
 

 

 
 
 
 
 
 

 2021 פברוארב 2
 פ"אתש שבטב כ'

 000094סימוכין: 
 

 
 1202לשנת  1פרוטוקול אסיפה כללית מס' 

 (zoom-)התקיים ב השלטון האזורי בישראלמרכז 
 

 
 השתתפו:

 שלטון האזורי בישראלמרכז השי חג'ג', ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר  .1

 אופיר ליבשטיין, ראש מועצה אזורית שער הנגב .2

 אושרת גני גונן, ראשת מועצה אזורית דרום השרון .3

 תיכונה ערבה אזורית מועצה ראשמ"מ , אוסי וינטר .4

 יזרעאל עמק אזורית מועצה ראש, בצר אייל .5

 אלי ברכה, ראש מועצה אזורית חוף השרון .6

 אזורית גליל עליוןגיורא זלץ, ראש מועצה  .7

 גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר .8

 מועצה אזורית שדות דן  שדוד יפרח, רא .9

 דורון שידלוב, ראש מועצה אזורית ברנר .10

 דני עברי, ראש מועצה אזורית משגב .11

 חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות .12

 14.2יום ראשון  -חברון הר אזורית מועצה ראש, דמרי יוחאי .13

 דגן, ראש מועצה אזורית שומרוןיוסי  .14

 יורם קרין, ראש מועצה אזורית עמק המעיינות .15

 יצחק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו .16

 משה דוידוביץ, ראש מועצה אזורית מטה אשר .17

 ניב ויזל, ראש מועצה אזורית מטה יהודה .18

 ניצן פלג, ראש מועצה אזורית גליל תחתון .19

 ןניר זמיר, ראש מועצה אזורית בני שמעו .20

 עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע .21

 עידן גרינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדן .22

 עמוס נצר, ראש מועצה אזורית זבולון .23

 ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב .24

 שלמה נאמן, ראש מועצה אזורית גוש עציון .25

 
 :שלטון האזורימרכז ה

 שלטון האזורי בישראלרכז המנכ"ל מ, איציק אשכנזי  .1

 רכז השלטון האזורידוברת מ, גילה קמר .2

 רכז השלטון האזוריאור קובי, מנהלת לשכת מ .3
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 נעדרו:

 אלי אסקוזידו, ראש מועצה אזורית נחל שורק .1

 אריה כהן, ראש מועצה אזורית מגילות ים המלח .2

 דני מורביה, ראש מועצה אזורית לכיש .3

 חיים רוקח, ראש מועצה אזורית גולן .4

 יואב אזורית מועצה ראשת, הרכבי מטי צרפתי .5

 ניר ונגר, ראש מועצה אזורית תמר .6

 רותם ידלין, ראשת מועצה אזורית גזר .7

 תמיר עידאן, ראש מועצה אזורית שדות נגב .8

 אדיר נעמן, ראש מועצה אזורית שפיר .9

 איברהים הוואשלה, ראש מועצה אזורית נווה מדבר .10

 לאחר מליאה -מנשה אזורית מועצה ראש, שדה אילן .11

 רביבו, ראש מועצה אזורית חוף אשקלוןאיתמר  .12

 אסיף איזק, מועצה אזורית חוף הכרמל .13

 יקר ביחס למועצה -אריה שרון, ראש מועצה אזורית אלונה .14

 בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון .15

 גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול .16

 דוד אלחייני, ראש מועצה אזורית בקעת הירדן .17

 ראש מועצה אזורית גדרותיוסי קנדלשיין,  .18

 ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית מטה בנימין .19

 לא מאשר -משה ליבר, ראש מועצה אזורית חבל יבנה .20

 סאלמה אל אטרש, ראש מועצה אזורית אל קסום .21

 עאהד רחאל, ראש מועצה אזורית אל בטוף .22

 עבד אלכרים זועבי, ראש מועצה אזורית בוסתן אל מרג' .23

 אזורית לב השרוןעמיר ריטוב, ראש מועצה  .24

 עמית סופר, ראש מועצה אזורית מרום הגליל .25

 קובי אביבי, ראש מועצה אזורית באר טוביה .26

 רווה גן אזורית מועצה ראש, אלימלך שלמה .27

 שמעון גואטה, ראש מועצה אזורית מעלה יוסף .28

 שמעון סוסן, ראש מועצה אזורית חבל מודיעין .29
 
 
 

 סדר יום:
 יו"ר מרכז השלטון האזורי -שי חג'ג' -: דברי פתיחה 12:00-12:10

 קמפיין מרכז השלטון האזורי -: מצגת12:10 -12:30
 : שיח פתוח12:30-13:00

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 שלטון האזורישי חג'ג', יו"ר מרכז ה -דברי פתיחה
יום . אנו בקשר עם כל מיני מפלגות במסגרת מספר  50אנו ניצבים בפני מערכת בחירות בעוד 

קמפיין ששם את המרחב צאת בבוחנים אופציה לנושאים. במסגרת הועדה האסטרטגית אנו 
 הכפרי על סדר היום. אנו מדברים על קמפיין עיתונות, אינטרנט וטלויזיה.

מיליון כמדובר בהצעה ואנו זקוקים להסכמתכם. יש לנו לא מעט מצביעים במרחב הכפרי, 
אל ובעיקר במרחב הכפרי. אנו רוצים להעביר את המסרים והעקרונות שלנו לכל עם ישר אזרחים

למקבלי ההחלטות בשלטון המרכזי, לראשי המפלגות כדי שישימו את המרחב הכפרי על סדר 
 היום.

 
 מה הקמפיין כולל? -הצגת המצגת

שמטרתו לבדוק כיצד מצביעים במרחב הכפרי, והאם מפלגות שיקדמו את האג׳נדות  - סקר .1
 של המרחב הכפרי יזכו לקולם. 

 קמפיין פרסומי בעיתונות .2

  T.Vקמפיין   .3

 בעיתונות המקומית )ידיעות תקשורת(קמפיין  .4

 הסברה באתר השלטון האזורי/ מיני סייט ייעודי/ במועצות .5

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 העתק:
 ראשי המועצות האזוריות

 אשכנזי, מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראלאיציק 
 
 
 


