דואר אלקטרוני – המחלקה לפיקוח על הבנייה

מנהל

תלונות

אזור פיקוח
הממונה על המחלקה

אבי שמואל

מייל
smavi@jerusalem.muni.il

מנהלת תחום פרוייקטים

רלי ברהום

brreli@jerusalem.muni.il

מנהלת תחום פניות ציבור

יעל נסים סיטון

nsyael@jerusalem.muni.il

רכזת תלונות

מלי כהן

chmali@jerusalem.muni.il

סטודנטית תלונות

איילת בסון

Ayelet_bs@jerusalem.muni.il

ירון אליאס

elyaron@jerusalem.muni.il

קטיה סמוכה

smkatya@jerusalem.muni.il

הריסות מנהל מחלקת הריסות
בנייה
חדשה

מנהלת נפת בניה חדשה

בית וגן ,גבעת משואה ,עיר גנים,
הולילנד ,קרית יובל ,מלחה ,רמת
אזור  52שרת ,חומת שמואל ,גבעת רם ,עין
כרם ,רמת דניה ,הר הרצל ,מושבה
יוונית ,בקעה ,תלפיות  ,גונן
פסגת זאב ,רמת שלמה ,עטרות ,נוה
אזור  51יעקב ,רמות ,גבעה צרפתית ,הר
חוצבים
רמת רחל  ,ארנונה ,קריית הלאום,
בית הכרם ,מרכז העיר ,גבעת
אזור  50שאול ,הר נוף ,מוצא  + ,אזור  6ו7-
בניה חדשה
מערב מנהל נפת מערב העיר
העיר
אזור  1קריית יובל ,קריית מנחם ,עיר גנים,
גבעת משואה

שם

ossagi@jerusalem.muni.il
שגיא עוזרי

טל זקן

ohrevital@jerusalem.muni.il
רויטל אוחיון
בני הרוש
איריס שמש
קרן וקנין

אזור 2

קטמון(גונן) ,מקור חיים ,גבעת הוורדים מלי יחזקאל

אזור 3

עמק רפאים ,אבו תור ,המושבה
הגרמנית ,ימין משה ,תלפיות ,בקעה

אזור 4

לפתא ,גבעת שאול ,קריית משה ,הר
נוף ,מוצא

אזור 5
אזור 6

HRBENI@jerusalem.muni.il
shiris@jerusalem.muni.il
vkkeren@jerusalem.muni.il
yzmali@jerusalem.muni.il

פנינה כהן

chpnina@jerusalem.muni.il

ליאור איתן

lreitan@jerusalem.muni.il

אפרת סמי

smefraf@jerusalem.muni.il

דודו דהאן

dhdavid@jerusalem.muni.il

רחביה ,מרכז העיר ,טלביה ,נחלאות ,טארק עבד
אלרחמן
מוסררה
שערים,
מאה
מקור ברוך ,גאולה,
יוני מדמון

הבוכרים ,כרם אברהם ,זיכרון משה,
שערי חסד

ZaTal@jerusalem.muni.il

יוסי בן הרוש

ARTAREK@jerusalem.muni.il
mdjonathan@jerusalem.muni.il
BNAYOSI@jerusalem.muni.il

אזור 7

אזור 8

רוממה ,רוממה עילית ,שמואל הנביא ,לימור יעקובי
עזרת תורה ,מחניים ,גוש  ,80תל
ארזה ,קרית צ'אנז ,קרית בלז,
יעקב לוי
שיכון חב"ד ,מי נפתוח
רמות ,עטרות ,הר חוצבים
עידית לוי
אור שריאר

אזור 9

גילה ,ארמון הנציב ,תלפיות מזרח,
ארנונה ,גבעת המטוס

אזור10

בית וגן ,בית הכרם ,ניות ,רמת שרת,
רמת דניה ,גבעת מרדכי ,מלחה

אזור 11

פסגת זאב ,נווה יעקב

lvyaakov@jerusalem.muni.il
lvidit@jerusalem.muni.il
or_sc@jerusalem.muni.il

בני כהן

Chbeni1@jerusalem.muni.il

בנימין נבט

asnabat@jerusalem.muni.il

רמי הייב

Rami_ha@jerusalem.muni.il

אביתר גמליאל

gmavyatar@jerusalem.muni.il

מיכאל יפלח

ifmichael@jerusalem.muni.il

ליטל חן
אזור 13

Yclimor@jerusalem.muni.il

hnlital@jerusalem.muni.il

הר חומה(חומת שמואל) ,ארנונה

עמית אלפיה

afamit@jerusalem.muni.il

ליאור כהן

Chlior1@jerusalem.muni.il

יהודה טובול

tbyehuda@jerusalem.muni.il

סגן/מזרח
העיר

מנהל נפת מזרח העיר

שי נחמיה

nhyishay@jerusalem.muni.il

אזור 18

אבו טור ,ג'אבל מוכבר ,סילוואן

קרויז אפי

krefi@jerusalem.muni.il

אזור 12

העיר העתיקה  ,עיסוויה

אודי נתנאל

Ehud_ne@jerusalem.muni.il

אזור 14

רמת שלמה ,רמת אשכול ,מעלות
דפנה ,גבעת צרפתית ,גבעת המבתר

אזור  17יפה נוף ,עין כרם ,שדרות הרצל

אור יפרח

Or_if@jerusalem.muni.il

יוסי מרום

mryossi@jerusalem.muni.il

אזור 20

בית חנינה ,שועפט,

נסים ביטון

btnissim@jerusalem.muni.il

אזור 21

ג'אבל מוכבר ,צור באכר

נועם מייזל

mynoam@jerusalem.muni.il

גלעד בן אהרון

Bngilad1@jerusalem.muni.il

אזור 19

אזור 22

א-טור ,ואדי ג'וז ,שייח ג'ארח

אום ליסון
בית צפאפא ,ראס אל עמוד ,שרפת

פז גיל
אבי אולו

Paz_gi@jerusalem.muni.il
ulavi@jerusalem.muni.il

knCohen@jerusalem.muni.il
brortal@jerusalem.muni.il

כנרת בירן
אורטל בן סימון

