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בירמן -אבידור

ד"עו050-5812708avidor.meirav@gmail.comמירב

ח"מועלם ומועלם רו03-7554513muallem.cpa@gmail.comאביטל אפרת2

054-6649030Yossirin0@gmail.comאביטל יוסי3

054-5508958kobia@mbtcpa.co.ilאברהם קובי4

CPA'אדלסון ושות052-6787000Tsahi@edelson.co.il03-6241220אדלסון צחי5

054-6969432shai_a@arad.muni.ilMBA, CPAאהרונוף שי6

משפטן, 054-7703100ofir@ofironi.com03-9583430CPAאוני אופיר7

CIA, LL.M, MBA, CPAרוזנבלום הולצמן רואי חשבון052-3983943meir.i@rhcpa.co.il03-6092020איליה מאיר8

052-6611145uilan@auditil.co.ilAuditilCPAאילן אורי9

CPA, CIAח"רו, גילי איצקוביץgili@gicpa.co03-5331488איצקוביץ גילי10

 CPA אלקלעי מונרובofera@almo.co.il03-6125612אלקלעי עופר11

12

אלקלעי שגיב 

054-8037087yifat012@zahav.net.ilCPA, LLMיפעת

MBA,  CPAבזק050-6776625iris.engler@bezeq.co.ilאנגלר איריס13

ח"בייקר טילי רו050-9272660beni.a@bakertilly.co.il03-5665006אקרמן בני14

B.Scכלכלה ומנהל עסקים  

M.A . ביקורת – מנהל ציבורי

פנימית

- ניהול סיכונים - לימודי תעודה 

ס למנהל עסקים "ביה

אוניברסיטת תל אביב

CIA, CPA'רוזנבלום הולצמן ושות052-3875359yosie@rhcpa.co.il03-6092020ארנסט יוסי15

052-7617149chana@aboulafia.co.il02-6515155פרח חנה-בן16

אבולעפיה אביטל את 

CPA, BAח"משרד רו' שרנסקי ושות

052-2403096cpa@012.net.il02-5612115CPAבן דור יואב17

054-2661464michal.be-zion@il.ey.comEYבן ציון מיכל18

052-3412551shbenshimol@deloitte.co.il03-6085455DeloitteCPA, CIAבן שימול שלמה19

052-8512574hbarr@deloitte.co.il02-5018888Deloitteהויזמן הילה-בר20

CPA, CIA, CISA, CRMA, 

CRISK



CPA'בראון ושות050-5234818merav@baroncpa.co.il03-6395270בר און יצחק21

CPA, CIA, CRISC, MAאלעל054-2466718gilber@elal.co.ilבר גיל22

אמדוקס052-6194113dror_bm@hotmail.comבר משה דרור23

24

 בר שמואל

050-8330820CPA (isr)פנחס

CPA (isr)ח"בשארה דיגאם רו050-5248139b_digam@hotmail.com09-7936042בשארה דיגאם25

B.Sc. , MBA , CISA  רשות שדות התעופה050-9752322avshalomja@iaa.gov.il  03-9750057אן אבשלום'ג26

danag@bdo.co.il03-6386837BDO CPAגוטסמן דנה27

CPA ליאון אורליצקי054-6788023nir@lionorl.co.il03-6155155גימפלביץ ניר28

CPA, CIA'פאהן קנה ושות050-6438822yossi.ginossar@il.gt.com03-7106555גינוסר יוסי29

050-2035743גל אורית30

orit.gal@il.ey.com 

oritg@gmail.comEY

CPA, CISA, CIA, MA'רוזנבלום הולצמן ושות052-3770041galig@rhcpa.co.il03-6092020גנה גלי31

054-8885333RonGrupel@gmail.co.il  CPA,CPA, MBAגרופל רון32

CPA (Isr.), MBAהתעשייה האווירית לישראל 054-4749233sdabby@gmail.comדבי שאול33

054-6603311raanan.domovich@mail.biu.ac.il03-5318502CIA, LLM, MBA, CPAדומוביץ רענן34

052-2938886דמרי נטלי35

ndamari@zahav.net.il

natalid@land.gov.il     050-6218232ד ומגשרת"עורשות מקרקעי ישראל ,M.A,  L.L.M

050-8527272shlomi@droricpa.co.ilCPA (isr)דרורי שלומי36

ח"מועלם ומועלם רו03-7554513muallem.cpa@gmail.comדרייפוס עינת37

052-3661166pnidav@netvision.net.il09-7411310CPAהדר דוד38

CPA ,LLM, CIA, BA  'רוזנבלום הולצמן ושות052-4482482urih@rhcpa.co.il03-6092020הולצמן אורי39

