הערת פסיקה

מהותו של ה"מקומי"
הרהורי על מקומית בעקבות בג" ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04

יששכר )איסי(

רוזצבי*

בלב המאמר עומדת השאלה מהו "עניי מקומי" אשר רשויות מקומיות
מוסמכות לעסוק בו ולממ אותו .כנקודת מוצא לדיו בשאלה זו
משתמש המאמר בבג"  10104/04שלו עכשיו נ' יוס  ,שבו נדרש
ביתהמשפט להכריע א רשויות מקומיות בגדה המערבית מוסמכות
לממ קמפיי נגד תוכנית הממשלה לסגת מרצועת עזה .המאמר סוקר
את הדילמות השונות שהועלו במסגרת פסקהדי ,עומד על האופ שבו
בחרו השופטי השוני לפתור אות ,ובוח באופ ביקורתי את הפתרו
שנת ביתהמשפט לשאלה מהו "עניי מקומי" ,תו שהוא עומד על
שורשיו הרעיוניי והאידיאולוגיי .לאחרמכ המאמר מנסה לספק
פתרו חלופי לזה שנת ביתהמשפט ,כזה המביא בחשבו את סוגיות
היסוד של משפט השלטו המקומי .הפתרו שהמאמר מציג אינו פתרו
קס; הוא אינו מציע )וא טוע שאיאפשר להציע( מבח אחד ויחיד
שהפעלתו תית תשובה ברורה וחדמשמעית לשאלה מהו "עניי
מקומי" .כחלופה לכ המאמר מציע הלי מחשבתי שיכול לסייע לבית
_____________________________________

*

מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטי  ,אוניברסיטת תלאביב .אני מבקש להודות לישי בלנק ,חברי
ושותפי לדר הקשה ורצופתהמכשולי של חשיבה מחדש על השלטו המקומי ,אשר
השיחות עימו והכתיבה המשותפת שלנו סייעו לי לחדד את מחשבותיי .תודה ג לחנו דג,
לשופט חנ מלצר ,לאריאל פורת ,למערכת  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óולקורא האנונימי של המאמר על
הערותיה המצוינות לטיוטות קודמות של המאמר .תודה ליהודית מייזלס ולרוני רוזצבי על
עצ היות ,ולאיל סב ,אשר ללא עידודו לא היה מאמר זה נכתב .תודה מיוחדת מסורה
לתלמידי המשפט המבוי השנתי של הפקולטה למשפטי באוניברסיטת תלאביב לשנת
תשס"ט – נוי דור ,שני וינדר ,יואב מר וטלי מרוז – אשר העבודה המשותפת עימ הייתה
בעבורי חוויה לימודית ,מעשירה ומהנה .אני אסירתודה ג לאבי אלימל ,לדניאל ,לעינה,
לאשרת ,לקארי ,לרינת ,לעיד ,לציקי ,לאלדד וליתר הצוות הנהדר של ביתהקפה "קפה
קפה" ברח' יהודה המכבי בתלאביב ,ששימש בעבורי  ,home away from homeואשר בו
נכתב חלק גדול מ המאמר .ואחרונה חביבה – תודה לתלאביב ,העיר שבה נולדתי ,גדלתי
ועודני; א שחייתי בערי גדולות ואולי ג יפות ממנה ,היא נותרה תמיד האחת והיחידה.
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משפט וממשל יב תש"ע

המשפט לתת תשובה לשאלה א ראוי שהרשות המקומית תטפל בעניי
כלשהו במקרי קונקרטיי ,ולגזור ממנו כללי שיסייעו בפתרו בעיות
דומות בעתיד .המאמר מציג סדרה של שיקולי שעל ביתהמשפט
לשקול בכל מקרה שיובא לפניו ,אשר מביאי בחשבו את אופיו
המורכב של השלטו המקומי ואת ההיבטי השוני – הפוליטיי,
החברתיי ,הכלכליי והסמליי – שעשויי להיות לפעילותו בכל אחד
מ התחומי הרבי שעליה הוא מופקד.
חלקו השני של המאמר ד בשאלת המימו של פעולות השלטו המקומי
הנוגדות אינטרסי של השלטו המרכזי .ג עניי זה נידו בפסקהדי,
והתשובה שסיפק ביתהמשפט – שלפיה פעולות אלה של השלטו
המקומי ,א שה נעשות במסגרת סמכותו ,צריכות להיות ממומנות
מהכנסותיה העצמיות של הרשות המקומית ,ואיאפשר לממנ
באמצעות מענקי ממשלתיי – היא שגויה מבחינה רעיונית,
והשלכותיה על חלק מ הרשויות המקומיות )במיוחד על אלה החלשות(
עלולות להיות הרותאסו .המאמר מצביע על שגגה שנפלה מלפני בית
המשפט בעניי זה ,שמקורה ה בעמדה חוקתית בעייתית ביחס ליכולתה
של המדינה להתנות העברת תקציבי לרשויות המקומיות בוויתור על
זכויותיה החוקתיות וה בהבנה לקויה של תפקיד של מענקי האיזו
וההעברות הממשלתיות .לטענת המאמר ,כל אימת שנקבע כי עניי
מסוי הוא "עניי מקומי" שהרשות המקומית מוסמכת לעסוק בו ,לא
ראוי – וא לא רצוי – להגביל את מקורות המימו שהרשות יכולה
להשתמש בה עלמנת לממ את פעולותיה בגדרי הסמכות.

' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ ÔÈÈÚ· ÔÈ„‰-˜ÒÙ .‡ :"ÈÓÂ˜Ó"‰ Ï˘ Â˙Â‰ÓÏ – ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ .‰Ó„˜‰
 .1 :˙¯Â˜È· – ?"ÈÓÂ˜Ó ÔÈÈÚ" Â‰Ó .· .ÛÒÂÈמהו שלטו מקומי?  .2מורכבות של היחסי
בי השלטו המקומי לבי השלטו המרכזי ,והשפעתה על סוגיית ה"מקומית";  .3מבח
"ההשפעה המיוחדת והנפרדת" – ביקורת:ÈÙÂÏÁ ‰·È˘Á ÍÈÏ‰ – ?"ÈÓÂ˜Ó ÔÈÈÚ" Â‰Ó .‚ .
 .1אופיי של הסוגיות העומדות להכרעה – סוגיית קנההמידה ) .2 ;(scaleהערכי
העומדי בבסיס ההצדקה של השלטו המקומי;  .3מהי מקומית? – הלי חשיבה חלופי;
 .4יישו הפרמטרי לבחינת "מקומית" על פרשת שלו עכשיוÔÂÓÈÓ – È˘ ˜ÏÁ .
"˙˘¯Ù· ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ .„ :ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó ÌÈ¯˙ÂÒ‰ "ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈÈÈÚ
˘ÌÈ‡˙‰ ˙È¯Ë˜Â„Â ÈÂËÈ·‰ ˘ÙÂÁ ˘ÂÓÈÓ ÏÚ ˙ÈÙÒÎ ‰ÒÓÚÓ ˙ÏË‰ .‰ .ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ
:Ì‰ÈÈ·˘ ‰ÓÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó ˙ÂÏÂ·‚ ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ‰·Ó .Â .ÌÈÈ˙˜ÂÁ-È˙Ï·‰
 .1מבנה המימו של רשויות מקומיות בישראל;  .2שרטוט הגבולות המקומיי והשפעת
על חוסר השוויו הפיסקלי בי רשויות מקומיות;  .3פסקדי שלו עכשיו ותרומתו לגירעו
הדמוקרטי.ÌÂÎÈÒ .Ê .
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מהותו של ה"מקומי" – הרהורי על מקומית
בעקבות בג" ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04

הקדמה
מה רשויות מקומיות מוסמכות לעשות? באילו תחומי ה רשאיות לפעול? שאלות אלה
מלוות את משפט השלטו המקומי למ היווסדו ,ולא בכדי .אחת הסוגיות הקשות
והמורכבות ביותר במשטרי פוליטיי המבוססי על כמה רבדי שלטוניי – מקומי,
אזורי ,מדינתי ולעיתי ג פדרלי – היא אופ חלוקת הסמכויות לטפל בנושאי שוני בי
הרמות השלטוניות השונות .חלוקת סמכויות זו הכרחית לתפקוד תקי של המשטר ,שכ
בלעדיה נושאי שוני עלולי להיות מטופלי עלידי רמה שלטונית שאינה מתאימה לכ
מבחינת יעילות כלכלית ,מבחינה חברתית או מבחינה פוליטית .נוס על כ ,בהעדר חלוקה
ברורה של סמכויות עלולות להיווצר כפילויות וסתירות בשל טיפול של יותר מגו שלטוני
אחד בתחו כלשהו .בכיוו האחר הדבר עלול להוביל להסדרה חלקית ,וא להעדר מוחלט
של הסדרה ,בתחומי אחרי – התרחשויות שמקור פעמי רבות באינטרס של
פוליטיקאי  ,בכל הרמות השלטוניות ,להתנער מ הצור להסדיר ענייני שיש לה
השלכות שליליות ,תו הטלת האחריות להסדרת על גופי השלטו האחרי .
שיטות משפט שונות פתרו את בעיית חלוקת הסמכויות בדרכי שונות ומגונות .נית,
ע זאת ,לחלק את דרכי ההסמכה של השלטו המקומי לשני אבותטיפוס :האחד הוא
ההסמכה הפרטנית המפורשת ,ואילו האחר הוא ההסמכה הכללית .שיטת ההסמכה
הפרטנית קובעת בצורה מפורטת ומפורשת מה הענייני שלרשות המקומית יש סמכות
לעסוק בה  ,תו שהיא מוציאה מגדר סמכות כל עניי שלא הוזכר בצורה מפורשת עלידי
הגור המסמי )בעיד המודרני – המחוקק( .שיטת הסמכה זו פועלת באמצעות דוקטרינת
האולטרהוירס ) ,(ultra viresשלפיה כל פעולה של השלטו המקומי בתחו שהיא לא
הוסמכה לעסוק בו במפורש – דינה בטלות .לעומתה ,שיטת ההסמכה הכללית )המכונה
 (general competencesנוקטת גישה הפוכה :השלטו המקומי מוסמ לפעול בכל "עניי
מקומי" ,תו מת שיקולדעת רחב לרשויות המקומיות לנקוט פעולות הנכללות במסגרת זו.
בארצותהברית ,למשל ,חוקות של מדינות רבות כוללות כלל הסמכה כללי המכונה home
 1,ruleורוב מדינות האיחוד האירופי חתומות על אמנה המחייבת אות לנהוג עלפי עקרו
ה ,subsidiarityהמטיל את הסמכות לפעול בתחו כלשהו על הרמה השלטונית הנמוכה
ביותר – ולכ ג הקרובה ביותר לאזרח – המסוגלת להתמודד עימו 2.עלמנת למנוע את
_____________________________________

1
2

לדיו מקי ומאירעיניי בכלל הסמכה זה ובהיסטוריה שלו ראו:
).Reclaiming Home Rule, 116 HARV. L. REV. 2255 (2003
עקרו ה subsidiarityהוכר לראשונה באמנה האירופית על שלטו עצמי מקומי ) European
 ,(Charter of Local Self-Governmentשאומצה ב 15באוקטובר  1985עלידי ה Standing
) Conference of Local and Regional Authorities of Europeאשר נהפ בשנת  1994ל
 – Congress of the Council of Europeגו המייצג רשויות מקומיות ואזוריות מכל המדינות
החברות באיחוד האירופי( .במסגרת האמנה הוכרה העצמאות הפוליטית ,המנהלית והכלכלית
David J. Barron,
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הרשויות המקומיות מלנצל לרעה את שיקולהדעת הרחב שנית לה ומלפעול בתחומי
החורגי מ הרמה המקומית ,ובכ להשפיע לרעה על אינטרסי אזוריי ולאומיי  ,שיטת
ההסמכה הכללית נוקטת שני מנגנוני המגבילי את שיקולהדעת של השלטו המקומי:
מנגנו אחד קרוי "פעולתמנע" או "מילוי החלל" ) ,(preemptionולפיו השלטו המרכזי
יכול להתערב באופ עקי – באמצעות חקיקה או פעולה מנהלית – בהחלטותיה של
הרשויות המקומיות המסדירות עניי כלשהו ,וכ למנוע אות מלהסדיר אותו עניי;
והמנגנו האחר הוא הפיקוח השיפוטי על פעולותיו של השלטו המקומי.
בישראל נהוגה שיטת הסמכה מעורבת הממזגת רכיבי משתי השיטות .על פני הדברי ,
נראה כי שיטת ההסמכה שחלה על הרשויות המקומיות בישראל היא זו הפרטנית .חקיקת
השלטו המקומי קובעת בצורה מפורטת וארכנית מה סמכויותיה של הרשויות המקומיות.
יותר משלושי סעיפי ותתסעיפי שוני בפקודת העיריות לבדה) 3וכ רבי נוספי
בדברי חקיקה אחרי המחילי את עצמ על השלטו המקומי ,כגו חוק לימוד חובה 4,חוק
שירותי הסעד 5וחוק התכנו והבנייה (6מגדירי את סמכויותיה של הרשויות המקומיות,
וכוללי  ,בי היתר ,הסמכה להקי  ,לקיי ולהסדיר מרחצאות ,בריכותשחייה ובתירחצה
ציבוריי ; 7להסדיר את הכנסתו של בשר קפוא לתחו העירייה ואת מכירתו; 8ולהסדיר את
השיט בנהרות בתחומה של העירייה 9.כאשר הגיעה שאלת ההסמכה לפתחו של בית
המשפט העליו בתחילת שנות החמישי  ,בעניי  10,‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ˙Áפסק ביתהמשפט
כי על הרשויות המקומיות חלה דוקטרינת האולטרהוירס בצורתה המחמירה ביותר.
_____________________________________

של הרשויות המקומיות .עיקרו זה אומ מאוחר יותר ג באמנה שהקימה את הקהילה

3

4
5
6
7
8
9
10

האירופית )אשר נהפכה מאוחר יותר לאיחוד האירופי( – Treaty Establishing the European
 – Communityאשר נכנסה לתוק ב 1בפברואר  .2003בס'  (2)5לאמנה נכתב“In areas :
which do not fall within its exclusive competence, the Community shall take action, in
accordance with the principle of subsidiarity, only if and in so far as the objectives of the
proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore,
by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved by the
”.Community

ס'  249לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ,התשכ"ד) 1964להל :פקודת העיריות או הפקודה(.
על המועצות המקומיות והאזוריות חלי ג פקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[,
התשכ"ה ;1965צו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א) 1950להל :צו המועצות המקומיות(;
וצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח) 1958להל :צו המועצות האזוריות(.
בכל אלה קיימי סעיפי הסמכה דומי לאלה שבפקודת העיריות.
חוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949ס"ח .26
חוק שירותי הסעד ,התשי"ח ,1958ס"ח .249
חוק התכנו והבניה ,התשכ"ח ,1965ס"ח ) 467להל :חוק התכנו והבנייה(.
ס'  (7)249לפקודת העיריות.
ס'  (18) 249לפקודת העיריות.
ס'  (23)249לפקודת העיריות.
בג"  ,‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ ' ˙Á 36/51פ"ד ה)) (1951) 1557 ,1553 (1להל :עניי .(˙Á
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מהותו של ה"מקומי" – הרהורי על מקומית
בעקבות בג" ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04

הוראות החיקוק המגדירות את הסמכויות הנתונות לרשות המקומית ,קבעו השופטי  ,ה
"בבחינת 'מגילת יסוד' ,והכלל הוא כי יש לפרש פירוש דווקני ומצומצ " 11.רשות מקומית
יכולה לפעול א ורק במסגרת הסמכויות הנתונות לה במפורש עלפי די ,וכל פעולה
שהרשות נוקטת מבלי שהוסמכה לכ באופ מפורש – בטלה ומבוטלת12.
אול למרות הדברי הנחרצי שנאמרו בעניי  ˙Áובפסקיהדי רבי נוספי שניתנו
בעקבותיו 13,תהא זו טעות לחשוב כי בישראל חלה שיטת ההסמכה הפרטנית בצורתה
הטהורה .בי סעיפי ההסמכה ,הפזורי עלפני דברי החקיקה השוני  ,נית למצוא סעיפי
שאיאפשר להבינ אלא כסעיפי הסמכה כללית .החשוב והמרכזי שבסעיפי ההסמכה
הכללית הוא סעי  (29)249לפקודת העיריות ,הקובע כי עירייה מוסמכת "לעשות בדר
כלל ,כל מעשה הדרוש לש שמירה על תחו העיריה ,בריאות הציבור והבטחו בו"14,
והעיריות אכ עושות בסעי זה שימוש תדיר עלמנת להצדיק את פעילות במנעד רחב של
תחומי אשר איאפשר למצוא לה עיגו כלשהו בסעיפי ההסמכה הפרטניי  .ג בתי
המשפט הבינו כי היומרה להסמי את הרשויות המקומיות בחקיקה ,באופ מפורש ,לפעול
בתחומי הרבי והמגוני שבה ה נדרשות לטפל היא יומרתשווא .עלכ נקבע בעניי
 ,„¯Ú ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ÏÂ˙Á‰ ÔÚÓÏ ‰˙ÂÓÚ‰בסתירה לאמור בעניי  ,˙Áכי "המחוקק לא פירט את
כל הסמכויות הספציפיות הנתונות לרשויות המקומיות האחראיות על תחומי רבי  .הוא
ציי סמכויות ספציפיות מסוימות ,ואי ללמוד מכ שהוציא סמכות אחרת הבאה במסגרת
הסמכויות הכלליות של הרשות המקומית" 15.משכ ,בתיהמשפט נדרשי להחליט פע
_____________________________________

11
12

13
14

15

ש  ,בעמ' .1557
ש נקבע" :עירייה ,הרי זו גו משפטי שנוצר על ידי החוק ושאי לו קיו אלא על פי החוק.
היק סמכויותיו מוגדר לפי החוק וכל דבר החורג מד' אמותיו של החוק בטל ומבוטל הוא
) ...(ultra viresבבואנו לשקול א דבר מסוי חורג מסמכויות המועצה א לא ,המבח אינו
א פקודת העיריות אוסרת את הדבר ,במפורש או מכללא ,אלא א הדבר מותר לפיה ,לשו
אחרת ,לא די בכ שהדבר אינו אסור; הוא צרי להיות מותר ,כדי להיות כשר בעיני החוק.
החוק אינו משאיר כביכול חלל ריק ,שמותר למלאותו לפי הרצו".
ראו ,לדוגמה ,ע"א  ,Ó"Ú· ˙È‡˜· ‰˜ÈÏÒ ÊÎ¯Ó ' ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ 1644/04פ"ד ס)338 ,330 (3
)) (2005להל :עניי .(‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ
ס'  (29)249לפקודת העיריות .סעיפי הסמכה כללית דומי  ,וא רחבי יותר ,נית למצוא בס'
 146לצו המועצות המקומיות ובס'  63לצו המועצות האזוריות .כ ,בס'  146לצו המועצות
המקומיות נקבע" :המועצה מוסמכת ,בשי לב להוראות השר ובמידה שאי בכ משו
סתירה לכל די ,לפעול בכל עני הנוגע לציבור בתחו המועצה ,ובכלל זה יהיו לה סמכויות
אלה (1) :לקיי סדר ,שלטו תקי ובטחו; ) (2לדאוג לפיתוח תחו המועצה ,לשיפורו
ולקיו ענייניה הכלכליי  ,הסוציאליי  ,החברתיי והתרבותיי של תושביו או של כל חלק
מה ; ) (3לשמש נאמ או אפוטרופוס ,לכל עני ציבורי; ) (4להקי  ,להחזיק ולנהל שירותי ,
מפעלי ומוסדות שה  ,לדעת המועצה ,לתועלת הציבור"...
בג"  ,„¯Ú ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ÏÂ˙Á‰ ÔÚÓÏ ‰˙ÂÓÚ‰ 6446/96פ"ד נה)) (1998) 791 ,769 (1להל:
עניי  .(ÏÂ˙Á‰ ÔÚÓÏ ‰˙ÂÓÚ‰בפסקהדי נדרש ביתהמשפט לשאלה א לעירייה יש סמכות
להשמיד חתוליהפקר א שאי סעי הסמכה ספציפי המתיר לה לעשות כ .ביתהמשפט
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אחר פע א סעיפי ההסמכה הכללית אכ מסמיכי את הרשויות המקומיות לפעול כפי
שפעלו 16.במקרי אלה לשו החוק אינה מסייעת לבתיהמשפט ,ולצור קבלת החלטה ה
חייבי לפנות לשיקולי מדיניות ולענות על השאלה א העניי שלפניה הוא בגדר "עניי
מקומי" אשר ¯‡ ÈÂכי הרשויות המקומיות יפעלו בו17.
השאלה מהו "עניי מקומי" קשורה א כ בטבורה לשאלותהיסוד של משפט השלטו
המקומי ,ואיאפשר לענות עליה מבלי לתת תחילה דיוחשבו באשר למהותו של השלטו
המקומי בתפיסה המשטרית הנוהגת 18.יתרה מזו ,כפי שנראה להל ,ג בתו כל אחת מ
התפיסות באשר למהותו של השלטו המקומי עשויות להיות המשגות שונות של
"מקומית" ,המשליכות מניה וביה על השאלה מה התחומי שבה ראוי לאפשר לרשויות
המקומיות לפעול .למשל ,נית להבי "עניי מקומי" באופ גיאוגרפי כעניי שהשפעותיו
אינ חורגות משטח השיפוט הטריטוריאלי של הרשות המקומית המקבלת את ההחלטה.
לחלופי ,נית לתת למושג זה פרשנות כלכלית ולקבוע כי עניי מקומי הוא כל עניי שאי לו
החצנות שליליות על רשויות מקומיות סמוכות ,על האזור או על המדינה כולה .פרשנות
אחרת תמשיג עניי מקומי ככל עניי המשפיע בצורה ישירה או עקיפה על התושבי
המקומיי  ,ויש א המגדירי עניי מקומי עלדר השלילה ,ככל עניי שאינו "עניי
לאומי" .ג השאלה הפרוצדורלית מהו הגו השלטוני שנתונה לו הסמכות לקבוע מהו עניי
מקומי היא שאלה מכרעת .כל אחת מ הפרשנויות הללו – המעוגנות בעמדות חברתיות,
_____________________________________

16

17

18

מוצא את ההסמכה ה בס'  (29)249לפקודה וה בס'  (1)242לפקודה ,המסמי את העיריות
לנקוט אמצעי להסרת מטרדי .
ראו ,למשל ,לעניי הסדרה של מכירת ספרות פורנוגרפית ואביזרימי :בג" .Ó.ˆ.˘ 230/73
' ¯‡˘  ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚפ"ד כח) .(1974) 113 (2לעומתו ראו בג" ÔÈ·¯Â ' 'ıÈ·ÂÈ 809/86
– ¯‡˘  ,ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰פ"ד מא) .(1987) 309 (4יש ג מצבי שבה בתי
המשפט קוראי את סעי ההסמכה הכללית כמחייב את העיריות לפעול בדר מסוימת,
ומטילי עליה אחריות בנזיקי א נמנעו מלפעול .ראו ,לדוגמה ,ת"א )מחוזי חי'( ıÎ 787/99
' ) ‰ÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚפורס בנבו ,(1.1.2007 ,שבו נקבע כי עיריית הרצליה אחראית ברשלנות
כלפי אד שנפגע מסלע כאשר רח בי בחורחצה המצוי בתחו השיפוט שלה .בית
המשפט מצא כי העירייה חבה חובת זהירות מושגית וקונקרטית ,שכ "העירייה מטבע
תפקידה אמונה על שלמות גופ של הנמצאי בתחומה .ס'  (29)249לפקודת העיריות )נוסח
חדש( מסדיר אחריות זו וקובע כי לרשות מקומית יש אחריות כלפי הציבור בתחומה והיא
מצווה לשמור על בריאותו ובטחונו" )ש  ,פס' כו(.
ראו ,לדוגמה ,בג"  ,ÔÈ¯ˆ˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ' ‚¯·È¯‚ 2838/95פ"ד נג)(1997) 9 ,1 (1
)להל :עניי ‚¯" :(‚¯·Èנוסח של הסעיפי ] 146לצו המועצות המקומיות[ ו] 63לצו
המועצות האזוריות[ הוא גמיש ויכול להתחשב ה בעמדות העותרי וה בעמדות המשיבי
 4–1והעמותה; והמדינה אינה טוענת שמבחינה לשונית לא נית להביא את עניינ של
העותרי בגדר הסמכות ,א הטענה היא שהמבח לקביעת הסמכות הוא פונקציונלי ולא
לשוני .מקו שבו המדובר בנושאי בעלי אופי לוקלי ,מוסמכות המועצות לטפל בה  ,מה
שאי כ כאשר מדובר בנושאי המצויי מטבע בריית בידי השלטו המרכזי במישור הארצי
והלאומי".
ש  ,בעמ' .10
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מהותו של ה"מקומי" – הרהורי על מקומית
בעקבות בג" ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04

פוליטיות וכלכליות שונות – תית תשובה שונה לשאלה מהו "עניי מקומי" ,וכנגזר מכ,
מה הענייני שהרשויות המקומיות מוסמכות לטפל בה .

המאמר נחלק לשני חלקי  .החלק הראשו יציע לבתי המשפט הלי מחשבתי
שבאמצעותו נית לענות על השאלה א עניי כלשהו הוא "עניי מקומי" א לאו .כנקודת
מוצא לדיו ישתמש המאמר בפסקהדי בעניי ˘ 19,ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏהמתמודד ע סוגיה
זו 20.הפרק הראשו של המאמר סוקר את עובדות פסקהדי ,את הדילמות השונות שהועלו
במסגרתו ואת האופ שבו בחרו השופטי השוני לפתור אות .הפרק השני יבח באופ
ביקורתי את הפתרו שנת ביתהמשפט לשאלה מהו "עניי מקומי" ,ויעמוד על שורשיו
הרעיוניי והאידיאולוגיי  .הפרק השלישי ינסה לספק פתרו חלופי לזה שנת ביתהמשפט,
כזה המביא בחשבו היבטי של השלטו המקומי שביתהמשפט בחר – במודע או לא
במודע – להתעל מה  .הפתרו שהמאמר מציג אינו פתרוקס ; הוא אינו מציע )וא
טוע שאיאפשר להציע( מבח אחד ויחיד שהפעלתו תית תשובה ברורה וחדמשמעית
לשאלה מהו "עניי מקומי" .כחלופה לכ המאמר מציע הלי מחשבתי שיכול לסייע לבית
המשפט לתת תשובה לשאלה א ראוי שהרשות המקומית תטפל בעניי כלשהו במקרי
קונקרטיי  ,ולגזור ממנו כללי שיסייעו בפתרו בעיות דומות בעתיד .המאמר מציג סדרה
של שיקולי שעל ביתהמשפט לשקול בכל מקרה שיובא לפניו ,אשר מביאי בחשבו את
אופיו המורכב של השלטו המקומי ואת ההיבטי השוני – הפוליטיי  ,החברתיי ,
הכלכליי והסמליי – שעשויי להיות לפעילותו בכל אחד מ התחומי הרבי שעליה
הוא מופקד21.
_____________________________________

19
20

21

בג" ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· ÌÈÈ„Â‰È‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,ÛÒÂÈ ˙Â¯ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04
)פורס בנבו) (14.5.2006 ,להל :עניי ˘.(ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ
א שהמאמר משתמש בעניי ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏכנקודת המוצא לדיו ,ומנתח אותו לעומק ,הוא
אינו משתיי לסוגה הקלסית של הערתפסיקה ,שכ מטרתו שאפתנית יותר מאשר ביקורת
נקודתית על פסקדי ספציפי .הוא מהווה ניסיו ראשוני לנתח ולהבי לעומק מהו "עניי
מקומי" בישראל .עלכ הקביעות הנורמטיביות וההלי המחשבתי המוצעי בו אינ
מצומצמי לפסקהדי בעניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏאלא מספקי תשובה רחבה יותר לשאלה כיצד
יש לבחו מהו "עניי מקומי" שרשויות מקומיות רשאיות לעסוק בו ולממ אותו.
ישאל השואל – הא ראוי שבתיהמשפט יקבעו מהו "עניי מקומי"? האי זה עניי למחוקק
לענות בו? שאלה זו מתחדדת לנוכח ההבנה כי אי מדובר בדיו טכני ,אלא בדיו מהותי,
המשק עמדות נורמטיביות בדבר מעמדו ותפקידו של השלטו המקומי בישראל .התשובה
לשאלה זו כפולה .ראשית ,עצ הבחירה בשיטת הסמכה מעורבת ,המשלבת כללי הסמכה
פרטניי ע כללי הסמכה כלליי  ,מלמדת על רצונו של המחוקק להעביר לבתיהמשפט את
שיקולהדעת הפרשני לקבוע מה נכלל במסגרת "עניי מקומי" ,שהרי סעי הסמכה כללי הוא
עמו מעצ טיבו וטבעו ,ואינו קובע מסגרת ברורה וידועה מראש של סמכויות .שנית ,ג
אילו הסיר המחוקק את כל סעיפי ההסמכה הכללית מפקודת העיריות ,עדיי לא היה בכ כדי
לפטור את בתיהמשפט מלדו ומלהכריע בשאלה מהו "עניי מקומי" .הסיבה לכ היא
שהמחוקק אינו יכול – אפילו רצה בכ – לצפות מראש את כל הענייני  ,הרבי מספור,
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חלקו השני של המאמר ד בשאלת המימו של פעולות השלטו המקומי .נקודת המוצא
של המאמר היא שמת סמכות לרשות המקומית לפעול בתחו מסוי אינה יכולה להיות
מנותקת מסוגיית מקורות המימו שיאפשרו לה להפעיל סמכות זו באופ אפקטיבי .ג עניי
זה נידו בפסקהדי ,והתשובה שסיפק ביתהמשפט – שלפיה חלק מפעולות השלטו
המקומי ,א שה במסגרת סמכותו ,חייבות להיות ממומנות מהכנסותיה העצמיות של
הרשות המקומית ,ואיאפשר לממנ באמצעות מענקי ממשלתיי – היא שגויה מבחינה
רעיונית ,לטענת המאמר ,והשלכותיה על חלק מ הרשויות המקומיות )במיוחד על אלה
החלשות( עלולות להיות הרותאסו .המאמר יצביע על שגגה שנפלה מלפני ביתהמשפט
בעניי זה ,שמקורה ה בעמדה חוקתית בעייתית ביחס ליכולתה של המדינה להתנות העברת
תקציבי לרשויות המקומיות בוויתור על זכויותיה החוקתיות וה בהבנה לקויה של
תפקיד של מענקי האיזו וההעברות הממשלתיות .המאמר יטע כי כל אימת שנקבע כי
עניי מסוי הוא "עניי מקומי" שהרשות המקומית מוסמכת לעסוק בו ,לא ראוי – וא לא
רצוי – להגביל את מקורות המימו שהרשות יכולה להשתמש בה עלמנת לממ את
פעולותיה בגדרי הסמכות.

חלק ראשו – למהותו של ה"מקומי"
א .פסקהדי בעניי ˘ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ
בלב פסקהדי בעניי ˘ ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏעמדה השאלה הבאה :הא רשויות מקומיות
בשטחי הכבושי ביהודה ושומרו מוסמכות לעשות שימוש בכספי מתקציביה לש
_____________________________________

שבה תיאל הרשות לעסוק במסגרת תפקידה ,ולכ יהיו בהכרח מקרי לאמעטי שבה
יצטרכו בתיהמשפט להחליט א עניי מסוי שהרשות המקומית הסדירה הוא אכ עניי
מקומי שהרשות המקומית מוסמכת לטפל בו )ראו ,לדוגמה ,את פסקהדי בעניי ‰˙ÂÓÚ‰
 ,ÏÂ˙Á‰ ÔÚÓÏלעיל ה"ש  ,15בעמ'  .(791יתרה מזו ,ג סעיפי ההסמכה הספציפיי ה
עמומי מעצ הגדרת  ,וניתני לפרשנויות שונות ומגונות ,המושפעות ,בי היתר ,מתפיסות
שונות של שלטו מקומי ששופטי מחזיקי בה .ניטול ,לדוגמה ,את סעי ההסמכה הספציפי
המצוי בס'  (2)249לפקודת העיריות .סעי זה קובע כי עירייה מוסמכת "להקי  ,לקיי ולנהל
שירותי  ,מפעלי ומוסדות שה  ,לדעת המועצה ,לתועלת הציבור" .הא נית לקבוע מה
"שירותי  ,מפעלי ומוסדות שה  ...לתועלת הציבור" מבלי לקבוע תחילה מהו מעמדה של
העירייה במדרג השלטוני? שהרי ברי כי ג א מועצת העירייה סבורה שהקמת מוסד
לשירותי מיוחדי הוא לתועלת הציבור ,נית לתקו החלטה זו בטענה שאי מדובר ב"עניי
מקומי" שראוי כי השלטו המקומי יעסוק בו .ע זאת ,ברור שהמחוקק הוא הריבו ,ובמקרי
שבה פסיקת ביתהמשפט בעניי כלשהו אינה מקובלת עליו ,המחוקק יכול לקבוע בחוק
באופ מפורש שהרשות המקומית מוסמכת או אינה מוסכמת לטפל בעניי מסוי .
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מאבק בתוכנית מדיניתבטחוניתלאומית שעליה החליטה ממשלת ישראל – שכונתה
"תוכנית ההתנתקות" – אשר במסגרתה נסוגה ישראל מרצועת עזה ומשטחי בצפו
השומרו ופינתה אזרחי ישראלי שהתגוררו בשטחי אלה?
לפסקהדי בעניי ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏקד פסקהדי משנת  1997בעניי ‚¯‰ˆÚÂÓ‰ ' ‚¯·È
 ,ÔÈ¯ˆ˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ששימש תשתית משפטית ומושגית לדיו בפרשת ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏועלכ יש
מקו לדו בו תחילה .בפרשת ‚¯ ‚¯·Èעתרו כמה תושבי מ המועצה המקומית קצרי ומ
המועצה האזורית גול )להל :המועצות( נגד הרשויות המקומיות שבה התגוררו בטענה כי
אלה הוציאו מתקציב ,לא כדי ,כספי למימו קמפיי נגד כוונת ממשלת ישראל לסגת
מרמתהגול במסגרת הסכ שלו כולל ע סוריה 22.טענת העותרי הייתה כי המועצות
חרגו מסמכות ,שכ בדיני המכונני אות ה הוסמכו א ורק לדאוג לרווחת תושביה
בתחומי הכלכלי ,הסוציאלי ,החברתי והתרבותי ,ולא לטפל בענייני בעלי משמעות
פוליטית ומדינית כללארצית כמו שאלת הנסיגה מרמתהגול .היוע המשפטי ציר חוות
דעת שתמכה בעמדת העותרי  23.כנגד זה טענו המועצות כי הקצאת הכספי נעשתה כדי,
שכ פיתוח רמתהגול ואכלוסה ,כמוג כל מטרה אחרת המיועדת לשמירת הריבונות
הישראלית על רמתהגול ,ה מטרות לגיטימיות שעל יסוד נבחרו ראשי המועצות
לתפקיד  .המועצות הודו כי סוגיית הריבונות הישראלית על רמתהגול היא סוגיה כלל
ארצית ,א טענו כי קיי בצידה ג היבט מקומי ייחודי ,שכ גורל של תושבי רמתהגול
קשור לגורל המועצות ולהמש קיומ24.
שופטי ביתהמשפט העליו נחלקו בעמדותיה  .לכל השופטי לא היה ספק כי לשונ
של סעיפי ההסמכה הכללית החלי על המועצות ,אשר מסמיכי אות "לפעול בכל עניי
הנוגע לציבור בתחו המועצה" 25,יכולה לשאת בקלות רבה פרשנות שלפיה הקצאת כספי
למימו קמפיי מחאה נגד נסיגה מרמתהגול כלולה בגדר הסמכות .משכ ,השאלה
הרלוונטית שעמדה לדיו הייתה מהי הפרשנות הפונקציונלית הראויה של סעיפי ההסמכה,
או במילי אחרות – מהו המבח שבאמצעותו יש לבחו א עניי מסוי הוא "עניי בעל
אופי לוקאלי" אשר רשויות מקומיות מוסמכות לטפל בו 26.השופטת דורנר סברה ,בדעת
מיעוט ,כי בהקצאת הכספי הנידונה חרגו המועצות מסמכות .לשיטתה ,דברי החקיקה
החלי על הרשויות המקומיות קובעי לה "מיתח מוגבל למדיי של אוטונומיה,
_____________________________________

