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 אסיפה כלליתפרוטוקול נספח ל

 ( zoom-)התקיים ב 10.1.21מיום  הצבעה עבור שם חדש למרכז המועצות האזוריות
 

 
 השתתפו:

 שי חג'ג', ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות .1

 נעמן, ראש מועצה אזורית שפיר אדיר  .2

 אופיר ליבשטיין, ראש מועצה אזורית שער הנגב .3

 אושרת גני גונן, ראשת מועצה אזורית דרום השרון .4

 אלי אסקוזידו, ראש מועצה אזורית נחל שורק  .5

 אלי ברכה, ראש מועצה אזורית חוף השרון .6

 אריה כהן, ראש מועצה אזורית מגילות ים המלח .7

 מועצה אזורית אלונה אריה שרון, ראש  .8

 גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר .9

 דוד יפרח, ראד מועצה אזורית שדות דן  .10

 דני מורביה, ראש מועצה אזורית לכיש .11

 דני עברי, ראש מועצה אזורית משגב .12

 יורם קרין, ראש מועצה אזורית עמק המעיינות  .13

 יצחק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו .14

 עצה אזורית מטה אשרמשה דוידוביץ, ראש מו .15

 ניב ויזל, ראש מועצה אזורית מטה יהודה .16

 ניצן פלג, ראש מועצה אזורית גליל תחתון  .17

 ניר ונגר, ראש מועצה אזורית תמר .18

 ניר זמיר, ראש מועצה אזורית בני שמעון  .19

 ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב  .20

 שלמה נאמן, ראש מועצה אזורית גוש עציון  .21

 ה אזורית שדות נגבתמיר עידאן, ראש מועצ .22

 אסיף איזק, מועצה אזורית חוף הכרמל  .23

 גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול  .24

 דוד אלחייני, ראש מועצה אזורית בקעת הירדן  .25

 יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון  .26

 ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית מטה בנימין  .27

 עבד אלכרים זועבי, ראש מועצה אזורית בוסתן אל מרג' .28

 רינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדןעידן ג .29

 עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון .30

 עמית סופר, ראש מועצה אזורית מרום הגליל  .31

 שמעון גואטה, ראש מועצה אזורית מעלה יוסף .32

 שמעון סוסן, ראש מועצה אזורית חבל מודיעין .33

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 מרכז המועצות האזוריות: 

 המועצות האזוריותרכז מנכ"ל מ, איציק אשכנזי  .1

 דוברת ממ"א , גילה קמר .2

 מאיה כץ, גיתם .3

 אור קובי, מנהלת לשכת ממ"א  .4
 
 

 :מוזמנים
 עו"ד איתן טוקר, עו"ד העמותה 

 
 נעדרו: 

 דורון שידלוב, ראש מועצה אזורית ברנר  .1

 חברון הר אזורית מועצה ראש, דמרי יוחאי .2

 חיים רוקח, ראש מועצה אזורית גולן  .3

 אזורית חבל אילות חנן גינת, ראש מועצה  .4

 יזרעאל  עמק אזורית מועצה ראש, בצר אייל .5

 מנשה אזורית מועצה ראש, שדה אילן .6

 עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע .7

 יואב אזורית מועצה ראשת, הרכבי מטי צרפתי .8

 עמוס נצר, ראש מועצה אזורית זבולון  .9

 רותם ידלין, ראשת מועצה אזורית גזר  .10

 מועצה אזורית נווה מדבראיברהים הוואשלה, ראש  .11

 איתמר רביבו, ראש מועצה אזורית חוף אשקלון .12

 בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון .13

 יוסי קנדלשיין, ראש מועצה אזורית גדרות  .14

 משה ליבר, ראש מועצה אזורית חבל יבנה  .15

 סאלמה אל אטרש, ראש מועצה אזורית אל קסום  .16

 וף עאהד רחאל, ראש מועצה אזורית אל בט .17

 קובי אביבי, ראש מועצה אזורית באר טוביה  .18

 רווה  גן אזורית מועצה ראש, אלימלך שלמה .19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות 
 הוחלט על שינוי שם העמותה.  31.12.20בהמשך לאסיפה כללית שנערכה ביום 

 להלן שני השמות שעלו: 

 מרכז השלטון האזורי בישראל.  .1

 השלטון הכפרי בישראל. מרכז  .2

 
 

 –בהצבעה שנערכה בזום 
 .ראשי מועצות הצביעו בעד "מרכז השלטון האזורי בישראל" 31
 . ראשי מועצות הצביעו בעד " מרכז השלטון הכפרי בישראל" 2

 
 ראשי מועצות אזוריות את הצבעתם עקב אי יכולתם להשתתף באסיפה:   7 העבירוסמוך לכך 
 

 באמצעות מייל בעד "מרכז השלטון האזורי בישראל".  -דורון שידלוב, ברנר .1

 באמצעות מייל בעד "מרכז השלטון האזורי בישראל". -חיים רוקח, גולן .2

 ל".באמצעות מייל בעד "מרכז השלטון האזורי בישרא -חנן גינת, חבל אילות .3

 באמצעות מייל בעד "מרכז השלטון האזורי בישראל".  -יזרעאל עמק, בצר אייל .4

 באמצעות מייל בעד "מרכז השלטון האזורי בישראל". - מנשה, שדה אילן .5

 באמצעות מייל בעד "מרכז השלטון האזורי בישראל"  -גלבועהעובד נור,  .6

 באמצעות שיחה טלפונית בעד "מרכז השלטון האזורי בישראל". -חברון הר, דמרי יוחאי .7

 

 לסיכום:

 מרכז השלטון האזורי בישראל".הצביעו בעד " ראשי מועצות אזוריות 38

 ראשי מועצות אזוריות הצביעו בעד "מרכז השלטון הכפרי בישראל". 2

 מרכז השלטון האזורי בישראל". השם הנבחר ברוב קולות הינו : "

 
 
 

 שי חג'ג'              
 

 
 
 
 

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות 
 ת מרחבים אזוריהה מועצהוראש     

 
 
 

 העתק:
 ראשי המועצות האזוריות

 איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות


