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 משרד הכלכלה והתעשייה

 

 

 פרטי קשר כתובת טלפון תפקיד שם  יחידה

קריית הממשלה, רח' בנק ישראל  074-7502479 תעשיות מינהל מנהל עוז כ"ץ מינהל תעשיות
 91036, ירושלים 3166, ת.ז 5

 דף היחידה

קריית הממשלה, רח' בנק ישראל  074-7502452 יצרן קוד, מזון רגולציית ברמץ ציפי
 91036, ירושלים 3166, ת.ז 5

קריית הממשלה, רח' בנק ישראל  074-7502456 תעשיות כימיה ופארמה מיכאל נישליוק
 91036, ירושלים 3166, ת.ז 5

קריית הממשלה, רח' בנק ישראל  074-7502488 תעשיות כימיה ופארמה מתן רטנר
 91036, ירושלים 3166, ת.ז 5

קריית הממשלה, רח' בנק ישראל  074-7502303/1 מנהל מינהל תקינה 'דוסקלוביץ איגור מינהל תקינה
 91036, ירושלים 3166, ת.ז 5

 דף היחידה

מינהל יהלומים, 
אבני חן 

 ותכשיטים

 והמפקח המנהל מנהל ראופיר גו
 היהלומים על

074-7502747   

 וסגנית המנהל סגנית שידלובסקי סיגל דף היחידה
 מפקח

074-7502740   

 משקולות על מפקח נאוה זקן משקלות ומידות
 וסטנדרטים  ומידות

 32רחוב ישעיהו לייבוביץ  074-7215900
ירושלים, המכון הגיאולוגי, 

האוניברסיטה העברית, גבעת 
 רם

משנה למפקח/ת על  טומי גלנץ דף היחידה
 משקלות ומידות

 32לייבוביץ  רחוב ישעיהו 074-7215917
ירושלים, המכון הגיאולוגי, 

האוניברסיטה העברית, גבעת 
 רם

כלי נשק וצעצועים מסוכנים , רישוי ופיקוח על היבוא  נושאי טיפול: מינהל יבוא
 .)לייזר, זיקוקי דינור וחץ וקשת(

קריית הממשלה, רח' בנק ישראל 
 91036, ירושלים 3166, ת.ז 5

 מחלקות היחידה

https://www.gov.il/he/departments/units/industries_adminstration
https://www.gov.il/he/departments/units/regulatory_administration
https://www.gov.il/he/departments/Units/diamonds_gems_jewelery_administration
https://www.gov.il/he/departments/units/measurements_weights
https://www.gov.il/he/Departments/General/contact-import-administration


 משרד החקלאות
 

 

 

 

 

 

  

 דוא"ל כתובת טלפון תפקיד שם  יחידה

 ורישוי היצוא מימון ממונה לוי אסף סחר חוץ
 היבוא

הקריה, בית דגן  30ת.ד  03-9485569
50200 

Assafl@moag.gov.il 

 תשומות יבוא אמסלם יעל
 תרופות ,זרעים,כימיקלים

הקריה, בית דגן  30ת.ד  03-9485793
50200 

yaela@moag.gov.il 

הקריה, בית דגן  30ת.ד  03-485350 היחידה מנהל אמיר רוני מיכון וטכנולוגיה
50200 

mikun@shaham.moag.gov.il 

 וחקלאות לדיג אגף מנהל וני'אנג חיים דיג
 המים

03-
9485411/26 

דרך המכבים ראשל"צ, ת.ד 
 50200, בית דגן 30

chaima@moag.gov.il 

שירותים להגנת 
 הצומח ולביקורת

השירותים להגנת הצומח,  03-9681552 להסגר השרות מנהל מזרחי מאיר
 78, ת.ד 50250בית דגן 

