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 106171סימוכין: 
  לכבוד     לכבוד

 חברי כנסת ישראל  חה"כ בנימין נתניהו
 ממשלההראש 

 
 שלום רב,

 
 הודעה על כוונה לצאת לשביתההנדון: 

 
מיליון תושבי  9 -מנהלים בפועל את חייהם של כהאנו ראשי השלטון המקומי 

מדינת ישראל, מודיעים לכם בזאת, כי לא נשב מהצד ללא מעש נוכח הגזרות 
שיביאו לקריסת השירותים הבסיסיים לתושבים שלנו באי הקמת ממשלה 

 מתפקדת.
 

חברי הכנסת הנבחרים, מכל המפלגות יגלו אחריות ויתחילו  120הגיע הזמן שכל 
תקציבים  לעצור, או לכל הפחות ידאגו שלא שרת את אזרחי מדינת ישראלל

 .את השירותים הנדרשים לתושבי המדינה לספק, דבר המפריע לנו תכניות ולהקפיא
 

הרינו להודיע בזה, כי אם לא ינקטו צעדים מיידים להסדרת התקציבים בנושאים 
             7/11 - חמישי ה ביוםאנו נשבית את השירותים ברשויות המקומיות  –שלהלן 
 .06:00שעה החל מ

 אלו הנושאים: 

המקומיות,  ברשויות חינוך מוסדות לבניית מתמשך תקציביםמחסור  – חינוך .1
 זה, בהיקף תקציבי חוסר. הבאה הלימודים שנת פתיחת את בסכנה המעמיד

. בכל שנה נדרשותנוספות הלימוד  כיתות 1200בניית  , מונע₪ ליארדימ  1.2של
כמו כן, מעוכבים ע"י משרד החינוך תקציבים בהיקף משמעותי עבור פעילויות 

הרשויות משיפוצי קיץ ובחלק  , הסעות לחינוך הרגילות המקומיות כגון: ברשוי
 מעוכבים תשלומים עבור ליווי בהסעות. 

 
בילדי  אנושה ופגיעה האוצר י"רשויות( ע 93) הצפון לילדי חוגים ביטול .2

 .₪ מיליון 38-של כ בהיקף הפריפריה,
 

 300 לקיצוץ הפנים משרד הנחיות –" 2020  האיזון תקציבי לקיצוץ "הנחיות .3
בתפקוד  אנושה פגיעה שיפגעו מוחלשות רשויות 190-ב ₪ מיליוני מאות
 .בפריפריה לתושבים השירותים כלל ת, ושיתוקיוהרשו

 
 מומשו ולא אושרו שכבר תקציבים על בדגש המאושרת הצפון תוכנית יישום .4

חינוך, רפואה,  בנושאי מוחלט ושיתוק הממשלה, משרדי תפקוד בשל העדר
 .מבוצעים ולא מכבר זה שאושרו ₪ מיליון 600של  תחבורה וביטחון, בהיקף

 

http://www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=90


 

 

 
 
 
 

 הערבי, הבדואי למגזר החומש תוכנית המשך על מיידית החלטה קבלת .5
 במגזרים התשתיות רמת וקידום פיתוח הקרובה, והמשך לשנה לפחותוהדרוזי, 

 .אלו
 

 של ההשתתפותהגדלת  על הממשלה החליטה ,המקומי בשלטון זו לפגיעה בנוסף
. מלש"ח בשנה 60של  בהיקף הדתיות מועצותתקציב הב המקומיות הרשויות
נוסף  קיזוז יבוצע זאת תוספת תועבר לא באם כי ואיימה לעשות הגדילה הממשלה

 המקומיות.  לרשויות הפנים ממשרד המועברים מהתקציבים
 

 לגרום לשיתוק עתידה אשר ל"החשכ הוראת נוספה שלעיל בלבד, לגזרות זו לא
 .רבים חודשים במשך המקומיות לרשויות תקציבים בהעברת מוחלט

 
 למצב קריסה! שלטון המקומיהביא את הלא ניתן למדינה ל

 
אנו קוראים לכל אחד ואחת מכם, לייצג את תושבי מדינת ישראל, ולפעול למענם 

 כפי שהתחייבתם!
אנו קוראים לכם במיוחד בשעה זו בה השלטון המקומי הינו השלטון היציב 

ולפעול  יםהקואליציוניומעל ההסכמים  הפוליטיקהבמדינה, לשים את העם מעל 
 בדחיפות להסדרת התקציבים הנדרשים.

