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הקדמת שרת המשפטים

אני מתכבדת לצרף את ברכתי לחוברת הרשויות הציבוריות אשר מופקת מדי
שנה על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע.
חוברת זו תסייע במימוש עקרון השקיפות המאפשר לציבור לבחון ולבקר את
פעילותן של הרשויות הציבוריות ,ובכך להביא לחיזוק אמון הציבור במערכת
הציבורית.
כשרת משפטים ,אני פועלת להגברת השקיפות השלטונית בכלל ,ולהטמעת
תהליכים פנימיים הנוגעים להגברת יישומו של חוק חופש המידע על ידי המנהלים
והעובדים במשרד המשפטים ,בפרט .ואולם ,המשימה טרם הושלמה ,עלינו
להטמיע את המחויבות שלנו ,נבחרי הציבור ועובדי המדינה ,כלפי אזרחי המדינה
בכל הנוגע לשקיפות שלטונית .הצורך בקידום השקיפות השלטונית מקבל משנה
תוקף לאור מגמות בינלאומיות הרותמות את השיפור ביכולות הטכנולוגיות ככלי
להקל על הנגשת המידע הציבורי לאזרח.
אאחל לכולנו הצלחה ביצירת שקיפות מאוזנת המגינה על הערכים הנדרשים,
אשר בסופו של יום ,כך אני מאמינה ,תגביר את אמון הציבור בפעילות השלטונית.

בברכה,

ציפי לבני
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הקדמת מנכ"ל משרד המשפטים
עקרון השקיפות ,אשר עוגן בחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-מאותגר חדשות
לבקרים ,בין היתר לאור היכולות הטכנולוגיות המקלות בימינו על עיבוד מידע
והפצתו לרבים באמצעים נגישים ונהירים.
משרד המשפטים ,האמון על יישומו של החוק ,פועל בזירה דינמית זו ומוביל
בממשלה תפיסה המכירה בחשיבות הפצת המידע לציבור באופן ייזום ,ולא רק
כמענה לבקשות פרטניות .במקביל ,ומבלי להתייחס לפער הקיים בין המצוי
לרצוי ,אנו פועלים להפחית את הביורוקרטיה הכרוכה בהגשת בקשת חופש מידע,
במקום בו אזרח או תושב ביקש לממש זכותו זו.
איגוד כלל הרשויות הציבוריות לפי חוק חופש המידע בחוברת אחת ,והעמדת
רשימה זו באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע ,מאפשר למעוניין בכך
לדעת על אלו רשויות חל החוק ,וכיצד ניתן לפנות אליהן.
על אף שהחוק מחייב את הממשלה לפרסם מידע אודות משרדי הממשלה,
יחידות הסמך והתאגידים הסטטוטוריים בלבד ,אנו פועלים להרחיב את הרשימה
ולדאוג לעדכונה .החוברת הנוכחית מאגדת בתוכה רשויות נוספות על המתחייב
בחקיקה ,וכוללת כ 500-רשויות.
מאז הופקה החוברת הראשונה של הרשויות הציבוריות על ידי משרד המשפטים
באמצעות היחידה הממשלתית לחופש המידע ,חלפה כשנה.
בשנה זו בחרנו לפעול בדרכים נוספות על מנת להפחית את הביורוקרטיה הכרוכה
בהגשת בקשת חופש המידע .בנוסף לקידום תיקון חקיקה להפחתת האגרות,
הדרכות ,הפצת ידע ובירור תלונות ,בימים אלו "עולה לאויר" האתר המרכזי לחופש
המידע .אתר זה מאפשר הגשת בקשות לכ 250-רשויות ,וכן משמש כפלטפורמה
להעלאת תכנים שהופצו על ידי הרשויות בעקבות הגשת בקשות חופש מידע.
אקווה כי פישוט התהליכים יגביר את השימוש שאתם ,הציבור ,תעשו בחוק ,וכי
היוזמות שנקדם ונוביל יגרמו לכך שרמת השקיפות בממשלה תעלה ובקשות
לחופש מידע יטופלו באופן יעיל ומקצועי.
בברכה,
דר' גיא רוטקופף ,עו"ד
מנכ"ל משרד המשפטים
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דברי הסבר
חוברת הרשויות הציבוריות נועדה להקל על הציבור בבואו לממש את זכותו
החוקית ולהגיש בקשות חופש מידע.
בחלקה הראשון של החוברת מופיעים הפרטים המלאים של הרשויות הציבוריות,
אשר החוק חל עליהן ,לרבות תפקיד הרשות ,שם הממונה ודרכי התקשרות עמה.
הרשויות מחולקות לפי הסיווג שלהם (משרד ממשלתי ,יחידת סמך וכו') ומסודרות
לפי סדר הא'-ב' בתוך כל סיווג.
בסוף החוברת מופיע אינדקס של כלל הרשויות הציבוריות שהחוק חל עליהן לפי
סדר א'-ב'.

הערה חשובה :האינדקס כולל גם רשויות שהחוק חל עליהן אולם לא העבירו מידע
בדבר מינוי ממונה.
לכן ,אם ברצונכם לברר האם חוק חופש המידע חל על רשות מסיימת ,יש לבדוק
גם באינדקס.
בנוסף ,תוכלו למצוא בחוברת תשובות לשאלות שכיחות על חוק חופש המידע
ושני תרשימי זרימה אשר מבארים את תהליך הגשת בקשת חופש המידע ואת
תהליך הטיפול בבקשה ברשות הציבורית.

לידיעה :מלאכת איסוף הנתונים אודות הרשויות עליהן חל חוק חופש המידע
והממונים בהן ,נמשכת באופן שוטף והנתונים מתעדכנים תכופות באתר היחידה.
לפיכך ,אם רשות מסוימת איננה כלולה בחוברת ,אין פרוש הדבר שבהכרח החוק
איננו חל עליה.
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תהליך הגשת בקשת חופש מידע
(הסבר מפורט על השלבים בתהליך נמצא בגב הדף)
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במידה והמידע לא נמצא ,עליי לאתר את הרשות בה מצוי המידע לפי הנושא.
במידה ולא מצאת את המידע המבוקש ברשת עלייך לאתר את הרשות שבה מצוי המידע לפי תחום העיסוק של
אותה רשות .את תחומי העיסוק של הרשויות הציבוריות תוכל למצוא באתרי האינטרנט של הרשויות ,באתר
" "govשמרכז בתוכו מידע על משרדי הממשלה ותחומי האחריות שלהם ,באתר משרד הפנים שמרכז בתוכו
מידע על המנהל לשלטון מקומי ורשויות מקומיות וברשימת הרשויות הציבוריות המלאה.
חוק חופש המידע חל על הרשויות הציבוריות הבאות:
הממשלה ומשרדי הממשל ,יחידות סמך ,לשכת הנשיא ,כנסת ישראל ,מבקר המדינה ,חברות ממשלתיות (אלא
אם הוחלט בצו בימ"ש שלא להחיל עליהן את החוק) ,בתי משפט ,רשויות מקומיות ,תאגידים סטטוטוריים,
תאגידים בשליטת רשות מקומית ,מפעל הפיס ,קופות חולים ,מועצות דתיות ,מוסדות להשכלה גבוהה (ניתן
לקבל מידע בנוגע לניהול הכספי) ,החברה להשבת נכסים של נספי שואה (למעט בנוגע למידע על נכסים של
נספי השואה).
ניתן לאתר את הממונה על חופש המידע בכמה דרכים:
1 .1ברשימת הרשויות הציבוריות המפורסמת באתר  -רשימה חלקית .בימים אלו שוקדת היחידה לחופש
המידע על פרסום הרשימה המלאה כנדרש מכוח החוק ,ופיתוח ממשק נוח יותר למשתמש כפלטפורמה
לפרסום.
2 .2באתר האינטרנט של הרשות הציבוריות.
3 .3במשרדי הרשות הציבורית.
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2

את הבקשה לפי חוק חופש המידע עליך להגיש בכתב לממונה על החוק בכל משרד .על הבקשה להיות מנוסחת
באופן נהיר וברור ועליה לכלול פרטים רבים ככל האפשר על סוג המידע אותו תרצה לקבל .לידיעתך  -אין המבקש
חייב לציין את הטעם לבקשתו.
במידת הצורך יש לשלם את האגרה באתר "שרת
התשלומים הממשלתי" או באחת מן הדרכים
המוצעות בכל גוף .במידה והמידע המבוקש נוגע
למבקש אין הוא חייב בתשלום אגרה.

5

החוק מציין מקרים בהם הרשות רשאית או חייבת לדחות את הבקשה לחופש מידע.
חלק מהסיבות לאי מסירת המידע נובע מסיבות "טכניות" ,כגון שהמידע אינו ברשותה או שהמידע כבר פורסם
ברבים ,וחלק מהסיבות לאי מסירת המידע נוגעים לעניינים עקרוניים כגון :סודות מסחריים ,הגנה על הפרטיות
וכד' .לרשימת הסייגים המלאה.

8

על הרשות להודיע לך על החלטתה תוך  30יום
לכל היותר .הממונה רשאי להאריך את המועד
למתן מענה בעוד  30יום ובלבד שהודיע לך על כך
בכתב ,ונימק את הצורך בהארכה .לראש הרשות
יש את האפשרות להאריך את המועד למתן מענה
עד ל 60-יום נוספים ( 120יום בסך הכל) ,ככל
שהטיפול בבקשה מורכב או בעל היקף גדול .ככל
שראש הרשות החליט להאריך את המועד ,על
הרשות להודיע לך על כך ,ולנמק את סיבת הארכת
המועד.
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1 .1במידה והרשות החליטה להעביר לידך את
המידע ,תבוצע החלטתה תוך זמן סביר אשר
לא יעלה על  15יום ,אלא אם קבע הממונה כי
מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד
מאוחר יותר.
2 .2הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע
לרשותו.
3 .3המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי
בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע
לצרכיו של המבקש.

ליחידה לחופש המידע סמכות בבירור תלונות אודות משרדי ממשלה ויחידות הסמך .ניתן לפנות אלינו במקרים
בהם לא ניתן מענה לבקשת חופש המידע ,במקרה בו הרשות דחתה את הבקשה ללא נימוק ובמקרים בהם
הרשות לא פרסמה דוחות שנתיים או מידע יזום אחר (מכוח חוק).
כמו כן ,אם אתה סבור כי הרשות היתה צריכה להענות לבקשתך ,תוכל להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי
(בהיותו גם בית המשפט לעניינים מינהליים) על ההחלטה .שים לב כי את העתירה יש להגיש תוך  45יום מיום
קבלת התשובה של הרשות.
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תהליך הטיפול בבקשת חופש מידע ברשות
(הסבר מפורט על השלבים בתהליך נמצא בגב הדף)

1

עם קבלת הבקשה הכתובה ,בודק הממונה את הדברים הבאים:
1 .1בקשת הפונה ברורה;
2 .2פרטי הפונה ודרכי ההתקשרות עמו מופיעים באופן ברור בבקשה;
3 .3קיימת התחייבות לשאת בתשלום שקבוע בתקנות;
4 .4שולמה אגרת הבקשה (ככל שנדרש);

למעט סייגים המצויים בחוק ,חובה למסור את המידע המבוקש .גם במקרים בהם הרשות רשאית לא למסור את
המידע עליה לבדוק האם קיימת אפשרות למסור מידע חלקי או למסור את המידע במגבלות .לרשימת הסייגים
המלאה יש לעיין בחוק.

3

על הרשות לבדוק אם קיים צד ג' אליו נוגעת
הבקשה.

1 .1במידה והרשות החליטה להעביר לידך את
המידע ,תבוצע החלטתה תוך זמן סביר אשר
לא יעלה על  15יום ,אלא אם קבע הממונה כי
מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד
מאוחר יותר.
2 .2הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע
לרשותו.
3 .3המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי
בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע
לצרכיו של המבקש.
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3

7

2

על הרשות לנמק בתשובתה את הסיבות לדחיית
הבקשה בהתאם לנוהל דחיית בקשה של היחידה
הממשלתית לחופש המידע.

במידה והמידע המבוקש נוגע לצד שלישי ומסירתו
עלולה לפגוע בו ,על הרשות לידע את אותו גורם
על כוונתה למסור את המידע ולעדכן את הפונה
בדבר .לצד השלישי זכות להתנגד למסירת המידע
ולהגיש את התנגדותו תוך  21יום .הפניה לצד ג'
עוצרת את מרוץ הזמנים של בקשת חופש המידע.

הרשות בוחנת את תשובתו של צד ג'

לצד ג' זכות לעתור כנגד ההחלטה תוך  45ימים

למבקש זכות לעתור כנגד ההחלטה תוך  45ימים

1 .1במידה והרשות החליטה להעביר לידך את
המידע ,תבוצע החלטתה תוך זמן סביר אשר
לא יעלה על  15יום ,אלא אם קבע הממונה כי
מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד
מאוחר יותר.
2 .2הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע
לרשותו.
3 .3המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי
בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע
לצרכיו של המבקש.

החלטת בית משפט
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רשויות
ציבוריות

דף שאלות ותשובות
) )מהו חוק חופש המידע?
חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ותושב יש את הזכות לפנות לכל רשימות
ציבוריות שהחוק חל עליה (כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית) ולבקש מידע
שנמצא אצלה ,מבלי להסביר מדוע מבוקש המידע.
הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע ,אבל החוק גם קובע חריגים
לכלל כמו בטחון המדינה ופגיעה בפרטיות .אם החריגים מתקיימים ,הרשות לא
חייבת למסור את המידע.
בכל מקרה של סירוב למסור את המידע ,הרשות צריכה להסביר בכתב את הסיבה
לסירוב.
) )מה קובעות התקנות של החוק?
לחוק ישנם שלוש תקנות:
תקנות כלליות – אשר עיקרן עוסק בתוכן של דו"ח חופש המידע שצריך להתפרסם
אחת לשנה ,ובדרך הפרסום שלו.
תקנות האגרות – אשר עוסקות בסוגי האגרות מכח החוק ,גובה הסכום ואופן
חישובן.
תקנות איכות הסביבה – תקנות המחייבות רשויות שיש להם מידע אודות חומרים
שהתפזרו בדרך זו או אחרת בסביבה ,לפרסם את הנתונים על המידע הסביבתי
באופן קבוע
) )איך מגישים בקשה לקבלת מידע לפי החוק ?
את הבקשה יש להגיש בכתב לממונה על החוק ברשות.
ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון ,באמצעות כתובת דוא"ל או באמצעות
הדואר.
להוציא מקרים מסוימים הגשת בקשת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרה.
) )מתי ניתן לקבל פטור מתשלום אגרה ?
המקרים היחידים בהם קיים פטור למבקש מתשלום אגרה הם:
1 .1אם המידע שהאדם ביקש נוגע לעצמו.
2 .2אם נתבקש מידע אודות נהלים פנימיים שהרשות היתה צריכה לפרסם לפי
סעיף  6לחוק.
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רשויות
ציבוריות

3 .3אם המבקש שייך לאחת מהקבוצות הבאות :אוכלוסיה נזקקת כלכלית; חוקר
במוסד אקדמי; עמותה הפועלת למען מטרה ציבורית כהגדרתה בחוק.
) )האם הרשות יכולה לדרוש תשלומים נוספים חוץ מהאגרה הראשונה?
הרשות יכולה לדרוש תשלום נוסף במקרה של טיפול ממושך בבקשה או תשלום
על הצילום או על העתקה של המידע שהתבקש.
הסכומים קבועים בתקנות האגרות של חוק חופש המידע.
אם התשלום עולה על סכום ההתחייבות שמסרת בשעה שהגשת את הבקשה,
הרשות צריכה להודיע לך שהטיפול בבקשה יעלה מעבר לסכום שהתחייבת לו,
ולהעריך את העלות שתתבקש ממך.
) )מהו סוג המידע שניתן לקבל?
כל מידע שנמצא בידיים של הרשות ויש לו עותק "פיזי" – כתוב ,מודפס ,מצולם
וכדומה.
ההחלטה אם למסור את המידע תעשה לפי הכללים שקבועים בחוק.
) )האם אפשר לקבל מידע שנוגע לאדם אחר?
אם תגישו בקשה לקבל מידע שקשור לאדם אחר והרשות תחשוב שיש למסור
לכם את המידע ,הרשות תצטרך להודיע על כך לאדם או לגוף שהמידע נוגע אליו
(צד ג').
אותו גורם שלישי ,יכול להתנגד שיימסרו לכם את המידע ,אולם ההחלטה בנושא
היא של הרשות אליה הגשת את הבקשה.
) )אם אני לא מרוצה מההחלטה של הרשות מה אני יכול לעשות?
על החלטה של הרשות שאינה מוצאת חן בעיניך ,אפשר להגיש עתירה לבית
המשפט לעניינים מינהליים.
אם אתה רוצה להתלונן על משרד ממשלתי או יחידת סמך ,אתה מוזמן לפנות
ליחידה הממשלתית לחופש המידע בהתאם למוסבר באתר היחידה.
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מוסדות ממלכתיים

מוסדות
ממלכתיים

הכנסת
הכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל .בכנסת חברים  120נבחרי
ציבור המייצגים מפלגות שונות .עיקר עיסוקה של הכנסת הינו חקיקה
ופיקוח שוטף על פעולות הממשלה ומשרדיה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

גיורא פורדס
02-6753396
02-6521599
משכן הכנסת ,קריית בן גוריון ,ירושלים 91950
mevakrim@knesset.gov.il
www.knesset.gov.il

לשכת נשיא המדינה
הנשיא עומד בראש המדינה ומייצג את העם באופן א-פוליטי .בין תפקידי
הנשיא :מתן חנינות ,הטלת הרכבת הממשלה על ראש הסיעה בעלת
הסיכויים הגבוהים ביותר להקמתה ,חתימה על כתבי אמנה של שגרירים
היוצאים מטעם המדינה לחו"ל ,קבלת כתבי אמנה של דיפלומטים ועוד.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

שרון שפי
02-6707211
02-5887225
רח' הנשיא  ,3ירושלים 9218801
sharon@president.gov.il
www.president.gov.il
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מוסדות
ממלכתיים

מבקר המדינה
מבקר המדינה אחראי על עריכת ביקורת בגופים מבוקרים ופרסום ממצאי
הביקורת בדוחות מבקר המדינה .מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות
הציבור ומתוקף תפקידו זה הוא מברר תלונות של הציבור על פגיעה אישית
של גופים מבוקרים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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עו"ד דוד נהיר
02-6665101
02-6529322
רח' בית הדפוס  ,12ירושלים 9548315
mevaker@mevaker.gov.il
www.mevaker.gov.il

משרדי ממשלה

המשרד לאזרחים ותיקים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

משרדי
ממשלה

המשרד לאזרחים ותיקים פועל למען קידום הזכויות של ציבור האזרחים
הותיקים בישראל בתחומי בריאות וסיעוד ,רווחה ,שיכון ודיור ,מיצוי זכויות
אזרחים ותיקים ,טיפול בניצולי השואה ,חינוך מבוגרים ,תרבות הפנאי,
תעסוקה והשבת הרכוש היהודי.
עירית גוטמן
03-7779126
03-6092887
רח' קפלן  ,3ירושלים 9195017
iritg2@pmo.gov.il
www.vatikim.gov.il

המשרד לביטחון הפנים
המשרד לביטחון הפנים הוא גוף מטה משולב האחראי לאכיפת החוק
ושמירת הסדר הציבורי ולפעילות ביטחון פנים במדינת ישראל באמצעות
הגופים הבאים :משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר (שב"ס) ,נציבות הכבאות
וההצלה ,הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול והרשות להגנה על עדים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יואל לוי
02-5429963 ,02-5429962
02-5826769
ת.ד ,18182 .ירושלים 9118101
hanit@mops.gov.il
www.mops.gov.il
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המשרד להגנת הסביבה
משרדי
ממשלה

המשרד להגנת הסביבה נושא באחריות לניסוחה של מדיניות ארצית
משולבת וכוללנית ,וכן לפיתוח אסטרטגיות ,תקנים וקדימויות להגנת
הסביבה .במישור זה פועלים במשרד אגפים ומחלקות העוסקים בטיפול
בנושאים הסביבתיים המקצועיים ,במנגנון האדמיניסטרטיבי ובקשרי גומלין
עם האזרח.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מיכל ריבלין
02-6495803
02-6495892
רח' כנפי נשרים  ,5ירושלים 9546412
meyda@sviva.gov.il
www.sviva.gov.il

המשרד לקליטת העלייה
המשרד לקליטת העלייה אחראי לסיוע הניתן ע"י מדינת ישראל ,לעולים
ולתושבים חוזרים ,המגיעים ארצה .המשרד אחראי על סיוע ומעקב אחרי
העולים ,משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים
בחברה הישראלית.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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יוליה אוספובט-גורביץ
02-6750302
02-6752675
רח' קפלן  ,2ירושלים 9195016
yuliao@moia.gov.il
www.moia.gov.il

המשרד לשירותי דת

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

משרדי
ממשלה

המשרד לשירותי דת אחראי על שירותי הדת היהודית במדינת ישראל .בין
שאר תפקידיו :מועצות דתיות ,שירותי קבורה ,בתי עלמין ,חברות קדישא,
הנפקת רישיונות לחברות קדישא ,פיתוח מבני דת ,מקוואות ועירובין ,רבנות,
נישואין וגירושין.
קרן שירוני
02-5311385
02-5311339
רח' כנפי נשרים  ,7ירושלים 9546417
kerens@dat.gov.il
www.dat.gov.il

המשרד לשיתוף פעולה אזורי
ופיתוח הנגב והגליל
המשרד לפיתוח הנגב והגליל אחראי על פיתוח הנגב והגליל והצבתם בראש
סדרי העדיפויות של מדינת ישראל .המשרד מקדם פרויקטים אזוריים
בתחומים הבאים :תעסוקה ,תעשייה ,תיירות ,חקלאות ,התיישבות ,תשתיות
אזוריות ,חינוך ,מדע ,טכנולוגיה ,איכות חיים וקהילה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

דרור סורוקה
03-6060757
03-6060765
שד' שאול המלך  ,8תל-אביב 6473307
drors@pmo.gov.il
www.vpmo.gov.il
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משרד האוצר
משרדי
ממשלה

משרד האוצר אחראי לתכנון מדיניותה הכלכלית הכוללת של הממשלה
ולביצועה ,להכנת הצעת תקציב המדינה ופיקוח על ביצוע התקציב
המאושר ,לניהול הכנסות המדינה (גביית מיסים עקיפים וישירים) ולפיקוח
על שוק ההון ,החיסכון והביטוח.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אנט קליימן
02-5317215
02-5695347
רח' קפלן  ,1ירושלים 9195015
pniot@mof.gov.il
www.mof.gov.il

משרד הביטחון
המשרד אחראי להציב מענה מערכתי לבניין צה"ל ועוצמתו ,לחזק את יכולת
ההרתעה ולהגביר את יתרונו האיכותי ובכלל זאת ביצוע הרכשה מיטבית,
קידום תשתיות ביטחוניות ,מיצוי משאבים ,הרחבת קשרי החוץ הביטחוניים,
הסדרת הייצוא הביטחוני ,הנצחת חללי מערכות ישראל ,סיוע למשפחות
השכולות ושיקום נכי צה"ל.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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דינה פוליאק
03-6975540
03-6976711
הקריה ,תל-אביב 6473424
pniot@mod.gov.il
www.mod.gov.il

משרד הבינוי והשיכון

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

משרדי
ממשלה

משרד הבינוי והשיכון אחראי על תכנון ושיווק קרקעות ,פיתוח תשתיות
ומוסדות ציבור ,בניית מגורים ומבני ציבור ואכלוסם ,דיור ציבורי ,שיקום
שכונות והתחדשות עירונית.
זהבית לוי
02-5847714
02-5847683
רח' קלרמון גאנו  ,3קריית הממשלה מזרח ירושלים ,ת.ד.
 ,18110ירושלים 9102001
meida@moch.gov.il
www.moch.gov.il

משרד הבריאות
משרד הבריאות אחראי על הבטחת בריאות תושבי המדינה ,תוך דאגה
לארגון ,הפעלה ואספקת שירותי מניעה ,אבחון ,שיקום ומחקר ,באופן ישיר
או באמצעות מוסדות רפואיים אחרים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

נעמי לבני
02-5080355
02-5655971
רח' ירמיהו  ,39ירושלים 9446724
hofesh@moh.health.gov.il
www.health.gov.il
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משרד החוץ
משרדי
ממשלה

המשרד אחראי על גיבוש מדיניות החוץ של הממשלה ,ביצועה והסברתה.
המשרד מייצג את המדינה ,מסביר את עמדותיה ובעיותיה ,מקדם את קשרי
הכלכלה ,התרבות והמדע ,מקדם שיתוף פעולה עם ארצות מתפתחות,
מטפח הקשרים עם הקהילות היהודיות ושומר על זכויותיהם של אזרחים
ישראלים בחו"ל.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אריה זיני
02-5303627
02-5303098
שד' יצחק רבין  ,9ירושלים 91035
foi@mfa.gov.il
www.mfa.gov.il

משרד החינוך
משרד החינוך אחראי על ביצוע חוקי חינוך ,כגון :חוק לימוד חובה ,חוק חינוך
ממלכתי ,חוק הפיקוח על בתי הספר ,חוק חינוך מיוחד ,חוק זכויות התלמיד,
חוק המועצה להשכלה גבוהה ועוד ,לרבות עניינים הקשורים לעובדי חינוך,
תלמידים ומוסדות חינוך ונושא החינוך הבלתי-פורמאלי.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

28

ד"ר עופר רימון
02-5602444
02-5604342
רח' שבטי ישראל  ,29ירושלים 9510552
meyda@education.gov.il
cms.education.gov.il

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

משרדי
ממשלה

המשרד אחראי ליישום מדיניות הממשלה לקידום החקלאות (צומח וחי),
לאספקת מזון לתושבים באיכות גבוהה ובמחירים סבירים ,לסיוע לפיתוחם
החקלאי של היישובים ,לפיתוח וקידום המרחב הכפרי ,למדיניות השיווק
בארץ ובחו"ל של תוצרת חקלאית ,למחקר ולפיתוח ,להדרכה ,למימון
השקעות מועדפות ,להגנה על הצומח והחי ולפיקוח וטרינרי.
אילן ישראל
03-9485458
03-9485357
דרך המכבים ראשל"צ ,ת.ד ,30 .בית דגן 5020000
hofesh-hameida@moag.gov.il
www.moag.gov.il