meirm@moag.gov.il 

 להגנת שירותים ,מנהל.ס פרוינד מרים
 הצומח

 ולביקורת

03-
9681500/1 

השירותים להגנת הצומח, 
 78, ת.ד 50250בית דגן 

miriamf@moag.gov.il 

 ,כימיה תחום מנהלת אשכנזי רינה טיב מספוא
 הדברה חומרי

 ומספוא

הקריה החקלאית בית דגן  03-9681562
 30, ת.ד 50200

rinaa@moag.gov.il 

שירותים 
 וטרינריים

 יבוא ראשי וטרינר רופא עוזרי רוני
 ויצוא

בית  12מכון וטרינרי, ת.ד  03-9681649
 50252דגן 

ronio@moag.gov.il 

mailto:Assafl@moag.gov.il
mailto:yaela@moag.gov.il
mailto:mikun@shaham.moag.gov.il
mailto:chaima@moag.gov.il
mailto:meirm@moag.gov.il
mailto:miriamf@moag.gov.il
mailto:rinaa@moag.gov.il
mailto:ronio@moag.gov.il


 משרד הבריאות
 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

-02 הרוקחות אגף מנהל שוורצברג אייל רוקחות
5681212/4 

, ת.ד 29רח' רבקה  02-6725820
, ירושלים 1176

91010 

eyal.s@moh.health.gov.il 

לקה המח  מנהל לביא טל
 ובקרה איכות אבטחתל

 מוסמכת ורשות רוקחית

050-

6242985 

, ת.ד 29רח' רבקה  02-5681487
, ירושלים 1176

91010 

TAL.LAVY@MOH.HEALTH.GOV. IL 

 תמרוקים מדור מנהלת בכר רינת תמרוקים
02-

6551790/2 

 9, אליאב יעקב' רח 02-6551789
 מדור ,תקניםה מכון

, 1176, ד.ת, תמרוקים

 91010 ירושלים

Rinat.bachar@eliav.health.gov.il 

-03 ר"אמ יחידת מנהל שפר נדב אמ"ר
5303291/2 

 המרכז 30, ביתן 03-5344552
 שיבה הרפואי

 השומר-תל

Nadav.sheffer@thb.health.gov.il 

  סבר רפי
 המרכז 30, ביתן  03-5357101

 שיבה הרפואי

 השומר-תל

rafi.sever@moh.health.gov.il 

 לרישוי היחידה מנהל קרבאל אברהם מכשירי קרינה
 מכשירי על ופיקוח
 קרינה

בית , ר"ג, 7רח' קציר  03-5352076 03-5352071
חולים תל השומר, 

52621 

xcontrol@thb.health.gov.il 

 המזון שירות מנהל גורדון אלי שירות המזון
 (בפועל) הארצי

, תל 12רח' הארבעה  03-5684603 03-5634815
  20301אביב, ת.ד 

Eli.gordon@moh.health.gov.il 

 -03 יבוא מחלקת מנהלת שימברג רות

6270103/101 

, תל 12רח' הארבעה  03-5619549
 20301אביב, ת.ד 

Ruth.shimberg@moh.health.gov.il 

ידה היח מנהל ד"ר ינון יוני יחידה וטרינרית
 הוטרינרית

03-
6270124/5 

, תל 12רח' הארבעה  03-5625769
 20301אביב, ת.ד 

Yoni.ynon@fcs.health.gov.il 

 היבוא על ממונהד"ר,  טל אדי
 ובשר דגים

, תל 12רח' הארבעה  03-5562769 03-6270124
 20301אביב, ת.ד 

Edi.tal@fcs.health.gov.il 

mailto:eyal.s@moh.health.gov.il
mailto:TAL.LAVY@MOH.HEALTH.GOV.IL
mailto:TAL.LAVY@MOH.HEALTH.GOV.IL
mailto:Rinat.bachar@eliav.health.gov.il
mailto:Nadav.sheffer@thb.health.gov.il
mailto:rafi.sever@moh.health.gov.il
mailto:xcontrol@thb.health.gov.il
mailto:Eli.gordon@moh.health.gov.il
mailto:Ruth.shimberg@moh.health.gov.il
mailto:Yoni.ynon@fcs.health.gov.il
mailto:Edi.tal@fcs.health.gov.il


 

