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 2022  אפריל עכו, 
                      

 
 (  חובה )ועדות  רשימת  

 
 15 -ה העיר   מועצת

 
 

              
 הנהלה ועדת  רי חב  -   12

 
  תפקיד הועדה:

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

 
 

מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 050-5705519 עכו  35ויצמן רח'  יו"ר  -שמעון לנקרי  פז 1
 052-3863951 עכו 36/5פירא רח' משה ש יו"ר מ"מ - זאב נוימן פז 2
 052-3863969 עכו 1096ת.ד.  14/5רח' אנילביץ  אדהם ג'מל א 3
 052-3909941 עכושכונת האקוודוקט  6רח' מעין  שרי גולדשטיין פז 4
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 5   
 054-6854107 עכו 16/59נעמי שמר  רח' אילן פורמן פז 6   

 050-8619851 עכו  'א17הדס    'רח רפאל לוזון טב 7
 050-9000002 עכו 12/6רח' בילו  ויקטור אלון מחל 8
 050-6817738 א' עכו 14רח' התרשיש  איתמר סונינו חי 9

 054-4785171 כוע 7/69הטניס רח'  שמיל לוי פז 10
 052-3245825 עכו 4רח' שביל הסביון  עאישה מורסי א 11
 054-5569642 עכושכונת נווה אליהו  10 יששכררח'  נפתלי רזניקוביץ טב 12
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 כספים ועדת  חברי   -   01
 

  תפקיד הועדה:
 .מועצה בכל ענייני כספים של העירייהלייעץ ל

 
מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 יו"ר -שמעון לנקרי  פז 1
 זאב נוימן( - מ"מ יו"ר)

 050-5705519 עכו 35ויצמן רח' 

 זאב נוימן  פז 2
 אילן פורמן( - מ"מ)

 052-3863951 עכו 36/5רח' משה שפירא 

 052-3909941 שכונת האקוודוקט עכו 6רח' מעין  גולדשטיין שרי פז 3
 050-8619851 עכו  'א17הדס    'רח לוזון אלרפ טב 4
 052-3863969 עכו 1096ת.ד.  14/5רח' אנילביץ  ג'מל אדהם  א 5
 חאתם פארס א 6

 עאישה מורסי( - מ"מ)
 עכו 2188ת.ד.  4רח' הנרקיס 

 עכו 4רח' שביל הסביון 
052-8752851 
052-3245825 

 052-6530731  24100מיקוד עכו  50ת.ד.  9רח' כנרית  נחאס בולוסרו"ח  ק 7
  054-2088889 שכונת נווה אליהו עכו 8רח' נפתלי  נתנאל אלפלס שס 8
  050-6817738 א' עכו 14רח' התרשיש  איתמר סונינו חי 9
 054-4785171 עכו 7/69הטניס רח'  שמיל לוי פז 10

 
 
 
 

 מכרזים ועדת  חברי   -  7
 
 תפקיד הועדה:  

  מכרז פרסום בעקבות הילעירי המוגשות מחירים הצעות לבדוק תפקידה
 .אישורול ראויה הועדה שלדעת ההצעה על העיריה ראש לפני ולהמליץ

 
מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 052-3863969 עכו 1096ת.ד.  14/5רח' אנילביץ  יו"ר -ג'מל אדהם  א 1
 052-3863951 עכו 36/5רח' משה שפירא  מ"מ -זאב נוימן  פז 2
 054-6854107 עכו 16/59נעמי שמר  'רח אילן פרומן פז 3

 050-6335310 עכו  16/12צורי רח' משה  סין אסדיורו"ח ח ק 4
 054-4785171 עכו 7/69הטניס רח'  שמיל לוי פז 5
 050-8619851 א' עכו 17רח' הדס  רפאל לוזון טב 6
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 7
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 מקצועיות פקידות   -  ובלאי  רכש  ועדת  חברי   -  3
 

 תפקיד הועדה:           
 .וגריעתן רישומן, לעירייה רכישות ביצוע אישור           

 
מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 052-6189864 עיריית עכו ההעיריימנכ"ל   -   יניב  אשור     1
 052-5903373 עיריית עכו יהיגזבר העיר  - ראובן ויצמן  2
 052-3863950 עיריית עכו  יהייועמ"ש העיר  -כנרת הדר עו"ד  3

 
 
 
 

 אתרים  שימור  עדתו  חברי  -  5
 

 תפקיד הועדה:           
 ולשנותה מעת לעת. להכין רשימה של אתרים בתחומה שלדעתה ראוי לשמרם  .1            

 לייעץ למועצת הרשות המקומית ולוועדה המקומית בכל ענין הנוגע לשימורם  .2
 מחוזית, אם נתבקשה על ידה לעשות כן. של אתרים, וכן רשאית היא לייעץ לוועדה ה

 לדרוש, בנסיבות מסוימות מבעלים של אתר המיועד לשימור לבצע עבודות  .3
 אחזקה באתר.

