
 ממקומיות לאזוריות ־ לקראת סדר יום חדש למשפט
 השלטון המקומי

 יששכר (איסי< רוזן־צבי*

 מאמר זה עניינו הצעה לרפורמה מבנית מקיפה במשפט השלטון המקומי בישראל.

 נטען בו כי המבנה הנוכחי של משפט השלטון המקומי משתתף באופן פעיל בשעתוק

 חוסר השוויון המרחבי ומשמש מנגנון לגיטימציה רב עצמה לסדר החברתי־המרחבי

ל ניסיון לתקן את המעוות מחייב שינוי של ממש במשפט השלטון  הקיים ועל כן כ

 המקומי. המאמר מציג ארבעה מודלים אפשריים של שלטון מקומי: המודל הביזורי

ל הניתן מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות, כ  התומך בהאצלת סמכויות רבות כ

ל הסמכויות בעניינים המקומיים לידי השלטון  המודל הריכוזי התומך במסירת כ

 המרכזי, המודל האזורי המצדד באיחוד רשויות מקומיות במרחב מטרופוליני או

 בהקמת דרג ביניים שיחצוץ בין הרשויות המקומיות ובין השלטון המרכזי, ומודל

 הביזור הפוליטי המנסה להתגבר על הדיכוטומיה מרכוז/ביזור באמצעות יצירת

 תנאים לביסוס התושבות המקומית על אדנים חדשים. המחלוקת הנורמטיבית

 בין המודלים השונים מתאפיינת בניסיון לאזן בין כמה יעדים: השגת יעילות

 באספקת שירותים מוניציפליים, דמוקרטיה מקומית והגברת מעורבותם של

 התושבים בניהול העניינים המקומיים, שמירה של ערכי הקהילה, והשגת צדק

 * מרצה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב.

, יהודית מייזלס וערן רזין על הערותיהם המועילות לגרסאות ק  ברצוני להודות לישי בלנ

 מוקדמות של המאמר, ולאדוה אבנון על העזרה למחקר. אני מבקש להודות גם לחברי מערכת

ית העורך מנאל תותרי־גיובראן  דיןודבריפ מאור ברדיצ׳בסקי, מירי רטנר, מירי צוקר, לסגנ

 ולעורך ד״ר אלכסנדר >סנדי) קדר, על העבודה הרצינית והמקצועית שביצעו בהוצאת מאמר

 זה לאור.
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ת זה וכל אחד מן , כך נטען, סותרים לעתים קרובות זה א  חברתי. יעדים אלו

 המודלים שהוזכרו מנסה לפתור את המתח ביניהם באופן אחר. חלקו השלישי

 והאחרון של המאמר מנסה למצוא מודל שיהלום את המבנה החברתי, הכלכלי

 והמרחבי בישראל. הרפורמה המוצעת מבקשת ליטול מן הרשויות המקומיות חלק

נות בידיהן היום, ולמסור אותן לא למדינה כי אם לגוף ביניים -  מן הסמכויות הנתו

גד עיניו את טובת תושבי אזור המטרופולין כולו.  ממשל אזורי - אשר ישווה לנ

 בפועל ייעשה הדבר באמצעות הקמת עיריות־גג מטרופוליניות, שראשיהן ייבחרו

ל בבעיות בעלות השפעה פ ט  ישירות על ידי תושבי המטרופולין, ואשר יוסמכו ל

ל ל כ  אזורית. עם זאת, הרפורמה אינה מציעה לאחד את הרשויות המקומיות ל

 רשות גדולה אחת שגבולותיה יחפפו את גבולות המטרופולין, אלא להשאיר את

ן ולהותיר בידיהן את הסמכות להחליט בעניינים שבהם  הרשויות המקומיות על כנ

 ההשפעה האזורית היא פחותה. הרפורמה תטפח ותחזק את הרשויות המקומיות -

ת יותר בעקבות הרפורמה - כמרכז חייהן של ו  שעשויות להיהפך אפילו לקטנ

יות, תרבותיות ודתיות, ואלו יוכלו להחליט בעניינים בעלי אופי  קהילות אתנ

 מקומי־קהילתי. מודל זה, כך אטען, ישנה את מערך הכוחות באופן שיביא לידי

 ביטוי את אופיין של הרשויות המקומיות כגופים המייצגים קהילות מקומיות ולכן

 יטפח את הדמוקרטיה המקומית, אך מאידך גיסא לא יאפשר לקהילות המקומיות

 להחליט החלטות שמשמעותן הדרה של ה״אחר״ ויבטיח כי ההחלטות ברמה

 המקומית ישפיעו אך ורק על עניינים מקומיים שבעיית החצנת העלויות כרוכה

 בהם במידה מועטה בלבד, וכך יושגו גם ערכי היעילות והצדק החברתי.

ת י נ ב א. ב. משפט השלטון המקומי ואייצדק חברתי - ביקורת מ  א. מבו
 על השלטון המקומי: 1. השלטון המקומי והשתתפות דמוקרטית; 2. רשויות
 מקומיות והכוח להדיר; 3. משפט השלטון המקומי ושעתוק אי־השוויון
יפ של שלטון מקומי: 1. המודל הביזורי -  המרחבי. ג. מודלים תאודטי
 מודל הבחירה הציבורית; 2. המודל הריכוזי־מודל מדינת הרווחה המערבית;
 3. מודל האזורי ־ שלטון מקומי בעידן המטרופולין; 4. המודל האזורי ־
 שלטון מקומי בעידן המטרופולין; 5. מודל הביזור הפוליטי - ניכוס מחדש
 של המרחב הפוליטי. ד. הצעה לרפורמה במשפט השלטון המקומי בישראל:
 1. מבנה המשפטי הקיים של השלטון המקומי; 2. הקמת עיריות־גג לארבעה
 האזורים המטרופוליניים בישראל; 3. יסודות נוספים של הרפורמה במבנה
 הרשויות המקומיות: (א) מעמד אחיד לכל הרשויות המקומיות; >ב< סמכויות
 משמעותיות לרשויות המקומיות; >ג< מסים מקומיים; >ד< גמישות הגבולות

 המקומיים; >ה< ההצבעה לעיריית הגג - אדם אחד/קול אחד. ה. םיכום.
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 דין ודברים ב תשס״ו ממקומיות לאזוריות

 א. מבוא

 מהי המשמעות של היות תושב ברשות מקומית? לשאלה זו עשויות להיות מגוון תשובות:
 החל בזכות שמקנה התושבות לקבל מן הרשות המקומית שירותים מוניציפליים וכלה
 בהיותה של הרשות המקומית קהילה חברתית ופוליטית. ממגוון התשובות ניתן ללמוד על
 התפקיד המשמעותי שממלאת הרשות המקומית בחיי התושבים. היא מופקדת על ניקיון
 הרחובות, אספקת המים וסילוק הפסולת, היא זו שמחליטה היכן ייבנו גנים ופארקים, היא
 נושאת באחריות לתפקודם של בתי הספר וגני הילדים, שירותי הרווחה מסופקים על ידיה,
 וכל אלה משפיעים במישרין על ערך המקרקעין שבבעלות התושבים. בחלק לא מבוטל
 מן המקרים מהווה הרשות המקומית גם מקור הזדהות וגאווה לתושביה. התושבות ברשות
 המקומית טומנת בחובה אפוא משמעויות פסיכולוגיות, חברתיות וכלכליות לא מבוטלות.
 למרות זאת, ישנה נטייה בקרב הציבור, מעצבי המדיניות ובתי המשפט לתפוס את
 התושבות כבלתי בעייתית, כעניין של העדפה אישית בלבד. על פי תפיסה זו אנשים
 בוחרים מקום מגורים כאילו היו בוחרים בין סחורות שונות. רשויות מקומיות מספקות
 מגוון רחב של ״חבילות שירותים״ וכל אזרח בוחר באיזו רשות מקומית להתגורר על פי
 נטיות לבו. יהיה מי שירצה חינוך טוב יותר לילדיו, יהיה מי שיבחר בפארקים ובתחבורה
 נוחה, ואחר יעדיף חבילת שירותים זולה במיוחד.1 קשה להתווכח עם הטענה כי לעתים
 יכולים אנשים לבחור מקום מגורים על פי העדפתם ולאמץ לעצמם את הזהות שמקנה אותו
 מקום. כך, למשל, יכול תושב תל־אביב האשכנזי בן מעמד הביניים להעתיק את מקום
 מגוריו לאחד מן הפרוורים העירוניים(רעננה או רמת השרון) או, אם קצה נפשו בחיי העיר,
 להרחיק עד למצפה בגליל. נכונה גם הטענה כי קיימת נטייה בקרב אנשים, הן מקבוצות
 הרוב והן מקבוצות המיעוט, להעדיף להתגורר במקום שעם תושביו הם יכולים להזדהות
 חברתית, פוליטית ותרבותית, עובדה המסבירה באופן חלקי את היווצרותם של יישובים
 הומוגניים. אך לאמתו של דבר מידת הניידות של רבים מאזרחי המדינה קטנה מזו שנדמה
 מלכתחילה. כך, למשל, אסר בית המשפט על תושב באר־שבע היהודי לרכוש מקרקעין
 בשגב שלום, העיירה הבדואית השכנה,2 הקרן הקיימת לישראל אינה מאפשרת ללא יהודים
 לרכוש קרקעות שבבעלותה,3 ומנהל מקרקעי ישראל מפרסם דרך קבע מכרזים לרכישת

charles M במאמרו . Tiebout ת התשתית הרעיונית הבסיסית לגישה זו הוא  1. הכלכלן שהניח א

. " J . Pol. Econ64 , "A Pure Theory Of Local Expenditures :416) 1956. ( ע י פ ש מ ה  החשוב ו

 לדיון בגישה התאורטית של Tiebout ראו להלן, הערות שוליים 44-38 והטקסט שלידן.

 2. בג״ץ 528/88 אביטן נ׳ מנהל מקרקעי ישראל, פ״ד מג(4) 297.

ח מוסך חדש, אבל אז אמרו לו שהקרקע  3. ראו, לדוגמה, אלי אשכנזי, ״אסעד חלול רצה לפתו

 ליהודים בלבד״, הארץ (27.1.2005) א1: ג׳קי חורי, ״ערבי שאיבד דירה בכרמיאל בגלל

 כללי קק״ל: אתבע פיצוי מהמדינה״, הארץ(30.1.2005) א11. על פי תזכיר ההתאגדות שלה,

 הקק״ל היא חברה הפועלת ״למען העם היהודי״ ובשם האינטרסים של יהודי העולם ולכן בכל

 מכרז למכירה של אדמות קק״ל ישנו סעיף מפורש הקובע כי לא ניתן למוכרן ללא יהודים.

 באחרונה קבע היועץ המשפטי לממשלה כי האיסור להפלות בין יהודים ללא יהודים חל על
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 יחידות דיור המוגבלים לקבוצות אוכלוסייה מובחנות כגון בדואים, דתיים וחרדיים.4 אך
 גם בלי הגבלה שבדין, חלק גדול מן האוכלוסייה מוגבל ביכולת הניידות שלו מטעמים
 כלכליים. הרשויות המקומיות אמנם אינן יכולות להציב סלקטורים ולמנוע את כניסתם של
 אנשים חסרי אמצעים, אך הן משתמשות תדיר בכוחות התכנון והאיזור (zoning) הנתונות
 להן כדי למנוע מאנשים אלה להתיישב בתחומן.5 האם יטען מישהו ברצינות כי תושב אור
 יהודה יכול לבחור להתגורר בסביון הסמוכה? האם יכול תושב שדרות לקום בוקר אחד
 ולהחליט לשכור דירה ברמת השרון? כמובן, התשובה על שאלות אלה היא בשלילה. מכאן
 שהחברות בקהילה מקומית איננה נובעת מהעדפה אישית בלבד אלא פעמים רבות נכפית

 על התושבים המקומיים.
 מדוע אפוא נתפסת התושבות ברשות מקומית כבלתי בעייתית? התשובה לכך טמונה
 בשתי המשגות סותרות אך משלימות של המרחב הפוליטי המקומי השולטות בשיח הציבורי
 והמשפטי. האחת מבינה את התושבות ברשות המקומית כביטוי לחברות בקהילה טרום־
 פוליטית ולכן כטבעית ובלתי ניתנת לשינוי, ואילו השנייה תופסת את התושבות ברשות

 כל האדמות המשווקות על ידי מנהל מקרקעי ישראל, לרבות אדמות בבעלות קק״ל המהוות
 כ־13% מסך מקרקעי ישראל. עקב כך החל להתגבש בימים אלה הסדר בין הקק״ל למדינה
 ולפיו תופרד הקק״ל מן המדינה ותשווק את קרקעותיה בעצמה באופן שיקל עליה להמשיך
 לשווק קרקעות ליהודים בלבד. בנוסף, בכל מכרז שיקיים המנהל לקרקעות שבבעלות קק״ל
 ושבו יזכה אזרח לא יהודי, יעביר המנהל לידי קק״ל קרקע חלופית בערך זהה. ראו יובל יועז
 ועמירם ברקת, ״היועץ המשפטי מזוז החליט: קרקעות קק״ל ישווקו גם לערבים״, הארץ
 (27.1.2005) א1, א2; יובל יועז, ״משפטנים ומומחי נדל״ן: בהסכם שמתגבש עם משרד האוצר -

 קק״ל תרוויח הרבה והמדינה רק תפסיד״, הארץ (30.1.2005) א11.
 4. ראו, לדוגמה, ענת ג׳ורג׳י, ״האפליה של המינהל: פירסם מרכזים ל־ 171 יחידות דיור בכפר
 חב״ד ־־ לחב״דניקים בלבד״, הארץ (30.8.2004) ג1, ג8; יובל אזולאי, ״דתיים קיבלו קרקע
 חינם לשכונה בלוד; ערבים יצטרכו להתפנות בקרוב״, הארץ (6.10.2004) א5. פרקטיקה זו
 קיבלה את אישורו של בית המשפט העליון שקבע כי ״הקצאת קרקע לבניית יישוב נפרד
 לאוכלוסייה החרדית כדי לאפשר לה לקיים ולשמר את אורחות חייה היא מותרת, וכשלעצמה
 אין בה פסול... האפשרות להקצות משאבי קרקע לבנייה בעבור קבוצת אוכלוסין אחת,
 אשר על פי צרכיה יש הצדקה לאפשר לה בנייה נפרדת, כבר הוכרה בבית־משפט זה גם
 ביחס לאוכלוסייה אחרת - האוכלוסייה הבדואית... ההכרה באפשרות להקצות מקרקעין
 ולאפשר דיור נפרד לקבוצות אוכלוסיה בעלות מאפיינים מיוחדים, על פי צורכיהן
 ושאיפותיהן, משתלבת בתפיסה המכירה בזכותן של קהילות מיעוט המעוניינות בכך, לשמר
 את ייחודיותן״. בג״ץ 4906/98 עמותת ״עם חופשי״ לחופש דת, מצפון, חינוך ותרבות נ׳

 משרד הבינוי והשיפון, פ״ד נד>2) 503, בעמ׳ 509-508.
 5. כך, למשל, יכולה רשות מקומית לאסור בנייה של דירות קטנות באמצעות קביעת גודל
 מזערי של שטח הדירות שניתן לבנות בתחומי הרשות או לאסור באופן גורף בנייה של בתי
 דירות ולהתיר רק בתים צמודי קרקע. ראו ישי בלנק, ״ממלכתיות מבוזרת: שלטון מקומי,

 היפרדות ואי שוויון בחינוך הציבורי״, עיוני משפט כח (תשס״ה) 347, בעמ׳ 369-274.
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 המקומית כשרירותית וחםרת משמעות פוליטית או כלכלית. להמשגות אלה תוצאות
(reproduce) חברתיות וכלכליות מרחיקות לכת. הגבולות המוניציפליים משעתקים 
 את חוסר השוויון המרחבי בין רשויות מקומיות המאכלסות קבוצות אוכלוסייה שונות
 ומסתירים מעין כול פעולות שלטוניות שאלמלא קיומם של גבולות אלו היו נחשפות
 בהפליה בוטה וכחוסר שוויון בהקצאת משאבים לאזרחי המדינה. במקום להמשיג את חוסר
 השוויון המרחבי בהפליה, אנו מבינים אותו כביטוי לחברות בקהילה מקומית - אתנית,
 לאומית או דתית ־ עם צרכים שונים או כעובדה שאין בינה ובין מיקומם של הגבולות

 המקומיים ולא כלום.
 במאמר קודם6 עמדתי על האופן שבו המבנה הנוכחי של משפט השלטון המקומי נוטל
 חלק פעיל בשעתוק חוסר השוויון המרחבי ומשמש מנגנון לגיטימציה רב עצמה לסדר
 החברתי־המרחבי הקיים, וטענתי כי כל ניסיון לתקן את המעוות מחייב שינוי משמעותי
 במשפט השלטון המקומי. מאמר זה מציג מתווה אפשרי לרפורמה במשפט השלטון המקומי
 המנסה להתמודד עם הבעיות הקשות שמציב המבנה הנוכחי. החלק הראשון של המאמר
 חוזר בקצרה על הטיעונים המרכזיים שהועלו במאמרי הקודם, וטוען כי לא ניתן להבין את
 חוסר השוויון המרחבי ואת המשבר החמור שאליו נקלעו הרשויות המקומיות בישראל בלי

 לעמוד על הבסיס האידאולוגי, החברתי, הפוליטי והכלכלי של משפט השלטון המקומי.
 חלקו השני של המאמר מציג עמדות תאורטיות שונות בנוגע למבנה הראוי של השלטון
 המקומי, אשר ישמשו בסיס להצעת הרפורמה שתוצג בהמשך. המאמר מציג ארבעה מודלים
 אפשריים של שלטון מקומי: המודל הביזורי התומך בהאצלת סמכויות רבות ככל הניתן
 מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות, המודל הריכוזי התומך במסירת כל הסמכויות
 בעניינים המקומיים לידי השלטון המרכזי, המודל האזורי המצדד באיחוד רשויות מקומיות
 במרחב מטרופוליני או בהקמת דרג ביניים שיחצוץ בין הרשויות המקומיות ובין השלטון
 המרכזי, ומודל הביזור הפוליטי המנסה להתגבר על הדיכוטומיה מרכוז/ביזור באמצעות
 יצירת תנאים לביסוס התושבות המקומית על אדנים חדשים. המאמר מציג את המחלוקת
 הנורמטיבית בין העמדות השונות המתאפיינת בניסיון לאזן בין כמה יעדים: השגת יעילות
 באספקת שירותים מוניציפליים, דמוקרטיה מקומית והגברת מעורבותם של התושבים
 בניהול העניינים המקומיים, שמירה של ערכי הקהילה, והשגת צדק חברתי. יעדים אלו, כך
 נטען, סותרים לעתים קרובות זה את זה וכל אחד מן המודלים שהוזכרו מנסה לפתור את

 המתח ביניהם באופן אחר.
 החלק השלישי והאחרון של המאמר מנסה למצוא מודל שיהלום את המבנה החברתי,
 הכלכלי והמרחבי הישראלי. הצעת הרפורמה הושפעה מן המודל האזורי, אך קיבלה השראה
 גם מן הרעיונות שהועלו על ידי תומכי הביזור הפוליטי. הרפורמה מקבלת כהנחת יסוד כי
 הדיכוטומיה בין ״מרכוז״ ל״ביזור״ ־ בין ריכוז הסמכויות בידי המדינה מחד גיסא לביזור
 הסמכויות בקרב הרשויות המקומיות מאידך גיסא - היא שגויה ומסוכנת ומנסה לעצב
 דרך שלישית. היא מבקשת ליטול מן הרשויות המקומיות חלק מן הסמכויות הנתונות

 6. ראו יששכר רוזן־צבי, ״מקום הצדק - משפט השלטון המקומי ואי־צדק חברתי״, עיוני

 משפט כח (תשס״ה) 417.
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 בידיהן היום, ולמסור אותן לא למדינה כי אם לגוף ביניים - ממשל אזורי ־ אשר ישווה
 לנגד עיניו את טובת תושבי אזור המטרופולין כולו. בפועל ייעשה הדבר באמצעות הקמת
 עיריות־גג מטרופוליניות, שראשיהן ייבחרו ישירות על ידי תושבי המטרופולין, ואשר
 יוסמכו לטפל בבעיות בעלות השפעה אזורית. עם זאת, הרפורמה אינה מציעה לאחד את
 הרשויות המקומיות לרשות גדולה אחת שגבולותיה יחפפו את גבולות המטרופולין, אלא
 להשאיר את הרשויות המקומיות על כנן ולהותיר בידיהן את הסמכות להחליט בעניינים
 שבהם ההשפעה האזורית היא פחותה. הרפורמה תטפח ותחזק את הרשויות המקומיות -
 שעשויות להפוך אפילו לקטנות יותר בעקבות הרפורמה - כמרכז חייהן של קהילות
 אתניות, תרבותיות ודתיות, ואלו יוכלו להחליט בעניינים בעלי אופי מקומי־קהילתי. מודל
 זה, כך אטען, ישנה את מערך הכוחות באופן שיביא לידי ביטוי את אופיין של הרשויות
 המקומיות כגופים המייצגים קהילות מקומיות ולכן יטפח את הדמוקרטיה המקומית, אך
 מאידך גיסא לא יאפשר לקהילות המקומיות להחליט החלטות שמשמעותן הדרה של ה״אחר״
 ויבטיח כי ההחלטות ברמה המקומית ישפיעו אך ורק על עניינים מקומיים שבעיית החצנת

 העלויות כרוכה בהם במידה מועטה בלבד, וכך יושגו גם ערכי היעילות והצדק החברתי.

 ב. משבט השלטון המקומי ואי־צדק חברתי - ביקורת מבנית על
 השלטון המקומי7

 המבנה הארגוני והמשפטי הנוכחי של השלטון המקומי נולד והתעצב במתח שבין שתי
 גישות מתחרות בקרב האידאולוגיה הציונית. מחד גיסא הגישה האורגנית, ששורשיה
 נטועים באתוס הציוני של אוטונומיה מקומית, הרואה בשלטון המקומי גוף של ממשל
 עצמי דמוקרטי המייצג את האינטרסים של התושבים המקומיים. ומאידך גיסא הגישה
 המלאכותית, שנולדה על ברכי האידיאולוגיה הממלכתית הריכוזית, הרואה ברשויות
 המקומיות זרוע ביצועית של השלטון המרכזי שנועדה לספק שירותים ציבוריים לתושבים

 המקומיים.
 לגישות אלה השפעה ניכרת על האופן שבו מתייחס המשפט אל הרשויות המקומיות
 ועל חלוקת הסמכויות בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. על פי הגישה האורגנית צמחו
 הרשויות המקומיות באופן טבעי מתוך קהילות פוליטיות שקדמו למדינה. מתפיסה זו נובע
 כי מקור כוחו של השלטון המקומי אינו המדינה אלא רצון התושבים המקומיים, ומכאן גם
 שהרשויות המקומיות צריכות להיות גוף ריבוני אוטונומי, יש להעביר לידיהן סמכויות רבות
 ככל הניתן ולממשל המרכזי צריכה להיות יכולת מוגבלת להתערב בהחלטותיהן(״ביזור״).
 הגישה המלאכותית, לעומת זאת, רואה ברשות המקומית לא יותר מזרוע ביצועית של

 7. חלק זה של המאמר הנו סיכום של המאמר ״מקום הצדק״(לעיל, הערה 6) ועל כן הטענות

ת באסמכתאות, דבר שנעשה במאמר המאוזכר לעיל.  הנטענות בו אינן מבוססות ואינן נתמכו

ל תמונה מלאה ורחבה יותר של הביקורת על המבנה הקיים של ב ק  קוראים המעוניינים ל

 השלטון המקומי וכן אלו המעוגיינים בביסוס הטענות ובאסמכתאות הרלוונטיות מוזמנים

 לעיין במאמר זה.
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 השלטון המרכזי שנועדה לסייע לו לספק שירותים לתושבים בכל רחבי המדינה, מתפיסה זו
 נגזר כי מרב הסמכויות צריכות להיות מרוכזות בידי המדינה, וזו תעביר לשלטון המקומי
 סמכויות על פי ראות עיניה. כל פעולה של הרשות המקומית בתחום שלא הועבר לסמכותה

 במפורש נעשית בחוסר סמכות (ultra vires) ודינה להיפסל (״מרכוז״).
 משפט השלטון המקומי נע כמטוטלת בין הגישה האורגנית־הביזורית ובין הגישה
 המלאכותית־הריכוזית. לתנודה זו השלכות משמעותיות: היא גורמת לכך שהרשויות
 המקומיות הן בה־בעת חלשות מדי וחזקות מדי. בהשפעת התפיסה המלאכותית, משפט
 השלטון המקומי אינו מקנה לרשויות המקומיות, בתחומים מסוימים, עצמה מספקת ומשום
 כך מאבדים חלק ניכר מתושבי הרשויות המקומיות עניין בנעשה בהן. מאידך גיסא,
 בהשפעת התפיסה האורגנית מאפשר משפט השלטון המקומי לרשויות המקומיות לצבור,
 בתחומים אחרים, עצמה רבה מדי ומתייחס אליהן כאל קהילות בעלות אוטונומיה מקומית,
 ועקב כך מתרבים הסכסוכים הבין־מקומיים ונמנעת מן התושבים המקומיים היכולת לראות
 את המשותף להם ולשאר תושבי האזור. לאור חשיבותו של טיעון זה והשלכותיו על אופי

 הרפורמה המוצעת במשפט השלטון המקומי נאריך בו מעט יותר.

