
תאריך מתן אישורישובמחלקהסוג מקום התמחותשם מקום התמחות
משך התמחות 

מרבי
שנה30/05/1996רמת גןמפעל עסקיא. בר ניר שרותי מנהל

שנה23/06/2016באר שבעמחלקת הכספיםמפעל עסקיאביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ
שנה11/09/2013ראשון לציוןאגף הכספיםמפעל עסקיאגודת הכורמים

שנה02/09/2010תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקיאדלר חומסקי תקשורת שיווקית בע"מ
שנה19/01/2017ירושליםמחלקת הכספיםמפעל עסקיאוור קראוד מנג'מנט למיטד
שנה26/04/2017אריאלאגף הכספיםמפעל עסקיאוניברסיטת אריאל בשומרון

שנה20/12/2012ירושליםמחלקת הכספיםמפעל עסקיאופיר אופטרוניקס סולושנס בע"מ
שנה04/02/2004תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקיאופרייט ליס

שנה13/02/2014נתניהמחלקת הכספיםמפעל עסקיאורביט טכנולוג'יס בע"מ
שנה12/11/2009חולוןחטיבת הכספיםמפעל עסקיאורד בע"מ

שנה03/03/2005ירושליםמחלקת הכספיםמפעל עסקיאורידיון מדיקל 1987
שנה03/07/2008רמות השביםמחלקת כספיםמפעל עסקיאורמת מערכות בע"מ

שנה31/01/2013רמת גןמחלקת הכספיםמפעל עסקיאורתם סהר הנדסה בע"מ
שנה26/04/2017כפר סבאמחלקת הכספיםמפעל עסקיאטיוניטי בע"מ

שנה17/09/2015אור יהודהמטה הכספיםמפעל עסקיאי אס אס ישראל  (ISS ) מכלול שירותים לעסקים בע"מ
שנה16/06/2010פתח תקווהאגף הכספיםמפעל עסקיאי. אי . ג'י. חברה לביטוח

שנה04/09/2008תל אביב - יפואגף כספיםמפעל עסקיאי.בי.אי. בית השקעות
שנה12/09/1996תל אביב - יפומחלקת החשבונאותמפעל עסקיאי.די.בי.חברה לאחזקות בע"מ

שנה14/11/2013הרצליהמחלקת הכספיםמפעל עסקיאיי. בי. סי. איזראל ברודבאנד קומפני (2013)
שנה25/12/2008רמת גןאגף הכספיםמפעל עסקיאיילון חברה לביטוח בע"מ
שנתיים11/07/2013קריית גתמחלקת חשבונאות ובקרהמפעל עסקיאינטל אלקטרוניקה בע"מ

שנה20/09/2012פתח תקווהאגף הכספיםמפעל עסקיאיסיאי טלקום
שנה27/01/2011תל אביב - יפומערך הכספיםמפעל עסקיאיסתא ליינס חב' הנסיעות של הסטודנטים בישראל

שנה20/09/2012אזורמחלקת הכספיםמפעל עסקיאיתוראן איתור ושליטה בע"מ
שנה04/10/2018קיסריהמחלקת הכספיםמפעל עסקיאיתמר מדיקל בע"מ

שנה02/06/2004רחובותאגף הכספיםמפעל עסקיאל אופ תעשיות אלקטרו אופטיקה
שנה13/02/2014לודחשבות דיווח ופיקוח פיננסימפעל עסקיאל על  נתיבי אוויר לישראל בע"מ

שנתיים08/04/2014חיפהמטה הכספיםמפעל עסקיאלביט מערכות בע"מ
שנתיים17/07/2014נתניהמחלקת כספים ובקרהמפעל עסקיאלביט מערכות יבשה ותקשוב בע"מ

שנה15/11/2012לודמחלקת כספים ובקרהמפעל עסקיאלביט מערכות קינטיקס
שנה10/11/2016ראשון לציוןאגף הכספיםמפעל עסקיאלבר שירותי מימונית בע"מ

שנה03/10/2006תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקיאלוריון בע"מ
שנה11/04/2013רמת גןאגף הכספיםמפעל עסקיאלקטרה בע"מ

