
מתנדבי צוות מסניף אילת

תפקיד/תיאורתחום התנדבותמספר אישימתנדב'סד' מס
מספר טלפון 

נייד
מספר טלפון 

בית

052-6930530077-6224224ר הסניף"יוצוות3465119דהן אליהו1

052-4524555077-3006540 +60מטבח מועדון +חבר צוות+60מועדון +צוות472890אוחיון שמעון2

052-733511508-6379528ל לעיירה"קישור בין צהרשות חירום לאומית-ל"רח2213988בן הרוש אלי3

054-443958508-6372698מתנדב במטבח בית חולים יוספטלבית חולים332391כרמלי יעקב4

ס שחמון"מתנ+ משרד הבטחון3213571לוזון ענת5
ליווי משפחות שכולות          ליווי 

054-810083608-6333658בעלי צרכים מיוחדים

052-703400308-6334789חבר צוות+שוטר תנועהצוות+משטרה493152כהן יעקב6

צוות+משטרה2025481וקנין מימון7

, תורנות איוש הסניף, חבר הנהלה
וועדת , בקור מאושפזים

053-732171908-6331040א"מתנ,בריאות

052-573642008-6338292רכזת מתנדביםצוות3543301בזרנו רחל8

050-842345608-6331694פעילות במשרדי צוות אילתצוות429978חרוש עמירם9

054-548450308-6358734רכז אינטרנט של הסניף, חבר הנהלהצוות3453143ביסמוט שלמה10

משטרה+צוות2615889כהן עפרה11
חברת הנהלת הסניף ורכזת 

052-271597008-6378095סיירת הורים,פרט

052-821312808-6331615מזכירת הסניףצוות26355561ישראל סילביה12
052-344485008-6334870חבר הנהלת הסניףצוות2336541בן שימול יהודה13
052-527340008-6315001אגודת בונים חופשיקהילה2291947שטקלר צביקה14

קהילה+משטרה3127661אליהו מאיר15
מועדון כדור ,סיירת הורים-משטרה

052-245848508-6338634ס רבין"ר ועד הורים בביה"יו,יד

052-635819908-6330016רובע בית רובין- ל "רחפיקוד העורף2317758ריימונד יחזקאל16

ל"צה+פיקוד העורף2155568סטמתי ניסן17
ערבה תיכונה מועצה אזורית - ל "רח

052-262620708-6330965מילואים פעיל,תמר
053-771710008-6376235רבנותא"זק2010425מדינה מיכאל18



052-875475008-6338423א"מתנמשטרה2279936אזולאי אלברט19
053-763008408-6378026(בחירום)קצין רכב בקצין העיר ביטחון2354450שופן פטריק20
053-555454308-6334556ב אילת"מגביטחון3308925תשובה שמעון21
22

בינדור תמר 
2050-672459808-6332773חנות יד קרן אילת2076350(אלמנה)

052-288816208-6332670ידידי בית חולים וחבר מועצת העירקהילה2163700סיבוני רוברט23

050-575097208-6330424משטרהמשטרה981364מוטי לוי24

057-757229908-6378364משטרת התנועהמשטרה2225497נגר אבנר25

052-288778708-6333390משטרת התנועהמשטרה2071273מזרחי שמעון26

052-3345944077-6371219רובע יעלים. ל מ"רחחרום-פיקוד העורף0984607זלמן מאיר27

052-293389108-6331315ל"רחפיקוד העורף2120488שופן יוסף 28

052-773260008-6379281ל"רחפיקוד העורף2278629אביטן גבריאל 29

052-245848508-6338634ל"רחפיקוד העורף3127661אליהו מאיר 30

052-5554931077-6315059ס שחמון"ל מתנ"רחפיקוד העורף2767794אזולאי אמנון 31

050-484631108-6325985ס יעלים"ל מתנ"רחפיקוד העורף2114806שלו מאיר32

052-393273308-6331701ס קולייר"ל מתנ"רחפיקוד העורף2146116לוי מאיר33

050-730640108-6379614ס קולייר"ל מתנ"רחפיקוד העורף2135170כהן מאיר34

052-5282425077-8855976ל"רחפיקוד העורף2298821אלפסי אברהם35

052-288992408-6337076ל"רחפיקוד העורף2303705חי משה36

057-271675708-6330787ס שחמון"ל מתנ"רחפיקוד העורף2182528בן הרוש יוסף37

052-442562908-6333711ל"רחפיקוד העורף3451446מלול דני38

052-344485008-6334870ס שחמון"ל מתנ"רחפיקוד העורף2336541בן שימול יהודה39

052-441463808-6378264ס קולייר"ל מתנ"רחפיקוד העורף3109117טופיקיאן שמואל40

050-207066708-6377773ס קולייר"ל מתנ"רחפיקוד העורף2311102טופיקיאן אמנון41

050-853031308-6377418ל "רחפיקוד העורף3364529הרוש שלמה 42

052-8088181077-5544995ס שחמון"ל מתנ"רחפיקוד העורף2215409יעקובי מאיר43

052-2762183077-3500380ל "רחפיקוד העורף3392655כהן מאיר44

054-724906508-6378390ל"רחפיקוד העורף2180632אלקסלסי פאר45

052-4524555077-3006540ס יעלים"ל מתנ"רחפיקוד העורף0472890אוחיון שמעון46



052-2767912ל"רחפיקוד העורף0466148יקותיאל אברהם47

050-9752081ל"רחפיקוד העורף2131757דהן חיים48
052-9469430גיזבר מהבחירות האחרונותצוות3479637ביטון דוד49
053-7718877אנוש,ועדות עירוניות,פ"הוצלבית חולים ,קשישים,רוטרי978083(מייק)הראל משה50

053-2769146ב אילת"מגביטחון3490891פרטוש אלי51

054-2575818א"מתנמשטרה3771672אילו יעקוב52

053-732162108-6378840בודק ומתקן מערכות נשימהיד שרה485034ביטר יהודה53

2000050-7379527מתנדבת בסיור משנת משטרה2535203לביא אתי54

053-2456007סיירת הורים,א צבאי"זק,א"מתנא"זק,קצין העיר,משטרה4385745חזן יוסף55

053-6482115מודיעקצין העיר2319932וענונו אלי56

053-5550629מודיעקצין העיר3452705בן גיגי מרקי57

052-4283777מודיעקצין העיר2354445אדרי גבי58

050-8530313מודיעקצין העיר3364529הרוש שלמה 59


