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  הרהורי� על הצעת חוק עיריות חדש 

  רבדי�ושלטו� מקומי דו

  מאת

  *רו� שפירא

הצעת חוק העיריות החדש יוצרת מבנה משפטי אחיד לרשויות המקומיות 
.  עיקרו של החוק המוצע באחידות מבנית וסדרי ִמנהל.בישראל שיכונו עיריות

ממשלתיי� מטרתו מת� יתר עצמאות לעיריות בדר� של המרת מנגנוני התערבות 
  . במנגנוני פיקוח פנימיי�

מחברי הצעת חוק העיריות החדש ביקשו ג� לחזק את מעמדו של הציבור 
רובדי �לש� כ� מוצע דג� של שלטו� דו. ולהעצי� את הדמוקרטיה המקומית

ובראש� ועד רובע נבחר שיוקנו לו סמכויות , שבו רבעי� עירוניי� מקומיי�
  . ייצוגיות מוגבלות

נית מקלה על איחוד רשויות מקומיות בעלות מאפייני� שוני� האחידות המב
יצירת עיריות גדולות ועמה העברת כוח מנבחרי ציבור . למסגרות שלטו� גדולות

לדרג ניהול מקצועי צפויות להשפיע על מידת המעורבות האזרחית בענייני 
, קיי� חשש להפחתת המעורבות הציבורית בהליכי הבחירות. השלטו� המקומי

  .יגוד לכוונת מציעי החוק להגביר את מעורבות הציבור ולחזק את הקהילהבנ
כדי להשיג את היעד החברתי . הצעת החוק אינה עוסקת בשינוי שיטת הבחירות

של עידוד האוטונומיה הקהילתית והגברת המעורבות הציבורית לצד שינוי 
ק את מוצע לחז, המבנה הניהולי והאפשרות של הקמת מסגרות שלטו� גדולות

מעמד הרובע העירוני בדר� של השוואת מעמדו למעמדו של ועד היישוב 
המקומי ובד בבד לשנות את שיטת הבחירות לבחירות אזוריות למועצת העירייה 
באופ� שבו ייבחרו חברי מועצת העיר כנציגי� של רבעי� עירוניי� שיהוו אזורי 

  . בחירה

_____________________________________  

עמית הוראה בפקולטה למשפטי� ובבית הספר למדעי , ופט בית המשפט המחוזי בחיפהש  *
חבר במרכז לחקר  .המדינה וחבר במרכז לניהול ומדיניות ציבורית שבאוניברסיטת חיפה

, ד שרית דנה"עו,  אבקש להודות למשנה ליוע� המשפטי לממשלה.חברה ומשפט, פשיעה
, עת הייתה היועצת המשפטית של משרד הפני�שריכזה את עבודת ההכנה של הצעת החוק 

לשופט , וברא�'לשופט סלי� ג, לשופט אליקי� רובינשטיי�, לשופט בדימוס פרופסור ד� ביי�
גדות �לפרופסור ער� ויגודה, לפרופסור אברה� בריכטה, לפרופסור סוזי נבות ,יצחק עמית

 ולהאיר את עיניי בנוגע על שהואילו לקרוא טיוטה מוקדמת של מאמר זה, ר אס� מידני"ולד
כ� אודה לפרופסור ער� רזי� על הערותיו למאמר במסגרת כינוס על . לסוגיות הנדונות בו

שנער� על ידי הפקולטה למשפטי� של האוניברסיטה העברית , הצעת חוק עיריות חדש
 .שהערותיה� סייעו בידי בגיבושו של המאמר, ולקוראי� האנונימיי�, בירושלי�
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איחוד רשויות ויצירת . ג. ות החדשהמצב המשפטי טר� הצעת חוק העירי. ב. מבוא. א

  .  טיפוח האוטונומיה הקהילתית–רובדי �שלטו� מקומי דו. ד. מסגרת לשלטו� אזורי

 הצור� בחיזוק מעמד� של הרבעי� העירוניי� –שיתו� הציבור בשלטו� המקומי . ה

  .סיכו�. ו. והתאמת שיטת הבחירות למבנה השלטוני המוצע בחוק העיריות החדש

  מבוא .א

 באה כדי ליצור חקיקה אחידה לכל סוגי השלטו� המקומי 1עת חוק עיריות חדשהצ

החוק . בישראל תחת החקיקה המנדטורית שעל יסודה מתנהל השלטו� המקומי היו�

 אליה� יש להוסי� ג� 3, ופקודת המועצות המקומיות2החדש יבוא תחת פקודת העיריות

  4.את המועצות האזוריות הפועלות מכוח צו

. י אי� זו ההצעה הראשונה ליצירת אחידות במבנה השלטו� המקומי בישראליצוי� כ

שמטרתו הייתה להסדיר את ,  פורס� תזכיר הצעת חוק השלטו� המקומי1959עוד בשנת 

 הצעת 5.שהיו מוסדרי� בעת ההיא בכמה חיקוקי� מנדטוריי�, ענייני הרשויות המקומיות
 עיריות –מיות לשתי קבוצות  הציעה לחלק את הרשויות המקו1959החוק משנת 

  .  רק במועצות האזוריות6רובדי� בהצעה הזאת נקבע מבנה שלטוני דו. ומועצות אזוריות

, מטרתו העיקרית של החוק המוצע היא ליצור מבנה אחיד לשלטו� המקומי בישראל

שיכלול כללי ניהול ובקרה באופ� שיאפשר יתר עצמאות פעולה לרשויות המקומיות 

 הצעת חוק 7.ת היחסי� והתלות שבי� הרשויות המקומיות ומשרד הפני�ושינוי במערכ

העיריות החדש מציגה תפיסת שלפיה אפשר להעניק לרשות המקומית יתר עצמאות 

כגו� מועצת , ובלבד שישונה המבנה הניהולי בתוכה ובאורגני� אחרי� בה, בפעולותיה

דש מציעה מבנה ארגוני הצעת חוק העיריות הח. הרשות המקומית והפקידות המקצועית

_____________________________________  

בפרק הכללי לדברי ההסבר : ראה. 360ח הממשלה "ה, 2007�ז"תשס, העיריותהצעת חוק    1
2005�ו"תשס, בתזכיר חוק העיריות . 

 .197ח "ס, 1964�ד"תשכ, ]נוסח חדש[פקודת העיריות    2
 .256ח "ס, 1965�ה"תשכ, ]נוסח חדש[פקודת המועצות המקומיות    3
יצוי� לעניי� זה כי . 1259ת "ק, 1958�ח"תשי, )מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות    4

אפשר לראות במועצה האזורית מועצה מקומית בעלת מאפייני� מיוחדי� שבגינ� סווגה 
, סועאד' משגב נ, הוועדה המקומית לתכנו� ולבנייה 1782/03פ "רע: ראה. ככזו על פי הצו

 ).סועאד עניי� –להל�  (652) 3(ד נט"פ
 .  סעי� ג44' עמ, 1959�ט"תשי ,תזכיר הצעת חוק השלטו� המקומי   5
מסודר היו� , שעניינו חלוקת השלטו� בי� שתי רמות וגופי שלטו�, רובדי�המבנה הדו   6

במועצות האזוריות כאשר עיקר סמכויות השלטו� מסורות למועצה האזורית וחלק� לוועד 
 . המקומי ביישוב הנמנה ע� יישובי המועצה האזורית

, "מפיקוח חיצוני למשטר של בלמי� ואיזוני�: צעת חוק העיריותה", שלו� זינגר ושרית דנה   7
 . 7) ע"תש(א חוקי� 
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 בד בבד ע� החלשת 8של ביזור סמכויות תו� הבניית כללי עבודה וכללי פיקוח פנימיי�

  . יומית בי� הרשות המקומית למשרד הפני��הזיקה היו�

שינוי מבני וארגוני בצורת ניהול של שלטו� הוא כלי מרכזי להשפעה על תהליכי� 
ג� , סייה המרכיבות את השלטו� המקומיחברתיי� וכללי התנהגות של קהילות האוכלו

  .  א� אי� זו מטרתו של החוק המוצע

ברשימה זו אבח� את האפשרויות לשינוי מערכת היחסי� של הקהילה ומרכיביה ע� 

אנסה . הנוצרות מההסדר המוצע בחוק העיריות החדש, גורמי השלטו� ברשות המקומית

מדה של הקהילה במסגרת הרשות להצביע על אפשרויות שהחוק החדש ייצור לחיזוק מע

כפי , רובדי של העירייה� אתייחס למבנה הדו. ג� א� אי� זו מטרתו הישירה, המקומית

ככלי ניהולי מהצד האחד וכאמצעי לטיפוח מרכיבי אוכלוסיית העירייה , שמוצע בחוק

אנסה להצביע על יתרונות וג� על . ומת� פתרונות לשוני קהילתי וחברתי מהצד האחר

ה� בהשפעתה על , וחסרי� שיש בהצעת חוק העיריות החדש בהקשר של מבנה זהקשיי� 
זאת ככל שהדבר נוגע . אופ� הניהול וה� בהשפעה אפשרית על מערכת החיי� הקהילתית

להשתתפות התושבי� בהליכי קבלת ההחלטות ויכולת� להשפיע על פעילות השלטו� 

  . המקומי

 בבחירת נושאי ביטוי בראש ובראשונההשתתפות תושבי� בניהול השלטו� באה לידי 

. שיטת בחירות משפיעה על דר� ניהול הרשות המקומית. המשרה ברשות המקומית

לשיטת בחירות ג� השפעה על מידת האוטונומיה הקהילתית והמעורבות הציבורית 

. החוק החדש אינו עוסק כלל בשיטת הבחירות, כפי שיובהר. בניהול מערכת השלטו�

 לחזק את מגמת החוק המוצע למת� אוטונומיה קהילתית ומעורבות ברשימה זו אציע

הקהילה בשלטו� על ידי עיגו� מעמדו של הרובע העירוני מחד ותיקו� שיטת הבחירות 
�אצביע על הצור� לתק� . ברשויות המקומיות והתאמתה למבנה השלטוני המוצע מאיד

 החדש בכל הנוגע את שיטת הבחירות כדי לסייע בהגשמת מטרות החקיקה של החוק

המאמר יציע לאמ� . למת� אוטונומיה וטיפוח הקהילה במסגרת השלטונית המקומית

, שיטה של בחירות אזוריות למועצת העירייה בדר� של בחירת נציגי� מאזורי בחירה

בדר� זו יחוזק מעמד� של תושבי אזורי . בדומה לשיטה הנהוגה היו� במועצות האזוריות
_____________________________________  

 סוגיית הפיקוח של שלטו� מרכזי על שלטו� מקומי אינה .העיריותראה סעי� ב לתזכיר חוק    8
והיא מעסיקה שיטות משפט במדינות שונות מאז , סוגיה חדשה או ייחודית למשטר בישראל

 William J. Ashley and Margaret Ashley, Local and Central: הראה לעניי� ז. ומעול�
government (1906) pp. 8-12 . ובהמש� למבוא בהתייחסות למצב המשפטי במדינות שונות

 .Frank J: ראה ג�. ולהיסטוריה של קביעת מעמדו של השלטו� המקומי בכל אחת מה�
Goodnow, Comparative Administrative Law: an analysis of the administrative 
systems, national and local of the United states, England, France and Germany 

(1970) pp.38-52; pp. 162-end .סקירה השוואתית על צורות פיקוח של שלטו� : כמו כ� ראה
על ידי מרכזי על שלטו� מקומי בעבודה שנערכה בלשכת היוע� המשפטי של משרד הפני� 

 אנגליה וסקנדינביה, שלטו� מקומי בישראל, כה�) הרלו�(אברה� יוס� שפט וצבי 
  ).ח"תשל(
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וה� יהיו בעלי , מאוגדי� בעירייה אזורית ושל הרבעי� העירוניי�של יישובי� ה, הבחירה

  .    מערכת השלטו� והמנהל שבעירייההשפעה על כוח ויכולת

  המצב המשפטי טר� הצעת חוק העיריות החדש . ב

מועצות מקומיות . היו� מוקמות ופועלות העיריות בישראל מכוח פקודת העיריות

תפיסת העול� של פקודת המועצות . ותמוקמות מכוח פקודת המועצות המקומי

 11.ת בדר� של צו כינו�ו מוקמ10 ומועצה אזורית9 מקומיתמועצההמקומיות היו� היא ש

כל צו כינו� צרי� לקבוע את תפקידי  . צו פרטני לכל מועצה ומועצההוא צו הכינו�

 , כי אינו חייב� א13, הפני�באשר למועצה האזורית הוסמ� שר 12.סמכויותיהוהמועצה 

 15.וסמכויותיה�תפקידיה�  והגדרת 14י� הקמת ועדי� מקומיי�יקבוע ג� הוראות בענל
 ויכול השר להורות בצו על כינו� מועצה אזורית , חובה מ� הדי�ההקמת ועד מקומי אינ

  .שוביה יש ועדי� כאמורישאי� בה ועדי� מקומיי� כלל או שרק בחלק מי

יקול הדעת המוענק לשר על פי  שובשל היות הצו פרטני לכל רשות  בשל,זאת ועוד

 לקבוע תפקידי� שוני� וסמכויות שונות לכל ועד הוא רשאי ,ת המועצות המקומיותפקוד

 לפיכ� ייתכנו הבדלי� .בכפו� לכללי הסבירות המנהלית, מקומי בתחו� אותה מועצה

  . בסמכויות שלטוניות בי� ועדי� מקומיי� ביישובי� בעלי מאפייני� זהי�

 , בצווי כינו� נפרדי�עד היו� מועצות מקומיות ואזוריות נעשתה הסדרת הקמת� של

ועדי� המקומיי� והוראות רבות וסמכויות ה ,א� סמכויות המועצות המקומיות והאזוריות

מועצות המקומיות הנקבעו בצווי   אלה– אחרות בנוגע לניהול� של רשויות מקומיות
  א�, זהו המצב בפועל.ות כול� שהוחלו למעשה על הרשויות המקומיצווי�, והאזוריות

ומאפשר , אחידות מחייב  מוסדר בחקיקה ראשית ואינו הדי� הקיי� אינוכאמור

  .דיפרנציאציה

פקודת העיריות מסדירה את הקמתו של רובע עירוני ואת פעולתו של ועד הרובע 

 הכרזתו של אזור בתחומה של עירייה כרובע מקומי מסורה לסמכותו של שר 16.העירוני
_____________________________________  

השר רשאי . 10,000מועצה מקומית מוגדרת כיישוב כפרי או אזור שמספר תושביו עולה על    9
ובתנאי שלא יפחת , להגדיר כמועצה מקומית ג� אזור או כפר שמספר תושביו קט� יותר

5,000�מ . 
מועצה אזורית היא מועצה מקומית המאגדת בשלטונה כמה יישובי� כפריי� לפי הוראות    10

 .)מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות ו] נוסח חדש[פקודת המועצות המקומיות 
11    � ]. נוסח חדש[ לפקודת המועצות המקומיות 1סעי
12    � ].נוסח חדש[ לפקודת המועצות המקומיות 2סעי
 . הוא השר הממונה על העיריות כיו� ועל פי הצעת החוק) השר: הל�ל(שר הפני�    13
 . הוועד המקומי הוא הגור� השלטוני המקומי ביישוב כפרי המאוגד במועצה אזורית   14
15    � ]. נוסח חדש[ לפקודת המועצות המקומיות 3סעי
 ]. נוסח חדש[ לפקודת העיריות 16�12סעיפי�    16
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ולהבדיל ממעמדו של הוועד המקומי ביישוב המאוגד במועצה ,  ע� זאת17.�הפני

