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ביטוח וחיסכון, הממונה על רשות שוק ההוןמשה ברקת
ראש המשרד - ' גרוס ושותדוד חודק

ביטוח וחיסכון, סגן בכיר לממונה על שוק ההוןיבגני אוסטרובסקי
ביטוח וחיסכון, סגן בכיר לממונה על שוק ההוןעמית גל 

ביטוח וחיסכון, סגן בכיר לממונה על שוק ההוןבארי כספי
משרד המשפטיםרוני טלמור

ל ומנהל כספים "מנכ- מ "איילון אחזקות בעשרון רייך
ל"מנכ- מדרוג אבי שטרנסוש

 מעלותS&Pאיתי רפל
שותף מנהל - קרן ארבל אמיר הסל 
מנהל חטיבת כספים- הראל אריק פרץ
finessa-capitalגת מגידו

ל קרנות הפנסיה הוותיקות"מנכ- עמיתים אפי סנדרוב
ר דירקטוריון"יו- להב אבי לוי 

רשות ניירות ערךאסף נוימן
רשות ניירות ערךנועם לבנון

אוניברסיטת תל אביבאסף חמדני
אוניברסיטת בר אילןדוד האן

ל כספים"סמנכ- מיטב דש השקעות עינת רום
משנה למנהל השקעות ראשי- מיטב דש אבי ברקוביץ

מנורה- מנהל ההשקעות הראשי של כספי העמיתים ניר גביש
ל כספים"סמנכ- מטריקס משה אטיאס

IDCעלי בוקשפן
האוניברסיטה העבריתדן גלאי
אוניברסיטת תל אביבדן וייס

אוניברסיטת תל אביבשרון חנס
משרד המשפטיםחמוטל דרקסלר

משרד המשפטיםעידית מועלם
בנק ישראלאיתי קדמי

מנהל המחלקה הכלכלית- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןגיא לקן
חטיבת המחקר- בנק ישראל נדב שטינברג

הפיקוח על הבנקיםנטע ורדי
לידר שוקי הוןאלון גלזר
'ארנון שגב ושותארנון שגב

מנהלת מחלקת השקעות- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןהילה גלוזמן
ל משותף"מנכ- הרמטיק דן אבנון

נריישן קפיטל 'גיוסי זינגר
שותף מייסד- נומריקס טל מופקדי
ראש המחלקה המקצועית - KPMGדני ויטאן 

ראש המחלקה המקצועית - BDOאודי גרינברג
אילנית לנדסמן יוגב

אודי סול
ל"מנכ- הלמן אלדובי רמי דרור 
מנהל תחום מחקר- עמיתים קרנות פנסיה וותיקות עומר וונש
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יועצת משפטית ראשית, לית"סמנכ- ן "רבוע כחול נדלשרית לויתן
עדי סקופ

ישי טריגר
יואב בן אור

מיתר דליה טל
מיתר יעל וייס 

יועצת משפטית- אדמה מיכל ארלוזורוב
ל"מנכ- איגוד בתי השקעות נמרוד ספיר 

פאהן קנהשלומי ברטוב 
EYרונן קמחי

אביבה בן משה
Definanceעמנואל אבנר

'רזניק פז נבו ושותיוסי רזניק
שמאי מקרקעין- רייטן יוסי רייטן

יועץ משפטי ומזכיר החברה- נריישן קפיטל 'גברוך סאוטה
ואדים פורטנוי

ויקטורי קונסלטינגגל עמית 
שרותי ניהול- ח אלי שמעוני "משרד רואלי שמעוני
'גורניצקי ושותיוזפוב-לאה פסרמן

אביבה בן משה
לילי איילון

MVPקי אהרון'ג
מומחה לתחום הפנסיוניעמי כהן

MVPסבינה בירן
ל רגולציה ומזכיר החברה"סמנכ- מ "הכשרת הישוב בישראל בעקים שהם ניר

לייזה חיימוביץ
ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןאורי ארד 

ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןלירון ישראלי 
ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןגיל בוטלר 

ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןאדם אבו שמיס 
ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןענת פייער

ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןרוי פלח 
ל"מנכ- מ "אי מחקר אנליטי בע.אס.י'גיהודית רוזנברג

ל"מנכ- איגוד החברות הציבוריות אילן פלאטו
מישל דהן

שותפה- ' פישר בכר חן וול אוריון ושותניצן סנדור
 KPMGטל זהרני 
KPMGחגית קרן

איגוד החברות הציבוריותענת פילצר סומך
S-CUBEגידי שלום בנדור

'עובד גובי ושותאוהד עובד
יוכי יעקובי
חוה שכטר 

צביקה שכטר
ראש המחלקה לכלכלה וחשבונאות- המרכז האקדמי רופין אסף כהן

' ברגמן ושות, וקסלרעופר ינקוביץ
KPMGאבישר -טלי ביסקר