 משרד התחבורה

 

 אמצעי קשר נוספים כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

 ושירותי רכב

 תחזוקה

הנהלת אגף 
 הרכב 

, 8המלאכה  03-5657105 03-5657103 מנהלת אגף הרכב 
, 57031ת.ד 

תל אביב 
61570 

*5678 רותכם מרכז מידע "טלאול":לשי  

 מידע נוסף באתר משרד התחבורה בכתובת:

https://go.gov.il/mot  

 
  03-5678260  ראש תחום יבוא  כרמית אפלמן תחום יבוא

 יבוא סחרתחום 

 וייצור

 03-5657139 03-565744/5 ראש תחום סחר יבוא  משה ימיני 
 

אגף א' תקינה 

 והנדסה

 דורון קוגמן

 ג'מיל אבו חלא

 מנהל אגף א'

 ראש תחום תקינה

03-5657122 

03-5657122 

03-5657123  

 03-5657293 מהנדס ראשי לרכב דוד רוזנברג
  

   03-5613583 03-5657154 מנהל אגף א' משה קירמאיר אגף א' רישוי ופיקוח

אגף א' שרותי 

 תחזוקה

   03-5657105 03-5657113 מנהל אגף א'  איציק סרור

 br@mot.gov.il-hasmacha  03-5617593 03-5657116 ראש תחום הסמכות  ענאן חרבאוי הסמכות 

מכני  ציוד(ה .מ.צ גף

 )הנדסי

 03-5657290 03-5657288 רכזת צמ"ה  לאה מאושר
 

*5678 ע "טלאול":לשירותכם מרכז מיד  

 מידע נוסף באתר משרד התחבורה בכתובת:

https://go.gov.il/mot 

https://go.gov.il/mot
mailto:hasmacha-br@mot.gov.il
https://go.gov.il/mot


 להגנת הסביבהמשרד 

 

 משרד התקשורת

  

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

 למניעת אגף ראש גלברג סטלאיאן קרינה
 וקרינה רעש

02- 

6495868 

, 5רח' כנפי נשרים  02-6495870
ירושלים,  34033ת.ד 

91340 

slinton@extron.com 

, 5רח' כנפי נשרים     שטיינר ויקטור
ירושלים,  34033ת.ד 

91340 

 

, 5רח' כנפי נשרים  02-6553763 02-6553765 האגף ראש רומי  דנן אבן חומרים מסוכנים
ירושלים,  34033ת.ד 

91340 

romy@sviva.gov.il 

 מידע מרכז נהלמ גלעד רובי
 ומבצעים

, 211רמלה, ת.ד  08-9253461 08-9253321
72100 

roby@sviva.gov.il 

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

אגף בכיר ניהול 
ספקטרום ורישוי 

 חדרים

, תל 9רח' אחד העם  03-5198103 03-5198113 בכיר ל"מנכ/ס שוברט נתי
 61290אביב 

schubertn@moc.gov.il 

 רישוי תחום ראש כץ שאול
 אלחוטי

, תל 9רח' אחד העם  03-5198103 03-5198277
 61290אביב 

katzs@moc.gov.il 

-03 קצה ציוד תחום מנהל 'סחרוביץ חיים שויהנדסה ורי
5198146/7 

, תל 9רח' אחד העם  03-5107587
 61290אביב 

sakharovichh@moc.gov.il 

 על ממונה  ,מהנדסת תאודורסקו מדלן הנדסה ורישוי
 מהמכס יבוא שחרור

ל , ת9רח' אחד העם   03-5198155
 61290אביב 

teodorescom@moc.gov.il 

mailto:slinton@extron.com
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&amp;enDisplay=view&amp;enDispWhat=object&amp;enDispWho=contacts%5El333&amp;enZone=contacts&amp;enVersion=0
mailto:romy@sviva.gov.il
mailto:roby@sviva.gov.il
mailto:schubertn@moc.gov.il
mailto:katzs@moc.gov.il
mailto:sakharovichh@moc.gov.il
mailto:teodorescom@moc.gov.il


