עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בועדת בריאות
ועדת רשות 2015 -
שם

חה"מ סימה נמיר ,עו"ד – יו"ר
ד"ר אורן קסוס – מ"מ יו"ר
חה"מ חן בן-אפרים
טיראן טרבלסי
עופרה אברהם
יפעת נדב
אמיר פאר
חדוה ביטון
אתי אלמוג
אילנה אידל
גילה עדה
ד"ר אבינועם צברי
מריו מלובני
ד"ר מאיה גרברניק
ד"ר חמדה שחק
ד"ר דליה אורבך
אילנה שיש
שוש אפנג'ר
אהובה לוי
שולמית רוזנצויג
אנריאט זנו מזכירת הוועדה -זמני

כתובת
7065/26
אברהם אבינו 35/2
טווסון 8
פטל 2/5
פטל 4/13
5105/28
חשמונאים 7/7
גשרון 404/2
פטיו דרוקר 7057/10
דפנה 1/13
 7013/1א'
בי"ח יוספטל
שד' התמרים 39
לשכת הבריאות אילת
הצפצפה 38
האלה 20
הפטל 1/1
רודד 1/13
יעקב אבינו 14
הפטל 1/9
מזכירות

טלפון
6217914
077-9318523

6364805
6372310
6370763

פלאפון
057-7480634
052-4591591
052-8752040
050-5533399
057-7321836
054-3941129
050-8448982
052-7703337
057-7321439
050-9100284
057-7321210
057-7321190
050-4290247
050-6242867
050-9442015
054-4392975
052-8745665
057-7321112
054-4742688
052-3282640

מייל

6367109

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
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1

עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בוועדה להנצחת אישים ושמות לרחובות ומקומות ציבוריים
ועדת רשות נכון 2015-

שם

עו"ד יעל דראבי – יו"ר
חה"מ יהודה מורדי – סגן רה"ע
חה"מ אלון וייס
חה"מ לימור להב
ציון וייצמן
רוי אפלבאום
בטי בלייכר
גילה עדה
רן אחינועם
בני גמליאלי
פנינה פחימה
שמוליק תגר
שלמה אביטן
מוטי חרמון*
הרב שמעון אייזנבך
מייק הראל*
הילה ממן -מזכירת הועדה

כתובת
חלילן  19/7ת.ד 898
לשכת סגנים
נחל שחרות 9/1
שד' התמרים 21
עין יהב 36/1
ת.ד 633
 7008/28ת.ד 452
 7013/1א'
דקר 37/6
לשם 4
סמטת לענה 7046
ת.ד 404
צלף 4
ת"ד 393
עינב 3
ת"ד 4096
אגף הנדסה

טלפון

6343355
6378014

פלאפון
054-4206222
050-5216273
057-6576115
050-2646464
052-3151010
050-8448930
057-7248724
057-7321210
050-3820163
050-5406719
052-6525511
052-2916163
054-5681128
052-2621564
052-2711532
053-5365483

מייל

6367100

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
*אושר במועצה  4/13מיום 7.1.14
*עודכן במועצה 21/13
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בועדה להיתר עבודה נוספת
ועדת רשות 2015 -

שם

חה"מ יהודה מורדי – יו"ר
חה"מ יעל דראבי
חה"מ חיים עמר
פיליפ אזרד – מנכ"ל עירייה
ליאורה בלטינסקי – ראש מינהל מש"א
ריקה מור יוסף – מנהלת אגף מש"א
נציגות לשכה משפטית עירייה
נציג ועד העובדים

כתובת
לשכת סגנים
חלילן  19/7ת.ד 898
סביון 4
לשכת מנכ"ל
לשכת משאבי אנוש
לשכת משאבי אנוש
לשכה משפטית
וועד עובדים