משרד הכלכלה
משרד הכלכלה אחראי לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל .המשרד
מתמקד במיצוי פוטנציאל ההון האנושי והשבחתו ,שיפור והתאמת הכלים
הקיימים ובניית כלים חדשים במיצוי החקיקה הקיימת ,בחדשנות חקיקתית
ובהתאמת מכלול פעילותו של המשרד למציאות במשק הישראלי וביכולת
התחרות שלו עם משקי העולם.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

בת שבע תורג'מן
02-6662305
02-6662923
רח' בנק ישראל  ,5ת.ד ,3166 .ירושלים 9103101
batsheva.turjeman@economy.gov.il
www.moital.gov.il
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משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
משרדי
ממשלה

משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל פועל לקידום ,עידוד וטיפוח המדע
בשאיפה למצוינות ,הישגיות ויצירתיות במרכז ובפריפריה ,לפיתוח ההון
האנושי ,לחיזוק מעמדה של ישראל בעולם באמצעות הרחבת הפעילות
בתחום המדע והטכנולוגיה ולהגברת החוסן החברתי ושוויון ההזדמנויות
בישראל תוך מתן עדיפות לתושבים מהאוכלוסייה הלא-יהודית ,לעולים
ולנשים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ליבי עוז
02-5411172
02-5825581
הקריה המזרחית ,בנין ג' ,ת.ד ,49100 .ירושלים 9149002
dovermada@most.gov.il
www.most.gov.il

משרד המשפטים
משרד המשפטים הוא משרד מטה מרכזי של ממשלת ישראל הפועל לעשיית
צדק ולשירות הציבור בתחום המשפט בהתאם למדיניות הממשלה ,תוך
הגנה על שלטון החוק ,על זכויות האדם ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית ,שבה הכול שווים בפני החוק.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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עו"ד מיכל טנא
02-5425513
02-6467085
רח' הלל ( 6קומה  ,)5ירושלים 9458106
hofesh.meida@justice.gov.il
index.justice.gov.il

משרד הפנים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

משרדי
ממשלה

משרד הפנים אחראי על תכנונה וביצועה של המדיניות הלאומית בנושאי
השלטון המקומי ,קביעת מדיניות התיכנון במדינה ועיצוב אופיה הפיזי,
פיקוח על הבחירות ,פיקוח על הבניה ופיקוח על פעילותן של העדות הלא
יהודיות בישראל.
מיכל גולדשטיין
02-6701501
02-6701572
ת.ד ,6158 .ירושלים 9106101
zivash@moin.gov.il
www.moin.gov.il

משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד הרווחה אחראי על הגנה ,סיוע וטיפול באוכלוסיות חלשות ונזקקות
בחברה הישראלית; חיזוק הלכידות הקהילתית; פיתוח התנדבות ושירות
הלאומי; הכרה ורישום עובדים סוציאליים; פיתוח כוח אדם לשירותי הרווחה
ברשויות המקומיות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עופר איקו
02-6752894
02-6752804
רח' קפלן  ,2ת.ד ,915 .ירושלים 9195016
ofere@molsa.gov.il
www.molsa.gov.il
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משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משרדי
ממשלה

משרד התחבורה אחראי לתכנון ,פיתוח והסדרה של תשתיות ומערכות
תחבורתיות משולבות תוך הקפדה על הבטיחות ולקידום שירותי הניידות
והלוגיסטיקה אשר יתרמו לצמיחה כלכלית וחברתית בישראל .המערכת
התחבורתית הינה תשתית משקית שמטרתה לאפשר קשר בין מוקדי
פעילות שונים במדינה ומחוצה לה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אפרת קילשטוק
02-6663093
02-6663094
רח' בנק ישראל  ,5ת.ד ,867 .ירושלים 9100801
meida@mot.gov.il
he.mot.gov.il

משרד התיירות
משרד התיירות אחראי לעידוד תיירות מחו"ל ותיירות פנים ,הקמה ושיפור
של אתרי תיירות (מקומות קדושים ,גנים לאומיים ,אתרי נוף ומורשת) ,עידוד
השקעות בתיירות ,טיפול בתיירים ,מידע לתיירים ,תיירות כפרית ,חינוך
לתיירות והכשרת כוח אדם בענף.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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גדעון שניר
02-6664395
02-6664450
רח' בנק ישראל  ,5ת.ד ,1018 .ירושלים 9100901
gidons@tourism.gov.il
www.tourism.gov.il

משרד התקשורת

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

משרדי
ממשלה

משרד התקשורת אחראי על קביעת מדיניות התקשורת ,פיתוח תשתית
התקשורת ,רישוי ופיקוח על חברת בזק ואחרים ,פיקוח על חברת הדואר,
מדיניות בקרה וקביעת תעריפי הבזק והדואר ,ניהול משק התדרים ,בקרה
ופיקוח על שירותי הטלוויזיה בכבלים ובלוויין ותעריפיהם ואישור השימוש
במכשירי קצה של מערכת בזק.
עו"ד ניצן ליבנה
02-6706337
02-6235695
רח' יפו  ,23ירושלים 9199907
hofesh-meida@moc.gov.il
www.moc.gov.il

משרד התרבות והספורט
המשרד פועל לקידום ,עידוד וטיפוח התרבות והספורט בישראל .מינהל
התרבות ומינהל הספורט מפקחים ומסדירים את פעילות התחומים בישראל,
על ענפיהם השונים .המשרד שואף לפתח את תחומי התרבות והספורט,
לקדם ולעודד מצוינות ,אך גם לאפשר צריכה ועיסוק בפעילות תרבותית
וספורטיבית לכלל האוכלוסייה הן במרכז והן בפריפריה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אור דורון
03-6367237
03-6873097
ת.ד ,57577 .תל-אביב 6157402
or@most.gov.il
mcs.gov.il
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משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
משרדי
ממשלה

משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים אחראי על משק הדלק
בישראל ,משק החשמל ,משק הגז הטבעי ,חיפושי נפט וגז ,הסדרת ענף
הכרייה והחציבה ,מחקר ופיתוח ,פיקוח על הבטיחות בגז ושימור אנרגיה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יסמין תקוטיאל-סיאני
02-5006707
02-5006706
רח' יפו  ,216ת.ד ,36148 .ירושלים 9136002
yasmins@energy.gov.il
energy.gov.il

משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה אחראי על קביעת מדיניות הממשלה ,קביעת סדר יום
לישיבות הממשלה וניהולן ,טיפול בהסכמים והתקשרויות עם מדינות שונות
בעולם ,ריכוז נושאי ביטחון רגישים ,תיאום פעולתם של משרדי הממשלה
והשרים ,אחריות על ביצוע מדיניות הכנסת ועוד.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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איילת משה
02-5680605
02-6799532
קרית בן גוריון ,בניין ג' ,ירושלים 9195016
ayelet@archives.gov.il
www.pmo.gov.il

יחידות סמך

בית חולים איכילוב
בית החולים עוסק במתן שירותים רפואיים לחולים .בית החולים משמש גם
כמרכז על בתחומי הכירורגיה הכללית והאונקולוגית ,טראומה ,השתלות,
אורטופדיה ,א.א.ג -ראש וצוואר ,נוירוכירורגיה ,קרדיולוגיה ,נוירולוגיה ,עור
ומין ,כירורגיה פלסטית ,מיקרוכירורגיה ,גסטרואנטרולוגיה ,גנטיקה ,רפואה
גרעינית ועוד.
יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד סיגל רביע
03-6974728
03-6973859
רח' ויצמן  ,6תל-אביב 6423906
sigalr@tlvmc.gov.il
www.tasmc.org.il

בית חולים אסף הרופא
בית חולים אסף הרופא הינו בית חולים כללי ממשלתי ,המסונף לפקולטה
לרפואה באוניברסיטת תל-אביב .בית החולים מספק מגוון רחב של שירותי
בריאות לאוכלוסיה של  1.5מיליון תושבים (מנס ציונה עד כביש ת"א-
ירושלים ומבית דגן עד מבואות בית שמש).
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד רחלי למברג קליביצקי
08-9779544
08-9779545
המרכז הרפואי אסף הרופא ,צריפין 70300
rklivitsky@asaf.health.gov.il
www.assafh.org

37

בית חולים בני ציון
בית החולים עוסק במתן שירותים רפואיים לחולים .מפעיל מרפאות חוץ
ומספק שירותיים ייחודיים :המרכז הגנטי המרכזי לצפון ,המרפאה לטיפול
בחרדת טיסה ,מרפאת מתבגרים ,מרפאת מטיילים ,מרכז ארצי להשתלת
מפרקים ,מרפאה ייחודית לטיפול ברגל הסוכרתית ועוד.
יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

נעמי לבני
02-5681318
02-6725836
רח' רבקה  ,29ירושלים 9345
pniot@moh.health.gov.il
www.b-zion.org.il

בית חולים ברזילי
בית חולים ברזילי באשקלון מעניק שירותים לאוכלוסיה של כ500,000-
אזרחים בשגרה ובעת חירום בחבל ארץ המוגדר כפריפריה בערים אשקלון,
אשדוד ,קריית מלאכי ,קריית גת ,שדרות וחבל עוטף עזה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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צחי כהן
08-6745556
08-6745158
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון 7830604
tzachi_c@barzi.health.gov.il
www.barzilaimc.org.il

בית חולים לגליל המערבי נהריה
בית חולים גליל מערבי נהריה הינו מרכז רפואי המספק שירותים רפואיים
אשפוזיים ואמבולטוריים.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד באדרה ג .חורי-חוריה
04-9107575
04-9107294
ת.ד ,21 .נהרייה 2210001
badera.khoury@naharia.health.gov.il
www.wgh.org.il

בית חולים פוריה
בית החולים פוריה משרת את אוכלוסיית האזור המתגוררת בטבריה ,דרום
רמת הגולן ,עמק הירדן ,מועצה אזורית הגליל התחתון ,מועצה אזורית בקעת
בית שאן ,ישובי צפון בקעת הירדן וכפרי המיעוטים באזור .כמו כן משרת בית
החולים את חיילי צה"ל ואת חיילי האו"ם ברמת הגולן ודרום לבנון.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

דניאל זוהר
04-6652675
04-6652223
המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה ,פוריה ,ד.נ .גליל תחתון
15208
dzohar@poria.health.gov.il
www.poria.health.gov.il

39

בית חולים רמב"ם
מרכז רפואי רמב"ם מספק שירותי אבחון ,ייעוץ וטיפול למטופליו.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ד"ר טליה ברמן-קישוני
04-8541421
04-8541240
ת.ד ,9602 .חיפה 3109601
t_berman-kishony@rambam.health.gov.il
www.rambam.org.il

בית חולים שמואל הרופא
בית החולים הינו גריאטרי ממשלתי ,הממוקם בבאר יעקב .בית החולים
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב .ייעודו
של בית החולים הינו הענקת שירותים רפואיים ,סיעודיים ופארא רפואיים
איכותיים ,ברמה מקצועית גבוהה וביחס אישי לאוכלוסיה המבוגרת באזור
השפלה ומחוז המרכז ,בשגרה ובחירום.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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עו"ד מיכל צברי-דוד
08-9258822
08-9237156
רח' הבנים ,ת.ד ,2 .באר יעקב 7035001
michaltzd@grsh.health.gov.il
www.shmuelh.org.il

הטלוויזיה החינוכית הישראלית
הטלוויזיה החינוכית הינה הגוף האחראי על הפקה ושידור של תוכניות
טלוויזיה לציבור .הטלוויזיה יוזמת הפקה ושידור של תוכניות אשר מהוות
תוכן לימודי משלים למערכת החינוך ,תוכניות בעלות תוכן ערכי לנוער
וילדים ,תוכן מורשתי ,תוכן הנוגע לענייני היום ותוכניות השכלה ודעת לקהל
הרחב.
יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

רחל חיים
03-6466746
03-6466745
רח' קלאוזנר  ,14תל-אביב 6901127
rachelh@ietv.gov.il
www.23tv.co.il

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הלמ"ס הוא הגוף המרכזי של הממשלה שתפקידו לאסוף ,לעבד ולפרסם
מידע סטטיסטי על הכלכלה והחברה בארץ .הלמ"ס אחראי לתאם את
הפעילות הסטטיסטית של מוסדות המדינה ולייעץ להם ולספק לקובעי
המדיניות ,למוסדות מחקר אקדמאיים ולציבור הרחב ,מידע סטטיסטי
מדויק ועדכני על הקיים והנעשה במדינה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יעל נתן
02-6592037
02-6521340
רח' כנפי נשרים  ,66ירושלים 9546456
yael@cbs.gov.il
www.cbs.gov.il

41

המדפיס הממשלתי
המדפיס הממשלתי הינו גוף הפועל כיחידת סמך במשרד האוצר ,ותחומי
אחריותו הם ביצוע הדפסות עבור משרדי הממשלה וייעוץ מקצועי בנושא
הדפוס.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אבשלום מורג
02-5685229
02-5685231
רח' מרים החשמונאית  ,1ת.ד ,10084 .ירושלים 9355801
avshalom@gp.gov.il
www.gp.gov.il

המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
חזונו של המינהל הוא קיומו של מעשה חינוכי ברמה גבוהה ,הניתן לכל
יישובי הפריפריה החברתית/תרבותית ,הכפרית והחקלאית בישראל ,תוך
קיום רשת ביטחון חברתית לכל החניכים ,המונעת את נשירתם ומאפשרת
מתן הזדמנות שווה לקידום וניעות חברתית לכל יחיד.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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ד"ר עופר רימון
02-5602444
02-5604342
רח' שבטי ישראל  ,29ירושלים 9510552
oferri@education.gov.il
www.mchp.gov.il

המכון הגיאולוגי
המכון הגיאולוגי הוא מוסד מחקר ממלכתי הפועל במסגרת מינהל המחקר
למדעי האדמה והים ומייעץ לממשלה בתחום מדעי האדמה .תפקיד המכון
הוא לאפשר פיתוח בר-קיימא על ידי שימוש מושכל במשאבי טבע כגון
מקורות אנרגיה ומים ,ועל ידי הערכת הסיכונים הסביבתיים.
יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ד"ר רן קלבו
02-5314299
02-5380688
רח' מלכי ישראל  ,30ירושלים 95501
rani.calvo@gsi.gov.il
www.gsi.gov.il

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) הינו יחידת סמך של משרד
הבריאות .המרב"ד מתמחה ועוסק ברפואה ובפסיכולוגיה תעבורתית .ייעודו
של המרב"ד הינו מניעה ראשונית ( )PRIMARY PREVENTIONשל מגיפת
תאונות הדרכים ,שנגרמות בגין ליקוי בריאותי-גופני ו/או אישיותי-התנהגותי
של הנהג.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
אתר אינטרנט

פרופ' יוסף ריבק
03-5634702
03-5626022
רח' הארבעה , 12ת.ד, 20301 .תל-אביב61202 ,
www.health.gov.il
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המרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתנים
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש כפר שאול-איתנים עוסק במתן שירותים
בתחום בריאות הנפש למבוגרים ,ילדים ונוער -הן במסגרת אשפוזית והן
במסגרת מרפאתית באזור ירושלים.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ס איריס סלע ובר
02-5705119
02-5705230
ד.נ .צפון יהודה
iris.sela@psjer.health.gov.il
www.psjer.org.il

המרכז הרפואי הלל יפה
המרכז הרפואי הלל יפה הנו מרכז רפואי אזורי-שניוני בבעלות ממשלתית,
המעניק שירותי רפואה מקיפים למגוון רחב מאוד של בעיות רפואיות,
בתחומי התמחות רבים ושונים .המרכז הרפואי שוכן במבואותיה המערביים
של העיר חדרה ,במחצית הדרך שבין חיפה לתל-אביב ,ומשרת אוכלוסייה
המונה כ 380,000-תושבים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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רפי קורן
04-6304221
04-6344752
ת.ד ,169 .חדרה 3810101
rafi@hy.health.gov.il
hy.health.gov.il

המרכז הרפואי המאוחד באר יעקב  -נס ציונה-
מרכז בריאות הנפש שירות בתי הסוהר
(מב"ן שב"ס)

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מלכה קוגל
08-9776142
08-9776141
ת.ד ,1 .באר יעקב 70350
Riki.shukrun@beerness.health.gov.il
www.beer-ness.co.il

יחידות
סמך

המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב  -נס ציונה  ,מב"ן שב"ס והמערך
הקהילתי הנו ארגון המרכז סביבו בתי חולים ומרפאות המתמחות בטיפול
ושיקום לחולים פסיכיאטרים.

המרכז הרפואי זיו
בית חולים רבקה זיו עוסק במתן טיפול רפואי למטופלים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

שלומית דהן
04-6828222
04-6828624
מרכז רפואי זיו ,ת.ד ,1008 .צפת 1311001
shlomit.d@ziv.health.gov.il
www.ziv.org.il
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המרכז הרפואי לבריאות הנפש "לב-השרון"
(פרדסיה)
המרכז הרפואי לבריאות הנפש "לב השרון" עוסק בטיפול מרפאתי ואשפוזי
בתחום בריאות הנפש לאוכלוסיות באזור נתניה ,יישוביי הסביבה ,המשולש
ובני ברק.
יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אילנה מרקוס
09-8981111
09-8945054
ת.ד 90000 .נתניה 42100
imarcus@lev-hasharon.co.il
www.lev-hasharon.co.il

המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
בית חולים פסיכיאטרי שער מנשה עוסק בטיפול בחולי נפש.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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גליה קדוש
04-6278768
04-6278868
ד.נ .חפר 37806
galia@sm.health.gov.il
www.shaar-menashe.org

המרכז למיפוי ישראל
המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) הוא המרכז הלאומי הישראלי למיפוי ,לקדסטר,
לגאודזיה ולגאואינפורמציה.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

רחל פיסם
03-6231951 ,03-6231905
03-5620988
רח' לינקולן  ,1ת.ד ,14171 .תל-אביב 6114101
pisam@mapi.gov.il
www.mapi.gov.il

הנהלת בתי הדין הרבניים
הנהלת בתי הדין הרבניים אחראית על ניהול ההיבטים המינהליים של מערכת
בתי הדין הרבניים הדנים בנושאים :נישואין ,גירושין ,עגונות ומסורבות גט,
גיור ,אלמנות ,יוחסין ,בוררות ,ירושות וצוואות ,הקדשות ,חליצה ,אפוטרופסות,
צווים ועוד.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יעל ירמיהו
02-6582833
02-6515499
רח' כנפי נשרים  ,22ת.ד ,34500 .ירושלים 9134401
panatz@rbc.gov.il
www.rbc.gov.il
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הנהלת בתי המשפט
הנהלת בתי המשפט אחראית על ניהול מערכת בתי המשפט מההיבטים
המינהליים.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

שרון סבן-ספראי
02-6556935
02-6513191
רח' כנפי נשרים  ,22ירושלים 9546434
sharons@court.gov.il
www.court.gov.il

הרשות הממשלתית למים וביוב
הרשות הממשלתית למים ולביוב הינה הגורם המקצועי – ממשלתי המופקד
על ניהול משק המים במדינה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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עומר ורדי
03-6369783
03-7605702
רח' המסגר  ,14ת.ד ,20365 .תל-אביב 61203
pniyot@water.gov.il
www.water.gov.il

הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב אחראית על הסדרת התיישבות
הבדואים בנגב לרבות :הסדרת תביעת הבעלות על הקרקע; הסדרת מגורי
הקבע כולל תשתיות ושירותים ציבוריים ,הן לגבי ישובים קיימים והן לגבי
ישובים חדשים; סיוע בהשתלבות בתעסוקה; תיאום שירותי חינוך ,רווחה
וקהילה.

דוא״ל
אתר אינטרנט

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת

זהבית לוי
02-5847714
02-5847683
רח' קלרמון גאנו  ,3קריית הממשלה מזרח ירושלים ,ת.ד.
 ,18110ירושלים 9102001
meida@moch.gov.il
www.moch.gov.il/rashut_beduim

השירות המטאורולוגי הישראלי
השירות המטאורולוגי אחראי על אספקת מגוון שירותים ,הנדרשים לשמירה
על חיי אדם ורכושו ,לתמיכה בכלכלת המדינה וקידומה החברתי ,לפיתוח
בר-קיימא ולשמירה על הסביבה לדור זה ולדורות הבאים .זאת ,באמצעות
ניטור ,הכרה ,הבנה ,ניתוח ,וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו ,תוך קיום
קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אפרת קילשטוק
02-6663093
02-6663094
ת.ד ,25 .בית דגן 5025001
meida@mot.gov.il
www.ims.gov.il
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השירותים הווטרינריים
יחידת השירותים הוטרינריים אחראית על מניעת מחלות בעלי חיים וביעורן,
פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי חיים ותוצרתם ,רישוי ובדיקת תרופות
ותרכיבים ,רישוי רופאים וטרינרים ומומחים ,פיקוח על רשויות מקומיות,
משחטות ,עיבוד מזון מן החי ,מניעת שאריות מסוכנות במזון מן החי ומניעת
צער בעלי חיים.
יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

שרון ליסקר
03-9688981
03-9681657
ת.ד ,12 .בית דגן 5025001
sharonl@moag.gov.il
www.vetserv.moag.gov.il

מינהל המחקר החקלאי
מינהל המחקר החקלאי אמון על המחקר והפיתוח בתחומי החקלאות
והסביבה ,למען רווחת הציבור .תפקידיו העיקריים הינם לסייע לחקלאי
ישראל בפתרון בעיות שונות ,לתכנן ולבצע מחקר ופיתוח בנושאים
חדשים ואסטרטגיים בחקלאות ובמדעי המזון ולארגן וליישם מחקר חקלאי
בישראל.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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אילן ישראל
03-9485458
03-9485357
דרך המכבים ראשל"צ ,ת.ד ,30 .בית דגן 5020000
ilani@moag.gov.il
www.agri.gov.il

מרכז בריאות הנפש אברבנאל
מרכז בריאות הנפש אברבנאל עוסק באשפוז פסיכיאטרי של מבוגרים,
ילדים ונוער.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

יחידות
סמך

רותי כהן צמח
03-5552610
03-5552782
רח' קק"ל  ,15בת ים 5943601
ruti.zemah@abr.health.gov.il

מרכז בריאות הנפש באר שבע
מרכז בריאות הנפש באר שבע עוסק באשפוז פסיכיאטרי של מבוגרים,
ילדים ונוער.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חופית סולטן
08-6401505
08-6401585
רח' הצדיק מירושלים  ,2ת.ד ,4600 .באר שבע 8461144
hofit.sultan@pbsh.health.gov.il
www.mentalb7.org.il
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מרכז בריאות הנפש טירת הכרמל
מרכז בריאות הנפש טירת הכרמל עוסק באשפוז ,טיפול ושיקום פסיכיאטרי.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ד"ר אילה שיינקמן
04-8559202
04-8559223
ת.ד , 9 .טירת הכרמל 30250
Lily.cohen@psy.health.gov.il
www.tiratcarmel-med.org.il

מרכז בריאות הנפש מזרע
מרכז בריאות הנפש מזרע עוסק בטיפול מרפאתי ואשפוזי בתחום בריאות
הנפש לאוכלוסיות באזור הצפון.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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ד"ר לאונרדו מוגלינסקי
04-9559595
04-9821092
ד"נ אשרת2520 ,
leonardom@mazra.health.gov.il
www. mazra.prestige.co.il

מרכז גריאטרי פלימן
מרכז גריאטרי פלימן עוסק במתן טיפול רפואי סיעודי ופרה רפואי וכן
שירותי מלונאות לקשישים השוהים במרכז.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

נעמי לבני
02-5681318
02-6725836
רח' רבקה  ,29ירושלים 9345
pniot@moh.health.gov.il
www.health.gov.il

מרכז גריאטרי ראשון לציון
מרכז גריאטרי ראשון לציון עוסק בטיפול בחולים במצב בתר חריף ובחולים
כרוניים (תשושים ,תשושי נפש וסיעודיים).
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

אידל אלוני
03-9483404
03-9655226
רח' רמז  ,95ת.ד ,88 .ראשון לציון75100 ,
Geriatric.center@grsh.health.gov.il
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מרכז גריאטרי שהם
מרכז גריאטרי שוהם עוסק במתן טיפול לחולים תשושים סיעודיים ,תשושי
נפש מורכבים ,מונשמים ושיקומיים.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

רחל גונן
04-6375627
04-6375787
דרך הנדיב ,פרדס חנה 3711001
rachelg@shoham.health.gov.il
www.shoham-medical.org.il

מרכז רפואי גריאטרי נתניה
מרכז רפואי גריאטרי נתניה עוסק במתן טיפולים לחולים תשושים סיעודיים,
תשושי נפש מורכבים ,מונשמים ושיקומיים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
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ד"ר גדי מנדלסון
09-8630153
09-8630151
שיכון דורה ,נתניה 42420
mendelson@moh.health.gov.il

מרכז רפואי וולפסון
מרכז רפואי וולפסון עוסק במתן שירותים רפואיים ,אשפוזיים ואמבולטוריים.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ד"ר זהבית זיו-נר
03-5028325
03-5028896
ת.ד ,5 .חולון 5810001
zivner@wolfson.health.gov.il
www.wolfson.org.il

מרכז רפואי שיבא
בית חולים שיבא הינו מרכז רפואי ,המספק שירותים רפואיים לחולים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד עודד גורני
03-5303213
03-5303898
מרכז רפואי שיבא ,תל השומר 52621
oded.gorni@sheba.health.gov.il
www.sheba.co.il
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משטרת ישראל
משטרת ישראל אחראית על מניעת עבירות וגילוין ,תפיסת עבריינים
ותביעתם לדין ,שמירתם הבטוחה של אסירים ,קיום הסדר הציבורי ועל
בטחון הנפש והרכוש.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

סנ"צ לימור בן נתן
08-9189436
02-5428269
המטה הארצי ,דרך חיים בר לב ,ירושלים 91906
tlunot@police.gov.il
www.police.gov.il

מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש)
יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) ,אחראית למימוש
מדיניות הממשלה בשטחי יהודה ושומרון ומול רצועת עזה .כמו כן מהווה
המתפ"ש הסמכות האזרחית להתיישבות בתחומי התכנון והתשתית ,וכן
אמונה על מתן מענה לצורכי ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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רס"ן גיא ענבר
03-6977611
03-6977674
מתפ"ש  ,467משהב"ט ,הקריה ,תל-אביב
cogatspokesman@gmail.com
www.cogat.idf.il

נציבות שירות המדינה
נציבות שירות המדינה מופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי
המינהל ומשאבי האנוש בשירות המדינה.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אריה גרינבלט
02-6705121 ,02-6705120
02-6705266
רח' קפלן  ,3ת.ד ,34076 .ירושלים 9134002
dover@civil-service.gov.il
www.civil-service.gov.il

צה"ל
צבא ההגנה לישראל מופקד על הגנת בטחונה ,קיומה ,שלמותה וריבונותה
של מדינת ישראל ועל שלום תושביה ,ומתפקידו לסכל את כל מאמצי
האויב לשבש את אורח החיים התקין בה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

זהר הלוי
03-5695757
03-5693971
ד.צ ,01025 .חטיבת דובר צה"ל ,ענף קשרי ציבור ,מדור
פניות הציבור
israelipr@idf.gov.il
www.idf.il
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רשות האוכלוסין וההגירה
רשות האוכלוסין מופקדת על הסדרת המעמד האישי ,הפורמאלי והחוקי של
תושבי ישראל בהתאם למדיניות הממשלה ,וכן על ענייני מרשם ,אזרחות,
עליה ,כניסה לארץ ויציאה ממנה.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מלי דוידיאן
02-6294855
02-6294860
רח' מסילת ישרים  ,6ירושלים 9458406
malida@moin.gov.il
www.piba.gov.il

רשות האכיפה והגבייה
רשות האכיפה והגבייה הינה יחידת סמך של משרד המשפטים ,המופקדת
על אכיפת החלטות שיפוטיות וגביית חובות וקנסות .הרשות מורכבת משתי
יחידות :מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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רבקה אהרוני
02-5084142
02-5084144
רח' כנפי נשרים  ,24ירושלים 9546439
meida@eca.gov.il
www.eca.gov.il

רשות ההגבלים העסקיים
רשות ההגבלים העסקיים מופקדת על יישום הוראות חוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ"ח–  ,1988שעניינן הגנה על התחרות במשק.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד טובי הריס
02-5458602
02-5458555
רח' כנפי נשרים  ,22ת.ד ,34281 .ירושלים 9134102
tobieh@aa.gov.il
www.antitrust.gov.il

רשות החברות הממשלתיות
רשות החברות הממשלתיות הינה יחידת סמך של משרד האוצר ותפקידה
להוות גורם מטה ממשלתי לעניין חברות ממשלתיות ,הפרטתן וביצוע
שינויים מבניים בהן.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

לילי אילון
02-5421527
02-5695308
הגן הטכנולוגי מלחה ,בניין  23קומה  ,8ירושלים 96951
Lily@gca.gov.il
www.gca.gov.il
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רשות המסים בישראל
רשות המסים בישראל היא יחידת סמך של משרד האוצר המופקדת על
גביית מסים בישראל.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

דן פלד
02-6559112
02-6559167
רח' כנפי נשרים  ,5ירושלים 9546412
hofesh@taxes.mof.gov.il
taxes.gov.il

רשות התעופה האזרחית (רת"א)
רשות התעופה האזרחית (רת"א) אחראית על הסדרת התעופה האזרחית,
לתקינה ולאמנות הבינ"ל שמדינת ישראל היא צד להן ,ולקידום רמת בטיחות
טיסה מירבית ,פיתוח התעופה ,שמירת רמת שרות נאותה למשתמשים
בשירותי ההובלה האווירית ,שמירת רשת ביטחון למובילים הישראלים
ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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אפרת קילשטוק
02-6663093
02-6663094
רח' בנק ישראל  ,5ת.ד ,867 .ירושלים 9100801
meida@mot.gov.il
caa.gov.il

רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל מופקדת על ניהול קרקעות הלאום ,מתכננת ומקצה
קרקעות לייעודים שונים וממונה על שמירת מקרקעי ישראל.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עינת אדרי
03-7632862
03-7632012
רח' הצבי  ,15ת.ד ,2600 .ירושלים 9102402
meyda@land.gov.il
www.mmi.gov.il

שירות בתי הסוהר
שירות בתי הסוהר מופקד על אחזקת אסירים ועצורים עד תום ההליכים
במשמורת בטוחה ונאותה כמצוות בתי המשפט ובתנאים שנקבעו בחוק,
תוך שמירה על כבודם ,מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל
האסירים המתאימים לכך ,במטרה לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם
שחרורם.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מישר תהילה כהן
08-9776806
08-9193810
ת.ד ,81 .רמלה 7210002
tehilac@ips.gov.il
www.shabas.gov.il
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שירות עיבודים ממוחשבים [שע"ם]
שירות עיבודים ממוחשבים (שע"ם) הוא יחידת סמך במשרד האוצר האחראי
על מתן שירותי מחשוב לאגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ,לאגף המכס
ומע"מ ,למינהל הכנסות המדינה וללקוחות חוץ.

יחידות
סמך

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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דוד צדקיהו
02-5688454
02-5687978
רח' פועלי צדק  ,4ת.ד ,10414 .ירושלים 91103
davidtz@shaam.gov.il
www.shaam.gov.il

תאגידים שהוקמו
בחוק

בית בן גוריון
בית בן גוריון משמש כאתר הנצחה לזכרו של דוד בן -גוריון ,ראש הממשלה
הראשון ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חני הרמולין
03-5221010
03-5247293
שד' בן גוריון  ,17תל-אביב 63454
bghouse@bezeqint.net
www.ben-gurionhouse.org.il
תאגידים

בנק ישראל
הבנק משמש כבנק המרכזי ופועל ליציבות המחירים במשק .הבנק עוסק
בפיקוח על מערכת הבנקאות; הנפקת שטרות ומטבעות ואספקת מזומנים;
ניהול יתרות מטבע החוץ; מחקר כלכלי; ניהול מלוות וחשבונות המדינה;
פיקוח על מטבע חוץ; ייצוג המדינה במוסדות פיננסים; קשרים עם גורמים
בעולם.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יואב סופר
02-6552713
02-6669771
ת.ד ,780 .ירושלים 91007
yoav.soffer@boi.org.il
www.bankisrael.org.il

65

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
האפוטרופוס הכללי מטפל בענייני רכוש עזוב ,פיקוח על אפוטרופסים ועל
מנהלי עיזבון ומשמש כרשם לענייני ירושה .הכונס הרשמי מטפל ומפקח
על כל הליכי חדלות הפרעון – פשיטות רגל ,פירוק חברות והסדרי נושים
ומשמש כנאמן הציבורי המוסמך לקבל עזבונות ומתנות לטובת המדינה.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד מיכל בן-עמי
02-5311614
02-6462566
רח' יפו  ,216ירושלים 9438307
michalle@justice.gov.il
index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
האקדמיה הלאומית למדעים עוסקת בטיפוח וקידום הפעילות המדעית,
ייעוץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות
לאומית ,קיום מגע עם גופים מקבילים בחו"ל ובפרסום כתבים שיש בהם
כדי לקדם את המדע.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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אביטל בר
02-5676222
02-5666059
רח' ז'בוטינסקי  ,43ת.ד ,4040 .ירושלים 91040
avital@academy.ac.il
www.academy.ac.il

האקדמיה ללשון העברית
האקדמיה ללשון העברית היא המוסד העליון ללשון העברית .האקדמיה
פועלת בשתי זרועות עיקריות :חקר העברית והכוונת הלשון .מפעל המחקר
המרכזי של האקדמיה הוא מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית .בתחום
הכוונת הלשון האקדמיה קובעת את התקן בעברית בת ימינו באוצר המילים,
בדקדוק בכתיב ובתעתיק.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

טלי בן יהודה
02-6493555
02-6493501
קריית האוניברסיטה ,גבעת רם ,ירושלים 9003201
acad6u@vms.huji.ac.il
hebrew-academy.huji.ac.il

המוסד לבטיחות ולגיהות
המוסד לבטיחות ולגיהות עוסק במניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע-
באמצעות הסברה ,פעולות הדרכה ,פעולות מניעה ,ביצוע מחקרים יישומיים
ופיתוח אמצעי הדרכה בתחום הבטיחות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ישראל שרייבמן
03-5266430
03-5252448
ת.ד ,1122 .תל-אביב 6101001
israel@osh.org.il
www.osh.org.il
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המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי הינו מוסד ממלכתי לביטוח סוציאלי .הביטוח הלאומי
משלם קצבאות למבוטחים ,מספק הגנה כלכלית לכל תושב ומשפחה בעת
מצוקה זמנית ומתמשכת וכן גובה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
מכל תושב.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חיים פיטוסי
02-6709530
02-6540428
שד' ויצמן  ,13ירושלים 9543707
galitg@nioi.gov.il
www.btl.gov.il

המועצה להסדר ההימורים בספורט
המועצה להסדר ההימורים בספורט עוסקת בארגון וניהול הימורי הספורט
בישראל ,חלוקת רווחי ההימורים לקידום ולפיתוח תרבות הגוף ובחינוך
הגופני והספורט.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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ברוך דגון
03-9208706
03-9208784
רח' אודם  ,12פתח תקווה 4951795
dagon@toto.org.il
www.winner.co.il

המועצה להשכלה גבוהה
המועצה להשכלה גבוהה עוסקת במתן הכרה למוסדות להשכלה גבוהה
והסמכתם להעניק תארים אקדמאיים ובהענקת רישיונות למוסדות
להשכלה גבוהה מחו"ל להפעיל שלוחות בארץ .המועצה אחראית לכל
נושא ההשכלה הגבוהה בארץ ,כולל תכנון המערכת וחלוקת תקציב המדינה
למערכת ההשכלה הגבוהה.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

שרון אחדות
02-5094444
02-5679943
רח' ז'בוטינסקי  ,43ירושלים
meida@che.org.il
www.che.org.il

המועצה לייצור ולשיווק אגוזי אדמה
תפקידי המועצה הם לעודד את פיתוח ענף אגוזי אדמה ,לרבות השבחת
שיטות העיבוד ,העלאת פריון העבודה ורמת היבולים; לתכנן ,מבחינת טובת
הענף ,גידול אגוזי אדמה; לרכז שיווק אגוזי אדמה ולהסדירו; לייעץ לשרים
בכל הענינים הנוגעים לגידול אגוזי אדמה ושיווקם.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

יעקב הררי
03-5610788
03-5610789
רח' החשמונאים  ,119ת.ד ,20250 .תל-אביב 67133
isrgnuts@netvision.net.il
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המועצה לייצור ושיווק זיתים
המועצה לייצור ושיווק זיתים אחראית על פיקוח על איכות שמן הזית; קידום
ועידוד צריכת שמן הזית הישראלי; הגדלת השטח הנטוע ואימוץ שיטות
גידול מתקדמות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

גדי הורוביץ
04-6989243
04-6989264
ת.ד , 677 .סאג'ור 20130
oliboard@bezeqint.net

תאגידים

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם אחראית לפתח ,לעודד ולבסס את ענף
הצמחים (פירות ,ירקות והדרים) לרבות שיפור שיטות העיבוד והעלאת פיריון
העבודה ,תוך הבטחת הספקה סדירה של צמחים במחירים הוגנים לצרכנים
וחקלאים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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אביגיל שאול
03-9595647
03-9568984
ת.ד 54 .בית דגן מיקוד 50250
Avigael@plants.org.il
www.plants.org.il

המועצה למוצרי פרי הדר
המועצה למוצרי פרי הדר אחראית לתיאום מדיניות הייצוא של מוצרי פרי
הדר.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

חיים שמולינזון
03-5612323
03-5612327
רח' קרליבך  ,29תל-אביב 67132
citruspr@zahav.net.il
תאגידים

המועצה לענף הלול
המועצה לענף הלול אחראית להסדרת הייצור והשיווק של תוצרת ענף הלול.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

דוד שלום
03-6083204
03-6083283
רח' קפלן  ,2ת.ד ,7133 .תל-אביב 6107120
shalom@epb.org.il
www.ofot.org.il
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המכון למורשת דוד בן גוריון
המכון למורשת דוד בן גוריון מופקד על הנחלת מורשתו של דוד בן גוריון
לקהלי יעד מגוונים
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ישראל (אירי) קסל
08-6592100
08-6557647
קיבוץ שדה בוקר ,מדרשת בן גוריון 84990,
iri@bgu.ac.il
www.bgh.org.il

תאגידים

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אחראית על קביעה של תחומים וסוגי
הבדיקות שלגביהם תינתן הסמכה למעבדות; קביעת דרישות לגבי השכלה
והכשרה מקצועית של עובדים ומנהלים במעבדות המבקשות לקבל
הסמכה ולגבי ביצוע בדיקות וציוד בדיקות; מתן הסמכה למעבדות שיבקשו
זאת בתחומים ובסוגי בדיקות שקבעה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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עו"ד רויטל סוסובר
 ,03-9702727שלוחה 206
03-9702413
ת.ד ,89 .נמל התעופה ,לוד 7015002
revitals@israc.gov.il
www.israc.gov.il

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול עוסקת בפיתוח שירותים
בתחומי המאבק בסמים והאלכוהול ,ובהם :טיפול ושיקום ,מניעה ,אכיפה,
פיתוח משאבי אנוש ,פיתוח קהילתי ,מחקר ומידע ,הסברה; תיאום הפעילות
הממלכתית בנושא הסמים והאלכוהול וגיבוש מדיניות לאומית למאבק
בסמים בתחומי הפעילות השונים.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד איתן גורני
02-5675911
02-6513956
רח' כנפי נשרים  ,7ת.ד ,3985 .ירושלים 91039
mail@antidrugs.gov.il
www.antidrugs.gov.il

הרשות הלאומית לתרבות היידיש
מטרת הרשות הלאומית לתרבות האידיש היא להעמיק בעם את הכרת
תרבות היידיש על כל צורותיה ולטפח לשם כך את חקר התרבות והוראתה;
לקדם ,ולעודד את היצירה בת זמננו בלשון היידיש ולסייע בהקמה ובשימור
מוסדות שבהם מתנהלת פעילות המתייחסת לתרבות היידיש ועוד.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
אתר אינטרנט

זיו מלך
03-5253088
03-6203530
רח' ברנר  ,14תל-אביב 6382
mcs.gov.il/about/
AuthoritiesCouncilsCorporations/Pages/
National-Authority-for-Yiddish.aspx
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הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
מטרת הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו היא להעמיק בעם את הכרת
תרבות הלאדינו על כל צורותיה ולטפח לשם כך את חקר תרבות זו והוראתה,
לרבות באמצעי התקשורת למיניהם.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

משה שאול
02-6235995
02-6259791
ת.ד, 2310 .ירושלים91012 ,
ladinoautor@bezeqint.net
www.ladino-authority.com

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו היא הגוף המפקח על שידורים מסחריים
בישראל מכוח חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ,התש"ן – .1990
השידורים המסחריים שבפיקוח הרשות השנייה כוללים את ערוץ  ,2ערוץ 10
ותחנות הרדיו האזורי.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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עו"ד הילה שמיר
02-6556226
02-6556296
רח' בית הדפוס  ,20ת.ד ,3445 .ירושלים 9548323
rozi@rashut2.org.il
www.rashut2.org.il

הרשות לפיתוח הגליל
הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית שהוקמה עפ"י חוק בשנת 1993
והפועלת תחת המשרד לפיתוח נגב וגליל .תפקידה העיקרי של הרשות הינו
קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי ,החברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

משה דוידוביץ
04-9552426
04-9552440
פארק בר לב ,ד.נ .משגב20156 ,
moshe@galil.gov.il
www.galil.gov.il

הרשות לפיתוח הנגב
תפקיד הרשות לפיתוח הנגב הינו ליזום פעילות ולהכין תכניות לפיתוחו
הכלכלי והחברתי של הנגב; לתאם בין משרדי הממשלה ,הרשויות והגופים
העושים לפיתוח הנגב; ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליזמות,
לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים בנגב.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

נתן חיים ג'יבלי
08-6239905
08-6233176
שד' יצחק רגר  ,19באר שבע 8489511
zahava@negev.co.il
www.negev.co.il
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הרשות לפיתוח ירושלים
תפקיד הרשות לפיתוח ירושלים הינו ליזום פעולות ולעודד יזמות כלכלית
שיתרמו לפיתוחה הכלכלי של ירושלים; לספק מידע בכל הקשור ליזמות,
לתכניות ולמפעלים כלכליים בירושלים ,לרבות ההליכים הדרושים לעניין
זה לפי כל דין; לפעול למען ריכוז הנהלות משרדים ,יחידות ממשלתיות
וארגונים ארציים בירושלים.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ענת צור
02-6297627
02-6250875
כיכר ספרא ,ת.ד ,32226 .ירושלים 9132201
anat@jda.gov.il
www.jda.gov.il

הרשות לשיקום האסיר
הרשות אמונה על גיבוש המדיניות לשיקום אסירים; הכנה והפעלה של
תכנית שיקום לאסירים לקראת שחרורם ,ופעולה למען קליטת אסירים
משוחררים ושיקומם בקהילה; ייזום הקמת שירותי עזר לשיקום האסיר,
וסיוע למשפחות האסירים בעת המאסר ולאחריו; עידוד פעילות התנדבותית
בתחום שיקום האסיר
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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אשר דרשן
02-6527266
02-6527269
רח' כנפי נשרים  ,24ת.ד , 34131 .ירושלים 91349
darshan@neto.net.il
www.shikumasir.org

הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל
הרשות מופקדת על פעילות והסדרת משק החשמל בישראל לרבות קביעת
תעריפים ודרכי עדכונם; קביעת אמות מידה לרמה ,לטיב ולאיכות השירות
שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני ופיקוח על מילוי חובותיו; מתן רישיונות
לפעילות במשק החשמל ופיקוח על מילוי התנאים הקבועים בהם.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מירב יוסף
02-6217111
02-6217122
רח' הסורג  ,1ת.ד ,1296 .ירושלים 9414501
meirav@pua.gov.il
www.pua.gov.il

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים אחראית על טיפול בכל ענייני
שמורות הטבע והגנים הלאומיים ,הגנה על ערכי הטבע ,המורשת והנוף
ופיקוח על שמירתם וטיפוחם.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ד"ר אליעזר פרנקנברג
02-5005444
02-6529232
רח' עם ועולמו  ,3ירושלים 95463
Eliezer.frankenberg@npa.org.il
www.parks.org.il
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יד ושם
יד ושם מופקד על תיעוד תולדותיו של העם היהודי בתקופת השואה ,הנצחת
סיפור חייהם וזכרם של כל אחד מששת מיליוני הנספים והנחלת מורשת
השואה לדורות הבאים באמצעות הארכיונים ,הספרייה ,בית הספר המרכזי
להוראת השואה ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמוזיאונים וע"י הכרה
בחסידי אומות העולם.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

רחל ברקאי
02-6443571
02-6443569
ת.ד ,3477 .ירושלים ( 91034אגף הנצחה והסברה)
information.hebrew@yadvashem.org.il
www.yadvashem.org

יד יצחק בן צבי
יד בן צבי עוסק בעידוד מחקרים ,לימוד ,הפקה ופרסום של ספרים בתחומי
תולדות ארץ ישראל ויישובה וקהילות ישראל במזרח.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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יעקב יניב
02-5398888 ,02-5398885
02-5638310
רח' אבן גבירול  ,14רחביה ירושלים
ybz@ybz.org.il
www.Ybz.org.il

לשכת עורכי הדין בישראל
תפקידי הלשכה הם :לרשום ,לפקח ולבחון מתמחים; להסמיך עורכי דין
חדשים; לקיים את השיפוט המשמעתי לעורכי הדין והמתמחים; לתת סעד
משפטי למעוטי אמצעים שאינם זכאים לכך מהמדינה על פי חוק; לנהל
מרשם של עורכי דין זרים הנותנים שירותים משפטיים בישראל ,בנוגע לדין
הזר.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד גלעד וקסלר
03-6362200
03-6918696
רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב 6473111
vaadmerkazi@israelbar.org.il
www.israelbar.org.il

מגן דוד אדום
מגן דוד אדום בישראל הינו הארגון הלאומי לשרותי רפואה דחופה טרום
אשפוזית ולשירותי הדם.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ירוחם מנדולה
073-2630000
03-6870351
רח יגאל אלון  ,60תל-אביב 67062
dover@mda.org.il
www.mdais.org
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מכון התקנים הישראלי
המכון אחראי בלעדית להכנתם ולפרסומם של תקנים ישראלים .המכון
מייצג את מדינת ישראל בארגוני התקינה הבין לאומיים ומקים ומפעיל
ספריית תקנים ישראליים ותקנים זרים לשירות הציבור .המכון מקיים
ומפעיל את מערכת תו התקן.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד יורם זרה
03-6467605
03-6419683
רח' חיים לבנון  ,42תל-אביב 69977
yoram_zara@sii.org.il
www.sii.org.il

מכון ון ליר
מטרות המכון הן :להיות בית גידול לרעיונות חדשניים במדעי הרוח והחברה;
לקדם ערכים הומניסטיים ,דמוקרטיים וליברליים בשיח החברתי בישראל;
להגדיר ולעצב את השיח הציבורי ולהצביע על חשיבה אלטרנטיבית
בנושאים העומדים בראש סדר היום הציבורי; לטפח מצוינות מחקרית
ולרתום את תוצאות המחקר לתועלת החברה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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שמעון אלון
02-5605222, 02-5605205
02-5619293
רח' ז'בוטינסקי  ,43ירושלים 91040
vanleer@vanleer.org.il
www.vanleer.org.il

מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
פעילות מרכז יצחק רבין לחקר ישראל מוקדשת להנצחת זכרו ופועלו
של יצחק רבין ולבחינת הלקחים שעל החברה הישראלית להפיק מהרצח,
מנסיבותיו ומהשלכותיו .המרכז משלב בין פעילות חינוכית -חברתית,
הנצחה מוזיאונית ותיעוד ופועל בכל שדרות החברה הישראלית.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד רוני אלטמן
03-7453316
03-7453310
רח' חיים לבנון  ,8תל-אביב 6997504
ronya@rabincenter.org.il
www.rabincenter.org.il

מרכז מורשת מנחם בגין
מרכז מורשת מנחם בגין עוסק בהנצחת מורשתו ופועלו של מנחם בגין
ובחקר המאבק הציוני לעצמאות ישראל.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ישראל מידד
02-5652007
02-5652010
רח' ש.א .נכון  ,6ירושלים 9411014
ymedad@begincenter.org.il
www.begincenter.org.il
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קרנית  -קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
קרנית הינה תאגיד שהוקם מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
תשל"ה –  .1975קרנית מטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות
דרכים שאין בידם לתבוע מבטח היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו
להם ,במקרים המנויים בחוק.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חיה ליפסון
03-7111660
03-7111661
ת.ד ,37505 .תל-אביב 6137401
hayal@karnit.co.il
www.karnit.co.il

רשות העתיקות
רשות העתיקות אחראית על עתיקות הארץ ועל אתרי העתיקות; על
חשיפתם ,שמירתם ,שימורם ,חקירתם ופרסומם; על ניהול אוצרות העתיקות
במדינת ישראל; על שימור ותחקור המורשת הארכיאולוגית של הארץ; ועל
קירוב את הציבור לשרידי העבר ולחקירתם.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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ברוך ברנדל
02-6204685
02-6260684
ת.ד ,586 .ירושלים 9100402
brandl@israntique.org.il
www.antiquities.org.il

רשות השידור
רשות השידור מופקדת על קיום השידור הציבורי בהתאם לחוק רשות
השידור ,התשכ"ה.1965 -
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

זהבה פרנסה
02-5015545
02-5015549
ת.ד ,28080 .ירושלים 9128002
zehavap@iba.org.il
www.iba.org.il
תאגידים

רשות נחל הירקון
הרשות אחראית על שיקום נחל הירקון.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

דוד פרגמנט
03-5460233
03-5440457
ת.ד ,6297 .תל-אביב 6106201
yarqon-river@yarqon.org.il
yarqon.org.il
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רשות נחל קישון
רשות נחל הקישון אחראית לשיקום הנחל ,להסרת מפגעים הכרוכים
בזיהומו ושמירה על הנוף ומתנות הטבע בתחום הנחל ,החי והצומח כולל
פיתוח פארקים לטובת הציבור הרחב.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

שרון ניסים
04-8404404
04-8400639
רח' משה דיין (מעגן הדיג) ,בניין  ,61מפרץ חיפה
kishon@bezeqint.net
www.kishon.org.il

רשות ניירות ערך
תפקיד הרשות לניירות ערך על פי הדין הינו שמירת ענייניו של ציבור
המשקיעים בניירות ערך ,כפי שנקבע בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – ,1968
בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד 1994 -ובחוק הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה.1995 -
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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עו"ד אופיר איל
03-7109811
03-5136841
רח' מונטיפיורי  ,35תל-אביב 6520104
offire@isa.gov.il
www.isa.gov.il

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי
רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי אחראית על הסדרת ניקוז בנחלים על פי
חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח.1957 -
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

שפרה בן דוד
 ,04-9556557שלוחה 8
04-9552433
ד.נ .אושרת 25209
shifra@nikuz-gm.org.il
www.nikuz-gm.co.il
תאגידים

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי אחראית על הסדרת ניקוז בנחלים על פי חוק
הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח.1957 -
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

רמון בן ארי
04-6532854
04-6532896
קיבוץ בית השיטה 1080100
yardend@yardend.org.il
www.yardend.org.il
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רשות ניקוז ונחלים ערבה
רשות ניקוז ערבה אחראית על יישומו של חוק "הניקוז והגנה מפני שיטפונות
 "1957בתחומה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

עמי שחם
08-6592295
08-6592296
ד.נ .ערבה ,ספיר 8682500
amis@arava.co.il

תאגידים

רשות ניקוז ונחלים קישון
רשות ניקוז נחל קישון אחראית על יישומו של חוק "הניקוז והגנה מפני
שיטפונות  "1957בתחומה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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חיים חמי
04-9099800
04-9597790
יקנעם המושבה 2060000
rn_k@rnkishon.co.il
www.rnkishon.co.il

רשות ניקוז ונחלים שרון
רשות ניקוז שרון אחראית על יישומו של חוק "הניקוז והגנה מפני שיטפונות
 "1957בתחומה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ניסים אלמון
09-8665062
09-8665064
ת.ד ,574 .כפר ויתקין 4020000
sharonec@netvision.net.il
www.rnsharon.org.il
תאגידים

רשות ניקוז ים המלח
רשות ניקוז ים המלח אחראית על יישומו של חוק "הניקוז והגנה מפני
שיטפונות  "1957בתחומה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אבי פרוינד
08-6688849
08-6688949 ,08-6688894
מ"א תמר ,ד"נ ים המלח8691 ,
avif@ma-tamar.co.il
www.dadeadsea.co.il
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רשות ניקוז כנרת
רשות ניקוז ים המלח אחראית על יישומו של חוק "הניקוז והגנה מפני
שיטפונות  "1957בתחומה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

צביקה סולצקי
04-8591914
04-6752820
ד.נ .עמק הירדן15132 ,
EtiS@water.gov.il
www.kineret.org.il

תאגידים

רשות ניקוז כרמל
רשות ניקוז כרמל אחראית על יישומו של חוק "הניקוז והגנה מפני שיטפונות
 "1957בתחומה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
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משה יזרעאלי
04-9844550
04-9844210
עין כרמל ,ד.נ .חוף הכרמל 3086000
moshis@ein-carmel.org.il

רשות ניקוז שורק  -לכיש
רשות ניקוז שורק לכיש אחראית על יישומו של חוק "הניקוז והגנה מפני
שיטפונות  "1957בתחומה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

יצחק יוגב
08-8634297
08-8594006
מועצה אזורית נחל שורק ,ד.נ .עמק שורק 7680202
mazkirutn@ma-soreq.org.il
תאגידים

רשות ניקוז שקמה בשור
רשות ניקוז שקמה בשור אחראית על יישומו של חוק "הניקוז והגנה מפני
שיטפונות  "1957בתחומה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

נחמיה שחף
08-6901223, 08-6901222
08-6901228
רח' הגורן  ,6א"ת עומר8496 ,
info@besor.org.il
www.besor.org.il
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רשות שדות התעופה
רשות שדות התעופה אחראית לתפעול ,לאחזקה ,לפיתוח ולניהול שדות
התעופה בישראל ולהפעלת מסופי הגבול היבשתיים עם מצרים ,עם ירדן
ועם הפלסטינאים .הרשות אחראית לביטחון ולבטיחות בני האדם ,כלי הטיס,
הטובין ,המבנים ,המתקנים והציוד ,הנמצאים בתחומיה.

