1
66.2.6.22

בס"ד

רשימת ועדות (חובה)  -שנת 3112
 - 21חברי ועדת הנהלה
מס' שם
סד' סיעה
פז
1
פז
3
פז
2
פז
0
פז
3
א
9
א
1
א
5
שס
5
שס
11
ם
11
טב
13
חי
12
10

חי

שם פרטי ומשפחה

כתובת

שמעון לנקרי  -יו"ר רח' ויצמן  23עכו
זאב נוימן  -מ"מ יו"ר רח' השושנים  3עכו
רח' שביל הכלנית  5עכו
אביבה גלעד
רח' מעין  9שכונת האקוודוקט עכו
שרי גולדשטיין
רח' נעמי שמר  19935עכו
אילן פרומן
רח' הרצל  25912ת.ד 1159 .עכו
ג'מל אדהם
רח' סיר אייזיק  0931עכו
הישאם שאמי
רח' ירושלים  1595כניסה ה' עכו
ולאא עלי
רח' העפרוני  35931עכו
עופר כהן
רח' נפתלי  5עכו
נתנאל אלפלס
רח' דרך הארבעה  31911עכו
פריד חזבון
רח' הדס 11א' עכו
רפאל לוזון
רח' בת-שבע רוטשילד  995עכו
עו"ד מעיין
גולדנבלום צפריר
רח' התרשיש 10א' עכו
עו"ד איתמר סונינו

פלאפון
131-3113315
133-2592531
130-0331113
133-2515501
130-9530111
133-2592595
130-5115291
130-3192113
131-9322210
130-3155555
130-5113933
131-5915531
131-5930331
131-9511125

 - 9חברי ועדת כספים
שם פרטי ומשפחה

מס' שם
סד' סיעה
פז שמעון לנקרי  -יו"ר
1
(מ"מ יו"ר  -זאב נוימן)
פז זאב נוימן
3
(מ"מ  -אילן פורמן)
פז שרי גולדשטיין
2
(מ"מ  -אביבה גלעד)
אילן פרומן
פז
0
הישאם שאמי
א
3
(מ"מ  -ולאא עלי)
ג'מל אדהם
א
9
שס עופר כהן
1
(מ"מ  -נתנאל אלפלס)
חאתם פארס
וד
5
פריד חזבון
ם
5

כתובת

פלאפון

רח' ויצמן  23עכו

131-3113315

רח' השושנים  3עכו

133-2592531

רח' מעין  9שכונת האקוודוקט עכו

133-2515501

רח' נעמי שמר  19935עכו
רח' סיר אייזיק  0931עכו

130-9530111
130-5115291

רח' הרצל  25912ת.ד 1159 .עכו
רח' העפרוני  35931עכו

133-2592595
131-9322210

רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו

133-5133531
130-5113933

רח' דרך הארבעה  31911עכו

 - 7חברי ועדת מכרזים

3
מס' שם
סד' סיעה
א ג'מל אדהם  -יו"ר
1
(מ"מ יו"ר  -הישאם שאמי)
פז אילן פרומן
3
(מ"מ  -אביבה גלעד )
פז שרי גולדשטיין
2
(מ"מ  -אביבה גלעד)
חי עו"ד איתמר סונינו
0
ם פריד חזבון
3
שס נתנאל אלפלס
9
(מ"מ – עופר כהן)
וד חאתם פארס
1

כתובת

פלאפון

שם פרטי ומשפחה

רח' הרצל  25912ת.ד 1159 .עכו

133-2592595

רח' נעמי שמר  19935עכו

130-9530111

רח' מעין  9שכונת האקוודוקט עכו

133-2515501

רח' התרשיש 10א' עכו
רח' דרך הארבעה  31911עכו
רח' נפתלי  5עכו

131-9511125
130-5113933
130-3155555

רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו

133-5133531

 - 3חברי ועדת רכש ובלאי  -פקידות מקצועיות
מס'
סד'
1
3
2

שם פרטי ומשפחה

כתובת

פלאפון

אוהד שגב  -מנכ"ל העיריה
ראובן ויצמן  -גזבר העיריה
עו"ד כנרת הדר  -יועמ"ש העיריה

עיריית עכו
עיריית עכו
עיריית עכו

133-2592519
133-3512212
133-2592531

 - 5חברי ועדת מכרזים לבחירת בכירים
שם סיעה

מס'
סד'
1

פז

3
2

א
וד

0

מנכ"ל העיריה

שם פרטי ומשפחה

כתובת

שמעון לנקרי  -יו"ר
(מ"מ יו"ר  -זאב נוימן)
רח' הרצל  25912 2עכו
ג'מל אדהם
רח' הנרקיס 0
חאתם פארס
ת.ד 3155 .עכו
רח' ויצמן  23עכו
אוהד שגב