. לא מוסדרות בפקודת העיריות סמכויות שליטה עצמאיות לוועד הרובע העירוני, אזורית

. לכל היותר משמש הוועד כגו� מתוו� בי� מועצת העירייה לתושבי הרובע העירוני
רובדי באופ� דומה לזה �ל שלטו� דובמבנה הקיי� היו� בעירייה אי� מדובר בהסדרה ש

  . הנוהג במועצות האזוריות

ג� בדר� בחירת מוסדות השלטו� קיימת הבחנה בי� שיטת הבחירות במסגרת 

כיו� קבועות . העיריות והמועצות המקומיות ובי� שיטת הבחירות למועצות האזוריות

עצות האזוריות  ולמו18,ההוראות בענייני הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות בחוק

 ואינה מוסדרת 20 השיטה לבחירת ועד הרובע העירוני נקבעת על ידי שר הפני�19. בצו–

רובדי קיי� בפועל רק במועצות האזוריות � הביטוי הממשי לשלטו� מקומי דו. בחוק

בדר� של הסדרת הבחירות לוועד היישוב המקומי ובחירת נציגי היישוב למועצת הרשות 

  . המקומית
יריות חדש מסדירה את המעמד המשפטי של כלל גורמי השלטו� הצעת חוק ע

 ,רובדי בו� שלטו� דועיגו�  הוא בבחוקמלבד זאת החידוש . המקומי בצורה אחידה וזהה

 .ת המועצות המקומיותי� זה לשר על פי פקודיבמקו� שיקול הדעת שהיה מוקנה בענ

ת החדש לחזק את בכ� באה לידי ביטוי המגמה הכללית המנחה שבהצעת חוק העיריו

עצמאות הרשות המקומית לצד יצירת כללי ניהול אחידי� שימירו פיקוח חיצוני במנגנוני 

  . פיקוח פנימי ויחלישו את התלות של הרשות המקומית במשרד הפני�

אול� הוא מחזק את , רובדי אינו משנה את המצב הקיי�� העיגו� בחוק של המבנה הדו

מעצ� , הוועד המקומי או ועד הרובע העירוני, רמעמדו של רובד השליטה הנמו� יות

 אחיד בכלל הרשויות ירובד� יצירת מנגנו� ניהול ושליטה דו. הסדרת הקמתו בחוק
)  לחוק המוצע7�6סעי� ( האזורית הא� במסגרת העיריי, שייקראו עיריות, המקומיות

� בדר� של הקמת רבעי� עירוניי) שאינה אזורית" (מקומית "הוא� במסגרת עיריי

דיפרנציאציה בי� האפשרות ליצירת ).  לחוק המוצע50�44סעי� (שמעמד� מוסדר בחוק 

של מת�  יש בהצעה כולה מגמה ברורה יותר אול� . אינה חדשה ובתוכ�הרשויות השונות

  . נוס� על עיגו� הסמכות בחקיקה ראשית, יאציה כזונצתוכ� ממשי לאפשרות ליצור דיפר

מעמדה של הקהילה המקומית כאחד השחקני� אפשר ללמוד על המגמה לחזק את 

. במסגרת השלטו� המקומי מעצ� הסדרת מעמדו של הרובד הנמו� יותר בחקיקה ראשית

על המגמה לחיזוק מעמדו של הציבור אל מול מוסדות השלטו� ברשות המקומית אפשר 

� למשל מהסדרת סמכויות לוועדי� בעניי� ייזו, ללמוד ג� מהוראות נוספות בחוק המוצע
הצגת הערות לתכניות בניי� עיר ולהקצאות קרקע וכ� הסמכת הוועדי� לפעול , חוקי עזר

_____________________________________  

17    � ]. סח חדשנו[ לפקודת העיריות 12סעי
  .248ח "ס, 1965�ה"תשכ, )בחירות(חוק הרשויות המקומיות    18
  ). מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות    19
20    � ]. נוסח חדש[לפקודת העיריות ) 1(14סעי
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 כמו כ� מחוזק מעמדו של הציבור 21.במסגרת תקציבית שתעמיד הרשות המקומית לוועד

 הצעות לחוקי 22,מעצ� עיגו� חובת הרשות המקומית לפרס� ברבי� את הצעת התקציב

ומת� אפשרות לציבור ,  בטר� דיו�24, ציבור והצעות להקצאת מקרקעי� לצורכי23עזר
  . להעיר הערותיו

: בחוק המוצע, לכאורה סותרות, עיו� בהצעת חוק עיריות חדש מלמד על מגמות

 � משו� מת� אוטונומיה שלטונית מוגבלת בענייניירובד� מהצד האחד יש במבנה הדו

צירת אפשרות פנימיי� לקהילות המבקשות להמשי� ולנהל את חייה� כישות עצמאית וי

מהצד האחר מגביר החוק החדש את האחידות של כללי המנהל והפיקוח . לדיפרנציאציה

וממיר הסדרי� פרטניי� שנקבעו , על כל רבדיו, החלי� על כלל גורמי השלטו� המקומי

  . בצו על ידי השר הממונה בהסדרי� כלליי� ואחידי� המעוגני� בחוק או בתקנות מכוחו

 ירת מסגרת לשלטו� אזוריאיחוד רשויות ויצ  .ג

איחוד כמה . הצעת חוק עיריות חדש אינה עוסקת בהלי� של איחוד רשויות מקומיות

 כמו כ� 25.רשויות מקומיות תחת כנפי שליטה של עירייה אחת מוסדר בחקיקה ג� היו�

מוסדרת בחוק האפשרות להקי� מועצה מקומית במקו� עירייה או בתחומה של עירייה 

 ע� זאת יצירת אחידות 26.מה מועצות מקומיות במועצה מקומית אחתוהאפשרות לאגד כ

מקלה על , כמוצע בהצעת חוק העיריות החדש, במבנה המשפטי של הרשויות המקומיות

איחוד רשויות במסגרת שלטונית אזורית גדולה תו� שמירה של המבנה הקהילתי הפנימי 

 המוצע של השלטו� המבנה. של יחידות ההתיישבות שירכיבו את העירייה החדשה
רובדי מאפשר איחוד רשויות מקומיות קטנות בגור� שלטוני אזורי אחד תו� מת� �הדו

זאת בד בבד ע� קיומו של מנגנו� . רובדית� אוטונומיה ליחידה המקומית במסגרת הדו

, אפשרות זו אינה מטרת החוק המוצע. שליטה מרכזי מקצועי אחד במסגרת העירייה

  . ותיואול� היא נובעת מהורא

למערכות חוק יש . שימוש בחוק ככלי לעיצוב מבנה קהילתי אינו חדש או חריג

 החוק 27.השפעה על האופ� שבו פרטי� וקהילות מארגני� את חייה� ואת דרכי פעולת�

_____________________________________  

 .  להצעת חוק העיריות48�43סעיפי�    21
22    � .להצעת חוק העיריות) ג(163סעי
23    � . להצעת חוק העיריות) 2)(ג(213סעי
24    � . להצעת חוק העיריות) ב(191סעי
25    � ]. נוסח חדש[ לפקודת העיריות 6סעי
 ]. נוסח חדש[ לפקודת המועצות המקומית 6� ו5, 4, 1סעיפי�    26
, 19) ו"תשס( ב  די� ודברי�," תזות על משפט ומרחב–סובייקט , מרחב, קהילה", ישי בלנק   27

 Yifat Holzman-Gazit, Land: ראה ג�. 1והאסמכתאות המוזכרות ש� בהערה . 19' בעמ
Expropriation in Israel (2007).  
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משמש ג� את השלטו� בקביעת מדיניות לארגו� ופריסה של צורות ההתיישבות 

דיני , כגו� תכניות מתאר, י�באמצעי� שונ. והקהילות השונות בתחומי המדינה

ב מתווה המדינה את אופ� פריסת " וכיו30 חקיקה כלכלית29, חוק המי�28,מקרקעי�
  . האוכלוסייה במרחב ואת צורות ההתיישבות השונות

 מדיניות התיישבותית מביא לידי ביטוי ג� תפיסות עול� תהשימוש בחוק להתוויי

יני השלטו� המקומי להפרדה  במדינת ישראל תרמו ד31.אידאולוגיות ופוליטיות

 ובקרב האוכלוסייה 32,התיישבותית בי� אוכלוסיית המיעוטי� לאוכלוסייה היהודית

 שיטת 33.בי� זרמי התיישבות חברתיי� ופוליטיי� ובי� דתיי� לחילוני� –היהודית 

המשפט של דיני השלטו� המקומי יצרה והנציחה בפועל הפרדה בתחומי� רבי� בי� 

זה לזה והנציחה אותה על א� נתוני� וצרכי� משותפי� שיש ליישובי� יישובי� הסמוכי� 

ההכרה החוקית באוטונומיה קהילתית והשמירה על ענייניה� . ולצורות התיישבות שכנות

הפנימיי� של הקהילות ההתיישבותיות מפני חדירת המדינה והתערבותה ועידוד רשויות 

_____________________________________  

� " בג;)אביט� עניי� –להל�  (297) 4(ד מג" פ,מינהל מקרקעי ישראל' אביט� נ 528/88 �"בג   28
 .25) 6(ד נו" פ,מינהל מקרקעי ישראל' קיבו� שדה נחו� נ 3939/99

מחוזי (ע "ו; )13.9.2006, פורס� בנבו(י� מנציב ה 'אבו מסאעד נ 609/05) 'חימחוזי (ע "ו   29
). 7.2.2008, פורס� בנבו(מנהל הרשות הממשלתית למי� וביוב ' אבו צליח נ 518/06 )'חי

יצוי� כי בפסקי די� אלו נדונה ואושרה מדיניות הרשות הממשלתית למי� ולביוב שלא לספק 
בית המשפט העליו� בערר שנדו� ב. מי� לבדואי� בנגב אלא במרכזי התיישבות כפריי�

אושרה עקרונית מדיניות זו תו� מת� הנחיה לבחו� צרכי� נקודתיי� ולספק� על פי אמות 
, פורס� בנבו (נציב המי�' אבו מסעד נ 9535/06א "ע: ראו. מידה של סבירות ומידתיות

5.6.2011.( 
, קביעת אזורי עדיפות לאומית לפי הוראות חוק לעידוד השקעות הו�: ראה למשל   30

חוק ; 114ח "ס, 1992�ב"תשנ, בחוק חובת המכרזי�: כ� ראה; 234ח "ס, 1959�ט"תשי
, חוק יישו� תכנית ההתנתקות; 100ח "ס, 1984�ד"תשמ, לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 .  ועוד142ח "ס, 2005�ה"תשס
31   Issachar Rosen-Zvi, Taking Space Seriusly: Law, Space and Society in Contemporary 

Israel (2004) .הממד המקומי של השלטו� "אלעזר ' במאמרו של דניאל י: ראה ג�
,  עורכי�–דניאל אלעזר וחיי� קלכהיי�  (השלטו� המקומי בישראל, "והפוליטיקה בישראל

 . 3) ז"תשמ
המועצה הארצית ' האגודה לסיוע והגנה על זכויות הבדואי� בישראל נ 8354/04 מ"עע   32

עמותת  4906/98� "בג; )25.1.2006, פורס� בנבו( עדת המשנה לערעורי�ו –לתכנו� ובניה 
; 503) 2(ד נד"פ, משרד הבינוי והשיכו�' חינו� ותרבות נ ,מצפו�, לחופש דת" ע� חופשי"

) 1(ד נד" פ,מינהל מקרקעי ישראל' קעדא� נ 6698/95� "בג ;)28הערה , לעיל (אביט�עניי� 
בדלנות במגורי� בגי� השתייכות ", יפה זילברש�:  ראה ג� מזווית אחרת.258

  .87) ב" תשס�א"תשס( ו משפט וממשל" ? האמנ� רק זכותו של המיעוט–לאומית �אתנית
שוויו� מרחבי �ביזור ואי, משפט השלטו� המקומי: 'מקומי'מקומו של ה", ישי בלנק   33

 –ממקומיות לאזוריות ", צבי�ששכר רוז�י; 197 )ה"תשס�ד"תשס( לד משפטי�, "בישראל
  .159) ו"תשס( ב די� ודברי�, "לקראת סדר יו� חדש למשפט השלטו� המקומי
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הפרדה בי� יישובי� הממוקמי�  יצרו יחד 34מקומיות לפעול כיחידה כלכלית סגורה

   35.באותו מרחב גאוגרפי

על רקע של אינטרסי� משותפי� שגבולותיה� , התפיסה האזורית כגור� שלטוני
באה היו� לידי ביטוי , חורגי� מתחומי הרשויות המקומיות במבנה השלטוני הקיי�

. כזימוגבל בדברי חקיקה המאגדי� תחת קורת גג שלטונית אחת כמה גורמי שלטו� מר

 ובהקמת איגודי ערי� לצרכי� 37 בענייני תכנו� ובנייה36,בענייני מי� וניקוז, למשל

 המרחבי� האזוריי� באי� היו� לידי ביטוי כגור� שלטוני 38.שלטוניי� וניהוליי� שוני�

זאת על א� שלאזורי� גיאוגרפיי� יש אינטרס מובהק , בצורה מצומצמת וחלקית

  .ו� על בסיס אזורילמסגרות שיסדירו את פעילות השלט

השקעות ובנייה באה לידי , ההכרה בצור� לית� לאזור מסוי� מענה בסדרי פיתוח

 – וא� בהקמת משרד ממשלתי ייעודי לפיתוח אזורי 39ביטוי ג� בחקיקה אזורית ייעודית

יודגש עוד בהקשר האזורי כי אפשר להקי� מועצה . המשרד לפיתוח הנגב והגליל
עירוני שיש בו מפעלי� בעלי תשתיות � יעוד אזור תעשייתי בי�מקומית תעשייתית לצור� י

 בדר� זו מקימה הממשלה רשות שלטונית עצמאית לתכלית 40.ציבוריות משותפות

ספציפית לאזור שיש לה עניי� להפרידו ולנתקו מהחסות השלטונית של הרשויות 

גבר על  אמצעי זה בא להת41.המקומיות שבתחומי שיפוט� הגאוגרפי מצוי אותו אזור
_____________________________________  

, 47' בעמ, 15) 5(ד נד"פ ,מ"ג� בע�מנחמי מגדלי דוד רמת' ג� נ�עירית רמת 1842/97א "ע   34
ר ש' יקותיאלי נ 6741/99� "בג: כ� ראה". משק סגור"ש� מוגדרת הרשות המקומית כ

ש� מסמי� בית המשפט העליו� את הרשות המקומית להתמקד , 673) 3(ד נה"פ, הפני�
 . באינטרסי� המקומיי� של הרשות ותושביה

, סמדר אוטולנגי ורחל וילקנסקי: לעניי� הרקע ההיסטורי של מבנה המועצות האזוריות ראה   35
מאמרו של דורו� : כ� ראה). 1985(בעיות משפטיות וארגוניות במבנה המועצה האזורית 

דניאל אלעזר וחיי�  (השלטו� המקומי בישראל, "שלטו� מקומי כפרי בישראל", נוימ�
 על התפתחות מבנה השלטו� תסקירה היסטורי: ראה ג�. 115) א"תשס,  עורכי�–קלכהיי� 

עבודה שנעשתה בלשכת היוע� המשפטי של משרד הפני� על ידי אברה� , המקומי בישראל
הצעת ", צבי�ישי בלנק ואיסי רוז�: ראה ג�). 8הערה , לעיל(כה� ) לו�הר(יוס� שפט וצבי 