 
 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה מס' סד'

 052-3863951 עכו 36/5רח' משה שפירא  יו"ר -  זאב נוימן פז 1
 052-3863969 עכו 14/5רח' אנילביץ  אדהם ג'מל א 2
 052-6530731 עכו 9רח' כנרית  נחאס בולוס רו"ח  ק 3
 050-8619851 עכו  'א17הדס    'רח רפאל לוזון טב 4
 054-4500962 עיריית עכו  35רח' ויצמן  דנה לוין ברקאי העיר  יתאדריכל 5

 מוזמנים נוספים:
 מהנדסת העיר

 נציג מתכנן המחוז

אדר' רות 
 רוטנשטרייך 

 
   ליךאמיר פרוינד

 עיריית עכו 35רח' ויצמן 
 
 

amfreunblich@gmail.com 

050-2483429 
 
 

03-5357933 
054-7719988 

 מי  שמצוי בנושא
 שימור מבנים ואתרי התיישבות

 ()בעל דעת מייעצת

 mfudem@gmail.com 050-8917132 משה פודם
04-9922852 
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 מל"חועדת    חברי  -   7
 

 תפקיד הועדה: 
 .חירום בשעת והפעלתו חירום לשעת משקה הכנת

                                    
מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 050-5705519 עכו 35רח' ויצמן  יו"ר -שמעון לנקרי  פז 1
 052-3863951 עכו 36/5רח' משה שפירא  מ"מ יו"ר - זאב נוימן פז 2
 050-8619851 עכוא' 17רח' הדס  רפאל לוזון טב 3
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 4
 052-3863969 עכו 1096ת.ד.  14/5רח' אנילביץ  ג'מל אדהם א 5
 052-6335310 א' עכו 34רח' משה צורי  אסדיחוסין רו"ח  ק 6
 050-6817738 א' עכו 14רח' התרשיש  איתמר סונינו חי 7

 
 בטחון  תועד  חברי  -  11

 

 תפקיד הועדה: 
 .האזרחי המשמר ןיבעני למשטרה סייעלו ייעץל

 
מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 052-3863951 עכו 36/5רח' משה שפירא  יו"ר -זאב נוימן  פז 1
 054-5353993 עכו 18/5רח' ירושלים  אינה סטורוז'נקו פז 2
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי ש"ס 3
 052-8752851 עכו 2188ת.ד.  4רח' הנרקיס  חאתם פארס א 4
 052-6335310 א' עכו 34רח' משה צורי  אסדי  רו"ח חוסין  ק 5
 054-5569642 עכושכונת נווה אליהו  10 יששכררח'  קוביץ ינפתלי רזנ טב 6
 050-9000002 עכו 12/6רח' בילו  ויקטור אלון מחל 7
 קב"ט 8

עירוני 
ממונה 
 חרום

 050-5069006 נהריה 619 אבא הלל סילבר יחיאל מקיאס

נציג שר  9
 הביטחון

   

נציג שר  10
 החינוך

   

נציג שר  11
לביטחון 

 פנים
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 ביקורת  ועדת  חברי  -  3

 
 תפקיד הועדה: 

 , היריבעי הביקורת על הציבור תלונות נציב ושל המדינה מבקר של ח"דו בכל לדון
  יאחר ולעקוב, ההעיריי מבקר של ח"דו ובכל העיריה על הפנים משרד של ח"דו בכל

  אחר ביקורת ח"דו בכל לדון רשאית הוועדה. הביקורת שהעלתה הליקויים תיקון
 .והצעותיה סיכומיה את למועצה גישלה עדהווה על. דין לפי שהוגש ההעיריי על

 

מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון תכתוב שם פרטי ומשפחה

 052-6335310 א' עכו 34רח' משה צורי  יו"ר -רו"ח חוסין אסדי  ק 1
 054-2088889 שכונת נווה אליהו עכו 8רח' נפתלי  נתנאל אלפלס שס 2
 054-5353993 עכו 18/5רח' ירושלים  אינה סטורוז'נקו פז 3

 

 
 
 
 

 בארנונה  הנחות  ועדת  חברי  -   7
 

 תפקיד הועדה: 
 סכום למחיקת בבקשות לדון וכן וריק חדש בנכס ולמחזיק נזקק למחזיק רנונהמא הנחה לתת

 .לשר המלצותיה ולהגיש, ארנונה שאינו, לפקודה 339 סעיף לפי הילעירי המגיע
 

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

 054-2088889 שכונת נווה אליהו עכו 8רח' נפתלי  יו"ר -נתנאל אלפלאס  שס 1
 052-3863969 עכו 1096ת.ד.  14/5רח' אנילביץ   מ"מ יו"ר -ג'מל אדהם  א 2
 052-6335310 א' עכו 34רח' משה צורי  רו"ח חוסין אסדי ק 3
 052-5903373 עיריית עכו 35רח' ויצמן  ראובן  ויצמן גזבר העירייה 4
מינהל ראש  5

 רווחהה
 052-5602843 עיריית עכו 35רח' ויצמן  עדי מקל

יועמ"ש  6
 העיריה

 052-3863950 עיריית עכו 35רח' ויצמן  עוה"ד כנרת הדר

 נציגת  7
 מח' גביה

 054-2610686 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אורטל רפאל
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 עליה  קליטה ועדת   חברי  -  7
 

 תפקיד הועדה:  
 .האמורים התושבים של לקליטתם הנוגע ןעניי בכל לטפל

 

מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת ומשפחהשם פרטי 

 052-3863951 עכו 36/5רח' משה שפירא  יו"ר -זאב נוימן  פז 1
 052-3909941 שכונת האקוודוקט עכו 6רח' מעין  גולדשטיין שרי פז 2
 052-6530731 24100עכו מיקוד  50ת.ד.  9רח' כנרית  רו"ח נחאס בולוס ק 3
 054-5569642 עכו אליהו  שכונת נווה 10 יששכררח'  קוביץ ינפתלי רזנ טב 4
 050-9000002 עכו 12/6רח' בילו  ויקטור אלון מחל 5
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 6
 050-8619851 עכו  'א17הדס    'רח רפאל לוזון טב 7
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 ועדת   חברי  -    20 ותחבורה בדרכים  בטיחות
 : תפקיד הועדה

