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  18מתוך  1עמוד  
 

 

 

 :לגיליון עכו נט בלעדי 

החליטה מות , ועדת הש

יקירי הענקת לדחות 

עד אחרי , העיר עכו 

הבחירות בחודש 

שיתקיימו  בחודש 

ביום     . 2018אוקטובר 

יתקיים רביעי הקרוב , 

 מועצת העיר עכודיון 

,על החלטת ועדת 

השמות , שבשנת 

יקירי  2יבחרו  , 2019

נציג "העיר עכו , 

מהמגזר הערבי עבור 

ונציג נוסף  2017שנת 

היהודי עבור מהמגזר 

."   2018שנת 

חלטה התקבלה הה

קנון שלא תאם לתבה

ניתן לבחור את יקיר 

בשנת העיר עכו 

  .בחירות

 

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
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  18מתוך  2עמוד  
 

 

סמינר צועדים לפיוס , יתקיים  2018בחודש אפריל 

 קאט בעכו .-במרכז איי

בישיבה  :לגיליון בלעדי 

במרכז שהתקיימה 

אייקאט בעכו , הוחלט 

סמינר צועדים לקיים 

לקדם  ומטרתש לפיוס

חיים וחברה משותפת 

  .ערביםיהודים ובין 

שיח  יהיהבסמינר 

תרבותי וקירוב לבבות 

בין יהודים וערבים 

בישיבה בה  .בישראל

-אייהוחלט על הסמינר 

, השתתפו  קאט בעכו

הל ח"כ זוהיר בהלול, מנ

 .נעים קאט -אייהמרכז 

עדנה חן יו"ר העמותה, 

חיים חבר העמותה, רובי 

פ. , עמיר מ. ,סאלח ג. 

 . אשר ב
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  18מתוך  3עמוד  
 

 

 צעיר נורה ונפצע בעכו העתיקה

ברחוב ההגנה בעכו 
גבר קרוב למגדלור , 

נורה ונפצע  37כבן 
בינוני . צוות מגן דוד 

עניק עזרה האדום 
ראשונה והעביר את 

הפצוע למרכז הרפואי 
במצב בינוני  הגליל

 םכשהוא ירוי בגפיי
ה במקום המשטר

 . חוקרת

 

mailto:akkonet@gmail.com
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  18מתוך  4עמוד  
 

 

 שרפת קרון רכבת בתחנת הרכבת בעכו
 

אתמול בערב מכבי אש 
הוזעקו לתחנת רכבת 

בעכו לכיבוי האש 
באחד הקרונות של 
 . הרכבת ברציף בעכו

לא דווח על נפגעים , 
אך היו נוסעים מבוהלים 

שנמלטו מתחנת 
 . הרכבת
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  18מתוך  5עמוד  
 

 

  "לפעמים הים שקט ואין גלים בעכו" :שידור 
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  18מתוך  6עמוד  
 

 

שידור : ראיון "בערב חדש " עם נועה פורת תושבת 
 .עכו , על סיפורה מעורר ההשראה

 

נועה פורת סופרת ומורה 
בבית ספר גורדון בעכו , 

נועה עיוורת וחירשת, 
שסירבה לתת למגבלות 
לנצח אותה. "אימא שלי 

תמיד אמרה שיש לי 

שתי אפשרויות: לבכות 
על מר גורלי או לראות 
את חצי הכוס המלאה 

ואני  ולצמוח משם.
  ."בחרתי לצמוח

 לשידור ולכתבה

mailto:akkonet@gmail.com
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  18מתוך  7עמוד  
 

 
דאגה במחלקה לרפואה דחופה )חדר המיון( 
 200-במרכז הרפואי לגליל, נרשמת תפוסה של כ

  .אחוזים
 

מנהל המחלקה, ד״ר 
בני רביב: ״מדובר 

בתפוסה גבוהה 
שמקיפה את כלל אגפי 

חדר המיון: פנימי, 
 .טראומה וילדים

במיון הפנימי ובמיון 
הילדים מדובר בחולים 

רבים הסובלים 
ממחלות זיהומיות של 
דרכי הנשימה, ובמיון 

הטראומה מקרים רבים 
של חבלות אורתופדיות 

וכירורגיה דחופה. 
העומס הרב משפיע גם 

על זמני ההמתנה של 
 . ר המיון״באי חד

תפוסות גבוהות 
נרשמות במקביל גם 

במרבית אגפי המרכז 
 .הרפואי לגליל
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  18מתוך  8עמוד  
 