 . 97�75' בעמ, 49) ע"תש( א  חוקי�,"רפורמה ללא עתיד, הווה ללא עבר: חוק העיריות
 אזורי המאפשר הקמת ,4ח "ס, 1957�ח"תשי, וק הניקוז וההגנה מפני שטפונותבח: ראה   36

 .  על  פי אגני ניקוז גאוגרפיי�רשויות ניקוזניקוז ו
37    � לחוק התכנו� 13קביעת מרחב תכנו� מקומי החורג משטח רשות מקומית לפי הוראות סעי

 . וכ� בגיבוש תכניות מתאר ארציות. 307ח "ס, 1965�ה"תשכ, והבניה
 . 48ח "ס, 1955�ו"חוק איגודי ערי� תשט   38
 ;22ח "ס, 1987�ח"תשמ,  חוק הגליל;26ח "ס, 1991�ב"תשנ, חוק הרשות לפיתוח הנגב   39

  .138ח "ס, 1993�ג"תשנ, חוק הרשות לפיתוח הגליל
רשאי להכריז בצו על אזור תעשייה , בהסכמת שר המסחר והתעשייה ושר האוצר, שר הפני�   40

נוסח [א לפקודת המועצות המקומיות 2סעי� : ראה. כאמור כמועצה מקומית תעשייתית
 .וראה זו הוקמה המועצה המקומית התעשייתית רמת חובבמכוח ה]. חדש

אזור גאוגרפי משליטת הרשויות המקומיות לש� הקמת אזור עצמאי " הפקעת"שיטה זו של    41
� Gerald E. Frug, Local: ראה; לייעודי� ספציפיי� אינה ייחודית לשיטת המשפט באר

Government Law (1988) p.588. 
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ניגודי ענייני� בי� רשויות מקומיות בדר� של הוצאת רכיב אזורי מתחומי שליטת� ויצירת 

 אול� אי� במצב החוקי הקיי� כדי להסדיר מסגרת כוללת 42.גו� שלטוני עצמאי ייעודי

  . על בסיס אזורי של שלטו� מקומי המאגד צורות התיישבות שונות
ר גאוגרפי לעשרות רשויות מקומיות אשר ברמת השלטו� המקומי היו� מפוצל כל אזו

השלטו� . אי� ביניה� שיתו� פעולה שלטוני מוסדר במסגרת חוקית מובנית ומחייבת

אול� אי� מדובר במבנה שלטוני , המרכזי ומשרדי ממשלה פועלי� במסגרת של מחוזות

המשק� מבנה מפותל של שלטו� , מתוכנ� אלא במרחב אקראי של יחידות ממשלתיות

 מגבלות מבניות אלו מחזקות את 43.ואוטונומיה של משרדי ממשלה שוני�מרכזי 

הצידוק בגישה הקוראת להקמת מסגרות שלטו� אזוריות שיהיו בעלות כוח וכלי� למשול 

   44.ולהסדיר פעילות שלטונית על בסיס אזורי

כפועל יוצא מאחידות במבנה המשפטי המוצע , הצעת חוק עיריות חדש יוצרת

מסגרת חוקית המאפשרת הקמת גופי שלטו� , ות ולא כמטרה מוצהרתלרשויות המקומי
מועצות מקומיות ומועצות , המסגרת המשפטית לאיחוד עיריות. מקומי על בסיס אזורי

 להצעת 34�22 סעיפי�(' אזוריות תחת קורת גג שלטונית אחת מוסדרת בהוראות סימ� ד

 מנגנו� של איחוד רשויות  מאפשר מחד יצירתירובד� המבנה הדו). חוק העיריות החדש

ומאיד� שמירה על אוטונומיה ניהולית מוגבלת לכל אחד , ויצירת גו� שלטו� אזורי

   45.מהגופי� המתאחדי� בגור� השלטוני האזורי

ע� זאת יצוי� כי השאלה הא� להסדיר את שיתו� הפעולה האזורי במסגרת של איחוד 

זאת ככל שהדבר נוגע ליעילות  46.רשויות למסגרות שלטו� גדולות יותר שנויה במחלוקת

ולשיפור של דרכי הניהול של השלטו� המקומי ושל מידת המעורבות האזרחית של 

_____________________________________  

רות להקמת מועצות תעשייתיות כדי למנוע מרשויות מקומיות עד היו� משתמשי� באפש   42
ע� זאת מדובר במבנה שלטוני שיכול לשמש ג� בסיס . להתערב בפעילות התעשייתית

 . לשיתו� פעולה אזורי
ראה למשל התייחסות להחלטות סותרות של משרדי ממשלה בנושא מקומי שבתחו�    43

 מנהל הרשות הממשלתית למי� ולביוב'  נעאבלי��המגדלי� 826/04) 'חי(ק "אחריות� בעח
 ).טר� פורס�(

דוח : ראה לעניי� זה ג�). ז"תשס (שלטו� אזורי בישראל: החוליה החסרה, אליא�נחו� ב�   44
 ). ועדת זנבר: להל�) (1981(הוועדה הממלכתית לענייני השלטו� המקומי 

ת הרשויות הצעה לרפורמה בהקמת מבנה של שלטו� מקומי אזורי תו� השאר: ראה   45
ולרשות השלטונית האזורית יהיו סמכויות ,  במסגרת האזוריתהמקומיות כגופי� קיימי�

 85' מעמ) 33הערה , לעיל(צבי �לטפל בנושאי� בעלי השלכה אזורית במאמרו של רוז�
 של רשות הפועלת במסגרתה, צבי מותירה בידי הרשות המקומית�הצעתו של רוז�. ואיל�

כאשר , מקומיי� שאי� בה� השלכה אזורית�את הסמכויות בנושאי� קהילתיי�, אזורית
ההנחה בצדה של הסמכות המוגבלת היא שג� העלות התקציבית של הפעלת אותה סמכות 

 .  מוגבלת תהיה קטנה
כ� . ורשויות שאוחדו בעבר פורקו, ניסיו� לאחד רשויות מקומיות ביישובי מיעוטי� כשל   46

איחוד היישובי� , "עיריית הכרמל"משל פורק איחוד היישובי� עוספיא ודליית אל כרמל לל
  .ואיחוד כיסרא וסמיע" אל שגור"דל אל כרו� ובענה לעירית 'מג, דיר אל אסעד
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 בעבר .א� יוגדלו המסגרות של הרשויות המקומיות –התושבי� בדמוקרטיה המקומית 

הוצע להימנע מאיחוד רשויות תו� הסדרת שיתו� הפעולה בי� רשויות מקומיות על פי 

טיפוח , בדר� של הקמת ועדות מתאמות בי� רשויות מקומיות, י�קווי� פדרלי
חיזוק איגודי ערי� לתפקידי� מיוחדי� או , התקשרויות חוזיות בי� רשויות מקומיות

של רשויות " פדרציות"וכ� הקמת , מערכות קונפדרטיביות למטרות כוללניות בי� עיריות

    47.ת אזוריותמקומיות למטרות מוגבלות מסוימות או למטרות כוללניו

תו� צמצו� מספר הרשויות המקומיות מחד ושמירה על , מבנה זה של שלטו� אזורי

�ע� . מגל� דר� אפשרית לניהול יעיל יותר, מבנה קהילתי בעל עצמאות מוגבלת מאיד

 אמנ� ביטול מנגנוני� 48.זאת יודגש שאי� ודאות כי יתרו� הגודל מוביל ליעילות כלכלית

טנות ואיחוד� במנגנו� שלטוני אחד של עירייה אזורית אמור של רשויות מקומיות ק

 לכאורה יש בו כדי להבטיח 49.להיות חסכוני ויעיל מריבוי מנגנוני השלטו� המקומי היו�

ראייה רחבה יותר של צרכי� אזוריי� כאשר מנגנו� השלטו� של העירייה האזורית יוכל 
 לתלות ההדדית האזורית שבי�  לפתח את הפתרונות50,"האנוכיות המקומית"להתגבר על 

בי� . לרבות אפשרות של ניצול הגודל לשיתו� אזורי באמצעי� שוני�, יישובי� שכני�

פיתוח תכניות , היתר יתאפשר ניצול גביית המסי� וחלוקת המשאבי� על בסיס אזורי

הכול על בסיס אזורי ותו� המש� שמירה על ', בניי� עיר או תכניות בענייני חינו� וכד

 ע� זאת יש להדגיש כי איחוד רשויות למסגרות גדולות אינו 51.טונומיה הקהילתיתהאו

בעיקר במקרי� בה� איחוד קהילות בעלות מאפייני� , בגדר פתרו� קס� לבעיות ניהול

בעיות יסוד של . חברתיי� שוני� אינו זוכה לתמיכה ולשיתו� פעולה של הציבור
_____________________________________  

 ).44הערה , לעיל(דוח ועדת זנבר : ראה   47
 ההנחה שיתרו� הגודל מוביל ליעילות כלכלית הדגישה הוועדה כי) ש�(בדוח ועדת זנבר    48

יצוי� כי שינוי דפוסי ניהול . וניהולית לא נמצאת כמוכחת ודאית במחקרי� שנעשו בעניי� זה
ראה דיו� נרחב בסוגיית . וחיסכו� בהוצאות אינו תלוי בהכרח בקבלת הצעת החוק הנוכחית

הול ויחסי שלטו� מקומי ע� ניהול הרשויות המקומיות והצור� בשינוי חוקי של דפוסי ני
 חוק יסוד –משבר הרשויות המקומיות בישראל , השלטו� המרכזי בחיבורה של ענת לנקסנר

, חיבור שנער� לש� מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר מגיסטר בכלכלה (שלטו� מקומי
 ).ח"תשס, הטכניו� ואוניברסיטת חיפה

רשויות טר� נבחנה דייה לאחר איחוד יצוי� כי משמעות החיסכו� הכספי עקב איחוד    49
מחקר . 2003הרשויות המקומיות שבוצעה במסגרת התכנית להבראת כלכלת ישראל משנת 

ראשו� שפורס� מצביע כי יעדי החיסכו� התקציבי ושיפור ברמת הניהול לא הושגו בהכרח 
ממצאי� ?  לש� מה–איחוד רשויות מקומיות , רמי זיידא�: ראה. מאיחוד הרשויות

שוניי� כארבע שני� לאחר הקמת עיריית הכרמל מאיחוד� של המועצות המקומיות רא
יוער לעניי� זה כי בינתיי� אישרה הכנסת את פיזור ). ח"תשס(בדלית אל כרמל ובעוספיא 

דליית אל כרמל , עיריית הכרמל וחידוש פעולת� של שתי הרשויות המקומיות שיצרו אותה
 .  ועוספיא

 . 189' בעמ) 33ערה ה, לעיל(צבי �רוז�   50
התייחסות נרחבת לנושא בדיוני הכינוס השמיני של המועצה הציבורית של המכו� : ראה   51

המשטריי� והפרוצדוראליי� של השלטו� , ההיבטי� החוקתיי�, הישראלי לדמוקרטיה
 ).ג"תשס(המקומי 
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 תחרותיות ויעילות והיעדר מימו� מספיק היעדר, פוליטיזציה באדמיניסטרציה הפוליטית

עלולי� להכשיל הליכי שיקו� של רשויות מקומיות בדר� של איחוד רשויות למסגרות 

   52.גדולות

   טיפוח האוטונומיה הקהילתית–רובדי �שלטו� מקומי דו  .ד

: רובדי מאופיי� במערכת שלטונית מקומית שבה שתי רמות שליטה�שלטו� מקומי דו

ואילו הרמה המשנית היא של קהילה מוגדרת , היא של הרשות המקומיתהרמה העליונה 

רובדי במועצות � במצב המשפטי היו� מתקיימת מערכת של שלטו� דו. ומתוחמת

הג� שיש בפקודת העיריות הסדרה של הקמת רבעי� עירוניי� וועדי (האזוריות בלבד 

  ). רבעי� עירוניי�
יחידות התיישבות שלה� מעמד בתחו� שיפוטה של המועצה האזורית מתנהלות 

עיקר היישובי� מאוגדי� באגודות שיתופיות . שלטוני עצמאי מוגבל בנושאי� פנימיי�

מושבי� שיתופיי� ומושבי עובדי� וכ� יישובי� קהילתיי� שחלק� , כגו� קיבוצי�

, ועד מקומי נבחר, לכל יישוב שהוא יחידה מוניציפלית עצמאית. מאוגדי� בעמותות

  . המוסמ� לניהול היישוב על פי הסמכויות המוקנות לושהוא הגור� 

לא הובהרה סוגיית חלוקת הסמכויות שבי� המועצה , 2004ועד שנת , יצוי� כי בעבר

ועדי� מקומיי� ביישובי� חזקי� יכלו לנהל ענייני� . האזורית לוועדי� המקומיי�

 54).ת אזוריותמועצו( תוק� צו המועצות המקומיות 2004 בשנת 53.מוניציפליי� בעצמ�

. הבהירות וקבע את העליונות השלטונית של המועצה האזורית�התיקו� הפיג את אי
סמכויות הוועד המקומי כיו� מואצלות לו על ידי המועצה האזורית לפי תנאי� שהיא 

 המועצה האזורית כמעט שאינה מוגבלת בחוק בהיק� הפעולות שבסמכותה 55 .קובעת

_____________________________________  

איחוד של דליית אל כרמל (ת הכרמל ראו למשל את הלי� הקמת� ופירוק� של עיריי   52
מגד אל כרו� , איחוד המועצות המקומיות דיר אל אסד(ועיריית אל שאגור ) ועוספייה

התפיסה כי אפשר למצוא פתרו� אופטימלי למספר� וגודל� של . שאוחדו ופורקו) ובענה
 Charles M. Tiebout, “Aפותחה במאמרו של , רשויות מקומיות תו� שימוש בכללי שוק

Pure Theory of Local Expenditures”, 64(5) J. Pol. Econ (1956) 416.  ע� זאת נראה כי
הצעת . איחוד רשויות והגבלת מספר� אינו יכל להיות פתרו� יחיד לבעיות ומשברי� כלכליי�

חוק עיריות חדש מציעה מודל של כלי פיקוח על הניהול הפנימי האמורי� לסייע בדר� של 
יעת משברי� וכלי� להתערבות השלטו� המרכזי בכשלי ניהול של רשויות מנ, ניהול תקי�

הערות לפתרו� שבהצעת : הבראת רשויות מקומיות", עומר קימחי: ראו לעניי� זה. מקומיות
 .  183) ע"תש( א  חוקי�,"חוק העיריות

הסתגלות הדדית :  יחסי הגומלי� בי� המועצה האזורית והוועד המקומי,לביאה אפלבאו�   53
 ).ב"תשס (בסביבה משתנה

 . 805ת "ק, 2004�ד"תשס, )6329' תיקו� מס) (מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות    54
55    � ). מועצות אזוריות(לצו המועצות המקומיות ) א(132סעי
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 באות� סמכויות שהמועצה מאצילה לוועד המקומי 56.ובטיב� להאציל לוועד המקומי

, נתונה לה הסמכות והיכולת לארג� את חלוקת המסי� בי� שתי הרמות השלטוניות

, אגרות, ארנונה כללית להסמי� את הוועד המקומי להטיל על התושבי� שבתחו� היישוב
עדי� ו. כדי לממ� את פעולת הוועד המקומי, היטלי� ודמי השתתפות ולגבות את אלה

יוער כי לוועד המקומי ג� סמכויות שמקור� . מקומיי� יכולי� ליהנות מאוטונומיה רבה

 ע� זאת אי� הוועד המקומי מוכר כרשות 57.כגו� בענייני חינו�, בדברי חקיקה אחרי�

     58.מקומית לכל דבר ועניי�

הצעת חוק עיריות חדש קובעת דג� של מסגרת שלטונית אחידה ברשויות , כאמור

מסגרת זו מחליפה את שלוש המסגרות השלטוניות הקיימות היו� בשלטו� . מיותהמקו

לצד יצירת המסגרת האחידה . מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, היינו עיריות, המקומי