טלפון
6367398
6370344
6367113
6367135
6367134
6367123
6367184

פלאפון
050-5216273
054-4206222
050-5550033

מייל

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13

קדנציה 13
חברים בועדה ציבורית למען הזקן
ועדת רשות 2015 -

שם

מאיר יצחק הלוי-יו"ר
חה"מ סימה נמיר  ,עו"ד
חה"מ אלון וייס
חה"מ חיים עמר
מאיר אקמן
חנה אהרון
אביבה חזן
דורית דנוז
סימונה אדרי
גילה עדה
אתי קריכילי
אמיל דדון*
סימה לוי -רכזת מועדון שביל הזהב
מתנ"ס קולייר
פנינה מניה -רכזת מועדון 50+
מתנ"ס יעלים
אמירה אדרי – יועצת לענייני
אזרחים ותיקים
אנריאט זנו-מזכירת הועדה

כתובת
לשכת רה"ע
7065/26
נחל שחרות 9/1
סביון 4
ת.ד 377
ת.ד 500
חניתן 1
זהרון 3/7
ת.ד 34
 7013/1א'
האכדים 6
משעול דרדר 3/12
מתנ"ס קולייר

טלפון
6367380
6370344
6374666

6379593

פלאפון

מייל

057-7480634
057-6576115
050-5550033
057-6374666
057-7521299
050-9314319
057-7321260
057-7773750
057-7321210
050-9986311
052-2766580

מתנ"ס יעלים
אגף רווחה

6367236

050-3292924

מזכירות העירייה

6367109

0575933065

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

חברים בוועדת נגישות
ועדת רשות 2015
שם

יו"ר – חה"מ יניב חנו
חה"מ אלון וייס
חה"מ רוברט סיבוני
אינג' אסף אריכא -מהנדס העיר
אושר טובלי – מנהלת אגף רישוי
אני אימברמן – רכזת נגישות
הילל גהניש – מנהל אגף רישוי עסקים
שרה עובדיה – מנהל תפו"ח
חני הכט  -ס.מנהלת אגף הרווחה
אמירה אדרי – מנהלת המח' להתנדבות
ורד צרפתי – מנהלת מתי"א
יעל מלכה – מנהל המח' לטיפול בפרט
איציק משולם – ס.מנהלת אגף החינוך
דנה סאיג – נציגת הורים בקשר
ענת מלכה (ויזגן) – יו"ר ארגון נכי צה"ל באילת
שוש עשור – סיירת נגישות
חגית ספיר – סיירת נגישות
חני רובין – מנהלת מסחרית מצפה תת ימי
ליאת בן יזגי
מזכירת הועדה -ריקי כהן

כתובת

נייד

המערב 10/7
נחל שחרות 9/1
משעול התאנה 7
מנהל הנדסה
מנהל הנדסה
מנהל הנדסה
אגף רישוי עסקים
מנהל תפו"ח
אגף רווחה
אגף רווחה
מתי"א
אגף החינוך
אגף החינוך
יולית יום סוף 12
אברהם אבינו 35/3
ת.ד 4619
בתרן 5
סולית 18/7
רות המואביה 66/3
אגף הרווחה

052-2769998
053-6576115
052-2888162
6367511
6367371
6367339
6367020
6367258
6367864
6367867
6367317
6367838
6367822
054-2380280
050-2145524
050-5850678
050-7401047
054-2205802
053-5593048
08-6367865

מייל
yaniv@themax.co.il
ALONW@EILATPORT.CO.IL

robertsiboni@hotmail.com

as afar@eilat.muni.il
osher@eilat.muni.il
anat@eilat.muni.il
hilel@eilat.muni.il
sara@eilat.muni.il
Hani-h@eilat.muni.il
amira@eilat.muni.il
yaelm@eilat.muni.il
itzik@eilat.muni.il
danatogrow@gmail.com
einat@inz.org.il
asor@walla.co.il
Hagitsapir133@gmail.com

_________________________________________________________
טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
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4

עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בועדת ספורט
ועדת רשות 2015 -
שם

