
הרשימה אינה כוללת סטודנטים ובוגרים של תכנית חשבונאת בבינתחומי (*)

ראש אגף חדשנות וטכנולוגיה- סגן המפקח על הבנקים דני חחיאשוילי
סגן בכיר לממונה- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןעמית גל

ראש אגף בכיר הכוונה ואסדרה - מערך הסייבר הלאומי מיטל אריק 
ראש מנהלת הסייבר במשרד ראש הממשלה לשעברחמי פקר

ראש חטיבת לאומי טכנולוגיות- בנק לאומי חיים שקולניק
מנהל סיכונים- כלל ביטוח ופיננסים אבי בן נון

ראש החטיבה לניהול סיכונים ומנהל סיכונים ראשי- הבנק הבינלאומי אלי כהן
חטיבה לניהול סיכונים- הבנק הבינלאומי ליאת יוזיפוביץ

ממונה על חטיבת ניהול הסיכונים- בנק הפועלים אמיר בכר
מנהלת סיכונים- הראל ביטוח ופיננסים אדוה ענבר

מנהלת סיכונים- מנורה  רותי יהודיוף כהן
ל אכיפה וניהול סיכונים"סמנכ- מיטב דש השקעות חגי אורן

סגן מנהל החטיבה לניהול סיכונים- בנק דיסקונט אמיר רוזין
מנהל מחלקת ניהול סיכונים - ישראכרט יובל אוביץ 

מנהל מדור ניהול סיכונים תפעוליים- ישראכרט איתי פטל
מנהל מחלקת אבטחת מידע והגנת הסייבר  - MAXיולי גרמן 

הבנק הדיגיטלי הראשוןשלומי אביבי
ראש היחידה לביקורת והערכה - רשות ניירות ערך איגור איבניצקי 
ראש תחום ביקורת טכנולוגיית מידע - רשות ניירות ערך מרט סליוזברג 

מנהל המערך הפיננסי- רשות ניירות ערך יעקב יודקביץ
מחלקת תאגידים- רשות ניירות ערך דוד אדר

מנהל מחלקת ביקורת והערכה - רשות ניירות ערך אמיר הלמר 
סגן בכיר לכלכלנית הראשית - משרד האוצר שמואל אברמזון

 לית ביטוח מסחרי"סמנכ - AIGמיכל שלמה 
ל ומייסד"מנכ- קונפידס רם לוי

ל"מנכ- גייט קיפר יניב אבולוב
ל סיכוני סייבר"סמנכ- קאבר שלום בובליל

מנהלת יחידת הסייבר הפיקוחית - פיקוח על הבנקים איה גל עד 
מנהל אבטחת מידע והגנת סייבר- אופאל טכנולוגיות עתידיות עידו שגיא

ביטוח וחיסכון לשעבר, הממונה על שוק ההוןדורית סלינגר
הילה קונפורטי

הרצוג פוקס נאמןנמרוד קוזלובסקי 
אקטואר ראשי וסגן בכיר לחדשנות בביטוח - ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןעופר ברנדט
מנהלת מחלקת ניהול סיכונים- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןאביבה וייס

IIמנהל מחלקת סולבנסי - ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןרמי לוי
חשבונאית ראשית- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןדקלה מושקוביץ

מנהל הגנת הסייבר ואבטחת מידע, הבנק הבינלאומישוקי פלג
חטיבת ניהול סיכונים, אחראי תחום סייבר, הבנק הבינלאומיאלעד קירסון

IDCעודד שריג
סגן דקאן פקולטה לניהול - אוניברסיטת תל אביב דן עמירם

לית"מנכ-   מעלות S&P רונית הראל 
ר דירקטוריון"יו- להב אבי לוי

ל"מנכ- מידרוג אבי שטרנסוש
ר דירקטוריון"יו- אלוני חץ אבי ורטהיים

ל כספים"סמנכ- הראל ביטוח ופיננסים אריק פרץ
לית כספים"סמנכ- מיטב דש השקעות עינת רום

ל כספים"סמנכ- מטריקס משה אטיאס
ל כספים"סמנכ- אלוני חץ אורן פרנקל

ל כספים"סמנכ- איילון שרון רייך
לית כספים"סמנכ- מקורות רונית זלמן מלאך

חבר דירקטוריון- בנק לאומי  בן צבי (מולי)שמואל 
ר דירקטוריון"יו' ע- בנק לאומי רני קרקובסקי