 1. השלטון המקומי והשתתפות דמוקרטית
 הרשויות המקומיות הן חלשות מדי במובן זה שמבחינה חוקית־פורמלית שליטתן על
 אספקטים רבים בחיי התושבים מצומצמת ביותר. המבנה המשפטי הקיים של השלטון
 מקומי מאפשר לתושבי הרשות המקומית שליטה מוגבלת על סביבתם, רווחתם, איכות
 חייהם וחינוך ילדיהם.8 השליטה של הרשויות המקומיות בתקציבן היא מועטה. תקציב
 הרשות המקומית טעון אישורו של שר הפנים, וכך גם עסקאות מקרקעין שהיא צד להן
 וכל הלוואה שהיא לווה. השלטון המרכזי ניצל במשך שנים את השליטה המוחלטת שלו
 בתקציב הרשויות המקומיות כדי להגביר את תלותן בו. תעריפי הארנונה הכללית, מקור
 הכנסה עצמית עיקרי של הרשויות המקומיות, נמצאים בפיקוח הדוק של הממשלה והכנסת,
 ואלה מונעות מן הרשויות למצות את פוטנציאל ההכנסות העצמיות באמצעות הגבלת
 שיעור הארנונה שהן רשאיות להטיל על תושביהן. מאז שנות השמונים חל מהפך במבנה
 התקציב של הרשויות המקומיות. עקב שינויים משפטיים שונים עלה בשיעור ניכר חלקן
 היחסי של ההכנסות העצמיות בתקציב הרשויות ואילו ההשתתפות הממשלתית ירדה באופן
 דרסטי.9 שינוי זה השפיע באופן בלתי אחיד על הרשויות המקומיות השונות. בעוד הרשויות

 8. ״רשת הדרכים העירונית ואמצעי הבטיחות הנהוגים בה, הנוף הנשקף מן החלון, איכות
 האוויר שאנו נושמים, טיב המורים והגננות, העזרה לקשישים, ההגנה על רכוש, הסיכוי
 למצוא תעסוקה ־ כל אלה והיבטים רבים אחרים של איכות החיים ביישובי ישראל מוכתבים
 במידה רבה מלמעלה, הרחק מהשפעתם הישירה של האזרחים ושל הרשויות שבהן בחרו
 לשרתם״. ראו דוד דרי בהשתתפות בינת שוורץ־מילנר, מי שולט בשלטון המקומי?(המכון

 הישראלי לדמוקרטיה, תשנ״ח 11.
 9, בהתעלם מהבדלים בין הרשויות המקומיות לסוגיהן (עירייה לעומת מועצות מקומיות
 ואזוריות ורשויות מקומיות יהודיות וערביות) עלה באופן ממוצע שיעור ההכנסה העצמית
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 האמידות שבהן גרים תושבים בעלי אמצעים ואשר בתחומן מצויים נכסים עסקיים מניבי
 מס נהפכו לעצמאיות יותר ונסמכו פחות ופחות על השתתפות הממשלה בתקציבן, חלקה
 של הממשלה במימון רשויות חסרות אמצעים עלה באורח ניכר ועקב כך הן נהפכו לתלויות

1  יותר בשלטון המרכזי.0
 חולשתן של הרשויות המקומיות מהווה בעיה מכיוון שהיא מרוקנת מתוכן את מהותו
 הדמוקרטית של השלטון המקומי ומערערת את יסודותיה של הפוליטיקה המקומית. אחת
 הדרישות הבסיסיות של הדמוקרטיה היא שלאזרחים תהיה הזדמנות להשתתף בהליך
 הפוליטי והזדמנות שכזו סביר שתתקיים במסגרות קטנות יותר משתתקיים במסגרות
 גדולות. גודלן של הרשויות המקומית מהווה יתרון כיוון שהוא מאפשר לתושבים
 לקחת חלק פעיל בחיים הציבוריים. אפשרות זו אינה קיימת בעבור רוב האנשים ברמה
1 שכן מחיר ההשתתפות האקטיבית בהליך הדמוקרטי, הן מבחינה כספית והן  הלאומית,1
 מבחינת משאבי זמן ואנרגיה, הוא זול יותר ברמה המקומית וסיכויי ההשפעה על התוצאות
1 ואולם השתתפות בהליך הפוליטי ברמה המקומית תתרחש אך  הפוליטיות גבוהים יותר.2
 ורק אם התושבים ירגישו כי יש לכך השפעה מעשית ומשמעותית על חייהם וסביבתם. אף
 אחד לא יטרח להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות של גוף פוליטי כלשהו, יהא גודלו אשר
 יהא, אלא אם כן השתתפותו תוכל לגרום לשינוי כלשהו. הכוח לשנות והשתתפות פוליטית
 הם שני צדדים של אותה המטבע. תחושת אין־אונות גוררת אחריה חוסר עניין ואפתיה
 במקום השתתפות, בעוד תחושת כוח מעודדת את אלה שיכולים להשתתף בהליך הפוליטי

1  לממש את זכותם הדמוקרטית.3

 2. רשויות מקומיות והכוח להדיר
 הרשויות המקומיות הן חזקות מדי במובן זה שעם היווצרותן מוענק להן כוח רב להדיר
 ״זרים״(המוגדרים באופן גאוגרפי־פוזיטיבי ככל מי שאינו מתגורר בתחומיה המוניציפליים
 של הרשות המקומית), ומעט מאוד תמריצים לשתף פעולה עם רשויות מקומיות סמוכות.
 האידאל של קהילות הומוגניות, המהווה חלק בלתי נפרד מן החלום הציוני, הוביל לפיצול
 המרחב המטרופוליני למספר רב של רשויות מקומיות המגדירות את עצמן כ״קהילות
 מקומיות״ באמצעות היבדלות מן הרשויות האחרות. אידאל הקהילה מעניק ערך רב

 בתקציבי הרשויות המקומיות מכ־ 30% בשנת 1980 לכ־ 65% בשנת 1990. ראו אריה הכט,
 שידוד מערבות המימון ברשויות המקומיות בישראל(מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,

.34 (1997 
 10. לדיון מקיף בביזור הפיסקלי שהתרחש מאז שנות השמונים, בסיבות שגרמו לו ובתוצאותיו,
 ראו ישי בלנק, ״מקומו של ׳המקומי׳ ־ משפט השלטון המקומי, ביזור ואי שוויון מרחבי

 בישראל״, משפטים לד (תשס״ד) 197, בעמ׳ 234-226.
. p , 1) 2000. ( Richard Briffault, "Localism and Regionalism", 48 Buffalo L .16: ראו . . R e v 1 1 

.Robert A. Dahl and Edward R. Tufte, Size and Democracy (1973) 41-42 :12. ראו 
Gerald E. Frug, City Making: Building Communities without Building Walls :13. ראו 

.(1999) 23 
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 להומוגניות של חברי הקהילה ואוכף אותה. עקב כך פועל האידיאל הקהילתי להדרתם
1  של אלה שנתפסים כ״אחרים״, אלה שעמם הקבוצה אינה יכולה להזדהות באופן מוחלט.4
 התייחסותו של משפט השלטון המקומי אל חלק מן הרשויות המקומיות (בעיקר המועצות
 המקומיות והוועדים המקומיים של המועצות האזוריות) כאל קהילה אורגנית מחזקת את
 התפיסה כי רב המפריד על המאחד ביניהן ומשעתקת את אלמנט ההדרה שאידאל זה מעמיד

 במרכזו.
 משפט השלטון המקומי לא רק אינו מונע את התבדלותן של הרשויות המקומיות זו
 מזו אלא דווקא מעודד אותה. הרשויות המקומיות מתוארות על ידי בית המשפט במונחים
 של ״משק סגור״, כאשר בבסיס מונחת ההנחה שתושבי הרשות המקומית משלמים מסים
1 רמת השירותים  שצריכים לשוב ולהיות מושקעים בקהילה כשירותים מוניציפליים.5
 העירוניים הניתנים מעבר לגבולותיה המוניציפליים של הרשות המקומיות, ירודים ככל
 שיהיו, אינה מעניינת את תושבי הרשות המקומית. במילים אחרות, הגבולות המוניציפליים
 מצמצמים את תחום העניין של תושבים מקומיים ויוצרים הפרדה פסיכולוגית בין תושביהן
 של רשויות מקומיות סמוכות, הפרדה שעליה קשה לגשר הרבה יותר מלגשר על המרחק
 הפיזי. באמצעות קשירתם של ההשתתפות הפוליטית, אספקת השירותים, בסיס המם
 ותכנון ובנייה לגבולות המוניציפליים, מעודד המבנה הקיים של משפט השלטון המקומי
 תחרות בין הרשויות המקומיות ומצמצם את מרחב הראייה של תושבים מקומיים באופן
 שמונע מהם לראות את האופנים הרבים שבהם הם משפיעים ואף מושפעים ממה שקורה
 מעבר לגבולות המוניציפליים ולהכיר בכך שיש להם עניין ברווחתם של תושבי רשויות
1 מאז שנות השמונים מגמה זו בולטת אפילו יותר. שורה של תמורות  מקומיות סמוכות.6
 משפטיות, כלכליות, חברתיות ופוליטיות, ביניהן גם המהפך שהוזכר לעיל באופן המימון

.Iris M. Young, Justice and the Politics of Difference (1990) 227 :14. ראו 
 15. תיאור זה של הרשויות המקומיות מופיע במספר רב של פסקי דין. דוגמאות מן השנים
 האחרונות ניתן למצוא בע״א 1842/97 עיריית רמת־גן נ׳ מנחמי מגדלי דוד רמת־גן בע״מ,
 פ״ד נד(5< 15, בעמ׳ 47, שבו קבע בית המשפט כי ״רשות מקומית מהווה מעין משק סגור
 להוצאות ולהכנסות״, ובעניין בג״ץ 6741/99 ארנן יקותיאלי נ׳ שר הפנים, פ״ד נד.(3) 673,
 בעמי 705 הסביר בית המשפט את עמדתו זו: ״שונה מן המדינה היא הרשות המקומית, שלא
 כמדינה, שמדיניותה היא על־פי עצם טיבה כלל־מדינתית, רשות מקומית מוסמכת וחייבת
 לרכז עצמה - בכפוף ליוצאים ספציפיים המנויים בחוק ־־ אך לתחומיה בלבד, ומדיניותה
 חייבת שתבטא אינטרסים מקומיים של הרשות ושל תושביה, רשות מקומית אמורה לדאוג
 לקהילתה - לא לכלל קהילת המדינה - ומדיניותה חייבת שתתאים עצמה לכלל הקהילה
 המתגוררת בתחום הרשות. רשות מקומית אמורה לספק שירותים לכלל התושבים שבתחומה,

 ואותם תושבים אמורים לממן את ההוצאות שהרשות עומדת בהן לאספקת השירותים״.
 16. דוגמה בולטת מן התקופה האחרונה ניתן למצוא בפסיקת בית המשפט בעניין פארק רעננה,
 שבה אישר בית המשפט את החלטת עיריית רעננה לגדר את הפארק העירוני ולגבות דמי
 כניסה בשבתות מכל מי שאינם תושבי רעננה. ראו בג״ץ 8676/00 אדם טבע ודין אגודה

 ישראלית להגנת חפביבה נ׳ עיריית רעננח(טרם פורסם).
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 של הרשויות המקומיות, הובילו להגברת התחרות בין הרשויות המקומיות על שימושי
 קרקע עסקיים, ועל אוכלוסיות מבוססות המשלמות ארנונה גבוהה מעלות השירותים
 המוניציפליים שהן צורכות, והפחיתו במידה ניכרת את שיתוף הפעולה המועט ממילא
1 בין התסמינים ההרסניים של תחרות זו ניתן למנות את הגידול הדרמטי  שהיה ביניהן.7
1 התגברות תופעת הפרבור המפוזר  במספר סכסוכי הגבולות בין הרשויות המקומיות,8
 (suburbanization) והפיתוח העירוני הזוחל בשולי הערים (urban sprawl) המביאים לאבדן

1  משמעותי של שטחים פתוחים.9
 לאמתו של דבר, הגבולות המוניציפליים מדירים לא רק אנשים שאינם מושפעים מן
 הנעשה בתחומי הרשות המקומית אלא גם כאלה המושפעים בצורה משמעותית מהחלטות
 הרשות ופעולותיה. הגבולות התוחמים את הרשויות המקומיות אינם חופפים את תחומי
 ההשפעה שלהן. רשויות מקומיות אינן אי בודד אלא חלק ממרחב פוליטי אזורי. החלטתה
 של רשות מקומית לאסור בנייה של דירות קטנות בתחומה תאלץ תושבים מעוטי היכולת
 לעבור להתגורר ברשויות סמוכות המאפשרות בנייה של בתי דירות זולים. החלטה של

 17. לדיון רחב יריעה בתחרות הפרועה בין הרשויות המקומיות בישראל על נכסים עסקיים מניבי
 מס, שימושי קרקע ומשיכת אוכלוסייה אמידה לתחומן, בגורמים שהביאו לידי התעצמות
 התופעה מאז שנות השמונים ובתוצאותיה הכלכליות והחברתיות ראו בלנק (לעיל, הערה

.(10 
 18. לעומת 27 ועדות גבולות ־ ועדות מקצועיות הממונות על ידי שר הפנים והמייעצות לו
 בבואו לשנות גבולות מוניציפליים - שמונו בשנות השבעים, בשנות התשעים מונו על
 ידי השר יותר מ־130 ועדות גבולות. יש לזכור כי בישראל, בתקופה הרלוונטית, היו 265
 רשויות מקומיות ומכאן שבמהלך שנות התשעים רוב הרשויות המקומיות בישראל היו נתונות
 בסכסוכי גבולות. הנתונים מבוססים על מחקרים שבוצעו על ידי הגיאוגרפים ערן רזין ושלמה
 חסון ואנה חזן ממשרד הפנים. לדיון מפורט ראו ערן רזין, שלמה חסון ואנה חזן, ״מאבקים על
 גבולות מוניציפלים: מועצות אזוריות והמרחב העירוני״, עיר ואזור 23 (תשנ״ד) 5; ערן רזין
 ואנה חזן, ״השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה במרחב הכפרי ובשולי המרחב העירוני״,

 אופקים בגיאוגרפיה 39 (תשנ״ד) 31.
 19. הפיתוח המואץ התגלה כמנוף פיסקלי וכמקור לא אכזב להכנסות עבור הרשויות המקומיות
 הן בשל ההכנסות החד־פעמיות (היטל השבחה ואגרות פיתוח) והן בשל הרחבת בסים המס
 (ארנונה) הנגזרות ממנו. ראו נחום בךאליא, ״קופת התפנון״ - הפיפקליזציה של התפנון
 והפיתוח ברשויות המקומיות (מכון פלורםהיימר למחקרי מדיניות, 2000). לפי נתוני
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מאז שנת 1990 חל גידול דרמטי בהיקף הבנייה (במונחי
 התחלות בנייה), שהגיע עד שנת 2000 לכלל תוספת של קרוב ל־100 מיליון מ״ר, המהווה
 גידול של 50 אחוז במספר התחלות הבנייה בשנות השמונים. תופעה נוספת ראויה לציון היא
 המשקל היחסי של שימושי קרקע עסקיים בתוך סך כל התחלות הבנייה. בשנת 1990 היוו
 השטחים למטרות עסקיות כ־12 אחוז מםך כל התחלות הבנייה, ובשנת 1995 הגיע חלקם
 היחסי לרבע. ראו שם, בעמי 13. ראו גם ערן חין ואנה חזן, צעדים לבלימת הפרפור המפוזר:

 בקרה או שינוי ״פללי המשחק״(מכון פלורםהיימר למחקרי מדיניות, 1996), 9.
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 רשות מקומית להוציא משטח העיר את חסרי הבית (homeless) מניחה בעיה זו לפתחן
2 החלטה של רשות מקומית להפחית במידה ניכרת את  של רשויות מקומיות סמוכות.0
 הארנונה שהיא גובה בעבור שימושי קרקע עסקיים תמשוך לתחומי הרשות המקומית
 עסקים שהיו עד כה בתחומי רשויות מקומיות אחרות באזור, ובנייה של קניון בתחומי
 רשות מקומית אחת תמשוך את כוח הקנייה מרשויות סמוכות. השפעות אלה, שמשמעותן
 החצנת עלויות פעולותיה של הרשות המקומית והטלתן על רשויות אחרות, חותרות תחת
 התפיסה של רשויות מקומיות כקהילות הומוגניות המנוהלות כמשק סגור, שכן תפיסה זו
2  חייבת להניח שבעלויות של פעולות השלטון המקומי נושאים התושבים המקומיים בלבד.1
 תופעת החצנת העלויות נהפכה למשמעותית יותר עם התרחבות אזורי המטרופולין שיצרה
2 עקב כך באזורי המטרופולין, המאכלסים את  קרבה גאוגרפית בין הרשויות המקומיות.2
 רוב תושבי במדינה, החצנת עלויות בין הרשויות המקומיות השונות היא בלתי נמנעת,
 ותושבים רבים אשר חייהם מושפעים מהחלטותיהן של רשויות מקומיות שכנות אינם

 יכולים להשתתף בהליכי אישורן של החלטות אלה.

 3. משפט השלטון המקומי ושעתוק אי־השוויון המרחבי
 התוצאות החברתיות החמורות של המבנה המשפטי הקיים של השלטון המקומי ותרומתו
 הנכבדה לפערים הכלכליים ההולכים וגדלים בין קבוצות לאומיות, אתניות ודתיות
 שונות ניתנות להבנה אך ורק לנוכח החלוקה החברתית של המרחב המאפיינת את מדינת
 ישראל. עקב האופן שבו שורטטו הגבולות המוניציפליים בסמוך לקום המדינה, מאופיינת
 ישראל בדפוסי הפרדה מרחבית (segregation) בין הקבוצות השונות המרכיבות את החברה
 הישראלית. מפת ההתיישבות מורכבת בעיקרה מיישובים הומוגניים היוצרים הבחנה
2 ההתיישבות  טריטוריאלית בין יהודים לערבים, אשכנזים למזרחים ובין דתיים לחילוניים.3
 הנפרדת אינה תוצאה של התפתחות טבעית והכרחית אלא היא פרי אידאולוגיה שלטונית
 שניכרת, באופן היסטורי, בהקצאת קרקעות מדינה על ידי גורמים שלטוניים ושלטוניים

 20. ראו רותי סיני ויובל אזולאי, ״הפתרון של ראשל״צ לדרי רחוב: גירושם לערים אחרות״,
 הארץ (19.7.2004) א1, א9.

The Local Government Boundary Problem in Metropolitan", Richard B r i f f a u l t : ראו . 2 1 
. p p . Areas", 48 Stan. L . Rev. (1996) 1115, 1132-1133 

 22. ראו אלישע אפרת, ״ריבוי הרשויות המקומיות בישראל ומאבקן על הקרקע״, קרקע 44
 (1998) 102, בעמי 103. (אפרת טוען כי תופעה בולטת במערך הערים והמועצות המקומיות
 היא הקרבה המרחבית ביניהן, הגורמת להתהוות ריכוזים של רשויות בעלות גבולות משותפים
 כמעט מכל עבר: סביב חיפה, למשל, ישנו רצף של כעשר רשויות מקומיות מטירת כרמל
 בדרום ועד עכו בצפון; בגוש דן ישנן כעשרים וחמש רשויות סביב תל־אביב; סביב נצרת
 מרוכזות כחמש עשרה מועצות מקומיות; מצב דומה קיים בגליל המערבי, במזרח מישור החוף

 ובמושבות השרון ושפלת יהודה).
 23. ראו איל בנבנשתי, ׳״נפרד אבל שווה׳ בהקצאת מקרקעי ישראל למגורים״, עיוני משפט כא

 (תשנ״ח) 769.
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2 באופן היסטורי התערבה המדינה  למחצה לקבוצות מסוימות והדרתן של אחרות.4
 התערבות פעילה בשוק המקרקעין ופעלה במקרקעין רבים שבבעלותה או בשליטתה מתוך
 מגמה ברורה של יצירת הפרדה טריטוריאלית בין הקבוצות המגוונות המרכיבות את החברה
2 האידאולוגיה הציונית, שהייתה ועודנה האידאולוגיה השלטת בקרב השלטון  הישראלית.5
 המרכזי בישראל, הכתיבה הפרדה טריטוריאלית מוחלטת בין יהודים לערבים. הציונות
 ראתה בייהוד המרחב את אחד מתפקידיה העיקריים. ייהוד המרחב נעשה על ידי מדיניות
 של ״פיזור אוכלוסין״ שמשמעותה התיישבות יהודית באזורי הספר ־ הגליל בצפון והנגב
 בדרום. אך מדיניות התיישבותית זו, שנועדה לנכס אזורים אלה ולמנוע את אפשרות
2 פעלה גם ליצירת הבדלים והפרדה בין קבוצות 6  חזרתם של הפליטים הפלסטינים לביתם,

2  שונות של יהודים,7
 אם בעבר היה צורך במדיניות ממשלתית מכוונת כדי ליצור הפרדה טריטוריאלית
 בין הקבוצות השונות, כיום מבצע את העבודה משפט השלטון המקומי בצורה יעילה
 יותר ובאופן שאינו מושך תשומת לב. גם בהיעדר מדיניות מכוונת המחייבת הפרדה
 טריטוריאלית על בסיס גזעי, אתני או דתי, משעתקים הכללים הניטרליים, לכאורה,
 של משפט השלטון המקומי את ההפרדה המרחבית ההיסטורית בין הקבוצות השונות
 באוכלוסייה. גבולות השיפוט של הרשויות המקומיות מסתירים מעין כול את החלוקה
 הבלתי שוויונית של משאבים כלכליים ופוליטיים בין כפרים ערביים לערים יהודיות ובין
2 על ידי ריקון הרשויות המקומיות מכל תוכן  ערי הפיתוח המזרחיות לקיבוצים אשכנזיים.8

 24. שם, בעמ׳ 770.

 25. שם, בעמ׳ 771.
 26. ראו אורן יפתחאל ואלכסנדר קדר, ״על עוצמה ואדמה: משטר המקרקעין הישראלי״,

 תיאוריה וביקורת 16 (2000) 67, בעמי 77.
 27. היהודים ששלחה המדינה ליישב את אזורי הספר היו עולים חדשים שהגיעו מארצות האיםלם
 בסוף שנות הארבעים ותחילת שנות החמישים. לעולים אלה, אשר באו ברובם מרקע סוציו־
 כלכלי נמוך, סופק דיור בעיירות הפיתוח ובמושבים מרוחקים ולא נותרה להם ברירה אלא
 להתיישב שם. לנוכח חולשתם הפוליטית, החברתית והכלכלית של עיירות הפיתוח ומושבי
 העולים, נהפכו אזורים אלה במהירות מאזורי ספר לפריפדיות. ראו אודן יפתחאל, ״בינוי
 אומה וחלוקת המרחב ב׳אתנוקרטיה הישראלית׳: התיישבות, קרקעות ופערים עדתיים״,

 עיוני משפט כא (תשנ״ח) 637, בעמ׳ 649-647.
 28. בבג״ץ 244/00 עמותת שיח חדש למען השיח הדמוקרטי נ׳ שד התשתיות הלאומיות, פ״ד
 נו>6) 25 העלו העותרים בראשונה את הטענה כי במרוצת השנים הוקצו משאבי המקרקעין של
 המדינה באורח לא שוויוני תוך העדפת המגזר החקלאי(שהוא ברובו אשכנזי) על פני מגזרים
 אחרים באוכלוסייה (עיירות הפיתוח והמגזר הערבי). בית המשפט העליון קיבל את הטענה
 וביטל כמה החלטות של מועצת מקרקעי ישראל שעניינן הענקת הטבות למגזר החקלאי תוך
 קביעה כי חובה על מנהל מקרקעי ישראל, כרשות מנהלית, לשקול שיקולים של צדק חלוקתי
 בעת הפעלת סמכותו להקצות את משאבי המקרקעין של המדינה תוך מתן הזדמנות שווה

 לכלל הציבור.
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2 ועמידה עיקשת  פוליטי משמעותי(הנגזר מן התפיסה המלאכותית של השלטון המקומי)9
 על האוטונומיה של הרשויות ואחריותן לתושביהן בלבד(הנובעת מן התפיסה האורגנית של
3 משעתק משפט השלטון המקומי את חוסר השוויון המרחבי ההיסטורי.  השלטון המקומי),0
 הסמכויות הפורמליות המועטות שנמסרו לידי הרשויות המקומיות וסמכויות הפיקוח
 הדרקוניות של משרד הפנים על ביצוען מונע מתושביהן של רשויות מקומיות חלשות
 לשנות את מצבם באמצעות המנגנונים הפוליטיים הפנימיים, ואילו הפיצול המטרופוליני
 (metropolitan fragmentation) - החלוקה המרחבית של המטרופולין למספר רב של
 יחידות פוליטיות קטנות ואוטונומיות - מסכל כל אפשרות לשיתוף פעולה אזורי בין

 הרשויות המקומיות ומבטיח שחוסר השוויון המרחבי המבני יישמר.
 ביזור הסמכויות הבלתי פורמלי והבלתי מתוכנן שהחל מאז שנות השמונים, תרם
 אף הוא את חלקו לחוסר השוויון המרחבי שכן לא כל הרשויות המקומיות נהנות ממנו
 במידה שווה. בעוד חלק מן הרשויות הסתגלו במהירות למצב החדש, מצאו מקורות הכנסה
 חלופיים והגבירו את עצמאותן, רשויות אחרות לא היו מסוגלות לעשות כן, נקלעו
3 עובדה זו תרמה להרחבת  למשבר כספי חמור ואיבדו את שארית העצמאות שהייתה להן.1
 הפערים, הגדולים ממילא, בין רשויות מקומיות חזקות לרשויות מקומיות חלשות הניתנות
3 גזעיים (יהודים לעומת  בקלות לזיהוי במונחים גאוגרפיים (מרכז לעומת פריפריה),2

 29. ראו דיון בפרק ב.1 לעיל.