 

 בברכה,         

 

 

 חיים ביבס רון חולדאי  שי חג'ג'
   

 עותרראש עיריית מודיעין מכבים   יפו-ראש עיריית ת"א מרחבים   ראש מועצה אזורית
ויו"ר מרכז המועצות 

 האזוריות
 השלטון המקומי מרכזויו"ר  15 -ויו"ר פורום ה

 
   

 מודר יונס   מאיר רובינשטיין   אלי ברדה  
   

 ראש עיריית מגדל העמק 
 ויו"ר האספה הכללית  

 בית"ר עילית ראש עיריית 
 ויו"ר פורום רשויות חרדיות  

 ערערה  ה מקומיתמועצראש 
 ויו"ר פורום הרשויות הערביות 

 רוביק דנילוביץ  והיב חביש    בני ביטון  
   

 ראש עיריית דימונה 
 ויו"ר פורום ערי פיתוח   

 ראש מועצת ירכא 
 ויו"ר פורום רשויות דרוזיות וצ'רקסיות 

 ראש עיריית באר שבע 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(-) 

 
 

 
 רז קינסטליך     

                   
 הכהן     הכרמל שאמ

 
   עינת קליש רותם

   
   חיפהראש עיריית  גן -ראש עיריית רמת עיריית ראשון לציון   ראש 

 
 מרים פיירברג איכר    

                   
 מוטי ששון   

 
 רמי גרינברג    

   
 ראש עיריית פתח תקווה  ראש עיריית חולון     עיריית נתניה  ראש 

 
 צביקה גנדלמן    

                   
 רפי סער   

 
 רחמים מלול    

   
 ראש עיריית רחובות  ראש עיריית כפר סבא     עיריית חדרה  ראש 

(-) 
 יחיאל לסרי    

 
 רן קוניק

 
  משה פדלון

   
 ראש עיריית הרצליה גבעתייםראש עיריית  עיריית אשדוד  ראש 

 חיים ברוידא מאיר יצחק הלוי  מחאמיד סמיר 
   
   

 ראש עיריית אום אל פחם 
 

 ראש עיריית רעננה  ראש עיריית אילת 

   

 איתי וייסברג  אלי שבירו  עודד רביבי
   

 מועצת בנימינה גבעת עדהראש  ראש עיריית אריאל  מועצת אפרת ראש 
   

 דרור אהרון  רונן פלוט  יוסף ברודני 
   

 יבנה-גןמועצת ראש  ראש עיריית נוף הגליל שמואל -ראש עיריית גבעת 
   

 שקד  -מנדל חיים  צביקה ברוט                   ליזי דלריצ'ה 
   

 אדר -ראש מועצת הר  עיריית בת ים ראש  תקווה  -מועצת גניראש 
   



 

 

 

 
(-) 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
        (-) 

 
 

 תמים חרזאללה   זיו דשא                    שי רוזנצוייג 
   

 ראש מועצת זמר   ראש מועצת זכרון יעקב   ראש מועצת אלפי מנשה
 

 מאהר חליליה    אילן אור                     יעלה מקליס   
   

 ראש מועצת יפיע  ראש מועצת יסוד המעלה       מונוסון -ראש מועצת יהוד
 
 
 

 יאסר ג'דבאן    יובל ארד                     סימון אלפסי   
   

 סמיע -ראש מועצת כסרא ראש מועצת כוכב יאיר    עיריית יקנעם  ראש 
 

  שושי כחלון כידור  אייל שמואל   מחמוד עאסי 
   

 כפר יונה  עירייתראש  ראש מועצת כפר ורדים  ראש מועצת כפר ברא  

  יאיר רביבו  סרג' איזידור קורשיא   זכריא נאבסו 
   

 עיריית לוד ראש  ראש מועצת כפר שמריהו  ראש מועצת כפר כמא
 
 

  דוד אזולאי  גבי גאון   יורם שמעון 
   

 מטולה ראש מועצת  ראש מועצת מזכרת בתיה   ראש מועצת מבשרת ציון  
 

 פיני בדש     שלמה ללוש                      בני כשריאל    
   

 ראש מועצת עומר  ראש מועצת מעלה אפרים     עיריית מעלה אדומים   ראש 
 

 יגאל להב     מוראד עאמש                    ואיל מוגרבי    
   

 ראש מועצת קרני שומרון  זרקא -ראש מועצת ג'סר א מועצת עין קנייא   ראש 
 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 ר    זעופר בן אליע אבי גרובר                      שלום בן משה    
   

 עיריית ראש העין  ראש 
 
 

 ראש מועצת רמת ישי  רמת השרון     עירייתראש 
 
 