מפעל עסקיאלתא מערכות בע"מ
גוף החשבונאות בארגון הסמנכ"ל 

לכספים
שנה01/09/2005אשדוד

שנתיים16/07/2015לודמחלקת הכספיםמפעל עסקיאמ אקס וואן בע"מ
שנתיים16/03/2017רעננהחשבות המטה של החברהמפעל עסקיאמדוקס



תאריך מתן אישורישובמחלקהסוג מקום התמחותשם מקום התמחות
משך התמחות 

מרבי
שנה02/08/2012שוהםמחלקת הכספיםמפעל עסקיאספקט הדמיה בע"מ

שנה16/01/2019רחובותמחלקת הכספיםמפעל עסקיאפלייד מטיריאלס ישראל בע"מ
שנה17/07/2014פתח תקווהמחלקת כספים אגף החשבותמפעל עסקיאפקון החזקות בע"מ

שנה24/06/2010רמת גןמחלקת הכספיםמפעל עסקיאקסלנס השקעות בע"מ
שנה08/04/2014תל אביב - יפואף הכספיםמפעל עסקיאשדר חברה לבנייה בע"מ

שנה11/10/2001ירושליםאגף החשבותמפעל עסקיבזק
שנה14/05/2020תל אביב - יפובטא פיינסמפעל עסקיבטא פיינס צ.י.ש בע"מ

שנה22/04/2004תל אביב - יפומחלקת כספים וחשבותמפעל עסקיבי אמ סי תוכנה
שנה14/11/2013תל אביב - יפואגף הכספים דיווח וחשבונאותמפעל עסקיביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

שנה12/08/2009פתח תקווהאגף הכספיםמפעל עסקיביטוח ישיר
שנה13/07/2006תל אביב - יפומחלקת חשבותמפעל עסקיבנק אדנים
שנתיים25/06/2020תל אביב - יפואגף הכספיםמפעל עסקיבנק איגוד

שנה12/08/2009תל אביב - יפומערך החשבותמפעל עסקיבנק דיסקונט
שנה20/09/2012תל אביב - יפומחלקת ביקורת פנימיתמפעל עסקיבנק דסקונט

שנה30/05/1996תל אביב - יפואגף האשראי היחידה לנתוח פיננסימפעל עסקיבנק הבינלאומי הראשון
שנה15/11/2012תל אביב - יפואגף החשבותמפעל עסקיבנק הפועלים
שנה02/08/2012תל אביב - יפוחטיבת הביקורת הפנימיתמפעל עסקיבנק הפועלים

שנה01/05/2003ירושליםאגף החשבמפעל עסקיבנק יהב
שנה08/11/2001ירושליםאגף הכספיםמפעל עסקיבנק ירושלים
שנה06/01/2002ירושליםמחלקת ביקורת פנימיתמוסד ציבוריבנק ישראל
שנתיים20/03/1989תל אביב - יפומחלקת הפקוח על הבנקיםמוסד ציבוריבנק ישראל

שנה02/08/2012תל אביב - יפוחטיבת הביקורת הפנימיתמפעל עסקיבנק לאומי לישראל בע"מ
שנה22/02/1990תל אביב - יפומחלקת הביקורת הפנימיתמפעל עסקיבנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ

שנתיים11/09/2013רמת גןחטיבת חשבונאות ודיווח כספימפעל עסקיבנק מזרחי טפחות
שנה02/08/2012תל אביב - יפוהאגף לביקורת פניםמפעל עסקיבנק מרכנתיל דיסקונט
שנה02/06/2011תל אביב - יפוחשבותמפעל עסקיבנק מרכנתיל דיסקונט

שנה11/10/2001באר שבעענף הכספיםמפעל עסקיברום ים המלח
שנה26/05/2016בני ברקמחלקת כספיםמפעל עסקיברוקלנד אפריל לימיטד

שנה26/04/2017אזורמחלקת הכספיםמפעל עסקיברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
שנה07/10/2010גבתמחלקת הכספיםמפעל עסקיג'ון דיר ווטר

מפעל עסקיג'י סי הלת'קר
מחלקת הכספים של חטיבת הציוד 

הרפואי
שנה25/11/2010שפיים

שנה14/05/2020רמת גןחברת ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלימפעל עסקיג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי
שנה07/05/2017לודמחלקת הכספיםמפעל עסקיג'ימס ריצ'רדסון פרופריאטרי לימטד

