
 

 
  
  

  בוגרי המכללה  ע"פ שיוך ארגוני
 (רשימה חלקית)

 
  

 סקטור פרטי
 

 מחלקת פיקוח -אגד 
 מח' ביקורת - בנק הפועלים 

 מחלקת פיקוח - דן 
 מחלקת בטחון -ויזה כאל 

 מחלקת בטחון -ישראכרט 
 מחלקת בטחון -לאומי קארד 

 מח' בטחון - חמפעלי ים המל
 מח' בטחון -רשת הולידי אין

  מחלקת בטחון -שופרסל 
Banco G & T Continental –  משאבי אנושמחלקת  

Grupo Entero –  משאבי אנושמחלק  
Pollo Campero –  משאבי אנושמחלקת 

 
 
 

  כללותאוניברסיטאות ומ
 

 מחלקת בטחון -אוניברסיטת בן גוריון 
 , משפטיםמינהל עסקים  -אוניברסיטת בר אילן  

 מינהל עסקים -אוניברסיטת סאו פאולו 
 מחלקה לפסיכולוגיה + קרימינולוגיה -אוניברסיטת פרנצי'סקו מרקין, גאוטמלה 

 ביה"ס למשפטים -אוניברסיטת תל אביב 
 שמאים - המכללה לביטוח 

 ביה"ס למשפטים  - ינהל, המכללה למ
 מח' הבטחון -מכון ויצמן 

 
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  רשויות אכיפת חוק

  
 מחלקת בטחון -בנק ישראל 

 חוקרים - המוסד לביטוח לאומי, ישראל 
 חוקרים -המשרד לאיכות הסביבה, ישראל 

 חוקרים -ניו ג'רסי, ארה"ב  -משטרת אדיסון 
 חוקרים -ניו ג'רסי, ארה"ב  - -משטרת אליזבט 

 חוקרים -משטרת גאוטמלה 
 חוקרים -משטרת ישראל 

 חוקרים -משטרת לאס וגס, נוודה, ארה"ב 
 חוקרים - משטרת מחוז נסאו , ניו יורק ,ארה"ב 
 חוקרים - משטרת מחוז ספוק , ניו יורק, ארה"ב 

 חוקרים -משטרת מנוויל, ניו ג'רסי, ארה"ב 
 חוקרים -משטרת ניו יורק, ניו יורק, ארה"ב 

 חוקרים-ג'רסי, ארה"ב  משטרת ניוארק, ניו
 חוקרים -משטרת פרינסטון, ניו ג'רסי, ארה"ב 

 חוקרים -ניו ג'רסי, ארה"ב  - -משטרת פרנקלין 
 קב"טים - משרד הבריאות, ישראל 

 חוקרים -קלגרי, אלברטה, קנדה  - משרד החינוך 
 חוקרים -) , ארה"ב FBIמשרד החקירות הפדרלי (

 חוקרים - משרד המסחר והתעשייה, ישראל 
 חוקרים (מח"ש) + (הכונס הרשמי, מחלקת חקירות) -משרד המשפטים, ישראל 

 מפקחים -משרד העבודה, ישראל 
 חוקרים - מדינת גאונחאוטו , מקסיקו  -משרד התובע 
 חוקרים - מדינת חליסקו, מקסיקו  -משרד התובע 
 מראייני כ"א + חוקרים -מדינת קרטרו, מקסיקו  -משרד התובע 

 חוקרים -ציבות שרות המדינה נ
 חוקרים - מחלקת המודיעין  - צבא גאוטמלה 

 חוקרי מצ"ח, חוקרי  בטיחות  -צה"ל 
 חוקרים -רשות ההגבלים העיסקיים , ישראל 

 חוקרים -רשות המיסים, ישראל  
 מפקחים -רשות העתיקות, ישראל 

 חוקרים -רשות ניירות ערך, ישראל 
 



 

 


