רשימת משתתפים פורום שווי הוגן 1/11/2021 -
הרפורמה המוצעת לאג"ח מיועדות :רציונל והשלכות תקציביות
ואקטואריות
(*) הרשימה אינה כוללת סטודנטים ובוגרים של תכנית חשבונאת בבינתחומי
יהלי רוטנברג
יבגני אוסטרובסקי
גיא קריגר
יהודה בן אסאייג
אלי שוורץ
אפי סנדוב
רוני טלמור
עדי ברנדר
שרון רייך
משה ארנסט
אבי בן נון
שי קומפל
ענת לוין
עודד שריג
גיל כהן
שלומי כהן
אביה ספיבק
יורם עדן
צבי וינר
אלן פפרמן
משה עומר
רות כהן-מרק
עופר ברנדט
אורי גרינפלד
אבי לוי
דקלה מושקוביץ
אשר בלס
אורן משה
אורן פרנקל
ערן היימר
יואב ערמוני
חגי אבישר
אלון כץ
שירי צוק
נמרוד ספיר
הילה גלוזמן
ליעם אביטל
חוה שגיב קרוצ'יק
אלון גבריאל
יהודה אינדיג
דני גיגי
גדעון ירדני
מורן אופיר
גיא טביביאן
דני ויטאן
נדב שטינברג
רם לוי
עומר סיגלר
איתמר שולשטיין
איתי וייס
מיכל גור-כגן
שרית לויתן
יעל לרנר פירסט
רות אליאס
שגיב מזרחי
דניאל פסרמן
קים שהם ניר
טל מופקדי

החשב הכללי במשרד האוצר
סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
מנורה מבטחים פנסיה וגמל  -מנכ"ל
מנורה מבטחים ביטוח  -מנכ"ל
הפניקס  -סמנכ"ל כספים
עמיתים  -מנכ"ל קרנות הפנסיה הוותיקות
משרד המשפטים  -ראש אשכול תאגידים ושוק ההון
בנק ישראל  -ראש ענף מקרו ומדיניות
איילון חברה לביטוח  -משנה למנכ"ל
כלל ביטוח ופיננסים  -משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת חסכון ארוך טווח
כלל ביטוח ופיננסים  -משנה למנכ"ל ,מנהל סיכונים
מנורה  -משנה למנכ"ל ומנהל אגף כספים
בלאקרוק ישראל -מנכ"לית (השתתפות/תגובה)
IDC
משרד האוצר  -סגן בכיר לחשב הכללי  -מנהל חטיבת המימון והאשראי
משרד האוצר
אוניברסיטת בן גוריון
המכללה האקדמית הדסה
האוניברסיטה העברית
אלן פפרמן שירותים אקטואריים
בנק ירושלים  -משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה
משרד האוצר  -סגנית בכירה לחשב הכללי וחשבת בכירה (מטה חשכ"ל)
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -אקטואר ראשי וסגן בכיר לחדשנות בביטוח
פסגות  -סמנכ"ל ,כלכלן ואסטרטג ראשי
להב  -יו"ר דירקטוריון
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -חשבונאית ראשית
אי.אר.סי.ג'י  -מנכ"ל
עמיתים  -סמנכ"ל רגולציה
אלוני חץ  -סמנכ"ל כספים
גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ  -מנכ"ל
מגדל מקפת  -סמנכ"ל כספים
כלל ביטוח ופיננסים  -סמנכ"ל ,מנהל תחום כלכלה וחשבות השקעות
הפניקס  -סמנכ"ל ,מנהלת המטה המקצועי חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים
איגוד בתי השקעות  -מנכ"ל
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -מנהלת מחלקת השקעות ושוק ההון
הפניקס  -חשב השקעות
עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות  -מנהלת תחום אג"ח
עמיתים  -מנהל תחום אקטואריה
הפניקס  -מנהל תחום גמל ופנסיה  -עמיתים
בנק הפועלים  -מנהל מדור הפנסיה
בנק הפועלים  -מנהל מדור הפנסיה
IDC
 - Deloitteראש מחלקה מקצועית
 - KPMGראש המחלקה המקצועית
בנק ישראל  -חטיבת המחקר
וריאנס אסכולה  -שותף מנהל
כלל ביטוח ופיננסים  -מנהל מטה מקצועי פנסיה וגמל
הבנק הבינלאומי  -מנהל יחידת האנליזה
מגדל מקפת  -אקטואר ממונה
מגדל
רבוע כחול נדל"ן  -יועצת משפטית ומזכירת החברה
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ  -סמנכ"לית
הפניקס  -סגנית יועמש
BDO
גורניצקי ושות'  -ראש תחום מיסים
הכשרת הישוב
נומריקס

רשימת משתתפים פורום שווי הוגן 1/11/2021 -
הרפורמה המוצעת לאג"ח מיועדות :רציונל והשלכות תקציביות
ואקטואריות
(*) הרשימה אינה כוללת סטודנטים ובוגרים של תכנית חשבונאת בבינתחומי
מגדל  -דירקטורית
רונית בודו
קרן לגאסי  -מייסד
בן אוריון
IDC
רקפת רמיגולסקי
ודים פורטנוי
FAIR VALUE
אלי אלעל
קבוצת קרסו
יוסי שחק
אוניסון יועצים
שלומי וינר
הרמטיק  -מנכ"ל
דן אבנון
לשעבר מנהל השקעות ראשי הכשרה ביטוח
יאיר קפלן
IDC
אפרת טולוקובסקי
שמשון אדלר
אסתרי גלעוז-רן
חוה שכטר
BDO
ארנון שחר
עובד גובי ושות'
אוהד עובד
ארנון שגב ושות'
ארנון שגב
MVP
ג'קי אהרון
מומחה לתחום הפנסיוני
עמי כהן
MVP
סבינה בירן
בנק ישראל
נטע ורדי
בנק ישראל
חמוטל דרקסלר
Cvalue
כפיר קלדרון
הילה קונפורטי
משרד רו"ח אלי שמעוני-שרותי ניהול
אלי שמעוני
כלל ביטוח ופיננסים
אביטל מגידיש
ויקטורי קונסלטינג
גל עמית
יוכי יעקובי
KPMG
אברהם פרוכטמן
עמיתים  -חטיבת ההשקעות
שרי שרעבי