 
 סעד מועדאד     

(-)                   
 אליאס אליאס    

 
 ג'בר חמוד     

   
 ראש מועצת סאג'ור   ראש מועצת גוש חלב      ג'ת   -מועצת יאנוחראש 

(-) 
 קייס עבד אל בסט    

                   
 אבי הררי 

 
     פריד גנם 

   
  מגארראש מועצת  ראש מועצת אבן יהודה  מועצת נחף   ראש 

(-) 
      ראיד כבהא 

                   
    ג'מיל בסול 

 
     מיכאל וידל 

   
  עיריית רמלה ראש      ריינה ראש מועצת     ראש מועצת בסמ"ה 

 
     שניר דניאל אריש 

                   
    אליהו דדון 

 
  יוסף עוואדה 

   
  כפר כנא ראש מועצת      בית דגן ראש מועצת    ת יבניאל ועצמראש 

(-) 
     מחמוד בוקאעי 

 (-)                  
    אדגאר דכואר

(-) 
 חאתם עראף 

   
  מעיליא ראש מועצת      מועצת פסוטה ראש    מועצת שעב ראש 

 
     ראפע חג'אג'רה

                   
    איתן פטיגרו

 
     ח'אלד חוג'יראת

   
  ביר אל מכסורראש מועצת      מועצת שוהם ראש    טבאש -מועצת כעביהראש 

 
     אחמד פתאלי

                   
    ראיד זבידאת 

 
     משה קונינסקי 

   
  ראש עיריית כרמיאל   בסמת טבעון ראש מועצת    ראש מועצת עג'ר 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
     נאיף אבו עראר 

                   
    עבד אל בסט סלאמה 

 
     אלי דוקורסקי 

   
 ראש עיריית קרית ביאליק      קלנאסווה  עירייתראש    מועצת ערערה בנגב ראש 

 
     אימן מרעי 

                   
    אחמד דאבח 

 
  מאמון שיח אחמד 

   
  אעבלין ראש מועצת  דיר אל אסד ראש מועצת    מועצת פורדייס ראש 

 
     מואנס עבד אל חלים 

(-)                   
    מחמוד ותד 

(-) 
     סולימאן וג'יה 

   
 מועצת משהד ראש      מועצת ג'ת ראש    כפר מנדא עיריית ראש 

 
     טל אוחנה 

                   
    יהודה אלבוים

 
 שי אלון 

   
  בית אלראש מועצת      בית אריה ראש מועצת    מועצת ירוחם ראש 

 
     יוסף אברהמי 

                   
    שמעון לנקרי 

 
     גבי נאמן 

   
  שלומי ראש מועצת      עיריית עכו ראש    מועצת גבעת זאב ראש 

 
     סויד סויד 

                   
    רפיק מרעי 

 
     ראדי נג'ם 

   
  בית ג'ן ראש מועצת      חורפיש ראש מועצת    מועצת פקיעין ראש 

 
   מינצר אסף 

                   
    ארקדי פומרנץ

 
 רון קובי

   
 ראש עיריית טבריה

      עיריית מעלות תרשיחאראש    מועצת אלקנה ראש 

(-) 
 יגור  הגר פרי

                   
    חובב צברי

 
     אליהו ליבמן

   
 קרית ארבעראש מועצת      קרית עקרוןראש מועצת    מועצת פרדס חנה כרכורראש 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 פאיז אבו סהיבאן

                   
    יוסוף זוהיר

 
 שמעון סוויסה

   
  חצור הגליליתראש מועצת      דבוריהראש מועצת    רהטעיריית ראש 

 
     דרוויש ראבי

                   
   אלוטי חטימ

 
 מוחמד שלבי

   
 ראש מועצת אכסאל     ראש פינהראש מועצת    ג'לג'וליה מועצתראש 

 
 שמעון מזוז    

                   
 דימטרי אפרצ'ב   

 
 אליהו גפני    

   
 ראש מועצת עמנואל   ראש מועצת קצרין      ראש מועצת מיתר  

 
 אבי אלקבץ    

                   
 אביחי שטרן   

 
 ישראל גל    

   
 ראש עיריית קרית אונו   ראש עיריית קרית שמונה      ראש עיריית עפולה  

(-) 
     ראיד כבהא

                   
 סליבי סלים

(-) 
 סאלח ריאן

   
   כאבולראש מועצת  כרום-אל-מועצת מג'ד ראש עיריית אור יהודה  

 
 רועי לוי    

     (- )             
 עבד אל עזיז נסאסרה

(-) 
 ג'בארין מחמוד

   
 ראש מועצת מעלה עירון   יפהכסמועצת  ראש עיריית נשר  

 
 מרלי    רונן 

(-                  ) 
 בדיר עאדל

 
 טל גורקי

   
 ראש מועצת פרדסיה ראש מועצת כפר קאסם ראש עיריית נהריה  

  

