
 

 
 

 

 

המחברים 

ד"ר ערן רזין - חוקר במכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות ומרצה בכיר במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה 

העברית. 

גב' אנה חזן - סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים 

 

 

 
על מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 

 
המודעות בדבר חשיבותו של מחקר מכוון למדיניות גוברת והולכת, לא רק בקרב חוקרים וקובעי מדיניות 

אלא גם בקרב קרנות ציבוריות ופרטיות. קרן פלורסהיימר, שבראשה עומד ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר יזמה 

את ייסודו של מכון מחקר שיתמקד בסוגיות מדיניות ארוכות טווח. מטרתו הבסיסית של המכון היא 

לחקור תהליכי יסוד, שיעסיקו את קובעי המדיניות בעתיד, לנתח את המגמות וההשלכות ארוכות הטווח 

של תהליכים אלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיה. 

 

חברי הוועד המנהל של המכון הם: ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר (יו"ר), עו"ד י' עמיהוד בן-פורת (סגן יו"ר), 

מר דוד ברודט, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ומר הירש גודמן, העורך הראשי של ה"ג'רוסלם 

ריפורט". ראש המכון הוא פרופ' עמירם גונן, מן המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. 

 

פרויקט אחד בתכנית העבודה של המכון, בראשות פרופ' עמירם גונן וד"ר ראסם חמאיסי, עוקב אחר מגמות 

חברתיות, כלכליות וגאוגרפיות בקרב האוכלוסייה הערבית ומנתח אותן, על מנת לבנות הצעות מדיניות 

כוללות לרמות השונות של קובעי המדיניות בישראל. הערבים בישראל, המהווים 18 אחוזים מהאוכלוסייה, 

עדיין עומדים בפני האתגר של שילובם בחיי המדינה ומציאת פתרון נאות לבעיותיהם. 

 

פרויקט שני, בראשות פרופ' אריה שחר ופרופ' עמירם גונן, עוקב אחר תהליכים בתחומי הכלכלה, החברה 

והמימשל במרחב הליבה של מדינת ישראל - אותו חבל מטרופוליני במרכז הארץ, הכולל בתוכו את מרבית 

אוכלוסית ישראל ואת עיקר הפעילות המשקית. דגש רב מושם בפרויקט זה על חקר תפקידיהן של הרשויות 

המקומיות בעידן של ביזור סמכויות, במטרה להציע מדיניות ואמצעים לחיזוק יכולתן של הרשויות. דגש 

אחר מושם על חקר המערכות המרחביות של הכלכלה והחברה הפועלות בחבל הליבה, במטרה להציע 

מדיניות ואמצעים לשכלולו של חבל זה, בעידן של כלכלה גלובלית. 
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מבוא 

שיוכם המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה ודפוסי מעורבותן של הרשויות המקומיות בפיתוחם 

ובניהולם של מרכזים אלה הנם סוגיות מדיניות בעלות חשיבות גוברת, הן במסגרת העיסוק בפיתוחם 

ובתפעולם של מרכזי תעשייה ותעסוקה והן במסגרת הטיפול בבקשות ולחצים לשינוי מפת השלטון 

המקומי. חשיבותו הגוברת של ההיבט המוניציפלי נובעת מכמה התפתחויות:  

 

ראשית, חלק הולך וגדל מהפיתוח התעשייתי והעסקי עתיר השטח מתבצע מחוץ למרכזים העירוניים 

הגדולים וגולש לשולי המרחב העירוני ולמרחב הכפרי. גלישה זאת מושפעת מהעובדה שיותר ויותר מפעלי 

תעשייה ופעילויות משרדיות ומסחריות כבר אינם נזקקים למיקום פנים עירוני מרכזי. תפקודים אלה 

יוצאים אל מחוץ לאזורים העירוניים הצפופים על מנת לחסוך עלויות קרקע ועבודה, ומסתמכים במידת 

הצורך על אמצעי תחבורה ותקשורת מתקדמים. בישראל, יש לציין בפרט את הקמתם של אזורי תעשייה 

בין-עירוניים, הכוללים חלק ניכר מעתודות הקרקע לתעשייה (אי.בי.סי., 1991). אזורים אלה נועדו לפתור 

את הבעיות שנוצרו עקב מיצוי עתודות הקרקע לתעשייה ביישובים עירוניים רבים ולמנוע את פיצולו של 

הפיתוח התעשייתי בין אזורי תעשייה קטנים. שיוכם המוניציפלי של אזורי תעשייה ותעסוקה בין-עירוניים 

אלה מעורר מחלוקות, הנובעות מכך שהאזורים אינם מהווים חלק אינטגרלי מישוב מסוים ונועדו לשרת 

את התושבים של מספר רשויות מקומיות. 

 

שנית, עימותים לגבי השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה ותעסוקה התחדדו ככל שמימון הרשויות 

המקומיות הסתמך יותר על הכנסות עצמיות ופחות על תשלומי העברה מהממשלה (רזין, 1991). זאת, 

מכיוון שהמיסים המקומיים שניתן לגבות מאזורי תעשייה ותעסוקה הם במקרים רבים מעל ומעבר 

להוצאות על מתן שירותים מוניציפליים לאזורים אלה. שימושי קרקע לתעשייה ולעסקים מהווים, לפיכך, 

מרכיב מרכזי בבסיס המס של רשויות מקומיות. יתרון זה חשוב בפרט כאשר באזור התעשייה מצויים 

מתקנים עתירי שטח, הפועלים בסביבה מונופוליסטית או אוליגופוליסטית, שחוסנם הכספי אינו כה רגיש 

לגובה המיסים המקומיים הנגבים מהם. 

 

שלישית, שחיקת בסיס כוחן הפוליטי, הכלכלי והאידאולוגי של המועצות האזוריות, שרוב אזורי התעשייה 

והתעסוקה הבין-עירוניים הנדונים מוקמים בתחומן, והתחזקותו של השלטון המקומי העירוני, הובילו 

להתגברות הלחצים של רשויות מקומיות עירוניות לסיפוח אזורי תעשייה ושטחים לפיתוח תעשייה 

ותעסוקה ממועצות אזוריות שכנות (רזין, חסון וחזן, עומד להופיע). שקיעתן של אידיאולוגיות 

סוציאליסטיות-שיתופיות והשפעתן הגוברת של תפיסות הדוגלות בעקרונות של שוק חופשי וביזור סמכויות 

לשלטון המקומי ולמגזר הפרטי הביאו לשינוי הדרגתי במדיניות משרד הפנים כלפי עריכת שינויים במערכת 

השלטון המקומי. תנופת הפיתוח שנבעה מגל העלייה של ראשית שנות התשעים עוד האיצה את הלחצים 

לשינוי הסטטוס קוו במפת השלטון המקומי. 

 

לבסוף, התפיסות הנוגעות לפיתוח ולניהול אזורי תעשייה משתנות, ומעמידות את הרשות המקומית שבה 

שוכן אזור תעשייה כגורם מרכזי המשפיע על דפוסי הפיתוח והתפעול של האזור (סיגל - ראיון). ניהול אזורי 

תעשייה בעבר כלל פיתוח תשתית, הקצאת קרקעות, אספקת שירותים בסיסיים וגביית מיסים מקומיים. 



 

באזורי פיתוח עסקו בנושאים אלה גורמים הקשורים לממשלה, ובפרט חברת מבני תעשייה, ומעורבותן של 

הרשויות המקומיות הייתה מעטה. לעומת זאת, כיום, פיתוח וניהול פארקי תעשייה מקיף מגוון רחב של 

פעולות, שנועדו להגדיל את כוח המשיכה של הפארק ולתרום לפיתוח הכלכלי המקומי. פעולות נוספות אלה 

וכן רבים מהנושאים שבעבר טופלו על ידי גורמי השלטון המרכזי נופלים על כתפיהן של הרשויות 

המקומיות. 

 

לסקירה הנוכחית שתי מטרות. האחת הינה להציג את מגוון החלופות הנוגעות לשיוך המוניציפלי של מרכזי 

תעשייה ותעסוקה - הן חלופות הנשענות על מערך הרשויות המקומיות הקיים והן חלופות הכרוכות 

ברפורמה מקיפה יותר בארגון השלטון המקומי ובמימונו. מטרה שניה הינה לבחון את יתרונותיהן ואת 

חסרונותיהן של החלופות לאור שורת שיקולים, ולהעריך באופן ראשוני את כדאיות יישומן כפתרונות 

לסכסוכים סביב שיוכם המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה. 

 

בהערכת החלופות מדגישה הסקירה את הנסיבות ואת הצרכים באזורי הארץ השונים. קידום פתרונות 

חדשים הינו פשוט יותר באזורי השוליים הלאומיים, בגליל ובנגב, אך ההשלכות המשמעותיות יותר 

בתחומי הפיתוח הפיסי, הצמיחה הכלכלית האזורית וכלכלת הרשויות המקומיות טמונות דווקא ביישום 

הפתרונות, שאולי נוסו לראשונה באזורים מרוחקים ממרכזי המטרופולינים, בשוליים העירוניים-כפריים 

של המטרופולינים. 

 

הסקירה פותחת בתיאור קצר של הקשר בין פיתוח תעשייה לבין שינויים במערך השלטון המקומי, כפי 

שהוא משתקף מנסיונן של מדינות המערב. בהמשך מתוארות התמורות שחלו בתחום השיוך המוניציפלי של 

אזורי תעשייה ומתקנים לאומיים בישראל, ומובא תיאור מפורט של החלופות השונות שגובשו בארץ בעשור 

האחרון. הסקירה מונה גם פתרונות שיושמו במקומות שונים בעולם אך לא נוסו בארץ. לאחר מכן, מובאת 

הערכה של החלופות לאור שורת שיקולים, נדונות ההשלכות המרחביות ומפורטות ההמלצות. המלצות 

הסקירה מדגישות את מקומם האפשרי של הפתרונות המוצעים לסוגית השיוך המוניציפלי של מרכזי 

תעשייה ותעסוקה במסגרת ארגון מחדש של השלטון המקומי בשוליים העירוניים-כפריים של מטרופולין 

תל-אביב. 

 

פיתוח תעשייה ושינויים במערך השלטון המקומי - הנסיון במדינות המערב 

פיתוח שימושי קרקע לתעשייה ולעסקים אחרים מושפע ממפת השלטון המקומי ויש לו השפעת גומלין 

עליה. פיתוח שימושים אלה נוטה להצית סכסוכי גבולות מוניציפליים, בפרט בשולי המרחב העירוני 

ובמרחב הכפרי, מכיוון שמרכזי התעשייה והתעסוקה באזורים אלה אינם מהווים במקרים רבים חלק 

אינטגרלי מהמרקם של ישוב כלשהו. סכסוכי הגבולות כרוכים בשאיפתן של רשויות מקומיות לשלוט 

 Smith,) ולפקח על הפיתוח התעשייתי והעסקי שבאזורן, אך הם נובעים בראש וראשונה משיקולי בסיס מס

Thomas, 1993 ;1982; רזין וחסון, 1;992). השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה מושפע גם מרפורמות 

 Bennett, 1989; Rowat, 1980;) מוניציפליות רחבות יותר, כגון אלו שבוצעו במדינות אירופאיות רבות

Gunlicks, 1981). הצורך בשיפור התשתית והשירותים עבור מפעלי תעשייה שהוקמו באזורים כפריים, 
היה שיקול חשוב ברפורמות שבוצעו באירופה. 

 



 

פתרונות אפשריים לסכסוכים על השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה ושל מתקנים כלכליים וציבוריים 

אחרים הצורכים שטח רב נחלקים לשלושה טיפוסים בסיסיים: 

 

הראשון מקבל כנתון מערך מוניציפלי מפוצל, המלווה לעתים ברשת מסועפת של ארגונים לשיתוף פעולה 

 Parks and Oakerson,) מוניציפלי בתחומים המתאפיינים ביתרונות לגודל או בהשפעות חיצוניות חזקות

1989). פתרונות מטיפוס זה כוללים החלטות שלא לשנות את המפה המוניציפלית הקיימת, או להעביר 
שטחים מרשות מקומית אחת לשניה, או להקים מנגנונים לשיתוף פעולה מוניציפלי בניהול אזורי תעשייה, 

לתיאום התכנון או לשיתוף בבסיס המס. 

 

טיפוס שני של פתרונות כולל הקמת עיריות מטרופוליניות או אזוריות גדולות, המהוות איחוד של מספר 

רשויות מקומיות או המשמשות כדרג עליון במערכת שלטון מקומי דו-דרגתית (Barlow, 1991). פתרונות 

אלה מאפשרים תכנון כלכלי מטרופוליני-אזורי מתואם, והם עונים גם על הצורך לחייב רשויות מקומיות 

קטנות, הנהנות מריכוז גבוה במיוחד של נכסים תעשייתיים ומסחריים משגשגים, לחלוק את בסיס המס 

 .(Sancton, 1991;1992) שלהן עם רשויות מקומיות שהן פחות בנות מזל

 

בחירת חלופה מקרב מגוון הפתרונות הכלול בשני הטיפוסים הראשונים משפיעה על חלוקת השטח 

והעוצמה בין הרשויות המקומיות השונות. פתרונות מטיפוס שלישי, לעומת זאת משפיעים על יחסי הכוח 

בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. פתרונות אלה מתאפיינים בצמצום מעורבות השלטון המקומי 

בפעילותם של מפעלי תעשייה ושל השקעות כלכליות גדולות. זאת, באמצעות הקמת גופים כגון חברות 

לפיתוח עירוני (Parkinson and Evans, 1990) ואזורי יצור ליצוא (Saliat and Juanico, 1983), שלמגזר 

העסקי מעורבות רבה בתפעולם והם אחראים בפני השלטון המרכזי ולעתים גם ממומנים על ידו. הפתרונות 

מטיפוס זה כרוכים, לפיכך, בהעברת סמכויות דה-פאקטו מהשלטון המקומי למגזר הפרטי ולשלטון 

המרכזי. 

 

הבחירה בחלופה מסוימת מתוך שלושת הטיפוסים המוצגים לעיל מסתמכת על כמה שיקולים, המנחים 

בדרך כלל הצעות לרפורמה מוניציפלית (רזין, 1994; רזין וחסון, 1992): 

 

יעילות כלכלית ואספקה אפקטיבית של שירותים, כולל תכנון השטח ופיתוחו. שיקול זה מתיחס  (1

גם למאזן שבין יתרונות התחרות בין רשויות מקומיות בפיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה לבין 

היתרונות הנובעים משיתוף פעולה ביניהן או מהכוונה ותיאום מלמעלה. 

 

שוויוניות בין הרשויות המקומיות בנטל המסים וברמת השירותים, והוגנות כלפי המפעלים  (2

והעסקים במובן של יחס סביר בין גובה המיסוי המקומי המוטל עליהם להיקף השירותים 

הניתנים להם על ידי הרשות המקומית. 

 

מעורבות הציבור. שיקול זה מתייחס ליכולתם של התושבים להשפיע על נבחריהם ועל הפקידים  (3

הפועלים מטעם הנבחרים, ולזכותן של קהילות מקומיות לשמר את המאפיינים הפיזיים 



 

והחברתיים שלהן. לכך יש להוסיף את יכולתם של הגורמים הכלכליים הפועלים באזורי תעשייה 

ותעסוקה להשפיע על המדיניות המקומית הננקטת כלפיהם. 

 

פתרונות השומרים על מערך מוניציפלי מפוצל נהנים, בדרך כלל, מיתרון בולט בתחום מעורבות הציבור. 

הקמת עיריות מטרופוליניות גדולות עשויה לענות במידה הרבה ביותר על עקרון השוויוניות ולהגדיל את 

האפקטיביות באספקת שירותים. העברת סמכויות מהשלטון המקומי לשלטון המרכזי אמורה לשפר את 

היעילות הכלכלית ואת פוטנציאל הצמיחה הכלכלית. אולם, השוואת החלופות השונות לאור שיקול 

היעילות הכלכלית היא מורכבת, ותתכן גם שונות רבה בין פתרונות הנמנים עם אותו טיפוס מבחינת 

היעילות הכלכלית. 

