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מאיר לוין

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים כלכליים

שרה קנדלר

ראש מחלקת תאגידים רשות ניירות ערך

יקי ודמני

שופרסל  -יו" ר הדירקטוריון

יאיר לפידות

ילין לפידות  -מנכ"ל משותף

דודו זבידה

קבוצת מבנה  -מנכ"ל

דרור גד

ריט  - 1יו"ר

אברהם ביגר

פז  -יו" ר דירקטוריון לשעבר

דני נוה

כלל ביטוח  -יו" ר דירקטוריון לשעבר

נתן חץ

מנכ"ל אלוני חץ

אבי ורטהיים

אלוני חץ  -יו" ר דירקטוריון

גת מגידו

פסגות  -סמנכ"ל ,מנהלת השקעות ראשית

ארז ברק

אלטשולר שחם  -קובע עמדה באסיפות כלליות

יבגני אוסטרובסקי

סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

רות כהן-מרק

סגנית בכירה לחשב הכללי משרד האוצר

אבי לוי

להב  -יו" ר דירקטוריון

אורן פרנקל

אלוני חץ  -סמנכ"ל כספים

איילת בן עזר

 - IDCמנכ" לית וסגנית נשיא

עודד שריג

IDC

רוני טלמור

משרד המשפטים

יראת דומנוביץ'

משרד המשפטים

צבי סטפק

מיטב דש  -מייסד

אורי שטרן

ביטוח ישיר  -מנהל כספים

רונית בודו

מגדל  -דירקטורית

מתי אהרון

אנטרופי  -שותף ומנכ"ל

מני נאמן

הפניקס ,משנה למנכ"ל ,יועמ" ש ראשי ומזכיר החברה

אילנית לנדסמן

הרצוג פוקס נאמן

אודי סול

הרצוג פוקס נאמן

יאיר קפלן
רני קרקובסקי

בנק לאומי  -ע' יו" ר דירקטוריון

אברמי וול

פישר בכר חן וול אוריון ושות'

הילה קונפורטי
מורן אופיר

IDC

עלי בוקשפן

IDC

עמיר ליכט

IDC

אודי גרינברג

ראש המחלקה המקצועית BDO

דני ויטאן

ראש המחלקה המקצועית KPMG -

גיא טביביאן

ראש המחלקה המקצועית Deloitte

אסף אקשטיין

האוניברסיטה העברית

קובי קסטיאל

אוניברסיטת תל אביב

לייזה חיימוביץ

גזית גלוב
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יוסי זינגר

Generation Capital

מיכל עבאדי בויאנגו
משה אטיאס

מטריקס  -סמנכ"ל כספים

אסף סגל

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ  -סמנכ"ל כספים

שרון חנס

אוניברסיטת תל אביב

יורם עדן

המכללה האקדמית הדסה

דן גלאי

סיגמא  -יו"ר

דוד האן

אוניברסיטת בר אילן

דן עמירם

אוניברסיטת תל אביב

איגור איבניצקי

רשות ניירות ערך  -משנה למנהל מחלקת ביקורת והערכה

ורד פיליכובסקי סיסיק

רשות ניירות ערך  -סגנית היועצת המשפטית מחלקת תאגידים

נדב שטינברג

בנק ישראל

שלומי וינר

אוניסון יועצים

גל עמית

ויקטורי קונסלטינג

שגיב מזרחי

BDO

עפר ינקוביץ

וקסלר ,ברגמן ושות'

שיראל גוטמן עמירה
שרית לויתן

רבוע כחול נדל"ן  -סמנכ" לית יועצת משפטית ומזכירת חברה

מיכל רז

איגוד הבנקים בישראל

קארין טוילי

רשות ניירות ערך

גיל שדה

רשות ניירות ערך

אסף וייס

רשות ניירות ערך

ניר דוד

רשות ניירות ערך

יאירה פרנקל

רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -סגנית בכירה ליועץ המשפטי

אורי ארד

רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

אור גורבט

רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

צחי זנזורי

מגדל  -מנהל מחלקת מחקר השקעות

עמר וונש

עמיתים  -מנהל תחום מחקר

הדר נאות

משרד המשפטים

קים שהם ניר

הכשרת הישוב בישראל  -סמנכ" ל רגולציה ומזכיר החברה

זיו כהן

מנורה

ארנון שגב

ארנון שגב ושות'

דליה טל

מיתר

מוטי ימין

ארדינסט בן נתן טולידנו ושות'

אלי אלעל

FAIR VALUE

אפרת טולקובסקי

IDC

רגינה אונגר

יו׳ר פקר פלדה תעשיות

נטלי ג'ייקובס

הרצוג פוקס נאמן

ברוך סאוטה

Generation Capital

דן אבנון

הרמטיק  -מנכ"ל

שמשון אדלר
גיא נתן

KPMG
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רובי גולדנברג
אהד עובד

עובד גובי ייעוץ פיננסי כלכלי

נחמה ברין

גולדפרב זליגמן עו"ד

לבנת עין-שי וילדר

עמית פולק מטלון ושות'

מיכל אלבז

משרד המשפטים

רון הדסי

אלביט הדמיה  -מנכ"ל

דקלה מושקוביץ

רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

יעל וייס

מיתר

דניאל פסרמן

גרוניצקי עו"ד

סיגל רוזן רכב

רונן-מזרחי עו"ד

אילן פלאטו

איגוד החברות הציבוריות  -מנכ"ל

ענת פילצ'ר סומך

איגוד החברות הציבוריות

כפיר קלדרון

C VALUE

איתי קדמי

בנק ישראל

גיא לקן

רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

יובל זילברשטיין

פרומתאוס  -מנכ"ל

גידי שלום בנדור

S-Cube

יוסי רייטן

שמאי מקרקעין

חמוטל דרקסלר

משרד המשפטים  -המחלקה למשפט כלכלי

אלי שמעוני

אלי שמעוני  -שרותי ניהול

בועז דהרי

ליאון אורליצקי ושות'  -שותף מחלקה מקצועית

ריטה בעל-טכסא

RBTration

ואדים פורטנוי
עמנואל אבנר

definance

רות פשצ'יק אליאס

הפניקס ,סגנית היועץ המשפטי והיועצת המשפטית בתחום ההשקעות

שמואל ווינשטיין

רשות המיסים  -מנהל מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי

איתי מקמל

עמדה מחקר כלכלי

ערן שחם

KPMG

רקפת רמיגולסקי

IDC

חיים פרנקל

PWC

רועי שפירא

IDC

יונתן שוורץ
בן ליפץ

גרוס ושות'

עופר חנוך

גרוס ושות'

רונה ברגמן נוה

גרוס ושות'