חה"מ חן בן אפרים – יו"ר
חה"מ מתן בארי – מ"מ
חה"מ שלמה (מומו) ביטון
כפיר קלרו
שחר צוברי
אילנה אידל
אבי חזן
יוסי גונדה
דורון יעקובי
משה פרץ
נתי בן הרוש
ליאור נבו
אמיל דדון
מאיר אליהו
הילה ששון
עובד אבנר
עו"ד זיו זמרן
חבר ומזכיר הועדה  -יעקב מלכה

כתובת
טווסון 8
דפדוף 6
שד' התמרים 77/2
דקר 14/33
צבעוני 1
דפנה 1/13
פרפרון 15
הנשר 11
אחז 20
משעול ירדן 4/4
פטל 3/7
ת.ד 2403
דרדר 3/12
משעול חרוב 10
הכנענים 5/11
מש' הפיקוס 3/10
בית עברונה אילת
מנהל אגף הספורט

טלפון
057-3001234

6337540

6338634
6340567
6367124

פלאפון
052-8752040
054-6393225
054-3559944
050-4476667
052-3914350
050-9100284
050-5301181
054-4903282
055-8807324
052-4446502
057-4448870
054-5896964
052-2766580
052-2458485
052-3352081
052-3997407
050-5345978
057-7461927

מייל

zimranlaw@zimranlaw.co.il

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בוועדת ערים תאומות
נכון ל2015 -

שם
מאיר יצחק הלוי ,רה"ע – יו"ר
בני גמליאלי – מ"מ יו"ר
חה"מ דובי כהן
חה"מ סימה נמיר ,עו"ד
חה"מ רוברט סיבוני
מיכאל חן
ד"ר אורן קסוס
עדן בן ישי
סיגלית מטודי
אביבה חזן
אמיר אלקיים
בת שבע אמיר
אילן אסטרהזי
פנינה פחימה
סימונה אדרי
רן אחינועם
ג'קי פומס – קונסול בלגיה
דב רמתי – קונסול הונגריה
ד"ר שושנה קבוט – קונסול צ'ילה
מוטי חרמון*
מרב אפק*
אמיל דדון
אבי אזולאי
אתי קריכלי
משה בלומנטל
שמוליק תגר – חבר /מזכיר

כתובת
לשכת רה"ע
לשם 4
ת.ד 525
7065/26
משעול התאנה 7
משעול אבובן 7
אברהם אבינו 35/2
6006/3
3304/23
חניתן 1
ת.ד 8582
האלה 23
הנבטים  34ת.ד 9209
סמ' לענה 7046/2
ת.ד 34
דקר 37/6
ת.ד 1222
פטיו 665
ת.ד 968
ת"ד 393
משעול גוייבה 1
דרדר 3/12
מועצת הפועלים מדיין 1
האכדים 6
בני ישראל 14/3
ת"ד 404

טלפון
6367294
6375018
6217914
6325055
6378474

6376613
6318270

6332317
6377372
6334836

פלאפון

מייל

050-5406719
057-6671671
057-7480634
052-2888162
052-3134500
052-4591591
050-7313307
052-3946833
050-9314319
052-2884779
052-4313797
050-2680049
052-6525511
057-7773750
050-3820163
052-3331888
052-2706547
057-7321184
052-2621564
050-8444721

