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ריכוז ועדות רשות – קדנציה 14
2018-2019

עפ"י סעיף  150בפקודת העיריות (אלא אם מצוין אחרת)*

יו"ר הוועדה
חה"מ סימה נמיר ,עו"ד

שם הוועדה
בריאות

מזכיר/ת

מס' חברים
אנריאט זנו

היתר לעבודה נוספת -מקצועית

פיליפ אזרד

הנצחת אישים ושמות לרחובות

מאיר יצחק הלוי ,רה"ע

הילה ממן

אלי לנקרי – סגן ומ"מ רה"ע

זאוי איריס

מאיר יצחק הלוי – רה"ע

אנריאט זנו

חה"מ אלי דהן

יעקב מלכה

השמירה על הפטור ממע"מ
אזרחים ותיקים
ספורט
ערים תאומות

צעירים

לילדים עם צרכים מיוחדים
רווחה

מנהל משאבי אנוש

מאיר יצחק הלוי – רה"ע

אנה ליסון

חה"מ מתן בארי  ,סגו רה"ע
חה"מ נועה וענונו – מ"מ

ימית הררי

מאיר יצחק הלוי  ,רה"ע

דולי ביטון
אילנית כליפה

חה"מ סטס דינקין  -סגן רה"ע

קידום מעמד האישה

חה"מ נועה וענונו

ימית הררי

תורנית (דת)

חה"מ יהודה פרץ

אילנית כליפה

תמיכות  -משנה

חה"מ חן בן אפרים

אסי בן חמו

תחבורה -הפרוטוקול אינו טעון
אישור מועצה

חה"מ יהודה פרץ

מירב שני

עיריית אילת
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קדנציה 14
חברים בועדת בריאות
ועדת רשות 2018 -

שם
חה"מ סימה נמיר ,עו"ד – יו"ר
חה"מ סטס דינקין – סגן רה"ע
גילה עדה
גקלין דדון
ליאור לבקוביץ

סיעה
כיוון חדש
חוק אילת
צ .אילת
כיוון חדש
כיוון חדש

אהובה לוי
יפה גל
ליאור לוי ציוני
יערית אבוטבול
בן עדה
חני רובין
ענת ארנון

כיוון חדש
חוק אילת
צ .אילת
צ .אילת
צ .אילת
ים
ים
ים

אילנה אידל
מאיר פינקלשטיין
אופיר משולם

דינה רוקסא

אחדות
מחשבים
מסלול
מהפך

אחדות

טלפון/פלאפון
053-7480634
053-6064779
053-7321210
052-2967696
052-5556563

כתובת
7065/26
לשכת סגנים
7013/1
האמורים 5
ששת הימים
317/16
אברהם אבינו
ניצרן 7
זהרון 1/19
יולית ים סוף 19
7017/48
סולית
עין יהב 50/16

054-4742688
054-7515157
052-5200071
054-7943055
052-7244435
054-2205802
053-6576112

דפנה 1/13

050-9100284

שפריר 12
דבורה הנביאה 38

050-2121981
050-7244575

ת"ד 4528

052-6130010

מייל

gilaadda2@gmail.com

yaffatelem@gmail.com
laviz@eilatport.co.il
yarit@hacarem.com
Addaben257@gmail
anata2404@gmail.com

Masonicisrael@gmail.co
m

אחדות
מקדם בריאות
עירוני

ליאור מנצ'יר
אנריאט זנו מזכירת הוועדה-

עיריית אילת

עירייה
מזכירות

| טל08-6367109/4 .
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קדנציה 14
חברים בוועדה להנצחת אישים ושמות לרחובות ומקומות ציבוריים
ועדת רשות נכון 2019-

