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 רשימת פעילויות התנדבות בסניף אילת

 

 מתנדב
תחום 

 תיאור/תפקיד מוסד התנדבות התנדבות

פרטוש סבן 
 מג"ב אילת מג"ב ביטחון אליהו

 מתנ"ס יעלים פיקוד העורף ביטחון אוחיון שמעון

 מתנ"ס קולייר פיקוד העורף ביטחון טופיקיאן שמואל

 מתנ"ס שחמון פיקוד העורף ביטחון אזולאי אמנון

 פיקוד העורף ביטחון בן הרוש אלי
רח"ל, קישור בין צה"ל 

 לעיריה

 מתנ"ס שחמון פיקוד העורף ביטחון בן שימול יהודה

 רובע יעלים                                                                                    -רח"ל  פיקוד העורף ביטחון זלמן מאיר

 רובע יעלים                                                                                    -רח"ל  פיקוד העורף ביטחון שופן יוסף

 רובע יעלים                                                                                    -רח"ל  פיקוד העורף ביטחון אביטן גבריאל

 רובע בית רובין                                                                                -רח"ל  פיקוד העורף ביטחון יחזקאלריימונד 

 פיקוד העורף ביטחון סטמתי ניסן
ערבה תיכונה, מועצה  -רח"ל 

 אזורית תמר

 קצין רכב בקצין העיר בחרום פיקוד העורף ביטחון שופן פטריק

 מג"ב אילת מג"ב ביטחון בה שמעוןתשו

 רח"ל, מתנ"ס יעלים פיקוד העורף ביטחון שלו מאיר

 רח"ל מתנ"ס קולייר פיקוד העורף ביטחון טופיקיאן אמנון

 מתנ"ס שחמון -רח"ל  פיקוד העורף ביטחון יעקובי מוטי

                                                      רובע בית רובין                           -רח"ל  פיקוד העורף ביטחון חי משה

   פיקוד העורף ביטחון אליהו מאיר

   פיקוד העורף ביטחון אלפסי אברהם

   פיקוד העורף ביטחון אלקסלסי פאר

 מתנ"ס שחמון פיקוד העורף ביטחון בן הרוש יוסי

   פיקוד העורף ביטחון דהן חיים

   וד העורףפיק ביטחון יקותיאל אברהם

 מתנ"ס קולייר פיקוד העורף ביטחון כהן מאיר

 מתנ"ס קולייר פיקוד העורף ביטחון לוי מאיר

   פיקוד העורף ביטחון מלול דני

 בתי חולים בריאות כרמלי יעקב
מתנדב במטבח בית חולים 

 פעמים בשבוע 4יוספטל 

 ידידי בית חולים בתי חולים בריאות סיבוני רוברט

   יד שרה בריאות ביטר יהודה

   תנ"אמ משטרה אלו יעקב

 שוטר תנועה מתנ"א משטרה וקנין מימון

 משטרת התנועה מתנ"א משטרה אזולאי אמנון

   מתנ"א משטרה אזולאי אלברט

   מתנ"א משטרה חזן יוסף ש

   מתנ"א משטרה לוי מרדכי

   מתנ"א משטרה מזרחי שמעון

   מתנ"א משטרה נגר אבנר

 סיור משטרה לביא אתי
 צורפה להנהלת הסניף סניף צוות בזרנו רחל 
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 יו"ר הסניף סניף צוות דהן אליהו

 צורף להנהלת הסניף סניף צוות אוחיון שמעון

 סניף צוות חרוש עמירם
פעילות במשרדי צוות אילת 

 פעמיים בשבוע

 סניף צוות וקנין מימון

חבר הנהלה, תורנות איוש 
, הסניף, בקור מאושפזים

 וועדת בריאות

 חבר מועצת המחוז מחוז צוות דהן אליהו

 סניף צוות ביסמוט שלמה
חבר הנהלה, רכז אינטרנט 

 של הסניף

 מזכירת הסניף                                                                                         סניף צוות ישראל סילביה

 חבר הנהלת הסניף                                                                                      ףסני צוות בן שימול יהודה

 גזבר הסניף סניף צוות ביטון דוד

 רבנות זק"א קהילה מדינה מיכאל

 קשישים קהילה הראל משה
רוטרי, קשישים, בית חולים, 

 הוצל"פ, אנוש...