שנה16/01/2019תל אביב - יפוחטיבת הכספיםמפעל עסקיג'רוזלם פוסט בע"מ
שנה25/06/2015חיפהמחלקת כספים(חשבות)מפעל עסקיגב ים לקרקעות בע"מ

שנה10/02/2016אור יהודהמחלקת הכספיםמפעל עסקיגוטקס ריטייל ברנדס בע"מ



תאריך מתן אישורישובמחלקהסוג מקום התמחותשם מקום התמחות
משך התמחות 

מרבי
שנה03/07/2008תל אביב - יפומחלקת כספיםמפעל עסקיגזית גלוב בע"מ

שנה03/03/2005רמת השרוןמחלקת חשבות ובקרה כספיתמפעל עסקיגי אי מדיקל סיסטמס
שנה18/01/2015רמת גןמימון מורכבמפעל עסקיגיזה זינגר אבן בע"מ

שנתיים09/01/2014פתח תקווהמחלקת הכספיםמפעל עסקיגילת רשתות לויין בע"מ
שנה15/02/2017אגף הכספיםמפעל עסקיגלעם בע"מ

שנה12/11/2009ראש העיןמחלקת הכספיםמפעל עסקידה סטנלי ישראל בע"מ
שנה11/10/2001נתניהאגף הכספיםמפעל עסקידור אנרגיה (1988)

שנה13/08/2003גבעת שמואלמחלקת הכספיםמפעל עסקידי אס אי טי טכנולוגיות
שנה06/01/2011הרצליהמחלקת הכספיםמפעל עסקידי.אס.פי גרופ בע"מ
שנה25/10/2001תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקידלתא גליל תעשיות

שנה01/09/2005תל אביב - יפומחלקת חשבות וכלכלהמפעל עסקידן- חברה לתחבורה ציבורית
שנה10/11/2016רמת גןמחלקת הכספיםמפעל עסקידנאל (אדיר יהושוע) בע"מ

שנה15/09/2016משמר השבעהמחלקת הכספיםמפעל עסקידנציגר משק פרחים דן
שנה08/04/2010בני ברקאגף הכספיםמפעל עסקידקלה חברה לביטוח בע"מ

שנה16/06/2010חיפהמחלקת חשבותמפעל עסקידשנים וחומרים כימיים בע"מ
שנה02/06/2011ירושליםחשבונאות ודיווח כספי באגף הכספיםמפעל עסקיהאוניברסיטה העברית

שנתיים15/11/1990תל אביב - יפומחלקת ביקורת פנימיתמפעל עסקיהאיכר- ברית לאגודות חקלאיות של התאחדות האיכרים בישראל

שנה13/02/2014יקוםחטיבת הכספיםמפעל עסקיהוט מערכות תקשורת בע"מ

מפעל עסקיהיולט פקרד אינדיגו בע"מ
אינטגרציה, מסוי, ביקורת פנים 

ומערכות מידע- תת מחלקה של 
מחלקת הכספים

שנה06/05/2010רחובות

שנה24/03/2011תל אביב - יפואגף הכספיםמפעל עסקיהכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ
שנה17/09/2015רמת גןמחלקת חשבותמפעל עסקיהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

שנה08/12/2011ירושליםאגף חשבותמוסד ציבוריהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
שנתיים15/11/2012תל אביב - יפומפעל עסקיהמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

שנה01/12/2004ירושליםמחלקת כספים ובקרהמוסד ציבוריהמוסד לביטוח לאומי
המרכז הרפואי ברזילי אשקלון וקרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתיות 

ושירותי בריאות שלידו
שנה07/12/2016אשקלוןאגף הכספיםמפעל עסקי

שנה20/12/2012ירושליםאגף הכספיםמוסד ציבוריהמרכז הרפואי שערי צדק
שנה17/07/2014נתניהמחלקת הכספיםמפעל עסקיהמשביר 365 החזקות בע"מ

שנה13/02/2014נתניהמחלקת הכספיםמפעל עסקיהמשביר בתי כל בו בע"מ
שנה31/01/2013ירושליםמחלקת חשבותמוסד ציבוריהמשרד לבטחון פנים

שנה11/10/2001רמת גןמחלקת הכספיםמפעל עסקיהנסון ישראל
שנה06/03/2006ירושליםחטיבה לחשבות מחלקה לכספיםמוסד ציבוריהסוכנות היהודית לארץ ישראל