 .בדרכים לבטיחות הנוגעים בתחומים פעילות ולתכנן ליזום  .1
 , ונושאי תעבורה נוספים.ממליצה לרה"ע בענייני תמרור  .2

 מס'
 סד'

 פלאפון כתובת פרטי ומשפחה  שם שם סיעה

 052-3863951 עכו 36/5רח' משה שפירא  יו"ר - זאב נוימן פז 1
  10 יששכררח'  קוביץינפתלי רזנ טב 2

 עכו ת נווה אליהו שכונ
054-5569642  

 אדהם ג'מל א 3
 חאתם פארס-מ"מ

 עכו 14/5רח' אנילביץ 
 , עכו4רח' הנרקיס 

052-3863969 
052-8752851 

  50ת.ד.  9רח' כנרית  נחאס בולוסרו"ח  ק 4
  24100מיקוד עכו 

052-6530731 

 050-6817738  א' עכו  14רח' התרשיש  איתמר סונינו חי 5
אדר' רות  ת העירמהנדס 6

 רוטנשטרייך 
 050-2483429 עיריית עכו 35רח' ויצמן 

טיחות במנהל מטה  7
ורכז ועדת בדרכים 

 תחבורה

 052-6553097 עיריית עכו 35רח' ויצמן  עמוס טרבלסי

 ראשת  8
 מינהל החינוך

 052-6189852 עכו 47/9עוזי חיטמן  אורית אסייג

יועצת המשפטית  9
 ועדת תחבורה

דס לירון עו"ד ה
 חזן

 054-4707017 עיריית עכו 35רח' ויצמן 

ראש מינהל התפעול  10
 והאכיפה

 052-9252358 עיריית עכו 35ויצמן  'רח שי אונגר

 ראש אגף 11
 ביטחון וחירום

 050-5069006 עיריית עכו 35רח' ויצמן  יחיאל מקיאס

ראש מינהל  12
 התשתיות

 052-2312277 ועיריית עכ 35רח' ויצמן  איגור מאיורסקי

 מנהל אגף 13
 שפ"ע וכבישים

 050-7291178 עיריית עכו 35רח' ויצמן  יניב פרץ

 052-3863908 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אלכסנדר צירלין מנהל אגף פיקוח 14
מנהלת למחלקת  15

 חניה עירונית
 054-5712088 עיריית עכו 35רח' ויצמן  רחל פרטוש

מנהל מחלקת  16
 פיקוח

 052-6151476 עיריית עכו 35רח' ויצמן  י לובוטינסקייבגנ

 טיחות בעוזר ממונה  17
 מוסדות חינוך 

 052-9210667 עיריית עכו 35רח' ויצמן  דרור זגורי

 נופית  5311ת.ד.  קובי גזית נציג שר התחבורה 18
 36001מיקוד 

050-6810620 

נציג המשרד  19
 פנים ןלביטחו

 עכו רכז תנועה רס"ב עלי מועדי
 6רחוב ההגנה 

 תחנת משטרת עכו

050-6273258 

 נציג שכונות 20
 העוסקים בתחום

 050-3057846 א' עכו 8/37רח' אברהם דנינו  אלי מלכה
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  קידום  ועדתחברי    -   17 הילד  מעמד
 

 תפקיד הועדה:      
 , זכויותיהם את חולהבטי עליהם להגן, הנוער ובני הילד עמדמ לקידום פעילות ולתכנן ליזום 
 וזכותם נאותים בתנאים להתפתחות הזכות, אפליה אי, הילד טובת של עקרונות מימוש לרבות 
  הנוגעות החלטות בקבלת נאותה בצורה ולהשתתף דעתם את להשמיע נוער ובני ילדים של 
 .ניהםילעני 

 
 

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

 052-3245825 עכו 4רח' שביל הסביון  יו"ר - עאישה מורסי א 1
 054-4785171 עכו  7/69הטניס רח'  מ"מ יו"ר -שמיל לוי  פז 2
 050-6335310 עכו 16/12רח' משה צורי  אסדי רו"ח חוסין  ק 3
  10 יששכררח'  קוביץ ינפתלי רזנ טב 4

 עכושכונת נווה אליהו 
054-5569642 

 054-6854107 עכו 16/59נעמי שמר  'רח אילן פרומן פז 5
 052-6189852 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אורית אסייג ראש מינהל חינוך 6
 052-5602843 עיריית עכו 35רח' ויצמן  עדי מקל ראש מינהל  רווחה 7
 נציגת  8

 ביה"ס היסודיים 
 050-8866424 מנהלת בי"ס שז"ר כרמית אביזמר

 מנהל  9
 ביה"ס מגזר ערבי

 ס חלמי שאפעיביה" מוחמד חג'וג'
 עכו 7רח' שני אליהו 

050-6437577 

נציג ארגון המורים  10
 העל יסודיים

 איריס גולדברג
  ביה"ס אורט דרסקי תמנהל

 ביה"ס אורט חט"ע 
 רח' סמטת אבות ובנים עכו

054-4909939 

 052-5487744 עכו 10רחוב עציון  גלי  אוסיפוב יו"ר מועצת תלמידים 11
 050-2461010 עכו 9רחוב  גולומב  ענבל גל ירונייו"ר ועד הורים ע 12
 תחנת משטרת עכו  ניר ג'מבר מת"ח משטרת ישראל 13

 עכו 6רח' ההגנה 
 משרד:

04-9876889 
050-6276573 

 050-7782480 יו"ר אקו"ם אבי מלכה נציג ארגון התנדבות 14
 054-6770470 עכו 8/5רח' בורלא  קרן גאון מנהלת יחידת הנוער 15
 שי כהן נציג תנועות הנוער 16

מנהל מחלקת המפעלים 
 בתנועת הנוער הלאומי בית"ר

 050-7282140 עכו 3/1רח' האירוסים 

 מתכללת 17
 גיל רך עירונית

 054-9989508 עיריית עכו 35רח' ויצמן  כרמית חי
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 טרור  פעילות  נרצחי של   זכרם  הנצחת  ועדת  חברי  -  8
 

 תפקיד הועדה:       
 

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

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

  6רח' מעין  יו"ר - שרי גולדשטיין פז 1
 שכונת האקוודוקט עכו

052-3909941 

 050-9000002 עכו 12/6רח' בילו  ויקטור אלון מחל 2
 050-6335310 עכו 16/12רח' משה צורי  רו"ח חוסין אסדי  ק 3
 050-8619851 עכו  'א17הדס    'רח רפאל לוזון טב 4
 054-5353993 עכו 18/5רח' ירושלים  אינה סטורוז'נקו פז 5
 נציג ציבור 6

 לבנים-יד 
 050-5342680 עכו 6רח' הנרייטה סולד  אילן יפה

 057-2240698 עכו 5רח' גולומב  צביקה בינסקי נציג ציבור 7
נציג מבני  8

המשפחה של 
נרצחי פעילות 

 טרור

 דרך בחירתו 
 תקבע ע"י המועצה

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 החינוך  ועדת חברי   -   23



 
 
 

10 

 

 

 תפקיד הועדה:       
 בתחומים פעילות ןולתכנ ליזום        .לחינוך הנוגעים

 ,המאושרות התכניות ביצוע אחר ותעקוב תכניותיה תא המועצה לאישור תגיש הוועדה       
 .כאמור בתחומים למועצה הוועדה תייעץ כן       

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

 050-5705519 עכו 35רח' ויצמן  ו"רי -שמעון לנקרי  פז 1
 עאישה מורסי  א 2

 מ"מ יו"ר
 052-3245825 עכו 4רח' שביל הסביון 

 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 3
  10 יששכררח'  נפתלי רזניקוביץ טב 4

 עכו שכונת נווה אליהו 
054-5569642 

 052-6530731 עכו 9רח' כנרית  נחאס בולוס רו"ח  ק 5
 050-6817738 א' עכו 14רח' התרשיש  איתמר סונינו חי 6
 054-5353993 עכו 18/5רח' ירושלים  אינה סטורוז'נקו פז 7
 052-6189852 עכו 47/9רח' עוזי חיטמן  אורית אסייג מינהל החינוך ראש 8
 052-3863879 עכו 54רח' ההגנה  שולה אזולאי ראש מינהל החינוך סגנית 9

מנהלת מחלקת חינוך  10
 קדם יסודי

 054-9989508 עכו 6רחוב סלעית  כרמית חי

 052-2415958 נהריה 11/1יריס רחוב א טוני זיו מנהלת פסג"ה עכו 10
 נציג ועד הורים 11

 יו"ר ועד הורים
 050-2461010 עכו 9גולומב   'רח ענבל גל

 על יסודי. ביה"ס תמנהל 12
המורים   נבחר ע"י ארגון

 מגזר יהודי על יסודי

 איריס גולדברג
 ביה"ס אורט דרסקי תמנהל

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

054-4909939 

 על יסודי. ביה"ס תמנהל 13
המורים  נבחר ע"י ארגון

 מגזר יהודי על יסודי

 יעל אריש
 מנהלת ביה"ס גורדון

 ביה"ס גורדון 
 עכו 2רחוב יל"ג 

052-2519548 

על יסודי  מנהל ביה"ס 14
נבחר ע"י ארגון המורים 

 מגזר ערבי על יסודי

 ביה"ס אורט ע"ש חלמי שאפעי )מ"מ( מוחמד חג'וג'

 עכו 7שני אליהו   רחוב
050-6437577 

 מנהל אגף נוער וצעירים 15
 מרכז צעירים ולהב"ה עכו

 עכו  9רחוב הרב הרצוג  אלי חביב
 )צמוד לתיכון דרסקי( 

053-2739954 

המרכזים  ית מנכ"ל 16
 הקהילתיים בעכו בע"מ

 העם-מתנ"ס בית ון בן יוסףואיילה סי
 עכו 72שושן -רחוב אברהם בן

050-6586991 

 050-8383371 עכו עתיקה 13/1רחוב אלג'זאר  לואי פארס  מנהל מתנ"ס חדש ע.ע. 17
מנהל מרכזי הנוער  18

 עירונים במרכזים
 050-8454345 עכו 10רחוב  אורן   פטין עודה

 מנהל היחידה  19
 לקידום נוער עכו

 051-2600590 עכו 24רחוב  האשל   יוסף אבו חמאם

 מנהל מרכז  20
 תיתמיכה קהיל

 052-6189947 עכו 2רחוב יאנוש קורצ'אק  סאמר קדורה

מנהלת יחידת הנוער  21
 העירונית

 054-6770470 עיריית עכו 35רחוב ויצמן  קרן גאון

מנהלת התוכנית  22
התאומית לילדים ונוער 

 בסיכון

 058-5221289 עיריית עכו 35רחוב ויצמן  נוי וקנין

 רכז הכנה לצה"ל 23
 וחהומנהלן במנהל הרו

 052-5458288 עיריית עכו 35רחוב ויצמן  עמיחי כהן
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 הסביבה  איכות ועדת  חברי    -   10

 
 תפקיד הועדה: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

  6רח' מעין  יו"ר - שרי גולדשטיין פז 1
 שכונת האקוודוקט עכו

052-3909941 

 052-8752851 עכו  2188ת.ד.   4רח' הנרקיס  חאתם פארס א 2
  9רח' כנרית  נחאס בולוסרו"ח  ק 3

  24100מיקוד עכו   50ת.ד. 
052-6530731 

 054-5353993 עכו 18/5רח' ירושלים  אינה סטורוז'נקו פז 4
 נציג ציבור  5

 ארגונים מיקומים
   

נציג מועצה  6
בהתייעצות עם 

 ארגונים מיקומים

 052-3863896 עכו , 10 המשוררת ' רחלרח ניקול אקריש

עובד אחראי  7
 איכה"ס

 052-3863901 עיריית עכו 35רח' ויצמן  יאיר-בןריאל  גב

 
8 

 מוזמנים נוספים:
 נציג ארגון ארצי

 052-5444549 עכו 10/51רחוב ההגנה   נסרין שעיב

 
9 

 נציג השר
 להגנת הסביבה

 איגוד ערים לאיכות הסביבה איתמר יפה
 גליל מערבי
 כרמיאל 1 רחוב דרור 

 20100מיקוד 

054-2328738 
 (5)שלוחה 

04-9888633 

 052-8654508 עכו 4שלום הגליל  רינבאוםאופיר בי רו"ח נציג ציבור 10
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 מאבק   ועדת  חברי  -  8 בסמים

 
 תפקיד הועדה: 

 , מניעה לגבי, המסוכנים הסמים בנגע במאבק מקיף טיפול לקידום פעילות ולתכנן ליזום
 , והסברה חינוך וכן לסמים מהתמכרות הנובעות בהשלכות טיפול לרבות, וטיפול שיקום

 .בסמים בשימוש הדין לעניין, השאר בין
 

 .המאושרות התכניות ביצוע אחר ותעקוב תכניותיה את המועצה לאישור תגיש הוועדה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

 052-3245825 עכו 4רח' שביל הסביון  יו"ר -עאישה מורסי  א 1
 050-6335310 ו עכ 16/12רח' משה צורי   רו"ח חוסין אסדי ק 2
 054-6854107 עכו 16/59נעמי שמר  'רח אילן פרומן פז 3
 ראש 4

מינהל 
 החינוך

 052-6189852 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אורית אסייג

 ראש 5
מינהל 
 הרווחה

 052-5602843 עיריית עכו 35רח' ויצמן  עדי מקל 

 050-5273028 עכו 38/8רח' טרומפלדור  לטיפה ח'ורי נציג ציבור 6
מנהלת  7

ביה"ס על 
 יסודי
אורט 

חט"ב עליה 
 השניי

 מינה פרפרה
 חינוך(ה)מינוי של ראש מינהל 

 054-6706929 חיים-קרית 19רח' ציפר 

נציג  8
 הרשות

למלחמה 
 סמיםב

 משה אבוטבול
)מינוי של מנהל הרשות 

 למלחמה בסמים(

 052-5796421 עיריית עכו 35רח' ויצמן 
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מיגור  "ל  ועדת  חברי  -  13 "אלימות
 

 תפקיד הועדה: 
 

 , העירייה בתחום הפשיעהו העבריינות, האלימות למעשי הנוגעים נתונים ולנתח לאסוף
 .חדשות תכניות ולגבש אלה מעשים עם להתמודדות הקיימות התכניות את לבחון

 
 .ושרותהמא התכניות ביצוע אחר ותעקוב תכניותיה את המועצה לאישור תגיש הוועדה

 
מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

 050-5705519 עכו 35רח' ויצמן  יו"ר -שמעון לנקרי  פז 1
 אדהם ג'מל  א 2

 מ"מ יו"ר
 052-3863969 עכו 1096ת.ד.  14/5רח' אנילביץ 

 050-6335310 עכו 16/12רח' משה צורי  אסדי  חוסיןרו"ח  ק 3
 052-6189864 עיריית עכו 35רח' ויצמן   וריניב  אש מנכ"ל העירייה 4
 052-6189852 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אורית  אסייג  ראש מינהל החינוך 5
סגנית ראש מינהל  6

 החינוך 
מנהלת הרשות ו

למאבק באלימות 
 סמים ואלכוהול

 052-3863879 עיריית עכו 35רח' ויצמן  שולה אזולאי

 ראש מינהל 7
 התפעול והאכיפה

 052-9252358 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אונגר  שי

 052-5602843 עיריית עכו 35רח' ויצמן  עדי מקל ראש מינהל הרווחה 8
יועצת רה"ע לענייני  9

 אזרחים ותיקים
 052-5594871 עיריית עכו 35רח' ויצמן  ישראלה בביץ

 תחנת משטרת עכו ניר ג'מבר מת"ח משטרת ישראל 10
 עכו 6רח' ההגנה 

 רד:מש
04-9876889 

050-6276573 
 קב"ט עירוני  11

 ממונה חרום
 050-5069006 נהריה 619 אבא הלל סילבר יחיאל מקיאס

 מנהל אגף  12
 צעירים ונוער

 מרכז צעירים ולהב"ה עכו אלי חביב
 עכו 9רחוב הרב הרצוג 

 )צמוד לתיכון דרסקי(

053-2739954 

 נציג ארגון  13
העוסק בזכויות 

 נפגעי עבירה

   