 30. ראו דיון בפרק ב.2 לעיל.
 31. בחוק ההסדרים אישרה ועדת הכספים של הכנסת ב־2 בינואר 2004. כמה סעיפי חוק הנוגעים
 לרשויות המקומיות העלולים לפגוע פגיעה נוספת באוטונומיה הניהולית של רשויות
 מקומיות חלשות ולהגביר עוד יותר את המעורבות הממשלתית בניהול רשויות אלה. על פי
 הצעת החוק, שר הפנים יהיה רשאי לאכוף העסקת גובה ממונה של מסי ארנונה על רשות
 מקומית שאינה עומדת בהיקף גבייה של 50%־ 60% מסך דמי הארנונה המגיעה לה. הגובה
 הממונה יקבל סמכויות־על מידי הממשלה, ויהיה רשאי להפקיע מראש העיר ומהמועצה את
 סמכויותיהם, תהיה לו גישה למאגרי המידע העירוניים, ומתוקף תפקידו אף יוכל להתקשר
 בחוזים עסקיים עם גורמים כלכליים ־ תוך עקיפת הוועדות העירוניות. חוק ההסדרים אינו
 מסתפק בתפקידו של גובה המסים הממונה, ומצמיד אליו גם חשב מלווה וגזבר, שאף הם
 ייאכפו מטעם שר הפנים, בניסיון לשפר את תזרים המזומנים ברשויות הגירעוניות, שבהן
 שיעור הגירעון השוטף הוא 10% מתקציבן, והגירעון המצטבר 15%. הגזבר הממונה רשאי
 להפקיע את תפקידו החשוב ביותר של ראש העיר - הכנת תקציב העירייה. בפועל, סמכויות
 החשב המלווה והגזבר המוקנות מתוקף חוק ההסדרים, יהפכו את תפקיד ראש הרשות
 למיותר. ראו הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס״ד־
 2003, ה״ח 64, בעמי 52. ראו גם ראלי סער, ״יאבדו מכוחן אם לא יעמדו בגביית הארנונה״,

 הארץ (4.1.2004) א4.
 32. ראו ערן רזין, פערים בחוםן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל בשנת 2000 - יציבות
 ותמורות בתקופה של תהפופות פוליטיות (מכון פלורסהימר למחקרי מדיניות, 2002), 15
 (״הרשויות המקומיות באזורי הפריפריה הלאומית - מחוזות הצפון והדרום... - הן חלשות

171 



ו ן ודברים ב תשס״ זן־צבי די  יששכר (איסי) רו

3 ואתניים (אשכנזים לעומת מזרחים).34 בעוד רשויות מקומיות עשירות, המצויות  ערבים)3
 ברובן במרכז הארץ, מסוגלות לשמור על רמה גבוהה של מערכות חינוך, תברואה ותשתיות
 פיזיות בתחומן, הרשויות העניות, הנסמכות על מימון ממשלתי, אינן יכולות לעשות כן

3  ונגזר עליהן לדשדש מאחור.5

 יחסית, עובדה המשתקפת בשיעור נמוך יחסית של הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל ובתקציב
 הבלתי רגיל. חולשתן של הרשויות המקומיות בפריפריה היא בעיקר בתחום ההוצאות
 לנפש, הגירעונות ועומס המלוות, שהם גבוהים יחסית, וכמו כן בגבייה נמוכה יחסית של

 ארנונה״).
 33. ראו שם, בעמי 10-9, 16. (חין מביא נתונים המראים כי כל עשרים הרשויות המקומיות
 בעלות אחוז ההכנסות הנמוך ביותר בתקציב הרגיל בשנת 2000 היו ערביות. בעוד בין השנים
 2000-1980 עלה אחוז ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות היהודיות באופן ניכר ועמד
 בשנת 1997 על 67.8% מכלל הכנסותיהן, נותר אחוז ההכנסות העצמיות בתקציב הרשויות
 המקומיות הערביות ברמה נמוכה מאוד ועמד בשנת 1997 על 27.5% מכלל תקציבן. רזין מראה
 גם כי אף שחל גידול במענק שמקבלות הרשויות המקומיות הערביות מן הממשלה, כאשר
 מנכים את השפעת גודל האוכלוסייה והרמה הכלכלית על גובה המענק, מסתבר שרשויות
 מקומיות ערביות עדיין מקבלות מענק כללי נמוך יותר מזה שמקבלות רשויות מקומיות
 יהודיות בעלות מאפיינים דומים). ראו גם ערן רזין, פערים תקציבייה בין רשויות מקומיות

 ערביות ליהודיות, האם מצטמצם הפער?(מכון פלורםהיימר למחקרי מדיניות, 1999).
 34. ראו חין (לעיל, הערה 32), בעמי 21-20 (חין מוצא קשר חיובי בין חוסנה התקציבי
 של רשות מקומית ובין הרמה החברתית־כלכלית שלה. על פי רזין, הרשויות המקומיות
 היהודיות שסבלו במיוחד ממיעוט הכנסות עצמיות הן ערי הפיתוח, שתושביהן הם מזרחים
 ברובם, והיישובים החרדים). ראו גם שלמה חסון ומיה חושן, המבנה החבדתי־המרחבי של
 מטרופולין תל־אביב (מכון פלורםהיימר למחקרי מדיניות (2003), 32. (חסון וחושן טוענים
 לקיומו של קשר בין אופי היישובים (דהיינו הרכב האוכלוסייה) במטרופולין תל־אביב ובין
 המעמד החברתי־כלכלי שלהם. בתחתית הסולם החברתי מצויים היישובים הערביים המרוכזים
 בטבעת החיצונית של המטרופולין. מעליהם מצויים יישובים המאוכלסים באנשי עדות המזרח
 שעלו בשנות החמישים מארצות ערב. בתווך מצויים יישובים בעלי הרכב אוכלוסייה הטרוגני
- יוצאי ארצות המזרח ויוצאי ארצות המערב. היישובים בעלי הרמה הכלכלית הגבוהה ביותר

 במטרופולין הם אלה שבהם שיעור גבוה של יוצאי אירופה).
 35. רשויות מקומיות חלשות, הנסמכות על מימון ממשלתי, הכוללות את מרבית ערי הפיתוח
 (כגון קריית מלאכי, קריית גת, בית שמש, לוד, רמלה, דימונה, שדרות ואופקים) ואת רובן
 המכריע של הרשויות המקומיות הערביות, עומדות כיום לפני קריסה כלכלית ובלא כיסוי
 ממשלתי של גירעונותיהן הן יגיעו בעתיד הלא רחוק למצב של ״חדלות פירעון״. על פי נתוני
 משרד הפנים, 73 רשויות (המהוות כ-28% מכלל הרשויות המקומיות) הלינו בחודש דצמבר
 2003 את שכר עובדיהן עקב מחסור בתקציב. בשנת התקציב הנוכחית יורע מצבן של רשויות
 אלה עוד יותר בשל ההפחתה הצפויה של יותר מ-1.5 מיליארד שקלים מתקציב מענקי האיזון
 [קיצוץ של כ-48% מן התקציב בשנת 2003 - י״ר] וקיצוץ נוסף של כחצי מיליארד שקלים

172 



 דין ודברים ב תשס״ו ממקומיות לאזוריות

 זנ. מודלים תאורטיים של שלטון מקומי

 כדי למצוא תחליף הולם למודל השלטון המקומי בישראל כיום, יוצגו להלן בקצרה
 מודלים חלופיים לשלטון מקומי, חלקם כאלה המיושמים במקומות אחרים בעולם וחלקם
 מודלים תאורטיים שהוצעו על ידי חוקרים בתחום השלטון המקומי. מודלים אלה נעים
 בין ביזור סמכויות מוחלט ופיצול קטגורי בין הרשויות המקומיות ובין מיזוג הרשויות
 המקומיות במרחב המטרופוליני לרשות אזורית אחת תוך ביטול הדרג המוניציפלי המקומי.
 ניתן לקטלג את המודלים הקיימים לארבעה טיפוסים אידאלים (ideal types): (א) מודל
 ביזורי (decentralization) התומך בהאצלת סמכויות רבות ככל הניתן מהשלטון המרכזי
 לרשויות המקומיות; >ב< מודל ריכוזי(centralization) שתומך במסירת כל הסמכויות על
 העניינים המקומיים לידי השלטון המרכזי; >ג< מודל אזורי(regionalism) המצדד באיחוד
regional) רשויות מקומיות במרחב מטרופוליני או בהקמת דרג ביניים - ממשל אזורי 
 government) - שיחצוץ בין הרשויות המקומיות ובין השלטון המרכזי; >ד< מודל הביזור
 הפוליטי (political decentralization) המנסה להתגבר על הדיכוטומיה מרכוז/ביזור

3  באמצעות פירוק הבסיס הפילוסופי שעליו נשענת דיכוטומיה זו.6
 הוויכוח הנורמטיבי בין העמדות השונות מתאפיין בניסיון לאזן בין יעדים מספר: (א)
 יעילות באספקת שירותים מוניציפליים והקמת תשתיות פיזיות; (ב) דמוקרטיה מקומית
 והגברת מעורבותם של התושבים בניהול העניינים המקומיים; (ג) שמירה של ערכי הקהילה;
 (ד) צדק חברתי וצמצום פערים כלכליים בין אזורים שונים ובין קבוצות אוכלוסייה שונות.
 יעדים אלו סותרים לעתים קרובות זה את זה וכל אחד מן המודלים שהוזכרו מנסה לפתור

3  את המתח שביניהם באופן אחר. להלן נדון בקצרה בדוגמאות לכל אחד מהמודלים.7

 1. המודל הביזורי - מודל הבחירה הציבורית
"A Pure Theory of Local את המאמר (Tiebout)בשנת 1956 פרסם הכלכלן צ׳ארלם טיבו 
 "38Expenditures שנהפך במהרה לאחד המאמרים התאורטיים המשפיעים ביותר בתחום
 השלטון המקומי. במאמר זה טען טיבו כי ניתן למצוא פתרון שוקי לשאלה מהו המספר

 בתקציב החינוך ו־178 מיליון שקלים בתקציב הרווחה. ראו ראלי סער, ״משרד הפנים:
 רשויות ׳לא יוכלו להתקיים׳״, הארץ (14.1.2004) א5; ראלי סער, ״הרשויות: נשבות במחאה

 על הקיצוץ״, הארץ (14.1.2004) א5.
 36. בלנק מנסה אף הוא לערער על הדיכוטומיה ביזור/מרכוז ומראה בצורה משכנעת כי הליכי
 ביזור ומרכוז אינם בהכרח סותרים זה את זה אלא פעמים רבות משלימים זה את זה. ראו בלנק

 (לעיל, הערה 10).
 37. על כל אחד מן המודלים שמתוארים להלן נכתבו תלי תלים של מאמרים וספרים. איני
 מתיימר לסכם במסגרת פרק קצרצר זה את כל הכתיבה בסוגיה, אלא להביא רק את עיקריה
 כדי שאוכל להשתמש בה לצורך הצעת הרפורמה. נאלצתי לוותר על עומק הדיון לטובת

 היקפו והדברים שאומר ילקו בהכרח בפשטנות מסוימת. עם הקוראות הסליחה.
 .38 0111^ (לעיל, הערה 1).
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ו ״ ן ודברים ב תשס זן־צבי די  יששכר (איסי) רו

 האופטימלי של הרשויות המקומיות הנחוצות כמו גם על שאלת סוג השירותים ורמת
 השירותים שתספק כל אחת מהן. טיבו מניח הנחה, שמקורה בפילוסופיה התועלתנית,
 כי העולם מורכב ממספר רב של אינדיבידואלים בעלי צרכים וטעמים מגוונים. במקום
 לבחון את הרשויות המקומיות כישויות פוליטיות שנועדו לספק בסיס לקבלת החלטות
 קולקטיבית, מוצגות הרשויות המקומיות כ״סחורות״ בעלות תכונות שונות אשר לכל אחת
 מהן מוצמד תג מחיר. הרשויות המקומיות מציעות לתושביהן חבילת שירותים הכוללת
 חינוך, תברואה, תכנון ובנייה ועוד במגוון ואיכות נבדלים וגובות בעבורן מחיר בדמות
 מסים מקומיים. תושבי הרשויות המקומיות, שטיבו מכנה ״צרכנים־בוחרים״, מחליטים, על
 פי מודל זה, בתחומי איזו רשות מקומית הם מעוניינים לגור, כפי שבוחרים בין סחורות
 בשוק, על פי השילוב האופטימלי בעיניהם בין חבילת השירותים שמציעה הרשות למחירה.
 ישנם אנשים שירצו לגור ברשות המציעה חינוך ברמה גבוהה, יהיו כאלה שיעדיפו פארקים
 ובנייה נמוכה ואחרים יבחרו ברשות הגובה מחיר נמוך במיוחד בעבור חבילת השירותים
 כולה. הבחירה בין חבילות השירותים השונות נעשית באמצעות מעבר לצורכי מגורים
 מרשות לרשות, המחליפה על פי מודל זה את הנכונות לרכוש את הסחורה, ומכיוון שכך
3 יעילות מרבית תושג  מהווה המוביליות של הצרכן־בוחר מרכיב מרכזי במודל של טיבו.9
 אפוא על ידי פתיחת השוק לתחרות חופשית, שאינה מוגבלת באמצעות רגולציה מטעם
 השלטון המרכזי, שתאפשר לרשויות מקומיות להתחרות על לבם וכיסם של הצרכנים־
 הבוחרים באמצעות הצעה של חבילות שירותים רבות במחירים מגוונים שיתאימו למספר
 מקסימלי של אנשים. ככל שיהיה מספרן של הרשויות המקומיות גדול יותר, כך תהיה
4 ״המספר האופטימלי של רשויות  אפשרות הבחירה של הצרכנים־בוחרים מגוונת יותר.0
 מקומיות הוא הנקודה במרחב המאפשרת למספר הרב ביותר של אזרחים להפיק סיפוק
4 על כן תומכים חסידי מודל הבחירה הציבורית במערכת  מקסימלי מן הבחירה שלהם״.1
 מבוזרת המורכבת ממספר גדול של רשויות מקומיות קטנות, אשר לכל אחת מהן שליטה

 רבה ככל הניתן במדיניות המיסוי והתכנון המקומי.
 על המודל של טיבו נמתחה ביקורת חריפה שעל מקצתה אעמוד להלן. המבקרים
 טוענים כי כדי לבסס את הטענה שמנגנון השוק יאפשר הקצאה יעילה של טובין ציבוריים,
 טענה העומדת בבסיס מודל הבחירה הציבורית, נאלץ טיבו להסתמך על כמה הנחות
 פשטניות (simplifying assumptions): הנחה אחת היא כי קיימת מוביליות מושלמת,
 היינו התושבים חופשיים לחלוטין לעבור מרשות אחת לאחרת ומעבר זה אינו כרוך
 בעלות כלשהי. ההנחה השנייה היא כי לתושבים מידע מושלם על ״חבילות השירותים״
 שמציעות הרשויות המקומיות השונות. המודל של טיבו נאלץ גם להתעלם מתופעת הזליגה

 שם, בעמי .39 420.
Michael Keating, "Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation : 4 0  ראו .
and Public Choice", Theories of Urban Politics (David Judge, Gerry Stoker and Harold 

.Wolman- eds.,1995) 117,123 
.Robert Cooter, The Strategic Constitution (2000) 103 .41 

174 



 דין ודברים ב תשס״ו ממקומיות לאזוריות

 (spill over effect) שמשמעה החצנת העלויות של החלטות שמחליטה רשות מקומית מסוימת
 על רשויות סמוכות. הנחות אלו, כפי שטוען ג׳ראלד פרוג(Gerald Frug), ״הן כה בבירור
4 במציאות מצמצמים את המוביליות של  בלתי מציאותיות עד שהדבר גובל בשערורייה״.2
 התושבים המקומיים גורמים רבים ובהן, בין היתר, קרבה למקום העבודה, יכולת כלכלית
 מוגבלת וכן גורמים לא כלכליים כגון קשרי משפחה וקשרים חברתיים וקהילתיים. המעבר
 מרשות אחת לאחרת כרוך בעלויות רבות ועל כן יכולת בחירה אמיתית היכן להתגורר
 נתונה אך ורק לבעלי אמצעים. מגבלות אלה מתעצמות בשל התופעה הרווחת של תכנון
 המאזר החוצה(exclusionary zoning) - שמשמעותו שימוש בסמכויות התכנון והאיזור של
 הרשות המקומית כדי להדיר מתחומיה אנשים בלתי רצויים(למשל באמצעות הטלת הגבלות
 על בנייתן של דירות קטנות השוות לכל נפש) ־ המפחיתה בצורה ניכרת את יכולתם של
 תושבים מעוטי יכולת לעבור להתגורר בתחומן של רשויות מקומיות עשירות. אין בנמצא,
 טוענים המבקרים, אנשים ״הבוחרים״ לגור ברשויות מקומיות מזוהמות שבהן הפשיעה
 גבוהה והחינוך גרוע. כולם מעוניינים בחבילת שירותים הכוללת בתי ספר טובים, תחבורה
 נוחה ורחובות נקיים. סביר יותר להניח כי לאנשים הגרים ברשויות אלה אין כסף לשלם
4 מכאן שהשוני בין חבילות השירותים שמציעות 3  כדי לעבור לסביבת מגורים טובה יותר.
 רשויות מקומיות שונות אינו משקף, ברוב המקרים, הבדלי טעם בין תושביהן אלא הבדלים
 ביכולת הפיסקלית של הרשויות. יתרה מכך, רשויות אמידות, שבתחומן מצויים עסקים
 ונכסים אחרים מניבי מס ומתגוררים בהן אנשים בעלי אמצעים, יכולות להרשות לעצמן
 לספק לתושביהן חבילת שירותים ברמה גבוהה ועדיין לגבות בעבורה מחיר נמוך באופן
 יחסי שכן בסים המם שלהן גבוה. לעומת זאת רשויות עניות, שאינן יכולות למשוך עסקים
 לתחומן והנאלצות לקלוט אוכלוסיות מעוטות יכולת אשר המס שהן משלמות אינו מכסה
 את עלות שירותי הסעד, הרווחה והחינוך שהן צורכות, חייבות לגבות מן התושבים מסים
 בשיעור גבוה יחסית(בהיעדר נכסים אלטרנטיביים המניבים מס) אך בשל בסיס המם הנמוך
 אינן יכולות לספק שירותים ברמה סבירה. לפיכך, מודל הבחירה הציבורית, למרות קסמו

4 4  האינטואיטיבי, אינו מספק בסיס נורמטיבי מספק לאוטונומיה מקומית.

 Frug .42 (לעיל, הערה 13), בעמי 168.
Lee Anne Fennel, "Home Rule: 'The Homevoter Hypothesis: How Home Values : 4 3  ראו .
Influence Local Government Taxation, School Finance, and Land-Use Policies' By 

.William A. Fischel", 112 Yale L . J. (2002) 617, p. 623 
: Frug (לעיל, הערה 13), בעמי 173-167; 4 4  לביקורת מפורטת על מודל הבחירה הציבורית ראו .
Richard Briffault, "Our Localism: Part II - Localism and Legal Theory", 90 Colum. L . 
Rev. (1990) 346, pp. 418-425; William W. Bratton and Joseph A. Mccahery, "The New 
Economics of Jurisdictional Competition: Devolutionary Federalism in a Second-Best 
World", 86 Geo. L. ממשיכי דרכו של Tiebout עשו מאמצים להתאים . J. (1997) 201 
,Robert Cooter .את מודל הבחירה הציבורית למציאות באמצעות הכנסת שינויים במודל 
 לדוגמה, מתעמת עם תופעת הזליגה וטוען כי השליטה במשאב ציבורי(public good) כלשהו
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ו ן ודברים ב תשס״ י די ב צ ך ז ו  יששכר (איסי< ר

 2. המודל הריכוזי ־ מודל מדינת הרווחה המערבית
 על פי המודל הריכוזי נושא השלטון המרכזי באחריות ישירה לכל הנעשה ברמה המקומית
 ובכלל זה לאספקתם של שירותים מוניציפליים, תכנון ובנייה והקמה ותחזוקה של תשתיות.
 הרשויות המקומיות מתפקדות, על פי מודל זה, כסניפים מקומיים של השלטון המרכזי
 והאוטונומיה שלהן מוגבלת. מודל זה מתאפיין גם בריכוזיות פיסקלית שמשמעה כי לשלטון
 המרכזי נתונה הסמכות הבלעדית לגבות מסים מן התושבים המקומיים. הרוב המכריע
 של הכנסות הרשויות המקומיות מקורו במענקים ממשלתיים, בעיקר מענקים המיועדים
 לשימושים ספציפיים (כגון חינוך, רווחה, פיתוח תשתיות וכיוצא באלה) שלשלטון המקומי
4 בגרסתו הקיצונית של המודל הריכוזי, ראשי  שיקול דעת מצומצם ביותר בהקצאתם.5

4  הרשות המקומית אינם נבחרים על ידי התושבים אלא ממונים על ידי הממשלה.6

 למודל זה יתרון בתחום השוויון והצדק החברתי שכן מענקי איזון מצמצמים את הפער
 בין הרשויות המקומיות ברמת השירותים שהן מספקות. תקציב הרשויות המקומיות נקבע
 על פי ההוצאות שהן מוציאות לצורך אספקה של סל שירותים קבוע מראש, ואם אין להן

 צריכה להימסר לידיה של היחידה השלטונית הקטנה ביותר שיכולה להפנים (internalize) את
 העלויות הכרוכות בו. כאשר ההשפעה של משאב ציבורי כלשהו זולגת מעבר לתחומיה של
 הרשות המקומית, יש להקים רשות למטרה מיוחדת (special purpose district) שיספק אותו
 וישלוט בהשפעותיו השליליות. ראו: Cooter (לעיל, הערה 41), בעמ׳ 107. דוגמה אחרת
 היא המודל של James Buchanan. Buchanan מכיר בכך שלא לכל התושבים המקומיים
 יכולת מעבר שווה וכי מוביליות מותנית במשאבים כלכליים. Buchanan מסכים גם לטענה
 כי המעבר של תושבים אמידים מרשות אחת לאחרת יש לו השפעות שליליות על התושבים
 מעוטי היכולת שנשארו מאחור. מכיוון שכך, טוען Buchanan, לכולם יש אינטרס לדאוג לכך
 שהתושבים האמידים לא יעזבו. אחת הדרכים לעשות זאת היא להגיע להסכם עם התושבים
 האמידים המעניק להם שירותים ברמה גבוהה יותר מאלו הניתנים לתושבים אחרים, כגון בתי
Buchanan .ספר טובים יותר ופארקים משלהם, תמורת נכונותם להישאר בתחומי הרשות 
 מודה בכך שמדובי ב״שוחד״ הפוגע בעקרון השוויון, ואולם לטענתו המודל שהציע
James M. :אינו מתמודד עם בעיות אתיות־אבסטרקטיות אלא עם בעיות פרקטיות. ראו 

. X I Public Choice', 5 ) 1971 (Buchanan, "Principles of Urban Fiscal S t r a t e g y 1 
 45. ראו ערן רזין רפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל: בין ריכוז לביזור, בין מסורתיות

 למודרניות(מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2003), 33.
 46. דוגמה מובהקת למודל זה ניתן למצוא בהולנד המתאפיינת בביזור תפקודי רב ובריכוזיות
 פוליטית ופיסקלית קיצונית. בהולנד ממנה הממשלה את ראשי הרשויות המקומיות בצו
 מלכותי. לכאורה כפוף ראש הרשות למועצה מקומית הנבחרת על ידי התושבים והמינוי נעשה
 אף הוא בהתייעצות עם המועצה, אך בפועל ממנה השר לעתים קרובות ראשי רשות שאינם
 ברשימת המומלצים של המועצה ואת סמכויות ראש הרשות קובעת גם חקיקה לאומית. ראו:
Council of Europe (1999) Structure and Operation of Local and Regional Democracy, 

 Netherlands: Situation in 1998 כפי שהופיע שם, שם.
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4 יתרון נוסף של 7  המשאבים הדרושים, משלימה הממשלה את החסר באמצעות מענקים.
 המודל הריכוזי הוא בתחום התכנון. מודל זה עשוי להיות אפקטיבי בבלימת תופעות כגון
4 שכן הוא מתאפיין במנגנוני תכנון 9  פרבור (suburbanization)48 ופיתוח עירוני זוחל,
 חזקים שבהם שולט השלטון המרכזי שהוא בעל ראייה רחבה וכוללנית באשר לתכנון הפיזי
 שישרת את תושבי המדינה כולה. הריכוזיות הפיסקלית שמאפיינת את המודל הריכוזי
 מונעת תופעות של תחרות פרועה בין הרשויות המקומיות על שימושי קרקע עסקיים ועל
 תושבים אמידים שכן לאלה לא תהיה השפעה על בסים המס של הרשות המקומית. ראוי
 לציין כי יתרונות אלה של המודל הריכוזי מותנים בתפקוד תקין של השלטון המרכזי
 (היינו מנהל תקין והיעדר שחיתות) ובהיותו מתווך הוגן (honest broker) בין המגזרים
 השונים במדינה. שלטון מרכזי המתאפיין בהעדפות מגזריות יאבד הרבה מאוד מן היתרונות
 האמורים. למודל חסרונות בולטים בתחום הדמוקרטיה המקומית ובניין הקהילה שכן כאשר
 מתפקדות הרשויות המקומיות כספקי שירותים בלבד, וכל מוקדי הכוח מצויים ברמה
 הלאומית, אין ביכולתו של השלטון מקומי לשמש בסיס לאוטונומיה קהילתית ולתושבים

 אין תמריץ להשתתף בפוליטיקה המקומית.

 3. המודל האזורי ־ שלטון מקומי בעידן המטרופולין
 אזוריות (regionalism), טוען ריצ׳ארד בריפלד (Richard Briffauit), אינה אלא ״מקומיות
5 ההצדקה התאורטית לאוטונומיה מקומית וביזור 0  (localism) בעבור אזורים מטרופולינים״.
 סמכויות נשענת על טיעונים אחדים בדבר תפקיד השלטון המקומי בקידומם של ערכים
 כגון יעילות, דמוקרטיה וערכי קהילה. דמותו של השלטון המקומי העומד בבסיסה היא
 הדמות המסורתית של עיירה, המהווה בית לקהילה אורגנית קטנה, שבה באים התושבים
 במגע יומיומי זה עם זה והמפגש בינם ובין זרים הוא נדיר. במקרה כזה, אוטונומיה מקומית
 המאפשרת לתושבים להתארגן כיחידות פוליטיות קטנות ומעניקה להם שליטה נרחבת
 בתהליך קבלת ההחלטות הנה מוצדקת. ואולם כיום מתגוררים רוב האנשים לא בעיירות
 קטנות ומבודדות אלא באזורים מטרופולינים גדולים. היחידה הפוליטית, החברתית
 והכלכלית הרלוונטית אינה עוד הרשות המקומית אלא האזור המטרופוליני כולו. הגבולות
 המוניציפליים של הרשויות המקומיות אינם מתווים עוד את תחום המחייה ופעילות האדם,
 ואנשים אינם חיים את חייהם במסגרת המצומצמת של רשות מקומית אחת אלא חוצים,
 כדבר שבשגרה, את הגבולות של רשויות מקומיות שונות. ״יכול אדם לגור ברשות מקומית
 אחת, לעבוד באחרת, לערוך קניות בשלישית, לצאת לבלות ברביעית ולנוע בין מספר רב

 47. רזין(לעיל, הערה 45), בעמ׳ 34.
 48. הפרבור הוא כינוי לתהליך של הגירת תושבים מן הערים אל הפרברים הנבנים בשולי הערים
 והעתקה מסיבית של בתי עסק ותעשיות לאזורים דלילים וזולים יותר. בעקבות הפרבור יורד

 במידה ניכרת מעמדן של הערים כמרכזי מגורים ועסקים.
 49. פיתוח עירוני זוחל הוא תופעה, הנגזרת בין היתר מן הפרבור, שמשמעותה הרחבה בלתי

 מתוכננת של השטח הבנוי של המטרופולין על חשבון השטחים הפתוחים.
 50. ££31111מ6 (לעיל, הערה 11), בעמ׳ 2.
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 יששכר >איסי< רוזךצבי דין ודברים ב תשס״ו

5 האזור המטרופוליני  של רשויות מקומיות נוספות במהלך הרגיל של חיי היומיום שלו״.1
 כולו, ולא הרשות המקומית, הוא יחידת ההתייחסות של תושבי המטרופולין בכל הנוגע
 למגורים, עבודה ופעילות חברתית ותרבותית. ולכן אם נתאים את התפיסה המסורתית של
,(David Rusk) הרשות המקומית למטרופולינים של ימינו נגלה כי, כדברי דיוויד ראסק 
5 הבעיה המרכזית באוטונומיה מקומית,  ״העיר האמיתית היא האזור המטרופוליני כולו״.2
 טוענים תומכי המודל האזורי, היא שהיעילות הכלכלית וערכי הדמוקרטיה שהיא נושאת
 בחובה אינם זמינים במידה שווה בעבור כל תושבי האזור המטרופוליני. אוטונומיה מקומית
 משעתקת ומעצימה את חוסר השוויון שבין תושבי רשויות מקומיות שונות ביכולת המעבר,
 בנטל המס המוטל עליהם ובשירותים הציבוריים שהם מקבלים. לרשויות מקומיות אמידות,
 הנהנות מן הסטטוס קוו, אין כמובן אינטרס לשנות אותו ולכן הדרך היחידה להתגבר על

5  ״האנוכיות המקומית״ היא לאכוף על רשויות אלו סוג כלשהו של ממשל אזורי.3
 על פי תומכי המודל האזורי בדיקה פרטנית של הערכים המשמשים בסיס להצדקתה של
 האוטונומיה המקומית מגלה כי יש להסיט את תהליכי קבלת ההחלטות מן הרמה המקומית

 לרמה האזורית:
 יעילות. באזורים מטרופוליניים מבנה ביזורי של קבלת החלטות אינו יכול לענות על
 דרישות בסיסיות של יעילות כגון מניעה של תופעת הזליגה והחצנת עלויות, הגנה על
 חופש התנועה של התושבים ואספקה של שירותים ציבוריים שעונים על צורכי התושבים.
 רק ממשל אזורי או מבנה פוליטי אחר שיאפשר קבלת החלטות ברמה אזורית יכול למנוע
 את תופעת הזליגה, להגן על חופש התנועה ולאפשר אספקה של שירותים ציבוריים ברמה

5  נאותה על ידי כל הרשויות המקומיות באזור המטרופוליני.4
 דמוקרטידז. הטיעון הדמוקרטי שמשמיעים לעתים קרובות תומכי המודל הביזורי הוא כי
 רק רשויות מקומיות קטנות ואוטונומיות, שבהן יש לתושבים יכולת להשפיע על תהליך
 קבלת ההחלטות השפעה ניכרת, יעודדו את התושבים המקומיים להשתתף השתתפות
 פעילה בהליך הדמוקרטי. טיעון זה אינו משכנע לנוכח המצב הרווח שבו יכולתן של
 רשויות מקומיות רבות באזורים המטרופוליניים להשפיע על תחומים בעלי משמעות רבה
 לתושבים המקומיים ־ כגון בסיס המס, פיתוח כלכלי, פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני זוחל -
 הוא מצומצם ביותר, ולכן, אף שבאופן תיאורטי יכולתם של תושבי הרשות להשתתף
 בהליך הדמוקרטי ולהשפיע על תהליך קבלת ההחלטות ביחידות פוליטיות קטנות היא
 גדולה יותר, למעשה התמריץ להשתתף בהליך הדמוקרטי הוא נמוך, שכן אף אחד לא יטרח
 להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות של גוף פוליטי כלשהו, יהא גודלו אשר יהא, אלא אם
 כן השתתפותו תוכל לגרום לשינוי משמעותי, בנוסף, אחד מערכי היסוד של הדמוקרטיה
 הוא מתן אפשרות לכל מי שמושפע מהחלטותיה של רשות מרשויות המדינה להשתתף
 בהליך שבו מתקבלות ההחלטות, במודל הביזורי, בשל תופעת הזליגה והחצנת העלויות

 51. שם, בעמי 3.
.David Rusk, Cities Without Suburbs (1995) 6 .52 

 53. שם, בעמי 27-24.
 Briffault .54 (לעיל, הערה 11), בעמי 20-18.
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 דין ודברים ב תשס״ו ממקומיות לאזוריות

 עליה עמדנו, אנשים רבים המושפעים מהחלטות המתקבלות ברמה המקומית אינם יכולים
 להשתתף בהליכי קבלת ההחלטות שכן הם אינם תושבי אותה רשות. רק פורום אזורי
 יבטיח שכל התושבים המושפעים מהחלטה כלשהי יוכלו להשתתף בהליך הדמוקרטי שבו

5 5  היא מתקבלת.
 קחילה. טיעון נוסף של תומכי הביזור בזכות האוטונומיה המקומית הוא כי הרשות
 המקומית היא קהילה שבסיסה גאוגרפי אשר בין חבריה מתקיימים קשרים חברתיים,
 ובמובנים רבים הם רואים עצמם כקשורים זה לזה, ועל כן לרשות המקומית זכות טבעית
 לאוטונומיה ולהגדרה עצמית. ואולם, לאמתו של דבר באזורים מטרופוליניים הרשויות
 המקומיות אינן מהוות קהילות במובן המסורתי־הרומנטי. לרשויות מקומיות רבות חסרים
 הפורומים הציבוריים המאפשרים מפגש בלתי אמצעי בין התושבים, ובעידן המכוניות
 והכבישים המהירים הרשות המקומית אינה יוצרת עוד מוקד עניין לתושבים מקומיים
5  שחוצים מדי יום ובלי משים את הגבולות הבין־מקומיים לצורך עבודה, קניות ובילויים.6
 יתרה מזו, בדרך כלל הרצון ב״קהילה״ מתורגם במציאות לרצון לחיות ברשות מקומית
 הומוגנית מבחינה גזעית, אתנית וסוציו־אקונומית, ועל כן מאבד הטיעון הקהילתי את כוחו
5 ואחרון, יש לזכור כי קהילות מקומיות הן במידה 7  כבסים נורמטיבי לאוטונומיה מקומית.
 רבה התוצר ולא המקור של המבנה הקיים של שלטון מקומי, אשר אינו מאפשר לתושבי
 המטרופולין, הגרים במספר רב של רשויות מקומיות נפרדות, לראות את האינטרסים
 המשותפים להם ולשאר תושבי האזור וכך גם להיהפך לחלק מקהילה אזורית רחבה. כדי
 לקדם את הרעיון של קהילה מטרופולינית עלינו קודם כול לשנות את המבנה המשפטי של

5 8  השלטון המקומי.
 ישנם כמה מודלים אפשריים לעיצובו של ממשל אזורי. בתחילת המאה העשרים,
 בעקבות הצורך לפתח תשתיות מודרניות, נערכו מיזוגים מוניציפליים רחבי היקף אשר
5 בעשורים 9  יצרו רשויות אזוריות עם גבולות החופפים את תחומי האזור המטרופוליני.

