דואר אלקטרוני

טלפון

פקס

מחלקה  /יחידה

אגף /מינהל

08-6792508

pniyot@ashkelon.muni.il

לשכת ראש העיר

הנהלה

08-6792380

ilanitarviv@ashkelon.muni.il

לשכת מ"מ ראש העיר  -אפי מור

הנהלה

08-6792415

08-6792516

לשכת סגנית רה"ע  -סופיה ביילין

הנהלה

08-6792487

08-6792568

BELA@ashkelon.muni.il

לשכת סגן רה"ע  -תומר גלאם

הנהלה

08-6792382

08-6792545

ronit-n@ashkelon.muni.il

לשכת משנה לרה"ע  -מישל בוסקילה

הנהלה

08-6792486

08-6792485

mazk-mishne@ashkelon.muni.il

לשכת המשנה לרה"ע  -יורם שפר

הנהלה

08-6792383

08-6792504

mishne2sec@ashkelon.muni.il

מנכ"ל העירייה  -חיים סופר

הנהלה

08-6792360

08-6792501

haims@ashkelon.muni.il

אגף תיאום מערכות

הנהלה

08-6792373

08-6792531

tayarut@ashkelon.muni.il

לשכת מבקר העירייה

הנהלה

08-6792371

08-6792517

mevaker@ashkelon.muni.il

אגף דוברות ותקשורת

הנהלה

08-6792385

08-6792512

m-dover@ashkelon.muni.il

אגף קידום תעסוקה ותעשייה

הנהלה

08-6792376

08-6792505

lilik@ashkelon.muni.il

נציב תלונות הציבור

הנהלה

08-6792397

86792543

הנהלת אגף השירות העירוני

אגף השירות

08-6792408

08-6792551

dina-c@ashkelon.muni.il

אגף השירות  -פניות ציבור

אגף השירות

08-6702450

08-6796911

pniyot@ashkelon.muni.il

המוקד העירוני

אגף השירות

106 \ 08-6792306

08-6711873

moked1@ashkelon.muni.il

מרכז שירות לתושב

אגף השירות

08-6998230

08-6998232

mashlat2@ashkelon.muni.il

מנהל יח' סיור שטח

אגף השירות

08-6792591

08- 6792555

rami-t@ashkelon.muni.il

הלשכה המשפטית

מינהל כללי

08-6792244

08-6792502

mishpatit@ashkelon.muni.il

יחידת מכרזים לעבודות קבלניות

מינהל כללי

08-6748754 \ 052-3287855

15386748754

mikrazim@ashkelon.muni.il

המחלקה לבטחון ושירותי חרום

מינהל כללי

08-6792332

08-6792525

bitachon@ashkelon.muni.il

מרכז מידע לשעת חירום

מינהל כללי

08-6713111

08-6711873

herum@ashkelon.muni.il

משמר אזרחי

מינהל כללי

08-6733580

08-6771565

mashaz@ashkelon.muni.il

מינהל כללי ומשאבי אנוש

מינהל כללי

08-6792386

08-6792515

m-enosh@ashkelon.muni.il

המחלקה להדרכה ולהעסקה (מכרזים כח אדם)