סיעה
כיוון חדש

כתובת
לשכת ראש העיר

פלאפון/טל'
6367380

מייל
meir@eilat.muni.il

שם
מר מאיר יצחק הלוי  ,רה"ע –
יו"ר
חה"מ יהודה מורדי – משנה
לרה"ע
חה"מ שמוליק שלם

ים

לשכת סגנים

6367397/8

yhuda-m@eilat.muni.il

צ .אילת

השומרונים 2

050-3937747

עזרא ארבלי

חוק אילת
צ .אילת
כיוון חדש

יעקב אבינו 23/1

054-3338003

Littleprince7747@gmail.co
m
Arbelie250@gmail.com

לשם 4

050-5406719

שמוליק תגר
אתי אלימלך
בטי בלייכר

כיוון חדש
מחל
חוק אילת

ת"ד 404
סיגלית 2/1
ת"ד 452
7008/28

052-2916163
054-2646850

Benny_gamlieli@hotmail.c
om
taggars@bezeqint.net

בני גמליאלי

צביקה שטקלר
מרדכי חרמון
אחדות
אופיר משולם
דרורה רחמים
הילה ממן -מזכירת הועדה

עיריית אילת

צעירי אילת
צעירי אילת
ים
מהפך
אחדות
אחדות
מחשבים
מסלול
מהפך
ע .עירייה

053-7248724

ritarita@bezeqint.net

סמטת מנוחה 11

052-5273400

ת"ד 393

052-2621564

hermonct@hetvision.net.il

דבורה הנביאה
38
מדין 194
אגף הנדסה

050-7244575

Masonicisrael@gmail.com
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קדנציה 14
חברים בועדה לאזרחים ותיקים
ועדת רשות  -לאישור המועצה
2019

שם
מאיר יצחק הלוי-יו"ר
אילן אסטהרזי
חדווה ביטון
נחמן שכטר
אלכסנדר צ'רניצקי

סיעה
כיוון חדש
כיוון חדש
כיוון חדש
כיוון חדש
חוק אילת

כתובת
לשכת רה"ע
הנבטים 34
פטיו 7047/1
צופית 7
גרנית
5109/13

בטי בלייכר

חוק אילת

7008/28

053-7248724

אמיל דדון
גילה עדה

מחל
צעירי אילת
צעירי אילת
צעירי אילת
צעירי אילת
לא ידוע
מהפך
ים
אחדות
אחדות
מחשבים מסלול
מהפך

רוזמרין 6/8
7013/1

052-2766580

Emildadun74@gmail.com

053-7321210

gilaadda2@gmail.com

דוב הרפז

יקי מיכלין
אקמן מאיר
פנינה מניה
סימה לוי
מרינה ברו
צ'רלי מויאל
אמירה אדרי
אנריאט זנו

עיריית אילת

| טל08-6367109/4 .

6367380
050-5374668
052-7703337
050-8780042
052-3940992

meir@eilat.muni.il
Alain101@walla.com
Hedvabit@walla.com
shcterna@gmail.com
alexeilat@gmail.com
ritarita@bezeqint.net

עין מור 7

053-6374666

מתנ"ס יעלים

050-2201536
08-6331547

רכזת מועדון +50
יעלים
רכזת מועדון  +50מתנ"ס קולייר
קולייר
רכזת מועדון +50מתנ"ס בית
רובין
בית רובין
מנהל מועדון יום
לקשיש
יועצת רה"ע
לאזרחים ותיקים
מזכירת הוועדה

פלאפון

מייל

kashishyeelim@eilatmatnasim.org.il
kashishkullier@eilatmatnasim.org.il

052-8250301

olim-rubin@eilatmatnasim.org

08-6374064

agouda@013.net

08-6367867

amira@eilat.muni.il

08-6367109

anriet@eilat.muni.il
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קדנציה 14
חברים בוועדה לילדים עם צרכים מיוחדים
ועדת רשות 2019
14
טלפון
כתובת
סיעה
שם ומשפחה
ותיקים
לאזרחים
בועדה
חברים
6367380
לשכת ראש
כיוון חדש
מאיר יצחק הלוי – רה"ע -יו"ר
העירהמועצה
ועדת רשות  -לאישור
כיוון חדש 2019
6367102
לשכת מ"מ וסגן
אלי לנקרי – סגן ומ"מ
רה"ע
רה"ע – יו"ר שני
בטי שכטר
עדנה לוינשטיין

כיוון חדש
כיוון חדש

צופית 7
שביל זוגן 2

משה בן זיקרי

חוק לאילת

7001/23

שמעון אוחנה
ציפי אבני
ג'ניפר שוורץ
אדם גנון

מחל
חוק אילת
צ .אילת
צ .אילת
צ .אילת
ים
ים
ים
אחדות
אחדות
מחשבים
מסלול
מהפך

אור פונטה
גיל פרנוביץ
משה ווילף
אחדות
איילת ביטון
מירב כץ

מגי טובל – מזכירת הוועדה

עיריית אילת

מייל

050-8780043
Edna.lowenstien@gmail.c 050-8444849
om
Moshe2018israel@gmail.o 050-9121290
m

