
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 25.2.20פרוטוקול אסיפה כללית מיום 

 השתתפו:

 יו"ר וראש מו"א מרחבים  -שי חג'ג' 

 מנכ"ל ממ"א –איציק אשכנזי 

 ראש מו"א נווה מדבר -איברהים הוואשלה

 ראש מו"א שפיר  -אדיר נעמן

 ראש מו"א רמת נגב -ערן דורון

 ראש מו"א דרום השרון -אושרת גני גונן

 ראש מו"א עמק יזרעאל -אייל בצר

 ראש מו"א מנשה -אילן שדה

 ראש מו"א חוף השרון -אלי ברכה

 ראש מו"א חוף הכרמל -אסיף איזק

 ראש מו"א מגילות ים המלח -אריה כהן

 ראש מו"א אלונה -אריה שרון

 ראש מו"א עמק חפר  -גלית שאול

 ראש מו"א משגב -דני עברי

 ראש מו"א גולן -חיים רוקח

 ראש מו"א חבל אילות -חנן גינת

 ראש מו"א הערבה התיכונה -אייל בלום

 ראש מו"א גדרות -יוסי קנדלשיין

 ראש מו"א עמק המעיינות -יורם קרין

 ראש מו"א יואב -מטי צרפתי הרכבי

 ראש מו"א מטה אשר -משה דוידוביץ

 מטה יהודהראש מו"א  -ניב ויזל

 ראש מו"א הגליל התחתון -ניצן פלג

 ראש מו"א תמר -ניר וגנר

 ראש מו"א בני שמעון -ניר זמיר

 ראש מו"א זבולון -עמוס נצר

 ראש מו"א גזר -רותם ידלין

 ראש מו"א גוש עציון -שלמה נאמן

 ראש מו"א נחל שורק -אלי אסקוזידו

 ראש מו"א מעלה יוסף -שמעון גואטה

 מו"א מבואות חרמון ראש -בני בן מובחר

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :מוזמנים

 עו"ד איתן טוקר, עו"ד העמותה

 עו"ד גיר זמיר, משרד עורכי דין גלעד שר ושות'

 רו"ח שייקה רוט, רו"ח העמותה

 רו"ח עופר ססובר, מבקר פנים העמותה

 צוות ממ"א:

 ראש תחום אסטרטגיה וצעירים -מירב בן שימול

 ראש תחום ביטחון -אלון ביטון

 ראש תחום חינוך ורווחה -חכיםרינת 

 ראש תחום תכנון וקרקעות-מילכה כרמל

 ראש תחום כנסת וממשלה -מבשרת נבו

 ראש תחום תיירות -מירב אביב

 ראש תחום חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן

 יועצת כלכלית מרכז המועצות האזוריות -הדסה אלמוג

 

 סדר יום : 

 מינוי מבקר פנים. .1

 .אישור תקנון עמותה  .2

 .2019אישור דו"חות כספיים  .3

 .2020הצגת תקציב  .4

 הצגת ראשי תחומים של מרכז המועצות. .5

 .2020הצגת תכניות עבודה+ יעדים  .6

 שונות .7
 

 מינוי מבקר פנים .1
שנה, בעל ניסיון עשיר כמבקר פנים הן בשלטון המקומי, הן בעמותות וחברות לתועלת הציבור  30מר עופר ססובר, רו"ח מזה 

ממשלתיות וגופים עסקיים גדולים. בין תפקידיו הבולטים, מבקר פנים של החברה למשק וכלכלה של השלטון והן בחברות 
. מינוי מבקר הפנים עובר בהצבעה פה אחד 2008ועד היום וכן מבקר פנים של רשת חנויות רמי לוי משנת  2007המקומי משנת 

 של כלל ראשי המועצה הנוכחים באולם.
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  תקנון העמותה .2
עו"ד איתן טוקר :השינויים שנעשו בתקנון נובעים מהתמורות בדיני התאגידים ודיני העמותות. דוגמא לשינויים: קציבת 

 ומשרת מנכ"ל שהינה משרת אמון.  קדנציות, מבקר פנים, האפשרות להצביע באמצעות פורקסי
 תקנון העמותה מאושר פה אחד.