 

המשקל היחסי הניתן לכל אחד מהשיקולים והבחירה בין החלופות המנוגדות כרוכים במערכת ערכים 

המשתנה מזמן לזמן וממקום למקום, ובמאזן הכוח שבין השלטון המרכזי, השלטון המקומי והמגזר 

התעשייתי-עסקי. ניתן לטעון שהתפיסות הנוגעות לרפורמות מוניציפליות במדינות המערב הושפעו 

מתמורות שהתחוללו בכלכלה בעולם ומשינויים בתפיסות פוליטיות-אידאולוגיות. שיעורי צמיחה נמוכים, 

אי יציבות, תחרות חריפה וגיוון רב בשווקים, שאפיינו את הכלכלה העולמית מאז שנות השבעים, הקשו על 

חברות גדולות והיררכיות ועודדו התפתחות רשתות עסקיות מורכבות וגמישות. תמורות אלו, שלוו בעלייתן 

של אידאולוגיות נאו-שמרניות, המדגישות עקרונות של תחרות והפרטה, גם גרמו להיחלשותם של מנגנוני 

מדינת הרווחה, המגדישים עקרונות של שוויוניות. בתנאים אלה סר חינן של עיריות מטרופוליניות 

ואזוריות גדולות, שהיו מזוהות עם מנגנוני מדינת הרווחה וסבלו מחוסר גמישות. 

 

הנסיבות החדשות עודדו, לעומת זאת, פתרונות משני טיפוסים אחרים לבעיית השיוך המוניציפלי של מרכזי 

תעשייה ותעסוקה. האחד מתבסס על מערכת מוניציפלית מפוצלת וגמישה (רזין, 1994), המתאפיינת 

 Campbell, 1990;) בתחרות חריפה בקרב הרשויות המקומיות על קידום הפיתוח הכלכלי המקומי

Harvey, 1989). השני מציע להעביר את האחריות על אזורי תעשייה וריכוזים מרחביים אחרים של שימושי 
קרקע עסקיים וציבוריים והרשויות המקומיות לרשויות ציבוריות חדשות, הכפופות במידה זו או אחרת 

לשלטון המרכזי. רשויות אלו אמורות להיות א-פוליטיות ולפעול בהתאם לעקרונות של יעילות כלכלית, כך 

שתתבטל האי ודאות הפוליטית הכרוכה בדמוקרטיה מקומית והעלולה להרתיע משקיעים. 

 

מגמות אלו מצביעות על תהליכים צפויים גם בישראל, בשולי המטרופולינים, שבהם קיימים לחצי פיתוח 

כבדים מחד, ובאזורי שוליים לאומיים, שבהם קיים לחץ למעורבות ציבורית לקידום הפיתוח הכללי 

מאידך. 

 

השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה ומתקנים לאומיים בישראל - תמורות 

במהלך העשור האחרון 

 

סיפוח שטחים לפיתוח תעשייה 



 

מפת הרשויות המקומיות בישראל התייצבה במהלך שנות החמישים ובשנים שלאחר מכן הייתה נטיה 

למעט בשינויים. העברת שטחים מרשות לרשות לצורך פיתוח אזורי תעשייה אושרה לעתים רחוקות, וגם 

אז לאחר הליך שנמשך שנים רבות. אולם, מאז שנות השמונים חל שינוי במדיניות זו (רזין וחזן, 1994). 

נכונותו של משרד הפנים להיענות לתביעותיהן של רשויות מקומיות עירוניות לתוספת שטח לצורך פיתוח 

אזורי תעשייה ותעסוקה גברה, אם משום ההכרה בתפקידן של הרשויות המקומיות בתחום הפיתוח 

הכלכלי המקומי ואם משום התגברות עוצמתן הפוליטית של הרשויות המקומיות העירוניות והיחלשותן של 

המועצות האזוריות. גל העלייה מברה"מ לשעבר האיץ את המגמה והניע מספר גדול של רשויות מקומיות 

עירוניות לתבוע שטחים נרחבים לצורכי פיתוח, כולל פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה חדשים. 

 

העברת שטח ממועצה אזורית לרשות מקומית עירונית לצורך פיתוח תעשייה נתפסה מאז שנות השמונים 

כלגיטימית, אלא אם היה בה משום פגיעה של ממש באינטרס של הרשות הכפרית (רזין וחזן, 1994). במידת 

האפשר, אך לא תמיד, נעשה ניסיון לפצות את המועצה האזורית באמצעות חילופי שטחים, למשל העברת 

שטחים חקלאיים או מתקנים אל עירוניים למועצה האזורית בתמורה לוויתור על השטח המיועד לפיתוח 

תעשייה. עקרון זה של חילופי שטחים נשחק בתחילת שנות התשעים, בעקבות צורכי קליטת העלייה, כאשר 

עצם ההיענות החלקית בלבד לתביעות התרחבות גדולות ממדים של רשויות מקומיות עירוניות נתפסה 

כפשרה מספקת. 

 

תקפותן של המוסכמות שהתגבשו רק בשנות השמונים המאוחרות מתערערת שוב בשנות התשעים, ולא רק 

עקב שינוי בנסיבות הפוליטיות. לחצי פיתוח כבדים במגזר העירוני והמשבר במגזר הכפרי-שיתופי מקשים 

מחד על בלימת תביעות של רשויות מקומיות עירוניות לסיפוח שטחים כפריים-חקלאיים. אולם, מאידך 

גוברת מודעותן של המועצות האזוריות לחשיבות שבהמצאות עסקי תעשייה, מסחר ותיירות בתחום 

השיפוט שלהן, הן כתרומה להכנסות המועצה והן כתרומה לצמיחה כלכלית ותעסוקתית באזור. 

התמוטטות ארגונים שיתופיים שעסקו במתן שירותים להתיישבות הכפרית וצמצום מעורבותה של 

הסוכנות היהודית בתחום הפיתוח הכלכלי במגזר הכפרי הותירו בידי המועצות האזוריות מגוון חדש של 

תחומי אחריות, כולל תחום הפיתוח הכלכלי (אפלבום ובנין, 1992). הצרכים המתרחבים של המועצות 

האזוריות עמדו בניגוד לפוטנציאל המיסוי שנותר מוגבל (שוורץ ואחרים, 1994). מכאן, שגם אם בעבר היה 

בסיס משמעותי לתלונותיהן של ערי פיתוח וערי עולים על קיפוח ולפיכך על הצדק שבהעברת שטחים 

לפיתוח תעשייה ומתקנים המשלמים מסים מקומיים ניכרים מהמועצות האזוריות הוותיקות והמבוססות 

לערים החלשות ומרובות הצרכים, הרי שכיום המציאות מורכבת יותר. 

 

שקיעתה של המדיניות לשמירה על קרקע חקלאית, שסממניה המובהקים הם ירידת עוצמתה של הוועדה 

לשמירה על קרקע חקלאית, והשינויים במדיניותו של מינהל מקרקעי ישראל, גורמים לשינוי מהותי 

בהתייחסותו של המגזר הכפרי לקרקעות שברשותו. הקרקע הכפרית, בין אם היא משמשת לחקלאות ובין 

אם היא פנויה משימוש, נתפסת עתה כמשאב כלכלי העשוי להניב רווחים, הן מפיתוח פרויקטים כלכליים 

מצליחים עליו והן מעליית ערכו  בעתיד. בתנאים אלה פונות המועצות האזוריות למשיכת פעילויות 

כלכליות, כגון שימושי קרקע תעשייתיים ומתקני תשתית שניתן לחייבם במסים מקומיים גבוהים (שוורץ 

ואחרים, 1994), ומתחדדת עמדתן שלפיה אין לוותר בלא קבלת פיצוי הולם על קרקעות המהוות פוטנציאל 

לפיתוח לא חקלאי. קרקע חקלאית חליפית כבר איננה מהווה פיצוי מספק, ושאיפת המועצה האזורית היא 



 

להבטיח לעצמה נתח מהאגרות וההיטלים שישולמו על ידי המשקיעים במקום ומהארנונה שתשולם על ידי 

המחזיקים בנכסים העסקיים לאורך זמן. 

 

השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה קיימים 

תביעות להעברתם של מפעלי תעשייה קיימים מרשות מקומית אחת לשניה הועלו מפעם לפעם, בשנות 

השישים והשבעים, אך נדחו ברוב המקרים על הסף. אלא, שבשנות השמונים חל שינוי מהותי באופיים של 

הסכסוכים על השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה קיימים. הסכסוכים החריפו ונסבו על אזורים גדולים 

וצומחים, המהווים בסיס מס מקומי רחב והכוללים עתודות קרקע ניכרות (רזין וחזן, 1994). 

 

החרפת הסכסוכים הייתה קשורה בהסרת מגבלות הממשלה על העלאת תעריפי הארנונה. התעריפים עלו 

באופן ניכר ודיפרנציאלי בין שימושי הקרקע השונים, ועיקר הכבדת הנטל נפל בחלקו של המגזר העסקי (בן 

שטרית וצ'מנסקי, 1993). תעריפי הארנונה הגבוהים עוררו סכסוכים מתמשכים בין המגזר העסקי לרשויות 

המקומיות ובין הרשויות המקומיות לבין עצמן. הלחצים מצד המגזר העסקי הביאו, מאז 1986, להגבלה 

הדרגתית מחודשת של החופש שניתן לרשויות המקומיות בקביעת גובה הארנונה, אך קפיצת המדרגה בנטל 

המיסוי המקומי על המגזר העסקי נותרה בעינה. 

 

רשויות מקומיות עירוניות הצדיקו בדרך כלל את תביעותיהם לסיפוח אזורי תעשייה, המצויים בתחום 

השיפוט של מועצות אזוריות, בקשרים ההדוקים שיש להן עם אזור התעשייה, כפי שהם משתקפים בראש 

וראשונה במספר העובדים באזור התעשייה שהם תושבי הרשות המקומית. הרשויות העירוניות גם הדגישו 

בדרך כלל את תרומתן למשיכת משקיעים לאזור.  הסיפוח אמור לאפשר לישוב העירוני לדאוג לכך שדפוסי 

הפיתוח באזור התעשייה יתאמו לצורכי הפיתוח של העיר. יתרה מכך, הסיפוח עשוי להגדיל במידה ניכרת 

את בסיס המס של הרשות המקומית העירונית. שיקול זה של בסיס מס היה מרכזי בתביעות לסיפוח 

מפעלים קיימים ונומק לעיתים בטעמים של צדק, ולפיהם הישובים העירוניים, הסובלים מנחיתות כלכלית 

ביחס למועצות האזוריות מעוטות האוכלוסין, זכאים ליהנות מתקבולי המס הנכבדים. המפעלים התנגדו 

בדרך כלל להעברתם לרשות העירונית עקב שיעורי המיסוי הגבוהים יותר במגזר העירוני. 

 

תביעותיהן של הרשויות העירוניות זכו בשנות השמונים להבנה פוליטית בלתי מבוטלת ונדונו באריכות 

בוועדות שמונו לצורך זה. מבין האזורים שנכללו בתחומי השיפוט של מועצות אזוריות ונתבעו על ידי 

רשויות מקומיות עירוניות בלטו מפעלי המחצבים בנגב ואזורי התעשייה אלון תבור, ברקן וציקלון. עם 

זאת, ברוב המכריע של המקרים נדחו התביעות בסופו של דבר. העברת אזורי תעשייה מרשות לרשות לא 

נתפסה כלגיטימית כאשר המניע העיקרי לתביעה היה בסיס מס. בנוסף לכך, נדחו התביעות גם מכיוון 

שהגבולות המבוקשים סתרו עקרונות של תכנון ושל אספקת שירותים יעילה (רזין וחזן, 1994). 

 

בשנים האחרונות גברה שכיחותם של איומי פניה לבג"צ ושל פניות לבג"צ בנושא זה. הפניות נשענו לעיתים 

על טיעונים הנוגעים לדפוסי עבודה לא תקינים של ועדת הגבולות, כגון אי שמיעת עמדת אחד הצדדים 

הנוגעים לעניין או קביעת עמדה למפרע על ידי חלק מחברי הוועדה, ובמקרים אחרים על טענות הנוגעות 

לחוסר סבירות בשיקול דעתו של שר הפנים. 

 



 

מקרה תקדימי הוא של אזור התעשייה של המועצה האזורית ברנר, שנתבע על ידי המועצה המקומית קריית 

עקרון. אזור התעשייה הוקם בשנות החמישים המאוחרות במסגרת מדיניות הממשלה לעודד מועצות 

אזוריות להקים את אזורי התעשייה שלהן בסמוך לעיירות פיתוח. ישוב העולים הסמוך, כפר עקרון, היה 

כלול באותה עת בתחום שיפוט המועצה האזורית ברנר. באזור התעשייה הוקמו מפעלים הקשורים ברובם 

למגזר החקלאי. ב-1961 הייתה קריית עקרון למועצה מקומית עצמאית. החלק הבנוי של אזור התעשייה 

הושאר במועצה האזורית, ואילו החלק הפנוי נמסר לקריית עקרון. לקריית עקרון הועברו גם שטחי 

פרדסים ושטח אזור התעשייה שנשאר בידי המועצה האזורית יצר מעין אצבע שחדרה לתחום השיפוט של 

קריית עקרון. מאז, במשך למעלה משלושים שנים, מתלוננת קריית עקרון על כך שאזור התעשייה מהווה 

טריז בתוכה ומבקשת להעבירו אליה. בשנת 1964 דחתה ועדת גבולות את תביעתה של קריית עקרון. בשנת 

1991 מונתה שוב ועדת גבולות לדון בדרישה. לטענת קריית עקרון אזור התעשייה נותר במועצה האזורית 

ברנר מסיבות היסטוריות גרידא; התעשיות החקלאיות שבו נסגרו ואין לו זיקה למועצה האזורית. המועצה 

האזורית טענה שקריעת אזור התעשייה מתחום שיפוטה יפגע בה באופן חמור עקב אבדן ההכנסות מארנונה 

כללית. המפעלים תמכו במועצה האזורית בשל חששם מארנונות גבוהות יותר שיגבו על ידי קריית עקרון. 

ועדת הגבולות המליצה ב-1992 ברוב קולות להעביר את אזור התעשייה לקריית עקרון, בין היתר מכיוון 

שכל המפעלים הקשורים לחקלאות באזור התעשייה נסגרו ומכיוון שקיים הגיון תכנוני בהעברה. בעקבות 

אימוץ מסקנות הוועדה על ידי מנכ"ל משרד הפנים, פנתה המועצה האזורית לבג"צ בטענת שיקולים זרים 

וחוסר סבירות קיצוני בשיקול דעתו של שר הפנים. הטיפול בעניין זה טרם הסתיים (באוגוסט 1994). 

 

מקרה נוסף הוא של תביעה, שהעלתה המועצה המקומית בני עי"ש בשנת 1991, לספח לתחומה את אזור 

התעשייה "כנות" המתוכנן בפינה הדרומית-מערבית של צומת גדרה ואת אזור התעשייה הקיים "מבצע" - 

שניהם בתחום המועצה האזורית באר טוביה. תביעתה של בני עי"ש נשענה על שתי חוות דעת מקצועיות 

ונומקה בעיקר בשיקולי פיקוח על מפגעים סביבתיים ותרומה לבסיס המס המקומי. המועצה האזורית באר 

טוביה הזמינה גם היא חוות דעת מקצועית חיצונית, ובה הודגשו כישוריה וניסיונה של המועצה האזורית 

בניהול אזורי תעשייה וזאת בניגוד לחוסר ניסיונה של בני עי"ש בנושא. חוות הדעת הצביעה על חוסר הצדק 

שבהעברת אזור תעשייה שרשות מקומית שוקדת על פיתוחו לרשות אחרת ועל כך שבקשת בני עי"ש היא 

בזבוז ועיוות בנוסח "תפירת חליפה סביב הכפתור", לאור העובדה שהמדובר במועצה מקומית זעירה. 

משרד הפנים סירב להקים ועדת גבולות לטיפול בנושא, מכיוון שזמן קצר קודם לכן, ב-1989-1990, הורחב 

שטחה של בני עי"ש פעמיים בהיקף ניכר. המועצה מונה מעט יותר מ-1000 תושבים וגם גודלה המתוכנן של 

5800 תושבים אינו מצדיק שטחי תעשייה נרחבים. בעקבות סירובו של משרד הפנים עתרה בני עי"ש לבג"צ, 

אך זה דחה ב-1994 את תביעת בני עי"ש לחייב את שר הפנים למנות ועדת גבולות לטיפול בתביעתה. 

