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 כ"א בשבט תשפ"ג

 

 לכבוד,

 נשיא מדינת ישראל -יצחק הרצוג  

 ראש ממשלת ישראל -בנימין נתניהו ח"כ 

 

 קריאה להידברות 

 

אנו, ראשי וראשות הרשויות, נבחרי ונבחרות ציבור בשלטון המקומי ואזורי, אשר נבחרו בבחירה ישירה על  

 הציבור ועוקבים בדאגה אחר המתרחש כיום במדינה. ידי תושבינו, קשובים היטב לרחשי הלב של 

ובתוכה הצעות החוק, נוגעות בלב האיזון והיחס שבין שלושת רשויות הממשל במדינה המשפטית הרפורמה 

 המבצעת )הממשלה(, המחוקקת )הכנסת( והשופטת )ובעיקר בית המשפט העליון(.  -

 

 ה בחברה הישראלית בנוגע להצעות חוק אלו.כידוע לכל, בתקופה האחרונה ניכר כי ישנה מחלוקת עמוק

גם בינינו, נבחרי ונבחרות הציבור בשלטון המקומי ואזורי, ישנן מחלוקות ודעות שונות לגבי האיזון הראוי 

 בין הרשויות והאופן לממש שינויים אפשריים. 

ב על מנת להשיב את האיזון שהופר בעשורים האחרונים  ונדרשות  חיוניות  ין הרשויות  חלקינו סבור שהן 

)לטובת הרשות השופטת(, וחלקינו סבור שיש בהצעות אלו חשש לפגיעה בעקרון יסוד במשטר הדמוקרטי,  

 בכך שהרשות השופטת ״תוחלש״ יתרה ותושפע מעבר לרצוי מהרשות המבצעת והמחוקקת.

מערכת  אנו עוקבים ורואים את נבחרי הציבור בשלטון המרכזי )חברי כנסת ושרים בממשלה(, והן ראשי  

 המשפט הבכירים ביותר, מתבטאים, מגיבים ומגבשים את עמדתם לגבי הצעות אלו. 

 אולם, דומה כי שיח זה הינו בעיקרו שיח של אחד מול השני, וכמעט ולא מתקיים ונערך שיח האחד עם השני. 

 

רנה, בתקופה מאתגרת ומורכבת של מגפת הקו  -אנו ראשי וראשות הרשויות החתומים מטה, פעלנו יחדיו  

המשכנו להוביל, לנהל ולהנהיג את הרשויות    -)בו נערך מבצע ״שומר חומות״(    2021בימים הסוערים של מאי  

אשר בראשן אנו עומדים בכל השנים האחרונות בהן בשלטון המרכזי נערכו מערכות בחירות מרובות ודחופות 

ות על אתגרים כלכליים שעלולים  שהתאפיינו בחוסר יציבות הממשלות בישראל. אנו ערים גם להערכות השונ

להיווצר כתוצאה מהרפורמה ומבקשים למצוא את הדרכים לשלב זרועות יחד כדי למנוע משבר שכזה למען 

 אזרחי ישראל והחוסן האזרחי. 

אנו ממשיכים ופועלים גם כיום, יום יום, שעה שעה, יחדיו ובשיתוף פעולה חוצה מגזרים, חברות ומחלוקות, 

 תושבינו וכלל האזרחים והאזרחיות במדינה.למען וטובת כלל 

  



לאור כל זאת, אנו קוראים לכל הצדדים, אלו אשר מקדמים ותומכים בהצעות החקיקה הנדונות, ואלו אשר 

מתנגדים להן, לשבת יחדיו, לברר לעומק את העמדות של כל צד, ולפעול ככל האפשר כדי להגיע להסכמות 

 געות, בטרם תושלם. רחבות בנושאים בהם הצעות החקיקה נו

כלל  של  נרחבות  והסכמות  בהבנות  משותפים  חיים  האזרחים,  כלל  ובין  במדינה  והסולידריות  האחדות 

החברות והמגזרים במדינה, שמירה על חוקי המדינה, כיבוד החלטות שיפוטיות ועריכת שינויים מהותיים 

ה בהסכמה רחבה ככל האפשר, הינם  במערך היחסים והאיזונים בין שלושת רשויות השלטון המרכזיות במדינ

 חיוניים, נדרשים ואף גורליים לטובת ועתיד המדינה, והחיים המשותפים של כולנו. 

אנו נבחרי ונבחרות הציבור בשלטון המקומי והאזורי, המייצגים את כל חלקי הציבור והמגזרים במדינה,  

יושלם הליך החקיקה בנושאים חשובים אלו,   יעשה כל מאמץ להגיע להבנות והסכמות  קוראים, כי טרם 

הנמצא בבסיס   ולאומי  זהותי, חברתי  ערך  יש  ביננו  למחבר  כי  עמוקה  ככל האפשר, מתוך אמונה  רחבות 

 קיומנו בארץ הזאת. 

