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 21.07.2021פרוטוקול אסיפה כללית מרכז השלטון האזורי בישראל  הנדון:
 

 :השתתפו

 השלטון האזורי בישראל שי חג'ג', ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז 

 אדיר נעמן, ראש מועצה אזורית שפיר  

 אופיר ליבשטיין, ראש מועצה אזורית שער הנגב 

 אושרת גני גונן, ראשת מועצה אזורית דרום השרון 

 אייל בצר, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל  

 אילן שדה, ראש מועצה אזורית מנשה 

 אלי ברכה, ראש מועצה אזורית חוף השרון 

 הכרמל   אסיף איזק, מועצה אזורית חוף

 אריה שרון, ראש מועצה אזורית אלונה  

 אריה כהן, ראש מועצה אזורית מגילות ים המלח 

 איתמר רביבו, ראש מועצה אזורית חוף אשקלון 

 בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון 

 גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול  

 גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר 

 דוד יפרח, ראד מועצה אזורית שדות דן  

 דורון שידלוב, ראש מועצה אזורית ברנר  

 דני מורביה, ראש מועצה אזורית לכיש 

 דני עברי, ראש מועצה אזורית משגב

 חיים רוקח, ראש מועצה אזורית גולן  

 חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות  

 יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון  

 יוחאי דמרי, ראש מועצה אזורית הר חברון 

 יורם קרין, ראש מועצה אזורית עמק המעיינות  

 יצחק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו 

 , ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה  מאיר צור

 משה דוידוביץ, ראש מועצה אזורית מטה אשר 

 ת חבל יבנה  משה ליבר, ראש מועצה אזורי

 עמית סופר, ראש מועצה אזורית מרום הגליל  

 עבד אלכרים זועבי, ראש מועצה אזורית בוסתן אל מרג' 

 ניב ויזל, ראש מועצה אזורית מטה יהודה 

   שער הגלילניצן פלג, ראש מועצה אזורית 



 

 

 

 

 

 

 ניר ונגר, ראש מועצה אזורית תמר

 ניר זמיר, ראש מועצה אזורית בני שמעון  

 עמוס נצר, ראש מועצה אזורית זבולון  

 ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב  

 עידן גרינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדן 

 רותם ידלין, ראשת מועצה אזורית גזר  

 שלמה נאמן, ראש מועצה אזורית גוש עציון  

 שמעון גואטה, ראש מועצה אזורית מעלה יוסף 

 תמיר עידאן, ראש מועצה אזורית שדות נגב 

 

 מטה מרכז השלטון האזורי: 

  השלטון האזורי בישראליציק אשכנזי , מנכ"ל מרכז א

 ש"א גילה קמר, דוברת מ

 מירב בן שימול, ראשת תחום חינוך, רווחה וקהילה  

 מילכה כרמל, ראשת תחום תכנון וקרקעות  

 הילה אקרמן, ראשת תחום חקלאות ואיכות הסביבה  

 אלון ביטון, ראש תחום חירום וביטחון  

 מירב אביב, ראשת תחום תיירות  

 א" שהדסה אלמוג, כלכלנית מ

 מבשרת נבו, כנסת וממשלה  

 הילית בן צבי, ראשת תחום שוויון מגדרי  

 שני בן חמו, הסכמים ושכר  

 קורל טייג, מנהלת לשכה 

 

 :נוספים מוזמנים

 עמותה  ל יועץ משפטיעו"ד איתן טוקר, 

 שייקה רוט, רואה חשבון 

 רו"ח עופר ססובר, מבקר פנים העמותה 

 

 סדר יום:

 סרטון תדמית דברי פתיחה יו"ר מרכז השלטון האזורי +   09:00-09:10

 היועץ המשפטי   -קיום פעילות עסקית  09:10-09:20

 רואה חשבון  -דו"חות כספיים  09:20-09:25

 מבקר פנים  09:25-09:30

 2022מצגת אתגרים ויעדים לשנת   09:30-10:05

 שיח פתוח, סיכום וסיום האסיפה  10:05-10:15



 

 

 

 

 

 

ו  שי מרחבים  אזורית  מועצה  ר'  החג'ג',  השלטון  מרכז  את  ופותח    ,בישראל  אזורייו"ר  מברך 

 באסיפה.  הנוכחים 

 

 בישראל  מרכז השלטון האזוריסרטון תדמית של הצגת 

 

 רוט  שייקה  ,רואה חשבון

הדבר השני זה  ,  דוחות לאשר. מילולי לגבי מי הועד, ועדת הביקורת וכו'  2מבחינה פורמאלית יש  

מיליון תלוי באיזה שנה. הפעילות    30עד  ליון  ימ   18אוטובוסים  ,  5.8כנסות  הנתוני ה   .הדוח הכספי

יש עוד כספים ממפעל הפיס ומהחברה למשק     .ליוןימ  4.1ליון. שרובה מדמי חבר  ימ   6הישירה היא  

 פלוס במאזן.   7000יש סה"כ    יתוקן נושא מפעל הפיס.  2022שיתקבל ב 2021בתקציב של   וכלכלה.

אלף    600  -צריך לזכור חסכון של כ  .ה החדשמבנליון עודף שחלקם יהיו למימון הימ   3.3יש יתרה של  

 ש"ח מאי תשלום דמי שכירות. 