מינהל כללי

08-6792388

08-6792556

hadraha@ashkelon.muni.il

מערכות מידע ומיחשוב עירוניות

מינהל כללי

08-6792375

08-6792530

michshuv@ashkelon.muni.il

יועצת רה"ע למעמד האישה

הנהלה

08-6792215

08-6792505

tamar-y@ashkelon.muni.il

moshe-s@ashkelon.muni.il

בית יד לבנים

מינהל כללי

08-6792395

08-6103829

yad-l@ashkelon.muni.il

הממונה על הבטיחות

מינהל כללי

08-6792214

08-6792521

rechev@ashkelon.muni.il

לשכת גזבר

מינהל כספים

08-6792340

08-6792550

gizbarut@ashkelon.muni.il

אגף ההכנסות

מינהל כספים

1-599-500-280

08-6730926

toshvim@ashkelon.muni.il

יחידת המגורים

מינהל כספים

08-6224257

15386224257

sonya-a@ashkelon.muni.il

מחלקת עסקים

מינהל כספים

08-6224272

08-6711871

galit-al@ashkelon.muni.il

יחידת אכיפה

מינהל כספים

08-6224265

08-6717324

flora-o@ashkelon.muni.il

אחראי אישורי טאבו וכינוס נכסים

מינהל כספים

08-6224287

1-538-6224287

הנהלת חשבונות ראשית

מינהל כספים

08-6792345

08-6792537

maili-a@ashkelon.muni.il

אגף תקציב

מינהל כספים

08-6792353

08-6792503

ariela@ashkelon.muni.il

האגף לרכש ולוגיסטיקה

מינהל כספים

08-6748612

08-6748685

rekesh@ashkelon.muni.il

מפקח תמיכות כספים

מינהל כספים

08-6792429

08-6792522

anat@ashkelon.muni.il

מהנדס העיר

מינהל הנדסה

08-6792355

toshavim@ashkelon.muni.il

handasa@ashkelon.muni.il 08-6792509 \ 15386792355

אגף רישוי ופיקוח על הבניה

מינהל הנדסה

08-6796900

08-6792506

ortal-s@ashkelon.muni.il

מח' רישוי בנייה

מינהל הנדסה

08-6792366

08-6792506

r_bniya@ashkelon.muni.il

יח' מידע רישוי בנייה

מינהל הנדסה

08-6792372

08-6792511

uri@ashkelon.muni.il

מח' פיקוח על הבנייה

מינהל הנדסה

08-6792366 / 237

08-6792506

meital-s@ashkelon.muni.il

מהנדס מבנים מסוכנים

מינהל הנדסה

08-6792361

08-6792506

lazar-f@ashkelon.muni.il

רכזת נגישות עירונית

מינהל הנדסה

86792401

08-6792506

dikla-s@ashkelon.muni.il

רישוי עסקים

מינהל הנדסה

08-6792577

08-6792588

sarit-e@ashkelon.muni.il

אגף התכנון

מינהל הנדסה

08-6792290

08-6792529

tiknun@ashkelon.muni.il

מח' כבישים

מינהל הנדסה

08-6792328

08-6792588

kvishim@ashkelon.muni.il

מינהל התיפעול

מינהל תיפעול

08-6792325

08-6792524

mishel-b@ashkelon.muni.il

המחלקה לפיתוח ונוף אלי יזראלי

מינהל תיפעול

08-6796942

08-6701744 / 6796931

eli-i@ashkelon.muni.il

מחלקת אחזקה

מינהל תיפעול

08-6701759

08-6701744 / 6796931

fredi-a@ashkelon.muni.il

מחלקת תברואה

מינהל תיפעול

08-6225769

08-6847835

tavrua-z@ashkelon.muni.il

מחלקת איכות הסביבה

מינהל תיפעול

86792247

08-6792309

nofar-s@ashkelon.muni.il

תחנת המעבר לאשפה

מינהל תיפעול

08-6751508

08-6788443

avi-e@ashkelon.muni.il

השירות הוטרינרי העירוני

מינהל תיפעול

08-6795333

08-6728967

vetrinarit@ashkelon.muni.il

השירות הוטרינרי  -בדיקות משנה לבשר

מינהל תפעול

08-6795303

08-6757295

vetrinarit@ashkelon.muni.il

מחלקת פיקוח עירוני

מינהל תפעול

08-6796929

08-6847835

perla-bs@ashkelon.muni.il

יחידת חניה

מינהל תפעול

08-6792298 \ 470

08-6792514

hanaya@ashkelon.muni.il

יחידת הדברה

מינהל תפעול

08-6795304

08-6728967

rami-n@ashkelon.mui.il

השוק העירוני הפתוח

מינהל תפעול

08-6729351

08-6847835

zeev-p@ashkelon.muni.il

מח' חופי רחצה

מינהל תפעול

08-6792325

08-6792524

eli-m@ashkelon.muni.il

חוף בר כוכבא

מינהל תפעול

08-6739479

08-6792524

eli-m@ashkelon.muni.il

חוף דלילה

מינהל תפעול

08-6736929

08-6792524

eli-m@ashkelon.muni.il

החוף הנפרד

מינהל תפעול

08-6782085