שיקמה 4

052-4664472

ששת הימים
285/2

052-3661113

7064/15

050-8446851

עין נטפים 4/3

053-3001235

אברהם אבינו
23/4

050-2201325

מינהל
שח"ק

| טל08-6367109/4 .
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14
חברים בועדת ספורט
ועדת רשות 2019 -
שם
חה"מ אלי דהן – יו"ר
חה"מ יהודה פרץ
חה"מ דר' אולג צרנומורץ
חה"מ מומו ביטון

סיעה
ים
חוק אילת
מחל
מחשבים
מסלול
כיוון חדש
כיוון חדש

יפה סחייק
הדס מילוא

כיוון חדש
חוק אילת

נתי בן הרוש
שגי אדרעי
חיים וענונו

צ .אילת
צ .אילת
צ .אילת

תומר בוכנסקי
אדם גנון

צ .אילת
ים

אליחי מיימון
שלמה ברניקר

ים
אחדות
אחדות
מהפך

עובד קימה
עדי בכור

אבי אוחיון
חבר ומזכיר הועדה  -יעקב
מלכה

עיריית אילת

כתובת
פטל 1/10
בני ישראל 9/6
קינמון 16/2א
עין נטפים 4/3

פלאפון
052-6930530
050-9753806
052-5868867
054-3559944

סולית 12
רות המואביים
39/7
משעול זיתן 1
דרך הבשמים
161
ששת הימים 318
ירדן 6/4
ששת הימים
317/18
האכדים 8
ששת הימים
285/2
נחל חיון 14/7
שביל הצבר 17

052-5556563
052-7790190

Adibechor2013@gmail.com

052-6334201
052-3567898

shaiekyaffa@gmail.com
hadasmilo@gmail.com

| טל08-6367109/4 .

692/13
מנהל אגף
הספורט

מייל
Eli34656@gmail.com
yehudape@iaa.gov.il
oleg@eilat.muni.il
Momobiton2212@gmail.co
m

053-4448870
054-4882277
054-6719997

Nati7235@gmail.com
Sheggy1@gmail.com

052-7244436
052-3661113

Bearspub08@gmail.com

053-4617587
054-5349890
053-2740797
053-7461927

| ת.ד ,14 .אילת 8810001

|

anriet@eilat.muni.il

7

קדנציה 14
חברים בוועדת ערים תאומות 2019
שם
מאיר יצחק הלוי,
רה"ע – יו"ר
חה"מ אלי דהן – סגן
יו"ר
חה"מ שמואל שלם

סיעה
כיוון חדש

כתובת
לשכת רה"ע

מייל
meir@eilat.muni.il

פלאפון
6367380

Eli34656@gmail.com

ים
צ .אילת

השומרונים 2

050-3937747

Littleprince155@gmail.com

חה"מ שלמה ביטון

מחשבים
מסלול
כיוון חדש

עין נטפים 4/3

054-3559944

momobiton2212@gmail.com

הנבטים 34

050-5374668

Alain101@walla.com

שמוליק תגר

כיוון חדש

ת"ד 404

052-2916163

>taggars@bezeqint.net

בטי בלייכר

חוק אילת

דודו שטרית

חוק אילת

ת"ד 452
7008/28
הר נבו 3

053-7248724

ritarita@bezeqint.net

052-2663201

dudubidur@gmail.com

בני גמליאלי

כיוון חדש

לשם 4

050-5406719

רוני סגיסמן
שגי אדרעי
איילה אורן

צ .אילת
צ .אילת

benny_gamlieli@hotmail.co
m
ronie.sagisman@gmail.com
Sheggy1@gmail.com
ayalao@post.bgu.ac.il

אילן אסטרהזי

ירדן 6/4
ב 620/8

050-2777351
054-4882277
054-7953373

צביקה שטקלר

ים

נחל מנוחה 11

052-5273400

חני רובין

ים

אמיל דדון

כיוון חדש

משעול סולית
18/7
רוזמרין 6/8

054-2205802

hanny@coralworld.com

052-2766580

אין מייל

מרדכי חרמון

אחדות

ת"ד 393

052-2621564

hermonct@netvision.net.il

בטי סימלמיץ

כיוון חדש

סוזי קינן

מהפך

דרך התבלינים
116/1
סיתונית 23

052-2620826

Betti-s@edueilat.org

050-3951200

ת"ד 1222

052-3331888

ג'קי פומס
אנה ליסון – מזכירת
הוועדה

עיריית אילת

ע .עירייה

פיתוח כלכלי

| טל08-6367109/4 .

