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21.11.2018

רשימת ועדות ( חובה )
מועצת העיר ה15 -
תפקיד הועדה:

 - 8חברי ועדת הנהלה

לייעץ לראש העירייה בכל הנוגע לביצוע תפקידיו,
והיא משמשת ועדה לכל עניין שאינו בתחום סמכותה של ועדה אחרת ,קבועה או ארעית.

מס'
סד'
1
2
3
4
5
6
7
8

שם
סיעה
פז
פז
א
שס
טב
ק
מחל
חי

כתובת

שם פרטי ומשפחה

שמעון לנקרי  -יו"ר רח' ויצמן  35עכו
זאב נוימן  -מ"מ יו"ר רח' משה שפירא  36/5עכו
רח' אנילביץ  14/5ת.ד 1096 .עכו
אדהם ג'מל
רח' העפרוני  28/21עכו
עופר כהן
רח' הדס 17א' עכו
רפאל לוזון
רח' משה צורי  16/12עכו
חסין אסדי
רח' בילו  12/6עכו
ויקטור אלון
רח' התרשיש  14א' עכו
איתמר סונינו

תפקיד הועדה:

פלאפון
050-5705519
052-3863951
052-3863969
053-6533304
050-8619851
050-6335310
050-9000002
050-6817738

 - 9חברי ועדת כספים

לייעץ למועצה בכל ענייני כספים של העירייה.
מס'
סד'
1
2
3
4
5
6
7
8
9

שם פרטי ומשפחה

שם
סיעה
פז שמעון לנקרי  -יו"ר
(מ"מ יו"ר  -זאב נוימן)
פז זאב נוימן
(מ"מ  -אילן פורמן)
פז שרי גולדשטיין
טב רפאל לוזון
ג'מל אדהם
א
חאתם פארס
א
(מ"מ  -עאישה מורסי)
נחאס בולוס
ק
שס נתנאל אלפלס
חי איתמר סונינו

כתובת

פלאפון

רח' ויצמן  35עכו

050-5705519

רח' משה שפירא  36/5עכו

052-3863951

רח' מעין  6שכונת האקוודוקט עכו
רח' הדס 17א' עכו
רח' אנילביץ  14/5ת.ד 1096 .עכו
רח' הנרקיס  4ת.ד 2188 .עכו
רח' שביל הסביון  4עכו
רח' כנרית  9ת.ד 50 .עכו מיקוד 24100
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
רח' התרשיש  14א' עכו

052-3909941
050-8619851
052-3863969
052-8752851
052-3245825
052-6530731
054-2088889
050-6817738
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 - 7חברי ועדת מכרזים
תפקיד הועדה:

תפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות לעירייה בעקבות פרסום מכרז
ולהמליץ לפני ראש העיריה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו.
מס' שם
סד' סיעה
א
1
פז
2
ק
3
פז
4
טב
5
שס
6
שס
7

שם פרטי ומשפחה
ג'מל אדהם  -יו"ר
אילן פרומן
חסין אסדי
שמיל לוי
רפאל לוזון
נתנאל אלפלס
עופר כהן

פלאפון

כתובת

052-3863969
054-6854107
050-6335310
054-4785171
050-8619851
054-2088889
053-6533304

רח' אנילביץ  14/5ת.ד 1096 .עכו
רח' נעמי שמר  16/59עכו
רח' משה צורי  16/12עכו
רח' רמחל  34א' עכו
רח' הדס  17א' עכו
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
רח' העפרוני  28/21עכו

 - 3חברי ועדת רכש ובלאי  -פקידות מקצועיות
תפקיד הועדה:

אישור ביצוע רכישות לעירייה ,רישומן וגריעתן.
מס'
סד'
1
2
3

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

052-3863906
052-5903373
052-3863950

 - 5חברי ועדת מכרזים לבחירת בכירים
תפקיד הועדה:

בחירת עובדים למשרות שלהלן :מנכ"ל ,מהנדס העיר ,וטרינר עירוני,
יועמ"ש ,ראש מינהל החינוך ,מבקר ,גזבר.
מס'
סד'
1