תאגידים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד תמר טורג'מן
03-9750073
03-9731819
ת.ד 137 .נתב"ג 70100
tamart@iaa.gov.il
www.iaa.gov.il

שירות התעסוקה הישראלי
שירות התעסוקה מופקד על ריכוז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל
מגמות ההתפתחות בו על מנת להסדירו; השגת עבודה לדורשי עבודה,
והפניית עובדים למעסיקים; מתן ייעוץ בבחירת מקצוע; ושיתוף פעולה
בענייני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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לאה ליברמן בנדר
02-6752472
02-5635141
רח' קפלן  ,2ירושלים 9195016
lealibermanbender@ies.gov.il
www.taasuka.gov.il

חברות ממשלתיות

א.ת .אפיקי תקשורת בע"מ
חברת א.ת אפיקי תקשורת בע"מ עוסקת ביעוץ בנושא תקשורת לווינית.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

אליעזר שפר
03-7649402
03-6242084
רח' איסרליש  ,22תל-אביב 6701457
schaffer@atcc.co.il

אמריליס בע"מ

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

חברות
ממשלתיות

חברת אמריליס בע"מ עוסקת בייעוץ לגופים הבינלאומיים בדבר הקמה
תכנון ופתוח ותפעול של נמלים בעולם בכפוף לאישור משרד התחבורה.
שרית סופיר
03-5657905
03-5617142
דרך בגין  ,74ת.ד ,20121 .תל-אביב 6721516
sarits@israports.co.il
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אשרא  -החברה הישראלית לביטוח סיכוני
סחר חוץ בע"מ
אשרא – החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ היא חברה
ממשלתית ,המסייעת ליצואנים הישראלים ומבטחת אשראי והשקעות
בעסקאות יצוא לטווח בינוני וארוך (משנה עד עשר שנים) .החברה מקיימת
קשרים ענפים עם קהיליות הביטוח והעסקים בארץ ובעולם.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ענבר הנדל
03-5631752
03-5631708
דרך בגין  ,65תל-אביב 6713818
inbarh@ashra.gov.il
www.ashra.gov.il

חברות
ממשלתיות

האגודה לתרבות הדיור
מטרות האגודה לתרבות הדיור :החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על
הרכוש המשותף; טיפוח החיים בבית המשותף; הדרכה וניהול תקין של ענייני
הבית המשותף ויצירת מערכת שכונה נאותה; לפעול עפ"י הנחיות משרדי
הממשלה לשיפוץ ,פיתוח ,שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ
לרבות פרוייקט שיקום שכונות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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עו"ד לירון בן אליהו
03-5631832
03-5631819
דרך העצמאות  ,40יהוד 5630417
lironb@tarbut-hadiur.gov.il
www.tarbut-hadiur.gov.il

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי הוא ארכיון כללי לתולדות עם
ישראל .יעדי הארכיון הם שימור המורשת ההיסטורית של העם היהודי ,וכן
הצלה ,שיחזור ושימור של תיעוד היסטורי של העם היהודי על כל תפוצותיו,
מימי הביניים ועד העת החדשה ,וימינו.
שם הממונה
טלפון
פקס
דוא״ל
אתר אינטרנט

ביאטריס קרמר
02-6586249
02-6535426
archives@vms.huji.ac.il
cahjp.huji.ac.il

חברות
ממשלתיות

החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ עוסקת בשיווק מו"פ פרמצבטי,
כולל מתן הרשאות וזכויות הפצה תמורת תמלוגים ,וכן במתן שירותים
אקולוגיים ,שיווק ומכירת שירותים ומוצרים עסקיים .בנוסף ,מממנת החברה
פרוייקטים בתחומי פעילותה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

ברוך שחר
08-9401110
08-9401443
רח' ראובן ,ת.ד( 139 .דרך השומר) ,המכון הביולוגי,
נס ציונה 7410002
baruch@isri.co.il
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החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ*
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ עוסקת ברכישה ושיווק של פחם.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מירב שפירא
03-6257004
03-6244046
רח' לינקולן  ,20תל-אביב 6713412
ncsc@ncsc.co.il
ncsc.co.il

חברות
ממשלתיות

החברה לחינוך ימי בישראל (בי"ס ימיים)
החברה לחינוך ימי בישראל (בי"ס ימיים) מפעילה ומנהלת שלושה בתי ספר
תיכוניים מהם שני בתי ספר ימיים הכוללים פנימיות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

אריה וצלר
04-9551755
04-9819674
רח' יהושפט  ,1ת.ד ,2066 .עכו 2412001
arie@yami.org.il

* חוק חופש המידע חל באופן חלקי .לפרטים ראה צו חופש המידע (חברה ממשלתיות
וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) ,התשס"ט.2008-
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החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל
בע"מ (חל"צ)
תפקיד החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים לישראל הינו ליזום ,לתכנן,
להקים ,לארגן ,להפעיל ,לשפץ ,לפתח ,להשתתף ולנהל מרכזים ומנהלים
קהילתיים ,בתי ספר קהילתיים ,ופרויקטים בתחומי החברה והקהילה ,החינוך,
המדע ,התרבות ,הקליטה ,המדע והבריאות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ד"ר מיכל אפללו
073-2870123
073-2870323
רח' השדרה המרכזית  ,15בית ליגד  ,1מודיעין-מכבים
רעות 7173002
h-meida@matnasim.org.il
www.matnasim.org.il
חברות
ממשלתיות

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים
במח"ר בע"מ*
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר היא חברה ממשלתית
הפועלת ללא כוונת רווח.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מריוס קירמאייר
03-5329065
03-5329096
רח' גוש עציון  ,13גבעת שמואל 5403013
academy01@bezeqint.net
www.academaim-krn.co.il

* חוק חופש המידע חל באופן חלקי .לפרטים ראה צו חופש המידע (חברה ממשלתיות
וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) ,התשס"ט.2008-
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החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים
ומיקרוביולוגים בע"מ*
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ מנהלת קרן
השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים ,מיסודה של הסתדרות הביוכימאים
והמיקרוביולוגים בישראל .מטרת הקרן הינה השתלמות מקצועית בארץ
ובחו"ל וכן כמסלול חיסכון בתום שש שנות חסכון בקרן.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יעל גפן
03-6966077
03-7163227
רח' ארלוזורוב  ,93תל-אביב 6209801
keren-kesem@bezeqint.net
www.keren-kesem.co.il

חברות
ממשלתיות

החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים
וטכנאים בע"מ*
קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים הינה קרן סקטוריאלית ומיועדת
לעמיתים במעמד שכיר ,אשר הארגון היציג שלהם הינו הסתדרות ההנדסאים
והטכנאים או מדורגים בדרוג ההנדסאים והטכנאים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

שולי ריימונד
03-6537182
03-6918840
רח' ארלוזורוב  ,93תל-אביב 6209801
shulir@histadrut.org.il
www.kerentech.co.il

* חוק חופש המידע חל באופן חלקי .לפרטים ראה צו חופש המידע (חברה ממשלתיות
וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) ,התשס"ט.2008-
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החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ*
החברה עוסקת בניהול קרן השתלמות לשופטים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יעל הוכברגר
02-6556955
02-6556965
רח' כנפי נשרים  ,22ירושלים 9546434
yaelh@court.gov.il
www.keren-shoftim.org.il

חברות
ממשלתיות

החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ
החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ הינה חברה ממשלתית אשר ייעודה פיתוח
ואחזקת תשתיות תיירותיות באילת.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ערן בארי
08-6330011
08-6330012
בית הגשר (ליד המרינה) ,קומה ב' ,החוף הצפוני ,אילת
eran@efdc.co.il
www.efdc.co.il

* חוק חופש המידע חל באופן חלקי .לפרטים ראה צו חופש המידע (חברה ממשלתיות
וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) ,התשס"ט.2008-
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החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ
תפקיד החברה לפיתוח עכו העתיקה הוא פיתוח עכו העתיקה; שימור ,שיחזור
ושיקום של אוצרות התרבות ועתיקות העיר ,פיתוח התשתיות העירוניות,
פיתוח כלכלי ועידוד יזמות פרטית וציבורית.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אריקה גל
04-9956700
04-9919418
רח' ויצמן  ,1עכו 2430122
info@akko.org.il
www.akko.org.il

חברות
ממשלתיות

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ
החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ עוסקת בטיפול ומיחזור פסולות
תעשייתיות מסוכנות ורעילות ,בדיקת זיהום אויר ובדיקות מעבדה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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אולג גרנד
08-6503713
03-7600720
ת.ד ,5743 .באר שבע 8415701
olegg@escil.co.il
escil.co.il

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ הינו מוסד חינוכי לילדי מצוקה ,ילדי
עולים ואחרים שמטרתו להעניק חינוך לחקלאות ,לעבודה ,אזרחות טובה
ולהשגים לימודיים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אריה קוגן
03-6455632
03-6475747
הכפר הירוק ,רמת השרון 4780000
arie.kogan@gmail.com
www.kfaryarok.org.il

חברות
ממשלתיות

המכון הגיאופיסי לישראל
המכון הגיאופיסי לישראל עוסק בביצוע סקרים לחקר מבנה תת הקרקע
בישראל ובחו"ל ,וכן בעבודות ומחקרים הנוגעים להגדרות סיכוני רעידות
אדמה בישראל.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

רות יהוד
08-9785805
08-9208811
רח' הבעש"ט  ,6לוד 7128906
hofesh-hameida@gii.co.il
www.gii.co.il
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המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים אחראית על אחזקה ופתוח של
אתרי המקומות הקדושים בישראל.
שם הממונה
טלפון
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

קרן שירוני
02-5311385
כנפי נשרים  ,7גבעת שאול ,ירושלים
keren@dat.gov.il
www.dat.gov.il

..
חברות
ממשלתיות

הנמל של תל-אביב  -אוצר מפעלי ים בע"מ
חברת אוצר מפעילי ים בע"מ מנהלת את נמל תל-אביב מיום הקמתו,
ובשנים האחרונות אחראית על תהליך השיקום והפיתוח ,במהלכו עוצב
הנמל מחדש ,והפך מאתר היסטורי למקום מפגש ובילוי חוויתי.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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שרית מאיר-פיטו
03-5441505
03-6059169
ת.ד ,6041 .תל-אביב 6106001
namal@namal.co.il
www.namal.co.il

הרשות לחינוך והכשרה ימיים
הרשות לחינוך והכשרה ימיים אחראית על הכשרת צוערים ,חינוך והדרכה
לימאים לאחר שירות צבאי .קורסי בטיחות והכשרה מקצועית והכשרה לכל
דרגות הקצונה בצי הסוחר כולל התמחויות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ליאורה צוקר לוטבק
04-9911016
04-9816474
רח' יהושפט  ,7ת.ד ,44 .עכו 2451509
liora@meta.org.il
meta.org.il

התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (תעש) אחראית על פיתוח ,יצור ואספקת
נשק ,תחמושת ואמצעי לחימה אחרים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חברות
ממשלתיות

התעשיה הצבאית לישראל בע"מ (תע"ם)*

דני ענבל
03-5485222
03-5486125
ת.ד 1044 .רמת השרון 47100
imimrktg@imi-israel.com
www.imi-israel.com

* חוק חופש המידע חל באופן חלקי .לפרטים ראה צו חופש המידע (חברה ממשלתיות
וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) ,התשס"ט.2008-
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חברת דואר ישראל בע"מ*
חברת דואר ישראל בע"מ עוסקת באספקת שירותי דואר ושירותי בנק
הדואר.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

שלומי אזולאי
076-8870055
076-8870010
רח' יפו  ,30ירושלים 9414204
internet@postil.com
www.israelpost.co.il

חברות
ממשלתיות

חברת החשמל לישראל בע"מ
חברת החשמל לישראל בע"מ עוסקת בייצור ,הולכה ,חלוקה והספקת
חשמל.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

		
עו"ד אהוד קרמר
04-8647329
04-8647362
רח' החשמל  ,19ת.ד 179 .חיפה 31001
kremere@iec.co.il
www.iec.co.il

* חוק חופש המידע חל באופן חלקי .לפרטים ראה צו חופש המידע (חברה ממשלתיות
וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) ,התשס"ט.2008-
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חברת נמל אילת בע"מ
נמל אילת מספק ללקוחותיו מעטפת שירותים מלאה הכוללת שירותי
קשירה ועגינה לאוניות; אספקת שירותים נילווים לאוניות; פריקה ,אחסנה
וטעינת מטענים; תשתיות ושירות איכותי לאוניות נוסעים; שטחי אחסנה
ייחודיים :מחסני צובר ,מדרגות לאחסון כלי רכב; מתחם משרדים בעורף
הנמל המיועד ללקוחות הנמל.
שם הממונה
טלפון
פקס
דוא״ל
אתר אינטרנט

פנינה זינגר
08-6358332
08-6358300
pninaz@eilatport.co.il
www.eilatport.co.il

החברה מספקת ללקוחותיה מעטפת שירותים מלאה ,הכוללת :הכנסת
אוניות לנמל ועגינתן; אספקת שירותי אונייה מלאים; פריקה ,אחסנה וטעינת
מטענים; אחסנת מכולות; מערך תשתיות לעגינת אוניות נוסעים; מחסני
עורפיים ,בונדדים ומחסנים חופשיים המשמשים לריקון ואחסון מכולות
ומטענים ועוד.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חברות
ממשלתיות

חברת נמל אשדוד בע"מ

חן ספנקו
08-8517604
08-8517632
ת.ד ,9001 .אשדוד 77191
hens@ashdodport.co.il
www.ashdodport.co.il
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חברת נמל חיפה בע"מ
חברת נמל חיפה בע"מ עוסקת בניהול ובהפעלת השירותים הנמליים בנמל
חיפה ,ניצול בצורה יעילה של הנכסים שבשימוש החברה ,במטרה להעניק
שירות מיטבי לכלל המשתמשים בשירותים הנמליים ולפעול בהתאם
להוראות כל דין.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

זוהר רום
04-8518950
04-8681902
ת.ד ,33539 .חיפה 3133401
zohar.rom@haifaport.co.il
www.haifaport.co.il

חברות
ממשלתיות

חברת נמלי ישראל  -פיתוח ונכסים בע"מ
חברת נמלי ישראל  -פיתוח ונכסים בע"מ עוסקת בפיתוח ,החזקה וניהול
מקרקעין בתחום הכרזת נמלי חיפה ,אשדוד ואילת ,בהתאם לתפקידים
המפורטים בחוק רשות הספנות והנמלים התשס"ד.2004-
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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ג'ונתן סבג
03-5657905
03-5617142
דרך בגין  ,74ת.ד ,61201 .תל-אביב 6721516
sarits@israports.co.il
www.israports.co.il

חברת נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ (נ.ת.ע)
נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ אחראית על תכנון וביצוע מערכת
הסעת המונים במטרופולין תל-אביב.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אורלי עיני
03-7243061
03-7243061
דרך בגין  ,132מרכז עזריאלי ,בניין עגול,
תל-אביב 6701101
o_eini@nta.co.il
www.nta.co.il

חברות
ממשלתיות

חברת פארק אריאל שרון (איילון) בע"מ
חברת פארק אריאל שרון (איילון) בע"מ עוסקת בתכנון ,בפיתוח ,בהקמה,
בניהול ובאחזקה של פארק איילון ,אשר ישמש כשטח ציבורי פתוח וריאה
ירוקה למטרופולין של ת"א וייועד לתועלת כלל הציבור למטרות פנאי ונופש.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד דני בלושטיין
03-7398999
03-7398181
ת.ד ,62300 .תל-אביב 6162102
dannyb@parksharon.co.il
www.parksharon.co.il
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חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ
חברת חקר ימים ואגמים לישראל בע""מ עוסקת בקידום המחקר והפיתוח
בנושאי אוקיאנוגרפיה ולימנולוגיה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חברות
ממשלתיות

כביש חוצה ישראל בע"מ
חברת כביש חוצה ישראל בע""מ נושאת באחריות להקמתו והפעלתו של
כביש מספר .6
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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דנה בניטה
 04-8565200שלוחה 315
04-8511911
חקר ימים ואגמים לישראל ת.ד 8030 .חיפה 31080
dana.benita@ocean.org.il
www.ocean.org.il

אריה שבתאי
03-6255888
03-6255888
רח' יגאל אלון 65 ,תל-אביב
arie@hozeisrael.co.il
www.hozeisrael.co.il

מגדל שלום מאיר בע"מ
חברת מגדל שלום מאיר בע"מ עוסקת בניהול ,תפעול ואחזקה של מגדל
שלום.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל

שמואל זהר
03-5170991
03-5178855
רח' אחד העם  ,9מגדל שלום ,תל -אביב 6525101
avib@shalomtower.co.il

חברת מדרשת שדה בוקר עוסקת בחינוך ובתיירות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חברות
ממשלתיות

מדרשת שדה-בוקר

רונן גנץ
08-6599744
08-6532777
מדרשת בן גוריון 8499000
roneng.boker@gmail.com
www.boker.org.il
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מקווה ישראל  -כל ישראל חברים
מקווה ישראל  -כל ישראל חברים ,עוסקת בחינוך התיישבותי.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יאיר מדר
03-5020600
03-5020603
ביה"ס החקלאי מקווה ישראל -58910
madar@mikveisrael.org.il
www.mikveisrael.co.il

חברות
ממשלתיות

מקורות  -חברת המים הלאומית
מקורות חברת המים בע"מ עוסקת בהפקה ,הולכה ואספקת מים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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ליאת שמר
03-6230720
03-6230816
רח' לינקולן  ,9תל-אביב 6713402
foi@mekorot.co.il
www.mekorot.co.il

מתימו"פ  -מרכז התעשיה הישראלית
למחקר ופיתוח
מרכז התעשיה הישראלית למחקר ופיתוח ,עוסקת בניהול תוכניות מו"פ
לאומיות ובין לאומיות עבור לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חיה מילר
03-5118111
03-517-7655
רח' המרד  29תל-אביב ,יפו 61500
hmiller@matimop.org.il
www.matimop.org.il

חברות
ממשלתיות

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ עוסקת בהקמה והפעלה של מערכת
הולכת הגז הטבעי במדינת ישראל.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ישי אשלגי
03-6270400
03-5611320
קריית עתידים ,מגדל עתידים ,ת.ד,58177 .
תל-אביב 6158101
ashlagi@ingl.co.il
www.ingl.co.il
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נתיבי ישראל  -החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ
חברת נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ עוסקת
בתכנון ,פתוח ,אחזקה וניהול תנועה של כל רשת הכבישים הבין עירונית.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עינת דהאן
03-7355896
03-7355987
רח' אריאל שרון  ,3ת.ד ,1021 .אור יהודה 6037606
pniyot@iroads.co.il
www.iroads.co.il

חברות
ממשלתיות

עמידר  -החברה הלאומית
לשיכון בישראל בע"מ
עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מ עוסקת בניהול נכסי הדיור
הציבורי ,ניהול רכוש קבוע ,ניהול דיור זמני ,ניהול נכסי ר"פ ודיור מוגן.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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בן ציון שם טוב
03-6931679
153-3-6931679
שד' שאול המלך  ,39תל-אביב 6492807
bentzion.shemtov@amidar.co.il
www.amidar.co.il

ענבל חברה לבטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע""מ עוסקת בשירותי ניהול ויעוץ שונים לממשלה,
לרבות ניהול הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ,ניהול מערך פקדונות,
הלוואות המדינה ,ביטוח הצמדה וניהול המערך הממוחשב של מרכז
ההשקעות.
שם הממונה
טלפון
פקס
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד לריסה קליימן
03-9778001
03-9778004
larissak@inbal.co.il
www.inbal.co.il

פי גלילות מסופים וצינורות נפט בע"מ עוסקת בניפוק ואחסון תזקיקי נפט.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חברות
ממשלתיות

פי גלילות מסופים וצינורות נפט בע"מ

אלדד פדהצור
03-6462304
03-6462397
ת.ד ,381 .הרצליה ב' 46103 ,
info@pi-gliloth.co.il
www.pi-gliloth.co.il
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פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון
ירושלים בע"מ
פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ היא זרוע לביצוע
מדיניות משרד הבינוי והשיכון ,המטפלת בכל מבקשי הסיוע בדיור בירושלים
ומפעילה ומתחזקת את הדיור המוגן לקשישים ב 14 -ערים ברחבי הארץ.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

לימור כהן
02-5016204
02-5016250
רח' ירמיהו  ,11פינת רח' בית צבי ,ירושלים 94461
limorc@prazot.co.il
www.prazot.co.il

חברות
ממשלתיות

ק.ל.ע - .קרן השתלמות
לעובדים הסוציאליים בע"מ*
ק.ל.ע - .חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאלים בע"מ עוסקת
בניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ס צפרא דוויק
03-6921180
03-6921148
רח' ארלוזורוב  ,93תל-אביב 6209801
tzafrad@gmail.com
www.krn-kela.co.il

* חוק חופש המידע חל באופן חלקי .לפרטים ראה צו חופש המידע (חברה ממשלתיות
וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) ,התשס"ט.2008-
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קו מוצרי דלק בע"מ
קו מוצרי דלק בע"מ עוסקת בשירותי הזרמה של דלק ומוצריו.
שם הממונה
טלפון
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מירב רבינוביץ-יחזקאלי
09-9528000 ,1-800522225
רח´ הסדנאות  3א.ת .הרצליה פיתוח
pniot@pei.co.il
www.pei.co.il

חברות
ממשלתיות

קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ עוסקת בביטוח נזקי טבע
ואסונות טבע בענפי החקלאות השונים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

נועה שובל-מור
03-6270200
03-6270206
דרך בגין  ,74ת.ד ,51234 .תל-אביב 6721516
kanat@kanat.co.il
www.kanat.co.il
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רכבת ישראל*
רכבת ישראל בע"מ עוסקת בהפעלת רכבות ,פיתוח רשת מסילות ,פיתוח
תשתיות רכבתיות ובהפעלת מערך הרכבות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אבנר שפריר
*5770
03-6937443
תחנת תל-אביב מרכז ע"ש סבידור ,ת.ד18085 .
תל-אביב 61180
pniyot@rail.co.il
www.rail.co.il

חברות
ממשלתיות

תדמור  -בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ
בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ  -תדמור עוסק בקיום קורסי הכשרת
תלמידים בתחומי מלונאות ,תיירות ,מזון ,הארחה ,טבחות ,קונדיטוריה ,ניהול
מלונות ,משק וקבלה ובניהול בית מלון.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מיכל קרסיק
09-9525002
09-9574560
רח' בזל  ,38הרצליה פיתוח 4666038
hotel@tadmor.co.il
www.tadmor-school.co.il

* חוק חופש המידע חל באופן חלקי .לפרטים ראה צו חופש המידע (חברה ממשלתיות
וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) ,התשס"ט.2008-
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תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ*
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ עוסקת בשירותי איחסון של נפט גולמי
ותזקיקים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מירב רבינוביץ-יחזקאלי
09-9528000 ,1-800522225
09-9528001
רח´ הסדנאות  3א.ת .הרצליה פיתוח
pniot@pei.co.il
www.pei.co.il

חברות
ממשלתיות

* חוק חופש המידע חל באופן חלקי .לפרטים ראה צו חופש המידע (חברה ממשלתיות
וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) ,התשס"ט.2008-
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חברות
ממשלתיות
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מוסדות להשכלה
גבוהה

אוניברסיטת אריאל בשומרון
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון מקיים  28תוכניות לימוד לתואר
ראשון ושני ,המתקיימות בארבע פקולטות (מדעי הבריאות ,הנדסה ,מדעי
הטבע ומדעי החברה) ושני בתי ספר (ארכיטקטורה ותקשורת) בקמפוס.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

רו"ח מוצי בר נבון
03-9066185
03-9366530
אריאל 40700
motzibn@ariel.ac.il
www.ariel.ac.il

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

קרן דידי-לוי
08-6472161
08-6472978
ת.ד ,653 .באר שבע 8410501
didik@bgu.ac.il
in.bgu.ac.il

מוסדות
להשכלה גבוהה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הוקמה על ידי ממשלת ישראל במטרה לקדם את
פיתוח הנגב .האוניברסיטה היא מרכז חשוב להוראה ולמחקר באוניברסיטה
קיימים הפקולטות למדעי ההנדסה ,מדעי הבריאות ,מדעי הטבע ומדעי
הרוח והחברה ,ניהול ובית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים.

