עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים ועדת איכות הסביבה
ועדת חובה 2015
שם ומשפחה

חה"מ אלון וייס – יו"ר
חה"מ חיים עמר
יוסי חן – תאגיד התיירות
בני גמליאלי
ליאור אפרתי
בת שבע אמיר
אילנה אידל
סמדר אזואלס
מיכל זגורי
ד"ר גיא חיימוביץ
שמוליק תגר
מורי חן
ירמי בכר
גבי אביטל ,עו"ד
אסף אדמון
וורבורג אלי
דורון ניסים
ד"ר רננה אילן
יוסי רובין
יעל אדרעי  -מזכירת הועדה

כתובת
נחל שחרות 9/1
סביון 4
הר נבו 31
לשם 4
רח' אדום 186/2
האלה 23
דפנה 1/13
ת.ד  829מצפה תת ימי
זהרון 3/2
משעול נרקיס 1
ת.ד 404
ד 8521
4012/2
אגף רשות ואכיפה
גבעה 106
איכות הסביבה
גבעה 106
תחנה לזיהום ים
ת.ד 1569
רשות שמורות הטבע
משרד להגנת הסביבה
התקווה  4באר שבע
מש' סולית 18/7
איכות הסביבה

טלפון
6338025

6332299
6367094

טלפון נייד
057-6576115
050-5550033
052-3447007
050-5406719
050-4604606
052-4313797
050-9100284
054-2205801
050-6989805
6372515
052-2916163
057-7370101
052-3925459
050-3555353

6367525

057-7726384

6367376

052-3689627

6373988
6264023

057-7762331
050-6233287
054-4632959

מייל
Yossi1chen@gmail.com

Yossiru1@gmail.com

6367189

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100

1

עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים ועדת ערר בארנונה
ועדת חובה 2015
שם ומשפחה

עו"ד איציק מויאל -יו"ר
עו"ד אלמוג נוריאל
אבי קינן
מאיר אליהו
ענבל הרוש – מזכירת ועדה

כתובת
החשמונאים 9/13
הארמים 2
משעול גויבה 6
הצפצפה 7
גזברות

טלפון
6370388
6318706
6344414
6967070

טלפון נייד
054-3169538
057-3336060
057-5550304
057-6576113

מייל

אושר במועצה מס'  63/12מיום 12.9.12

קדנציה 13
חברי ועדה לענייני ביקורת
ועדת חובה 2015
שם ומשפחה

חה"מ לימור להב ,עו"ד – יו"ר
חה"מ יעל דראבי ,עו"ד
חה"מ יניב חנו
חה"מ אלון וייס
חה"מ חן בן אפרים
דולי ביטון – מזכירת הוועדה
משתתפים מוזמנים
עו"ד דפנה ישראלי -היועמ"ש לעירייה
מבקר העירייה

כתובת
התמרים 21
חלילן 19/7
המערב 10/7
נחל שחרות 9/1
טווסון 8
בית התמר

טלפון
6343355

טלפון נייד
050-2646464
057-7606617
052-2769998
057-6576115
052-8752040

מייל

6367514
6367123
6367234

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100

2

עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים ועדת בטיחות בדרכים
ועדת חובה 2015
כתובת
לשכת סגנים

טלפון
6367102

טלפון נייד
050-6343939

שם ומשפחה

לשכת סגנים
דפדוף 6
מנהלת המטה לבטיחות
בדרכים
עין מור 16/7
חרוב 10
ת.ד 500
ת.ד 633
ת.ד 34
מבואים  11ד.נ הנגב 85360
מפקד ימת"א מרחב אילת
מהנדס העיר
מנהלת אגף החינוך
מנהל מח' הנדסה אזרחית
מנהל אגף תחזוקה
קצין הבטיחות בתעבורה

6367514

050-6777476
054-6393225
052-2626537

אלי לנקרי ,סגן ומ"מ ראש
העיר – יו"ר
חה"מ משה אלמקייס – סגן רה"ע
חה"מ מתן בארי
הדיה סיטרוק
גדי מרכוס
מאיר אליהו
חנה אהרון
רועי אפלבאום
סימונה אדרי
צביקה אלעזרי
רפ"ק מתי סופר
יוחאי אברני
מירי קופיטו
שמעון חביב
בבר ביטון
פרדי אברהם
עופר אברהם
נירה לוי  -מזכירת הוועדה

אגף משאבי אנוש

6367829

6378014
153506810618
6362450
6367511
6367825
6367018
6367147
6367151
6367190
6367135

מייל

050-4394501
050-8574253
057-7521299
050-8448930
057-7773750
050-6810618
050-6275771