jacques@j-poms.co.il
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קדנציה 14
חברים בועדה לשמירה על הפטור ממע"מ
ועדת רשות 2019-
פלאפון
כתובת
סיעה
6367102
ל .סגנים
כיוון חדש
050-3937747
השומרונים 2
צ .אילת

שם
אלי לנקרי  -סגן ומ"מ רה"ע
חה"מ שמואל שלם

מייל
elil@eilat.muni.il

ניצן גולדנקרנץ

חוק אילת

סטס דינקין –סגן ראש העיר
מתן בארי – סגן ראש העיר
סימה נמיר – משנה לראש העיר
חה"מ שלמה ביטון
שבתאי שי
אביגיל מורן עמר
ליאור לבקוביץ

דרך הבשמים
157
ל.סגנים
ל.סגנים
7065/26
עין נטפים4/3
ת"ד 1327

כיוון חדש

עובד קימה

כיוון חדש

ששת הימים
317/17
סולית 12

052-5556563

שני יהוד

כיוון חדש

קיפודן

053-7511525

S_yahoud@walla.co.il

איגור דיאמנד

חוק אילת

1102/15

054-6215459

israspa@gmail.com

ירדן זרחי

צ .אילת

פטישן 16

052-8986202

אבי אלמקיס

ים

ת"ד 9074

053-5602602

דני בוהדנה

ים

ת"ד 5413

052-2915838

אבי זרחי

ים

פטישן 16

052-2299039

משה ווילף

אחדות

7064/15

050-8444851

אחדות

אחדות

שי טובלי

מחשבים
מסלול
מהפך

ככר צנינית
3/49
סתוונית 23

יוסי חן

גורם
מקצועי
ע .עירייה

תאגיד
התיירות

אבי קינן

איריס זאוי – מזכירת הוועדה

עיריית אילת

| טל08-6367109/4 .

050-3822204

Nitzang@isrotel.co.il

053-6064779
054-6393225
053-7480634
054-3559944
054-4844843

stas@eilat.muni.il
matan@eilat.muni.il
sima-n@eilat.muni.il
momobiton2212@gmail.com
Eha1@eha.co.il
Moran.avi.am@gmail.com

052-5162233

053-2418020

Shay.tub@gmail.com

053-5550304
086367001
6367061
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קדנציה 14
חברים בועדת צעירים
ועדת רשות 2019-

סיעה

כתובת

פלאפון

מייל

שם
חה"מ מתן בארי – יו"ר

צ .אילת

לשכת סגנים

054-6393225

matan@eilat.muni.il

חה"מ נועה וענונו -מ"מ יו"ר

צ .אילת
ים
כיוון חדש
כיוון חדש
כיוון חדש
חוק אילת
חוק אילת
צ .אילת
צ .אילת
צ .אילת
צ .אילת
ים
ים
מחל
אחדות
אחדות
מחשבים מסלול

ששת הימים
317/18
ראמים 521/1
ששת הימים 317
קיפודן 2
סולית 12
בני ישראל 17/2
4008/11
7017/48
זהרון 1/19
ירדן 6/4
שקמונה 16/12
נחל חיון 14/7
 5/3חודשי השנה
סיגלית 2/11
7011/5

053-4324727

Noamalull@gmail.com

053-2416808
052-5162233
053-7511525
052-5556563
054-7606629
050-2298318
052-7244435
052-5200071
054-4882277
052-3796792
053-4617587
050-8344668
054-2646850
052-3451897

momi@zarfatit.com
llevko@me.com
S_yahoud@walla.co.il
ovadkima@gmail.com
Boaz65sa@gmail.com
Seller4500@gmail.com
Addaben257@gmail.com
Liorlz1230@gmail.com
Sheggy1@gmail.com
tsuflavan@gmail.com
elihaiva@gmail.com
Buzi159546@walla.com
Eti.eli@hotmail.com
Benis605@gmail.com0

צנינית 3/49

053-2418020

Shay.tub@gmail.com

מהפך

מנגו 13

054-5379842

ע.ע

ל .סגן – מתן בארי

050-5743430

chenbenhayoun@gmail.c
om
yamit@eilat.muni.il

חה"מ מומי צרפתי
ליאור לבקוביץ
שני יהוד
עובד קימה
בועז סעדה
דורון סוויסה
בן עדה
ליאור לוי ציוני
שאגי אדרעי
צוף לבן
אליחי מיימון
אלירן בוזגלו
אתי אלימלך
בנימין בנישתי
שי טובלי
חן בן חיון
ימית הררי  -מזכירת הוועדה

