
סוג רשותשם רשות

אריאלבריחמועצה מקומיתאבו גוש

אליעזרגטרמועצה מקומיתאבן יהודה

תודירעופרעיריהאום אל-פחם

יורםנחמןעיריהאופקים

ממוןגילעיריהאור יהודה

יורםאורבךמועצה מקומיתאזור

פיליפאזרדעיריהאילת

דראושהעבד אלסלאםמועצה מקומיתאכסאל

קלימובסקיחופיתמועצה אזוריתאל קסום

נתןשיעיריהאלעד

אודליהגוטלמועצה מקומיתאלפי מנשה

אסףשפיראמועצה מקומיתאלקנה

חביבאמירמועצה מקומיתאעבלין

הראלטובימועצה מקומיתאפרת

שלמהרואימיעיריהאריאל

אילןבן-עדיעיריהאשדוד

כהןלי-אתאשכולאשכול גליל מערבי

אוריפינטואשכולאשכול נגב מערבי

חליבהמאיראשכולאשכול הגליל והעמקים

דודעידןעיריהאשקלון

סיוןדנהמועצה אזוריתבאר טוביה

אבישגאבטוביעיריהבאר שבע

זועביזוהירמועצה אזוריתבוסתאן אל מרג'

ברכאתרונימועצה מקומיתבוקעאתה

חייםמרגוליסמועצה מקומיתבית אל

דבורפדואמועצה מקומיתבית ג'ן

גילעדנימועצה מקומיתבית דגן

יוחנןמאליעיריהבית שמש

בנישוורץעיריהביתר עילית

מוסקוביץרוןמועצה מקומיתבני עי"ש

ניצןגרמןמועצה מקומיתבנימינה גבעת עדה

כבהאקיסרמועצה מקומיתבסמ"ה

חטיבנהאיהמועצה מקומיתבסמת טבעון

קליימןאלונהמועצה אזוריתברנר

איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות
משלמים דמי חבר לשנת 2022

