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המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לעניינים כלכלייםמאיר לוין

סגן בכיר לממונה על שוק ההון - רשות שוק ההון בארי כספי

כלכלן ראשי- רשות ניירות ערך אילן גילדין

יועצת בכירה של הממונה - רשות שוק  ההון יעל רגב

מנהל המחלקה הכלכלית- רשות שוק ההון גיא לקן

מנהלת מחלקת ניהול סיכונים- רשות שוק ההון אביבה וייס

ראש תחום המבנה הפיננסי - חטיבת המחקר - בנק ישראל קוסטה קוסנקו

ל "מנכ- מנורה מבטחים יהודה בן אסאייג

ל ומנהל אגף השקעות"משנה למנכ- מנורה מבטחים ניר מורוז

מנהל השקעות ראשי פנסיה וגמל- מיטב דש גיא מני

ל"מנכ- מור בית השקעות אלי לוי

מנהל סיכונים- כלל ביטוח ופיננסים אבי בן נון

ל"מנכ- עמיתים אפי סנדרוב

ל"משנה למנכ- אי .בי.פועלים אישי נבו

גדעון סיטרמן

יואב בן אור

קובע עמדה באסיפות כלליות  - אלטשולר שחם ארז ברק

ועדת השקעות- מגדל עדי סקופ

מחלקת מסחר נגזרים ומדדים- ל בכיר "סמנכ- הבורסה לניירות ערך יניב פגוט

ראש חטיבת הריכוזיות- רשות התחרות עמנואל ברכפלד

משרד המשפטיםרוני טלמור

אנליסט בכיר- אנטרופי אורן וולך

BDOשגיב מזרחי 

ל"מנכ- עמדה איתי מקמל

אוניברסיטת רייכמןדורון ישראלי

FBC&COאברמי וול

אוניברסיטת תל אביב שרון חנס

האוניברסיטה העבריתיגאל נוימן

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי - מחלקת תאגידים - משרד המשפטים הדר נאות 

ל"מנכ- איגוד חברות הביטוח גיא רוטקוף

מנהל תחום בכיר שוק ההון- רשות המיסים תומר גם זו לטובה

האוניברסיטה העבריתמרים שוורץ

(סין)אוניברסיטת פקין ניצן שילון

אוניבריסיטת תל אביב רוני עפר

אוניברסיטת תל אביב נעמי שפירר בלפר

כלכלה ומחקר' מח- הכלכלן הראשי - משרד האוצר חובב אלסטר

משרד האוצר אגף התקציבים עפרי אשל

משרד האוצר אגף התקציבים יובל טלר 

יועצת משפטית- אדמה מיכל ארלוזורוב

ל משותף"מנכ- הרמטיק דן אבנון

ל"מנכ- איגוד החברות הציבוריות אילן פלאטו

ל"מנכ- איגוד בתי ההשקעות נמרוד ספיר 

ל"ר ומנכ"יו- אלביט הדמיה רון הדסי

02/01/2023- רשימת משתתפים פורום שווי הוגן 
קיומו של דמיון במבנה תיקי ההשקעה של הגופים המוסדיים בישראל והקשר לרמת  "

"על רקע דוח הריכוזיות, התחרות בשוק ההון וליציבות הפיננסית
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02/01/2023- רשימת משתתפים פורום שווי הוגן 
קיומו של דמיון במבנה תיקי ההשקעה של הגופים המוסדיים בישראל והקשר לרמת  "

"על רקע דוח הריכוזיות, התחרות בשוק ההון וליציבות הפיננסית

שותף מייסד– קרן לגאסי בן אוריון

חטיבת המחקר - בנק ישראל נועם מיכלסון

חטיבת המחקר - בנק ישראל כרמל צור

בנק ישראל רעות בר און

'ארנון שגב ושותארנון שגב 

 KPMGאברהם פרוכטמן

ראש תחום מיסים- ' גרוניצקי ושותדניאל פסרמן

שותף - H-F&COיואב מאיר

חטיבת השקעות, מנהל תחום מחקר - עמיתים אורי גלאור

משרד המשפטיםיקירה הלר

כלכלנית- רשות התחרות שירה שמואל

שווי הוגן בע״מאלי אלעל

ויקטורי קונסלטינגגל עמית 

מ"איילון בקרת פרויקטים וייעוץ בעלילי איילון
רשות שוק ההוןלירון ישראלי 

רשות שוק ההוןאדם אבו שמיס
רשות שוק ההוןאורי ארד

לייזה חיימוביץ
ואדים פורטנוי 

99לובי משה קאשי
99לובי לינור דויטש 

'צמח שניידר ושותעמירם גיל
שמשון אדלר

אלי שמעוני שרותי ניהול אלי שמעוני

APACל "סמנכ- אמדוקס ארנון שורק שרעבי

מ  "אחריות כלכלית בעקובי בללי

אפי שמש 

rtcapitalרות תמם


