכלכליים היו טובים, אך היו באותה תקופה 
ניחושים עד כמה המלחמה תפגע בתוצר הלאומי 

ומה זה יעשה לשאר הפרמטרים הכלכליים". 
בטרם קבלת ההחלטה, לבנון החליטה 'לגשש' 
אצל בתי ההשקעות, על מנת להבין את הלך 

"כמעט  הכנס.  לקראת  הרוח 
אומרת,  היא  בבדיחה",  כמו 
"באתי לחזק ויצאתי מחוזקת, 
משום שהתברר לי מהר מאוד, 
ההשקעות,  בתי  שמבחינת 
הוכחה  הייתה  המלחמה 
מדינת  הסיכון של  שפרמיית 
ישראל יותר נמוכה ממה שהם 
תמיד  ההשקעות  בתי  חשבו. 
חששו מ'מה יקרה אם תפרוץ 
מלחמה'. עכשיו הם יודעים מה 
קורה כשיש מלחמה בישראל 
- לא קורה שום דבר! אי לכך 
מבחינתם פרמיית הסיכון של 
ישראל יותר נמוכה ממה שהם 

חשבו קודם". 
מחוזקת ומעודדת מפגישותיה 
עם בתי ההשקעות, החליטה 
תוכניות  עם  להמשיך  לבנון 

הכנס. "בפגישות באתי לשמוע ולא להשמיע. 
לא התווכחתי איתם, אבל אחרי ששמעתי את בתי 
ההשקעות השני והשלישי אומרים את זה, גם אני 
השתכנעתי. זה ההבדל הגדול בין הזרים לבינינו. 
אנחנו כאן בתוך הביצה שלנו לא רואים את מה 
שהמשקיעים הזרים רואים. עובדה שהמשקיעים 

צדקו השנה וכל הפסימיסטים לא". 
 מה המשקיעים הזרים רואים כאן, שאנחנו 

מחמיצים? 

"ניסיתי פעם להסביר למישהו את זה: כשאתה 
זווית הראייה שלך היא  חי בתוך המדינה, אז 
פונקציה של המלחמה ואיך אתה מרגיש. ביום 
שגייסו את הבן שלי, דעתי על העניין נעשתה עוד 
יותר קיצונית. הם )הזרים - א.ט( מסתכלים על 
המלחמה והשפעותיה בצורה קרה ומושכלת. לנו, 
זה נראה לא אנושי, אבל הם לא יושבים פה ולכן 
זווית הראייה שבה הם בוחנים את הדברים היא 
אחרת. זה המפתח לכל. ברגע שהבנו שזה הזמן 

הנכון לפעול - 'התלבשנו' על זה". 

נקודות זכות אצל העובדים 
עם שוך הקרבות החליטה לבנון לטפל בשני 
נושאים הקרובים לליבה ולהספיק לעשות זאת, כבר 
בשנה הראשונה לתפקידה. "יש דברים", היא אומרת, 
"שאם אתה כמנהל, לא תעשה בשנה הראשונה, 

יהיה לך מאוד קשה בהמשך לעשותם". 
לבנון לא הוצנחה מבחוץ לתפקיד מנכ"ל הבורסה, 
וכפועל יוצא מכך למדה להכיר מקרוב את עובדי 
הבורסה, עוד בטרם נכנסה לתפקיד. אחד היעדים 
הראשונים שהציבה לעצמה ואף יישמה מיד, ואשר 
בזכותו רכשה לעצמה נקודות זכות רבות אצל 
העובדים, היה שינוי מבנה דירוג השכר בבורסה. 
מהלך זה הוביל לקידומם הפיננסי של עובדים 
ותיקים ומוכשרים שהיו תקועים במשך שנים עם 

אותה משכורת, בשל מבנה השכר הקודם. 