שם המנכ"ל/ית



שם המנכ"ל/יתסוג רשותשם רשות
יודפתאפק-ארזיעיריהבת ים

צחראיתימועצה מקומיתג'לג'וליה

דניאלהשופןמועצה מקומיתגבעת זאב

גביחדדעיריהגבעת שמואל

יורםפומרנץעיריהגבעתיים

ליאורמדהלהמועצה מקומיתגדרה

טוביהישמחמועצה אזוריתגדרות

הילמןגלעדמועצה אזוריתגולן

יפהשטריתמועצה אזוריתגוש עציון

כרמלטלמועצה אזוריתגזר

אילןסוויסהמועצה מקומיתגן יבנה

דליהלין דרוישמועצה מקומיתגני תקוה

דרוישמוחמדמועצה מקומיתדבוריה

שוקיקלייןעיריהדימונה

שרוןסספורטסמועצה אזוריתדרום השרון

ענתמורמועצה אזוריתהגלבוע

עידיתחמלמועצה אזוריתהגליל העליון

נפתליפרידלנדרמועצה אזוריתהגליל התחתון

רןהיילפרןעיריההוד השרון

אברג'ילגבימועצה מקומיתהר אדר

גמלאילרוניתמועצה אזוריתהר חברון

לזראהודעיריההרצליה

אתילוימועצה אזוריתזבולון

אברהיםהיבמועצה מקומיתזרזיר

הדסשפיראמועצה אזוריתחבל אילות

כהןאיילתמועצה אזוריתחבל מודיעין

ניסיםארזעיריהחולון

ירוןפרידמןמועצה אזוריתחוף הכרמל

פרץאילןמועצה מקומיתחורה

סאבקפרחמועצה מקומיתחורפיש

שגבעיישמועצה מקומיתחצור הגלילית

צדרבויםשלומימועצה מקומיתחריש

עופראזרדעיריהטבריה

רבחידחלהמועצה מקומיתטורעאן

סולטאןעבאסמועצה מקומיתיאנוח ג'ת

בן יוסףיוסףמועצה מקומיתיבנאל

דודשטריתעיריהיבנה

גילסימנהויזעיריהיהוד מונוסון



שם המנכ"ל/יתסוג רשותשם רשות
מיריתדגנימועצה אזוריתיואב

מוניקקונפינועיריהיקנעם עילית

שמעוןרוזיליומועצה מקומיתירוחם

איציקלאריעיריהירושלים

סלאמהאנוארמועצה מקומיתירכא

מוסטפאחמודמועצה מקומיתכאבול

שלומידורנימועצה מקומיתכוכב יאיר

עומראבו עג'אג'מועצה מקומיתכסייפה

נסר אלדיןמהדימועצה מקומיתכסרא-סמיע

תמיחצואילמועצה מקומיתכפר ורדים

מיכאליאורמועצה מקומיתכפר יאסיף

ששימגידומועצה מקומיתכפר יונה

נאתכוחלילמועצה מקומיתכפר כמא

אסלאםאמארהמועצה מקומיתכפר כנא

בודניצקייובלעיריהכפר סבא

מוחמדכנענהמועצה מקומיתכפר קרע

אנקוריאתימועצה מקומיתכפר שמריהו

חנוכהאוהדמועצה מקומיתכפר תבור

שולה ד"רמנחםעיריהכרמיאל

פנינהאמויאל משהמועצה אזוריתלב השרון

אטיאסאהרוןעיריהלוד

יורםמכלוףמועצה אזוריתמבואות החרמון

תמירפרץמועצה מקומיתמבשרת ציון

נבסואמירמועצה מקומיתמג'אר

דורוןאביטןמועצה מקומיתמגדל

זוזוטשלוםעיריהמגדל העמק

יוחאיעזראמועצה מקומיתמגדל תפן

אזוליאברהםמועצה אזוריתמגידו

כרמוןיורםעיריהמודיעין-מכבים-רעות

קרשבויםיאירעיריהמודיעין עלית

חליבהיוספהמועצה מקומיתמזכרת בתיה

תנחומאדןמועצה אזוריתמטה אשר

אליהויהודהמועצה אזוריתמטה בנימין

רחלימשהמועצה אזוריתמטה יהודה



שם המנכ"ל/יתסוג רשותשם רשות

ציוןאלמלםמועצה מקומיתמיתר

חגיפלמרמועצה אזוריתמנשה

חנוךשמוליקעיריהמעלה אדומים

כמיסהיוחאימועצה אזוריתמעלה יוסף

אמנוןאשל אסוליןעיריהמעלות-תרשיחא

דרורדבשמועצה מקומיתמצפה רמון

קרןפטלמועצה אזוריתמרום הגליל

אילנהברקתמועצה אזוריתמרחבים

מירבבן דעמועצה אזוריתמשגב

אלחיאנידודועיריהנהריה

אבו חמידסלמאןמועצה אזוריתנווה מדבר

גמאלפטוםמועצה מקומיתנחף

דפנהקירו כהןעיריהנס ציונה

שריףספדיעיריהנצרת

צחישומרוניעיריהנשר

משהמימוןעיריהנתיבות

יורםכהןעיריהנתניה

קאסםאבו ריאעיריהסח'נין

שבתאיאהרונימועצה מקומיתעומר

אכרםסרורמועצה מקומיתעילבון

בריקהנידימועצה מקומיתעין קנייא

יניבאשורעיריהעכו

מיהונטורהמועצה אזוריתעמק הירדן

מיהגומא, להבמועצה אזוריתעמק המעיינות

עמיתבן צבימועצה אזוריתעמק חפר

רינתזונשייןמועצה אזוריתעמק יזרעאל

שריףפרחמועצה מקומיתעספיא

שלוםשלמהעיריהעפולה

חאתםיאסיןעיריהעראבה

גריעמלעיריהערד

ארזאבינועםמועצה מקומיתפרדס חנה-כרכור

יניבבניטהעיריהפתח תקווה

עמיקםנגרמועצה מקומיתצורן קדימה

רוניבן אבועיריהצפת

לילךגבעמועצה מקומיתקצרין

חייםסופרעיריהקרית אונו

אוריחברמועצה מקומיתקרית ארבע

ליאורטרגןעיריהקרית ביאליק

רבקהבוזגלועיריהקרית גת

יריבאביטלמועצה מקומיתקרית טבעון



שם המנכ"ל/יתסוג רשותשם רשות
אוחנהיוסיעיריהקרית ים

אבירוטנברגמועצה מקומיתקרית יערים

יריבגסרעיריהקרית מוצקין

תמירהיזמיעיריהקרית מלאכי

גזניסןמועצה מקומיתקרית עקרון

יורםביטוןעיריהקרית שמונה

מאירארונוביץמועצה מקומיתקרני שומרון

אילןהרריעיריהראש העין

מילברגדורוןעיריהראשון לציון

אסדידיאאעיריהרהט

דהאןמאירעיריהרחובות

אברהיםחביבמועצה מקומיתריינה

קקוןיוסףמועצה מקומיתרכסים

רונןעזריהעיריהרמלה

ערןשוורץעיריהרמת השרון

אופיראבידןמועצה מקומיתרמת חובב

איציקזכאימועצה מקומיתרמת ישי

הילהקפלןמועצה אזוריתרמת נגב

אריאלהילדסהיימרעיריהרעננה

נוריתכהן חדדמועצה אזוריתשדות נגב

אברהמיגלעדעיריהשדרות

יוסיבן חייםמועצה מקומיתשהם

אמיתירויטמןמועצה אזוריתשומרון

יוסףלוצ'ימועצה מקומיתשלומי

חטיבואסיםמועצה מקומיתשעב

לילךשיינגורטןמועצה אזוריתשער הנגב

אלידאובהמועצה אזוריתשפיר

עומרמלקעיריהשפרעם

מנחםלייבהעיריהתל אביב יפו

ססיטירנהמועצה מקומיתתל מונד

מורןיצחקימועצה אזוריתתמר