050-7748083

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100

3

עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
רשימת חברים ועדת ביטחון ומל"ח
ועדת חובה 2015
שם

מאיר יצחק הלוי – יו"ר
חה"מ יהודה מורדי ,סגן ראש העיר
חה"מ רוברט סיבוני
חה"מ יניב חנו
חה"מ שלמה ביטון
פיליפ אזרד
ארן זלוטניק
עופר אברהם
אילן חדידה – מזכיר הועדה

כתובת
לשכת ראש העיר
לשכת סגנים
משעול התאנה 7
המערב(יהל) 10/7
שד' התמרים 77/2
מנכ"ל – רמ"ט מל"ח
קב"ט מוס"ח
מ"מ יו"ר פס"ח
קבט"ר העירייה

טלפון
6367294
6367398
6325055

פלאפון

057-3001234
6367112
6367551
6367170
6367551

מייל

050-5216273
052-2888162
052-2769998
054-3559944
052-5938080
057-7604310
050-7673030
057-2223330

מוזמנים לוועדה באחריות המזכיר:
מפקד המשטרה /או מטעמו
מפקד נפת אילת
מפקד כיבוי אש
מנהל מד"א

משטרה
נפה
כיבוי אש
מד"א

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

קדנציה 13
חברים ועדת הנהלה
ועדת חובה 2015
שם

מאיר יצחק הלוי ,רה"ע – יו"ר
חה"מ אלי לנקרי – סגן ומ"מ רה"ע
חה"מ יהודה מורדי – סגן רה"ע
חה"מ סימה נמיר ,עו"ד – מ"מ( מורדי)
משה אלמקייס – סגן רה"ע
חה"מ אולג צ'רנומורץ
חה"מ מתן בארי
חה"מ רוברט סיבוני
חה"מ מומו(שלמה) ביטון
אסי בן חמו ,גזבר חבר -מזכיר הוועדה

טל' בבית
6367294
6367102
6367398
6217914ע
6367514ע
6367355

כתובת
לשכת ראש העיר
לשכת סגנים
לשכת סגנים
7065/26
בית התמר
עין בוקק 8/8
דפדוף 6
6325055
משעול התאנה 7
08-6333276
עין נטפים4/3
6367069
לשכת גזבר

פלאפון

מייל

050-6343939
050-5216273
057-7480634
050-6777476
054-4663750
054-6393225
052-2888162
054-3559944

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100

4

עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים ועדת הנחות הרכב א'
ועדת חובה 2015
שם ומשפחה

חה"מ יניב חנו – יו"ר
חה"מ סימה נמיר ,עו"ד – מ"מ
חה"מ שלמה ביטון

כתובת
המערב 10/7
7065/26
שד' התמרים 77/2

טלפון
057-3001234

מייל

טלפון נייד
052-2769998
057-7480634
054-3559944

חברים ועדת הנחות הרכב ב'
ועדת חובה 2015
שם ומשפחה

הודה מורדי ,סגן רה"ע – יו"ר
חה"מ חיים עמר ,מ"מ

טלפון

כתובת
בית התמר
סביון 4

6370344

מייל

טלפון נייד
050-5216273
050-5550033

חברים ועדת הנחות הרכב ג'
ועדת חובה 2015
שם ומשפחה

חה"מ חן בן אפרים – יו"ר
יהודה מורדי – סגן רה"ע ,מ"מ
חה"מ יעל דראבי ,עו"ד

כתובת
טווסון 8
בית התמר
חלילן 19/7

טלפון

מייל

טלפון נייד
052-8752040
050-5216273
057-7606617

מוזמנים דרך קבע לוועדת הנחות – של כל ההרכבים
יועצת משפטית  /עו"ד  -נציג
אסי בן חמו
פרידה בן לולו
שרה שיש
לימור אמגר מזכירת הועדה*

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

לשכה משפטית
גזבר העירייה
מנהלת אגף לשירותים
חברתיים
מ"מ מנהל אגף הכנסות
אגף הכנסות

מייל

6367123
6367069
6367890
6367167
6367172

במקומה של מירית ,אשר החליפה את לימור

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100

5

עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בוועדה להנצחת החייל והנצחת זכרם של נרצחי טרור
ועדת חובה 2015
שם

יהודה מורדי ,סגן רה"ע – יו"ר
משה אלמקייס ,סגן רה"ע
שלמה ביטון
אתי אלימלך – יו"ר יד לבנים
גולן בן אבו
אביבה דקל
מיקי ירקוני
אלי דהן – יו"ר חבר וצוות
יוסי בדש ,עו"ד
ציון ויצמן
אודליה אלמקייס
משה שיטרית
אנריאט זנו – מזכירת הוועדה

