
טלפונים חשובים
שרי - 04-8789715לשכת ראש העיר

לאה - 04-8789711
קבלת קהל יום ג' בתאום מראש04-8789712

mayor@k-yam.co.il דוא״ל

פנינה - 04-8789714לשכת מנכ"ל
קארין - 04-8789705

קבלת קהל בתאום מראש עם המזכירות04-8760564
karinb@k-yam.co.il דוא״ל

יום ג' 16:00 - 18:00 | יום ד' 8:00 - 04-878974411:00רחל - 04-8789740אגף הנדסה
Rachel@k-yam.co.il דוא״ל

יום א' 8:00 - 04-878977004-878977212:00אגף חינוך
יום ג' 8:00-12:00 אחה"צ 16:00-18:00

karine@k-yam.co.il דוא״ל

יום א',ב׳,ג׳,ה' בין השעות 8:00 - 12:00*3450משרד הפנים
יום ב' - 14:30 - 17:00
יום ד' - 13:30 - 17:00

04-8789760/61/593מחלקת גבייה
מוקד תשלומים ובירורים 

072-2755420

יום א',ג' 8:00 - 12:00 אחה"צ 04-876050616:00-18:00
יום ב', ד', ה' 8:00 - 14:00

shosh_v@k-yam.co.il דוא״ל

לתאום פגישה עם הגזבר גזברות
מר שלמה הולנדר 04-8789725

יום א', ג' 8:00 - 04-689990204-690255412:00תרבות הדיור
יום ב' 8:00 - 14:00

יום ד' 12:00 - 17:00
רח' אביר יעקב 2 קריית ים

04-9116761 "ימים" תאגיד המים
מוקד תשלומים ובירורים 072-2755424 

מוקד תקלות 106 שלוחה 1 
מוקד תקלות ותשלומים 1-800-4055-40

פניות ותשלומים במחלקת הגבייה04-8735076
דוא״ל לתלונות ופניות

yairl@mayanot-ata.co.il

ימי קבלת קהל באגף:04-880900004-6323462אגף הרווחה
א', ד' - בבוקר בין השעות 8:00 - 12:00

יום ג' - אחה"צ בין השעות 14:00 - 16:30
קבלת קהל לקשישים:

ב' ד' - בבוקר בין השעות 8:00 - 12:00
יום ג' - אחה"צ בין השעות 14:00 - 17:00

etty@k-yam.co.il דוא״ל

וטרינר עירוני
ד"ר דדיה דוד

ימים א' - ה' 7:30 - 04-871192404-875759814:00
רח' הסדנא אזור התעשייה קריית ביאליק

adiad@qbialik.org.il דוא״ל

רכז ספורט 
שי טפליצ'קי

053-5222372teplitsky.shay@gmail.com דוא״ל

04-8772825תוכנית מסלולים
04-8743405
04-8755163

simabuh@gmail.com דוא״ל

דוא״ל 04-8774555conserk@netvision.net.ilקונסרבטוריון

ימים א' - ה' 8:00 - 054-563202216:00רכזת מתנדבים
taliag@k-yam.co.il דוא״ל

יום ב' בין 9:00 - 12:00 בניין הספרייה העירונית04-8752995מרכז שי"ל

נציב פניות הציבור
)אפשר לפנות לנציג פניות הציבור 

בדרכים הבאות(

בכתב: עיריית קריית ים, שד' משה שרת 10, קריית ים 
ת"ד 660, מיקוד: 29027

באמצעות הדואר האלקטרוני:
mevaker@k-yam.co.il

בפקס: 04-8760564, בטל': פניה למוקד 106
בווטסאפ 054-5632098

וכן באמצעות אתר העירייה בכתובת:
mevaker@k-yam.co.il דוא״ל 

היחידה לדוברות 
והסברה ופניות הציבור

04-8789785
054-5632031

וכן בווטסאפ 054-5632098

עיריית קריית ים, שד' משה שרת 10 קריית ים
nkz10@k-yam.co.il דוא״ל

46
קריית ים
מתכון מנצח

47
ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!

054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית ים


