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

לית"מנכ- בלאקרוק ישראל ענת לוין
ל"מנכ- ילין לפידות יאיר לפידות

ל"מנכ- מנורה יהודה בן אסאייג
מנהל חטיבת השקעות- מגדל גיא פישר
לית השקעות ראשית"סמנכ- פסגות גמל ופנסיה גת מגידו

מנהל חטיבת השקעות- הראל סמי בבקוב
  NEXTEPמנהלת אסטרטגיית חדשנות - אלטשולר שחם חן אלטשולר

ר הדירקטוריון"יו- מידרוג ברק סורני
לית"מנכ-   מעלות S&P רונית הראל 

ר הדירקטוריון"יו- אלוני חץ אבי ורטהיים
ר דירקטוריון"יו- להב אבי לוי

בית הזהביונל כהן
מנהל ההשקעות- קבוצת טדי שגיא ערן היימר

ל"מנכ- מעלה מומו מהדב
ל כספים"סמנכ- אלוני חץ אורן פרנקל

מנהל כספים- מטריקס משה אטיאס
ראש אשכול תאגידים ושוק ההון- משרד המשפטים רוני טלמור

IDCצבי אקשטיין
IDCיואב יאיר 

רשות ניירות ערך אמיר הלמר
רשות ניירות ערךאלי דניאל

רשות ניירות ערךרעות קסלר
רשות ניירות ערךגליה לוי
מנהלת יחידת ביקורת סיכוני אשראי - פיקוח על הבנקים ורד יפת 

ממונה על תחום ביקורת אשראי - פיקוח על הבנקים רעיה ויטנברג שפרנט 
סגן בכיר לממונה- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןעמית גל

מנהלת מחלקת ניהול סיכונים- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןאביבה וייס
מנהלת מחלקת השקעות ושוק ההון - ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןהילה גלוזמן

IIמנהל מחלקת סולבנסי - ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןרמי לוי
חשבונאית ראשית- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןדקלה מושקוביץ

ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון אור גורבט
משרד המשפטיםחמוטל דרקסלר

מחלקת תאגידים- משרד המשפטים דגנית דניאל 
משרד המשפטיםהדר נאות 

משרד המשפטיםטל מוסקוביץ
ר דירקטוריון"יו- נריישן קפיטל 'גיוסי זינגר

IDCדורון ישראלי
IDCמורן אופיר
IDCעלי בוקשפן
IDCעמיר ליכט

IDCרועי שפירא
'ארדינסט בן נתן טולידנו ושותמוטי ימין
המכללה האקדמית הדסהיורם עדן
האוניברסיטה העבריתצבי וינר

אוניברסיטת בן גוריוןלוי-חיים קידר
האוניברסיטה העבריתדן גלאי

גולדפרב זליגמן עורכי דיןנחמה ברין
' פישר בכר חן וולאוריון ושותאברמי וול

ן"ל ראש תחום נדל"סמנכ- מידרוג רן גולדשטיין
ביטוח וחיסכון לשעבר, הממונה על שוק ההוןדורית סלינגר

סגנית מנהל מחלקת מחקר- הפניקס יולי פרלמן
לשעבר מנהל השקעות ראשי הכשרה ביטוחיאיר קפלן
שותף מחלקה מקצועית - KPMGדני ויטאן

 שותף מחלקה מקצועית -  BDOאודי גרינברג 
מזכיר הבנק- בנק לאומי לבנת עין שי

יועצת משפטית- אדמה מיכל ארלוזורוב
Varianceמור קולא

דירקטורית- הפניקס הילה קונפורטי
מאיר סלייטר
דירקטור - פתאל שמשון אדלר

רשימת משתתפים פורום שווי הוגן
שאלת , הצדקה ומתודולוגיית שווי: (ESG)מגמת ההשקעות החברתיות 

הגילוי ואחריות דירקטוריונים
07/12/2020דיון מקוון 



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

רשימת משתתפים פורום שווי הוגן
שאלת , הצדקה ומתודולוגיית שווי: (ESG)מגמת ההשקעות החברתיות 

הגילוי ואחריות דירקטוריונים
07/12/2020דיון מקוון 

מחלקה מקצועית- ' ליאון אורליצקי ושותבועז דהרי
' פישר בכר חן וולאוריון ושותניצן סנדור

תמר ברנוי גוטלין
בנק ישראלנטע ורדי
מנהל תחום מחקר- עמיתים קרנות פנסיה עמר וונש

אוניסון יועציםשלומי וינר
S-CUBEגידי שלום בנדור

הכשרת הישוב קים שהם ניר
ל"מנכ- פרומתאוס יובל זילברשטיין

ל"מנכ- אלביט הדמיה רון הדסי 
ל"מנכ- הרמטיק דן אבנון

ל כספים"סמנכ- קבוצת נץ משה גדנסקי
ל כספים"סמנכ- הבורסה לניירות ערך יהודה וונדרלנדה

מזרחי עורכי דין-רוזןרכב-סיגל רוזן
נומריקסטל מופקדי 

המסלול האקדמי המכללה למנהלדן אלנתן
אוניברסיטת בן גוריון בני לוטרבך

'קנובל בלצר סוראיה ושותאמיר סוראיה
יוכי יעקבי

מ"איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בעלילי איילון
 שותף מנהלC-Value כפיר קלדרון

ויקטורי קונסלטינגגל עמית
KPMGגיא נתן

גיתית גור גרשנגורן
BDOשגיב מזרחי
שרותי ניהול- ח אלי שמעוני "רואלי שמעוני
ZIRRAמושית יפה

ZIRRAענר רבון
רשות ניירות ערךקארין טוילי

רשות ניירות ערךטליה פנחסוב
רשות ניירות ערךלי וינוקור
רשות ניירות ערךאסף וייס

רשות ניירות ערךאיגור איבניצקי
רשות ניירות ערךאייל הדרי

רשות ניירות ערךניר דוד
מנהלת השקעות בכירה- ילין לפידות אלינור מאיר 
מנחם שוורץ
אהד עובד  
יועצת משפטית- ן "רבוע כחול נדלשרית לויתן

שווי הוגןאלי אלעל
Definanceעמנואל אבנר

מנהל חטיבת השקעות- עמיתים ניר עובדיה
יוסי רייטן

ואדים פורטנוי
איגוד החברות הציבוריותאילן פלטו

IDCרקפת רמיגולסקי
MVPקי אהרון'ג

MVPסבינה בירן
KPMGערן שחם

דיין -אביטל בר
הפניקסמירי סופרשטיין
EYאולגה אלכסייב

מישל דהן
הרצוג פוקס נאמןנט לוי פחימה'ג

הפניקסאוהד גולד
הרצוג פוקס נאמןלימור תשובה

יועצת משפטית- איגוד החברות הציבוריות ענת פילצר סומך
המסלול האקדמי המכללה למנהלמאיה פינגר

KPMGרוני שליט
פרומתאוס בן אוריון

Orion-uwאלעד כהן
אוניברסיטת בר אילןרויטל יוסף


