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

ביטוח וחיסכון, הממונה על רשות שוק ההוןמשה ברקת1

בנק לאומי- ראש החטיבה העסקית שמוליק ארבל2

ל משותף ילין לפידות"מנכיאיר לפידות3

משרד המשפטים- ראש אשכול תאגידים ושוק ההון רוני טלמור4

מייסד ובעלים משותף- מיטב דש צבי סטפק5

ל כספים פתאל"סמנכשחר עקה6

ר ומייסד "יו- קבוצת מור חנן מור7

ל כספים"סמנכ- אלדן רון הראל8

כספים ופיתוח עסקי, ל"משנה למנכ- צמח המרמןעדי פארי הרפז9

ל מידרוג"מנכאבי שטרנשוס10

לית מעלות "מנכרונית הראל11

ביטוח וחסכון, סגן בכיר לממונה על רשות שוק ההוןיבגני אוסטרובסקי12

ביטוח וחסכון , סגן בכיר לממונה על רשות שוק ההוןבארי כספי13

רשות ניירות ערךגיל שדה14

מנהל עסקים טדי שגיאערן היימר15

ל מישורים "מנכדניאל לבנטל16

להב- ר דירקטוריון "יואבי לוי17

ל "ר דירקטוריון ומנכ"יו- אלביט הדמיה רון הדסי18

ל"משנה למנכ- הפניקס מני נאמן19

מנהל חטיבת השקעות, ל"משנה למנכ- הראל סמי בבקוב20

ל ומנהלת סיכונים ראשית"משנה למנכ- כלל ביטוח ופיננסים הילה קונפורטי21

מנהל השקעות ראשי, ל"משנה למנכ- הפניקס חגי שרייבר22

לית השקעות"סמנכ- פסגות גת מגידו23

 לשעברADOל "מנכדודי דניאל24

מזכירת הבנק- בנק לאומי לבנת עין שי25

ל כספים"סמנכ- יקס 'אנרגנבו ברנר26

ל כספים "סמנכ- מטריקס משה אטיאס27

לית כספים"סמנכ- מיטב דש השקעות עינת רום28

ל כספים"סמנכ- הבורסה לניירות ערך יהודה ונדרולדה29

ל כספים"סמנכ- מנורה שי קומפל30

ראש מחלקת מחקר- מגדל צחי זנזורי31

ל"סמנכ- לידר שוקי הון אלון גלזר32

שותף מייסד, רדהאןאייל ידווב33

ראש רשות שוק ההון לשעברדורית סלינגר34

IDCעמיר ליכט35

IDCעודד שריג36

המכללה האקדמית הדסהיורם עדן 37

דיקאן הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת תל אביב שרון חנס38

אוניברסיטת בן גוריוןלוי-חיים קידר39

אוניברסיטת תל אביבעפר (רוני)אהרון 40

אוניברסיטת תל אביבאסף חמדני41

הרמטיק- ל משותף "מנכדן אבנון42

רזניק פז נבויוסי רזניק43

'שטראוס לזר ושותאורי לזר44

טולידאנו, ארדניסט בן נתןמוטי ימין45

ואריאנסרם לוי46

ואדים פורטנוי47

definanceעמנואל אבנר48

בנק ישראל נדב שטינברג49

בנק ישראלאיתי קדמי50

שותף מנהל - פאהן קנה יזהר קנה51

ראש במשותף מחלקה מקצועית - PWCרסי'יעל ג52

ראש המחלקה המקצועית - Deloitteגיא טביביאן53

ראש המחלקה המקצועית - KPMGדני ויטאן54

ראש המחלקה המקצועית - BDOאודי גרינברג55

ראש מחלקת חברות ושוק ההון- גולדפרב זליגמן נחמה ברין56

ו'מיכל עבאדי בויאנג57

ביטוח וחסכון, רשות שוק ההוןדקלה מושקוביץ58

יועצת משפטית, ל"סמנכ- גזית גלוב לייזה חיימוביץ59

מידרוגסיגל יששכר60

(*) רשימת משתתפים פורום שווי הוגן
השפעת המשבר על יכולת הפירעון של אגרות חוב על רקע מתווה הדגל של רשות שוק ההון
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ן"ראש תחום נדל, ל"סמנכ- מידרוג רן גולדשטיין61

עורכי דין- כנעני , מזרחי, וילנסקי, פירטליאור דגן62

יעל אנדורן63

מ"איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בעלילי איילון64

ביטוח וחסכון, רשות שוק ההוןגיא לקן65

משרד המשפטיםחמוטל דרקסלר66

מחלקת תאגידים- משרד המשפטים דגנית דניאל67

משרד המשפטים- ראש האשכול הכלכלי לירון נעים68

משרד המשפטיםמיכל אלבז69

רשות ניירות ערךאורי גלאור70

רשות ניירות ערךקארין טוילי71

רשות ניירות ערךניר דוד72

רשות ניירות ערךאסף וייס73

רשות ניירות ערךיוקי מושונוב74

חטיבת ההשקעות, מנהל ציות ורגולציה- הראל אסי זלמנוביץ75

עופר ברנדט76

ד"מיתר עויעל וויס77

הכשרת הישובקים שהם ניר78

ל"מנכ, איגוד החברות הציבוריותאילן פלטו79

אוניברסיטת תל אביבדן וייס80

LBS Investment Solutionsלינדה בן שושן81

ויקטורי קונסלטינגגל עמית82

ויקטורי קונסלטינגרפי ליפא83

לשעבר, כלכלנית ראשית רשות ניירות ערךגיתית גור גרשנגורן84

EYאיציק מורוביץ85

הפניקסק אליאס'רות פשצ86

KPMGערן שחם87

גולדבלט גינדס יריבאודי גינדס88

אוניסון יועציםשלומי וינר89

S-CUBEגידי שלום בנדר90

IDCרוני לזר91

Deloitteדב קצוביץ92

עובד גובי ייעוץ פיננסי כלכליאהד עובד93

ל "מנכ- פרומתאוס יובל זילברשטיין94

נומריקסטל מופקדי95

יוכי יעקובי96

רגינה אונגר97

MVPקי אהרון'ג98

KPMGגיא נתן99

Fairvalueאלי אלעל100

הרצוג פוקס נאמןייקובס'נטלי ג101

פאהן קנהרומן פלק102

IDCאפרת טולקובסקי103

רדהאןרון לוי104

KPMGאליהו ישראל105

הפניקסמירי סופרשטיין106

אקסלנס-אנליסט אלעד קראוס107

אנליסט- הפניקס ניר סייג108

שמשון אדלר109

הפניקסיולי פרלמן110

ואריאנסמור קולא111

מעלותגלית אופק112

IDCרקפת רמיגולסקי113

'ליאון אורליצקי ושותבועז דהרי114

'אגמון ושותאיתי הס115

EYרוני זוכוביצקי116

IDCמורן אופיר117

מישל דהן118

KPMGלידור רוזנצוויג119

Deloitteאורן הר נבו120

איגוד החברות הציבוריותענת פילצר סומך121

EYאולגה אלכסייב122


