רשימת משתתפים פורום שווי הוגן
מגמת ההשקעות החברתיות ( :)ESGהצדקה ומתודולוגיית שווי ,שאלת
הגילוי ואחריות דירקטוריונים
דיון מקוון 07/12/2020
(*) הרשימה אינה כוללת סטודנטים ובוגרים של תכנית חשבונאת בבינתחומי
ענת לוין
יאיר לפידות
יהודה בן אסאייג
גיא פישר
גת מגידו
סמי בבקוב
חן אלטשולר
ברק סורני
רונית הראל
אבי ורטהיים
אבי לוי
יונל כהן
ערן היימר
מומו מהדב
אורן פרנקל
משה אטיאס
רוני טלמור
צבי אקשטיין
יואב יאיר
אמיר הלמר
אלי דניאל
רעות קסלר
גליה לוי
ורד יפת
רעיה ויטנברג שפרנט
עמית גל
אביבה וייס
הילה גלוזמן
רמי לוי
דקלה מושקוביץ
אור גורבט
חמוטל דרקסלר
דגנית דניאל
הדר נאות
טל מוסקוביץ
יוסי זינגר
דורון ישראלי
מורן אופיר
עלי בוקשפן
עמיר ליכט
רועי שפירא
מוטי ימין
יורם עדן
צבי וינר
חיים קידר-לוי
דן גלאי
נחמה ברין
אברמי וול
רן גולדשטיין
דורית סלינגר
יולי פרלמן
יאיר קפלן
דני ויטאן
אודי גרינברג
לבנת עין שי
מיכל ארלוזורוב
מור קולא
הילה קונפורטי
מאיר סלייטר
שמשון אדלר

בלאקרוק ישראל  -מנכ"לית
ילין לפידות  -מנכ"ל
מנורה  -מנכ"ל
מגדל  -מנהל חטיבת השקעות
פסגות גמל ופנסיה  -סמנכ"לית השקעות ראשית
הראל  -מנהל חטיבת השקעות
אלטשולר שחם  -מנהלת אסטרטגיית חדשנות NEXTEP
מידרוג  -יו"ר הדירקטוריון
 S&Pמעלות  -מנכ"לית
אלוני חץ  -יו"ר הדירקטוריון
להב  -יו"ר דירקטוריון
בית הזהב
קבוצת טדי שגיא  -מנהל ההשקעות
מעלה  -מנכ"ל
אלוני חץ  -סמנכ"ל כספים
מטריקס  -מנהל כספים
משרד המשפטים  -ראש אשכול תאגידים ושוק ההון
IDC
IDC
רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך
פיקוח על הבנקים  -מנהלת יחידת ביקורת סיכוני אשראי
פיקוח על הבנקים  -ממונה על תחום ביקורת אשראי
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -סגן בכיר לממונה
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -מנהלת מחלקת ניהול סיכונים
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -מנהלת מחלקת השקעות ושוק ההון
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -מנהל מחלקת סולבנסי II
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון  -חשבונאית ראשית
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
משרד המשפטים
משרד המשפטים  -מחלקת תאגידים
משרד המשפטים
משרד המשפטים
ג'נריישן קפיטל  -יו"ר דירקטוריון
IDC
IDC
IDC
IDC
IDC
ארדינסט בן נתן טולידנו ושות'
המכללה האקדמית הדסה
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
גולדפרב זליגמן עורכי דין
פישר בכר חן וולאוריון ושות'
מידרוג  -סמנכ"ל ראש תחום נדל"ן
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לשעבר
הפניקס  -סגנית מנהל מחלקת מחקר
לשעבר מנהל השקעות ראשי הכשרה ביטוח
שותף מחלקה מקצועית KPMG -
שותף מחלקה מקצועית BDO -
בנק לאומי  -מזכיר הבנק
אדמה  -יועצת משפטית
Variance
הפניקס  -דירקטורית
פתאל  -דירקטור
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ליאון אורליצקי ושות'  -מחלקה מקצועית
בועז דהרי
פישר בכר חן וולאוריון ושות'
ניצן סנדור
תמר ברנוי גוטלין
בנק ישראל
נטע ורדי
עמיתים קרנות פנסיה  -מנהל תחום מחקר
עמר וונש
אוניסון יועצים
שלומי וינר
S-CUBE
גידי שלום בנדור
הכשרת הישוב
קים שהם ניר
פרומתאוס  -מנכ"ל
יובל זילברשטיין
אלביט הדמיה  -מנכ"ל
רון הדסי
הרמטיק  -מנכ"ל
דן אבנון
קבוצת נץ  -סמנכ"ל כספים
משה גדנסקי
הבורסה לניירות ערך  -סמנכ"ל כספים
יהודה וונדרלנדה
רוזן-מזרחי עורכי דין
סיגל רוזן-רכב
נומריקס
טל מופקדי
המסלול האקדמי המכללה למנהל
דן אלנתן
אוניברסיטת בן גוריון
בני לוטרבך
קנובל בלצר סוראיה ושות'
אמיר סוראיה
יוכי יעקבי
איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בע"מ
לילי איילון
 C-Valueשותף מנהל
כפיר קלדרון
ויקטורי קונסלטינג
גל עמית
KPMG
גיא נתן
גיתית גור גרשנגורן
BDO
שגיב מזרחי
רו"ח אלי שמעוני  -שרותי ניהול
אלי שמעוני
ZIRRA
מושית יפה
ZIRRA
ענר רבון
רשות ניירות ערך
קארין טוילי
רשות ניירות ערך
טליה פנחסוב
רשות ניירות ערך
לי וינוקור
רשות ניירות ערך
אסף וייס
רשות ניירות ערך
איגור איבניצקי
רשות ניירות ערך
אייל הדרי
רשות ניירות ערך
ניר דוד
ילין לפידות  -מנהלת השקעות בכירה
אלינור מאיר
מנחם שוורץ
אהד עובד
רבוע כחול נדל"ן  -יועצת משפטית
שרית לויתן
שווי הוגן
אלי אלעל
Definance
עמנואל אבנר
עמיתים  -מנהל חטיבת השקעות
ניר עובדיה
יוסי רייטן
ואדים פורטנוי
איגוד החברות הציבוריות
אילן פלטו
IDC
רקפת רמיגולסקי
MVP
ג'קי אהרון
MVP
סבינה בירן
KPMG
ערן שחם
אביטל בר-דיין
הפניקס
מירי סופרשטיין
EY
אולגה אלכסייב
מישל דהן
הרצוג פוקס נאמן
ג'נט לוי פחימה
הפניקס
אוהד גולד
הרצוג פוקס נאמן
לימור תשובה
איגוד החברות הציבוריות  -יועצת משפטית
ענת פילצר סומך
המסלול האקדמי המכללה למנהל
מאיה פינגר
KPMG
רוני שליט
פרומתאוס
בן אוריון
Orion-uw
אלעד כהן
אוניברסיטת בר אילן
רויטל יוסף