שם סיעה
פז

2
3
4

א
טב
מנכ"ל
העירייה

5

נציג
משרד הפנים

שם פרטי ומשפחה

כתובת

שמעון לנקרי  -יו"ר
(מ"מ יו"ר  -זאב נוימן)
רח' אנילביץ  14/5ת.ד 1096 .עכו
ג'מל אדהם
רח' הדס  17א' עכו
רפאל לוזון
רח' ויצמן  35עכו
אוהד שגב

יועמ"ש (משקיפה) עו"ד כנרת הדר

רח' ויצמן  35עכו

רח' ויצמן  35עכו

פלאפון
050-5705519
052-3863969
050-8619851
052-3863906

052-3863950
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 - 5חברי ועדת שימור אתרים
תפקיד הועדה:

 .1להכין רשימה של אתרים בתחומה שלדעתה ראוי לשמרם ולשנותה מעת לעת.
 .2לייעץ למועצת הרשות המקומית ולוועדה המקומית בכל ענין הנוגע לשימורם
של אתרים ,וכן רשאית היא לייעץ לוועדה המחוזית ,אם נתבקשה על ידה
לעשות כן.
 .3לדרוש ,בנסיבות מסוימות מבעלים של אתר המיועד לשימור לבצע עבודות
אחזקה באתר.

שם פרטי ומשפחה
שם סיעה
מס' סד'
זאב נוימן  -יו"ר
פז
1
עו"ד אדהם ג'מל
א
2
נחאס בולוס
ק
3
רפאל לוזון
טב
4
אדריכל העיר שי אללוף
5
מוזמנים נוספים:
ד"ר אד' מיכל סופר
מהנדסת העיר
ברכה אור

כתובת
רח' משה שפירא  36/5עכו
רח' אנילביץ  14/5עכו
רח' כנרית  9עכו
רח' הדס 17א' עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו

נציג מתכנן המחוז

מי שמצוי בנושא
שימור מבנים ואתרי
התיישבות
(בעל דעת מייעצת)

משה פודם

פלאפון
052-3863951
052-3863969
052-6530731
050-8619851
052-8772251
052-6189847
03-5357933
054-4774656
050-8917132
04-9922852

 - 7חברי ועדת מל"ח
תפקיד הועדה:

הכנת המשק לשעת חירום והפעלתו בשעת חירום.
מס' שם
סד' סיעה
פז
1
פז
2
טב
3
שס
4
א
5
ק
6
חי
7

שם פרטי ומשפחה

כתובת

רח' ויצמן  35עכו
שמעון לנקרי  -יו"ר
זאב נוימן  -מ"מ יו"ר רח' משה שפירא  36/5עכו
רח' הדס 17א' עכו
רפאל לוזון
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
נתנאל אלפלס
רח' אנילביץ  14/5ת.ד 1096 .עכו
ג'מל אדהם
רח' משה צורי  34א' עכו
אסדי חוסין
רח' התרשיש  14א' עכו
איתמר סונינו

פלאפון
050-5705519
052-3863951
050-8619851
054-2088889
052-3863969
052-6335310
050-6817738
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 - 11חברי ועדת בטחון
תפקיד הועדה:

לייעץ ולסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי.
שם
מס'
סד' סיעה
פז
1
פז
2
ש"ס
3
א
4
שס
5
טב
6
מחל
7
 8נציג שר
הביטחון
 9נציג שר
החינוך
 10נציג שר
לביטחון
פנים
קב"ט
11
עירוני
ממונה
חרום

כתובת

שם פרטי ומשפחה

פלאפון

זאב נוימן  -יו"ר
אינה סטורוז'נקו
עופר כהן
חאתם פארס
נתנאל אלפלס
נפתלי רזניקוביץ
ויקטור אלון

רח' משה שפירא  36/5עכו
רח' ירושלים  18/5עכו
רח' עפרוני  28/21עכו
רח' הנרקיס  4ת.ד 2188 .עכו
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
רח' יישכר  10עכו
רח' בילו  12/6עכו

052-3863951
054-5353993
053-6533304
052-8752851
054-2088889
054-5569642
050-9000002

סולטאן אבו-נימר

ירכא 1/1

052-9271517

 - 3חברי ועדת ביקורת
תפקיד הועדה:

לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת
בעירייה ,בכל דו"ח של משרד הפנים על העיריה ובכל דו"ח של מבקר העיריה,
ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .הוועדה רשאית לדון בכל
דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין .על הוועדה להגיש למועצה את
סיכומיה והצעותיה.
שם פרטי ומשפחה