"ה–MOU עם לונדון הוא הישג"
לבנון  החלה  העובדים,  בתמיכת  מחוזקת 
להגשים את היעד העיקרי השני שהציבה לשנה 
הראשונה: להפוך את הבורסה התל-אביבית 
לחלק בלתי נפרד מהגלובליזציה העולמית. "אני 
מאמינה מאוד גדולה בכל נושא הגלובליזציה, 
כבר שנים", היא אומרת ומוסיפה, "כל השנים 
אני מקיימת קשרים עם חו"ל ושומרת על רמת 
קשר טובה עם בורסות אחרות. האמונה שלי 
היא שהבורסה בתל אביב, חייבת להיות חלק 
מתוך שיתוף פעולה רחב יותר. 'מצאתי' מילה 
חדשה בעברית 'ברית', alliance, של כמה בורסות. 
אסור לנו להישאר כאן בפינה הקטנה של המזרח 
התיכון, 'עם לבדד ישכון', ולהתעסק רק בשוק 
וזה משהו שאני  הביתי. אנחנו צריכים לצאת 
מאמינה בו הרבה שנים. 'תוכנית החומש' שלי 
לשנים הקרובות, אם ניתן לקרוא לזה כך, היא 
להגיע לשיתופי פעולה עם בורסות ברחבי העולם, 
לא ברמה של מיזוג אלא ברמה של ברית. אנחנו 
רואים את עצמנו בברית עם בורסה אירופאית 

מובילה".
אחד ההישגים שלבנון גאה בהם הוא הסכם 
ה-MOU )מזכר כוונות מחייב( שנחתם לאחרונה 
עם הבורסה הלונדונית. "ה-MOU עם לונדון הוא 
הישג", מדגישה לבנון, "יש לנו קשרים עם לונדון 
תקופה ארוכה. היו שיחות ודיבורים עם לונדון 
במשך תקופה ארוכה על MOU, אך איכשהו, ולא 
בגלל שמישהו לא רצה, זה לא יצא לפועל. תוך חודש 
מהרגע שפגשתי את המנכ"לית, ישבו הצוותים, 

ניסחו מזכר הבנות וחתמו חודש אחרי זה". 
לבנון מוצאת משמעות רבה בכך שהאנגלים 
ובבורסה  בכלל  בישראל  בנעשה  מתעניינים 
התל-אביבית בפרט. "הרי בכל זאת הם 'קצת' 
יותר גדולים מאיתנו", היא אומרת ומוסיפה, 
"זה מסוג המקרים שבהם כולם נהנים. האנגלים 
רוצים למנף את עצמם כבורסה מובילה שיש לה 
קשרים עם בורסות אחרות, בהן גם הבורסה 
את  למנף  רוצים  במקביל,  אנחנו,  בישראל. 
עצמנו למשקיעים באירופה וזו דרך טובה עבורנו 

לעשות זאת". 
לבנון איננה מסתפקת רק בבורסה הלונדונית 
ומעוניינת להגיע להבנות ושיתופי פעולה עם 
בורסות גדולות נוספות ברחבי העולם, בהן גם 

"בתי ההשקעות תמיד חששו 
מהתשובה לשאלה 'מה יקרה 

אם תפרוץ מלחמה', עכשיו הם 
יודעים מה קורה כשיש מלחמה 

בישראל – לא קורה שום דבר! אי 
לכך מבחינתם פרמיית הסיכון 

של ישראל יותר נמוכה ממה 
שהם חשבו קודם"

"אנחנו כאן בתוך הביצה שלנו ולא 
רואים את מה שהמשקיעים הזרים 

רואים. עובדה שהמשקיעים צדקו 
השנה וכל הפסימיסטים לא"
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לבנון

"החברות הישראליות ממהרות 
להנפיק בחו"ל. אני חושבת שהן 

עושות טעות רצינית בכך שהן 
 HOME–לא מנפיקות קודם ב

MARKET, זה דבר חסר תקדים 
שהן לא מנפיקות בשוק הביתי 

שלהן וזה גורם להרמת גבה"

ה כ ל מ ה ר  ת ס א

EURONEXT, אך במקביל גם להבנות ושיתופי 

פעולה עם שוק ההון הישראלי. "תפיסת העולם 
שלי היא שלבורסה ולשוק ההון יש אינטרסים 
משותפים. זה לא 'אנחנו מול שוק ההון'", היא 
אומרת ומוסיפה, "לטווח הארוך - לא יכול להיות 
שזה יהיה כך ולא נכון לחשוב כך. אני לא מאמינה 
בגישה שאומרת: "מה שטוב לשוק ההון - רע 

לבורסה, ולהיפך". 
לצד השבחים לחברות הציבוריות, לבנון איננה 
חוששת למתוח ביקורת על חברות ישראליות 
היוצאות להנפקה בחו"ל: "החברות הישראליות 
ממהרות להנפיק בחו"ל. אני חושבת שהן עושות 
טעות רצינית בכך שהן לא מנפיקות קודם ב-
HOME MARKET, זה דבר חסר תקדים שהן לא 

מנפיקות בשוק הביתי שלהן וזה גורם להרמת 
גבה. בכל העולם, החברות מבצעות הנפקות 
ראשוניות בבורסות המקומיות ורק לאחר מכן 