22
23
24
25
26

המועצות הקצו כספי מתקציביה לעמותה ששמה "עמותת ישובי הגול" ,שמטרתה
המרכזית הייתה "לפעול באופ חוקי לש שמירה על ריבונות ישראל בכל שטח רמת הגול
ובהתא לחוק רמת הגול" .ראו עניי ‚¯ ,‚¯·Èלעיל ה"ש  ,17בעמ' .7–6
ראו ש  ,בעמ' .8–7
ראו ש  ,בעמ' .8
ראו ס'  146לצו המועצות המקומיות וס' )63א( לצו המועצות האזוריות.
ראו עניי ‚¯ ,‚¯·Èלעיל ה"ש  ,17בעמ' .9
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ומכפיפות אות במידה רבה לשלטו המרכזי" 27.מהבנה זו של השלטו המקומי גזרה
השופטת דורנר את תכלית החקיקה המסמיכה ,והיא לדאוג לכ שלציבור בתחו הרשויות
המקומיות יסופקו שירותי מוניציפליי  .הא ותו לא .עלכ הכריעה השופטת כי
סמכויותיה של הרשויות המקומיות מצומצמות לענייני מקומיי טהורי בלבד ,ואי
להעניק לה סמכות "מקבילה" לסמכויותיה של רשויות המדינה בענייני כללארציי  ,ג
כאשר אלה נוגעי במקו מסוי 28.
לעומתה ,שופטי הרוב לוי וגולדברג הכריעו כי המועצות פעלו בגדר סמכות ,אול א
ה נחלקו באשר למבח הראוי לקביעת סמכויותיה של רשויות מקומיות .המשנה לנשיא,
השופט שלמה לוי ,הצביע על כ שאעלפי שהעיקרו שלפיו על רשויות מקומיות
לעסוק א ורק בענייני בעלי אופי מקומי הוא ברור ,החלתו במקרי קונקרטיי מעוררת
קשיי לעיתי קרובות ,משו "שאי כמעט פעילות בתחו הציבורי שאינה משלבת
אינטרסי לוקליי ולאומיי " 29.מכא המשי השופט לוי ואמר כי את אמותהמידה
לקביעת סמכויותיה של הרשויות המקומיות יש לגזור מ האופ שבו אנו מביני את מהותו
של השלטו המקומי ואת יחסיהגומלי בינו לבי השלטו המרכזי .הוא דחה את המבח
שהציעו העותרי ונציגי המדינה ,שלפיו הרשויות המקומיות מנועות מלטפל בכל עניי שיש
לו השלכות לאומיות או כללארציות – מבח אשר מבוסס לטענתו על מודל היררכי שלפיו
הרשויות המקומיות אינ אלא זרוע ביצועית של השלטו המרכזי ושואבות ממנו את כל
סמכויותיה .מאיד גיסא ,הוא לא קיבל ג את המבח שהציעו המועצותהמשיבות,
המבוסס על מודל אוטונומיביזורי של השלטו המקומי ,שלפיו רשות מקומית רשאית
לפעול בכל עניי ,א א יש לו משמעות לאומית או כללארצית ,כל עוד יש לאותו עניי
נגיעה ממשית וספציפית בציבור המתגורר בתחו הרשות המקומית .במקו שני המבחני
האלה הציע השופט לוי מבח המבוסס על מודל שאותו כינה "מודלביניי " ,הרואה את
שתי המערכות – המקומית והארצית – כתלויות זו בזו באופ הדדי 30.עלפי המבח
המוצע ,לרשויות המקומיות מסורה הסמכות לטפל בעניי כלשהו ,א א יש לו משמעות
ארצית או לאומית ,א  ,ורק א  ,יש לאותו עניי  ˙„¯ÙÂ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÚÙ˘‰על הציבור
שבתחומיה ,מעבר למשמעות הלאומית או הארצית .באשר למקרה הנידו קבע השופט לוי
כי לשאלת ריבונותה של ישראל על רמתהגול ,הג שהיא כרוכה במדיניות לאומית
המצויה בתחומי פעילותו של השלטו המרכזי ,יש השפעה מיוחדת ונפרדת על תושבי
המועצות ,שכ מועצות אלה יחדלו להתקיי א תצא המדיניות הממשלתית מ הכוח אל
הפועל .מכא שמדובר ב"עניי מקומי" ,אשר למועצות יש הסמכות לממנו מתקציב31.
_____________________________________
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 ,בעמ' .18
 ,בעמ' .21
 ,בעמ' .10
.
 ,בעמ' .15
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לעומת השופט שלמה לוי ,הסתפק השופט גולדברג בעיצובו של מבח צר בהרבה ,התפור
למידותיו של המקרה הקונקרטי .הוא אישר את סמכותה של הרשות המקומית להשתת
במימו קמפיי ציבורי נגד מדיניות הממשלה רק כאשר הרשות המקומית עומדת בסכנת
כליה ,שכ לדבריו "נושא קיומה או חדלונה של מועצה מקומית הינו 'עניי הנוגע לציבור
בתחו המועצה' ,וכי בפעולותיה בנדו זה ,שהוא עניי ציבורי ,משמשת המועצה 'נאמ או
אפוטרופוס' לתושביה"32.
בפרשת ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏעלתה לדיו פע נוספת השאלה א רשות מקומית רשאית לממ
מתקציבה פעילות הסברתית נגד מדיניות ממשלתית הנוגעת בסדרהיו הלאומי .עובדות
פסקהדי היו כדלהל :רשויות מקומיות בשטחי הכבושי ביהודה ושומרו ובחבל עזה
העבירו למועצת יש"ע 33כספי למימו מסע פרסו נגד תוכנית ההתנתקות .העותרת,
תנועת שלו עכשיו )שאליה הצטרפה המדינה( ,טענה כי העברת הכספי למועצת יש"ע
עלידי הרשויות המקומיות מהווה חריגה מסמכות ,שכ "על פי ההסדר החקיקתי הקיי
במדינת ישראל והדיני המכונני את הרשויות המקומיות בתחומה – בכלל¯„Ò‰‰Â ,
– Ì˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÌÈÂÎÓ‰ ÌÈÈ„‰Â ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· ÌÈÈ˜‰ È˙˜È˜Á‰
· ...Ë¯Ùנתונות סמכויות העיסוק בנושאי חו ובטחו לממשלה ולכנסת ,ואילו הרשויות
המקומיות אינ מוסמכות אלא לדאוג לרווחת התושבי בתחו הכלכלי ,הסוציאלי ,החברתי
והתרבותי" 34.העותרת הכירה כמוב את הלכת ‚¯ ,‚¯·Èשניתנה שני מספר קוד לכ ,א
טענה כי יש לבטלה או לכלהפחות לצמצמה א ורק למקרי שבה הרשות המקומית
עומדת בסכנת כליה .לטענת העותרת ,הרשויות המקומיות ביהודה ושומרו אינ עומדות
בתנאי ההלכה ,שכ תוכנית ההתנתקות אינה מאיימת על קיומ ועלכ אי לה השפעה
מקומית ייחודית על תושביה .במילי אחרות ,העתירה מנסה לערו בחינה מחודשת של
השאלה מהו "עניי מקומי".
_____________________________________

32
33

34

ש  ,בעמ' .24
מועצת יש"ע ,ובשמה המלא "מועצת היישובי היהודיי ביהודה ,שומרו וחבל עזה" ,היא
ארגועל המנהיג את ציבור המתנחלי ביהודה ושומרו )ובעבר ג ברצועת עזה( ,שמה נגזר
ג שמו של הארגו כראשיתיבות .המועצה מאגדת את כל ראשי הערי  ,המועצות המקומיות
והמועצות האזוריות בתחומי יהודה ושומרו וכ ברמתהגול ,ומטרתה היא קידו מפעל
ההתיישבות ,ייצוג האינטרסי של המתיישבי וכ הסברה על חשיבות המפעל כלפי פני
והסברה פרוישראלית כלפי חו .ראו הער "מועצת יש"ע" באתר ויקיפדיה
) www.he.wikipedia.orgנצפה לאחרונה ביו  (3.9.2009וכ אתר מועצת יש"ע
.www.myesha.org.il
עניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש  ,19פס' ד לפסקדינו של השופט רובינשטיי )ההדגשה
במקור(.
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התוצאה של פסקהדי מורכבת :מצד אחד נדחתה העתירה ברוב דעות 35,ונקבע כי
בנסיבות העניי היו הרשויות המקומיות ביהודה ושומרו רשאיות להעביר כספי למימו
הקמפיי נגד תוכנית ההתנתקות .במסגרת זו אישרה דעת הרוב את הלכת ‚¯ ,‚¯·Èוא
הרחיבה אותה בקובעה כי ג במצבי שבה הרשויות המקומיות שמימנו את פעולת
ההסברה אינ עומדות תחת איו קיומי מיידי כתוצאה ממדיניות הממשלה ,עשוי להתקיי
אינטרס מקומי נפרד מ האינטרס הלאומי ,וזאת במקרה שבו ה עשויות להיות "הבאות
בתור" .ע זאת ,קבע ביתהמשפט – ג כא ברוב דעות ,א כי רוב אחר – 36כי במקרי
שבה רשות מקומית מממנת מתקציבה מאבק נגד יישו תוכנית שיש לה אופי לאומי כלל
ארצי ,המדינה רשאית לקזז מתמיכתה באותה רשות )באמצעות מענקי האיזו( סכו כס
השווה לסכו שאותו העבירה הרשות למימו המאבק ,שכ רשות מקומית רשאית לממ
פעילות כזו ממקורותיה העצמיי בלבד .בסוגיית המימו נדו בחלקו השני של המאמר.
עתה נעבור לבחינה מעמיקה ומדוקדקת של עמדות השופטי באשר לשאלה מהו "עניי
מקומי".
המדינה ,שהצטרפה לעמדת העותרת ,ביקשה מביתהמשפט לבטל את הלכת ‚¯‚¯·È
ולקבוע במקומו מבח כפול ומצטבר לתיחו סמכויותיה של רשות מקומית :האחד
טריטוריאלי והאחר עניינימהותי .התיחו הטריטוריאלי ,טענה המדינה ,מגביל את
סמכויותיה של הרשות המקומית לפעילות בתחו השיפוט המוניציפלי שלה 37,ואילו
התיחו המהותי מגביל את הרשות לעיסוק בענייני "בעלי אופי מוניציפלי" 38.לטענת
המדינה" ,שייכות טריטוריאלית וזיקה לאוכלוסייה המקומית אי בה די כדי להקנות
סמכות לרשות המקומית .על מנת להקנות סמכות לרשות המקומית לפעול פעולות
מסוימות ,יש צור בקיומו של תנאי נוס ומצטבר והואÏÏÎ ÈÓÂ‡Ï ÔÈÈÚ· ¯·Â„Ó ÔÈ‡˘ ,
‡¯ˆ ,Èאפילו א אותו עניי מתייחס לתחומה" 39.עוד טענה העותרת כי ג א היה מקו
_____________________________________

35
36
37

38

39

עמדת הרוב בחלקו הראשו של פסקהדי היא של השופטי רובינשטיי ,ברק וגרוניס .עמדת
המיעוט היא של השופטי חשי וביניש.
בחלק השני של פסקהדי כללה דעת הרוב את השופטי ברק ,גרוניס ,חשי וביניש ,ואילו
השופט רובינשטיי נותר בדעת מיעוט.
על התיחו הטריטוריאלי למדה המדינה מדברי החקיקה השוני המקני לרשות המקומית
סמכות לפעול "בתו תחומה" ,בי היתר ס'  233לפקודת העיריות ,ס'  146לצו המועצות
המקומיות וס'  63לצו המועצות האזוריות .ראו עניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש  ,19פס' סה
לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
על התיחו המהותי למדה המדינה מפסיקות של ביתהמשפט העליו ,בעיקר בנושאי של דת
ומדינה – למשל ,מבג"  ,ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ' ¯ÊÚÏ‡ ˜ÁˆÈ 155/60פ"ד יד ,(1960) 1511
שבו נקבע כי "המחלוקות האידיאולוגיות השונות בי חלקי האוכלוסייה ...זירת ההתגוששות
שלה היא בכנסת או במוסדות המרכזיי של הממשלה ,ולא העירייה או המועצה המקומית
היא האחראית להסדרת".
עניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש  ,19פס' סה לפסקדינו של השופט רובינשטיי )ההדגשה
הוספה(.
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לפעולות מחאה מצד הרשויות המקומיות המשיבות ,אחרי חודש מאי ) 2004מועד ההכרזה
של ראש הממשלה על כוונתו לקד את תוכנית ההתנתקות( ,ולכלהמאוחר באוקטובר
) 2004היו שבו אישרה הכנסת את תוכנית ההתנתקות( ,היה עליה לחדול מפעילות הנוגדת
את מדיניותה המוצהרת של הממשלה40.
ביתהמשפט דוחה את המבח הכפול שהציעה המדינה .השופט רובינשטיי ,שכתב את
פסקהדי העיקרי בש שופטי הרוב ,קובע כי המבח הכפול שהציעה המדינה ,עלא
היותו שובהלב ,שגוי על שני פניו 41:מבחינה טריטוריאלית ,יש ענייני שבה לרשות
המקומית יש אינטרס צודק ולגיטימי ג כאשר ה קורי מחו לתחומה הגיאוגרפי;
ומבחינה עניינית ,לא יהא זה צודק שלרשות לא יהיה כל פתחופה בנושאי אשר נוגעי
בה ומשפיעי השפעה מכרעת על תושביה א ורק מכיוו שמדובר בנושאי שבמוקד
העניי הלאומי42.
השופט רובינשטיי קובע כי המבח לתיחו סמכויותיה של רשויות מקומיות הוא זה
שנקבע בפרשת ‚¯" :‚¯·Èהעובדה שנושא מסוי הוא בעל חשיבות לאומית ,ואפילו הוא
נתו במחלוקת ציבורית ,אי בה כשלעצמה כדי למנוע מרשות מקומית לפעול בעניי לטובת
תושביה ,ככל שהללו עתידי להינזק ממנו נזק מקומי וייחודי 43".עוד הוא מכריע כי מבח
זה מתקיי במקרה דנא ,שכ נית לזהות "קיומו של אינטרס לוקלי נפרד מהמשמעות
הארצית והלאומית" .האינטרס המקומי הנפרד הוא שתוכנית ההתנתקות מעזה ,א שהיא
אינה מאיימת ישירות על קיומ הפיזי של הרשויות המקומיות ביהודה ושומרו ,מהווה לא
רק תקדי  ,אלא צעד ראשו בסדרה של נסיגות נוספות 44.ע זאת ,קובע השופט
רובינשטיי" ,אילו היו המשיבות משתתפות במימו מסע ההסברה על מנת לסייע למועצות
שהושפעו ישירות מתכנית ההתנתקות בלא השלכה עליה עצמ ,לא היה הדבר בא בגדרי
הלכת ‚¯ ,‚¯·Èשהרי 'רשות מקומית אמורה לדאוג לקהילתה – לא לכלל קהילת
המדינה'"45.
דעת המיעוט של השופט חשי )שאליו הצטרפה השופטת ביניש( סברה כי במימו
הקמפיי נגד תוכנית ההתנתקות חרגו הרשויות המקומיות ביהודה ושומרו מסמכות.
השופט חשי חולק בפסקדינו על דעת הרוב ה בעניי הפרשנות הראויה שיש לתת להלכת
‚¯ ‚¯·Èוה בשאלת חלותה של הלכה זו על העניי הנידו .לגישתו ,הרשויות המקומיות
מהוות זרוע ארוכה של השלטו המרכזי ,שתפקיד הבלעדי הוא מת שירותי מוניציפליי
_____________________________________

40
41
42
43
44
45

ש  ,פס' מח לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש  ,פס' סה לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
השופט רובינשטיי מבסס את עמדתו על דגמות רבות מ התחו הסביבתי .ראו ש  ,פס' סד
לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש  ,פס' סא לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ראו ש  ,פס' פד לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש  ,פס' נב לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
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לתושביה .עלכ ,בהעדר הוראתדי מפורשת ,אי הרשויות המקומיות מוסמכות לעסוק
בענייני לברמוניציפליי או לממנ מתקציביה 46.משכ ,מאמ השופט חשי את
המבח הכפול שהציעה המדינה לבחינת המקומית ,וקובע כי הרשות המקומית מוגבלת ה
מבחינה טריטוריאלית ,לשטח השיפוט הגיאוגרפי שלה ) ,(ratione lociוה מבחינת תחומי
עיסוקה ,לתחומי שנקבעו מראש ובאופ מפורש בחקיקה המסמיכה )47.(ratione materiae
"לעת בחינת גבולות מעטפת סמכויותיה של רשות מקומית ,עיקר העיקרי הוא בעקרו
המקומית ובחובתה של הרשות להתמקד בענייני המקו  .הכללארצי – לשלטו המרכזי
נית ,המוניציפאלימקומי – בידי הרשות המקומית הופקד ,ועל דר הכלל אי לה לרשות
המקומית היתר לפעול בסוגיות כללארציות שהסמכות לעסוק בה ניתנה לשלטו
המרכזי 48".זאת ,א א יש לה "נגיעה" ברשות המקומית49.
ע זאת ,השופט חשי מודה כי לא תמיד נית להבחי בבירור בי ה"מקומי" לבי
ה"כללארצי" ,ולא אחת מתקיימת ביניה חפיפה .א כ ,השאלה הנשאלת היא א רשות
מקומית מוסמכת לפעול ברמה המוניציפלית מקו שפעילותה חופפת מדיניות כללארצית.
וכ הוא עונה:
במקו שבו חודרת החלטת השילטו המרכזי אל תו מעטפת סמכויותיה
של הרשות המקומית – קרא :במקו שבו מחילה עצמה מדיניות כלל
ארצית על תחומישיפוט שרשות מקומית מופקדת עליה  ,ועניינה של
אותה מדיניות הוא בתחומיחיי שהרשות המקומית ג היא הוסמכה
לפעול בה – רשאית היא הרשות המקומית לפעול כסמכויותיה עלפי די.
לשו אחר :שעה שמדיניות כללארצית של השילטו המרכזי משפיעה
במישרי על רווחת המוניציפאלית של תושבי רשות מקומית – באשר
תושבי רשות מקומית ה – מוסמכת היא הרשות המקומית לפעול באותו
נושא50.
כדוגמה למצבי שבה החלטת השלטו המרכזי חודרת אל תו מעטפת סמכויותיו של
השלטו המקומי ,מביא השופט חשי מקרי שבה המדינה מתכננת להקי בתחומיה של
רשות מקומית כלשהי אתר פסולת מרכזי 51,מיכלי של גז מסוכ 52,תחנת ממסר רבת
_____________________________________

46
47
48
49
50
51

ש  ,פס'  9 ,6לפסקדינו של השופט חשי.
ראו ש  ,פס'  11לפסקדינו של השופט חשי.
ש  ,פס'  14לפסקדינו של השופט חשי.
ראו ש  ,פס'  19לפסקדינו של השופט חשי.
ש  ,פס'  16לפסקדינו של השופט חשי.
בג"  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ 453/98פ"ד נב)) (1998) 13 (2להל :עניי ·‡¯
˘· .(Úאול השופט חשי לא דק פורתא ,שכ בעניי ·‡¯˘· Úנידונה החלטה להקי אתר
פסולת מרכזי לא בתחומי השיפוט של הרשות ,אלא דווקא ברשות סמוכה.
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עוצמה 53או שדהתעופה 54.במקרי אלה הקמת והפעלת של המתקני בתחו שיפוטה
של הרשות איימו לפגוע ברווחת חייה ה"מוניציפליי " של התושבי ולהשפיע על מגוו
תחומי חיי שהרשות הוסמכה לעסוק בה  ,כגו תברואה ,תחבורה ,ניקיו ,בטיחות ועוד.
במקרי אלה ,קובע השופט חשי ,הרשות המקומית מוסמכת לפעול נגד אותה החלטה
כללארצית המשפיעה על האוטונומיה שניתנה לה בתחומיה ,שכ ההחלטה נוגעת במישרי
בתוכה של מעטפת הסמכויות שניתנו לה55.
באשר להלכת ‚¯ ,‚¯·Èהשופט חשי מפרש את ההלכה בצורה מצמצמת ,כחלה א ורק
על מצב שבו עצ קיומה של הרשות המקומית מוטל בסכנה .רק במקרה כזה ,אשר חשי
מכנה "דוקטרינת ההגנה העצמית" ,מותר לרשות המקומית להיאבק ולהקצות כספי
למאבק בתוכנית מדינית כללארצית של השלטו המרכזי 56.מדוע? שכ "מאבקה של רשות
מקומית לעצ קיומה מאבק הוא ג להמש מת שירותי מוניציפאליי לתושביה; מאבק
הוא לעצ קיומו של המוניציפאלי ולהמש קיומה של הקהילה המקומית; וכ שוכ הוא
המאבק בתוככי המעטפת של סמכויות הרשות המקומית להעניק שירותי מוניציפאליי
לתושביה" .במקרה כזה "החפיפה בי ה'ארצי' לבי ה'מקומי' אי בה כדי להבליע ולהטמיע
את ה'מקומי' ב'ארצי' ,כל עוד יש לו ל'מקומי' ייחוד משל עצמו ,להבדילו ממקומות אחרי
באר" 57.לעומת זאת ,במקרה הנידו בפרשת ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏממשי השופט חשי ,הרשויות
המקומיות ביהודה ושומרו אינ מבקשות להג על קיומ שלה ,אלא על קיומה של רשות
מקומית אחרת שביטולה לא יהיה בו כדי להשפיע על רווחת המוניציפלית של תושביה.
העובדה שקיימת כוונה ערטילאית ולאודאית לפנות בעתיד יישובי נוספי ביהודה
ושומרו אינה מעלה ואינה מורידה ,ומכא שהלכת ‚¯ ‚¯·Èאינה חלה כלל58.
השופטת ביניש מקבלת את עמדתו של השופט חשי ,ומוסיפה מבח שצרי לחול
לדעתה על ענייני המערבי אינטרסי מקומיי וכללארציי ג יחד:
כאשר השלטו המרכזי מקבל החלטה שיש לה משמעות כללארצית ,אול
בנוס לכ יש לה ג השפעה מקומית מיוחדת ,שאלת סמכותה של הרשות
המקומית ...תלויה בתחו בו עוסקת ההחלטה; הא מדובר בתחו המצוי
במסגרת סמכויותיה ותפקידיה של הרשות המקומית אשר לשמ בלבד היא
_____________________________________

52
53
54
55
56
57
58

בג" ˙Ï˘ÓÓ ' ‰ÓÂ˘¯ ‰˙ÂÓÚ ,Ê‚Ó ‰ÈÈ˜ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ 7133/02 ,7930/01 ,5159/98
) Ï‡¯˘Èפורס בנבו.(13.11.2003 ,
בג"  ,‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎÈ˙Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ' ‰ÂÎÈ˙ ‰·¯Ú ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ 594/89פ"ד מד)(1
 ;(1990) 558בג" ) ÔÂ¯˘ Ï‡È¯‡ ' ‰ÎÏÓ ÈÒÂÈ ¯Ó 3278/03פורס בנבו.(2.7.2003 ,
בג"  ,‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯ ' ‰ÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ 5598/00פ"ד נז).(2003) 883 (3
ראו עניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש  ,19פס'  16לפסקדינו של השופט חשי.
ראו ש  ,פס'  27–22לפסקדינו של השופט חשי.
ש  ,פס'  31לפסקדינו של השופט חשי.
ראו ש  ,פס'  28לפסקדינו של השופט חשי.
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קיימת ושמבחינה עניינית אופיו המוניציפאלי חולש על תחו פעולתה על
פי די ,או לפחות שההיבט המוניציפאלי שבו הוא הדומיננטי; או שמא
מדובר בתחו שאי לו כל אופי מוניציפאלי או שההיבט המוניציפאלי שלו
הוא זניח .לשיטתי רק כאשר מדובר בהחלטה של השלטו המרכזי בתחו
שהרכיב המוניציפאלי שבו הוא דומיננטי ,תהיה הרשות המקומית
המושפעת מהחלטת השלטו המרכזי מוסמכת להקצות כספי למאבק
לשינוי או לביטול ההחלטה59.

ב .מהו "עניי מקומי"? – ביקורת
?ÈÓÂ˜Ó ÔÂËÏ˘ Â‰Ó .1
כפי שעולה בבירור מפסקיהדי ,מאחורי כל עמדה באשר לשאלה מהו "עניי מקומי"
מסתתרת – באופ מפורש או משתמע – תפיסה באשר למהותו של השלטו המקומי .נית
לחל מ הפסיקה והספרות שתי תפיסות מתחרות המציגות טיפוסי אידיאליי של שלטו
מקומי :עלפי התפיסה האחת – התפיסה הדמוקרטית – הרשות המקומית היא בעיקרה גו
של ממשל עצמי שתפקידו לייצג את האינטרסי של התושבי המקומיי ; ואילו עלפי
התפיסה המתחרה – התפיסה הביורוקרטית – הרשות המקומית היא לא יותר מאשר זרוע
ביצועית של השלטו המרכזי שנועדה א ורק לספק שירותי מוניציפליי לתושבי
המקומיי בצורה יעילה 60.בחירה בכל אחת מ התפיסות הללו של השלטו המקומי תכתיב
עמדה שונה באשר להיק סמכויותיו .כ ,עלפי התפיסה הדמוקרטית של השלטו המקומי,
הרשות המקומית אינה יציר המדינה בלבד ,אלא מבטאת הכרה של המדינה בהתארגנות
וולונטרית של קהילה מקומית .עמדה זו מחייבת מת סמכויות נרחבות לרשויות המקומיות,
שיאפשרו לה לבטא את רצו התושבי המקומיי ולקד את האינטרסי שלה  ,ג כאשר
אלה אינ עולי בקנה אחד ע האינטרסי של רוב אזרחי המדינה .לעומת זאת ,עלפי
התפיסה הביורוקרטית של השלטו המקומי ,הרשות המקומית אינה אלא זרוע ביצועית או
"קבלמשנה" של השלטו המרכזי בהספקת שירותי שוני לאזרח ,אשר מסיבות שונות
המדינה אינה יכולה לספק בצורה יעילה .תפיסה זו משמעה מת סמכויות מצומצמות
באופ יחסי לרשויות המקומיות ,ובוודאי קשה לה לקבל מצב שבו הרשות המקומית פועלת
באופ הסותר החלטות שהתקבלו בדרגי שלטוניי גבוהי יותר.
_____________________________________

59
60

ראו ש  ,פס'  2לפסקדינה של השופטת ביניש.
לדיו נרחב בשתי התפיסות הללו ,תו הבאת אסמכתות מ הפסיקה והספרות לכל אחת מה,
ראו יששכר )איסי( רוזצבי "'מקו הצדק' :משפט השלטו המקומי ואיצדק חברתי" ÈÂÈÚ
 ËÙ˘Óכח).(2004) 417 (2
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את התפיסות המתחרות הללו באשר למהותו של השלטו המקומי נית למצוא בפסקי
הדי בעניי ‚¯ ‚¯·Èובעניי ˘ .ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏהשופטי דורנר ,חשי וביניש ,שהיו בדעת
מיעוט בשני פסקיהדי ,תומכי בתפיסה הביורוקרטית ,שלפיה הרשות המקומית היא ישות
שסיבת קיומה היא הספקת שירותי מקומיי לתושבי  ,תו שה זונחי – או לכלהפחות
מסיטי לשוליי – את תפקידה של הרשות המקומית כגו המגשי ערכי דמוקרטיי של
קהילה ,השתתפות פוליטית וחופש ציבורי ) .(public freedomתפיסה זו באשר למהותו של
השלטו המקומי מכתיבה את המבח המצמצ שה מציעי ביחס לשאלת המקומית ,אשר
למרבה המזל לא התקבל כהלכה מחייבת .יתר על כ ,במסגרת תפיסה ביורוקרטית כזו ,מצב
שבו הרשות המקומית – המשמשת כידו הארוכה של השלטו המרכזי – פועלת בסתירה
למדיניות מוצהרת של אותו שלטו מרכזי הוא כמעט בלתינתפס ,בבחינת יד הסוטרת
לפני של בעליה61.
השופטי שכתבו את חותהדעת העיקריות בש הרוב בשני פסקיהדי – שלמה לוי
ורובינשטיי – מציגי עמדה מורכבת יותר באשר למהותו של השלטו המקומי ,כזו
המבינה את הרשויות המקומיות לא רק כגופי אדמיניסטרטיביי שתפקיד מת שירותי
מוניציפליי  ,אלא ג כישויות דמוקרטיות המייצגות קהילות מקומיות .השופט לוי מצביע
בפרשת ‚¯ ‚¯·Èעל המגמה הכללעולמית ,שחדרה ג לישראל ,של מעבר ממודל ריכוזי
)שבו רוב הסמכויות מרוכזות בידי השלטו המרכזי( למודל ביזורי )המעביר סמכויות רבות
לשלטו המקומי( ,ומצדיק מגמה זו בכמה נימוקי  :נימוק דמוקרטי ,שלפיו הגדלת
סמכויותיה של הרשויות המקומיות מאפשרת לבוחריה ליטול חלק בניהול חייה ולחוש
שותפי בקביעת גורל ; נימוק פוליטי ,שלפיו הענקת סמכויות לרשויות המקומיות מונעת
ריכוז של כוח עוד בידי השלטו המרכזי; נימוק פלורליסטי ,שלפיו העברת סמכויות
לשלטו המקומי מאפשרת שלטו גמיש המתחשב בנסיבות המיוחדות ובצרכי השוני
המאפייני כל רשות; ונימוק כלכלי ,שלפיו ביזור סמכויות סופו שיוביל ליעילות ולעידוד
_____________________________________

61

למעשה ,מצב דברי זה הוביל את השופט חשי לעמדה אבסורדית המצדיקה את הכרעת בית
המשפט בפרשת ‚¯ – ‚¯·Èשלפיה לרשות מקומית יש סמכות להיאבק נגד מדיניות של
השלטו המרכזי הגוזרת עליה כליה – בכ ש"מאבקה של רשות מקומית לעצ קיומה מאבק
הוא ג להמש מת שירותי מוניציפאליי לתושביה" )עניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש ,19
פס'  31לפסקדינו של השופט חשי( ,ולפיכ "עומדת לה לרשות מקומית סמכותה לפעול נגד
החלטת המדינה במקו שיש בה באותה החלטה כדי לפגוע בחובתה של הרשות לספק
שירותי מוניציפאליי לתושביה" )ש  ,פס'  37לפסקדינו של השופט חשי( .האבסורדיות
הטמונה בעמדה זו נעוצה בכ שהשופט חשי משתמש בטענה שהגיונה לקוח מתפיסה של
הרשות המקומית כגו דמוקרטי המייצג קהילה בעלת זכות קיו עצמאי ,ועושה בה שימוש
במסגרת תפיסה ביורוקרטית שלפיה מטרתה של הרשות המקומית מצטמצמת להספקת
שירותי  .א אכ ,כדברי חשי ,כל מטרתה של הרשות היא הספקת שירותי מוניציפליי
לתושביה ,והשלטו המרכזי סבור כי קיימת דר טובה ויעילה יותר לספק אות שירותי  ,אזי
איאפשר להצדיק מת סמכות לרשות המקומית להיאבק על קיומה ,שכ מת סמכות כזו
משמעה פגיעה בהיגיו הביורוקרטי העומד בבסיס ההצדקה של השלטו המקומי.
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יוזמה מקומית 62.בפרשת ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏטוע השופט רובינשטיי כי המעבר למודל ביזורי
התעצ מאז נית פסקהדי בעניי ‚¯ ,‚¯·Èומביא ראיות לכ מתחו התכנו והבנייה63,
מתחו החינו 64וכ מסוגיות של דת ומדינה 65.הבנה זו של הגו הפוליטי – הזונחת את
תפיסת ה"מדינה" כישות מונוליתית ,הומוגנית והרמונית בעלת גו )השלטו המרכזי(
וזרועות )הרשויות המקומיות( – מאפשרת לשופטי הרוב לחשוב על המדינה כעל גו
מורכב והטרוגני המפוצל לתתישויות ,אשר לעיתי שוררת ביניה אחדות אינטרסי
ולעיתי מתקיי ביניה ניגוד אינטרסי  .במסגרת תפיסה זו דוחה השופט רובינשטיי את
טענת המדינה כי "שימוש על ידי רשויות מקומיות בכספי אוצר המדינה למימו מחאה נגד
מדיניות השלטו המרכזי ,א בנושא חשוב למועצה ולתושבי בתחומה ,אינו מתיישב ע
מינהל תקי" ,באומרו" :משעולה כי השימוש המבוקש הוא להגנת אינטרס לוקלי לגיטימי,
לא נית לומר במישור העקרוני שיש כא שימוש לרעה במשאבי  .הדעת נותנת כי לא תמיד
עולה האינטרס הלוקלי בקנה אחד ע מה שנתפס על ידי השלטו המרכזי כאינטרס
הכללי66"...
בסופו של דבר ,עלא ההתפתחויות שהוא מצביע עליה ,מאמ השופט רובינשטיי
את המבח שנקבע בפרשת ‚¯ ‚¯·Èלקביעת היק סמכות של הרשויות המקומיות במקרי
המערבי אינטרסי מקומיי וכללארציי – מבח המחייב אות להצביע על השפעה
מיוחדת ונפרדת על הציבור שבתחומיה ,מעבר למשמעות הארצית והלאומית )להל :מבח
ההשפעה המיוחדת והנפרדת( .השופט רובינשטיי מצדיק מבח זה ,שהינו צר באופ יחסי,
בחשש מפני ביזוריתר )שאותו הוא משווה למגמת ההפרטה שבמסגרתה סמכויות
שלטוניות עוברות למגזר הפרטי( ,ומצביע על הסכנות הטמונות בכ בעיניו ,ביניה
התנערות של המדינה ממחויבותה כלפי כל אזרחיה; פוליטיזציה של נושאי חשובי אל
תו מתחי ויחסי כוחות מקומיי מסוגי שוני ; וכ שחיתות ופגיעה בטוהר המידות,
שמקור במנגנוני בקרה חלשי מאלה שבשלטו המרכזי67.

,ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÔÈ·Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ Ï˘ Ì˙Â·Î¯ÂÓ .2
"˙eÈÓÂ˜Ó"‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰Â
שתי התפיסות באשר למהותו של השלטו המקומי – ה זו של שופטי המיעוט וה זו של
שופטי הרוב – לכודות ,עלא שונות ,בתו עמדה המבינה את היחסי בי השלטו
_____________________________________

62
63
64
65
66
67

ראו עניי ‚¯ ,‚¯·Èלעיל ה"ש  ,17בעמ' .11
ראו עניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש  ,19פס' עא–עג לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש  ,פס' עד–עה לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש  ,פס' עו לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש  ,פס' נד לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש  ,פס' עז לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
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המקומי לשלטו המרכזי כ"משחק סכו אפס" :חיזוק של האחד נעשה עלחשבו האחר68.