6332049
6331789

050-9040400
050-9986311
050-5069364
052-2916163

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
*אושר במועצה מס'  4/13מיום 7.1.14
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בועדה לשמירה על הפטור ממע"מ
ועדת רשות 2015-
שם
חה"מ אלי לנקרי סגן ומ"מ רה"ע – יו"ר
חה"מ משה אלמקייס סגן רה"ע
חה"מ סימה נמיר ,עו"ד
חה"מ לימור להב ,עו"ד
חה"מ שלמה ביטון
חה"מ חן בן אפרים
חה"מ רוברט סיבוני
גורמי עירייה :
פיליפ אזרד – מנכ"ל העירייה
גבי אביטל ,עו"ד
עופר אברהם – סמנכ"ל העירייה
רמי בן דוד – מנהל אגף מינהל תפו"ח
חיים אמור – מנהל מחלקת סיירת תיירות
דנה זנתי – דוברת העירייה
יוסי ארז
תאגיד התיירות
לשכה משפטית
גורמי חיצוניים :
יוסי חן – מנכ"ל תאגיד עירוני לתיירות
מר שבתאי שי – מנכ"ל התאחדות בתי המלונות
מר ליאור רביב – מנכ"ל רשת מלונות ישרוטל
מר חיים סלמה – חבר הנהלת התאחדות מלונות באילת
מר אבי אזולאי – יו"ר מועצת הפועלים
אבי זרחי -איש עסקים אילת
זוהר מילר – רו"ח
אביגיל עמר מורן – נציגת עסקים
שחם איתן – תכנית מתמחים "הדבר הבא"
רו"ח גיא מלר
אקטע איריס – מזכירת הועדה

כתובת

טלפון

לשכת סגנים
לשכת סגנים
7065/26
התמרים 21
עין נטפים 4/3
טווסון 8
משעול התאנה 7

6367102
6367154
6217914
6343355

6325055

לשכת מנכ"ל
מינהל תפו"ח
לשכת סגנים
אגף סיירת תיירות
אגף סיירת תיירות
דוברת העירייה

6367113
6367094
6367190
6367561
6367561
6367293

תאגיד עירוני
לתיירות
לשכה משפטית

6367007

הר נבו 31
ת.ד  1327אילת
המרד  29תל אביב
מועצת הפועלים
מדיין 1
ת.ד 12490

מזכירות העירייה

פלאפון

057-7480634
050-2646464
054-3559944
052-8752040
052-2888162

050-3020494
050-9001865

6338025
6338034
03-5197713
6382352
6372131

6339911
6367104

052-3447007
054-4844843
050-3328328
052-8444299
050-9040400
052-2299039
050-7730770
052-8895020
050-7149177
052-6046464
050-8457906

מייל
elil@eilat.muni.il
moshee@eilat.muni.il
Sima_namir@walla.co.il
limorlahav@barak.net.il
Momo9@netvision.net.il
chenmoatza@gmail.com
robertsiboni@hotmail.com
Philip@eilat.muni.il
gabia@eilat.muni.il
ofera@eilat.muni.il
ramib@eilat.muni.il
Hayim_a@eilat.muni.il
danaz@eilat.muni.il
yossie@eilat.muni.il
talh@eilat.muni.il

Yossi1chen@gmail.com
Eha1@eha.co.il
henia@isrotel.co.il
haim@holitel.co.il
aviazulay@histadrut.gov.il
gilaa@histadrut.gov.il
Avizarhi1@gmail.com
miller@eilatcity.co.il
Gaya_p@walla.com
Shacham.eitan@gmail.com
guy@meller.co.il
irisak@eilat.muni.il
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טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בועדת צעירים
ועדת רשות 2015-
כתובת

שם

חה"מ מתן בארי – יו"ר
חה"מ חן בן אפרים – מ"מ
חה"מ לימור להב ,עו"ד
חה"מ יניב חנו
ליאור אפרתי
אודי אדרי
יעקב קיסוס
מעיין גברי
יניב חמו
מורן אלגרבלי
אילנה אידל
רותם חזן
כפיר קלרו
בן עדה
דני מדלסי
אלפרד מיכאלוביץ'
שי לפס
יואב יצחק הלוי
שרון מיר ,עו"ד
אלה דור און
רותי בן דוד-מזכירת הוועדה

דפדוף 6
טווסון 8
התמרים 21
המערב 10/7
רח' אדום 186/2
אנפה 2
ת.ד 1674
נחל זרחן 9/2
דפנה 1/13
עין גדי
דקר 14/33
 7013/1א'
המואבים 14
אברהם אבינו 13/5
קמפוס בן גוריון –
דרך פסג"ה
מנהל קידום נוער
אגף צעירים
קמפוס בן גוריון
קידום נוער