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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אוניברסיטת בר-אילן
ייחודה של אוניברסיטת בר-אילן הוא בהקניית יסודות המורשת היהודית
באמצעות לימודי היסוד ביהדות ,המכון הגבוה לתורה וטיפוח הזהות
היהודית ,תוך כדי לימוד אקדמי ברמה גבוהה ופיתוח מחקר מתקדם
במסגרת פקולטות ,מחלקות ומרכזי מחקר ,כמו כן הוקמה הפקולטה
לרפואה החמישית בישראל.
שם הממונה
טלפון
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אלי גוטמן
03-5318026
רמת-גן 5290002
eli.gutman@mail.biu.ac.il
www1.biu.ac.il

אוניברסיטת חיפה

מוסדות
להשכלה גבוהה

אוניברסיטת חיפה רואה את החבירה בין מצוינות אקדמית לאחריות
חברתית כנושא הדגל שלה ואת שירותה לקהילה ,אחד מיעדיה החשובים.
באוניברסיטה קיימים שש פקולטות :הפקולטה למדעי הרוח ,הפקולטה
למדעי החברה ,הפקולטה למדעים והוראתם ,הפקולטה למשפטים,
הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות והפקולטה לחינוך וחמישה בתי ספר.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

תהילה ביטון
04-8240138
04-8240693
שד' אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה 3498838
tlevy@univ.haifa.ac.il
www.haifa.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.

122

אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת תל אביב שמה לה למטרה להכשיר את הדור הבא של אנשי
המדע והרוח .באוניברסיטה  9פקולטות 125 ,חוגים ובתי ספר 80 ,תוכניות
לימוד לתואר ראשון 110 ,תוכניות לימוד לתואר שני ו 18-תוכניות לימוד
בינלאומיות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד מיכל שור
03-6409722
03-6409724
קרית האוניברסיטה ,רמת-אביב ,ת.ד,39040 .
תל-אביב 6139001
meyda@tauex.tau.ac.il
new.tau.ac.il

אורט בראודה  -המכללה האקדמית להנדסה

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מוסדות
להשכלה גבוהה

המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה מכשירה לתואר "בוגר
במדעים" ( ).B.Scולתואר "מוסמך במדעים" ( ;).M.Scהמכללה מקנה
לבוגריה השכלה הנדסית רלוונטית ,במקצועות נדרשים בתעשייה
הישראלית.
רו"ח נתן שטיינפלד
04-9901853
04-9901707
רח' סנונית  ,51ת.ד ,78 .כרמיאל 2161002
nats@braude.ac.il
www.braude.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב הינה מוסד אקדמי ציבורי
מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,המתמחה רק בלימודי הנדסה,
ומוסמכת להעניק תואר ראשון  B.Sc.בהנדסה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חני תייר
03-7688600
03-7688606
רח' מבצע קדש  ,38תל-אביב 6998812
hani@afeka.ac.il
www.afeka.ac.il

בית ספר גבוה לטכנולוגיה בירושלים
מוסדות
להשכלה גבוהה

בית ספר גבוה לטכנולוגיה בירושלים הינו מכללה אקדמית-תורנית.
המכללה משלבת לימודי טכנולוגיה ויהדות ,והלימודים בה מתקיימים
בנפרד לגברים ונשים .המכללה מעניקה תואר ראשון במקצועות טכנולוגיים
ומקצועות הכלכלה.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

אביגיל ליפשיץ
02-6751104
02-6751240
רח' הועד הלאומי  ,21ת.ד, 16031 .ירושלים 91160
avigail@jct.ac.il
www.jct.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית דוגלת במצוינות ומציעה קשת רחבה של תחומי
לימוד – ממדעי הרוח ,החברה והמשפטים ועד למדעי הטבע ,החיים
והרפואה .האוניברסיטה מקדמת שיתופי פעולה רב-תחומיים בארץ ובעולם
ומגשרת בין המחקר האקדמי ליישומו בחברה ובתעשייה .באוניברסיטה 6
קמפוסים 7 ,פקולטות ו 14-בתי ספר.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עופר צמח
02-5882931
02-5882956
הר הצופים ,ירושלים 91905
foia@savion.huji.ac.il
new.huji.ac.il

האוניברסיטה הפתוחה

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מוסדות
להשכלה גבוהה

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודים לתואר ראשון בשורה ארוכה של
תחומים במדעי הרוח ,במדעי החברה ובמדעים וכן לימודים לתואר שני.
תנאי הלימוד המיוחדים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרים לסטודנטים
ֵ
ללמוד במקום ובמועד הנוחים להם.
נעמי חדש
09-7781606
09-7780726
דרך האוניברסיטה  ,1ת.ד ,808 .רעננה 4310701
foia@openu.ac.il
www.openu.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים היא מוסד להשכלה גבוהה בתחומי
היצירה ,הביצוע וההוראה של מוסיקה ומחול ומוסמך להעניק תארים
אקדמיים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מיכה טל
02-6759911
02-6527713
קמפוס גבעת רם ,ירושלים 91904
michat@jamd.ac.il
www.jamd.ac.il

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

מוסדות
להשכלה גבוהה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הוא אוניברסיטת מחקר מדעית-טכנולוגית
המתמקד בהנדסה ובמדעים מדויקים אשר חזונו להוביל בפיתוח הון אנושי,
מנהיגות ויצירת ידע והפועל לקידום מדינת ישראל והאנושות .בטכניון 18
פקולטות ויחידות אקדמיות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

זהבה לניאדו
04-8292596
04-8292777
קרית הטכניון ,חיפה 32000
hofesh-hamida@dp.technion.ac.il
www1.technion.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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המכללה האקדמית אשקלון
המכללה האקדמית אשקלון היא מכללה עצמאית ,המציעה תכניות לימוד
לתואר ראשון.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

הילה הראל
08-6789607
08-6789124
רח' יצחק בן צבי  ,12ת.ד ,1071 .אשקלון 7810902
hilhhral@ash-college.ac.il
www.ash-college.ac.il

המכללה האקדמית בית ברל
המכללה האקדמית בית ברל היא מוסד אקדמי רב-תחומי .בליבת המכללה
נמצא המיקוד בתחומי החינוך השונים ובהכשרה להוראה ברמת תואר
ראשון ,תואר שני ולימודי הכשרת אקדמאים להוראה.
מוסדות
להשכלה גבוהה

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

דני איז'ק
09-7476310
09-7476441
דואר בית ברל 4490500
danie@beitberl.ac.il
www.beitberl.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
המכללה האקדמית כנרת הינה מוסד ציבורי ללא כוונת רווח (מלכ"ר).
ככזאת היא פועלת לרווחת הסטודנטים ,לפיתוח ולשכלול אמצעי ההוראה,
המחקר ,המעבדות והמצוינות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חנן הורוביץ
04-6653732
04-6653746
צמח ,ד.נ .עמק הירדן 15132
hanan@kinneret.ac.il
www.kinneret.ac.il

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מוסדות
להשכלה גבוהה

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון מפעילה שני קמפוסים ,בבאר שבע
ובאשדוד ,ומעניקה תואר ראשון  .B.Scבששה תחומי הנדסה :הנדסת מכונות,
הנדסת תעשייה וניהול ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תוכנה ,הנדסה
כימית והנדסת בניין (בתהליך אישור המל""ג) .המכללה מעניקה תואר שני
( )M.Sc.בהנדסת תוכנה ובהנדסת תעשייה וניהול (בתהליך אישור של המל""ג).
שם הממונה
טלפון
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

פרופ' ג'ורג' מרקוביץ
08-6475633
רח' ביאליק  ,56ת.ד ,950 .באר שבע 84100
director general@sce.ac.il
www.sce.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
המכללה לחינוך ע”ש דוד ילין הינה מכללה להכשרת מורים.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ד"ר אנה רוסו
02-6558102
02-6521548
רח' מעגל בית המדרש  ,7ת.ד ,3578 .ירושלים 9103501
anna@dyellin.ac.il
www.dyellin.ac.il

המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ע”ש מקס שטרן

שם הממונה
טלפון
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יורם רז
04-6423423
ד.נ .עמק יזרעאל 19300
hofesh-hamida@yvc.ac.il
www.yvc.ac.il

מוסדות
להשכלה גבוהה

במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  13תחומי לימוד לתואר
הראשון ,תוכנית לימודי  B.A.לסטודנטים מצטיינים ושני תחומי לימוד לתואר
השני.

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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המכללה האקדמית צפת
במכללה האקדמית צפת שבע תוכניות לימוד לתואר ראשון :ביה"ס
למשפטים והחוגים לסיעוד ,לעבודה סוציאלית ,למדעי ההתנהגות ,לספרות,
אמנות ומוסיקה ,לפיסיותרפיה והחוג החדש למערכות מידע קהילתיות .לצד
אלה ,פועלות תוכניות הב.א .הרב-תחומי בחסות אוניברסיטת בר-אילן.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יאנה מלניק
04-6927700
04-6927739
רח' ירושלים  ,11ת.ד ,160 .צפת 1310101
yanam@zefat.ac.il
www.zefat.ac.il

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מוסדות
להשכלה גבוהה

במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן פועלים בית הספר למשפטים
לצד בית הספר למנהל עסקים ,ובמסגרתם מתקיימים החוג למשפטים,
החוג למנהל עסקים והחוג לחשבונאות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

חן לנגר
 ,03-6000800שלוחה 162
03-6000801
דרך בן גוריון  ,26רמת-גן 5257346
dover@clb.ac.il
www.clb.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  -חיפה
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  -חיפה ע"ש נרי בלומפילד מקיים
תכניות לימודים לתואר ראשון בתחומי ההתמחות הבאים :עיצוב גרפי -
תקשורת חזותית; ארכיטקטורה; צילום ומדיה; עיצוב אופנה; ניהול עסקי.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

תמי שנהב
04-8562509
04-8562501
רח' הגנים  ,21ת.ד ,9034 .חיפה 3109002
tamy@wizodzn.ac.il
www.wizodzn.ac.il

המרכז האקדמי פרס

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עדי אוורבוך
08-9378915
08-9495922
רח' שמעון פרס  ,10רחובות
adi@pac.ac.il
www.pac.ac.il

מוסדות
להשכלה גבוהה

המרכז האקדמי פרס ברחובות חותר להיות מוסד אקדמי מוביל המשלב בין
גישה חדשנית ייחודית בתוכניות הלימודים לבין מחויבות חברתית עמוקה
ומתמשכת של מייסדי המרכז ,עובדיו ותלמידיו .במרכז האקדמי פרס
פועלים כיום בית ספר למנהל עסקים ,בית ספר למדעי ההתנהגות ובית
ספר למשפטים.

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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המרכז האקדמי רופין
המרכז האקדמי רופין מעניק תארים מתקדמים ( ,)M.A. M.B.Aותארים
ראשונים ( .)B.A, B.Scבמרכז האקדמי רופין ארבעה בתי ספר :בית הספר
לכלכלה ומנהל עסקים; בית הספר למדעי החברה והקהילה; בית הספר
להנדסה ובית הספר למדעי הים.
שם הממונה
טלפון
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ניצה טל
09-8983061
עמק חפר 4025000
nitza@ruppin.ac.il
www.ruppin.ac.il

מכון ויצמן למדע

מוסדות
להשכלה גבוהה

מכון וייצמן הינו מכון מחקר העוסק בתחומי מדעי הטבע והמתמטיקה
שנמצא ברחובות שבישראל .המכון משמש כמוסד אוניברסיטאי המקבל
תלמידים ללימודים אקדמיים לתואר שני ושלישי (דוקטור).
שם הממונה
טלפון
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

עו"ד מיכל נוה
08-934-4586
מכון ויצמן למדע ת.ד 26 .רחובות 76100
meyda@weizmann.ac.il
www.weizmann.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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מכון טכנולוגי חולון
מכון טכנולוגי חולון מתמקד בהוראת מדעים ,הנדסה ,ניהול טכנולוגיה ועיצוב
ועוסק במחקר עיוני ויישומי .המכון מעניק תואר ראשון ותואר שני ,בתוכניות
הלימודים הבאות :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,מתמטיקה שימושית ,מדעי
המחשב ,עיצוב תעשייתי ,עיצוב פנים ,עיצוב ותקשורת חזותית.
שם הממונה
טלפון
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

גל שטיינהרט
03-5026535
רח' גולומב  ,52ת.ד ,305 .חולון 5883754
gals@hit.ac.il
www.hit.ac.il

שאנן  -המכללה האקדמית הדתית לחינוך
המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן הינה מכללה להכשרת מורים.
מוסדות
להשכלה גבוהה

שם הממונה
טלפון
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יצחק הרש
04-8780025
רח' ים התיכון  ,7חיפה 2640007
samankal@hotmail.com
shaanan.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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שנקר  -בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב
שנקר  -בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב הוא מוסד אקדמי ,המכשיר חוקרים
ויוצרים בתחומי העיצוב ,האמנות וההנדסה .בפקולטה להנדסה קיימות
חמש מחלקות ,שמעניקות תואר בוגר במדעים ( .).B.Scבפקולטה לעיצוב
פועלות שש מחלקות ,המעניקות תואר בוגר בעיצוב (.)B.Des
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ויקי ביידרמן
03-6110159
03-7511227
רח' אנה פרנק  ,12רמת-גן 5252626
vickib@shenkar.ac.il
www.shenkar.ac.il

תלפיות  -המכללה האקדמית לחינוך

מוסדות
להשכלה גבוהה

המכללה האקדמית "תלפיות" הינה מוסד המכשיר מורות וגננות ברוח
החינוך הממלכתי-דתי ,בגישה פלורליסטית .במכללה מסלולי לימודים
המכשירים מורות וגננות בנושאי התמחות שונים ,המאפשרים להן להשתלב
במגוון תפקידים במוסדות החינוך בארץ ובתפוצות .במכללה פועלות שתי
מדרשות תורניות" :מדרשת אביב" ו"מדרשת בינת".
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

יעקב סולר
03-5128526
03-5128580
רח' יטבתה  ,7חולון 5850018
s_rinat@talpiot.ac.il
www.talpiot.ac.il

לפי קביעת שרת המשפטים ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  )10(2לחוק חופש המידע,
החוק חל על מוסדות להשכלה גבוהה ,ככלל ,רק לגבי ניהול ענייניהם הכספיים.
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קופות חולים

קופת חולים כללית
קופת חולים כללית הינו ארגון בריאות רב-תחומי המפעיל למעלה מ1,300-
מרפאות 14 ,בתי חולים ,כ 400-בתי מרקחת ומאות מכונים ומעבדות.
שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

ד"ר נועה דנאי
03-6923363
03-7604466
רח' ארלוזורוב  ,101תל-אביב 6209804
noade@clalit.org.il
www.clalit.co.il

קופת חולים לאומית
לאומית שירותי בריאות פועלת כקופת חולים לפי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד .1994 -לקופה  340מרפאות בערים ובנקודות התיישבות
שונים ברחבי הארץ.

קופות חולים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט

מאיה גולדשטיין
03-6970303
03-6949614
רח' שפרינצק  ,23תל-אביב 6473817
mgoldstein@leumit.co.il
www.leumit.co.il
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קופת חולים מאוחדת
קופת חולים מאוחדת פועלת כקופת חולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשנ"ד.1994 -
שם הממונה
טלפון
כתובת
אתר אינטרנט

ד"ר עוזי סמני
02-5202326
רח' אבן גבירול  ,124תל-אביב 6203854
www.meuhedet.co.il

קופת חולים מכבי שירותי בריאות
קופת חולים מכבי שירותי בריאות פועלת כקופת חולים לפי חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,התשנ"ד.1994 -

קופות חולים

שם הממונה
טלפון
פקס
כתובת
דוא״ל
אתר אינטרנט
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גילה סעדיה
03-7952577
03-5143822
רח' המרד  ,27תל-אביב 6812509
pniot@mac.org.il
www.maccabi4u.co.il

רשויות מקומיות

רשויות מקומיות
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רשויות מקומיות
רשות מקומית היא גוף המנהל יישוב כלשהו או קבוצת יישובים .הרשות המקומית
נבחרת על ידי התושבים ומייצגת מצד אחד את ענייניהם אצל השלטון המרכזי,
ומצד שני משמשת כנציג השלטון המרכזי אצל התושבים .השלטון המקומי מבוסס
על ארבע שיטות ארגון :עירייה ,מועצה מקומית ,מועצה אזורית ומועצה תעשייתית.
בין השירותים שמעניקה רשות מקומית לתושביה נמנים :תכנון היישוב ומתן
היתרי בנייה ,רישוי עסקים ,אספקת מים ,הפעלת מערכת החינוך ,ניקוי הרחובות
והפסולת ,אירועי תרבות ,כבאות ועוד.
עם הקמת היחידה הממשלתית לחופש המידע פנתה היחידה אל הרשויות
המקומיות במטרה לקבל את פרטיהם של הממונים על החוק ברשות.
חשוב לציין ,כי במקום בו הרשות המקומית לא הודיעה מי הממונה על יישום החוק,
צוין ראש הרשות בתור הממונה.

רשויות מקומיות
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רשויות מקומיות
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אבו בסמה
מוטי חדד
טל | 08-6202537 .פקס08-6651181 .
שד' יצחק רגר  ,11קומה ג' ,באר שבע
דוא"ל | motihad@abubasma.org.il :אתרwww.abubasma.org.il :

אבו גוש
עיסא ג'בר
טל | 02-6302700 .פקס02-5332894 .
ת.ד ,40042 .מבשרת ציון 9140001
דוא"ל | lishka@abugosh.muni.il :אתרwww.abugosh.muni.il :

אבו סנאן
משלב נוהאד
טל | 04-9568802 .פקס04-9968534 .
מועצה מקומית אבו סנאן

אבן יהודה
אילנה ירושלמי
טל | 03-8915009 .פקס03-8997315 .
רח' המיייסדים  ,53אבן יהודה 40500
דוא"ל | lishka@even-yehuda.muni.il :אתרwww.even-yehuda.muni.il :

אום אל פאחם
אגבאריה ח'אלד
טל | 04-6119000 .פקס04-6312765 .
בניין העירייה ,ת.ד ,1090 .אום אל פאחם 30010

אופקים

רשויות מקומיות

מירי וקנין
טל | 08-9928536 .פקס08-9928553 .
הרצל  ,40ת.ד ,1 .אופקים 87530
דוא"ל | miriv@ofaqim.muni.il :אתרwww.ofaqim.muni.il :

אור יהודה
עו"ד נרקיס רובין
טל | 03-5388136 .פקס03-5334385 .
שד' אליהו סעדון  ,122אור יהודה 60373
דוא"ל | narkis@or-ye.org.il :אתרwww.oryehuda.muni.il :
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אור עקיבא
רחמים צאלח
טל | 04-6108820 .פקס04-6108804 .
רח' רוטשילד  ,2אור עקיבא 30600
דוא"ל | galit_h@oraqiva.muni.il :אתרwww.oraqiva.muni.il :

אורנית
יפית אלהרר-חדי
טל | 03-9360465 .פקס03-9360204 .
ד.נ .אפרים ,אורנית 4481300
דוא"ל | lishka@oranit.org.il :אתרwww.oranit.org.il :

אזור
משה חכים
טל | 03-6534516 .פקס03-5594066 .
רח' יצחק שדה  ,18אזור 5801209
דוא"ל | hakimm@nana.co.il :אתרwww.azor.muni.il :

אילת
מגי שיש
טל | 08-6367389 .פקס08-6367006 .
רח' פתן ,בית התמר ,ת.ד ,14 .אילת 8810001
דוא"ל | magis@eilat.muni.il :אתרwww.eilat.muni.il :

אכסאל
דראושה עבד אלסלם
טל | 04-6554339 .פקס04-6550906 .
ד.נ .כפר איכסאל ,ת.ד ,6 .איכסאל 16920
דוא"ל | abed_d@iula.org.il :אתרwww.iksal-muni.net :

אל בטוף

רשויות מקומיות

יאסר עומר
טל | 04-6518855 .פקס04-6519988 .
ת.ד ,1054 .נצרת עילית 17000
דוא"לglalhdr@walla.co.il :

אלונה
כאמל חלאבי
טל | 04-6388561 .פקס04-6388933 .
מושב עמיקם ,ד.נ .מנשה 37380
דוא"ל | camel_alona@iula.org.il :אתרwww.alona.org.il :
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אליכין
צילה עדני רוסמן
טל 04-6365840 .שלוחה  | 215פקס04-6306062 .
רח' שבזי ,35אליכין38908 ,
דוא"ל | mvakeret@iula.org.il :אתרwww.elyakhin.muni.il :

אלעד
שמעון מועלם
טל | 03-9078707 .פקס03-9078705 .
רח' ניסים גאון  ,1אלעד 4080801
דוא"ל | shimonm@elad.muni.il :אתרwww.elad.muni.il :

אלפי מנשה
הילה בן ענת
טל 09-7925111 .שלוחה  | 204פקס09-7925262 .
הגלבוע  ,116אלפי מנשה 44851
דוא"ל | hilab@alfe-menashe.muni.il :אתרwww.alfe-menashe.muni.il :

אלקנה
זהוראי צדוק
טל | 03-9363843 .פקס03-9363103 .
ד.נ .אפריים  ,אלקנה 44814
דוא"לpnina@elkana.org.il :

אעבלין
מאמון אל שייח
טל | 04-95011844 .פקס04-9869239 .
ת.ד ,172 .איעבלין 30012

אפרת

רשויות מקומיות

קרן קלסטר
טל | 02-9939395 .פקס02-9939382 .
ת.ד ,1022 .אפרת 9043500
דוא"ל | keren@efrat.muni.il :אתרwww.efrat.muni.il :

אריאל
ראובן פרנקס
טל | 03-9061695 .פקס03-9061855 .
ת.ד ,25 .אריאל 40700
דוא"ל | rfranks@ariel.muni.il :אתרwww.ariel.muni.il :
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אשדוד
עו"ד דוד דבש
טל | 08-8545498 .פקס08-8545026 .
רח' הגדוד העברי  ,10ת.ד ,28 .אשדוד 77100
אתרedu.ashdod.muni.il :

אשכול
מרדכי ביטון
טל | 08-9929103 .פקס08-9929147 .
מ.א .אשכול ,ד.נ .הנגב 85465
דוא"ל | mordib@erc.org.il :אתרwww.eshkol.info :

אשקלון
נוית גור רפלד
טל | 08-6792244 .פקס08-6792502 .
רח' הגבורה  ,7ת.ד ,90001 .אשקלון
אתרwww.ashkelon.muni.il :

באקה אל-גרבייה
ג'מאל עלושי
טל | 04-6286517 .פקס077-5558280 .
שכונת באקה אל-גרבייה 3010000
דוא"ל | jaloushi@hotmail.com :אתרbaqa.co.il :

באר טוביה
יעקב (קובי) אביבי
טל | 08-8509706 .פקס08-8509705 .
דואר באר טוביה 83815
דוא"ל | koby_r@beer-tuvia.org.il :אתרwww.beer-tuvia.org.il :

באר יעקב

רשויות מקומיות

גוזלן ניסים
טל | 08-9785444 .פקס08-9281595 .
רח' ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב 70300
דוא"ל | iris@beeryackov.org.il :אתרwww.b-y.org.il :

באר שבע
דני פרידמן
טל | 08-6463853 .פקס08-6463709 .
כיכר מנחם בגין  ,1ת.ד 15 .באר-שבע84100 ,
דוא"ל | danyf@br7.org.il :אתרwww.beer-sheva.muni.il :
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בוסתאן אלמרג'
זוהיר זועבי
טל | 04-64295806 .פקס04-6425128 .
ת.ד ,1072 .עפולה עילית 18550
דוא"ל | zoher.zoabi@gmail.com :אתרwww.bustanelmarg.muni.il :

בועיינה נוג'יידאת
סולימאן סאלח
טל | 04-6730078 .פקס04-6730301 .
כפר בועיינה נוג'יידאת 16924

בוקעתא
זהוה אוסאמה
טל | 04-6981478 .פקס04-982060 .
בוקעתא  ,12437רמת הגולן
דוא"לosama_1969@walla.com :

ביענה
מוסטפה חסארמה
טל | 04-9582692 .פקס04-9888522 .
כפר בענה ת.ד20189 ,513 .
דוא"לbinadc@gmail.com :

ביר אל מכסור
גדיר מוחמד
טל | 04-9866087 .פקס04-9869849 .
ת.ד ,410 .ביר אל מכסור 17658

בית אל

רשויות מקומיות

רונן כהן
טל | 02-9700500 .פקס02-6544731 .
בית אל 9063100
דוא"ל | betel@bet-el.muni.il :אתרwww.bet-el.muni.il :

בית אריה  -עופרים
גיל ליטוב
טל | 08-9127002 .פקס08-9127020 .
מועצה מקומית בית אריה  -עופרים 7194700
דוא"ל | lgil@beit-arye.co.il :אתרwww.beit-arye.co.il :
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בית ג'אן
פדוה דבור
טל | 04-9950600 .פקס04-9802240 .
ת.ד ,751 .בית ג'אן 24990
אתרwww.beit-jann.muni.il :

בית דגן
רפאל אביטן
טל | 03-9602111 .פקס03-9604048 .
שד' מנחם בגין  ,9בית דגן 50200
דוא"ל | bedagan@netvision.net.il :אתרwww.beitdagan.muni.il :

בית שאן
עזרא פרי
טל | 04-6489465 .פקס04-6584761 .
ירושלים הבירה  ,1ת.ד ,1 .בית שאן 11710
דוא"ל | ezra@bet-shean.org.il :אתרwww.bet-shean.org.il :

בית שמש
מיכאל שטרי
טל | 02-9909841 .פקס09-9909943 .
מרכז מסחרי ,ת.ד ,5 .בית שמש 99100
דוא"ל | michaels@bshemesh.co.il :אתרbetshemesh.muni.il :

ביתר עילית
עקיבא אוביץ
טל | 02-5888108 .פקס02-5888151 .
רח' רבי עקיבא  ,38ביתר עילית 9050139
דוא"ל | akiva@5888111.com :אתרwww.betar-illit.muni.il :

בני ברק

רשויות מקומיות

מלכה לב
טל | 03-5776446 .פקס03-5795796 .
ירושלים  ,58ת.ד ,2 .בני ברק 51100
דוא"ל | m.lev@bbm.org.il :אתרwww.bnei-brak.muni.il :

בני עי"ש
אורית רוזנברג
טל | 08-8595108 .פקס153-8-8595108 .
רח' הכהנים  ,4ת.ד ,370 .בני עי"ש 6086000
דוא"ל | orit@bney-ayish.muni.il :אתרwww.bney-ayish.muni.il :
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בני שמעון
דבי מנור
טל | 08-9911720 .פקס08-9915831 .
ד.נ .הנגב 8532400
דוא"ל | meida@bns.org.il :אתרbns.org.il :

בנימינה -גבעת עדה
חיים אליוביץ
טל | 04-6186400 .פקס04-6288253 .
רח' קרן היסוד  ,3ת.ד ,30550 8 .בנימינה
אתרwww.bin-ada.co.il :

בסמ"ה
כבהא ראיד
טל | 04-6257706 .פקס04-6257702 .
ברטעה  ,ת.ד500 .

