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

ביטוח וחיסכון, הממונה על רשות שוק ההוןמשה ברקת

מנהל המחלקה הכלכלית- רשות ניירות ערך אילן גילדין

לשכת שר האוצרינון שחר

לשכת שר האוצרעוזי כלהיים

עוזר שר האוצר אמיר כצנלסון

ביטוח וחיסכון, סגן בכיר לממונה על שוק ההוןבארי כספי

אחראי תחום קריפטו- מחלקת תאגידים - רשות ניירות ערך דב נתנזון 

ביטוח וחיסכון, יועץ בכיר לממונה על רשות שוק ההוןתום טרילניק

ביטוח וחיסכון, יועץ בכיר לממונה על רשות שוק ההוןטל הפלינג

יועץ ומשקיע בתחום הקריפטורוני שוקן

אוניברסיטת רייכמןעודד שריג

ר"יו- סיגמא דן גלאי

האקדמית תל אביב יפושלומית זוטא

האוניברסיטה העבריתמרים שוורץ

משרד המשפטיםרוני טלמור 

מנהל כספי העמיתים- הפניקס יהודה אינדיג

ל"משנה למנכ- מ "ווישור גלובלטק בעזיו כהן

ל הורייזון"מנכ- אלטשולר שחם אילן שטרק

ל"מנכ- טקטונה יוסי ברנע

ל"מנכ- סילבר קסטל אלי מזרוח

מנהל תחום מוסדות ושווקים פיננסיים - בנק ישראל רועי שטיין

סגן בכיר לחשב הכללי ומנהל חטיבת המימון - משרד האוצר גיל כהן 

מנהל יחידת החוב הממשלתי- משרד האוצר פיליפ איחלזון 

לית"מנכ-   מעלות S&P רונית הראל 

מנהל השקעות ראשי- מיטב דש גמל ופנסיה גיא מני

מנהל השקעות בכיר- מיטב דש גמל ופנסיה אופיר נבות

מייסד - שותףCryptoJungle  בן סמוחה

ל" מנכHilltopעידו דותן

ל"מנכ- מאסטרקארד ישראל עומר אונגר

ל ומייסד"מנכ- ביטוסי רנו'אלי בז

שותף- רס 'קרן קוליידר ונצאבישי עובדיה

 מנהל אבטחת מידעCelsius Networkשירן קליידרמן

חשב - Celsius Networkלירן שאולוב

ל כספים ורגולציה"סמנכ- ביטוסי רון צרפתי

חשב- ביטוסי רן וילין

ל"מנכ - Bits of goldיובל רואש

ל כספים"סמנכ - Bits of goldעומרי דוניו

FINAROאיליה דובינסקי

יערי-גל לנדאו

ל "מנכ- פורום חברות הקריפטו ניר הירשמן

אוניברסיטת רייכמןמורן אופיר 

רשות המיסים תומר גם זו לטובה

רשות המיסים  תום וורמר

 מנהלת תחום הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי- רשות המיסים אביטל וינרב צוהר

מנהלת מחלקת השקעות ושוק ההון - ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןהילה גלוזמן

ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןענת פייער

ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןמאיה איתן

ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןאורי ארד

ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןרהב אוברציגר

ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןאדם אבו שמיס

 ש ראשי ומזכיר החברה"יועמ, ל"משנה למנכ- הפניקס מני נאמן 
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מנהל סיכונים, ל"משנה למנכ, כלל פיננסיםאבי בן נון

ערן היימר

סגנית היועץ המשפטי והיועצת המשפטית בתחום ההשקעות, ל"סמנכ- הפניקס יק אליאס'רות פשצ

PWCצור פניגשטיין

מנהל מחלקה מקצועית - Deloitteגיא טביביאן

מנהל מחלקה מקצועית - KPMGדני ויטאן

מנהל מחלקה מקצועית - BDOאודי גרינברג

שותף מחלקה מקצועית  - EYגיל כץ

EYניר מרדכי

תחום קריפטו- מחלקת תאגידים - רשות ניירות ערך אמיר גרוכר 

ל"מנכ- און השקעות והחזקות -רםעמית רגב

ל ומנהל חטיבת אסטרטגיה וניהול פיננסי "משנה למנכ- בנק ירושלים משה עומר 

מנהלת משותפת מחלקת תאגידים ושוקי הון- ' אגמון ושותעמירה-שיראל גוטמן

דליה טל

גולדפרב זליגמן עורכי דיןנחמה ברין

רוחה לוין

לייזה חיימוביץ

אילנית לנדסמן

אודי סול

משרד המשפטיםחמוטל דרקסלר

חטיבת המחקר- בנק ישראל עודד כהן

אביבה בן משה

Variance Ascolaרם לוי 

המכללה האקדמית נתניה שנער-רות פלאטו

99לובי משה קאשי 

מחלקה מקצועית- ' ליאון אורליצקי ושותבועז דהרי

אוניסון יועציםשלומי וינר 

MVPקי אהרון'ג

MVPסבינה בירן

Definanceעמנואל אבנר

S-cubeגידי שלום בנדור

חשב' ע - Celsius Networkרועי שבד

מנהלת במחלקת המס - Celsius Networkאור אלמוג 

אנליסט פרייבט אקוויטי - הפניקס עידן אידלמן

מחלקת מחקר- הפניקס עמרי זלינגר

חוה שכטר

צביקה שכטר

ויקטורי קונסלטינגגל עמית 

שרותי ניהול- ח אלי שמעוני "משרד רואלי שמעוני

מגדל עדי סקופ

ל"מנכ- איגוד בתי השקעות נמרוד ספיר

ל"מנכ- אלביט הדמיה רון הדסי

מבקרת פנימית ראשית- הפניקס מיכל לשם 

יועצת משפטית ראשית, לית"סמנכ - BSREשרית לויתן

KPMGישראל אליהו

'וקסלר ברגמן ושותעופר ינקוביץ

Cvalueכפיר קלדרון

איתי מקמל

כלל פיננסיםשי קודיש

כלל פיננסיםאביטל מגידש

ואדים פורטנוי

ל משותף"מנכ- מ "הרמטיק נאמנות בעדן אבנון
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CBIאסף סגל

יאיר קפלן

יואב בן אור

ל"מנכ- פרומתאוס ייעוץ כלכלי יובל זילברשטיין

יוכי יעקובי

שמואל שורץ

EYאולגה אלכסייב

EYאליהו סופר

ד "מיתר עויעל וויס 

הרצוג פוקס נאמןייקובס'נטלי ג

עובד גובי ייעוץ פיננסי כלכליאהד עובד 

KPMGאילנית אדסמן 

אוניברסיטת רייכמןאמיר בושנסקי

שמשון אדלר

'פישר בכר חן וול אוריון ושותיורם שיוו

ניצן שילון

KPMGיבגניה קרמר 

KPNGרני שחם

אפקטיבגיא נתן 

שמוניס רואי חשבוןעידן שמוניס 