נציג משרד הפנים
3
עו"ד כנרת הדר
יועמ"ש ( משקיפה )

רח' ויצמן  23עכו

רח' ויצמן  23עכו

פלאפון
131-3113315
133-2592595
133-5133531
133-2592519
133-2592531

2

 - 7חברי ועדת משנה לבניה
מס'
סד'
1

שם סיעה

שם פרטי ומשפחה

פז

3

א

2

פז

0

חי

3
9

וד
שס

1

טב

זאב נוימן  -יו"ר
(מ"מ  -אביבה גלעד)
ג'מל אדהם  -מ"מ יו"ר
(מ"מ – הישאם שאמי)
אילן פרומן
(מ"מ  -פולה חדג'אג')
עו"ד איתמר סונינו
(מ"מ  -עו"ד מעיין
גולדנבלום צפריר)
חאתם פארס
עופר כהן
(מ"מ  -נתנאל אלפלס)
רפאל לוזון
(מ"מ – שרי גולדשטיין)

כתובת

פלאפון

רח' השושנים  3עכו

133-2592531

רח' הרצל  25912ת.ד 1159 .עכו

133-2592595

רח' נעמי שמר  19935עכו

130-9530111

רח' התרשיש 10א' עכו

131-9511125

רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו

133-5133531
131-9322210

רח' הדס 11א' עכו

131-5915531

רח' העפרוני  35931עכו

בעלי דעה מייעצת:
נציג הרשות
הארצית לכבאות
נציג שר הפנים
נציג שר
לאיכות הסביבה
נציג שר
הבינוי והשיכון
נציג שר הבריאות
נציג המשרד
לביטחון ופנים
נציג מ.מ.י.
אד' או מהנדס
שימנה שר הפנים

 - 5חברי ועדת שימור אתרים
מס'
סד'
1
3
2
0
3

שם סיעה
פז
א
חי
שס

עובד רשות
הבקיא בענייני
תכו"ב
מי שמצוי בנושא
שימור מבנים ואתרי
התיישבות
(בעל דעת מייעצת)
מוזמנים נוספים:
מהנדסת העיר
נציג מתכנן המחוז

שם פרטי ומשפחה

כתובת

רח' השושנים  3עכו
זאב נוימן  -יו"ר
ג'מאל אדהם -מ"מ יו"ר רח' הרצל  25912עכו
(מ"מ  -וולא עלי)
רח' שביל התרשיש 10א' עכו
עו"ד איתמר סונינו
רח' נפתלי  5עכו
נתנאל אלפלס
רח' ויצמן  23עיריית עכו
אדריכל העיר
שי אללוף

פלאפון
133-2592531
133-2592595
131-9511125
130-3155555
133-5113331

משה פודם

131-5511123
10-5533533

ד"ר אד' מיכל סופר
ברכה אור

133-9155501
12-3231522
130-0110939

0

 - 7חברי ועדת מל"ח
מס' שם
סד' סיעה
פז
1
פז
3
חי
2
פז
0
שס
3
ם
9
א
1

שם פרטי ומשפחה

כתובת

פלאפון

שמעון לנקרי  -יו"ר
זאב נוימן  -מ"מ יו"ר
עו"ד איתמר סונינו
פולה חדג'אג'
נתנאל אלפלס
פריד חזבון
ג'מל אדהם

רח' ויצמן  23עכו
רח' השושנים  3עכו
רח' שביל התרשיש 10א' עכו
רח' סלעית  9עכו
רח' נפתלי  5עכו
רח' דרך הארבעה  31911עכו
רח' הרצל  25912ת.ד 1159 .עכו

131-3113315
133-2592531
131-9511125
133-3359512
130-3155555
130-5113933
133-2592595

 - 7חברי ועדת בטחון
מס' שם
סד' סיעה
פז
1
פז
3
פז
2
וד
0
חי
3
ם
9
א
1

שם פרטי ומשפחה
זאב נוימן  -יו"ר
אילן פרומן
פולה חדג'אג'
חאתם פארס
עו"ד איתמר סונינו
פריד חזבון
ג'מל אדהם