Localism, Self-interest and the Tyranny of", Sheryll D. Cashin :ראו גם :  22-2055שם, בעמי .
the Favored Quarter: Addressing the Barriers to New Regionalism", 88 Geo. L . J. (2000) 

. p p ,1985. 2042-4045 
 Briffauit .56 (לעיל, הערה 11), בעמי 23-22.

 57. ראו: Young (לעיל, הערה 14) בעמי 236-234.
 58. ראו: Briffauit (לעיל, הערה 11), בעמי 24.

 59. מארק רוזנטראוב וערן רזין, ממשל מטרופוליני ופיתוח: לקחים מאינדיאנפולים (מכון
 פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1998) 15 (״לחצים לגיבוש מסגרות מטרופוליניות של שלטון
 מקומי התגבשו לראשונה בשלהי המאה התשע עשרה. מניע עיקרי ללחצים אלה היה הצורך
 לפתח תשתיות עירוניות מודרניות, שרק רשויות עירוניות גדולות היו מסוגלות לקדם.
 האוכלוסייה בערים הגדולות באירופה ובצפון אמריקה גדלה במהירות, וגלשה אל מעבר
 לגבולות העיר המרכזית של המטרופולין. המשך הצמיחה העירונית חייב פיתוח רחב היקף
 של מערכות תחבורה ותשתית, בפרט מערכות מים וביוב. צרכים אלה הובילו למיזוגים
 מוניציפלים רחבי היקף, שהכפיפו מחדש את רוב שטחו של האזור המטרופוליני למרותה
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ו ן ודברים ב תשס״ זן־צבי די  יששכר (איסי) רו

 שלאחר מלחמת העולם השנייה, ימיה הגדולים של תנועת האזוריות, היה המודל המועדף
 ממשל מטרופוליני דו־רובדי (two-tier) המורכב מן הרשויות המקומיות כרובד תחתון
 ומעליהן עיריית גג מטרופולינית המחזיקה בסמכויות נרחבות בכל הנוגע לתכנון ופיתוח
6 כיום ישנה העדפה למודלים 0  אזורי, גביית מסים ועניינים נוספים בעלי אופי אזורי.
 גמישים יותר, הקרויים ״אזוריות חדשה״(new regionalism), המותירים את המבנה הקיים
 על כנו אך משלבים בו מנגנונים לשיתוף אזורי בבסיס המס המקומי, בתכנון ופיתוח
6 מסגרות מנהליות המעודדות שיתוף 1 . לו  אזוריים ובאספקת שירותים ציבוריים לאזור כו
 פעולה ברמה המטרופולינית נועדו, לדברי תומכיהן, לחסוך משאבים המוצאים על תחרות
 פנים אזורית ולפתור את המתח בין השתתפות דמוקרטית ושימור הזהות הקהילתית ובין

6 2  ערכי היעילות והשוויון החברתי.

 של עירייה אחת גדולה״). Rusk, אחד התומכים הבולטים כיום במודל איחוד הרשויות, טוען
C שיש לאחד את הערים עם פרבריהן וליצור מגה־ערים i t i e s w i t h o u t Suburbs בספרו 
 שגבולותיהן חופפים את האזור המטרופוליני כולו. לטענתו איחוד רשויות הוא הדרך הטובה
 ביותר להפחית הפרדה מרחבית על בסיס גזע (segregation), להביא לידי שוויון בבסיס המס
 ולקדם פיתוח כלכלי אזורי. דרך זו, טוען Rusk, טובה בהרבה ויש לה סיכויים טובים יותר
 לשרוד לעומת החלופה של הקמת עיריית גג שתיאלץ לתמרן בין האינטרסים המתחרים של

 הרשויות השונות באזור המטרופוליני. ראו: Rusk (לעיל, הערה 52), בעמ׳ 85.
 60. בעשורים שלאחר מלחמת העולם השנייה התעורר גל של התעניינות בשלטון המטרופוליני. גל
 זה בא כמענה לשינויים דמוגרפיים וקונצפטואליים מרחיקי לכת שעברו על מרבית המדינות
 המתועשות בשנים אלו. השינויים הדמוגרפיים נבעו מגדילה משמעותית של המרכזים
 האורבניים בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה וצמיחה מסיבית של הפרברים העירוניים.
 פערים גדלים והולכים בין ערים מרכזיות לפרבריהן הקשו על מיצוי יתרונות הגודל באספקת
 שירותים ואת התכנון הכוללני הרציונלי, ובפרט את הניסיונות לווסת את הפרבור המואץ.
 השינויים הקונצפטואליים כללו, בין היתר, הרחבה משמעותית של אחריות השלטון המקומי
L . J.:לאספקת שירותים ציבוריים על פי עקרונות מדינת הרווחה ששררו באותן שנים. ראו 
Sharpe, "The Future of Metropolitan Government", The Government of World C i t i e s : 
 The Future of the Metro Model (L. J. Sharpe - ed., 1995) 11. שינויים אלה הביאו מדינות
 מערביות רבות לידי שורה של רפורמות מטרופוליניות. העירייה המטרופולינית של טורונטו,
 שהוקמה בשנת 1953, והעירייה המטרופולינית של לונדון >GLC< הן הדוגמאות המובהקות
 לרפורמות מסוג זה בצפון אמריקה ובאירופה. ראו רוזנטראוב ורזין(לעיל, הערה 59), בעמי

.15 
Myron; )1994. ראו, למשל :Anthony Downs, New Visions f o r Metropolitan A m e r i c a ( 6 1 

Orfield, Metropolitics: A R e g i o n a l Agenda f o r Community and Stability (1997) 11-12; 
Neal R. Peirce, Curtis W. Johnson and John Stuart Hall, C i t i s t a t e s : How Urban A m e r i c a 

.Can Prosper in a Competitive World (1993) 
 62. ראו: Sharp (לעיל, הערה 60), בעמי 18. ראו גם דברי David Harvey הטוען כי מה שנדרש
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 דין ודברים ב תשס״ו ממקומיות לאזוריות

 4. מודל הביזור הפוליטי - ניכוס מחדש של המרחב הפוליטי
 תומכי הגישה אשר זכתה לכינוי ״ביזור פוליטי״(political decentralization)63 מסכימים
 למרבית הביקורת שמותחים תומכי האזוריות על העמדה הביזורית כפי שהיא משתקפת
 במודל הבחירה הציבורית. הם גם מסכימים כי המבנה הקיים של השלטון המקומי, המעודד
 אנוכיות מקומית ומחלק את המרחב המטרופוליני למספר רב של יחידות פוליטיות
 קטנות ואוטונומיות, פוגע בצורה קשה בערכי הצדק והשוויון החברתי. ואולם לדעתם,
 יתר ריכוזיות אינה פתרון הולם וזאת הן מטעמים פוליטיים־פרגמטיים והן מסיבות
 אידאולוגיות. הטיעון האידאולוגי מתבסס על שיקולים של דמוקרטיה וערכי קהילה. גודלם
 של האזורים המטרופוליניים, המקיפים שטחים עצומים ומכילים מיליוני תושבים, טוענים
 המבקרים, יהווה מחסום מפני השתתפות דמוקרטית אמיתית ולא יאפשר התפתחות של

:(Richard Ford) 6 כפי שכותב ריצ׳ארד פורד 4  קהילות מקומיות,

Participatory politics cannot thrive in mass democracy. If anything, 
local units need to become smaller to make meaningful political 
participation feasible. A centralized regional authority that 
encompasses several localities leaves little opportunity for politically 
empowered cultural communities to form and to thrive.65 

6 ולכן 6  הטיעון הפרגמטי הוא כי כיום ״כמעט אין אף אחד התומך בממשל מטרופוליני״,
6 7  ניסיונות לקדם את המודל האזורי נתקלים בהתנגדות פוליטית חריפה ונדונו לכישלון.

 כחלופה הן למודל הריכוזי ולמודל האזורי והן למודל הביזורי, כפי שעוצב על ידי
 אנשי הבחירה הציבורית, מקדמים תומכי הביזור הפוליטי הגדרה אלטרנטיבית למונח
 ״ביזור״ השונה באופן רדיקלי מן האופן שבו הוא מובן כיום. ביזור, במובנו החדש, איננו

 הוא ״ארגון מרחבי היררכי בטבעו המאפשר מקסימום השתתפות ובה בעת מבטיח אספקת
David Harvey, Social Justice and the .שירותים עירוניים ברמה הקרובה לאופטימלית״ 

.City (1973) 94 
: Briffauit (לעיל, הערה 21), בעמי 1115. 6 3  ראו, לדוגמה .

David J. Barron, "Reclaiming Home Rule", 116 Harv. L . Rev. (2003) 2255, : 6 4  ראו, לדוגמה .
pp. 2273-2274; Gerald E. Frug, "Beyond Regional Government", 115 Harv. L . Rev. 
(2002) 1763, 1780-1781 ("We need to admit that it is not possible to protect a privatized 

.conception of local autonomy within a regional structure") 
Richard T. Ford, "The Boundaries of Race: Political Geography in Legal Analysis", .65 
Gerald E. Frug, "The City as a Legal : 1 0 7 Harv. L ראו גם . . Rev. (1994) 1843, p. 1908 
Concept", 93 Harv. L. ראו גם דיון בפרק א.1 לעיל, עמי . Rev. (1980) 1057, pp. 1068-1070 

.6-5 
 Downs .66 (לעיל, הערה 61), בעמי 170.

. 6 7  שם, שם .
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 מבוסס לא על חסינות מפני התערבות המדינה בענייני הרשות המקומית ולא על יכולתה
 להדיר ״זרים״ (היינו כל מי שאינו תושב הרשות), אלא על ביסוס מחדש של חשיבות
6 תומכי הביזור הפוליטי מבקשים להימנע מן התפיסה 8  הרשות המקומית בחיי תושביה.
 הרומנטית של ה״ביחד״ המאפיינת את הקהילה המסורתית. ה״קהילה״ שהם רואים בחזונם
 ככזו הנובעת מן המודל שלהם איננה זו השוללת הבדלים חברתיים ומגדירה עצמה לעומת
6 מטרתו של  קבוצות חברתיות אחרות, אלא דווקא כזו המאופיינת ב״היותם יחד של זרים״.9
 בניין הקהילה (community building), על פי פרוג, היא ״להעצים את יכולתם של תושבי
7 להלן יוצגו שתי הצעות לשינוי 0  המטרופולין לחיות בעולם המורכב מאנשים שונים מהם״.

 מבני בשלטון המקומי המיישמים את מודל הביזור הפוליטי:
 מחוקק אזורי. פרוג מציע להעתיק את הכוח להגדיר את סמכויותיהן של הרשויות
 המקומיות במטרופולינים השונים מן המדינה למוסד נבחר חדש שייקרא ״מחוקק אזורי״,
7 המחוקק האזורי,  ואשר ייבחר על ידי כל תושבי הרשויות המקומיות באזור המטרופולין.1
 שלא כממשל האזורי, לא יחליף את הרשויות המקומיות כגורם המוסמך לקבל החלטות אלא
 ישמש פלטפורמה בעבור הרשויות המקומיות לניהול משא ומתן אשר יכריע אילו שינויים
 בםמכויותיהן יש לבצע כדי להגן על האינטרסים הקולקטיביים שלהן ובה בעת לשמור
 על ההגדרה העצמית של כל רשות מקומית. המשימה של המחוקק האזורי תהיה מצומצמת
 אפוא אך ורק להגדרת הסמכויות של הרשויות המקומיות בתחום האזור המטרופוליני.
 מאחר שכמעט כל סמכות מקומית עשויה להיות לה השפעה על האזור כולו, המחוקק
 האזורי יהיה זה אשר יכריע באשר לנושאים שיידונו בו. עצם מתן הכוח בידי המחוקק
 האזורי להכריע בסוגיית סמכויותיהן של הרשויות המקומיות, טוען פרוג, ישנה מן הקצה
 אל הקצה את המשמעות של ביזור הסמכויות. מטרת ביזור הסמכויות לא תהיה עוד קידומם
 של אינטרסים אנוכיים של הרשויות המקומיות, כיוון שרשות אחת לא תוכל להכריע לבדה
 בעניין סמכויותיה בלי לשכנע רשויות נוספות שהחזון שלה יועיל גם לרשויות האחרות
 באזור. כאשר הרשויות ילמדו, מתוך המשא ומתן והמאבקים הפוליטיים שהן יקיימו במוסד
 המחוקק האזורי, על ההשפעה של החלטותיהן על האזור הן יתחילו להפנים פרספקטיבה

7 2  אזורית וליישם אותה גם בקבלת ההחלטות הפנימית שלהן.

 68. ראו: Frag (לעיל, הערה 13), בעמי 55.
 69. שם, בעמי 115.

 70. שם, שם.
 71. שם, בעמי Frag .86-85 מציע כי הבחירות למוסד מחוקק האזורי ייערכו ברמה שכונתית, כך
 שהנציגים שייבחרו לכהן במוסד מחוקק האזורי ייצגו קהילות שונות בתוך הרשות המקומית.

 שם, בעמי 106.
 72. שם, בעמי 88-86. ראו גם: Frag (לעיל, הערה 64). חשוב לציין כי הסיכום הקצרצר שניתן
 כאן למודל שמציע Frag, שאותו פרש על פני מספר רב של כתבים, עושה עמו עוול ובוודאי
 אינו ממצה את כל רעיונותיו המקוריים. כך, למשל, Frag מציע גם לארגן מחדש את הגבייה
 והחלוקה של מסים המוטלים על מקרקעין(property taxes) באופן שאינו מבוסס על גבולות
 מקומיים. Frag מפתח גם מודל שפותח את הבחירות לרשויות המקומיות לפני אנשים שאינם
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 גבולות חדירים. המודל של ריצ׳ארד פורד מתבסס על הפרדה בין ״אזרחות מקומית״
 ובין ״תושבות מקומית״ ובמרכזו עומדת ההצעה להמשיג מחדש את המשמעות הפוליטית
 של הגבולות המקומיים. במקום הגבולות הנוקשים בין רשויות מקומיות, המאפיינים את
 המבנה של השלטון המקומי כיום, מציע פורד רשויות מקומיות סמי־אוטונומיות בעלות
7 על פי מודל זה ימשיכו הרשויות המקומיות להחזיק במרבית הסמכויות  גבולות חדירים.3
 שהן מחזיקות בהן כיום, לרבות תכנון ובנייה, אך הגבולות המקומיים ייהפכו לחרירים בשני
 אופנים: ראשית, הבחירות לכל אחת מן הרשויות המקומיות תהיינה פתוחות לתושבי האזור
 המטרופוליני כולו ולא רק לתושבי הרשות המקומית. בחירות לכל הרשויות המקומיות
 באזור המטרופוליני ייערכו ביום אחד וכל תושב יקבל קולות הצבעה כמספר המושבים
 הפתוחים באזור כולו. הוא יוכל להטיל את כולם לקלפי של רשות מקומית אחת או לחלק
 אותם בין כמה רשויות מקומיות כראות עיניו. כך יוכל כל תושב לשרטט את תחום השיפוט
7 שנית,  שלו, להחליט מי הן הרשויות שהחלטותיהן חשובות בעבורו ולבחור בהתאם.4
 הכנסות ממסים הנתפסים כעת במקומיים (כגון ארנונת המקרקעין) לא יישארו בתחומיה
 של רשות מקומית אחת כלשהי אלא ייגבו על ידי גוף אדמיניסטרטיבי כלל אזורי אשר יחלק
 אותן על פי עקרונות שוויוניים בין הרשויות המקומיות באזור המטרופוליני כולו. בדרך
 זו יפסיקו הרשויות המקומיות לראות את עצמן כיחידות אוטונומיות מבחינה פיסקלית,
 המתחרות זו בזו על תושבים אמידים ונכסים עתירי מס, ויחלו להכיר בקשרי התלות ביניהן -

7  השגשוג של אחת מותנה בשגשוג של כולן.5
 מודל זה, טוען פורד, יאפשר לרשויות המקומיות לשמר את האוטונומיה שלהן בכל
 הקשור לאופייה של הקהילה (באמצעות שימוש בסמכויות כגון תכנון ובנייר.) ובה
 בעת יבטיח כי להחלטות אלה לא תהיה השפעה על ההכנסות ממסים או על השתתפות
7 האינטגרציה המרחבית שתיווצר בזכות מודל זה שונה באופן רדיקלי מן  פוליטית.6
 האינטגרציה המרחבית הקלאסית בשני אופנים חשובים: ראשית, היא אינה כופה דפוס
 אחיד של אינטגרציה אלא רק מסירה את המחסומים הקיימים כיום למעבר אנשים
 וקבוצות בין מרחבים פוליטיים שונים. שנית, המודל אינו מנסה להביא לידי אינטגרציה
 סטטיסטית בלבד אלא קורא תיגר על המנגנונים שבאמצעותם נוצרים ומתוחזקים המרחבים
 הפוליטיים, וכך מאתגר גם את המערכות שבאמצעותן מיוצרות ומתוחזקות היררכיות

7  גזעיות ותרבותיות.7

U. Chi. L . Rev60 , " ו א  Gerald E. Frug, "Decentering Decentralizations) 1993: (תושבים. ר
. ואולם הצעתו של Frug בעניין המחוקק האזורי היא בלא ספק המקיפה p p ,253. 324-330 

 ביותר והיא העומדת במרכז עבודתו.
Beyond Borders: A Partial Response to Richard Briffault", Richard T. F o r d " , 4 8 : ראו . 7 3 

. p . Stan. L . Rev. (1996) 1173, 1174 
 74. שם, בעמ׳ 1189-1188; ראו גם: Ford (לעיל, הערה 65), בעמי 1909.

 75. ראו: Ford (לעיל, הערה 73), בעמי Ford^ 1188 (לעיל, הערה 65), בעמי 1910.
 76. שם, בעמ׳ 1910.
 77. שם, בעמי 1914.
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 מודל הביזור הפוליטי, על גרסאותיו השונות, ספג לא מעט ביקורת. כך, למשל, נטען
 כי מבחינת הפגיעה באוטונומיה המקומית אין הבדל משמעותי בין המודל שמתווים תומכי
 הביזור הפוליטי ובין מודל האזוריות. המחוקק האזורי, טוען בריפלד, יהיה פורום שבו
 יותוו מחדש יחסי הכוחות בין הרשויות המקומיות ובכלל זה סמכויותיהן בתחומי התכנון
 והמיסוי. משמעות הדבר היא כי עוד בטרם יתחיל המחוקק האזורי לפעול יהיה צורך
 ליטול מן הרשויות המקומיות את הסמכויות הנתונות בידיהן כיום, וזאת ניתן לעשות
 רק באמצעות הוראה מגבוה שמשמעותה פגיעה באוטונומיה של הרשויות המקומיות,
 השאלה הנשאלת, טוען בריפלד, היא מדוע ההתערבות מצד המדינה שמציע פרוג הכופה
 על הרשויות המקומיות את המחוקק האזורי עדיפה על התערבות מצד המדינה הכופה
7 ביקורת נוספת על המחוקק האזורי היא כי  על הרשויות המקומיות ממשל אזורי חזק.8
 אין ביכולתו להביא לידי התוצאה המצופה. ויקי בין (Vicki Been) נותנת דוגמה מתחום
 התכנון לבעייתיות שעשויה להיווצר: אם עקב הדיאלוג בין הרשויות המקומיות שיתנהל
,(exclusionary zoning) אצל המחוקק האזורי ייקבע כי יש לאסור כל תכנון המאזד החוצה 
 כיצד ניתן יהיה לאכוף את ההחלטה ולהפריד בין תכנון הוגן ובין תכנון מאזר החוצה? כיצד
 ניתן יהיה להוכיח כי רגולציה של שימושי קרקע הנעשית על ידי רשות מקומית נובעת מן
 הרצון להדיר תושבים בלתי רצויים? האם המבחן יהיה מבחן הכוונה או מבחן התוצאה? אם
 מבחן הכוונה הוא שיקבע, תתעורר הבעיה של הוכחת כוונה מפלה. ואם מבחן התוצאה הוא
 שיקבע, כיצד נדע ביום שבו נעשית הרגולציה מה תהיינה השפעותיה העתידיות? אפשרות
 אחרת היא כי המחוקק האזורי יקבע כללים נוקשים כגון ״אין לקבוע שטח מזערי לדירות
 הנבנות בתחומי הרשויות המקומיות הנופל מ״ר לדירה״. במקרה זה אמנם לא תתעורר
 בעיית אכיפה של הכללים, אך המחיר שתשלם החברה עשוי להיות כבד מאוד. מלבד
 הפגיעה הקשה באוטונומיה של הרשויות המקומיות, התוצאה של כללים מסוג זה תהיה

7  אחידות תכנונית שעלולה לעלות בחומרתה על האחידות השוררת כיום בפרברים.9
 כלפי ההצעה לפתוח את הבחירות לרשויות המקומיות לתושבי האזור כולו נטען
 כי במקום לסייע לתושבי הרשויות מעוטות האמצעים ולחזק את מרכזי הערים, יישום
 ההצעה עלול, באופן פרדוקסלי, דווקא לפגוע בתושבים ולהחליש את הערים עוד יותר.
 ישנה סבירות גבוהה, טוענים המבקרים, שרוב התושבים ימשיכו להצביע, אם בכלל, רק
 ברשות המקומית שבה הם מתגוררים. כאשר מדובר בתושבים מעוטי יכולת הסבירות שכך
 ייקרה עולה עוד יותר בשל היעדר אינפורמציה באשר למתרחש ברשויות השכנות, חוסר

: Briffauit (לעיל, הערה 21), בעמי 1154-1153. ביקורת דומה על מודל המחוקק האזורי 7 8  ראו .
 טוענת כי Frug מנסה לאחוז בחבל משני קצותיו - מחד גיסא להחדיר אלמנטים של אזוריות
 למערכת שימנעו את האנוכיות המקומית והדרת האחר המאפיינים את הרשויות המקומיות
 היום ומאידך גיסא להכחיש כי בכך הוא פוגע ביתרונות הדמוקרטיים הטמונים בגודלן הקטן
Roderick M. Hills. Jr, "Romancing the Town: Why We :של הרשויות המקומיות. ראו 

.(Still) Need a Democratic Defense of City Power", 113 Harv. L . Rev. (2000) 2009 
Vicki Been, "Comment on Professor Frug's The Geography of Community", 48 : 7 9  ראו .

