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

ל בכיר לעניינים מקצועיים"סמנכ- רשות המיסים רולנד עם שלם
מנהל אגף בכיר מקצועית- רשות המיסים נדב נגר

סגן נשיא- ברודקום שלמה מרקל  

לית ונשיאה"מנכ- האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות קרין מאיר רובינשטיין

מנהלת תחום בכירה מחירי העברה- רשות המיסים עירית ליאו

מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי - רשות המיסים שמואל ווינשטיין

מנהל תחום בכיר עידוד השקעות הון- רשות המיסים מיכאל אסולין

 דירקטורTAX- מלאנוקס עופר פרץ

 דירקטורTAX- אינטל אנה 'ניר ג

E Toro - Head of Tax Complianceיצחק זהבי

E Toro - Director of Treasuryאילן קולוף

ראש מחלקת מיסוי גלובלי- טבע דורון הרמן

Head of Accounting and Taxes- ק פוניט 'צארז הרשקוביץ

Head of tax- אמדוקס עומרי יניב

ל כספים" סמנכGlassesUSA ארז רוזנברג

Director of Treasury - WIXשלומי כהן פלח

לית כספים ותפעול"סמנכ - WalkMeחגית ינון

WIXמנהלת פורום חברות צמיחה ומנהלת קשרי ממשל כרם נבו 

Director of Treasury - Jfrogאביב טלדן

מנהלת המיסוי    - Ironsourceבנר'שרון ז

מנהל המיסים- אדמה יורם חדד 

מנהלת כספים  - SERVICENOWאילנית בלומין

ראש אשכול תאגידים ושוק ההון- משרד המשפטים רוני טלמור

ח"מסים וביקורת רו, ראש תחום ביטוח- רשות ניירות ערך יעקב גולד

חטיבת השקעות- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןגיא לקן

אגף הכלכלנית הראשית, מינהל הכנסות המדינה- משרד האוצר רבקה לפינר

אגף הכלכלנית הראשית, מינהל הכנסות המדינה- משרד האוצר רוני גנוד

החשבת הכללית משרד האוצר לשעברו'מיכל עבאדי בויאנג

ל לשכת המסחר ישראל אמריקה"מנכעודד רוז

אמריקה-לית לשכת המסחר ישראל"סמנכאריאלה חזי אשכנזי

 ראש מערך הטכנולוגיה וראש מערך המיסוי הבינלאומי - KPMGדינה פסקא רז

מנהל מחלקת מיסים, שותף - EYשרון שולמן

שותפת מסים - PWCורד קירשנר

שותף ייעוץ כלכלי - PWCשלום סופר

שותף מסים - PWCבן בלומנפלד

מנהלת חטיבת המס - Deloitteאלונה מירון

מיסוי בינלאומי' ראש מח - Deloitteיקורל 'יצחק צ

מנהל מחלקת מיסים- ' פאהן קנה ושותיגאל רופא 

IDCעודד שריג

IDCעמיר ליכט

אוניברסיטת בר אילן דוד האן

 סיגמא דן גלאי

 AccounTechמרכז לימודי המיסים בתכנית חשבונאות  - IDCניר הלפרין

מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי- רשות המיסים דותן-אילה רזניק

ראש תחום מיסים- ' גורניצקי ושותדניאל פסרמן

שותף מיסים וראש קבוצת מיסוי - הרצוג פוקס נאמן יובל נבות

(משותף)ראש מחלקת מיסים , סגן שותף מנהל- ' גולדפרב זליגמן ושותטל עצמון

ראש מחלקת המסים- ' גולדפרב זליגמן ושותירון סבר

שותף מחלקת מיסים- מיתר רובי-אלדר בן

שותף מיסים- ' יגאל ארנון ושותערן למפרט

'הורוביץ ושות. שאופיר קפלן

'הורוביץ ושות. שזמירה ארבל

שותפה - ' פישר בכר חן וול אוריון ושותענת שביט

' פישר בכר חן וול אוריון ושותאורי למפרט

שותף מחלקת מיסים- ' שבלת ושותדורון מוטעי

רשימת משתתפים פורום שווי הוגן
עקרונות הקצאת נכסים לא מוחשיים : מיסוי לוקאלי של גופים רב לאומיים

ורווחים
08/02/2021דיון מקוון 
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רשימת משתתפים פורום שווי הוגן
עקרונות הקצאת נכסים לא מוחשיים : מיסוי לוקאלי של גופים רב לאומיים

