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המשנה לנגיד בנק ישראל אנדרו אביר

החשב הכללי- משרד האוצר יהלי רוטנברג

מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה- בנק ישראל עודד סלומי

מנהל המחלקה הכלכלית- רשות ניירות ערך אילן גילדין

משרד המשפטים רוני טלמור

יועץ למשנה לנגיד בנק ישראליואב סופר

ר"יו- סיגמא דן גלאי

IDCצביקה אקשטיין

IDCדורון ישראלי

כלכלן ראשי- פסגות אורי גרינפלד

מנהלת מחלקת ניהול סיכונים - ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןאביבה וייס

מנהלת מחלקת טכנולוגיה וסייבר - ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןיעל רגב

מנהל זירות סחר- רשות ניירות ערך אסף ארז

המחלקה למדעי המחשב- אוניברסית בן גוריון אור סתת

ל כספים ורגולציה"סמנכ- ביטוסי רון צרפתי

ר דירקטוריון"יו- אלוני חץ אבי ורטהיים

מנהל סיכונים, ל"סמנכ- כלל ביטוח ופיננסים אבי בן נון

ל"מנכ- וייטסמוק יוסי ברנע

ל"מנכ- מאסטרקארד ישראל עומר אונגר

ל ומייסד"מנכ Certomo איל דושנסקי

ל"מנכ - Silver Castleאלי מזרוח  

ל יחידת ה"סמנכ - Credoraxאיליה דובינסקי  CTO

יין טזוס'ל בחברת הבלוקצ"ל וסמנכ"מנכ- יין הישראלי 'פורום הבלוקציגאל נבו 

לית"מנכ- איגוד הביטקוין הישראלי נועה משיח

סיטי ישראל,  מנהל מעבדת החדשנותלירון ורמן

ל צמיחה ומדיניות "סמנכ- רשות החדשנות שגיא דגן

יזם ומנהל קרן גידור בהשקעות בקריפטוחנן שטיינהרט 

ל"מנכ- פיסנטרה מוטי מימון

ויולה פינטקדני צידון

ערן היימר

ראש מחלקה מקצועית Deloitteגיא טביביאן

מחלקה מקצועית - KPMGדני ויטאן

Harpoonאביבה בן משה

PSD והAPIמנהלת תחום  ה- רשות ניירות ערך אורלי קורן

רשות ניירות ערךרפי גולדשטיין

רשות ניירות ערךלי וינוקור

רשות ניירות ערךאילן קודרנסקי

המכללה האקדמית הדסהיורם עדן

אוניברסיטת בן גוריוןקידר-חיים לוי

יוסי שחק

מנהל הרגולציה- איגוד הביטקוין הישראלי ניר הירשמן

יין'יועצת לחברות פינטק ובלוקצעירא ריק לכמן 

משרד המשפטים חמוטל דרקסלר
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הילה קונפורטי

ודים פורטנוי

IDCמורן אופיר

IDCעלי בוקשפן

בית הזהביונל כהן

מנהל תחום אכיפה- כלל ביטוח ופיננסים שי קודיש 

מנהלת מחלקת הוראות דין ומניעת הלבנת הון - כלל ביטוח ופיננסים גלית גינזבורג 

הרצוג פוקס נאמן ייקובס'נטלי ג

מחלקת בנקאות - הרצוג פוקס נאמן אסתי הדר

'שנהב ושות, גרינברג, הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוסאיה יופה 

'שנהב ושות, גרינברג, הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוסאסתר קורן 

ל רגולציה ומזכיר החברה"סמנכ- הכשרת הישוב קים שהם ניר

KPMGערן שחם

חטיבת המחקר- בנק ישראל נדב שטינברג

בנק ישראלנטע ורדי

 יעל אנדורן

KPMGחגית קרן

רובי גולדנברג

גיתית גור גרשגורן

FAIR VALUEאלי אלעל

מנהל תחום מחקר- עמיתים עומר וונש

אנליסטית מקרו - עמיתים סימי ברק 

יאיר קפלן

החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות, מנהל ביקורת- משרד מבקר המדינה טל ארבלי

החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות, מנהל ביקורת- משרד מבקר המדינה ינון ליבזון 

Definanceעמנואל אבנר

דורון אביטל

ל"מנכ- הרמטיק דן אבנון 

ויקטורי קונסלטינגגל עמית

אנליסט- הפניקס עמרי זלינגר

אנליסט- הפניקס עידן אידלמן 

ל"מנכ- איגוד החברות הציבוריות אילן פלאטו

שית"יועמ- איגוד החברות הציבוריות ענת פילצר סומך

נירית איבי

IDCרקפת רמיגולסקי

Betafinanceיניב אבדי

Betafinanceגיא זיסקינד 

מחלקה מקצועית- ליאון אורליצקי בועז דהרי