שנה03/11/2011ירושליםאגף הכספיםמפעל עסקיהסתדרות מדיצנית הדסה
שנה19/03/2015גבעתייםאגף הכספיםמפעל עסקיהפניקס חברה לביטוח

שנה02/08/2012רמת גןמחלקת חשבות כללית אגף החשבותמפעל עסקיהראל חברה לביטוח בע"מ



תאריך מתן אישורישובמחלקהסוג מקום התמחותשם מקום התמחות
משך התמחות 

מרבי
שנה18/01/2007ירושליםאגף לפיקוח ובקרהמוסד ציבוריהרשות הארצית לשירותי דת

שנתיים20/12/2012ירושליםמוסד ציבוריהרשות לשרותים ציבוריים חשמל
שנתיים11/09/2013לודמנהל חשבונאי ראשימפעל עסקיהתעשיה האוירית לישראל בע"מ

שנה17/09/2015תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקיוואלה תקשורת בע"מ
שנה29/12/2019קריית ביאליקמחלקת הכספיםמפעל עסקיוויפרו גבעון בע"מ
שנתיים03/03/2016תל אביב - יפוחטיבת הכספיםמפעל עסקיוויקס. קום בע"מ

שנה26/05/2016תל אביב - יפומחלקת כספיםמפעל עסקיויצ"ו הסתדרות לנשים ציוניות
שנה13/04/2016דליהמחלקת הכספיםמפעל עסקיזהר דליה בקיבוץ דליה

שנה18/01/2015חולוןאגף הכספיםמפעל עסקיזוקו שילובים בע"מ
שנה06/10/2011תל אביב - יפוחטיבת הכספיםמפעל עסקיחבס השקעות (1960) בע"מ

שנה12/09/1996תל אביב - יפוביקורת פנימית- ביקורת פיננסיתמוסד ציבוריחברת החשמל
שנה25/10/2001חיפהמדור בקרהמוסד ציבוריחברת החשמל

שנתיים03/03/2016תל אביב - יפוחטיבת הכספיםמפעל עסקיחברת וויקס קום בע"מ
שנה14/02/2018תל אביב - יפומחלקת חשבות וכספיםמפעל עסקיחג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ

שנה03/03/2016עכומחלקת הכספיםמפעל עסקיחד אסף תעשיות בע"מ
שנה13/10/2004רמלהיחידת הכספיםמפעל עסקיחוגלה קימברלי

שנה31/01/2013חיפהאגף הכספיםמפעל עסקיחיפה כימיקלים בע"מ
שנה10/11/2016רמת גןמחלקת הכספיםמפעל עסקיחלל תקשורת בע"מ

שנה07/11/2002מגדל העמקמחלקת הכספיםמפעל עסקיטאואר סמי קונדקטור
שנתיים17/10/2013פתח תקווהחטיבת הכספיםמפעל עסקיטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

שנה04/09/2008אור יהודהמחלקת החשבונאותמפעל עסקיטוליפ מערכות מידע בע"מ
שנה01/09/2005חדרהמחלקת הכספיםמפעל עסקיטיב טעם

שנה19/03/2015ראשון לציוןמחלקת הכספיםמפעל עסקיי. ש. אחים יעקבי בע"מ
שנה23/11/2017נתיבותמחלקת חשבותמפעל עסקיי.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

שנה17/10/2013פתח תקווהמחלקת הכספיםמפעל עסקייבמ ישראל בע"מ
שנה02/03/2006תל אביב - יפוחטיבת החשבות מחלקת החשבונאותמפעל עסקייובנק

שנה11/09/2013תל אביב - יפוכספיםמפעל עסקיילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ
שנתיים09/05/2013מגדל תפןמחלקת הכספיםמפעל עסקיישקר בע"מ

שנה03/10/2006תל אביב - יפואגף הכספיםמפעל עסקיישראייר תעופה ותיירות
שנה06/08/2008תל אביב - יפומחלקת חשבות וכספיםמפעל עסקיישראכרט בע"מ

שנה13/09/1990רמת גןמחלקת בקורת פנימיתמפעל עסקיכימיקלים לישראל
שנה02/11/1995תל אביב - יפומחלקת חשבותמפעל עסקיכימיקלים לישראל

