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רשות ניירות ערך- חשבונאית ראשית יפעת פלקון1

ל אלוני חץ"מנכנתן חץ2

ביג- ר דירקטוריון "יואיתן בר זאב3

ל כספים פתאל"סמנכשחר עקה4

'שבולת ושותיוסי בנקל5

להב- ר דירקטוריון "יואבי לוי 6

רשות שוק ההוןיבגני אוסטרובסקי7

ל מישורים"מנכדניאל לבנטל8

  PWCראש תחום הערכות שווי צור פנינגשטיין9

יונל כהן10

לידר שוקי הוןאלון גלזר11

הרמטיק- ל משותף "מנכדן אבנון12

ראש המחלקה המקצועית Deloitteגיא טביביאן13

המכללה האקדמית הדסהיורם עדן14

'ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושותמשה פרידמן15

ל"מנכ MAXרון פאינרו16

רשות ניירות ערךרוני עמיחי17

בנק הפועלים-  ן"מנהלת סקטור בנייה ונדלקלרה צברגל18

IDCעודד שריג19

IDCעמיר ליכט20

האוניברסיטה העברית צבי וינר21

אלביט הדמיה- ל "ר דירקטוריון ומנכ"יורון הדסי22

ל "מנכ- גזית גלוב ירון אשל23

ל מליסרון"מנכאופיר שריד24

ן"ל קרסו נדל"מנכדן פרנס25

1ריט - ר דירקטוריון "יודרור גד26

מגדלי הים התיכון- ל "משנה למנכאופיר רוזנבוים27

אלוני חץ- ר דירקטוריון "יואבי ורטהיים28

סגן נשיא קוקה קולהיואב נחשון29

נריישן'ג- ר דירקטוריון "יויוסי זינגר30

ל"משנה למנכ- גזית גלוב ירון בנאורי31

לית חברת הדירוג מעלות "מנכרונית הראל32

ל איגוד החברות הציבוריות"מנכאילן פלטו33

ראש מחלקה מקצועית KPMG דני ויטאן34

ראש במשותף מחלקה מקצועית PWCרסי'יעל ג35

ראש המחלקה המקצועית BDOאודי גרינברג36

EYראש המחלקה המקצועית רונן מנשס37

EYשותף מחלקה מקצועית גיל כץ38

מטריקס- כל כספים "סמנמשה אטיאס39

כלל ביטוח - ל ומנהל החטיבה הפיננסית "משנה למנכרנינסקי'ערן צ40

בזק- ל כספים "סמנכיהלי רוטנברג41

גזית גלוב - ל כספים "ל וסמנכ"משנה למנכיוני מיחאווי 42

מנורה- ל ומנהל אגף כספים "משנה למנכשי קומפל43

הפניקס- ש ראשי ומזכיר החברה "יועמ, ל"משנה למנכמני נאמן44

מקורות- לית כספים "סמנכרונית זלמן מלאך45

לית כספים מיטב דש"סמנכעינת רום46

יקס'אנרג- ל כספים "סמנכנבו ברנר47

איילון- ל כספים "סמנכשרון רייך 48

ביטוח ישיר- מנהל כספים אורי שטרן49

שטראוס- ל "סמנכשחר פלורנס50

אלוני חץ- ל כספים "סמנכאורן פרנקל51

גב ים- ל כספים "סמנכמרק זק52

כלל ביוטכנולוגיה- ל כספים " סמנכאסף סגל53

נריישן'ג- ל כספים "סמנכנועם רובינזון54

עופר השקעות - ל כספים "סמנכנודרי זיזוב 55

אמות - לית כספים "סמנכיהודית זינגר56

ן"ריבוע כחול נדל- לית כספים "סמנכשלומית טייב 57

מליסרון- ל כספים "סמנכאורן הילינגר58

אלון רבוע כחול- ל כספים "סמנכגדי הורן59

ל כספים מניבים"סמנכאילן ניסן כהן60

קבוצת מור, ל כספים"סמנכאייל מוליאן61

מידרוג , ן"ראש תחום נדל, ל"סמנכרן גולדשטיין62
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שמאי ממשלתיאוהד עיני 63

