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: "אני אמראבי גבאי , ישירבשידור לשידור שהועבר 
 "באאהיה ראש הממשלה ה

יו"ר העבודה אבי 
( רביעינתן אמש ) גבאי

בה  בעכוהופעה פומבית 
תושבים  250השתתפו כ 

 במלון עכו חוף בעכו .
הרוח החדשה שמנסה 

אבי להביא יו"ר העבודה 
הביאה חזרה גבאי, 

חברי מפלגת עבודה 
 מסניף המפלגהברחו ש

להריח את  ניתן . בעכו
 הבאהמערכת הבחירות 

במפגש , על פי השאלות 

ועל פי התשובות של 
, פרס ריצ'רד .גבאי אבי 

הוא אחד מראשי מטה 
משהו של המפלגה 

כל שנודד עם גבאי ב
להיב את ה הישובים

, האיש בסיכום . הקהל
די מרשים בדבריו. 

רהוט, מלא בטחון, יודע 
להתבטא ומציג משנה 

יכול לתת פייט וסדורה, 
בבחירות לא רע 

  הקרובות .
 

 

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
https://www.facebook.com/akkonet/videos/1559157657539232/
https://www.facebook.com/akkonet/videos/1559157657539232/
https://www.facebook.com/akkonet/videos/1559157657539232/


 

  גיליון עכו נט

    akkonet@gmail.com .2892-888-053בטלפון  -עכו נט בוואטסאפ  חדשות
======================================================================== 

  

   19מתוך  2עמוד    
 

 

 

צעיר נפצע בתאונת דרכים בין רכב לבין אופניים 
  ברחוב וייצמן בעכו

 

היום צעיר נפצע 
בהתנגשות בין רכב 

ואופניים ברחוב וייצמן 
בעכו וגרם לפציעה קלה 

 .של רוכב האופניים
צוות של מד"א העניק 

עזרה ראשונה והעביר 
את הפצוע למרכז 

הרפואי 
המשטרה הגיעה  הגליל

לאזור והחלה לחקור 
 .ת האירועא

 

 

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
file:///D:/Y/ALBERT3/news_files/whatsapp-pirsum-28-12-2017.html
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   19מתוך  3עמוד    
 

 

 "ממשיכים לקדם את מיזם "מגן חיים
 

 ,מיזם "מגן חיים"
מתקיימת הסברה 

רב נרחבת בק
המטופלים והמבקרים. 
זיהומים בבתי החולים 

בכל רחבי הארץ, גובים 
לעיתים את חייהם של 

מאושפזים ולרבים 
אחרים, גורמים סבל 

והארכת משך האשפוז. 
מיזם "מגן חיים" 

תכנית לאומית  הינו

שמטרתה הורדת שיעור 
הזיהומים הנרכשים 

 .%50-בבתי החולים ב
, סדנאות התקיימו

לעובדי מחלקת המשק 
. שכללו הרצאות ידע

רותי יפרח, המנהלת 
האדמיניסטרטיבית: 
"במקביל לסדנאות, 
החלה לפעול במרכז 
הרפואי חוליית ניקיון 

 . סביבת חולה
 

 

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
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https://www.facebook.com/akkonet/photos/a.155646101223735.31422.155520084569670/1558890570899274/?type=3&theater
https://www.facebook.com/akkonet/photos/a.155646101223735.31422.155520084569670/1558890570899274/?type=3&theater
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   19מתוך  4עמוד    
 

 

 

 

 

 הצבעים של הים ליד חומות עכו :שידור 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
https://www.facebook.com/akkonet/videos/1558872987567699/
https://www.facebook.com/akkonet/videos/1558872987567699/
https://www.facebook.com/tzeirim.acco/
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   19מתוך  5עמוד    
 

 

 

 
 

 

מאבקים בהנהלת 
הפועל עכו : המנכ"ל 

מתפטר דיבר על ה
 הסיבות לעזיבתו

והבהיר כי בכל מקרה 
היה עוזב את הפועל 

עכו בסיום העונה: "הוא 
לא הבין שהתפקיד שלו 

ימים  ."מקצועי בלבד
לא פשוטים עוברים על 
הפועל עכו. אם לא די 

באכזבה הקשה 

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
https://www.facebook.com/akkonet/posts/1558849807570017
https://www.facebook.com/akkonet/posts/1558849807570017
https://www.facebook.com/akkonet/posts/1558849807570017
https://www.facebook.com/akkonet/posts/1558849807570017
https://www.facebook.com/akkonet/posts/1558849807570017
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   19מתוך  6עמוד    
 

בעקבות ההפסד 
הדרמטי מול מועדון 

ספורט אשדוד, אתמול 

הגיעה גם הודעת 
ההתפטרות של 

 .המנכ"ל יניב משולם
 

 

 

מבית הספר שידור :
לבה עכומנוף ב כ 

מדגימה הגנה ביפני 
הכלבה  .דקירה בסכין

מבית והמאמן ארקדי , 

 עכוהספר מנוף ב
התמודדות מדגימה 
הסרט  .מול סכין 

מצליח בעולם 

 