 
 
 
 
 

 משנה תכנון ובניה  ועדת  חברי  -   36
 )זימונים ופרוטוקולים באחריות מינהל ההנדסה בלבד(

 תפקיד הועדה: 
 .  הנפקת היתרי בניה בהתאם לתקנות החוייב.1
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.  אישור שינויים בתכניות מתאר מקומיות 2 בהתאם לרשימה נושאים המנויים בחוק.
 ..  קידום תכניות מול ועדה מחוזית3

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

 חברי  הוועדה               
 052-3863951 עכו 36/5רח' משה שפירא  יו"ר -זאב נוימן  פז 1
 052-3863969 עכו 1096ת.ד.  14/5רח' אנילביץ   אדהם ג'מלעו"ד  א 2
 054-6854107 עכו 16/59רח' נעמי שמר  אילן פרומן פז 3
 050-8619851 א' עכו17רח' הדס  פאל לוזוןר טב 4
 054-2088889 שכונת נווה אליהו עכו 8רח' נפתלי  נתנאל אלפלס שס 5
 050-6817738 א' עכו 14רח' התרשיש  עו"ד איתמר סונינו חי 6
 050-6335310 עכו 16/12רח' משה צורי  רו"ח חוסין אסדי ק 7

 נ צ י ג י ם                   
  נצרת עילית 595ת.ד.  לאה גנדלין אוצרמשרד ה 8
  משטרת ישראל עכו 6רחוב ההגנה  חגי גמליאל משטרת ישראל 9
  עכו 1רחוב רמז  -מכבי אש  ארקדי בזומניק הרשות הארצית לכבאות 10
  עכו 24רחוב העצמאות  אלכס פרלין משרד הבריאות 11
  עכו 11/283עכו העתיקה  1094ת.ד.  הנאא עבוד רשות העתיקות 12
  חיפה 15רחוב פלי"ם  רועי מרגלית משרד הבינוי והשיכון 13
 052-5643730 25180חוסן מיקוד   200ת.ד.   אופיר בן בוחר רשות מקרקעי ישראל 14
  חיפה 121רחוב יפו  אנה אוסטרובסקי משרד התחבורה 15
  נוף הגליל 3רחוב המלאכה  אליאור אליאב משרד הגנת הסביבה 16
 054-4835825 קרית טבעון 31רחוב יגאל אלון  יוסי מור השר בעל דעה מייעצת 17

 ס ג ל                       
 050-2483429 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אדר' רות רוטנשטרייך מ"מ מהנדסת הועדה 18
 052-3863950 עיריית עכו 35רח' ויצמן  עו"ד כנרת הדר יועצ"מ הועדה המקומית 19
 נהל אגף פיקוחמ 20

 מנהל תפעול ומזכיר הועדה
 052-3863908 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אינג' אלכסנדר צירלין

 054-4500962 עיריית עכו 35רח' ויצמן  דנה לוין ברקאי אדריכלית העירייה 21
  עיריית עכו 35רח' ויצמן  קטש נורית זיידה מנהלת לשכה רישוי ובניה 22
 מזכירת אגף תפעול  23

 הועדה ופיקוח
  עיריית עכו 35רח' ויצמן  רותם זגורי

 050-6335554 עיריית עכו 35רח' ויצמן  בנימין ברדוגו מפקח בניה 24
 052-6189951 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אלישע לוגסי מפקח בניה 25
  עיריית עכו 35רח' ויצמן  אורן אלטבה מפקח בניה 26
  עיריית עכו 35רח' ויצמן  טמבולסקיאנג'לה ס בודקת בקשות להיתר 27
  עיריית עכו 35רח' ויצמן  אדר' אירית זיו בודקת בקשות להיתר 28
  עיריית עכו 35רח' ויצמן  אלדן-אדר' אסתר פרנקו בודקת בקשות להיתר 29
  עיריית עכו 35רח' ויצמן  תומר אילוז בודק בקשות להיתר 30
  עיריית עכו 35ויצמן רח'  אלעד הראל עוזר מהנדסת העיר 31

 מ ו ז מ נ י ם             
  עיריית עכו 35רח' ויצמן   מבקר העירייה 32
 גליל מערבי איגוד ערים לאיכות הסביבה איתמר יפה איגוד ערים איכות הסביבה 33

 20100כרמיאל מיקוד  1רחוב דרור  
054-2328738 

  (5)שלוחה 
04-9888633 

   דעבוס רביע ניםראש תחום רשות טבע וג 34
 04-9818264 עכו 16רח' שביל השושנים  דוד דהן יועץ נגישות 35

 058-4505505 עיריית עכו 35רח' ויצמן  אליהו כהן מנהל אגף נכסים 36

                                      

 
   

                                                                         

            
 ( רשות  רשימת  ועדות  )
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 -ה  העיר מועצת  15
              

 

 
 עכו  יקיר  ועדת  חברי  -  9

 
 תפקיד הועדה:

 בחירת יקיר עכו.המלצה למועצה על 
 

מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 054-5569642 עכו שכונת נווה אליהו  10 יששכררח'  יו"ר - נפתלי רזניקוביץ טב 1
 052-6530731  24100מיקוד עכו  50ת.ד.  9רח' כנרית  נחאס בולוסרו"ח  ק 2
 054-4785171 עכו 7/69הטניס רח'  שמיל לוי פז 3
 052-3909941 שכונת האקוודוקט עכו 6רח' מעין  שרי גולדשטיין פז 4
 052-3245825 עכו 4רח' שביל הסביון  עאישה מורסי  א 5
 054-2088889 שכונת נווה אליהו עכו 8רח' נפתלי  פלסנתנאל אל שס 6
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 7
 054-5353993 עכו 18/5רח' ירושלים  אינה סטורוז'נקו פז 8
 050-9000002 עכו 12/6רח' בילו  ויקטור אלון מחל 9

 
 

 ספורט ועדת   חברי  -  7
 

 תפקיד הועדה: 
 הספורט בעיר. קידום נושא

 

מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 052-8752851 עכו 2188ת.ד.  4רח' הנרקיס  יו"ר - חאתם פארס א 1
 054-7753108 עכו 50/26רח' בן עמי  פאדי קאסם ק 2
 054-5353993 עכו 18/5רח' ירושלים  אינה סטורוז'נקו פז 3
 052-3909941 ונת האקוודוקט עכושכ 6רח' מעין  שרי גולדשטיין פז 4
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 5
 054-5569642 עכו  שכונת נווה אליהו 10 יששכררח'  קוביץינפתלי רזנ טב 6
 050-9000002 עכו 12/6רח' בילו  ויקטור אלון מחל 7

 
 
 
 
 

 
 שמות ועדת   חברי  -  7

 
 תפקיד הועדה:
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בעניין שמותיהם של דרכים,  עצת העיר מתן המלצה למו
 רחובות,

 במקרים בהם נדרש הדבר. , שינוי שמותיהם ושמיעת הציבורסמטאות וכיכרות
 

 

מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 050-8619851 א' עכו 17רח' הדס  יו"ר  - לוזון אלרפ טב 1
 052-6530731 24100קוד עכו מי 50ת.ד.  9רח' כנרית  רו"ח נחאס בולוס ק 2
 054-5353993 עכו 18/5רח' ירושלים  אינה סטורוז'נקו פז 3
 052-3909941 שכונת האקוודוקט עכו 6רח' מעין  שרי גולדשטיין פז 4
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 5
 052-3245825 עכו 4רח' שביל הסביון   עאישה מורסי א 6
 050-6817738 א' עכו 14רח' התרשיש  ונינואיתמר ס חי 7

 
 
 
 

 מסחר  ועדת  חברי  -  8
 

 תפקיד הועדה:
 קידום וייצוג הסוחרים בעיר.

 
מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

 054-6854107 עכו 16/59נעמי שמר  'רח  יו"ר -אילן פרומן  פז 1
 054-4785171 עכו 7/69הטניס רח'  שמיל לוי פז 2
 050-6335310 עכו  16/12רח' משה צורי   סין אסדיוח רו"ח ק 3
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 4
 052-8752851 עכו 2188ת.ד.  4רח' הנרקיס  חאתם פארס א 5
  10 יששכררח'  קוביץ ינפתלי רזנ טב 6

 עכו שכונת נווה אליהו
054-5569642 

 050-9000002 עכו 12/6ח' בילו ר ויקטור אלון מחל 7
 050-6817738 א' עכו 14רח' התרשיש  איתמר סונינו חי 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שכונות ועדת  חברי   -  6
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 תפקיד הועדה: 

 קידום וייצוג השכונות בעיר.
 
 

מס' 
 סד'

שם 
 סיעה

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה

  10 יששכררח'  יו"ר -נפתלי רזניקוביץ  טב 1
 עכו ווה אליהו שכונת נ

054-5569642 

 052-5262466 205/11עכו עתיקה   דיב ברגות ק 2
 054-6854107 עכו 16/59נעמי שמר  'רח אילן פרומן פז 3
 052-3245825 עכו 4יון רח' שביל הסב עאישה מורסי  א 4
 050-9787050 עכו  34/8רח' עפרוני  אושרי לנקרי שס 5
 050-9000002 עכו 12/6רח' בילו  ויקטור אלון מחל 6

 
 
 
 
 

 חברי  ועדת  צעירים   -   7
 

 תפקיד הועדה: 
 קידום וייצוג הצעירים בעיר.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 חברות ועדת שיוויון מגדרי   -   11
 

 תפקיד הועדה: 

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

 050-6817738 א' עכו 14רח' התרשיש  יו"ר -איתמר סונינו  חי 1
 054-4785171 עכו 7/69רח' הטניס  שמיל לוי פז 2
 050-5955496 עכו 40רח' טרומפלדור  סלימאןנוראס  ק 3
  10 יששכררח'  נפתלי רזניקוביץ טב 4

 עכו שכונת נווה אליהו 
054-5569642 

 אלי חביב מנהל אגף נוער וצעירים 5
 

 053-2739954 עכו 9הרב הרצוג רח' 

 מנהלת יחידת  6
 הנוער העירונית

 054-6770470 עכו 35רח' וייצמן  קרן גאון

 יבורנציג צ 7
  

 054-5540872 עכו 29רח' הנדיב  עידן ישראלוב
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 .עכו בעיר נשיםקידום וייצוג 
 

 

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

שכונת  6רח' מעין  יו"ר - שרי גולדשטיין פז 1
 האקוודוקט עכו

052-3909941 

 052-8752851 עכו 4רח' שביל הסביון  עאישה מורסי א 2
 050-8619851 עכו  'א17הדס    'רח רפאל לוזון טב 3

, 6/17שלמה בן יוסף רח'  סנאא עזאיזה ק 4
 עכו

052-5600758 

 054-5353993 עכו 18/5רח' ירושלים  אינה סטורוז'נקו פז 5
יועצת ראש העיר  6

 לקידום מעמד האישה
 052-5916113 עכו 4לו בירח'  אתי סבג

יועצת ראש העיר  7
 לקידום מעמד האישה

 מגזר ערבי

 דר' ג'נאן פראג' פלאח
 

 עכו 21אניליבץ רח' 
 