.Stan. L . Rev. (1996) 1109 
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 מודעות פוליטית ויכולות התארגנות ומוביליות מוגבלות. חריגה עשויה להיות ההצבעה
 בעיר המרכזית (central city). לתושבי הפרברים יש עניין רב בעיר המרכזית שכן מרביתם
 עובדים ומבלים בה. משום כך הם עשויים לבוא ולהצביע בהמוניהם כדי לנסות ולהשפיע
8 כמובן, האינטרס של תושבי הפרברים שונה במובהק 0  על אופייה באופן שיתאים להם.
 מן האינטרס של תושבי העיר. אם האחרונים מעוניינים שהעיר תשקיע בחינוך טוב יותר
 וברווחה, יבקשו תושבי הפרברים להשיג הפחתת המסים על עסקים ובנייה של כבישים
8 פתיחת גבולות הרשויות המקומיות 1  מהירים שיאפשרו להם גישה נוחה יותר לעיר.
 להצבעה כלל אזורית, מוסיפים המבקרים, תגרום לכך שהשלטון המקומי לא יוכל לספק
 את ערכי הקהילה והדמוקרטיה שמיוחסים לו על פי מודל האוטונומיה מקומית, אך גם לא

8 2 .  יצמח שלטון אזורי משמעותי שיחליף אותו

 ד. הצעה לרפורמה במשפט השלטון המקומי בישראל

 הרפורמה במשפט השלטון המקומי המוצעת בפרק זה הושפעה הן מן המודל האזורי והן
 מתפיסת המרחב של תומכי הביזור הפוליטי. היא איננה, ואינה מתיימרת להיות, המילה
 האחרונה בתחום חשוב זה. ההפך הוא הנכון. בכוונתה לפתוח דיון בשאלה כיצד לעצב
 מבנה ראוי ושוויוני יותר למשפט השלטון המקומי בישראל, שאלה שעד כה כמעט לא
 דובר בה כלל בחוגים משפטיים. חשיבותה אינה נובעת אך ורק מן המודל הספציפי שהיא
 מנסה לקדם, אלא גם מעצם הניסיון להראות כי ניתן למצוא מבנה אלטרנטיבי של שלטון
 מקומי, המקדם ערכים של שוויון, דמוקרטיה ובניין קהילה בלי לוותר על עקרונות של

 יעילות ופיתוח כלכלי אזורי.
 כאמור, הצעת הרפורמה הושפעה בעיקר מן המודלים שהוצעו על ידי תומכי המודל

iris Young),85) ואיריס יאנג Sheryii Cashin)84) 8 שריל קאשין 3  האזורי כגון בריפלד,

Paul Boudreaux, ״ E Piuribus Unum :(לעיל, הערה 21), בעמ׳ 1158. ראו גם Briffauit : 8 0  ראו .
Urbs: As Explanation of the Potential Benefits of Metropolitan Government on Efforts to 

.Assist Poor Persons", 5 Va. J. Soc. Pol'y and Law (1998) 471, p. 500 
 81. לכך יש להוסיף כי בחברה מקוטבת כמו זו הישראלית, שבה שוררת מידה רבה של אנטגוניזם
 בין קבוצות אוכלוסייה שונות, קיימת סכנה שתושבי האזור המשתייכים לקבוצת הרוב
 יתארגנו כדי להצביע ולהשפיע על המתרחש ברשויות מקומיות של מיעוטים לאומיים,

 אתניים ודתיים באופן שיפגע פגיעה קשה באורח החיים שלהם.
 82. ראו: Briffauit (לעיל, הערה 21), בעמ׳ 1161-1159.

Our Localism: Part I - The Structure of Local Government Law", . '',Richard B r i f f a u i t 8 3 
Colum. L (Briffauit): 44לעיל, הערה (לעיל, הערה 21): . Rev90 :Briffauit . (1990) 1 

 Briffauit (לעיל, הערה 11).
, "Localism, Self-interest, and the Tyranny of the Favored Quarter: .84Sheryll D. Cashin 

Sheryll D.Addressing the Barriers to New Regionalism", 88 Geo. L . J. (2000) 1985; 
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8 6  אך קיבלה השראה גם מן הרעיונות שהועלו על ידי תומכי הביזור הפוליטי כגון פרוג
8 הרפורמה מקבלת את הנחת היסוד כי הדיכוטומיה בין ״מרכוז״ ל״ביזור״ ־־ בין  ופורד.7
 ריכוז הסמכויות בידי המדינה מחד גיסא לביזור הסמכויות לרשויות המקומיות מאידך
 גיסא ־ היא שגויה ומסוכנת. כפי שמתריע ישי בלנק ״...יש להיזהר מההנחה שרעיונות
 מופשטים ורחבים מדי כגון ׳ביזור׳ - יכולים להוביל לתוצאות רצויות. במיוחד נכונים
 הדברים כשהשימוש בסכמות הכלליות הוא גורף וחסר רגישות לכללי הבסיס המשפטיים
 ולתנאי הרקע(החברתיים, כלכליים והפוליטיים). נוסף על כך, ׳שיתוף פעולה׳ בין כללים
 ׳מבזרים׳ לבין כללים ׳ממרכזים׳ עשוי לאותת לנו שיש לנטוש - לפחות במידת מה ־ את
8 לאותה דרך שלישית מכוונת  התמיכה בביזור או במרכוז, ולנסות לעצב דרך שלישית״.8
 הצעת הרפורמה. היא מבקשת ליטול מן הרשויות המקומיות חלק מן הסמכויות הנתונות
 בידיהן היום, ולמסור אותן לא למדינה כי אם לגוף ביניים ־ ממשל אזורי - אשר ישווה
 לנגד עיניו את טובת תושבי אזור מטרופולין כולו. הדבר ייעשה בפועל באמצעות הקמת
 עיריות גג מטרופוליניות, שראשיהן ייבחרו ישירות על ידי תושבי המטרופולין, ואשר
 יוסמכו לטפל בבעיות בעלות השפעה אזורית. עם זאת הרפורמה אינה מציעה לאחד את
 הרשויות המקומיות לרשות גדולה אחת שגבולותיה יחפפו את גבולות המטרופולין, אלא
 להשאיר את הרשויות המקומיות על כנן ולהותיר בידיהן את הסמכות לקבל החלטות
 בעניינים שבהם ההשפעה האזורית היא פחותה. הרפורמה תטפח ותחזק את הרשויות
 המקומיות ־ שעשויות להיהפך אפילו לקטנות יותר בעקבות הרפורמה ־ כמרכז חייהן
 של קהילות אתניות, תרבותיות ודתיות, ואלה יוכלו לקבל החלטות בעניינים בעלי אופי
 מקומי־קהילתי שבהן תופעת הזליגה והחצנת העלויות אינה משמעותית. על כן אין להבין

Cashin, "Building Community in the Twenty-First Century: A Post-Integrationist Vision 
.for the American Metropolis", 98 Mich. L . Rev. (2000) 1704 

 Young .85 (לעיל, הערה 14).
Gerald E. Frug, "Decentering Decentralization", 60 U. Chi. L . Rev. (1993) 253 ; Gerald .86 
E. Frug, "City Services", 73 N.Y.U. L. Rev. (1998) 23; Gerald E. Frug, "The Geography 
of Community", 48 Stan. L . Rev. (1996) 1047; Gerald E. Frug, "Against Centralization", 
48 Buff. L . Rev. (2000) 31; Gerald E. Frug, City Making: Building Communities without 
Building Walls (1999); Gerald E. Frug, "Beyond Regional Government", 115 Harv. L . 

,Rev. (2002) 1763 
Richard T. Ford, "The Boundaries of Race: Political Geography in Legal Analysis", 107 .87 
Harv. L . Rev. (1994) 1843; Richard T. Ford, "Beyond Borders: A Partial Response to 
Richard Briffault", 48 Stan. L . Rev. (1996) 1173; Richard T. Ford, " Geography and 
Sovereignty: Jurisdictional Formation and Racial Segregation", 49 Stan. L . Rev. (1997) 
1365; Richard T. Ford, "Law's Territory (A History of Jurisdiction)", 97 Mich. L . Rev. 

.(1999) 843 
 88. בלנק (לעיל, הערה 10), בעמי 202.
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 את הרפורמה כמבקשת לחזק את הגוף האזורי שיוקם על חשבון הרשויות המקומיות,
 אלא כניסיון לשנות את מערך הכוחות באופן שיביא לידי ביטוי את אופיין של הרשויות
 המקומיות כגופים המייצגים קהילות מקומיות ואשר אינם מסוגלים, ואולי אף אינם
 צריכים, להביא בחשבון את ההשפעות האזוריות של החלטותיהם. אך טרם נעבור להצעת

 הרפורמה נציג בקצרה את המבנה הקיים.

 1. מבנה המשפטי הקיים של השלטון המקומי
 בישראל ישנן כיום כ־256 רשויות מקומיות, מהן ערים גדולות שמספר תושביהן עולה
 על 200,000 נפש ומהן יישובים קטנים המאכלסים כמה מאות תושבים. יש להבחין בין
 שלושה סוגים של רשויות מקומיות: ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, אשר
8 הערים והמועצות המקומיות הן שתיהן  על כל אחד מהן חלות נורמות משפטיות שונות.9
9 הרשויות העירוניות  רשויות עירוניות והארגון המבני־המוםדי שלהן דומה במהותו.0
 מבוססות על מבנה שלטוני חד־רובדי. הן נשלטות על ידי שני גופים - ראש הרשות
 והמועצה ־ הנבחרים ישירות על ידי התושבים, כאשר המועצה היא הגוף המחוקק ואילו
 ראש הרשות הוא הגוף המבצע. ההבדל המרכזי בין ערים למועצות מקומיות הוא במספר
 התושבים. בעבר היה כלל בלתי רשמי שקבע כי יישוב אשר מספר תושביו עולה על 2,000
 ראוי למעמד של מועצה מקומית ואילו אוכלוסייה של 20,000 תושבים ומעלה זיכתה, בדרך
9 בעקבות מסקנותיה של ועדת שחר, תוקנו לאחרונה  כלל, את היישוב במעמד של עיר.1
 פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות וכיום מספר התושבים המינימלי הנדרש הן

 89. הערים פועלות על פי פקודת העיריות, דמ״י 197. המועצות המקומיות פועלות לפי פקודת
 המועצות המקומיות, דמ״י 256; צו המועצות המקומיות (א<, תשי״א־1950, ק״ת 178: צו
 המועצות המקומיות >ב<, תשי״ג־ 1953 , ק״ת 1174. ואילו על המועצות האזוריות שולט צו

 המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח-1958, ק״ת 1256.
 90. יש לציין כי החלוקה בין רשויות עירוניות (ערים ומועצות מקומיות) ובין רשויות כפריות
 (מועצות אזוריות) נכונה אך ורק במגזר היהודי. מסיבות אידאולוגיות שונות, שעליהן אעמוד
 להלן, למרות אופיין הכפרי של חלק גדול מן הרשויות המקומיות הערביות, פועלות כיום
 שתי מועצות אזוריות ערביות בלבד - אלבטוף ובוסתאן אלמרג׳, ועל כן יישובים כפריים
 ערביים מקבלים ברוב המקרים מעמד של מועצה מקומית בלא קשר לגודל היישוב או אופיו.
 בעבר פעלה מועצה אזורית ערבית נוספת - המועצה האזורית משוש - אשר סיפורה מלמד
 על התנהלות המדינה בכל הנוגע למועצות אזוריות ערביות. בשנת 1988 כוננה המועצה
 האזורית משוש שכללה שלוש רשויות מקומיות בדואיות: ערוער, כסיפה ושגיב. בשנים
 הראשונות לקיומה נוהלה המועצה האזורית בידי מועצה שמונתה על ידי שר הפנים, ולא בידי
 גוף נבחר. בנובמבר 1994 היו אמורות להתקיים בחירות שלא התקיימו. ובשנת 1996 החליט
 שר הפנים בתוקף סמכותו על פי פקודת המועצות המקומיות, לבטל את המועצה האזורית
 משוש ולהחליפה במועצה מקומית נפרדת לכל יישוב. ראו צו המועצות המקומיות (מועצות

 אזוריות)(משוש, ביטול), תשנ״ו־1996, ק״ת 886,
Creating Homogeneous Space: The Evolution of Israel's Regional", David Newman : 9 1  ראו .
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 עבור עירייה והן עבור מועצה מקומית הוא 10,000, כאשר קיים חריג המאפשר לשר,
 במקרים מיוחדים, להעניק לאזור פלוני מעמד של עירייה או מועצה מקומית אם מספר

 תושביו עולה על 92.5,000
 הרשויות המקומיות הכפריות מאורגנות במועצות אזוריות, אשר להן מבנה משפטי
 ומרחבי שונה בתכלית מזה של הרשויות העירוניות. המועצות האזוריות מורכבות מכמה
 יישובים (אשר בעבר היו כולם יישובים חקלאיים שיתופיים) ומבוססות על מבנה שלטוני
 דו־רובדי. ברובד העליון נמצאת המועצה האזורית, המנהלת את הטריטוריה כולה
 והאחראית לאספקת שירותים לכל היישובים הנמצאים בתחום שיפוטה. ברובד התחתון
 מצויים הוועדים המקומיים ־־ הגופים המייצגים את היישובים השונים המאוגדים כמועצה
9 כמו גם  האזורית. תושבי היישובים בוחרים ישירות את חברי הוועד המקומי של יישובם,3
 את ראש המועצה האזורית ואת נציגי היישובים למועצה האזורית, כאשר מספר הנציגים
9 הסמכות והאחריות הראשוניים  של כל יישוב נקבע על פי מפתח המכונה ״מודד כללי״.4
 לביצוע המטלות השלטוניות המוטלות על השלטון המקומי נתונות כולן למועצה האזורית,
 אך המועצה רשאית לאצול חלק מסמכויותיה לוועדים המקומיים. במקרה כזה יכול הוועד
 המקומי, באישור המועצה, להטיל בתחום הנהלתו כל מס שיכולה המועצה להטיל לצורך
9 בישראל קיימים כיום למעלה מ־970 ועדים 5 .  ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו

", Israel: The First Decade of Independence (S. Ilan Troen and Noah LucasCouncils 
.-eds., 1995) 495, 496-497 

 92. סעיף 3>ב< לפקודת העיריות; סעיף a)1 לפקודת המועצות המקומיות.
 93. ראוי לציין שהרוב המכריע (כ־80%< של היישובים בתחום המועצות האזוריות מאוגדים

 באגודות שיתופיות.
 94. ״מודד כללי״ הוא מספר התושבים המקנה ליישוב המיוצג באמצעות ועד מקומי זכות לבחור
 נציג אחד למועצה. המודד הכללי שחל על כל מועצה אזורית נקבע על ידי שר הפנים,
 בהמלצת המועצה, זמן קצר לפני הבחירות למועצה. ראו סעיף 17 לצו המועצות המקומיות

 (מועצות אזוריות).
 95. הסעיפים 63(ה<, 132 ו־133 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). חלוקת סמכויות
 זו נקבעה בתיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) שנעשה באחרונה. עד תיקון
 הצו לא הייתה חלוקת סמכויות ברורה בין המועצה לוועד המקומי, אלא החוק העניק לוועד
 המקומי סמכות שיורית לזו של המועצה אזורית. בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה(תיקוני
 חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 1999), תשנ״ט־1999, ס״ח
 90, ביקש משרד האוצר לבטל לחלוטין את המעמד החוקי של הוועדים המקומיים לנוכח
 העמימות וחוסר הבהירות של הוראות החוק אשר גררו הסדרים בעייתיים והעלו שאלות
 של מנהל תקין וכן עוררו אי־שביעות רצון בקרב התושבים של המועצות האזוריות. מנכ״ל
 משרד הפנים, שהתנגד להצעת החוק, מינה בשנת 1999 ועדת מומחים, בראשות מנהל
 האגף לביקורת במשרד הפנים, מר שוקי אמרני, כדי לבחון את נושא חלוקת הסמכויות בין
 הוועדים המקומיים למועצה האזורית. באוגוסט 2000 הוגש לשר הפנים דין וחשבון הוועדה
 לקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי במועצה האזורית (2000) (להלן: ״דו״ח
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 דין ודברים ב תשס״ו ממקומיות לאזוריות

 מקומיים המאוגדים בתוך כ־53 מועצות אזוריות, השולטות ב־80 אחוזים משטחה של
9 6  המדינה, זאת אף שמםפר תושביהן אינו עולה על עשרה אחוזים מכלל אזרחי המדינה.

 2. הקמת עיריות־גג לארבעה האזורים המטרופוליניים בישראל
 במרכזה של הרפורמה עומדת ההצעה לשנות את מבנה השלטון המקומי בישראל ממבנה חד־
9 למבנה דו־רובדי באמצעות הקמתן של עיריות־גג מטרופוליניות בעלות סמכויות 7  רובדי
 נרחבות, אשר ייטלו הן מן השלטון המרכזי והן מן הרשויות המקומיות את האחריות לתחומים
 בעלי אופי אזורי כגון גביית מסים מקומיים(ארנונה ומס רכוש) וחלוקתם לפי בסיס שוויוני
 בין כלל הרשויות באזור ותכנון ופיתוח אזוריים, ויותירו בידי הרשויות המקומיות סמכויות
 מצומצמות יותר, אך משמעותיות, בתחומים בעלי אופי מקומי. גישה אזורית נחוצה כדי
 להתגבר על בעיית ״האנוכיות המקומית״, שבבסיסה עומדת התפיסה הרומנטית של
 אוטונומיה, המביאה לידי הפיצול המטרופוליני (metropolitan fragmentation) ולחוסר
 שוויון מבני בין רשויות מקומיות שונות, וכדי לפתח נקודת מבט אזורית שתסייע לרשויות
 המקומיות להכיר בתלותן ההדדית. שיתוף אזורי בבסיס המס והקמתו של פורום אזורי

 ועדת אמרני״). העיקרון המרכזי שהנחה את הוועדה היה כי נדרשת התחשבות מרבית בצביון
 הייחודי של היישובים הקיימים במועצה האזורית, ושיתופם בניהול חייהם באופן דמוקרטי
 וזאת בלי לפגוע במנהל הציבורי התקין ובכללי החיסכון והיעילות. בהתאם לעקרונות אלה
 המליצה ועדת אמרני לשמור על המבנה הדו־רובדי הקיים אך להגדיר מחדש את סמכויותיו,
 לעגן בחוק את חלוקת הסמכויות בין המועצה האזורית לוועד המקומי ולאפשר לו לגייס את
 המשאבים הדרושים לפעילותו. עם זאת, מכיוון שישנם דפוסי פעילות וקשרי גומלין מורכבים
 ומגוונים בין המועצות האזוריות ובין היישובים המשתייכים אליהן, המליצה הוועדה לאפשר
 מידה של גמישות בחלוקת התפקידים בין שני רובדי השלטון המקומי בהתאם לנסיבות של
 כל מועצה ויישוב. שם, בעמי 22-21. המלצות אלה יושמו בתיקון לצו המועצות המקומיות
 (מועצות אזוריות) משנת 2004 באמצעות הסדרת סמכויות הוועדים המקומיים כלפי המועצה
 האזורית באמצעות דרישה לאצילת סמכויות מפורשת. ראו צו המועצות המקומיות (מועצות

 אזוריות)(תיקון תשס״ד-2004), ק״ת 805.
 96. המועצות האזוריות עצמן הן שונות ומגוונות - ישנן מועצות השולטות על עתודות קרקעיות
 של כמיליון דונם ומספקות שירותים ליותר מ-60 יישובים, ולעומתן ישנן מועצות אזוריות
 קטנות ששטח שיפוטן קטן מ־50,000 דונם ובהן שלושה יישובים בלבד. לדיון במבנה
 המועצות האזוריות ובשינויים שחלו בו במהלך השנים ראו לביאה אפלבאום, יחמי הגומלין
 בין המועצה האזורית והוועד המקומי ההתגלות הדדית בסביבה משתנה(מכון פלורסהיימר

Conflicting", David Newman and Levia Applebaum : ,2002 :(ו גם א ר ת ו י נ י ד  למחקרי מ
Objectives for Rural Local Governments: Service provision to Exurban Communities in 

. p . Israel", 13 Environment and Planning C: Government and policy (1995) 253, 256 
 97. אני מתעלם בשלב זה מן המועצות האזוריות המהוות, כאמור, כבר היום דוגמה לשלטון
 מקומי דו־רובדי הכולל את הוועדים המקומיים כרובד תחתון ואת המועצה האזורית כרובד

 עליון. אני אחזור ואתייחס למועצות האזוריות בהמשך הדברים.
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ו ן ודברים ב תשס״ זן־צבי די  יששכר (איסי) רו

 לקבלת החלטות בנושאים כגון תכנון ובנייה ותשתיות יביאו מזור לבעיית חוסר השוויון
 בין הרשויות המקומיות, ישימו קץ לתחרות הפנים אזורית על משאבים ושימושי קרקע,
 ימנעו את תופעת הפיתוח העירוני הזוחל (urban sprawl) והפרבור המואץ שמכלים את

 השטחים הפתוחים, ויאפשרו פיתוח אזורי שייטיב עם כלל הרשויות המקומיות.
 באופן פרטני אני מציע להקים ארבע עיריות גג בעבור ארבעה האזורים המטרופוליניים
1 ־ שישרתו כ-80 אחוזים 0 2 1 ובאר־שבע 0 1 1 חיפה 0 0 9 ירושלים, 9 , ב 9 ־ תל־אבי 8  בישראל

 98. במאמר זה אני עושה שימוש גמיש במונח ״אזור מטרופוליני״. ישנם הבדלים משמעותיים
 בין אזור המטרופולין של תל־אביב ובמידה רבה גם זה של ירושלים ובין אלה של חיפה
 ובאר־שבע. תל־אביב וירושלים מתאימות לקטגוריה הקלאסית של אזור מטרופולין המוגדר
 כ״אזור גיאוגרפי רציף המעויר ברובו המכריע״, ואילו חיפה ובאר־שבע חורגות מקטגוריה
 זו בכמה מובנים. שלא כמו המודל הקלאסי, אזורי המטרופולין של חיפה ובאר־שבע כוללים
 שטחים פתוחים ניכרים ומורכבים ממספר רב של יישובים בגדלים שונים המחוברים זה לזה
 במערכת מסועפת של כבישים מהירים. על כן ישנם חוקרים המכנים אזורים אלה רג׳יופוליס
Yehuda Gradus and :ולא מטרופולין. ראו (regional cities) או ערים אזוריות (regiopolis) 
Eliahu Stern, "Changing Strategies of Development: Toward a Regiopolis in the Negev 
. למרות ההבדלים האמורים, ההגדרה p Desert, 410) 1980. (Am. Plann. A" ,46נ . s s o c . 418 
 המהותית של מטרופולין כיחידה תפקודית שלמה, הנושאת עצמה (self contained) מבחינת
 מגורים, עבודה ובילוי, המתאפיינת בתלות הדדית גבוהה בין היישובים המצויים בה, מתאימה
Patricia S. Florestano and Vincent L. Marando, The State and :לכל ארבעת האזורים. ראו 
 the Metropolis (1981) 22-23, כך, למשל, טוענים גרדוס (Gradus) ושטרן(Stern) כי אזור
 הנגב, והעיר באר־שבע שבמרכזו, פועל כמטרופולין לכל דבר ועניין, אך במקום מרחב עירוני
 רציף, הוא מורכב מאיים של יישובים עירוניים ואזורי תעשייה המחוברים ביניהם באמצעות
 רשת מסועפת של כבישים מהירים. ראו: Gardus and Stern, בעמי 418. מטרופולין חיפה,
 שהיה בעבר בעל מאפיינים הדומים לאלו של אזור המטרופולין של באר־שבע, הולך ונהיה
 דומה יותר למרחבים של תל־אביב וירושלים וזאת עקב גידול אוכלוסין והתרחבות השטח
 הבנוי באזור חיפה, נצרת והקריות. ראו ראסם חמאיסי, מרחב נצרת: מסגרת מטרופולינית
 לניהול, תכנון ופיתוח(מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2003). אריה שחר מציע להחליף
 את המונח ״אזור מטרופוליני״ במונח ״מרחב מעויר״. המרחב המעויר, כהגדרתו של שחר,
 ״הוא הרחבה מושגית של ׳האזור המטרופוליגי׳: הוא מכיל, לפחות אזור מטרופוליני אחד
 ולעתים הוא יהיה צרוף של שני אזורים מטדופולינים סמוכים״. אריה שחר, ״מדיניות
 מרחבית למרחבים המעוירים של ישראל״, מדיניות התכנון הכולל: היבטים מרחביים,
 כלכליים ומוניציפלייס (נורית קורן ־ עורכת, לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים
 במקצועות הטכנולוגיים בישראל ־ אגודת האדריכלים ומתכנני ערים בישראל, 1997) 5,
 בעמי 9. מכיוון שהצעת הרפורמה שלי אינה מצרפת אזורים מטרופוליניים, כפי שמציע שחר,

 (למעט, אולי, חיפה ונצרת) העדפתי להמשיך ולהשתמש במונח ״אזור מטרופולין״.

 99. המרחב המטרופוליני של תליאביב תחום על ידי הערים אשדוד ואשקלון בדרום ־ מודיעין
 וראש העין במזרח ־ וחדרה בצפון ובשנת 2000 התגוררו בו כ־44% מכלל תושבי ישראל.
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1 לכל אחד מארבעת האזורים 0 3  מכלל תושבי ישראל המתגוררים באזורים אלה,
 המטרופוליניים הללו ישנם צרכים מיוחדים, שעליהם תצטרך עיריית־הגג לענות,
1 0 4  ויתרונות כלכליים וחברתיים המאפיינים אותו, אשר אותם יהיה על עיריית הגג לטפח.
 מטרופולין תל־אביב הוא הליבה הכלכלית של המםחר והתעשייה עתירת הידע במדינת
 ישראל. במטרופולין תל־אביב מרוכזות רוב ההנהלות של החברות הכלכליות והפיננסיות,
 חברות היי־טק, בנקאות, ביטוח ועוד, וניתן למצוא בו גם מערך מרשים של שירותים
1 בירושלים מרוכזים הכוח הפוליטי והמנהל הלאומי, 0 5  יצרניים ופעילות תרבותית ענפה.
 יש לה יתרונות מסוימים בתחום ההשכלה הגבוהה והמחקר והיא מהווה מוקד משיכה
1 מטרופולין חיפה מתאפיין בתעשייה כבדה ובנמל הים שבשטחו 0 6  תיירותי לתיירות חוץ.

 לתיאור וניתוח של התהליכים הדמוגרפיים, החברתיים והמרחביים שהתחוללו במטרופולין
 תל־אביב מראשית שנות השישים ועד סוף המאה העשרים ראו חסון וחושן (לעיל, הערה

.(34 
 100. המרחב המטרופוליני של ירושלים כולל חלקים מאזור יהודה ושומרון אשר לא יימסרו
 לשליטה פלסטינית לפי הסכם שלום עתידי(כגון אזור גוש־עציון). לתיאור וניתוח התהליכים
 החברתיים והמרחביים שהתרחשו במרחב המטרופוליני של ירושלים, שהוא בעל מאפיינים
 פוליטיים וחברתיים ייחודיים, ראו שלמה חסון, הארגון המוניציפלי של מטרופולין ירושלים:

 חלופות רעיוניות (מכון ירושלים לחקר ישראל, 1997).
 101. המרחב המטרופוליני של חיפה תחום על ידי בנימינה וזכרון יעקב בדרום - נצרת במזרח ־
 וכרמיאל ועכו בצפון. לתיאור וניתוח תהליכי ההתפתחות של מרחב נצרת, המהווה על
 פי הצעת הרפורמה חלק ממטרופולין חיפה והמורכב מקבוצות אוכלוסייה ויישובים שונים

 מבחינה עדתית, תרבותית ולאומית. ראו חמאיסי(לעיל, הערה 98).
 102. המרחב המטרופוליני של באר־שבע הוא משולש התחום בקודקודיו על ידי רהט בצפון־מערב -
 ים המלח בצפון־מזרח - ומצפה רמון בדרום ובמרכזו נמצאת העיר באר־שבע. לדיון וניתוח
 המאפיינים המיוחדים של המרחב המטרופוליני של באר־שבע ראו: Gradus and Stern (לעיל,

 הערה 98).
Israel: A Metropolitan Nation", Ira S h a r k a n s k y , בעמי 9. ראו גם: - (  98103שחר (לעיל, הערה .