 

ניסיון הסכסוכים על השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה בעשור האחרון מצביע לפיכך על מגמה של 

התקרות ההליך - תופעה שזוהתה גם בקנדה (Plunkett and Lightbody, 1982; Feldman, 1982) - עקב 

הסתמכות גדלה של הצדדים על חוות דעת מקצועיות חיצוניות והעברת הסכסוכים לזירה המשפטית. 

מעורבות בג"צ בבקרה על הליכים לשינוי גבולות מוניציפליים משנה את "כללי המשחק" ומשפיעה ככל 

הנראה בכוון של זהירות יתר בקבלת החלטות על ביצוע שינויים בלא הסכמת הצדדים הנוגעים בדבר. 

 



 

ניסיון השנים האחרונות בישראל מלמד, לפיכך, שקשה מאוד להשיג את העברתו של אזור תעשייה מאוכלס 

מרשות מקומית אחת לשניה, אף אם ההעברה נהנית מתמיכה פוליטית בעלת משקל. הסיכוי להעביר אזור 

תעשייה קיים מרשות לרשות הוא קלוש במיוחד כאשר אין התביעה מסתמכת על נימוקים תכנוניים כבדי 

משקל, אלא בעיקר על שיקולי בסיס מס. קל יותר לקבל החלטה על שינוי השיוך המוניציפלי של אזור 

תעשייה שטרם בוצע בו פיתוח, במקביל ליזומו ולתכנונו, אך גם זו תחייב ברוב המקרים מנגנון של פיצוי או 

של שיתוף הרשות המקומית המוותרת על השטח. 

 

 

סוגיית המתקנים הלאומיים המשלמים מסים מקומיים גבוהים 

הנטיה הרווחת בישראל בעבר הייתה שלא לשייך לרשות מקומית כלשהי מתקנים, הנחשבים לכלל ארציים 

באופיים והנתונים בבעלות הממשלה או בבעלות רשויות וחברות ממשלתיות, כגון נמלים, נמלי תעופה, 

מתקנים צבאיים ומתקנים ומוסדות אחרים. השארתם בשטח ללא שיפוט מוניציפלי נועדה להבטיח 

שאינטרסים מקומיים צרים ובעיות הנובעות מנורמות ניהול לא תקינות ברשויות המקומיות לא ישפיעו על 

תפקוד המתקנים הלאומיים. מתקנים כגון אלה השתייכו לרשות מקומית כלשהי, בעיקר אם בעת הקמתם 

כבר היה השטח מצוי בתחום שיפוטה של הרשות. 

 

תביעות לסיפוח מתקנים לאומיים היו, לפיכך, נדירות ביותר עד לשנות השמונים. תביעה של עיריית לוד, 

בשנות השישים, לספח את שטח נמל התעופה לוד נדחתה על הסף. לעומת זאת, תביעה של חדרה לספח את 

תחנת הכוח החדשה, שהוקמה בסמוך אליה בשנות השבעים, דווקא התקבלה ובוצעה בשנת 1983, במידה 

רבה מתוך רצון לאפשר לחדרה לפקח על המטרד האקולוגי הפוטנציאלי. 

 

התגברות עוצמתו הפוליטית של השלטון המקומי העירוני (רזין, 1991) והיכולת לגבות מסים מקומיים 

גבוהים הרבה יותר מהמתקנים (בן שטרית וצ'מנסקי, 1993) הביאה, בשנות השמונים, לגידול חד במספר 

התביעות לסיפוח מתקנים, כגון מחנות צבא, קריות מחקר, נמלים, נמלי תעופה, מתקני חברת החשמל 

וחברת מקורות ומתקנים ממשלתיים אחרים. מבין המתקנים שנתבעו על ידי רשויות מקומיות סמוכות 

בלטו נמל אשדוד, השטח שעליו אמור להיבנות נמל התעופה החדש של אילת, מגוון מתקנים של חברת 

מקורות ושל חברת החשמל ובהם תחנת הכוח שהוקמה מדרום לאשקלון. 

 

 המתקנים הלאומיים עצמם התנגדו בחריפות לסיפוחם לרשויות מקומיות עירוניות, הן מטעמי מיסוי והן 

מתוך חשש מהתערבות הרשות העירונית בענייניהם, בתחומי התכנון והבניה. המצב הרצוי מבחינתם של 

המתקנים היה להימצא בשטח ללא שיפוט מוניציפלי, מאחר שממילא אין הם נזקקים כמעט לשירותים 

מוניציפליים. הפתרון השני בסדר העדיפות מבחינתם היה להימצא בתחומה של מועצה אזורית, שהמסים 

בה נמוכים יותר מהמסים ברשות מקומית עירונית והקשיים הביורוקרטיים שהיא מערימה נוטים להיות 

פחותים. המתקנים הדגישו את עקרון ההוגנות, ולפיו אין הצדקה לחייבם בארנונה גבוהה היות שהם כמעט 

שאינם נזקקים לשירותים מוניציפליים. 

 

עמדת משרד הפנים בעניין זה השתנתה בהדרגה, ונוצרה נכונות עקרונית לספח מתקנים, המצויים בשטח 

ללא שיפוט, לרשויות מקומיות סמוכות. השינוי היה חלק מתמורה רחבה יותר בתפיסות אידאולוגיות 



 

שהנחו את משרד הפנים, בכיוון של הכרה בלגיטימיות ובחשיבות שבפיזור סמכויות לשלטון המקומי 

(משרד הפנים, 1989;1991). כלומר, עם הזמן התגבשה ההכרה, שהרשות המקומית זכאית ליהנות מתקבולי 

ארנונה מהמתקנים הסמוכים אליה וזכאית גם לפקח על המתקנים לא פחות משזכאים לכך גורמי השלטון 

המרכזי, שבמקרים רבים אינם מתפנים לכך ולעיתים מייצגים גם הם אינטרס פרטיקולרי כלשהו. בנוסף 

לכך, מדיניות משרד הפנים היא לכסות את כל שטחה של המדינה ברשויות מקומיות, מכיוון שהטיפול 

בשטחים חסרי מעמד מוניציפלי נופל על מחוזות משרד הפנים שאינם ערוכים לכך. 

 

עם זאת, השינויים היו הדרגתיים וכרוכים בעימותים קשים, מאחר שמאחורי המתקנים עמדו בדרך כלל 

גורמים רבי כוח. הסכסוך סביב שיוכו המוניציפלי של נמל אשדוד הוא דוגמה בולטת לכך. הנמל הוקם 

בשטח ללא שיפוט מוניציפלי ונחנך בשנת 1965. לאחר שנים ארוכות של מאבקים, ולאחר ששתי ועדות 

המליצו חד משמעית על צירוף הנמל לאשדוד, למרות התנגדות רשות הנמלים ומשרד התחבורה, סופח הנמל 

לאשדוד ב-1992. הסכסוך היה כרוך בעימות בזירה הפוליטית ובזירה המשפטית, וצירוף הנמל לאשדוד 

התאפשר לאחר שהושג הסכם על גובה הארנונה שתיגבה מהנמל, וסוכם שהנמל יצורף לתחום שיפוטה של 

אשדוד אך לא למרחב התכנון של העיר. 

 

סכסוך מרכזי שטרם הסתיים נסב סביב שיוכה המוניציפלי של תחנת הכוח שהוקמה מדרום לאשקלון, 

רובה בתחום השיפוט של עיריית אשקלון וחלקה בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון. עיריית אשקלון 

תבעה מאז 1984 להעביר את כל שטח התחנה לתחומה. ועדה שטיפלה בגבולותיה של אשקלון בשנת 1988 

לא הכריעה בנושא. ועדה נוספת, שמונתה ב-1991, החליטה ברוב דעות לקבל דווקא את עמדת המועצה 

האזורית וחברת החשמל והמליצה להעביר את מתקני חברת החשמל ושירותי נפט למועצה האזורית (רזין 

וחזן, 1994). הסכסוך נסב בעיקרו סביב תשלומי הארנונה הנכבדים שמשלמת חברת החשמל. בין 

השיקולים, שהנחו את המלצות הוועדה, היו היחסים הלא תקינים בין עיריית אשקלון לחברת החשמל 

והטענה שלפיה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עיכבה החלטות מסוימות הנוגעות לתחנת הכוח על מנת 

ללחוץ על חברת החשמל בעניינים כספיים. שר פנים לא אימץ את המלצת הוועדה הנוגעת לתחנת הכוח 

והחליט להשאיר בשלב זה את המצב באזור התחנה כמות שהוא. בעקבות זאת עתרה בשנת 1993 חברת 

החשמל לבג"צ, בבקשה לחייב את שר הפנים לאמץ את מסקנות ועדת הגבולות. העתירה תוקפת את שיקול 

הדעת ואת דרך קבלת ההחלטה על ידי משרד הפנים וטוענת שנעשה שימוש פסול בסמכות המוקנית לשר 

הפנים. הנושא עדיין תלוי ועומד בבג"צ (ביולי 1994). 

 

סוגיית מעמד "עיר עולים" לצורך גביית מסים מקומיים ממתקנים ממשלתיים היא בעלת משקל רב 

בסכסוכים על שיוכם המוניציפלי של מתקנים לאומיים. על פי סעיפים 3 ו-5 א' לפקודת מסי העירייה ומסי 

הממשלה (פטורין) 1938, פטורה הממשלה או מי שמחזיק מטעמה, במגבלות הקבועות באותם סעיפים, 

מארנונה כללית על הנכסים המוחזקים על ידה או מטעמה. נקבע כי פטור זה לא יכול בתחום עיריית 

ירושלים ובתחום רשות מקומית שעליה הכריז שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר כעל "עיר עולים" או 

"ישוב עולים". 

 

הכרזה על רשות מקומית עירונית או כפרית כ"עיר עולים" נועדה לפצותה בגין ההוצאות הנגרמות לה עקב 

קליטת עליה. כל "ערי העולים", חוץ משתיים הוכרזו ככאלו בשנות החמישים והשישים. במשך השנים, 

כאשר התנאים ששררו בישובים שונים השתנו, בלטו יותר ויותר עיוותים ברשימת "ערי העולים", שכללה 



 

ישובים כרמת השרון מחד ושלומי מאידך. אולם, הרשימה לא עודכנה והיוותה גורם מרכזי בסכסוכי 

גבולות מוניציפליים שבהם תבעו רשויות מקומיות שהוגדרו כ"ערי עולים" את צירופם של מתקנים 

לאומיים לתחום השיפוט שלהם. המתקנים הלאומיים, כמובן, עשו כל מאמץ שלא להיות מצורפים ל"עיר 

עולים", על מנת להימנע מתשלום ארנונה. דוגמה אופיינית לכך הנה בקשתו של בית החולים אסף הרופא 

לעבור מהמועצה המקומית באר יעקב, הנהנית ממעמד "עיר עולים" לראשון לציון, שאיננה נהנית ממעמד 

כזה. 

 

סוגיית "עיר העולים" עלתה מחדש על הפרק בעקבות גל העלייה שהחל בשלהי 1989. רשויות מקומיות 

אחדות פנו לשר הפנים וביקשו להכיר בהן כ"ערי עולים" מכיוון שקלטו מספר רב של עולים חדשים, 

לעיתים בהיקף של למעלה מ-10 אחוזים מאוכלוסייתן. בניגוד ל"ערי העולים" שהוכרזו בשנות החמישים 

והשישים (איור 1), בגל העלייה הנוכחי רוב הערים שקלטו עולים במספר רב היו במרכז הארץ, כגון חיפה, 

נתניה ורחובות. שר האוצר התנגד להרחבת רשימת "ערי העולים" משום ההשלכות התקציביות ארוכות 

הטווח שיהיו לכך, והציע פיצוי אחר באמצעות סל קליטה. אולם, גל העלייה הפנה את תשומת הלב 

לעיוותים שברשימה האנכרוניסטית של "ערי העולים". 

 



 

 

איור 1: רשויות מקומיות הנהנות ממעמד "עיר עולים" לצורכי מיסוי מקומי, 1994 

 



 

בשנת 1992 תוקן החוק (חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 6) התשנ"ב - 1992), 

ומבני הממשלה ורשויותיה חויבו לשלם מסים מקומיים ככל גוף או אדם אחר. תיקון זה מבטל את מעמד 

"עיר העולים", המפלה בין רשות לרשות מבחינת היכולת להטיל מסים על נכסים הנתונים בבעלותה או 

בחזקתה של הממשלה. התיקון, על השלכותיו מרחיקות הלכת על תקציביהן של רשויות מקומיות שונות, 

בפרט במרכז הארץ, היה אמור להיכנס לתוקף ב-1993, אך תחולתו נדחתה עד כה מדי שנה באמצעות 

החקיקה הצמודה לאישור תקציב המדינה. 

 

מתן הזכות לגבות מסים מקומיים ממתקני הממשלה לכל הרשויות המקומיות, מסיר גורם מרכזי לעיוותים 

ולסכסוכים פנים-אזוריים. עם זאת, יש לזכור שמעמד "עיר העולים" נועד לתמוך ברשויות מקומיות 

פריפריאליות וחלשות מבחינה כלכלית. ביטולו אמנם לא ישפיע ישירות על תקציביהן של הרשויות 

המקומיות המוגדרות כ"ערי עולים", אך עשוי להגדיל את הפער בינן לבין רשויות מקומיות מבוססות, 

השוכנות במרכז הארץ. 

 

הקמת מועצות מקומיות תעשייתיות  

בעיית ניהולם הנאות של אזורי תעשייה גדולים החריפה מאז שנות השבעים, כאשר הוחל בהקמת אזורי 

תעשייה בין-עירוניים. עמדתה של חברת מבני תעשייה, שהייתה הגורם הדומיננטי בפיתוח אזורים אלה, 

הייתה שקיים ניגוד אינטרסים מהותי בין המטרה הלאומית של קידום התיעוש באזורים הבין-עירוניים 

לבין מטרות הרשויות המקומיות, שאזורי התעשייה נפלו בתחום שיפוטן. הרשויות המקומיות היו חסרות 

ברוב המקרים יכולת ארגונית מקצועית לניהול נאות של אזורי התעשייה והייתה להן ראיה כוללת בלתי 

נכונה שמטרתה גביית מסים ממפעלי התעשייה כאבן שואבת לצרכים שונים ולפתרון בעיות שאין ביניהן 

ובין צורכי התעשייה דבר, במקום להשתמש בכספים אלה כמנוף לאחזקה נכונה של אזור התעשייה 

ולקידומו. בעיה נוספת הייתה העדר ייצוג הולם לתעשייה, שהינה המגזר היחיד שאינו מיוצג  ברשות 

תכנונית או מוניציפלית כלשהי, באשר מפעל איננו תושב לצורך החוקים הקיימים (גרנות, 1994). השיוך 

המוניציפלי העמיד לפיכך מכשולים בפני פיתוח התעשייה. 

 

הסכסוכים המחריפים על שיוכם המוניציפלי של אזורי תעשייה סייעו בסופו של דבר להעברת חוק שאיפשר 

את הקמתן של מועצות מקומיות תעשייתיות עצמאיות (חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 12) 

התשמ"ח-1988). החוק קבע שמועצה מקומית תעשייתית תכלול מספר שווה של נציגים ממשרדי הממשלה, 

ממפעלי התעשייה ומהרשויות המקומיות הסמוכות ובראשה יעמוד נציג משרד הפנים. 

 

מועצה מקומית תעשייתית הנה מסגרת שלטון מקומי שאיננה שכיחה בעולם. רשויות מקומיות הכוללות 

בעיקר תפקודים עסקיים, כגון  City of Commerce ו-City of Industry במטרופולין לוס אנג'לס, אמנם 

הוקמו במצבים מסוימים, אך בישראל מדובר בחקיקה מיוחדת, שנועדה להציע פתרון כללי יותר לבעיית 

השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה. 

 

לבעיות האקולוגיות הייחודיות של אזור התעשייה רמת חובב, שאף אחת מהרשויות המקומיות הסמוכות 

לא נראתה כמסוגלת להתמודד איתן, היה משקל רב בגיבוש טיפוס חדש זה של רשות מקומית תעשייתית 

עצמאית. המועצה המקומית התעשייתית הראשונה הוקמה ברמת חובב בשנת 1989. המועצה המקומית 



 

התעשייתית השניה הוקמה באזור התעשייה תפן ב-1990, בעקבות נסיבות פוליטיות מקומיות מורכבות, 

שהקשו על קבלת החלטה על סיפוחו של אזור התעשייה לרשות מקומית כלשהי (רזין וחזן, 1994). 