שנה03/07/2008תל אביב - יפומחלקת חשבונאות ראשיתמפעל עסקיכלל ביטוח
שנה03/07/2008תל אביב - יפואגף הכספיםמפעל עסקיכלל פיננסים בע"מ

שנה10/02/2016כפר עזהמחלקת הכספיםמפעל עסקיכפרית תעשיות (1993) בע"מ
שנה06/10/2011שער העמקיםמחלקת הכספיםמפעל עסקיכרומגן שער העמקים

שנה08/04/2014גבעתייםאגף החשבותמפעל עסקיכרטיסי אשראי לישראל בע"מ



תאריך מתן אישורישובמחלקהסוג מקום התמחותשם מקום התמחות
משך התמחות 

מרבי
שנה07/08/2019בני ברקאגף הכספיםמפעל עסקילאומי קארד

שנה05/11/2015פתח תקווהמחלקת הכספיםמפעל עסקילודן חברה להנדסה בע"מ
שנה18/01/2015תל אביב - יפומחלקת הסגל המקצועימפעל עסקילשכת רואי חשבון

שנה11/07/2013בית דגןמחלקת הכספיםמפעל עסקימ.ג.ע.ר
שנתיים10/02/2016פתח תקווהחטיבת פיננסים ואקטואריהמפעל עסקימגדל חברה לביטוח

שנה04/09/2008ראש העיןאגף כספים וחשבותמפעל עסקימגה קמעונאות בע"מ
שנה10/02/2016תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקימדטכניקה אורתופון בע"מ

שנה07/05/2017ירושליםמחלקת הכספיםמפעל עסקימובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ
שנה14/12/2005לודחטיבת הכספיםמפעל עסקימוטורולה סולושנס ישראל

שנה14/04/2011מעברותמחלקת כספיםמפעל עסקימוצרי מעברות בע"מ
שנה13/08/2003ירושליםמחלקת הכספיםמפעל עסקימחשבה חופשית

שנה25/01/2018בני ברקמחלקת כספיםמפעל עסקימי עדן
שנה26/05/2016בני ברקמחלקת כספיםמפעל עסקימיטב דש השקעות בע"מ

שנה14/02/2018תל אביב - יפומחלקת כספיםמפעל עסקימיינספייס בע"מ
שנתיים13/04/2016חיפהמחלקת הכספיםמפעל עסקימייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח (2002)בע"מ

שנה14/05/2009תל אביב - יפואגף הכספיםמפעל עסקימילקו תעשיות בע"מ
שנה23/11/2017תל אביב - יפומחלקת חשבותמפעל עסקימכבי שירותי בריאות

שנה24/06/2010לודמחלקת חשבותמפעל עסקימכתשים אגן
שנה02/08/2012צומת יוקנעםמחלקת הכספיםמפעל עסקימלאנוקס טכנולוגיות בע"מ

שנה12/09/1996תל אביב - יפואגף הביקורת ואגף הכספיםמפעל עסקימלונות דן
שנתיים15/09/2016תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקימלונות פתאל בע"מ

שנתיים10/11/2016פתח תקווהאגף הכספיםמפעל עסקימלם תים בע"מ
שנה06/04/2005חדרהמחלקת בקר הקבוצהמפעל עסקימנא"י - מפעלי נייר אמריקאים ישראלים בע"מ

שנה07/11/2002מוסד ציבורימנהל התשלומים בצה"ל
שנה14/05/2014תל אביב - יפואגף חשבות וכספיםמפעל עסקימנורה מבטחים ביטוח בע"מ

שנה24/03/2011תל אביב - יפומחלקת כספיםמפעל עסקימנפאואר ישראל בע"מ
שנה31/01/2013תל אביב - יפוחטיבת כספים וכלכלהמפעל עסקימפעל הפיס

שנה01/09/2005להביםאגף החשבותמפעל עסקימפעלי ים המלח
שנה31/01/2013קריית ביאליקאגף הכספיםמפעל עסקימפרם סוכנויות (1999) בע"מ

שנה07/10/2010תל אביב - יפומחלקת הנהלת חשבונות ראשיתמוסד ציבורימקורות חברת המים בע"מ
שנה08/04/2010חיפהאגף הכספיםמפעל עסקימרכז רפואי רמב"ם

שנה20/09/2012ירושליםמחלקת חשבותמוסד ציבורימשטרת ישראל
שנתיים02/08/2012ירושליםאגף החשב הכללי-חטיבת הביקורתמוסד ציבורימשרד האוצר
שנתיים01/12/2004ירושליםאגף החשב הכללי-יחידה לחשבונאות ודווחמוסד ציבורימשרד האוצר

שנתיים07/03/2013תל אביב - יפואגף התקציביםמוסד ציבורימשרד הבטחון וצה"ל
שנה01/07/2004תל אביב - יפומטה הכספיםמוסד ציבורימשרד הבטחון כ.ד.