 
נהרג לאחר שנפגע מרכב  60רוכב אופניים כבן 

 .דרומית לעכו 4בכביש 
 

תאונת דרכים קטלנית 
 אתמול בערבאירעה 
, סמוך לצומת 4בכביש 

כפר מסריק לכיוון צפון , 
בה מעורבים רוכב 
 .אופניים ורכב פרטי

עפ"י גורמי רפואה, רוכב 
 .נפטר 60האופניים כבן 

משטרת התנועה 
 . ובוחנים בדרכם למקום

חובש רפואת חירום 

רכוב על אופנוע מד"א 
 " :שמעון דהאן סיפר

שכב רוכב אופניים, גבר 
מחוסר הכרה,  60כבן 

ללא דופק וללא נשימה 
כשהוא סובל מפגיעה רב 

הוא  ,מערכתית קשה
היה ללא סימני חיים 

ובתוך זמן קצר נקבע 
 מותו בשטח. 
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  18מתוך  9עמוד  
 

 
  קאט בעכו-ביקור של ח"כ יצחק הרצוג במרכז איי

 
התקיים סיור  אתמול

של ח"כ יצחק הרצוג 
וח"כ זוהיר בהלול 

קאט בעכו, -במרכז איי
בסיור שמע ח"כ הרצוג 

ממנהל המרכז נעים 
עובייד על הפעילות 

וההישגים של המרכז 
ועל הנושאים הנלמדים 

 .במרכז
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  18מתוך  10עמוד  
 

 

מפגש של קבוצת מנהיגות הנוער של האשכול 
 . ״יצירה מקומית״ בעיריית עכו

 

במפגש השתתפו בני 
נוער מחורפיש, בית ג׳ן, 

תרשיחא, מעלה -מעלות
יוסף, כפר ורדים, 

 .שלומי, מזרעה ועכו

יוסי בן זקן, מנהל 
יחידת הנוער במועצה 

אזורית מעלה יוסף 
 והאיש שמאחוריי 

הפרויקט האזורי: ״היה 
מפגש מושקע ומרגש 
-בנושאי מנהיגות, רב

תרבותיות ושימוש 
להעצמה בצילום ככלי 

ומימוש מנהיגות 
 .הנוער״

 

 

להציע לעוד חברים נוספים נא 
 להצטרף לקבוצה במספר טלפון

0538882892 
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  18מתוך  11עמוד  
 

 

מירוץ רונן המסורתי לזכרו של רס"ן רונן פרץ ז"ל, 
 .יליד העיר עכו נערך בעכו

 

בתום המירוץ נערך 
באולם האודיטוריום של 
בית הספר אורט דרסקי 
במעמד ראש העיר עכו 

שמעון לנקרי טקס 
לזכרו וחלוקת גביעים 

 .לזוכים
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  18מתוך  12עמוד  
 

 

  הטיילת בחוף ארגמן בעכו ביום בהיר שידור :
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  18מתוך  13עמוד  
 

 

שר המדע במפגש עם  עכויוניסטרים חניכי מרכז 
 אקוניס וראש העיר לנקרי 

 

השבוע אחרי הישיבה 
בין ראש העיר לנקרי 
ושר המדע אקוניס , 

יוניסטרים עכו חניכי 
את המיזם שלהם הציגו 

 בפני השר אקוניס וראש
שכל כך  ,העיר לנקרי

התרשמו מהמצגת 

שאר ישהזמינו אותם לה
להצגת התקציב השנתי 

גאווה " .של המשרד
גדולה להיות חלק 

מהפעילות המבורכת 
לקידום הנוער בעיר 

 "!עכו
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  18מתוך  14עמוד  
 

 

  .בחוף מזרע בעכו שחפיםשידור : 

