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הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
משה ברקת
יו"ר רשות ניירות ערך
ענת גואטה
כלל ביטוח  -מנכ"ל
יורם נוה
מימון ישיר  -מנכ"ל
ערן וולף
האוניברסיטה העברית
אבי בן בסט
כלל ביטוח  -משנה למנכ"ל
ערן צ'רנינסקי
משה (מוקי) אברמוביץ' יו"ר איילון חברה לביטוח
יו"ר מיטב דש
צבי סטפק
המפקת על הבנקים לשעבר
חדווה בר
בית הזהב
יונל כהן
מנהלת מחלקת תאגידים ,רשות ניירות ערך
שרה קנדלר
משרד המשפטים
רוני טלמור
משרד המשפטים  -המחלקה למשפט כלכלי
חמוטל דרקסלר
ביטוח ישיר  -מנהל כספים
אורי שטרן
הראל  -סמנכ"ל כספים
אריק פרץ
מגדל  -מנהל החטיבה הפיננסית
יוסי בן ברוך
איילון  -סמנכ"ל כספים
שרון רייך
מנורה
זיו כהן
סמנכ"ל כספים בורסה לניירות ערך
יהודה ונדרולדה
סמנכ"ל כספים רשות שדות התעופה
צחי חבושה
שניצר גוטליב סאמט ושות'
חיים סמט
המפקח על הבנקים לשעבר
דודו זקן
אהרון פוגל
פסגות  -מנהלת השקעות ראשית
גת מגידו
ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות'
מוטי ימין
הקריה האקדמית אונו וראש רשות ניירות ערך לשעבר
שמוליק האוזר
רשות ניירות ערך
יעקב יודקביץ
רשות ניירות ערך
יקי גולד
רשות ניירות ערך
ניר דוד
רשות ניירות ערך
אייל הדרי
רשות ניירות ערך
קארין טוילי
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -אקטואר ראשי
עופר ברנדט
סגן בכיר לממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
יבגני אוסטרובסקי
דקלה מושקוביץ
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -חשבונאית ראשית
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -מנהל מח' סולבנסי
רמי לוי
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -מנהלת מח' ניהול סיכונים
אביבה וייס
רשות המיסים
רויטל רז
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לשעבר
דורית סלינגר
Deloitte
גיא טביביאן
אוניברסיטת תל אביב
דן עמירם
IDC
עודד שריג
IDC
עמיר ליכט
מכללה אקדמית הדסה
יורם עדן
המסלול האקדמי המכללה למנהל
דן אלנתן
סיגמא בית השקעות
דן גלאי
פישר בכר חן וול אוריון ושות'
אברמי וול
בנק ישראל
נדב שטינברג
בנק ישראל
איתי קדמי
מיתר עורכי דין
דליה טל
המפקח על הבנקים לשעבר
זאב אבלס
IDC
עלי בוקשפן
אוניברסיטת תל אביב
אסף חמדני
אוניברסיטת תל אביב
שרון חנס
הראל  -מנהל תחום מניות נוסטרו
איציק ברדוגו
להב
אבי לוי
אלוני חץ  -סמנכ"ל כספים
אורן פרנקל
לשעבר מנהל השקעות ראשי הכשרה ביטוח
יאיר קפלן
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שמעון עיר שי
נטלי משען זכאי
ישראל מוסנזון
אילנה בר
ודים פורטנוי
שלומי וינר
שי קומפל
רון הדסי
משה שחף
יאיר קופל
ניר מרדכי
צור פניגשטיין
מאיר סלייטר
מורן אופיר
טל מופקדי
עבד חסדיה
ישראל אליהו
לילי איילון
דן וייס
צבי וינר
שמשון אדלר
אלון גלזר
עדי סקופ
מירי סופרשטיין
הילה קונפורטי
איציק ברנע
ערן היימר
קים שהם ניר
אלי שמעוני
ליבנת עין-שי וילדר
נחמה ברין
דגנית דניאל
יובל זילברשטיין
דן אבנון
יולי פרלמן
דני ויטאן
נטע ורדי
אילן פלטו
גיתית גור גרשנגורן
רונית זלמן מלאך
גל עמית
אפרת טולקובסקי
מישל דהן
נטלי ג'ייקובס
אסתרי גלעז רן
עופר ינקוביץ
ארנון שגב
משה גדנסקי
יוכי יעקובי
דודי דניאל
אלעד כהן
רוחה לוין
לינדה בן שושן
הדר ברין-וייס
דקלה לביא פישר
בן אוריון
אלי אל על

מנורה מבטחים  -יועץ משפטי
הראל  -יועצת משפטית ומנהלת חטיבת שירות
איילון  -יועץ משפטי
מגדל  -משנה למנכ"ל ,היועצת המשפטית
אוניסון יועצים
מנורה  -מנהל כספים
אלביט הדמיה
EY
EY
EY
PWC
IDC
נומריקס
KPMG
איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בע"מ
אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה העברית
לידר שוקי הון
מגדל
הפניקס
הילה קונפורטי ניהול סיכונים
הראל
קבוצת טדי שגיא
הכשרת הישוב
רו"ח אלי שמעוני  -שרותי ניהול
בנק לאומי  -סגנית ראש חטיבת הייעוץ המשפטי
גולדפרב זליגמן עורכי דין
משרד המשפטים  -כנ"ר
פרומתאוס
הרמטיק
הפניקס
KPMG
בנק ישראל
איגוד החברות הציבוריות
מקורות  -סמנכ"לית כספים
ויקטורי קונסלטינג
IDC
הרצוג פוקס נאמן
וקסלר ברגמן ושות'
ארנון שגב ושות'
קבוצת נץ  -סמנכ"ל כספים

אוריון

כלל ביטוח  -יועצת משפטית
פישר בכר חן וול אוריון ושות'
פרומתאוס
שווי הוגן