 

 בברכה,

 יו"ר מרכז השלטון המקומי בישראלו, מודיעין מכבים רעות, ראש עיריית חיים ביבס

 רחבים, ויו"ר השלטון האזורי בישראלמ, ראש מועצה אזורית שי חג׳ג׳

 אבי גרובר, ראש עיריית רמת השרון

 אבי הררי, ראש מועצה מקומית אבן יהודה

 אהרון דרור, ראש מועצה מקומית גן יבנה

 אופיר ליבשטיין, ראש מועצה אזורית שער הנגב

 עצה אזורית עמק יזרעאלואייל בצר, ראש מ

 שמואלי, ראש מועצה מקומית כפר ורדים אייל 

 אילן אור, ראש מועצה מקומית מעלה היסוד

 אילן שדה, ראש מועצה אזורית מנשה

 איציק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו

 איתי ויסברג, ראש מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

 אלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק

 אלי לנקרי, ראש עיריית אילת

 אלי שבירו, ראש עיריית אריאל

 איזק, ראש מועצה אזורית חוף הכרמלאסיף 

 ארז בדש, ראש מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 

 אריה כהן, ראש מועצה אזורית מגילות ים המלח 

 שרת גוני גונן, ראשת מועצה אזורית דרום השרוןוא

 בני ביטון, ראש עיריית דימונה

 מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון -בני בן



 מועצה מקומית מזכרת בתיה גבי גאון, ראש 

 אזורית אשכולמועצה גדי ירקוני, ראש 

 גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית הגליל העליון 

 גלית שאול, ראשת מועצת אזורית עמק חפר

 דוד אזולאי, ראש מועצה מקומית מטולה

 דוד אלחייני, ראש מועצה אזורית בקעת הירדן 

 דני עברי, ראש מועצה אזורית משגב

 כרכור הגר פרי יגור, ראש מועצה מקומית פרדס חנה 

 ואיל מוגרבי, ראש מועצה מקומית עין קנייא 

 זיו דשא, ראש מועצה מקומית זכרון יעקב

 חאבס אלעטאונה, ראש מועצה מקומית חורה 

 חיים מנדל שקד, ראש מועצה מקומית הר אדר 

 חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות

 טל אוחנה, ראש מועצה מקומית ירוחם

 פרדסיהטל גורקי, ראש מועצה מקומית 

 צור יגאל -יובל ארד )עו"ד(, ראש מועצה מקומית כוכב יאיר 

 , ראש עיריית גבעת שמואליוסף )יוסי( ברודני

 יוסי ניסן, ראש מועצה מקומית להבים 

 יורם קרין, ראש מועצה אזורית עמק המעיינות

 יורם שמעון, ראש מועצה מקומית מבשרת ציון 

 יעלה מקליס, ראש עיריית יהוד מונוסון

 שראל גל, ראש עיריית קרית אונוי

 ליאת שוחט, ראש עיריית אור יהודה 

 ליזי דלריצ׳ה, ראשת מועצה מקומית גני תקווה

 מועצה מקומית תל מונד לין קפלן, ראש

 מאיר צור, ראש מועצה אזורית ערבה

 מורביה דני, ראש מועצה אזורית לכיש

 , ראש מועצה מקומית כפר ברא מחמוד עאסי

 דוידוביץ, ראש מועצה אזורית מטה אשר משה 

 משה פדלון, ראש עיריית הרצליה

 נאבסו זכריא, ראש מועצה מקומית כפר כמא 



 ניב ויזל, ראש מועצה אזורית מטה יהודה

 ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד 

 ניצן פלג, ראש מועצה אזורית גליל תחתון 

 ניר ברטל, ראש מועצה מקומית אורנית 

 צה אזורית תמרניר ונגר, ראש מוע

 ניר זמיר, ראש מועצה אזורית בני שמעון

 , ראש עיריית יוקנעם סימון אלפסי

 סמיר סובחי מוחמד, ראש עיריית אום אל פחם

 עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע 

 עודד הלפרין, ראש מועצה מקומית כפר תבור 

 עודד רביבי, ראש מועצה מקומית אפרת 

 אזורית יואב מועצה עופר סלע, מ״מ ראש 

 אליכין ה מקומיתראש מועצ ,עזורי שרוני

 עידן גרינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדן 

 עמוס נצר, ראש מועצה אזורית זבולון

 עפר בן אליעזר, ראש מועצה מקומית רמת ישי

 ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב

 פיני בדש, ראש מועצה מקומית עומר

 צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים

 עצה אזורית באר טוביהקובי אביבי, ראש מו

 קרן גרין, ראשת מועצה מקומית קדימה צורן 

 , ראש עיריית באר שבעראובן )רוביק( דנילוביץ'

 רועי גבאי, ראש עיריית יבנה

 רועי לוי, ראש עיריית נשר 

 רן קוניק, ראש עירית גבעתיים

 כרמל-ראש מועצה מקומית דלית אל רפיק חלבי,

 בית אלשי אלון, ראש מועצה מקומית  

 שי רוזנצוויג, ראש מועצה מקומית אלפי מנשה

 שידלוב דורון, ראש מועצה אזורית ברנר 

 שמואל בוקסר, ראש עיריית נס ציונה 

 תמיר עידאן, ראש מועצה אזורית שדות נגב