מכא שככל שנבזר סמכויות רבות יותר לשלטו המקומי ,נימצא מחלישי את השלטו
המרכזי ,ולהפ .אול עמדה זו בטעות יסודה .כפי שמראה ישי בלנק בצורה משכנעת,
האנטגוניז בי ביזור לבי מרכוז הוא מדומה ,ולמעשה מערכת היחסי בי המדינה לבי
הרשויות המקומיות מורכבת בהרבה מזו המתוארת ה עלידי תומכי הביזור וה עלידי
תומכי המרכוז .אי ניגוד הכרחי ומובנה בי האינטרסי של השלטו המקומי לבי אלה של
השלטו המרכזי ,מכיוו שהרשות המקומית והמדינה אינ שתי ישויות נפרדות ,קוהרנטיות
ואחדותיות .למעשה ,בתו כל אחת מ הישויות האלה קיימי פיצולי "הגורמי לכ שבי
חלק מ הרשויות המקומיות לבי חלק מרשויות השלטו המרכזי עלולי להיווצר עוינות
וניגוד אינטרסי  ,ואילו בי חלק מהרשויות המקומיות לחלק מהשלטו המרכזי עשויי
להיות דווקא שיתו אינטרסי ואחדות במטרות" 69.יתר על כ ,איאפשר להבי את
השלטו המקומי ואת השלטו המרכזי בנפרד זה מזה ,שכ ה עצמ נמצאי בתהלי
מתמיד ודיאלקטי של עיצוב ושינוי שבמסגרתו כל אחד מה מגדיר את עצמו מחדש אל מול
האחר בתהליכי מורכבי של השלכה ,דחייה ,הזדהות והתבחנות 70.מכא ג שאי – ולא
יכולי להיות – אינטרסי שה מקומיי בלבד או אינטרסי שה כללארציי בלבד ,וכל
אינטרס הוא בהבעת מקומי וכללארצי.
יש להתייחס עלכ ברצינות אל התובנה שמציג השופט שלמה לוי בפרשת ‚¯‚¯·È
שלפיה "אי כמעט פעילות בתחו הציבורי שאינה משלבת אינטרסי לוקליי
ולאומיי " 71,א שהשופט לוי עצמו זונח תובנה זו מאוחר יותר כאשר הוא מניח שנית
לחלק את מגוו הענייני שרשויות השלטו נדרשות לטפל בה לשלושה סוגי  :ענייני
מקומיי טהורי ; ענייני כללארציי טהורי ; וענייני מעורבי  ,המערבי אינטרסי
מקומיי וכללארציי  .במילי אחרות ,השופט לוי ,כמוג כל השופטי האחרי  ,בי
בדעת הרוב ובי בדעת המיעוט ,מניחי כי בסופו של יו מדובר בסיפור של גרעי
_____________________________________

68
69

70
71

ראו עניי ‚¯ ,‚¯·Èלעיל ה"ש  ,17בעמ' .11
ישי בלנק "מקומו של ה'מקומי' :משפט השלטו המקומי ,ביזור ואישוויו מרחבי בישראל"
 ÌÈËÙ˘Óלד  .(2004) 218–217 ,197כדוגמה לכ מציי בלנק את העובדה שאעלפי
ששיקולדעתו של שר הפני לגבי מימו הרשויות המקומיות התרחב במסגרת הביזור
הפיסקלי ,חלק מ הרשויות המקומיות דווקא נהנו כתוצאה מכ מעצמאות פיסקלית גדולה
יותר וממימו ממשלתי נמו יותר ,בעוד שרשויות אחרות קיבלו תמיכה ממשלתית גדולה יותר
א איבדו תו כדי כ את שארית העצמאות הפיסקלית שלה .דוגמה נוספת היא עמדת של
הרשויות המקומיות בנוגע להצעת חוק העיריות החדש המונחת כיו לפני ועדת החוקה ,חוק
ומשפט כהכנה לקריאות השנייה והשלישית .בעוד השלטו המרכזי והרשויות המקומיות
החזקות תומכות בהצעה ,שכ היא מחזקת אות ,הרשויות המקומיות החלשות מתנגדות לה.
ראו ש  ,בעמ'  .218לדיו תיאורטי מעמיק בסוגיה זו ראוRichard T. Ford, Law's Territory :
).(A History of Jurisdiction), 97 MICH. L. REV. 843 (1999
עניי ‚¯ ,‚¯·Èלעיל ה"ש  ,17בעמ' .10
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ופריפריה ) :(core & peripheryחלקהארי של הענייני נופלי בגרעי – א בגדר ענייני
מקומיי וא בגדר ענייני כללארציי – ואילו מקצת  ,אלה הפריפריאליי  ,ה ענייני
מעורבי  .אול לאמיתו של דבר אי מדובר בגרעי ובפריפריה ,אלא כל עניי הוא רברובדי
) ;(multiscalarלכל פעולה הנחזית כמקומית יש השלכות אזוריות וכללארציות ,ולכל
פעולה בעלת משמעות לאומית או כללארצית יש ג היבטי מקומיי  72.זאת ועוד,
השאלה מהו ה"מקומי" ,המשליכה מניה וביה ג על השאלה מהו "עניי מקומי" ,היא
שאלה שאיאפשר לענות עליה באופ מופשט ובמנותק מזמ וממקו מסוימי  ,מכיוו
שהיא לובשת ופושטת צורה בהתא לאופ שבו אנו מביני את הישויות הקרויות "רשות
מקומית" ו"המדינה" – הבנה שהיא עצמה ,כאמור ,נזילה ומשתנה תדיר.
להל אביא שתי דגמות שימחישו את חוסר התוחלת שבניסיו לקבוע מסמרות בשאלת
המקומית :הדוגמה הראשונה עוסקת בקביעת שמות לרחובות ,ונדמית במבט ראשו
כמקומית באופייה; ואילו הדוגמה השנייה עניינה טיפול בשינוי האקלי ),(climate change
והיא נחזית ככללארצית וא כגלובלית במהותה .אול  ,כפי שהדיו שלהל יראה ,כל אחת
מה מכילה ג היבטי הפוכי  ,ולמעשה ניתנת להגדרה מחדש בהתא לנקודתהמבט של
המגדיר.
)‡( ˜·˙Â·ÂÁ¯Ï ˙ÂÓ˘ ˙ÚÈ
הא ההחלטה על קביעת שמות לרחובות היא עניי מקומי? המחוקק הישראלי )בעקבות
המחוקק המנדטורי( עונה על שאלה זו בחיוב ,ומקנה לרשות המקומית את הסמכות לקבוע
ולשנות שמות של דרכי  ,רחובות ,סמטות וכיכרות 73,תו שהוא מגביל סמכות זו בהגבלות
מינימליות בלבד 74.לכאורה ,הצדק ע המחוקק – מה לנו עניי מקומי יותר מקביעת שמות
לרחובות? אפילו תפיסה מינימליסטית של הרשות המקומית כזרוע אדמיניסטרטיבית של
השלטו המקומי תמסור לה את הסמכות להחליט על שמות הרחובות .אחרי הכל ,מדובר
_____________________________________

72

73
74

בכ אני חוזר בי ,באופ חלקי ,מטענה שטענתי במאמר קוד שלפיה נית לסווג את המקרי
השוני העולי במסגרת הדיו בשאלה א עניי מסוי הוא מקומי או אזורי למקרי קלי
ולמקרי קשי  .ראו יששכר )איסי( רוזצבי "ממקומיות לאזוריות :לקראת סדר יו חדש
למשפט השלטו המקומי" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈב .(2005) 203 ,159
ראו ס'  235לפקודת העיריות; צו המועצות המקומיות )מת מספרי ושמות לרחובות וסימו
בתי במספרי ( ,התשל"א ,1971ק"ת .2649
ראו ס' 235א לפקודת העיריות .סעי זה מחייב את העירייה לפרס בעיתו את הכוונה לשנות
ש של "מקו ציבורי" )המוגדר כ"דר ,רחוב ,סמטה ,כיכר ,שכונה ,ג ציבורי או חלק מה "(
לפחות חודש לפני הדיו במועצת העירייה ,לאפשר לנציגת של המקו הציבורי להופיע לפני
הוועדה ולהשמיע את טענותיה ,וא היה שמו של המקו הציבורי שאותו מציעי או
מתכווני לשנות ֵש של אישיות ,אזי על מועצת העירייה לזמ את בני משפחתו של אותה
אישיות )אלה שנית לאתר במאמ סביר( להופיע לפני הוועדה .החלטה על שינוי ש רחוב
צריכה להתקבל במועצת העירייה ברוב של שני שלישי מחברי המועצה.
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בעניי פנימי של תושבי הרשות שאי לו השלכות מעבר לגבולותיה המקומיי  ,ועלכ אי
טע לתת לשלטו המרכזי סמכות כלשהי בתחו זה .מכא שקביעת שמות לרחובות
מקיימת לכאורה את המבחני המחמירי ביותר למקומית ,כולל אלה שהוצעו עלידי
המדינה והתקבלו על דעת שופטי המיעוט בפסקיהדי בעניי ‚¯ ‚¯·Èובעניי ˘.ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ
אול במחשבה שנייה הדברי אינה כה פשוטי  .הבה נצייר בנפשנו שמועצת העיר או 
אלפח מחליטה ,ברוב הנדרש ,לשנות את שמו של רחובה הראשי של העיר ולקרוא לו
"רחוב גדודי עז אדי אלקסא " ,או שמועצת העיר קריתארבע מחליטה לקרוא כיכר
מרכזית בעיר עלשמו של "הקדוש ברו גולדשטיי" – הא נחשוב עדיי שמדובר ב"עניי
מקומי" טהור שאי לציבור הרחב שו אינטרס בו? מוב שלא .לקביעת שמות לרחובות יש
משמעויות סמליות החורגות הרבה מעבר למקומי ,ועשויות להיות לה השלכות לאומיות
כללארציות )בדגמות שהוזכרו – השפעה על היחסי בי יהודי וערבי ( ,ובמקרי
קיצוניי היא א עשויה להשפיע על מער היחסי הבילאומיי של מדינתישראל75.
קביעת שמות לרחובות היא מכשיר רבעוצמה בגיבושה של תודעה לאומית .היות
שהקהילה הלאומית היא קהילה מדומיינת 76,היא מחייבת עבודה מתמשכת של שימור
ותחזוק .פעולות הנצחה שונות – ימיזיכרו ,לוחותזיכרו ,אנדרטות וכמוב שמות של
רחובות – ה חלק בלתינפרד מיצירת תודעה לאומית ושימורה" .שמות רחובות ה אמצעי
זול ,יעיל ופשוט להנציח גיבורי ואירועי היסטוריי  .כמכלול ה מציגי טקסט של
העבר ...היומיומיות של שלטי הרחובות נוטה לגרו לכ שאי מבחיני במודע במשמעות
הפוליטית שה טעוני בה ,א יתרונ הוא בכ שה מצליחי להחדיר ערכי לאומיי
לערוצי יומיומיי של התקשורת החברתית 77".לא ייפלא עלכ שלאחר קו המדינה
נעשתה פעולה נרחבת של החלפת שמות רחובות בערי שונות באר ,במיוחד בערי שבה
התגוררה אוכלוסייה פלסטינית .למשל ,לאחר קו המדינה בשנת  1948הוחלפו שמותיה
של רחובות ראשיי בירושלי  ,כדי שינציחו אישי ומפעלי מהמורשת היהודית
והציונית 78.לאחר סיפוח מזרח העיר בשנת  1967התגברה התופעה ,ולרחובות הממוקמי
בכניסה ממערב ירושלי היהודית אל מזרח העיר הערבית ניתנו שמות בעלי אופי לוחמתי
_____________________________________

75

76
77
78

רק לאחרונה היינו עדי לכ שהחלטה על הריסת בתי אחדי בשכונת סילווא ,שעליה
החליטה עיריית ירושלי בסמכות ,נהפכה במהרה לסוגיה בילאומית ולאחת מנקודות
המחלוקת המרכזיות ביחסי בי מדינתישראל לבי הממשל החדש בארצותהברית .ראו ברק
רביד ונטשה מוזגוביה "זע אמריקאי על הרס בתי במזרח ירושלי " .22.3.2009 ı¯‡‰
ראו בנדיקט אנדרסו ˜) ‰˙ÂË˘Ù˙‰ ÏÚÂ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÚ ÌÈ‚È‚‰ :˙ÂÈÈÓÂ„Ó ˙ÂÏÈ‰ד
דאור מתרג .(1999 ,
מעוז עזריהו "בי שתי ערי  :הנצחת מלחמת העצמאות בחיפה ובתל אביב" ˜˙„¯68 ‰
).(1993
כ ,למשל ,נהפ רחוב צ'נסלור לרחוב שטראוס ,רחוב המלכה מרי נהפ לרחוב שלומציו,
ורחוב יוליא שינה את שמו לרחוב דוד המל.
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מובהק :כיכר צה"ל ,רחוב הצנחני  ,רחוב חיל הנדסה ,כיכר פיקוד המרכז 79.דבר נוס
בולט לעי במזרח העיר הוא שאי רחובות הקרויי עלש מדינאי ערבי מ התקופה
המודרנית .כ ,לא נמצא רחובות עלש גמאל עבד אלנאסר ,המופתי חאג' אמי אל
חוסייני ,וכמוב יאסר ערפאת או אבוג'יהאד – שמות שכיחי לרחובות בערי בגדה
המערבית וברצועת עזה80.
בחיפה נחלקו שמות הרחובות לפני  1948עלפי שכונות :בשכונות היהודיות הונצחו
גיבורי ההיסטוריה היהודית ומנהיגי הציונות ,ואילו בשכונות הפלסטיניות הונצחו גיבורי
ואתרי מ ההיסטוריה הפלסטינית והערבית .לאחר קו המדינה השתנו הדברי מ הקצה
אל הקצה .ע היבחרו לראשות העירייה ,החל אבא חושי במהל נרחב של שינוי שמות
הרחובות בחלקה הערבי של העיר .הוקמה ועדה עירונית לנושא ,שהחליטה על שינוי שמות
של רחובות מרכזיי בעיר התחתית הערבית שהיו קרויי עלש גיבורי ערבי )כגו
"צלאח אדי"( או בריטי )כגו "המל ג'ורג' החמישי"( לשמות ע משמעות ציונית
לאומית ,כגו "העצמאות"" ,קיבו גלויות"" ,שיבת ציו" ו"מעלה השחרור" .לפעולת
ההחלפה היה מימד סמלי משמעותי" :ביטוי סמלי לניצחו שהושל באפריל .1948
המנוצחי הפסידו לא רק את בתיה אלא ג את הזכות לספר על שלטי הרחובות את
סיפור הלאומי 81".מאוחר יותר ,בשנות השבעי  ,הוחל שמ של "שדרות האו" "
בחיפה ,אשר חלק נרחב מה עובר בשכונות ערביות ,ל"שדרות הציונות" ,וזאת כקריאת
תיגר על החלטה  3379של העצרת הכללית של האו"  ,שהשוותה את הציונות לגזענות82.
קביעת שמות לרחובות בערי שונות באר ממשיכה ג כיו לעורר עניי ומחלוקת
בקרב הציבור הרחב .למשל ,בעקבות ירי הקסאמי מרצועת עזה ,הציע המשנה לראש
עיריית ירושלי  ,שלמה אטיאס ,להחלי את שמו של רחוב עזה – אחד הרחובות המרכזיי
והמוכרי בירושלי – לרחוב שדרות ,בטענה ש"צרי לעקור את העיר המקוללת הזו מעיר
הבירה שלנו" .הצעה זו עוררה התנגדות ה בקרב תושבי ירושלי וה מחו לה 83.היוזמה
לקרוא רחוב בירושלי עלשמו של שדר הרדיו הימני הקיצוני אדיר זיק ,שהתפרס
בעקבות שורה של התבטאויות בוטות נגד ראש הממשלה יצחק רבי ,הציתה א היא
_____________________________________

79
80
81
82
83

ראו דני רובינשטיי "קרבות רחוב" .23.11.2006 ı¯‡‰
ראו ש .
עזריהו ,לעיל ה"ש .77
ראו הער "שדרות הציונות" באתר ויקיפדיה ) www. he.wikipedia.orgנצפה לאחרונה ביו
.(4.9.2009
ראו רוני מלול "יוזמה בירושלי  :רחוב עזה יהפו לרחוב שדרות" 8.1.2009 nrg
 .www.nrg.co.il/online/54/ART1/837/296.htmlיוזמה זו לשנות את שמו של רחוב עזה אינה
הראשונה .בשנת  ,2005בתקופת ההתנתקות ,ביקשו תושבי שהתנגדו לפינוי לשנות את ש
הרחוב לרחוב גוש קטי ,וא הדביקו מדבקות ע הש החדש על הבנייני  .ראו ש .
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מחלוקת עזה ,שמצאה את דרכה אל דפי העיתונות הארצית 84.וברמלה עיכבה המשטרה
לחקירה פעילי של ארגו "זוכרות" שניסו לתלות שלטי ע שמות חלופיי לרחובות
בעיר ,כגו "דר יפוירושלי " או "רחוב אמיל חביבי" – זאת ,לאחר שהצעות פורמליות
לשינוי שמות הרחובות נפסלו עלידי ועדת השמות העירונית ברמלה .בעקבות היוזמה הגיב
ראש העיר רמלה יואל לביא בחריפות ,בריאיו למקומו "איילו" ,על הצעות לשינוי שמות
הרחובות ,באומרו" :א זה לא מוצא ח בעיניה  ,שילכו לגור בג'לג'וליה ,שזה ש ערבי.
מה קרה ,מה? ...בגלל שאיזה מוחמד אחד רוצה להחלי את הש ? שיחלי את אללה שלו.
מה קרה?" 85עינינו הרואות כי קביעת שמות לרחובות אינה עניי מקומי בלבד ,אלא עניי
רברובדי המע ֵרב ה אינטרסי מקומיי וה אינטרסי לאומיי בעלי השלכות כלל
ארציות .עובדה זו צריכה להשלי ג על חלוקת הסמכויות בי השלטו המקומי לשלטו
המרכזי.
)·( ˘ÌÈÏ˜‡ ÈÂÈ
שינוי האקלי מהווה את אחת הבעיות החמורות ביותר שהחברה האנושית מתמודדת עימ.
הדוח המסכ של ועדת המומחי הביממשלתית לבחינת שינוי האקלי הפועלת בחסות
האו" ) ,(IPCCשיצא לאור בשנת  ,2007הבהיר באופ שאינו משתמע לשני פני כי מדובר
בבעיה שמקורה בבניהאד  ,וכי בידיה מצוי ג המפתח לפתרונה 86.שינוי האקלי נגר
כתוצאה מפליטה לאטמוספרה של גזיחממה הנוצרי עלידי מקורות איספור ,החל
במפעלי תעשייה ,המש בשימוש בכלירכב לסוגיה השוני  ,וכלה במטמנות פסולת .הא
סוגיית שינוי האקלי היא "עניי מקומי" אשר ראוי כי הרשויות המקומיות יהיו מוסמכות
לטפל בה? במבט ראשו נראה שהתשובה לשאלה זו ברורה – בוודאי לא .שינוי האקלי
הוא תופעה בעלת ממדי גלובליי  ,שאפילו מדינות )וא הגדולות שביניה( אינ מסוגלות
לפתור לבד ,ונדרש שיתופעולה בי מספר רב של מדינות עלמנת לטפל בו באופ
אפקטיבי .מדינות העול מנסות זה שני  ,באמצעות אמנות בילאומיות ופרוטוקולי ,
לקבוע יעדי מוסכמי לצמצו פליטת גזיחממה ,עד כה ללא הצלחה יתרה 87.מה הטע ,
_____________________________________

84
85

86
87

ראו יהונת ליס "בירושלי יקרא רחוב על שמו של איש הימי הקיצוני אדיר זיק" ı¯‡‰
.15.10.2008
ראו יואב שטר "נעצר אד ששינה שמות רחובות ברמלה"  .16.12.2006 ı¯‡‰ראו ג את
אזכור דבריו של יואל לביא ,ראש העיר דאז ,בפסקדינו של ביתהמשפט העליו בעתירת
לביא נגד פסילתו עלידי היוע המשפטי לממשלה מלשמש מנהל ִמנהל מקרקעי ישראל:
בג" ) ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ' ‡È·Ï 4646/08לא פורס .(12.10.2008 ,
ראו את הדוח הרביעי והמסכ של ה IPCCמשנת www.ipcc.ch/pdf/assessment- :2007
.report/ar4/syr/ar4_syr.pdf
ראו את אמנתהמסגרת בנוגע לשינוי האקלי United Nations Framework Convention on :
) .Climate Change, May 9, 1992, 1771 U.N.T.S. 107, 3 I.L.M. 849 (1992) (UNFCCCכ
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א כ ,להעניק לרשויות המקומיות סמכות לטפל בבעיה שאפילו המדינה אינה מסוגלת
לטפל בה?
יתר על כ ,לטענת כלכלני ואנשי מדיניות ציבורית רבי  ,לרשויות המקומיות יש כמה
מאפייני מבניי המונעי אות מלהיות שחקני אפקטיביי בהתמודדות ע בעיית שינוי
האקלי  .הסיבה לכ היא שערי  ,אפילו הגדולות שביניה ,אינ גדולות דיי לייצר בכוחות
עצמ שינוי כלשהו ,בוודאי לא שינוי משמעותי ,ולכ לש השגת תוצאות נדרש שיתו
פעולה של ערי רבות )ולמעשה מדינות שלמות( .כא אנו נתקלי בבעיה :נסיונות לשת
פעולה לא יצלחו ,כ נטע ,בשל "בעיית הפעולה המשותפת" ו"הטרגדיה של נחלת
הכלל" 88.א שהאינטרס של כלל הערי בעול הוא למצוא פתרו לבעיית שינוי האקלי ,
המשפיעה לרעה על כול  ,לכל עיר בנפרד יש אינטרס להיות טרמפיסטית חופשייה ) free
 ,(riderדהיינו ,ליהנות מ הפירות הסביבתיי של הפחתת פליטות גזיהחממה עלידי ערי
אחרות מבלי לשל על כ את המחיר הכלכלי הנדרש לש כ 89.מכיוו שכל אחת מ
הערי תעשה אותו חשבו בדיוק ,החשש הוא שא לא אחת מה תפעל להפחתת פליטות
גזיהחממה בתחומה 90.בעיה זו קיימת אפילו ברמת המדינות ,ומקשה השגת הסכמה בי
לאומית על הפחתה משמעותית של פליטות גזיחממה ,וברמה המקומית היא קיימת בצורה
חזקה הרבה יותר.

בעיות נוספות הפוגעות ,על פי הטענה ,ביכולת של ערי להתמודד ע בעיית שינוי
האקלי ה צרתהאופקי ) (parochialismוקצרתהרואי ) (myopiaהמאפיינות את הערי .
בעיות אלה נעוצות בכ שסוגיית שינוי האקלי היא סוגיה מערכתית המחייבת ראייה רחבה
ושקלול של מגוו רחב של אינטרסי – כלכליי  ,חברתיי ופוליטיי – של גופי רבי ,
בעוד הרשויות המקומיות קטנות בגודל ,וחשוב מכ ,ה אינ נדרשות )וא נאסר עליה(
להפגי עניי כלשהו במצב של תושבי מעבר לגבולותיה המוניציפליי  91.מכיוו שכ,
מת סמכות לרשויות המקומיות לטפל בשינוי האקלי עלול לגרו לכ שהבעיה לא
_____________________________________

ראו את פרוטוקול קיוטו:
.on Climate Change
ראו .Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, 162 SCIENCE 1243 (1968) :ליישו
התיאוריה על נחלת הכלל הגלובלית ראוBarton H. Thompson, Jr., Tragedy Difficult: The :
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention

88

89
90
91

Obstacles to Governing the Commons, 30 ENVT’L. L. 241, 253 (2000); Richard B.
Stewart, Environmental Regulation and International Competitiveness, 102 YALE L.J.
).2039, 2099 (1993
ראוRobert R.M. Verchick, Can Local Government Save the Global Commons? :
).Lessons from the Johannesburg Summit, 4 STANFORD AGORA 1, 15 (2003
ראוDaniel C. Esty, Towards Optimal Environmental Governance, 74 N.Y.U. L. REV. :
) .1495, 1554 (1999לטענתו ,פעולה להפחתת פליטות גזיחממה עלידי ישות תתמדינתית,

בלא שיתופעולה בילאומי ,מהווה פעולה לארציונלית.
לעניי האנוכיות שמשפט השלטו המקומי דורש מ הרשויות המקומיות ראו להל את הטקסט
הסמו לה"ש .147–143
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תטופל ,ואולי א תוחר ,שכ הרשויות ישקלו שיקולי צרי ויעדיפו לקד אינטרסי
מקומיי עלחשבו האינטרס של הציבור הרחב .יתר על כ ,אנשי "הבחירה הציבורית"
מצביעי על כ שהיות שהאינטרס העליו של פוליטיקאי מקומיי הוא להיבחר מחדש,
ולש כ ה צריכי להצביע על הישגי  ,ה יתרכזו בפעולות שיניבו הישגי בטווח הקצר,
ולא יבצעו פעולות שעשויות להניב פירות רק בטווח הארו ,א בכלל .שינוי האקלי הוא
מקרה קלסי של פעולה שאי כל סיכוי שתניב הישגי בתקופת הזמ הנראית לעי ,ועלכ
הסיכוי שפוליטיקאי מקומיי ישקיעו בו זמ וכס אינו גדול.
למרבה הפלא ,בניגוד לתחזיות הקודרות ,ערי רבות בעול אינ פועלות באופ
שהתיאוריה הכלכלית מנבאת .ההפ הוא הנכו .קיי גיוס משמעותי של ערי למאבק
בשינוי האקלי  92.ערי ברחבי העול התאגדו והקימו ארגו בילאומי – המכונה
) International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEIומונה כיו יותר מ
 1,075ערי חברות – הפועל לקידו יוזמות להפחתת גזיחממה ברמה המקומית .כ,
למשל ,הוביל הארגו את היוזמה "ערי למע הגנת האקלי " ) Cities for Climate
 ,(Protection – CCPהקוראת לערי החברות לאמ יעדי של הפחתת פליטות גזיחממה.
בארצותהברית חתמו ערי רבות על הסכ הקרוי The 2005 U.S. Mayors Climate Change
 ,Protection Agreementשבו ה מתחייבות לפעול למימוש היעדי שנקבעו בפרוטוקול
קיוטו ,דהיינו ,להפחית עד שנת  2012את פליטת גזיהחממה בתחומ לרמה ששררה בשנת
 .1990זאת ,א שארצותהברית סירבה עד לבחירתו של הנשיא ברק אובמה לאשרר את
הפרוטוקול 93.ערי בישראל פועלות א ה לקידו יוזמות למאבק בשינוי האקלי  .דוגמה
לכ היא "אמנת פורו ה 15להפחתת זיהו אוויר ולהגנת אקלי " שנחתמה בפברואר
 2008עלידי ראשי הערי של שמונהעשרה ערי מרכזיות בישראל 94.במסגרת האמנה
הערי מתחייבות לאמ יעדי של הפחתת זיהו אוויר והגנת האקלי בשיעור שלא יפחת
מצמצו של  20%בפליטת גזיחממה עד לשנת  .2020נוס על כ נהפכו ערי לשחקניות
משמעותיות ג ברמה הבילאומית ,וה מיוצגות עלידי גופי דוגמת ה ICLEIבדיוני
בילאומיי בנושא שינוי האקלי 95.
_____________________________________

92

93
94
95

לתיאור יוזמות מקומיות ואזוריות שונות בארצותהברית ראוKirsten H. Engel, State and :
Local Climate Change Initiatives: What Is Motivating State and Local Governments to
Address a Global Problem and What Does This Say About Federalism and
).Environmental Law? 38 URB. LAW. 1015, 1016–1020 (2006
ראו.U.S. Conference of Mayors, The U.S. Mayors Climate Protection Agreement 2005 :

ראו "אמנת פורו ה 15להפחתת זיהו אוויר ולהגנת אקלי " )(13.2.2008
.www.kayamut.org.il/images/eyaltest/amana%2015.pdf
ראוKatherine Trisolini & Jonathan Zasloff, Cities, Land Use, and the Global :

Commons: Genesis and the Urban Politics of Climate Change (UCLA School of Law
?Research Paper No. 08-22), available at papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm
 .abstract_id=1267314, at 14לדיו מקי ומרתק בשינוי שחל במעמד של ערי במישור
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מעבר לכ שרשויות מקומיות רבות נוטלות בפועל את המושכות לידיה ,יש סיבות
טובות לסבור כי ראוי להכיר בסמכותו של השלטו המקומי לטפל בבעיית שינוי האקלי .
זאת ,ה מכיוו שמדובר בבעיה שיש לה השלכות מקומיות משמעותיות ,וה מכיוו שהרווח
שעשוי לצמוח מכ מצדיק את הסיכו הפוטנציאלי שבהענקת הסמכות לשלטו המקומי.
באשר ל"מקומיותה" של בעיית שינוי האקלי  ,מדובר אומנ בבעיה כללעולמית ,א יש
לה השפעות מקומיות לאמבוטלות אשר שונות מעיר לעיר ,אפילו באותה מדינה ,ועלכ
ראוי להכיר בה )ג ( כ"עניי מקומי" .כ ,למשל ,ערי השוכנות לחו ימי נמצאות בסכנה
גדולה יותר מאשר ערי הממוקמות במרכז היבשה ,וזאת בשל עליית מפלס פני הי ,
שמקורה בהתחממות כדורהאר 96.יש ערי החשופות כבר כיו להרס ולחורב שנגרמי
כתוצאה מעלייה משמעותית בתדירות ובעוצמת של סופות ההוריק 97,וערי אחרות
סובלות משטפונות ,מהצפות ,מהמלחת קרקעות ואובדנ ,כמוג מהופעת טפילי ויתושי
גורמי מחלות ,אשר מקור א הוא בשינוי האקלי .
א ג א איאפשר להצביע על השפעות מקומיות מיוחדות של שינוי האקלי )ולגבי
חלק משמעותי מ הרשויות אכ קשה לטעו ל"השפעה מיוחדת ונפרדת"( ,רבי טועני כי
התועלת שתצמח מהסמכת הרשויות המקומיות לטפל בשינוי האקלי היא עצומה .ראשית,
למרות אופייה הגלובלי של בעיית שינוי האקלי  ,דווקא בידי הרשויות המקומיות מצוי
המפתח לטיפול אפקטיבי בה .שליטת של הרשויות המקומיות בכוחות התכנו והבנייה,
ב ִאיזר ) (zoningוברישוי העסקי מעניקה לה יכולת השפעה דרמטית על שינוי האקלי .
כ ,למשל ,מחקרי העלו כי כשליש מפליטות הפחמ הדוחמצני בארצותהברית מקור
בשימוש בכליתחבורה ,וכי כ 60%מכלל הנסיעות נובעות משימוש פרטי ברכב 98.שליטת
של הרשויות בכוחות התכנו וב ִאיזר מאפשרת לה לעודד בנייה ירוקה ולתכנ שימושי
קרקע מעורבי המאפשרי גישה נוחה ולאבזבזנית מבית המגורי לעבודה ולאזורי
המסחר והבילוי .הרשויות המקומיות יכולות ג ליצור מערכת יעילה ונגישה של תחבורה
ציבורית ,שתייתר את הצור בשימוש ברכב ,ובד בבד למנוע גישה של רכב פרטי אל מרכזי
הערי  ,וכ לעודד את השימוש בתחבורה ציבורית 99.שליטת של הרשויות ברישוי
_____________________________________

96
97
98
99

הבילאומי ראוYishai Blank, The City and the World, 44 COLUM. J. TRANSNAT’L L. :
869, 875 (2006); Yishai Blank, Localism in a Global Legal Order, 47 HARV. INT’L L.J.
).263 (2006
ראו ,לדוגמהUS EPA, Sea Level Rise Reports, available at www.epa.gov/ :
.climatechange/effects/coastal/slrreports.html

הדוגמה האולטימטיבית לכ היא כמוב סופת ההוריק "קתרינה" ,אשר פגעה קשות בעיר ניו
אורלינס שבמדינת לואיזיאנה בארצותהברית.
Hari M. Osofsky & Janet Koven Levit, The Scale of Networks? Local Climate Change
).Coalitions, 8 CHICAGO J. INT’L L. 409, 410–411 (2008
ראו  ,Trisolini & Zasloffלעיל ה"ש  ,95בעמ' .10–9
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העסקי מאפשרת לה להכניס תנאי ברשיונות העסק אשר ימנעו פליטה של מזהמי
ויביאו לידי צמצו משמעותי בפליטת גזיחממה100.
מכל מקו  ,ג א לפעולות שנעשות עלידי רשויות מקומיות לצמצו פליטות גזי
חממה אי השפעה סביבתית ממשית 101,יש לה חשיבות חינוכית ,פוליטית וסמלית
ממדרגה ראשונה .פעולות אלה מגבירות את מודעות של תושבי הרשויות המקומיות
לסכנות הטמונות בהתחממות הגלובלית ,מניחות את הנושא על סדרהיו הציבורי ,ויוצרות
לח על מקבלי ההחלטות ברמה המדינתית להתחיל לפעול בצורה אקטיבית להגנה על
כדורהאר .ה ג מספקות תמריצי לתעשייה לתמו ברגולציה מרכזית ,אשר תייתר
רגולציה מקומית שעלולה לפגוע בתחרותיות שלה  102.מעבר לכ ,הטיפול בבעיית שינוי
האקלי ברמה המקומית מסייע ג בבניית היכולת של הרשויות המקומיות ) capacity
 (buildingלהתמודד ע הבעיה – יכולת שתידרש מה כאשר המדינות יתעשתו ויתחילו
לקבוע יעדי שאפתניי יותר לפתרו הבעיה הגלובלית .הוא ג יוצר בסיס לשיתופעולה
ומ ַפתח את יכולת של הרשויות המקומיות לראות ולהבי את ההשפעות
בימקומיְ ,
ההדדיות שיש לכל אחת מה על רעותה ,ולהתגבר על צרתהאופקי וקצרתהרואי
המאפיינות אות במקרי רבי  .ואחרו ,הטיפול בצמצו פליטות גזיחממה טומ בחובו
פוטנציאל ליתרונות כלכליי לאמבוטלי ברמה המקומית .למשל ,מעבר לאנרגיה
מתחדשת יוצר מקומות עבודה חדשי לתושבי הרשויות ,שכ ייצורה מחייב עובדי רבי
יותר מאשר הפקת אנרגיה מ המקורות הקונוונציונליי 103.
מכא שעלא תדמיתה ,בעיית שינוי האקלי אינה בעיה בילאומית ,אלא בעיה רב
רובדית ,המכילה רובד בילאומי ,רובד מדינתי וג רובד מקומי 104.רובד מקומי זה מצדיק
הכרה בשינוי האקלי כ"עניי מקומי" והסמכה של הרשויות המקומיות לטפל בהיבטי
שוני של הבעיה.
_____________________________________

100

101

102
103

חוק אוויר נקי ,שייכנס לתוקפו בשנת  ,2011מכיר בחשיבות של הרשויות המקומיות כגופי
שיכולי לסייע רבות במניעתו ובצמצומו של זיהו האוויר )ובכלל זה ג צמצו פליטת גזי
חממה( ,ומשלב אות בחוק באופ אינטגרלי .ראו ס'  10–9לחוק אוויר נקי ,התשס"ח,2008
ס"ח .2174
רבי טועני כי עלמנת שהפעולה ברמה המקומית תייצר שינוי משמעותי במגמת שינוי
האקלי  ,יש צור בשיתופעולה נרחב מאוד ,אשר הסיכוי להתרחשותו בעתיד הנראה לעי
אינו גבוה .ראו ,לדוגמהKevin L. Doran, U.S. Sub-Federal Climate Change Initiatives: :
).An Irrational Means to a Rational End, 26 VA. ENVT’L. L.J. 181, 217 (2008
ראוKirsten H. Engel & Barak Y. Orbach, Micro-Motives and State and Local Climate :
).Change Initiatives, 2 HARV. L. & POL. REV. 119, 135–137 (2008
ראו  ,Engelלעיל ה"ש  ,92בעמ' .1023

Hari M. Osofsky, Is Climate Change “International”? Litigation's Diagonal Regulatory 104
).Role, 49 VA. J. INT’L L. 585 (2009
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˙¯Â˜È· – "˙„¯Ù‰Â ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰ÚÙ˘‰‰" ÔÁ·Ó .3
הדיו שנער עד כה מצביע בצורה ברורה על כ שהמבח שהציעה המדינה לסוגיית
המקומית ,ואשר אומ עלידי דעת המיעוט בפסקיהדי בעניי ‚¯ ‚¯·Èובעניי ˘ÌÂÏ
 ,ÂÈ˘ÎÚאינו עולה בקנה אחד לא ע תפיסה נורמטיבית ראויה של שלטו מקומי ושל
היחסי בינו לבי השלטו המרכזי ,ולא ע המציאות של הרשויות המקומיות ואופ
פעולת ,ועלכ בצדק זנח אותו ביתהמשפט .אול ג המבח שאומ בפסיקה לבחינת
ענייני המערבי השפעות מקומיות וכללארציות – מבח ההשפעה המיוחדת והנפרדת –
אינו ישי מבחינה מעשית ואינו ברהגנה מבחינה רעיונית .למעשה ,מבח זה מבוסס על
היגיו דומה לזה שעליו בוסס המבח שהציעה המדינה.

ראשית ,מבח ההשפעה המיוחדת והנפרדת יוצא מנקודת הנחה שחלק משמעותי מ
הענייני נופלי בגדר "עניי מקומי" או "עניי כללארצי" ,ושמיעוט בלבד ה ענייני
שמערבי אינטרסי מקומיי ואינטרסי כללארציי  ,ואשר לצור בחינת נדרש מבח
ההשפעה המיוחדת והנפרדת .א כפי שהראה הדיו שנער לעיל ,אי זה המצב ,ולמעשה
כל עניי הוא רברובדי ומע ֵרב אינטרסי ברמות שונות ,החל במקומית וכלה בארצית.
שנית ,ובהמש לדברי אלה ,הדרישה שביתהמשפט קובע במסגרת מבח ההשפעה
המיוחדת והנפרדת ,שלפיה עלמנת שעניי יוכר כ"עניי מקומי" על הרשויות להצביע על
"אינטרס לוקלי נפרד" ,היא דרישה ריקה מתוכ ,שאינה יכולה לסייע לביתהמשפט להבחי
בי ענייני מקומיי לענייני שאינ מקומיי  .הסיבה לכ היא שכל עניי הוא רברובדי,
כאמור ,ומע ֵרב ,בי היתר ,ג אינטרסי מקומיי  .מכא שתמיד יהיה אפשר למצוא אינטרס
מקומי נפרד ,א רק ירצה בכ ביתהמשפט .יישומו של מבח ההשפעה המיוחדת והנפרדת
בפרשת ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏהוא דוגמה מצוינת לכ :שופטי הרוב ושופטי המיעוט נחלקו בפסק
הדי לא רק בשאלה מהו המבח הראוי לסוגיית המקומית ,אלא ג בשאלה א מבח
ההשפעה המיוחדת והנפרדת שנקבע בפרשת ‚¯ ‚¯·Èמתקיי במקרה שלפניה  .בעוד
שדעת הרוב סברה כי יש להשיב על שאלה זו בחיוב ,שכ הרשויות המקומיות בגדה
המערבית עלולות להיות "הבאות בתור" ,דעת המיעוט סברה כי יש להשיב על כ בשלילה,
שכ הכוונה )א קיימת כזו( לפנות יישובי נוספי בגדה המערבית היא כוונה עתידית
וערטילאית ,לאודאית ולאמסוימת ,ולכ אי היא מקיימת את תנאי המבח .צודק לכ
הנשיא ברק באומרו כי "השאלה הא יש למדיניות כללארצית מסוימת השפעה מיוחדת
ונפרדת על הציבור בתחומי הרשות המקומית ,או הא קיי אינטרס מקומי נפרד
מהמשמעות הארצית והלאומית ,היא לא פע שאלה מורכבת .ההכרעה בה אינה פשוטה,
 .‰Ê· ‰Ê ÌÈÈÓÂ˜ÓÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈÒ¯ËÈ‡ ¯È„˙ ÌÈÎ¯Î ‰· ˙·Î¯ÂÓ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÁÎÂעל פי
רוב ,היא מבוססת על השערות לעתיד לבוא ועל הערכות בדבר עוצמת הסיכו" 105.אול
_____________________________________

 105ראו עניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש  ,19פס'  4לפסקדינו של הנשיא ברק )ההדגשה הוספה(.
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מהותו של ה"מקומי" – הרהורי על מקומית
בעקבות בג" ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04

המסקנה שהנשיא ברק מסיק מדברי אלה – כי "ראוי לדבוק במבח כללי ובר יישו
המתחשב בצרכיה של הרשות המקומית מחד ,ולא מרחיב את גבולות סמכותה מעבר לנדרש
מאיד" ,וכי "המבח בדבר 'השפעה מיוחדת ונפרדת על הציבור בתחומי הרשות המקומית
מעבר למשמעות הארצית או הלאומית' ...מגשי תכליות אלה" – 106בטעות יסודה.
שלישית ,ג א יוכח כי הביקורת דלעיל מוטעית וכי מבח ההשפעה המיוחדת
והנפרדת נית ליישו  ,רציותו הנורמטיבית מוטלת בספק .ניתוח נורמטיבי של מבח זה
מלמד כי הוא אינו ברהגנה ,מכיוו שהוא בהבעת צר מדי ורחב מדי .המבח רחב מדי
מכיוו שלא תמיד נרצה להעניק לרשות המקומית סמכות )בוודאי לא סמכות מלאה( לטפל
בעניי מסוי  ,ג כאשר היא יכולה להצביע על השפעה מיוחדת ונפרדת על הציבור
שבתחומה מעבר לעניי הכללארצי .דוגמה למצב כזה אפשר למצוא בעניי ·‡¯˘·107,Ú
שבו ניסו רשויות מקומיות אחדות בנגב הצפוני ,ובראש עיריית בארשבע ,להשיג על
החלטת של מוסדות התכנו והממשלה להפו את אתר דודאי מאתר סילוק פסולת מקומי
לאתר סילוק מרכזי ולהעביר אליו פסולת מכל רחבי האר .אי ספק שבארשבע עמדה
במבח ההשפעה המיוחדת והנפרדת ,שאמור להקנות לה סמכות לטפל בעניי ,שכ יש
בידה להצביע על אינטרס מקומי נפרד :הציבור שבתחומי העירייה הוא שסובל מ
המפגעי  ,המטרדי וירידת ער הנדל" הנלווי להקמת אתר פסולת מרכזי סמו לעיר.
למעשה ,בפרשת ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏהכיר ביתהמשפט באופ מפורש בכ שהקמתו של אתר
פסולת בקרבת הרשות המקומית מקיימת את מבח ההשפעה המיוחדת והנפרדת 108.א
עלפיכ ,בעניי ·‡¯˘· Úקבע ביתהמשפט כי סילוק פסולת הוא "עניי ארצי" ,ולא
"עניי מקומי" ,ועלכ הממשלה והמועצה הארצית לתכנו ובנייה – ולא הרשויות
המקומיות – ה המוסמכות לטפל בו .ביתהמשפט ביסס את הכרעתו זו על מדיניות ראויה.
לגישתו ,ההחלטה להגדיר את הטיפול בסילוק פסולת כ"עניי מקומי" ,ולתת את הסמכות
הבלעדית לרשויות המקומיות )באמצעות ועדות התכנו והבנייה המקומיות( לתכנ אתרי
פסולת ,התעלמה מ ההשלכות המזיקות הכללארציות שיש לאתרי פסולת )כגו זיהו
מקורות מיהתהו  ,אשר אזרחי המדינה כולה שותי מה ( .נוס על כ התבסס בית
המשפט על נסיו העבר ,המלמד כי ייסוד התכנו של אתרי הפסולת על מסגרות מקומיות
נחל כישלו חרו בשל תסמונת המכונה  109.(“Not in my Back Yard”) NIMBYמכא שג
ביתהמשפט מבי כי מבח ההשפעה המיוחדת והנפרדת הוא רחב מדי ,ואינו יכול להוות
תנאי מספיק להסמכת הרשויות המקומיות לטפל בעניי כלשהו.
_____________________________________

106
107
108
109

ש .
ראו עניי ·‡¯˘· ,Úלעיל ה"ש .51
ראו עניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש  ,19פס'  3לפסקדינו של הנשיא ברק.
ראו עניי ·‡¯˘· ,Úלעיל ה"ש  ,51בעמ' .31
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א מבח ההשפעה המיוחדת והנפרדת אינו רק רחב מדי ,אלא ג צר מדי .יהיו מקרי
שבה נרצה לאפשר לרשויות המקומיות לטפל בענייני )או בהיבטי מסוימי של ענייני (
שיש לה השלכות כללארציות ג כאשר אי לענייני אלה השפעה מיוחדת ונפרדת על
תושביה של אות רשויות מקומיות .דוגמה טובה לכ היא נושא שינוי האקלי  .כפי
שראינו לעיל ,להסמכת של הרשויות המקומיות לטפל בצמצו גזיהחממה בתחומיה יש
השפעות חיוביות ביותר .נניח עתה שנגיע למסקנה כי היתרונות שבמת הסמכות עולי על
החסרונות – במצב זה יהיה קשה להבי מדוע עלינו לוותר על יתרונות אלה ולאסור על
הרשות לעסוק בנושא רק בשל מבח פורמלי המחפש השפעה מיוחדת ונפרדת על תושבי
הרשות המקומית המבקשת להפעיל את הסמכות110.

ג .מהו "עניי מקומי"? – הלי חשיבה חלופי
מהו ,א כ ,המבח שבאמצעותו נית לענות על השאלה מהו "עניי מקומי"? כיצד על
ביתהמשפט לנהוג כאשר מובא לפניו מקרה שבו רשות מקומית עושה שימוש בסעי
ההסמכה הכללית וטוענת כי הוא מסמי אותה לטפל בעניי כלשהו? למרות הפיתוי הרב
שיש בקביעת מבח חד וברור אשר יית תשובה מוחלטת לשאלה א מדובר ב"עניי
מקומי" ,הניסיו לעצב מבח כזה הוא ניסיו עקר .לא נותר לנו ,א כ ,אלא לזנוח את
הרעיו לקבוע מסמרות בשאלת המקומית באמצעות מבח חד ופשוט ,ובמקומו להציב
סדרה של שאלות שבאמצעות יוכל ביתהמשפט לבחו א ראוי להסמי את הרשויות
המקומיות לעסוק בעניי מושא הדיו )בכולו או בהיבטי שוני שלו( ,ולגזור מ התשובות
לשאלות אלה כללי שבאמצעות יהיה אפשר להכריע במקרה הנידו ,כמוג במקרי
דומי  ,א מדובר בעניי מקומי א לאו .יודגש כי אי הכוונה שבכל מקרה ומקרה יחליט
ביתהמשפט ‡„ ˜Â‰א העניי שלפניו הוא "עניי מקומי" א לאו ,אלא שהוא יעשה
שימוש בסדרת השאלות הללו עלמנת לגזור מה כללי שיאפשרו לו להכריע בסוגיות
דומות בעתיד .אמת ,ההלי המחשבתי המוצע כא אינו חד ,פשוט וברור .הוא כולל סדרת
שאלות אשר התשובות לה יכולות להוביל את בתיהמשפט בכיווני שוני  ,והפעלתו
מחייבת מידה לאמועטה של שיקולדעת .א אי מנוס מכ .כפי שראינו לעיל ,מבח
_____________________________________

 110א ניטול את מבח ההשפעה המיוחדת והנפרדת ונייש אותו על שינוי האקלי  ,אנו עשויי
להגיע לתוצאה האבסורדית שלפיה לעיריית תלאביב תהיה סמכות לטפל בבעיית שינוי
האקלי  ,שכ היא ממוקמת לחו הי ולכ יכולה להצביע על השפעה מיוחדת ונפרדת על
תושביה בדמות עליית מפלס פני הי )העובדה שהסכנה היא עתידית וספקולטיבית אינה
מפריעה לנוכח הפרשנות המרחיבה של המבח ויישומו בעניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש ,(19
ואילו עיריית רמתג ,הסמוכה לה ,אינה יכולה לטפל בבעיית שינוי האקלי  ,שכ היא אינה
יכולה להצביע על השפעה מיוחדת ונפרדת על ציבור תושביה ,ומכא שהיא שאינה עומדת
בתנאי המבח.
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ההשפעה המיוחדת והנפרדת ,עלא פשטותו הלכאורית ,הוא לאמיתו של דבר מבח עקר,
אשר איאפשר לספק באמצעותו תשובה לשאלה מהו עניי מקומי .משכ ,הוא משאיר
לבתיהמשפט ,הלכה למעשה ,את שיקולהדעת להכריע בשאלת המקומית בכל מקרה
ומקרה לגופו ,תו הסוואת שיקולהדעת במעטה של מבח פשוט וברור .המרת מבח
ההשפעה המיוחדת והנפרדת בהלי המחשבתי שיוצע מייד יאפשר לבתיהמשפט לבחו
מהו "עניי מקומי" בצורה מושכלת ,תו שקילת השיקולי הנכוני  ,ובמהל הזמ לייצר
קורפוס של כללי שישרתו את בתיהמשפט )כמוג את הרשויות של השלטו המרכזי
והשלטו המקומי( כאשר יובאו לפניה מקרי דומי בעתיד.
לפני שנעבור לדיו בסדרת השאלות שעל ביתהמשפט להציב בבואו לקבוע מהו עניי
מקומי ,יש להביא בחשבו שתי תובנות חשובות שבלעדיה לא יהיה אפשר להחליט מה
יהיו אות שאלות :האחת עניינה אופיי של הסוגיות העומדות להכרעה ,ואילו האחרת
עניינה מהותו של השלטו המקומי והערכי המשמשי בסיס להצדקתו.

(scale) ‰„ÈÓ‰‰˜ ˙ÈÈ‚ÂÒ – ‰Ú¯Î‰Ï ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ Ï˘ ÔÈÈÙÂ‡ .1
סוגיה זו כבר נידונה בהרחבה לעיל ,ועלכ רק אחזור עליה בקצרה .העמדה שלפיה נית
לחלק את רוב הנושאי העומדי על הפרק למקומיי לעומת ארציי  ,ורק בעבור מיעוט
)המערבי אינטרסי מקומיי וארציי ( יש לקבוע מבח פשוט ליישו – בטעות יסודה.
לאמיתו של דבר ,כל הענייני ה רברובדיי וכורכי היבטי מקומיי  ,אזוריי וארציי
ג יחד .משכ ,במקו לקבוע דרישה שהרשות המקומית תצביע על "השפעה מיוחדת
ונפרדת" ,ביתהמשפט צרי לבחו את היתרונות והחסרונות שבהסמכת השלטו המקומי
לטפל בעניי כלשהו ,וחשוב לא פחות – לקבוע את היק הסמכויות שראוי להעניק
לרשויות המקומיות .היות שכל סוגיה היא רברובדית במהותה ,במקרי רבי תהא זו טעות
להעניק את מלוא הסמכות לשלטו המרכזי או לשלטו המקומי ,ויהיה מקו לחלק את
הסמכות ביניה – להסמי את הרשות המקומית לטפל בהיבטי מסוימי של הסוגיה
המתאימי לה ,ולמנוע אותה מלטפל בהיבטי אחרי של אותה סוגיה שאינ מתאימי
לה .למשל ,נית לקבוע כי לרשות המקומית תהיה סמכות להביע את עמדתה לגבי הקמת
אתר פסולת סמו לתחומה ,וא להיות שותפה פעילה בתכנונו ,א ליטול ממנה את
הסמכות להטיל וטו על הקמתו .למעשה ,רק שיתופעולה בי השלטו המרכזי לשלטו
המקומי – במוב של חלוקת סמכויות אנכית ביניה – יוכל להבטיח טיפול של ומקי
בסוגיה.
צרי ג לזכור שהיחסי בי ה"מקומי" וה"ארצי" ה דינמיי ונזילי  ,וכי האחד מכונ
את האחר בתהלי דיאלקטי ומורכב .כ ,ריצ'רד פורד טוע כי בניגוד לעמדה המקובלת
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שלפיה קיי יחס של אנטגוניז בי השלטו המרכזי לשלטו המקומי ,וכי מרכזי לאומיי
מנסי לשלוט בישויות פוליטיות מקומיות ,לפקח עליה וא לדכא אות ,למעשה
ה"מקומי" הומצא עלידי אות מרכזי לאומיי  ,הזקוקי לו כש שהוא זקוק לה 111.
פרויקט הלאומיות המודרנית ,ממשי פורד ,כלל בתוכו לא רק תהלי של האחדה ,כפי
שמקובל לחשוב ,אלא ג תהלי מקביל של יצירת ה"מקומי" – טיפוח של שונת מקומית
ויצירת הבדלי בי תושבי של אזורי שוני  .ה"לאומי" מציג את עצמו כמי שנלח
ב"מקומי" ומתגבר עליו עלמנת לבסס את עליונותו ,א בהבעת ג מדגיש אותו עלמנת
להצדיק פרקטיקות מבחינות ויחס שונה לאזרחי מסוימי  ,אשר ללא ה"מקומי" היו
נתפסות כהפליה 112.בתפיסה זו איאפשר להבי את ה"מקומי" בנפרד מ ה"ארצי" או
ה"לאומי" ,וביתהמשפט העליו – כזרוע של השלטו המרכזי – הוא משתת פעיל בכינו
ההבחנות בי ה"ארצי" ל"מקומי" .עצ הקביעה של ביתהמשפט כי עניי מסוי )לדוגמה,
סילוק פסולת( הוא כללארצי ,ולא מקומי ,מב ָנה את המציאות ,ולא רק משקפת אותה.
העובדה שהרשויות המקומיות ותושביה מביני עניי כלשהו כמקומי או כארצי גורמת לכ
שה יפעלו בדרכי שונות או יימנעו מפעולה 113.מכא שלא תמיד נית להחליט א עניי
כלשהו הוא "עניי מקומי" א לאו עלפי התפיסה הפופולרית הרווחת בקרב התושבי ,
וראוי להבי כי הקביעה של ביתהמשפט באשר למקומיותו או ארציותו של אותו עניי
עשויה בסבירות רבה להפו אותו ברבות הזמ לכזה.

ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ ‰˜„ˆ‰‰ ÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÎ¯Ú‰ .2
כאמור ,איאפשר להגדיר מהו "עניי מקומי" מבלי להבי תחילה מהו אותו "שלטו
מקומי" שאת סמכויותיו אנו מגדירי  .בשאלה זו נחלקי שופטי ביתהמשפט העליו ,ולא
רק ה  .הכתיבה הענפה העוסקת בשלטו המקומי ובהצדקות לקיומו מתאפיינת במידה רבה
של חוסר הסכמה :יש הסבורי כי השלטו המקומי הוא גו שעיקר תפקידו הוא הספקת
שירותי לתושבי ; אחרי סבורי שמטרתו המרכזית של השלטו המקומי היא לקד ערכי
קהילה; ויש הסבורי שהמרכיב המרכזי של השלטו המקומי הוא זה הדמוקרטי .ע זאת,
_____________________________________

 ,Ford 111לעיל ה"ש .70
 112הדוגמה המובהקת לכ היא דרו אפריקה בתקופת האפרטהייד ,שבה עשה השלטו המרכזי
מאמ ניכר ללמוד כל אחד מ השבטי והלאומי ולהדגיש את שונותו ,עלמנת להצדיק מת
"אוטונומיה" לכל אחד מה בדמות הבנטוסטני הידועי לשמצה .ראו ש  ,בעמ' .916–914
למרבה הצער ,ג בישראל השלטו המרכזי משתמש בשיטות דומות .כ ,למשל ,המדינה
מדגישה את ההבדלי בי השבטי הבדוויי השוני עלמנת להצדיק את המש הסגרגציה
שלה  .ראו בג"  ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰Ó ' ÔËÈ·‡ 528/88פ"ד מג).(1989) 297 (4
 113לדיו נרחב בסוגיה זו ראו יששכר רוזצבי "של מי הפסולת הזו לעזאזל?! סילוק פסולת
וצדק סביבתי בישראל"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכג .(2007) 520–518 ,487
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הכתיבה מכירה בכ שההצדקות לקיומו של השלטו המקומי מתבססות על שילוב כלשהו
של שלושת הערכי – יעילות ,קהילה ודמוקרטיה .נעבור עתה לדיו קצר בכל אחד מה .
)‡( ˙ÂÏÈÚÈ
הצדקה מרכזית לקיומו של שלטו מקומי היא הספקה יעילה של שירותי לאזרחי המדינה.
עלפי הטענה ,יש שירותי רבי – המכוני "טובי ציבוריי מקומיי " ) local public
 – (goodsשהרשות המקומית יכולה לספק בצורה טובה הרבה יותר מ המדינה .למדינה,
בשל גודלה ומרחקה מ האזרח ,אי מידע מספק באשר להעדפות השונות של האזרחי ,
ולכ היא תספק שירותי )ה בסוג וה ברמה( בהתא להעדפות הממוצעות של כלל
האזרחי  .דבר זה יוביל בהכרח לחוסר יעילות – חלק מ האזרחי יקבלו שירותי שה
אינ חפצי בה כלל ושירותי אחרי ברמה גבוהה מזו שה זקוקי לה; חלק אחר של
האזרחי יקבלו שירותי ברמה נמוכה מזו שהיו מעונייני לקבל; ורק מיעוט קט מקרב
האזרחי יקבלו שירותי בסוג וברמה התואמי את העדפותיה  .הרשות המקומית ,לעומת
זאת ,בשל גודלה וקרבתה לאזרח ,יכולה לאסו מידע מספק עלמנת לספק שירותי
שישקפו את העדפותיה המדויקות )פחות או יותר( של האזרחי  .לפרנסי הרשות המקומית
יש ג תמרי משמעותי לספק את השירותי בהתא להעדפותיה של תושבי הרשות ,שכ
איעמידה בציפיותיה עלול לגרו להחלפת בבחירות 114.מאיד גיסא ,יש שירותי
שהסמכת הרשות המקומית לספק תגרו בוודאות לחוסר יעילות .כ ,לדוגמה ,כאשר
מדובר בטובי ציבוריי ) – (pure public goodsטובי המתאפייני בהעדר יריבות
) (nonrivalrousובהעדר יכולת להדיר ) – (nonexcludableלרשות המקומית יהיה תמרי חזק
לא לספק ולרכב על גב של רשויות אחרות שיספקו את אות שירותי  ,וכ יוכלו
תושביה ליהנות מ השירותי מבלי שיצטרכו לשל בעבור 115.
דוגמה נוספת לשירותי שהרשות המקומית אינה מתאימה לספק ה שירותי שיש
לה החצנות שליליות משמעותיות .החצנות שליליות משמעות שהרשות המקומית
המספקת את השירות נהנית מכל התועלות שלו א אינה צריכה לספוג את מלוא העלויות
של אותו שירות .כ ,לדוגמה ,הסמכת הרשות המקומית לאשר את הקמת של מפעלי
מזהמי עלולה לגרו להחצנות שליליות משמעותיות ולכ לחוסר יעילות .לרשות יהיה
אינטרס משמעותי לאשר הקמת של מפעלי מזהמי בשולי הרשות ,באופ שהזיהו
יעבור ברובו לתחומ של רשויות סמוכות ויפגע בתושביה .באופ זה תיהנה הרשות
_____________________________________

 114עובדה זו נכונה הרבה פחות ביחס למדינה ,שכ על סדרהיו בבחירות לשלטו המרכזי
עומדי נושאי רבי ומגוני הרבה יותר ,ועלכ נושא השירותי שהאזרח מקבל שולי יותר
ומשפיע פחות על תוצאות הבחירות .ראו להל את הטקסט הסמו לה"ש ) 131–128החלק
הד ברציונל הדמוקרטי לקיומו של השלטו המקומי(.
 115ראו.ROBERT D. COOTER, THE STRATEGIC CONSTITUTION 105 (2000) :
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המקומית המאשרת מכל התועלות שינביע המפעל )המתבטאות בהכנסות לרשות המקומית,
במקומות עבודה ועוד( ,א לא תיאל לספוג את כל העלויות שלו .רק מנגנו שיגרו
להפנמת רוב העלויות או כול עלידי הרשות המקומית )לדוגמה ,עלידי פיצוי התושבי
של הרשויות הסמוכות( יביא לידי קבלת החלטות יעילה.

ג הסמכת רשויות מקומיות לספק שירותי המחייבי שיתו פעולה משמעותי בי
רשויות מקומיות אשר לא לכול יש אינטרס זהה בהספקת עלולה להביא לידי חוסר
יעילות ,שכ כל אחת מ הרשויות עלולה לטרפד את הספקת השירות א עמדתה לא תתקבל
)בעיה המכונה  .(holdoutלעיתי ג הסמכת רשויות מקומיות לספק שירותי אשר לכל
הרשויות יש אינטרס זהה בהספקת  ,א ההספקה מחייבת תיאו משמעותי ביניה ,עלולה
להיות לאיעילה א עלות התיאו גבוהה מדי .לסיכו הדברי  ,תפיסה הרואה ביעילות את
חזות הכל תחליט אילו סמכויות יש להעביר לרשויות המקומיות ,אילו יש להשאיר בידי
השלטו המרכזי ואילו יש להעביר לגור אחר – למשל ,לרשות למטרות מיוחדות ) special
 (purpose districtאו לרשות מטרופולינית )רשותעל המאגדת בתוכה כמה רשויות מקומיות
המצויות באזור מטרופוליני אחד( – בהתא לתשובה שתינת לשאלה מי יספק את השירות
לאזרח בצורה היעילה ביותר ,במינימו עלויות ובמינימו החצנות שליליות116.
דוגמה לעמדה קיצונית הרואה ביעילות את חזות הכל נית למצוא במאמרו של הכלכל
צ'רלס טי+ו )" (Tieboutתיאוריה טהורה של הוצאות מקומיות" ,אשר ראה אור בשנת 1956
ונהפ עדמהרה לאחד המאמרי המשפיעי ביותר בתחו השלטו המקומי 117.טי+ו מניח
כי העול מורכב ממספר רב של יחידי בעלי צרכי וטעמי מגוני  .במקו לבחו את
הרשויות המקומיות כישויות פוליטיות שנועדו לספק בסיס לקבלת החלטות קולקטיבית,
טי+ו טוע כי יש להתייחס אליה כאל "סחורות" בעלות תכונות שונות אשר לכל אחת מה
מוצמד תג מחיר .הרשויות המקומיות מציעות לתושביה חבילת שירותי הכוללת ,בי
היתר ,חינו ,תברואה ,תכנו ובנייה ,במגוו ובאיכות נבדלי  ,וגובות בעבור מחיר בדמות
מיסי מקומיי  .עלפי מודל זה ,תושבי הרשויות המקומיות ,שטי+ו מכנה אות "צרכני 
בוחרי " ,מחליטי בתחומיה של איזו רשות מקומית ה מעונייני לגור כפי שבוחרי בי
סחורות בשוק ,קרי ,עלפי השילוב המיטבי בעיניה של חבילת השירותי שהרשות מציעה
ומחירה .יש אנשי שירצו לגור ברשות המציעה חינו ברמה גבוהה ,יהיו כאלה שיעדיפו
פארקי ובנייה נמוכה ,ואילו אחרי יבחרו ברשות הגובה מחיר נמו במיוחד בעבור חבילת
השירותי כולה .הבחירה בי חבילות השירותי השונות נעשית באמצעות מעבר לצורכי
מגורי מרשות אחת לאחרת ,המחליפה עלפי מודל זה את הנכונת לרכוש את הסחורה.
יעילות ְמר+ית תושג אפוא עלידי פתיחת השוק לתחרות חופשית ,שאינה מוגבלת
_____________________________________

 116ראו ש  ,בעמ' .125–103

 117ראוCharles M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, 64 J. POL. ECON. 416 :
).(1956
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באמצעות רגולציה מטע השלטו המרכזי .מצב זה יאפשר לרשויות מקומיות להתחרות על
ליב וכיס של הצרכני הבוחרי באמצעות הצעה של חבילות שירותי רבות במחירי
מגוני שיתאימו להעדפותיה של מספר מרבי של אנשי .
על המודל של טי+ו נמתחה ביקורת חריפה ,שעל מקצתה אעמוד להל .המבקרי
טועני כי כדי לבסס את הטענה שמנגנו השוק יאפשר הקצאה יעילה של טובי ציבוריי –
טענה העומדת בבסיסו של מודל הבחירה הציבורית – נאל טי+ו להסתמ על כמה הנחות
פשטניות :הנחה אחת היא שקיימת ניעת מושלמת ,דהיינו ,שהתושבי חופשיי לחלוטי
לעבור מרשות אחת לאחרת ,וכי מעבר זה אינו כרו בעלות כלשהי; ההנחה השנייה היא
שלתושבי יש מידע מושל על "חבילות השירותי " שהרשויות המקומיות השונות
מציעות; לבסו ,המודל של טי+ו נאל ג להתעל מתופעת הזליגה ) ,(spilloverשמשמעה
החצנת העלויות של החלטות שרשות מקומית מסוימת מקבלת על רשויות סמוכות .הנחות
אלה ,כפי שטוע ג'רלד פרוג" ,ה בבירור בלתימציאותיות עד כדי כ שהדבר גובל
בשערורייה" 118.במציאות גורמי רבי מצמצמי את ניעות של התושבי המקומיי ,
ביניה ִקרבה למקו העבודה ,יכולת כלכלית מוגבלת וכ גורמי לאכלכליי  ,כגו קשרי
משפחה וקשרי חברתיי וקהילתיי של האד  ,של בהזוג ושל ילדיה  .המעבר מרשות
אחת לאחרת כרו בעלויות רבות ,ועלכ יכולת בחירה אמיתית היכ להתגורר נתונה ,א
בכלל ,א ורק לבעלי אמצעי  .מגבלות אלה מתעצמות בשל התופעה הרווחת של התכנו
המדיר ,המפחיתה בצורה ניכרת את יכולת של תושבי מעוטייכולת לעבור להתגורר
בתחומ של רשויות מקומיות עשירות .אי בנמצא ,טועני המבקרי  ,אנשי ה"בוחרי "
לגור ברשויות מקומיות מזוהמות שבה הפשיעה גבוהה והחינו גרוע .כול מעונייני
בחבילת שירותי הכוללת בתיספר טובי  ,תחבורה נוחה ורחובות נקיי  .סביר יותר להניח
כי לאנשי הגרי ברשויות אלה אי די כס לעבור לסביבת מגורי טובה יותר 119.מכא
שהשוני בי חבילות השירותי שהרשויות המקומיות השונות מציעות אינו משק ,במקרי
רבי  ,הבדלי טע בי תושביה ,אלא הבדלי ביכולת הכלכלית וביכולת הפיסקלית של
הרשויות שבה ה מתגוררי .
עלא הביקורות החריפות והמוצדקות הללו ,קשה לחלוק על הטענה הבסיסית העומדת
בלב המודל של טי+ו ,והיא כי נית לנתח את הרשויות המקומיות כאילו היו "סחורות" ,וכי
בהסמכת הרשויות המקומיות לספק שירות כלשהו חייבי להביא בחשבו את השאלה א
הספקת השירות עלידי הרשות המקומית תהיה יעילה א לאו.
_____________________________________
 118ראוBUILDING :
).WALLS 168 (1999
 119ראוLee Anne Fennell, Homes Rule: “The Homevoter Hypothesis: How Home Values :
WITHOUT

GERALD E. FRUG, CITY MAKING: BUILDING COMMUNITIES

Influence Local Government Taxation, School Finance, and Land-Use Policies” by
).William A. Fischel, 112 YALE L.J. 617, 623 (2002

367
11/24/2009 10:04:00 AM y:\misrad-2003\books\mishpat umimshal\2009\2009-09-06\09-rosen-zvi.doc

יששכר )איסי( רוזצבי

משפט וממשל יב תש"ע

)·( ˜‰ÏÈ‰
טיעו נוס המצדיק את קיומו של השלטו המקומי הוא היות הרשות המקומית קהילה,
אשר חבריה מקיימי קשרי חברתיי ביניה ורואי את עצמ קשורי זה לזה במובני
רבי  ,ועלכ יש לה זכות להגדרה עצמית ולאוטונומיה 120.בבסיס ההצדקה הקהילתית
מונחות שתי הנחות – האחת אמפירית והאחרת נורמטיבית .ההנחה האמפירית מזהה את
הרשות המקומית ע קבוצת האנשי המתגוררת בתחומה ,וטוענת כי ה מהווי "קהילה".
ההנחה הנורמטיבית רואה ער אינטרינזי בקיומ של קהילות ,וטוענת כי על המדינה להכיר
בה ,ככל שה מעוניינות בכ ,וא לעודד את קיומ .הצדקה זו – לפחות בגרסתה החזקה,
המתארת את הרשות המקומית כקהילה במובנה הקלסי ,דהיינו ,כמקו שתושביו מכירי זה
את זה באופ בלתיאמצעי וחולקי עול ערכי משות ) – (nomosהיא לדעת רבי
ההצדקה החלשה ביותר לקיומו של שלטו מקומי .ראשית ,מבחינה תיאורית ,בעול
המודרני חלק גדול מ הרשויות המקומיות אינו עונה ,כלל ועיקר ,על ההגדרה הקלסית
)והרומנטית( של "קהילה" .רשויות מקומיות רבות ה גדולות מדי ,תושביה הטרוגניי
ואינ חולקי עול ערכי משות ,ה חסרות פורומי ציבוריי המאפשרי מפגש בלתי
אמצעי בי התושבי  ,ובעיד המכוניות והכבישי המהירי ה א אינ מהוות בהכרח
מוקד עניי בעבור תושביה ,החוצי מדי יו ומבלי משי את הגבולות הבימקומיי
לצור עבודה ,קניות ובילויי  121.שנית ,מבחינה נורמטיבית ,הקהילה הינה מודל בעייתי
_____________________________________

 120הצדקה זו עמדה בלב הכרעתו של ביתהמשפט ברע"א ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó ' ‚¯·ÊÂ¯ 5817/95
 ,ÔÂÎÈ˘‰Âפ"ד נ)) (1995) 221 (1להל :עניי ¯ .(‚¯·ÊÂבעניי זה עמדה לדיו השאלה א
המדינה רשאית להפלות לטובה תושבי רשות מקומית בהקצאת דירות מגורי בתחומיה של
אותה רשות .עובדות המקרה היו כדלהל :משרד השיכו ,בשיתו ע המועצה המקומית
רמתהשרו ,פרס הצעה להשתת בהגרלה למכירת דירות מגורי מסובסדות בתחומי רמת
השרו .דרישותהס להשתתפות בהגרלה כללו ,בי היתר ,את זכאותו של הנרש לסיוע
ברכישת דירת מגורי ממשרד השיכו וכ את היותו תושב רמתהשרו .בתנאי ההגרלה נקבע
כי רק לאחר שיוקצו דירות לכל המשתתפי תושבי רמתהשרו ,יוכלו ג זכאי משרד השיכו
שאינ תושבי הרשות להשתת בהגרלה .המבקשת ,זכאית משרד השיכו תושבת תלאביב,
תקפה את דרישת התושבת בטענה כי העדפת של תושבי רמתהשרו הינה בגדר הפליה
אסורה בחלוקת מקרקעי ציבור .בדעת רוב דחה ביתהמשפט את הבקשה ,וקבע כי התניית
ההשתתפות בהגרלה בתושבת אינה הפליה אסורה ,אלא הבחנה מותרת .שופטי הרוב הצדיקו
את ההחלטה להעדי את תושבי הרשות על שאר תושבי המדינה "בזיקה שמפתח אד למקו
מגוריו ,המורכבת ממכלול של קשרי משפחתיי  ,חברתיי  ,תרבותיי ולעיתי א
תעסוקתיי  ,לסביבה ולקהילה .זו זיקתו וכ זיקת ילדיו כלפי חברת ובית ספר " )ש  ,בעמ'
 .(228במילי אחרות ,התושבת ברשות המקומית מזוהה עלידי שופטי הרוב ע חברת
בקהילה פוליטית ,הראויה להכרה משפטית.
 121על טענות אלה התבססה ביקורתו של השופט חשי ,שנותר בדעת מיעוט ,על פסקהדי של
שופטי הרוב בעניי ¯ ,‚¯·ÊÂש  .וכ הוא אומר..." :בנייה בתחומיה של רשות מקומית
פלונית כי תיועד לתושבי אותה רשות – להוציא תושבי רשויות אחרות ,ולו אלה המבקשי
לעשות משכנ קבע בתחומי אותה רשות פלונית – הינה שרירותית במהותה ומתחילתה...