 לכל סוגי השלטו� תרובדי�מציגה הצעת חוק העיריות החדש מסגרת שלטונית דו

 עקרונות מבנה השלטו� שקיי� כבר בכ� מאמצת הצעת חוק העיריות החדש את. המקומי
מער� שלטוני מרכזי הכולל כלי ניהול ובקרה מרכזיי� ע� , היו� במועצה האזורית

 ע� זאת אי� באימו� העקרונות של שלטו� 59.אוטונומיה מוגבלת לקהילה המקומית

" המקומית"מקומי דו רובדי כדי לית� מעמד זהה לגופי השלטו� הדו רובדי בעירייה 

  .  כפי שה� מוצעות בהצעת החוק החדשה, האזוריתובעירייה 

 האזורית יוצרת מסגרת שלטונית שאפשר לאחד בה יישובי� שוני� ואזורי� ההעיריי

סעי� (ולית� לה� מעמד מוניציפלי של ועדי� מקומיי� , "יישוב"שאינ� מוגדרי� כיו� כ

יחוד רשויות מבנה שלטוני זה מאפשר מסגרת נוחה לא).  להצעת חוק העיריות החדש7�6

מקומיות שונות בעירייה אחת ואיחוד יישובי� בעלי אופי שונה במערכת ניהולית 

 הזאת תו� יצירת אוטונומיה מוגבלת ליחידות המרכיבות את העיריי. ושלטונית אחת
בכ� יש כדי ליצור . האזורית בדר� של מת� מעמד של ועד יישוב מקומי לאות� מסגרות

כאשר ג� לרובד , רובדי� עצות האזוריות של שלטו� דומבנה הדומה לקיי� היו� במו

  .  הנמו� של היישוב המקומי סמכויות של ממש לניהול הפנימי של תחו� היישוב

הצעת חוק העיריות החדש יוצרת כלי לאיחוד יישובי� מכל צורות השלטו� המקומי 

ונית למסגרת שלט) מועצה מקומית ומועצה אזורית על יישוביה, עיר(המוכרות היו� 

אחת מאוחדת תו� שמירה על אוטונומיה ניהולית מוגבלת לכל אחת מצורות היישובי� 

  . המאוגדי� במסגרת השלטונית של העירייה האזורית

_____________________________________  

מיעוט הנושאי� שבה� אי� המועצה האזורית מוסמכת להאציל סמכויות לוועד מקומי    56
 � ).מועצות אזוריות(ועצות המקומיות לצו המ) ה(63פורטו בסעי

, לחוק לימוד חובה) ב(1ראה סעי� . ועד היישוב המקומי הוא ג� רשות החינו� המקומית   57
 . 287ח "ס, 1949�ט"תש

 ).4הערה , לעיל( סועאד עניי�   58
 . שוב ויישובנושא המוסדר במועצות האזוריות בדמותו של הוועד המקומי בכל יי   59
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 החוק 60.הקמתו של רובע עירוני וסמכויותיו מוסדרת ג� כיו� בפקודת העיריות

. ד הרובעהמוצע מסדיר את מעמדו של הרובע העירוני ומוסי� על סמכויותיו של וע

הרובע העירוני הופ� להיות ישות מוניציפלית בעלת סמכויות מוגבלות לניהול קהילתי 
 100,000שמספר תושביה עולה על " מקומית"בחוק המוצע רשאית העירייה ה. מקומי

עירוניי� בשטחה ולהעניק לוועד הרובע אוטונומיה ניהולית מוגבלת להקי� רבעי� 

תהיה סמכותו של ועד הרובע בעיקר , ק העיריות החדש על פי הצעת חו61).50�44 סעי�(

 ועד הרובע יוסמ� להעיר הערות בנוגע לחוקי 62.לייצג את תושביו כלפי מוסדות העירייה

, כ� יוכל להציע שעות פתיחה של עסקי�. עזר וא� להציע חוקי עזר שיחולו ברובע בלבד

עוד מוצע להעניק . רובעבתחומי ה' מניעת רעש וכד, סדרי אכיפה של שמירה על ניקיו�

 100לוועד הרובע מעמד לעניי� הקצאות קרקע וכ� מעמד של מתנגד לפי הוראות סעי� 

בנוס� מוצע כי .  מעמד זהה לזה של ועדי� מקומיי� ביישובי�63,לחוק התכנו� והבניה

לוועד הרובע תהיה הסמכות לקבוע סדרי עדיפויות בניצול תקציב במסגרת התקציבית 
והיא שתהיה , העירייה היא שתקבע את מסגרת התקציב. י העירייהשתאושר על יד

לרובע תהיה הסמכות לקבוע את . המוסמכת להתקשר בהתקשרויות כספיות בש� הרובע

   64.סדרי העדיפויות בניצול התקציב במסגרת הרובע

 הוועדי� ע� זאת עולה מלשו� החוק כי מעמד� של הוועדי� העירוניי� נופל מזה של

מעמד ועד הרובע העירוני ימשי� להיות בעיקרו של דבר . עירייה האזוריתהמקומיי� ב

עיקר הסמכויות המוקנות לוועד , כאמור. הייצוג עמדות התושבי� כלפי מוסדות העיריי

להביע , להציע הצעות, הרובע בהצעת חוק העיריות החדש ה� סמכויות להעיר הערות

. וק לכל אד� ג� ללא מסגרת שלטוניתזכות המוקנה בח, עמדות ולהתנגד לתכניות בניי�

, הצעת חוק העיריות החדש אינה מקנה לרובע המקומי כוחות משפטיי� של ממש
סמכויות . מוגבלת, על פי הצעת חוק העיריות החדש, והאוטונומיה של הרובע המקומי

 הועד הרובע המקומי נופלות מאלו של הוועד המקומי במסגרת המוצעת של העיריי

אי� זיקה בי� בחירתו של ועד הרובע לבי� הבחירות ,  שיובהר בהמש�כפי. האזורית

שלא כמו בשיטת הבחירות החלה היו� במועצות האזוריות בנוגע , למועצת העירייה

שיטה האמורה להמשי� ולנהוג בנוגע לוועדי� המקומיי� ג� , לוועדי� המקומיי�

  .   ועד הרובע מוגבלתכפועל יוצא מכ� מעמדו ויכולת השפעתו של. בעירייה האזורית

_____________________________________  

 ]. נוסח חדש[ לפקודת העיריות 16�12סעיפי�    60
61    �מאפשר הקמת מועצה ] נוסח חדש[ לפקודת המועצות המקומיות 4יצוי� לעניי� זה כי סעי

אפשרות דומה א� הייתה . אול� זאת בהסכמת מועצה העירייה, מקומית ברובע עירוני
 �אול� בפועל לא נעשה בה , ]נוסח חדש[לפקודת המועצות המקומיות ) 2(2קיימת לפי סעי

 . שימוש לש� הקמת רובע ומת� מעמד של מועצה מקומית לרובע שיוק�
. מנהלי� קהילתיי�/יוער כי ג� כיו� קיימי� בחלק מהערי� בישראל ועדי שכונות וועדי�   62

 .ומידת ההצלחה של פעילות� מוטלת בספק, סמכויותיה� לא עוגנו בחוק
63    � . נו� והבניה לחוק התכ100סעי
 . 381–380'  להצעת חוק העיריות עמ47דברי ההסבר לסעי� : ראה   64
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 יש כדי לתת 65,ירובד�היוצרת מנגנו� ניהול ושליטה דו, בהצעת חוק העיריות החדש

במיוחד במסגרת , מענה מוגבל וחלקי לצור� הקהילתי המסורתי לאוטונומיה שלטונית

המגמה של יצירת אוטונומיה ניהולית פנימית המאפשרת לקהילות . של ועדי� עירוניי�
 ליצור מסגרת בעלת עצמאות מוגבלת בניהול �אוכלוסייה ייחודייבעלות מאפייני 

יהיה לרובע העירוני גו� מנהל בעל סמכויות שלטו� מוגבלות , לפי המוצע בחוק. המקומי

, הכלפי פני� הרובע ובעל סמכויות להביא את עמדת תושבי הרובע בפני מועצת העיריי

שלטו� בעירייה סמכותו היא בעיקר כלפי גורמי ה, כאמור. ' וכד66גופי התכנו� והבנייה

  . ויכולתו להשפיע על הליכי קבלת ההחלטות מוגבלת, ייצוגית ומייעצת

 המוצעת בחוק החדש מחזקת את האפשרות לטפח את תרובדי�מערכת השלטו� הדו

האוטונומיה הקהילתית ובד בבד מאפשרת לאחד מסגרות בעלות מאפייני� קהילתיי� 

תו� יצירת אחידות ניהולית ושלטונית בכלל המסגרות של שוני� במסגרת שלטונית אחת 

 בצד ניתוק� של גורמי� קהילתיי� ממערכת השליטה והניהול 67.השלטו� המקומי
יש בהצעת , במיוחד ככל שהדבר נוגע לניהול התקציבי, המקצועי של הרשות המקומית

לקהילות בעיקר , חוק העיריות החדש כדי ליצור מנגנוני שליטה קהילתיי� שיאפשרו

  .  במידה מוגבלת, לשמור על אוטונומיה של ניהול פנימי, מסורתיות

 68,נושא זה של מת� אוטונומיה ניהולית לקהילות בעלות מאפייני� ייחודיי�

היא סוגיה המעסיקה שיטות משפט שונות ובייחוד בחברות , תרבותיי� ואחרי�

 היא 69תרבותית� רבאכיפת חוק וקביעת סדרי משפט אחידי� בחברה . תרבותיות� רב

 ההכרה בצור� לית� לקהילות בעלות 70.סוגיה העולה לדיו� בהיבטי� שוני� של המשפט

מאפייני תרבות וחברה אפשרות למנהל פנימי שיאפשר את קיו� הקהילה על מאפייניה 

_____________________________________  

בדר� של ) שאינה אזורית" (מקומית "ה האזורית וא� במסגרת עירייהא� במסגרת העיריי   65
 .הקמת רבעי� עירוניי� שמעמד� מוסדר בחוק

ראות חוק התכנו� יצוי� כי ועד היישוב המקומי אינו נחשב היו� רשות מקומית לצור� הו   66
  ).4הערה , לעיל(סועאד עניי�  :ראה. והבנייה

 במסגרת של שלטו� � ייחודיי�לדיו� בהיבטי� של מת� אוטונומיה לקהילות בעלות מאפייני   67
  ). 31הערה , לעיל ( Rosen-Zvi:מקומי ראה דיו� נרחב ב

68   Allan E. Shapiro, “Law in the Kibbutz: A Reappraisal”, 10(3) Law and Soc’y Rev. 
(1976) 415.  

אי� החברה בישראל , על פי אחת הגישות. אינה אחידה" תרבותית�רב"ההגדרה של חברה כ   69
שכ� האפיו� של הקבוצות המרכיבות את החברה " תרבותית�חברה רב"עונה להגדרה של 

תרבותיות מחייבת יחס של דיאלוג בי� �בניגוד לגישה שלפיה רב, הדדיתהנו של שלילה 
 אי� חולק כי החברה בישראל מורכבת מקבוצות, ע� זאת. הקבוצות המרכיבות את החברה

 :ראו לעניי� זה. תרבותיות שונות בעלות מורשת היסטורית ופרקטיקה מסורתית מבוססת
תרבותיות  רב ," על רב תרבותיות בישראלהרהורי� ", שמירונ� שגיא ורביא,  מאוטנרנח�מ

 ונ� שגיא ורביא,  מאוטנרנח�מ (צבי� ספר הזכרו� לאריאל רוז�– במדינה דמוקרטית ויהודית
      .67) ח"תשנ,  עורכי�– שמיר

 ,"הגיעה העת לסולחה", ראה דברי� שכתבנו בהקשר של החוק הפלילי ברו� שפירא   70
  .447�446' בעמ, 433) ו"תשס�ה"תשס( מח הפרקליט
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 המגנה על פלורליז� חברתי ושומרת על 71הייחודיי� היא חלק מתפיסת עול� ליברלית

 בהצעת חוק עיריות חדש יש 72.זכויות מיעוטי� תרבותיי� בפרטזכויות אד� בכלל ועל 

ניסיו� ללכת ברוח שיטות משפט אחרות ולאפשר אוטונומיה קהילתית לצד קביעת סדרי 
הקמת� ופיתוח� של רבעי� עירוניי� בעיריות . מנהל נוקשי� ואחידי� בשלטו� המקומי

מאפשרת פיתוחה , זורית האההגדולות ועמה שמירת מסגרת של ועדי� מקומיי� בעיריי

ושמירתה של דמוקרטיה מקומית בתחומי הקהילה ע� אוטונומיה ניהולית מוגבלת 

    73.יחדיו

ובי� , שסמכויותיו קבועות בחוק, יודגש כי קיימת הבחנה בי� ועד הרובע העירוני

סמכויותיה� , אשר תפקידיה�,  האזוריתהועדי היישובי� המקומיי� שבמסגרת העיריי

 בדברי ההסבר שבתזכיר להצעת חוק 74.ת� ייקבעו על ידי השר בתקנותוכללי פעול

עדי� וכוונה לעשות שינוי כלשהו בסמכויות הו אי� כלהעיריות החדש נכתב במפורש כי 

 והכוונה היא להותיר ,המקומיי� אשר נקבעו לפני שני� מעטות בצו המועצות האזוריות
  .�צו על כנב  ההוראות שנקבעואת

אי� הכרח כי יחולו כללי� אחידי� על ועדי ,  העיריות החדשעל פי הצעת חוק

בדלו זה יאשר יויכול השר לקבוע כללי� שוני� לקבוצות ועדי� , היישובי� המקומיי�

כ� למשל בענייני� המסורי� היו� לסמכות הוועדי� בענייני� . יני� מוגדרי�ימזה במאפ

ת הכללי� ייקבעו בתקנות ע� זא. אגרות ותשלומי חובה, היטלי�, הקשורי� לארנונה

  . מוגדרי� וידועי� ויחייבו את כלל גורמי השלטו� המקומי, ויהיו אחידי�

הצעת חוק העיריות החדש אינה מגבילה עצמה להכרה רק באות� צורות התיישבות 

 למעשה הצעת 75.ולמת� מעמד א� לה� הקיימות והמוכרות היו� בדיני השלטו� המקומי

להכיר בייחודיות קהילתית ג� של צורות מגורי� או חוק העיריות החדש מאפשרת 
התיישבות שטר� הוכרו כבעלות מעמד מוניציפלי או העוברות היו� שינוי ארגוני 

_____________________________________  

הממשק שבי� המחשבה המדינית , דיו� נרחב על היחס שבי� משפט לפוליטיקה: ראה   71
 �למחשבה המשפטית וגישות שונות שהתפתחו בסוגיות אלו בספר� של שלמה מזרחי ואס

השתתפות פוליטית , המשפט העליו�בית  :מדיניות ציבורית בי� חברה למשפט, מידני
  . 62�30 'בעמ, )ו"תשס( ועיצוב מדיניות

72   Stephen Tierney, Constitutional Law and National Pluralism (2004); Sonia 
Harris-Short, “Self-Government in Canada: A Successful Model for the 
Decolonisation of Aboriginal Child Welfare?”, Accommodating Cultural Diversity 
(Tierney Stephen – ed., 2007) 99; Kenneth L. Karst, Belonging to America (1989) pp. 

181-188.  