כתובת

מס' שם
סד' סיעה
א חאתם פארס  -יו"ר רח' הנרקיס  4ת.ד 2188 .עכו
1
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
שס נתנאל אלפלס
2
רח' מעין  6שכונת האקוודוקט עכו
פז שרי גולדשטיין
3

פלאפון
052-8752851
054-2088889
052-3909941

5

 - 8חברי ועדת הנחות בארנונה
תפקיד הועדה:

לתת הנחה מארנונה למחזיק נזקק ולמחזיק בנכס חדש וריק וכן לדון בבקשות
למחיקת סכום המגיע לעירייה לפי סעיף  339לפקודה ,שאינו ארנונה ,ולהגיש
המלצותיה לשר.
מס'
סד'
1
2
3
4
5
6
7
8

שם פרטי ומשפחה

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

פלאפון

כתובת

057-6533304
052-3863969
050-9000002
052-5903373

רח' העפרוני  28/21עכו
עופר כהן  -יו"ר
ג'מל אדהם  -מ"מ יו"ר רח' אנילביץ  14/5ת.ד 1096 .עכו
רח' בילו  12/6עכו
ויקטור אלון
רח' ויצמן  35עיריית עכו
ראובן ויצמן
עדי מקל

רח' ויצמן  35עיריית עכו

052-5602843

עוה"ד כנרת הדר

רח' ויצמן  35עיריית עכו

052-3863950

ניקול אקריש

רח' ויצמן  35עיריית עכו

052-3863896

עו"ד מעיין צפריר

רח' בת שבע  6/8עכו

050-9624557

 - 7חברי ועדת קליטה עליה
תפקיד הועדה:

לטפל בכל ענין הנוגע לקליטתם של התושבים האמורים.
מס' שם
סד' סיעה
פז
1
פז
2
פז
3
טב
4
מחל
5
שס
6
טב
7

שם פרטי ומשפחה
זאב נוימן  -יו"ר
שרי גולדשטיין
אילן פרומן
נפתלי רזניקוביץ
ויקטור אלון
נתנאל אלפלס
רפאל לוזון

כתובת

פלאפון

רח' משה שפירא  36/5עכו
רח' מעין  6שכונת האקוודוקט עכו
רח' נעמי שמר  16/59עכו
רח' יישכר  10עכו
רח' בילו  12/6עכו
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
רח' הדס 17א' עכו

052-3863951
052-3909941
054-6854107
054-5569642
050-9000002
054-2088889
050-8619851
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 - 12חברי ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
תפקיד הועדה:
.1ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים.
.2ממליצה לרה"ע בענייני תמרור ,ונושאי תעבורה נוספים.
מס'
סד'
1
2
3

פז
טב
א

4

ק

5
6

חי
מהנדסת
העיר
ראשת
מינהל
החינוך
נציג שר
התחבורה
נציג שכונות
העוסקים
בתחום
נציג המשרד
לביטחון
פנים
נציג גופים
העוסקים
בתחום
מנהל
שפ"ע
וכבישים

7
8
9
10
11
12

שם סיעה

שם פרטי ומשפחה

כתובת

זאב נוימן  -יו"ר
נפתלי רזניקוביץ
אדהם ג'מל
מ"מ-חאתם פארס
נחאס בולוס

רח' משה שפירא  36/5עכו
רח' יישכר  10עכו
רח' אנילביץ  14/5עכו
רח' הנרקיס  ,4עכו
רח' כנרית  9ת.ד50 .
עכו מיקוד 24100
רח' התרשיש  14א' עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו

אורית אסייג

עוזי חיטמן  47/9עכו

קובי גזית

ת.ד 5311 .נופית
מיקוד 36001
רח' אברהם דנינו  8/37א' עכו

איתמר סונינו
אדר' ד"ר מיכל סופר

אלי מלכה
רס"ב עלי מועדי
מפקד ית"מ  /מתנדב
שלמה מוסרי
יניב פרץ

רכז תנועה עכו
רחוב ההגנה 6
תחנת משטרת עכו
רחוב הלוטוס  16/4עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו

פלאפון
052-3863951
054-5569642
052-3863969
052-8752851
052-6530731
050-6817738
052-6189847
050-7312819
052-6189852
050-6810620
050-3057846
050-6273258
04-9876889
052-3888821
050-7291178
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 - 18חברי ועדת קידום מעמד הילד
תפקיד הועדה:

ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד הילד ובני הנוער ,להגן עליהם
ולהבטיח את זכויותיהם ,לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד ,אי אפליה,
הזכות להתפתחות בתנאים נאותים וזכותם של ילדים ובני נוער להשמיע
את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות לענייניהם.
שם סיעה

מס'
סד'
א
1
פז
2
ק
3
טב
4
פז
5
 6ראש מינהל חינוך
 7ראש מינהל רווחה
נציגת
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ביה"ס היסודיים
מנהל
ביה"ס מגזר ערבי
נציג ארגון המורים
העל יסודיים
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

שם פרטי ומשפחה

כתובת

פלאפון

עאישה מורסי  -יו"ר
שמיל לוי  -מ"מ יו"ר
אסדי חוסין
נפתלי רזניקוביץ
אילן פרומן
אורית אסייג
עדי מקל
כרמית אביזמר

רח' שביל הסביון  4עכו
רח' רמחל  34א' עכו
רח' משה צורי  16/12עכו
רח' יישכר  10עכו
רח' נעמי שמר  16/59עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו
מנהלת בי"ס שז"ר

052-3245825
054-4785171
050-6335310
054-5569642
054-6854107
052-6189852
052-5602843
050-8866424

מוחמד חג'וג'

ביה"ס חלמי שאפעי
רח' שני אליהו  7עכו
ביה"ס אורט חט"ע
רח' סמטת אבות ובנים עכו
רח' יפה נוף  9עכו

050-6437577

איריס גולדברג

מנהלת ביה"ס אורט דרסקי

דוד מזוז
עמית עזרן
דליה יעקובוב
אלי מגן
אבי מלכה
קרן גאון
איתמר שרוני
איה קשת

רחוב אברהם דנינו  8עכו
רחוב פרופסור יגאל ידין  3עכו

רח' ההגנה  6עכו
יו"ר אקו"ם
רח' בורלא  8/5עכו
רח' קפלן  15עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו

054-4909939
050-5344263
052-3360431
054-5991331
050-2072339
050-7782480
054-6770470
050-7992043
052-3863923
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 - 9חברי ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור
תפקיד הועדה:

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו
בעקבות פעילות טרור.
שם סיעה

מס'
סד'
פז
1
מחל
2
פז
3
 4נציג ציבור
 5נציגת ציבור
יד-לבנים
 6נציג ציבור
7
8
9

נציג מבני
המשפחה של
נרצחי פעילות
טרור
נציג מבני
המשפחה של
נרצחי פעילות
טרור
נציג מבני
המשפחה של
נרצחי פעילות
טרור

שם פרטי ומשפחה

כתובת

שרי גולדשטיין  -יו"ר רח' מעין  6שכונת האקוודוקט עכו
רח' בילו  12/6עכו
ויקטור אלון
רח' נעמי שמר  16/59עכו
אילן פרומן
רח' גולומב  5עכו
צביקה בינסקי
רח' הנרייטה סולד  6עכו
אסתר יפה
אילן יפה (בן)
רח' הנרייטה סולד  6עכו
אילן יפה
דרך בחירתו
תקבע ע"י המועצה
דרך בחירתו
תקבע ע"י המועצה
דרך בחירתו
תקבע ע"י המועצה

פלאפון
052-3909941
050-9000002
054-6854107
057-2240698
052-2342680
050-5342680
050-5342680

9

 - 12חברי ועדת החינוך
תפקיד הועדה:

ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לחינוך.
הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע
התכניות המאושרות; כן תייעץ הוועדה למועצה בתחומים כאמור.
מס'
סד'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

שם סיעה
פז
ק
פז
שס
טב
א'
חי
ראש
מינהל החינוך

שם פרטי ומשפחה

שמעון לנקרי  -יו"ר רח' ויצמן  35עכו
נחאס בולוס  -מ"מ יו"ר רח' כנרית  9עכו
רח' רמחל  34א' עכו
שמיל לוי
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
נתנאל אלפלס
רח' יישכר  10עכו
נפתלי רזניקוביץ
רח' שביל הסביון  4עכו
עאישה מורסי
רח' התרשיש  14א' עכו
איתמר סונינו
רח' עוזי חיטמן  47/9עכו
אורית אסייג
דליה יעקובוב