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
https://youtu.be/BGd8j64-kJE
https://youtu.be/BGd8j64-kJE
https://youtu.be/BGd8j64-kJE
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   19מתוך  7עמוד    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

הסתיים בהצלחה 
תרגיל חירום ארצי 
במיתאר התגוננות 

מפני ירי טילים שיקיף 
את כל מוסדות החינוך 

מנהלת המחוז ,  . בעכו
ד'ר אורנה שמחון : 
תירגלו , בהצלחה, 

אלף  11למעלה מ 
גנים ובתי תלמידי ה

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
https://klasarehitakko.com/
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   19מתוך  8עמוד    
 

הספר בעכו התנהגות 
במיתאר חירום של ירי 
טילים בשעה שהילדים 

נמצאים בכיתות 
הלימוד .התרגיל נועד 
להכין את התלמידים 
והמורים להתמודדות 

טובה יותר עם תרחישי 
חירום ובשלל 

 אפשרויות והיתכנויות.

אני יכולה לומר עכשיו 
שעכו ערוכה ומוכנה 

 . 'טוב יותר לחירום
בתרגיל שנערך 

בחטיבה העליונה 
'דרסקי' בניהולה של 

איריס גולדנברג שבה 
-תלמידי י 576לומדים 

 . יב

 

 

קציני ולוחמי סיירת אגוז נפגשו עם תלמידים בבי"ס 
 דרסקי בעכו ועודדו אותם לגיוס משמעותי בצה"ל

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
https://www.facebook.com/akkonet/posts/1557853054336359
https://www.facebook.com/akkonet/posts/1557853054336359
https://www.facebook.com/akkonet/posts/1557853054336359
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   19מתוך  9עמוד    
 

במסגרת פעילות הכנה 
לצה"ל נפגשו בשבוע 

שעבר קציני ולוחמי 
יירת אגוז עם תלמידי ס

בית הספר אורט דרסקי 
בעכו לשיחת מוטיבציה 
ועידוד לגיוס משמעותי 

לצה"ל. הפעילות נערכה 
בשיתוף מרכז הכנה 

לצה"ל בעיר ובית 
במהלך המפגש  .הספר

הוצג בפני התלמידים 
סרטון על פעילויות 

היחידה ועל משמעות 
השירות המשמעותי 

בצבא. לאחר מכן 
חמי התקיים פאנל של לו

הסיירת, ובו השתתפו 
התלמידים ודנו על 

האתגרים לפני הגיוס 
ט ובמהלכו לצה"ל ובפר

 .ליחידות מובחרות
 

 

בעקבות תהלוכת 
העדלאידע בעכו , החל 

 1.3.18מיום חמישי, 

לא תתאפשר בבוקר 
חניית כלי רכב במקטעי 

 :הרחובות הבאים

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
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   19מתוך  10עמוד    
 

עצמאות עד -ז'בוטינסקי
-העצמאות; ויצמן-ויצמן

-העצמאות עד בן עמי
בן עמי עד -ויצמן; ויצמן

בן עמי; –דרך הארבעה 
יהושפט -לוחמי הגטאות

פנקס. כמו -עד יהושפט
כן, החניון מאחורי גן 

הזיכרון ישמש אך ורק 
לטובת נכים המסתייעים 

הכניסה  . גלגליםבכסא 
לחניון מרח' דרך 

 2.3הארבעה. ביום שישי, 
 13:00-8:00בין השעות 

ייחסמו לתנועה המקטעים 
דרך -הבאים: בן עמי

-הארבעה עד בן עמי
-ויצמן; גיבורי סיני

-אנילביץ' עד אנילביץ'
בן עמי –יהושפט; ויצמן 

הרצל; -עד ויצמן
העצמאות עד -ז'בוטינסקי
 .העצמאות-גיבורי סיני

 

 

mailto:akkonet@gmail.com
http://www.akkonet.co.il/news_files/whatsapp-inscrire-22-12-2017.html
https://www.facebook.com/akkonet/photos/a.155646101223735.31422.155520084569670/1556730554448609/?type=3&theater
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   19מתוך  11עמוד    
 

 3-1בעכו העתיקה  חול המועד פסחבתיאטרונטו 
הצגות יחיד -באפריל אולמות עכו העתיקה 

 .מתחרות על פרס ההצגה הטובה ביותר
 

הצגות יחיד  12
מתחרות על פרס 

 רההצגה הטובה ביות
, 2018תיאטרונטו 

של מדינת  70-בשנת ה
ישראל, הינו פסטיבל 
הצגות היחיד הגדול 
ביותר שהתקיים עד 

ועלות בו הפעם, מ . כה
הצגות יחיד אשר  12

יתמודדו על הפרס 
הראשון, מתוך עשרות 
הצעות שהוגשו השנה 
 . להנהלת התיאטרונטו

 

 

mailto:akkonet@gmail.com
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   19מתוך  12עמוד    
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:akkonet@gmail.com
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   19מתוך  13עמוד    
 

 