 מודיע נפגעים מודיע בקצין העיר קהילה ונונו אלי

 מודיע נפגעים מודיע בקצין העיר קהילה בן גיגי מרדכי

 מודיע נפגעים מודיע בקצין העיר קהילה אדרי גבי

 אגודת הבונים החופשיים עמותות מקומיות קהילה שטקלר צביקה

 סיירת הורים עיריה קהילה אליהו מאיר

 2חנות יד  -אילת קרן  עמותות מקומיות קהילה בינדור תמר

 סיירת הורים עיריה קהילה כהן עפרה

 +60מטבח מועדון  קשישים קהילה אוחיון שמעון

 חבר מועצת העיר עיריה קהילה סיבוני רוברט

 מודיע נפגעים מודיע בקצין העיר קהילה הרוש שלמה

 לווי משפחות שכולות משפחות שכולות -משהב"ט  קהילה לוזון ענת

 משמרות זה"ב הילהק אזולאי אמנון
 משמרות זה"ב קהילה וייזמן יוסף 
 משמרות זה"ב קהילה זנתי דניאל 
 משמרות זה"ב קהילה חרוש עמירם 
 

 קהילה  חורשתי אורה

משמרות זה"ב,בית 
חולים,קופת חולים,סבתא 

 )אלמנת צה"ל( 2בגן,חנות יד 

 קהילה כהן דוד
משמרות זה"ב,בית 
 .80חולים,צה"ל אוגמר 

 

 קהילה חלכהן ר
משמרות זה"ב,בית 
 )רעיה של דוד כהן( .80חולים,צה"ל אוגמר 
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 נתונים סטטיסטיים על ההתנדבות
 
 

 ספירה של מתנדב תוויות שורה

 ביטחון
 2 מג"ב 

 24 פיקוד העורף

 26 ביטחון סה"כ

 בריאות
 5 בתי חולים 

 1 יד שרה

 6 בריאות סה"כ

 משטרה
 8 משטרת התנועה 

 1 סיור טרת ישראלמש

 10 משטרה סה"כ  

 צוות
 1 מחוז 

 10 סניף

 11 צוות סה"כ

 קהילה
 1 זק"א 

 4 מודיע בקצין העיר

 1 משפחות שכולות -משהב"ט 

 3 עיריה
עמותות מקומיות                   

2                                
  

                            קשישים
2   

                  ות זה"במשמר
7                           

 20 קהילה סה"כ 

 
72 
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 רשימה שמית של מתנדבי הסניף

 
מס' 
 שם פרטי שם משפחה סד'

 גבריאל אביטן 1

 גבי אדרי 2

 שמעון אוחיון 3

 אלברט אזולאי 4

 אמנון אזולאי 5

 יעקב אלו 6

 מאיר אליהו 7

 ברהםא אלפסי 8

 פאר אלקסלסי 9

 רחל בזרנו 10

 דוד ביטון 11

 יהודה ביטר 12

 תמר בינדור 13

 שלמה ביסמוט 14

 מרדכי בן גיגי 15

 יוסי בן הרוש 16

 אלי בן הרוש 17

 יהודה בן שימול 18

 חיים דהן 19

 אליהו דהן 20

 משה הראל 21

 שלמה הרוש 22

 אלי ונונו 23

 יוסף ויזמן 24

 מימון וקנין 25

 מאיר זלמן 26

 דניאל זנתי 27

 יוסף ש חזן 28

 משה חי 29

 אורה חורשתי  30

 עמירם חרוש 31

 אמנון טופיקיאן 32

 שמואל טופיקיאן 33

 מוטי יעקובי 34

 אברהם יקותיאל 35

 סילביה ישראל 36

37 
 מאיר כהן 38  

 דוד כהן 39

 רחל כהן 40

 עפרה כהן 41

 יעקב כרמלי 42

 אתי לביא 43
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 ענת לוזון 44

 מאיר לוי 45

 מרדכי לוי 46

 מיכאל מדינה 47

 שמעון מזרחי 48

 דני מלול 49

 אבנר נגר 50

 ניסן סטמתי 51

 רוברט סיבוני 52

 אליהו פרטוש סבן 53

 יחזקאל ריימונד 54

 יוסף שופן 55

 פטריק שופן 56

 צביקה שטקלר 57

 מאיר שלו 58

 שמעון תשובה 59

 


