
 בדיקת "חי בלילה": מי הפוליטיקאי הכי נגיש בישראל?
 

 

 סטטוס פנייה שם הח"כ מקום

    משה )בוגי( יעלון 01
לון אין אפשרות לכתוב על אצל יע  באופן חריג:

 הוול או לשלוח הודעה פרטית

 
          לימור לבנת 

 

אצל לבנת אין אפשרות לכתוב על   באופן חריג:

 הוול, או לשלוח הודעה פרטית

 אבקסיס-אורלי לוי 
אבקסיס אין אפשרות לכתוב -אצל לוי באופן חריג: 

 על הוול או לשלוח הודעה פרטית

         בנימין נתניהו 9
פניות נכתבו  3אין אפשרות לשלוח הודעה בפרטי. 

 על הוול של נתניהו. לא ענה

               מירי רגב 
פניות נכתבו  3אין אפשרות לשלוח הודעה בפרטי. 

 . לא ענתהעל הוול של רגב

             גלעד ארדן 
פניות נכתבו  3אין אפשרות לשלוח הודעה בפרטי. 

 . לא ענהשל ארדן על הוול

   יצחק )בוז'י( הרצוג 
פניות נכתבו  3אין אפשרות לשלוח הודעה בפרטי. 

 . לא ענהעל הוול של הרצוג

                 שי פירון 
פניות נכתבו  3אין אפשרות לשלוח הודעה בפרטי. 

 . לא ענהעל הוול של פירון

               ציפי לבני 
פניות נכתבו  3אין אפשרות לשלוח הודעה בפרטי. 

 על הוול של לבני. לא ענתה

 מאיר כהן                
פניות נכתבו  3אין אפשרות לשלוח הודעה בפרטי. 

 על הוול של כהן. לא ענה

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו    יצחק אהרונוביץ' 8

            אורי אורבך 
 בפרטי. לא ענההודעות  3נשלחו 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו           אופיר אקוניס 

 הודעות בפרטי. לא ענה  3נשלחו          יולי אדלשטיין 

             אורי אריאל 
 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו               עמיר פרץ 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו           יובל שטייניץ 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו                 ניצן הורוביץ 

 הודעות בפרטי. לא ענתה 3נשלחו           גילה גמליאל  



 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו          מאיר שטרית  

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו             סילבן שלום 

 הודעות בפרטי. לא ענתה 3נשלחו             ציפי חוטובלי 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו                 ישראל חסון 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו                  נחמן שי 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו            איציק שמולי 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו                   אילן גילאון 

 הודעות בפרטי. לא ענתה 3נשלחו            רות קלדרון  

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו                 בר חיליק 

 הודעות בפרטי. לא ענתה 3נשלחו                מיכל בירן 

 הודעות בפרטי. לא ענתה 3נשלחו            מרב מיכאלי 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו               `עיסאווי פריג 

 הודעות בפרטי. לא ענה 3נשלחו                    ישראל כץ 

    שטה-פנינה תמנו 7

 ענתה "בטיפול" מהטלפון הנייד. למרות זאת לא

פירטה באיזה אופן, ולא חזרה עם פתרון או עדכון 

 בנושא

             יאיר לפיד 6

נציגיו ענו. ביקשו מייל עם פרטים נוספים. מייל 

נשלח עוד באותו היום. למרות זאת לא ענו או 

 הגיבו

          איילת שקד 

ענה שהעביר את הפנייה  -ינון  -העוזר של שקד 

הציבור בלשכה. מאז לא יצרו לאחראי על פניות 

 קשר עם אנה

                עדי קול 

נציגיה ענו. ביקשו מייל עם פרטים נוספים. מייל 

נשלח עוד באותו היום. למרות זאת לא ענו או 

 הגיבו

           יפעת קריב 
נציגיה ענו וביקשו מייל מפורט עם כל הפרטים. 

 המייל נשלח. ונותר ללא מענה

     ברוורמןאבישי  
נציגיו ענו באותו יום וביקשו מייל מפורט עם כל 

 הפרטים. המייל נשלח. ונותר ללא מענה

                    דב חנין 
נציגיו ענו וביקשו מייל מפורט עם כל הפרטים. 

 המייל נשלח. ונותר ללא מענה 

             איתן כבל 
כל הפרטים. נציגיו ענו וביקשו מייל מפורט עם 

 המייל נשלח. ונותר ללא מענה

http://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=888


                  מיכל רוזין 5

נציגיה ענו וביקשו מייל מפורט עם כל הפרטים. 

המייל נשלח ובעקבותיו ביקשו את מספר הטלפון 

 של אנה. השיחה לא התקיימה

          עליזה לביא 

נציגיה ענו וביקשו פרטים נוספים. הפרטים הועברו 

העבירה את מספר הטלפון שלה. שיחה  ואנה אף

 לא התקיימה

       סופה לנדבר 4

וביקשו מאנה  –נציגיה של לנדבר ענו להודעה 

שתטלפן ללשכה. אנה טלפנה. בשיחה עם עוזרת 

לבסוף השרה הובטח לה שיחזרו אליה וינסו לסייע. 

 הפנו אותה למשרד הפנים 

3 
                  זהבה גלאון

 

ענתה באופן מפורט השיבה עוד באותו יום. 

 פתרון הבעיהלקדם את מליצה כיצד וה

        יואל רזבוזוב  2

ענה להודעה, השאיר  –נרי  –העוזר של רזבוזוב 

את מספר הטלפון שלו וביקש מאנה לטלפן אליו. 

אנה טלפנה אליו אך הוא היה עסוק. לבסוף הפנה 

 את המקרה למשרד הפנים 

                רגתמר זנדב 

נציגיה ענו וביקשו פרטים נוספים. הפרטים 

הנושא הועבר לטיפול  -הועברו. לאחר בירור 

 משרד הפנים 

             נפתלי בנט 
נציגיו ענו וביקשו פרטים נוספים. הפרטים הועברו. 

 הנושא הועבר לטיפול משרד הפנים -לאחר בירור 

 
     בועז טופורובסקי

 

נציגיו ענו וביקשו מייל מפורט עם כל הפרטים. 

המייל נשלח. בעקבותיו התבצע בירור עם משרד 

 והנושא הועבר לטיפול המשרד –הפנים 

       שלי יחימוביץ' 0

נתנה פתרון מעשי וממשי: לאחר מיילים ושיחות 

יחימוביץ' המליצה על עורכי דין  –טלפון עם אנה 

 עדכן בהתפתחותשיסייעו בהתנדבות. ביקשה שת

 