טלפון

6343355

פלאפון

מייל

054-6393225
052-8752040
050-2646464
052-2769998
050-4604606
057-7480333
050-3300798
050-9521013
050-9100284
050-7630676
050-4476667
052-7244435
052-2399972
052-3433633
057-8121644
050-6408228

6367582
6307035

050-3806548
052-8021991

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
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אילת
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בועדת רווחה
ועדת רשות 2015 -
שם

מאיר יצחק הלוי
רה"ע– יו"ר
חה"מ סימה נמיר ,עו"ד –
מ"מ יו"ר
חה"מ חיים עמר
חה"מ יעל דראבי ,עו"ד
שמחה יצחק
חגית טולידו
סימו לנקרי
דודו לייבוביץ
בטי בלייכר
יוסף חיים חנו
מאיר פינקלשטיין
צביקה שטקלר
לילך רביצקי
טיראן טרבלסי
הלן בן אפרים
גלי בלולו
ד"ר אורן קסוס
נורה ביטון
רחמיאלוב יוסף
ציפי לוי -מזכירת הועדה

כתובת

טלפון

לשכת רה"ע

6367294

7065/26

6217914

057-7480634

סביון 4
ת.ד 898
סמ' הר שלמה 8/9
דקר 2/2
עין נטפים 25/5
ת.ד 5574
7008/28
 250/2השחם
שפריר 12
נחל מנוחה 11
צבעון 8
הפטל 2/5
טווסון 8
אברהם אבינו 3/2
אברהם אבינו 35/2
ת .ד 1024
בית מאפה קווקזי איזידור
מח' רווחה

6370344
6334927
6339902

050-5550033
054-4206222
057-7793189
050-7558187
054-4947477
052-3991114
057-7248724
053-2758287
050-2121981
052-5273400
054-4324727
050-5533399
052-3933976
050-7564898
052-4591591
050-4442144
053-6209377

077-3238630

מייל

פלאפון

Yosi7272@walla.com

6367137

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
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טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בועדה תורנית( דת )
ועדת רשות 2015-
שם

משה אלמקייס – סגן רה"ע – יו"ר

כתובת
הנשר 17

חה"מ חיים עמר
חה"מ יעל דראבי ,עו"ד
יוסי בדש ,עו"ד
אביחי אוחנה
אורן ועקנין
יוסף חיים חנו
סימו לנקרי
אורי דרור
טל חדד
איציק בן אדיבה
יוסי ארז
אורן צדוק
אריה רוטשילד
לוי הכט
קמחי אליהו
בלחסן רפי
אברהם אדרעי
דולי ביטון –מזכירת הועדה

סביון 4
חלילן  19/7ת.ד 898
ת.ד 160
עין נטפים 35/1
עמונים 13
 250/2שחם
עין נטפים 25/5
7063/7
4019/48
ת.ד 1127
432/1
עין נטפים 12/1
ששת הימים 168/5
נחל שחרות 10/4
דרך הרים 247/6
ת.ד 7419
דרור  1בנה ביתך
לשכת סגנים

טלפון

פלאפון
057-6206777

6370344
6344240
9101811

050-5550033
054-4206222
052-4580119
052-8816622
050-8464623
053-2758287
054-4947477
057-6206797
057-8922827
050-3344833
050-3020494
057-7321545
050-3320386
052-7203747
052-7004485
050-5436564
052-8028815

מייל

Hecetlevi@gmail.com
Rafi-ba@013.net.il

6367514

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
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טל' TEL )08( 6367104/9 :
אילת
עיריית
פקס'FAX )08( 6367315 :
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
רשימת חברים בועדת תחבורה
ועדת רשות נכון ל2015 -