בסמת טבעון
זבידאת מוחמד
טל | 04-9832403 .פקס04-9531398 .
ראשי  ,29ת.ד ,6030 .בסמת טבעון 36008

בקעת (ערבות) הירדן
אושרה יחיא
טל | 02-9946666 .פקס02-9943416 .
ד.נ .ערבות הירדן 91906
דוא"לj-v@jordanvalley.org.il :

ברנר

רשויות מקומיות

תמר קופר
טל | 08-9399998 .פקס08-9413346 .
גבעת ברנר 60948
דוא"ל | orna@brener.org.il :אתרwww.brener.org.il :

בת ים
עו"ד אילנה קרומר
טל | 03-5558454 .פקס03-5558603 .
רח' נורדאו  ,17ת.ד ,10 .בת ים 5957517
דוא"ל | ilanak@bat-yam.muni.il :אתרwww.bat-yam.muni.il :
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ג'דיידה מכר
שאמי מוחמד
טל | 04-9964094 .פקס04-9964370 .
כפר מכר ,ת.ד ,879 .כפר מכר 25105

ג'וליס
עאמר סלמאן
טל | 04-9963624 .פקס04-9962238 .
ת.ד ,67 .ג'ולס 24980

ג'לג'וליה
עודה פאיק
טל | 03-9396499 .פקס03-9396069 .
ד.נ .השרון התיכון ,ג'לגוליה 45850

ג'סר א-זרקא
עמאש עז אל דין
טל | 04-6361198 .פקס04-6360046 .
ג'יסר אל זרקא 37858

ג'ת
עפיף ותד
טל | 04-6176804 .פקס04-6383201 .
ת.ד ,81 .ג'ת 30091

גבעת זאב

רשויות מקומיות

אבנר דובדבני
טל | 02-5360170 .פקס02-5362477 .
ד.נ .צפון יהודה  ,גבעת זאב 90917
אתרwww.givat-zeev.muni.il :

גבעת שמואל
גבי חדד
טל | 03-5319282 .פקס03-5323558 .
רח' בן גוריון  ,24גבעת שמואל 5401788
דוא"ל | gabih@givat-shmuel.muni.il :אתרwww.givat-shmuel.muni.il :
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גבעתיים
יורם כהן
טל | 03-5722247 .פקס03-5722250 .
רח' שינקין  ,2גבעתיים 5329901
דוא"ל | merav@givatayim.muni.il :אתרwww.givatayim.muni.il :

גדרה
אריה לוינגר
טל | 08-8593550 .פקס08-8596462 .
פינס  ,1גדרה 70700
דוא"ל | arye l@iula.org.il :אתרgedera.muni.il :

גדרות
טוביה ישמח
טל | 08-8549107 .פקס08-8549110 .
עשרת ,ד.נ .עמק שורק 7685800
דוא"ל | gizbar@gderot.muni.il :אתרwww.gderot.muni.il :

גולן
אתי ריימונד
טל | 04-6969701 .פקס04-6961535 .
ת.ד ,13 .קצרין 1290005
דוא"ל | etir@golan.org.il :אתרwww.golan.org.il :

גוש חלב
סאבא אליאס
טל | 04-9527902 .פקס04-6980401 .
גוש חלב 1387200
דוא"ל | elias_a@012.net.il :אתרwww.jish.org.il :

גוש עציון

רשויות מקומיות

חופי עמוס
טל | 02-9939962 .פקס02-9932196 .
ד.נ .צפון יהודה 90433
דוא"ל | dover@gush-etzion.org.il :אתרwww.baitisraeli.co.il :

גזר
אריאל הילדסהיימר
טל | 08-9274024 .פקס08-9247115 .
בית חשמונאי 99789 ,ד.נ .שמשון
דוא"ל | gali@gezer-region.muni.il :אתרwww.gezer-region.muni.il :
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גליל תחתון
יוסי יצחקי
טל | 04-6628204 .פקס04-6769272 .
מרכז כדורי ,ד.נ .גליל תחתון 14101
דוא"ל | mankalgl@iula.org.il :אתרwww.glt.org.il :

גן יבנה
הדר מרסל
טל | 08-8545682 .פקס08-8574566 .
רח' הרצל  ,1ת.ד ,45 .גן יבנה 7080000
דוא"ל | mhadar@gmail.com :אתרwww.ganyavne.muni.il :

גן רוה
אלימלך שלמה
טל | 08-9408230 .פקס08-9408242 .
מושב עיינות ,ד.נ .עמק השורק 70490
דוא"ל | lishka@ganrave.org.il :אתרwww.ganrave.com :

גני תקווה
דליה שמר
טל | 03-5310803 .פקס03-5310831 .
הגליל  ,48גני תקווה 55900
דוא"ל | lishka@gantik.org.il :אתרwww.ganeytikva.org.il :

דבוריה
יוספיה זוהר
טל | 04-6702243 .פקס04-6701996 .
ת.ד ,5 .דבורייה 16910

דימונה

רשויות מקומיות

יהושוע קליין
טל | 08-6563104 .פקס08-6550105 .
ת.ד ,1 .מרכז מסחרי חדש ,דימונה
דוא"ל | aviben@iula.org.il :אתרwww.dimona.muni.il :

דיר אל אסד
דבאח אחמד
טל | 04-9886655 .פקס04-9989591 .
ת.ד ,1 .דיר אל אסד 20188
אתרwww.deirelasad.co.il :
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דיר חנא
חוסיין סמיר
טל | 04-6782040 .פקס04-6782013 .
ת.ד ,753 .דיר חנא 24973

דליית אל-כרמל
חסון תיסיר
טל | 04-8301905 .פקס04-839756 .
דליית אל-כרמל 3005600
דוא"לtayser4@walla.com :

דרום השרון
בועז שויגר
טל | 03-9000526 .פקס03-9000528 .
ת.ד ,500 .נוה ירק 4994500
דוא"ל | shviger@dsharon.org.il :אתרwww.dsharon.org.il :

הגלבוע
אילנה חייט
טל | 04-6533214 ,04-6533200 .פקס04-6531451 .
מועצה אזורית גלבוע ,ד.נ .גלבוע 18120
דוא"ל | hayat@hagilboa.org.il :אתרwww.hagilboa.org.il :

הוד השרון
יוסי רובינשטיין
טל | 09-7759991 .פקס09-7759570 .
דרך רמתים  ,39הוד השרון 4532341
דוא"ל | yossir@hod-hasharon.muni.il :אתרwww.hod-hasharon.muni.il :

הערבה התיכונה

רשויות מקומיות

שי זינדרמן
טל | 08-6592201 .פקס08-6581487 .
מרכז ספיר ,ד.נ .הערבה 86825
דוא"ל | shaiz@arava.co.il :אתרwww.arava.co.il :

הר אדר
עמיחי אופיר
טל 02-5344710 .שלוחה  | 121פקס02-5700127 .
ד.נ .הרי יהודה  ,90836מועצה מקומית הר אדר
דוא"ל | amihay@har-adar.muni.il :אתרwww.har-adar.muni.il :
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הר חברון
בר חי צביקי
טל | 02-9969111 .פקס02-9963236 .
ד.נ .הר חברון ,עתניאל 90407
דוא"ל | harhev@hrhevron.co.il :אתרwww.harhevron.co.il :

הרצליה
ביריה גרנות
טל | 09-9591673 .פקס09-9546896 .
רח' הנדיב  ,2ת.ד ,1 .הרצליה 4610001
דוא"ל | granotb@herzliya.muni.il :אתרwww.herzliya.muni.il :

זבולון
עו"ד קרן רוזליס
טל | 04-8478155 .פקס04-8478156 .
דואר כפר המכבי 3003000
דוא"ל | kerenr@zvulun.co.il :אתרwww.zvulun.org.il :

זכרון יעקב
ורד בלה
טל | 04-6297100 .פקס04-6390304 .
רח' הנדיב ,תד  10זכרון יעקב 30900
אתרwww.zy1882.co.il :

זמר
ע .חמיד ח'ליל
טל | 09-8743578 .פקס09-8743659 .
דואר זמר38828 ,
דוא"לzemar@zemar.net :

זרזיר

רשויות מקומיות

גריפאת עאטף
טל | 04-6415522 .פקס04-6415526 .
דואר נהלל ,ת.ד10600 81 .

חבל אילות
זהר מיכאלי
טל | 08-6355837 .פקס08-6355800 .
ד.נ .חבל אילות 8880500
דוא"ל | roni@eilot.org.il :אתרwww.eilot.org.il :
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חבל יבנה
אליעזר ביננפלד
טל | 08-8622111 .פקס08-8524343 .
ד.נ .אבטח 79860
דוא"ל | h_yavne@ladpc.net.il :אתרwww.hevel-yavne.org.il :

חבל מודיעין
יוסי אלימלך
טל | 03-9722805 .פקס03-9722815 .
רח' מודיעים  ,10שהם 73100
דוא"ל | pnina@modiin-region.muni.il :אתרwww.modiin-region.muni.il :

חדרה
יהודית אסולין
טל | 04-6303618 .פקס04-6333014 .
רח' הלל יפה  ,9ת.ד ,16 .חדרה 38100
דוא"ל | jodit@hadera.muni.il :אתרwww.hadera.muni.i :

חולון
רמי אהרוני
טל | 03-5027123 .פקס03-5027000 .
וייצמן  ,58חולון
דוא"ל | ramia@holon.muni.il :אתרwww.holon.muni.il :

חוף אשקלון
שוקי אורבך
טל | 08-6775555 .פקס08-6727304 .
מרכז אזורי ,ת.ד ,90000 .אשקלון 78100
דוא"ל | kerenh@hof-ashkelon.org.il :אתרwww.hof-ashkelon.org.il :

חוף הכרמל

רשויות מקומיות

אבי ברומברג
טל | 04-8136320 .פקס04-8136271 .
קיבוץ עין כרמל ,ד.נ .חוף הכרמל 3086000
דוא"ל | avi_dg@hcarmel.org.il :אתרwww.hof-hacarmel.co.il :

חוף השרון
הילה טרייבר
טל | 09-9596502 .פקס09-9583791 .
דואר שפיים 60990
דוא"ל | mazkir@hof-hasharon.co.il :אתרwww.hof-hasharon.co.il :
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חורה
מחמד אלנבארי
טל | 08-6510991 .פקס08-6510985 .
מרכז אזרחי ,חורה 85730

חורפיש
עאמר מאג'ד
טל | 04-9972578 .פקס04-9979103 .
ת.ד ,2 .חורפיש 25155

חיפה
רותי זוסמן
טל | 04-8356817 .פקס04-8356440 .
רח' חסן שוקרי  ,14ת.ד ,4811 .חיפה 3104702
דוא"ל | ruthis@haifa.muni.il :אתרwww.haifa.muni.il :

חצור הגלילית
שמעון סויסה
טל | 04-6916900 .פקס04-6936641 .
רח' צה"ל  ,1ת.ד ,40 .חצור הגלילית 1035001
דוא"ל | shimonsuisa@gmail.com :אתרwww.hatzorg.co.il :

חריש-קציר
משה לבקוביץ
טל | 04-6186000 .פקס04-6253770 .
ד.נ .מנשה 37861
דוא"ל | levko@qazir-harish.muni.il :אתרwww.katzirharish.co.il :

טבריה

רשויות מקומיות

יוסי נבעה
טל | 04-6739502 .פקס04-6720423 .
טבור הארץ ,ת.ד ,508 .טבריה 14105
דוא"ל | israel_a@tiberias.muni.il :אתרwww.tiberias.muni.il :

טובא זנגריה
נאסר סאלח
טל | 04-9008502 .פקס04-6937305 .
כפר טובא
דוא"ל | nassers_@walla.com :אתרwww.tuba-zangariyye.muni.il :
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טורעאן
דחלה עימאד
טל | 04-6414000 .פקס04-06414028 .
ת.ד ,1749 .טורעאן 16950
אתרwww.turan.muni.il :

טייבה
נשאת כיוף
טל | 09-8991131 .פקס09-7993399 .
ת.ד ,1 .טייבה 40400

טירה
מאמון עבד אל חי
טל | 09-7938432 .פקס09-7938792 .
טירה 44915

טירת כרמל
שמואל קטוני
טל | 04-8547041 .פקס04-8571722 .
רח' הרצל  ,6טירת כרמל 3950223
דוא"ל | shmulik@tirat-carmel.muni.il :אתרwww.tcarmel.org.il :

טמרה
דיאב סוהייל
טל | 04-9948228 .פקס04-9945584 .
תמרה 24930

יבנאל

רשויות מקומיות

ברוריה אברמסון
טל | 04-6708313 .פקס04-6708313 .
ת.ד , 158 .יבנאל 15225
אתרwww.yavneel.muni.i :

יבנה
שלום דמארי
טל | 08-9433393 .פקס08-9433447 .
בניין העירייה ,שד' דואני  ,3יבנה
אתרwww.yavnecity.co.il :
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יהוד
ארדיטי אסתר
טל | 03-5391291 .פקס03-5391247 .
מרבד הקסמים  6יהוד מונוסון
אתרwww.yehud-monosson.muni.il :

יהוד  -נווה מונסון
אסנת נטקוביץ
טל | 03-5391212 .פקס03-5361683 .
מרבד הקסמים  6יהוד מונוסון
דוא"ל | pniot@ye-mo.org.il :אתרwww.yehud-monosson.muni.il :

יואב
דפנה רבינוביץ
טל | 08-8500718 .פקס08-8500757 .
ד.נ .שקמים 79835
דוא"ל | dafna@yoav.org.il :אתרwww.yoav.org.il :

ינוח ג'ת
ג'בר סעיד
טל | 04-9979072 .פקס04-9973335 .
ד.נ .גליל מערבי ,ינוח ג'ת 25145
אתרwww.yanuh-jat.muni.il :

יסוד המעלה
בני טויטו
טל | 04-6937511 .פקס04-6934390 .
יסוד המעלה 1210500
דוא"ל | yesod@iula.org.il :אתרwww.yesud-hamaala.muni.il :

יפיע

רשויות מקומיות

סמי מרג'יה
טל | 04-6557500 .פקס04-6557545 .
יפיע 1695500
דוא"ל | s@yaffa.org.il :אתרwww.yaffa.org/he/index.aspx :

ירוחם
יניב אפוטה
טל | 08-6598202 .פקס08-6585234 .
ת.ד ,1 .ירוחם 80500
דוא"ל | info@ylc.org.il :אתרwww.yeruham.co.il :
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ירושלים
שמואל אנגל
טל | 02-6296666 .פקס02-6296133 .
ככר ספרא  ,1ירושלים
דוא"ל | eshmulik@jerusalem.muni.il :אתרwww.jerusalem.muni.il :

ירכא
חביש והיב
טל | 04-9568111 .פקס04-9561761 .
ירכא 24967
אתרwww.yirka.muni.il :

כאבול
ריאן סאלח
טל | 04-9946396 .פקס04-9945818 .
ת.ד 1 .כאבול 24963

כאוכב או אל היג'א
סאלח זאהר
טל | 04-9998624 .פקס04-9998406 .
ד.נ .משגב כאוכב 20185

כוכב יאיר
יעקב ממן
טל | 09-7640202 .פקס09-7640222 .
ת.ד ,100 .כוכב יאיר 44864
דוא"ל | ym@kyair.org.il :אתרwww.kokhav-yair.muni.il :

כסייפה

רשויות מקומיות

עומר אבו עג'אג'
טל | 08-6591300 .פקס08-9972731 .
ת.ד ,6421 .באר שבע 8416202
דוא"ל | lishka1@iula.org.il :אתרkuseife.net :

כסרא-סמיע
מעד'א עבדאללה
טל | 04-6166813 .פקס04-9873483 .
ת.ד ,396 .כסרא-סמיע 2013800
דוא"ל | maadams_639@hotmail.com :אתרwww.kisra-smea.org.il :
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כעביה טבאש חג'אג'רה
סלים חג'אג'רה
טל | 04-9531748 .פקס04-9531976 .
ת.ד ,263 .כעביה 30925
אתרkaabiya.co.il :

כפר ברא
ריאן פייסל
טל | 073-2461116 .פקס03-9382018 .
ת.ד ,700 .כפר ברא 4586300
דוא"לrayyan3@gmail.com :

כפר ורדים
ענת מינסטר
טל 04-9977142 .שלוחה  | 101פקס04-9979131 .
ת.ד ,501 .כפר ורדים 25147
דוא"לanat@k-vradim.org.il :

כפר יאסיף
והיב תומא
טל | 04-9569800 .פקס04-9961801 .
ת.ד ,994 .כפר יאסיף 2490800
דוא"ל | hofesh-hameida@kafr-yasif.muni.il :אתרwww.kafr-yasif.muni.il :

כפר יונה
אליס בדש חג'ג'
טל | 09-8971113 .פקס09-8971114 .
רח' שרת  ,1ת.ד ,45 .כפר יונה 4035801
דוא"ל | alisb@kfar-yona.org.il :אתרwww.kfar-yona.muni.il :

כפר כמא

רשויות מקומיות

נאבסו זכריא
טל | 04-6760772 .פקס04-6760989 .
ת.ד ,403 .גליל תחתון  ,כפר קמא 15235
דוא"ל | :אתרwww.kfarkama.co.il :

כפר כנא
שאער נאדיה
טל | 04-8847600 .פקס04-6516311 .
כפר כנא 16930
דוא"ל | igabrieli@kana-muni.com :אתרwww.kana-muni.com :
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כפר מנדא
עבד אל חלים טאהא
טל | 04-9864710 .פקס04-9863373 .
ת.ד ,1089 .כפר מנדא 17907
אתרwww.kufr-mnda.com :

כפר סבא
מיכל טל
טל | 09-7649116 .פקס09-765479 .
רח' וייצמן  ,135כפר סבא 44100
דוא"ל | michal@ksaba.co.il :אתרwww.kfar-saba.muni.il :

כפר קאסם
בדיר עאדל
טל | 03-9370548 .פקס03-9370078 .
כפר קאסם 49940
אתרwww.kufur-kassem.com :

כפר קרע
עתאמנה חסן
טל | 04-6356730 .פקס04-6355195 .
ת.ד ,1 .כפר קרע 30075

כפר שמריהו
הדס חדד
טל | 09-9506699 .פקס09-9505385 .
קרן היסוד  ,13כפר שמריהו 46910
דוא"ל | gizbar@kfar.org.il :אתרwww.kfar-shemaryahu.muni.il :

כפר תבור

רשויות מקומיות

שלמה אלקחר
טל | 04-6769991 .פקס04-6766732 .
ת.ד ,318 .כפר תבור 1524100
דוא"ל | shlomo@kefar-tavor.muni.il :אתרwww.kefar-tavor.muni.il :

כרמיאל
לביאה שלו פישר
טל | 04-9085561 .פקס04-9085539 .
שד' קק"ל  ,100ת.ד ,660 .כרמיאל 20100
דוא"ל | leviah@karmiel.muni.il :אתרwww.karmiel.muni.il :
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לב השרון
יצחק שעתאל
טל | 09-7960206 .פקס09-7961219 .
דואר תל מונד 40600
דוא"ל | izik@lev-hasharon.com :אתרwww.lev-hasharon.com :

להבים
עדנה זטלאוי
טל | 08-9554780 .פקס08-9554774 .
מרכז מסחרי ,ת.ד ,1 .להבים 8533800
דוא"ל | edna@lehavim.muni.il :אתרwww.lehavim.muni.il :

לוד
יורם בן ארוש
טל | 08-9279777 .פקס08-9279090 .
דני מס  ,1לוד
דוא"ל | doverlod@netvision.net.il :אתרwww.lod.muni.il :

לכיש
ניסים נחום
טל | 08-6871682 .פקס08-6871674 .
ד.נ .לכיש דרום נהורה 79340
דוא"ל | Nissim@lachish.org.il :אתרwww.lachish.org.il :

לקיה
אבו עאיש סאלם
טל | 08-6512370 .פקס08-6512363 .
ת.ד 6126 .באר שבע 84160
דוא"לmm.lakya@iula.org.il :

מבואות חרמון

רשויות מקומיות

בנימין בן מובחר
טל | 04-6942120 .פקס04-6959781 .
צומת כח ד.נ .גליל עליון ,מבואות חרמון 12000
דוא"ל | benib@mvhr.org.il :אתרwww.mvhr.org.il :

מבשרת ציון
עו"ד טלי עירן
טל | 02-5348584 .פקס02-5348541 .
רח' החוצבים  ,3ת.ד ,3556 .מבשרת ציון 90805
דוא"ל | talye@m-zion.org.il :אתרwww.m-zion.org.il :
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מג'אר
דגש זיאד
טל | 04-6786333 .פקס04-6781038 .
ת.ד 3 .מג'אר 14930
אתרwww.mughar.muni.il :

מג'ד אל כרום
מוחמד מנאע
טל | 04-9883750 .פקס04-9582406 .
מג'ד אל כרום 20190

מג'דל שמס
דולאן אבו סאלח
טל | 04-981137 .פקס04-982111 .
רמת הגולן ,מג'דל שמס 12438
אתרwww.majdal.co.il :

מגדל
אמרוסי ישראל שושן
טל | 04-6792861 .פקס04-6724343 .
ת.ד ,290 .מגדל 14950
אתרwww.m-migdal.co.il :

מגדל העמק
שלום זוזוט
טל | 04-650770 .פקס04-6507718 .
ת.ד ,590 .מגדל העמק
דוא"ל | shalomzu@migdal-haemeq.muni.il :אתרwww.migdal-haemeq.muni.il :

מגידו

רשויות מקומיות

אברהם אזולאי
טל | 04-9598439 .פקס04-9598414 .
ת.ד ,90001 .עפולה 1812003
דוא"ל | mazkirut@megido.org.il :אתרwww.megido.org.il :

מגילות ים המלח
דוד בלאו
טל | 02-9945003 .פקס02-9943223 .
ד.נ .ערבות הירדן 90666
דוא"ל | davidb@dead-sea.org.il :אתרwww.dead-sea.org.il :
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מודיעין מכבים רעות
יוסי לנמן
טל | 08-9726000 .פקס073-2326340 .
התלתן  ,1מודיעין 71700

מודיעין עילית
מירי
טל | 08-9141200 .פקס08-9141295 .
שער המלך  4מודיעין עילית 71919
דוא"ל | miri@mmm-ilit.org.il :אתרwww.mmm-ilit.org.il :

מועצה תעשייתית מגדל תפן
אילת פויר
טל ,04-9079000 .שלוחה  | 103פקס04-9872329 .
ת.ד ,68 .מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן 2495900
דוא"ל | info@tefen.org.il :אתרwww.tefen.org.il :

מזכרת בתיה
טלילה שרעבי
טל | 08-9371100 .פקס08-9371102 .
שד' אליהו  ,4מזכרת בתיה 7680400
דוא"ל | lishka@mazkeret-batya.muni.il :אתרwww.mazkeret-batya.muni.il :

מזרעה
עווד פואד
טל | 04-9825922 .פקס04-9822559 .
דואר נע גליל מערבי 25230
אתרwww.almazraa.org.il :

מטה אשר

רשויות מקומיות

אבי אובנטל
טל | 04-9879602 .פקס04-9879794 .
מועצה מקומית מטה אשר ,ד.נ .גליל מערבי מיקוד 25206
דוא"ל | mate.oventhal@gmail.com :אתרwww.matte-asher-region.muni.il :

מטה בנימין
מושי אשר
טל | 02-9977105 .פקס02-9973113 .
המועצה האזורית מטה בנימין ,פסגות ד"נ מזרח בנימין90624 ,
דוא"ל | ma@binyamin.org.il :אתרwww.binyamin.org.il :
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מטה יהודה
רענן אהרונסון
טל | 02-9900948/9 .פקס02-9900902 .
מרכז אזורי הר טוב ,ד.נ .שמשון 99700
דוא"ל | raanan@m-yehuda.org.il :אתרwww.m-yehuda.org.il :

מטולה
הרצל בוקר
טל | 04-6941364 .פקס04-6997211 .
הראשונים  ,8ת.ד ,1 .מטולה 10292
דוא"ל | hertzel@metulla.muni.il :אתרwww.metulla.muni.il :

מיתר
ציון אלמלם
טל | 08-6684002 .פקס08-6517616 .
הגפן  ,30ת.ד 1 .מיתר 85025
דוא"ל | el_zion@metar.muni.il :אתרwww.metar.muni.il :

מנשה
בועז מנחם
טל | 04-6177304 .פקס04-6177659 .
מרכז אזורי מנשה ,ד.נ .חפר 37845
דוא"ל | boazm@menashe.co.il :אתרwww.menashe.co.il :

מסעדה
ליאם יחיא
טל | 04-9959101 .פקס04-6982832 .
דוא"לleeambou@gmail.com :

