
 באוניברסיטת רייכמןAccounTechהרשימה אינה כוללת סטודנטים ובוגרים של תכנית חשבונאות  (*)

ל משותף"מנכ- ילין לפידות יאיר לפידות

דיקן בית ספר לכלכלה- אוניברסיטת רייכמן צביקה אקשטיין

ר דירקטוריון"יו- להב אבי לוי 

ל"מנכ- אלעד ישראל מגורים החדשה רונן יפו

ל"מנכ- מליסרון אופיר שריד 

ר דירקטוריון"יו- אלוני חץ אבי ורטהיים

חשבונאי ראשי- רשות ניירות ערך יעקב יודקביץ

סגן בכיר לממונה - ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןיבגני אוסטרובסקי

מנהל המחלקה הכלכלית - רשות ניירות ערך אילן גילדין

הפיקוח על הבנקים- בנק ישראל נטע ורדי 

לידר שוקי הון אלון גלזר

שותף מייסד- קרן ארבל  אמיר הסל

ל ומנהל אגף כספים "משנה למנכ- מנורה שי קומפל

ר"יו- נריישן קפיטל 'גיוסי זינגר

לית"מנכ, שותפה מייסדת - FInaessa Capitaגת מגידו

מגדל צחי זנזורי

ל"מנכ- מידרוג אבי שטרנשוס

לית "מנכ-  מעלות S&Pרונית הראל בן זאב

המכללה האקדמית הדסהיורם עדן

שותף מחלקה כלכלית - PWCצור פניגשטיין

האוניברסיטה העבריתצבי וינר

אוניבריסיטת תל אביב רוני עפר

האוניברסיטה העברית יגאל נוימן

האוניברסיטה העבריתמרים שוורץ

בנק ישראלנדב שטינברג

בנק ישראלאיתי קדמי

מנהל המחלקה הכלכלית- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןגיא לקן 
אקטואר ראשי וסגן בכיר לחדשנות בביטוח - ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןעופר ברנדט

חשבונאית ראשית- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןדקלה מושקוביץ
רכז תחום מניות– רשות החברות הממשלתיות שי גינסברג 

מנהל בכיר תאגידים סטטוטוריים -  משרד האוצר יחזקאל כהן
חשבת בכירה- משרד האוצר  ויקטוריה סלין

יועצת משפטית- אדמה מיכל ארלוזורוב
יועצת משפטית ראשית- ן "ריבוע כחול נדלהגר גורי גרינבוים

ראש המחלקה המקצועית  - Deloitteגיא טביביאן
ראש המחלקה המקצועית - KPMGדני ויטאן

ראש המחלקה המקצועית - BDOאודי גרינברג
שותף בכיר- ' ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושותמשה פרידמן 

יוסף זרניצקי' אינגרון זרניצקי
ל"מנכ- רוסאריו  ייעוץ ומחקר ערן יעקבי

ל"משנה למנכ- מודלים כלכליים רחל שיינין
ל קרנות הפנסיה הוותיקות"מנכ- עמיתים אפי סנדרוב

יואב בן אור 
ל"משנה למנכ- אי .בי.פועלים אישי נבו

אייל דשא
מנהל חטיבת השקעות- עמיתים ניר עובדיה
חטיבת השקעות, מנהל תחום מחקר - עמיתים אורי גלאור

אסטרטג ראשי- פסגות אורי גרינפלד
לית כספים"סמנכ- מיטב בית השקעות עינת רום

שותפה - פרומתאוס אנאבל סער
מנהל כספי העמיתים- הפניקס יהודה אינדיג

ן"אחראי תחום נדל- אלטשולר שחם דניאל אבן צור 
מנהל היחידה לניתוח פיננסי- הבנק הבינלאומי איתמר שולשטיין

7/11/2022- רשימת משתתפים פורום שווי הוגן 
תמחור ניירות ערך לפי ענפים וניהול , השלכות עליית הריבית על הערכות שווי"

"סיכונים פיננסיים
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7/11/2022- רשימת משתתפים פורום שווי הוגן 
תמחור ניירות ערך לפי ענפים וניהול , השלכות עליית הריבית על הערכות שווי"

"סיכונים פיננסיים

אוניברסיטת רייכמןאפרת טולקובסקי
ואדים פורטנוי

שותף- גולדפרב זליגמן גור נאבל 
שותף - Deloitteדב קצוביץ

שותף - BDOשגיב מזרחי
שותף - BDOמוטי דטלקרמר

שותף מנהל- וריאנס אסכולה רם לוי 
שותף בכיר- ' ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושותרענן דוד

אוניברסיטת רייכמןגולן זריהן 
ערן היימר

ל"מנכ- עמדה איתי מקמל 
 מנהלת מחלקת מחקרIBIלירן לובלין

 אנליסטית קמעונאותIBIשירה אחיעז
מייסד ושותף- קרן לגאסי בן אוריון

C-VALUEכפיר קלדרון 
גדעון סיטרמן

מ"איילון בקרת פרויקטים וייעוץ בעלילי איילון
נירית היבי

ד "רונן מזרחי עוסיגל רוזן רכב
מחלקה משפטית- ן "ריבוע כחול נדלתום מור
מחלקה משפטית- ן "ריבוע כחול נדלגיל זהר

ראש תחום שוק ההון וניירות ערך- עורכי דין ', אן שוכטוביץ ושות'עמר רייטר זורד פיליכובסקי סיסיק 
ל"מנכ- רזניק פז נבו יוסי רזניק

ל משותף"מנכ- הרמטיק דן אבנון
'קנובל בלצר סוראיה ושותאמיר סוראיה 

יוכי יעקבי
כלכלה ושמאות מקרקעין- נעמי ספיר נעמי ספיר

דברה לשינסקי
המרכז האקדמי רופיןאסף כהן

אוניסון יועציםשלומי וינר
שרותי ניהול-ח אלי שמעוני"משרד רואלי שמעוני
'ארנון שגב ושותארנון שגב 

S-cubeגידי שלום בנדור
דיסקונט חיתוםהילה גולן

Deloitteיואב אטיאס
VAR Capitalערן קישון 

כלכלה ומחקר- משרד האוצר חובב אלסטר
שותף מחלקה מקצועית- ' ליאון אורליצקי ושותבועז דהרי

ל כספים"סמנכ- נריישן קפיטל 'גנועם רובינזון
שותפה- ' הרצוג פוקס נאמן ושותייקובס'נטלי ג

ויקטורי קונסלטינגגל עמית 
אורן וולך

שמואל שורץ
אוניברסיטת רייכמןרקפת רמיגולסקי

MVPקי אהרון'ג
MVPסבינה בירן
MVPמוטי אדרי
חוה שכטר 

צביקה שכטר
שמשון אדלר

EYאולגה אלכסייב
EYאליהו סופר 