054-6669456heli@newmivt.co.il03-7555937הלל אלי40

מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

CPAמ"בע

41

ויטקובסקי 

052-2333315sharont@bdo.co.ilBDO CPAטביב שרון

054-4929190roy@kreston.co.il 04-8219999ויסברג רועי42

יעוץ , עזרא יהודה רוזנבלום

MPA, CDPSE, DPO, PIבקרה וניהול סיכונים

CPA אייל ויצמן ביקורת בקרה050-6480701eyal.weitzman@ewcaudit.com077-3480701ויצמן אייל43



054-7876203hagaiwa@gmail.com076-8058507וסרמן חגי44

חטיבת - בנק דיסקונט

CPAהביקורת הפנימית

'שיף הזנפרץ ושות050-8330816Oded@shifazen.co.ilורדי עודד45

משרד התקשורתzolera@moc.gov.ilזולר אלון46

 MSc (ץ"חקב) ,MA (ביקורת)

BSc (ן"תעו),

054-5702796raleanz@gmail.com03-6702796CPA (isr), MBAזיתוני רחל47

050-6267387nabuzak@hotmail.com CPAזכאכ ננסי48

CPA'שלמה חיו ושות052-5870210chayo-s@zahav.net.il09-9575694חיו שלמה49

03-7106106yossi@goldpro.co.il03-7106106חיימוב יוסי50

רואי – ' גולדברג פרושן ושות

תואר שני במשפטים, CPAחשבון

052-6901438dror1200@gmail.comחיימוביץ דרור51

MA, CIA, CISA, CRISK, 

CRMA

'חייקין כהן ושותilan@ccrcpa.co.il03-6489858חייקין אילן52

ariella.taussig@teva.co.il03-9267380טאוסיג אריאלה53

טבע תעשיות פרמצבטיות 

מ"בע

CPA, Bachelor of  

Accounting and  Business 

Management,  LLM

03-6130632/7Ezra-y88@zahav.net.ilיהודה עזרא54

יעוץ - רוזנבלום-עזרא יהודה 

CPA בקרה וניהול סיכונים

יהודיוף רואי חשבון. א052-6529998avi@yehudayoff.co.il02-6529999יהודיוף אבי55

B.A  .   כלכלהM.A  . במנהל

עסקים

56

קליין -יהושפט

054-4676438michal.klein@il.ey.comמיכל

EY (ישראל) ארנסט אנד יאנג 

MBA, CIAמ"בע

'חייקין כהן רובין ושות073-7252200adi@ccrcpa.co.ilירימי עדי57

050-6298034uri1cohen1@gmail.comMBA. Dr-DMDכהן אורי58

050-2618828gad@uk-cpa.com04-8520342כהן גד59

CPA, MBA, CIAבנק ישראל050-6202545cohen.daniel@boi.org.il02-6552871כהן דניאל60

CPA 'חייקין כהן ושותmoshe@ccrcpa.co.il03-6489858כהן משה61

054-7236133michall@bdo.co.il03-6386875BDOלוי דנגוט מיכל62

CRMA ,MBA ,CPA  נתיבי ישראל055-8807030geryl@iroads.co.ilלוינסקי גרשון63



054-4992499Blitinsky@gmail.comליטינסקי בני64

BAבחשבונאות  +BA במדעי 

  במדעי Msc+ המחשב 

CPA, הניהול

054-5743324y.lipel@gmail.com  CPA, CPA, MBAליפל יצחק65

ח"מועלם ומועלם רו03-7554513muallem.cpa@gmail.comמאואר אריה66
050-8432270mayerd@netvision.net.il03-6492149CISAמאיר דניאל67

03-6125612guym@almo.co.il CPAמונרוב גיא68

ח"מועלם ומועלם רו03-7554513muallem.cpa@gmail.comמועלם יצחק69

סי יועצים.אר.'ג050-7784510moshe@grc-c.co.ilמזרחי משה70

ליאון אורליצקי054-2440796ifatm@lionorl.co.il03-6155155מלכא יפעת71

CPAעצמאי, גימלאי050-7925292mamlok@netvision.net.il04-6343431ממלוק אבינדב72

054-3200327mordechaiemanoel@gmail.com CPAמרדכי עמנואל73

054-5468888kobi@na-wa.co.il CPAנבון קובי74

LL.M, LL.B, MBA, ד"עונתיבי איילון052-3443311Tomernadler80@gmail.comנדלר תומר75

052-5663234lizzyo.cpa@gmail.comCPAנחום יוסף ליזי76

050-6773706סגל ליאור77

lior.segal@bezeq.co.il 

lior.segal@gmail.com03-626-2500ד"עובזק ,CPA, MBA

CPA, MBAמשרד עליזה שרון054-3307000marius@sharon-cpa.co.il03-7549900סולומון מריוס78