שם

יהודה מורדי – יו"ר
חה"מ שלמה (מומו) ביטון
חה"מ חן בן אפרים
מייק הראל*
פיני פנחס
אמיל דדון
טיראן טרבלסי
גדי מרכוס
זאב בסירי
דני בוהדנה
ויקטור עמר
יוסף חיים חנו
משה פרץ
ליאורה יהושע
יוסי קלרו
מיקי ירקוני
ג'קי פומס*
ערן בייסקי*
אסף אריכא -מהנדס העיר
אריה הוכברג
קובי נחמני
נציגות לשכה משפטית
קדוש פרוספר
מתי סופר -מפקד ימת"א אילת
שייקה פלג – בוחן תנועה
שמעון חביב – מנהל מח' הנדסה אזרחית
בבר ביטון -מנהל אגף תחזוקה
עינת מלכה -ע' יו"ר ארגון נכי צה"ל מחוז
באר שבע והנגב
הדיה סיטרוק – מנהלת המטה
רינת מועלם  -מזכירת הוועדה

כתובת
לשכת סגנים
שד' התמרים 77/2
טווסון 8
ת"ד 4096
האלה 1
דרדר 3/12
פטל 2/5
1102/5
ת.ד 8890
אסתר המלכה 36
עין עקרבים 4/3
 250/2השחם
משעול ירדן 4/4
הדודאים 10/3
דקר 14/33
מקור החסידה 10/1
ת"ד 1222
ת"ד 539
אגף הנדסה
העלייה השנייה 43
אזור ת"ד 15070
נחל חיון 3/1
לשכה משפטית
סגן מנהל רישוי
ואכיפה
משטרת אילת
משטרת אילת
אגף הנדסה
אגף תחזוקה
אברהם אבינו 35/3
זהירות בדרכים
הנדסה

eb@bezeqint.net

פלאפון
050-5216273
054-3559944
052-8752040
053-5365483
057-6834500
052-2766580
050-5533399
050-4394501
052-8444777
052-2915838
052-2797752
053-2758287
052-4446502
052-5151555
050-2070695
054-2646850
052-3331888
057-5959571

טלפון
6367398
057-3001234

6367511
03-9504351

050-5285155

077-9318523

6377081

מייל

050-5746745
6367007
6367121
6362450
6362428
6367043
6367147
6367398
6334706

057-7316392
050-6274987
057-3565554
057-7601088
050-2145524

einat@inz.org.il

050-5216273
057-7511005

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
* אושר במועצה מס'  4/13מיום 7.1.14
* עודכן במועצה 21/13
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עיריית אילת
תש"ט – תשע"ה
1949 – 2015

קדנציה 13
חברים בועדה תרבות – ועדה חדשה
ועדת רשות 2015 -
שם

חה"מ מתן בארי – יו"ר
חה"מ חן בן אפרים – מ"מ יו"ר
חה"מ שלמה (מומו) ביטון
דוד לוי
כפיר קלרו
בן עדה
נתי בן הרוש
קרן אלמוזנינו
אשר פחימה
אבי חיים
דודי זהבי
ליאור אפרתי
רותי ברגר
אביבה חזן
בת שבע אמיר
זוהר בן אליהו
ריקי עייש – מנהלת אגף
אירועים
חגית אלמוגי-מזכירת הועדה

טלפון

כתובת
דפדוף 6
טווסון 8
שד' התמרים 77/2
ת.ד 4069
דקר 14/33
 7013/1א'
פטל 3/7
397/7
יעקב אבינו 15/2
הנץ 13
משעול משמש 8
רח' אדום 186/2
צבעון 7
חניתן 1
האלה 23
האכדים 22
אגף אירועים

6367334

מחלקת אירועים

6367334

057-3001234
6332747

פלאפון
054-6393225
052-8752040
054-3559944
050-4332747
050-4476667
052-7244435
057-4448870
054-4762285
052-3997951
050-2715222
052-3445944
050-4604606
050-3751755
050-9314319
052-4313797
050-8257075
057-2202525

מייל

057-5555548

אושר במועצה מס'  3/13מיום 10.12.13
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