 

החקיקה שאיפשרה להקים מועצות מקומיות תעשייתיות עודדה מפעלי תעשייה להציע את פתרון המועצה 

התעשייתית במקומות רבים שבהם התפתחו סכסוכים על השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה. הקמת 

מועצות תעשייתיות הוצעה על מנת להקטין את נטל המיסוי על מפעלי התעשייה ולהבטיח שהמסים שיגבו 

אכן ישמשו לפיתוח ולמתן שירותים באזור התעשייה. מתקנים, כגון תחנת הכוח בחדרה, ביקשו גם הם 

להקים לעצמם מועצה מקומית תעשייתית. משרד התעשייה והמסחר תמך בהקמתן של מועצות מקומיות 

תעשייתיות ברבים מאזורי התעשייה הבין-עירוניים החדשים (אי.בי.סי., 1991; אבנימלך ואחרים, 1994). 

 

אף על פי כן, מאז 1990 לא הוקמו מועצות תעשייתיות חדשות. הקמתן של מועצות מקומיות תעשייתיות, 

נוספות לרמת חובב ולמגדל-תפן, נתקלה בהתנגדות מצד הרשויות המקומיות ובחוסר התלהבות מצד משרד 

הפנים וועדות שהנושא הועלה בהן. בהקמת המועצות התעשייתיות גלומים סיכונים בתחום השמירה על 

איכות הסביבה, ויש להן השלכות שליליות על תקציבי הרשויות המקומיות הסמוכות, שפירושן נטל כבד 

יותר על תקציב הממשלה. קיימים גם חששות באשר לטיב המינויים והתפקוד של נציגי הממשלה במועצה, 

שהם לשון המאזנים בכל הנוגע לניגודי אינטרסים בין המפעלים לרשויות המקומיות הסמוכות. 

 

האפשרות להקים חברות מוניציפליות לניהול אזורי תעשייה, שגובשה זמן קצר לאחר הקמת שתי המועצות 

המקומיות התעשייתיות הראשונות (ראה להלן), מהווה פתרון לשתי בעיות מרכזיות שהובילו להקמתן של 

המועצות התעשייתיות הראשונות: יצירת מסגרת ארגונית המאפשרת ניהול נאות של אזור התעשייה 

ומסגרת המציעה פתרון למצבים שבהם קיים קושי להחליט לאיזו רשות מקומית לשייך את אזור 

התעשייה. אולם, אף על פי כן, חברות תעשייתיות גדולות לוחצות, בגיבוי התאחדות התעשיינים, ליישום 

נרחב של פתרון המועצה המקומית התעשייתית דווקא. כך מבקשים בתי הזיקוק במפרץ חיפה להקים להם 

מועצה מקומית תעשייתית, אם יבוטל הסעיף בזיכיונם האוסר על שיוכם לרשות מקומית כלשהי. כמו כן, 

לוחצים מפעלי כימיקלים לישראל במישור רותם, שבתחום שיפוט המועצה האזורית תמר, להקים להם 

מועצה מקומית תעשייתית. המועצה האזורית תמר מתנגדת כמובן לכך, ומציעה את האפשרות למנות נציג 

מטעם המפעלים שבמישור רותם כמשקיף במועצה האזורית, בנוסף לנציג מפעלי ים המלח המשמש כחבר 

במליאת המו0עצה ולמשקיף מטעם בתי המלון באזור. אולם המפעלים והמתקנים הגדולים, הנזקקים 

לשירותים מוניציפליים מינימליים, שואפים למעשה לעצמאות מוניציפלית, במידה רבה על מנת שלא לשלם 

מסים מקומיים. המסים המקומיים בשתי המועצות התעשייתיות הקיימות אכן נמוכים במידה ניכרת 

מהמסים באזורי תעשייה אחרים. הסיכויים למימוש נרחב של חלופת המועצה התעשייתית, לעומת 

הסיכויים לשקיעת המסגרת ולמימושן של חלופות חדשות אחרות המתוארות להלן, עדיין אינם ברורים. 

 

גיבוש מסגרות לשיתוף פעולה מוניציפלי בייזום ובניהול אזורי תעשייה 

שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות בביצוע תפקודים מסוימים, הגם שהכול מכירים בסגולותיו 

הפוטנציאליות (משרד הפנים, 1989; 1991), מעולם לא זכה ליישום נרחב בישראל, ובפרט לא בתחומי 

הפיתוח הפיסי והכלכלי. עם זאת, בתחילת שנות התשעים התעורר בארץ העניין בגיבוש מסגרות לשיתוף 

פעולה מוניציפלי בייזום ובניהול אזורי תעשייה. 



 

 

הנכונות לנסות דפוסי שיתוף מוניציפלי נובעת במידה רבה מחוסר ברירה, כאשר רשויות מקומיות עירוניות 

אינן יכולות לספח שטחים בהיקף שיאפשר להן פיתוח עצמאי של אזור תעשייה גדול. הנכונות כרוכה אולי 

באופן עקיף גם ב"איום" שטומנת בחובה חלופת המועצה המקומית התעשייתית, המציעה פתרון שבו 

מפסידות כל הרשויות המקומיות המתעמתות. יתכן שהקושי הגובר להעביר שטחים גדולים ממועצות 

אזוריות לרשויות מקומיות עירוניות מאז השנים 1992-1993, אם מחמת ההאטה בגל העלייה או המהפך 

בשלטון המרכזי או שינויי תפיסות בפקידות הבכירה של משרד הפנים, הגביר את נכונות הרשויות 

העירוניות לפנות לדרך השיתוף כאסטרטגית פיתוח והתרחבות אפשרית. 

 

איגודי ערים הם המסגרת הסטטוטורית היחידה לשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות בישראל. האפשרות 

לנצל מסגרת זו על מנת לפתור סכסוכים על השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה ומתקנים לאומיים עלתה 

כבר בשנת 1988, בוועדה שדנה בתביעותיהן של דימונה וירוחם לסיפוח מפעלים ומתקנים גדולים 

מהמועצות האזוריות השכנות (רזין וחסון, 1992). ההצעה ירדה מהפרק משני טעמים: 

 

לאיגוד ערים יש סמכות לגבות מן הרשויות המקומיות השותפות בו את חלקן בהוצאותיו, אך אין  (1

לו כל סמכות חוקי להטיל מסים ולחלקם בין הרשויות המקומיות השותפות; 

הובע ספק רב ברצונן וביכולתן של הרשויות המקומיות המעורבות לשתף פעולה.  (2

 

רעיון השיתוף המוניציפלי עלה שנית בוועדת גבולות שמונתה בסוף 1989 על מנת לבדוק את תביעתה של 

כרמיאל לספח לתחומה את אזור התעשייה שבו שוכן מפעל ציקלון, רובו בתחום המועצה האזורית מטה 

אשר ומיעוטו בתחום המועצה האזורית משגב. הוועדה לא קיבלה את תביעת כרמיאל והמליצה להקים 

מסגרת משותפת לניהול ולפיתוח אזור התעשייה. 

 

היזמה הראשונה לשיתוף פעולה מוניציפלי שהגיעה לכלל מימוש הייתה, ב-1992 הקמת פארק תעשייה 

משותף לשלוש רשויות מקומיות עירוניות קטנות: צפת, חצור הגלילית וראש פינה, בתחומה של המועצה 

המקומית ראש פינה (בנבנשתי, 1994). היזמה להקמת הפארק באה מצדו של ראש עיריית צפת דאז - זאב 

פרל. אזור התעשייה של ראש פינה, שכמעט שלא אוכלס מאז הוקם בשנת 1975, נראה כבעל פוטנציאל 

לשמש כפארק תעשייה אזורי, לאור מיקומו המרכזי בגליל העליון המזרחי ועקב המחסור בקרקע לפיתוח 

תעשייה בצפת ובחצור הגלילית. יוזמת ראש עיריית צפת נענתה בחיוב על ידי ראש מועצת ראש פינה וזכתה 

לתמיכת משרד הפנים ומשרד התעשייה והמסחר. 

 

בשנת 1992 הוקמה חברת צ.ח.ר. - פארק תעשיות הגליל, כזרוע הביצועית להקמת הפארק ולניהולו. 

דירקטוריון החברה כלל חמישה נציגים מצפת, חמישה מראש פינה ושלושה מחצור הגלילית. חברה עירונית 

משותפת נבחרה כמסגרת מועדפת לניהול הפארק, מכיוון שהיא מאפשרת גמישות בתפעול ובחלוקת 

ההכנסות. זאת בניגוד לאיגודי ערים הסובלים מכל המגבלות החוקיות החלות על הרשויות המקומיות 

עצמן, ואינם מאפשרים הסדרים של חלוקת תקבולי הארנונה. פתרון החברה המשותפת מאפשר גם להפעיל 

את עקרונות השיתוף בלא צורך בשינוי החוק הקיים. 

 



 

ההסכם בין שלוש הרשויות המקומיות כלל כללים לחלוקת הארנונה שתיגבה על ידי ראש פינה ממפעלים 

ועסקים חדשים שיקומו בפארק: 30 אחוזים ישארו בראש פינה לכיסוי הוצאותיה, 20 אחוזים יועברו 

לחברת צ.ח.ר. לצורך ניהול הפארק ו-50 אחוזים יחולקו בין שלוש הרשויות על פי גודלן היחסי, לאחר ניכוי 

ההוצאות הריאליות של עלות השירותים המוניציפליים בשטח. ראש פינה תהיה האחראית לשירותי המים 

והביוב ותגבה את האגרות המתאימות לצורך זה. לראש פינה גם תהיה זכות וטו על אישור הקמתם של 

מפעלים משיקולים אקולוגיים. 

 

ניסיונות רבים נוספים לגבש מסגרות לשיתוף פעולה מוניציפלי בפיתוח ובניהול פארקי תעשייה נעשו 

בראשית שנות התשעים. ההסכם להקמת פארק התעשייה צ.ח.ר. משמש כמודל לרוב היזמות האחרות. 

בחלק מהמקרים קשורה היזמה לפיתוח מודל לניהול פארקי תעשייה על ידי רשויות מקומיות, הכולל את 

המרכיבים שלהלן (סיגל - ראיון). אספקת שירותים, פיתוח פיסי של האזור, טיפול ביזמים, הצד 

ההנדסי-ביורוקרטי (תכנון סטטוטורי, היתרי בניה) וניהול איכות הסביבה. המסגרת הניהולית מחייבת 

בדרך כלל הקמת חברה כלכלית, ואליה מועברות סמכויות הרשות המקומית לטיפול באזור התעשייה; זאת 

עקב צורת ההתקשרות עם קבלני שירותים שאיננה יכולה להתבצע על ידי העירייה עצמה. 

 

החברה לניהול אזור התעשייה היא גורם מדרבן לשיפור הטיפול של הרשויות המקומיות בתעשייה ומהווה 

גם "כלב שמירה" על האינטרסים של אזור התעשייה, מכיוון שהיא מחויבת כלפי היזמים שמשכה לאזור 

(בנבנשתי - ראיון). הפעלת מודל מתקדם של ניהול אזור תעשייה, בשילוב עם שיתוף מוניציפלי המעמיד את 

פארק התעשייה כמנוף לפיתוח האזור כולו, עשויה לסייע בגיוס מימון מהממשלה לפיתוח ולניהול אזור 

התעשייה בשלביו הראשונים, וזאת כאשר הוא ממוקם באזור פיתוח. ניסיונות השיתוף אכן זוכים לתמיכת 

משרד הפנים ומתקבלים גם במשרד התעשייה והמסחר כפתרון אפשרי לניהול מוניציפלי של אזורי תעשייה 

בין-עירוניים. סל ההטבות המוענק באזורי פיתוח גם אמור לכלול סעיף מיוחד לסיוע בהקמת מינהלות 

משותפות. 

 

עם זאת, השיתוף הוא וולונטרי ביסודו ומימושו מותנה בכך שכל הצדדים המעורבים יתפסו אותו ככדאי. 

מצב זה עשוי להיווצר בסיטואציות האופייניות האלה: 

 

השטח המיועד לשמש כאזור תעשייה מפוצל בין תחומי השיפוט של כמה רשויות מקומיות. שיתוף  (1

מהווה פתרון במקרה זה, כאשר הגבולות המוניציפליים יכולים להישאר בלא שינוי או להשתנות 

בהתאם להסכמה בין הרשויות. 

 

רשות מקומית עירונית מעוניינת בשטח לפיתוח תעשייה הכלול בתחום השיפוט של רשות מקומית  (2

שכנה, בדרך כלל מועצה אזורית, ומוכנה לשיתוף מחוסר בררה, כאשר אין ביכולתה להשיג את 

העברת השטח אליה. הסכם השיתוף עשוי לכלול את העברת השטח לרשות העירונית הגדולה 

והחזקה יותר במידה שרשות זו נהנית מיתרון ברור ביכולתה לקדם את הפרויקט (למשוך 

תשתיות, לסלק גורם מפריע כגון מחצבה), ובפרט כאשר היא נהנית ממעמד מועדף במפת אזורי 

העדיפות הלאומית או במסגרת הטיפול הנקודתי. 

 



 

בנוסף לאזור התעשייה צ.ח.ר. נחתמו הסכמים ראשוניים לשיתוף פעולה בייזום ובניהול אזורי תעשייה (עד 

יולי 1994) בכמה מקומות נוספים באזורי הפיתוח של המדינה: 

 

נ.ע.מ. - אזור תעשייה גדול ליד צומת בית הגדי, המשותף למועצות האזוריות עזתה,  (1

מרחבים ובני שמעון ולמועצות המקומיות נתיבות ואופקים. חלופה אחרת שנהנתה 

מעדיפות מסוימת במיקום, בתחום המועצה האזורית שער הנגב (אבנימלך ואחרים, 

1994), לא הגיעה לכלל מימוש. אולם, המאמצים לקדם שיתוף פעולה באתר הדרומי 

יותר, סמוך לצומת בית הגדי, בתחום המועצות האזוריות עזתה ומרחבים, נושאים עד 

כה פרי ונהנים גם מהעובדה שהמועצות האזוריות עזתה ומרחבים כלולות כיום בתוכנית 

הטיפול הנקודתי. 

 

אזור התעשייה אחיהוד-ציקלון, הכולל את מפעל ציקלון ושטח נוסף לפיתוח, בו מוצע  (2

שיתוף בין המועצות האזוריות מטה אשר ומשגב ועיריית כרמיאל. 

 

אזור תעשייה משותף למועצה המקומית מעלה אפרים ולמועצה האזורית ערבות הירדן.  (3

 

אזור התעשייה שלוחת צבאים, המשותף למועצה האזורית בקעת בית שאן ולמועצה  (4

המקומית בית שאן 

 

שיתוף פעולה הוצע גם בין המועצה המקומית יקנעם עילית, הנהנית ממעמד של אזור פיתוח א' ומהטיפול 

הנקודתי, לבין המועצה האזורית מגידו - בהקמה ובהפעלה של אזור תעשייה בשטחה של המועצה האזורית. 

קרית גת, המעוניינת באזור המיועד לתעשייה השוכן בתחום המועצה האזורית שפיר, מציעה גם היא שיתוף 

ומדגישה את יתרונה ביכולתה למשוך תשתיות לשם ולגייס תקציבים באמצעות הטיפול הנקודתי שממנו 

היא נהנית. 

 

שיתוף פעולה בפיתוח מרכזי תעסוקה חבליים הוצע גם בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות (גונן 

וחמאיסי, 1992). כך הועלתה אפשרות הקמתה של מינהלת משותפת לנצרת עילית, כפר כנא ומשהד באזור 

התעשייה ציפורית, ומינהלת משותפת למועצה המקומית בקה אל-ע'רביה והמועצה האזורית מנשה. הצעה 

נוספת, לשיתוף בין עיריית כרמיאל למועצה המקומית סאג'ור, נבעה משאיפתה של כרמיאל להרחבת אזור 

התעשייה שלה מצפון לכביש עכו-צפת, חלקו על אדמות מינהל מקרקעי ישראל וחלקו על קרקע פרטית. 