כתובת
לשכת סגנים
הנשר 17
שד' התמרים 77/2
בית יד לבנים ת.ד 4262
הברוש 46
ת.ד 8934
מקור החסידה 11/1
הפטל 1/10
ת.ד 160
עין יהב 36/1
החשמונאים 36/12
4012/11
מזכירות

טלפון

פלאפון
050-5216273
050-6777476

057-3001234

054-3559944
054-8594580
057-7764807
050-5383613
054-2646850
052-6930530
052-4580119
052-3151010
057-5600601
050-7379106

6333241
9101811

מייל

6367109

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100

6

עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים ועדת חינוך
ועדת חובה 2015
שם
מאיר יצחק הלוי ,רה"ע – יו"ר
חה"מ יעל דראבי ,עו"ד
חה"מ אלון וייס
חה"מ מתן בארי
חה"מ רוברט סיבוני
חה"מ לימור להב ,עו"ד
חה"מ יניב חנו
שני יהוד ,רו"ח
צביקה שטקלר
ליאורה יהושוע
מורן אלגרבלי
חני רובין
רפאל סלמה
ד"ר אורן קסוס
רועי אפלבאום
אייל סורגייט
עו"ד אריה פבר
מאיר אליהו
אורית בן מרגי
סוזי קינן
אלפרד מיכאלוביץ'
בטי סימלמיץ'

כתובת
לשכת רה"ע
ת.ד 898
נחל שחרות 9/1
דפדוף 6
משעול התאנה 7
התמרים 21
מערב 10/7
משעול קיפודג 2
נחל מנוחה 11
הדודאים 10/3
545/1
משעול סולית 18/7
זהרון 3/19
אברהם אבינו 35/2
יו"ר יובל ת.ד 633
יו"ר הרי אילת -עין יהב 48/22
האיצטדיון 36
יו"ר רבין -חרוב 10
זהרון 13/22
מנדרינה 3
אברהם אבינו 13/5
מנהלת בי"ס אלמוג

שמחה הראל
סיגל טלקר
נציג התלמידים – ליאל זינו
ליאב פרץ
ד"ר דרורי גניאל
מירי קופיטו
משה סעדון
הילה בן דוד  -מזכירת הוועדה

מנהלת בי"ס רבין
ת.ד 463
תיכון בגין
מנחה מועצת נוער עירונית
מנה"ל שח"ק
מנהל החינוך
ת.ד 9148
בי"ס היובל

טלפון
6367380

6325055

6378014

6372694
6371823

פלאפון

מייל

054-4206222
057-6576115
054-6393225
052-2888162
050-2646464
052-2769998
057-7511525
052-5273400
052-5151555
050-2800060
054-2205802
050-7646397
052-4591591
050-8448930
052-3937652
052-6318456
050-8574253
050-9060691
050-3951200
052-3433633
052-2620826
050-7767287
050-2050703
052-8503045
052-6091147

6367542
6367825
050-7528431
6336790

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100

7

עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים ועדת כספים
ועדת חובה 2015
שם

מאיר יצחק הלוי ,רה"ע – יו"ר
אלי לנקרי ,סגן ומ"מ רה"ע
משה אלמקייס ,סגן רה"ע
חה"מ סימה נמיר ,עו"ד
חה"מ דובי כהן
חה"מ חן בן אפרים
חה"מ רוברט סיבוני
אסי בן חמו ,גזבר  -מזכיר ועדה

כתובת
לשכת ראש העיר
לשכת סגנים
בית התמר
7065/26
ת.ד 525
טווסון 8
משעול התאנה 7
לשכת גזבר

טלפון
6367294
6367102
6367514
6217914
6317451
6325055
6367069

מייל

פלאפון
050-6343939
050-6777476
057-7480634
057-6671671
052-8752040
052-2888162

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

קדנציה 13
חברים ועדת מכרזים*
ועדת חובה 2015
שם החבר

יו"ר  -חה"מ יעל דארבי ,עו"ד
חה"מ רוברט סיבוני  -חבר
חה"מ יהודה מורדי – חבר
חה"מ סימה נמיר – מ"מ
סגן רה"ע משה אלמקייס -חבר
חה"מ שמואל פילוס – מ"מ
חה"מ עמר חיים – חבר
חה"מ לימור להב ,עו"ד -מ"מ
חה"מ בן אפרים חן  -חבר
חה"מ בארי מתן – מ"מ
חה"מ אולג צ'רנומורץ – חבר
סמי גדליה  -מזכיר הוועדה