מעיליא

רשויות מקומיות

עראף חאתם
טל | 04-9975333 .פקס04-9972590 .
כפר מעיליא  ,ת.ד ,185 .מעיליא 25140

מעלה אדומים
אבידני יצחק
טל | 02-5354001 .פקס02-5418910 .
דרך מדבר יהודה .39
דוא"ל | 5340978@gmail.com :אתרwww.maale-adummim.muni.il :

165

מעלה אפרים
שלמה ללוש
טל | 02-9941223 .פקס02-9941544 .
ד.נ .מזרח בנימין ,מעלה אפרים 90638
אתרwww.male-efraim.org.il :

מעלה יוסף
מירב יוסף
טל | 04-9105526 .פקס04-9105552 .
גרנית הגליל ,מעלה יוסף 22968
דוא"ל | dani@myosef.org.il :אתרwww.myosef.org.il :

מעלה עירון
מוסטפא אגבאריה
טל | 04-6409027 .פקס04-6409034 .
ת.ד ,2255 .עפולה 1812201
אתרwww.maaleiron.muni.il :

מעלות תרשיחא
יעקב אוחנה
טל | 04-9578963 .פקס04-9570303 .
רח' בן גוריון  ,1ת.ד ,59 .מעלות 2102129
דוא"ל | info@maltar.co.il :אתרwww.maltar.org.il :

מצפה רמון
לבנת חזן
טל | 08-6596208 .פקס08-6588707 .
שד' בן גוריון ,מצפה רמון 80650
דוא"ל | alenav@mitzpe-ramon.muni.il :אתרwww.mitzpe-ramon.muni.il :

מרום הגליל
רשויות מקומיות

שמעון דריהם
טל | 04-6919812 .פקס04-6919895 .
מ.א מרום הגליל מירון 13110
דוא"ל | shimon@mrg.org.il :אתרwww.mrg.org.il :

מרחבים
זבי עזורה
טל | 08-9929430 .פקס08-9929467 .
מפגש מרחבים ,ד.נ .הנגב 84100
דוא"ל | zevi@merchavim.org.il :אתרwww.merchavim.org.il :
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משגב
אתי לוי
טל | 04-9902310 .פקס04-9902391 .
ד.נ .משגב 2017900
דוא"ל | etilevi@misgav.org.il :אתרwww.misgav.org.il :

משהד
סלימאן וג'יה
טל | 04-6517084 .פקס04-6412878 .
ת.ד ,2473 .משהד 16967
אתרmash-had.net :

נהריה
דוד אילוז
טל | 04-9879871 .פקס04-9920330 .
רח' געתון  ,19ת.ד ,78 .נהריה 22100
דוא"ל | d_eilyz@nahariya.muni.il :אתרwww.nahariya.muni.i :

נחל שורק
נירית כנה
טל | 08-8634215 .פקס08-8634275 .
ד.נ .עמק שורק ,יד בנימין 7681200
דוא"ל | nirit@ma-soreq.org.il :אתרwww.ma-soreq.org.il :

נחף
גמאל פטום
טל 04-9987140 .שלוחה  | 104פקס04-9985693 .
ת.ד ,693 .נחף 20137
דוא"ל | jamalf@walla.co.il :אתרwww.nahif.co.il :

נס ציונה

רשויות מקומיות

מיכל רוטוול
טל | 08-9383838 .פקס08-9403016 .
רח' הבנים  ,9נס ציונה 74071
אתרwww.nzc.org.il :

נצרת
ג'ראיסי ראמז
טל | 04-6459200 .פקס04-6576824 .
רח' המעין  ,807תד  ,31נצרת 17000
אתרwww.nazareth.muni.il :
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נצרת עילית
דב לוצקי
טל | 04-6478825 .פקס04-6456465 .
רח' הגלבוע  ,16נצרת עילית 1768207
דוא"ל | dov@nallit.org.il :אתרwww.nazareth-illit.muni.il :

נשר
עמר דוד
טל | 04-8215111 .פקס04-8216212 .
רח' דרך השלום  ,20נשר 20302
אתרwww.nesher.muni.il :

נתיבות
בני כהן
טל | 08-9938766 .פקס08-9944397 .
בנין העירייה ,כיכר יהדות צרפת  , 4ת.ד 1 .נתיבות 80199
דוא"ל | beny200@gmail.com :אתרwww.netivot.muni.il :

נתניה
אורנה פרץ
טל | 09-8603262 .פקס09-8870084 .
רח' שטמפפר  ,4נתניה
דוא"ל | orna_p@netanya.muni.il :אתרwww.netanya.muni.il :

סאג'ור
חמוד ג'אבר
טל | 04-9989786 .פקס04-9885032 .
סאג'ור 20130

סביון

רשויות מקומיות

זיוה שרבף
טל | 02-6701501 .פקס03-5349320 .
השקמה  ,8סביון 56513
אתרwww.savyon.muni.il :

סח'נין
קאסם אבו ריא
טל | 04-678880 .פקס04-6788889 .
ת.ד,35 .סחנין 20173
דוא"ל | kasim@sakhnin.muni.il :אתרwww.sakhnin.muni.il :
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עג'ר
בלאל חטיב
טל | 04-6951213 .פקס04-6951212 .
רמת הגולן 1244000
דוא"ל | blalkh65@walla.com :אתרghajarlc.org.il :

עומר
רחל פלג
טל | 08-6291133 .פקס08-6291110 .
ת.ד ,1 .עומר 8496500
דוא"ל | rahel@omer.muni.il :אתרwww.omer.muni.il :

עילבון
מטר ג'יריס
טל | 04-6786407 .פקס04-6785550 .
ת.ד 1 .עילבון 16972
אתרwww.eilaboun.muni.il :

עילוט
אבו ראס אבראהים
טל | 04-6565115 .פקס04-6564224 .
כפר עילוט 16972
אתרeillut.com :

עין מאה'ל
אבו ליל וליד
טל | 04-6450616 .פקס04-6469532 .
ת.ד ,1304 .עין מאה'ל 17902

עין קיניה

רשויות מקומיות

מוגרבי אסעד
טל | 04-6981350 .פקס04-6982134 .
רמת הגולן ,עין קיניה 12432

עכו
שרון דהאן
טל | 04-9956076 .פקס04-9956076 .
רח' ויצמן  ,35עכו 2430121
דוא"ל | dover@akko.muni.il :אתרwww.akko.muni.il :
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עמנואל
יוסי נגר
טל | 09-7927109 .פקס09-7927111 .
כיכר הרמב"ם ,ת.ד 1 .עמנואל 44845
דוא"לmazkirut@emanuel.muni.il :

עמק הירדן
אפרת מראד
טל | 04-6757600 .פקס04-6757641 .
עמק הירדן 15132
דוא"ל | lishca@j-v.org.il :אתרwww.j-v.org.il :

עמק המעיינות
מיה גומא-להב
טל | 04-6065890 .פקס04-6065600 .
עמק בית שאן 11710
דוא"ל | maya@maianot.co.il :אתרwww.maianot.co.il :

עמק חפר
רינת זונשיין
טל | 09-8981606 .פקס09-8989292 .
מדרשת רופין 4025000
דוא"ל | yuvalg@hefer.org.il :אתרwww.hefer.org.il :

עמק יזרעאל
אלה אילת
טל | 04-6520007 .פקס04-6521256 .
ת.ד ,90000 .עפולה 1812003
דוא"ל | ela@emekyizrael.org.il :אתרwww.emekyizrael.org.il :

עמק לוד
רשויות מקומיות

משה מנשה
טל | 03-9606961 .פקס03-9606189 .
כפר חב"ד ,ת.ד72915 15 .
דוא"ל | gita@emek-lod.org.il :אתרwww.emek-lod.org.il :

עספיא
וג'יה כיוף
טל | 04-8391678 .פקס04-8391455 .
ת.ד ,35 .עספיא 30090
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עפולה
יצחק שריקי
טל | 04-6520323 .פקס04-6520327 .
רח' יהושע  47ת.ד ,2016 .עפולה
דוא"ל | shriki@afula.muni.il :אתרwww.afula.muni.il :

עראבה
עומר ואכד
טל | 04-6741743 .פקס04-6741237 .
ת.ד 10 .עראבה 24945

ערבה תיכונה
אוסי ניר
טל | 08-6592271 .פקס08-6592255 .
ספיר ,ד.נ .ערבה 8682500
דוא"ל | ossi@arava.co.il :אתרwww.arava.co.il :

ערד
אירית כהן
טל | 08-9951747 .פקס08-9951685 .
מחנה קדמי ,ת.ד ,100 .ערד 89100
דוא"ל | pniot@arad.muni.il :אתרwww.arad.muni.il :

ערערה
יונס מודר
טל | 04-6351644 .פקס04-6352595 .
ערערה 30026
אתרwww.arara-ara.muni.il :

ערערה בנגב

רשויות מקומיות

גאסר אבו עראר
טל | 08-9972485 .פקס08-9972311 .
ת.ד ,6192 .ערערה בנגב 84911
דוא"ל | jasar@ladpc.gov.il :אתרwww.ararabanegiv.org.il :

פוריידיס
מרעי יונס
טל | 04-6399025 .פקס04-6390655 .
ת.ד ,1266 .פורדייס 30898
דוא"לfaradis.council@gmail.com :
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פסוטה
דכואר אדגאר
טל | 04-9871040 .פקס04-9870304 .
כפר פסוטה 25170

פקיעין
סלים סויד
טל | 04-6885423 .פקס04-9571821 .
פקיעין24914 ,
דוא"ל | saleemswead@hotmail.com :אתרwww.peqiin.muni.il :

פרדס חנה-כרכור
רו"ח רן גלר
טל | 077-9779779 .פקס077-9779770 .
דרך הבנים  ,20ת.ד ,1022 .פרדס חנה-כרכור 3707371
דוא"ל | g.ran@pardes-hanna-karkur.muni.il :אתרwww.pardes-hanna-karkur.muni.il :

פרדסיה
יהודית ליס
טל | 09-8945551 .פקס09-8945553 .
ת.ד ,202 .פרדסיה 42815
דוא"ל | judith@pardesia.muni.il :אתרwww.pardesia.muni.il :

פתח תקווה
לוי פומרנץ
טל | 03-9052845 .פקס03-9311085 .
העליה השניה  ,1פתח תקוה 49100
דוא"ל | levip@ptikva.org.il :אתרwww.petah-tikva.muni.il :

צפת
רשויות מקומיות

אשר חדד
טל | 04-6927402 .פקס04-6973666 .
רח' ירושלים  ,50ת.ד ,227 .צפת 13010
דוא"ל | ashore@zefat.muni.il :אתרwww.zefat.muni.il :

קדומים
יפה סון
טל | 09-7778001 .פקס09-7921169 .
ד.נ .צפון השומרון קדומים 44856
דוא"ל | yaffa@kedumim.org.il :אתרwww.kedumim.org.il :
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קדימה צורן
עינבל מיכלוביץ יוגב
טל | 09-8902926 .פקס153-9-8902949 .
רח' הרצל  ,1קדימה 6092000
דוא"ל | inbal_m@kadima-zoran.muni.il :אתרwww.kadima-zoran.muni.il :

קלנסווה
סלאמה עבד אל באסט
טל | 09-8780388 .פקס09-8781202 .
ת.ד ,1 .ד.נ .לב השרון  ,קלנסווה 42837

קצרין
דני רוטשטיין
טל | 04-6969701 .פקס04-6961535 .
מרכז איתן ,ת.ד ,28 .קצרין 12900
דוא"ל | danir@golan.org.il :אתרwww.golan.org.il :

קריית אונו
ריקי גלינר
טל | 03-5311159 .פקס03-7956603 .
רח' יצחק רבין  ,41קריית אונו 5551042
דוא"ל | riki@kiryatono.muni.il :אתרkono.org.il :

קריית ארבע חברון
שולי שמעון
טל | 02-9969555 .פקס02-9964277 .
ת.ד,15 .קרית ארבע 90100,
דוא"ל | shuly@kiryat4.org.il :אתרwww.kiryat4.org.il :

קריית ביאליק

רשויות מקומיות

עזרא חכם
טל | 04-8780812 .פקס04-8732130 .
שד' ירושלים  ,16קריית ביאליק 2703203
דוא"ל | malia@qbialik.org.il :אתרwww.qbialik.org.il :

קריית ים
דוד אבן צור
טל | 04-8789700 .פקס04-8789712 .
שד' משה שרת  ,8קריית ים 2902101
דוא"ל | mayor@k-yam.co.il :אתרwww.k-yam.org.il :
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קריית מלאכי
יוסי פרץ
טל | 08-8500844 .פקס08-8586220 .
מרכז מסחרי ,ת.ד ,1 .קריית מלאכי 70900
דוא"ל | ossi@k-m.org.il :אתרwww.k-m.org.il :

קריית עקרון
חובב צוברי
טל | 08-6228857 .פקס08-9414247 .
רח' הרצל  ,40קריית עקרון 70500
אתרwww.kiryat-ekron.muni.il :

קריית שמונה
דורון שנפר
טל | 04-6908530 .פקס04-6908514 .
ת.ד ,1 .קריית שמונה 10200
דוא"ל | shnaper8@gmail.com :אתרwww.k-8.co.il :

קרית-גת
שלמה דיין
טל | 08-6880829 .פקס08-6887274 .
ת.ד ,1 .קרית-גת 8210001
דוא"ל | shlomod@qiryat-gat.muni.il :אתרwww.qiryat-gat.muni.il :

קרית אתא
עו"ד חיים מלכא
טל | 04-8478469 .פקס04-8450483 .
רח' כיכר העירייה  ,7ת.ד ,1 .קרית אתא 2810001
דוא"ל | meida@kiryat-ata.muni.il :אתרwww.kiryat-ata.org.il :

קרית טבעון
רשויות מקומיות

יאיר אודם
טל | 04-9539206 .פקס04-9533856 .
ת.ד ,1010 .קרית טבעון 3601501
דוא"ל | leha@kiryat-tivon.muni.il :אתרwww.ktv.org.il :

קרית יערים
דליה קליימן
טל ,02-5332735 .שלוחה  | 215פקס02-5332583 .
ד.נ .צפון הרי יהודה ,ת.ד ,101 .קרית יערים 9083800
דוא"ל | pr@yearim.co.il :אתרwww.kiryatyearim.muni.il :
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קרית מוצקין
צבי ציקי אבישר
טל | 04-8780115 .פקס04-8780134 .
שד' משה גושן  ,92קרית מוצקין 2631123
דוא"ל | dover@motzkin.org :אתרwww.motzkin.co.il :

קרני שומרון
גיורא ראובני
טל | 09-7940340 .פקס09-7929287 .
שד' רחבעם  ,1קרני שומרון 4485500
דוא"ל | giora@karneishomron.co.il :אתרwww.karneishomron.co.il :

ראמה
לאטיף שאוקי
טל | 04-9884812 .פקס04-9905610 .
תד  ,2ראמה 30055
דוא"לk-helow@yahoo.com :

ראש העין
ניר כהן
טל | 03-9007374 .פקס03-9022821 .
רח' שילה  ,22ראש העין 4803622
דוא"ל | nir@rosh.org.il :אתרwww.rosh-haayin.muni.il :

ראש פינה
שרונה גנון
טל | 04-6808608 .פקס04-6808613 .
ת.ד ,4 .ראש פינה 1200000
דוא"ל | rosh_pina@rosh-pinna.muni.il :אתרwww.rosh-pinna.muni.il :

ראשון לציון

רשויות מקומיות

דהן ריקי
טל | 03-9547179 .פקס03-9547296 .
רח' הכרמל  ,20ראשון לציון 75264
דוא"ל | rickyd@rishonlezion.muni.il :אתרwww.rishonlezion.muni.il :

רהט
אלקרינאוי טלאל
טל | 08-9914811 .פקס08-9919513 .
מרכז מסחרי ,ת.ד ,8 .רהט 85357
דוא"ל | secrht@ladpc.gov.il :אתרwww.rahat.muni.il :
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רחובות
גלית אנגל -ע.
טל | 08-9392231 .פקס08-9392235 .
בילו  ,2רחובות 76442
דוא"ל | galit@rehovot.muni.il :אתרwww.rehovot.muni.il :

ריינה
טאטור ח'אלד
טל | 04-6563036 .פקס04-6555610 .
כפר ריינה 16940

רכסים
גדעון בן אברהם
טל | 04-8308403 .פקס04-9040354 .
רח' הרב קוק  ,2רכסים 20496 ,
אתרwww.rekhasim.muni.il :

רמלה
שמוליק קולשיבסקי
טל | 08-9771795 .פקס08-9771409 .
רח' ויצמן  ,1רמלה
דוא"ל | shmulikk@ramla.muni.il :אתרwww.ramla.muni.il :

רמת גן
עזרא נחום
טל | 03-6753588 .פקס03-6753325 .
רח' ביאליק  ,35ת.ד, 52100 .רמת-גן
דוא"ל | smadar@ramat-gan.muni.il :אתרwww.ramat-gan.muni.il :

רמת הנגב
רשויות מקומיות

שאול לוי
טל | 08-6564123 .פקס08-6564100 .
ד.נ .חלוצה 85515
דוא"ל | shaul@rng.org.il :אתרwww.ramat-negev.org.il :

רמת השרון
פרח מלך
טל | 03-5483807 .פקס03-5408096 .
שד' ביאליק  ,41רמת השרון 47206
דוא"ל | ester_a@ramat-hasharon.muni.il :אתרwww.ramat-hasharon.muni.Il :
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רמת חובב
ניצה חייקין
טל | 08-6543118 .פקס08-6235547 .
ת.ד 36 .באר שבע 84102
דוא"ל | tzur@ramat-hovav.muni.il :אתרwww.ramat-hovav.muni.il :

רמת ישי
תייסיר קאסם
טל | 04-9039806 .פקס04-983567 .
ת.ד ,667 .רמת ישי 30095
אתרwww.ramat-yishay.com :

רעננה
ענת ספקטור
טל | 09-7610718 .פקס09-7610207 .
רח' אחוזה  ,103ת.ד 3 .רעננה 43100
דוא"ל | anats@raanana.muni.il :אתרwww.raanana.muni.il :

שבלי אום-אלגנם
עאוני שיבלי
טל | 04-6765644 .פקס04-6769070 .
ת.ד ,266 .כפר שבלי 1680500
דוא"ל | awni62@gmail.com :אתרwww.shibli-umm-al-ghanam.muni.il :

שגב שלום
מחמד ג'רג'אוי
טל | 08-6287733 .פקס08-6230726 .
ת.ד ,804 .באר שבע 84106
דוא"ל | grgawi56@gmail.com :אתרwww.segev-shalom.muni.il :

שדות נגב

רשויות מקומיות

נורית כהן-חדד
טל | 08-9938902 .פקס08-9930807 .
ד.נ .הנגב ,נתיבות 85385
דוא"ל | nurit@sdotnegev.org.il :אתרwww.sdotnegev.org.il :

שדרות
שלום הלוי
טל | 08-8994586 .פקס08-6897180 .
ככר הנשיא  ,1שדרות 80100
דוא"ל | shaloma@sederot.muni.il :אתרwww.e-sderot.org.il :
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שהם
דליה בסן
טל | 03-9723024 .פקס03-9731091 .
רח' האודם  ,63ת.ד ,1 .שהם 6080363
דוא"ל | dalia@shoham.muni.il :אתרwww.shoham.muni.il :

שומרון
שייקה רוזנפלד
טל | 03-9066499 .פקס03-9066407 .
ת.ד ,1 .א.ת ברקן 44820
דוא"ל | shaiker@shomron.org.il :אתרwww.shomron.org.il :

שלומי
שמואל רוזנגרטן
טל | 04-9952911 .פקס04-9808150 .
ת.ד ,1 .שלומי 2283200
דוא"ל | shmohel@017.net.il :אתרshelomi.org :

שעב
שחיבר פייסל
טל | 04-9883437 .פקס04-9883439 .
שעב 20165

שער הנגב
עודד פלוט
טל | 08-6806205 .פקס08-6891006 .
ד.נ .חוף אשקלון 78100
דוא"ל | oded@sng.org.il :אתרwww.sng.org.il :

שפיר
רשויות מקומיות

אלי דאובה
טל | 08-8508907 .פקס08-8501790 .
מרכז שפירא 7941100
דוא"ל | lishka@shafir.org.il :אתרwww.shaffir.org.il :

שפרעם
ענבתאוי אמין
טל | 04-9059111 .פקס04-9059102 .
ת.ד ,3 .שפרעם 20200
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תל-אביב -יפו
אדיר שטיינר
טל | 03-5218244 .פקס03-5212925 .
רח' אבן גבירול  ,69תל-אביב-יפו
דוא"ל | pniot@mail.tel-aviv.gov.il :אתרwww.tel-aviv.gov.il :

תל מונד
דדי דהן
טל | 09-7774105 .פקס09-7774101 .
רח' הדקל  ,52תל מונד 40600
דוא"לdedi500@walla.co.il :

תל שבע
אבו רקייק טואמן
טל | 08-6293947 .פקס08-6467001 .
ת.ד ,3 .תל שבע עומר 84950

תמרה
ג'אד דיאב
טל | 04-9946627 .פקס04-9943529 .
עיריית תמרה ,ת.ד,63 .
דוא"ל | :אתרwww.tamra.muni.il :

רשויות מקומיות
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מועצות דתיות

אור יהודה
דני שמואל
טל | 03-6340598 .פקס03-5335961 .
האצ"ל  ,2ת.ד 17 .מיקוד 60200
דוא"לdanny-s@bezeqint.net :

אלפי מנשה
מויאל שמעון
טל | 09-7925757 .פקס09-7925208 .
ארבל  ,196ת.ד419 .
דוא"לm-datit@alfe-menashe.muni.il :

אפרת
בוב לנג
טל | 02-9933120 .פקס02-9933858 .
מרכז מסחרי ,ת.ד, 1019 .אפרת 9043500
דוא"לboblang@efrat.muni.il :

אריאל
חוה רוזמרין
טל | 03-9366088 .פקס03-9364033 .
המשעול א ,7ת.ד 4066 .מיקוד 44837
דוא"לmodata@smile.net.il :

אשקלון
שלמה פרוור
טל | 08-6714401 .פקס08-6714402 .
אשתאול  ,1ת.ד ,48 .אשקלון 7877201
דוא"לamoaza@netvision.net.il :

באר יעקב
הרב מנחם שפירא
טל | 0548484497 ,08-9282071 .פקס08-9281048 .
הרב עוזיאל  ,6ת.ד 16 .מיקוד 70350

בית דגן

מועצות דתיות

נתי הלוי
טל | 03-9605775 .פקס03-9601234 .
הבנים  ,19ת.ד 272 .מיקוד 50200
דוא"לmdbd10@gmail.com :
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ביתר עילית
צדוק נח
טל02-5808889 .
רח' בעל התניא  ,4ת.ד ,30021 .ביתר עילית 9050001
דוא"לnoch91@gmail.com :

בני עייש
אהרון ענאקי
טל | 08-8595108 .פקס153-8-8595108 .
רח' הכהנים  ,4חדר  3בני עי"ש 60860
דוא"לaharonanaki@gmail.com :

גן יבנה
מרסל הדר
טל | 08-8574410 .פקס08-8571172 .
רח' הרצל  ,1ת.ד,8 .גן יבנה 70800

הוד השרון
אבי בלושטיין
טל | 09-7481152 .פקס09-7460658 .
רח' זקיף  ,10מגדיאל 4528423
דוא"ל | aviblu0@walla.com :אתרwww.mdhh.co.il :

הרצליה
נועם חממי
טל | 09-9504851 .פקס09-9508941 .
הרב גורן  ,7ת.ד 163 .מיקוד 46101

יבנאל
יוזן שרה
טל | 04-6708599 .פקס04-6708076 .
ת.ד 159 .מיקוד 15225
דוא"לmdsara405@gmail.com :

ירושלים

מועצות דתיות

עמוס ישי
טל | 02-6214888 .פקס02-6214860 .
החבצלת  ,12ת.ד 13 .מיקוד 91000
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כפר סבא
הרב טרבלסי ששון
טל | 09-7905600 .פקס09-7663014 .
מרכז מסחרי חדש ,ת.ד 11 .מיקוד 86000
דוא"לks@gmail.com :

כרמיאל
שאול פרץ
טל | 04-9985630 .פקס04-9989819 .
שד' נשיאי ישראל  100/12כרמיאל ת.ד50019 .
דוא"לofira14@gmail.com :

לוד
אבגי עמרם
טל | 08-9224769 .פקס08-9235552 .
גדעון גרטבול  ,11ת.ד 468 .מיקוד 71205
דוא"לml_neomi@netvision.net.il :

מבשרת ציון
מלכה אבשלום
טל | 02-5341781 .פקס02-5344160 .
הורד  ,11ת.ד .מעוז ציון מיקוד 90805
דוא"לmodams3@gmail.com :

מטולה
ציון גדעון
טל | 04-6951941 .פקס04-6951939 .
הראשונים  ,25ת.ד 2 .מיקוד 10292
דוא"לm_d_metulla@walla.com :

מעלה אדומים
יצחק אבידני
טל | 02-5354001 .פקס02-5352461 .
דרך מדבר יהודה  ,39מעלה אדומים 9833101
דוא"ל | gmail.com@5340978 :אתרwww.rabanutadumim.com :

נס ציונה

מועצות דתיות

עופר עוזי
טל | 08-9406359 .פקס08-9409722 .
ת"א ,פינת מכבי  ,1ת.ד 93 .מיקוד 70400
דוא"לmoatzanz@gmail.com :
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נצרת עילית
גלרון שמעון
טל | 04-6554354 .פקס04-6465882 .
מרכז דקל ,ת.ד 590 .מיקוד 17105
דוא"לdgs05@zahav.net.il :

נתיבות
אלפסי יצחק
טל | 08-9933555 .פקס08-9945802 .
רח' חפץ חיים  ,404ת.ד 7 .מיקוד 80200
דוא"לsimaalon@bezeqint.net :

עמנואל
הרב טובול אלדד
טל | 09-7927101 .פקס09-7921771 .
בית ישראל  ,28ת.ד 2 .מיקוד 44845
דוא"לdatotemanuel@gmail.com :

עפולה
משיח משה
טל | 04-6593507 .פקס04-6424165 .
שד' ארלוזורוב  ,32ת.ד 2041 .מיקוד 18100
דוא"לshalommiz@gmail.com :

ערד
ברודז'ק חיים
טל | 08-9959419 .פקס08-9954629 .
יהודה  ,34ת.ד 169 .מיקוד 80700
דוא"לArad@comm.net.il :