 

השותפות במרכזי תעשייה בין-עירוניים גדולים מציעה יתרונות בולטים לרשויות המקומיות הערביות, 

בהשוואה לניסיונות לפתח אזורי תעשייה בישובים הערביים עצמם (גונן וחמאיסי, 1992). עם זאת, מתחים 

וחששות על רקע אתני-לאומי עלולים להקשות את מימוש יזמות השיתוף. חשש מדומיננטיות וניצול על ידי 

הרשויות היהודיות עלול להרתיע את הרשויות המקומיות הערביות, ואילו הרשויות היהודיות לא תהיינה 

להוטות לשיתוף פעולה עם רשויות ערביות, כאשר לאחרונה אין היכולת להרים תרומה מהותית לשותפות, 

כגון שטח זמין או כישורי יזמות ציבורית. הקשיים הפוליטיים הכרוכים בגיבוש הסכמות בקרב רשויות 

מקומיות יהודיות מרתיעים גם הם מהכנסת גורם נוסף שיכול לסבך ולהקשות עוד יותר את המשא ומתן. 

 



 

אפשר לזהות כמה גורמים העשויים לסייע בכל זאת לשילוב רשויות מקומיות של יישובי מיעוטים בחברות 

משותפות לפיתוח ולניהול אזורי תעשייה: 

 

סיכויי השילוב ישתפרו אם שיתופם של יישובי מיעוטים יהווה מנוף לגיוס הטבות ותקציבים  א)

ממשרדי ממשלה ומגופים ציבוריים אחרים. 

 

סיכויי השילוב ישתפרו כאשר לרשויות הערביות יש קרקע, ובפרט קרקע בבעלות מינהל מקרקעי  ב)

ישראל, שניתן להקצות לפארק התעשייה המתוכנן. הרשויות הערביות עשויות לתבוע שיתוף גם 

כאשר פארק התעשייה מתוכנן על קרקעות שהופקעו מתושביהם בעבר או שהועברו מהם לרשויות 

מקומיות יהודיות. 

 

סיכויי השילוב ישתפרו כאשר השיתוף עשוי למשוך לפארק משקיעים מהרשות המקומית הערבית.  ג)

גורם זה הוא בעל משקל בפארקי תעשייה באזורי שוליים, הסובלים מבעיית ביקוש מוגבל לשטחי 

תעשייה בסביבתם, ויכולתם להחזיק את עצמם ואף לצבור רווחים שניתן לחלקם בין הרשויות 

המקומיות השותפות איננה ודאית. 

 

יזמה ודחיפה של אנשים וגורמים בעלי עניין בשיתוף (גונן וחמאיסי, 1992) עשויה גם היא לסייע.  ד)

 

קיימות הערכות שונות בנוגע לסיכויי השיתוף בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות. לפי דעה אחת 

(חמאיסי - ראיון), בלא המרצה ואולי אף כפיה של הממשלה לא תהיה התקדמות רבה בתחום השיתוף, 

אלא בתחומים שבהם פשוט לא ניתן לפעול בנפרד, כגון בתחום הביוב. שיתוף לא יצמח בממדים ניכרים 

"מלמטה", והיזמה לצמצום פערים בין המגזר היהודי לערבי, שהפיתוח התעשייתי הוא אחד ממרכיביה, 

צריכה לבוא מבחוץ. לפי דעה שונה (סיגל - ראיון), חששן של רשויות מקומיות יהודיות באזורי שוליים 

מתחרות, במידה שהרשויות המקומיות הערביות ירכזו בעתיד עוצמה כלכלית וכישורי ניהול שיאפילו על 

הרשויות המקומיות היהודיות הסמוכות, עשוי לייצור תמריץ לשיתוף. 

 

היזמות הראשונות והמעורבות הציבורית בקידום השיתוף המוניציפלי בייזום ובניהול אזורי תעשייה 

התמקדו באזורי השוליים הלאומיים של מדינת ישראל. השיתוף נתפס כאמצעי נוסף העשוי לקדם את 

הפיתוח הכלכלי בגליל ובנגב ובקרב מגזרי אוכלוסייה חלשים. אולם, קיימים גם קשיים בגיבוש מסגרות 

שיתוף באזורי השוליים, כפי שמעיד ניסיון "פרויקט שנער" לעידוד השיתוף בתחומים שונים בין המועצות 

המקומיות שדרות, נתיבות והמועצה האזורית שער הנגב (שמיר-שנאן - ראיון). מעורבותם של ארגונים 

ציבוריים ארציים רבים בקידום הפיתוח באזורי שוליים יכולה אפילו להכביד על גיבוש מסגרות של שיתוף 

מוניציפלי. זאת כאשר היחסים בין הארגונים הארציים אינם תקינים ופעילות האחד מנטרלת את יזמת 

האחר. 

 

יתרה מכך, הפוטנציאל המשמעותי יותר להצלחה מידית בפיתוח פארקי תעשייה ולרווחים כספיים ניכרים 

לרשויות המקומיות הוא דווקא במרכז הארץ - בשולי האזורים המטרופוליניים. פיתוח וניהול אזורי 

תעשייה בנגב ובגליל המזרחי, במקומות המצויים מחוץ לטווח יוממות מהמטרופולינים הגדולים, עשוי 

להיות יקר מההכנסות מארנונה (סיגל - ראיון). הרווחים הכספיים הגדולים ממיסוי אזורי תעשייה הם 



 

בעיקר באזורים מבוקשים במרכז הארץ או לכל היותר באזורים סמי-פריפריים. באזורי שוליים מרוחקים 

תפוסת אזורי התעשייה נמוכה יותר והמפעלים נוטים להיות פחות יציבים מבחינה כלכלית. התחרות 

החריפה על משיכת השקעות גם מדרבנת את הרשויות המקומיות באזורי שוליים להעניק פטורים והנחות 

מארנונה למפעלים חדשים, עובדה המגדילה את הגירעון בניהולו של אזור התעשייה. מכאן שפארקי 

תעשייה המנוהלים כהלכה באזורי שוליים הם במקרים רבים "עסק מפסיד" מבחינתן של הרשויות 

המקומיות. ההצדקה לטיפוחם היא בתרומתם לתעסוקה ולכלכלה המקומית, הצפויה להשפיע בטווח 

הארוך באופן חיובי גם על תקציב הרשויות המקומיות. מכאן שחברה כלכלית המפתחת פארק תעשייה 

באזור שוליים תמומן בשלב ראשון על ידי הרשויות המקומיות, מתקציביהן או באמצעות סיוע גורמים 

ציבוריים. 

 

דוגמה בולטת לשיתוף פעולה במרכז הארץ היא ההסכם שנחתם בין המועצה המקומית ראש העין 

לקיבוצים גבעת השלושה וחורשים. סכסוך גבולות חריף נסב סביב תביעתה של ראש העין לסיפוח שטחים 

בעלי פוטנציאל פיתוח גבוה, הגובלים בצומת קסם. שטחים אלה היוו חלק מהמשבצות ההתיישבותיות של 

הקיבוצים ונכללו בתחום המועצה האזורית דרום השרון. בסופו של דבר נחתם ב-1991 הסכם לשיתוף 

פעולה בפיתוח השטח ובניהולו. בעקבות ההסכם הוקמה ב-1994 החברה "גבעת השלושה-חרשים-ראש 

העין", בבעלות משותפת של החברה הכלכלית העירונית של מועצת ראש העין ושל שני הקיבוצים. מטרת 

החברה היא לבצע פרויקטים משותפים על הקרקע הנדונה, לרבות באמצעות יישום החלטות 533/611 של 

מינהל מקרקעי ישראל. הרווחים מפיתוח הקרקע ומניהולה יחולקו שווה בשווה בין הקיבוצים וראש העין. 

בעקבות חתימת ההסכם הסירו הקיבוצים והמועצה האזורית דרום השרון את התנגדותם להעברת השטח 

לתחום שיפוטה של ראש עין. דפוס שיתוף זה ממחיש טיפוס חדש של פתרונות לסכסוכי גבולות 

מוניציפליים, שבו מוותרת רשות מקומית על שטח לפיתוח מרכזי תעשייה ותעסוקה בתמורה לקבלת חלק 

מההכנסות מפיתוח השטח ומניהולו. 

 

שיתוף מוניציפלי הוצע גם כפתרון אפשרי לסכסוך גבולות בין המועצה האזורית חוף הכרמל לעיריית חיפה 

ולעיריית טירת הכרמל (ורנסקי, 1994). המועצה האזורית הייתה מעונינת ליעד את השטח לתעשייה, ואילו 

חיפה תבעה את השטח לצורך תיירות ונופש, וטירת הכרמל הציעה לחלק את האזור בינה לבין חיפה וליעד 

את חלקה לפארק לתעשייה ייחודית שיאפשר גביית ארנונות גבוהות. חיפה וחוף הכרמל ישותפו, בהתאם 

להצעה זו, בהכנסות מהמיסוי שיגבה מהפארק. חלוקת ההכנסות מארנונה ומהיטלי השבחה הוצעה גם על 

ידי עיריית יבנה כפתרון למחלוקת על שטחים המצויים בתחום המועצה האזורית גן רווה, שיבנה מעונינת 

לפתחם כאזור תעשייה. הסדר דומה סוכם גם על מנת לאפשר הרחבת אזור התעשייה הצפוני של אשדוד על 

שטחים שבתחום המועצה האזורית חבל יבנה. 

 

הרשות לפיתוח ירושלים בחנה גם היא אפשרות שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות שונות, כפתרון לבעיית 

המחסור בקרקע לפיתוח התעשייה בירושלים. אפשרות אחת שנבדקה הייתה להקים אזור תעשייה בתחום 

המועצה האזורית מטה יהודה ולהפעילו באמצעות הסכם הדומה לזה שנחתם במקרה של צ.ח.ר. הסכם 

אחר נגע לשטח אזור המחצבה שבמבשרת ציון, שסיפוחו לירושלים היה נתון במחלוקת, והיווה עילה 

לעתירה של מבשרת ציון לבג"צ שנועדה למנוע את סיפוחו לירושלים. טיוטת ההסכם מ-1994 קובעת 

שהשטח יועבר לירושלים ובצירוף שטח נוסף בתוך תחום השיפוט הנוכחי של ירושלים ישמש לתעשיות 

עתירות ידע ולשימוש מסחרי חלקי. עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים יפעלו להחלת הטבות אזור 



 

פיתוח א' על האזור, והרשות לפיתוח ירושלים גם תישא בנטל ייזום, קידום ופיתוח האזור. האזור ינוהל 

באמצעות חברה משותפת. ההסכם מפרט את ההסדרים הכספיים לפעולתה של החברה ומהווה בסיס 

למשיכת העתירה שהגישה מבשרת ציון לבג"צ. 

 

שיתוף פעולה מוניציפלי עשוי להוות פתרון גם לניהולו של אזור התעשייה הגדול המתוכנן ממזרח לרמלה - 

רג"ם. האזור נכלל בתחום השיפוט של עיריית רמלה והמועצה האזורית גזר, ושמו מלמד על הכוונה 

שהאזור יהיה משותף לרמלה, לגזר ולעיר החדשה מודיעין. 

 

ההסכמים שהוצעו עד כה לשיתוף פעולה בניהול אזורי תעשייה עוסקים, בין היתר, בשאלות אלה: 

 

• כיצד תחולק הארנונה בין הרשויות השותפות, והאם תיעשה החלוקה לסך כל תקבולי הארנונה,   
או רק מהיתרה לאחר כיסוי ההוצאות לפיתוח ולניהול אזור התעשייה? 

 
• האם תינתן עדיפות ליזמים המופנים על ידי הרשות המקומית שהאזור היה בשטחה?   

 
• האם ישונו תחומי השיפוט ובאיזה תחום שיפוט יהיה אזור התעשייה?   

 
• מהו טיב החברה/מנהלה משותפת שתעסוק בתכנון, בהקמה ובתחזוקה של אזור התעשייה?   

 
• על איזו רשות מקומית יחולו עלויות התכנון, הפיתוח, ההקמה והתחזוקה?   

 
• באילו תנאים ניתן יהיה לפרק את השותפות (כגון העדר פיתוח מספק בפרק זמן מוגדר)?   

 
 

מן הראוי לציין, שכל ההסכמים לשיתוף פעולה מוניציפלי נוגעים אך ורק למפעלים חדשים המוקמים 

בעקבות ההסכם ואינם כוללים חלוקה מחדש של הארנונה שמשלמים מפעלים קיימים, גם אם יש כאלה 

באזור שבו מתוכנן פארק התעשייה המשותף. 

 

אופן חלוקת הנטל הכספי הכרוך בהקמה ובתפעול של אזור התעשייה וחלוקת הארנונה, תלויים בנסיבות 

הספציפיות שהוליכו לשיתוף פעולה. במקרה אחד הציעה הרשות העירונית למועצה האזורית 30 אחוזים 

מגביית הארנונה, בתמורה להעברת שטח לפיתוח תעשייה מהמועצה האזורית, ואת כל עלויות הפיתוח 

והתחזוקה נטלה הרשות העירונית על עצמה. במקרה אחר הציעה העיר למועצה האזורית, בתמורה לשטח 

לפיתוח תעשייה, 40 אחוזים מהיטלי ההשבחה ו-25 אחוזים מהארנונה, וחלוקת השטח של אזור התעשייה 

המתוכנן בין שני תחומי השיפוט. לפי הסכם אחר תישא הרשות העירונית הגדולה בנטל פיתוחו הראשוני 

של האזור. הרשות תגבה את הארנונות והאגרות ותעבירן, בניכוי הוצאות גביה של עד 3 אחוזים מהכספים 

שיגבו, לחברה המשותפת שתנהל את האזור. יתרת הכספים שתישאר בידי החברה המשותפת, לאחר ניכוי 

כל הוצאותיה, תועבר לשתי הרשויות המקומיות השותפות בחלקים שווים. השקעות שבהן נשאה הרשות 

העירונית הגדולה מקופתה (ולא ממימון גורמים ממשלתיים) יוחזרו לה מכספי הארנונה על פי שוויין 

הראלי, וזאת לפני העברת הכספים לחברה המשותפת, אלא אם יוסכם אחרת. במקום אחר שבו אמור 

להיות מועבר שטח לפיתוח תעשייה ממועצה אזורית למועצה מקומית סוכם בטיוטת הסכם על חלוקה 

שוויונית של ההוצאות ושל ההכנסות. במקרה נוסף יועבר שטח להרחבת אזור תעשייה ממועצה אזורית 

לרשות מקומית עירונית. המועצה האזורית תקבל בתמורה 25 אחוזים מסך היטל ההשבחה שיועבר לרשות 

העירונית ממינהל מקרקעי ישראל ו-25 אחוזים מסך כל הארנונה שתיגבה על ידי העירייה באזור התעשייה 



 

שיבנה על השטח. השיעור הנ"ל הנו מסך כל הגביה ברוטו בלא כל ניכוי עבור הוצאות כלשהן של העירייה. 

ההסדר הנו בלא הגבלת זמן. ההסכמים כולם הם תוצאה של משא ומתן בין הרשויות המקומיות הנוגעות 

בדבר. 

 

על הנכונות הגוברת להסדרתם של סכסוכי גבולות מוניציפליים, באמצעות הסכמים לחלוקת הכנסות 

המתקבלות מהשטח שבמחלוקת, מעיד גם ההסכם שנחתם ב-1993 בין המועצות האזוריות עמק חפר ולב 

השרון בעניין פרויקט בניה באזור נורדיה. סוכם שהעברת האזור לתחום השיפוט של לב השרון ולמרחב 

התכנון שלה תלווה בהסכמה על חלוקת היטלי ההשבחה מהפרויקט, כך שלב השרון תקבל שני שלישים 

ועמק חפר שליש. 

 

הסיטואציה המובילה לשיתוף היא ייחודית בכל מקרה, וסיכויי המימוש של מסגרות השיתוף תלויים ככל 

הנראה בשני תנאים מרכזיים: 

 

העדר משקעים של עוינות עמוקה בין השותפים הפוטנציאלים וקיומה של יציבות פוליטית  (1

ברשויות המקומיות השותפות, לפחות בשנים הראשונות שבהן מעוצב אופיו של השיתוף 

ומתמסדים מסגרותיו. יחסים טובים בין ראשי הרשויות המקומיות המעורבות הם בסיס חשוב 

לשותפות. 

 

קיום יתרונות ברורים מהשיתוף לכל הצדדים המעורבים. רשויות מקומיות עירוניות מצפות בדרך  (2

כלל לזכות בשטח זמין לפיתוח, ומועצות אזוריות עשויות ליהנות מיכולתן הרבה יותר של 

הרשויות העירוניות ליזום פיתוח תעשייה ולמשוך השקעות. מעמד מועדף של אחד הצדדים במפת 

אזורי העדיפות הלאומית מהווה גם הוא נכס בעל משמעות בעת גיבוש השותפות. 