כתובת

פלאפון

רח' השושנים  3עכו
רח' נעמי שמר  19935עכו
רח' סלעית  9עכו
רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו
רח' שביל התרשיש 10א' עכו
רח' דרך הארבעה  31911עכו
רח' הרצל  25912ת.ד 1159 .עכו

133-2592531
130-9530111
133-3359512
133-5133531
131-9511125
130-5113933
133-2592595

 - 3חברי ועדת ביקורת
שם פרטי ומשפחה

מס' שם
סד' סיעה
וד חאתם פארס – יו"ר
1
פז ד"ר בוריס מקגון
3
פז פולה חדג'אג'
2

פלאפון

כתובת

133-5133531
רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו
רח' האנפה  3רסקו בחורשה עכו 131-2121121
133-3359512
רח' סלעית  9עכו

 - 7חברי ועדת הנחות בארנונה
מס'
סד'
1
3
2
0
3
9
1

שם סיעה
שס
א
וד
גזבר העירייה
ראש מינהל הרווחה
יועמ"ש העיריה
נציגת מח' גביה

שם פרטי ומשפחה
עופר כהן  -יו"ר
ג'מל אדהם  -מ"מ יו"ר

חאתם פארס
ראובן ויצמן
עדי מקל
עוה"ד כנרת הדר
ניקול אקריש

כתובת
רח' העפרוני  35931עכו
רח' הרצל  25912עכו
רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו

רח' ויצמן  23עיריית עכו
רח' ויצמן  23עיריית עכו
רח' ויצמן  23עיריית עכו
רח' ויצמן  23עיריית עכו

פלאפון
131-9322210
133-2592595
133-5133531
133-3512212
133-3913502
133-2592531
133-2592559

3

 - 7חברי ועדת קליטה עליה
מס' שם
סד' סיעה
פז
1
פז
3
פז
2
שס
0
שס
3
טב
9
חי
1

שם פרטי ומשפחה
זאב נוימן  -יו"ר
שרי גולדשטיין
ד"ר בוריס מקגון
עופר כהן
נתנאל אלפלס
רפאל לוזון
עו"ד איתמר סונינו

כתובת
רח' השושנים  3עכו
רח' מעין  9שכונת האקוודוקט עכו
רח' האנפה  3רסקו בחורשה עכו

רח' העפרוני  35931עכו
רח' נפתלי  5עכו
רח' הדס 11א' עכו
רח' שביל התרשיש 10א' עכו

פלאפון
133-2592531
133-2515501
131-2121121
131-9322210
130-3155555
131-5915531
131-9511125

 - 26חברי ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
מס'
סד'
1
3
2

שם סיעה
פז
א
חי

שם פרטי ומשפחה

זאב נוימן  -יו"ר
הישאם שאמי

רח' השושנים  3עכו
רח' סיר אייזיק  0931עכו

עו"ד מעיין
גולדנבלום צפריר

רח' בת-שבע רוטשילד  995עכו

נתנאל אלפלס
חאתם פארס

רח' נפתלי  5עכו

0
3
9

שס
וד
מהנדסת העיר

7

מנהל אגף
שפ"ע וכבישים
נציג שר התחבורה קובי גזית

5

5

11
11
13

נציג שכונות
העוסקים בתחום
נציג המשרד
לביטחון פנים
נציג גופים
העוסקים בתחום
נציג מורה נהיגה

כתובת

רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו

אדר' ד"ר מיכל סופר רח' ויצמן  23עיריית עכו
מ"מ אהרון קוזוקרו

פלאפון
133-2592531
130-5115291
131-5930331
130-3155555
133-5133531
133-9155501
131-1213515

רח' ויצמן  23עיריית עכו
הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
ת.ד 3211 .נופית

131-9511931

אלי מלכה

רח' אברהם דנינו  5921א' עכו

131-2131509

פקד ריאד דייב

תחנת משטרת עכו

מפקד ית"מ9מתנדב

תחנת משטרת עכו
רח' ההגנה  9עכו
רח' אברהם בן-שושן 3193
ת.ד 11359 .עכו

10-5510322
131-9312135
10-5519555
133-2555531
130-2332103

שלמה מוסרי
יהודה (אודי)
עייאש

9

 - 29חברי ועדת קידום מעמד הילד
שם סיעה

מס'
סד'
ם
1
א
3
פז
2
פז
0
וד
3
 9ראש מינהל חינוך
 1ראש מינהל רווחה
מנהל ביה"ס מגזר יהודי
5