368
11/24/2009 10:04:00 AM y:\misrad-2003\books\mishpat umimshal\2009\2009-09-06\09-rosen-zvi.doc

משפט וממשל יב תש"ע

מהותו של ה"מקומי" – הרהורי על מקומית
בעקבות בג" ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04

בעבור הרשות המקומית ,שכ מודל זה מבוסס על הומוגניות חברתית ותרבותית ,כמוג על
הדרה של ה"אחר" שאינו חבר בקהילה .יתר על כ ,במציאות הרצו ב"קהילה" מהווה
בדרכלל מסווה לרצו לחיות ברשות מקומית הומוגנית מבחינה גזעית ,אתנית וחברתית
כלכלית ,ובמקרי אלה טיעו הקהילה מאבד את כוחו כבסיס נורמטיבי לאוטונומיה
מקומית 122.ואחרו ,ריצ'רד פורד והוגי אחרי מפני את תשומתהלב לכ שהטיעו
הקהילתי לוקה לעיתי קרובות בטאוטולוגיה :טיעו זה מנסה להצדיק את קיומה של
הרשות המקומית עלידי פנייה לקהילה המצויה בתחו השיפוט שלה ,א למעשה הרשות
המקומית ,וההכרה בזכותה לקבוע נורמות בעבור תושביה ,ה אשר יוצרות במקרי רבי
את הקהילה ,ומכא שהיא אינה יכולה להוות הצדקה לקיומה של הרשות המקומית123.
מכא שכדי להצדיק את קיומ של רשויות מקומיות על בסיס הטיעו הקהילתי ולחייב את
תושביה להיות כפופי לנורמות התנהגות שהרשות המקומית מכתיבה – נורמות אשר
מחייבות לעיתי ויתור על זכויות ואינטרסי – חייבי לבחו א נורמות אלה מוצדקות
ורצויות כדר ליצירת קהילה מקבוצה של אנשי המתגוררי זה לצד זה124.
_____________________________________

רמת השרו נושקת בכמה וכמה רשויות מקומיות :בתל אביב רבה ,בהרצליה ,בהוד השרו.
הוס לכ רשויות מקומיות נוספות שהמרחק ביניה לרמת השרו נמדד במאות מטרי –
גבעתיי  ,רמת ג ,כפר סבא ,רעננה ,פתח תקווה ,ראש העי ,בני ברק – וידעת כי רמת השרו
אינה אלא רשות אחת בתו אשכול רשויות הסמוכות במאוד זו לזו ,וכל הרשויות יחדיו מהוות
רצ טריטוריאלי כמו היו רשות אחת ...הנה זו תל אביב ,הגדולה עשרת מוני מרמת השרו.
היעלה על הדעת כי תחולק לכ וכ איפרכיות שגודל כל אחת מה כגודלה של רמת השרו –
בער ובקירוב – ולכל אחת מאות איפרכיות תיער הגרלה לעצמה? ...לא ידעתי מה בי
חלוקה שרירותית זו לבי חלוקה בי תל אביב )מקו מגורי המבקשת( לבי רמת השרו ,או
בי רמת השרו לבי הרצליה ,או בי רמת השרו לבי הוד השרו ,או כפר סבא או רעננה,
והרי כול נושקות זו בזו ולעתי לא תדע אימתי עזבת גבולה של אחת ובאת בגבולה של
רעותה .מבחינתו של המינהל ,הגבלת ההגרלה לתושבי יישוב פלוני נראית בעיני מקרית,
שרירותית ,בלתי רלוואנטית".
לדיו בפסקדי זה ובמשמעויותיו ראו רוזצבי ,לעיל ה"ש  ,60בעמ' .454–452
 122ראו.Iris M. Young, Justice and the Politics of Difference 234–236 (1990) :
 123ראוRichard Thompson Ford, The Boundaries of Race: Political Geography in Legal :
).Analysis, 107 HARV. L. REV. 1841, 1871–1878 (1994
 124ראו.Richard C. Schragger, The Limits of Localism, 100 MICH. L. REV. 371, 375 (2001) :
הדיו בהצדקה הקהילתית לשלטו המקומי רלוונטי מאוד לדיו שמתקיי כיו בביתהמשפט
הגבוה לצדק ,ואשר טר הוכרע ,בנושא חוקיות של ועדות הקבלה ליישובי קהילתיי .
היישובי מצדיקי את ועדות הקבלה – אשר כל המבקש להצטר ליישובי נדרש להופיע
לפניה ולקבל את אישור – בכ שה מהווי "קהילה" הומוגנית ,וככזו יש לה זכות לשמור
על צביונ ועל אורח חייה  .העותרי  ,אזרחי שניסו להתקבל כחברי ביישובי קהילתיי
ונדחו בעילה של "חוסר התאמה" ,טועני לעומת זאת כי ועדות הקבלה מהוות ,הלכה
למעשה ,אמצעי לשמירה על הומוגניות לאומית ואתנית ,ועלכ ה פסולות מעיקר .ראו נטע
זיו וח תירוש "המאבק המשפטי נגד מיו מועמדי ליישובי קהילתיי – מלכוד ברשת
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ע זאת ,תפיסה חלופית וחלשה יותר של "קהילה" עשויה להצדיק ,ה מבחינה תיאורית
וה מבחינה נורמטיבית ,את קיומו של שלטו מקומי .פרוג ,למשל ,מציע להגדיר מחדש את
המושג "קהילה" באופ שיתאי לחיי העירוניי המודרניי  .קהילה ,במובנה החדש ,אינה
מצדיקה חסינות מוחלטת מפני התערבות של המדינה בענייניה של הרשות המקומית ,ואינה
מבוססת על יכולתה להדיר "זרי " )דהיינו ,כל מי שאינו תושב הרשות( ,אלא על חשיבותה
של הרשות המקומית בחיי תושביה 125.פרוג מבקש להימנע מ התפיסה הרומנטית של
ה"יחד" המאפיינת את הקהילה המסורתית .הקהילה שהוא רואה בחזונו כמכוננת עלידי
הרשות המקומית אינה כזו אשר שוללת הבדלי חברתיי ומגדירה את עצמה לעומת
קבוצות חברתיות אחרות ,אלא דווקא כזו המתאפיינת ב"צוותא של זרי " ) togetherness of
 126.(strangersמטרתו של בניי הקהילה ) ,(community buildingעלפי פרוג ,היא "להעצי
את יכולת של תושבי המטרופולי לחיות בעול המורכב מאנשי שוני מה "127.
)‚( „‰ÈË¯˜ÂÓ
ההצדקה הדמוקרטית היא לטעמי ההצדקה החזקה ביותר לקיומו של שלטו מקומי ,ועלכ
ארחיב את הדיבור עליה מעט יותר .כפי שכתבנו ישי בלנק ואנוכי במקו אחר 128,המדינה
הליברלית המערבית ,המבוססת ברוב המקרי על דמוקרטיה ייצוגית ועל מבנה ביורוקרטי
רבעוצמה ,לוקה בכמה מגבלות אינהרנטיות .אחת המרכזיות שביניה היא זו המכונה
"גירעו דמוקרטי" ) ,(democratic deficitשמשמעותה היא שהאזרחי מאבדי חלק ניכר מ
היכולת להשפיע באופ אפקטיבי על פעולות השלטו – עובדה הגורמת בתורה לייאוש מ
הפוליטיקה בכלל ומ ההלי הדמוקרטי בפרט ,ולאיבוד אמו במערכת השלטונית .לגירעו
הדמוקרטי יש כמה סיבות מרכזיות .ראשית ,הדמוקרטיה הייצוגית כשמה כ היא ,קרי
ייצוגית ,ומכא שהאזרחי מאבדי את היכולת להשפיע בצורה ישירה על ההחלטות
המשפיעות על חייה  ,והמעשה הפוליטי של האזרחי מתמצה בהליכה לקלפי כל שני
מספר .שנית ,ההצדקה שמבנה דמוקרטי זה מתבסס עליה היא שההחלטות המתקבלות על
ידי הנציגי משקפות בצורה מדויקת פחות או יותר את רצו האזרחי ששלחו אות לבית
הנבחרי  .אול הנחה זו בעייתית בלשו המעטה (1) :כל נציג מייצג מספר רב של אזרחי ,
ועלכ אי הוא יכול ,אפילו רצה ,לייצג את המכנה המשות של הבוחרי בו ,שכ אי
_____________________________________

125
126
127
128

טובענית ומחוררת" ˜) ˙Â¯„Â‚Ó ˙ÂÏÈ‰אמנו להבי עור ,צפוי להתפרס בתש"ע( .כפי שעולה
מ הדיו לעיל ,אני מצדד בעמדת של העותרי בפרשות השונות.
ראו  ,FRUGלעיל ה"ש  ,118בעמ' .55
ש  ,בעמ' .115
ש .
חלק זה מתבסס ברובו על המאמר ישי בלנק ואיסי רוזצבי "הצעת חוק העיריות :הווה ללא
עבר ,רפורמה ללא עתיד" )צפוי להתפרס ב ÌÈ˜ÂÁא ,התש"ע(.
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בנמצא מכנה כזה; (2) 129לנציגי אי יכולת אמיתית לדעת מהו רצו האזרחי שבחרו
בה  ,מכיוו שאלה בוחרי על בסיס מצע הכולל מספר רב של סוגיות )מדינית ,כלכליות,
חברתיות וכיוצא בה( ,ואיאפשר לדעת מהי הסוגיה שהניעה בוחר זה או אחר לבחור
בנציג ,וא הוא מסכי ע הנציג ג באשר ליתר הסוגיות העומדות על הפרק; ) (3לאזרחי
יש יכולת מוגבלת של פיקוח על נציגיה  ,ובמקרי רבי קשה לה לאמוד א אלה ייצגו
אות נאמנה א לאו; ) (4לנציגי יש אינטרסי משלה  ,אשר לעיתי קרובות אינ עולי
בקנה אחד ע רצו בוחריה ; ) (5ככל שהנציגי צריכי לקבל את אמונ של בוחרי רבי
יותר כ ה נדרשי למימו רב יותר כדי לנהל מסע בחירות אפקטיבי ,ולפיכ אופ מימו
הפוליטיקה העכשווי חוש את הנציג ללחצי מצד האנשי והגופי המממני אותו ,אשר
מצפי לקבל משהו בתמורה לכספ  130.על בעיות אלה יש להוסי שורה של כשלי
דמוקרטיי הנובעי מעלייתה של המדינה המנהלית .ככל שהמדינה פורשת את זרועותיה
לתחומי פעילות רבי יותר ,היא נזקקת לזרוע מנהלית עבה ומסועפת יותר שתוכל להוציא
מהכוח אל הפועל את החלטותיה של הדרגי הנבחרי  .אלא שאמצעי אלה נהפכי עד
מהרה למטרות בפני עצמ  ,ודרגי הביצוע מרכזי בידיה לא רק כוחות טכניי ונטולי
שיקולדעת ,אלא כוחות שלטוניי משמעותיי  .הדרגי הנבחרי שולטי פחות ופחות
בפעולותיה היומיומיות של המדינה ,ובכלל זה בהכרעות הרותגורל ,ואילו דרגי הביצוע
נהפכי לשולטי דהפקטו במדינה 131.מכלול בעיות זה גור לייאוש של האזרחי מ
הפוליטיקה ) (voter apathyולנסיגה של הפרטי מ הציבורי אל הפרטי .ייאוש זה בא לידי
ביטוי ,בי היתר ,באחוזי הצבעה נמוכי בבחירות ,אשר גורמי בתור להחרפת הדה
לגיטימציה של הדמוקרטיה הייצוגית ,שכ א הנציגי מייצגי אחוז קט בלבד
מהאוכלוסייה ,וא ממילא הביורוקרטיה המדינתית היא ששולטת בהכרעות החשובות
ובניהול היומיומי של ענייני המדינה ,פוחתת ההצדקה לשלטו של קבוצה זו באוכלוסייה.
השלטו המקומי יכול למת את הגירעו הדמוקרטי ולשק את אמו הציבור ברשויות
השלטו ובהלי הדמוקרטי .הרשויות המקומיות – המהוות תתיחידות טריטוריאליות
פוליטיות שבראש עומדי דרגי נבחרי  ,המחזיקי בידיה שליטה משמעותית בקביעת
_____________________________________

 129למשל ,בישראל ,בעת הקמתה ,ייצגו  120חבריכנסת אוכלוסייה של  600אל נפש ,ואילו
כיו אותו מספר של חבריכנסת מייצגי אוכלוסייה של  7מיליו נפש .מוב שהשפעתו של
כל אזרח כיו פחותה באופ דרמטי מההשפעה שהייתה לכל אזרח בשנת .1948
 130לדיו מעמיק יותר בכשלי של הדמוקרטיה הייצוגית ראוEDWARD RUBIN, BEYOND :
CAMELOT: RETHINKING POLITICS AND LAW FOR THE MODERN STATE (2005); SAMUEL
ISSACHAROFF, PAMELA L. KARLAN & RICHARD L. PILDES, WHEN ELECTIONS GO BAD:
).THE LAW OF DEMOCRACY AND PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2000 (2001

 131ראו דפנה ברקארז "האתגר הדמוקרטי של המשפט המנהלי"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכד .(2000) 369
ראו ג עמיר גונ וראס חמאיסי "ממשלת ירושלי מחליטה וממשלת באר שבע עושה מה
שהיא רוצה" ) 169–163 Ï‡¯˘È· ÌÈ·¯Ú‰ :ÔÂÈÂÂ˘ ÈÙ· ÌÈÓÒÁשלמה חסו ומיכאיל קרייני
עורכי .(2007 ,
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סדרהיו ובמדיניות של דרגי הביצוע המקומיי – מאפשרות מבנה פוליטי של דמוקרטיה
השתתפותית עמוקה )המהווה מרכיב משמעותי של דמוקרטיה פלורליסטית רדיקלית(132,
ומביאות לידי כ שבתחומי פעילות רבי תהא השליטה האפקטיבית מסורה לתושבי .
הסיבות לכ מגונות ,˙È˘‡¯ .ברמה המקומית נית לקבוע ביתר קלות יחס קט יותר בי
מספר הבוחרי לבי מספר נציגיה  ,אשר יאפשר ייצוג מדויק יותר של רצונו של כל בוחר.
ברשויות מקומיות קטנות )דוגמת קיבוצי ומושבי ( עניי זה מובהק יותר ומקרב את
הדמוקרטיה המקומית לדמוקרטיה ישירה .מוב שככל שהרשות המקומית גדולה יותר,
יתרו זה פוחת ,˙È˘ .על סדריומ של הרשויות המקומיות מונחות עלפירוב סוגיות
מעטות יותר מאשר על סדרהיו הלאומי .מכא שלבוחרי יש יכולת טובה יותר לבחור את
נציגיה באופ שעולה בקנה אחד ע העדפותיה  ,מחד גיסא ,ולנציגי יש מידע טוב יותר
על רצונות הבוחרי  ,מאיד גיסא .א נוסי על עובדה זו את המגע הבלתיאמצעי בי
נבחרי ובוחרי המתקיי ברשות המקומית ,נית לראות שברשות המקומית יכולת של
אזרחי להשפיע על נציגיה ועל סדרהיו הפוליטי היא טובה בהרבה ,˙È˘ÈÏ˘ .בשל
גודלה ,לרשות המקומית יש יכולת להשיג מעורבות גבוהה יותר של האזרחי בניהול
הרשות ,ולאפשר לה להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות .כ ,למשל ,נית לייש באופ
אפקטיבי מנגנוני שוני של שיתו הציבור ,עלידי שיתופ בישיבות של גורמי שלטו
שוני  ,יידוע ישיר ,מפגשי פני אלפני בי קבוצות אזרחי לבי הרשות ,והתייעצויות
תכופות יותר של השלטו המקומי ע התושבי  ,ÔÂ¯Á‡Â .יש סיבות טובות להניח כי ברמה
המקומית יכולת של הנציגי לפעול לקידו אינטרסי פרטיי שלה פוחתת .זאת ,מכיוו
שבי הבוחרי לבי נציגיה קיימת ִקרבה פיזית רבה יותר ,ולעיתי א היכרות אישית
גדולה יותר ,מאשר במנגנו המדינתי המרכזי .משכ ,מנגנוני הפיקוח החברתיי פועלי
טוב יותר דווקא ברמה המקומית ,ומקטיני את הסכנות של פעולת הנציג בניגוד לאינטרסי
של בוחריו 133.יתרה מזו ,לביזור סמכויות משמעותיות לשלטו המקומי יש ער חינוכי
ממדרגה ראשונה .העובדה שהאזרחי רואי כי רצונותיה יכולי להיתרג לפעולה
פוליטית ,וכי ה משתתפי בפועל בקבלת ההחלטות ,מלמדת אות את הער הבסיסי
ביותר של דמוקרטיה :שלטו עצמי .עלכ לא בכדי כונה השלטו המקומי עלידי אלקסיס
דהטוקוויל ואחרי "ביתהספר לדמוקרטיה"134.
_____________________________________

 132ראו ,לדוגמה.RADICAL DEMOCRACY (David Trend ed., 1995) :
 133בכ אי כדי לייתר ,כמוב ,את קביעת של מנגנוני פיקוח ,ה פנימיי וה חיצוניי  ,שימנעו
ניצול לרעה של כוח המשרה .אול מנגנוני אלה נדרשי לא רק ברשויות המקומיות ,אלא
בכל רשויות השלטו – ה בשלטו המרכזי וה בשלטו המקומי.
 134לכ ,כפי שהסביר אלקסיס דהטוקוויל כבר לפני כמאתיי שנה ,אפילו תגדל כמות הטעויות
ברשויות המקומיות לעומת הטעויות של אליטות מקצועיות ומרכזיות ,יתרונותיו של "בית
הספר לדמוקרטיה" שמהווה השלטו המקומי עולי על חסרונותיוALEXIS DE .
).TOCQUEVILLE, DEMOCRACY IN AMERICA 76 (Francis Bowen ed., 1863
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מעבר לאמור לעיל ,להפיכת של רשויות מקומיות למוקדי כוח פוליטיי משמעותיי
יש פוטנציאל לחולל שינוי דמוקרטי עמוק במדינה המודרנית .ריכוז הכוח בידי גורמי
מרכזיי  ,המהווה תוצאה בלתינמנעת של הדמוקרטיה הייצוגית ,מדלל את כוח של
קבוצות בחברה ,ויש לו אפקט ממת וממצע .יש הסבורי כי עובדה זו מצדיקה את ריכוז
הכוח בידי שלטו מרכזי חזק ,שכ מת כוח משמעותי ליחידות פוליטיות קטנות משאיר את
המיעוטי המקומיי חשופי ופגיעי יותר לעריצות הרוב המקומי 135.אול יש לזכור כי
ג שלטו מרכזי חזק טומ בחובו סכנות משמעותיות לפרטי ולקבוצות חברתיות .ראשית,
הטענה כי שלטו ריכוזי מג טוב יותר על חירויות הפרט ואילו גופיביניי שלטוניי
)דוגמת הרשויות המקומיות( מסכנות אות – טענה שמקורה בחשיבה הליברלית הקלסית –
היא מופרכת .כפי שמראה פרוג ,ההיסטוריה של הערי מוכיחה כי גופיביניי יכולי
לספק דווקא הגנה על חופש הפרט מפני ריכוז של יתר כוח בשלטו המרכזי .למעשה ,הוא
טוע ,כל כוח שנית למדינה או לישויותהביניי מסכ את חירותו של הפרט :כל אימת
שאנו מעניקי למדינה יתר כוח עלמנת שתג על הפרט מפני ישויותביניי  ,אנו מגבירי
את האיו שהמדינה תפגע בחירות  ,וכל אימת שאנו מונעי מ המדינה כוחות ומעבירי
אות לישויותביניי  ,הפרטי חשופי יותר לאיו של ישויות אלה על חירות  .מכא
שהבחירה א לבזר כוח לישויותביניי ) (intermediate entitiesא לאו אינה בחירה בי
הגנה לבי -גיעת ,אלא משחק עדי של חיפוש אחר חלוקת הכוח הנכונה בי רשויות
השלטו השונות אשר תג באופ מיטבי על חירות הפרט 136.שנית ,ריכוז כוח בשלטו
המרכזי משמעותו דיכוי הכוח הפוליטי של דמוקרטיה מקומית ,ישירה ותוססת .אפילו כיו
רשויות מקומיות מאתגרות את הפוליטיקה הלאומית ,ומסמנות אופק פלורליסטי ורדיקלי
יותר ה מבחינת מבנית ,בכ שה מזמנות השתתפות עמוקה יותר של הציבור במעשה
הפוליטי ,וה מבחינה מהותית ,בנושאי שבה ה עוסקות ובעמדות הרדיקליות לעיתי
שה נוקטות ביחס לסוגיות שונות .כ ,למשל ,עיריית תלאביב–יפו פעלה לקידו
אוכלוסיית העובדי הזרי בתחומה ג בזמ שהמדיניות הלאומית הייתה רדיפת וגירוש
מ האר 137.רשויות מקומיות חרדיות וערביות ,אשר אינ יכולות להשפיע על סדרהיו
הלאומי ונאלצות להתנגד לו לכלהיותר בדרכי של מחאה קולנית ,יכולות להשיג את
מבוקש ברמה המקומית .המאבקי בנושא מכירת החזיר ברשויות המקומיות מדגימי
נקודה זו .בעוד שברמה הלאומית לא הושגה הסכמה לאסור מכירת חזיר בכל שטחי
המדינה ,רשויות מקומיות שבה הרוב הוא דתי מעבירות חוקיעזר אשר מגבילי עדמאוד
_____________________________________

 135ראו.James Madison, The Federalist No. 10, DAILY ADVERTISER, September 17, 1787 :
 136ראו  ,FRUGלעיל ה"ש  ,118בעמ' .55–54
 137למדיניותה של תלאביב ,ההולכת לקראת מהגריהעבודה הרבה יותר מאשר רשויות השלטו
המרכזי ,ראו.www.tel-aviv.gov.il/Hebrew/Human/Foreign/Index.asp :
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וא אוסרי את מכירתו בתחומיה 138.דוגמה נוספת לכ נית לראות בסוגיית הנישואי
של הומואי ולסביות בארצותהברית .בעוד שהמשטר הפדרלי העביר חקיקה המבטאת
התנגדות עמוקה לנישואי חדמיניי  ,החליטה עיריית ספרנסיסקו לאפשר ורשמה זוגות
של הומואי ולסביות כנשואי 139.
א נחזור אל ההקבלה שער השופט רובינשטיי בפרשת ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏבי תהליכי
הביזור לבי מגמת ההפרטה ,ואשר על בסיסה הוא דוחה ביזור עמוק ומשמעותי יותר של
סמכויות לשלטו המקומי ,נמצא כי היא מוטעית 140.לעומת ההפרטה שמעבירה את הכוח
לקבל החלטות מגורמי שלטוניי דמוקרטיי לגורמי פרטיי  ,אשר לרוב ההיגיו היחיד
לפעולת הוא רווח כלכלי רב יותר לבעל ההו השולט בתאגיד הפרטי ולבעלי המניות,
הביזור מעביר את הכוח מגו שלטוני אחד )השלטו המרכזי( לגו שלטוני אחר )השלטו
המקומי( ,אשר קרבתו לאזרח גדולה יותר א ההיגיו שעלפיו הוא פועל זהה לזה של
השלטו המרכזי ,קרי ,ההיגיו הדמוקרטי141.
ע זאת ,חשוב לזכור כי לביזור סמכויות משמעותי לשלטו המקומי עלולי להיות
מחירי לאמבוטלי שאיאפשר להתעל מה  .כ ,למשל ,החשש לפגיעה של הרוב
המקומי במיעוטי מקומיי אינו חשש מופר ,ויש לדאוג למנגנוני אשר יגנו על אות
מיעוטי  .פתרו אפשרי ,ג א חלקי ,הוא הגנה חוקתית על חירויות הפרט שחלה בכל
שטחי המדינה ואשר נאכפת עלידי השלטו המרכזי ובתיהמשפט .קיימת ג סכנה
שהעברת הכוח לרשויות המקומיות יגרו לפיצול של הגו הפוליטי לקבוצות זהת שונות
אשר המפריד ביניה רב על המאחד ,ולכ ג להחרפה של ההיפרדות המרחבית הקיימת
ממילא 142.את הסכנה הזו נית להפיג באמצעות שמירה של סמכויות מסוימות הנוגעות
_____________________________________

 138ראו בג"  ,˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ÔÈ˜„ÂÏÂÒ ‰È¯Ó 953/01פ"ד נח) .(2004) 595 (5לניתוח פסק
הדי ומשמעויותיו לגבי השלטו המקומי ראוIssachar Rosen-Zvi, “Pigs in Space”: :
Geographic Separatism in Multicultural Societies, in CURRENT LEGAL ISSUES: LAW AND
).SOCIOLOGY 225 (2006
 .Heather Gerken, Dissenting by Deciding, 58 STAN. L. REV. 1745 (2005) 139התר גרק טוענת

כי פעולה זו של ספרנסיסקו מבטאת את חשיבותו של השלטו המקומי כאתר לביטוי פוליטי
של קבוצות מיעוט שאינ יכולות לעשות דבר מלבד לבטא את התנגדות למצב הנוהג.
העובדה שקבוצות אלה יכולות להשיג רוב במקומות מסוימי ולתפוס בה את השלטו
מאפשרת לה "להתנגד עלידי החלטה" ) (dissenting by decidingלמדיניות הכללארצית
 140ראו לעיל בטקסט הסמו לה"ש .67
 141הבנה כזו של השלטו המקומי עשויה להוביל אותנו למסקנה כי יש לאמ בישראל את עקרו
ה ,subsidiarityשלפיו הסמכות לפעול בתחו כלשהו צרי להיות מוטלת על הרמה
השלטונית הנמוכה ביותר – ולכ ג הקרובה ביותר לאזרח – שיש לה היכולת להתמודד עימו,
או כדבריה של ועדת זנבר – "כל שירות לאזרח יינת במסגרת מקומית אלא א כ קיימות
סיבות המצדיקות מת השירות במסגרת אחרת"ÔÂËÏ˘‰ ÈÈÈÚÏ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ .
) 41 ÈÓÂ˜Ó‰התשמ"א( )להל.(¯·Ê ˙„ÚÂ ÁÂ„ :
 142לדיו בסכנות אלה ראו בלנק ורוזצבי ,לעיל ה"ש .128

374
11/24/2009 10:04:00 AM y:\misrad-2003\books\mishpat umimshal\2009\2009-09-06\09-rosen-zvi.doc

משפט וממשל יב תש"ע

מהותו של ה"מקומי" – הרהורי על מקומית
בעקבות בג" ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04

בייצור מכנה משות אזרחי רחב )כגו חינו( בידי השלטו המרכזי .נוס על כ ,ביזור
סמכויות לשלטו המקומי חייב לבוא יד ביד ע חשיבה מחדש על האופ שבו משפט
השלטו המקומי ממשיג ומכונ לא רק את מערכת היחסי בי השלטו המרכזי לבי
השלטו המקומי ,אלא ג את מערכת היחסי בי הרשויות המקומיות לבי עצמ 143.כיו
משפט השלטו המקומי דורש מ הרשויות המקומיות ,הלכה למעשה ,להיות אנוכיות .לא זו
בלבד שהוא אינו מחייב אות להביא בחשבו אינטרסי של תושבי רשויות מקומיות אחרות
בהליכי קבלת ההחלטות ,הוא א אוסר עליה במפורש לעשות כ .כ ,למשל ,קבע בית
המשפט העליו ,בפסקדי  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ÈÏ‡È˙Â˜Èכי רשות מקומית מנועה מלפעול או
מלהקצות כספי מתקציבה לקידו רווחת של תושבי רשויות אחרות" :רשות מקומית
מוסמכת וחייבת לרכז עצמה ...א בתחומיה בלבד ,ומדיניותה חייבת שתבטא אינטרסי
מקומיי של הרשות ושל תושביה .רשות מקומית אמורה לדאוג לקהילתה – לא לכלל
קהילת המדינה – ומדיניותה חייבת שתתאי עצמה לכלל הקהילה המתגוררת בתחו
הרשות144".
באמצעות קשירת של ההשתתפות הפוליטית ,הספקת השירותי  ,התכנו ,בסיס המס
ועוד לגבולות המוניציפליי  ,המבנה הקיי של משפט השלטו המקומי מעודד תחרות בי
הרשויות המקומיות ומצמצ את מרחב הראייה של פרנסי הרשות המקומית ותושביה אל
תחומ ה  .דבר זה מונע אות מלראות את האופני הרבי שבה ה משפיעי על מה
שקורה מעבר לגבולות המוניציפליי  ,וא מושפעי ממה שקורה ש  ,ומלהכיר בכ שיש
לה עניי ג ברווחת של תושבי רשויות מקומיות סמוכות 145.במילי אחרות ,הגבולות
המוניציפליי מצמצמי את תחו העניי של התושבי המקומיי  ,ויוצרי הפרדה
פסיכולוגית בי תושביה של רשויות מקומיות סמוכות ,שקשה לגשר עליה הרבה יותר
מאשר על ההפרדה הפיזית ביניה  .על ביתהמשפט לזנוח תפיסה זו של הרשות המקומית
_____________________________________

 143למעשה ,כפי שנראה להל ,ללא המשגה מחדש של מערכת היחסי שבי הרשויות המקומיות
לבי עצמ ,החסרונות של ביזור סמכויות משמעותי לשלטו המקומי עלולות לעלות על
יתרונותיו.
 144בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ÈÏ‡È˙Â˜È 6741/99נה) .(2001) 705 ,673 (3עמדה זו באה לידי ביטוי
קיצוני א יותר בעניי  ,‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚלעיל ה"ש  ,13אשר יידו בהמש .ראו להל ה"ש 154
והטקסט הסמו לה.
 145דוגמה בולטת מ התקופה האחרונה נית למצוא בפסיקת ביתהמשפט בנוגע לפארק רעננה,
שבה אישר ביתהמשפט את החלטתה של עיריית רעננה לגדר את הפארק העירוני ולגבות דמי
כניסה בשבתות מכל מי שאינ תושבי רעננה .ראו בג" ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ 8676/00
¯ ,‰Úנט) .(2004) 210 (2בעקבות פסקהדי והשלכותיו עבר בכנסת תיקו לפקודת העיריות,
הקובע כי סמכות של העיריות לגבות דמי כניסה לפארקי ולגני ציבוריי )לרבות באמצעות
הטלת אגרה ,מס ,היטל או תשלו כלשהו( מותנית באישור שר הפני  ,שיינת רק במקרי
חריגי ובכפו לכללי שיקבע באישורה של ועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת .ראו ס'
 (8)249לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ,התשכ"ד ,1964ס"ח ) 197תיקו מס'  109משנת
.(2007
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כ"אי בודד" ,כישות אוטונומית החייבת חובות נאמנות לתושביה בלבד ,שכ תפיסה זו
חיזקה את מגמת צרתהאופקי ) (parochialismויצרה את תופעת "האנוכיות
המוניציפלית" ,שמקשה מאוד שיתופעולה בי רשויות מקומיות 146.הגדרה מחדש של
היחסי בי הרשויות המקומיות תחייב אות להביא בחשבו בתהליכי קבלת ההחלטות
שלה לא רק את האינטרסי המיידיי של תושביה ,אלא ג את האינטרסי של תושבי
רשויות מקומיות אחרות )ולעיתי של כלל אזרחי המדינה( המושפעי באורח ישיר או עקי
מאות החלטות ,וכ תאל אות לפתח נקודתמבט רחבה יותר ולשת פעולה ע רשויות
מקומיות אחרות .דבר זה יכול להיעשות ,בי היתר ,עלידי הגדרה נכונה של המושג "עניי
מקומי"147.

ÈÙÂÏÁ ‰·È˘Á ÍÈÏ‰ – ?˙eÈÓÂ˜Ó È‰Ó .3
לאור האמור ,נעבור עתה לדו בסדרת השאלות שעל ביתהמשפט להידרש לה כאשר הוא
ד בסוגיה א ראוי להמשיג עניי כלשהו )או היבטי מסוימי שלו( כ"עניי מקומי" א
לאו .שאלות אלה ,וא יותר מכ המשקל שיש לתת לכל אחת מה ,קשורי באופ הדוק
לאופ שבו ממשיגי את השלטו המקומי .לכ השאלות שיוצגו להל מנסות לתת ביטוי
למגוו הערכי העומדי בבסיסו של השלטו המקומי ולאינטרסי השוני שאנו כחברה
רוצי לקד באמצעותו148.
)‡( ˙eÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÂ¯˙È
לרשויות המקומיות יש כמה יתרונות – מבניי  ,מהותיי ופרוצדורליי – שעל בית
המשפט להביא בחשבו בבואו להחליט א להסמי אות לטפל בסוגיה כלשהי ,כמוג
מהו היק הסמכויות שראוי להעניק לה:
•  – ˙ÂÏÈÚÈ· ‰È‚ÂÒ· ÏÙËÏ ˙È·ÈË˜Ù‡ ˙ÏÂÎÈהשאלה הראשונה שיש לשאול היא א
לרשות המקומית יש הכלי והיכולת לטפל בסוגיה שעומדת על הפרק בצורה יעילה
ובאופ שיביא לידי פתרונה המלא או החלקי .כפי שראינו לעיל ,יש סוגיות שהרשות
_____________________________________

 146לביקורת מקיפה של דרישת האנוכיות שמשפט השלטו המקומי מציב בפני הרשויות
המקומיות ,ראו רוזצבי ,לעיל ה"ש  ,60בעמ' .463–460
 147כ ,למשל ,קביעה כי תכנו מפעל מזה בתחומיה של רשות מקומית א היא "עניי מקומי" ג
בעבור רשות מקומית ב שתושביה צפויי לסבול מ הזיהו שיגרו אותו מפעל ,באופ
שמחייב את רשות מקומית א לשת את רשות מקומית ב בתכנו האתר ,יאל אותה להפני
את נקודתהמבט של אותה רשות ותושביה.
 148יודגש כי המאמר אינו מבקש למצות את כל הפרמטרי שעשויי להיות רלוונטיי  ,אלא רק
להצביע על כמה פרמטרי מרכזיי שבלעדיה הדיו בסוגיה לא יהיה של .
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המקומית אינה יכולה לטפל בה בצורה אפקטיבית ,א בשל גודלה וא בשל העדר
יכולות מקצועיות וטכניות .כ ,למשל ,לרשויות המקומיות אי יכולת אפקטיבית לתכנ
תוכניות ארציות ,לטפל באופ בלעדי בתשתיות לאומיות או לפתור את בעיית שינוי
האקלי  .לעומת זאת ,יש סוגיות שלרשויות המקומיות יש יתרו מובנה בטיפול בה על
השלטו המרכזי .בהיות קרובות ונגישות יותר לאזרחי מאשר השלטו המרכזי ,יש
לרשויות המקומיות מודעות גבוהה יותר ורגישת רבה יותר ) (closer awarenessלצורכי
תושביה ולבעיות המעיקות עליה  ,אשר עשויי להיות שוני ממקו למקו  .הרשויות
המקומיות מחזיקות ג במידע מדויק יותר באשר לסוג הבעיות שהתושבי נתקלי
בה ,היקפ ודרכי פתרונ .מכא שג א אי מקו להעביר לרשויות המקומיות את
הסמכות הבלעדית לתכנ תשתיות לאומיות או להטיל וטו על תכנונ ,הדרת הרשויות
המקומיות מתהלי קבלת ההחלטות בסוגיות כללארציות המשפיעות על תושביה )בי
שמדובר בהשפעה מיוחדת ונפרדת על רשויות יחידות ובי שמדובר בהשפעה על מספר
רב של רשויות מקומיות( תגרו לכ שהתכנו לא יהיה מיטבי בדרכלל 149,ועלכ יש
לשתפ באופ משמעותי בתכנו150.
• · – ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰Ó¯· ˙ÏÂÎÈ ˙ÈÈלעיתי יש לאפשר לרשויות המקומיות לטפל בסוגיה
מסוימת לאו דווקא מכיוו שה מומחיות בתחו או שיש לה כיו יכולת אפקטיבית
לטפל בבעיה ,אלא מכיוו שיש יתרונות בכ שהרשויות המקומיות ְי ַפתחו מומחיות
כאמור לטווח ארו יותר .כ ,למשל ,העובדה שהרשויות לא פיתחו עד היו מומחיות
כלשהי בהתמודדות ע בעיית שינוי האקלי אינה סיבה מספקת למנוע אות מלטפל
בהיבטי מסוימי שלה .היות שבסופו של יו  ,כאשר תיאל ישראל ליטול על עצמה
מחויבות בילאומית לצמצו פליטות גזיהחממה ,יהיה צור בסיוע של הרשויות
_____________________________________

 149ראו את דבריו של השופט רובינשטיי בעניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש  ,19פס' סז לפסקדינו:
"קיי אינטרס ברור שקולה של הרשות המקומית יישמע ,ג בנושאי בעלי אופי כלל ארצי,
כיו שזו מרכזת בידה את מירב הידע הרלבנטי להשפעות המדיניות המוצעת על תושביה".
השופט רובינשטיי מוסי ואומר )ש  ,פס' סד לפסקדינו(" :אי מניעה שרשות מקומית
תדרוש להיות שותפה ,ולהביע את עמדתה ,ביחס לתכנו מתקני תשתית ארציי בתחומה...
במקרי אלה הרשויות המקומיות ...מרכזות בידיה את המידע המקי ביותר ביחס להשפעת
הצעד המתוכנ על חיי תושביה ועל הסביבה כולה .אי כל ספק שקיי אינטרס ציבורי ראשו
במעלה שמידע זה יוצ."...
 150כוונתי אינה לשיתו באמצעות מנגנו חלש מסוג ההיוועצות הקיי כיו במשפט המנהלי,
המאפשר לרשות המתייעצת )במקרה זה השלטו המרכזי( להתעל מ הגור המייע )במקרה
זה הרשות המקומית( לאחר ששמעה אותו ,אלא למנגנו חזק שיחייב את השלטו המרכזי
להתייחס ברצינות לעמדתה של הרשות המקומית .כ ,לדוגמה ,לאחר שנקבע )בהלי ראוי
שבו נשמעה עמדת של כל הרשויות המקומיות המושפעות( כי יקו אתר פסולת בקרבת רשות
מקומית כלשהי ,ראוי להעניק לאותה רשות כוח משמעותי באשר לתקני הסביבתיי
והבטיחותיי שיוטל על האתר לעמוד בה  ,בכפו לפיקוח של בתיהמשפט על סבירות
של אות תקני .
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המקומיות ,אשר שולטות בתחומי פעילות שוני שאחראי לאחוזי פליטות ניכרי ,
ורצוי לאפשר לה לפתח כבר כיו את המיומנות בטיפול בנושא.
•  – ÈË¯˜ÂÓ„‰ ÔÂ¯˙È‰מעבר לעובדה שהמידע המצוי בידי השלטו המקומי יכול להניב
תוצאות טובות יותר מבחינה מהותית ,יש חשיבות להסמכת הרשויות המקומיות לטפל
בסוגיות מסוימות ג מ הפ הדמוקרטי .הרשות המקומית ,כדברי דהטוקוויל שצוטטו
לעיל ,הינה "ביתהספר לדמוקרטיה" :היא מאפשרת לאזרחי להתנסות בחיי היומיו
בעקרונות הבסיסיי ביותר של דמוקרטיה ,ובראש שלטו עצמי ,ומחנכת אות
למידות טובות אזרחיות ) ,(civic virtuesלתחושת ער ולאזרחות אפקטיבית .לרשות
המקומית ,כפי שהוסבר לעיל ,יש ג יכולת לשת את התושבי בתהליכי קבלת
ההחלטות ,דבר שהינו בלתיאפשרי כמעט בשלטו המרכזי ,ול רק בשל גודלו.
משמעות הדבר היא כי בכל מקו שאי סיבות טובות לשלול מ הרשויות המקומיות את
הסמכות לטפל בנושא כלשהו או בהיבטי מסוימי שלו ,העברת הסמכות )או חלק
ממנה( לרשויות המקומיות תשיג יתרונות דמוקרטיי רבי ותגביר את אמו הציבור
במערכות השלטו.
הקרבה לאזרח והאפשרות המעשית לשת את הציבור בקבלת
• ִ – ÌÈÈÎÂÈÁ ˙ÂÂ¯˙È
ההחלטות מקנות לרשויות המקומיות יתרונות חינוכיי ניכרי  .התושבי שנוטלי חלק
פעיל במעשה השלטוני לומדי את הסוגיה העומדת על הפרק ,מביני את הצור לטפל
בה ומפתחי יחס חיובי כלפי הרגולציה שלה .כתוצאה מכ האזרחי פועלי לא רק
מתו החובה לציית לחוק או מפאת הפחד מענישה )כפי שקורה פעמי רבות ביחס
לרגולציה של השלטו המרכזי( ,אלא מתו מחויבות לסוגיה עצמה והכרה בחשיבותה.
הדבר משמעותי במיוחד בענייני סביבתיי  ,שיישומ מחייב שיתופעולה רחב של
הציבור ויכולת הפיקוח עליה מזערית .דוגמה טובה לכ היא ִמחזר פסולת .עלמנת
למחזר פסולת תהיה אפקטיבית ,יש צור בפעולה קולקטיבית של ציבור רחב
שתוכנית ִ
מאוד של אנשי  ,אשר כל אחד מה תור תרומה מזערית בלבד לס הכללי .מכיוו
המחזר ,לא תועיל שו רגולציה :כל אחד מ
שכ ,ללא הכרה של הציבור בחשיבות ִ
למחזר אינה משמעותית ,ולכ לא
הפרטי יעשה את החשבו ויגיע למסקנה שתרומתו ִ
יעשה שו מאמ למחזר .נוס על כ ,היות שמדובר במספר רב מאוד של אנשי  ,אי
אפשרות אפקטיבית לפקח על כול ולדאוג שיעמדו בתנאי התוכנית ,ועלכ אחת דינה
להיכשל151.
•  – ˙Á‡ ‰È‚ÂÒÏ ÌÈÂe‚Ó ˙ÂÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓיש בעיות שקיי לה פתרו אחד ויחיד,
והשאלה העומדת על הפרק היא מי יטפל בה ,להבדיל מכיצד יש לעשות זאת .אול
ברוב המקרי יכולי להיות מגוו רחב של פתרונות לאותה בעיה ,ולא ברור כלל מהי
הדר הטובה ביותר להתמודד עימה .במקרי אלה יש לרשויות המקומיות יתרו בולט
_____________________________________