050-7434725 

5602843-052 חיפה 13מאציני  ' רח עו"ס עדי מקל ראש מינהל הרווחה 8  
 050-6697482 עכו 16/25עפרוני רח'  לימור בונן שמעוני מנהלת מתנ"ס בית העם 9
 054-5855325 עכו  3/1פלג  ' רח לוסי גבריאלוב נציגת ציבור 10
 050-2461010 עכו 9גולומב   רח' ענבל גל יו"ר ועד הורים 11
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 בריאות   ועדת   -   13
 תפקיד הועדה: 

 לקדם ולהוביל את תחום הבריאות בעיר.
 

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

שכונת  6רח' מעין  יו"ר -י גולדשטיין שר פז 1
 האקוודוקט עכו

052-3909941 

 050-8619851 עכו  א'17  הדס  רח' רפאל לוזון טב 2
 052-3245825 עכו 4רח' שביל הסביון  עאישה מורסי א 3
 050-6817738 א' עכו 14רח' התרשיש  איתמר סונינו חי 4
 50ת.ד.  9רח' כנרית  רו"ח נחאס בולוס ק 5

 עכו24100יקוד מ
052-6530731 

 052-6189838 עכו 16/25רח' עפרוני  קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה 6
מתאמת בריאות  7

 עירונית,
 רכזת ספורט

 052-8597022 , עכו8גולומב  הדס עקיבא

 052-6189852 עכו 9/47רח' עוזי חיטמן  אורית אסייג ראש מינהל החינוך 8

 050-8383371 עכו 27/11עצמאות  י פארסלוא מנהל מתנ"ס עכו עתיקה 9

 מנהל  ראשת 10
 קהילה קשרי 

 050-7678888 עכו 9/41' עוזי חיטמן רח ליזו אוחיון

מנכ"ל המרכזים הקהילתיים  11
 בעכו בע"מ

 מזכירה:  איילה סיון בן יוסף
052-8939769 

 052-3863956 משגב יהודה ויסקין סגן ראש מינהל הרווחה 12

ויקט דיאטנית נציגת פר 13
 לכל עיר,

 משרד הבריאות

 050-6243790 קיבוץ עין דור שני ברזילאי

 
 מוזמנים:

 
 reut@akko.matnasim.co.il מנהלת מחלקת הספורט  -רעות סולומון     .1

 

 zuvaha@gmail.com  דיאטנית תוכנית אפשרי בריא -זהבית גולדשטיין     .2
 
 מקדמת בריאות נפתית עכו משרד הבריאות - ג'מלאת ג'עס     .3

0547466008  jamalat.jaas@zafon.health.gov.il 
 
 amins@most.gov.il מפקח מחוז צפון משרד הספורט -אמין סאלח     .4
 
 atalla_m@mac.org.ilמנהלת מרפ' מכבי סניף עכו  -אטלה   מרוות    .5

 

mailto:reut@akko.matnasim.co.il
mailto:zuvaha@gmail.com
mailto:jamalat.jaas@zafon.health.gov.il
mailto:amins@most.gov.il
mailto:atalla_m@mac.org.il
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 ועדת נגישות   -  51
 

 תפקיד הועדה: 
 , בקרה וליווי.קידום נושא הנגישות בעיר, יזום פעילות ופרויקטים

 
 

מס' 
 סד'

 פלאפון כתובת שם פרטי ומשפחה שם סיעה

  6רח' מעין  יו"ר -שרי גולדשטיין  פז 1
 שכונת האקוודוקט עכו

052-3909941 

  14/5רח' אנילביץ  אדהם ג'מל א 2
 עכו 1096ת.ד. 

052-3863969 

 050-8619851 עכו  'א17הדס    'רח רפאל לוזון טב 3

 050-6335310 עכו 16/12רח' משה צורי   אסדי רו"ח חוסין  ק 4

 052-5602843 עיריית עכו 35רח' ויצמן  עדי מקל ראש מינהל הרווחה 5

 ראש מינהל 6
 ואכיפה תפעול 

  13/1רח' קדיש לוז  שי אונגר
 קרית מוצקין

052-9252358 

אדר' רות  מהנדסת העיר 7
 רוטנשטרייך

 050-2483429 עיריית עכו 35רח' ויצמן 

 סגן מהנדסת העיר 8
 וראש מנהל תשתיות

 052-2312277 מעלות 10/2האודם  איגור מאיורוסקי

 052-7211355 עיריית עכו 35רח' ויצמן  נועה מנדלמילך   עוזרת מהנדסת העיר 9

 054-4500962 תל עדשים 3רח' רימון  דנה לוין ברקאי אדריכלית  העיר  10

 052-3863970 עיריית עכו 35רח' ויצמן  יזקאינג' מחול ר סגן  מהנדס  העיר  11

 תחום  נגישות 12
 מינהל  הרווחה

 054-7292290 עכו 30/21רמח"ל  ארז פורת

 16רח' שביל השושנים  דוד דהן נציג ציבור 13
 עכו

9818264-04  
 

 מנכ"ל הרשות  14
 לפיתוח עכו העתיקה

5700015-050 רעננה 15רחוב יובל  יובל פורת  

6432599-054 עיריית עכו 35רח' ויצמן  עו"ד יוחאי אלרון בתחום נזיקיןעורך דין  15  
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