 י.כספהדוחות גם המילולי וגם ה 2אושרו בפה אחד 

 

 ססוברפר עומבקר הפנים, 

אשכנזי   שזו    ,המנכ"לאיציק  למרות  אזורית  מועצה  של  כמו  כללים  העמותה  על  להחיל  מבקש 

 עמותה. ולאחר אישור דו"ח ביקורת הפנים כך יעשה. 

 

 איתן טוקריועץ משפטי, עו"ד 

כל חברה  לפתיחת  ואיציק  שי  שיוזמים  את  כהמהלך  נתנה  והיא  הביקורת  ועדת  לפני  הובא  לית 

 ברכתה.  

 תחום ההשמה המקצועית לעובדי מועצות. כיוונים: הראשון תחום התיירות והשני  2

 מנת להפיק תועלת גם מקצועית וגם כלכלית.   עלתכנות לרכז את זה ייש ה

 את תחת העמותה או בחברה ייבחן בהמשך הדרך. זההחלטה אם לעשות 

 

 מןעאדיר נור' מועצה אזורית שפיר,  יו"ר ועדת הביקורת

הרעיון הוא לייצר פלטפורמה עסקית תחת השלטון  .  סופית  כל המהלך הזה עדיין לא מקובע או סגור

  פעילות עסקית שיכולה לייצר רווחים תיבחן כל    האזורי ואז נוכל להגביר את הפעילות העסקית.

 לעומק. 

 

 פה אחד.ההחלטה התקבלה 

 

 2022מצגת אתגרים ויעדים לשנת 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 חג'ג', ר' מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל  שי

מה שיביא את    -מעלה את נושא ביטול מכסות הביצים פתיחת המשק לייצוא מוצרים חקלאיים  

 הקריסה של החקלאות במדינה. 

עיתונאיםתקיים  לה  עתידה  10:00שי מציין שבשעה   וזה יקרה ומטה לחמם של  .  מסיבת  במידה 

 שי מבקש את התמיכה של כל ראשי המועצות בנושא.   משפחות ישבר אנחנו נעלה לכנסת. 3000

 . אם לא תהיה חקלאות לא יהיו גם מועצות אזוריות. מודה לכולם על ההסכמות בעניין הזה

 

 מןעאדיר נור' מועצה אזורית שפיר,  יו"ר ועדת הביקורת

הערים שחייבים לסייע לו מול החקלאים  אומר שכוחנו באחדותנו. יציירו את הרוב המסכן והעני מ 

 כך.  -ולכן חובה לרכז מאמץ כלל ארגוני על העשירים מהכפרים עם הגיפים.

 

 שיח פתוח 

מובחר בן  להצטייד  -בני  חייבים  שאנחנו  ואומר  המהלך  על  זה    מברך  שמתעשר  שמי  ולהוכיח 

 המתווכים ולא החקלאים. בני מבקש מכולם להתאחד . 

  משפחות שמתפרנסות בדוחק   ןה,  המשפחות שמתפרנסות מהביצים בצפון לא טייקונים  -מאיר צור  

 ירקות.  ו וזה לא רק הביצים. פתיחת המכסים תחסל את כלל החקלאות כולל פירות 

 יש ממשלה שאיתה אפשר להציל את החקלאות בטווח הרחוק. חובתנו לנצל את זה.  -גדי ירקוני 

צריך  ת ולא על מחירי הדיור. כי שם הכישלון הכי גדול שלהם.  הדיון יהיה על החקלאו  -אייל בצר  

 להדגים כמה עלו מחירי הדיור אל מול  מחירי הפירות והירקות. 

 צריך להקים קרן לפיצוי חקלאים שישמידו את התוצרת שלהם. "קרן שביתה".   -עידן גרינבאום

 ואז יהיה גב למאבק של החקלאים. 

לים בשנה זה לפרק מועצה אזורית.  "ותמ  15הכוח שלנו הוא רק שאנחנו יחד.    -  גני גונן  אושרת

טרקטורים וכד' על מנת לייצג את האינטרסים שלנו עד הסוף. יש ערך  ,  חייבים לרכז אוטובוסים

 ראות הציבורית למאבק שלנו. ילנ

 .מציע לגבות את שי לגמרי הוא ממוצב הכי טוב מול הממשלה -יורם קרין 

מתרגש מאוד מהדיון המקצועי והמעמיק. רב מאוד  אני  רוצה להגיד לשי לאיציק ולצוות ש  -יוסי דגן

 . המאחד מהשונה אנחנו כולנו מאחוריי שי

 

 חג'ג', ר' מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל: שי -דברי סיכום 

 .  על שיתוף הפעולה תודה אמיתית לכל אחד ואחת מכם

 כדלקמן: הצעה לסדר 

 . 2021ביולי  25-האזוריות ביום ראשון ה א. השבתת קבלת קהל במועצות

ב. יום שני בכנסת כל חברי הכנסת של המרחב הציבורי ישבו עם כל ראשי המועצות ויאלצו לתת  

 תשובות.  

 

  פה אחד.ההצעה אושרה 



 

 

 

 

 

 

 
 בברכה,

 

 

 
 

                                          
 

 ערן דורון                 שי חג'ג'                              
 במרכז השלטון האזורי יו"ר ועדת חינוך                   השלטון האזורי בישראליו"ר מרכז           
 אזורית רמת נגבהמועצה הראש ו         אזורית מרחבים               המועצה הראש ו          

 
 
 

 העתקים:

 ראשי המועצות האזוריות 

 איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל 