עיריית אילת

| טל08-6367109/4 .
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קדנציה 14
חברים בוועדת רווחה
ועדת רשות
שם
סטס דינקין  -סגן רה"ע– יו"ר
ליאור לבקוביץ
רונן כהן
יפה סחייק
יוסי רחמילוב
יערית אבוטבול
איילה אורן
הלן בן אפרים
אלי בן אפרים
אליחי מיימון
חגית טולדו
ניר דוד
שמעון ממן
מאיר פינקלשטיין
לאה גוטמן
איציק שוורץ

סיעה
חוק אילת
כיוון חדש
כיוון חדש
כיוון חדש
חוק אילת
צ .אילת
צ .אילת
צ .אילת
צ .אילת
ים
ים
ים
מחל
אחדות
אחדות
מחשבים
מסלול
מהפך

מגי טובל -מנהלת  -תכנית "עיר
ללא אלימות"
אילנית כליפה – מזכירת הוועדה

מנהלת
ע .עירייה
מנהלת
לשכה

תומר ביצר

עיריית אילת

| טל08-6367109/4 .

מייל
stas@eilat.muni.il
llevko@me.com
Ronenc64@gmail.com
shaiekyaffa@gmail.com
Yosi7272@walla.com
yarit@hacarem.com

כתובת
לשכת רה"ע
ששת הימים 317
רות המואביה 34
משעול זיתן 1
492/4
פטיו 1197
ב620/8
טווסון 8
טווסון 8
נחל חיון 14/7
סיגלית 10/6
1108/9
ככר זאבים 5
שפריר 12
סיגלית 2/2
הנבטים 51/10

פלאפון
053-6064779
052-5162233
054-8171845
052-6334201
053-6209377
054-7943055
054-7953373
052-3933976
052-4732040
053-4617587
050-7558187
054-6935805
050-7929599
050-2121981
050-9929094
053-6655550

Lielfi01@walla.com
arieleah@gmail.com
Izjak5319@gmail.com

העפרוני 5/44

050-5519933

tomer@tguvaltd.co.il

מינהל שח"ק

050-5329226

magit@eilat.muni.il

סגן ראש בעיר

08-6367240

Rimon55@gmail.com
Ellie22@walla.co.il
elihaiva@gmail.com
hagitto@fattal.co.il
אין מייל

ilanitk@eilat.muni.il

| ת.ד ,14 .אילת 8810001
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קדנציה 14
חברים בועדה תורנית( דת )
ועדת רשות 2019-

שם
חה"מ יהודה פרץ – יו"ר

סיעה
חוק אילת

כתובת
הדפנה 13/5

חה"מ סטס דינקין
חה"מ חן בן אפרים

חוק אילת
צ .אילת

עדנה לווינשטיין
חיים זגדון

כיוון חדש
כיוון חדש

כפיר כהן
נתן אוחנה
הרב זוהר גורי
בנג'מין אזואלס

חוק אילת
צ .אילת
אחדות
ים

לשכת סגנים
דרך
התבלינים 8
שביל זוגן 2
משעול
החמנית 6/12
רוזמרין 6/3

שמעון ממן
אהרון אקרמן
שמעון בן זיקרי

מחל
אחדות
מחשבים
מסלול
מהפך
חוק אילת
ע.ע.

צורי זיגדון
חיים ינקוביץ
אילנית כליפה – מזכירת
הוועדה

עיריית אילת

מקור החסידה
6/13
ככר הזאבים 5
7063/4
685/29
האלה 34
כיכר איילים 4
לשכת ס.
רה"ע

| טל08-6367109/4 .

טלפון

פלאפון
050-9753806

מייל
yehudape@iaa.gov.il

053-6064779
052-8752040

stas@eilat.muni.il
chenmoatza@gmail.com

050-8444849
052-2701590

Edna.lowenstein@gmail.com
Haimzagdon662@gmail.com

053-8888887
053-4242120
050-3100980
052-6545600

ללא מייל
Natan12409@gmail.com
zhoargurio@gmail.com
Benyamin20k@gmail.com

050-7929599
052-3114947
054-6834676

ללא מייל
Aharonac10@gmail.com
shimonbenzikri@gmail.com

053-5558808
054-9410310
08-6367240

Shoamz1234@walla.com
Chy770@gmail.com
ilanitk@eilat.muni.il

| ת.ד ,14 .אילת 8810001
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קדנציה 14
רשימת חברים בועדת תחבורה
ועדת רשות נכון ל2019-
שם
יהודה פרץ  -יו"ר
מיקי ירקוני
ניב גור
יקי מיכלין

סיעה
חוק אילת
כיוון חדש
כיוון חדש
כיוון חדש

משה אזולאי
טל בן אפרים
לביא ציוני
רותם חזן
פרוספר קדוש

חוק אילת
צעירי אילת
צעירי אילת
צעירי אילת
מחשבים
מסלול
ים
ים
ים
מחל
אחדות
אחדות
מחשבים
מסלול
מהפך
גורמי
מקצוע

צביקה שטקלר
ליאת בן איזגי
אנדריי קליסביץ
אמיל דדון
מאיר פינקלשטיין
ליאור אלקיים
אורי שיש
מנהל מח' הנדסה
אזרחית – אושרת
חקון
בבר ביטון -מנהל אגף
תחזוקה
הדיה סיטרוק –
מנהלת המטה
מירב שני

עיריית אילת

גורמי
מקצוע
גורמי
מקצוע
מזכירת
הוועדה

עין נטפים 8/24

פלאפון
050-9753806
052-5557582
050-7620172
050-5364033

כתובת
בני ישראל 9/6
נווה מדבר 1

עין יהב 54/26
טווסון 8
זהרון 1/19
אבובן 1
נחל חיון 5/2

053-5551624
052-3386638
050-3339969
050-7630676
053-7316392

נחל מנוחה 11
רות המואביה 66/3
6010/13
רוזמרין 6/8
שפריר 12

052-5273400
053-5593048
052-6077406
052-2766580
050-2121981

נחל ממשית 1/6

052-4709502

סביון 20א
אגף הנדסה

050-4569156
053-2230382

אגף תחזוקה

057-7601088

זהירות בדרכים

052-2626537

מייל
yehudape@iaa.gov.il

Lior.elkayam@iclgroup.com

עיריית אילת

| טל08-6367109/4 .
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קדנציה 14
רשימת חברים ועדה לקידום מעמד האישה
ועדת רשות נכון ל2019-

שם
חה"מ נועה וענונו  -יו"ר

סיעה
צ .אילת

אתי קריכלי
שני יהוד

כיוון חדש
כיוון חדש
כיוון חדש
חוק אילת
חוק אילת
צ .אילת
צ .אילת
צ .אילת
ים
ים
ים

אסתר תדלה
זארה פרומקין
ליאור לוי ציוני
איילה אורן
מורן עמר
אפרת סבירסקי
אילת שוורץ
חני רובין

מחל
אחדות
אחדות
מחשבים
מסלול
מהפך

אתי אלימלך/מחל
שירה כהן
אחדות
רויטל אשד חזן
רותי עמר
ימית הררי – מזכירת הוועדה

עיריית אילת

ע.ע

| טל08-6367109/4 .

כתובת
ששת הימים
317/18
האכדים 6
קיפודן 2
דרדר 8/1
892/2
זהרון 1/19
620/8ב

פלאפון
053-4324727
050-9986311
0537511525

מייל
Noamalull@gmail.com

S_yahoud@walla.co.il

052-3096963
053-7465041
052-5200071
054-7953373
052-8895020
050-2603016
050-9430306
054-2205802

משעול סולית
18/7
סיגלית 2/1
5064/35

054-2646850
052-8109095

כוכב 20/2

054-3849856

פסון 6

052-8771111

ל .סגן – מתן
בארי

050-5743430

| ת.ד ,14 .אילת 8810001
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קדנציה 14
רשימת חברים ועדת משנה לתמיכות
ועדת רשות נכון ל2019-

שם
חה"מ חן בן אפרים  -יו"ר
חה"מ יהודה פרץ
חה"מ אולג צרנומורץ
חה"מ שלמה ביטון

עיריית אילת

סיעה
צ .אילת
חוק אילת
מחל
מחשבים
מסלול

כתובת
דרך התבלינים 8
בני ישראל 9/6
קינמון  16/2א
עין נטפים 4/3

| טל08-6367109/4 .

פלאפון
052-8752040
050-9753806
052-5868867
054-3559944

| ת.ד ,14 .אילת 8810001

|

מייל
chenmoatza@gmail.com
yehudape@iaa.gov.il
oleg@eilat.muni.il
momobiton2212@gmail.com

anriet@eilat.muni.il

