רשות ניירות ערך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
מחלקת תאגידים
טל 02-6556444 :פקס02-6513160 :
www.isa.gov.il

תפקיד

שם
דורית קדוש

מנהלת המחלקה

שלוחה
במשרד
489

דואר אלקטרוני
doritk@isa.gov.il

סגל מנהלי
591

limorg@isa.gov.il

לימור גרניט

ע' אישית למנהלת המחלקה

598

etis@isa.gov.il

סיגל אטיאס

רכזת תשקיפים

524

sigala@isa.gov.il

ענת נחמיה

רכזת תשקיפים

419

anatn@isa.gov.il

רונית צרפתי

מזכירת המחלקה

444

ronitt@isa.gov.il

שרה בטיטו

מזכירת המחלקה

454

sarab@isa.gov.il

אתי שמואל -כהן רכזת עיצומים וחיתום

מערך משפטי
אמיר הלמר

יועמ"ש ומשנה למנהלת המחלקה

502

קרן גיחז

ס' היועמ"ש ,ראש תחום עסקאות בעל"ש
ופניות מקדמיות

462

הדס יונס

יועמ"ש תחום דירוג וחיתום; ראש תחום
מיזוגים והצעות רכש

423

רון קליין

ראש תחום ממשל תאגידי; ראש תחום
דואליות; יועמ"ש יחידת הביקורת

407

amirh@isa.gov.il
kereng@isa.gov.il
hadasy@isa.gov.il
ronk@isa.gov.il
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רשות ניירות ערך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
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www.isa.gov.il

תפקיד

שם

שלוחה
במשרד

דואר אלקטרוני

מערך חשבונאי
יפעת פלקון
שניידר

מנהלת המערך החשבונאי

אדוה מדליון

ראש אשכול הכרה בהכנסה
מתמחה במערך החשבונאי

שירן לוי

543
417
436

ifatf@isa.gov.il
advam@isa.gov.il
shiranl@isa.gov.il

יחידת נאמנים דירוג וחיתום
rona@isa.gov.il

רוני עמיחי

כלכלן ראשי ,מנהל הסיכונים ,יחידת
נאמנים ,דירוג וחיתום

404

דודי אדר

דירוג וחיתום; א' מערכות מידע

534

davida@isa.gov.il

איתי כהן

דירוג וחיתום

461

itayc@isa.gov.il

יחידת הביקורת
גיל שדה

מנהל יחידת הביקורת

501

gils@isa.gov.il

ניר דוד

מבקר בכיר

533

nird@isa.gov.il

עדן תלמיד

מבקרת

458

edent@isa.gov.il

קארין טווילי

מבקרת

513

KarinT@isa.gov.il

היחידה למימון עסקים קטנים ובינוניים
מנהלת היחידה למימון עסקים קטנים
צפנת מזר  -לייסט
ובינוניים

514

tsofnatm@isa.gov.il

יעל בלאו

מיזמי השקעה

559

yaelb@isa.gov.il

אמיר בן מויאל

רכזי הצעה

558

amirb@isa.gov.il
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רשות ניירות ערך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
מחלקת תאגידים
טל 02-6556444 :פקס02-6513160 :
www.isa.gov.il

תפקיד

שם

שלוחה
במשרד

דואר אלקטרוני

המערך להערכות שווי ופיתוח שוק
יבגני
אוסטרובסקי

מנהל המערך להערכות שווי ופיתוח שוק

539

yevgenio@isa.gov.il

מערך גילוי ודיווח
אילן ציוני

מנהל מערך גילוי ודיווח

529

ilanz@isa.gov.il

צוות ביומד והון סיכון ,כימיה ,פלסטיק ואנרגיה ,טכנולוגיה
אלי דניאל

ראש צוות; ראש תחום מימון ונזילות

488

elid@isa.gov.il

סיון חן

ראש תחום תשקיפים

464

sivanc@isa.gov.il

דוד טרגין

ראש אשכול מכשירים פיננסיים

518

davidt@isa.gov.il

ענבל גאון

ראש תחום אכיפה

503

inbalg@isa.gov.il

אביחי אביעד

ס' ראש אשכול הכרה בהכנסה

470

avichaia@isa.gov.il

עמית נוי

רפרנט

480

amitn@isa.gov.il

צוות חברות השקעה ,חברות החזקה ,טכנולוגיה ,תקשורת ,תעשייה (חשמל ומתכות) ונדל"ן
נועם רובינזון

ראש צוות; ראש אשכול עסק חי

581

noamr@isa.gov.il

הילה אוסובסקי

ראש תחום הסדרי חוב

405

hilao@isa.gov.il

עדי הוברמן מזוז

ע' תחום רישום כפול

473

adih@isa.gov.il

איתי פלד

רפרנט

475

itayp@isa.gov.il

שיר כנען

רפרנט

483

shirk@isa.gov.il

צוות גז ונפט ,נדל"ן ,קמעונאות ומסחר ,טקסטיל
אביבה בן משה

ראש צוות; ראש תחום דוחות כספיים

414

avivab@isa.gov.il

יאיר אדלר

ראש תחום נדל"ן

593

yaira@isa.gov.il

פרידה עבאס -
יוסף

רפרנט

467

fridaa@isa.gov.il
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רשות ניירות ערך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY
מחלקת תאגידים
טל 02-6556444 :פקס02-6513160 :
www.isa.gov.il

תפקיד

שם

שלוחה
במשרד

דואר אלקטרוני

אסף נוימן

ע' תחום הסדרים

477

asafn@isa.gov.il

אורלי גולדשטיין

רפרנט

590

orlyg@isa.gov.il

צוות נדל"ן ,מזון ומסחר ,מלונאות ותיירות
ליאור צוברי

ראש צוות; ראש מערך הנפקות

512

liort@isa.gov.il

זהבית הדר

ס' ראש אשכול עסק חי; ע' תחום נדל"ן

509

zehavite@isa.gov.il

רוית אליהו

ע' תחום נדל"ן

535

ravite@isa.gov.il

שושי כהן

ס' ראש אשכול צירופי עסקים

465

shoshanac@isa.gov.il

נירית שושן

ע' תחום עסקאות בעלי שליטה

550

nirits@isa.gov.il

אלעד שרן

ע' תחום אכיפה

476

elads@isa.gov.il

צוות פיננסים (בנקים ,ביטוח ,בתי השקעות ,אשראי חוץ בנקאי ,ליסינג ומכשירים פיננסיים),
נדל"ן ותעשיה
יעקב יודקוביץ

ראש צוות; ראש תחום בנקים

309

jacovj@isa.gov.il

יקי גולד

ראש תחום ביטוח ,מיסוי וביקורת

516

jacobg@isa.gov.il

ורד פיליכובסקי-
סיסיק

ע' תחום ממשל תאגידי

רינה כהן-פחימה

ראש אשכול צירופי עסקים

471

עדן לנג

אחראי הצעות פרטיות ונכסים
קריפטוגרפים

472

רעות קסלר

ס' ראש אשכול מכשירים פיננסיים; ע'
תחום בנקאות וביטוח

525

406

veredp@isa.gov.il
rinac@isa.gov.il
edenl@isa.gov.il
reutk@isa.gov.il
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