08-6792524

eli-m@ashkelon.muni.il

ראש מינהל לחינוך וחברה

חינוך

08-6792302

08-6792540

sigal-b@ashkelon.muni.il

הנהלת אגף החינוך

חינוך

08-6792294

08-6792551

shani-j@ashkelon.muni.il

המחלקה למשק ואחזקה באגף חינוך

חינוך

08-6792308

08-6792532

achzaka@ashkelon.muni.il

המחלקה למינהל וכספים  -חינוך

חינוך

08-6792339

08-6792518

rishum@ashkelon.muni.il

ס/מנהל רווחה חינוכית

חינוך

08-6792404

08-6792535

miriam_b@ashkelon.muni.il

אגף חינוך וטיפול לפרט

חינוך

08-6792313

08-6792535

pedagogi@ashkelon.muni.il

היחידה לביקור סדיר וקידום נוער  -קידום נוער

חינוך

08-6220950

08-6780180

keren-p@ashkelon.muni.il

היחידה לביקור סדיר וקידום נוער  -קציני ביקור סדיר חינוך

08-6748669

08-6748637

keren-h@ashkelon.muni.il

גני ילדים  -רכזת

חינוך

08-6792243

08-6792551

bshinuch@ashkelon.muni.il

לוגיסטיקה והעסקה באגף החינוך

חינוך

08-6792315

15386792315

מח' רכש והיסעים

חינוך

08-6792449

08-6792541

revital-m2@ashkelon.muni.il

רישום ומידע לגני ילדים ובתי ספר

חינוך

08-6792339

08-6792518

rishum2ashkelon.muni.il

מח' חינוך יסודי

חינוך

08-6792314

08-6792551

daniela-c@ashkelon.muni.il

תרבות תורנית

חינוך

08-6748741

86792181

tarb-t@ashkelon.muni.il

אגף לתרבות נוער וספורט

חינוך

08-6748613

08-6748693

tanu@ashkelon.muni.il

המחלקה לספורט

חינוך

08-6748601

08-6748670

sport@ashkelon.muni.il

sima-p@ashkelon.muni.il

מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער רשותי

חינוך

08-6748696

08-6748602

dafna-b@ashkelon.muni.il

השירות הפסיכולוגי

חינוך

08-6762175

08-6765045

shefi@ashkelon.muni.il

מרכז פיסגה  -מרכז השתלמויות למורים וגננות

חינוך

08-6733908

08-6732378

pisgaash@zahav.net.il

האגף לשרותי רווחה -הנהלה

רווחה

08-6748109

08-6748150

revaha@ashkelon.muni.il

אשכול הטיפול בקשישים

רווחה

08-6748609

08-6748639

e_kashish@ashkelon.muni.il

אשכול פונקציונלי

רווחה

08-6748608

08-6748664

e_func@ashkelon.muni.il

אשכול קהילה

רווחה

08-6748617

08-6748702

e_keila@ashkelon.muni.il

המחלקה לעבודה קהילתית

רווחה

08-6748650 / 615

08-6748729

e_keila@ashkelon.muni.il

היחידה להתנדבות

רווחה

08-6213753

08-6744586

hagit-k@ashkelon.muni.il

עליה וקליטה עירונית

רווחה

08-6748621

08-6748702

k-aliya@ashkelon.muni.il

מרכז מידע לעולים

רווחה

08-6750415

08-6759980

k-aliya@ashkelon.muni.il

פיתוח והכשרת כח אדם

רווחה

08-6729444

08-6757196

gedon@ashkelon.muni.il

טיפול במשפחה

רווחה

08-6748123 /136 /104

08-6748122 / 150

golda-d@ashkelon.muni.il

מרכז הורים וילדים

רווחה

08-6845887

08-6842719

merav-a@ashkelon.muni.il

המחלקה לייעוץ נישואין ושלום המשפחה

רווחה

08-6748606

08-6748653

limorgig@ashkelon.muni.il

מח' לטיפול בהתמכרויות ,חוסן

רווחה

08-6222001

08-6755943

m-hosen@ashkelon.muni.il

מרכז קשר  -הורים וילדים

רווחה

08-6748606

08-6748653

limorgig@ashkelon.muni.il

היחידה לטיפול בנוער וצעירים

רווחה

08-6748605

08-6748664

carmit@ashkelon.muni.il

רכזות משפחתונים

רווחה

08-6748711 / 712

08-6748702

rakezet-m@ashkelon.muni.il

המחלקה לנער ונערה

רווחה

08-6748603

08-6748664

carmit@ashkelon.muni.il

המרכז למניעת אלימות במשפחה

רווחה

08-6754950

08-6754981

galit-s@ashkelon.muni.il

מציל"ה (עיר ללא אלימות)

רווחה

08-6748707

08-6748747

orli-p@ashkelon.muni.il

האגודה לתרבות הדיור

רווחה

08-6748610

08-6748643

atad@ashkelon.muni.il

מחלקה לקשרי חוץ

דוברות

08-6792240

08-6792549

galit-a@ashkelon.muni.il

