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

ביטוח וחיסכון, הממונה על רשות שוק ההוןמשה ברקת

ביטוח וחיסכון, סגן בכיר לממונה על שוק ההוןבארי כספי

יועצת בכירה לממונה- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןטל הפלינג

לית"מנכ- בלאקרוק ישראל ענת לוין

כלכלן ראשי ויועץ אסטרטגי- רשות ניירות ערך אילן גילדין

 ש ראשי ומזכיר החברה"יועמ, ל"משנה למנכ- הפניקס מני נאמן

ל אסטרטג ראשי"סמנכ- פסגות אורי גרינפלד

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

מנהל המחלקה הכלכלית- ביטוח וחיסכון , רשות שוק ההוןגיא לקן

יועץ בכיר לשר האוצראמיר כצנלסון

ל"משנה למנכ- מנורה מבטחים שי קומפל

מנהל ענף פיננסים- כלל ביטוח ופיננסים אייל אליה 

שותף מנהל- קרן ארבל  אמיר הסל

סגן מנהל חטיבת השקעות ומנהל השקעות לא סחירות- מגדל ארז מגדלי

 מעלותS&Pאיתי רפל

ל"מנכ- מיטב תכלית קרנות נאמנות רפי ניב 

ל"מנכ- איגוד חברות הביטוח גיא רוטקופף

היועץ המשפטי ומזכיר החברה- מנורה מבטחים אלון אלפרט

ערן היימר 

מגדל עדי סקופ

מגדלרוני תירוש מדרר

ל קרנות הפנסיה הוותיקות"מנכ- עמיתים אפי סנדרוב

99לובי משה קאשי

שותפה תפעולית בכירה- ' קרן וינטגקרן טרנר

ל בכיר מחלקת מסחר נגזרים ומדדים"סמנכ- הבורסה לניירות ערך יניב פגוט

ל בכיר"סמנכ- כלל ביטוח ופיננסים הראל וידרמן

מנהל מחלקת פיתוח מוצרים ביטוח חיים- כלל ביטוח ופיננסים יפתח נהון

אוניברסיטת בר אילןבני לאוטרבך

פרומתאוסבן אוריון

נומריקס טל מופקדי

ל"מנכ- איגוד בתי השקעות נמרוד ספיר

IDCעמיר ליכט 

ל ומייסד "מנכ - SimplifyFinanceרונן מרגוליס 

ל"מנכ- הלמן אלדובי רמי דרור

שמואל שוורץ

חוה שכטר

צביקה שכטר

יועצת משפטית- הלמן אלדובי ענבר שטיינר 

מ"איילון בקרת פרויקטים וייעות בעלילי איילון 

לייזה חיימוביץ

לית"מנכ- קרן המילטון ליין לימור בקר

ל"מנכ- גאר קפיטל אוריאל גורן

ר דירקטוריון"יו- להב אבי לוי 

אוניברסיטת בן גוריון קידר-חיים לוי

ויקטורי קונסלטינגגל עמית 

רשות החברות- משרד האוצר נועה קיסר

שותף מנהל- עובד גובי ייעוץ פיננסי כלכלי אוהד עובד

ל"מנהל השקעות חו- הלמן אלדובי דין ליפץ
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הלמן אלדוביאיתמר בן דוד

יואב בן אור

אוניסון יועציםשלומי וינר

'ארנון שגב ושותארנון שגב

פאהן קנה שלומי ברטוב

מנהל תחום מחקר- עמיתים קרנות פנסיה וותיקות עומר וונש

IDCמורן אופיר 

ל משותף"מנכ- מ "הרמטיק נאמנות בעדן אבנון

ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןאורי עפרוני 
ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןרוזנסטיק מירי

ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןאדם אבו שמיס

ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההוןאלי אלפסי

KPMGחגית קרן

הפיקוח על הבנקיםנטע ורדי

שרותי ניהול- ח אלי שמעוני "משרד רואלי שמעוני