שנתיים02/08/2012תל אביב - יפואגף הכספים יחידת מבקר אכ"סמוסד ציבורימשרד הביטחון



תאריך מתן אישורישובמחלקהסוג מקום התמחותשם מקום התמחות
משך התמחות 

מרבי
שנה13/07/2006ירושליםמחלקת חשבותמוסד ציבורימשרד הבריאות

שנה15/04/2015ירושליםאגף הכספים מחלקת חשבונאות ודיווחמוסד ציבורימשרד החוץ
ירושליםמוסד ציבורימשרד החינוך

שנה11/07/2013ירושליםאגף הכספיםמוסד ציבורימשרד הכלכלה
שנה13/07/2006ירושליםהאגף לאיגוד שיתופימוסד ציבורימשרד הכלכלה
שנתיים17/06/1998ירושליםמרכז השקעות-מחלקת הביקורתמוסד ציבורימשרד הכלכלה

שנה25/10/2017ירושליםאגף הכספיםמוסד ציבורימשרד המדע הטכנולוגיה התרבות והספורט
שנה19/02/1981ירושליםאגף האפוטרופוס הכללימוסד ציבורימשרד המשפטים
שנה22/03/2012ירושליםאגף הכספים תחום חשבונאות ודיווחמוסד ציבורימשרד המשפטים

מוסד ציבורימשרד המשפטים
הרשות לאיסור הלבנת הון מחלקת 

מחקר
שנה02/04/2003תל אביב - יפו

שנה31/05/2018ירושליםאגף הכספיםמוסד ציבורימשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
שנה08/04/2014ירושליםאגף הכספיםמוסד ציבורימשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שנתיים11/09/2019ירושליםיחידה לחשבונאות ודיווחמוסד ציבורימשרד ראש הממשלה
שנתיים21/06/2017תל אביב - יפומערך הכספיםמוסד ציבורימשרד ראש הממשלה כ"ד

שנה18/01/2007תל אביב - יפוחשבותמוסד ציבורימשרד ראש הממשלה תל אביב
שנה12/11/2009לודאגף הכספיםמפעל עסקינביעות טבע גליל בע"מ

שנה10/02/2016רחובותמחלקת הכספיםמפעל עסקינובה מכשירי מדידה בע"מ
שנה30/01/2020פתח תקווהמחלקת הכספיםמפעל עסקינוברטיס ישראל בע"מ

שנה18/05/2006חיפהמחלקת חשבות חטיבת הכספיםמפעל עסקינטוויז'ן
שנה14/11/2013פתח תקווהמטה הכספיםמפעל עסקיניאופרם בע"מ

שנה08/04/2010אשדודחטיבת הכספיםמפעל עסקינמל אשדוד בע"מ
שנה01/01/2004תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקינס טכנולוגיות בע"מ

שנה16/01/2019נאות מרדכימחלקת הכספיםמפעל עסקינעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ
שנה15/11/2012פתח תקווהמחלקת הכספיםמפעל עסקינצבא אחקות 1995 בע"מ

שנה26/05/2016פתח תקווהמחלקת כספיםמפעל עסקיסאטקום מערכות בע"מ
שנה27/07/2017חיפהמחלקת כספיםמפעל עסקיסאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ

שנה07/08/2019קריית שדה התעופהמחלקת חשבותמפעל עסקיסודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ
שנה18/01/2007נתניהאגף הכספיםמפעל עסקיסונול ישראל בע"מ

שנה03/07/2003נתניהמחלקת הכספיםמפעל עסקיסופר גז
שנה16/01/2019פתח תקווהמחלקת הכספיםמפעל עסקיסייברארק תוכנה בע"מ