כתובת
חלילן 19/7
משעול התאנה 7
חלילן 14
7065/26
דרדר 3/10
דפנה 1/7
סביון 4
התמרים 21
טווסון 8
דפדוף 6
עין בוקק 8/8
מחלקת מכרזים

פלאפון
054-4206222
052-2888162
050-5216273
057-7480634
050-6777476
058-5111148
050-5550033
6343355
052-8752040
054-6393225
054-4663750
6367004

מייל

אושר במועצה מס' 1/13מיום 19.11.13
מנכ"ל ,גזבר ,יועצת משפטית ,מבקר העירייה ונציגי היחידות הרלוונטיים מוזמנים דרך קבע לוועדה,
הם או נציגיהם

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
ועדת חובה 2015
שם

יהודה מורדי ,סגן רה"ע – יו"ר
חה"מ יניב חנו
חה"מ לימור להב ,עו"ד
חה"מ יעל דראבי ,עו"ד
אתי אלמוג
איריס בל
חגית טולדנו
יוסי ארז
עדי גור אריה
אלפרד מיכאלוביץ
מירי קופיטו
פרידה בן לולו
שיר רודיק
מגי טובל
אתי סבן – אחראית סיירת הורים
סיגל טלקר
עינת חרמוני
אפרת זקס
ציפי טליאס

כתובת
לשכת סגנים
מערב 10/7
התמרים 21
חלילן  19/7ת.ד 898
פטיו דרוקר 7057/10
סחלב  4ב'
דקר 14/3
432/1
סיני 684/18
מנהל תכנית לאומית
לילדים ונוער בסיכון
מנהל החינוך
אגף הרווחה
בית חוסן  -רווחה
מנהל שח"ק
הצפצפה 30
ת.ד 463
מנהלת בי"ס עציון גבר
מנהלת בי"ס גולדווטר
מרכז בראשית ת.ד 918

באסם חלבי
נציג התלמידים – ליאל זינו
ליאב פרץ

משטרת אילת
ראש לשכת חקירות
תיכון בגין
מנחה מועצת נוער
עירונית

טלפון
6367398

072-2311809

6367825
6367137
6330072
6367544
6332421
6338031
6362400

פלאפון
050-5216273
052-2769998
050-2646464
054-4206222
057-7321439
050-8448908
054-4747347
050-3020494
052-8639626
052-3433633

מייל

050-2009488
052-3421386
050-5329226
052-2889381
050-2050703
057-5555211
050-7369656
052-4553087
050-2553035
050-6274860
052-8503045
052-6091147

ליהיא לוי  -מזכירת הועדה
אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בוועדה למיגור אלימות
ועדת חובה 2015
שם

מאיר יצחק הלוי ,רה"ע – יו"ר
חה"מ יעל דראבי ,עו"ד
חה"מ לימור להב ,עו"ד
פיליפ אזרד
ד"ר דרורי גניאל
גבי אביטל ,עו"ד
רמי בן דוד
ארז נקש
אילן חדידה
פרידה בן לולו
אמירה אדרי
אסף אדמון
יוחאי אברני
אושר טובלי
טליה כולב ,עו"ד
מגי טובל
אלון יששכרוב
דנה זנטי
אתי סבן -אחראית סיירת הורים
ממ"ר יעקב כהן
סממ"ר אליהו שמול
טיראן יהוד
צחי אפריאט
יהודה קסנטיני
רומאו רדולסקו
אלי וורבורג
דורון ניסים
לילי חלף  -מזכירת הוועדה

כתובת
לשכת רה"ע
חלילן  19/7ת.ד 898
שד' התמרים 21
מנכ"ל
ראש מינהל שח"ק
ראש מינהל תפו"ח
מנהל אגף אכיפה
מנהל מחלקת פיקוח
מנהל אגף ביטחון
מנהלת אגף שירותים
חברתיים
יועצת לענייני
אזרחים ותיקים
מנהל אגף איכ"ס
מהנדס העיר
מנהלת אגף רישוי
ופיקוח
לשכה משפטית
מנהלת "עיר ללא
אלימות"
מנהל מוקד עירוני
דוברת העירייה
הצפצפה 30
משטרת אילת
משטרת אילת
משטרת אילת
משטרת אילת
כיבוי אש ת.ד 760
תחנת מד"א ת.ד 251
ת.ד  1569חוף אלמוג
ת.ד 667