 

שיתוף פעולה מוניציפלי בייזום ובניהול אזורי תעשייה זוכה אמנם לעניין רב, אך הניסיון בתחום זה 

בישראל הוא עדיין ראשוני ביותר והסיכויים ליישום נרחב ומוצלח של צורה זו של שיתוף מוניציפלי עדיין 

אינם ברורים. היו ניסיונות לשיתוף שנכשלו, בעיקר מחמת הקושי בגישור על פני אינטרסים מנוגדים 

ואנטגוניזם בין רשויות מקומיות עירוניות וכפריות. הבסיס החוקי להעברת מסים מקומיים מרשות 

מקומית אחת לשניה הנו בעייתי ודורש שימוש בדרכים עקיפות באמצעות חברה משותפת. יתרה מכך, עדיין 

לא ברור באיזו מידה ישרדו מסגרות השיתוף בתהפוכות פוליטיות בכל אחת מהרשויות השותפות, כאשר 

בראשות הרשויות השותפות יעמדו דמויות אחרות מאלו שחתמו על ההסכם. יזמת השיתוף הראשונה 

שהתממשה - פארק התעשייה צ.ח.ר. - עומדת כיום (ב-1994) בפני מבחן כזה. 

 

היציבות הפוליטית ברשויות המקומיות המעורבות חשובה ככל הנראה בעיקר בשנים הראשונות לתפעול 

המשותף של פארק התעשייה. לאחר התייצבות המסגרת, הסיכון להמשך קיומה עשוי לקטון. מן הראוי 

לציין שתהפוכות פוליטיות עלולות לסכל מאמצים לגיבוש מסגרות יעילות לניהול אזור תעשייה גם כאשר 

הוא משתייך לרשות מקומית אחת, כאשר חילופי שלטון מורידים לטמיון השקעה מאומצת בהחדרת דפוסי 

התייחסות חדשים של הרשות המקומית לאזור התעשייה. יתרה מכך, ניתן לטעון שלשיתוף מוניציפלי, 

ובפרט לשיתוף מוניציפלי הכולל רשויות מקומיות רבות, יתרון מכיוון שהוא מוביל לאיזון הדדי של לחצים 

פוליטיים. דירקטוריון מאוזן, שבו אין לרשות מקומית מסוימת רוב, מקטין את הסיכון שמהפך פוליטי 



 

ברשות מקומית אחת ישפיע בצורה ניכרת על התפקוד ועל המינויים בחברה המנהלת את האזור. מכאן 

שחברה כלכלית משותפת למספר רשויות מקומיות עשויה לבודד את אזור התעשייה מלחצים פוליטיים, 

בהשוואה לחברה בבעלות רשות אחת. המסגרות המוניציפליות המשותפות עשויות, לפיכך, לחזק את 

משקלם של שיקולים כלכליים בפיתוח ובניהול מרכזי תעשייה ותעסוקה ולהחליש את השפעתם של 

זעזועים המאפיינים את המערכות הפוליטיות המקומיות. 

 

הקמת אזורים חופשיים לייצור 

היזמה להקמת אזורים חופשיים לייצור ליצוא (Free Export Processing Zones) בישראל (אלדר, 1991) 

פותחת דרך אפשרית נוספת לייזום ולניהול אזורי תעשייה, ועשויה להיות לה השפעה משמעותית על רשויות 

מקומיות באזורי שוליים. חלופת האזורים החופשיים לייצור שונה מפתרונות אחרים לסוגיית השיוך 

המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה שתוארו לעיל, בכך שמטרתה המוצהרת העיקרית הנה להוות כלי 

לדרבון הצמיחה הכלכלית, ולאו דווקא פתרון ניהולי לבעיה המוניציפלית. הצעת חוק להקמת אזורים 

 export processing zones-חופשיים הוגשה לראשונה לכנסת בשנת 1989. ההצעה התבססה על עקרונות ה

שגובשה לראשונה ב-Shannon Export Free Zone באירלנד בשנת 1959, ומאוחר יותר במספר גדול של 

מדינות בעולם השלישי, בעיקר באסיה (Salita and Juanico, 1983). הרעיון קיבל בארץ תאוצה בראשית 

שנות התשעים, בעקבות צורכי קליטת העלייה. הצעת חוק מתוקנת הוגשה על ידי הממשלה ב-1993 ואושרה 

בכנסת ב-1994 (חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד-1994). 

 

האזורים החופשיים לייצור אמורים להוות אלטרנטיבה לתמריצי ממשלה המתבססים על סבסוד ישיר של 

ההשקעות בתעשייה. ההצעה נשענת על אידאולוגיה כלכלית הדוגלת בחיזוק השוק החופשי ובצמצום 

המכשולים הביורוקרטיים והמעורבות הממשלתית במשק, המכבידים על הצמיחה הכלכלית (אלדר, 1991). 

מפעלים שיוקמו באזורים חופשיים לייצור ליצוא יזכו בפטורים ממיסים ישירים, בפטור ממיסים עקיפים 

וממע"מ על יבוא טובין לצורך שימוש באזור החופשי, על עסקאות בתוך האזור ועל יצוא לחו"ל ובפטורים 

מרשיונות בסייגים מסוימים. תוכניות והיתרי בניה יאושרו בהליך מזורז, באמצעות ועדה שישותפו בה 

נציגי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, משרדי ממשלה, המגזר העסקי, רשויות מקומיות סמוכות ומהנדס 

האזור החופשי. הממשלה תממן את התשתיות עד לגבול האזור, אך בעלי עסק וזיכיון באזור לא יהיו זכאים 

לכל תמיכה או הטבה מתקציב המדינה. 

 

בהתאם לחוק האזורים החופשיים תוקם מועצת אזורים חופשיים שתפקידה להמליץ על האזורים שיקבלו 

מעמד של אזורים חופשיים לייצור ולבחור בעלי זיכיון שיפעילו את האזורים. רוב חברי המועצה (שבעה) 

יהיו נציגי המגזר העסקי שימונו על ידי שר האוצר מתוך רשימה שיגישו לו בעלי הזיכיון, ומיעוט (שישה) 

יהיו נציגים של משרדי ממשלה. האזורים החופשיים יוצאו מתחום שיפוט הרשויות המקומיות, למועצת 

האזורים החופשיים יוקנו הסמכויות המוקנות למועצה מקומית תעשייתית. הזיכיונות להקמה ולתפעול של 

אזורים חופשיים יהיו ל-49 שנים. 

 

האזורים החופשיים יוקמו רק באזורים המוגדרים כאזורי עדיפות לאומית, לפי החוק לעידוד השקעות הון, 

ובשטחים המיועדים לתעשייה בתוכנית מתאר. ההחלטה הסופית בדבר קביעת אזור חופשי היא בידי 

הממשלה. 



 

 

חילוקי הדעות בנוגע להקמתם של אזורים חופשיים לייצור ליצוא מתמקדים בהשלכות כלכליות, תכנוניות 

וסביבתיות רחבות של האזורים, המתקשרות גם לסוגיית השלטון המקומי. מצדדי הרעיון מדגישים את 

תרומת האזורים החופשיים לצמיחה הכלכלית הלאומית, בזכות צמצום הביורוקרטיה והפחתת נטל המס, 

 .(Peretz, 1992) ובפרט את התרומה לתעסוקה ולצמיחה באזורי פיתוח

 

שוללי הרעיון מצביעים על עיוותים בהקצאת משאבים, הנובעים מהאפליה המרחבית הגלומה בהקמת 

אזורים חופשיים, ועל מניפולציות של היזמים, שיביאו לניצול הקופה הציבורית למשיכת מפעלים קיימים 

 Tamari,) או מפעלים שהיו קמים ממילא, ולניצול לרעה של מקלט המס בדרכים חוקיות ובלתי חוקיות

1992). לטענת שוללי הרעיון, האזורים החופשיים לייצור הופעלו במדינות מתפתחות שהשכר בהן היה 
נמוך, והשכר שהוצע באזורים החופשיים אף היה גבוה מהממוצע באותה ארץ. בישראל קיים סיכון 

שהאזורים החופשיים ימשכו מפעלי בת של חברות לא מקומיות, שיציעו דווקא מקומות עבודה בשכר נמוך 

ותהיה להם תרומה מעטה לכלכלה הלאומית. מעבר לפגיעה בהכנסות המדינה, צפויים האזורים החופשיים, 

לדעת שולליהם, לגרום לנזקים תכנוניים וסביבתיים, וזאת עקב המוגבלות של יכולת הפיקוח השלטוני 

עליהם. 

 

הקמתם של האזורים החופשיים עשויה להשפיע על מידת עצמאותו התקציבית של השלטון המקומי ועל 

יכולתו להשפיע על כיווני הפיתוח הכלכלי המקומי. אמנם, רק מיעוט מחברי מועצת האזורים החופשיים 

יהיו נציגים של משרדי ממשלה ורוב חברי המועצה יהיו נציגי המגזר העסקי, אלא שגם האחרונים ימונו על 

ידי הממשלה, שגם שומרת בידיה את סמכות האישור הסופי למיקומם של האזורים החופשיים לייצור. 

האזורים החופשיים יוצאו מתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות. לפיכך, חברות שיפעלו באזורים 

החופשיים לייצור תהיינה פטורות ממיסים מקומיים, והרשויות המקומיות הסמוכות לא תוכלנה להשפיע 

על דפוסי הפיתוח באזורים אלה. 

 

רשויות מקומיות שיוותרו על שטח לטובת אזור חופשי לייצור לא יפוצו על אובדן ההכנסות העתידיות 

הכרוך בכך. לכל היותר, רשאי שר האוצר להורות לבעל הזיכיון לפצות רשות מקומית בגין הוצאות ישירות 

שנגרמו לה בקשר לפיתוח האזור. אולם, גריעת השטח המיועד לאזור החופשי מתחומה של רשות מקומית 

גורע מפוטנציאל ההכנסות שניתן היה להפיק ממיסוי מקומי של פיתוח אלטרנטיבי על אותו שטח. הפגיעה 

בבסיס המס של הרשויות המקומיות הסמוכות תהיה משמעותית יותר במידה שהאזור החופשי ימשוך 

מפעלים, שהיו קמים ממילא גם מחוץ לאזור החופשי, או אף מפעלים קיימים מהרשויות המקומיות 

הסמוכות. זאת בפרט מכיוון שבמקרה של אזור חופשי, אין לשר הפנים שליטה על התקציבים המאפשרת 

לפצות את הרשויות המקומיות שיפגעו. 

 

לפיכך, באזורים חופשיים לייצור גלומה העברת כוח מהשלטון המקומי למגזר הפרטי ולשלטון המרכזי. 

השינוי במאזן הכוח יתבטא באזורי השוליים הלאומיים, מכיוון שהחוק מגביל את הקמתם של אזורים 

חופשיים לאזורי עדיפות לאומית. במידה שהקמת האזור החופשי תניע תהליך של צמיחה כלכלית 

משמעותית, השפעתו החיובית על התעסוקה ועל ההכנסה עשויה להאפיל על האובדן הישיר של הכנסות ושל 

אוטונומיה של הרשויות המקומיות. ניתן לטעון שהסיכון שבהקמת אזור חופשי בנגב, מסביבות באר שבע 



 

ודרומה, הוא קטן. ממילא הביקוש שם לשטחי תעשייה אינו גדול והסיכון שיגיעו לאזור החופשי מפעלי 

תעשייה קיימים או שהיו קמים ממילא הוא קטן יחסית. הרשויות המקומיות הן ממילא חלשות יחסית וגם 

התחרות בין שימושי הקרקע היא מצומצמת יחסית, כך שהקצאת שטח גדול לאזור החופשי לא תסכל 

יזמות פיתוח אחרות, לפחות בטווח הקצר. 

 

עם זאת, במידה שהאזורים החופשיים ימשכו בעיקר מפעלים המעסיקים עובדים זולים ולא מקומיים 

ומפעלים המקיימים קשרים מקומיים מועטים עם ספקים, אזי אזורי השוליים הם שיסבלו והפערים 

בחוסנו של השלטון המקומי בין מרכז הארץ לאזורי השוליים עשויים אף לגדול. בנוסף לפגיעה בכלכלת 

הרשויות המקומיות הסמוכות, תפיסת שטחים אטרקטיביים על ידי האזורים החופשיים והתייחסות בעלי 

הזיכיון לאזור החופשי בראש וראשונה כאל השקעת נדל"ן, עלולה שלא לשרת את מטרת הפיתוח הכלכלי 

הלאומי והאזורי. 

 

לסיכום, החקיקה המאפשרת הקמת אזורים חופשיים לייצור הולכת שלב נוסף מעבר לחקיקה שאפשרה 

את הקמתן של מועצות מקומיות תעשייתיות. המועצות המקומיות התעשייתיות ארגנו מחדש את הסביבה 

המוניציפלית שבה פועלים מפעלי התעשייה שבתחומן, תוך צמצום מעורבותו של השלטון המקומי. 

האזורים החופשיים לייצור משנים באופן כולל יותר את הסביבה הכלכלית והשלטונית שבה פועלים 

המפעלים, תוך כדי ניתוק מוחלט של מפעלי התעשייה ממערכת השלטון המקומי וצמצום המעורבות 

והמיסוי הממשלתיים. ההשפעה הצפויה של האזורים החופשיים על הכלכלה הלאומית והאזורית שנויה 

במחלוקת. בכל מקרה, ההשפעות החיוביות וההשפעות השליליות של החקיקה החדשה יבואו לידי ביטוי, 

אם זו תמומש, בעיקר באזורי השוליים של המדינה. 

 

מעמד אקס-טריטוריאלי 

מספר מתקנים תעשייתיים ואחרים, שהם בעלי חשיבות לאומית, זכו בעבר למעמד אקס-טריטוריאלי, 

המשחרר אותם מכפיפות לשלטון המקומי או לחוקי התכנון והבניה. הדבר נעשה במספר מקרים באמצעות 

מתן זיכיון ממשלתי, שאסר על צירופם לרשות מקומית כלשהי או שחרר אותם ממגבלות חוקי התכנון 

והבניה. במקרים אחרים פשוט הושארו המתקנים בשטח ללא שיפוט מוניציפלי. מעמד אקס-טריטוריאלי 

לא היה מעולם מדיניות ממשלתית מוצהרת כלפי מתקנים לאומיים, אך בפועל תמכה הממשלה בעבר 

בשחרורם של מתקנים בעלי חשיבות לאומית מהמגבלות והנטל הכספי הכרוכים בשיוך לרשות מקומית 

כלשהי. כפי שכבר הוזכר, גישה זו השתנתה בהדרגה בעשור האחרון. אולם, עדיין קשה מאוד לפגוע 

בזכויותיהם רבות השנים של המתקנים הלאומיים, הנהנים מעוצמה כלכלית ומהשפעה פוליטית רבה. 

 

בתי הזיקוק לנפט במפרץ חיפה הם דוגמה בולטת למתקן תעשייתי הנהנה ממעמד אקס-טריטוריאלי. בתי 

הזיקוק פועלים מכוח זיכיון שניתן בשנות השלושים לחברת הנפט האנגלו-איראנית, שזכויותיה הועברו 

לידי החברה הממשלתית בתי זיקוק לנפט בע"מ. כתב הזיכיון קובע, בין השאר, כי השטחים הנחוצים 

למטרות הזיקוק לא יכללו בתחומה של שום רשות מקומית וגם משחרר את השטח ממגבלות הוראות 

התכנון והבניה, אם כי בנושא אחרון זה התעוררה אי בהירות לאחר חקיקת חוק התכנון והבניה, 

התשכ"ה-1965. שטח בתי הזיקוק נתבע פעמים רבות, הן על ידי חיפה והן על ידי קריית אתא, ועל אף 

הבעיה בתחום הפיקוח הסביבתי הנובעת ממעמדם האקס-טריטוריאלי, לא איפשר הזיכיון לשנות את 



 

המצב. בשנת 1983 המליצה ועדה בין-משרדית לשנות בחקיקה ראשית את הזיכיון ולצרף את בתי הזיקוק 

לרשות מקומית כלשהי (מדינת ישראל, 1983), אולם הדבר לא בוצע. בסוף אותה שנה קבע פסק דין בערעור 

שנדון בבית המשפט העליון, שבתי הזיקוק כפופים לחוקי התכנון והבניה. הצעת חוק פרטית מאוחרת יותר 

לביטול הסעיף בזיכיון, האוסר שיוך מוניציפלי של שטח בתי הזיקוק, הניעה את בתי הזיקוק לפנות בבקשה 

לקבוע בחוק המתוקן, שבאזור בתי הזיקוק תוקם מועצה מקומית תעשייתית. הליך החקיקה טרם הסתיים 

(ב-1994). 