נציג ועד הורים
יו"ר ועד הורים
מנהל ביה"ס
איריס גולדברג
על יסודי.
מנהלת ביה"ס אורט דרסקי
נבחר ע"י ארגון
המורים על
יסודי
נציגה יו"ר
גלי אוסיפוב
מועצת תלמידים
(תיכון)
מנהל ביה"ס
יסודי או סגנו
ייבחר ע"י
הסתדרות
המורים

כתובת

יעל אריש
מנהלת ביה"ס גורדון

פלאפון
050-5705519
052-6530731
054-4785171
054-2088889
054-5569642
052-3245825
050-6817738
052-6189852

רחוב פרופסור יגאל ידין  3עכו

054-5991331

ביה"ס אורט חט"ע
רחוב סמטת אבות ובנים עכו

054-4909939

ביה"ס גורדון
רחוב יל"ג  2עכו

052-2519548
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 - 10חברי ועדת איכות הסביבה
תפקיד הועדה:

ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת
פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה;
הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע
התכניות המאושרות.
מס'
סד'

שם סיעה

שם פרטי ומשפחה

כתובת

פלאפון

1

פז

שרי גולדשטיין  -יו"ר

רח' מעין 6
שכונת האקוודוקט עכו

052-3909941

2
3

א
ק

חאתם פארס
נחאס בולוס

רח' הנרקיס  4ת.ד 2188 .עכו

052-8752851
052-6530731

4
5

פז

אינה סטורוז'נקו
אילן  -גרין סויסה

6
7
8
9
10

נציג ציבור
ארגונים מיקומים
נציג מועצה
בהתייעצות עם
ארגונים מקומיים
עובד אחראי
איכה"ס
מוזמנים נוספים:
נציג ארגון ארצי
נציג השר
להגנת הסביבה
נציג ציבור

זכייה מוסלמאני

רח' כנרית 9
ת.ד 50 .עכו מיקוד 24100
054-5353993
רח' ירושלים  18/5עכו
050-9117711
רח' האורן 40
ת.ד 5258 .עכו
רח' דרך הארבעה  34/11עכו 054-4857980

גבי בן יאיר

רח' ויצמן  35עיריית עכו

052-3863901

נסרין שעיב

רחוב ההגנה  10/51עכו

052-5444549

איתמר יפה

רו"ח אופיר בירינבאום

איגוד ערים לאיכות הסביבה

גליל מערבי
רחוב דרור  1כרמיאל
מיקוד 20100
שלום הגליל  4עכו

054-2328738
(שלוחה )5
04-9888633
052-8654508
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 - 9חברי ועדת מאבק בסמים
תפקיד הועדה:

ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים ,לגבי
מניעה ,שיקום וטיפול ,לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן
חינוך והסברה ,בין השאר ,לעניין הדין בשימוש בסמים.
הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע
התכניות המאושרות.
מס'
סד'
1
2
3
4
5
6
7
8

9

שם סיעה
ק
א
פז
ראש
מינהל
החינוך
ראש
מינהל
הרווחה
נציג ציבור
נציג ציבור
מנהלת
ביה"ס על
יסודי
אורט
חט"ב עליה
שנייה
נציג
הרשות
למלחמה
בסמים

כתובת

פלאפון

שם פרטי ומשפחה
חסין אסדי  -יו"ר
חאתם פארס
אילן פרומן
אורית אסייג

רח' משה צורי  16/12עכו
רח' הנרקיס  4ת.ד 2188 .עכו
רח' נעמי שמר  16/59עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו

050-6335310
052-8752851
054-6854107
052-6189852

עדי מקל

רח' ויצמן  35עיריית עכו

052-5602843

מחמוד עזיזה

רח' משה שפירא  23/13עכו

052-3337208

רח' ציפר  19קרית-חיים

054-6706929

מינה פרפרה
(מינוי של ראש מינהל החינוך)

משה אבוטבול
(מינוי של מנהל הרשות
למלחמה בסמים)