 151ראו.Ann E. Carlson, Recycling Norms, 89 CAL. L. REV. 1231 (2001) :
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ה מבחינה מהותית וה מבחינה תהליכית .מבחינה מהותית הסמכת הרשויות המקומיות
תאפשר לכל רשות מקומית לבחור את הדר המתאימה לה לטיפול בסוגיה ,תו שהיא
מביאה בחשבו את צרכיה המיוחדי של הרשות ואת רצו תושביה .מבחינה תהליכית
הסמכת הרשויות המקומיות תביא לידי כ שלבעיות דומות יימצא מספר רב של
פתרונות מגוני ויצירתיי  .רשויות מקומיות ,במילי אחרות ,יכולות לשמש "שדה
ניסויי " למדיניות ציבורית ,שממנו יוכלו רשויות מקומיות אחרות וכ השלטו המרכזי
להסיק מסקנות לגבי פתרונות מוצלחי ופתרונות כושלי 152.
•  – ˙È·ÈË˜ÏÂ˜ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ùאחד המכשולי המשמעותיי הניצבי בדרכ של
אזרחי בבוא לנסות להשפיע על מדיניות שלטונית או להוציא יוזמה כלשהי מ הכוח
אל הפועל הוא בעיית הפעולה הקולקטיבית ) .(collective action problemעלמנת
להשפיע בצורה אפקטיבית על מדיניות ,יש צור בהתארגנות של מספר רב של אנשי .
קובעי המדיניות לא יתעניינו בעמדה של פרט אחד או של מספר מצומצ של פרטי
)אלא א כ ה מחזיקי ביד כוח כלכלי או פוליטי משמעותי( ,א קבוצה המייצגת
עשרות אלפי אנשי או יותר לא תשאיר אות אדישי  .אלא שלהתארגנות כזו יש
עלויות לאמבוטלות .ראשית ,יש לחפש ולמצוא את כל האנשי שמעונייני בשינוי
המדיניות או בקידו יוזמה כלשהי ,ואשר מסכימי ג על הדר להשגת התוצאה
המקוה .חיפוש זה עלול להיות יקר באופ שימנע את ההתארגנות .שנית ,ג לאחר
שנמצאו האנשי  ,יש צור בארגו ש ְיַיצג את עמדותיה או יקד את היוזמה .לצור כ
יש להקי מנגנו ביורוקרטי ,ובדרכלל ג לשכור מומחי  ,כגו עורכידי ,יחצני ,
שדולני וכיוצא בה  ,שג ה עולי ממו רב .הרשות המקומית מהווה במקרי רבי
פתרו לבעיות אלה .מכיוו שהרשות המקומית מייצגת במקרי לאמבוטלי קהילה
מקומית שלחבריה יש עמדות זהות בסוגיות שונות העומדות על הפרק ,היא יכולה לייצג
את תושביה לפני השלטו המרכזי ,ובתו כ לחסו לה את הצור להתארג באופ
עצמאי .כתוצאה מכ האזרחי יכולי להשפיע על מדיניות השלטו המרכזי ולקד
יוזמות אשר בלא הרשות המקומית היו מסוכלות בשל בעיית הפעולה הקולקטיבית153.
•  – ˙ÂÈ·ÂÈÁ ˙ÂˆÁ‰כמעט לכל פעולה של רשות מקומית יש השלכות מעבר לגבולותיה
המוניציפליי של אותה רשות; היא עשויה להשפיע על רשויות מקומיות סמוכות ,על
_____________________________________
Michael Dorf & Charles Sabel, A Constitution of Democratic Experimentalism, 98 152
).COLUM. L. REV. 267 (1998

 153יצוי כי בעיית הפעולה המשותפת הולכת ונעשית משמעותית פחות ופחות ע הפיכתו של
האינטרנט לאתר שבו נית להתארג ביתר קלות ובעלויות נמוכות יחסית .ע זאת ,לא
השתכנעתי שהאינטרנט יוכל )לכלהפחות בזמ הנראה לעי( להחלי בצורה אפקטיבית
מנגנוני כמו הרשויות המקומיות .לדיו מרתק בסוגיה ראוYOCHAI BENKLER, THE :
NETWORKS: HOW SOCIAL PRODUCTION TRANSFORMS MARKETS AND
).FREEDOM (2007

OF

WEALTH
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כל האזור ,ולעיתי על אזרחי המדינה כולה .כפי שנראה להל ,יהיו מקרי שבה
פעולתה של רשות מקומית אחת תשפיע לרעה על רשויות אחרות ותושביה )תופעה
המכונה "החצנות שליליות"( .ההחצנות השליליות ,כאשר ה משמעותיות ואיאפשר
למנוע או לצמצ אות ,ישמשו הצדקה רבתעוצמה למניעת הרשויות המקומיות
מלטפל באותה סוגיה .אול ייתכנו ג מקרי הפוכי שבה פעולתה של רשות מקומית
אחת תיטיב ע תושביה של רשויות מקומיות סמוכות או אפילו ע כלל אזרחי המדינה
)"החצנות חיוביות"( .החצנות חיוביות אלה ,שעשויות להיות מסוגי שוני – כלכליי ,
חברתיי או סמליי  ,צריכות לשמש הצדקה להסמכת הרשויות המקומיות לטפל באותה
סוגיה .מכא שעמדתה של דעת הרוב בפסקהדי בעניי  ,‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚאשר אסרה על
עיריית רמלה להגיש תביעה ייצוגית מפני שניהולה של תביעה זו אינו משרת א ורק את
תושבי העיר אלא ציבור רחב יותר ,היא עמדה בעייתית 154.צודק השופט אדמונד לוי,
שנותר בדעת מיעוט ,המבקר את עמדתה של דעת הרוב באומרו" :השקפתי היא כי אי
כל דבר מגונה בפעולתה של רשות מקומית אשר אגב השגת התכליות שלשמ היא
קיימת ,מקדמת ג אינטרסי של גורמי אחרי 155".
)·( ˙eÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÂ¯ÒÁ
לרשויות המקומיות יש כמה חולשות מבניות אשר מונעות אות מלטפל באופ אפקטיבי
בענייני שוני ומחייבות שהטיפול בה ייעשה במסגרות אזוריות או כללארציות156.
•  – ˙ÂÈÏÈÏ˘ ˙ÂˆÁ‰כאמור ,לפעולתה של הרשות המקומית יש בדרכלל השפעה
מחו לגבולותיה המוניציפליי  .חלק לאמבוטל מ ההשפעות הללו ה שליליות,
ומכא כינוי "החצנות שליליות" .החצנות שליליות יכולות להיות מסוגי שוני –
כלכליות ,חברתיות ,סביבתיות ,סמליות ועוד .למשל ,כאשר רשות א מחליטה על הקמת
קניו מסחרי גדול ,היא עלולה להחצי עלויות כלכליות על רשות ב הסמוכה אליה על
ידי משיכת כוח הקנייה של תושבי רשות ב ,שיעברו לקנות בקניו באופ שיפגע קשות
בעסקי הפועלי בתחומה .כאמור ,רשות יכולה לפעול באופ שמחצי לא רק עלויות
_____________________________________

 154השופטת ארבל מנמקת את הכרעתה זו באומרה" :אני מוצאת קושי עקרוני בכ שייעשה
שימוש בכספי המגיעי מכיס של תושבי הרשות המקומית לטובת הציבור הרחב ...עמדתי
היא שניהול תובענה ייצוגית על ידי העירייה המבקשת לייצג קבוצה שמרבית הנמני עליה
אינ תושבי העיר ,תו הקצאת משאבי רבי לטובת העניי ,אינה עולה בקנה אחד ע
השימוש הראוי בכספי הציבור ".ראו עניי  ,‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚלעיל ה"ש  ,13בעמ' .343
 155ש  ,בעמ' .348
 156חלק מ החסרונות שיוצגו להל אינ אינהרנטיי לשלטו מקומי ככזה ,אלא מאפייני את
השלטו המקומי בישראל )כמוג בארצותהברית ובמקומות נוספי בעול ( בשל האופ
שבו הוא מובנה מבחינה משפטית ,כלכלית ופוליטית .מכא ששינוי במשפט השלטו המקומי
עשוי לפתור חלק מ הבעיות שעליה אצביע להל.
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כלכליות ,אלא ג חברתיות .למשל ,כאשר רשות מקומית משתמשת בכוחות התכנו
שלה עלמנת להדיר מתחומה אוכלוסיות "לארצויות" ) ,(exclusionary zoningכגו
עניי  ,שחורי והיספני בארצותהברית ,או ערבי  ,מזרחי  ,אתיופי וחרדי
בישראל .כ ,לדוגמה ,בשנות התשעי – תקופת העלייה הגדולה מרוסיה ומאתיופיה –
הייתה מדיניות המוצהרת של ערי רבות ,כגו חולו ,נתניה ,כפרסבא ,רמתהשרו
והרצליה ,לא לאפשר בנייה של דירות קטנות בתחומיה עלמנת למנוע מאנשי מעוטי
יכולת )שנית ג לזהות ע מאפייני אתניי ולאומיי ( את האפשרות לרכוש או
לשכור בה דירות 157.מוב שאוכלוסיות אלה נאלצות למצוא מקו מגורי אחר
בגדריה של רשויות מקומיות אחרות ,שנאלצות לשאת בנטל כבד יותר – כלכלי וחברתי
– בשל התכנו המדיר .רשות מקומית יכולה ג להחצי עלויות סביבתיות על רשויות
אחרות .למשל ,בנייה של מפעל מזה בשולי מועצה אזורית מעוטת תושבי ומרובת
קרקעות מחצינה את העלויות הסביבתיות על רשויות מקומיות סמוכות.
החצנות שליליות ,כאשר ה עוברות ס מסוי  ,פוגעות בקבלת החלטות ראויה ויעילה,
מכיוו שה מאפשרות לרשות מקומית לקבל החלטות מבלי לשאת במלוא עלויותיה.
ה ג אנטידמוקרטיות ,שכ לחלק מנפגעי ההחלטה )תושבי הרשויות המקומיות
הסמוכות( אי יכולת להשמיע את קול ולהתנגד לה במסגרת ההלי הדמוקרטי ,שכ
לפרנסי הרשות המקומית ,אשר אינ נבחרי עלידיה  ,אי שו סיבה להתחשב
ברצונותיה או בצורכיה  .למרבה הצער ,ביתהמשפט לא זו בלבד שאינו נלח
בתופעה זו ,הוא דווקא מעודד אותה באמצעות קידומה של האנוכיות המוניציפלית158.
מכא שבכל מקו שנית לזהות בו החצנות שליליות משמעותיות ,מת הסמכות בידי
השלטו המקומי עלול להביא לידי קבלת החלטות שאינה מיטבית וא מזיקה.
ע זאת ,קיומ של החצנות שליליות אינו צרי ,כשלעצמו ,לשלול את העברת הסמכות
לטפל בעניי כלשהו לשלטו המקומי ,˙È˘‡¯ .רק החצנות שליליות העוברות ס מסוי
צריכות להדאיג אותנו ולכ למנוע את הסמכת הרשות המקומית מלטפל באותו עניי.
החיי בחברה מניחי רמה מסוימת של החצנות שליליות שעלינו לשאת מבלי שנהיה
זכאי לקבל סעד ,שכ כמעט לכל פעולה יש החצנות שליליות .כ ,לדוגמה ,כאשר
שכני בביתהמשות מטג ביצי לארוחתהערב וריח הטיגו עובר מדירתו לדירתי
ומפריע לי ,אי לי – ולא צריכה להיות לי – זכות למנוע אותו מלבצע את הפעילות או
לדרוש ממנו לפצות אותי בגינה .ספיגת רמה מסוימת של החצנות שליליות היא חלק
בלתינפרד מ החיי בחברה; כ לגבי יחידי וכ ג לגבי קולקטיבי  ,˙È˘ .ג א
ההחצנות השליליות עוברות את הס האמור ,יש מקרי לאמעטי שבה נית לצמצ
אות באופ משמעותי .למשל ,נית להגביל את היק הסמכות שניתנת לרשות באופ
_____________________________________

 157ראו דיו בתכנו המדיר אצל בלנק ,לעיל ה"ש  ,69בעמ' .281–275
 158ראו את הדיו לעיל בטקסט הסמו לה"ש .144
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שימנע או יצמצ את החצנת העלויות .דוגמה לכ היא התיקו שקבעה הכנסת לחוק
התכנו והבנייה ,אשר אסר על ועדות תכנו מקומיות לפסול תוכניות א ורק משו שה
כוללות בינוי של דירות קטנות ,עלמנת למנוע את התכנו המדיר 159.נית ג לכפות על
הרשויות המקומיות להפני את העלויות הנובעות מהחלטותיה עלידי חיוב לפצות
את הרשויות המקומיות הנפגעות מ ההחלטה 160.דר רדיקלית יותר להתמודד ע
התופעה היא מת זכות בחירה בבחירות המוניציפליות ג לאנשי אשר אינ תושבי
הרשות א מושפעי מהחלטותיה 161.אול בהעדר פתרו לבעיית ההחצנות השליליות,
על ביתהמשפט לתת לה משקל בבואו להחליט א ראוי לקבוע כי עניי מסוי יהווה
"עניי מקומי" ולהעניק לרשות המקומית את הסמכות לעסוק בו.
• ˆ¯ – ÌÈ˜ÙÂ‡˙eבעיה מבנית נוספת שמאפיינת את השלטו המקומי ,ואשר קשורה
בטבורה לתופעת ההחצנות השליליות שנידונה לעיל ,היא בעיית צרתהאופקי
) .(parochialismבשל האופ שבו משפט השלטו המקומי מגדיר את חובותיה של
הרשויות המקומיות ,ה מחויבות להתחשב א ורק בצרכי של התושבי המקומיי ,
ואינ צריכות להביא בחשבו את המתרחש מעבר לגבולותיה המוניציפליי  .משמעות
הדבר היא שהרשות המקומית רואה לנגד עיניה את טובתה שלה בלבד ,ולא את
ההשלכות הרחבות יותר של פעולותיה ,והיא תשת פעולה ע רשויות אחרות רק כאשר
הדבר ישרת את טובתה .לכ ,כאשר מדובר בענייני המחייבי שיתופעולה אזורי בי
רשויות רבות – כגו תחבורה מטרופולינית – הרשויות המקומיות נמצאות בעמדת
נחיתות .יתרה מזו ,מכיוו שהרשות המקומית לא תנהג באופ שפוגע באינטרסי של
תושביה ,ג א הוא משרת את טובת של כלל תושבי האזור או אפילו של אזרחי
המדינה כולה ,העברת סמכויות לרשות המקומית בנושאי בעלי השפעה עלמקומית
עלולה לפגוע באינטרסי אזוריי ולאומיי  .למשל ,מת סמכות לרשות לתכנ תשתיות
לאומיות או להטיל וטו על תכנו כזה עלול להביא לידי כ שתשתיות חיוניות אלה לא
ייבנו .תופעה זו מכונה  ,NIMBYומשמעותה היא שאעלפי שכול רוצי ליהנות מ
היתרונות שבקיומ של תשתיות כגו אתרי סילוק פסולת ,שדותתעופה או אנטנות
המאפשרות תקשורת סלולרית ,איש אינו רוצה בה סמו למקו מגוריו .מכא שעל
ביתהמשפט לבחו ,כאשר הוא מחליט על היק סמכויותיו של השלטו המקומי ,את
מידת הפגיעה הפוטנציאלית באינטרסי לאומיי כמוג את קיומ של תופעות מסוג
 .NIMBYודוק :בעיית צרתהאופקי אינה יכולה להצדיק הדרה של הרשויות
_____________________________________

 159ראו חוק התכנו והבנייה )הוראת שעה( ,תשס"א ,2001ס"ח .208
 160ראו.Amnon Lehavi, Intergovernmental Liability Rules, 92 VA. L. REV. 929 (2006) :
 161ראו הצעות לסכמות שונותGerald E. Frug, Decentering Decentralizations, 60 U. CHI. L. :
REV. 253, 324–330 (1993); Richard T. Ford, Beyond Borders: A Partial Response to
) .Richard Briffault, 48 STAN. L. REV. 1173, 1188–1189 (1996לסיכו קצר של עמדותיה

ראו רוזצבי ,לעיל ה"ש  ,72בעמ' .185–181
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המקומיות מתהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לתשתיות לאומיות הפוגעות בתושביה,
שכ יש כאמור יתרונות רבי בשיתו הרשויות המקומיות בהליכי אלה 162,א היא
מצדיקה לא להעניק לה זכות וטו על הקמת של תשתיות לאומיות .וכמוב ,כל שינוי
במשפט השלטו המקומי שישנה את מערכת היחסי שבי הרשויות המקומיות לבי
עצמ ,ויאפשר לה לראות את עצמ כחלק ממרחב מטרופוליני גדול יותר ,עשוי לצמצ
את בעיית צרתהאופקי 163.
•  – ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚Ùהעברת הסמכות לטפל בעניי כלשהו לרמת השלטו המקומי עשויה
לגרו לכ שרשויות מקומיות שונות יוכלו לספק לאותו עניי פתרונות מגוני
ויצירתיי  ,דבר שעשוי להוות יתרו 164,אול משמעות הדבר עלולה להיות ג פגיעה
בשוויו בי אזרחי המדינה .בחלק מ הרשויות המקומיות יקבלו האזרחי שירות בעל
אופי ורמה מסוימי  ,ואילו ברשויות אחרות ה יקבלו אותו שירות בצורה שונה
לחלוטי וברמה נמוכה יותר .יש מקרי שבה הספקה של השירות בצורות שונות
מהווה ביטוי לשונת בהעדפותיה של האזרחי  165,אול במקרי אחרי השוני
בהספקת השירות יהיה תוצאה של חוסר יכולת לספק את השירות בצורה שונה או ברמה
גבוהה יותר .במקרי אלה משמעות הביזור עלולה להיות הספקה לאשוויונית של
שירותי חיוניי לאזרח ,תו שהשלטו המרכזי מתנער ממחויבותו לספק את השירות
ברמה גבוהה לכלל אזרחי המדינה ורוח בנקיוכפיו 166.מכא שכאשר מדובר בעניי
שלהספקה שוויונית שלו יש חשיבות – כמו במקרה של חינו – ראוי להעביר את
האחריות לשלטו המרכזי או לחלופי להכתיב לרשות המקומית את אופי השירות
ורמתו )תו דאגה למקורות תקציביי מתאימי (.

ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ ˙˘¯Ù ÏÚ "˙eÈÓÂ˜Ó" ˙ÈÁ·Ï ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰ ÌÂ˘ÈÈ .4
בבוא ביתהמשפט להכריע בסוגיית המקומית ,עליו לתת את הדעת לפרמטרי האמורי ,
לבחו באמצעות את היתרונות והחסרונות שבהעברת הסמכות לעסוק בעניי כלשהו
_____________________________________

162
163

164
165
166

ראו לעיל ה"ש .149
דגמות לשינויי משפטיי שיפתרו באופ חלקי לפחות את בעיית צרתהאופקי נית
למצוא בהצעה של ג'רלד פרוג להקי מחוקק אזורי ,אשר כל הרשויות המקומיות באזור
המטרופוליני יהיו שותפות בו ,או בהצעה של ריצ'רד פורד לפתוח את הבחירות לרשויות
המקומיות באזורי מטרופוליניי לתושבי המטרופולי כולו .לדיו בהצעות אלה ראו רוז
צבי ,לעיל ה"ש  ,72בעמ' .185–181
ראו את הדיו לעיל בטקסט הסמו לה"ש .152
טענה זו הועלתה בשנת  1956עלידי הכלכל צ'רלס טי$ו במאמרו "תיאוריה טהורה של
הוצאות מקומיות" .ראו  ,Tieboutלעיל ה"ש .117
ראו ג את חששותיו המוצדקי של השופט רובינשטיי בעניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש ,19
פס' עז לפסקדינו.
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לרשויות המקומיות ,ואז להכריע א ראוי לתת את מלוא הסמכות בידי השלטו המקומי,
להעביר לה חלקי של הסמכות )כגו את הכוח להיות שותפה להלי תכנוני ,א לא להיות
בעלת שליטה בלעדית בו( או לשלול ממנה את הסמכות לחלוטי .למרבה האירוניה,
השאלה שהתעוררה בפסקיהדי בעניי ‚¯ ‚¯·Èובעניי ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏהיא קלה יחסית
לפתרו .כאשר זונחי את מבח ההשפעה המיוחדת והנפרדת ומתמקדי בפרמטרי
שפורטו לעיל ,מתברר עדמהרה שהעמדה שהתקבלה בפסיקה ,שלפיה הרשויות המקומיות
בגדה המערבית מוסמכות לממ מתקציב פעילות הסברתית נגד מדיניות ממשלתית הנוגעת
בסדרהיו הלאומי ,היא עמדה נכונה .יתר על כ ,ראוי להחיל פסיקה זו באופ גור על
כלל הרשויות המקומיות בישראל ,ולראות במימו פעילות מחאה פוליטית כזו "עניי
מקומי".

היתרונות שבמת הסמכות בהקשר זה לרשויות המקומיות ה ברורי וחד משמעיי .
לרשות המקומית יש יכולת אפקטיבית לטפל בסוגיה מעי זו – היא מחזיקה במקרי רבי
במידע מדויק ביחס לעמדותיה הפוליטיות של תושביה ,מודעת לרצונ )או לאירצונ (
לנקוט פעולה כלשהי ויכולה לפעול בהתא  .יתרה מזו ,א אי בידי הרשות המקומית מידע
מספק באשר לעמדותיה הפוליטיות של תושביה ,סביר מאוד שפרנסיה יבחרו לא לנקוט
עמדה לכא או לכא ,מחשש לפגיעה באחוז משמעותי של תושבי שיבואו עימ חשבו
ביו הבחירות .היות שמדובר בסוגיה שבמרכזה חופש הביטוי ,היתרונות הדמוקרטיי
והחינוכיי של הרשות המקומית מקבלי משמעות מיוחדת .הרשות המקומית משמשת
שופר פוליטי בעבור תושביה ,ומאפשרת לה להשמיע את קול באופ שיישמע עלידי
מקבלי ההחלטות בשלטו המרכזי ,וכ ליטול חלק פעיל במעשה הפוליטי )במקרה זה
פעולת מחאה פוליטית( בנושאי שה תופסי כמשמעותיי וכבעלי ער .היא ג מחנכת
את התושבי להיות אזרחי אפקטיביי  ,הנוטלי אחריות לעתיד באמצעות השתתפות
פעילה בחיי הפוליטיי  ,במקו להרגיש )כפי שמרגישי רבי כיו ( ייאוש מ הפוליטיקה
ולסגת מ הציבורי אל הפרטי.
השופט חשי מבי את החשיבות הגלומה בהשתתפות של תושבי הרשויות המקומיות
בהלי הפוליטיהדמוקרטי ,א לטענתו אי בכ כדי להצדיק את הסמכתה של הרשות
המקומית .וכ הוא אומר:
נסכי  ,כמוב ,כי תושבי רשות מקומית – כול או מיקצת – רשאי
להתארג לפעולה מסוימת שאינה מצויה בתוככי מעטפת סמכויותיה של
הרשות ,ובוודאי שרשאי ה לערו מגבית לעשייתה של אותה פעולה .זו
קריאתה של הדמוקרטיה ובעקבות הקריאה נל .ואול לא נקבל כי י ַתר לה
לרשות מקומית לממ מתקציבה פעולה שאי היא מותרת עלפי די
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לעשותה ,ואשר התושבי – ששילמו לה תשלומי חובה – לא לעשייתה של
אותה פעולה שילמו תשלומי חובה ששילמו167.
אול עמדה זו היא תמימה .כפי שראינו לעיל ,יתרו חשוב נוס של הרשויות המקומיות
הוא שה פותרות את בעיית הפעולה המשותפת המונעת יחידי במקרי רבי מלהתארג
במסגרות רחבות שיאפשרו לה להשפיע על מדיניות שלטונית .צודק לכ השופט
רובינשטיי בהשיבו על הטענה כי על התושבי להתארג בעצמ כדלהל:
טיעו זה אולי היה יפה בעול ללא עלויות ,וא בכ מסופקני; א
להתארגנות ולהתאגדות יש עלויות ,כספיות ואחרות .הצעת המדינה תביא
אפוא לשחיקת כוח של התושבי אל מול השלטו המרכזי ,להתנגד למה
שנתפס בעיניה כמדיניות שגויה וכעוול168.
ברי שמת הסמכות בידי הרשות המקומית לממ קמפיי מחאה נגד מדיניות ממשלתית עלול
לתסכל מיעוטי מקומיי  ,שימצאו את עצמ תורמי מכספיה למימו מחאה נגד מדיניות
שה תומכי בה ,א בכ אי רבותא .זאת מהותו של שלטו הרוב הדמוקרטי .ג השלטו
המרכזי גובה מ האזרחי כספי ומממ פעילויות אשר חלק לאמבוטל מה אינ מקובלות
על אזרחי רבי )כגו מימו התנחלויות ,מימו ישיבות ואברכי ועוד כיוצא באלה( .הא
משמעות הדבר היא שכל פעולה שאי לגביה קונסנזוס לאומי אי הממשלה יכולה לממנה,
אלא על האזרחי המעונייני בה להתארג ולממנה בעצמ ? מוב שלא .אי סיבה
שהדברי יהיו שוני כאשר מדובר בשלטו המקומי ,שא הוא גו דמוקרטי נבחר.
מאיד גיסא ,כאשר בוחני את החסרונות או העלויות הכרוכי במת הסמכות לממ
קמפיי מחאה זה בידי הרשויות המקומיות ,מגלי כי אי כמעט כאלה .מכיוו שמדובר
בביטוי פוליטי ,אי לו החצנות שליליות על סביבתו .לקמפיי המחאה יש כמוב החצנות
סימבוליות ,א אלה אינ שליליות כלל ועיקר .המחאה הפוליטית מצד הרשויות המקומיות,
בש תושביה ,יכולה לעורר לפעולה רשויות מקומיות אחרות ,כמוג קבוצות פוליטיות
וארגוני חברה אזרחית )דוגמת העותרת "שלו עכשיו"( ,אשר ישמיעו עמדות שונות וא
מנוגדות ,וכ יתרמו לשגשוגו של השיח הפוליטי ,אשר נזקק לכמה שיותר עמדות לש
צמיחתו של שוק הרעיונות .במילי אחרות ,במקו לפנות לבג" עלמנת לנסות להשתיק
את המחאה מצד הרשויות המקומיות ותושביה ,הייתה תנועת "שלו עכשיו" יכולה להשיק
קמפיי נגדי משלה אשר תומ בהחלטת הממשלה לסגת מרצועת עזה ,וא קורא לה לסגת
_____________________________________

 167ש  ,פס'  18לפסקדינו של השופט חשי .החלק האחרו של דברי השופט חשי הוא
טאוטולוגי :השאלה א קמפיי מחאה פוליטי הינו בגדר "עניי מקומי" ,שהתושבי
המקומיי  ,אשר שילמו תשלומיחובה ,שילמו אות  ,בי היתר ,לצור מימונו ,היא העומדת
להכרעת ביתהמשפט ,ולכ היא אינה יכולה לשמש הצדקה לא לראות בו עניי מקומי.
 168ש  ,פס' סז לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
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משטחי נוספי בגדה המערבית שנכבשו במלחמת  .1967כמו במקרי רבי אחרי
הנוגעי בחופש הביטוי ,הדר להתמודד ע עמדות פוליטיות מכעיסות אינה לנסות למנוע
את השמעת ,אלא להציב מול עמדות מנוגדות משכנעות יותר.
מימו קמפיי המחאה עלידי הרשויות המקומיות אינו מעורר ג בעיה של צרת
אופקי  ,שכ המחאה מהווה ביטוי פוליטי של קבוצת התושבי המקומיי בנושא השנוי
במחלוקת ציבורית .במקרה זה אי מקו לטעו נגד הרשויות המקומיות שה פוגעות
באינטרסי לאומיי  ,שכ השאלה מהו האינטרס הלאומי היא שנתונה במחלוקת ציבורית
ופוליטית .יתרה מזו ,פעולת של הרשויות המקומיות במקרה הנידו מלמדת דווקא על
שיתופעולה אזורי בי הרשויות השונות בגדה המערבית ,אשר העבירו כול כספי
למועצת יש"ע לש מימו הקמפיי נגד ההתנתקות ,ולכ קשה לטעו נגד כי ה לוקות
באנוכיות מוניציפלית .באשר לבעיית השוויו ,ג זו אינה מתעוררת באופ עקרוני ,שכ
מדובר בנושא שבו אי מקו לכפות על הרשויות המקומיות דר פעולה אחת ויחידה ,אלא
ראוי לאפשר בו חופש פעולה רחב לרשויות השונות .דווקא ריבוי העמדות והמחלוקת
הציבורית ה שמצדיקי את מת הסמכות לעסוק בנושא ולממ אותו בידי הרשות
המקומית169.
ג החשש שהסמכה גורפת של הרשויות המקומיות לנקוט פעולות מחאה נגד מדיניותו
של השלטו המרכזי – קרי ,הסמכה שאינה מוגבלת עלידי מבח "ההשפעה המיוחדת
והנפרדת" – תגרו להצפה של קמפייני נגד תוכניות שונות של השלטו המרכזי הינו חשש
מדומה .רשויות מקומיות יוציאו כספי מתקציב המדולדל ממילא על קמפיי פוליטי רק
כאשר מדובר בעניי שהוא חשוב ועקרוני לתושביה ,וכאשר עמדת של רוב התושבי
נוטה בצורה מובהקת לכיוו אחד .כ ,למשל ,הסיכוי שתלאביב תממ קמפיי בעד או נגד
נסיגה מרמתהגול או משטחי הגדה המערבית הוא מזערי .היות שחלק מתושבי תלאביב
תומכי בנסיגה בעוד חלק אחר מתנגדי לה ,הסיכוי שהעירייה תתמו מתקציבה בקמפיי
בעד או נגד הנסיגה אינו גבוה ,בהינת שקמפיי כזה עלול להכעיס חלק משמעותי מ
התושבי ולגרו לכ שהנזק הפוליטי שהיא תספוג יעלה על התועלת הפוליטית שתצמח
לה.
לסיכו  ,כאשר מדובר בסוגיה שבמרכזה חופש הביטוי ,קל להבחי ביתרונות הרבי
הנובעי מהסמכת השלטו המקומי .לעומת זאת ,קשה להבי מה החסרונות שבמת
הסמכות בידי הרשויות המקומיות לדבר בשמ של תושביה ולהביע עמדה פוליטית בנושא
השנוי במחלוקת ציבורית ,ג כאשר עמדה זו מנוגדת באופ חזיתי לעמדתו של השלטו
המרכזי .רק תפיסה דלה ובלתימתקבלת על הדעת של השלטו המקומי ,הרואה בו זרוע
_____________________________________

 169יצוי ,ע זאת ,כי האופ שבו בחר ביתהמשפט להגביל את מקורות המימו שנית להשתמש
בה עלמנת להוציא את הסמכות מ הכוח אל הפועל מעורר בעיה חריפה של שוויו ,א על
כ נרחיב בחלקו הבא של המאמר.
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ביצועית של השלטו המרכזי ותו לא ,יכולה לראות סיטואציה זו כבעייתית .תפיסה של
השלטו המקומי כישות דמוקרטית ,ול בצורתה הרזה ביותר ,מחייבת להכיר בכ
שהרשויות המקומיות מוסמכות לדבר בש תושביה ולנהל קמפיי מחאה פוליטי בשמ .
מכא שעל ביתהמשפט לקבוע כלל שלפיו כאשר עוסקי בענייני אשר המרכיב המרכזי
בה הוא הביטוי הפוליטי – למעט במקרי קיצוניי ויוצאידופ )כגו ביטויי גזעניי ,
האסורי ג על הפרט( – מדובר ב"עניי מקומי" אשר לרשויות המקומיות יש סמכות
לעסוק בו ולממ אותו.

חלק שני – מימו "ענייני מקומיי" הסותרי מדיניות
של השלטו המרכזי
נעבור עתה לדו בנושא השני של המאמר ,והוא סוגיית המימו .ההנחה של הדיו מכא
ואיל היא שעניי כלשהו הוא "עניי מקומי" )בי לפי מבח "ההשפעה המיוחדת
והנפרדת" ובי לפי מבח אחר( ,והשאלה היחידה העומדת על הפרק היא שאלת מקורות
המימו .סוגיית הסמכות קשורה בטבורה לסוגיית המימו ,שכ רשות מקומית אינה יכולה
למלא את סמכויותיה באופ אפקטיבי א אי ברשותה מקורות מימו שיאפשרו לה לעשות
כ 170.מכא שא ניתנת לרשות המקומית סמכות שאי בצידה יכולת מימו ,אי זאת אלא
כאילו לא ניתנה לה הסמכות .בפרק הרביעי אציג את עמדות השופטי בפרשת ˘ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ
באשר לסוגיית המימו ,ובפרקי שלאחריו אנתח עמדות אלה באופ ביקורתי ואראה כי ה
נעוצות ה בתפיסה בעייתית באשר ליכולתה של המדינה להתנות תנאי על מימוש של
זכויות חוקתיות וה בהבנה שגויה של תפקיד המענקי – ובראש מענק האיזו –
המועברי מ המדינה לרשויות המקומיות.