 

חוזה דומה, שאינו נוגע לשימושי קרקע תעשייתיים נחתם בין ממשלת ישראל לקרן רוטשילד ובו התחייבה 

הממשלה שלא להעניק לרשות מקומית כלשהי סמכות בשטחי קיסריה, חוץ מבשטחים שהיו בידי המועצה 

האזורית חוף הכרמל והמועצה המקומית אור עקיבא ב-1958, וזאת עד לשנת 2022. בתמורה הועברו 

אדמות רוטשילד שבאזור לידי הממשלה. 

 

דוגמה נוספת הנה הזיכיון שניתן למפעלי ים המלח, שאמנם לא מנע את צירופם למועצה האזורית תמר 

ותשלום ארנונה גבוה למועצה זו, אך שחרר את שטח הזיכיון מהוראות התכנון והבניה. כאשר איפשר בג"צ 

התערבות כזו, הועבר בכנסת חוק זיכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות) 

התשנ"ד-1994, ששב ועקף את מסגרת חוק התכנון והבניה, אם כי לא את מערכת השלטון המקומי, לפחות 

בכל הנוגע לתשלום מסים מקומיים. 

 

נמל התעופה בן-גוריון ושטח מפעלי התעשייה האווירית הנם דוגמה בולטת למפעלים ולמתקנים לאומיים 

גדולים הנמצאים בשטח ללא שיפוט מוניציפלי. התוכנית להרחבת נתב"ג אף הביאה בשנת 1994 למינוי 

ועדת גבולות, על מנת להתאים את גבולותיו של השטח ללא שיפוט לגבולות תוכנית נתב"ג החדשה. מכאן, 

שגם אם אין המעמד האקס-טריטוריאלי חלופה מוצהרת לניהול מוניציפלי של אזורי תעשייה ותעסוקה, 

הרי שבפועל זוהי חלופה קיימת, שכלל לא ברור אם תעבור מן העולם בעתיד הנראה לעין. עם זאת, אין 

לראות במעמד אקס-טריטוריאלי חלופה בעלת חשיבות גדולה לארגון המוניציפלי בעתיד. 

 

חלופות אפשריות שנוסו בעולם 

התמורות שתוארו לעיל מצביעות על כך שבעשור האחרון גובשו בארץ מספר מסגרות חדשות לניהולם 

ולשיוכם המוניציפלי של אזורי תעשייה ומתקנים לאומיים: מועצות מקומיות תעשייתיות, חברות 

מוניציפליות משותפות לניהול אזורי תעשייה ואזורים חופשיים לייצור. חלו גם שינויים בתפיסות הנוגעות 

להעברת שטחים מרשות לרשות ולהשארת מפעלים ומתקנים בשטח ללא שיפוט מוניציפלי. 

 

עם זאת, קיימים פתרונות משלימים או חליפיים שלא יושמו בישראל, אך נוסו בעולם. הפתרונות הם בשני 

תחומים עיקריים: רפורמות בתחום המיסוי המקומי ורפורמות במפת השלטון המקומי. סקירה זו איננה 

מתיימרת להעריך בפירוט את הניסיון שהצטבר בעולם בתחומים רחבים אלה, אלא להזכירם בלבד, בתור 

חלופות היכולות להשפיע על סוגיית השיוך המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה בארץ. חלופת 

המנגנונים לשיתוף בבסיס הס מוצגת בהרחבה רבה יותר, מכיוון שהיא נועדה באופן מיוחד לטפל 

במחלוקות על שטחים ותפקודים המהווים בסיס מס מקומי נכבד, כגון מרכזי תעשייה ותעסוקה. 

 



 

רפורמה בעקרונות המיסוי המקומי 

הצעות לעריכת רפורמה מקיפה בתחום המיסוי המקומי מטפלות, בדרך כלל, בסוגיית גובה המסים 

שיאפשרו לרשויות המקומיות לבצע את תפקידיהן ובסוגיית ההוגנות בחלוקת נטל המס בקרב התושבים, 

העסקים ובעלי הנכסים. ארנונת הרכוש, שהיא המרכיב המרכזי במערכת המיסוי המקומי, מתאפיינת 

בבעיות קשות של הוגנות. אין קשר בין גובה הארנונה ליכולת לשלמה ואין גם קשר בין גובהה לטובין 

ולשירותים המסופקים (בן שטרית וצ'מנסקי, 1993). מחד, העדר כוח אלקטוראלי בידי מפעלים ומתקנים 

גדולים מדרבן את הרשויות המקומיות להכביד את נטל המיסוי על המפעלים והמתקנים. אולם, מאידך, 

התחרות בין רשויות מקומיות על משיכת השקעות דוחפת לנקיטת מדיניות מנוגדת של מתן פטורים והנחות 

בארנונה למפעלים חדשים. 

 

תעריפי הארנונה משתנים מרשות לרשות והם גבוהים יותר בעיריות גדולות ובמרכז הארץ מבאזורי פיתוח. 

אולם, ההבדלים ב"נטל הארנונה" (הארנונה כאחוז מהמכירות) הם קטנים, מכיוון ששטח המפעלים באזורי 

הפיתוח גדול הרבה יותר. לפיכך, העיוות המרכזי בארנונה איננו דווקא שוני מהותי ברמות מיסוי בין 

רשויות מקומיות שונות, אלא אפליה לרעת מפעלים ועסקים צורכי שטח רב, וזאת מאחר שהשטח הנו 

הקריטריון המרכזי לגובה המס ולא יכולת התשלום, כפי שהיא משתקפת בגובה המכירות. 

 

בן שטרית וצ'מנסקי (1993) ממליצים לפיכך לבטל את הארנונה במתכונתה הנוכחית ולהחליפה בארנונת 

עסקים על בסיס מע"מ, בהתאם להמלצות ועדת זנבר (הוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי, 1981). 

רפורמה זו נהנית מיתרון ברור בתחום ההוגנות, אולם עלולה להיות כרוכה בבעיות, כגון קביעת המס 

המקומי של חברה המחזיקה במספר מתקנים ברשויות מקומיות שונות, ומיסוי מתקני אחסנה, מוסדות 

ללא כוונת רווח ועסקים הפטורים ממע"מ. 

 

ההשפעה המרחבית של הרפורמה עשויה להיות בכוון של הקלה בנטל המס על מפעלים ומתקנים עתירי 

שטח, שחלק גדול מהם ממוקם באזורי שוליים. רפורמה כזו עשויה למתן סכסוכי גבולות מוניציפליים, 

שהרקע שלהם טענות על מיסוי מקומי לא הוגן או שאיפת רשויות מקומיות לצרף אליהן מפעלים ומתקנים 

עתירי שטח. עם זאת, תתחדד התחרות על שימושים עסקיים אטרקטיביים מבחינת פוטנציאל המיסוי 

המקומי, שיהיו עתה עסקים הנהנים מערך מוסף גבוה ליחידת שטח, הנוטים להתמקם בעיקר במרכז 

הארץ. 

 

 

 

גיבוש מנגנונים לשיתוף בבסיס המס 

 ,(fiscal equalization) רפורמה מסוג אחר, שנוסתה בארה"ב, כרוכה בגיבוש מנגנוני השוואה תקציבית

 .(tax base sharing) המבוססים על שיתוף במרכיבים מסוימים של בסיס המס המקומי

מנגנוני השוואה תקציבית יכולים להיות משני טיפוסים: מענקי איזון המועברים מדרגי שלטון גבוהים יותר 

 .( tax base sharing) ומנגנונים לשיתוף בין הרשויות המקומיות בסיס המס המקומי (revenue sharing)

הלחץ לגיבוש מנגנונים לשיתוף בבסיס המס עשוי לנבוע משני מניעים: 

 



 

שאיפה לצמצום פערים בין רשויות מקומיות ובפרט כאשר מענקי האיזון הממשלתיים נכשלים  (1

במשימה זו. בעיה מרכזית בארה"ב, שבעטיה הוצעו מסגרות לשיתוף בבסיס המס, היא בעיית 

הפער בין העיר המרכזית במטרופולין לפרברים. 

 

שאיפה לצמצם את השלכותיה השליליות של התחרות בין הרשויות המקומיות על משיכת  (2

תפקודים המשלמים מסים מקומיים גבוהים. ההשלכות השליליות כוללות הקצאה לא 

אופטימלית של שימושי קרקע ומשאבים, ליבוי סכסוכי גבולות מוניציפליים שרקעם בסיס מס, 

והנחות ופטורי מס שמעניקות דווקא רשויות מקומיות חלשות על מנת למשוך השקעות לתחומן, 

הגורמות להרעה נוספת במצבן הכספי הרעוע. 

 

מטרת צמצום הפערים היא המטרה הזוכה לעתים להדגשה רבה יותר, אך בפועל התוכניות נוטות להתמקד 

בצמצום נזקה של התחרות על השקעות ומתקנים המשלמים מסים מקומיים גבוהים. זאת באמצעות שיתוף 

בבסיס המס הנובע מפיתוח חדש של שימושי קרקע עסקיים. חלק מסוים מהגידול הראלי בבסיס המס 

מחולק לרשויות המקומיות בהתאם לקריטריונים, כגון גודל האוכלוסייה וגודל השטח, וחלק נשאר 

 .(Nunn and Rosentraub, 1993) ברשויות המקומיות שבהן ממוקמים הנכסים משלמי המסים

 

התכנית הידועה ביותר לשיתוף בבסיס המס מופעלת מאז 1975 במטרופולין מינאפוליס-סט. פול. התכנית 

כוללת 185 רשויות מקומיות ועוד school districts 104 ו-special districts. סוגיות הקשורות במימון 

מערכת החינוך ובמיקום תחנת כוח חדשה הן שהביאו ליזמה להנהגת השיתוף בבסיס המס, המהווה מאז 

כלי מרכזי לרציונליזציה של החלטות מיקום במטרופולין ולאיזון ההשפעות של החלטות מיקום מקריות על 

תקציבי הרשויות המקומיות. הפעלת התכנית גם הסתייעה באקלים פוליטי מתאים במטרופולין, שהיו בו 

מסגרות נוספות לשיתוף מוניציפלי, מעבר למקובל בארה"ב. ההומוגניות האתנית של המטרופולין ובידודו 

 .(Nunn and Rosentraub, 1993; Martin, 1993) הגאוגרפי הקלו גם הם את גיבוש מסגרות השיתוף

 

התכנית כללה את הגידול בבסיס המס, מאז שנת הבסיס שנקבעה ל-1971, הנובע מפיתוח נכסים מסחריים 

ותעשייתיים בלבד. מתוך גידול זה 60 אחוזים הושארו ברשויות המקומיות ו-40 אחוזים הועברו לקופה 

משותפת (pool). ההקצאה מה-pool לכל רשות מקומית התבססה על הנוסחה שלהלן: 

 

אוכלוסיית הרשות המקומית X סה"כ פוטנציאל המיסוי המקומי ברשויות השותפות לנפש 

 _________________________________________________________________

פוטנציאל המיסוי המקומי של הרשות המקומית לנפש 

 

מכאן, שככל שאוכלוסיית הרשות המקומית גדולה יותר, וככל שבסיס המס שלה לנפש נמוך יותר ביחס 

לממוצע האזורי, כך הסכומים שתקבל מה-pool יהיו גבוהים יותר. 

 

התכנית מאפשרת לשתף רשויות מקומיות שלא היה בתחומן פיתוח תעשייתי-עסקי בגידול בבסיס המס 

שנבע מפיתוח כזה ברשויות מקומיות אחרות באזורן. בפועל, הערים המרכזיות במטרופולין (מינאפוליס 

וסט. פול) הרוויחו מההסדר בשנותיו הראשונות, אולם, עם הגידול בבסיס המס בערים המרכזיות,  בעקבות 



 

השקעות עסקיות במרכזי הערים, הן היו לתורמות נטו למערכת השיתוף בבסיס המס. הנהנים מהמערכת 

 .(Martin, 1993) הם לפיכך בעיקר פרברי מגורים שאין בהם שימושי קרקע עסקיים בהיקף משמעותי

 

מנגנון שונה של השוואה תקציבית יושם בלואיויל, קנטאקי, ב-1985. ההסכם בלואיויל בא לפתור סכסוכים 

ממושכים בין העיר לנפת ג'פרסון על רקע תביעות לסיפוח שטחים, והתבסס על חלוקה של מסי הכנסה. 

ההסכם הכספי היה כרוך גם בהסכמה שלפיה לא ניתן יהי לכפות סיפוח שטחים ללואיויל בלא הסכמת 

תושביהם בהצבעת רוב. עם זאת, במקרה שתושבי שטח מסוים בנפה ישאפו להסתפח לרשות מקומית 

כלשהי, ללואיויל תהיה זכות ראשונה לדרוש את סיפוחו אליה. בהסכם אחר, שנחתם באזור העיר דיטון, 

אוהיו, קיבלו הרשויות המקומיות מענקים מקרן לפיתוח כלכלי, שמקורם במס קניה, בתמורה להסכמתן 

 .(Nunn and Rosentraub, 1993) להשתתפות בתכנית לשיתוף בבסיס המס

 

דוגמה נוספת נוגעת ל-Hackensack-Meadowlands Development Commission המטפלת בפיתוח אזור 

ביצות (wetland area) המשתרע על שטח הכלול בתחומי השיפוט של 14 רשויות מקומיות בניו ג'רסי, סמוך 

לניו יורק. באזור זה הונהג שיתוף בבסיס המס, על מנת להבטיח שהחלטות הוועדה בנוגע לדפוסי הפיתוח 

של שימושי הקרקע לא תושפענה מלחצים שמקורם בתחרות בין הרשויות על בסיס מס. השיתוף מבטיח 

שכל אחת מהרשויות תקבל נתח הוגן מהמסים הנובעים מפיתוח חדש, בלא קשר למיקומו. במסגרת תכנית 

זו מועברים לקופה המשותפת (pool) 40 אחוזים מהמס המקומי, הנובע מפיתוח חדש, ומוקצים לרשויות 

בהתאם לגודלו היחסי של שטחם הכלול במסגרת אחריותה של הוועדה. 

 

 :(Nunn and Rosentraub, 1993) הנהגת מערכת של שיתוף בבסיס המס נעשית בכמה שלבים

 

הגדרת המטרות, ובפרט המשקל היחסי של שתי המטרות המרכזיות שהוגדרו לעיל;  (1

 

זיהוי מכשולים חוקיים להפעלת המערכת, הן ברמת החוקים הנוגעים למערכת המיסוי בשלטון  (2

המקומי והן ברמת הבדלים בתקנות מיסוי בין הרשויות המקומיות; 

 

בניה של נוסחת החלוקה בהתאם למטרות התכנית (דגש על שוויוניות או על רציונליזציה של  (3

פיתוח עתידי); 

 

גיבוש המערכת כך שיוותר תמריץ מספיק לאספקה יעילה של שירותים על ידי הרשויות  (4

המקומיות, תמריץ העלול להיפגע עקב צמצום התחרות הפנים-אזורית על משיכת השקעות 

כלכליות. בעיה אפשרית נוספת היא שרשויות מקומיות תעדפנה, לאחר הנהגת מנגנון השיתוף, 

שהפיתוח הכלכלי יתבצע אצל השכנים, על מנת ליהנות מתקבולי המס מבלי לסבול מההשפעות 

השליליות של הפיתוח על הסביבה. הנוסחה שתקבע חייבת למזער סיכונים אלה; 

 

טיפול בסוגיית הפטורים והטבות המס. הטבות כאלו, המיועדות למשוך השקעות, מהוות מכשול  (5

לשיתוף. הנהגת השיתוף מחייבת מדיניות אחידה בתחום זה בקרב כל הרשויות השותפות. יש 



 

הטוענים שיש לאסור כליל מתן הטבות כאלו. אולם, התחרות עם אזורים ומטרופוליניים אחרים 

מחייבת להציע הטבות, הנקבעות לעיתים במשא ומתן פרטני, ולא לאור קריטריונים כללים. 