הן יוצאות להנפיק החוצה".
"תראה", היא אומרת, "רגולציה נמוכה אני 
לא יכולה להציע להן, אבל אני מאמינה שחברה 
צריכה להנפיק היכן שהכי טוב לה. שווי השוק של 
הבורסה יגדל אם נצליח לחשוף יותר את השוק 
גיוסים  הישראלי באירופה. או אז, את אותם 
שחברות ישראליות מבצעות כיום שם, הם יוכלו 

להשיג גם בארץ". 
שינויים  לבצע  כוונה  יש  זאת, האם  ובכל 
ארגוניים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בבורסות 

אחרות בעולם? 
יד על הדופק כל הזמן ובוחנים  "אנחנו עם 
את האלטרנטיבות. כיצד ניתן לקדם ולצרף עוד 
חברות לבורסה. היעד שלנו הוא לא לצרף עוד 
חברה קטנה, אלא לצרף חברות גדולות, אבל 
צריך לבחון אם השוק בכלל צריך את זה. אם נניח 
למשל שחברת נדל"ן ישראלית שבסיסה באירופה 
הוא  אותה  ההיגיון שמנחה  להנפיק,  שוקלת 
להנפיק באירופה "כי הם ממילא שם" ולפעמים 
זה פשוט עניין של אפנה. חברות רבות מעדיפות 
כיום להנפיק אג"ח וזה סוג של הכנסת הרגליים 
למים לבדוק אם הם קרים. השלב הבא של חלקן 

יהיה להנפיק". 

"קראו לי א' מהשב"כ" 
60, לצמרת שוק ההון  דרכה של לבנון, בת 
דווקא בתחום המחשוב. ב- הישראלי החלה 
1972, לאחר שסיימה את לימודי התואר השני 
במתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, 
)שם גם הכירה את בעלה ישי לבנון, כיום ראש 
אגף רישוי ובטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית(, 
קונתהל,  החלה לבנון לעבוד בחברת המחשוב 

)כיום חלק מקבוצת נס(. 
כשנתיים לאחר מכן, היא נתבקשה לסייע 
יחידת המחשוב של שירות הביטחון  בהקמת 
הכללי. כישוריה של לבנון לא חמקו מעיניו של 
אברהם אחיטוב, שהיה באותה עת סגן ראש 

השב"כ ובהמשך מונה לראש השירות, אשר גייס 
אותה לתפקיד ראש יחידת המחשוב החדשה 

של השירות.
לבנון מגדירה את תקופת עבודתה בשב"כ 
והמאתגרות  המעניינות  התקופות  כאחת 
בקריירה המקצועית שלה, למרות הקושי העצום 
לתפקד כאישה בתפקיד בכיר במערכת נוקשה 

ושוביניסטית כמו השב"כ. 
לבנון פרשה מהשב"כ ב-1985 בצירוף מקרים 

נדיר, באותו שבוע בו פרשו שלושת בכירי השרות 
רדאי, בעקבות  ופלג  חזק  ראובן  מלכא,  רפי 
300, "אך ללא שום קשר לפרשה",  קו  פרשת 
היא מדגישה. לאחרונה הוזמנה לבנון למפגש 
3 עשורים להקמת יחידת המחשוב של  לציון 
כך  ת',  עומדת כעת  היחידה  "בראש  השב"כ. 
שניתן לומר שהמפגש היה ממצה מ-א' ועד ת'", 

היא אומרת בחיוך. 
עם פרישתה מהשירות, מונתה כסמנכ"לית 
מחשוב בבורסה בתל אביב, ושדרגה משמעותית 
את מערך המחשוב של הבורסה. ב-1996 מונתה 
לאחר   ,2006 ובמאי  למנכ"ל  משנה  לתפקיד 
פרישתו של יו"ר הבורסה יאיר אורגלר ומעברו 
של שאול )סם( ברונפלד מתפקיד מנכ"ל הבורסה 

ליו"ר, מונתה למנכ"ל הבורסה. 
לפני מספר שבועות חתמה לבנון על רכישת 
קרקע ברחוב אחוזת בית בתל-אביב, סמוך לבניין 
כלבו שלום, שם יחלו בקרוב עבודות הבניה של 
ההערכה  בתל-אביב.  החדש  הבורסה  בניין 
במסדרונות אחד העם היא כי הבורסה תעבור 

למשכנה החדש בעוד כ-3 שנים. 