ד .סוגיית המימו בפרשת ˘ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ
בסוגיית המימו נחלקו השופטי בצורה שונה מאשר בסוגיית הסמכות .למעשה ,כל חמשת
השופטי בפרשת ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏהסכימו ,באופ עקרוני ,כי אי זה ראוי שהרשויות
המקומיות יעשו שימוש בכספי אוצר המדינה עלמנת לממ פעולות מחאה נגד מדיניותו של
השלטו המרכזי ,ועלכ כאשר הרשות המקומית מוציאה כספי  ,במסגרת סמכותה ,על
פעולות מחאה מעי אלה ,עליה לדאוג שהמימו לכ יגיע ממקורותיה העצמיי  .המחלוקת
_____________________________________

 170ראו „ ,¯·Ê ˙„ÚÂ ÁÂלעיל ה"ש  ,141בעמ' " :40הוועדה ראתה מלכתחילה את מימו הרשויות
המקומיות מחד ,ואת חלוקת התפקידי במת שירותי בינ לבי הממשלה ,מאיד ,כשני
אספקטי של נושא אחד ,המותני זה בזה באופ מוחלט".
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בי השופטי נגעה א ורק בשאלה ,הטכנית לכאורה ,כיצד נית לוודא שהכספי שאות
הוציאה הרשות המקומית על פעולות המחאה מקור אכ בכספי שנגבו ישירות מתושבי
הרשות המקומית ,ולא בכספי שהועברו אליה עלידי המדינה.
השופט רובינשטיי ,שנותר בסוגיה זו בדעת מיעוט ,פותח ואומר כי מימו פעולת מחאה
עלידי הרשויות המקומיות נגד השלטו המרכזי באמצעות כספי המועברי אליה מאוצר
המדינה אינו פגו מבחינה משפטית .משהוכרע כי פעולת המחאה נעשית לצור הגנה על
אינטרס מקומי לגיטימי ,השימוש בכספי ציבור אינו מהווה שימוש לרעה במשאבי  ,שכ
"הכספי המועברי לרשויות המקומיות עוברי מכוח הדי ,ובמקור ה כספי הציבור,
א א הציבור בחר להעמיד שלטו מקומי לעומתי" 171.אול  ,הוא ממשי ,שימוש
בכספי של כלל הציבור נגד השלטו המרכזי ,א א אינו פגו מבחינה משפטית ,אינו נקי
מבעיות ציבוריות ,שכ "במקרה שלפנינו ,דומה כי רוב משלמי המיסי – באמצעות
נציגיה – תמכו בתכנית ההתנתקות ,א רוב משלמי הארנונות בתחומי המשיבות –
באמצעות נציגיה – התנגדו לה" 172.עלמנת לצמצ את הקושי ,הוא מציע להבחי בי
כספי שמקור בשלטו המרכזי לבי כספי ממקורותיה העצמיי של הרשות" :כספי
הארנונה נגבי מתושבי הרשות המקומית הספציפית ,ולפיכ אולי ראוי יותר ,בגדרי הגינות
ומינהל תקי ,שדווקא כספי אלה ישמשו להגנה על האינטרסי של אותה רשות" 173.והוא
מסיי באומרו" :לדידי יש מקו לקביעה שהסכומי שיורשו הרשויות להוציא למאבק
המדיני הקשור בה יוקצו דווקא מתו הארנונה שגבו מתושביה174".
השאלה הבאה שהשופט רובינשטיי נדרש לה היא כיצד נית לוודא שהכספי
שהרשויות המקומיות משתמשות בה לצור מימו המחאה נגד מדיניותו של השלטו
המרכזי מקור אכ בהכנסותיה העצמיות ,ולא בהכנסות המועברות אליה עלידי משרדי
הממשלה השוני  .על כ הוא עונה כי באופ עקרוני נית לבצע הפרדה תקציבית בי
הכנסותיה השונות של הרשות ,וכי על משרד הפני – אשר בידיו מצויי הנתוני ה באשר
להכנסותיה של הרשות וה באשר לאופ הוצאת – לפקח ולוודא כי מימו המאבק ייעשה
א ורק מכספי שמקור בהכנסותיה העצמיות175.
דעת הרוב לעניי זה ,שכללה את כל ארבעת השופטי האחרי  ,הגיעה לתוצאה שונה.
השופט חשי ,שכתב את חוותהדעת העיקרית בהקשר זה ,מסכי ע השופט רובינשטיי
כי אי זה ראוי כי כספי שהמדינה העניקה לרשות המקומית כתמיכה בפעילותה
המוניציפלית ישמשו למימו מאבקה של הרשות במדינה ,ומוסי וקובע כי הדבר אינו רק
_____________________________________

171
172
173
174
175

עניי ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏלעיל ה"ש  ,19פס' נד לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש  ,פס' נה לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש .
ש  ,פס' נח לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
ש  ,פס' פד לפסקדינו של השופט רובינשטיי.
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בעייתי מבחינה ציבורית ,אלא ג ‡ 176.ÔÈ„ ÈÙÏÚ ¯ÂÒמכא שג במקרה דוגמת עניי
‚¯ ,‚¯·Èשבו קבע השופט חשי כי הרשויות המקומיות מוסמכות לממ מאבק נגד מדיניותו
של השלטו המרכזי )שכ עצ קיומ עומד בסכנה( ,ה רשאיות לממנו א ורק מתשלומי
החובה ששילמו תושביה ,ולא מכספי התמיכה שהמדינה מעבירה אליה .אול השופט
חשי חולק על עמדתו של השופט רובינשטיי באשר לאופ שבו נית להבטיח כי ההבחנה
האמורה אכ תישמר .לדבריו" ,משמועברי תקציביתמיכה מ המדינה לרשות ,מתערבבי
כספי התמיכה בכספי הארנונה ואי עוד נית להפריד ביניה  .אלה ואלה משמשי לצורכי
הרשות המקומית ,ומיהו חכ וידע איזהו שקל שהועבר מ המדינה ואיזהו שקל שנגבה מ
התושבי ? הבחנה זו שבי כס לכס אינה אפשרית ,והרי תקציבה של הרשות המקומית –
אותו תקציב שמתוכו מבקשת הרשות לממ את המאבק במדינה – אחד הוא" 177.מכיוו
שכ ,טוע השופט חשי בצדק ,הדר שהשופט רובינשטיי מציע לאכיפת איסור השימוש
בכספי המדינה היא בלתיישימה .הדר החלופית שחשי מציע ,ואשר התקבלה על דעת
רוב השופטי  ,היא קביעת מנגנו קיזוז שלפיו תהא המדינה רשאית לקזז מכספי התמיכה,
עלפי שיקולדעתה ,את הסכו )כולו או חלקו( שהוצא עלידי הרשות המקומית למאבק
בתוכנית המדינה .מנגנו זה ,טוע השופט חשי ,נתמ בשני רציונלי – האחד טכני והשני
מהותי :ראשית ,רק כ נית לוודא כי הכספי שהוציאו הרשויות המקומיות על המאבק
במדיניות המדינה מקור אכ בהכנסותיה העצמיות; שנית ,בעצ השימוש בכספי
שמקור בתשלומיהחובה של התושבי למאבק בתוכנית המדינה ,הרשויות מעידות על
עצמ שאי ה זקוקות לתמיכת המדינה ,אשר אמורה לסייע במימו פעילויות מוניציפליות
רק כאשר תשלומיהחובה אינ מספיקי למימונ178.
ההנחה המובלעת בפסקהדי היא זו :העברת הכספי מ המדינה לרשויות המקומיות
מהווה אקט של חסד כלפיה .על הרשויות המקומיות מוטלת ,באופ עקרוני ,החובה לעמוד
על שתי רגליה מבחינה תקציבית ולממ את פעילות ממקורות עצמיי  .חלק מ הרשויות
המקומיות )היעילות והלאמושחתות( מצליחות לעשות כ ואינ נזקקות למימו ממשלתי,
ואילו חלק אחר של הרשויות )הלאיעילות והמושחתות( כושלות במשימה ונדרשות לכספי
המדינה לצור מימו פעילות השוטפת .המדינה מסייעת לאות רשויות מקומיות כושלות
לפני משורת הדי ,ומעבירה אליה כספי מאוצרה .היעלה על הדעת שכספי אלה,
שהועברו לרשות המקומית עלידי המדינה רבתהחסד ,ישמשו למימו פעילות מחאה נגד
מדיניותה של אותה מדינה?! ְלמה הדבר דומה :לקבצ כפויטובה העושה שימוש בכספי
הנדבה שנתנו לו העוברי ושבי עלמנת לקנות אגרופ ולהכות בו את אות אנשי טובי
_____________________________________

 176ש  ,פס'  40–39לפסקדינו של השופט חשי )"אסורה היא רשות מקומית לעשות שימוש
בכספי תמיכה שקיבלה מ המדינה ,כדי לממ מאבק בתוכנית של המדינה ולו לביטולה של
הרשות ולפינויה מתושביה"(.
 177ש  ,פס'  41לפסקדינו של השופט חשי.
 178ש  ,פס'  42לפסקדינו של השופט חשי.
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יתר לו לאד להכות את היד
לב שנתנו לו את הנדבה .ובלשונו של השופט חשי" :לא ַ
שהושיטה לו עזרה"179.
שני הפרקי הבאי יעשו את המהל הבא :הפרק החמישי ֵיצא מתו הנחה שהאופ
שבו המשיג ביתהמשפט את מענק האיזו היא נכונה ,וכי מענק זה אכ מהווה הטבה
שהמדינה מעניקה בחסדה כירב לרשויות המקומיות ,וַיראה כי ג במסגרת תפיסה כזו אי
מקו להתנות את מת ההטבה בתנאי לאחוקתיי כגו איסור על חופש הביטוי הפוליטי.
הפרק השישי והאחרו של המאמר ייוחד להוכחת ה-רכה באופ שבו המשיג ביתהמשפט
את מענק האיזו .המאמר יטע כי לאמיתו של דבר הכספי שהמדינה מעבירה לרשויות
המקומיות ,ובראש מענק האיזו ,אינ בגדר חסד שהראשונה עושה ע האחרונות ,אלא
תשלומיחובה שנעשי למילוי חובותיה של המדינה כלפי כלל אזרחיה .המאמר יטע כי
המדינה היא שיצרה את המבנה הלאשוויוני של השלטו המקומי ,והיא שממשיכה לשמרו,
לשעתקו ולתחזקו ,ומכא שהיא ג אחראית לדאוג לסגירת הפערי התקציביי בי
הרשויות המקומיות ,ולכ שכל אזרח ,בלא קשר למקו מושבו ,יהיה זכאי ה לסל שירותי
בסיסי )א לא ליותר מכ( וה למימוש זכויותיו הדמוקרטיות כחבר בקהילה המקומית.

ה .הטלת מעמסה כספית על מימוש חופש הביטוי
ודוקטרינת התנאי הבלתיחוקתיי
בקובעו כי המדינה רשאית לקזז ממענק האיזו כספי שהוציאה רשות מקומית על קמפיי
מחאה נגד מדיניות הממשלה ,קובע ביתהמשפט קביעה מסוכנת ,והיא כי המדינה זכאית
להתנות מת הטבה )ובפרק זה אניח – א שאחלוק על כ מאוחר יותר – כי המדינה אינה
מחויבת להעניק את מענק האיזו( בכ שמקבל ההטבה יוותר ויתור מוחלט או חלקי על
זכות חוקתית העומדת לו .על ההשלכות המסוכנות של עמדה כזו נית ללמוד מ הדוגמה
הבאה :הממשלה מחליטה ,מבלי שמוטלת עליה חובה עלפי די ,להעניק הקלות במס
לעמותות חברה אזרחית ,א מתנה את מת ההקלות בכ שכל אחת מ העמותות הנתמכות
תוותר על זכותה החוקתית להתבטא או לפעול נגד מדיניותה של המדינה .פעולה בניגוד
להתחייבות זו תגרו לכ שהמדינה תוכל לבטל את הקלות המס וא לגבות מ העמותות
בדיעבד את הפרשי המס שלא שולמו.
דוגמה זו דומה מכל הבחינות למקרה שנידו בפרשת ˘ :ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏבשני המקרי
המדינה מעניקה הטבה כלכלית – א בהעברה של כספי מתקציבה )במקרה של מענק
האיזו( וא בוויתור על כספי המגיעי לה עלפי די )בדוגמת הקלות המס( – הטבה
שאי מוטלת עליה חובה בדי לתיתה ואשר מקורה בקופה הציבורית הכללית; בשני
_____________________________________

 179ש  ,פס'  38לפסקדינו של השופט חשי.
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המקרי הגופי המקבלי את ההטבה ה גופי המייצגי קבוצות מסוימות ,ולא את
הציבור כולו; בשני המקרי המדינה מתנה את ההטבה בכ שלא יהיה אפשר להשתמש
בכספי שהועברו )או שלא נגבו( עלמנת לממ פעולות מחאה נגד מדיניותה של המדינה,
ובכ דורשת למעשה מ המוטבי לוותר על זכות חוקתית הנתונה לה עלפי די – חופש
הביטוי וההפגנה; ובשני המקרי הסנקציה על פעולה הנוגדת את ההתחייבות )המפורשת
או המשתמעת( לוותר על הזכות החוקתית היא סנקציה כלכלית ,א עלדר ביטול הקלות
המס וא עלדר קיזוז סכו כס ממענק עתידי .דוגמת הקלות המס מצביעה על אי
החוקיות שבה נגועה ג ההתניה של העברת מענק האיזו בדרישה כי הרשויות המקומיות
לא יממנו קמפיי מחאה נגד מדיניותה של המדינה .א בעוד שבעניי הקלות המס
הבעייתיות ברורה 180,בפרשת ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏהיא נעלמת מ העי ,ככל הנראה בשל התפיסה
הדומיננטית הרואה בשלטו המקומי זרוע אדמיניסטרטיבית של המדינה.
עלמנת לעמוד על הבעייתיות בעמדתו של ביתהמשפט בפרשת ˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏנפנה אל
המשפט האמריקאי ואל דוקטרינת התנאי הבלתיחוקתיי )(unconstitutional conditions
שהכתה בו שורשי  ,נעמוד על ההיגיו המונח בבסיסה ,ונגזור ממנה ג ֵזרה שווה לענייננו.
אחר כ נעבור לדו באיסור הקיי בשיטת המשפט הישראלית להטיל מעמסה כספית על
מימוש הזכות לחופש הביטוי וההפגנה ,ונראה כי ראוי להחילו ג על נסיבותיה של פרשת
˘.ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ
דוקטרינת התנאי הבלתיחוקתיי אוסרת על המדינה למנוע פרט או תאגיד מלממש
את זכויותיה החוקתיות לא רק בצורה ישירה ,עלידי הטלת איסור מפורש על מימוש
הזכות ,אלא ג בצורה עקיפה .היא קובעת כי במקרי שבה המדינה מנועה מלהטיל איסור
ישיר על מימוש זכות חוקתית כלשהי ,היא אינה יכולה לעשות זאת ג באופ עקי עלידי
_____________________________________

 180מ הראוי להבחי דוגמה זו מ העניי שנידו בבג" ¯˘ ' Ï‡¯˘È ˙È„ÓÏ ‰˜ÂÁ 637/89
 ,¯ˆÂ‡‰פ"ד מו)) (1991) 191 (1להל :עניי  .(Ï‡¯˘È ˙È„ÓÏ ‰˜ÂÁבעניי ˙È„ÓÏ ‰˜ÂÁ
 Ï‡¯˘Èסירבה המדינה להכיר בעותרת – עמותת "חוקה למדינת ישראל" ,שהציבה כאחת
ממטרותיה את כינונה של חוקה כתובה לישראל – כב"מוסד ציבורי" ,הכרה שהייתה מקנה לה
פטור מתשלו מס הכנסה .הסיבה הראשונה לסירוב הייתה שמטרות העמותה אינ מטרות
חינו ,והשנייה הייתה שלפעולת העמותה יש גוו פוליטי ,ואי להכיר בפעילות פוליטית
כפעילות הזכאית לפטור לפי הסעי הרלוונטי .ביתהמשפט דחה את העתירה .א שאני חולק
על עמדת ביתהמשפט בעניי  ,Ï‡¯˘È ˙È„ÓÏ ‰˜ÂÁאי בו כדי להשלי על הדוגמה שנתתי
ועל הבעייתיות הטמונה בו .בעניי  Ï‡¯˘È ˙È„ÓÏ ‰˜ÂÁהכיר ביתהמשפט בכ שלמדינה יש
סמכות לא להעניק באופ גור הטבות לגופי העוסקי בענייני בעלי אופי פוליטי השנויי
במחלוקת ציבורית ,בי שהגו תומ בעמדה שהמדינה נוקטת ובי שהוא מתנגד לה .בכ אי
משו סתירה לקביעה כי אי למדינה סמכות להעניק הטבה א להתנותה בכ שהגו המוטב
לא ֵיצא נגד מדיניותה של המדינה .ג דוקטרינת התנאי הבלתיחוקתיי האמריקאית,
שתידו להל ,אינה מונעת מ המדינה את האפשרות לשלול הטבה באופ גור ,אלא אוסרת
א ורק מת הטבה תו התנייתה בוויתור על זכויות חוקתיות ,ובכלל זה חופש הביטוי
וההפגנה.
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התניית הענקת הטבה בוויתור של המוטב על זכות מזכויותיו החוקתיות 181.לדוקטרינה זו
יש שני מרכיבי  :האחד ,ההטבה שהמדינה מעניקה; והאחר ,התניית ההטבה בוויתור על
זכות חוקתית .ההטבה המוענקת עלידי המדינה חייבת להיות הטבה שהמדינה אינה
מחויבת להעניק עלפי די ,שא לא כ אי היא רשאית להתנותה בתנאי כלשה  .מצב
דברי זה מעורר את הדילמה הבאה :מדוע לא נאפשר למדינה להתנות הטבה וולונטרית
בוויתור על זכות חוקתית ,שהרי אי לאזרח כל זכות לקבל את ההטבה ,והמדינה יכולה
לבחור לא להעניקה כלל ,ומכא שהענקת ההטבה ,א א היא מותנית ,אינה פוגעת לכאורה
באזרח ,אלא מותירה אותו במצב משופר שבו עומדת לו זכות הבחירה – הוא יכול לבחור
לשמור על זכותו החוקתית ולוותר על ההטבה או לחלופי לקבל את ההטבה ולוותר על
זכותו החוקתית .ההצדקות שניתנו בפסיקה ובספרות לקיומה של הדוקטרינה ה רבות
ומגונות ,ולהל אדו בקצרה בחלק מה.
ההצדקה הראשונה עניינה הכפייה ) (coercionהכרוכה בהתניית הטבה בוויתור על זכות
חוקתית .במסגרת זו "כפייה" מובנת לא רק כמצב שבו ליחיד אי כל בררה אלא להיענות
לדרישה ,אלא ג כמצב שבו הלח המופעל עליו מגביל את הבחירה הנתונה לו עד כדי כ
שאנו מביני אותה כלא קיימת )שהרי ג כאשר שודד מכוו אקדח לראשו של הנשדד
ואומר לו "הכס או החיי " ,עדיי נתונה לו לכאורה הבחירה בי שמירה על כספו לבי
שמירה על חייו( .יצוי כי הבנה זו של המושג "כפייה" אינה מיוחדת למשפט הציבורי ,אלא
קיימת ג במשפט הפרטי )דוגמה לכ היא האופ שבו הוגדרו "כפייה" ו"עושק" בדיני
עברת הסחיטה( 182.השימוש בכפייה כהצדקה
החוזי ( ובמשפט הפלילי )למשלֵ ,
לדוקטרינת התנאי הבלתיחוקתיי רווחת בפסיקה האמריקאית .כ ,בפסקהדי Sherbert
 183v. Vernerקבע ביתהמשפט כי התנאה של מת דמי אבטלה לאישה יהודייה בכ שהיא
תסכי לעבוד בשבת מהווה תנאי בלתיחוקתי ,באשר הוא פוגע בזכותה החוקתית לחופש
דת ) .(free exercise of religionביתהמשפט הבהיר כי הלח שהופעל על הזכות לחופש דת
של העותרת ,הגב' שרברט ,בכ שהיא נאלצה לבחור בי קבלת דמי אבטלה תו ויתור על
קיו מצוות דתה לבי קיו מצוות דתה תו ויתור על דמי האבטלה ,הוא משמעותי עד כדי
כ שנית להשוותו ל"קנס" שהמדינה מטילה עליה בגי שמירה על מצוות דתה ,שהוא
בוודאי בלתיחוקתי .בפסקדי  184Speiser v. Randallנקבע כי המדינה אינה רשאית
להתנות מת הקלות במס מקרקעי ליוצאי צבא שלחמו במלחמתהעול השנייה בכ
שאלה יצהירו הצהרת אמוני למדינה .השופט ברנ ) ,(Brennanשכתב את פסקהדי של
דעת הרוב ,הצדיק את ההחלטה באומרו:
_____________________________________

 181ראוKathleen M. Sullivan, Unconstitutional Conditions, 102 HARV. L. REV. 1413, 1415 :
).(1989

 182לדיו נרחב בהצדקת הכפייה ובביקורות עליה ראו ש  ,בעמ' .1456–1428
.Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963) 183
.Speiser v. Randall, 357 U.S. 513 (1958) 184
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To deny an exemption to claimants who engage in certain forms of
speech is in effect to penalize them for such speech. Its deterrent effect is
the same as if the State were to fine them for such speech... [T]he denial
of a tax exemption for engaging in certain speech necessarily will have
the effect of coercing the claimants to refrain from the proscribed
speech.185

הצדקה נוספת שניתנה לדוקטרינת התנאי הבלתיחוקתיי היא שהתנאה של הטבה
בוויתור על זכות חוקתית מהווה קומודיפיקציה ) (commodificationשל הזכות החוקתית.
עלפי תפיסה זו ,התנאה כזו משמעה ,הלכה למעשה ,סחר בזכות החוקתית – הפרט או
התאגיד "מוכר" למדינה את הזכות החוקתית העומדת לו בתמורה להטבה הכלכלית
שהמדינה מעניקה לו .ומכיוו שזכויות חוקתיות אסור שיהיו ניתנות לסחר או להעברה
) ,(inalienableיש לאסור ג התנאה כזו186.
הצדקה שלישית לקיומה של הדוקטרינה מתמקדת בכ שלהתנאה על זכויות חוקתיות
עלולה להיות השפעה מזיקה על חלוקת הכוח בחברה .זכויות חוקתיות ,כ נטע ,לא רק
מגינות על פרטי  ,אלא ג מסייעות בשמירה על חלוקה צודקת של הכוח בשני מישורי :
האחד ,בי המדינה לבי קבוצת נושאי הזכויות החוקתיות באופ כללי; והאחר ,בי קבוצות
שונות של נושאי הזכויות .משטר המאפשר למדינה להתנות הטבות בוויתור על זכויות
חוקתיות מעוות את חלוקת הכוח הרצויה בי המדינה לבי נושאי הזכויות ,שכ זכויות
_____________________________________

 185ש  ,בעמ' .519–518
 186הרציונלי העומדי בבסיסו של איסור הקומודיפיקציה של זכויות חוקתיות ה ארבעה:
פטרנליז  ,יעילות ,חלוקה ואישיות ) .(personhoodהרציונל הפטרנליסטי דוחה את הטענה
שהפרט הוא בהכרח השופט הטוב ביותר להכרעה בשאלה א ויתור על הזכות החוקתית היא
הדבר הטוב ביותר בעבורו ,וטוע כי אנשי נוטי להערי בחסר את חשיבות של זכויות
חוקתיות בעבור  .ראו ,למשלWilliam W. Fisher, Reconstructing the Fair Use Doctrine, :
) .101 HARV. L. REV. 1659, 1762–1766 (1988עלפי רציונל היעילות ,כשלי שוק ,כגו
עלויות עסקה ובעיות פעולה קולקטיבית ,מניעי יחידי לסחור בזכויותיה החוקתיות א
שהמצב היעיל יותר הוא שמירה על זכויות אלה .מכא שאיסור סחר בזכויות אלה יוביל את
השוק למצב היעיל ביותר .ראו ,למשלGuido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property :
Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, 85 HARV. L. REV.
) .1089, 1111–1115 (1972הרציונל החלוקתי טוע כי הקומודיפיקציה של זכויות חוקתיות

תביא לידי החלשה של קבוצה אחת אל מול קבוצה אחרת .בעוד קבוצה אחת – חסרי
האמצעי – תיאל לוותר על זכויותיה ,קבוצה אחרת תגדיל את כוחה עלחשבונה .לבסו,
עלפי רציונל האישיות ,אי לסחור בזכויות חוקתיות מכיוו שזכויות אלה ה חלק מאישיותו
של האד ולכ מסוג הדברי שאינ צריכי להיסחר בשוק כלל ועיקר .ראו ,למשלCass :

Sunstein, Disrupting Voluntary Transactions, in NOMOS XXXI: MARKETS AND JUSTICE

) .(John W. Chapman & J. Roland Pennock eds., 1989לדיו נרחב בוויכוח על
הקומודיפיקציה של זכויותהיסוד ראו  ,Sullivanלעיל ה"ש  ,181בעמ' .1489–1476
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חוקתיות משמרות בעבור הפרטי שדה אוטונומי שנותר – וצרי להיוותר – חופשי
מהתערבות המדינה .א נאפשר למדינה ,החולשת על משאבי עצומי  ,להשתמש
במשאבי אלה עלמנת להעביר כוח מ הפרטי אליה ,ישתנה מער הכוחות ,והשדה
האוטונומי השומר על הפרטי יעמוד בסכנה .א חשוב מכ ,משטר כזה ישנה את מער
הכוחות בי קבוצות חברתיות וייצור מעמדות שוני לעניי הנאה מזכויות חוקתיות .הסיבה
לכ היא שבאופ מעשי לא כול נזקקי להטבות מצד המדינה .אלה הזקוקי להטבות
)כגו דמי אבטלה ,סיוע בדיור ובולי אוכל ) ((food stampsבאי בדרכלל מ השכבות
החלשות ,וכעת ,עלמנת לקבל אות הטבות ,ה ייאלצו לוותר על זכויותיה החוקתיות.
משמעות הדבר היא שתחת משטר כזה יתורג המעמד הכלכלי ג למעמד חוקתי ,וייווצרו
שני מעמדות :מעמד נושאי הזכויות החוקתיות )שיהיו בדרכלל בעלי האמצעי ( ומעמד
חסרי הזכויות החוקתיות )שיהיו בדרכלל חסרי אמצעי (187.
ההצדקות השונות לקיומה של דוקטרינת התנאי הבלתיחוקתיי שרירות ג בפרשת
˘ ,ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏובאמצעות כל אחת מה נית להסביר את הבעייתיות הטמונה בהתנאה של
העברת מענק האיזו במלואו בוויתור של הרשות המקומית על זכותה לחופש הביטוי
וההפגנה .התנאה כזו כופה את הרשויות המקומיות – אשר חלק הגדול אינ יכולות לוותר
ול על חלק ממענק האיזו המדולדל ממילא המגיע לה – לוותר על זכויותיה החוקתיות;
היא בוודאי מהווה קומודיפיקציה של אות זכויות חוקתיות; וחשוב מכל ,וכפי שיוסבר
בהרחבה להל 188,התנאה כזו תיצור שני מעמדות בקרב הרשויות המקומיות :אלה
העשירות שאינ נזקקות למענקי האיזו ,אשר ישמרו את זכות לחופש הביטוי ויוכלו
למחות נגד מדיניות הממשלה כרצונ; ואלה העניות הנזקקות למענקי האיזו ,אשר יאבדו
את זכויותיה החוקתיות וייאלצו להימנע מלמחות נגד מדיניות ממשלתית ג א זו נתפסת
כרעה וכפוגענית עלידי רוב מכריע של התושבי המקומיי .
א שדוקטרינת התנאי הבלתיחוקתיי לא התקבלה בשיטת המשפט הישראלית,
לפחות לא באופ מפורש ,ההיגיו העומד בבסיסה ,המבקש למנוע פגיעה בזכויות חוקתיות
עלידי הטלת מעמסה כלכלית על מימוש באופ שיהפו אות לזכויות השמורות לעשירי
בלבד ,הוכר עלידי ביתהמשפט העליו בפרשת  189.Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ' ·Â¯‰ ‰ËÓבפרשה
זו ביקשו העותרות – "מטה הרוב" ותנועת "שלו עכשיו" – לקיי הפגנה בתמיכה
בתוכנית הממשלה להתנתק מרצועת עזה .בתחילה סירבה משטרת ישראל לתת רישיו
להפגנה .לאחר דיודברי היא הסכימה לתת רישיו ,א התנתה אותו בתנאי רבי ,
ביניה בניית חפ"ק לשימוש המשטרה ,הקמת מערכת הגברה לאור מסלול הצעדה ,גידור
תחומי שוני  ,הצבת עשרות מאבטחי וסדרני לשמירת הביטחו והסדר הציבורי ,הצבת
_____________________________________

 187ש  ,בעמ' .1499–1490
 188ראו דיו נרחב להל בפרק השישי של המאמר.
 189בג" ) Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ' ·Â¯‰ ‰ËÓ 2557/05לא פורס .(12.12.2006 ,
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שילוט ,פרסו האירוע באמצעי התקשורת ,הצבת אמבולנסי וכבאיות ועוד .מג דוד אדו
ומכביהאש דרשו א ה תשלו בעבור הצבת אמבולנסי וכבאיות באזור ההפגנה.
המשמעות הכלכלית של עמידה בדרישותיה של המשטרה ,מג דוד אדו ומכביהאש
הייתה כבדה ביותר 190.העותרות פנו לבג" וביקשו כי יקבע שדרישות אלה אינ חוקיות,
וכי ה מהוות פגיעה קשה בזכות החוקתית של העותרות ותומכיה להפגי ובזכות
לחופש הביטוי .ביתהמשפט קיבל את עמדת העותרות וקבע כי המדינה הפרה את חובתה
להג על הזכות לחופש הביטוי ולהפגנה ,הכוללת ג איסור הטלת מעמסה כספית על
המבקש לממש את זכותו ,אשר כמוה במקרי מסוימי כאיסור מימושה של הזכות .בית
המשפט הדגיש בפסקהדי את המשמעות החלוקתית הבעייתית של הטלת מעמסה כספית
על מימוש זכויות חוקתיות:
אכ ,קביעת "תג מחיר" למימושה של זכות משמעותה פגיעה בזכות של
אלה שאינ יכולי לעמוד במחירה .זאת ועוד ,הטלת מעמסה כספית על
המבקשי לממש את זכות לחופש ביטוי עשויה לפגוע בעיקר באלה אשר
מבקשי לבטא רעיונות המעוררי התנגדות רבה ...מדובר אפוא בפגיעה
קשה ,על בסיס יכולת כלכלית או על בסיס תוכ הביטוי ומידת ההתנגדות
שהוא מעורר ,בחופש הביטוי ובזכות ההפגנה והתהלוכה .תוצאתה של
פגיעה זו ,מעבר לפגיעה הישירה בזכויותיה החוקתיות של המבקשי
להפגי ,הינה שנפגע הדיו הציבורי .מידלדל שוק הדעות והרעיונות .נפגע
האופי הדמוקרטי של המשטר191.
לקראת סיו יש מקו לדו בשאלה א דינה של הרשות המקומית לעניי הזכות לחופש
הביטוי והיקפה כדי הפרט ,שהרי הרשות המקומית היא תאגיד ציבורי ,ולא יחיד בשרוד .
התשובה לשאלה זו חיובית ה מבחינת הדי המצוי וה מבחינת הדי הרצוי .לעניי הדי
המצוי ,א לאחרונה נקבע מפורשות עלידי ביתהמשפט העליו ,בפרשת ÒÂÏÙ ˘ÂÏ˘ ÁÂÏ
· 192,˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' Ó"Úכי עירייה היא ישות משפטית בעלת זכויות הדומות במהות
לזכויותיו של היחיד .בפרשה זו התעוררה השאלה א רשות מקומית רשאית להגיש תביעת
לשוהרע נגד יחיד .בהכריעו לטובת העירייה ,קבע ביתהמשפט כי "עירייה ...היא בעלת
אישיות משפטית כללית ובלתי מסויגת במשפט הפרטי ,שכ היא מוגדרת במפורש בחוק
כתאגיד בעל חבויות וזכויות במשפט הפרטי ...והדי מעניק לה 'את הכוח הפוטנציאלי
_____________________________________

 190תחילה הוער הסכו שנדרש עלמנת לעמוד בתנאי רשיו ההפגנה בכ 300,000ש"ח ,ולאחר
משאומת ע המשטרה ,אשר ויתרה על חלק מ התנאי  ,ירדה ההערכה לסכו של קצת יותר
מ 100,000ש"ח .ראו ש  ,פס'  2–1לפסקהדי.
 191ש  ,פס'  16לפסקהדי.
 192רע"א ) ˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' Ó"Ú· ÒÂÏÙ ˘ÂÏ˘ ÁÂÏ 546/09פורס בנבו.(19.5.2009 ,
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להיות בעלי של כל זכות ,שמטבע הדברי אישיות שכמותה עשויה להיות בעליה'"193.

באשר לדי הרצוי ,כבר עמדנו בהרחבה על כ שהעירייה היא ישות דמוקרטית אשר מייצגת
קהילה מקומית ומגשימה ערכי של השתתפות פוליטית וחופש ציבורי .חופש הביטוי של
הרשות המקומית מהווה ,א כ ,שופר בעבור היחידי שמתגוררי בתחו הרשות – הוא
מתבסס על חופש הביטוי של אות יחידי  ,ומאפשר להעצי את קול ולהתגבר ,כפי
שראינו לעיל ,על בעיית הפעולה המשותפת .במוב זה העירייה שונה בתכלית מתאגידי
פרטיי  ,אשר כל מטרת היא גריפת הו לטובת בעלי המניות .אשר עלכ ,ג א מבחינת
הדי הרצוי )לעומת הדי המצוי( יש לצמצ את היק הזכויות החוקתיות המוענקות
לתאגידי פרטיי  ,אי מקו לעשות כ כאשר מדובר ברשויות המקומיות.

ו .מבנה המימו של השלטו המקומי ,גבולות מקומיי ומה שביניה
ג א נגיע למסקנה כי פעולתה של המדינה המכבידה על הרשויות המקומיות את מימוש
הזכות להפגנה ולביטוי פוליטי אינה נגועה באיחוקיות ,עדיי החלטתו של ביתהמשפט
בעניי ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏמוטעית .זאת ,מכיוו שבניגוד לעמדת ביתהמשפט ,מענק האיזו אינו
בגדר תשלומי חסד שהמדינה מעבירה לחלק מ הרשויות המקומיות ,אלא תשלומיחובה
שנעשי למילוי חובותיה של המדינה כלפי כלל אזרחיה .עלמנת להבי טענה זו ,יש לצעוד
שני צעדי אחורה ולדו בקצרה במבנה המימו של השלטו המקומי ,כמוג בשינויי
שנעשו בו במהל השני  ,ובקשר שבי אלה לבי הגבולות המקומיי והאופ ההיסטורי
שבו ה שורטטו .לכ נעבור עתה194.

Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ‰·Ó .1
תקציב של הרשויות המקומיות מורכב משני מקורות עיקריי  :הכנסות עצמיות והשתתפות
ממשלתית .השתתפות הממשלה נחלקת א היא לשניי  :השתתפות ייעודית והשתתפות
כללית ,המכונה "מענק איזו" .בעבר היה לרשויות המקומיות מקור תקציבי נוס ,ש<נה
_____________________________________

 193ש  ,פס'  5לפסקהדי.
 194שני תתהפרקי הבאי נסמכי על ניתוחי היסטוריי  ,פוזיטיביי ונורמטיביי מורכבי
ורביפרטי של השלטו המקומי בישראל ,שערכנו אני וחוקרי נוספי ואשר פורסמו
במאמרי אחרי  .עלמנת לא לייגע את הקוראות ,ולא להפו את המאמר הנוכחי לארו יתר
על המידה ,לא חזרתי במסגרת מאמר זה על הניתוח כולו ,אלא הסתפקתי בהבאת עיקריו
בקצירת האומר ,ומבלי לבסס חלק גדול מ הטיעוני המופיעי בו .המעונייני להרחיב
מוזמני לפנות למאמרי שלהל ולאסמכתות המופיעות בה  :רוזצבי ,לעיל ה"ש ;60
בלנק ,לעיל ה"ש  ;69ישי בלנק "ממלכתיות מבוזרת :שלטו מקומי ,הפרדות ואישוויו
בחינו הציבורי"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכח ) 347התשס"ד(; בלנק ורוזצבי ,לעיל ה"ש .128
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"העברות ממשלתיות" .מרכיב זה בוטל בשנות השמוני  ,תו הבטחה שהרשויות
המקומיות יפוצו על אובדנו באמצעות תוספת למענק האיזו195.