 . פרק דברי ההסבר להצעת חוק העיריות: ראה   73
חוק  על פי, אשר לאופ� הקביעה על ידי השר. להצעת חוק העיריות) 5(7�)3(7סעיפי�    74

הוראות בעני� השר לא יוכל לקבוע את ה .בחוק או בתקנות ושפרו" נקבע"הפרשנות המונח 
אלא בתקנות  בקשר לועדי הרובע בהוראות מינהל וסמכויותיה� או ניהול הועדי� המקומיי�

  .בלבד
75    �המקנה מעמד לאזורי� הכלולי� בתחו� מועצה שאינ� , להצעת חוק העיריות) 1(7סעי

 . ישוב
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, למשל הקיבו� המתחדש, ג� אי� זו מטרתו של החוק, ומשפטי ולית� ג� לה� מעמד

 על 76.יהוהקהילה העירונית הפרטית על מאפיינ) על צורותיו השונות(היישוב הקהילתי 

בעיריות הגדולות . אלו יש להוסי� שכונות קהילתיות הקמות בצד יישובי� שיתופיי�
יכולה מסגרת הרובע העירוני לית� פתרו� לניהול קהילתי כאשר לרובע מוגדר מאפייני� 

כ� ג� לרבעי� שאי� לה� מסגרת חברתית . 'חרדי וכד, כגו� אזור דתי, קהילתיי� מוגדרי�

 �שכונתיי� המייחדי� אות� /יש לה� ולתושביה� מאפייני� אזוריי�קהילתית מוגדרת א

יודגש כי אי� בהצעת חוק העיריות החדש התייחסות . כבעלי עניי� בניהול עצמאי

מפורשת לכל אות� צורות התיישבות חדשות שלא הוכרו עד היו� כישות מוניציפלית 

  .   נ� מוגדרות כיישובע� זאת מאפשר החוק את ההכרה באות� מסגרות ג� א� אי. עצמאית

הצעת חוק העיריות החדש משלבת מנגנו� של שלטו� מקומי מרכזי המתבסס על כללי 

בד בבד ע� התחשבות בצרכי� קהילתיי� של מכלול , נוקשי� ומקצועיי�, ניהול אחידי�

שילוב זה של נוקשות ניהולית ע� גמישות . הקבוצות המרכיבות את השל� ואיזונ�
קהילתי ובי� קהילות � לה מאפשר ופותח פתח לשיתו� פעולה פני�באשר למרכיבי הקהי

. קהילתיי��חו�, בד בבד ע� שמירה על אוטונומיה קהילתית והשגת יעדי� אזוריי�

הצעת חוק העיריות החדש יוצרת כלי� מובני� לשיתו� פעולה שלטוני חיובי בי� זרמי� 

דתיי� , מיעוטי� ויהודי�(בי� קהילות ממגזרי� עדתיי� שוני� , פוליטיי� וחברתיי�

תו� מת� אפשרות לכל קהילה להמשי� ולקיי� מערכת חיי� פנימיי� ) וחילוניי�

  . דתה ועקרונותיה, המתבססת על תפיסת עולמה

נעיר כי הצעת חוק העיריות החדש אינה מזכירה את מעמדו של ועד היישוב המקומי 

ריות למערכת החינו� כרשות חינו� מקומית ואת מידת עצמאותו ככזה במסגרת האח

 ע� זאת יש בהצעת חוק העיריות החדש הסדר למעמדו של ועד הורי� כגו� 77.בתחומו
� מת� מעמד לוועד ההורי� 78.בעל מעמד במסגרת השלטו� המקומי לענייני החינו

 �במסגרת השלטו� המקומי תוא� את ההכרה בזכות� של הורי� להשפיע על תוכני חינו

 ומתיישב ע� המגמה שבחוק למת� מעמד 79,ות יסוד חוקתיתזכות שהוכרה כזכ, ילדיה�

_____________________________________  

 על דיו� נרחב בסוגיה וחילוקי הדעות בצור� להסדרת מעמד משפטי במסגרת השלטו�   76
קהילות מגורי� חדשות בישראל ", אמנו� להבי: המקומי לצורות ההתיישבות החדשות ראה

במסווה הפרטה ", ארז צפדיה; 63) ו"תשס( ב ודברי� די�, " בי� הפרטה להפרדה–
 – עמדה ביקורתית כלפי שיח ליברלי בנושא קהילות מגורי� חדשות בישראל –וקהילתיות 

 בי� הפרטה –הילות מגורי� חדשות בישראל ק: תגובה על מאמרו של אמנו� להבי
 .141) ו"תשס( ב די� ודברי�, "להפרדה

77    �והמוסדר בכמה חוקי� , חוק לימוד חובה ל1מבנה שלטוני המוגדר כיו� בהוראות סעי
  . העוסקי� בענייני חינו�

78    �שאלה המתעוררת היא מדוע לא להרחיב ולתת מעמד .  בהצעת חוק העיריות86סעי
  . 'שירותי דת וכד, בריאות, רובע ג� בנושאי� אחרי� כגו� רווחהבמסגרת ה

הזכות ", יור� רבי�: כ� ראה; 235' בעמ, 221) 1(ד מט" פ,פלוני'  פלוני נ2266/93א "ע   79
 חברתיות ותרבותיות בישראל, זכויות כלכליות, " מעמדה והיקפה בישראל–לקבל חינו� 

  .582�576' בעמ, 567) ה"תשס,  עורכי�–יור� רבי� ויובל שני (
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עיגו� מעמדו של ועד הורי� בחוק מחזק את המגמה . לציבור תושבי הרשות המקומית

א� במסגרת הוועדי� , לית� מעמד לקהילה הפועלת ומתקיימת בתחו� העירייה

  . המרכיבי� את העירייה האזורית וא� במסגרת הרבעי� העירוניי�
לראות כי מגמת החוק היא לית� מעמד לקהילה ולאפשר ולפתח אפשר אפוא 

אול� יש בה , אמנ� מדובר באוטונומיה מוגבלת. אוטונומיה קהילתית במסגרת העירייה

במסגרת העירייה האזורית נשמר . כלי� כדי לאפשר שמירה על ייחודיות קהילתית

ת נית� מעמד לרובע במסגרת העירייה שאינה אזורי. מעמד� של היישובי� הקיימי� היו�

מעמד בעל משמעות רבה מזה המוסדר היו� בפקודת העיריות א� נחות מזה של , העירוני

ע� זאת מדובר במעמד . ועד היישוב המקומי היו� ושל הוועד המקומי בעירייה האזורית

המוסדר בחוק והמקנה סמכויות ניהול מוגבלות כלפי פני� הרובע וסמכויות לייצוג 

  .  דות השלטו� בעירייההרובע כלפי מוס

 הצור� בחיזוק מעמד� של –שיתו� הציבור בשלטו� המקומי  .ה
הרבעי� העירוניי� והתאמת שיטת הבחירות למבנה השלטוני 

  המוצע בחוק העיריות החדש 

הצעת חוק העיריות החדש ביקשה לחזק את מעורבות הציבור בפעולת מוסדות 

לש� כ� עוג� מעמד� של . רית עליה�ואת הבקרה הציבו השלטו� ברשויות המקומיות

להעיר הערות לתכניות בניי� , וניתנו לה� הסמכויות ליזו� חוקי עזר, הוועדי� העירוניי�

שיתו� . להקצאת מקרקעי ציבור וכ� לאופ� מימוש תקציב המוקצה לרובע העירוני, עיר
ס� לפר, הציבור בא לידי ביטוי ג� בחובה המוטלת על העירייה לפרס� את התקציב

ג� מת� מעמד בחוק לוועד ההורי� . הצעות לחוקי עזר והצעות להקצאת מקרקעי ציבור

ספרי מצביע על מגמה לחזק את כוחו של הציבור ואת מעורבותו בפיקוח על �הבית

  . נושאי המשרה בשלטו� המקומי

לא נעשה בהצעת חוק העיריות החדש , וככל שהדבר נוגע לשיתו� הציבור, ע� זאת

, הקמת הרובע העירוני מותנית באישור מועצת העירייה.  לכת ומהותישינוי מרחיק

הכוח שנית� לציבור , על פי זה. ופעילותו מוגבלת לנושאי� שיאושרו על ידי המועצה

מנסחי הצעת חוק העיריות החדש היו . להשפיע על מוסדות השלטו� בעירייה מוגבל

רו את כוחו של הציבור מתו� אול� בחרו שלא ליזו� שינויי� שיגבי, מודעי� לחסר זה
 נראה שבכ� קיי� חסר בהצעת חוק 80.רצו� לגבש הצעת חוק שלא תהיה שנויה במחלוקת

  . אשר אינו מחזק את מעורבות הציבור ושיתופו בעשייה השלטונית, העיריות החדש

_____________________________________  

יוער כי בהצעת המכו� הישראלי לדמוקרטיה .  ואיל�45' בעמ) 7הערה , לעיל(זינגר ודנה    80
לחוקה בהסכמה מוצע בפרק הד� במעמד� ובעקרונות היסוד לפעולת� של הרשויות 

ת שיתופ� ואת המקומיות כי ייקבע בחוקה המוצעת שהרשויות המקומיות יעודדו א
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" השתתפות: "מקובל לבחו� את מעורבות הציבור בשלטו� המקומי בשני ממדי�

מוגדרת כתהלי� שמצביע על נכונות הציבור להיות מעורב השתתפות ". שיתו�"� ו

מתייחס למבנה השלטוני ובוח� את מידת ויתור השלטו� " שיתו�"ה; בפעילות השלטונית
 המבנה השלטוני ושיטת בחירות ה� 81.על המונופול בקבלת ההחלטות וביזור הסמכויות

. ית בניהול הקהילהאמצעי� לשיתו� הציבור בהלי� השלטוני ולעידוד השותפות הציבור

בעיקר , מחקרי� מצביעי� על תופעה של הגברת הפעילות הציבורית במסגרת המקומית

ההשתתפות ברמה המקומית . ש� נרכשי� הרגלי השתתפות, רובעית/במסגרת השכונתית

על פי . מעניקה לציבור התושבי� תחושת שוויו� ותורמת להקטנת פערי� חברתיי�

 ע� 82.עשויי� להשפיע על עיצוב המדיניות בגור� השלטוניארגוני� שכונתיי� , מחקרי�

זאת הניסיו� הישראלי מראה שעידוד הציבור למעורבות בניהול אזורי מגוריה� בלא 

   83.הסדרתו בחוק לא צלח

חיזוק מעמד� של הרובע העירוני וועד . רובדי יוצר כלי לשיתו� הציבור�המבנה הדו
ויוסדרו סמכויותיה� בדומה לוועד היישוב הרובע העירוני באופ� שבו תעוג� הקמת� 

התאמת שיטת הבחירות היא אמצעי . הוא אמצעי לעידוד הציבור למעורבות, המקומי

  .  נוס� לחיזוק המגמה

הצעת חוק העיריות החדש מביאה לידי ביטוי את המתח שבי� תפיסת השלטו� 

. יהול קהילתיהמקומי כספק שירות לאזרח ובי� ראייתו של השלטו� המקומי כגור� לנ

 נראה כי 84.החוק המוצע יוצר מסגרת לליבו� בעיות קהילתיות מקומיות ולטיפול בה�

 חיזוק הקהילה לצד הקמת מסגרות שלטו� גדולות ומקצועיות –לש� השגת מטרת החוק 

 ראוי שיבוצעו ג� התאמות בסדרי הבחירות באופ� שיגשי� את תכליתו של השלטו� –

  .  קהילתית במסגרת השלטוניתרובדי ויעודד מעורבות�הדו
שיטת בחירות היא כלי מרכזי בהשפעה על תהליכי� חברתיי� וצורות ניהול של 

הצעת חוק העיריות החדש אינה באה להסדיר את נושא . קהילות וגופי� שלטוניי�

נושא הבחירות לרשויות המקומיות הוא היחיד . או לשנותו הבחירות בשלטו� המקומי

מאז קו�  � המקומי שנעשה בו שינוי מהותי בדר� של חקיקהבנוגע לניהול השלטו

_____________________________________  

 
חוקה בהסכמה , המכו� הישראלי לדמוקרטיה: ראה, מעורבות� של תושביה� בפעילות�

 .  להצעת החוקה) ג(175בסעי� , )ה"תשס(
 ). ב"תשנ (דגמי� של שיתו� אזרחי�, אפרת וקסמ� ודנה בלאנדר   81
 . 985) 2005 (5 וחברה  מדינה,"בי� שיתו� לשותפות: אזרחות עירונית בישראל", יעל ישי   82
 ). ב"תשס (פוליטיקה של שינוי: שיקו� השכונות, דניאל שמשוני   83
 ).ה"תשס (אופציות לעיצוב שלטו� מקומי חדש: רשות נתונה, נחו� ב� אליא   84
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 הצעת חוק העיריות החדש אינה משנה דבר בכל הנוגע לשיטת הבחירות 85.המדינה

  . הנוהגת

כיו� שונה שיטת הבחירה הנוהגת בעיריות ובמועצות מקומיות מזו החלה במועצות 
רשויות המקומיות חוק העל הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות חל . האזוריות

החוק איחד את דיני הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות . 1965ה" התשכ,)בחירות(

חוק זה מסדיר את הבחירות .  ליצור הקבלה להוראות שבחוק הבחירות לכנסתכדי

והציבור , יחסיותה� הבחירות למועצת הרשות המקומית . למועצת הרשות המקומית

חוק קק � ח1975שנת ב. מועצת הרשות המקומיתבוחר רשימות מועמדי� לחברי 

חוק זה . 1975ה"התשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת�(הרשויות המקומיות 

 וניתק את בחירת ראש ,לבחירה ישירה של ראש הרשות המקומיתושיטה ההביא לשינוי 

המעבר לבחירה ישירה של ראש . הרשות המקומית מתוצאות הבחירות למועצת הרשות

 העביר את בחירת ראש , בתחו� המוניציפלי86"מהפכת זוטא"הוגדר כרשות המקומית ה
תושבי� וניתק את ראש  הלאהסיעות שנבחרו למועצת הרשות המקומית � הרשות מ

על כל המשמעויות , הסיעות המרכיבות את מועצת הרשות� הרשות המקומית מ

  . הפוליטיות והמפלגתיות הנגזרות ממהפ� זה

 לעיריות ולמועצותלבחירות , בעיקרי השיטה, צות האזוריות דומותמועלהבחירות 

מועצות ( צו המועצות המקומיות על הבחירות למליאת המועצה חל. המקומיות

 ,)מועצות אזוריות(בצו המועצות המקומיות אשר תוק� , 1958ח" התשי,)אזוריות

בחירת ראש  (חוק המועצות האזוריות על הבחירות לראשות המועצה חל .1986ו"תשמ

 שחוקק למעלה מעשור לאחר שבעיריות ובמועצות ,החוק. 1988ח" התשמ,)מועצה

 הסדיר בחירה ישירה ,המקומיות הוחל הלי� בחירה ישירה של ראש הרשות המקומית
החל על העומד בראש הרשויות  הזשל העומד בראש המועצה האזורית בדומה ל

  .המקומיות האחרות

 הלי� הבחירות שבעקבותיה ,לבחירות במועצה האזוריתההתפתחות העיקרית בנוגע 

חלה הרחק ממרכז תשומת , מועצה האזורית דומה לזה שברשויות המקומיות האחרותל

אשר שינה עיוות היסטורי ששלל מתושבי� , 1986שנת הלב הציבורית בתיקו� הצו ב

ו�  כי87.במועצות האזוריות את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות המועצה האזורית
_____________________________________  