PhDחיפה' אונ052-3990342sayag@technion.ac.ilסייג גבי79

ח"רוחמה סלמן רו054-6890465ruchamas@ros-cpa.co.ilסלמן רוחמה80

054-5651291guy.sapir@il.pwc.com03-7954850PWCCPAספיר גיא81

MA, CIA, CISA'רביד ושות– רווה 054-4245923alon@raveh-ravid.co.il03-7676999עמית אלון82

052-6144993hanita@bdo.co.ilBDOעמר חנית83

052-5114449razp@scd.co.ilפורת רז84

CPA'פניני ושות054-6565099gad@penini.co.il03-6121426ר"פניני גד ד85

052-9215215shayhilla@gmail.comBA, MAפרי שי86

CPAזיו האפט 050-6618783sharonk50@gmail.com03-6380668BDOקוזלובסקי שרון87

CPA, CISAמשרד עליזה שרון054-4880479Egor_k@sharon-cpa.co.ilקושלב איגור88



050-4867391amir@kalina.co.ilקלינה אמיר89

MA בממשל ומדיניות ציבורית 

התמחות בביקורת פנימית 

וציבורית

BAבמדעי החברה 

90

 קריסטל בת

050-9866007hgj14@hgj.co.il03-6367800שבע

052-5019992rmenahem@rahav.co.il03-6442888CPAרהב מנחם91

 050-8330811doron@eyr.co.il03-6130632רוזנבלום דורון92

יעוץ - רוזנבלום-עזרא יהודה 

בקרה וניהול סיכונים

CPA(Aust.), CIA, CRMA, 

CISA, CRISC, MBA, CDPSE

93

 רוזנבלום

CPA, LLM, CFE, CIA'רוזנבלום הולצמן ושות052-3202032shmuelr@rhcpa.co.il03-6092020שמואל

050-5407731doron-ronen@ronencpa.co.il03-5733456רונן דורון94

יעוץ בקרה -ח"רו, דורון רונן

וניהול סיכונים

  CPA, MA, LLM, CIA, 

CRMA, QAR, CRISC, CSX-F, 

CDPSE, CFE 

050-6786004yossirybko@yahoo.comריבקו יוסי95

מכון רב תחומי - מכון יעד 

B.Sc,  C.I.A,  Eng, CPAמ"בע

מבקר פנימי מוסמך ,CPAאודיט בקרה וביקורתhovavr@audit-fa.co.il03-5616303ריקה חובב96

 CPA ח"אהוד שושן רו050-9161319udi@eshoshan.co.ilשושן אודי97

054-8088023ilana1200@gmail.comCPA (isr), CIA, CISA, CRMAשחורי אילנה98

054-7886275i.o.shachar@gmail.com CPA, CISA, MBA, CIAשחר אורן99

CPAשטרק את שטרק050-9006010iris@starkcpa.com09-7774000שטרק איריס100

CPA'יצחק שמאי ושות050-7971117shamaicpa@yahoo.com03-6963785שמאי יצחק101

B.A , C.P.A'שמואלי את שמואלי ושות054-4620266office@ulscpa.co.il03-7220042שמואלי ליאור102

B.A , C.P.A'שמואלי את שמואלי ושות054-4460260office@ulscpa.co.il03-7220042שמואלי עוזי103

CPA ח"דני שפירא רו054-4933380daniels@spira-cpa.comשפירא דני104

CPA , CIA, CISA 'שרוני שפלר ושות054-5233705erez@srsfcpa.co.ilשפלר ארז105

CPA תנובה052-3124306margalits@tnuva.co.ilשפרבר מרגלית106

'שיף הזנפרץ ושות054-7655479shafri.tal@shifazen.co.il03-7919111שפרי טל107

מקורותashkedi@mekorot.co.il03-6230548שקדי אביעד108

כלכלה מורחב ,CPAמשרד עליזה שרון03-7549900info@sharon-cpa.co.il03-7549900שרון עליזה109

 CPA 'שרוני שפלר ושות054-5601601arie@srsfcpa.co.ilשרוני אריה110