רח' ויצמן  35עיריית עכו

052-5796421
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 - 11חברי ועדת "למיגור אלימות"
תפקיד הועדה:

לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות ,העבריינות והפשיעה בתחום
העירייה ,לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש
תכניות חדשות.
הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע
התכניות המאושרות.
שם סיעה

מס'
סד'
פז
1
ק
2
א
3
 4מנכ"ל העירייה
 5ראש מינהל החינוך
 6ראש מינהל
התפעול והאכיפה
 7ראש מינהל הרווחה
 8יועצת רה"ע לענייני
אזרחים ותיקים
 9מ"מ סמת"ח עכו
נציג משטרה
 10קב"ט עירוני -
ממונה חרום
 11נציג ארגון
העוסק בזכויות
נפגעי עבירה

שם פרטי ומשפחה

כתובת

פלאפון

שמעון לנקרי  -יו"ר
אסדי חוסין  -מ"מ יו"ר
אדהם ג'מל
אוהד שגב
אורית אסייג
יניב אשור

רח' ויצמן  35עכו
רח' משה צורי  16/12עכו
רח' אנילביץ  14/5ת.ד 1096 .עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו

050-5705519
050-6335310
052-3863969
052-3863906
052-6189852
052-6189864

עדי מקל
ישראלה בביץ

רח' ויצמן  35עיריית עכו
רח' ויצמן  35עיריית עכו

052-5602843
052-5594871

גל בן-איש

תחנת משטרת עכו
רח' ההגנה  6עכו
ירכא 1/1

050-7336547

סולטאן אבו נימר

052-9271517

21.11.2018
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רשימת ועדות ( רשות )
מועצת העיר ה15 -
 - 7חברי ועדת יקיר עכו
תפקיד הועדה:
המלצה למועצה על בחירת יקיר עכו.
מס' שם
סד' סיעה
טב
1
ק
2
פז
3
פז
4
א
5
שס
6
שס
7

שם פרטי ומשפחה

כתובת

נפתלי רזניקוביץ  -יו"ר רח' יישכר  10עכו
רח' כנרית  9ת.ד 50 .עכו מיקוד 24100
נחאס בולוס
רח' רמחל  34א' עכו
שמיל לוי
רח' מעין  6שכונת האקוודוקט עכו
שרי גולדשטיין
רח' שביל הסביון  4עכו
עאישה מורסי
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
נתנאל אלפלס
רח' העפרוני  28/21עכו
עופר כהן

פלאפון
054-5569642
052-6530731
054-4785171
052-3909941
052-3245825
054-2088889
053-6533304

 - 7חברי ועדת ספורט
תפקיד הועדה:
קידום נושא הספורט בעיר.
מס'
סד'
1
2
3
4
5
6
7

שם
סיעה
א
ק
פז
פז
שס
טב
מחל

שם פרטי ומשפחה
חאתם פארס  -יו"ר
פאדי קאסם
אינה סטורוז'נקו
שרי גולדשטיין
נתנאל אלפלס
נפתלי רזניקוביץ
ויקטור אלון

כתובת
רח' הנרקיס  4ת.ד 2188 .עכו
רח' בן עמי  50/26עכו
רח' ירושלים  18/5עכו
רח' מעין  6שכונת האקוודוקט עכו
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
רח' יישכר  10עכו
רח' בילו  12/6עכו

פלאפון
052-8752851
054-7753108
054-5353993
052-3909941
054-2088889
054-5569642
050-9000002
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 - 7חברי ועדת שמות
תפקיד הועדה:
מתן המלצה למועצת העיר בעניין שמותיהם של דרכים ,רחובות,
סמטאות וכיכרות ,שינוי שמותיהם ושמיעת הציבור במקרים בהם נדרש הדבר.
מס' שם
סד' סיעה
טב
1
ק
2
פז
3
פז
4
שס
5
א
6
חי
7

כתובת

שם פרטי ומשפחה

רח' הדס  17א' עכו
עכו עתיקה  11/333ת.ד 1056 .עכו
רח' משה שפירא  36/5עכו
רח' מעין  6שכונת האקוודוקט עכו
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
רח' שביל הסביון  4עכו
רח' התרשיש  14א' עכו

