
 ממונות וממוני גיוון בשירות המדינה

שם ממונה גיוון  שם המשרד 

 תעסוקתי

 דוא"ל

בית חולים אסף   .1

 הרופא

 meirav@asaf.health.gov.il מירב בוך

 shirat@lev-hasharon.co.il שירה צלקה בית חולים לב השרון  .2

בית חולים גראטרי   .3

 נתניה דורות

 Liora.karp@dorot.health.gov.il ליאורה קרפ

  ogolovkin@poria.health.gov.il אולגה גולובקין בית חולים פוריה  .4

 vered.parnas@flim.health.gov.il ורד פרנס בית חולים פילמן  .5

 n_sbait@rambam.health.gov.il עו"ד נרדין סבית בית חולים רמב"ם  .6

תל  -בית חולים שיבא  .7

 השומר

 shlomi.alus@sheba.gov.il אלוס שלומי

בית חולים שמואל   .8

 הרופא 

 moshe.avshalom@moh.gov.il משה אבשלום

 danield@cbs.gov.il דניאלה דרביש בלמ"ס  .9

 hanydo@rbc.gov.il חני דורי בתי דין רבניים   .11

העבודה, רווחה   .11

 ושירותים חברתיים

 liate@molsa.gov.il אריאלי -ליאת ארגז 

 tsipip@moag.gov.il ציפי פרידקין חקלאות ופיתח הכפר  .12

מינהל לחינוך   .13

התיישבותי ועליית 

 הנוער

 sigalith@mchp.gov.il סיגלית הרוש

 galita@mapi.gov.il גלית ארזי מיפוי ישראל  .14

מנהל המחקר   .15

 החקלאי

 revital@volcani.agri.gov.il רויטל אלפסי

מרכז לבריאות הנפש    .16

 ים-אברבנאל בת

 roni/balelly@abr.health.gov.il רוני בללי

מרכז לבריאות הנפש    .17

 שער מנשה

  moriya@sm.health.gov.il מוריה חזקיה 

 yafa.sides@moh.gov.il יפה סידסמרכז לבריאות הנפש   .18
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 איתנים כפר שאול

מרכז לבריאות הנפש   .19

 שבע-באר

 eli.benporat@pbsh.health.gov.il אלי בן פורת 

מרכז לבריאות הנפש   .21

 מעלה כרמל

 mazal.havakuk@psmh.health.gov.il מזל חבקוק

    samas@justice.gov.il סמא צפורי  משפטים  .21

 meravl@mops.gov.il מרב ליסובסקי משרד ביטחון הפנים  .22

 smadarl@moch.gov.il סמדר לוי זיזי משרד בינוי   .23

 sophie@mof.gov.il סופי עופר משרד האוצר   .24

 Nili.dickman@health.gov.il דיקמן-נילי חיון משרד הבריאות  .25

 Keren.slifkin@mfa.gov.il  קרן סליפקין משרד החוץ  .26

 klaritaz@education.gov.il קלרית אזולאי משרד החינוך   .27

 Elad.Ehrlich@Economy.gov.il אלעד ארליך משרד הכלכלה  .28

משרד המדע תרבות   .29

 והספורט

 Manarj@most.gov.il מנאר גברין

משרד העלייה   .31

 והקליטה

 hagitf@moia.gov.il חגית פלדמן

 EfratG@tourism.gov.il אפרת מאיר משרד התיירות  .31

נציבות שירות   .32

 המדינה

 ISRAELAS@CSC.GOV.IL ישראל אסרף

רשות האוכלוסין   .33

 וההגירה

 MichalYo@piba.gov.il מיכל יוספוף

רשות האכיפה   .34

 והגבייה 

 maromg@eca.gov.il  מרום גל אל 

 KobiBe@moag.gov.il קובי בן הרוש רשות הבדואים  .35

רשות הגבלים   .36

 עסקיים

 mirib@aa.gov.il מירי בן שבת 

 sharonc@ims.gov.il כרמית שרון  רשות המטאורולוגי  .37

רשות המיסים   .38

 בישראל

 URIBR@TAXES.GOV.IL אורי ברוק
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מס  -רשות המסים  .39

הכנסה ומיסוי 

 מקרקעין 

 EfratSh2@taxes.gov.il אפרת שונרי זינגר 

 meitalb@mse.gov.il מיטל בן נון חן שיוון חברתי   .41

שירות עיבוד   .41

 ממוחשבים

 KobiDv@taxes.gov.il דביר יעקב

 GAVRIELC@DAT.GOV.IL גבריאל כהן שירותי דת  .42

 liats@moag.gov.il ליאת שלמה שירותים וטרינרים  .43

תחבורה ובטיחות   .44

 בדרכים

 LEVIK@MOT.GOV.IL קטי מורלי

 ASISS@MOC.GOV.IL שרית עסיס תקשורת   .45

תשתיות הלאומיות,   .46

 האנרגיה והמים 

 ohayuka@energy.gov.il אושרה חיוקה

  ronit_assa@mod.gov.il רונית אסא משרד ביטחון  .47

 levanaba@moin.gov.il לבנה בראשי משרד הפנים  .48

 hila.avramovich@naharia.health.gov.il הילה אברמוביץ הרפואי לגלילהמרכז   .49

המרכז הרפואי ע"ש   .51

 אדית וולפסון

 amanor@wolfson.health.gov.il אלכס מנור
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