רשימת משתתפים פורום שווי הוגן 09/05/2022 -
הכניסה לתוקף של מודל הפסדי האשראי החזויים ( )CECLבבנקים :יישום
והשלכות על רווחיות הבנקים והתשואה להון
(*) הרשימה אינה כוללת סטודנטים ובוגרים של תכנית חשבונאת  AccounTechבאוניברסיטת רייכמן

אור סופר
עידו גליל
נטע ורדי
עומר זיו
יוסי ברסי
אמיר בכר
ליאת שוב
נחמן ניצן
בעז ליבוביץ'
יבגני אוסטרובסקי
טל הפלינג
רונית הראל
הדר זמיר
שרון גור
שאול מזרחי
ארז סופר
שירה רדובן
חיה וידל
ענת לוין
אלון גלזר
גיא כליף
עדי סקופ
מאיר סלייטר
ליאור שילה
אביטל קורן
אפי סנדרוב
גיא טביביאן
דני ויטאן
אודי גרינברג
רמי חלף
אבי קיסר
הילה קרן
אבי בן נון
גל סטאל
דוד האן
ניר הלפרין
אלי אמיר
רמי דרור
שי קומפל
נעמה חשמונאי
אמיר רוזין
לימור חן
ישי בראל
ענת אמרגי
רן וייסברג
אתי סמוחה
חלי אפרתי
איתמר שולשטיין
יעקב שלום

מנהל אגף הביקורת וסגן המפקח על הבנקים
בנק ישראל  -מנהל היחידה לדיווח כספי
בנק ישראל
בנק לאומי  -ראש החטיבה הפיננסית
בנק דיסקונט  -חשבונאי ראשי וראש חטיבת חשבות
בנק הפועלים  -משנה למנכ"ל ,ממונה על החטיבה לניהול סיכונים
בנק לאומי  -סמנכ"ל בכיר ,ראש חטיבת ניהול סיכונים
הבנק הבינלאומי  -ראש חטיבת החשבונאי הראשי
בנק ירושלים  -מנהל סיכונים ראשי
סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
יועצת בכירה לממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
מעלות  -מנכ"ל
בנק לאומי  -מנהלת החשבות
 - MAXסמנכ"לית כספים
 - CALחשבונאי ראשי
 - BDOשותף מנהל
הבנק הדיגיטלי  -מנהלת סיכונים פיננסיים
הבנק הדיגיטלי  -מנהלת מודל אשראי
בלאקרוק ישראל  -מנכ"לית
לידר שוקי הון
בנק הפועלים  -חשב
מגדל
 - IBIאנליסט בנקים
מעלות  -אנליסט ראשי
עמיתים  -מנכ"ל קרנות הפנסיה הוותיקות
 - Deloitteמנהל מחלקה מקצועית
 - KPMGמנהל מחלקה מקצועית
 - BDOמנהל מחלקה מקצועית
Deloitte
Deloitte
KPMG
כלל ביטוח ופיננסים  -משנה למנכ"ל ,מנהל סיכונים
אנטרופי  -יו"ר הקבוצה ובעלים משותף
אוניברסיטת בר אילן
מרכז תחום המסים ,תכנית חשבונאות  ,AccounTechאוניברסיטת רייכמן
אוניברסיטת תל אביב
הלמן אלדובי  -מנכ"ל
מנורה מבטחים  -משנה למנכ"ל
ביטוח ישיר  -סמנכ"ל ,מנהלת אגף אקטואריה
בנק דיסקונט CRO -
בנק דיסקונט
בנק דיסקונט
בנק דיסקונט  -מנהלת פרויקט CECL
 - MAXמנהל פרויקט CECL
בנק לאומי
בנק לאומי
הבנק הבינלאומי  -מנהל יחידת ניתוח פיננסי
הבנק הבינלאומי  -חטיבה עסקית
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יהודה רענן
מורן דדון
סיגל יששכר
רעות קסלר
אודי סול
יחזקאל כהן
ערן היימר
רון הדסי
ואדים פורטנוי
יניב יוחנן
אסי קורן
משה שחף
גיל כץ
ניצן סנדור
ישראל אליהו
יעל בן שלום
אנאבל סער
שלומי ברטוב
שגיב מזרחי
ניר הרוש
לילי איילון
ליבנת עין שי וילדר
נטלי ג'ייקובס
רם לוי
מאיה לגרבאום
משה גדנסקי
שירלי סליגמן
אורלי בייזר
דורון רחמים
דניאל עדיאל
ג'קי אהרון
סבינה בירן
כפיר קלדרון
חיים חבין
יניב אבדי
אלי אל על
אלי גולדשטיין
שלומי ברטוב
דגנית דניאל
אלי שמעוני
שמואל שורץ
שלומי וינר
אלי לזרב
אוהד וויספלנר
חוה שכטר
צביקה שכטר
אמיר סוראיה
יבגניה קרמר
שמשון אדלר

בנק הפועלים  -ניהול סיכוני אשראי
בנק ירושלים
מדרוג
רשות ניירות ערך  -ראש צוות פיננסים
משרד האוצר  -מנהל בכיר תאגידים סטטוטוריים (בפועל)
אלביט הדמיה  -מנכ"ל
 - EYשותף
 - EYשותף
 - EYשותף
 - EYשותף
פישר ושות'  -שותפה
 - KPMGשותף
 - KPMGשותפה
פרומתאוס  -יעוץ כלכלי
פאהן קנה  -שותף
 - BDOשותף
גיזה זינגר אבן
הרצוג פוקס נאמן
הרצוג פוקס נאמן
Variance Ascola
כלל ביטוח ופיננסים
קבוצת נץ  -סמנכ"ל כספים
רשות המיסים  -רכזת חוליה
רשות המיסים  -מפקחת
רשות המיסים  -מפקח
רשות המיסים  -מפקח
MVP
MVP
Cvalue
חיים חבין יועצים
Betafinance
Fair Value
לשכת רואי חשבון  -יו"ר המועצה המקצועית
פאהן קנה
הכונס הרשמי  -ממונה כלכלית ,מחלקת תאגידים
משרד רו"ח אלי שמעוני  -שרותי ניהול
אוניסון יועצים
PWC
 - BDOמחלקה כלכלית

קנובל בלצר סוראיה ושות'
 - KPMGשותפה