שנה09/05/2013בית שמשמחלקת הכספיםמפעל עסקיסימנס
שנה31/05/2018פתח תקווהמחלקת כספיםמפעל עסקיסלברייט מובייל סיכרוניזיישן בע"מ

שנה03/01/2002הרצליהמחלקת הביקורת הפנימיתמפעל עסקיסלקום ישראל בע"מ
שנה10/02/2016מעלות-תרשיחאמחלקת הכספיםמפעל עסקיסנמינה אס סי איי ישראל מערכות רפואיות בע"מ

שנה08/04/2010הרצליהמחלקת הכספיםמפעל עסקיסקורפיו (בשג) בע"מ
שנה11/07/2013לודהלוואות ופקדונותמפעל עסקיענבל חברה לביטוח בע"מ



תאריך מתן אישורישובמחלקהסוג מקום התמחותשם מקום התמחות
משך התמחות 

מרבי
שנה07/08/2019רם-אוןמחלקת הכספיםמפעל עסקיפולירם תעשיות פלסטיק בע"מ

שנה05/11/2015לודמחלקת הכספיםמפעל עסקיפוקס ויזל
שנה06/01/2011עפולהמחלקת הכספיםמפעל עסקיפזקר בע"מ

שנה10/02/2016תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקיפיליפ מוריס בע"מ
שנה23/06/2005תל אביב - יפואגף חשבות חטיבת הכספיםמפעל עסקיפלאפון תקשורת בע"מ

שנה14/11/2013תל אביב - יפומערך הכספיםמפעל עסקיפסגות בית השקעות בע"מ
שנה04/10/2018תל אביב - יפויחידת הערכות השווימפעל עסקיפרומתאוס ייעוץ כלכלי בע"מ

שנה01/01/2004ראש העיןחטיבת הכספים-מח' משפטיתמפעל עסקיפרטנר תקשורת בע"מ
שנתיים14/05/2014בני ברקמחלקת הכספיםמפעל עסקיפריגו ישראל סוכנויות בע"מ

שנה14/04/2011מגדל העמקמחלקת כספיםמפעל עסקיפריורטק בע"מ
שנה17/07/2014תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקיצ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ
שנה29/05/1989חיפההאגף לביקורת פנימיתמפעל עסקיצים חברת השיט הישראלי בע"מ

שנה09/01/2014גליל יםחטיבת הכספיםמפעל עסקיקבוצת איוויב בע"מ
שנה07/08/2019בני ברקמחלקת הכספיםמפעל עסקיקבוצת איטורו בע"מ

שנה20/09/2012הרצליהמחלקת הכספיםמפעל עסקיקבוצת אקרו
שנה02/08/2012תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקיקבוצת אשטרום בע"מ

שנתיים04/12/2014הרצליהמחלקת הכספיםמפעל עסקיקבוצת ברודקום- ברודקום סמיקונדקטורס ישראל בע"מ
שנה17/07/2014עומרמחלקת כספים וחשבותמפעל עסקיקבוצת ברן בע"מ

שנה31/05/2018הרצליהמחלקת כספיםמפעל עסקיקבוצת ויולה תפעול בע"מ
שנה18/01/2007תל אביב - יפומחלקת כספיםמפעל עסקיקבוצת מעריב
שנה03/03/2016מגדל העמקאגף הכספיםמפעל עסקיקבוצת נילית

שנה26/05/2016תל אביב - יפומחלקת כספיםמפעל עסקיקבוצת עזריאלי בע"מ
שנתיים16/01/2019נצרתאגף הכספיםמפעל עסקיקבוצת עפיפי- נצרת

שנה03/03/2016אור יהודהמנהלת חשבותמפעל עסקיקבוצת תהל
שנה05/03/2009תל אביב - יפואגף הכספים מחלקת חשבותמפעל עסקיקומברס בע"מ

שנה14/05/2020ראש העיןמחלקת הכספיםמפעל עסקיקורנית דיגיטל בע"מ
שנה03/01/2002מגדל העמקמחלקת הכספיםמפעל עסקיקלא טנכור קורפוריישן (ישראל)

שנה25/11/2010פתח תקווהמחלקת הכספיםמפעל עסקיקליקסופטוואר
שנה08/04/2010נס ציונהמחלקת הכספיםמפעל עסקיקמהדע בע"מ

