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לכבוד
הרבאריהמכלוףדרעי

שרהפנים 

שלוםרב ,

הנדון:התנגדותנו הנחרצת לחקיקת חוק
תשלום גמול חברי מועצה על חשבון תקציבי חינוך ורווחה


נבקשלפנותאליכםבדחיפות,עלמנתשתתגייסולעצירתהליכיהחקיקהולביטול
המהלךשהינובעלהשלכותדרמטיותעלתפקודהשלטוןהמקומי .

1
 .1עלותו המשוערת של חוק זה עד  120מלש"ח  .סכום זה אינו מתוקצב
בתקציבי הרשויות המקומיות ויישומו עלול לפגוע במערכות עירוניות
ולהקטין את השקעות הרשויות המקומיות בחינוך ,רווחה ושאר השירות
העירוני.
 .2לחילופין עלולהמהלךלגרור דרישתלהעלאת ארנונה ,שהרי בהיעדר מקור
תקציביאחרלמימוןהנושא,לאיהיהמנוסמהעלאהחריגהוהשתתהעלות
עלהתושביםויוקרהמחייה.
 .3הכהונה במועצת העיר הינה בעלת ערכיות ותרומה חברתית ,ואמורה
להמשיךולהיעשותבהתנדבות,בכדילשמורעליוקרתהועלאיכותהתפקוד
שלה.זומהותושלכלבעלתפקידמתנדבבשירותהציבור,ולארקברשויות
המקומיות.
 .4נושא תקצוב מדינה של חלק מההוצאה הנ"ל נדון בתקופה האחרונה בין
המשרדים,אךלצערנולאקיבלנושוםמידעעלכוונהזו.למותרלצייןכיכל
תכניתאשרמתוכננתלתקצבאתהנושאתקצובחלקיוזמניאינהמקובלת
עלינוואנומתנגדיםלהבתוקף!

אנוקוראיםלכםלהתערבמידיתולעצוראתהחקיקה! 

בברכה ,






לכבוד 
חה"כמשהכחלון 
שרהאוצר 

רוןחולדאי 
ראשעירייתת"א-יפו 
ויו"רפורוםה- 15

חייםביבס 
ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות 
ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי 

בניביטון 
ראשעירייתדימונה 

רוביקדנילוביץ' 
ראשעירייתבארשבע 
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לפיחישובזהירשל4ישיבותלחודש.
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עמירריטוב 
ראשמועצהאזוריתלבהשרון 
ויו"רמרכזהמועצותהאזוריות 

משהפדלון 
ראשעירייתהרצליה 



יאיררביבו 
ראשעירייתלוד 




בניכשריאל 
ראשעירייתמעלהאדומים 


ליאתשוחט 
ראשעירייתאוריהודה 


יוסישבו 
ראשעירייתנסציונה 


שביטמס 
ראשמועצתקדימהצורן 


דרוראלוני 
ראשמועצתכפרשמריהו 


יוסיברודני 
ראשעירייתגבעתשמואל 


שמעוןסויסה 
ראשמועצתחצורהגלילית 


אבינעים 
ראשמועצתביתאריה 


יעלהמקליס 
ראשעירייתיהודמונסון 

( )-
יאירפרג'ון 
ראשמ.א.חוףאשקלון 

( )-
ד"ריאסרעומר 
ראשמ.א.אלבטוף 






יגאללהב 
ראשמועצתקרנישומרון 
סיוןיחיאלי 
ראשמועצתכפרורדים 

( )-
תומרגלאם 
ראשעירייתאשקלון 


עודדרביבי 
ראשמועצתאפרת 


מוטיחי 
ראשמועצתאליכין 


חיאדיב 
ראשעירייתהודהשרון 


שלוםבןמשה 
ראשעירייתראשהעין 


חןפיליפוביץ 
ראשמועצתהראדר 


שימיאליאל 
ראשמועצתכוכביאיר 

( )-
עזרוייס 
ראשמ.א.גזר 

( )-
איילבצר 
ראשמ.א.עמקיזרעאל 

( )-
משהליבר 
ראשמ.א.חבליבנה 

2






איציקברוורמן 
ראשעירייתפתחתקווה 
רוניכהן 
ראשמועצתיבנאל 


ניסןבןחמו 
ראשעירייתערד 


שלמהקטן 
ראשמועצתאלפימנשה 


ליזידלריצ'ה 
ראשמועצתגניתקווה 


עופרבןאליעזר 
ראשמועצתרמתישי 


דרורשור 
ראשמ.אבארטוביה 


אסףמינצר 
ראשמועצתאלקנה 


יוסיבןדוד 
ראשעירייתטבריה 

( )-
גיוראזלץ 
ראשמ.א.גלילעליון 

( )-
יורםקרין 
ראשמ.א.עמקהמעיינות 

( )-
אלוןשוסטר 
ראשמ.א.שערהנגב 



( )-
שלמהנאמן 
ראשמ.אגושעציון 

( )-
דורוןערן 
ראשמ.א.רמתנגב 

( )-
רוןשני 
ראשמ.א.משגב 

( )-
אריהשרון 
ראשמ.א.אלונה 

( )-
עובדנור 
ראשמ.א.גלבוע 

( )-
עידןרני 
ראשמ.א.עמקחפר 

( )-
מטיהרכבי 
ראשמ.א.יואב 

( )-
דבליטבינוף 
ראשמ.אתמר 

( )-
דודיפרח 
ראשמ.אעמקלוד 

( )-
יורםישראלי 
ראשמ.אמטהאשר 


( )-
אליאסקוזידו 
ראשמ.א.נחלשורק 

( )-
דורוןשידלוב 
ראשמ.א.ברנר 

( )-
סיגלמורן 
ראשמ.א.בנישמעון 

( )-
ניבויזל 
ראשמ.א.מטהיהודה 

( )-
שלמהאלימלך 
ראשמ.א.גןרווה 

( )-
יוחאידמרי 
ראשמ.א.דרוםהרחברון 

( )-
עידאןתמיר 
ראשמ.א.שדותנגב 

( )-
ד"רחנןגינת 
ראשמ.אחבלאילות 

( )-
אילןשדה 
ראשמ.אמנשה 

( )-
בניבןמובחר 
ראשמ.אמבואותחרמון 
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( )-
אריהכהן 
ראשמ.א.מגילותצפוןיםהמלח 

( )-
מוטידותן 
ראשמ.א.גלילתחתון 

( )-
כרמלסלע 
ראשמ.א.חוףהכרמל 

( )-
שיחג'ג' 
ראשמ.אמרחבים 

( )-
עידןגרינבוים 
ראשמ.א.עמקהירדן 

( )-
אלימלכה 
ראשמ.א.גולן 

( )-
איציקחולבסקי 
ראשמ.א.מגידו 

( )-
מוטידלג'ו 
ראשמ.אדרוםהשרון 

( )-
דבישורון 
ראשמ.אזבולון 

( )-
גדיירקוני 
ראשמ.אאשכול 