 

 משרד האנרגיה והמים

 

 משרד הפנים

 

 בטחון פנים

 

 משרד הביטחון

  

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

 משאבי ניהול
 תשתיות

 משאבי אגף מנהל הזבדי בית אדי
 תשתיות

 hazavdi@energy.gov.il-Ebet ירושלים 234רח' יפו  02-5316081 02-5316043

     באנרגיה חסכון גנרט תומר

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

-כלי חוק לעניין ממונה דיין משה ירייה כלי רישוי
 ירייה

, ת.ד 24רח' הילל  02-6221510 02-6294747
, ירושלים 3420

91023 

mosheda@moin.gov.il 

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

 Yomash_shaul@police.gov.il  02-5428151 02-5428150 המשפטי היועץ גורדון שאול ד"עו משטרה

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

תל אביב, הקרייה,  03-6976158 03-6976773 ארצי מכס מתאם חיים יצחק ארצי מכס מתאם
 אגף מינהר שינוע

 

 לרישוי היחידה
 ח"אמל יבוא

 Yosi_liberman@mod.gov.il  03-6976158 03-6976733 היחידה ראש ליברמן יוסי

mailto:Ebet-hazavdi@energy.gov.il
mailto:mosheda@moin.gov.il
mailto:Yomash_shaul@police.gov.il
mailto:Yosi_liberman@mod.gov.il


 

 משרד ראש הממשלה

 

 מכון התקנים

 

 הרבנות הראשית

 

 הספורטרשות 

  

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

 לאנרגיה ועדה
 אטומית

 מניעת מחלקת מנהל רייך גיל
 תפוצה

, תל אביב, 7061ת.ד  03-6428616 03-6462587
 61070מיקוד 

greich@iaec.gov.il 

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

-03 ל"מנכ דני גולדשטיין הנהלה
6465100/54 

, 42רחוב חיים לבנון  03-6419683
 69977תל אביב, 

danyg@sii.org.il 

 אגף מנהל של עוזר יענקלה קסנר תעשייה
 עשייההת

, 42רחוב חיים לבנון  03-6467610 03-6465170
 69977תל אביב, 

vechtel@sii.org.il 

kesner@sii.org.il 

 מכאניקה 
  והידראוליקה

 מעבדה מנהל שוקי קפלן
 יקהוהידראול למכניקה

03-6467615 03-6467654  Kaplan@sii.org.il 

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

 כהן יצחק הרב 

 ארזי

-02 ' יבואמח מנהל
5313137/8 

בית יהב, רח' ירמיהו  02-5377875
 , ירושלים80

yevu@rabbinate.gov.il 

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

, קיבוץ שפיים 185ת.ד  09-9577324 09-9577323 לרשות יועץ מלמד יובל רשות סופרטיבית
60990 

yuval@sparco.co.il 

mailto:greich@iaec.gov.il
mailto:danyg@sii.org.il
mailto:vechtel@sii.org.il
mailto:kesner@sii.org.il
mailto:Kaplan@sii.org.il
mailto:yevu@rabbinate.gov.il
mailto:yuval@sparco.co.il


 המיסים רשות

 

 דוא"ל כתובת פקס טלפון תפקיד שם  יחידה

 מתאםכיר ב ממונה פלד אלון המכס מינהל
 מכס פעולות

קריית הממשלה, רח'  02-6663818 02-6663844
, ת.ד 5בנק ישראל 

, ירושלים 3166
91036 

alonp@customs.mof.gov.il 

 חוקיות תחום מנהלת סעדון איריס בואי חוקיות
 היבוא

02-6663783 02-6663839  iriss@customs.mof.gov.il 

 הלשכה
 המשפטית

 dganith@customs.mof.gov.il   6663863 -02 ד"עו חגאי דגנית

      בר מירב פרויקטים ממונה

 תחום מנהל
 ר"תש

      אברמוביץ אבירם

mailto:alonp@customs.mof.gov.il
mailto:iriss@customs.mof.gov.il
mailto:dganith@customs.mof.gov.il