שם פרטי ומשפחה

כתובת

פלאפון

פריד חזבון  -יו"ר
ולאא עלי  -מ"מ יו"ר
אביבה גלעד
פולה חדג'אג'
חאתם פארס
אורית אסייג
עדי מקל
שמיל לוי

רח' דרך הארבעה  31911עכו

130-5113933
130-3192113
130-0331113
133-3359512
133-5133531
133-9155533
133-3913502
130-0153111

5
11

נציגת ביה"ס היסודיים
מנהל ביה"ס מגזר ערבי

פיירמן דליה
מוחמד חג'וג'

11

נציג ארגון המורים העל
יסודיים

יעל אריש

13
12
10
13
19
11
15
15

נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים
יו"ר ועד הורים עירוני
מת"ח משטרת ישראל
נציג ארגון התנדבות
מנהלת יחידת הנוער
נציג תנועות הנוער
מתכללת גיל רך עירונית

דוד מזוז
עמית עזרן
עופרה שר
(לחכות מפקד חדש)
אבי מלכה
קרן גאון
איתמר שרוני
איה קשת

רח' ירושלים  1595כניסה ה' עכו

רח' הכלנית  5עכו
רח' סלעית  9עכו
רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו
רח' ויצמן  23עיריית עכו
רח' ויצמן  23עיריית עכו
מנהל ביה"ס מהעל יסודי
סמטת אבות ובנים עכו
מנהלת בי"ס שז"ר
ביה"ס חלמי שאפעי
רח' שני אליהו  1עכו
מורה בי"ס דרסקי
סמטת אבות ובנים עכו
רחוב העפרוני  2390עכו

רח' יפה נוף  5עכו

133-3525115
131-9021311
133-3315305

רחוב אברהם דנינו  5עכו
רח' אברהם דנינו  5911עכו

131-3200392
133-2291021
133-3915152

רח' ההגנה  9עכו
יו"ר אקו"ם
רח' בורלא  593עכו
רח' קפלן  13עכו
רח' ויצמן  23עיריית עכו

131-1153051
130-9111011
131-1553102
133-2592532

 - 9חברי ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור
מס'
סד'
1
3
2
0
3
9
1
5
5

כתובת

פלאפון

שם סיעה
פז
פז

אביבה גלעד  -יו"ר
ד"ר בוריס מקגון

רח' שביל הכלנית  5עכו
רח' האנפה 3
רסקו בחורשה עכו

130-0331113
131-2121121

חי
נציג ציבור

עו"ד איתמר סונינו
צביקה בינסקי
אסתר יפה

רח' שביל התרשיש 10א' עכו

131-9511125
131-3301955
133-3203951

נציג ציבור

דוד רוזנפלד
דרך בחירתו
תקבע ע"י המועצה

נציגת ציבור
יד-לבנים
נציג מבני המשפחה
של נרצחי פעילות
טרור
נציג מבני המשפחה
של נרצחי פעילות
טרור
נציג מבני המשפחה
של נרצחי פעילות
טרור

שם פרטי ומשפחה

דרך בחירתו
תקבע ע"י המועצה
דרך בחירתו
תקבע ע"י המועצה

רח' גולומב  3עכו
רח' הנרייטה סולד  9עכו

רח' עוזי חיטמן  11933עכו 133-3191515

1

 - 22חברי ועדת החינוך
שם סיעה

מס'
סד'
פז
1
א
3
פז
2
וד
0
טב
3
שס
9
ם
1
 5נציג ועד הורים
5
11

11

נציג יו"ר מועצת
תלמידים
מנהל ביה"ס
יסודי או סגנו
ייבחר ע"י
הסתדרות
המורים
מנהל ביה"ס על
יסודי או סגנו
ייבחר ע"י
הסתדרות
המורים

שם פרטי ומשפחה
שמעון לנקרי  -יו"ר
ג'מל אדהם  -מ"מ יו"ר
אביבה גלעד
חאתם פארס
רפאל לוזון
נתנאל אלפלס
פריד חזבון
מיכאלי אבי
עמית שריקי

כתובת
רח' ויצמן  23עכו
רח' הרצל  25912עכו
רח' שביל הכלנית  5עכו
רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו

רח' הדס 11א' עכו
רח' נפתלי  5עכו
רח' דרך הארבעה  31911עכו

ועד הורים בי"ס גורדון
רח' לאה גולדברג  191עכו
רח' השושנים  5עכו

פלאפון
131-3113315
133-2592595
130-0331113
133-5133531
131-5915531
130-3155555
130-5113933
133-5311325
133-3013031

 - 2חברי ועדת איכות הסביבה
שם סיעה

מס'
סד'
טב
1
פז
3
א
2
נציג ציבור
0
3
9

ארגונים
מיקומים
נציג מועצה
בהתייעצות עם
ארגונים
מיקומים
עובד אחראי
איכה"ס

שם פרטי ומשפחה
רפאל לוזון – יו"ר
אילן פרומן
ולאא עלי
אילן – גרין סויסה

כתובת

פלאפון

131-5915531
רח' הדס 11א' עכו
130-9530111
רח' נעמי שמר  19935עכו
עכו
רח' ירושלים  1595כניסה ה'
130-3192113
רח' האורן  01ת.ד 3335 .עכו 131-5111111

זכייה מוסלמאני

רח' דרך הארבעה  20911עכו

130-0531551

גבי בן יאיר

רח' ויצמן  23עיריית עכו

133-2592511

5

 - 9חברי ועדת מאבק בסמים
שם סיעה

מס'
סד'
א
1
פז
3
טב
2
 0ראש מינהל
החינוך
 3ראש מינהל
הרווחה
 9נציג ציבור
 1נציג ציבור
 5מנהלת ביה"ס
על יסודי
אורט חט"ב
עליה שנייה
 5נציג הרשות
למלחמה בסמים

כתובת

פלאפון

שם פרטי ומשפחה

רח' ירושלים  1595כניסה ה' עכו

130-3192113
130-9530111
131-5915531
133-9155533

עדי מקל

רח' ויצמן  23עיריית עכו

133-3913502

מחמוד עזיזה
שלום דן
מינה פרפרה

רח' משה שפירא  32912עכו

רח' הפשוש  3עכו
רח' ציפר  15קרית-חיים

133-2221315
131-2229131
130-9119535

משה אבוטבול

רח' ויצמן  23עיריית עכו

133-3159031

ולאא עלי  -יו"ר
אילן פרומן  -מ"מ יו"ר רח' נעמי שמר  19935עכו
רח' הדס 11א' עכו
רפאל לוזון
רח' ויצמן  23עיריית עכו
אורית אסייג

 - 9חברי ועדת "למיגור אלימות"
שם סיעה

מס'
סד'
פז
1
א
3
וד
2
 0מנכ"ל העירייה
 3ראש מינהל
החינוך
 9ראש מינהל
התפעול והאכיפה
 1ראש מינהל
הרווחה
 5יועצת רה"ע
לענייני אזרחים
ותיקים
 5מ"מ סמת"ח עכו
נציג משטרה

שם פרטי ומשפחה

כתובת
רח' ויצמן  23עכו

שמעון לנקרי  -יו"ר
ולאא עלי  -מ"מ יו"ר
רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו
חאתם פארס
רח' ויצמן  23עיריית עכו
אוהד שגב
רח' ויצמן  23עיריית עכו
אורית אסייג

רח' ירושלים  1595כניסה ה' עכו

פלאפון
131-3113315
130-3192113
133-5133531
133-2592519
133-9155533

יניב אשור

רח' ויצמן  23עיריית עכו

133-9155590

עדי מקל

רח' ויצמן  23עיריית עכו

133-3913502

ישראלה בביץ

רח' ויצמן  23עיריית עכו

133-3350511

עמאר אנואר

תחנת משטרת עכו
רח' ההגנה  9עכו

131-1529153

5
מעודכן נכון ל66.2.6.22 -

בס"ד

רשימת ועדות (רשות)  -שנת 3112
 - 7חברי ועדת יקיר עכו
מס' שם
סד' סיעה
פז
1
פז
3
שס
2
פז
0
ם
3
א
9
טב
1

שם פרטי ומשפחה
שרי גולדשטיין  -יו"ר
פולה חדג'אג'
נתנאל אלפלס
אילן פרומן
פריד חזבון
הישאם שאמי
רפאל לוזון

כתובת
רח' מעין  9שכונת האקוודוקט עכו

רח' סלעית  9עכו
רח' נפתלי  5עכו
רח' נעמי שמר  19935עכו
רח' דרך הארבעה  31911עכו
רח' סיר אייזיק  0931עכו
רח' הדס 11א' עכו

