רשימה זו הורדה מאתר
sharedlist.org.il
אנו מציגים עד  1000רשומות בחינם כדי
למנוע האקינג ועומס על המערכת ,אבל
משתפים בשמחה את הקובץ המקורי
למי שפונה במייל ומבקש  -אבל איך זה
שעוד לא שיתפתם את האתר
בפייסבוק? (:
פקס

מספרי טלפון -
שרים

שם השר  -בעל
תפקיד

תפקיד בממשלה

מייל בכנסת

מייל בלשכה

02-6546717

073-2100348

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

02-6753256

משה יעלון

משנה ראש
ממשלה ,שר
לנושאים
אסטרטגיים

hilap@pmo.gov.il sshalom@kness
et.gov.il

03-6958414

03-6060700

סילבן שלום

משנה ראש
ממשלה ,שר
לפיתוח הנגב
והגליל ,שר
לשיתוף פעולה
איזורי

mnahari@kness
et.gov.il

02-6496447

02-6408448
02-6408446

משולם נהרי

שר

ypeled@knesset.
gov.il

02-6408042

02-6408043

יוסי פלד

שר

02-6408022

זאב ב .בגין

שר

02-5695347

02-5317111

יובל שטייניץ

שר האוצר

02-6706157

02-6408397
02-6408398

יצחק כהן

סגן שר האוצר

pniot@mod.gov.i ehudb@knesset.
l
gov.il

03-6976711

03-6975423

אהוד ברק

שר הביטחון

matanv@knesse
t.gov.il

03-6976990

02-6408334
03-6977155

מתן וילנאי

סגן שר הביטחון

Ariela@moch.go aatias@knesset.
v.il
gov.il

02-5824111

02-5847654

אריאל אטיאס

שר הבינוי והשיכון

pniot@moh.healt ylitzman@kness
h.gov.il
et.gov.il

02-6787662

02-6705811

יעקב ליצמן

סגן השר במשרד
הבריאות

vadimb@pmo.go
v.il

02-6587118

02-6587100

יולי אדלשטיין

שר ההסברה
והתפוצות

bnetanyahu@kn
esset.gov.il
myaalon@kness myaalon@kness
et.gov.il
et.gov.il

bbegin@knesset
.gov.il
sar@mof.gov.il

02-6408921

02-6753231

אביגדור ליברמן

שר החוץ

pniot@mfa.gov.il

02-5303006

02-6408010

דניאל אילון

סגן שה החוץ

lishkat_sar@edu info@education.
cation.gov.il
gov.il
gsaar@knesset.
gov.il

02-5602246

02-5602330

גדעון סער

שה החינוך

mporush@kness
et.gov.il

02-6408914

02-6408428

מאיר פרוש

סגן שר החינוך

shalomsi@moag ssimhon@kness
.gov.il
et.gov.il

02-6496187

02-6408385
02-6408386

שלון שמחון

שר החקלאות
והפיתוח בכפר

minister@most.g dhershkovitz@kn
ov.il
esset.gov.il

02-5811613

02-5411101

דניאל הרשקוביץ

שר המדע
והטכנולוגיה

abraverman@kn
esset.gov.il

02-6753715

02-6496763

אבישי ברוורמן שר המופקד לענייני
המיעוטים

meitan@knesset
.gov.il

02-6408024

02-6408025

מיכאל איתן

שר המופקד על
שיפור השירות
הממשלתי לציבור

02-6753800

דן מרידור

שר המופקד על
שירותי המודיעין
והוועדה לאנרגיה
אטומית

sar@justice.gov.i
l

02-6285438

02-6466527

יעקב נאמן

שר המשפטים

pniot@moin.gov. eyishay@knesse
il
t.gov.il

02-6662909

02-6408408
02-6408407

אליהו ישי

שר הפנים

sar@molsa.gov.il iherzog@knesse
t.gov.il

02-6496542

02-6753647
02-6752523

יצחק הרצוג

שר הרווחה
והשרותים
החברתיים

sar@mot.gov.il

02-6496525

02-6408174
02-6408172

ישראל כץ

שר התחבורה
והבטיחות בדרכים

Sarb@Tourism.g smiseznikov@kn
ov.il
esset.gov.il

02-675-3979

02-6753218

סטס מיסז`ניקוב

שר התיירות

02-6662908

02-6408371
02-6662252

שר התעשייה,
בנימין
)פואד( בן-אליעזר המסחר והתעסוקה

02-6662557

02-6408426/5
02-6662502

סגנית שר
אורית נוקד
התעשייה ,המסחר
והתעסוקה

dovrut@moc.gov
.il

02-6240029

02-6706301

משה כחלון

שר התקשורת

ministerts@most llivnat@knesset.
.gov.il
gov.il

03-6873361

03-6367222

לימור לבנת

שרת התרבות
והספורט

dayalon@knesse
t.gov.il

yiskatz@knesset
.gov.il

oritn@knesset.g
ov.il

02-6753266

עוזי לנדאו

שר התשתיות
הלאומיות

ulandau@kness
et.gov.il

sar@mops.gov.il iaharon@knesse
t.gov.il

02-5428039

02-5428500

יצחק אהרונוביץ'

שר לביטחון פנים

sar@sviva.gov.il

02-6535958

02-6553701

גלעד ארדן

שר להגנת
הסביבה

akara@knesset.
gov.il

02-6408194

איוב קרא

סגן שר לפיתוח
הנגב והגליל

ggamliel@kness
et.co.il

02-6408463

גילה גמליאל

סגנית שר לקידום
צעירים ,סטודנטים
ונשים במשרד
ראש הממשלה

02-6496744

02-6408181
02-6408182

סופה לנדבר

שרה לקליטת
עלייה

02-6753759

02-6408473
02-6408472

יעקב מרגי

שר לשירותי דת

slandver@kness
et.co.il
ymargi@knesset
.gov.il

sar@mni.gov.il

sar@moia.gov.il