 –הבחירות לשלטו� המקומי ", שפירא רו�: ראה לעניי� הסדרי הבחירות הנוהגי� כיו�   85
 מדינה, "� הבחירות בשלטו� המקומיהתייצבות השיטה סקירת סוגיות משפטיות בעניי

  . 1023) 2005 (5 וחברה
 .  לפסק הדי�10�9סעי� ב, 309) 4(ד נ"פ,  היוע� המשפטי לממשלה'כה� נ 103/96 �"בג    86
 ויצירת עיוותי� –סטורי בבחירות למועצות האזוריות יתיקו� העיוות הה", סמדר אוטולנגי   87

המועצה , בדיל מעיריות ורשויות מקומיותלה .581 )ו"התשמ ( יאעיוני משפט, "חדשי�
 ישובי� קהילתיי�יקיבוצי� או ,  בדר� כלל מושבי�– שובי�יהאזורית מאגדת תחת כנפיה י

בראשו עומד ועד ו ,ישוב המקומי הוא גו� אוטונומייה.  מעמד מוניציפלי עצמאיבעלי –
 למליאת המועצה שוביעד המקומי הוא שבחר בעבר את נציגי היוהו.  תושביועל ידיהנבחר 

 ,)בחירת ראש המועצה (בטר� חוקק חוק המועצות האזוריות(בעבר . האזורית
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הלי� הבחירות ,  והתיקו� לצו�1988לאחר כניסתו לתוק� של חוק הבחירה הישירה מ

  . דומה לזה שביתר הרשויות המקומיות מועצות האזוריותב

 בי� שיטת הבחירות בעיריות ובמועצות המקומיות לבי� הבחירות ההבדל העיקרי
צה האזורית במוע. במועצות האזוריות הוא בשיטת הבחירות למועצת הרשות המקומית

חברי מליאת  .שוב המקומייעד היובחירות למועצה האזורית ולו של אותו הלי�מתקיי� 

ישוב יהנציגי� לכל מספר  .מועצה האזוריתשב י�ישובי הינציגהמועצה נבחרי� כ

שוב בתחומי יפי מודד המשק� את מספר התושבי� בכל י במליאת המועצה נקבע על

דד הכללי יהיה זכאי ומספר שנקבע במהחות משוב אשר מספר תושביו פיי. המועצה

פי המודד  נקבע עלששוב שמספר תושביו עולה על זה יי. לנציג אחד במליאת המועצה

   88.יהיה זכאי לנציג נוס� במליאת המועצה,  ממחצית מספר התושבי�המעללהכללי ב

כיו� קבועות . הצעת חוק העיריות משנה את מעמד� הנורמטיבי של הסדרי הבחירות

 ולמועצות האזוריות 89,הוראות בענייני הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות בחוקה
ממילא יוסדרו הבחירות , "עיריות" מעת שיהפכו כל הרשויות המקומיות ל90.בצו –

ע� זאת קיימת ג� בחוק המוצע הבחנה בי� אופ� . אותו די�" עיריות"בחוק ויחול על כל ה
_____________________________________  

 
בחרו חברי מליאת המועצה האזורית ג� את העומד בראש ) 34ח "ס, 1988�ח"התשמ

שוב שיתופי נקבע בעבר כי חברי הנהלת האגודה השיתופית יהיו ג� חברי ייל אשר. המועצה
) מועצות אזוריות(לצו המועצות המקומיות ) א(91עי� ס (שוביעד המקומי לאותו יווה

שוב שיתופי שאינ� יבו תושבי ישהסדר חוקי זה יצר מצב . )"ועדי�ועקרו� זהות ה"הידוע כ
באזור הקרוי , שובי� מסודרי�יחברי אגודה שיתופית או תושבי� שחיו מחו� לתחומי י

"�השולל בפועל את , דר זההס. מצאו עצמ� נטולי זכויות לבחור ולהיבחר, "תחו� עוד
 בית המשפט הגבוה על ידי בוקר לא אחת ,הזכות הבסיסית של השתתפות בהלי� בחירות

 שר הפני� ' להבי נ254/76 �"בג; 389) 2(ד כג"פ,  שר הפני�'בלט נ 255/69 �"בג .לצדק
�" בג: ג�ורא; 208) 3(ד לד"פ,  שר הפני�'שה� נ 230/78 �" בג;)פורס�לא ( 753/87 

צו . ינו בחירות לרשות המועצה האזוריתישענ, 462) 4(ד מב"פ, שר הפני�' יי� נבורשט
 קבע כי 1402ת "ק, 1986�ו"תשמ, )2' תיקו� מס) (מועצות אזוריות(המועצות המקומיות 

ג� מי שמכא� .  שוות וחשאיות,ישירות, הבחירות למליאת המועצה האזורית יהיו כלליות
 או מי שמתגורר בתחו� עוד� ,ברי האגודה השיתופית חע�ישוב ואינו נמנה ישמתגורר ב

 ותחוק המועצ. למליאת המועצה רשאי לבחור ולהיבחר, שוב מאורג�ייולא במסגרת של 
 השווה בפועל את מעמד� של 213ח "ס, 1988�ח"התשמ, )בחירת ראש המועצה(ות האזורי

ר למשרת ראש פשר לה� לבחור ולהיבחכל תושבי תחו� השיפוט של המועצה האזורית וִא
 . המועצה

יוצרת עיוות מסוי� בייצוג , שוביוכפועל יוצא מכ� מספר הנציגי� לכל י, קביעת המודד   88
שוב קט� נהני� מייצוג זהה לזה של תושבי יתושבי יש מאחר ,המועצה השוויוני לתושבי

 הצור�לבי� ע� זאת נקבע כי שיטה זו מאזנת בי� ייצוג התושב הבודד . שוב גדול יותריי
�"בג .שובי� המיוצגי� בהילהביא לידי ביטוי במועצה האזורית את מבנה הי 875/78 

 , שר הפני�'הכיכר נ�ועד מקומי נאות 189/88 �"בג; 192) 1(ד לג"פ,  שר הפני�'מגידיש נ
 . 61) 4(ד נג"פ, שר הפני�' ועד המקומי צור יגאל נוה 2115/99� " בג;519) 2(ד מג"פ

  ).בחירות(ת חוק הרשויות המקומיו   89
  ). מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות    90



  רבדי�	 על הצעת חוק עיריות חדש ושלטו� מקומי דוהרהורי  ב"עתש ו די� ודברי	

697  

ובי� זה , שהוא חלק מהעירייה האזורית, מי ביישובהלי� הבחירות שיחול על הוועד המקו

  .  שיחול על ועד הרובע העירוני

בכל הנוגע לוועד הרובע העירוני קובעת הצעת חוק העיריות החדש כי סדרי בחירתו 
אי� החוק קובע ,  האזוריתה בכל הנוגע לוועד היישוב המקומי בעיריי91.ייקבעו בתקנות

 הל נציגי היישובי� המקומיי� למליאת מועצת העירייבחירת� ש. את נוהלי בחירת חבריו

 להבדיל 92,האזורית נתונה לסמכותו ולשיקול דעתו של שר הפני� ותיקבע בתקנות

בדברי ההסבר שבתזכיר הצעת . שלפיו הסדרי הבחירות קבועי� בצו, מההסדר הנוכחי

ות של חוק העיריות החדש נאמר כי המגמה היא לשימור המצב הקיי� תו� קביעה בתקנ

ה� של היישובי� בעירייה האזורית , כללי� אחידי� לעריכת הבחירות לוועדי� המקומיי�

  .  וה� של ועדי הרבעי� העירוניי�

הצעת חוק עיריות חדש מביאה לידי ביטוי תפיסת עול� של יחסי קהילה ע� מערכת 

ל ככ, בעניי� זה יש לשיטת הבחירות החלה על הרשות המקומית מעמד חשוב. השלטו�
כל שינוי בשיטת . הקהילה ומערכת השלטו� המקומית, שהדבר נוגע ליחסי האזרח

ה� במישור המקומי וה� , בחירות בשלטו� המקומי גור� לתהליכי� חברתיי� ופוליטיי�

שיש בה� כדי להשפיע ג� על אופ� ניהול הרשות , במערכת היחסי� ע� השלטו� המרכזי

לפיכ� נראה ג� כי לש� . ק העיריות החדשנושא שהוא בבסיסה של הצעת חו, המקומית

אי אפשר . השגת התכליות של החוק החדש יש לבצע התאמה ג� של שיטת הבחירות

להסתפק בקבלת הצעת חוק העיריות החדש בלא שיבוצעו ג� שינויי� בשיטת הבחירות 

  . באופ� שיסייע במימוש התכליות שבחוק המוצע

בינ� לבי� ,  שבי� גורמי השלטו�על השפעת שיטת הבחירות על מערכת היחסי�

, אפשר ללמוד מהשינויי� שחלו בעבר ברשויות המקומיות, עצמ� ובי� השלטו� לאזרח
ניסיו� העבר מראה כי המעבר לבחירה ישירה של ראשי . לאחר ששונתה שיטת הבחירות

, הרשויות המקומיות העניק לעומדי� בראש הרשות המקומית עצמה שלטונית רבה

שקוד� לכ� בחרו את ראש , וח� של חברי מועצות הרשויות המקומיותולעומת זאת כ

 מעמדו העצמאי של ראש הרשות המקומית מקנה לו כוח 93.נחלש, הרשות המקומית

 94.מקצועית של הרשות המקומית� ג� הבכיר בהייררכייה הניהולית, על פי חוק, בהיותו

 לו מקבילה במערכות סמכויותיו באות לידי ביטוי בריכוזיות של כוח שלטוני שאי�

_____________________________________  

91    �בחוקי הבחירות היו� אי� מוסדרת כלל בחירת� של ועדי . להצעת חוק העיריות) ב(47סעי
  . רבעי� עירוניי�

  . להצעת חוק העיריות) 2(7�)1(7סעיפי�    92
בי� מסורתיות , ורבי� ריכוז לביז, רפורמה בארגו� השלטו� המקומי בישראל, ער� רזי�   93

 . 75' בעמ) ג"תשס (למודרניות
 ח מחקר" דו–הערכת שינוי שיטת הבחירות לראשי הרשויות המקומיות , אברה� בריכטה   94

 ).ב"תשמ(
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שבה קיימת אוטונומיה ניהולית למשרדי ממשלה , להבדיל מהממשלה. שלטו� אחרות

    95.כל ניהול הרשות המקומית מרוכז אצל העומד בראשה, ולשרי� העומדי� בראש�

על א� סמכויותיו הנרחבות של ראש הרשות אי� הוא מונחה ומחויב לכללי דיווח 
 חברי מועצת 96,ה� כלפי נבחרי הציבור שברשות המקומית, ולאחריות לדיווח על מעשיו

ר, הרשות הבחירות הישירות . משרד הפני�/ וה� כלפי הממשלה97ה� כלפי הציבו

 –המנותקת , לראשות השלטו� המקומי גרמו לתהלי� של יצירת פוליטיקה מקומית

  תהלי� זה משפיע98. מהפוליטיקה הלאומית ומהמפלגות הארציות–עניינית ומוסדית 

בי� היתר ג� על רמת המחויבות הבלתי פורמלית לדיווח על התנהלות ראש הרשות כלפי 

  . מערכת השלטו� המרכזית

לשינוי שיטת הבחירות היו השפעות ג� על התנהגותו הפוליטית של הציבור 

אפשר להצביע על תהלי� עליית כוח� של גורמי� חברתיי� . במערכות הבחירות

 לתופעה זו היבטי� חיוביי� בצד בעיות 99.מקומיותמקומיי� בבחירות לרשויות ה
מהצד האחד ניכרת תופעה של עלייה בשיעור ההצבעה בבחירות לרשויות . וליקויי�

בניגוד לתופעה של ירידת שיעורי ההצבעה בבחירות לרשויות , המקומיות הקטנות

ות  תופעה זו באה לידי ביטוי במיוחד ברשוי100.המקומיות הגדולות ובבחירות לכנסת

ש� הרשות המקומית היא מוקד , המקומיות שתושביה� נמני� ע� המיעוטי� בישראל

עיקרי להשפעה פוליטית כתחלי� להיעדר יכולת של השפעה ממשית במישור הארצי 

_____________________________________  

המועצה האזורית  5389/01פ "רע; 799) 4(ד מ"פ, שר החינו�' וחידי נ 754/86� "בג   95
עמותת וזאת  468/07) ��ינהלי מי(מ "עת; 364) 4(ד נז" פ,מדינת ישראל 'השרו� נ�לב

 .)31.10.2007, פורס� בנבו( ירושלי� עיריית' הברכה לתורה ולצדקה נ
לעניי� המתח שבי� הניהול המקצועי העצמאי על ידי ראש הרשות ובי� רצו� נבחרי הציבור    96

 ראש עיריית נצרת 384/07מ "עע: להיות בני עמדה ושליטה בהליכי קבלת ההחלטות ראה
  .)29.5.2008, פורס� בנבו( שינוי  סיעת'עילית נ

הפער בי� תפיסת ראשי הרשויות ובי� תפיסת התושבי� בנוגע למעורבות : ראה לעניי� זה   97
הערה , לעיל(הציבור ושיתופו במידע על פעולות הרשות המקומית במאמרה של יעל ישי 

 . 985' בעמ) 82
הבחירות , "'?הקשר ההיסטורי'סו� , המפלגות והבחירות המקומיות", אפרי� טורגובניק   98

 –אברה� בריכטה ועמי פדהצור(המשכיות או שינוי : 1998 לרשויות המקומיות בישראל
מה מניע מפלגות להתמודד בשלטו� ", פדהצור' בריכטה וע' א; 31) ב"תשס, עורכי�
אברה� (משכיות או שינוי ה: 1998הבחירות לרשויות המקומיות בישראל , "?המקומי

 .49) ב"תשס,  עורכי�– פדהצורבריכטה ועמי 
עיר , "נבחרי ציבור במבח� הפעילות: השתתפות פוליטית במישור המקומי", אסנת עקירב   99

ער� ויגודה גדו� , אברה� בריכטה( שלטו� מקומי לקראת העשור השביעי –ומדינה בישראל 
  . 129' בעמ) ע"תש,  עורכי�–וגיא פדה 

 מדינה, "הדומיננטיות של הרשימות העצמאיות בשלטו� המקומי בישראל", אברה� בריכטה   100
גישה אחרת לגורמי� לשינוי דפוסי ההשתתפות בבחירות : ראה. 977) ה"תשס (5 וחברה

תמורות בהתנהגות הבוחר הישראלי ", לרשויות המקומיות במאמרו של גיורא גולדברג
 –דניאל אלעזר וחיי� קלכהיי�  (� המקומי בישראלהשלטו, "בבחירות לשלטו� המקומי

 . 249) א"תשס, עורכי�
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 מהצד האחר ניכרת עליית תופעות של רשימות 101.ומקור לפיתוח מנהיגות ארצית

ית כוח� של חמולות גורמת עלי. בעיקר ביישובי המיעוטי�, )חמולות(משפחתיות 

 ובד בבד ניסיו� 102,לתהליכי� חברתיי� שבבסיס� ניסיו� לשמר את המסגרת המסורתית
 תופעות אלו של 103.להפו� את השלטו� אמצעי לחלוקת כוח ואמצעי� לקבוצה השלטת