Deloitteמחלקה כלכלית , שותףדב קצוביץ64

'גרינברג אולפיגר ושותדברת אולפינגר65

מהנדסי בנין ושמאי מקרקעין, יוסף זרניצקי' אינגרון זרניצקי66

חשבונאית ראשית- רשות שוק ההון  דקלה מושקוביץ67

רשות ניירות ערך איתי כהן68

רשות ניירות ערךקארין טוילי69

רשות שוק ההוןהילה גלוזמן70

רשות ניירות ערך אדוה מדליון 71

רשות ניירות ערך ניר דוד 72

רשות ניירות ערךאורי גלאור73

סגן ממונה לעניין השקעות, רשות שוק ההוןבארי כספי74

רשות המיסים - ל בכיר לעניינים מקצועיים "סמנכרולנד עם שלם 75

בנק ישראלנדב שטינברג76

שמאית - בנק דיסקונט גלית גרינברג  77

שמאית ראשית- בנק מזרחי טפחות ענת הירשברג78

בנק מזרחיפנינה אלה79

מגדל- ראש מחלקת מחקר צחי זנזורי80

סיגמהדן גלאי81

רשות החברות הממשלתיותחסן טאופרה82

ר"כנ- משרד המשפטים דגנית דניאל83

שותף מנהל פאהן קנהיזהר קנה84

אבי זיגלמן85

אוניברסיטת תל אביברוני עופר86

ראש רשות שוק ההון לשעברדורית סלינגר87

ל "עוזר מנכ- הפניקס אודי הבר88

הפניקסאוהד גולד89

מזכירת הבנק- בנק לאומי לבנת עין שי90

עובד גובי אוהד עובד91

EYאולגה אלקסייב92

גזית גלובאור אקרמן93

רדהאןאייל ידווב94

KPMGארז טל95

KPMGאיילת ברנשטיין96

הראלאיציק ברנע97

הפניקס- סגנית מנהלת מחלקת מחקר יולי פרלמן98

שמאי מקרקעין יצחק זרניצקי99

לידר שוקי הוןיהונתן שוחט 100

EYאיציק מורוביץ101

ראש המחלקה הכלכלית- גיזה זינגר אבןאיתן כהן102

fairvalueאלי אלעל103

אלי שמעוני104

VAR CAPITALאמיר בורגר105

יועצת משפטית גזיב גלובלייזה חיימוביץ106

EYאליהו  סופר107

אוריוןאלעד כהן108

'קנובל בלצר סוראיה ושותאמיר סוראיה109

שותף מנהל- וריאנס אסכולה אמנון אלון 110

IDCאפרת טולקובסקי111

ליאון אורליצקיבועז דהרי112

MVPקי אהרון'ג113

PWCגיא ברכה114

KPMGגיא נתן115

S-CUBEגידי שלום בנדור116

EYר מחלקה מקצועית 'סניור מנגרוני זוכוביצקי117

IDCרוני לזר118

גיתית גוברמן119

ויקטורי קונסלטינגגל עמית120

BDOן "ראש אשכול נדלדן אטיאס121

דוד רביע122

אמותדוראל אמסלם 123

Deloitteדורון גיבור 124
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דן וייס125

שירותים אקטואריים– אליגון . גדניאלה אליגון126

פז כלכלה והנדסהדניאלה פז 127

BDOהדר סער 128

כלל ביטוח - מנהלת סיכונים הילה קונפורטי129

ודים פורטנוי130

מנורהזיו כהן131

בנק דיסקונט     זפט איציק 132

BDOחופית גוטסדינר 133

מיתר טלי מנשה134

D-BANKטלי ריצמן135

יאיר שלהב136

יוכי יעקובי137

שמאי מקרקעיןיוסי רייטן138

בטא פיננסיניב אבדי139

פאהן קנהיגאל ביטון140

מישוריםיניב סלומיונוב 141

יעל אנדורן142

הנסדה ושמאות מקרקעין- האושנר מלול ירון מלול143

KPMGישראל אליהו144

C-VALUEכפיר קלדרון145

בנק דיסקונט לופטיג אורית146

אדגרליאת מנור 147

מ"איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בעלילי איילון148

LBS Investment Solutionsלינדה בן שושן149

Deloitteשותף אמיר וידר150

Deloitteשותף אמיתי ובר151

רן-אסתרי גלעוז152

ל אביב גלעד הנדסה אזרחית ושמאות מקרקעין"מנכאביב גלעד153  

לירן רובין154

שמאי מקרקעיןחיים מסילתי155

כלל ביטוח ופיננסיםמאיה לגרבאום156

בנק דיסקונט מדמוני סלי157

BDOמוטי דטלקרמר158

חשב- מגדלי הים התיכון מוטי קפלן159

ואריאנסמור קולא160

IDCמורן אופיר161

ל נכסים"סמנכ- גזית גלוב מיה גבאי  162

מנהלת מכון גזית גלוב IDCמיכל עמיר163

הפניקסמירי סופרשטיין164

מישל דהן165

IDE TECHמשה כמיסה166

הרצוג פוקס נאמן- שותפה ייקובס'נטלי ג167

MVPסבינה בירן168

MR-LAWסיגל רוזן רכב169

מנהל כספים- גזית גלוב עדי כהן 170

עדי סקופ171

הנדסה ושמאות מקרקעין- האושנר מלול עודד האושנר 172

שטראוס עודד כהן173

שותף - וריאנס אסכולה עודד נוימן174

עופר ברנדט175

עמנואל אבנר176

מנהל עסקים טדי שגיאערן היימר177

רוסאריו קפיטלערן יעקובי178

KPMGערן שחם179

סמנכל פיתוח עסקי מליסרוןפליקס שופמן180

חשב- גב ים צביקה אפל 181

עמוס ספייסקום קארן רופא182

חשבת- גזית גלוב קורן שטרן183

הכשרת הישובקים שהם ניר184

יור פקר פלדה תעשיות רגינה אונגר185

רוחה לוין186
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פאהן קנהרומן פלק187

רדהאןרון לוי188

רותי פורטנוי189

רוסאריו קפיטלרינת שילה190

'ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושותרענן דוד191

IDCרקפת רמיגולסקי192

מנהל דיווח כספי- גב ים שגיא ברזני 193

BDOשגיב מזרחי194

רוסאריו קפיטלשיא מנוביץ195

פאהן קנהשלומי ברטוב196

אוניסון יועציםשלומי וינר197

בנק דיסקונט שם טוב קובי 198

בנק דיסקונט שמר ניר199

שמשון אלדר200

מחלקה מקצועית- שטראוס שני כהן201