בחוף מזרע  מבקרים,  שחפיםהעונה בכל בוקר , 
 . בעכו והשנה הכמות מרשימה
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  18מתוך  15עמוד  
 

 

ונאבק להוכיח ברחוב רמז בעכו  נפצעפסק דין : 
  ?מה נקבע בביהמ"ש.  שמדובר ב"פגע וברח"

 

הולך רגל ,  2011בשנת 
נמצא ברחוב רמז בעכו 

ונלקח לטיפול רפואי. קרן 
"קרנית" סירבה לפצות 
אותו בטענה שהכיר את 

 הנהג הפוגע. 
בית משפט השלום בעכו 

קיבל תביעה שהגיש הולך 
רגל שנמצא פצוע על 

כביש בעיר, וטען שנפצע 
בתאונת "פגע וברח". 
השופט וויליאם חאמד 

העדיף את גרסתו על פני 
רנית", הקרן זו של "ק

לפיצוי נפגעי תאונות 
שסירבה לשלם  דרכים,

בטענה שמי שפגע בו  לו
היה למעשה מכר שלו. 
סכום הפיצוי שיהיה על 

הקרן לשלם ייקבע 
בהמשך. בתוך כך נדחתה 

של " קרנית הטענה 
שהמכונית הפוגעת "

שייכת לעוברי  הייתה
האורח. מטעמים אלה 

קבע השופט חאמד 
ש"קרנית" תצטרך לשלם 

לתובע פיצויים בסכום 
 ייקבע בהמשך ההליך.

 לחץ כאן לפסק דין :
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  18מתוך  16עמוד  
 

 

נערכו בעכו  השבוע
נטיעות עצים לרכל ט״ו 

בשיתוף מפעל  בשבט
טמבור מינהל החינוך 

ומח' הגינון בגני 
הילדים ארגמן ופרחי 

פעל אף עובדי המ  .נוי

צבעו את כל המתקנים 
והסורגים במקום ועל 
כך עיריית עכו ומינהל 
החינוך מודים להם על 

  .כך
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  18מתוך  17עמוד  
 

 ביקור שר המדע בעכו

שר המדע והטכנולוגיה, 
אופיר אקוניס ביקר 

בעכו ונועד עם  השבוע
ראש העיר שמעון לנקרי 

בפגישה  .בלשכתו
השתתפו בין השאר 

ראשי המינהל בעירייה, 
מנהל המתנ"סים בעכו. 
ראש העיר לנקרי הציג 

בפני השר פרויקטים 
הפועלים בעיר לרווחת 
התושבים וביקש ממנו 

בין השאר לסייע למרכז 
יוניסטרים ליזמות 

עוד  .צעירה בעיר
הועלתה בפגישה 
הבקשה להפעלת 

קייטנת המדע על ידי 
ידי  המתנ"סים ולא על

זכיין חיצוני וכן תקצוב 
מרכז להב"ה הפועל 

 . במרכז צעירים

השר התרשם עמוקות 
מהתפתחותה של העיר 

והבטיח לסייע ככל 
 .שנדרש
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  18מתוך  18עמוד  
 

 

 2017משפחות עולים חדשים נקלטו בעכו ב  191
 

משפחות עולים   191
חדשים נקלטו בעכו 

. 2017במהלך שנת 
 406-מדובר בסך הכל ב

שהגיעו  עולים חדשים
לעיר. ראש העיר לנקרי 

אמר, כי הוא שמח שהעיר 
עכו הינה קולטת עלייה. 

"מדובר באוכלוסייה 
איכותית המצטרפת לעכו 

ואנו מברכים על כך", 
 .הוסיף לנקרי

במסגרת מאמצים שנעשו 
בשנים האחרונות, ביקרו 

ראש העיר וסגנו ומ"מ 
זאב נוימן המחזיק בתיק 

הקליטה יחד עם צוותי 
הקליטה במדינות מחלקת 

חבר העמים, שם 
השתתפו בירידי עלייה 

שונים במטרה לעודד 
עלייה לעכו, דבר שהניב 

 .כאמור פירות
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