וכ� ) 104כגו� נשי�(הגדרת גורמי� בחמולה המנוגדי� לתפיסת העול� המסורתית 

וגובלי� לא אחת , טית אינ� מתיישבי� ע� סדרי משטר תקיני�תופעות של שחיתות פולי

   105.בעברה על החוק

ע� זאת יש . הצעת חוק העיריות החדש אינה משנה כאמור את שיטת הבחירות

בשינוי מבנה השלטו� המקומי ובשיטת ניהול העירייה המוצעת בחוק כדי להשפיע על 

צעת חוק העיריות החדש יוצרי� עקרונות ה. התרבות הפוליטית בניהול הרשות המקומית

החוק המוצע יוצר מודל . כללי מנהל ציבורי נוקשה כחלק משיטת ניהול השלטו� המקומי

, המסורה לדרג הנבחר,  המבוסס על ההבחנה שבי� קביעת מדיניותיניהול ביורוקראט
החוק ג� קובע הליכי עבודה . המסורה לדרגי� מקצועיי�, לבי� ביצועה של המדיניות

י� ולצד� מנגנוני דיווח ופיקוח על פעולות העירייה לחברי מועצת העירייה מסודר

  .   ולציבור

לרבות בדר� , כללי הניהול המוצעי� לצד האפשרות לשינוי מבני ברשויות מקומיות

צפויי� להשפיע על התרבות , של איחוד רשויות והקמת מסגרות שלטוניות גדולות

לרבות דפוסי השתתפות , בהליכי� השלטוניי�השלטונית מחד ועל המעורבות האזרחית 

במיוחד א� יאוחדו רשויות מקומיות , המבנה המוצע והאפשרי. מאיד�, בבחירות

מפחית מכוח� , ועמו העתקת כוח הניהול לגורמי� מקצועיי�, למסגרות אזוריות גדולות

בי� יחסי גומלי� אלו . של גורמי השפעה מקומית הפועלי� במבנה השלטוני הקיי� היו�

_____________________________________  

בחירות לרשויות המקומיות ה, "הבחירות לרשויות המקומיות הערביות", גאנ� אסעד  101
 . 67) ב"תשס,  עורכי�– פדהצוראברה� בריכטה ועמי  (?המשכיות או שינוי: 1998בישראל 

בחירות מקדימות בחמולות :  ומשטר שיח חמולתימגדר", יונס תגריד�חנה הרצוג ויחיא  102
 5 וחברה מדינה, "לקביעת מועמדי� לרשויות המקומיות בישובי� הערביי� בישראל

 . 73�71' עמ) 101הערה , לעיל(גאנ� אסעד : ראה ג�. 1077) ה"תשס(
בי� פוליטיקה : שבר הרשויות מ–הבחירות ברשויות המקומיות הדרוזיות ", סלי� בריק  103

 . 1105) 2005 (5 מדינה וחברה, "חמולתית למנהל מודרני
לעניי� מעמד� של נשי� בבחירות לרשויות המקומיות וההבחנה שבי� עליית הכוח : ראה  104

, הנשי בבחירות לרשויות המקומית ביישוב היהודי אל מול יישובי המיעוטי� את חנה הרצוג
: 1998 הבחירות לרשויות המקומיות בישראל ,"1998חירות ב:  הכוח העולה–נשי� "

   .133) ב"תשס,  עורכי�– פדהצוראברה� בריכטה ועמי  (?המשכיות או שינוי
עיר ומדינה " שחיתות בשלטו� המקומי בישראל"סקירה במאמרו של דורו� נבות : ראה  105

ודה גדו� וגיא ער� ויג, אברה� בריכטה( שלטו� מקומי לקראת העשור השביעי –בישראל 
נדגיש כי תופעת השחיתות השלטונית אינה ייחודית לרשויות . 231) ע"תש,  עורכי�–פדה 

א� היא בולטת יותר בהיקפה ברשויות מקומיות חלשות , מקומיות ממגזר זה או אחר
 . ובפריפריה
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מבנה שלטוני וניהולי ובי� מעורבות והשפעה ציבורית מחייבי� התייחסות והתאמה של 

  .  שיטת הבחירות למבנה השלטוני המוצע בחוק החדש

הצעת חוק העיריות החדש ביקשה להעצי� את הדמוקרטיה המקומית בדר� , כאמור
ת� לציבור בנוס� ני. של חיזוק מעמד� של הרבעי� המקומיי� וועדי הרובע הנבחרי�

חוקי עזר והקצאת מקרקעי� וה� , מעמד ה� מעצ� החובה לפרס� ברבי� מידע על תקציב

ע� זאת החלק העוסק . בדר� של מת� מעמד מוסדר בחוק לוועד ההורי� בבתי הספר

עיקרו של החוק בהסדרת כלי� . ביצירת מנגנוני� לשיתו� הציבור לא זכה לפיתוח בחוק

לקו של החוק העוסק בחיזוק מעמדו של הציבור לוקה ח. לניהול פנימי של העירייה

  . בחסר

 קובעת הצעת חוק העיריות החדש –בכל הנוגע לסדרי המנהל הפנימיי� של העירייה 

סדרי ניהול ובקרה על פעולות העירייה המצמצמי� את ההשפעה הפוליטית הישירה על 

 להבטיח ניהול וקובעי� סדרי בקרה ופיקוח שתפקיד�, החלטות ניהוליות מקצועיות
החוק החדש . מקצועי שיש בו חובות דיווח ושקיפות כלפי מועצת העירייה וכלפי הציבור

, למשל.  אל תו� דפוסי הפעולה של השלטו� המקומי106מאמ� עקרונות של מנהל ציבורי

החוק מביא לידי ביטוי את העצמת כוח� של המנהלי� המקצועיי� והטלת אחריות 

 החוק המוצע ג� מטיל 107.ונושאי משרה ברשות המקומיתמוגברת על הדרג הניהולי 

חובת השתתפות פעילה בהליכי קבלת ההחלטות ואחריות על נבחרי הציבור עצמ� 

   108.ומחייב הקמת ועדות מקצועיות לניהול הרשות המקומית

רייה ואת הצעת חוק העיריות החדש מפרטת את אופ� קיו� הישיבות של מועצת העי

וכ� , את חובת השתתפות של נבחרי הציבור החברי� במועצה בישיבותיה, אופ� ניהול�

בנוס� . תפקידיה� וחובותיה�, מפרטת את הוועדות שיפעלו במסגרת הרשות המקומית
מפרטת הצעת חוק העיריות החדש את אופ� תפקוד� של ממלאי תפקידי� בעירייה 

_____________________________________  

פרטי למנהל /לעקרונות היסוד של המנהל הציבורי המודרני וליחס שבי� המנהל העסקי  106
תמורות ואתגרי� ניהוליי� בדר� לעיצובו של מגזר ",  גדות–ער� ויגודה : בורי ראההצי

  .57) ז"תשס (1 הציבורי המרחב, "ציבורי מודרני
יצוי� לעניי� זה כי לאחרונה השתמש שר הפני� בהוראות . פרק שמיני להצעת חוק העיריות  107

 �נוסח [עצות המקומיות א לפקודת המו38וסעי� ] נוסח חדש[ לפקודת העיריות 143סעי
המסמיכות למנות ועדה לתפקיד ראש הרשות המקומית כאשר ראש הרשות הנבחר ] חדש

שר ' מסאלחה נ 4871/07� "בג: ראו לעניי� זה. כושל בניהול תקציב הרשות המקומית
,  בנבופורס� (שר הפני�' יחיא נ' חאג 6057/07� "גב; )3.7.2008, פורס� בנבו( הפני�

 ;)2.1.2008, פורס� בנבו( שר הפני�' ראש עיריית ערד נ 6827/07 �"בג; )23.12.2007
יוער לעניי� זה כי  .)27.3.2008, פורס� בנבו (שר הפני�' אסר� נ 7767/07� "בג: השווה

כ� למשל . הערכת טיב ביצועי מנהל ציבורי הוא עניי� המצוי במחלוקת עמוקה אופ�
מה הממד , ב"בריאות וכיוצ, שירותי חינו�מתעוררות שאלות כיצד יש להערי� איכות של 

עמידתו במסגרת התקציב היא המדד הנכו�  וא�, להערכת טיב ביצועי המגזר הציבורי
 Neil Carter, “Preformance Indicator: Backseat: ראה למשל. להערכת טיב תפקודו

Driving or Hand Of Control?”, Policy and Politics (1989) 131.  
  .ביעי להצעת חוק העיריותפרק ש  108
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ל יעמוד בראש הפירמידה " המנכ109.ל"כסמכויות של מנ�ויוצרת תפקיד חדש רב

תפקידו יהיה משרת אמו� כלפי . להבדיל מהפוליטית וההייררכית, הניהולית של העירייה

ל ויוכל "ראש העיר ימנה את המנכ. והוא יפעל במסגרת הדי� על פי הנחיותיו, ראש העיר
ג� ל כלפי ראש העיר חלה עליו " בד בבד ע� אחריות המנכ110.להביא לסיו� כהונתו

 הצעת חוק העיריות החדש מסדירה את חובת זימונו של 111.אחריות כלפי מועצת העיר

ראש העיר לישיבות המועצה ולישיבות ועדות כדי לדווח ולהשמיע את דעתו בנושאי� 

 הוראות דומות של חובת מינוי וזימו� לישיבות המועצה והוועדות 112.שיובאו לדיו�

מהנדס , יוע� משפטי, גזבר(חרי� בעירייה השונות נקבעו ג� בנוגע לנושאי משרה א

�דרכי עבודתו , מוסדר בהצעת חוק העיריות החדש מינויו, בנוס�). ומנהל אג� החינו

בהוראות אלו יש כדי לשפר את מידת האיזו� בי� כוחו . וסמכויותיו של מבקר העירייה

דיווח  ולשפר את סדרי 113של ראש העיר הנבחר בבחירות ישירות ובי� מועצת העירייה

   114.ובקרה על אופ� מילוי תפקידו
מעמד� , החובה להקי� ועדות, סדרי המנהל המפורטי� בהצעת חוק העיריות החדש

ל ונושאי המשרה וחובות ומגבלות המוטלות על נבחרי הציבור חברי מועצת "של המנכ

מגבירי� את ,  כל אלו משפרי� את אמצעי הבקרה על כלל ממלאי התפקידי�–העיר 

ל פעילות נושאי המשרה ומשפרי� את האיזו� בי� מוקדי הכוח בדמוקרטיה הפיקוח ע

 סדרי פיקוח אלו מצמצמי� את האפשרות של מוקדי כוח פוליטיי� 115.המוניציפלית

כפי שעלול לקרות היו� בעיקר ברשויות מקומיות , המקומיי� להשתלט על נכסי העיריי

   116.קטנות
_____________________________________  

 . ל של משרד ממשלתי"בדומה למנכ  109
 .360' בעמ, דברי ההסבר להצעת חוק העיריות  110
111   �ל "לעניי� זה ולדגמי� האפשריי� השוני� בתפקיד מנכ: ראה.  להצעת חוק העיריות96סעי

 ). ז"תשנ (?היש מקו� למנהל עיר מקצועי בישראל, אליא�עיר בנחו� ב�
112   � . להצעת חוק העיריות 98סעי
על הצור� לחזק את כוח� של מועצות הרשויות המקומיות עמדה ג� הוועדה הממלכתית   113

  ). 44הערה , לעיל(בדוח ועדת זנדבר 
" הנהלה"יוער כי בתזכיר הצעת חוק השלטו� המקומי הוצע כי לרשות המקומית תהיה   114

לניהול הרשות המקומית וחובות דיווח לראש הרשות ולמועצת בעלת סמכויות נרחבות 
 . הרשות המקומית

התייחסות נרחבת לנושא בדיוני הכינוס השמיני של המועצה הציבורית של המכו� : ראה  115
 .22' בעמ, )51הערה , לעיל( הישראלי לדמוקרטיה

פורס�  (המרכז לטניס בישראל' ור נ'מועצה מקומית סאג 8582/05 מ"עע: ראה לדוגמה  116
ע� זאת יצוי� כי קיי� חשש שהפחתת כוח� של נבחרי הציבור אל מול  ).13.12.2006, בנבו

העצמת כוח� של ממלאי תפקידי� ממוני� והעברת סמכויות מדרג נבחר לדרג ממונה שאינו 
לא תהיה הקפדה על חובות הדיווח זאת א� , נבחר תגרו� להחלשת האתיקה הציבורית

דיו� : ראה. והבקרה הקבועי� בהצעת החוק על עבודת� של ממלאי התפקידי� הממוני�
מורות הת, שחיתות שלטונית וביזור בשלטו� המקומי, העמדה של רוית חננאלבסוגיה בנייר 

במערכת היחסי� שבי� השלטו� המרכזי לשלטו� המקומי בישראל לאור תזכיר הצעת חוק 
  ).ז"תשס(  2005�ו"התשס, העיריות החדש



  ב"תשע ו די� ודברי	  רו� שפירא

702  

בי� עצמאות הפעולה לציה הקיימת דוק בי� רמת הרגולהקשר הה החוק מדגיש את

הצעת חוק עיריות חדש משקפת את המתח המובנה שבי� הביורוקרטיה  .של הרשות

נה תהליכי עבודה מסודרי� מאפשרת ורק רגולציה מסודרת ומפורטת הב 117.לדמוקרטיה
כפועל יוצא מקביעת סדרי מנהל  118.החלפת הפיקוח החיצוני במנגנוני� פנימיי�את 

העברת .  הוראות החוק המוצע את כוח� של קבוצות השפעה מקומיותנוקשי� מפחיתות

הניהול לממלאי תפקידי� ממוני� ומקצועיי� ויצירת הייררכייה של התמקצעות עומדות 

. בסתירה לעקרונות בסיס של דמוקרטיה ומעורבות אזרחית בתהליכי קבלת ההחלטות

 הצעת חוק העיריות לפי, קיי� חשש שפעולתו של הִמנהל הציבורי החדש בעירייה

תוביל להפחתת המעורבות האזרחית בתהליכי� השלטוניי� ובפיקוח הציבורי על , החדש

  119.השלטו� במסגרת הבחירות ובמעורבות ציבורית בי� בחירות
החלשת כוח� של קבוצות השפעה מקומית תהיה משמעותית בעיקר א� תמומש ג� 

ויוקמו מסגרות שלטו� אזוריות , האפשרות הגלומה בקבלת הצעת חוק העיריות החדש
האפשרות של הקמת מסגרות שלטו� מקומי . גדולות על פני רשויות מקומיות קטנות

כשלקהילות המקומיות תינת� אוטונומיה , בדר� של הקמת עירייה אזורית, גדולות

מביאה לידי כרסו� בכוח� של אות� קבוצות כוח מקומיות שה� בעלות השפעה , מוגבלת

 איחוד רשויות מקומיות קטנות במסגרת שלטונית של עירייה 120.י�ביישובי� קטנ

מחלישה את כוח� של אות� מוקדי כוח , רובדית המוצעת� במסגרת הדו, אזורית

בכ� יש כדי . שייבלעו במסגרת העירייה האזורית הגדולה, דומיננטיי� ביישובי� הקטני�

 בבחירות וה� בניהול לתרו� לשיפור ברמת ניהול הרשות המקומית ובטוהר המידות ה�

_____________________________________  

 ,Eran Vigoda-Gadot, Shlomo Mizrahi. 82�80' בעמ, )106הערה , לעיל(גדות �ער� ויגודה  117
Rotem Miller-Mor & Eyal Tevet, “The Bureaucracy-Democracy Tango: A 
dual-source empirical revalidation by Structural Equation Modeling in the Israeli 

public sector”, 36(1) Policy & Politics (2008) 431.  
 הכנס – אתגרי הרגולציה במשק הישראלי: סימפוזיו�", ליאור דוידאי ונע� שר: ראה118 

 ב �משפט ועסקי)" 2004מאי (ספר רדזינר למשפטי� �המשפטי השנתי הראשו� של בית
הדיו� במשמעות הרגולציה כאמצעי פיקוח וההתנגשות שבי� דמוקרטיה . 9) ה"תשס(

. נפרדב להיעשותשל רגולציה ראוי  המבוססת על פוליטיקה מקומית ובי� הגבלתה בדר�
 דיו� נרחב: ראה לעניי� זה של שימוש ברגולציה לפיתוח מנגנוני שליטה מרחוק

 Michael Mac Neil, Neil Sargent and Peter Daniel Swan, Law Regulation and רבספ
Governance (2002) pp.1-26. 