. p . State", 14 Cities (1997) 363, 364 
 104. על פי תפיסת ההתמחות המרחבית, שפיתח אריה שחר, נתפסת ישראל כמקבץ של אזורים
 מעוירים כאשר כל אזור מתמחה בהרכב פעילות כלכלית ובדפוסי פיתוח מרחבי המיוחדים
 לו. ההתמחות הכלכלית של האזורים השונים אינה שרירותית אלא ״... היא פרי יתרונות
 תחרותיים ומשאבי אנוש וטבע המיוחדים לאזור״. ההתמחות המרחבית מקטינה את החשש
 מפני תחרות בלתי שווה בין האזורים המטרופוליניים השונים ומגדילה את היעילות הכלכלית
 של המשק הלאומי כולו. יישום תפיסה זו אינו יכול להביא לידי שוויון מרחבי מלא בין
 האזורים השונים, אך יש בו כדי להפחית בצורה משמעותית פערים בין־אזוריים וזאת בלי

 לשלם מחיר גבוה מדי במושגים של צמיחה כלכלית. שחר (לעיל, הערה 98), בעמי 10.
 105. שם, בעמי 17. ראו גם חסון וחושן(לעיל, הערה 34), בעמי 9.

 106. שחר (לעיל, הערה 98), בעמ׳ 17.
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ו ן ודברים ב תשס״ י די ב צ ך ז ו  יששכר (איסי< ר

 מרוכז חלק גדול מן הפעילות הימית (יבוא ויצוא) של המדינה. האזורים ההרריים של
 הכרמל והגליל המערבי, המצויים בתחומי המטרופולין, מתאפיינים באיכויות נוף יוצאות
 מגדר הרגיל, ועל כן הם מושכים חלק גדול מתיירות הפנים ומתמחים בשירותי אוכל
 והארחה. בעשור האחרון החל להתפתח באזור חיפה גם ריכוז של תעשייה עתירת ידע ושל
1 מטרופולין באר־שבע מהווה את מקור עתודות הקרקע 0  פעילות מחקר ופיתוח טכנולוגי.7
 לפיתוח של מדינת ישראל (כ-1,000 קמ״ר מוגדרים כשטחים פנויים), ומצויים בו מרבית
 משאבי הטבע והמינרלים. במטרופולין מרוכזת גם התעשייה הכימית והגרעינית של מדינת
1 הפיצול המטרופוליני והתחרות הפרועה בין הרשויות המקומיות על שימושי 0  ישראל.8
 קרקע עסקיים, הנגזרים מן המבנה הקיים של השלטון המקומי, אינם מאפשרים לפתח
 ביעילות את היתרונות האזוריים. התחרות הפנים אזורית מכלה משאבים שהיו יכולים
 להיות מנוצלים לפיתוח היתרונות התחרותיים של כלל האזור. רק ממשל מטרופוליני חזק,
 עם סמכויות מיסוי ותכנון, יוכל להתגבר על הפיצול המטרופוליני ולהביא לידי פיתוח

1 0 9  כלכלי של האזור כולו.
 ההצעה להקים גוף שיחייב שיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות במרחב המטרופוליני
״ 0  אין בה חידוש מושגי. הרעיון של ממשל אזורי עלה בישראל בראשונה כבר בשנות ה־50,

 107. שם, בעמ׳ 26-25.
 108. שחר (לעיל, הערה 98), בעמי 31-29. יש לציין כי המדיניות המרחבית באזור באר־שבע
 תצטרך להתמודד עם בעיות יסוד קשות בתחום החברתי והסביבתי. הדימוי הציבורי של
 אזור הדרום - דימוי של אזור פריפריאלי ־ הוא נחות לעומת אזורים אחרים. אזור הדרום,
 בשל השטחים הריקים שבו, מושך אליו תעשיות הגורמות מטרדים סביבתיים ומהווה גם בית
 קיבולת בעבור הפסולת המיוצרת בכמויות עצומות באזור המרכז והצפון. תכנון מרחבי עשוי
 להיות מכשיר רב עצמה בהגבלת הנזקים האמורים ובשיפור תדמיתו של האזור באופן כללי.

 שם, בעמ׳ 33-32.
 109. יישום הרפורמה יביא לידי שוויון יין הרשויות המקומיות בתוך כל אחד מן האזורים
 המטרופוליניים ולמקסום היתרונות הכלכליים של כל מטרופולין, אך לא תיפתר לחלוטין
 בעיית חוסר השוויון בין האזורים המטרופוליניים. ישנם הבדלים משמעותיים בחוסן הכלכלי
 של האזורים השונים, כאשר מטרופולין תל־אביב, השולט בכמחצית מכלל שוק העבודה,
 ניצב בראש ומטרופולין באר־שבע הסובל מבעיות כלכליות קשות ומאבטלה כרונית ניצב
 בתחתית. בשל נקודות הפתיחה השונות, יישום הרפורמה מתוך הישענות על כוחות השוק
 להסדרת היחסים בין האזורים המטרופוליניים יגרום לשעתוק חוסר השוויון הכלכלי בין
 האזורים. משום כך גם לאחר יישום הרפורמה יהיה צורך במדיניות ממשלתית ברורה של
 צמצום הפערים הכלכליים בין האזורים המטרופוליניים השונים באמצעות השקעה בתשתיות
 ומתן סובסידיות והקלות מס לתושבי הפריפריה. יש לעודד גם מעבר של מפעלים לאזורים
 המטרופוליניים החלשים באמצעות מתן הטבות כלכליות שונות. לעומת המצב היום, שבו
 מנצלת הממשלה את ריבוי הרשויות המקומיות ומעניקה הטבות רק לחלק מתושבי הפריפריה,

 לאחר הרפורמה ייהנו מן ההטבות כל תושבי המטרופולין.
 110. ראו דוד בן גוריון, ״הערות אחדות על ההתיישבות״, הנגב מצפה: ההתיישבות האזורית
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 דין ודברים ב תשס״ו ממקומיות לאזוריות

1 תמורות כלכליות, 1  ומאז הופיע הרעיון בלבוש זה או אחר בכל עשור, עד שנות השמונים.1
 פוליטיות, חברתיות ואידאולוגיות שהתרחשו במהלך שנות השבעים, הובילו להתחזקות
 הנטייה בקרב זרועותיו השונות של השלטון המרכזי לצמצם את מעורבותן הישירה ברמה
 המקומית ולחיזוק מעמדו הפוליטי של השלטון המקומי, באופן שהביא לידי ביזור סמכויות

 (מפלגת פועלי ארץ ישראל, 1954) 3. ראו גם אורי רענן, ״לתיקון השלטון המקומי במדינת
 ישראל: מחוזות על גבי הנייר ־ ואזורים של ממש״, מולד יב (תשט״ו< 387 ״תכניתו של
 ראש הממשלה לשעבר [בן גוריון - י״ר] התבססה על הנחה, שהן מבחינת הביטחון והן
 מבחינה כלכלית ניתן לקלוט את גל העולים החדשים רק במסגרת יחידות אזוריות טבעיות
 ואורגאניות, שישמשו בסיס לתכנון שיהא רחב ויעיל יותר מן היישובים הקיימים הקטנים,
 שהם גם מבודדים לעתים קרובות״... רוב העיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות
 קטנות הן(גם בשטח וגם באוכלוסייה משלמת מסים) מכפי צרכה של יחידה בת קיום, ואילו
 בשלוש הערים הגדולות ־ תל־אביב רבתי, חיפה רבתי וירושלים רבתי - נתחמו הגבולות
 העירוניים מתוך התעלמות גמורה מן היחידות החברתיות והכלכליות, עד שניטלה מהן כל
 משמעות.״ - שם, בעמ׳ 388-387. ״... יש לבטל מיד את המחוזות ומחוזות־המשנה הקיימים,
 ולהקים במקומם אזורים חדשים, בעלי ממשל עצמי, שימזגו בתוכם גם את תפקידי העיריות
 והמועצות המקומיות והאזוריות; האחרונות יתמזגו בהדרגה עם אזוריהן; בערים וביישובים
 הנפרדים תישמר, מכל מקום, מידה מסוימת של ממשל עצמי, אבל רק בעניינים שאינם
 פוגעים בסמכותן ובשליטתן הכוללות של המועצות האזוריות בעניני תכנון, התיישבות,
 הגנה עצמית מקומית, ואולי גם בענייני בריאות, סעד, ביטוח לאומי וכמה ענפי חינוך.״ שם,

 בעמי 390.
 111. בשנת 1965 הועלתה בראשונה ההצעה להקים איגוד ערים רב־תכליתי בגוש דן. ועדה מטעם
 משרד הפנים, בראשותו של זאב פאלק, אשר נתבקשה ״לבדוק את הדרכים והאפשרויות
 החוקיות והמנהליות לייסוד גוף לשיתוף מוניציפלי כולל בגוש דן״, המליצה ״... על
 תיקון חוק איגודי ערים, תשט״ו־1955, במגמה לאפשר איגוד ערים כולל לגוש דן שישמש
 מסגרת לפעולות משותפות לפי רצון הרשויות השותפות״. ראו דו״ח הוועדה לשיתוף
 מוניציפלי בגוש דן (1965) (להלן: ״ועדת פאלק״<, כפי שהופיע ב-שיתוףו פעולה בין
 העיריות והמועצות המקומיות - דין וחשבון ביניים לוועדה של ראשי הערים והמועצות
 המקומיות - חיפה רבתי(1975), בעמי 11 (להלן: ״דו״ח ביניים - חיפה רבתי״). בשנת
 1971 מונתה על ידי שר הפנים ועדת היגוי לבחינת ההצעות לרפורמה מוניציפלית בגוש דן
 בהשתתפות ראשי עיריות תל־אביב, רמת גן, חולון, בת ים, בני ברק וגבעתיים ונציגים
 בכירים של משרד הפנים. על דעת ועדת ההיגוי נתבקש צוות מומחים, בראשותו של פרופ׳
 חיים בן שחר, להציע לוועדה מסגרת לפתרון. צוות המומחים המליץ לוועדה להקים גוף
 משותף לתל־אביב ולערי הטבעת הפנימית של גוש דן במתכונת של עיריית גג. הצוות מצא
 כי הקמתה של עיריית גג, אשר תוסמך על פי חוק לטפל במספר מוגבל של פעילויות, היא
 הפתרון בעל היתרונות הכלכליים, החברתיים והפוליטיים הרבים ביותר. צוות המומחים
 ערך, בין היתר, השוואה בין איגוד ערים רב תכליתי לעיריית גג וקבע כי עיריית גג עדיפה
 מכל הבחינות על איגוד ערים רב תכליתי. ״מבחינה פיסקאלית אוסר החוק על איגוד ערים
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ו ן ודברים ב תשס״ זן־צבי די  יששכר (איסי< רו

 להטיל מיסים באופן ישיר על תושבי הרשויות החברות בו. האיגוד יכול להטיל אך ורק
 אגרות והיטלים או מכסות על הרשויות החברות בו. לדעת הצוות הגבלה זו במיסוי מביאה
 לידי חוסר גמישות בניהול כספים ולקשיים במימון פעולות משותפות שאינן במסגרת הצרה
 של הפעולה שלשמה הוקם האיגוד.״ עיריית גג לעומת זאת תגבה מסים ישירות מן התושבים
 למימון פעולותיה. מבחינה פוליטית לעיריית גג יתרון ברור שכן איגוד ערים הוא בעיקרו
 גוף מנהלי ואין לו תוכן פוליטי. עיריית גג, לעומת זאת, היא גוף פוליטי דמוקרטי שיאפשר
 מעורבות התושבים בפעולותיו. כוחה הפוליטי של עירית הגג יטפח את האוטונומיה של
 השלטון המקומי ויחזק את מעמדו ביחסיו עם השלטון המרכזי. הצוות מבליט גם את היתרונות
 הארגוניים ניהוליים של עירית גג על פני אגוד ערים כוללני. היתרונות הארגוניים נובעים
 מיכולתה המשופרת של העירייה לתאם את פעולותיה זו עם זו, להתאים עצמה לצרכים
 משתנים, למשוך לשירותיה סגל עובדים ברמה גבוהה ולקבל החלטות במידה רבה יותר של
 יעילות. על כן מסקנת הצוות הייתה שמתוך האפשרויות הארגוניות, המתכונת השיתופית של
 עיריית גג היא המבנה שיש לבחור בו. ראו דיךוחשבון צוות המחקר לרפורמה מוניציפלית
 בערי גוש דן(1973), בעמי 171. בדו״ח ועדת ההיגוי, שהוגש לממשלה בשנת 1973, הסכימו
 כל חברי הוועדה כי יש צורך להגביר את שיתוף הפעולה המוניציפלי בגוש דן. חברי הוועדה
 נחלקו בעניין מסגרת שיתוף הפעולה. ראשי עיריות תל־אביב, חולון וגבעתיים אימצו את
 הצעת צוות המומחים בדבר הקמת עיריית גג בגוש דן. ראשי עיריות בת ים ובני ברק התנגדו
 לעיריית גג וטענו כי יש צורך להגביר את שיתוף הפעולה באיגודי הערים הקיימים, ואם
 יש צורך בכך להוסיף איגודי ערים או להקים אגד ערים רב תכליתי על פי החוק הקיים.
 ראש עיריית רמת גן התנגד לכל פגיעה באוטונומיה של העיריות במתכונתה הקיימת,
 ומנהל המחלקה לעיריות ומועצות מקומיות במשרד הפנים הציע לאמץ את המלצת ועדת
 פאלק ולהקים אגד ערים כוללני על פי החוק הקיים, ולהניח כי במהלך שיתוף הפעולה
 יוכשרו הקרקע והלבבות ויהיה מקום להרחיב ולהעמיק את שיתוף הפעולה באמצעות חקיקה
 מיוחדת. ראו ועדת היגוי לרפורמה מוניציפאלית בערי גוש דן - דין וחשבון מפפם(1973),
 בעמי 3-2. חילוקי הדעות הללו בין חברי הוועדה והשינויים במפה הפוליטית שאירעו לאחר
 הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 1973 (עלייתם לשלטון של ראשי ערים רבים מטעם
 הליכוד) גרמו לכך שדו״ח הוועדה לא יושם. ראו ערן רזין, לקראת רפורמה מוניציפלית
 במטרופולין תל־אביב בשנות התשעיפ (מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1994), 30־
 33. בשנת 1974 נפגשו ראשי הרשויות המקומיות של מטרופולין חיפה ודנו בדרכים לטפח
 שיתוף פעולה ביניהן. בעקבות המפגש הוחלט על הקמת ועדה של ראשי העיריות והמועצות
 המקומיות ־־ חיפה רבתי אשר תציע מנגנון לשיתוף פעולה בין הרשויות. הוועדה מצאה כי
 אין די בתיאום בין הרשויות בלבד, אלא יש צורך במסגרת מטרופולינית מחייבת בעלת ראייה
 כוללת של האזור המטרופוליני אשר תאפשר תכנון, פיתוח, ביצוע, תיאום ובקרה יעילים
 ברמה האזורית. ראו לעיל, ״דו״ח ביניים ־־ חיפה רבתי״, בעמי 24-23. מבין כל החלופות
 האפשריות, החלופה המציאותית והטובה ביותר הייתה, לדעת הוועדה, הקמת אגיוד ערים
 כוללני על פי חוק איגודי ערים הקיים, ובמידת הצורך הוצע לבצע בו שינויים קלים אחדים
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ות ורי ת לאז ו י מ ו ממקו ן ודברים ב תשס״  די

1 בעקבות שינויים אלה, 1  משמעותי(אם כי לא מוצהר ובלתי מתוכנן) לרמה המקומית.2
1 התמתנו 1 3  עליהם יש להוסיף גם את ההכרה בקשיי היישום של רפורמות רחבות היקף,
 בשנות השמונים הצעות הרפורמה. דו״ח הוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי
 בישראל (ועדת זנבר<, שהוגש לממשלה ביוני 1981, נותן ביטוי למגמות אלה. מסקנתה
 העיקרית של הוועדה הייתה כי יש לחזק את האוטונומיה של הרשויות המקומיות ולהעניק
1 ועל כן יש להימנע מאיחוד רשויות ולהביא לידי 1  להן מעמד שווה לזה של הממשלה,4
 שיתוף פעולה מוגבר ביניהן על פי עקרונות פדרליים, בין היתר באמצעות חיזוק איגודי
1 אף שהמלצות הוועדה אושרו 1  הערים ועידוד הסכמים בין־מקומיים לאספקת שירותים.5

 באופן עקרוני על ידי הממשלה בשנת 1985, הן מעולם לא יושמו.
 מאז תחילת שנות השמונים נעלמו מן השיח הציבורי הישראלי כמעט לגמרי הקולות
 הקוראים לרפורמות אזוריות רחבות היקף, ופתרונות בעלי אופי אזורי אשר הועלו על ידי
 מספר מצומצם של אנשי מדע המדינה וגאוגרפים במהלך שנות התשעים, נותרו גם הם
1 בשנים האחרונות נדמו גם קולות אלה, כנראה מתוך ייאוש ואיבוד 1  כקול קורא במדבר.6

 שיאפשרו לאיגוד הערים לטפל בכמה פונקציות ולא רק בפעולה אחת. שם, בעמי 25-24.
 המלצות הוועדה לא יושמו, אם כי הוכתרה בהצלחה הקמתה של ועדת תכנון מרחבית משותפת
 לקריות המפרץ. ראו ערן רזין, ״מדיניות ארגונית־מרחבית להגשמת ׳תמונת העתיד׳, מפת
 השלטון המקומי בישראל לשנת 2020״, מדיניות התכנון הבולל: היבטים מרחביים, כלכלייפ

 ומוניציפלייפ, 102 (לעיל, הערה 98), בעמי 117.
 112. לדיון בגורמים הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים והאידאולוגיים שהביאו לידי מהפך
 המשפטי במבנה השלטון המקומי בישראל אשר ניתן לפרשו כ״ביזור״ במובן של חיזוק
 העצמאות המקומית ראו בלנק (לעיל, הערה 10), בעמ׳ 208-203. ראו גם נחום בן אליא,
 ״השלטון המקומי ומשבר מדינת הרווחה בישראל״, עיר ואזור 21 (תשנ״א) 7; נחום בן־אליא,
 לקראת מדיניות ביזור דיפרנציאלית בשלטון המקומי(מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,

.(1995 
 113. ראו חין(לעיל, הערה 45), בעמ׳ 88.

 114. דין וחשבון הוועדה הממלפתית לענייני השלטון המקומי בישראל(1981), בעמ׳ 17-13.
 115. עם זאת, המליצה הוועדה גם על הקמת מסגרת על־מוניציפלית, המכונה ״מועצה חבלית״,
 בעבור מועצות מקומיות קטנות הסמוכות זו לזו, אשר מטרתה ״לאפשר לרשויות הקטנות
 לזכות ביתרונות לגודל של מסגרת מוניציפלית גדולה יותר מבלי לוותר על עצמאותן
 הפוליטית וללא טשטוש אופיין התרבותי והפיסי״. שם, בעמי 107. הוועדה הדגישה כי
 המועצה החבלית מהווה פתרון בעבור מספר מצומצם של רשויות מקומיות, שמספר תושביהן
 ובסיסן הכלכלי והחברתי אינם מאפשרים להן לתת לתושביהן רמת שירותים הולמת בעלות

 סבירה. ראו שם, שם.
 116. ראו, למשל, רזין (לעיל, הערה 111). (חין מציג את הבעיות של מטרופולין תל־אביב
 כיום ומציע לפעול לגיבושן של מסגרות ארגוניות גמישות לשיתוף פעולה אזורי, כגון
 חברות עירוניות משותפות, רשויות אזוריות לפיתוח, שיפורים במתכונת של איגודי הערים
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ו ן ודברים ב תשס״ זן־צבי די  יששכר >איסי< רו

 התקווה שתיושם רפורמה משמעותית כלשהי, וכיום שולטות בכיפה הצעות ליתר ביזור
 סמכויות, להקמת מסגרות שונות של שיתוף פעולה וולונטרי בין רשויות מקומיות, ולאיחוד
1 יש מקום להניח מחדש הצעה לרפורמה אזורית כוללנית על סדר היום 1  רשויות מקומיות.7
 הציבורי. המשבר הכלכלי העמוק שבו נתונות מרבית הרשויות המקומיות בישראל, אשר
1 והקיטוב החברתי ההולך וגדל בין רשויות אמידות 1  לא נודע כמותו מאז קום המדינה,8
 לרשויות עניות, צריך להוות בסיס לחשיבה מחדש על מבנה השלטון המקומי בישראל וזרז

1 1  לקידומן של רפורמות רחבות היקף.9

 ופורומים לתיאום ולשיתוף פעולה.); רוזנטראוב ורזין(לעיל, הערה 59). (הכותבים ממליצים
 על הקמת רשויות מטרופוליניות או אזוריות שלא יפגעו במידה ניכרת באוטונומיה המקומית
 בתחומי המיסוי, החינוך והשירותים המוניציפלים השונים, אלא יתמקדו בתחומי פיתוח

 כלכלי, תכנון תשתיות ואיכות הסביבה.)
 117. פרופ׳ ערן חין, שהיה עד העת האחרונה אחד התומכים הבולטים בהקמתה של מסגרת
 אזורית־מטרופולינית (אם כי הוא מעולם לא תמך בהקמת עיריית גג מטרופולינית בעלת
 סמכויות נרחבות), נואש מן הכישלונות החוזרים ונשנים של הרפורמות המוניציפליות,
 נטש את עמדתו המסורתית ועבר לתמוך בביזור סמכויות לשלטון המקומי שיעוגן בחוק
 באופן שיוסדר הקשר בין התפקידים שהרשויות המקומיות ממלאות ובין המקורות הכספיים
 העומדים לרשותן. רזין טוען כי יש להחליף את עקרון האולטרה ויירס (ultra vires), הכובל
 את הרשויות המקומיות לתחומי העיסוק שהוגדרו להן במפורש בחוק, בעיקרון המקנה להן
 סמכות לטפל בכל סוגיה שלא הופקדה בידי רשות אחרת ולצמצם באופן דרסטי את מנגנוני
 הפיקוח והמעורבות הממשלתית בתחומי הפעולה של הרשויות המקומיות. כך, למשל, הוא
 מציע להחזיר לרשויות המקומיות את הסמכות לקבוע את תעריפי הארנונה, תוך קביעת
 מגבלות שיגנו על קבוצות מיעוט ועסקים בגלל חולשתם האלקטורלית. בד בבד, טוען רזין,
 יש להמשיך את המהלך של איחוד רשויות מקומיות, אם כי, לדבריו, פירוש הדבר איננו
 בהכרח ביטולן בכפייה של רשויות מקומיות רבות. ראו חין(לעיל, הערה 45). לדיון באיחוד

 רשויות מקומיות ראו להלן, הערה 138.

 118. שר הפנים הגדיר באחרונה את מצבן של הרשויות המקומיות כ״קטסטרופלי״ והתריע מפני
 קריסתן המוחלטת. השר טען כי: ״גם רשויות מקומיות המתנהלות בצורה יעילה לא יוכלו
 להתקיים לנוכח הקיצוצים [בתקציב מענקי האיזון של משרד הפנים בשנת 2004 ־ י״ר]״.

 ראו סער (לעיל, הערה 35).
 119. ההתנגדות לממשל מטרופוליני־אזורי מתבססת על כמה טיעונים כבדי משקל: החשש שדרג
 אזורי, אשר יתווסף לרשויות המקומיות הקיימות, יגרום דווקא להגדלת ההוצאה הציבורית
 ולכפילויות תפקידים (ומכאן גם למאבקי כוח) בינו ובין גופים מקבילים בדרג התחתון
 ובשלטון המרכזי. הטענה כי ממשל אזורי לא יאפשר מעורבות ציבורית משמעותית בתהליך
 קבלת ההחלטות ולכן יפגע בתפקודו של השלטון המקומי כדמוקרטיה מקומית ובקשר הבלתי
 אמצעי בין הציבור לבוחריו. קיימת גם בעיה של חלוקת סמכויות בין הדרג האזורי ובין
 הרשויות המקומיות שכן ניתן לטעון, ובמידה לא מועטה של צדק, כי לכל פונקציה מקומית
 יש גם השלכות על האזור כולו. והטיעון האחרון הוא הטיעון הפרקטי ולפיו הקמתו של ממשל
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 דין ודברים ב תשס״ו ממקומיות לאזוריות

 ישנם אף הטוענים כי האקלים הפוליטי בישראל בשל כיום לרפורמה במבנה השלטון
 המקומי. איחוד הרשויות המצומצם שיצא לפועל ביולי 03 12020 הוא מהלך חםר תקדים אשר

 אזורי אינו ישים, בייחוד לנוכח האקלים הפוליטי השורר בישראל. לביקורות השונות ראו
 רזין(לעיל, הערה 45), בעמי 98-97. הדברים שייאמרו בהמשך יש בהם, לדעתי, כדי לענות

 במישרין או בעקיפין על טענות אלה.
 120. בשנת 1995 מינה שר הפנים ועדה מקצועית, בראשות פרופ׳ אריה שחר, כדי לבחון את
 האפשרויות לאחד רשויות מקומיות סמוכות ולקבוע קריטריונים להקמת רשויות מקומיות
 חדשות. בשנת 1998 הגישה הוועדה לאיחוד רשויות מקומיות דין וחשבון מסכם שבו הומלץ,
 בין היתר, לאחד רשויות מקומיות בכמה מקבצים שפורטו בדו״ח, להעלות את הסף המינימלי
 של מספר התושבים הנדרש כדי להקים רשות מקומית חדשה מ-3,000 ל־10,000 תושבים
 ולפעול לביטול רשויות מקומיות שבהם פחות מ-3,000 תושבים. כן המליצה הוועדה לצמצם
 למינימום את ההתחשבות בגודל הרשות המקומית לצורך קביעת גובה מענקי האיזון לנפש
 וכך להטיל את נטל ״החסרונות שבקוטן״ של רשויות מקומיות קטנות על תושביהן. ראו
 חוועדה לאיחוד רשויות מקומיות - דין וחשבון מסכם (1998) (להלן: ״ועדת שחר״).
 המלצות הוועדה בנוגע למספר התושבים הנדרש לשם הקמת רשות מקומית אומצו בחוק
 ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
 הכספים 2003), תשם״ג-2002, ס״ח 150, אשר הכניס תיקונים לפקודת העיריות ולחוק
 המועצות המקומיות שקבעו כי ניתן לקבל עצמאות מוניציפלית רק כאשר מספר התושבים
 באזור המיועד להתאגדות עולה על 10,000 נפש, אך קיים חריג ועל פיו, באישור שר הפנים,
 ניתן להקים רשות מקומית גם כאשר מספר התושבים פוחת מ־10,000 אך עולה על 5,000
 נפש. ראו סעיף 3(ב< לפקודת העיריות וסעיף 1(0 לפקודת המועצות המקומיות. בעקבות
 המלצות הוועדה הוקמו גם ועדות משנה למחוזות השונים כדי לבחון כמה מן המקבצים
 שדו״ח ועדת שחר המליץ על איחודם. עבודתן של ועדות המשנה הביאה בסופו של דבר לידי
 הצעת חוק ממשלתית שבה הוצע לבצע 62 איחודים של כ-100 רשויות מקומיות. לרשימת
 הרשויות המקומיות שהוצע לאחדן ראו תוספת לפרק ג׳ (סעיף 13) להצעת חוק התכנית
 להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
 הכספים 2003 ו-2004) תשס״ג-2003, ה״ח 262, בעמי 278-275. לאחר פרסום הצעת החוק
 ניתנה לרשויות המקומיות ולבעלי עניין נוספים האפשרות להעלות טענותיהם בכתב ובעל
 פה בפני ועדה של הכנסת שהורכבה במיוחד בעבור הטיפול באיחוד הרשויות ואשר כללה את
 ועדת הכספים וועדת הפנים ואיכות הסביבה. לאחר שימוע שנערך בוועדה לראשי הרשויות
 ובעקבות לחץ מסיבי מצדן, החליטה הכנסת להוציא אל הפועל רק 12 מתוך 62 האיחורים
 שבהצעת החוק (מתוכן ארבעה איחודים של רשויות ערביות ודרוזיות). ראו חוק התכנית
 להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
 הכספים 2003 ו-2004), (מס׳ 2), תשס״ג-2003, ס״ח 516. גם לאחר שהחוק עבר בכנסת
 המשיכו הרשויות המקומיות שאוחדו במאבק משפטי מתוקשר. ראו בג״ץ 7610/03 חמועצח
 חמקומית יאנוח־ג׳ת נ׳ שד ח&נים (טרם פורסם). אף שהעתירה נדחתה הצליח המאבק
 הציבורי של חלק מן הרשויות המקומיות הדרוזיות, ושני איחודים שאושרו בחוק בוטלו
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ו ן ודברים ב תשס״ י י ד ב צ ך ז ו  יששכר (איסי< ר

1 אם נוסיף על כך את ההקשחה המשמעותית 2  לדעת אחדים יש סבירות גבוהה כי יישנה.1
 בקריטריונים להקמת רשויות מקומיות, ואת העובדה כי מאז שנת 1998 כמעט לא
 הוקמו רשויות מקומיות חדשות, ניתן לראות כי מסתמנת מגמה של שינוי מדיניות אצל
 מקבלי ההחלטות. מגמה זו עולה בקנה אחד עם שינויים חברתיים, כלכליים, פוליטיים
 ואידאולוגיים שהתרחשו בישראל בעשור האחרון. מאז ראשית שנות התשעים עבר התכנון
 הלאומי בישראל טלטלה משמעותית. אם בעבר הייתה מדיניות פיזור האוכלוסין העיקרון
 המנחה שעמד בבסיס התכנון הלאומי, הרי החל משנות התשעים ניזנח עיקרון זה והוחלף
 בגישה תכנונית הדוגלת ביעילות כלכלית. מדיניות פיזור האוכלוסין, שהייתה הרציונל
 המרכזי לבנייתם הרבה של ערים, עיירות, מושבים וקיבוצים בפריפריה, גרמה להכבדה
 משמעותית על תקציב המדינה, שכן היא הצריכה השקעה עצומה בתשתיות, בדיור ציבורי
 ובשירותים ציבוריים. ירידת ערכו של המרחב הפוליטי בתכנון הלאומי, המעבר לכלכלת
 שוק המתבססת פחות ופחות על חקלאות, הפיכתה של אדמת הלאום לנכסי נדל״ן,
 והצמיחה המשמעותית של ארבעת האזורים המטרופולינים, בין היתר בעקבות עלייה של
 יותר ממיליון איש ממדינות ברית המועצות לשעבר, גרמו לגורמי התכנון להסיט את מבטם
1 יש לנצל תמורות אלו באקלים הפוליטי 2  מן הפריפריה ולהתרכז באזורים המטרופוליניים.2

 והאידאולוגי כדי לקדם רפורמה בעלת אופי אזורי.