שלום שמואלוב מונה למנהל האמנותי של פסטיבל 
  2018 עכו

השחקן והבמאי שלום 
שמואלוב נבחר למנהל 
האמנותי של פסטיבל 

ון אחר. עכו לתיאטר
מוני יוסף ישמש כמנהל 
האמנותי של האירועים 

הבינלאומיים בפסטיבל. 
המינויים הללו 

מסתמנים כפשרה בין 
שלא  —איגודי האמנים 

רצו למנות את יוסף 
למנהל האמנותי הכללי 

ועיריית עכו, לאחר  —
הסערה שהתחוללה 
בשנה שעברה סביב 
הפסטיבל, במהלכה 

התפטרו רבים מחברי 
ותית הוועדה האמנ

ופרשו כל האמנים 
המתחרים. כל 

mailto:akkonet@gmail.com
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   19מתוך  14עמוד    
 

המעורבים הודיעו על 
שביעות רצונם 

מהבחירה בשמואלוב. 
מינוי ההנהלה 

האמנותית לפסטיבל 
עכו הקרוב, שיתקיים 

ול המועד סוכות בח
(21–24 

 .בספטמבר(

 

 

 המלצות מד"א לפורים שמח ובטוחלקראת פורים: 
 

לקראת חג הפורים, 
את  מפרסמים במד"א

הנחיות לשמירה על 
בטיחות המתחפשים 

והחוגגים והמלצות 
כיצד לטפל במקרים של 

חג  תפציעות שונו
הפורים  

 

mailto:akkonet@gmail.com
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   19מתוך  15עמוד    
 

 

 , יתקיים פסטיבל "פודטק" בעכו  2018בחודש מאי 

פסטיבל "פודטק" 

FoodTech  ,כנס ו

יתקיים בתחום המזון , 

בשיתוף ממשלת סין 

המזון ותעשיות 

 הגדולות בארץ ..

, תהיה בעכופסטיבל ב

חגיגה קולינרית וכנס 

 עלדיונים   יהיו

מזון, הטכנולוגיות 

לאורך כל שרשרת 

משלב  –הערך שלו 

גידול חומרי הגלם 

החקלאיים, דרך שלבי 

העיבוד השונים ועד 

בעלי , לשלב האריזה

 ערך משופר לצרכן.

 

 

 

mailto:akkonet@gmail.com
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   19מתוך  16עמוד    
 

 

  שידור : פיתוח הטיילת בחוף ארגמן לקראת האביב
העבודות בטיילת בקטע 
של חוף ארגמן לקראת 
סיום העבודות . מפתיע 

לראות אחרי עשרות שנים 
שאין את המחסומים לנוף 

המדהים וניתן להיכנס 
ילת בארגמן מכל לטי

נקודה והכל משתלב . 
הקטעים בטיילת מחוף 
ארגמן עד חוף הסוסים 

ממתינים לפיתוח 
להשלמת פתיחת כל הנוף 

  .והמשך רצף הטיילת

 

 

 
 

mailto:akkonet@gmail.com
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   19מתוך  17עמוד    
 

 

 

,   בעכו  עוד פסטיבל
פסטיבל מרתק ואיכותי 

של מוסיקה ערבית 
קלאסית ואנדלוסית 

בשם " ערבסק " 
פסטיבל יתקיים בחודש 

-9מאי בין התאריכים 
רישמו את   . 12/5

 התאריכים לפניכם. בקרוב תפורסם התוכנית .
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   19מתוך  18עמוד    
 

 

עכו תחגוג פורים עם עדלאידע וססטיק ובן אל 
 תבורי

עיריית עכו תקיים ביום 
, שושן 2.3.18שישי, 

פורים תהלוכת 
עדלאידע עם מיצגים 
ותחפושות במסגרת 
חגיגות שבעים שנה 

למדינת ישראל. 
ההתכנסות תהיה 

ברחבת  10:00בשעה 
התהלוכה  .העירייה

תצעד לאורך רחובות 
ויצמן ובן עמי ותסתיים 

בגן הזיכרון, שם ייערך 
מופע מרכזי של צמד 

טיק ובן אל האמנים סט
תבורי. הכניסה 

העדלאידע  .חופשית
תכלול תהלוכת ענק עם 

אמני רחוב, הולכי 
קביים, מיצגים 

ותחפושות. את האירוע 
מובילים האגף לקשרי 

קהילה בעיריית עכו 
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ומנהל החינוך בשיתוף 
 .החברה הכלכלית עכו

ההחלטה לחדש את 
 מסורת העדלאידע
התקבלה בישיבה 

משותפת שהתקיימה 
לאחרונה בין ראש העיר 

עכו שמעון לנקרי לבין 
פורום מנהלי בתי 

הספר ונציגי הנהגת 
 .ההורים

אני שמח להחזיר "
עטרה ליושנה", אמר 
ראש העיר עכו שמעון 
לנקרי, "ולקיים בעיר 

תהלוכה ססגונית 
וצבעונית כיאה לחג 

הפורים. אני מזמין את 
כל ילדי העיר 

התושבים ליטול חלק ו
 ."באירוע מהנה זה

במקרה של ירידת 
 .גשמים האירוע יבוטל
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