 David J. McCarthy, Local :לעניי� נכונות הציבור למעורבות בהליכי קבלת החלטות ראה  119
Government Law In a Nutshell (1990) pp. 138-142.     

המועצות המקומיות דליית אל בבחירות הראשונות שנערכו בעיריית הכרמל לאחר שאוחדו   120
תושב דליית אל כרמל , לראשונה מאז קו� המדינה, כאמל ועוספיא נבחר לראשות העיר

ע� זאת יש לציי� ג� כי ). 49הערה , לעיל(רמי זיידא� : ראה. שאינו נמנה ע� חמולת חלבי
ומית דליית אל כרמל בחודש  לראשות המועצה המקשנערכו בבחירות מאוחרות יותר

נבחר לעמוד בראש המועצה המתחדשת , לאחר פירוקה של עיריית הכרמל, 2009אוגוסט 
  .אד� שאינו נמנה ע� משפחת חלבי
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 ע� זאת עלולות להיות לכ� ג� השלכות שליליות 121.השוט� של ענייני הרשות המקומית

ככל שהדבר , להפחתת מעורבות והשפעה של קבוצות אזרחיות בפוליטיקה המקומית

. נוגע למעורבות האזרחית של התושבי� בבחירות ובהליכי הביקורת על השלטו� המקומי
וניות וצמצו� הכוח של הדרג הנבחר עלולי� לגרו� להפחתת הגדלת המסגרות השלט

   122.מעורבות הציבור בהלי� הדמוקרטי הייצוגי

ג� המבנה המוצע לרבעי� העירוניי� והסמכויות המוקנות לוועדי הרבעי� העירוניי� 

עצ� הקמת רובע עירוני . אינ� מבטיחי� שיפור במעורבות הציבורית בניהול העירייה

מכא� שקיי� ספק בכל הנוגע . מותנית בהחלטת מועצת העירייהוסמכויות הוועד 

מעמד וסמכויות , ככל שיוקמו רבעי� עירוניי�, להסכמת מועצת העירייה להעניק לוועד

על זאת יש להוסי� כי להבדיל מוועד היישוב המקומי במועצה האזורית כיו� . של ממש

עומד בראשו כל השפעה על אי� לרובע העירוני ולוועד ה, ובעירייה האזורית המוצעת

מכא� שלא ניתנו בהצעת . מועצת העיר במסגרת הבחירות למוסדות הרשות המקומית
  .  חוק העיריות החדש לרובע העירוני ולוועד הרובע העירוני כוחות והשפעה של ממש

נראה כי אפשר להגביר את שיתו� הציבור ולהפחית את הסיכו� להפחתת מעורבות 

ות לאחר שיתקבל החוק החדש ובהמש� יוקמו מסגרות שלטו� ציבורית בהליכי בחיר

ולצד זה חיזוק , בדר� של שינוי שיטת הבחירות למועצת העירייה, מקומי אזוריות גדולות

זאת בדר� של אבטחת עצ� הקמת� . מעמד� של הרבעי� העירוניי� וועדי הרבעי� הללו

ע� תיקו� בחוק בדר� של , רובדי בעירייה� של רבעי� עירוניי� ויצירת מבנה שלטוני דו

התאמת שיטת הבחירות והעתקת השיטה הנהוגה היו� בבחירות במועצות האזוריות 

  .רובדי של העירייה והרבעי� העירוניי��למבנה הדו

רובדי המוסדר כיו� במועצות האזוריות והמוצע בחוק החדש לעירייה �במבנה הדו
תפי� כל תושבי המועצה שבה� משת, האזורית נבחר ראש הרשות בבחירות אישיות

חברי מליאת . חברי מועצת הרשות נבחרי� על ידי תושבי היישובי� כנציגיה�. האזורית

המוגדר כאזור , המועצה ה� נציגי� נבחרי� מטע� כל יישוב מיישובי המועצה האזורית

 דר� זו נותנת לכל אזור בחירה את הכוח להשפיע 123.ועל ידי תושבי אותו אזור, בחירה

מדובר בשיטת בחירות .  הרשות המקומית בדר� של בחירת נציגיו למועצהעל מועצת

. להבדיל מהבחירות היחסיות הנוהגות בעיריות, "בחירות אזוריות"שהיא למעשה 

הכוח הפוליטי . בחירות בשיטה זו נותנות לכל אזור כוח פוליטי לפי מספר תושביו

יבור בהלי� הבחירה וברצו� הממשי של נבחר הציבור באזור הבחירה תור� למעורבות הצ

  . כבוחר וכנבחר ציבור, להשתת� בבחירות
_____________________________________  

 התייחסות לנושא בדיוני הכינוס השמיני של המועצה הציבורית של המכו� הישראלי :ראה  121
 .66' בעמ) 51הערה , לעיל(לדמוקרטיה 

  .117�113 'בעמ) 35הערה , לעיל(ישי בלנק ואיסי רוז� צבי   122
תחו� ; ישוב: "כאחד מאלה) מועצות אזוריות(מוגדר בצו המועצות המקומיות " אזור"  123

�אה לשיטת הבחירות ר". חלק מישוב לפי תכנית שפרטיה מצויני� בתוספת החמישית; עוד
 . ל"לצו הנ' בפרק רביעי סימ� א
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כנציגי , העתקת השיטה באופ� שבו ייבחרו חברי מועצת העירייה בבחירות אזוריות

תחזק את מעמדו של הרובע העירוני כאזור , אזורי בחירה ורבעי� עירוניי� שייקבעו

 124.בות הציבור ברמה המקומיתחיזוק מעמדו של הרובע העירוני יחזק את מעור. בחירה
 125.יש בכ� כדי להגשי� את אחת ממטרותיו של החוק המוצע לחיזוק כוחו של הציבור

בי� מעמדו , א� כי לא מלאה, מלבד זאת יש בכ� כדי ליצור סימטרייה והקבלה רבה יותר

על פי המוצע בחוק , של רובע עירוני ובי� מעמדו של ועד מקומי בעירייה האזורית

והחשוב יותר הוא שיהיה בכ� כדי לחזק את כוחו של הרובע העירוני . החדשהעיריות 

בדר� זו יש ג� כדי לעודד מעורבות . ושל קהילת תושביו במערכת השלטו� המקומי

 126,אזרחית והשתתפות מוגברת בהליכי הבחירות והשפעה על גורמי השלטו� בעירייה

  .  לרבות במסגרת של עיריות גדולות

 א� במסגרת –רות לכלל העיריות בדר� של הקמת אזורי בחירה התאמת שיטת הבחי

ועדי היישובי� המאוגדי� בעירייה האזורית וא� במסגרת הרבעי� העירוניי� ובחירת 
חברי מועצת העיר בשיטה של בחירות אזוריות של נציגי הוועדי� המקומיי� ונציגי 

חירה המקומיי� הללו  תקנה לנבחרי הציבור באזורי הב–הוועדי� ברבעי� העירוניי� 

בכ� יש כדי להגביר את העניי� . תוספת כוח השפעה ממשי על התנהלות העירייה

ועדי היישובי� (הציבורי והמעורבות הקהילתית בבחירת נציגי הציבור באזורי הבחירה 

בחירות למועצת העירייה בשיטה של בחירות אזוריות ). וועדי הרבעי� העירוניי�

_____________________________________  

124  Jeffrey M. Berry, Kent E. Portney and Ken Thomson, The Rebirth of Urban 
Democracy (1993).  

 Eran Vigoda-Gadot, Managing :לדיו� נרחב בחשיבות המעורבות הציבורית ראה  125
Collaboration in Public Administration- the promise of alliance among governance, 

citizens, and businesses (2003) pp. 85-115.  
נושא בחירות אזוריות בישראל נדו� בעבר בהקשר של הצעות לשינוי שיטת הבחירות   126

שבבסיס הדיוני� היו ועוד� שבחירות אזוריות משנות את מבנה המפלגות  ההנחות. לכנסת
בחירות איזוריות , אברה� וולפנזו�: ראה לעניי� זה. יי�ואת איזוני הכוחות בי� גושי� פוליט

, )ב"תשס,  עור�–רו� חריס (ספר חיי� צדוק : ליד ערש המשפט; )1968 (במדינת ישראל
דיו� בהשפעת שינוי שיטת בחירות במערכת : ראה ג�; 185�176'  וכ� בעמ93�92 'בעמ

פלגות במאמרו של הבחירות לכנסת על התוצאות והמבנה של חלוקת הכוחות בי� המ
. 7) 2007 (6 וחברה מדינה, "הרפורמה הנחוצה בשיטת הבחירות בישראל", אברה� בריכטה

; ) ועדת מגידור– להל�) (2007(בדוח ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה הממשל : ראה ג�
נושא זה של איזו� בי� שלטו� מרכזי ובי� ההשפעה האזרחית על השלטו� בדר� של בחירות 

: לדיו� נרחב ראה. אזורי נדו� ג� בשיטות משפט אחרות משחר הדמוקרטיהעל בסיס 
ש� נדונו האיזוני� שבי� השלטו� הפדרלי למדינות , 61� ו60, 59במסמכי הפדרליסט מספר 

הפדרליסט , יי'ו� ג'יימס מדיסו� וג'ג, אלכסנדר המילטו�. בארצות הברית ערב כתיבת החוקה
ה כי כאשר דני� בשלטו� מקומי ראוי לבחו� את שינוי ואול� נרא. 309�297 'בעמ) ב"תשס(

. רובדי�לאחר קבלת הצעת החוק ושינוי מבנה השלטו� המקומי לשלטו� דו, שיטת הבחירות
ג� א� תשתנה מידת מעורבות� של מפלגות ורשימות מתמודדי� בבחירות למועצת הרשות 

 בהליכי הבחירות המקומית יהיה בכ� כדי ליצור תהלי� חיובי של מעורבות ציבורית
 . ובשלטו� המקומי
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ה המקומית להשפיע מחד ולפתח את האוטונומיה הקהילתי מחזקות את יכולת הקהיל

�יש בשיטה זו ג� כדי לאז� את מוקד הכוח הקיי� מעצ� היותו . במסגרת העירייה מאיד

ואת מוקדי הכוח שייווצרו במנהל הפנימי , של ראש העיר נבחר בבחירות אישיות
  .  והמקצועי של הרשות המקומית על יסוד הצעת חוק העיריות החדש

  סיכו�    .ו

הצעת חוק עיריות חדש יוצרת אחידות במבנה המשפטי של הרשויות המקומיות 

מבנה ארגוני ודרכי ,  החוק החדש קובע את מסגרות העיריות. שיכונו עיריות–בישראל 

מדובר במודל שמטרתו מת� יתר עצמאות וחירות לרשויות המקומיות והפחתת . ניהול�

מאות הניהולית מותנה בשינוי מבני ניהולי ברשות מת� העצ, מנגד. התלות במשרד הפני�
הדג� המוצע בחוק העיריות החדש נשע� על הסמכות הביורוקרטית ומבחי� . המקומית

המסור לדרג , ובי� ניהול וביצוע המדיניות, המסורה לדרג נבחר, בי� קביעת מדיניות

  . המקצועי

ללית שעל פיה תוסמ�  לעבור מפיקוח ואישור פרטניי� לרגולציה כאפואהמגמה היא 

הרצו� להגביר את עצמאות הרשויות המקומיות  . לפעול ללא מעורבות של השרעירייהה

 הפועל על פי מנהליהפיכת� לגו� בואת החופש שלה� מהתערבות פרטנית כרו� בטבורו 

כאשר הפעלת שיקול הדעת במסגרת אות� כללי� מסור  , הקבועי� בחוק ובתקנותכללי�

   . פי חוק ועל פי כללי המנהל הציבוריעל, עירייהבידי ה

מחברי הצעת חוק העיריות החדש ביקשו ג� לחזק את מעמדו של הציבור כשחק� 
לש� כ� הוסדרו הקמת� . המשתת� בהלי� השלטוני ולהעצי� את הדמוקרטיה המקומית

של רבעי� מקומיי� שבראש� יעמוד ועד רובע נבחר ומת� סמכויות ייצוגיות לוועד 

לציבור עצמו נית� מעמד בדר� של חיוב הרשות לפרס� הליכי� מרכזיי� ג� . הרובע

  .  ולאפשר לציבור להעיר הערותיו

הצעת חוק העיריות החדש יוצרת אחידות במבנה השלטוני ומקלה על איחוד רשויות 

בד בבד מוסדרת השמירה על אוטונומיה קהילתית . מקומיות למסגרות שלטו� אזוריות

ע� זאת היא מעמידה .  כדי לייעל את מנגנוני השלטו� המקומיבהצעה זו יש. מוגבלת

בסימ� שאלה את ההשפעות האפשריות על מידת המעורבות האזרחית בענייני השלטו� 

  . המקומי
הרי , הג� שהצעת חוק העיריות החדש אינה עוסקת כלל בשינוי חוקי הבחירות

מי ועל גורמי הכוח שיהיה בקבלתה כדי להשפיע על תרבות הניהול של השלטו� המקו

העתקת כוח ניהולי מנבחרי ציבור לדרג מקצועי ואיחוד רשויות למסגרות . המעורבי� בו

צפויי� , שלטוניות אזוריות גדולות לצד יצירת אוטונומיה שלטונית מוגבלת לקהילות

בעקבות . לשנות את טיב מעורבות הציבור בהלי� הבקרה הציבורית על השלטו� המקומי
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 שקבלת הצעת חוק העיריות החדש תביא ג� לשינוי בדפוסי המעורבות זאת יש לצפות

ראוי לבחו� ולשקול את האיזו� הנדרש בי� שיפור . הפוליטית וההצבעה של התושבי�

ופיתוחו ואת החשש  איכותו של המנהל הציבורי אל מול עידוד התהלי� הדמוקרטי
ת המעורבות הציבורית להפחתת מעורבות הציבור בתהליכי� השלטוניי� והצור� בהרחב

  . ככלל ואת מעגל המצביעי� והמתמודדי� בבחירות

נראה כי כדי להשיג את היעד החברתי של עידוד האוטונומיה הקהילתית והמעורבות 

הציבורית לצד שינוי המבנה הניהולי והשלטוני יש להתאי� את שיטת הבחירות שתחול 

 לחיזוק הגורמי� הקהילתיי� הרצו�. על העיריות למבנה השלטוני והניהולי המוצע

רובדי המוצע מצרי� אימו� של שיטת הבחירות האזוריות בדומה � במבנה השלטוני הדו

התאמת שיטת הבחירות ג� לבחירת . לשיטה הנוהגת היו� במסגרת המועצות האזוריות

שה� , מועצת העירייה בדר� של בחירת חברי מועצת העירייה כנציגי אזורי בחירה

מסגרות התיישבות שיוכרו כוועדי� מקומיי� בעירייה האזורית , � היו�יישובי� הקיימי
 כל אלה יוכלו לסייע בהגשמת התכלית –והרבעי� העירוניי� בעירייה שאינה אזורית 

נושאי� אלו ראויי� לבחינה ולדיו� ציבורי רחב . החקיקתית של חוק העיריות החדש

   127.ומעמיק בטר� תאושר הצעת חוק העיריות החדש

_____________________________________  

 . 16�13' בעמ) 44הערה , לעיל(ועדת זנבר : ראה  127