פלאפון
133-2515501
133-3359512
130-3155555
130-9530111
130-5113933
130-5115291
131-5915531

 - 7חברי ועדת ספורט
מס' שם
סד' סיעה
א
1
ם
3
וד
2
פז
0
פז
3
חי
9
שס
1

שם פרטי ומשפחה
הישאם שאמי  -יו"ר
פריד חזבון  -מ"מ יו"ר
חאתם פארס
ד"ר בוריס מקגון
שרי גולדשטיין
עו"ד איתמר סונינו
נתנאל אלפלס

כתובת

פלאפון

רח' סיר אייזיק  0931עכו
רח' דרך הארבעה  31911עכו
רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו
רח' האנפה  3רסקו בחורשה עכו

130-5115291
130-5113933
133-5133531
131-2121121
133-2515501
131-9511125
130-3155555

רח' מעין  9שכונת האקוודוקט עכו

רח' שביל התרשיש 10א' עכו
רח' נפתלי  5עכו

 - 7חברי ועדת שמות
שם פרטי ומשפחה

מס' שם
סד' סיעה
שס נתנאל אלפלס  -יו"ר
1
פז שרי גולדשטיין
3
עו"ד מעיין
חי
2
גולדנבלום צפריר

0
3
9
1

פז
ם
א
טב

זאב נוימן
פריד חזבון
הישאם שאמי
רפאל לוזון

מס'

שם

שם פרטי ומשפחה

כתובת
רח' נפתלי  5עכו

פלאפון

רח' בת-שבע רוטשילד  995עכו

130-3155555
133-2515501
131-5930331

רח' השושנים  3עכו
רח' דרך הארבעה  31911עכו
רח' סיר אייזיק  0931עכו
רח' הדס 11א' עכו

133-2592531
130-5113933
130-5115291
131-5915531

רח' מעין  9שכונת האקוודוקט עכו

 - 7חברי ועדת מסחר
כתובת

פלאפון

11
סד' סיעה
פז
1
א
3
פז
2
פז
0
וד
3
ם
9
שס
1

אילן פרומן  -יו"ר
ולאא עלי  -מ"מ יו"ר
פולה חדג'אג'
שרי גולדשטיין
חאתם פארס
פריד חזבון
עופר כהן

רח' נעמי שמר  19935עכו
רח' ירושלים  1595כניסה ה' עכו
רח' סלעית  9עכו
רח' מעין  9שכונת האקוודוקט עכו

רח' הנרקיס  0ת.ד 3155 .עכו
רח' דרך הארבעה  31911עכו
רח' העפרוני  35931עכו

130-9530111
130-3192113
133-3359512
133-2515501
133-5133531
130-5113933
131-9322210

 - 7חברי ועדת שכונות
מס'
סד'
1
3
2
0
3
9
1

שם
סיעה
חי
פז
פז
ם
פז
א
שס

שם פרטי ומשפחה
עו"ד איתמר סונינו – יו"ר
שרי גולדשטיין
אילן פרומן
פריד חזבון
פולה חדג'אג'
הישאם שאמי
עופר כהן

כתובת
רח' התרשיש 10א' עכו
רח' מעין  9שכונת האקוודוקט עכו

רח' נעמי שמר  19935עכו
רח' דרך הארבעה  31911עכו
רח' סלעית  9עכו
רח' סיר אייזיק  0931עכו
רח' העפרוני  35931עכו

פלאפון
131-9511125
133-2515501
130-9530111
130-5113933
133-3359512
130-5115291
131-9322210

 - 5חברי ועדת צעירים
מס'
סד'
2

חי

6

א

3

מנהל אגף נוער
וצעירים ולהב"ה עכו
מנהלת יחידת הנוער
העירונית
רכז צעירים בסיכון

1
5

שם סיעה

שם פרטי ומשפחה
עו"ד איתמר סונינו
יו"ר
גב' ולאא עלי
סגנית יו"ר
מר אלי חביב
גב' דנה לוי גרשון
מר עמיחי בן-שלוש

כתובת

פלאפון

רח' התרשיש 10א' עכו

131-9511125

רח' ירושלים  1595כניסה ה' עכו

130-3192113

רחוב לאה גולדברג  291עכו

132-3125530

רחוב אברהם בן-שושן 00911
עכו
רח' רמח"ל  20א' ,עכו

133-0251531
131-9915000