 
 

  אישור דוחות כספיים .3

 מחזור  פעילות.₪ יון מיל 6.9 •

 114שטרם בוצעה הינה  2019התהליכים של ממ"א מול  הותמ"ל מתבצעים במימון שהתקבל מקרן יד הנדיב. היתרה בשנת  •
 .2020מועברת לשנת ₪ אלף 

 ₪מיליון  7 -הוצאות  •

 ₪ אלף  110גירעון:  •

 מחצית מהן שכר ורכב ומחצית עבור פעולות. -מתוך ההוצאות •
 

 קר את הדו"חות והנתונים אשר אושרו פה אחד באסיפה.רו"ח שייקה רוט ס

 נשלח למייל לכלל ראשי המועצות ואושר פה אחד באסיפה. 2019דו"ח מילולי לשנת 

נתן סקירה על פעילות התאחדות חקלאי ישראל והביע את חוסר רצונו מתפקוד ההתאחדות והמליץ על שינויים  יו"ר שי חג'ג'

 מבניים בהתאחדות.

מציע שינוי מבני. יו"ר מרכז המועצות האזוריות יהיה גם יו"ר התאחדות חקלאי ישראל. ראשי המועצות באולם  -יורם קרין

 מחזקים את הנאמר:

 אנחנו משלמים רק אם אנחנו ממנים את היו"ר. זה הזמן לנצל את זה פוליטית. -דני עברי

במידה ולא נגיע להסכמות פרישה מההתאחדות תעלה על מיד לאחר הבחירות יש לנו ישיבה ונשים את זה על השולחן.  -שי חג'ג'

 הפרק.

 

  2020הצגת תקציב  .4
 

 הצגת תחומים באמצעות ראשי התחומים: .5
 

 מילכה כרמל, ראש תחום תכנון וקרקעות .א

 בשנים האחרונות מנהלת את המאבק בותמ"ל במימון "יד הנדיב". השנה אנו נחושים לחסל את מה שקורה בותמ"ל.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדסה אלמוג, היועצת הכלכלית של ממ"א  .ב

 עובדת מטעם החברה למשק וכלכלה במרכז. אלי ברכה יו"ר ועדת הכלכלה.

הייתה כבר ועדה. ההמלצות התבססו על צד ההכנסות בלבד . ההמלצות לא יושמו, לכשתוקם ועדה נוספת  -מדד חוזק רשותי .1

 נהייה מעורבים

 , לא הגענו לסיכום בנושא האסדרה מאחר שלא קבלו את עמדתנו. 2012החלו ב הדיונים עם רשות המים והביוב -מים וביוב .2

 המטרה להגדיל את בסיס התקציב בסיוע של שי חג'ג' יחד עם מרכז השלטון המקומי. -הסעות תלמידים .3

 גרעון גבוה במיוחד במועצות האזוריות . -בעיית המלווים בחינוך המיוחד .4

 

 התייחסות ראשי המועצות לדברים:

 28נושא נוסף היא הרפורמה בחינוך המיוחד שהתחילה בצפון ותגיע לכולם. אני מסיים את השנה הזאת בהעסקת  -עידן גרינבוים

 המסקנה היא שהרפורמה נכשלה ויש לפעול לכך שהיא לא תתרחב לכל הארץ. סייעות חדשות.

ת הצוותים. הצטרפנו לשביתה של ועד ההורים. עד אנחנו בעד רפורמה ושילוב. מישהו צריך לתקצב את זה ולהנחות א -שי חג'ג'

 שלא יתקצבו ויתדרכו את המורים כמו שצריך, לא נתמוך בהם.

בסופו של דבר מה שמעניין את התושב זה כבישים. כל הישוב הוותיק סובל מזה. חשוב לגבש מסמך אמין החתום ע"י  -ניצן פלג

 ראש המועצה והמהנדס.

כמו כן,  יש לנו מסמך מקצועי בעל מספרים אמיתיים. בסופו של דבר זה מה שנצטרך לדרוש.נבוא בדרישה ברגע ש -שי חג'ג'

 מבקש להעביר את הנתונים מכל מועצה לניצן פלג לצורך ריכוזם.

 הסקר לגבי כבישים ישלח בקרוב למהנדסי המועצות. -מילכה כרמל

נים תכנית רב שנתית וכך מועצות שהינן בדירוג אחת הבעיות שמקבלים סכום כזה גדול, היא העובדה שלא בו -גלית שאול

 , לא נכנסות לתוכנית. גם מועצות בדירוג שונה צריכות לקבל תקציב עבור כבישים. 8סוציואקונומי 

 אנו נוביל את הקריטריונים לחלוקה הוגנת. -שי חג'ג'

גם הרפורמה לא משרתת אותנו. מאבק של המועצות מקופחות בכל נושאי החינוך: הסעות והסעות חינוך מיוחד בפרט.  -דני עברי

 שנה כדי להשיג משהו.  20

 בעניין כיבוי אש אנו חייבים להתארגן בנושא הזה העלויות גבוהות מאוד ללא תקציב ייעודי

 יש לכנס ישיבה של כל המועצות הסמוכות יער. קח את היוזמה לרכז את הקבוצה הזו. -שי חג'ג'

 אולי הכסף של קק"ל יוכל לממן אמצעי מיגון נגד שרפות -רותם ידלין

אני לא חותם לכם עד שאתם חותמים על  -לגבי פארק אלונה, המסלול של קק"ל לא מתוחזק. מציב אולטימטום-אריה שרון

 תחזוקה.

