
ל העירייה"מנכ

ראש העירייה

ק"שח מינהל
מינהל משאבי אנוש  

ומינהלה
 מינהל

ח"תפו מינהלשירותים עירוניים כספים מינהל
הנדסה מינהל

ותשתיות

ל"יחידות מנכ חברות  עירוניות

אגף
אירועים

 
מינהלת 
שכונות 
ותיקות

 

אגף
ביטחון וחירום

 
אגף הספורט

 
מבקר העירייה
ותלונות הציבור

 
דוברות והסברה

 

יועצת משפטית
ותביעה עירונית

לשכת
ראש העירייה

א"חכ
חברה כלכלית 

אילת
תאגיד המים

עין נטפים

תאגיד התיירות

מחלקת 
מכרזים

מזכירות 
העירייה

2021מבנה ארגוני עיריית אילת 

אגף
לפיתוח כלכלי

ויזמות

ע "עוזרת רוה
ויועצת לקידום 
מעמד האישה

מ ראש העירייה "סגן ומ
מחזיק תיק צעירים 

ואקדמיה

סגן ראש העירייה
מחזיק תיק

מנהלת עסקים

משנה לראש העירייה
מחזיק תיק

רווחה ותחבורה

משנה ל ראש העירייה
מחזיק תיק

ר ועדה "מ יו"הנדסה ומ
לתכנון ובנייה

שער הדרומי
מנהלת משותפת

אילות -אילת 



ל העירייה"מנכ

ראש העירייה

ק"שח מינהל
מינהל משאבי אנוש  

ומינהלה
 מינהל

ח"תפו מינהלשירותים עירוניים כספים מינהל
הנדסה מינהל

ותשתיות

חברות  עירוניות

מבקר העירייה
ותלונות הציבור

 
דוברות והסברה

 

יועצת משפטית
ותביעה עירונית

א"חכ
חברה כלכלית 

אילת

שער הדרומי
מנהלת משותפת

אילות -אילת 

תאגיד המים
עין נטפים

תאגיד התיירות

2021מבנה ארגוני עיריית אילת 

סגן ראש העירייה 
מחזיק תיק שירותים 

עירוניים

סגן ראש העירייה
מחזיק תיק

מנהלת עסקים

משנה לראש העירייה
מחזיק תיק

צעירים ואקדמיה

משנה ל ראש העירייה
מחזיק תיק

ר ועדה "מ יו"הנדסה ומ
לתכנון ובנייה

לשכת
ראש העירייה

ע "עוזרת רוה
ויועצת לשיוויון 

מגדרי



ל העירייה"מנכ

דוברות והסברה

מינהלת שכונותאגף הספורט

יועצת משפטית

אגף אירועים 
ותרבות

אגף ביטחון 
וחירום

מבקר העירייה

מחלקת 
מכרזים חוזים 

והתקשרויות

מזכירות 
העירייה

2021ל "לשכת מנכ

אגף
לפיתוח כלכלי

ויזמות

לשכה

מחלקת 
פרוייקטים 

וחשמל



מהנדס העיר
וראש מינהל 

אגף בינוי 
ותשתיות

אגף רישוי 
ופיקוח בנייה אגף תכנון

2021מינהל הנדסה ותשתיות 

אגף אסטרטגיה
בקרה ומינהל

לשכה



גזבר העירייה
וראש מינהל

אגף שכר אגף תקציבים
אגף רכש 

אגף הכנסותולוגיסטיקה
אגף כספים 

ק"במינהל שח
אגף כספים 

ופיתוח

2021מינהל כספים 

ביטוחיםהנהלת חשבונות

לשכה



ראש מינהל

אגף משאבי 
אגף מינהלהאנוש

ש "אגף או
ומערכות מידע

מחלקת 
הדרכה ורווחת 

העובד

2021מינהל משאבי אנוש ומינהלה 

לשכה



ל "משנה למנכ
וראש מינהל

תוכניות ובקרה 
אגף צעירים 
ופיתוח ההון 

האנושי

אגף שירותים 
חברתיים 

ורווחה
אגף חינוך

א "מחלקת כ
בהוראה

מחלקת 
קליטת עליה

ק"מינהל שח
ספורט אקדמיה וקהילה , חינוך, שירותים חברתיים 

2021

רשת 
סים"המתנ

אקדמיה 
וקהילה

לשכה

התוכנית 
360הלאומית 

מחלקת תוכניות 
חינוכיות מניעת 
אלימות ובקרה

מחלקת נוער
מחלקת
בריאות 
עירונית



ראש מינהל

אגף תיירות 
ואכיפה

אגף תברואה 
ורישוי עסקים

ח"מינהל תפו
2021פיקוח וחופים , תיירות

אגף 
השירות 
הוטרינרי

לשכה

אגף איכות 
הסביבה



ראש מינהל

אגף תחזוקה
אגף שירותים 

עירוניים

פניות הציבור מוקד עירוני מחלקת גינון

2021מינהל שירות לתושב 

לשכה

מתקני 
משחקים