 ˙ÂÈÓˆÚ ˙ÂÒÎ‰ה הכנסות ממיסי  ,מהיטלי ומאגרות הנגבי ישירות על ידי הרשות
המקומית ,אשר כוללי  ,בי היתר ,את הארנונה הכללית שמשלמי מחזיקי מקרקעי
למגורי בתחומי הרשות המקומית ,את הארנונה לעסקי שמשלמי מי שמחזיקי
מקרקעי לעסקי בתחומי הרשות ,את היטל ההשבחה וכ אגרות מסוגי שוני שהתושבי
משלמי בעבור שירותי שהרשות מספקת ,כגו אגרת ביוב ,אגרת פינוי אשפה ,אגרת היתר
בנייה וכיוצא בה  ˙È„ÂÚÈÈ‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ 196.כוללת שלושה סוגי מימו
עיקריי  :תקצוב שירותי ממלכתיי )חינו ,רווחה ,בריאות ודת( ,שנועד לאפשר לרשות
המקומית לספק שירותי ציבוריי אשר המדינה אחראית לה א הפעלת מוטלת עלפי
חוק או ֶהסדר על הרשות המקומית; 197השתתפות בתקצוב תוכניות מיוחדות; והשתתפות
בפרויקטי פיזיי )תשתיות ומתקני ( ,˙ÈÏÏÎ‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ .המכונה כאמור
"מענק איזו" ,היא סכו כללי שמשרד הפני מעביר לרשויות המקומיות ,אשר נועד לדאוג
לכ שרשויות בעלות הכנסות עצמיות נמוכות יוכלו לספק לתושביה מינימו סביר של
שירותי  .מענק זה נועד לגשר על הפער השלילי שנוצר אצל חלק מ הרשויות המקומיות
בי ס הכנסותיה העצמיות של הרשות וההכנסות הייעודיות שמשרדי הממשלה השוני
מזרימי אליה לבי הוצאותיה ,ולהבטיח שכל אזרחי המדינה יקבלו רמה מינימלית של
שירותי מוניציפליי בלי קשר ליכולתה הכלכלית ולמיקומה הגיאוגרפי של הרשות שבה
ה מתגוררי  .לרוע המזל ,שיעורו של מענק האיזו ואופ חלוקתו לא הוסדרו בחקיקה,
_____________________________________

 195ההכנסות המועברות מקור במבנה המימו של הרשויות המקומיות בימי המנדט הבריטי.
בתקופה זו התבססו הרשויות המקומיות על מיסי שוני שאות הטילו וגבו בעצמ .מיסי
אלה כללו ,בי היתר ,ארנונת רכוש )סוג של מס רכוש( ,מס שבח מקרקעי ,מס רכישה ,אגרת
רכב ועוד .בשנות השישי התפתח מנגנו של העברת הכנסות ,שבמסגרתו נדרשו הרשויות
המקומיות לוותר על מקורות המיסוי העצמיי הללו בתמורה ל"פיצוי" על אובד הכנסות זה
בהעברות ממשלתיות .שיעורי הפיצוי היו קבועי  ,והממשלה התחייבה להעביר לשלטו
המקומי אחוזי קבועי מהכנסותיה מאות מיסי שנגבו בעבר עלידי הרשויות המקומיות.
בשנות השמוני בוטל מרכיב זה ,והוחל בהשתתפות ממשלתית .הרציונל לביטול ההכנסות
המועברות היה יעילות .השלטו המרכזי טע כי הפרוצדורה של הטלת מיסי שוני  ,גביית
והעברת חלקי מה לשלטו המקומי היא מורכבת ויקרה ,ולכ ג לאיעילה ,ועלכ עדי
לבטלה ולהמירה בתוספת למענקי האיזו.
 196ראו אריה הכט "מימו הרשויות המקומיות" ) 214–196 ,177 Ï‡¯˘È· ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰דניאל
אלעזר וחיי קלכהיי עורכי .(1987 ,
 197ראו נחו באליא 15–14 Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÈÙÒÎ‰ ¯·˘Ó‰Â È˙Ï˘ÓÓ‰ ÔÂÓÈÓ‰
) .(1999עד לפני שני אחדות הועברה ההשתתפות הייעודית מ המדינה לרשויות המקומיות
כחלק מ ההשתתפות הכללית ,ולכ הייתה לרשויות גמישות מסוימת בהקצאת הכספי  ,אול
בשנת  2000שונה החוק ונקבע כי הכספי המועברי עלידי משרד החינו לרשויות במסגרת
התקציב השנתי יוקצו עלידי הרשות למטרות חינו בלבד .ראו חוק הרשויות המקומיות
)ייעוד כספי הקצבות למטרות חינו( ,התש"ס ,2000ס"ח .270
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אלא נותרו לשיקולדעת של משרד הפני והממשלה 198.התוצאה היא שעלא העיסוק
הבלתיפוסק בנוסחה אשר תבטיח את הגינותו של מענק האיזו ותדאג כי הוא אכ ימלא את
תפקידו המוצהר לספק סל שירותי בסיסי לתושבי הרשויות כול  ,נכשל עד כה מענק
האיזו כישלו חרו במילוי שתי המשימות ג יחד199.
התמהיל של ההכנסות העצמיות וההשתתפות הממשלתית בתקציבו של השלטו
המקומי עבר במהל השני שינויי משמעותיי  .עד לשנות השמוני של המאה שעברה
התבסס תקציב של הרשויות בעיקרו על מענקי ממשלתיי )שמקור במיסוי הכללארצי(,
ורק מיעוטו )כ 30%בממוצע( נבע מהכנסותיה העצמיות .במהל שנות השמוני חלה
מהפכה בתקציב של הרשויות המקומיות ,אשר מכונה בספרות "ביזור פיסקלי" .כתוצאה מ
המשבר הכלכלי החמור שעברה ישראל באותה תקופה ומשינויי אידיאולוגיי שבמסגרת
הועלו על נס ערכי כגו יעילות ,אחריות מקומית ואוטונומיה מקומית )ותפסו את מקומ
של מדינתהרווחה ,הסולידריות והאחריות ההדדית( ,ובעקבות סדרה של רפורמות
משפטיות ,עלה בשיעור ניכר חלק היחסי של ההכנסות העצמיות בתקציב של הרשויות
המקומיות ,ואילו ההשתתפות הממשלתית ירדה באופ חד200.
אחד ההיבטי המשמעותיי של הביזור הפיסקלי הוא ההשפעה הדיפרנציאלית שהייתה
לו על הרשויות .באופ תיאורטי היו כל הרשויות המקומיות אמורות להסתמ על הכנסות
עצמיות ולהיות נתונות פחות ופחות לחסדי השלטו המרכזי והמימו הממשלתי .אול
בפועל הביזור השפיע באופ לאאחיד על הרשויות המקומיות השונות .בעוד שחלק מ
הרשויות אכ נעשו עצמאיות יותר ונסמכו פחות ופחות על השתתפות המדינה בתקציב,
חלקה של המדינה במימו רשויות אחרות דווקא עלה באורח ניכר ,וה נעשו תלויות יותר
_____________________________________

 198ראו נחו באליא 14 Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÈÙÒÎ‰ ¯·˘Ó‰Â È˙Ï˘ÓÓ‰ ÔÂÓÈÓ‰
).(1999
 199ראו ער רזי ואנה חז ˙ÂÒÎ‰· ÌÈ¯ÚÙ ÌÂˆÓˆ :Ï‡¯˘È· ÈÏ‡ÙÈˆÈÂÓ‰ ¯˘ÂÚ‰ ˙˜ÂÏÁ
 ;(2006) ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰מרכז אדוה Ú"˘È· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ Ï˘ È˙Ï˘ÓÓ ÔÂÓÈÓ
 .(2002) ÌÈ˘È·Î ˙ÏÈÏÒÂ ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ· ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ :ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘· ÔÏÂ‚·Âשתי
ועדות שמינה שר הפני בשני האחרונות – ועדת סוארי ועדת גדיש – המליצו על נוסחות
שיסדירו את אופ חלוקת של מענקי האיזו ויהפכו אות לשוויוניי יותר .א שמשרד הפני
אימ את המלצותיה של שתי הוועדות ,וא החל לייש אות באופ חלקי ,המלצות אלה
מעול לא הוסדרו בחקיקה.
 200בהתעל מהבדלי בי הרשויות המקומיות השונות )עיריות מול מועצות מקומיות ואזוריות,
ורשויות מקומיות יהודיות לעומת ערביות( ,עלה באופ ממוצע שיעור ההכנסה העצמית
בתקציביה של הרשויות המקומיות מכ 30%בשנת  1980לכ 65%בשנת  .1993ראו אריה
הכט ˘ .(1997) 34 Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ „Â„Èלדיו מקי בביזור
הפיסקלי שהתרחש למ שנות השמוני  ,בסיבות שגרמו לו ובתוצאותיו ראו בלנק ,לעיל ה"ש
 ,69בעמ' .243–226
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מהותו של ה"מקומי" – הרהורי על מקומית
בעקבות בג" ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04

בשלטו המרכזי 201.רשויות מקומיות חזקות בעלות תשתית כלכלית איתנה ואוכלוסייה
ברמה חברתיתכלכלית גבוהה ,שחלק הגדול נמצא במרכז האר ,הסתגלו במהירות למצב
החדש ,מצאו מקורות הכנסה חלופיי והגבירו את עצמאות .לעומת זאת ,רשויות מקומיות
חלשות לא היו מסוגלות לעשות כ ,נקלעו למשבר כלכלי חמור ואיבדו את שארית
עצמאות 202.עובדה זו תרמה להרחבת הפערי  ,הגדולי ממילא ,בי רשויות מקומיות
חזקות לחלשות ,הניתנות לזיהוי ,כפי שנראה להל ,במונחי גיאוגרפיי )מרכז מול
פריפריה( 203,במונחי לאומיי )יהודי מול ערבי ( 204,ובמונחי אתניי )אשכנזי מול
מזרחי /אתיופי (205.

ÔÂÈÂÂ˘‰ ¯ÒÂÁ ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰Â ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÏÂ·‚‰ ËÂË¯˘ .2
˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· ÈÏ˜ÒÈÙ‰
א זה לא הסיפור כולו .נית עדיי לטעו כי אי זו אשמתה של המדינה שחלק מ הרשויות
המקומיות אינ מצליחות לעמוד על רגליה מבחינה כלכלית .האשמה ,כ נטע ,מונחת
לפתח של אות רשויות מקומיות כושלות ,אשר בשל בעיות של חוסר יעילות ,במקרה
_____________________________________

201

202

203
204

205

האירועי שקדמו למשבר החמור ברשויות המקומיות ולמאבק של השלטו המקומי בממשלה
מהווי דוגמה טובה לאופ השליטה של השלטו המרכזי ברשויות המקומיות החלשות .בחוק
התקציב לשנת  2004קיצ שר האוצר דאז ,בנימי נתניהו ,מחצית מתקציב משרד הפני
המיועד למענקי איזו )בשנת  2003עמד התקציב של מענקי האיזו על כ 3מיליארד ש"ח,
ואילו בשנת  2004עמד תקציב זה על פחות מ 1.5מיליארד ש"ח( .הרעיו שעמד מאחורי
הקיצו בתקציב היה לחייב את הרשויות המקומיות הגירעוניות להיכנס לתוכניות הבראה
שיי*פו עליה עלידי הממשלה ,ולהזרי לה כספי א ורק א יישמעו להוראות השלטו
ָ
המרכזי .ראו ראלי סער "מי ינצח בדוקרב :נתניהו או פורז"  8.2.2004 ı¯‡‰א ,1א.6
בשנת  2004אושר תיקו  31לפקודת העיריות ,שעיקריו היו הכנסת מנגנוני פיקוח מרכזיי
דרקוניי על רשויות מקומיות חלשות כלכלית ,כגו חשב מלווה ,גזבר מלווה ,גובה ממונה
ועוד .ראו עמ'  52להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי ) 2004תיקוני חקיקה(,
התשס"ד ,2003ה"ח .64
ראו ער רזי ˙Â·ÈˆÈ :2000 ˙˘· Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ ÔÒÂÁ· ÌÈ¯ÚÙ
.(2002) 15 ˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙ÂÎÂÙ‰˙ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙· ˙Â¯ÂÓ˙Â
ש  ,בעמ'  .10–9בשני  2000–1980עלה אחוז ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות
היהודיות באופ ניכר ,ועמד בשנת  1997על  67.8%מכלל הכנסותיה ,ואילו אחוז ההכנסות
העצמיות בתקציב של הרשויות המקומיות הערביות נותר ברמה נמוכה מאוד ,ועמד בשנת
 1997על  27.5%מכלל תקציב .רזי מראה ג כי א שחל גידול במענק שהרשויות המקומיות
הערביות מקבלות מ הממשלה ,כאשר מנכי את השפעת של גודל האוכלוסייה והרמה
הכלכלית על גובה המענק ,מסתבר שה מקבלות עדיי מענק כללי נמו מזה הנית לרשויות
מקומיות יהודיות בעלות מאפייני דומי  .ראו ג ער רזי ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈ¯ÚÙ
.(1999) ?¯ÚÙ‰ ÌˆÓËˆÓ Ì‡‰ – ˙ÂÈ„Â‰ÈÏ ˙ÂÈ·¯Ú ˙ÂÈÓÂ˜Ó
רזי ,לעיל ה"ש  ,203בעמ' .21–20
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הטוב ,ושל שחיתות ,במקרה הרע ,הביאו את עצמ למצב של גירעו פיסקלי .אדרבה ,על
רשויות מקומיות אלה להכי תוכניות הבראה ,להתייעל ולנקות את עצמ מגילויי השחיתות,
וכ יוכלו א ה ליהפ לעצמאיות מבחינה כלכלית .טענות אלה ,אשר יש לה מהלכי
בכנסת ובמשרדי הממשלה ,מושתתות על הנחות שאי לה אחיזה במציאות ,ומכא
שהמסקנות שמסיקי מה מוטעות א ה .לאמיתו של דבר ,כפי שאראה להל ,למדינה יש
אחריות ישירה למצב של הרשויות המקומיות הכושלות ,ועלכ מוטלת עליה החובה
לפצות ולדאוג לכ שתושביה יקבלו שירותי מוניציפליי ברמה שאינה נופלת מזו שבה
זוכי תושבי הרשויות המצליחות.
בישראל יש כיו כ 252רשויות מקומיות ,הנחלקות לשלושה סוגי  :עיריות ,מועצות
מקומיות ומועצות אזוריות 206.העיריות והמועצות המקומיות ה שתיה רשויות עירוניות
בעלות מבנה משפטימוסדי דומה 207.לעומת ,המועצות האזוריות ה רשויות כפריות,
והמבנה שלה שונה בתכלית 208.שטחי השיפוט של  53המועצות האזוריות הקיימות כיו
_____________________________________

 206העיריות פועלות עלפי פקודת העיריות ,דמ"י  .197המועצות המקומיות פועלות לפי פקודת
המועצות המקומיות ,דמ"י  ;256צו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א ,1950ק"ת  ;178וצו
המועצות המקומיות )ב( ,התשי"ג ,1953ק"ת  .1174ואילו על המועצות האזוריות שולט צו
המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח ,1958ק"ת .1256
 207הרשויות העירוניות מבוססות על מבנה שלטוני חדרובדי .ההבדל המרכזי בי עיריות
למועצות מקומיות הוא מספר התושבי  .בעבר היה כלל לארשמי שקבע כי יישוב שמספר
תושביו עולה על אלפיי ראוי למעמד של מועצה מקומית ,ואילו אוכלוסייה של עשרי אל
תושבי ומעלה זיכתה בדרכלל את היישוב במעמד של עירייה .הצעת חוק העיריות אשר
נידונה בימי אלה בוועדת החוקה ,חוק ומשפט ,כהכנה לקריאות השנייה והשלישית ,מציעה
לבטל את ההבחנה בי מועצות מקומיות לבי עיריות ,ולהשוות לגמרי את מעמד המשפטי.
היא מבקשת לשנות ג את מספר התושבי המינימלי הדרוש כדי להקי עירייה חדשה
לעשרי אל .ע זאת ,לשר הפני ייוותר שיקולדעת להתיר בנסיבות חריגות כינונה של
עירייה חדשה א א זו אינה עומדת בר המינימלי.
 208המבנה המשפטי של המועצות האזוריות הוא מבנה דורובדי ,שבו כל רובד מייצג יחידה
טריטוריאלית וחברתית שונה .ברמה התחתונה מצוי הוועד המקומי ,המייצג תתיחידה
חברתית התופסת תתטריטוריה בתו היחידה המרחבית הכוללת של המועצה האזורית.
תושבי היישובי בוחרי ישירות את חברי הוועד המקומי של יישוב  ,כמוג את ראש
המועצה האזורית ואת נציגי היישובי למועצה האזורית .מספר הנציגי של כל יישוב נקבע
עלפי מפתח המכונה "מודד כללי" .חר כפיפותו למועצה האזורית ,הוועד המקומי – ויש
כאל כאלה ברחבי המדינה – מתפקד בתחומי רבי )חינו ,מיסי מקומיי ועוד( כרשות
מקומית עצמאית לכל דבר ועניי .ברובד העליו נמצאת המועצה האזורית ,אשר מנהלת את
הטריטוריה כולה ואחראית להספקת שירותי לכל היישובי הנמצאי בתחו שיפוטה.
הסמכות והאחריות הראשוניי לביצוע המטלות השלטוניות המוטלות על השלטו המקומי
נתונות כול למועצה האזורית ,א המועצה רשאית לאצול חלק מסמכויותיה לוועדי
המקומיי  .במקרה כזה יכול הוועד המקומי ,באישור המועצה ,להטיל בתחו הנהלתו כל מס
שהמועצה יכולה להטיל לצור מימוש הסמכויות שהמועצה אצלה לו .ס' )63ה( 132 ,ו133
לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( .חלוקת סמכויות זו נקבעה בתיקו לצו המועצות
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משתרעי על כ 80%משטח המדינה .זאת ,א שמתגוררי בה לא יותר מכ 10%מתושבי
המדינה .בי המועצות האזוריות השונות ובתוכ מצויות העיריות והמועצות המקומיות.
למבנה מרחבי זה יש שורשי היסטוריי ואידיאולוגיי עמוקי  .רוב המכריע של
המועצות האזוריות הוקמו סמו לאחר קו המדינה ,בעקבות מלחמת  ,1948שבה כבשה
ישראל וסיפחה לעצמה שטחי קרקע גדולי שהיו בבעלות ערבית ,בעיקר בצפו האר
ובדרומה .עלמנת להבטיח את השליטה האפקטיבית בקרקע ,הוקמו המועצות האזוריות
כמסגרות משפטיות נפרדות ,והועברה לה השליטה בחלק נכבד מקרקעות אלה .הוועדי
המקומיי שמה הורכבו המועצות האזוריות היו ברוב הגדול קיבוצי ומושבי
שיתופיי שהשתייכו א ורק לקהילת הרוב היהודית ,ואשר מבחינה ארגונית ואידיאולוגית
היו סמוכי למפלגת מפא"י ,אשר שלטה באות ימי במדינה .באשר לכפרי הערביי
שישבו בשטחי שבה שלטו המועצות האזוריות ,מספר תושביה הקט הצדיק את
הטמעת כוועדי מקומיי במועצות האזוריות ,אול ברוב המכריע של המקרי נית לה
מעמד של מועצות מקומיות עצמאיות עלמנת להדיר ממעורבות משפטית – ולפיכ ג
כלכלית ,חברתית ,תכנונית וחינוכית – במועצות האזוריות היהודיות.
במקביל להקמת של המועצות האזוריות הוקמו באזורי הפריפריה ג עשרות ערי
פיתוח במסגרת מדיניות שכונתה "פיזור אוכלוסי" .יישובי אלה נועדו להיות ערישירות
שישתלבו במארג היישובי הכפרי וידללו את הנוכחות הערבית באזורי אלה עלידי
אכלוס במתיישבי יהודי  209.בעריהפיתוח שוכנו בעיקר מהגרי חדשי שהגיעו בשנות
החמישי והשישי ממדינות מוסלמיות באסיה ובצפו אפריקה .זאת ,מכיוו שרוב
_____________________________________

המקומיות )מועצות אזוריות( שנעשה באחרונה .בשנת  2000הוגש לשר הפני דיוחשבו
הוועדה לקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי במועצה האזורית )אוגוסט .(2000
המלצות הוועדה יושמו בתיקו לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( משנת ,2004
באמצעות הסדרת סמכויותיה של הוועדי המקומיי כלפי המועצה האזורית עלידי דרישה
לאצילת סמכויות מפורשת .ראו צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקו התשס"ד
 ,(2004ק"ת  .805יש לציי כי החלוקה בי רשויות עירוניות )ערי ומועצות מקומיות( לבי
רשויות כפריות )מועצות אזוריות( נכונה א ורק במגזר היהודי .מסיבות אידיאולוגיות שונות,
שנעמוד עליה להל ,במגזר הערבי ,למרות אופיי הכפרי של חלק גדול מ הרשויות
המקומיות הערביות ,פועלות כיו שתי מועצות אזוריות ערביות בלבד – אלבטו ובוסתא
אלמרג' – ועלכ יישובי כפריי ערביי מקבלי ברוב המכריע של המקרי מעמד של
מועצה מקומית ,בלא קשר לגודל היישוב או לאופיו .קיימת מועצה אזורית ערבית נוספת –
אבו בסמה – המאגדת עשרה כפרי ערביי בצפו הנגב ,אשר שישה מה כפרי בדוויי .
מועצה זו שונה ממועצות אזוריות אחרות בכ שהיא שולטת בכפרי הנמצאי במרחק רב זה
מזה ,א תחו השיפוט שלה מצומצ לתחומי השיפוט של הכפרי שתחת שליטתה ,ואינו חל
על השטחי הנרחבי שביניה  ,שנותרו בשליטת של המועצות האזוריות היהודיות.
 209ראו אור יפתחאל וארז צפדיה ÏÚ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ÔÂÎ˙‰ ˙ÚÙ˘‰ :ÁÂ˙ÈÙ‰ È¯Ú· ˙Â‰ÊÂ ˙ÂÈÈ„Ó
 ;(1999) 35–31 1998–1952 ,‰˜È¯Ù‡ ÔÂÙˆ È‡ˆÂÈאלישע אפרת :Ï‡¯˘È· ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â¯ÈÈÚ
.(1987) ?„È˙Ú Â‡ ¯·Ú
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המהגרי הגיעו לישראל חסריכל ,ובהעדר משאבי כלכליי ומרכזי כוח פוליטיי  ,ה לא
יכלו להתנגד להחלטות 210.כמו הכפרי הערביי  ,ג עריפיתוח אלה הוקמו כישויות
משפטיות נפרדות מ המועצות האזוריות .מסגרת משפטית עצמאית זו בודדה את ערי
הפיתוח ואת תושביה מ המועצות האזוריות ,וביטאה את דחיית של המהגרי החדשי
עלידי המתיישבי הוותיקי בקיבוצי ובמושבי השיתופיי  ,שרוב היו יוצאי אירופה.
כ נוצרה ההיבדלות המרחבית והכלכלית בי אשכנזי לבי מזרחי  ,אשר נהפכה עד
מהרה ג לניכור חברתי עמוק ביניה  .מכיוו שעריהפיתוח נבנו בחופזה וללא תשתית
כלכלית ותעסוקתית מספקת ,ובשל החולשה הפוליטית של תושביה ,ה נהפכו עדמהרה
לערי ְספר נחשלות.
לשטחי השיפוט של הרשויות המקומיות יש השפעה מכרעת על מימו הרשויות
המקומיות ,ולכ ג על יכולת לספק שירותי איכותיי לתושביה .השטחי העומדי
לרשות של הרשויות המקומיות משפיעי על המיסי המקומיי שה יכולות לגבות
מתושבי ומעסקי בתחומיה ,על תוכניות פיתוח מקומיות ועל יצירת מקומות תעסוקה.
בעוד שהמועצות האזוריות זכו ,כאמור ,בתחומי שיפוט עצומי  ,שכללו את מרבית עתודות
הקרקע במדינה ,תחומי השיפוט של עריהפיתוח ושל הכפרי הערביי שורטטו ביד
קפוצה ,וכללו כמעט א ורק את השטחי הבנויי  .מצב זה ִהקשה מאוד על עריהפיתוח
והכפרי הערביי להתמודד ע הביזור הפיסקלי שהתפתח בישראל בשנות השמוני .
המחסור החמור בעתודות קרקע למסחר ולתעשייה ,המיקו הגיאוגרפי הפריפריאלי המונע
עסקי רבי מלעבור אליה  ,וחוסר השיתו במשאבי אנושיי וכלכליי  ,שנוצר כתוצאה
מהנתק המרחבי והמשפטי בי עריהפיתוח והכפרי הערביי השוני  211,מקשי עליה
מאוד ג כיו – חר השינוי הדמוגרפי המשמעותי שהתרחש בעריהפיתוח למ שנות
התשעי  ,ע ההגירה ממדינות בריתהמועצותלשעבר – לשפר את מצב הכלכלי.

_____________________________________

 210בי  1948ל 1963הוקמו  28עיירותפיתוח ,רוב הרחק מהמרכזי העירוניי הקיימי  .לערי
חדשות אלה "פוזרו" עולי חדשי בעלכורח  .אריה שרו ˙ .(1952) Ï‡¯˘È· ÈÊÈÙ ÔÂÎעד
סו שנות השמוני  ,לפני גלי העלייה מבריתהמועצותלשעבר ,היו כ 90%מתושבי עיירות
הפיתוח יוצאי צפו אפריקה ואסיה .ראו אפרת ,לעיל ה"ש .209
 211ה+רי-ה המרחבית של הרשויות המקומיות יצרה רצ בי היישובי החקלאיי היהודיי ,
מצד אחד ,ונתק מרחבי ומשפטי – שהיתרג ג לנתק חברתי ופוליטי – בי עריהפיתוח
והיישובי הערביי השוני  ,מצד אחר .נתק זה ִהקשה עדמאוד פעילות קולקטיבית ערבית
ומזרחית ,והעמיד מיעוטי אלה בעמדת נחיתות פוליטית אל מול הקולקטיב החקלאי
המאורג ,שהיה יהודי ואשכנזי ברובו.
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ÈË¯˜ÂÓ„‰ ÔÂÚ¯È‚Ï Â˙ÓÂ¯˙Â ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ ÔÈ„˜ÒÙ .3
לנוכח הבנה זו של הקשר בי הגבולות המקומיי  ,ששורטטו עלידי המדינה ואשר בידה ג
הכוח לשנות  212,לבי יכולת הכלכלית של הרשויות המקומיות ,ברי כי עיקר האחריות
למצב הכלכלי הקשה של הרשויות המקומיות הגירעוניות מוטל על כתפי המדינה .אחריות
זו מטילה על המדינה חובה לסייע לאות רשויות אשר אינ מסוגלות לשפר את מצב
הפיסקלי ,ולאפשר לה לספק לתושביה "שירותי " דומי  ,בסוג וברמה ,לאלה שרשויות
מקומיות חזקות מעניקות .מכא שההשתתפות הממשלתית בתקציב של הרשויות
המקומיות – ובראש ובראשונה מענקי האיזו – אינה יכולה ואינה צריכה להיות מובנת
כחסד שהמדינה מעניקה לרשויות המקומיות החלשות ,אלא כחובה המוטלת על המדינה
לסגור פערי כלכליי אשר היא עצמה יצרה וא ממשיכה לשעתק אות עד היו  .יש
לתמוה דווקא על כ שמענקי האיזו אינ גבוהי יותר ,באופ שיאפשר איזו משאבי
אמיתי בי הרשויות המקומיות השונות ,ואינ מעוגני בחקיקה באופ שלא יאפשר
לממשלה לקצ בה בצורה חדה מבלי שלרשויות המקומיות הנפגעות יהיה פתחופה.
יתרה מזו ,עלפי התפיסה המקובלת על רוב השופטי – שלפיה הרשויות המקומיות
אינ רק פיצול אדמיניסטרטיבי של המדינה ,אלא ג ישות אשר מייצגת קהילה מקומית
ומגשימה ערכי דמוקרטיי של השתתפות פוליטית וחופש ציבורי – ה"שירותי "
שהרשות המקומית מספקת אינ כוללי רק פינוי פסולת וניקוי רחובות ,אלא ג ייצוג
פוליטי אפקטיבי של התושבי המקומיי  .ייצוג זה צרי להיכלל עלכ בסל השירותי
הבסיסי שהתושבי זכאי לקבלו מ הרשות המקומית ,ואשר מענק האיזו נועד לסייע
במימונו כאשר מדובר ברשויות מקומיות חלשות .לעניי זה אי זה ראוי להבחי בי
מושאי שוני של הייצוג הפוליטי – רשויות אחרות ,המדינה או כל גור אחר – או בי
נושאי ייצוג שוני  :סביבתיי  ,כלכליי  ,חברתיי או מדיניי  .ג א המדיניות הפוגעת
ברשות המקומית ,בעיני התושבי המקומיי  ,היא מדיניות ממשלתית אשר נושאה הוא
מדיניבטחונילאומי ,הרשות המקומית רשאית עדיי להתנגד לה ולמחות עליה ,ולממ את
המחאה באמצעות התקציב העומד לרשותה ,אשר כולל )בחלק לאמבוטל מ הרשויות
המקומיות( ג את מענק האיזו .יש לקבוע ,לכ ,כלל שלפיו ברגע שנקבע כי לרשות
המקומית יש סמכות לטפל בנושא כלשהו ,אי להגביל את המקורות התקציביי שבה היא
רשאית להשתמש עלמנת לממ את מימוש הסמכות.
_____________________________________

 212השליטה בשינוי גבולות מקומיי נמצאת בידי שר הפני  ,א הלה ,עלא כוחו הרב ,אינו
משתמש כמעט בכוחו זה ,ובתיהמשפט אינ מרבי להתערב בהחלטותיו .עובדה זו מסבירה
מדוע ,עלא ריבוי סכסוכי הגבולות בי רשויות מקומיות החל בשנות השמוני המאוחרות,
הגבולות המקומיי שעוצבו בשנות הארבעי והחמישי נותרו כמעט ללא שינוי עד היו  .ראו
בלנק ,לעיל ה"ש  ,69בעמ' .297–284
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העמדה שהציג ביתהמשפט בפרשת ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏהיא עמדה בלתינסבלת במדינה
דמוקרטיתליברלית ,מכיוו שהיא קושרת בי יכולת כלכלית לבי הזכאות לייצוג פוליטי.
בתפיסה זו קיימת הבחנה בי רשויות מקומיות שונות עלפי מצב הפיננסי :הרשויות
המקומיות החזקות מבחינה כלכלית – שיש לה ,כאמור ,ג מאפייני גיאוגרפיי )מרכז
האר( ,לאומיי )יהודיות( ואתניי )אשכנזיות( מובהקי – יכולות לשמש ישויות
דמוקרטיות ולייצג את קהילותיה בצורה אפקטיבית ,מכיוו שעומדי לרשות מספיק
מקורות מימו עצמיי ; ואילו הרשויות המקומית החלשות מבחינה כלכלית –
הפריפריאליות ,הערביות והמזרחיות – יכולות לספק א ורק שירותי מקומיי במובנ
הצר ,שכ מקורות המימו העצמיי העומדי לרשות מצומצמי  ,ואי לה יכולת ממשית
להגדיל בכוחות עצמ .כש שהדמוקרטיה הליברלית אינה מוכנה לקבל מצב דברי כזה
כאשר מדובר בפרטי  ,ועושה מאמצי לנטרל את הקשר בי יכולת כלכלית לבי ייצוג
פוליטי עוד 213,כ אי היא צריכה לקבלו כאשר מדובר בקולקטיבי דוגמת הרשויות
המקומיות.
עלמנת להדגי את הבעייתיות שבהחלטת ביתהמשפט ,נשווה אותה לסיטואציה דומה
א ע רשויות מקומיות אחרות .נניח )הנחה שנראית דמיונית פחות ופחות ,למרבה הצער(
ששר החו אביגדור ליברמ מצליח להעביר בממשלה את היוזמה המדינית לחילופי שטחי
ע הרשות הפלסטינית ,באופ שיישובי ערביי במשולש יועברו ,על תושביה ,לרשות
הפלסטינית ,ואילו שטחי בסדרגודל מקביל בגדה המערבית ,שבה יש התנחלויות,
יסופחו למדינתישראל 214.נניח כעת שהרשויות המקומיות הערביות במשולש המתנגדות
לתוכנית זו ,שמשמעותה המעשית היא טרנספר ,מעוניינות לצאת בקמפיי מחאה נגד
ההחלטה עלמנת לנסות להעביר את רוע הג ֵזרה .אי ספק שעלפי פרשת ˘ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ
)אפילו עלפי עמדת של שופטי המיעוט( ,הרשויות המקומיות הערביות במשולש
מוסמכות לממ קמפיי מחאה נגד התוכנית המדינית של הממשלה ,שכ עצ קיומ
כרשויות מקומיות במדינתישראל עומד בסכנה .אלא שלהבדיל מהרשויות המקומיות
ביהודה ושומרו ,אשר נתח גדול מאוד מההשתתפות הממשלתית בתקציביה ‡ÏÂÏÎ ÂÈ
· 215,ÔÂÊÈ‡‰ ˜ÚÓחלקהארי – יותר מ – 75%מההכנסות המוניציפליות ברשויות
_____________________________________

 213דגמות לכ ה ההגבלות החמורות לגבי גיוס כספי לצור קמפיי פוליטי ,חלוקת זמאוויר
לתשדירי של תעמולת בחירות וכיוצא באלה.
 214לדיו בתוכנית זו ובהשלכותיה ראו איל סב "התכנית לחילופי שטחי מאוכלסי וההצעה
להתנות את הזכות לבחור בשבועת אמוני  :מכשלות מוסריות ותועלתניות ,משוכות חוקתיות"
)צפוי להתפרס ב.(2009 ,ËÈÏ˜¯Ù‰
 215לעומת הרשויות המקומיות בתו גבולות מדינתישראל ,שבה מענק האיזו מהווה את חלק
הארי של ההשתתפות הממשלתית בתקציביה ,ברשויות המקומיות היהודיות ביהודה ושומרו
מענק האיזו מהווה רק חלק קט יחסית מ ההשתתפות הממשלתית .רשויות מקומיות אלה
מקבלות תקציבי משמעותיי ממשרדי הממשלה השוני  ,ואלה א מממני ישירות
פרויקטי שוני בתחומי הרשויות .למעשה ,היישובי היהודיי ביהודה ושומרו זכו במהל

404
11/24/2009 10:04:00 AM y:\misrad-2003\books\mishpat umimshal\2009\2009-09-06\09-rosen-zvi.doc

משפט וממשל יב תש"ע

מהותו של ה"מקומי" – הרהורי על מקומית
בעקבות בג" ÛÒÂÈ ' ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ 10104/04

המקומיות הערביות במשולש מקורו במענק האיזו 216.משמעות הדבר היא שאעלפי
שהרשויות הערביות מוסמכות באופ עקרוני לממ קמפיי מחאה ,באופ מעשי ה לא יוכלו
לעשות זאת מבלי לפגוע קשות בתושביה ,שכ קיזוז הסכומי שהוצאו על הקמפיי
ממענקי האיזו המועברי אליה עלידי משרד הפני יותיר אות במצב שבו לא יהיה
באפשרות לספק אפילו שירותי בסיסיי ביותר לתושביה .מצב דברי זה גרוע יותר,
באופ פרדוקסלי ,מאשר איסור מוחלט על כלל הרשויות המקומיות לפעול נגד תוכניות
מדיניות של הממשלה ולממנ .א שאיסור מוחלט כזה אינו עולה בקנה אחד ,לטעמי ,ע
תפקידו הראוי של השלטו המקומי ,הוא פוגעני פחות מאשר מצב שתוצאתו הבחנה לעניי
התפקיד הדמוקרטי בי רשויות מקומיות שונות עלפי יכולת הכלכלית .מכא שיש לשנות
את הלכת ˘ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏולקבוע כי מרגע שהוחלט שקיימת סמכות לרשות המקומית לפעול
בעניי מסוי  ,ול ג בעניי הסותר מדיניות של השלטו המרכזי ,היא רשאית להשתמש
לצור מימו מימושה של הסמכות בכלל התקציב העומד לרשותה ,בי שמקורו בהכנסותיה
העצמיות ובי שמקורו בהשתתפות הממשלתית.

ז .סיכו
המאמר נפתח בהצגת השאלה המשפטית מהו "עניי מקומי" אשר רשויות מקומיות
מוסמכות לעסוק בו .שאלה זו פתחה לפנינו צוהר לדיו בשאלותהיסוד של השלטו
המקומי :מהי מהותו של השלטו המקומי – הא הוא בעיקרו גו של ממשל עצמי
שתפקידו לייצג את האינטרסי של התושבי המקומיי  ,או שמא הוא לא יותר מאשר זרוע
ביצועית של השלטו המרכזי שנועדה לספק שירותי מוניציפליי לתושבי המקומיי
בצורה יעילה? מהי "מקומית" וכיצד ראוי להגדירה? כיצד צריכה להיראות חלוקת
התפקידי בי השלטו המרכזי לבי השלטו המקומי? ומהי מערכת היחסי הראויה בי
_____________________________________

השני בהעדפה ממשלתית בולטת וחריגה בכל תחו ותחו )דיור ,חינו ,תשתיות ,ביטחו
ועוד( ,בעיקר כאשר משווי בינ לבי היישובי המצויי בקצה התחתו של סול ההכנסות
והמשאבי בישראל ,קרי ,עיירותהפיתוח וא יותר מכ היישובי הערביי )ראו מרכז אדוה,
לעיל ה"ש  .(199כ ,למשל ,משרד הביטחו מקדיש סכומי ניכרי למימו הביטחו ,הסלילה
והתחבורה ביהודה ושומרו; משרד השיכו מעניק סיוע ברכישת דירה ובשכרדירה ,תו
העדפת יישובי המוגדרי כ"בעלי עדיפות לאומית" )ראו מרכז אדוה ˙Â‡˙Î˘Ó ˘ÂÓÈÓ
) 2000 ˙Â¯Á· ˙ÂˆÂ·˜Â ·Â˘ÈÈ ,ÊÂÁÓ ÈÙÏ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓספטמבר  ;((2001משרד החינו מעביר
א הוא לרשויות מקומיות אלה תקציבי מוגדלי  ,בהיות במעמד של עדיפות לאומית
בתחו החינו )ראו מרכז אדוה ,ÌÈÈ·¯Ú ÌÈ·Â˘ÈÈ :ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÙÈ„Ú Ï˘ „ÓÚÓ
) ˙ÂÈÂÏÁ˙‰Â ÁÂ˙ÈÙ ˙Â¯ÈÈÚפברואר  ;((1999וחטיבת ההתיישבות שבמשרד החקלאות
מעבירה מדי שנה כ 150מיליו ש"ח ליישובי היהודיי ביהודה ושומרו )ראו מבקר המדינה
„.((2000) 516 ·50 È˙˘ ÁÂ
 216ראו מרכז אדוה ,לעיל ה"ש  ;199רזי וחז ,לעיל ה"ש .199
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הרשויות המקומיות לבי עצמ? שאלות אלה מעוררות סוגיות כבדותמשקל ,אשר הדיו
המשפטי בה חייב להיות מבוסס על השקפתעול פילוסופיתפוליטית ,חברתית ,כלכלית
ותרבותית .רק על בסיס השקפתעול כזו נית לספק תשובה לשאלה מהו היק סמכויותיו
הראוי של השלטו המקומי.
במאמר זה ניסיתי לעמוד על המשמעויות הפוליטיות ,החברתיות והכלכליות של בחירה
בעמדות שונות באשר למהותו של השלטו המקומי .בתו כ הצבעתי על העמדה הראויה,
והיא הפיכת של רשויות מקומיות למוקדי כוח פוליטיי משמעותיי שביכולת לחולל
שינוי דמוקרטי משמעותי ,אשר כה נחו במדינתישראל .המאמר ניסה ג להראות כי בשל
מורכבותה של השאלה מהו "עניי מקומי" ,והעובדה שתשובה לשאלה זו מחייבת מת
מענה לסוגיותהיסוד של השלטו המקומי ,הניסיו לקבוע מבח אחד ויחיד שיספק תשובה
בכל מקרה ומקרה הוא ניסיו עקר .סדרת השאלות שהמאמר מציע כחלופה למבח שנקבע
בפסיקה תאפשר לביתהמשפט לבחו באמצעותה את הסוגיות הבסיסיות של השלטו
המקומי ,ובמש הזמ לבסס קורפוס של כללי אשר יכתיבו את היק סמכויותיו של
השלטו המקומי .להבדיל מהמצב הנוכחי ,שבו הכללי נקבעי עלסמ מבח פורמלי
וחסר היגיו ,הכללי שייקבעו תו שימוש בסדרת השאלות שהמאמר מציע יתבססו על
השקפתעול רחבה באשר למקומו הראוי של השלטו המקומי בדמוקרטיה הישראלית.
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