אלינו. היום זה נשרף ישוב שלם במטה יהודה. הכסף עבר למשרד הפנים אך עד הרגע הזה לא עבר  -בנושא השריפות -ניב ויזל

 בישוב שלי ומחר בשלך. אם אנחנו מחליטים להשבית על כולנו לחבור ללא יוצא מן הכלל.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תודה על הנגישות והזמינות ועל כך שתוך שנה הצלחת להביא אותנו ללב המפה. -יורם קרין

 בגלל שרוצים לתת מעצמם שנת שירות.החבר'ה הטובים שלנו נדחים  -ראוי להילחם גם על נושאים ערכיים -גלית שאול

 . לא הגיוני שנלך לוועדות הגאוגרפיות בלי הסכמות והבנות. -ניר זמיר

 

 מירב בן שימול, ראש תחום אסטרטגיה וצעירים .ג

 שנים במטה אשר. 20עובדת שנתיים וחצי במרכז. עבדה 

 עירים.אנו לקראת הסדרת תו תקן למרכז צעירים. המרכז משמש כגוף מתכלל למרכזי הצ

 מרכזי צעירים הפזורים ברחבי הארץ. אני אשמח להגיע אליכם לשיתוף פעולה. 43יש לנו היום  

 היו"ר שלנו הוא משה דוידוביץ. היום אנו עסוקים בכתיבת חזון למרכז. -תחום נוסף שאני מנהלת הוא אסטרטגיה

 

 מירב אביב, ראש תחום תיירות .ד

 את התיירות הכפרית על המפה כמוצר תיירות גם בארץ וגם בחו"ל. מנהלת את עמותת תיירות כרמלים. אנו שמים

 משרד התיירות נותן את מרבית התקציב שלו לתיירות נכנסת מחו"ל. עלינו להיות מוכנים לזה.

 

 אלון ביטון, ראש תחום ביטחון .ה

 עובד מתחילת פברואר במרכז המועצות האזוריות. לפני היה קב"ט במ"א חבל מודיעין.

 נו להשפיע בזמן אמת.האינטרס של

מ"א חבל מודיעין איבדה ישוב. קו פרשת המים צריך להיות אסון מבוא מודיעין. אף טיל לא יכול לגרום לכזה נזק.  29.5.19-ב

 ידי דני עברי של מועצות סמוכות היער. -מדובר באירוע אלים ביותר. חייבם להיות שם לפני. אנו נקים פורום על

 שבועות ללא שוטר אחד במרחב. 3את שוטרי מג"ב כל הזמן. במ"א גזר היינו לוקחים לנו  -רותם ידלין

 הסוגיה ידועה. -שי חג'ג'

 

 מבשרת נבו, ראש תחום כנסת ומממשלה .ו

 -. המטר להביא את הנושאי המרכז לכנסת. להיות מובילים ולא רק מובלים. כל הקולות קוראים2004עובדת בכנסת משנת 

 יעשה דרך שי ואיציק. -כל מקום שצריך את החיזוק

 

 רינת חכים, ראש תחום חינוך ורווחה .ז

עובדת במרכז זו השנה השישית. מודה לערן דורון יו"ר ועדת חינוך. עיקר עבודתנו לפלס את הדרך ולהקל זו באמצעות חוזים 

 כדוגמת דיור למוגבלים. -גנריים. בנוסף מטרתנו לקדם מיזמים חדשים

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחום חקלאות  ואיכות הסביבההילה אקרמן, ראש  .ח

עובדת חדשה במרכז. אכנס לתפקיד החל מחודש מרץ הקרוב. מכירה את המרחב הכפרי מרמת נגב. בישיבת הנהלה הקרובה 

 . 2020אציג את תכנית העבודה שלי לשנת 

 

 מינוי מנכ"ל .6

 מנכ"ל הינה משרת אמון. שי חג'ג' מציע את איציק אשכנזי למשרת מנכ"ל.

 מונה למנכ"ל פה אחד. איציק אשכנזי
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שי חג'ג'                   

                                                                                                      
 יו"ר מרכז המועצות האזוריות                                                                                       

 וראש מועצה אזורית מרחבים                                                                                       

 