ורווחים
08/02/2021דיון מקוון 

רשות ניירות ערךנועם לבנון

ר דירקטוריון"יו- להב אבי לוי

ר דירקטוריון"יו- אלוני חץ אבי ורטהיים

מנהל סיכונים ראשי- כלל ביטוח אבי בן נון

המכללה האקדמית הדסהיורם עדן

יקס'אנרג- ל כספים "סמנכנבו ברנר

ל"מנכ- אלביט הדמיה רון הדסי

ל כספים"סמנכ- מטריקס משה אטיאס

ל כספים"סמנכ- אלוני חץ אורן פרנקל

מנורה- ל ומנהל אגף כספים "משנה למנכשי קומפל

דוד רביע

KPMGאברהם פרוכטמן

BDOשגיב מזרחי

אנליסט- אקסלנס אלעד קראוס

ל"מנכ- פרומתאוס יובל זילברשטיין

ראש המחלקה המקצועית - KPMGדני ויטאן 

ויקטורי קונסלטינגגל עמית

מנורהזיו כהן

נומריקסטל מופקדי

אקטואר ראשי- מגדל יהונתן שוורץ

מחלקת מיסים- אדמה טוהר יצחקי 

שמאי מקרקעין- רייטן יוסף רייטן

יאיר קפלן

.VPBC Ltdואדים פורטנוי

בנק ישראלנטע ורדי

הכשרת הישובקים שהם ניר

רן-אסתרי גלעוז

IDCאפרת טולקובסקי

סגל קורסי מיסים - IDCאורלי בייזר 

אגף הכלכלנית הראשית, מינהל הכנסות המדינה- משרד האוצר מנאל חוראני

אגף הכלכלנית הראשית, מינהל הכנסות המדינה- משרד האוצר גיא יוחי הרפז

הראל ביטוח ופיננסיםאיציק ברנע

ל"מנכ- איגוד החברות הציבוריות אילן פלטו

שותף מנהל- וריאנס אסכולה רם לוי

מ"איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בעלילי איילון

אוניסון יועציםשלומי וינר

ל"מנכ- הרמטיק דן אבנון

S-CUBEגידי שלום בנדור

פאהן קנהשלומי ברטוב

שותף מיסים - KPMGניסים כהן

שותף מיסוי בינלאומי - KPMGטל מזרחי

שותף מיסוי בינלאומי - KPMGאסף לשם

שותף מיסוי בינלאומי - KPMGהראל טוב

שותף מיסוי בינלאומי - KPMGאיתי פלב

שותף מיסוי בינלאומי - KPMGאריק איתן

מנהל תחום מחירי העברה - Deloitteגיא אטיאס 

מיסוי בינלאומי - Deloitteגלעד שריר 

ב"מנהל תחום מיסוי ארה - Deloitteאלן כהן 

מיסוי בינלאומי - Deloitteגיא בלאו 

מיסוי בינלאומי - Deloitteאבירם גואטה 

מנהל תחום תמריצים - Deloitteנדב גיל 

מנהל תחום חוקי עידוד  - Deloitteחלילי חליל 

שותף מיסים - PWC אריק בן ישי

שותף מחירי העברה - BDOעמית שליט

מנהל תחום מיסוי בינלאומי- פאהן קנה שי מויאל

mailto:manalh@mof.gov.il
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רשימת משתתפים פורום שווי הוגן
עקרונות הקצאת נכסים לא מוחשיים : מיסוי לוקאלי של גופים רב לאומיים

ורווחים
08/02/2021דיון מקוון 

מנהל תחום מחירי העברה- פאהן קנה מין גנדס 'בנג

מחלקת מחירי העברה בחטיבה המקצועית - רשות המיסים ל'מיטל אנג

מחלקת מחירי העברה בחטיבה המקצועית - רשות המיסים שמואל זוטקין

מחלקת מחירי העברה בחטיבה המקצועית - רשות המיסים שלומי מויאל

מחלקת מחירי העברה בחטיבה המקצועית - רשות המיסים דרור ביטרמן

' גורניצקי ושותשלומי זידר

' גורניצקי ושותשירין גבאי 

' גורניצקי ושותאסף פרוסק

שותף מחלקת מיסים- מיתר מיכאל בריקר

שותף מחלקת מיסים- מיתר מאור חקק

שותפה מחלקת מיסים- מיתר קרן שטרית

שותף מחלקת מיסים- מיתר עמרי דוידוב

כלכלן- הערכות שווי ' מח- רשות המיסים פבלו סלבין

איגוד החברות הציבוריותענת פילצר סומך

 שותף הייטקEYאייל בן יעקב

 שותף מיסיםEYגלעד שובל

 שותף מיסיםEYאייל גונן

מנהל תחום מחקר- עמיתים עומר וונש

שרותי ניהול- ח אלי שמעוני "רואלי שמעוני

שותף מנהל- עובד גובי ייעוץ פיננסי כלכלי אהד עובד 

יוכי יעקובי

KPMGערן שחם

רובי גולדנברג

שווי הוגןאלי אל על

דירקטור - פתאל שמשון אדלר

EYאייל גרון

Definanceעמנואל אבנר

KPMGגיא נתן