אוניברסיטת בר אילן דוד האן
ערן היימר

אנטרופימתי אהרון
אנטרופירואי סטאל

דירקטורית- איילון טכסא-ריטא בעל

רשימת משתתפים פורום שווי הוגן
ניהול סיכוני סייבר בסקטור הפיננסי והשירותי על רקע פרשת שירביט 
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LT RISKMGMTלית "מנכליאה צור
שותף מנהל- פאהן קנה יזהר קנה
בנק ישראלנטע ורדי

חטיבת המחקר- בנק ישראל נדב שטינברג
חטיבת המחקר- בנק ישראל איתי קדמי 

רשות ניירות ערךקארין טוילי
רשות ניירות ערךאסף וייס

רשות ניירות ערךטליה פנחסוב
נומריקסטל מופקדי

 מעריך שווי - BDOשגיב מזרחי 
ר הדירקטוריון"יו- בנק ירושלים זאב נהרי
האוניברסיטה העבריתצבי וינר
האוניברסיטה העבריתדן גלאי

אוניברסיטת בן גוריון קידר-חיים לוי
אוניברסיטת תל אביבצפריר לבנה
יעל אנדורן
גולדפרב זליגמן עורכי דיןנחמה ברין
' פישר בכר חן וול אוריון ושותאברמי וול
סגנית מנהל מחלקת מחקר- הפניקס יולי פלרמן

מנהל תחום מחקר- עמיתים קרנות פנסיה עמר וונש
מ"אורן וולך ייעוץ כלכלי בעאורן וולך

לית רגולציה "סמנכ- קונפידס דב האוסן כוריאל
ראש המחלקה מקצועית - Deloitteגיא טביביאן

ראש המחלקה המקצועית - KPMGדני ויטאן 
EYמשה שחף

EYטל חי ציון 
EYיאיר קופל 

KPMGאליהו ישראל
KPMGערן שחם

פאהן קנה עדי שפיר 
פאהן קנהשלומי ברטוב
ל מסחר נגזרים ומדדים "סמנכ- הבורסה לניירות ערך רובי גולדנברג

שותף מנהל- עובד גובי ייעוץ פיננסי כלכלי אהד עובד 
אנליסט בכיר- פסגות שחר כרמי
מנהלת תחום מוסדות פיננסיים- מעלות  S&Pלנה שוורץ

מחלקת תאגידים- משרד המשפטים דגנית דניאל 
IDCדורון ישראלי

IDCמורן אופיר 
IDCעלי בוקשפן
IDCעמיר ליכט 
מנהל כספים - IDCגולן זריהן

יו׳ר פקר פלדה תעשיותרגינה אונגר
עובד גובי יעוץ פיננסי כלכליאהד עובד
שווי הוגןאלי אלעל

בית הזהביונל כהן
ל"מנכ- אלביט הדמיה רון הדסי

לשעבר מנהל השקעות ראשי הכשרה ביטוחיאיר קפלן
מ"איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בעלילי איילון
'ארנון שגב ושותארנון שגב

יועצת משפטית- ן "רבוע כחול נדלשרית לויתן
ל"מנכ- הרמטיק דן אבנון

' ברגמן ושות, וקסלרעופר ינקוביץ
'גרוס אורעד שלימוף ושותסיגל שלימוף 
Definanceעמנואל אבנר

אוניסון יועציםשלומי וינר
זיו כהן

IDCרקפת רמיגולסקי
EYאולגה אלכסייב
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דירקטור - פתאל שמשון אדלר
אסתרי גלעז רן

נוי גוטלין-תמר בר
  שמאי מקרקעיןיוסי רייטן

מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי- רשות המיסים שמואל ווינשטיין
' פישר בכר חן וול אוריון ושותעמית דת

גיתית גור גרשנגורן

MVPסבינה בירן
KPMGגיא נתן

מחלקה מקצועית- ' ליאון אורליצקי ושותבועז דהרי
אקטואראור-אבי בר

איגוד החברות הציבוריותאילן פלטו
יועצת משפטית- איגוד החברות הציבוריות ענת פילצר סומך
S-CUBEגידי שלום בנדור

שרותי ניהול- ח אלי שמעוני "רואלי שמעוני
הכשרת הישוב קים שהם ניר

מישל דהן
מיכה ארד
אנליסט- אוריון אלעד כהן