 מאוחר יותר. בסופו של דבר מן התכנית הגרנדיוזית של משרד הפנים אושרו רק עשרה
 איחודים שהקטינו את מספר הרשויות המקומיות מ־266 ל־256.

 121. ערן רזין, כיצד להבטיח איחוד רשויות מקומיות או ׳בלי גזרים זד! לא יעבוד׳(מכון פלורסהיימר
[ULR: http://ww\v.fips.org.il/p_publications/item_he.asp?doc= ;(2003 ,למחקרי מדיניות 

. ( = 6 5  [2005üd&=issנצפה באחרונה בפברואר (& 1
Reshaping the Map of Israel: A New National Planning Doctrine", Arie S h a c h a r " 1 2 2 . 555, 

 AAAPSS (1998) 209, תוכנית המתאר הארצית, תמ״א 35, שאושרה ב־4 בינואר 2005 על
 ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ומחכה לאישור הממשלה, עושה תפנית של 180 מעלות
 ממדיניות פיזור האוכלוסין ונותנת עדיפות ברורה למגזר העירוני על הכפרי המתבטאת
 בציפוף המרכז ובנייה מינימלית בפריפריה. לדברי פרופ׳ אריה שחר, שעמד בראש הצוות
 שהכין את התכנית, ״התכנית עשתה שינוי יסודי באתוס הציוני. אולי לראשונה נותנים לעיר
 את המקום המרכזי, מכיוון ששם חיים 95% מהתושבים. מבחינתנו זה ציוני כמו הקמת יישוב
 של 50 יחידות בנגב״. זיו מאור, ״בסוף השנה הערים יהפכו לצפופות הרבה יותר״, הארץ -
 נדל״ז (16.2.2004) 10. עם זאת, ייתכן שבאחרונה ישנו היפוך מגמה נוסף, שמקדם ראש
 הממשלה אריאל שרון, להקים יישובים קהילתיים חדשים בנגב כדי לתפוס קרקעות ולמנוע
 מן הבדווים להתיישב במקומות אלה. לדיון במגמה זו ולביקורת עליה ראו ניר חסון, ״איפה
 נגור, בארכובית או בעומרית?״, הארץ (16.7.2004) ב11. ראו גם אלישע אפרת, ״סוף עידן

 ההתיישבות״, הארץ (26.7.2004) ב2.
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 3. יסודות נוספים של הרפורמה במבנה הרשויות המקומיות
 נוסף על האמור לעיל, תכלול הרפורמה כמה יסודות נוספים שמטרתם לקדם את ערכי
 הקהילה ולחזק את הדמוקרטיה המקומית תוך שמירה על עקרון היעילות הכלכלית. יסודות

 אלה יידונו בקצרה להלן:

 (א) מעמד אחיד לבל הרשויות המקומיות
 כדי להביא לידי יתר שוויון בין הרשויות המקומיות ולמנוע כפל סמכויות יש להעניק לכל
 הרשויות המקומיות - הנחלקות כיום לערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות ־־ מעמד
 מוניציפלי אחיד בלא קשר לגודלן, טיבן או השתייכותן הארגונית. הקמתן של עיריות
 הגג תהפוך את המועצות האזוריות, המהוות בסיס ארגוני־מוניציפלי בעבור היישובים
 הכפריים, למיותרות. למעשה, ההצדקה לקיומן מוטל בספק אפילו במשטר המשפטי
 כיום. ירידת קרנה של האידאולוגיה הכפרית־השיתופית והטשטוש ההולך וגדל בין
 אופיים של יישובים עירוניים לכפריים, מייתרים את הצורך במערכת תכנונית וניהולית
(raison d'etre)נפרדת לסקטור העירוני ולסקטור הכפרי ומשמיטים את ההצדקה לקיומן 
1 על כן יש לפרק את המועצות האזוריות ולהותיר על כנם את 2 3  של המועצות האזוריות.
 היישובים שבתחומן אשר יקבלו מעמד מוניציפלי שווה לזה של כל הרשויות האחרות. גם
 ההבחנה בין ערים למועצות מקומיות דינה להתבטל. הבחנה זו היא מזיקה שכן היא גוררת
 יחס משפטי שונה לרשויות מקומיות הממלאות פונקציות זהות. במערכת המטרופולינית של
 ימינו לא ניתן להבחין בין עירייה למועצה מקומית, לא מבחינת השירותים המוניציפליים
 שהן מספקות ולא מבחינת התפקיד שהן ממלאות בחיי התושבים. עם זאת, המחוקק ובתי
 המשפט מתייחסים באופן שונה לערים ולמועצות המקומיות, תוך העדפתה של המועצה
1 העדפה שמקורה בעמדה השגויה התופסת את המועצה המקומית כביתה 2 4  המקומית,

 123. קיבוצים ומושבים שיתופיים רבים נטשו במהלך שנות התשעים את חיי השיתוף והחקלאות
 ובשיתוף פעולה עם בעלי הון קידמו פרויקטים נדל״ניים ומפעלי תעשייה בתחומם. רוב
 הכפרים הערביים השוכנים באזורים החקלאיים אולצו באמצעים שונים, ובהם הפקעת
 אדמות ותכנון מפלה, לעבור אורבניזציה וכוח העבודה שלהם נהפך ליוממים בשוק העבודה
 המטרופוליני. בנוסף, באזורים הכפריים צצו כפטריות אחר הגשם יישובים קהילתיים רבים
 בעלי אופי עירוני שצמצמו עוד יותר את ההבחנה בין המרחב הכפרי למרחב העירוני. ראו:
 ^1^81 (לעיל, הערה 122), בעמי 217. שינויים אלה גררו אחריהם שינויים משמעותיים
 במבנה הארגוני של המועצות האזוריות, אשר נהפך עם השנים לדומה יותר ויותר למבנה
 הארגוני של הרשויות העירוניות. בשנים האחרונות ריכזו בידיהן מועצות אזוריות רבות
 סמכויות שהיו בעבר נחלת הוועדים המקומיים והותירו בידי הוועדים את הטיפול בנושאים

 חברתיים ותרבותיים בלבד. ראו: אפלבאום (לעיל, הערה 96), בעמי 33-31, 49-47,
 124. כך, למשל, המלצות הועדה לקביעת קריטריונים להקצאת מענק האיזון לרשויות המקומיות -
 דין וחשבון(1993) (להלן: ״ועדת סוארי״) שאומץ ויושם על ידי הממשלה, קבע כי יש לחשב
 באופן שונה את ההוצאה לנפש לצורך קביעת מענק האיזון של הרשות המקומית בהתאם
 למעמדה המוניציפלי(עיר לעומת מועצה מקומית). למועצה מקומית, קבעה ועדת סוארי,
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1 מכיוון שאין הצדקה 2  של הקהילה האורגנית ודוחה את העיר כמקום מושבם של זרים.5
- יש לבטלה. ר  כלכלית, פונקציונלית, מוסרית או אחרת לקיומה של הבחנה ז

ות לרשויות המקומיות  (ב) סמכויות משמעותי
 הגברת מעורבות התושבים בפוליטיקה המקומית וחיזוק מחויבות הנבחרים לרשות
 המקומית כלפי בוחריהם וכן מתן האפשרות לקהילות מקומיות להתפתח ולשגשג הם
 ממטרותיה של הרפורמה המוצעת. אחת הבעיות של ממשל אזורי היא כי דמוקרטיה מקומית
 קשה לתחזק במסגרות שלטוניות גדולות. נכון שאחת מן הטענות שמאמר זה מקדם היא
 כי למרחב הפוליטי ישנו חלק משמעותי בעיצוב הזהות החברתית והתרבותית של תושביו,
 ומכאן שהמסגרת השלטונית המטרופולינית המוצעת תטפח נקודת מבט אזורית בקרב
 התושבים המקומיים באופן שהם יגלו מחדש את המשותף להם ולשאר תושבי האזור
1 עם זאת, קשה להעלות על הדעת השתתפות 2  וייווצר סוג מסוים של ״תושבות אזורית״.6
 דמוקרטית משמעותית או היווצרות קהילה תרבותית במסגרת שלטונית המקיפה מאות
 אלפים ואפילו מיליוני בני אדם. כדי לאפשר את קיומו של השלטון המקומי כגוף של
 ממשל עצמי דמוקרטי שבו נשמרת השתתפות ערה של האזרחים בהליך הפוליטי, צריך
1 אם כנים אנו ברצוננו לטפח שונות 2  דווקא להקטין את היחידות הפוליטיות ולא להגדילן.7
 תרבותית של קהילות פוליטיות, ולמנוע את עיצובו של המרחב הפוליטי כולו בדמותו של
 הרוב, יש לאפשר להן שליטה מסוימת במרחב הציבורי כמפלט מפני תרבות הרוב. עיריית
 הגג אינה אמורה ואינה צריכה להחליף את הרשויות המקומיות שבתחומה. יש מקום במודל
 המוצע להעניק כוח משמעותי, אם כי מצומצם בהיקפו, לרשויות המקומיות, שתיהפכנה
 עם הזמן לגופים המייצגים קהילות פוליטיות ותרבותיות. עם זאת, אין לקבל את אידאל

 יש לחשב הוצאה לנפש גבוהה יותר מלעיר. נוסחה זו מגדילה את מענקי האיזון שמקבלות
 המועצות המקומיות לעומת אלה שמקבלות הערים. הוועדה לבחינת הקריטריונים להקצאת
 מענק האיזון בראשותו של פרופ׳ יעקב גדיש, שהגישה דין וחשבון בשנת 2001, המליצה
 לבטל את ההבחנה. ״נמצא״, קבעה הוועדה, ״שלמעמד המוניציפאלי (אבחנה בין עיריה
 למועצה מקומית) אין השפעה משמעותית על רמת ההוצאה לנפש (ישנן רשויות בגודל של
 עיר שעדיין מוגדרות במועצות מקומיות, ואין לחשב להן הוצאה לנפש גבוהה יותר רק בשל

 כך)״. דין וחשבון הוועדה לבחינת הקריטריונים להקצאת מענק האיזון(2001), בעמ׳ 32.
 125. לדיון ביחס השונה כלפי ערים ומועצות מקומיות ראו רוזן צבי(לעיל, הערה 6), בעמ׳ 449־

.451 
 126. על פיתוחה של נקודת מבט אזורית בקרב תושבים מקומיים כאשר האינטרסים העומדים על
 הפרק הם אזוריים במהותם ניתן ללמוד מן המאבק של תושבי הדרום נגד ביטולם של חוקי
 הנגב. ראו להלן, הערה 150. ראו גם עליזה ארבלי, ״תושבים: נשבית את הנגב עד שתוסר
 סכנת ביטול ההטבות״, הארץ (21.12.2001) א2; אפריים ריינר, ״מאבק אזרחי משותף״,

 הארץ (2.1.2002) ב1.
 127. ראו Ford (לעיל, הערה 65), בעמי 1909-1908.
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1 אם 2 8  הקהילה, או כפי שמכנה אותו ריצ׳ארד סנט (Richard Sennett) ״מיתוס הקהילה״,
1 חשוב אפוא 2 9  משמעותו מתן לגיטימציה להבחנות בין בני אדם על בסיס גזע ומעמד.
 להבחין, כפי שעושה איריס יאנג, בין אוטונומיה מקומית (local autonomy) ובין העצמה
 מקומית (local empowerment).130 אוטונומיה שמה דגש על הפן המדיר (exclude) של
 הקהילה; הזכות לדאוג כי ״האחר״ יישאר מחוץ לתחום ולמנוע ממנו להתערב בתהליכי
 קבלת ההחלטות בתוך הקהילה. העצמה מקומית, לעומת זאת, מוגדרת כ״השתתפות של
1 3 1  הסוכן בתהליך קבלת ההחלטות תוך מתן קול(voice) וזכות הצבעה(vote) אפקטיביים״,
 יש לאפשר לקהילות להשפיע על אספקטים מקומיים של המרחב הציבורי שבו הן חיות,
 אולם ליטול מהן את הכוח לקבל החלטות שמשמעותן היא הדרה של ה״אחר״, ולהבטיח
 שקבלת ההחלטות ברמה המקומית תשפיע אך ורק על עניינים מקומיים שבעיית ההחצנה

1 3 2  אינה קיימת בהם או קיימת במידה מועטה בלבד.

.Richard Sennett, The Fall of Public Man (1974) :128. ראו 
Metropolis: Center and Symbol of Our, "City Life and D i f f e r e n c e " ,Iris M. Young: ראו . 1 2 9 

., 1995) 250,250-263.Time (Philip Kasinitz - ed 
,Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (1990) 249 :130. ראו 

 131. לדעת Young יש לאפשר לקהילה להפעיל סמכויות אך ורק אם הפעלת הסמכויות
 ותוצאותיה:(1) אינן פוגעות באף אחד; (2) אינן מונעות מן האינדיבידואל לפתח ולהפעיל
 את יכולותיו במגבלות הכיבוד ההדדי ושיתוף הפעולה; (3) אינן קובעות את התנאים שעל
 פיהם אינדיבידואלים אחרים צריכים לפעול. שם, בעמי Young .251-250 הולכת, לדעתי,
 צעד אחד רחוק מדי ומונעת הלכה למעשה מן הקהילה להפעיל סמכות כלשהי, שכן לא
 קיימת סמכות שהפעלתה תמלא את כל התנאים שמציבה Young. לדעתי יש לאפשר לקהילות
 מקומיות לקבוע חלק מן התנאים והנסיבות שעל פיהם אינדיבידואלים אחרים צריכים לפעול,
 שכן אחרת אנו מרוקנים מכל תוכן את האידאל הדמוקרטי של מתן אפשרות לקהילה לשמר

 את שונותה התרבותית והחברתית.
 132. השוו: Briffault (לעיל, הערה 11), עמי 21-20. אחת הביקורות הנפוצות על המודל האזורי
 היא כי אם נאפשר לרשות המקומית לקבל החלטות בנושאים חברתיים ותרבותיים בלבד,
 וניטול ממנה את הכוח להחליט בנושאים הנחשבים למהותיים, כגון מיסוי ותכנון ובנייה,
 נפגע בערך הדמוקרטי של השתתפות פוליטית, שכן אף אחד לא יטרח להשתתף בתהליך
 קבלת ההחלטות של גוף פוליטי כלשהו, יהא גודלו אשר יהא, אלא אם כן השתתפותו תוכל
 לגרום לשינוי משמעותי כלשהו. זה המקום להזכיר כי בישראל פועל כבר היום מודל של
 שלטון מקומי דו־רובדי - המועצה האזורית - שניתן ללמוד ממנו על הזיקה שמפתחים
 אנשים לרובד התחתון (היישובים), בשעה שהרובד העליון (המועצה האזורית) הוא זה
 המפעיל את מרב הסמכויות. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) מעניק בסעיף 63
 למועצה האזורית סמכויות נרחבות המאפשרות לה לפעול כמעט בכל תחום הקשור לרווחת
 התושבים (למעט חינוך שבו היא נדרשת לקבל את הסכמת היישובים - ראו סעיף 63(א)(3)
 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)), לרבות הכוח לגבות מסים מן התושבים, לפתח
 תשתיות אזוריות ולקבוע את סל השירותים שיקבלו תושבי היישובים בתחום המועצה. עד
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 חלוקת הסמכויות בין השלטון האזורי לרשויות המקומיות היא, בלי ספק, אחת הנקודות
 הקשות, אם לא הקשה ביותר, לפתרון אבסטרקטי־אנליטי, ההצעה להעביר לרשויות
 המקומיות את הסמכות בעניינים בעלי אופי מקומי, שבהם תופעת הזליגה והחצנת העלויות
 והטלתן על רשויות שכנות היא נמוכה, נשמעת טוב כעניין תאורטי אך כל ניסיון ליישמה
 נתקל בבעיות לא פשוטות, שכן כל תחום שהוא, החל בתחבורה, המשך בחינוך ודיור
 וכלה בתכנון ושימושי קרקע יש לו בה בעת אספקטים מקומיים ואזוריים שקשה להפריד
1 3 1 נקודה זאת עולה בבירור מפרשת גרינברג נ׳ המועצה המקומית קצרין.4 3  ביניהם.3
 בפרשה זו קבע בית המשפט כי רשות מקומית רשאית לממן מתקציבה עמותה שנועדה
 לפעול לשם שמירת המשך ריבונות ישראל בכל שטח רמת הגולן, פעילות שהיא בלא
 ספק בעלת משמעות ארצית־לאומית, אם לנושא הפעילות השפעה מיוחדת על התושבים
 המקומיים. הואיל ושאלת ריבונות ישראל ברמת הגולן, קבע בית המשפט, אף שהיא
 כרוכה במדיניות לאומית, טומנת בחובה אינטרס מקומי השונה מן האינטרס של שאר
 תושבי המדינה, מוסמכות היו הרשויות המקומיות להקצות משאבים לעמותה הפועלת
 לקידום העניין. רואים אנו כי אפילו עניין פוליטי־לאומי מובהק כמו ריבונות ישראלית
 על טריטוריה יש לו אספקטים מקומיים. מצד אחר, מפסק הדין בעניין שר החקלאות נ׳
1 אנו למדים כי אפילו עניין שהוא לכאורה בעל אופי מקומי־ 3 5  המועצה האזורית עמק לוד

 טכני כמו תכנית ניקוז יכול שיהיו לו היבטים כלל ארציים.

 העת האחרונה סעיף 132(א< לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) העניק בד בבד,
 לוועד המקומי, את אותן סמכויות וקבע כי ״...הועד לא יהיה רשאי להשתמש בסמכויות אלה
 אלא במידה שהמועצה אינה משתמשת בהן וכל עוד שאין בכך סתירה להחלטות המועצה
 שהודיעו עליהן לועד ולחוקי העזר שלה״. בפועל התפתחו כמה דפוסים באשר לחלוקת
 הסמכויות, התפקידים והמשאבים בין המועצה האזורית לוועדים המקומיים, המייצגים את
 היישובים. אחד הדפוסים שהתפתחו הוא הדפוס הריכוזי שבו המועצה האזורית מקבלת עליה
 את מלוא האחריות למתן השירותים המקומיים ומימונם (בחלק מן המקרים המועצה היא גם
 זו המספקת את השירותים בפועל ובחלק אחר של המקרים היא נעזרת בוועד המקומי כקבלן
 ביצוע) ומותירה בידי הוועד המקומי את האחריות לתחומי החברה והתרבות בלבד. דוגמאות
 בולטות למועצות בעלות תפיסה ריכוזית הן עמק חפר, שומרון וגליל תחתון. ראו אפלבאום
 (לעיל, הערה 96), בעמי 49-33. אף שהאחריות לגביית המסים ולאספקת השירותים מוטלת
 על המועצה האזורית, ממשיכים התושבים להזדהות עם יישובם, משתתפים בפוליטיקה
 המקומית ורואים בוועד המקומי את הגוף המאפשר להם לתת ביטוי לרצונותיהם ולשמירת

 המאפיינים הייחודיים של יישובם. ראו דו״ח ועדת אמרני(לעיל, הערה 95), בעמי 21.
 133. ראו: Barron (לעיל, הערה 64), בעמי 2275.

 134. בג״ץ 2838/95 גרינברג נ׳ המועצה המקומית קצרין, פ״ד נג>1) 1.
 135. דנג״ץ 3201/96 שר החקלאות נ׳ המועצח האזורית עמק לוד, פ״ד נא(3) 661. בפרשת עמק
 לוד אישר שר החקלאות תכנית להטות קטע של נחל אילון לצורך הרחבת נמל התעופה
 בךגוריון על אף התנגדותה של רשות הניקוז אשר הקטע האמור מצוי בתחום אחריותה.
 השאלה שעליה נסב הדיון היא אם יש צורך שרשות הניקוז, המורכבת ברובה מנציגי הרשויות
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 עם זאת, קשה להכחיש כי ישנם מקרים קלים יותר וקשים יותר לחלוקה בין הרמה
 האזורית למקומית. ברור לכול כי תכנית מתאר לתחבורה לתחומי המטרופולין היא בעלת
 השפעה אזורית מובהקת ועל כן ראוי שהסמכות להכנתה תהיה בידי עיריית הגג. כך גם
 תכניות פיתוח אזוריות והחלטות באשר להגנה על איכות הסביבה. לעומת זאת ההחלטה
 לסגור רחובות צדדיים בשבת, או לקבוע את שימושי הקרקע בשטח מצומצם(כגון ההחלטה
 בדבר מספר בתי הכנסת, הכנסיות או המסגדים שייבנו בתחומי הרשות) הם עניינים בעלי
 אופי מקומי. עם זאת, הרבה מאוד מהעניינים שיעלו הם מקרי ביניים. מכיוון שכך, במקום
 להציע חלוקה ברורה של סמכויות בין עיריות הגג לרשויות המקומיות אני מציע לאמץ
 מנגנון פרוצדורלי לפתרון סכסוכים בעבור מקרי הביניים. הסמכות הראשונית להכריע
 באשר להיקף הסמכות של הרשויות המקומיות תהיה בידי עיריית הגג שבתחומה מצויה
 הרשות. רשות מקומית שאינה מרוצה מהחלטת עיריית הגג תוכל לעתור לטריבונל מיוחד
 שיוקם בחסות משרד הפנים, אך לא בשליטתו. הטריבונל יהיה מורכב משבעה שופטים -
 שני נציגים של רשויות מקומיות בעלות מאפיינים דומים לרשות העותרת, שני נציגים של
 עיריות הגג, נציג משרד הפנים, ושני מומחים בתחום שעליו נסב הסכסוך(תחבורה, תכנון
 ובנייה ועוד). ההליכים בפני הטריבונל יישאו אופי של משא ומתן ולא של הליך אדוורסרי
 והצדדים לא יהיו כפופים לסדרי הדין ודיני הראיות. החלטות הטריבונל תתקבלנה ברוב
 דעות. לא ניתן יהיה לערער על החלטת הטריבונל בפני גוף שיפוטי אחר (למעט במקרים
 של חוסר ניקיון כפיים או חריגה מסמכות). לאור ההבדלים בין האזורים המטרופוליניים
 יש לאפשר גמישות מסוימת בחלוקת הסמכויות, ולכן מוצע כי אף שהחלטות הטריבונל
 ישמשו תקדים מחייב בעבור הצדדים, הטריבונל עצמו לא יהיה כפוף לתקדימיו. יש להניח
 כי בתחילת הדרך תהיינה עתירות רבות לטריבונל, אך במרוצת הזמן, לאחר שייווצר
 קורפוס של החלטות, חלוקת הסמכויות בין עיריות הגג לרשויות המקומיות תיהפך

 לברורה יותר.

 המקומיות, תחליט להניח את תכנית הניקוז ובהיעדר החלטה כזו אין נפקות לתכנית, או
 שמא יכול השר לאשר את התכנית גם בלא הסכמת רשות הניקוז. בפסק הדין החליט בית
 המשפט ברוב דעות לקבל את העתירה וקבע כי הכנתה של תכנית ניקוז(להבדיל מאישורד.)
 הופקדה באורח ייחודי בידי רשות הניקוז, בדיון הנוסף הפך בית המשפט את ההחלטה וקבע
 ברוב דעות כי אין הכרח שהכנת תכנית הניקוז תיעשה על ידי רשות הניקוז. מרכז הכובד
 בכל הקשור להיבטים של תכנון ענייני ניקוז מצוי אצל המועצה הארצית לענייני ניקוז, ולא
 אצל רשות הניקוז. רשות הניקוז, קבעו השופטים, היא גוף בעל אופי מקומי. עקב כך במצב
 שבו אינטרס הציבור אינו חופף את האינטרס של המקום או של האזור שבו מתגוררים חברי
 הרשות, ישנה אפשרות כי החברים יעדיפו את האינטרס הצר של המקום על פני האינטרס
 הציבורי הרחב. ברוב רובם של המקרים, הוסיף בית המשפט, ניקוז הוא עניין מקומי, וממילא
 ראוי הוא שיינתן לשיקולה של רשות מקומית. אך ישנם מקרים, כמו המקרה הנדון, שבהם יש

 לעניין הניקוז משמעות ארצית.
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 (ג) מסים מקומיים
 כל המסים, האגרות וההיטלים המקומיים יוטלו וייגבו מן התושבים ובעלי העסקים על ידי
 עיריית הגג. הרשות המקומית תהיה רשאית לגבות מן התושבים, באישור עיריית הגג,
 תשלומים המיועדים לשירותים מוגדרים (קהילתיים ותרבותיים בעיקרם) שתספק הרשות
 המקומית, שלא יעלו על סכומים שייקבעו מראש בחקיקת עזר. הרשות המקומית לא תוכל

1 3  לגבות מן התושבים תשלומים שאינם מיועדים למטרות מוגדרות.6

 (ד) גמישות הגבולות המקומיים
 הרפורמה המוצעת אינה משרטטת מחדש את תחומי השיפוט של הרשויות המקומיות. עם
 זאת, מאחר שהחלטות מסוימות המשפיעות על חיי התושבים המקומיים יתקבלו ברמת
 הרשות המקומית, לגבולות המוניציפליים תהיה חשיבות גם לאחר הרפורמה. וכפי שנאמר
 לעיל, כדי לאפשר את קיומו של השלטון המקומי כגוף של ממשל עצמי דמוקרטי שבו
 קיימת השתתפות ערה של התושבים בהליך הפוליטי, היחידות הפוליטיות צריכות להיות
1 עם זאת, אין מקום לקבוע מראש את הגבולות המוניציפליים של הרשויות 3  קטנות יותר.7
 המקומיות ולהנחית אותם מלמעלה בכפייה על התושבים. תפיסות מחופצנות (reified) של
 הקהילה או של הרשות מקומית המוציאות את היכולת לשרטט גבולות מקומיים משליטת
1 על כן קביעת הגבולות 3  התושבים אינן עולות בקנה אחד עם עקרונות דמוקרטיים.8

 136. את ההשראה לחלוקת הסמכויות בעניין גביית המסים קיבלתי מדו״ח ועדת אמרני אשר אושר
 באחרונה בכנסת כתיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). ראו לעיל, הערה 95.