רפאל לוזון  -יו"ר
תייסיר חטיב

זאב נוימן
שרי גולדשטיין
נתנאל אלפלס
עאישה מורסי
איתמר סונינו

פלאפון
050-8619851
054-8015173
052-3863951
052-3909941
054-2088889
052-3245825
050-6817738

 - 8חברי ועדת מסחר

תפקיד הועדה:
קידום וייצוג הסוחרים בעיר.
מס' שם
סד' סיעה
ק
1
פז
2
פז
3
שס
4
א
5
טב
6
מחל
7
חי
8

שם פרטי ומשפחה
חסין אסדי  -יו"ר
שמיל לוי
אילן פרומן
נתנאל אלפלס
חאתם פארס
נפתלי רזניקוביץ
ויקטור אלון
איתמר סונינו

כתובת
רח' משה צורי  16/12עכו
רח' רמחל  34א' עכו
רח' נעמי שמר  16/59עכו
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו
רח' הנרקיס  4ת.ד 2188 .עכו
רח' יישכר  10עכו
רח' בילו  12/6עכו
רח' התרשיש  14א' עכו

פלאפון
050-6335310
054-4785171
054-6854107
054-2088889
052-8752851
054-5569642
050-9000002
050-6817738

 - 6חברי ועדת שכונות
תפקיד הועדה:
קידום וייצוג השכונות בעיר.
מס'
סד'
1
2
3
4
5
6

שם
סיעה
מחל
ק
פז
א
טב
שס

שם פרטי ומשפחה
ויקטור אלון  -יו"ר
דיב ברגות
אילן פרומן
עאישה מורסי
רפאל לוזון
נתנאל אלפלס

כתובת

פלאפון

רח' בילו  12/6עכו
עכו עתיקה 205/11
רח' נעמי שמר  16/59עכו
רח' שביל הסביון  4עכו
רח' הדס  17א' עכו
רח' נפתלי  8שכונת נווה אליהו עכו

050-9000002
052-5262466
054-6854107
052-3245825
050-8619851
054-2088889
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 - 7חברי ועדת צעירים

תפקיד הועדה:
קידום וייצוג הצעירים בעיר.
שם סיעה

מס'
סד'
חי
1
פז
2
ק
3
טב
4
 5מנהל אגף צעירים
6
7

מנהלת יחידת
הנוער העירונית
נציג ציבור

כתובת

שם פרטי ומשפחה

פלאפון

איתמר סונינו  -יו"ר
שמיל לוי
נוראס סלימאן
נפתלי רזניקוביץ
אלי חביב

רח' התרשיש  14א' עכו
רח' רמחל  34א' עכו
רח' טרומפלדור  40עכו
רח' יישכר  10עכו
רח' וייצמן  35עכו

050-6817738
054-4785171
050-5955496
054-5569642
053-2739954

קרן גאון

רח' וייצמן  35עכו

054-6770470

עידן ישראלוב

רח' הנדיב  29עכו

054-5540872

 - 9חברות ועדת שיוויון מגדרי

תפקיד הועדה:
קידום וייצוג נשים בעיר עכו.
מס'
סד'
1

פז

2
3

א
טב

4

יועצת ראש העיר
לקידום מעמד האישה
יועצת ראש העיר
לקידום מעמד האישה
מגזר ערבי
ראש מינהל הרווחה
מנהלת מתנ"ס בית העם
נציגת ציבור
יו"ר ועד הורים

5
6
7
8
9

שם סיעה

שם פרטי ומשפחה

כתובת

שרי גולדשטיין  -יו"ר רח' מעין  6שכונת
האקוודוקט עכו
רח' שביל הסביון  4עכו
עאישה מורסי
רח' הדס 17א' עכו
רפאל לוזון
אתי סבג

רח בילו  4עכו

דר' ג'נאן פראג' פלאח רח אניליבץ  21עכו
עו"ס עדי מקל
לימור בונן שמעוני
לוסי גבריאלוב
דליה יעקובוב

רח מאציני  13חיפה
עפרוני  16/25עכו
רח פלג  3/1עכו
רחוב פרופסור יגאל ידין  3עכו
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פלאפון
052-3909941
052-8752851
050-8619851
052-5916113
050-7434725
052-5602843
050-6697482
054-5855325
054-5991331