 
 אלון דוידי  

                   
 ניר בר טל  

 
 

   
  ראש מועצת אורנית   עיריית שדרות   ראש 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) 
 אילן שדה    

(-                  ) 
 דוד אלחייני   

(-) 
 תמיר עידאן    

   
 ראש מ.א שדות נגב   ראש מ.א בקעת הירדן      ראש מ.א מנשה  

(-) 
 ערן דורון    

   (-               ) 
 ניצן פלג   

(-) 
 אייל בצר    

   
 ראש מ.א עמק יזרעאל   ראש מ.א גליל תחתון       ראש מ.א רמת נגב  

(-) 
 עמוס נצר    

(-                  ) 
 אריה כהן   

(-) 
 אסיף איזק    

   
 ראש מ.א חוף הכרמל   ראש מ.א מגילות ים המלח       ראש מ.א זבולון  

(-) 
 גלית שאול   

(-                  ) 
 יורם קרין   

(-) 
 דני עברי    

   
 ראש מ.א משגב   ראש מ.א עמק המעיינות       ראש מ.א עמק חפר  

(-) 
 גדי ירקוני    

  (-                ) 
 אייל בלום   

(-) 
 יצחק חולבסקי    

   
 ראש מ.א מגידו   ראש מ.א ערבה תיכונה       ראש מ.א אשכול  

(-) 
 רותם ידלין    

(-                  ) 
 משה דוידוביץ   

(-) 
 עובד נור    

   
 ראש מ.א גלבוע   ראש מ.א מטה אשר       ראש מ.א גזר  

(-) 
 שמעון סוסן    

(-                  ) 
 איתמר רביבו   

(-) 
 אלי ברכה    

   
 ראש מ.א חוף השרון   ראש מ.א חוף אשקלון       ראש מ.א חבל מודיעין  

(-) 
 אשרת גני גונן    

(-                  ) 
 עידן גרינבאום   

(-) 
 חיים רוקח    

   
 ראש מ.א גולן   ראש מ.א עמק הירדן       ראש מ.א דרום השרון  



 

 

 

 

 

 

 

 

 (106172)סימוכין:  7.11.19 -ביום  ההשבתת השלטון המקומי הנחיות ל :לוט   

 

 העתק:
 שר האוצר-משה כחלוןחה"כ 

 שר הפנים   -אריה מכלוף דרעיהרב 
 שר החינוך –רפי פרץ חה"כ הרב 

 סגן שר הבריאות חה"כ הרב יעקב ליצמן ,
 השר לשירותי דת –יצחק וקנין חה"כ 

 ראשי הרשויות המקומיות
 היועץ המשפטי לממשלה , משרד המשפטים -עו"ד אביחי מנדלבליט 

 החשב הכללי, משרד האוצר –מר רוני חזקיהו 
 מנהל כללי, משרד הפנים -מר מרדכי כהן
 מנהל כללי, משרד האוצר -מר שי באב"ד

ראש אגף התקציבים, משרד האוצר                                                                  -מר שאול מרידור            
מנכ"ל משרד החינוך                                                                                 -מר שמואל אבואב

"ל משרד הבריאות                                                                       מנכ -מר משה בר סימנטוב
 מנכ"ל המשרד לשירותי דת      –מר עודד פלוס 

מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי                                                                  -מר שלמה דולברג            
 מ"מ מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות  -אשכנזימר איציק 

 15-מנכ"ל פורום ה-ו"ד איתן אטיהע             

(-) 
 בני בן מובחר    

  (-                ) 
 דני מורביה   

(-) 
 ניב ויזל   

   
 ראש מ.א מטה יהודה   ראש מ.א לכיש       ראש מ.א מבואות חרמון  

(-) 
 חנן גינת    

  (-                ) 
 אדיר נעמן   

(-) 
 משה ליבר   

   
 ראש מ.א חבל יבנה   ראש מ.א שפיר       ראש מ.א חבל איילות  

(-) 
 קובי אביבי    

(-                  ) 
 אופיר ליבשטיין  

(- ) 
 עאהד רחאל   

   
 ראש מ.א אל בטוף      ראש מ.א. שער הנגב ראש מ.א באר טוביה  

(-) 
 רותי קפלן     

(-                  ) 
 דוד יפרח   

 
 

   
  ראש מ.א. שדות דן  ראש מ.א תמר   

http://www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=731
http://www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=41

