
הרשימה אינה כוללת סטודנטים ובוגרים של תכנית חשבונאת בבינתחומי (*)

ראש מחלקת תאגידים- רשות ניירות ערך שרה קנדלר

ל"מנכ- ילין לפידות יאיר לפידות

ר מקס"יוירון בלוך 

מנהלת המערך החשבונאי, חשבונאית ראשית- רשות ניירות ערך יפעת פלקון שניידר

ביטוח וחיסכון, סגן בכיר לממונה על שוק ההוןיבגני אוסטרובסקי

 (ל"מטה חשכ)סגנית בכירה לחשב הכללי וחשבת בכירה - משרד האוצר מרק-רות כהן

ראש אשכול תאגידים ושוק ההון- משרד המשפטים רוני טלמור

לית"מנכ-   מעלות S&P רונית הראל 

מנהלת השקעות ראשית- פסגות גת מגידו

ר דיסקונט קפיטל חיתום"יוצחי סולטן

ל ומנהל פעילות הספאק"מנהל צוות אשראי לא סחיר חו- הפניקס בן קאנה

מנורהזיו כהן

IDCעודד שריג

 IBIפועלים שי נבו

ר דירקטוריון"יו- להב אבי לוי

ל "מנכ- מליסרון אופיר שריד

ל כספים"סמנכ- מטריקס משה אטיאס

ל כספים"סמנכ- מ "כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בעאסף סגל

מנהל מחלקת מחקר השקעות- מגדל צחי זנזורי

קובע עמדה באסיפות כלליות  - אלטשולר שחם ארז ברק

ערן היימר

ראש מחלקה מקצועית - Deloitteגיא טביביאן

ראש מחלקה מקצועית - KPMGדני ויטאן

ראש המחלקה המקצועית - EYרונן מנשס

ראש צוות, סגן מנהל מערך גילוי ודיווח- רשות ניירות ערך אלי דניאל

יועצת משפטית ומזכירת החברה- ן "רבוע כחול נדלשרית לויתן

רשות המסים, מנהל מחלקת הערכות שווישמוליק ווינשטיין

מנהל תחום מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי- רשות המיסים פבלו סלבין

הרצוג פוקס נאמןאילנית לנדסמן

הרצוג פוקס נאמןאודי סול

ד"גולדפרב זליגמן עונחמה ברין

בנק ישראלנטע ורדי

בנק ישראלאיתי קדמי

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

מנהל המחלקה הכלכלית- רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון גיא לקן

הראל ביטוח ופיננסיםאיציק ברנע

ואדים פורטנוי

ל"מנכ- פרומתאוס יובל זילברשטיין

לידר שוקי הוןאלון גלזר

IDCמורן אופיר
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IDCעלי בוקשפן

IDCעמיר ליכט

מאיר סלייטר

דורון צור

גזית גלובלייזה חיימוביץ

ל כספים"סמנכ- יקס ' אנרגנבו ברנר

סגן בכיר לכלכלנית הראשית - משרד האוצר  שמואל אברמזון

ויקטורי קונסלטינגגל עמית

ל"שותף ומנכ- אנטרופי מתי אהרון

ל כספים"סמנכ- ן "ריבוע כחול נדלארתור לשינסקי

ר"יו- סיגמא דן גלאי

מיתרדליה טל

לילי איילון

יוכי יעקבי

מכללת הדסהיורם עדן

האוניברסיטה העבריתצבי וינר

אוניברסיטת תל אביברוני עפר 

אוניברסיטת בר אילןדוד האן

PWCחיים פרנקל

' ברגמן ושות, וקסלרעפר ינקוביץ

רובי גולדנברג

הרצוג פוקס נאמןייקובס'נטלי ג

'עמית פולק מטלון ושותשי וילדר-ליבנת עין

ל"מנכ- איגוד החברות הציבוריות אילן פלטו 

מיתריעל וייס

ר דירקטוריון"יו- אלביט הדמיה רון הדסי

אלי שמעוני

S-CUBEגידי שלום בנדור

שותף מחלקה מקצועית- ' ליאון אורליצקי ושותבועז דהרי

ל"מנכ- הרמטיק דן אבנון

אוניסון יועציםשלומי וינר

FAIR VALUEאלי אלעל

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

רן-אסתרי גילעז

משרד המשפטיםחמוטל דרקסלר

KPMGערן שחם

יונתן שוורץ

Cvalueכפיר קלדרון

Cvalueגיא כהן

'ארדינסט בן נתן טולידנו ושותמוטי ימין

אהד עובד

IDCאפרת טולקובסקי
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מנהלת יחידת ההנפקות - רשות החברות הממשלתיות לירון זינגר הריס

ל"מנכ- הלמן אלדובי בית השקעות רמי דרור

מייסד- הלמן אלדובי בית השקעות אורי אלדובי 

ל"מנכ- הלמן אלדובי הלוואות חברתיות חן לוי 

הלמן אלדובי בית השקעות נועם לוי

יועצת משפטית- הלמן אלדובי בית השקעות ענבר שטיינר

סגנית מנהל מחלקת מחקר- הפניקס יולי פרלמן

הפניקסמירי סופרשטיין

שמשון אדלר

IDCרקפת רמיגולסקי

KPMGאברהם פרוכטמן

רזניק פז נבו יוסי רזניק

רדהאןרון לוי

definanceעמנואל אבנר

KPMGאיילת בורשטיין

מחלקת תאגידים- רשות ניירות ערך אמיר בן ציון

מחלקת תאגידים- רשות ניירות ערך לייסט-צפנת מזר

רשות ניירות ערךאילן קודרנסקי

ראש מחלקת השקעות אלטרנטיביות ודיווחים - רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון אדם

מחלקת השקעות ושוק ההון - רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון איציק סלמה

מחלקת השקעות ושוק ההון - רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון אורי ארד 

יהל שחר

חטיבה מקצועית- רשות המיסים תומר גם זו לטובה

IDCדניאל שרון

EYאיציק מורוביץ

EYלוי -שלי אופנהיימר

EYרונן קמחי

אורן וולך

' ברגמן ושות, וקסלרעופר ינקוביץ

'פישר בכר חן וול אוריון ושותניצן סנדור

PWCגיא ברכה

KPMGגיא נתן