פתח תקוה
פלטיאל איזנטל
טל | 03-9051521 .פקס03-9045614 .
חובבי ציון  37מיקוד 49362
דוא"לoferaa123@gmail.com :

קדומים

מועצות דתיות

עדו שטינברגר
טל | 09-7922059 .פקס15397922059 .
ד.נ .שומרון ,ת.ד ,78 .קדומים 4485600
דוא"לmodatit@kedumim.org.il :
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קרית אונו
כהן יואב
טל | 03-5348820 .פקס03-6358222 .
וינגייט  ,22ת.ד 138 .מיקוד 55294
דוא"לilanit@rmdko.co.il :

קרית יערים
בן זכרי משה
טל | 02-5332846 .פקס02-5709035 .
הרב בלוך  ,3ת.ד 300 .מיקוד 90840

קרני שומרון
כהן דוד
טל | 09-7920536 .פקס09-7920467 .
משעול הכלנית  ,2/2ת.ד 250 .גינות שומרון מיקוד 44853
דוא"לmoetzdat@smile.net.il :

ראשון לציון
מלכא ישעיהו
טל | 03-9599599 .פקס03-9668339 .
דרור  ,7ת.ד 3055 .מיקוד 75315
דוא"לshuli_la@walla.com :

רכסים
ברוכי יצחק
טל04-9846679 .
הגפן  ,12ת.ד 1500 .מיקוד 20496
דוא"לbaruchi@kavnaki.net :

רמלה
שמואל אלישע
טל | 08-9225360 .פקס08-9229272 .
גולומב  ,25ת.ד 36 .מיקוד 72100

רמת השרון

מועצות דתיות

מדמון מנשה
טל03-5406004 .
סוקולוב  ,47ת.ד 31 .מיקוד 47206
דוא"לgml1@bezeqint.net :
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תל-אביב יפו
דורון מאירי
טל | 03-6938917 .פקס03-6938918 .
רח' אורי  1תל-אביב61000 ,
| אתרwww.rabanut.co.il :
דוא"לdoron@rabanut.co.il :

מועצות דתיות
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אינדקס

אינדקס

א.ת .אפיקי תקשורת בע"מ
אבו בסמה
אבו גוש
אבו סנאן
אבן יהודה
אבן יהודה
אום אל פאחם
אוניברסיטת אריאל בשומרון
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל-אביב
אופקים
אופקים
אור יהודה
אור יהודה
אור עקיבא
אור עקיבא
אורט בראודה  -המכללה האקדמית
להנדסה
אורנית
אורנית
אזור
אזור
אילת
אילת
אכסאל
אל בטוף
אלונה
אליכין
אליכין
אלעד
אלפי מנשה
אלפי מנשה
אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך
אלקנה
אלקנה

חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
מוסד להשכלה גבוהה
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
מוסד להשכלה גבוהה
רשות מקומית
מועצה דתית

93
143
143
143
143
143
121
121
122
122
123
143
143
183
144
123
144
144
144
144
144
144
145
145
145
183
145
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אמונה  -המכללה האקדמית להוראת
האמנות ולחינוך ,מיסודן של מכללות
אפרתה ואמונה
אמריליס בע"מ
אעבלין
אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה
בתל-אביב
אפרת
אפרת
אריאל
אריאל
אשדוד
אשדוד
אשכול
אשקלון
אשקלון
אשרא  -החברה הישראלית לביטוח סיכוני
סחר חוץ בע"מ
אתרים בחוף תל-אביב  -חברה לפיתוח
אתרי תיירות בת"א-יפו בע"מ
באקה אל-גרבייה
באר טוביה
באר יעקב
באר יעקב
באר שבע
באר שבע
בוסתאן אלמרג'
בועיינה נוג'יידאת
בוקעתא
ביענה
ביר אל מכסור
בית אל
בית אריה  -עופרים
בית בן גוריון
בית ג'אן
בית דגן
בית דגן
בית חולים איכילוב
בית חולים אסף הרופא
בית חולים בני ציון

192

מוסד להשכלה גבוהה

חברה ממשלתית
רשות מקומית
מוסד להשכלה גבוהה

93
145
124

רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
חברה ממשלתית

145
183
145
183
146
146
183
146
94

חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
תאגיד סטטוטורי
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך

146
146
146
183
146
147
147
147
147
147
147
147
65
148
148
183
37
37
38
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בית חולים ברזילי
בית חולים לגליל המערבי נהריה
בית חולים פוריה
בית חולים רמב"ם
בית חולים שמואל הרופא
בית ספר גבוה לטכנולוגיה בירושלים
בית שאן
בית שאן
בית שמש
בית שמש
ביתר עילית
ביתר עילית
בני ברק
בני ברק
בני עי"ש
בני עייש
בני שמעון
בנימינה
בנימינה -גבעת עדה
בנק ישראל
בסמ"ה
בסמת טבעון
בצלאל – אקדמיה לעיצוב ואומנות ירושלים
בקעת (ערבות) הירדן
ברנר
בת ים
ג'דיידה מכר
ג'וליס
ג'לג'וליה
ג'סר א-זרקא
ג'ת
גבעת זאב
גבעת זאב
גבעת עדה
גבעת שמואל
גבעת שמואל
גבעתיים
גבעתיים
גדרה

יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
מוסד להשכלה גבוהה
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
תאגיד סטטוטורי
רשות מקומית
רשות מקומית
מוסד להשכלה גבוהה
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית

38
39
39
40
40
124
148
148
148
184
148
148
184
149
149
65
149
149
149
149
149
150
150
150
150
150
150

150
151
151

לתשומת הלב :האינדקס כולל הן רשויות שמסרו את פרטי הממונה (ואשר נמצאות בחלקה הראשון של החוברת) והן רשויות שהחוק
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גדרה
גדרות
גולן
גוש חלב
גוש עציון
גזר
גליל תחתון
גן יבנה
גן יבנה
גן רוה
גני תקוה
גני תקווה
דבוריה
דיור מוגן ורווחה לקשיש  -חברה לתועלת
הציבור בע"מ (חל"צ)
דימונה
דימונה
דיר אל אסד
דיר חנא
דליית אל-כרמל
דרום השרון
ה הישראלית לצרכנות
האגודה לתרבות הדיור
האוניברסיטה העברית בירושלים
האוניברסיטה הפתוחה
האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
האקדמיה ללשון העברית
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
הגלבוע
הוד השרון
הוד השרון
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים בע"מ
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
החברה הממשלתית לתיירות בע"מ

194

מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
חברה ממשלתית
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
מוסד להשכלה גבוהה
חברה ממשלתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית

151
151
151
151
151
152
152
184
152
152
152

152
152
153
153
153
94
125
125
66
66
67
126
95
153
184
153
95
96
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החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי
השואה
החברה לחינוך ימי בישראל (בי"ס ימיים)
החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים
בישראל בע"מ (חל"צ)
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים
במח"ר בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים
ומיקרוביולוגים בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים
וטכנאים בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים
בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי
המדינה בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים
בע"מ
החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ
החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ
החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
הכנסת
הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
המדפיס הממשלתי
המוסד האקדמי נצרת
המוסד לבטיחות ולגיהות
המוסד לביטוח לאומי
המועצה להסדר ההימורים בספורט
המועצה להשכלה גבוהה
המועצה לייצור ולשיווק אגוזי אדמה
המועצה לייצור ושיווק זיתים
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם
המועצה למוצרי פרי הדר
המועצה לענף הלול
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
המכון הגיאולוגי
המכון הגיאופיסי לישראל
המכון הישראלי ליין

חברה לתועלת הציבור
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית

96
97

חברה ממשלתית

97

חברה ממשלתית

98

חברה ממשלתית

98

חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
מוסד להשכלה גבוהה
יחידת סמך
מוסד ממלכתי
חברה ממשלתית
יחידת סמך
יחידת סמך
מוסד להשכלה גבוהה
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
יחידת סמך
יחידת סמך
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית

99
99
100
100
126
41
19
101
41
42
67
68
68
69
69
70
70
71
71
42
43
101
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יחידת סמך
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
תאגיד סטטוטורי
המכון למורשת דוד בן גוריון
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית אחוה
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית אשקלון
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית בית ברל
המכללה האקדמית גליל מערבי – באחריות מוסד להשכלה גבוהה
אוניברסיטת בר אילן
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית הדסה ירושלים
המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית הערבית לחינוך
בישראל
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן-
באחריות אוניברסיטת בר אילן
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה
אורט הרמלין
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו מוסד להשכלה גבוהה
בקצרין
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי
המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל”צ מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית נתניה
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית ספיר
המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע”ש מקס מוסד להשכלה גבוהה
שטרן
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית צפת
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית של תל-אביב יפו
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה האקדמית תל חי
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה להוראת הטכנולוגיה מיסודה של
המכללה למינהל
מוסד להשכלה גבוהה
המכללה לחינוך ע”ש א .ד .גורדון
חברה ממשלתית
המנהלה להסדרים במגזר החקלאי
מוסד להשכלה גבוהה
המסלול האקדמי של המכללה למינהל
מוסד להשכלה גבוהה
המרכז האקדמי כרמל
מוסד להשכלה גבוהה
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  -חיפה מוסד להשכלה גבוהה
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43
72
127
127

128

128

129

129
130

130
131

אינדקס

המרכז האקדמי פרס
המרכז האקדמי רופין
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים
המרכז הבינתחומי בהרצליה
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתנים
המרכז הרפואי הלל יפה
המרכז הרפואי המאוחד באר יעקב  -נס
ציונה -מרכז בריאות הנפש שירות בתי
הסוהר (מב"ן שב"ס).
המרכז הרפואי זיו
המרכז הרפואי לבריאות הנפש "לב-השרון"
(פרדסיה)
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
המרכז למיפוי ישראל
המשרד לאזרחים ותיקים
המשרד לביטחון הפנים
המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת העורף
המשרד לירושלים והתפוצות
המשרד לקליטת העלייה
המשרד לשירותי דת
המשרד לשיתוף פעולה אזורי ופיתוח הנגב
והגליל
הנהלת בתי הדין הרבניים
הנהלת בתי המשפט
הנמל של תל-אביב  -אוצר מפעלי ים בע"מ
הערבה התיכונה
הקריה האקדמית אונו
הקרן למורשת הכותל המערבי
הר אדר
הר חברון
הרצליה
הרצליה
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול
הרשות הלאומית לתרבות היידיש
הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
הרשות הממשלתית למים וביוב

מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
חברה ממשלתית
מוסד להשכלה גבוהה
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך

44
44
45

יחידת סמך
יחידת סמך

45
46

יחידת סמך
מוסד להשכלה גבוהה
יחידת סמך
משרד ממשלתי
משרד ממשלתי
משרד ממשלתי
משרד ממשלתי
משרד ממשלתי
משרד ממשלתי
משרד ממשלתי
משרד ממשלתי

46

יחידת סמך
יחידת סמך
חברה ממשלתית
רשות מקומית
מוסד להשכלה גבוהה
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
יחידת סמך

131
132
102

47
23
23
24

24
25
25
47
48
102
153

153
154
154
184
72
73
73
74
48
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תאגיד סטטוטורי
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב יחידת סמך
חברה ממשלתית
הרשות לחינוך והכשרה ימיים
תאגיד סטטוטורי
הרשות לפיתוח הגליל
תאגיד סטטוטורי
הרשות לפיתוח הנגב
תאגיד סטטוטורי
הרשות לפיתוח ירושלים
תאגיד סטטוטורי
הרשות לשיקום האסיר
תאגיד סטטוטורי
הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל
תאגיד סטטוטורי
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
יחידת סמך
השירות המטאורולוגי הישראלי
יחידת סמך
השירותים הווטרינריים
חברה ממשלתית
התעשיה הצבאית לישראל בע"מ (תע"ש)
חברה ממשלתית
התעשייה האווירית לישראל בע"מ
רשות מקומית
זבולון
רשות מקומית
זכרון יעקב
מועצה דתית
זכרון יעקב
רשות מקומית
זמר
רשות מקומית
זרזיר
ח.ל.ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור חברה ממשלתית
ופיתוח בע"מ
רשות מקומית
חבל אילות
רשות מקומית
חבל יבנה
רשות מקומית
חבל מודיעין
חברה ממשלתית
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי
המדינה בע"מ
חברה ממשלתית
חברה לשקום ולפתוח הרובע היהודי בע"מ
חברה ממשלתית
חברת אשדוד התפלה בע"מ
חברה ממשלתית
חברת בנין "הבימה" בע"מ
חברה ממשלתית
חברת בנק הדואר בע"מ
חברה ממשלתית
חברת דואר ישראל בע"מ
חברה ממשלתית
חברת החשמל לישראל בע"מ
חברה ממשלתית
חברת ניהול המערכת בע"מ
חברה ממשלתית
חברת נמל אילת בע"מ
חברה ממשלתית
חברת נמל אשדוד בע"מ
חברה ממשלתית
חברת נמל חיפה בע"מ
חברה ממשלתית
חברת נמלי ישראל  -פיתוח ונכסים בע"מ
חברה ממשלתית
חברת נתיבי איילון בע"מ
חברת נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ (נ.ת.ע) חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
חברת פארק אריאל שרון (איילון) בע"מ
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74
49
103
75
75
76
76
77
77
49
50
103
154
154
154
154

154
155
155

104
104
105
105
106
106
107
107
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חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ
חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ
חברת תחנות ייצור חשמל חדשות בישראל
בע"מ
חדרה
חדרה
חולון
חולון
חוף אשקלון
חוף הכרמל
חוף השרון
חורה
חורפיש
חיפה
חיפה
חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור
לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"מ
חמדת הדרום – המכללה התורנית לחינוך
חצור
חצור הגלילית
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ
חריש-קציר
טבריה
טבריה
טובא זנגריה
טורעאן
טייבה
טירה
טירת הכרמל
טירת כרמל
טמרה
יבנאל
יבנאל
יבנה
יבנה
יד ושם
יד יצחק בן צבי
יהוד
יהוד

חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
מוסד להשכלה גבוהה
מועצה דתית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
רשות מקומית
מועצה דתית

155
155
155
155
155
156
156
156

156
108
156
156
156
157
157
157
157
157
157
184
157
78
78
158
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יהוד  -נווה מונסון
יואב
ינוח ג'ת
יסוד המעלה
יפיע
יקנעם
ירוחם
ירוחם
ירושלים
ירושלים
ירכא
כאבול
כאוכב או אל היג'א
כביש חוצה ישראל בע"מ
כוכב יאיר
כסייפה
כסרא-סמיע
כעביה טבאש חג'אג'רה
כפר ברא
כפר הנוער מאיר שפיה
כפר ורדים
כפר יאסיף
כפר יונה
כפר יונה
כפר כמא
כפר כנא
כפר מנדא
כפר סבא
כפר סבא
כפר קאסם
כפר קרע
כפר שמריהו
כפר תבור
כפר תבור
כרמיאל
כרמיאל
לב השרון
להבים
לוד

200

רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית

158
158
158
158
158
158
159
184
159
159
159
108
159
159
159
160
160
160
160
160
160
160
161
161
185
161
161
161
161
161
185
162
162
162

אינדקס

לוד
לכיש
לקיה
לשכת נשיא המדינה
לשכת עורכי הדין בישראל
מבואות חרמון
מבקר המדינה
מבשרת ציון
מבשרת ציון
מג'אר
מג'ד אל כרום
מג'דל שמס
מגדל
מגדל
מגדל העמק
מגדל העמק
מגדל שלום מאיר בע"מ
מגידו
מגילות ים המלח
מגן דוד אדום
מדרשת שדה-בוקר
מודיעין מכבים רעות
מודיעין עילית
מועצה תעשייתית מגדל תפן
מזכרת בתיה
מזכרת בתיה
מזרעה
מטה אשר
מטה בנימין
מטה יהודה
מטולה
מטולה
מינהל המחקר החקלאי
מיתר
מיתר
מכון היהלומים הישראלי
מכון התקנים הישראלי
מכון ויצמן למדע
מכון ון ליר

מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מוסד ממלכתי
תאגיד סטטוטורי
רשות מקומית
מוסד ממלכתי
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
תאגיד סטטוטורי
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
יחידת סמך
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
תאגיד סטטוטורי
מוסד להשכלה גבוהה
תאגיד סטטוטורי

185
162
162
19
79
162
20
162
185
163
163
163
163
163
109
163
163
79
109
164
164
164
164
164
164
164
165
165
185
50
165

80
132
80

לתשומת הלב :האינדקס כולל הן רשויות שמסרו את פרטי הממונה (ואשר נמצאות בחלקה הראשון של החוברת) והן רשויות שהחוק
חל עליהן אולם לא הודיעו על מינוי ממונה כאמור .לצד רשויות שהודיעו על מינוי ממונה מופיע מס' העמוד בו מופיעים הנתונים.

201

אינדקס

מכון טכנולוגי חולון
מכון לנדר מרכז אקדמי ירושלים
מכון שכטר למדעי היהדות
מכללה אקדמית לחינוך – אורות ישראל
מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת
מורשת יעקב
מכללה אקדמית לחינוך “אורנים”
מכללה ירושלים
מכללת יעקב הרצוג (ליד ישיבת הר-עציון)
מכללת לוינסקי לחינוך (כולל המדרשה
למוסיקה)
מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
מכללת שערי משפט – המכללה ללימודי
משפט
מנחמיה
מנשה
מסעדה
מעיליא
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מעלה אפרים
מעלה יוסף
מעלה עירון
מעלות
מעלות תרשיחא
מצפה רמון
מצפה רמון
מקווה ישראל  -כל ישראל חברים
מקורות  -חברת המים הלאומית
מרום הגליל
מרחבים
מרכז אקדמי דן
מרכז בריאות הנפש אברבנאל
מרכז בריאות הנפש באר שבע
מרכז בריאות הנפש טירת הכרמל
מרכז בריאות הנפש מזרע
מרכז גריאטרי פלימן
מרכז גריאטרי ראשון לציון
מרכז גריאטרי שהם

202

מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה

133

מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מוסד להשכלה גבוהה
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מוסד להשכלה גבוהה
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך

165
165
165
185
165
166
166
166
166
166
110
110
166
166
51
51
52
52
53
53
54
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תאגיד סטטוטורי
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
תאגיד סטטוטורי
מרכז מורשת מנחם בגין
יחידת סמך
מרכז רפואי גריאטרי נתניה
יחידת סמך
מרכז רפואי וולפסון
יחידת סמך
מרכז רפואי שיבא
רשות מקומית
משגב
רשות מקומית
משהד
יחידת סמך
משטרת ישראל
משרד ממשלתי
משרד האוצר
משרד ממשלתי
משרד הביטחון
משרד ממשלתי
משרד הבינוי והשיכון
משרד ממשלתי
משרד הבריאות
משרד ממשלתי
משרד החוץ
משרד ממשלתי
משרד החינוך
משרד ממשלתי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד ממשלתי
משרד הכלכלה
משרד ממשלתי
משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
משרד ממשלתי
משרד המשפטים
משרד ממשלתי
משרד הפנים
משרד ממשלתי
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד ממשלתי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משרד ממשלתי
משרד התיירות
משרד ממשלתי
משרד התקשורת
משרד ממשלתי
משרד התרבות והספורט
משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים משרד ממשלתי
משרד ממשלתי
משרד ראש הממשלה
חברה ממשלתית
מת"ש  -מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) יחידת סמך
חברה ממשלתית
מתימו"פ  -מרכז התעשיה הישראלית
למחקר ופיתוח
רשות מקומית
נהריה
מועצה דתית
נהריה
מועצה דתית
נוה מונוסון
רשות מקומית
נחל שורק
רשות מקומית
נחף
חברה ממשלתית
נכסים מ.י .בע"מ
רשות מקומית
נס ציונה
מועצה דתית
נס ציונה
יחידת סמך
נציבות שירות המדינה

81
81
54
55
55
167
167
56
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
56
111
167

167
167
167
185
57
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נצרת
נצרת עילית
נצרת עילית
נשר
נשר
נתיבות
נתיבות
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ
נתניה
נתניה
סאג'ור
סביון
סביון
סח'נין
סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך
לטכנולוגיה ולאומנויות
עג'ר
עומר
עילבון
עילוט
עין מאה'ל
עין קיניה
עכו
עכו
עמידר  -החברה הלאומית לשיכון בישראל
בע"מ
עמנואל
עמנואל
עמק הירדן
עמק המעיינות
עמק חפר
עמק יזרעאל
עמק לוד
ענבל חברה לבטוח בע"מ
עספיא
עפולה
עפולה

204

רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מוסד להשכלה גבוהה

167
168
186
168
168
186
111
112
168
168
168
168

169
169
169
169
169
169
169

רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית

112

רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית

170
186
170
170
170
170
170
113
170
171
186

אינדקס

עראבה
ערבה תיכונה
ערד
ערד
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
ערערה
ערערה בנגב
עשות אשקלון תעשיות בע"מ
עתלית
פוריידיס
פי גלילות מסופים וצינורות נפט בע"מ
פסוטה
פקיעין
פרדס חנה-כרכור
פרדס חנה כרכור
פרדסיה
פרדסיה
פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון
ירושלים בע"מ
פתוח מזרח ירושלים בע"מ
פתח תקוה
פתח תקווה
צה"ל
צפת
צפת
ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
ק.ל.ע - .קרן השתלמות לעובדים
הסוציאליים בע"מ
קדומים
קדומים
קדימה
קדימה צורן
קו מוצרי דלק בע"מ
קופת חולים כללית
קופת חולים לאומית
קופת חולים מאוחדת
קופת חולים מכבי שירותי בריאות
קלנסווה

רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
מועצה דתית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
מועצה דתית
רשות מקומית
יחידת סמך
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
קופת חולים
קופת חולים
קופת חולים
קופת חולים
רשות מקומית

171
171
171
186
171
171

171
113
172
172
172
172
114

186
172
57
172

114
186
172
173
137
137
138
138
173

לתשומת הלב :האינדקס כולל הן רשויות שמסרו את פרטי הממונה (ואשר נמצאות בחלקה הראשון של החוברת) והן רשויות שהחוק
חל עליהן אולם לא הודיעו על מינוי ממונה כאמור .לצד רשויות שהודיעו על מינוי ממונה מופיע מס' העמוד בו מופיעים הנתונים.
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אינדקס

קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
בע"מ
קצרין
קצרין
קריית אונו
קריית ארבע חברון
קריית ביאליק
קריית ים
קריית מלאכי
קריית עקרון
קריית שמונה
קרית-גת
קרית אונו
קרית ארבע
קרית אתא
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית טבעון
קרית טבעון
קרית ים
קרית יערים
קרית יערים
קרית מוצקין
קרית מלאכי
קרית שמונה
קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד
קרני שומרון
קרני שומרון
קרנית  -קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
ראמה
ראש העין
ראש העין
ראש פינה
ראש פינה
ראשון לציון
ראשון לציון
רהט
רחובות
רחובות

206

חברה ממשלתית

115

רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
מועצה דתית
תאגיד סטטוטורי
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית

173
173
173
173
173
174
174
174
187
174

174

174
187
175

175
187
82
175
175
175
175
187
175
176

אינדקס

ריינה
רכבת ישראל
רכסים
רכסים
רמלה
רמלה
רמת גן
רמת גן
רמת הנגב
רמת השרון
רמת השרון
רמת חובב
רמת ישי
רמת ישי
רעננה
רעננה
רפאל  -מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
רשות האוכלוסין וההגירה
רשות האכיפה והגבייה
רשות ההגבלים העסקיים
רשות החברות הממשלתיות
רשות המסים בישראל
רשות העתיקות
רשות השידור
רשות התעופה האזרחית (רת"א)
רשות מקרקעי ישראל
רשות נחל הירקון
רשות נחל קישון
רשות ניירות ערך
רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי
רשות ניקוז ונחלים ערבה
רשות ניקוז ונחלים קישון
רשות ניקוז ונחלים שרון
רשות ניקוז ים המלח
רשות ניקוז כנרת
רשות ניקוז כרמל
רשות ניקוז שורק  -לכיש
רשות ניקוז שקמה בשור

רשות מקומית
חברה ממשלתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
מועצה דתית
חברה ממשלתית
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
יחידת סמך
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
יחידת סמך
יחידת סמך
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי
תאגיד סטטוטורי

176
116
176
187
176
187
176
176
176
187
177
177
177

58
58
59
59
60
82
83
60
61
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89

לתשומת הלב :האינדקס כולל הן רשויות שמסרו את פרטי הממונה (ואשר נמצאות בחלקה הראשון של החוברת) והן רשויות שהחוק
חל עליהן אולם לא הודיעו על מינוי ממונה כאמור .לצד רשויות שהודיעו על מינוי ממונה מופיע מס' העמוד בו מופיעים הנתונים.
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רשות שדות התעופה
שאנן  -המכללה האקדמית הדתית לחינוך
שבלי אום-אלגנם
שגב שלום
שדות נגב
שדרות
שדרות
שהם
שומרון
שוק סיטוני לישראל בע"מ
שחמ  -מקורות ביצוע
שירות בתי הסוהר
שירות התעסוקה הישראלי
שירות עיבודים ממוחשבים [שע"ם]
שלומי
שלומי
שנקר  -בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב
שעב
שער הנגב
שפיר
שפרעם
שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום
הדיור בחיפה בע"מ
תדמור  -בית הספר המרכזי למלונאות
בע"מ
תל-אביב -יפו
תל-אביב יפו
תל מונד
תל שבע
תלפיות  -המכללה האקדמית לחינוך
תמרה
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

208

תאגיד סטטוטורי
מוסד להשכלה גבוהה
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
חברה ממשלתית
חברה ממשלתית
יחידת סמך
תאגיד סטטוטורי
יחידת סמך
רשות מקומית
מועצה דתית
מוסד להשכלה גבוהה
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
רשות מקומית
חברה ממשלתית

90
133
177
177
177
177
178
178

61
90
62
178

178
178
178
178

חברה ממשלתית

116

רשות מקומית
מועצה דתית
רשות מקומית
רשות מקומית
מוסד להשכלה גבוהה
רשות מקומית
חברה ממשלתית

179
188
179
179
134
179
117