טלפון
6367380
6343355
6367113
6367542
6367094
6367269
6367058
6367511
6367137

פלאפון

מייל

054-4206222
050-2646464

6367236
6367525
6367511
6367270
6367219
6367007
6367544

050-9955344

6367106
6367293
6362400
6362400
6362510
6303102
6376176
6373988
6367544

052-2889381
050-6274349
050-7336471
050-6273220
050-6272880
057-6766655
052-3696458
052-3689627
050-5063097

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים ועדה לקידום מעמד הילד ונוער
ועדת חובה 2015
שם ומשפחה

חה"מ יעל דראבי ,עו"ד – יו"ר
חה"מ מתן בארי
חה"מ לימור להב ,עו"ד
יוסי ארז
אורית בן מרגי
מאיר אליהו
הלן בן אפרים
ליאורה יהושוע
מעיין גברי
סוזי קינן
אשר פחימה
אהרון אקרמן
מירי קופיטו
פרידה בן לולו
גילה גולן פרץ
מגי טובל
אריה אלון
מיכל כץ
סיגל טלקר
עופרה בוארון
קאסם חלבי
אלפרד מיכאלוביץ
ציפי טליאס

כתובת
ת.ד 898
דפדוף 6
התמרים 21
432/1
זהרון 13/22
חרוב 10
טווסון 8
הדודאים 10/3
נחל זרחן 9/2
מנדרינה 3
יעקב אבינו 15/2
מנהל אל-עמי
אגף החינוך
אגף רווחה
מנהלת בי"ס צאלים
מנהל שח"ק
כיכר מקהלות 10
מועצת הפועלים ת.ד
18
ת.ד 463
מתנ"ס שחמון
משטרת אילת
ראש לשכת חקירות
אברהם אבינו 13/5
מתנ"ס בראשית

נציג התלמידים – ליאל זינו
ליאב פרץ
ליאור אפרתי
חגית שילו *
נירה לוי  -מזכירת הועדה

תיכון בגין
מנחה מועצת נוער
עירונית
ת.ד 1300
חלילן 20/6
אגף משאבי אנוש

טלפון

6326336

6367825
6367137
6335985
6367544
6377406
6325532
6372573
6332421
6307056
6307033

מייל

פלאפון
054-4206222
054-6393225
050-2646464
050-3020494
050-9060691
050-8574253
052-3933976
052-5151555
050-9521013
050-3951200
052-3997951
052-3114947
050-2009488
052-2395600
050-5329226
052-3949499
050-5601847
050-2050703
050-6354480
050-6274860

מרכז בראשית
ת"ד 918

052-3433633
6338031
052-8503045
052-6091147
050-4604606
052-3849080
050-7748083

divein@dieilat.com

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים ועדת קליטת עליה
ועדת חובה 2015
שם

כתובת
עין בוקק 8/8
טווסון 8
שפריר 12
5064/5
צבעון 8
האלה 23
ת.ד 500
הצפצפה 7
רח' אילות 220/28

ד"ר אולג צ'רנומורץ – יו"ר
חה"מ חן בן אפרים
מאיר פינקלשטיין
אלכס מחליאנקין
לילך רביצקי
בת שבע אמיר
חנה אהרון
איציק כוחיי
שרה פאני
נלי סטפנוב
תמיר אשתה
סבטלנה קופרשמיט
נלי לינקוב
גלינה רזניקוב

טלפון
6367355

6367137
6367355

אגף רווחה
מ .הוועדה

פלאפון
052-5868867
052-8752040
050-2121981
052-2763736
054-4324727
052-4313797
057-7521299
057-6576113
050-5943813
050-4949500
052-6186463

מייל

054-4772076

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

קדנציה 13
חברים בוועדה לשימור אתרים
ועדת חובה 2015
שם

מאיר יצחק הלוי ,רה"ע – יו"ר
חה"מ יהודה מורדי ,סגן רה"ע
חה"מ חיים עמר
יוסי חן – תאגיד התיירות
דורון ניסים
בני גמליאלי
דב הרפז
שמוליק תגר -מזכיר

כתובת
לשכת רה"ע
לשכת סגנים
סביון 4
הר נבו 31
ת.ד 667
לשם 4
ת"ד 404

טלפון

פקס

6370344
6338025
6373988

052-3447007

6331107
6331789

6375729

מייל

פלאפון
6367380
050-5216273
050-5550033

Yossi1chen@gmail.com

050-5063097
050-5406719
052-2916163

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

_____________ ____________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
MUNICIPALITY OF EILAT
דואר אלקטרוני  anriet@eilat.muni.il :אתר האינטרנט www.eilat.muni.il:

ת.ד 14 .אילת 88100
P.O.B. 14 EILAT 88100
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