שנה09/05/2013בת יםמחלקת הכספיםמפעל עסקיקסטרו מודל בע"מ
שנה04/09/2008לודאגף כספים וחשבותמפעל עסקיקרגל בע"מ

שנה16/01/2019תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקיקרדן נדלן יזום ופתוח
שנה16/03/2017לודמחלקת הכספיםמפעל עסקיקרדן רכב בע"מ (אויס)

שנה03/11/2011בן שמן (מושב)מחלקת הכספיםמפעל עסקיקרן רש"י - עמותה
שנה28/10/2010רביביםמחלקת כספיםמפעל עסקירבל אי.סי.אס בע"מ

שנתיים15/04/2015באר שבעמחלקת חשבותמפעל עסקירותם אמפרט נגב בע"מ
שנה28/09/2017מודיעין-מכבים-רעותמחלקת כספיםמפעל עסקירימוני תעשיות בע"מ



תאריך מתן אישורישובמחלקהסוג מקום התמחותשם מקום התמחות
משך התמחות 

מרבי
שנה05/11/2014תל אביב - יפומחלקת הכספיםמפעל עסקירמות מ.א. ניהול ותחזוקה (1993) בע"מ

שנה20/09/2012חיפהיחידת החשב באגף כספים ובקרהמפעל עסקירפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
שנה11/02/2015ירושליםאגף הכספיםמוסד ציבורירשות האכיפה והגבייה

שנה04/09/2008ירושליםרשות החברות הממשלתיותמוסד ציבורירשות החברות הממשלתיות
תל אביב - יפומוסד ציבורירשות המיסים בישראל-מע''מ

שנתיים02/08/2012תל אביב - יפומוסד ציבורירשות המיסים בישראל - מס הכנסה
שנה15/09/2016ירושליםרשם העמותות וההקדשותמוסד ציבורירשות התאגידים

מוסד ציבורירשות ניירות ערך
מחלקת הבקורת הפנימית ומחלקת 

חקירות
שנתיים20/03/1989תל אביב - יפו

שנתיים17/10/2013ירושליםמחלקת השקעות יחידת תעודות סלמוסד ציבורירשות ניירות ערך
שנה08/12/2011צריפיןמחלקת הכספיםמפעל עסקיש. שלמה החזקות  בע"מ ו/ או ש.שלמה רכב בע"מ

שנה04/12/2014צריפיןמחלקת כספיםמפעל עסקיש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ
שנה13/02/2014פתח תקווהמחלקת הכספיםמפעל עסקישומרה חברה לביטוח בע"מ

שנה13/02/2014ראשון לציוןמחלקת כספים (חשבות)מפעל עסקישופרסל בע"מ
שנתיים14/11/2013פתח תקווהמחלקת חשבותמפעל עסקישטראוס גרופ

שנה27/01/2011אור יהודהמחלקת כספיםמפעל עסקישטראוס מים בע"מ
שנתיים13/04/2016לודמחלקת הכספיםמפעל עסקישיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת בע"מ

שנתיים17/09/2015לודמחלקת הכספיםמפעל עסקישיכון ובינוי בע"מ
שנה02/06/2011רמת גןאגף הכספיםמפעל עסקישיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ

שנה11/10/2001תל אביב - יפואגף חשבונאותמפעל עסקישירותי בריאות כללית
שנה25/11/2012אופקיםאגף הכספיםמפעל עסקישניב תעשיות נייר בע"מ

שנה03/07/2003נתניהאגף הכספיםמפעל עסקישראל שירותים ואספקה לרפואה בע"מ
שנה26/04/2017משגבמחלקת הכספיםמפעל עסקיתדביק בע"מ

שנה02/06/2011תנובותמחלקת כספיםמפעל עסקיתוסף קומפאונדס
שנה28/10/2010משמר העמקמחלקה פיננסיתמפעל עסקיתמה תעשיות פלסטיק

שנה03/07/2003רמת השרוןחשבות תשלובת החלבמפעל עסקיתנובה
שנה25/10/2001רמת השרוןאגף כספים ובקרהמפעל עסקיתעש מערכות בע"מ

שנה28/10/2010באר שבעאגף החשבותמפעל עסקיתרכובות ברום בע"מ
שנה20/12/2012הרצליהאגף הכספים והרכשמפעל עסקיתשתיות נפט ואנרגיה בע"מ


