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 לכבוד
 מר אביגדור ליברמן 

 שר האוצר
 
 

 שלום רב,
 

 חשיבות המשך פעילות החטיבה להתיישבות וקידום ההסכם הרב שנתיהנדון: 
 

כידוע לך, החטיבה להתיישבות פועלת לקידום ההתיישבות במרחב הכפרי בגליל, גולן, נגב ויו"ש. 
פעילות החטיבה באזורים אלו חיונית ומהווה עוגן משמעותי עבור האינטרסים ההתיישבותיים של 

 מדינת ישראל. 
 

ילות החטיבה בתפקידי כראש מועצת מרחבים וכיו"ר מרכז השלטון האזורי, אני יכול להעיד שפע
 חיונית וייחודית לצרכי קידום הפריפריה של מדינת ישראל.

מעבר לתקציבים אותם מקצה החטיבה לפעילות השוטפת בתחומי חברה וקליטה, תשתיות, 
תעסוקה ועוד, יש לציין את המקצועיות, הזמינות, הניסיון והליווי של אנשי החטיבה במרחב הכפרי 

 כולו.
 

, אולם העוגן 1998ק מעמד החטיבה להתיישבות" ומכוח החלטת ממשלה החטיבה פועלת על פי "חו
שנתי שנחתם בין ההסתדרות הציונית -שמאפשר התנהלות שוטפת, כרוך בהסכם מסגרת רב

, בהסכם זה קיימת לקונה שבגינה 1998העולמית לבין ממשלת ישראל. בניגוד להחלטת ממשלה 
נכון שהיחס לחטיבה להתיישבות כגורם מבצע  מועבר לחטיבה תקציב שנתי רק בסוף שנת עבודה.

ייחודי של מדיניות הממשלה במרחב הכפרי יהיה בדרך קבלת תקציב התקורה באופן רציף ביחס 
וצפוי להתחדש לחמש שנים נוספות בשבועות  2017. הסכם זה נחתם לחמש שנים באפריל 1/12של 

 הקרובים. 
 

ם במשרד האוצר לאשר בהקדם את הארכת לאור זאת, אבקשך להנחות את הגורמים המקצועיי
 שנתי באופן אשר לא יפגע בתקורה וביכולות הביצוע של החטיבה להתיישבות. -הסכם המסגרת הרב

 
 

 ,על החתום
 
 שי חג'ג', ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל .1
 אדיר נעמן, ראש מועצה אזורית שפיר .2
 אזורית שער הנגבאופיר ליבשטיין, ראש מועצה  .3
 אושרת גני גונן, ראשת מועצה אזורית דרום השרון .4
 אייל בצר, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל .5
 אילן שדה, ראש מועצה אזורית מנשה .6
 איתמר רביבו, ראש מועצה אזורית חוף אשקלון .7
 אלי ברכה, ראש מועצה אזורית חוף השרון .8
 ף איזק, מועצה אזורית חוף הכרמלאסי .9

 אריה כהן, ראש מועצה אזורית מגילות ים המלח .10

 



 

 

 

 

 

 

 

 אריה שרון, ראש מועצה אזורית אלונה .11
 בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון .12
 גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול .13
 גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית גליל עליון .14
 מועצה אזורית עמק חפר גלית שאול, ראשת .15
 דוד אלחייני, ראש מועצה אזורית בקעת הירדן .16
 דוד יפרח, ראד מועצה אזורית שדות דן  .17
 דורון שידלוב, ראש מועצה אזורית ברנר .18
 דני מורביה, ראש מועצה אזורית לכיש .19
 דני עברי, ראש מועצה אזורית משגב .20
 חיים רוקח, ראש מועצה אזורית גולן .21
 חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות .22
 יוחאי דמרי, ראש מועצה אזורית הר חברון .23
 יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון .24
 יוסי קנדלשיין, ראש מועצה אזורית גדרות .25
 יורם קרין, ראש מועצה אזורית עמק המעיינות .26
 יצחק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו .27
 בנימין ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית מטה .28
 מאיר צור, ראש מועצה אזורית הערבה התיכונה .29
 מטי צרפתי הרכבי, ראשת מועצה אזורית יואב .30
 משה דוידוביץ, ראש מועצה אזורית מטה אשר .31
 משה ליבר, ראש מועצה אזורית חבל יבנה .32
 ניב ויזל, ראש מועצה אזורית מטה יהודה .33
 ניצן פלג, ראש מועצה אזורית גליל תחתון .34
 צה אזורית תמרניר ונגר, ראש מוע .35
 ניר זמיר, ראש מועצה אזורית בני שמעון .36
 גלבועהעובד נור, ראש מועצה אזורית  .37
 עידן גרינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדן .38
 נצר, ראש מועצה אזורית זבולון עמוס .39
 עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון .40
 עמית סופר, ראש מועצה אזורית מרום הגליל .41
 ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב .42
 קובי אביבי, ראש מועצה אזורית באר טוביה .43
 רותם ידלין, ראשת מועצה אזורית גזר .44
 שי רייכנר, ראש מועצה אזורית נחל שורק .45
 שלמה אלימלך, ראש מועצה אזורית גן רווה .46
 שלמה נאמן, ראש מועצה אזורית גוש עציון .47
 שמעון גואטה, ראש מועצה אזורית מעלה יוסף .48
 שמעון סוסן, ראש מועצה אזורית חבל מודיעין .49
 תמיר עידאן, ראש מועצה אזורית שדות נגב .50

 