 137. יש הטוענים כי השכונה העירונית היא הרמה האופטימלית לניהול עצמי מקומי, שכן השכונה
 היא יחידה פוליטית קטנה מספיק כדי לעודד את התושבים המקומיים להשתתף בהליך
 הפוליטי המקומי ועם זאת גדולה מספיק כדי לייצג באופן הולם את עניינן של הקהילות
 המקומיות. ראו אלי נחמיאס, ״הרובע השכונתי - מהפיכה בייצוג המוניציפלי״, תמורות ג

Collective Individualism Deconstructing", Georgette C. Poindexter :ו גם א ר ב ״ מ ש . 22) ת ) 
. U . P a . L . Rev145 , ) 1997. (the Legal C i t y " 6 0 7 

 138. זוהי הסיבה שבשלה אני סבור שההחלטה לאחד רשויות מקומיות שהומלצה על ידי ועדת
 שחר ואומצה באופן חלקי על ידי הממשלה בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני
 חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו־2004 (מס׳ 2) איננה
 עולה בקנה אחד עם עקרונות דמוקרטיים ולכן אינה מוצלחת, בייחוד במדינה כמו ישראל
 המורכבת ממספר רב של קהילות אתניות ותרבותיות. ההחלטה לאחד רשויות זכתה לביקורת
 מקיר לקיר הן מצד הרשויות המבוססות והן מצד הרשויות החלשות. אין ספק שחלק מן הטעם
 להתנגדות של הרשויות המקומיות לאיחוד נובע מחוסר הרצון של הרשויות המבוססות לחלוק
 את בסיס המם שלהן ואת השירותים המוניציפליים שהן מספקות עם רשויות חסרות אמצעים.
 רצון הרשויות המבוססות לשמר את זכויות היתר הכלכליות אינו לגיטימי ואילו היה המקור
 היחידי להתנגדות לא היה מקום לבקר את איחוד הרשויות. (זה המקום לציין כי אף אחד מן
 האיחורים שאישרה הממשלה אינו כולל איחוד של רשות מבוססת עם רשות חלשה, אלא
 אך ורק איחוד של יישובים חלשים או איחוד של יישובים מבוססים. כל המלצות ועדת שחר
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 שנגעו לאיחוד של רשויות חזקות עם רשויות חלשות, ואומצו על ידי משרד הפנים, בוטלו
 על ידי הממשלה בשל לחצים פוליטיים.) ואולם ניתן לומר בביטחון שהסיבה הכלכלית אינה
 הסיבה היחידה, ואפילו לא העיקרית, להתנגדות לאיחוד הרשויות. הסיבה הכלכלית אינה
 מספקת הסבר להתנגדות החריפה לאיחוד מצד יישובים חלשים, כמו היישובים הערביים,
 להתאחד זה עם זה. עיון בדברי הכנסת ובעיתונות מגלה כי ההתנגדות העזה נבעה, בחלקה
 הגדול, מסיבות חברתיות ותרבותיות. כך, למשל, חבר הכנסת ואסל טאהא ממפלגת בל״ד
 נימק את התנגדותו לאיחוד בכך ש״תהליך כזה יוביל לאיבוד זהות מקומית, לתחושות ניכור
 וחוסר אכפתיות מצד האזרחים״ והוסיף ״איחוד ומיזוג רשויות יהרוס את המרקם החברתי
 בקהילה ואת הייצוגיות הקהילתית״. ראו ד״כ 16 (תשס״ג) 650, בעמ׳ 651-650. יושב ראש
 מפלגת בל״ד, חבר הכנסת עזמי בשארה, טען כי ״יש זהות קהילתית ויש אנשים שאפילו
 גאים בזהות הקהילתית שלהם. יש אנשים שנמצאים בעיר מסוימת מאות שנים והם גאים בכך
 שיש להם זהות קהילתית. תשמע איך אחד אומר שהוא נצרתי או שהוא חיפאי. טברייני יגיד
 לך שהוא טברייני או אחד שהוא מצפת. יש זהות קהילתית כזאת. כל הכפרים הערבים הם
 כאלה. כולם. איש מתרשיחא לא יכול לתאר לעצמו שהיא תיעלם, שהיא תהיה כפר אחר״.
 שם, בעמי 657. חבר הכנסת עסאם מח׳ול ממפלגת חד״ש ביקר גם הוא את ההחלטה: ״השאלה
 העומדת על הפרק היא, האם מישהו טרח בכלל לשאול מה הוא האינטרס של התושבים? האם
 מישהו טרח לשאול אם זה מתאים לתושבים? האם זה מתאים מבחינה היסטורית, מבחינה
 תרבותית, מבחינת עיצוב התודעה של המקום, של כל יישוב מהיישובים האלה? האם מישהו
 טרח לקחת על עצמו לשאול את התושבים? אני חושב שיש כאן החלטה דיקטטורית אומללה,
 שתפגע בסופו של דבר ביישובים, והיא גם לא תחסוך שום כסף ושום תקציבים... אני
 חושב שדווקא במדינת ישראל, מדינה שמתגאה ומתפארת ברמה ההיסטורית האידיאולוגית,
 שיש בה כל כך הרבה סוגים של יישובים, כמו מושב ומושבה, קיבוץ ועיירה, עיירת פיתוח
 ועיר, כפר קהילתי ומה שלא תרצו - כשדווקא כאן מנסים לפגוע עכשיו בשם הייעול, אני
 חושב שזה בלוף, ושהממשלה הזאת מרמה את הציבור״. שם, בעמ׳ 659. ראו גם יוסף חסן
 ״פגיעה בזהות הדרוזית״, הארץ (17.3.2004) ב2(״הממשלה, הכנסת, משרד האוצר, בכירי
 משרד הפנים וחלק מהגיאוגרפים שהיו בראש הוועדות הציבוריות וועדות השימוע התעלמו
 מן האוכלוסייה הייחודית של הדרוזים וממערכת היחסים שלהם עם הסביבה שבה הם חיים.
 שיקולים אלה אטומים ומתעלמים לחלוטין מתחושת הזהות, השייכות והבעלות שיש לדרוזים
 כלפי יישובי מגוריהם. לעומת זאת, הם התעניינו והדגישו בעיקר את השיקולים הכלכליים
 והפוליטיים הקרים. איחוד חמשת היישובים ג׳וליס ירקא, אבו סנאן, יאנוח וג׳ת גרם לתושבי
 האזור לתחושה כי הם מאבדים את הקשר והזיקה לטריטוריה שלהם, את תחושת העצמאות
 שלהם במקום הייחודי הקטן שבו הם חיים. באמצעות הידמוקרטיה׳ של הרוב החזק ניסתה
 המדינה להפוך את הסביבה ואת המקום של המיעוט הדרוזי ׳החלש׳ לאי־מקום, למרחב קר,
 מנוכר, חסר נשמה, אישיות ואנושיות״.) לדברי ראשי הרשויות שהצעת החוק המליצה על
 איחודן ראו פרוטוקול ישיבה משותפת של ועדת הכספים וועדת הפנים ואיכות הסביבה מיום

.30.7.2003 
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ו ן ודברים ב תשס״ זן־צבי די  יששכר (איסי< רו

 המוניציפליים צריכה להימסר לידי קהילות מקומיות באמצעות פרוצדורה שתבטיח את
 ביטולם של גבולות מקומיים שאינם מבטאים עוד את מרחב המחייה של קהילות קיימות
 ושרטוטם של גבולות חדשים אשר יבטאו התרחבות או הצטמצמות של קהילות קיימות או

1 3 9  היווצרות של קהילות חדשות,
 אני מציע להעניק לקהילות מקומיות את הזכות לפרוש מרשות מקומית קיימת ולהקים
 רשות מקומית חדשה בלא שיצטרכו להוכיח ״אשמה״ כלשהי מצד הרשות המקומית, או
1 קבוצה של תושבים המתגוררת בשכונה או בכמה שכונות 4 0  לקבל את הסכמתה לפרישה,
 המחוברות ביניהן גאוגרפית, עם סף מינימלי של כמה מאות תושבים, תוכל בהחלטה של
 רוב מיוחס של התושבים לפרוש מרשות קיימת ולהקים רשות מקומית חדשה. הפרישה
 תותר גם אם הרשות המקומית המכהנת ביצעה את כל המוטל עליה ולא פגעה באופן
 כלשהו בתושבים המעוניינים לפרוש ממנה, שכן ההצדקה לפרישה איננה מבוססת על
 הפחד מפני עריצות הרוב (tyranny of the majority), אלא על רצון הקהילה להביע את
 ייחודיותה ואת השונות התרבותית שלה באופן שאין היא מסוגלת לעשות במסגרת הרשות

1 4 1  המקומית הקיימת.
 הואיל ולרשויות המקומיות תהיינה, על פי הרפורמה המוצעת, סמכויות מיסוי ותכנון
 מצומצמות ביותר וכוחן יהיה דווקא בתחום החברתי־תרבותי, לפרישה לא תהיה עלות
 כלכלית של ממש. הפרישה גם לא תוכל להיעשות ממניעים כלכליים בלתי לגיטימיים
 כגון חוסר הרצון של אוכלוסיות מבוססות לשתף בבסיס המס תושבים חסרי אמצעים,
 ולא תפגע בעקרון השוויון. תושבים המבקשים לפרוש מרשות מקומית לא יוכלו להדיר
 באמצעות תכנון מאזר־החוצה (zone-out) תושבים ״בלתי רצויים״. אנשים המעוניינים
 להמשיך להתגורר בתחומה של הרשות המקומית החדשה יוכלו לעשות כן בלא הפרעה,
 גם אם הם אינם שייכים לאותה קבוצה או קהילה. עם זאת הפרישה תוכל להעצים קהילות
 מקומיות המהוות תת־תרבות בתוך החברה הישראלית ולאפשר להן מרחב מסוים (לא טהור
 ואף לא בלעדי) שבו יוכלו לבטא את שונותם בפומבי ולעצב במידה מסוימת את המרחב
 הציבורי בדמותם, מבלי להיות חשופים ללעג או להפליה מצד הרוב. הקבוצות שיוכלו
1 4 2  ליהנות מההעצמה הגלומה בפרישה בלא אשמה כוללות כמובן את הקהילה החרדית,
1 4 3  וקהילות של מיעוטים אתניים ולאומיים, אבל גם קבוצות כמו הקהילה ההומו־לםבית.

 139. ראו: Ford (לעיל, הערה 65), בעמי 1911-1910.
 140. רעיון ה״פרישה ללא אשמה״ (no fault secession) לקוח ממאמרה של Poindexter (לעיל,

 הערה 137).
 141. שם, בעמי 654.

 142. לדיון בקהילה החרדית ובאופן שבו היא מעצבת את מרחב המחייה שלה (הגטו החרדי) ראו
 יוסף שלהב ומנחם פרידמן, התפשטות הוד ההתגרות - הקהילה ההדדית בירושלים(מכון

Spatial Strategies of the ,Haredi' Population", YossefShilhav ,1985( ; ל א ר ש  ירושלים לחקר י
in Jerusalem", 18 Socio-Econ. Plan. Sei. (1984) 411 ; Yossef Shilhav, "The Haredi Ghetto: 

. C o n t e m p o r a r y Jewry10 , ) 1989 (The Theology Behind the G e o g r a p h y " 5 1 
 143. בשנת 2001 התפרסמו בעיתונות המקומית וההומו־לםבית בתל־אביב ידיעות שמהן עולה כי
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 דין ודברים ב תשם״ו ממקומיות לאזוריות

 מכיוון שהתמריצים היחידים לפרישה יהיו חברתיים ותרבותיים, קיימת סבירות גבוהה כי
nomos)מכנה ״קהילות נומוס״ (Robert Cover) אך ורק קהילות מן הסוג שרוברט קובר 
 communities),144 שחבריהן חולקים תפיסת עולם שונה בתכלית מזו של כלל האזרחים

 ואשר זהותם הקולקטיבית והאינדיבידואלית נקבעת על ידי גורמים נוספים מלבד הגבולות
 המוניציפליים, ישיגו את הרוב המיוחם של התושבים הדרוש לפרישה מרשות מקומית

1 4 5  קיימת או אפילו יטרחו לנסות ולהשיג אותו.

 (ה) ההצבעה לעיריית הגג - אדפ אחד/קול אחד
 הבחירות לעיריית הגג תהיינה כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות ותהיינה פתוחות
 לתושבי האזור המטרופוליני כולו. הבחירות לעיריית הגג ולרשויות המקומיות שבתחום
 העירייה תיערכנה באותו יום, והתושבים יטילו ארבעה פתקי הצבעה, שניים בעבור ראש
 עיריית הגג ומועצתה ושניים בעבור ראש הרשות המקומית ומועצתה. תומכים רבים של
 השיטה האזורית, ובכלל זה כל מציעי ההצעות הקודמות לממשל אזורי בישראל, סבורים
 כי בבחירות לעיריית הגג ניתן לסטות מן העיקרון של אדם אחד/קול אחד ולאפשר
 לרשויות המקומיות, הנבחרות ישירות על ידי התושבים, לשלוח נציגים מטעמם לעיריית
 הגג על פי מפתח כלשהו (״המודל הפדרטיבי״). בריפלד, לדוגמה, סבור שאין מקום
 להפעיל את העיקרון של אדם אחד/קול אחד בדווקנות בבחירות לממשל האזורי וכי אין
 בסטייה זו משום פגיעה בעקרונות דמוקרטיים. ההצדקה להחלתו של המודל הפדרטיבי
 בבחירות לרשות האזורית, טוען בריפלד, נעוצה בכך שאין זה סביר שמעמסת השלטון
 תיפול באופן בלתי שוויוני על הרשויות המקומיות השונות. ״תושבים של תת היחידות
 [הרשויות המקומיות - י״ד] הכפופות לממשל האזורי יהיו בהגדרה גם תושבים של האזור

 עתיד לקום בעיר ״רובע וורוד״ באזור מדרחוב נחלת בנימין אשר ישמש כמוקד לתיירות,
 למסחר ולמגורים הומו־לסביים בסגנון n־Castro בסן־פרנסיסקו. לדיון ביזמת ה״גטו
 הוורוד״, המלמד על האמביוולנטיות הרבה של הכותב כלפי הרעיון ראו ישי בלנק, ״אין
 מולדת להומואים: גלובליזציה, פירוק מרחבי והגטו ה ההומו־לסבי״, תיאוריה וביקורת 23

.83 (2003) 
Robert M. Cover, "The Supreme Court, 1982 Term-Foreword: Nomos and : 1 4 4  ראו .

.Narrative", 97 Harv. L . Rev. (1983) 4 
 145. ההצעה להקל מאוד את פרישת התושבים מרשות מקומית ואת הקמתן של רשויות חדשות
 עלולה לעורר התנגדות שמקורה בתחום הסימבולי. חלק גדול מן הערים בישראל - ירושלים
 כמובן אבל גם תל־אביב, חיפה, צפת וערים רבות נוספות - רכשו מעמד סימבולי, והרעיון
 שניתן יהיה לפרקן למספר רב של יחידות פוליטיות קטנות עלול לעורר התנגדות חריפה
 בקרב מספר רב של אנשים. ניתן לפתור בעיה זו באמצעות שימוש בטרמינולוגיה שונה ־
 כגון כינוי הישויות החדשות שייפרשו מן הרשות המקומית בשם ״שכונות״ או ״רבעים״,
 תוך הענקת אותן הסמכויות הניתנות לכל רשות מקומית אחרת. למעשה, כבר היום מכירה
 החקיקה ב״רובע העירוני״ כישות משפטית נפרדת, אך הסמכויות המוענקות לו כיום הן

 מועטות ביותר, ולמעשה לא נעשה בו שום שימוש. ראו פקודת העיריות, סעיפים 16-12.
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ו ן ודברים ב תשס״ י זן־צבי ד  יששכר (איסי) רו

 כולו, ומכאן שהאזור בכללותו יהיה שטח השיפוט שעליו יש להחיל את הביקורת הנוקשה
1 4  (strict scrutiny) לעניין סטייה מנורמות השוויון״.6

 הלוגיקה של טענה זו אינה נהירה לי כלל ועיקר. אינני מבין כיצד ממשל אזורי, המבוסס
 על רשויות מקומיות קיימות, יהיה מסוגל למנוע סטייה מהליך הוגן של בחירות, בעודו
 נשלט על ידי הרשויות שייהנו מסטייה זו. למעשה, המציאות הישראלית מוכיחה דווקא
 את הטענה ההפוכה. שטחי השיפוט והמודד הכללי שנקבעו נתונים למניפולציה מתמדת
 מצד שר הפנים וועדים מקומיים חזקים במועצות האזוריות, כאשר התוצאה עלולה להיות
1 או לחלופין שליטה 4  תת־ייצוג של יישובים גדולים ושליטה של המיעוט במועצה האזורית7
1 4  מוחלטת של יישוב אחד במועצה האזורית והיעדר ״קול״ לתושבי היישובים האחרים.8
 יתרה מזו, במערכת כמו זו המוצעת כאן, המאפשרת פרישה וולונטרית, שיטת בחירות
 פדרטיבית עלולה לעודד פרישה של תושבים מרשות מקומית קיימת לא מסיבות תרבותיות
 וחברתיות, כפי שנטען לעיל, אלא כדי לשלוח נציגים ולזכות בכוח רב יותר במועצת
 עיריית הגג. רק שיטת בחירות השומרת על עקרון אדם אחד/קול אחד תבטיח ייצוג הוגן

Richard Briffault, "Who Rules at Home?: One Person/One Vote and Local Governments", .146 
.60 U. Chi. L . Rev. (1993) 339, p. 416 

 147. דאו בג״ץ 2115/99 הועד המקומי צור יגאל נ׳ שד הפנים, פ״ד נג(4) 61. בפרשה זו עתר
 הוועד המקומי של היישוב צור יגאל נגד החלטת המועצה האזורית שלא להמליץ בפני שר
 הפנים על מודד כללי וכך להפעיל את ברירת המחדל הקבועה בסעיף 17 (ד) לצו המועצות
 המקומיות (מועצות אזוריות) ולפיו ועדים מקומיים ביישובים שבהם מתגוררים פחות מ־750
 תושבים זכאים לבחור נציג אחד למועצה ואילו וועדים מקומיים בישובים שבהם מתגוררים
 למעלה מ־750 תושבים רשאים לבחור שני נציגים למועצה. היישוב צור יגאל מצוי בתחום
 המועצה האזורית דרום השרון שבה כלולים 31 יישובים. לטענת הוועד המקומי צור יגאל
 החלטת המועצה אינה סבירה שכן משמעות הדבר היא שהיישוב יהיה מיוצג באמצעות שניים
 מתוך 35 חברי המועצה(ייצוג של 6%) בעוד מתגוררים בו כרבע מכלל תושבי המועצה, מצב
 זה פוגע לדעת הוועד המקומי בזכותם של תושבי צור יגאל לשוויון ולייצוג יחסי הוגן. בית
 המשפט דחה את העתירה וקבע כי המודד הקבוע בברירת המחדל עולה בקנה אחד עם תכלית

 הייצוג במועצה האזורית, ויישומו בנסיבות העניין אינו חורג ממתחם הסבירות.
 148. ראו בג״ץ 189/88 ועד מקומי נאות הכפר נ׳ שר הפנים, פ״ד מג>2< 519. בפרשת נאות הככר
 החליטה המועצה האזורית תמר להוריד את המודד הכללי מ־200 ל־100 תושבים לכל נציג,
 ובכך הגביר את כוחו במועצה הוועד המקומי עין גדי וזכה לארבעה נציגים במקום שניים
 מתוך שבעה חברי מועצה. העותרים, שלושת הוועדים המקומיים האחרים במועצה האזורית
 תמר, טענו כי החלטה זו אינה סבירה שכן היא מקפחת את מעמדם במועצה עד כדי ביטולו
 מפני כוחה של עין גדי. לטענתם בקביעת המודד הכללי על שר הפנים יש לתת עדיפות
 לעיקרון של שוויון מעמדם של היישובים במועצה על פני העיקרון של ״קול אחד לכל אחד״.
 בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי החלטת השר הייתה סבירה. חבר מועצה הממלא
 תפקידו נאמנה, קבע בית המשפט, רואה לנגד עיניו את האינטרסים של כלל האזור הנמצא
 בשיפוטה של המועצה האזורית ואת רווחת כלל תושבי האזור. ההנחה כי נציגי היישובים
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 דין ודברים ב תשס״ו ממקומיות לאזוריות

 ושוויוני לכל התושבים במרחב האזורי, ותאלץ תושבים של רשויות מקומיות קטנות לחבור
 לרשויות אחרות כדי ליצור קואליציות שיבטיחו את ייצוג האינטרסים שלהם במועצת
 עיריית הגג. עיקרון זה נכון בוודאי במדינת ישראל שבה באופן מסורתי קבוצות מיעוטים
 לאומיים ואתניים אינן מיוצגות כראוי במרבית הגופים השלטוניים והמנהליים. כך, למשל,
 יותר ממחצית האוכלוסייה הבדואית בנגב מתגוררת ב״כפרים בלתי מוכרים״. על פי מודל
 פדרטיבי אוכלוסייה זו לא תוכל להשפיע על תוצאות הבחירות שכן אין היא מאוגדת
 ברשות מקומית המוכרת על ידי המדינה. בהתחשב בכך, יש להחיל על הבחירות לעיריית

 הגג את העיקרון של אדם אחד/קול אחד באופן דווקני.

 דז. םיכום

 כותרת המאמר מצביעה על כך שהוא מבקש להציע סדר יום חדש למשפט השלטון המקומי.
 לאמתו של דבר מטרתו שאפתנית הרבה יותר. הוא מבקש להפוך את השלטון המקומי
 לבסיס שעליו תיכון אזרחות ישראלית חדשה. הרשויות המקומיות מעצבות, במידה רבה,
 את הזהויות הפוליטיות והחברתיות של תושביהן. למרבה הצער הזהויות המעוצבות על פי
 ההסדר המשפטי כיום מבוססות על הדרת האחר. גבולותיהן המוניציפליים של הרשויות
 המקומיות מחלקים את הטריטוריה של המדינה לתת־מרחבים שבהם מתגוררים ״סוגים
 שונים״ של בני אדם - עירוניים וכפריים, בני קיבוצים ובני מושבים, ערבים ויהודים,
 אשכנזים ומזרחים, דתיים וחילוניים. הזהות שאליה מכוונת הרפורמה היא כזו הבנויה על
 שונות חברתית בלא הדרה (social differentiation without exclusion); חברה שאינה מנסה
 למחוק את ההבדלים בין אדם לאדם ובין קבוצה חברתית אחת לאחרת, אך גם כזו שאינה

1 4  מאפשרת להדיר את ה״אחר״ מתחומה.9
 זהות היא לעולם מורכבת (hybrid) ורב גונית. בעיצובה נוטלים חלק גורמים תרבותיים,
 פוליטיים, כלכליים וגאוגרפיים. שינוי של כל אחד מן הגורמים הללו עשוי להשפיע על
 עיצובו של התוצר הסופי. שינוי מבני בשלטון המקומי יש לו אפוא פוטנציאל לשנות לא
 רק את קווי התיחום הפיזיים בין יישוב ליישוב אלא גם את אלו הקוגניטיביים בין בני אדם
 ובין קהילות. כבר היום ישנן דוגמאות(מועטות) לסוג הזהות שעשויה להיווצר אם אך נשנה
 את נקודת המבט ואת האינטרסים העומדים על הפרק. דוגמה אחת כזו היא המאבק של
 תושבי הדרום למען הותרת חוקי הנגב על כנם. בשנת 2001 החליטה הממשלה על ביטול
 ״חוקי הנגב״ המעניקים לתושבי הדרום הנחות במס הכנסה, מענקים לרכישת דירה והטבות
 כלכליות נוספות. בעקבות ההחלטה נוצרה קואליציה רחבה, שכללה את כלל הרשויות
 המקומיות באזור הנגב - עשירות ועניות, יהודיות וערביות - שנאבקה בביטול החוקים.

 יצביעו תדיר על פי האינטרס הצר של יישובם אינה צריכה ואינה יכולה לשמש בסיס להחלטת
 השר בקובעו את המודד הכללי.

("The idéal of city life freedom leads to group .265 (לעיל, הערה 129), בעמי Young :149. השוו 
differentiation, to the formation of affinity groups, but this social and spatial differentiation 

.of groups is without exclusion".) 
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ו ן ודברים ב תשס״ ן־צבי די ז  יששכר (איסי< רו

 ערי פיתוח, עיירות בדואיות, מועצות מקומיות ואזוריות עשירות ומועצות תעשייתיות,
 הנתונות בימים כתיקונם בתחרות מתמדת בינן ובין עצמן בגין שטחים ושימושי קרקע
 מניבי מם, התאחדו לצורך המאבק המשותף בביטול חוקי הנגב. ראשי העירייה של ערי
 הפיתוח דימונה, אופקים ומצפה רמון הפגינו כאשר לצדם עומדים ראש עיריית רהט
 הבדואית, מן הערים העניות בישראל, וראשי המועצות המקומיות להבים ועומר, פרבריה
 העשירים של באר־שבע. הנגב נעשה למרחב הישראלי הראשון שנאבק על עניינם המשותף

1 5 0 . ו  של כל תושבי
 זהות אזורית, להבדיל מזהות מקומית, המבוססת על תושבות באזור גאוגרפי מסוים
 והמתעלה מעל גורמים כגון לאום, שפה או דת, תיווצר אך ורק כאשר האינטרסים שיעמדו
 על הפרק יהיו אזוריים במהותם ולכך מכוונת הרפורמה. זהות אזורית יש בה פוטנציאל
 להשפיע על התרבות הפוליטית באופן רחב יותר. מסגרת אזורית עשויה להוות בסיס
 להבנה ולשיתוף פעולה בין קהילות לאומיות ודתיות שונות, ואפילו עוינות, דווקא משום
 שאין לה משמעות פוליטית־לאומית. כך, למשל, מוכנות קבוצות מיעוטים כגון נטורי
 קרתא והתנועה האיסלמית להשתתף בפוליטיקה המקומית אף שהן אינן מוכנות להשתתף
 בפוליטיקה הארצית. יש לנצל עובדה זאת ולבנות קואליציות חדשות ברמה האזורית אשר
 תגשרנה על הפערים התרבותיים והפוליטיים ואשר תהפוך אותנו בסופו של יום לחברה

 טובה ובריאה יותר.

 150. ראו ארבלי(לעיל, הערה 126).
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