 

הבעיה המרכזית בהנהגת מערכת של שיתוף בבסיס המס היא השגת הסכמה רחבה להפעלתה, שתכלול גם 

את הרשויות המקומיות שתהיינה התורמות העיקריות למערכת. השכנוע מותנה בהחדרת ההבנה שבטווח 

הארוך ירוויחו כל הצדדים מהשיתוף, בזכות הרציונליזציה של דפוסי הפיתוח וקידומו המואץ של האזור 

כולו. בארה"ב מדגישים Nunn and Rosentraub (1993) את "הגורל המשותף" של ערי המטרופולין, כאשר 

עיר מרכזית דועכת יוצרת סטיגמה למטרופולין כולו ויש לה השפעות חיצוניות שליליות, בראש וראשונה 

בתחום הפשיעה. הנהגת השיתוף רק כלפי פיתוח עתידי וגיבוש נוסחאות שיתוף פשוטות - המביאות בחשבון 

קריטריונים כגון אוכלוסייה, שטח ובסיס מס לנפש, ולא מדדים עדינים יותר של חוסן חברתי-כלכלי, 

המפלים לרעה בבירור את הרשויות החזקות והנוחים יותר למניפולציות - מקלה גם היא את ההפעלה של 

מערכת לשיתוף בבסיס המס. מערכת כזו איננה מהווה פתרון לבעיות כיסי עוני במטרופולין, אך היא 

מצמצמת במידת מה פערים בין רשויות מקומיות ומובילה לפיתוח רציונלי ויעיל יותר של המרחב. 

 

רפורמות במפת השלטון המקומי 

רפורמה מקיפה בתחום הארגון ומפת השלטון המקומי עשויה גם היא להציע פתרונות לסוגיית השיוך 

המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה, אם כי בשיקולים בנוגע לאפשרות ולכדאיות שביישום רפורמות 

כאלו מובאים בחשבון היבטים רבים שאינם קשורים בהכרח למרכזי התעשייה והתעסוקה. רפורמות מסוג 

זה, שנידונו בהרחבה בפרסום קודם (רזין, 1994), כרוכות בדרך כלל בשרטוט מפה חדשה של שלטון מקומי, 

המטשטשת את ההבחנה בין רשויות כפריות לרשויות עירוניות. 

 

הקמת דרג שני של שלטון מקומי הנה אפשרות אחת, העשויה להוות פתרון לסוגיה במידה שמיסוי אזורי 

התעשייה והאחריות לפיתוחם יועברו לטיפול הדרג העליון. דרג זה עשוי להיות רשות מטרופולינית או 

אזורית חזקה, או מעין County, שמעורבותה מעטה בענייני הרשויות המקומיות העירוניות החזקות ורבה 

יותר בענייני המגזר הכפרי ורשויות מקומיות קטנות וחלשות. 

 

הקמת מועצות חבליות כתחליף למועצות האזוריות הקיימות הנה אפשרות נוספת (מרטנס הופמן, 1983; 

רזין, 1994). מועצות חבליות נועדו במקור להוות פתרון לבעיותיהן של רשויות מקומיות עירוניות קטנות, 

הסובלות מחסרונות לגודל. אולם, במציאות של שנות התשעים מועלה הרעיון דווקא כדרך אפשרית 

להתאמת המערכת המוניציפלית לתמורות המתחוללות בתחומיהן של מועצות אזוריות. מועצה חבלית 

עשויה לכלול, בנוסף לישובים כפריים, חקלאיים ופרבריים, גם ישובים עירוניים קטנים ואולי גם בינוניים, 

ותהיה מאורגנת במבנה דו-דרגי. הסיכוי להקמתן של מועצות כאלו יגדל אם תגענה המועצות האזוריות 

למצב של חולשה רבה ומספר התושבים הקטן ביחס לגודל השטח יגרום לכך שהשירותים שיסופקו על ידן 

יהיו נחותים בהשוואה למקובל ברשויות העירוניות. שוללי הרעיון חוששים מפוליטיזציה מפלגתית של 

השלטון המקומי הכפרי. בכל מקרה, הקמת מועצות חבליות תצמצם את החיכוכים שבין רשויות מקומיות 

קטנות על השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה ומתקנים לאומיים. 

 



 

לבסוף, ההצעות המועלות לפרקים לצמצום מספר הרשויות המקומיות, באמצעות מיזוג רשויות מקומיות 

קטנות, המונות מאות או אלפים בודדים של תושבים, עשויות לפתור סכסוכים ספציפיים. בפרט יקטן 

הסיכון שרשות מקומית קטנה תהנה מבסיס מס נכבד באופן מקרי, בעוד שרשות סמוכה גדולה ומרובת 

צרכים תיפול לנטל על הממשלה. אולם, במיזוגים כשלעצמם אין פתרון כוללני לבעיית השיוך המוניציפלי 

של מרכזי תעשייה ותעסוקה. 

 

סיכום החלופות והשיקולים להערכתן 

החלופות השונות שתוארו בפרקים הקודמים נחלקות לארבע קבוצות עיקריות. האחת מתמקדת בשיפור 

המסגרות לניהול אזוריהתעשייה והתעסוקה על ידי הרשויות המקומיות. השניה כוללת חלופות המפקיעות 

למעשה פיתוח תעשייתי-כלכלי מהשלטון המקומי ומעבירות אותו למסגרות סמי-אוטונומיות הכפופות 

באופן רופף לגורמי השלטון המרכזי. שתי קבוצות נוספות מציעות רפורמות רחבות יותר במימון מערכת 

השלטון המקומי ובארגונה. בחלק מהרפורמות סוגיית מרכזי התעשייה והתעסוקה איננה היבט מרכזי, אך 

הסקירה הנוכחית מתמקדת בהיבט זה. 

 

פרק זה מונה תחילה את מגוון החלופות שתוארו בפרקים הקודמים. לאחר מכן מפורטת שורת שיקולים 

שלאורם ניתן לבחון את החלופות, ומוצגת הערכה ראשונית של החלופות לאור שיקולים אלה. להלן פירוט 

החלופות: 

 

חלופות המבוססות על השארת מרכזי התעשייה והתעסוקה בידי הרשויות המקומיות, במסגרת  .1

המערכת המוניציפלית הקיימת: 

שימור המערכת הנוכחית וקביעת כללים בשאלות מספר, כגון: באילו תנאים רצוי  1.1

להעביר מרכז תעשייה ותעסוקה קיים מרשות מקומית אחת לשניה? באילו תנאים רצוי 

להעביר שטח לפיתוח מרכז חדש מרשות לרשות? באיזו מידה ובאיזה אופן יש לפצות 

רשויות מקומיות שמהן נלקח שטח? 

גיבוש מסגרות לשיתוף מוניציפלי בייזום ובניהול אזורי תעשייה, בעיקר באמצעות  1.2

הקמת חברות משותפות למטרה זו. 

 

חלופות המבוססות על הוצאת מרכזי תעשייה ותעסוקה מידי השלטון המקומי, במסגרת  .2

המוניציפלית הקיימת: 

 

הקמת מועצות מקומיות תעשייתיות.  2.1

הקמת אזורים חופשיים לייצור.  2.2

מתן מעמד אקס-טריטוריאלי, מבחינת שיוך מוניציפלי, למתקנים ולמפעלים.  2.3

 

חלופות המבוססות על רפורמה בתחום המיסוי המקומי:  .3

 

הפעלת מנגנונים לשיתוף בבסיס המס בקרב רשויות מקומיות.  3.1

ביטול מעמד "עיר עולים", מבחינת מיסוי נכסים שבבעלות הממשלה או בחזקתה.  3.2



 

שינוי הבסיס של ארנונת עסקים משטח הנכס לערך מוסף.  3.3

 

חלופות המבוססות על רפורמה במפת השלטון המקומי:  .4

 

הקמת דרג שני של שלטון מקומי (רשויות מטרופוליניות ואזוריות גדולות).  4.1

הקמת מועצות חבליות כתחליף למועצות האזוריות הקיימות (דרג שני ב"רמת מיקרו").  4.2

צמצום ממשי של מספר הרשויות המקומיות באמצעות מיזוג רשויות קטנות.  4.3

 

הערכת החלופות מחייבת הגדרת קריטריונים המייצגים בצורה הטובה ביותר את מגוון המטרות האמורות 

להנחות את מקבלי ההחלטות בסוגיית השיוך המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה. המטרות כשלעצמן 

הן מורכבות ואינן מוגדרות בהכרח באופן מפורש, אך נראה שהן נופלות בשתי קטגוריות עיקריות: 1) מתן 

פתרון לבעיות ניהוליות-תפקודיות הקשורות במימון הרשויות המקומיות, בניהול המרחב ובסכסוכים בין 

רשויות מקומיות ובינן לבין המגזר העסקי; 2) דרבון הצמיחה הכלכלית הלאומית והאזורית, באמצעות 

גיבוש מסגרות המעודדות השקעות ומקלות את תפקודו של המגזר העסקי. 

 

מרבית החלופות מתמודדות באופן ישיר עם בעיות ניהוליות-תפקודיות, אך בבסיסן ההנחה שפתרונות 

טובים לבעיות אלו יתרמו גם לצמיחה כלכלית. המנהיגות המקומית בוחנת, לעיתים קרובות, את החלופות 

בהתאם לרווח הפוליטי ולתרומה לשיפור דימוי העיר, ולאו דווקא בהתאם להשפעה הכלכלית ארוכת 

הטווח. יתרה מכך, בעוד שהערכת החלופות לאור מטרות ניהוליות-תפקודיות הנה ישירה ומתבססת על 

הניסיון בארץ ובעולם, בהערכת ההשלכות של חלופות המטפלות בבעיות ניהוליות-תפקודיות על הצמיחה 

הכלכלית קיים קושי רב. אפילו בחלופת האזורים החופשיים לייצור, שיעדיה הם באופן מובהק בתחום 

הכלכלי, קיימות מחלוקת ואי ודאות רבה בנוגע להשפעות הכלכליות הצפויות. 

 

הקריטריונים המוצעים לצורך הערכת החלופות בסקירה הנוכחית הם, לפיכך, השיקולים המקובלים 

להערכת רפורמות בארגון השלטון המקומי (רזין, 1994; רזין וחסון, 1992). תרומה לצמיחה כלכלית 

לאומית ואזורית נכללת בין מגוון השיקולים בתחום האפקטיביות הביצועית; ובנוסף לכך, ניתן להניח 

שלארגון יעיל, אפקטיבי וצודק של מערכת השלטון המקומי תהיה השפעה חיובית ניכרת על דפוסי הפיתוח 

המרחבי והכלכלי. 

 

הקריטריונים הראשיים להערכת החלופות הנם כדלקמן: 

 

1.  יעילות כלכלית - עיקרון זה מתייחס בראש וראשונה ליעילות כלכלית במתן השירותים על ידי הרשויות 

המקומיות, במובן של יחס נאות בין היקף המשאבים המושקעים לכמות ולאיכות השירותים המסופקים. 

היעילות הכלכלית של כל חלופה במתן שירותים מושפעת מקיומם של יתרונות לגודל בחלופה, ממידת 

גמישותה של החלופה ומגובה ההוצאות הנובעות מהקמה ומתפעול של מסגרות חדשות. המאזן, שבין 

יתרונות התחרות בין הרשויות המקומיות לעומת בזבוז המשאבים הכרוך בה, גם הוא מרכיב בהערכת 

היעילות הכלכלית של השלטון המקומי. שיקול שני בתחום היעילות הכלכלית מתייחס להשלכותיהן של 

החלופות על תקציב הממשלה; דהיינו, באיזו מידה חלופה מטילה נטל נוסף על תקציב הממשלה או מביאה 



 

לחסכון בהוצאותיו. שיקול שלישי מתייחס להשפעת החלופה על מידת האופיטמליות של החלטות המיקום 

של המפעלים. 

 

2.  אפקטיביות ביצועית - עיקרון זה מתייחס לאיכות השירותים המוניציפליים המסופקים לתושבים, 

למפעלים ולגורמים נוספים. האפקטיביות מושפעת מהמידה שבה מותאמים גבולותיה של הרשות 

המקומית וצורת ארגונה לתפקידים המוטלים עליה, וממידת התיאום בין הרשויות המקומיות. תכנון פיסי 

מתואם, פיקוח על איכות הסביבה ותרומה לצמיחה הכלכלית האזורית והלאומית הם שיקולים מרכזיים 

בבחינת האפקטיביות של פתרון מוניציפלי כלשהו. 

 

3.  שוויוניות - עיקרון זה מתייחס לצמצום פערים בנטל המסים וברמת השירותים בין רשויות מקומיות, 

וכן להשלכותיו של פתרון מוניציפלי על פערים כלכליים-מרחביים ברמה הלאומית. לכך יש להוסיף את 

שיקול ההוגנות מבחינתם של המפעלים, במובן של קשר סביר בין גובה המסים המקומיים להיקף 

השירותים המסופקים וליכולת המפעלים לשלם. 

 

4.  מעורבות הציבור - דמוקרטיה מקומית. עיקרון זה מתייחס לזכותן של קהילות מקומיות לשמור על 

אופיין ולהשפיע על דפוסי התפתחותן. שיקול נוסף הנו יכולתם של מפעלים ומתקנים אחרים, שאין להם 

כוח אלקטוראלי, להשפיע על מקבלי ההחלטות בשלטון המקומי. מידת האוטונומיה שמקבל השלטון 

המקומי מידי השלטון המרכזי הנה שיקול, במידה שהיא נתפסת כערך דמוקרטי בפני עצמו. 

 

5.  שיקולים פוליטיים - שיקולים אלה מתייחסים למידת הישימות הפוליטית של הפתרון; דהיינו, באיזו 

מידה קיימת היכולת הפוליטית לממש את החלופה, או שהחלופה מנוגדת לעמדות ולאינטרסים של גורמים 

רבי עצמה, שיקשו מאוד את מימושה. 

 

6.  מגבלות חוקיות - האם נדרשת חקיקה חדשה לצורך יישום החלופה, ומהו הקושי בהעברתה של חקיקה 

כזו. 

 

הערכה ראשונית 

הערכה ראשונית של החלופות לאור השיקולים שפורטו לעיל מוצגת בלוח 1. הערכה זו היא אינטואיטיבית 

בעיקרה, היות שהערכה מלאה ומפורטת יותר של החלופות מחייבת התייחסות לנסיבות ספציפיות ולפרטי 

החלופות. דירוג החלופות לפי סדר עדיפות גם מחייב מתן משקל יחסי לכל אחד מהשיקולים, הכרוך 

בשיקול דעת ערכי ובנסיבות פוליטיות. יתרה מכך, פתרון מועדף עשוי לכלול שילוב של יותר מחלופה אחת, 

ואין יישומה של חלופה כלשהי פוסל את אפשרות יישומה של אחרת במקום אחר או אפילו באותו מקום. 

 

המערכת הנוכחית, המתאפיינת בקבלת החלטות פרטניות לגבי שיוכם המוניציפלי של מרכזי תעשייה 

ותעסוקה ובתחרות בין רשויות מקומיות על שימושי קרקע עסקיים, נהנית מיתרון בכמה תחומים (לוח 1): 

היא איננה מביאה להגדלת הנטל על תקציב הממשלה, היא מאפשרת לרשויות מקומיות הנהנות מבסיס מס 

עסקי נכבד לספק לתושבים שירותים ברמה נאותה והיא מעניקה לקהילות מקומיות השפעה רבה יחסית על 



 

תכנון שימושי הקרקע העסקיים שבקרבתן. המערכת נהנית מיתרונות ברורים גם בתחום הישימות 

הפוליטית והבסיס החוקי. 

 

לצד שלילה, המערכת הקיימת מעודדת מפעלים לקבל החלטות מיקום לא אופטימליות, מכיוון שהחלטות 

המיקום מושפעות מתמריצים מקומיים קצרי טווח. התחרות בין הרשויות המקומיות מביאה להקמת 

פארקי תעשייה בגודל ובמיקום לא אופטימליים, וסביר שיווצר עודף היצע של פארקי תעשייה במטרופולין 

על הבזבוז הכרוך בכך. התחרות הפנים מטרופולינית יכולה גם לגרום למעבר של עסקים ומפעלים מרשות 

 .(Millward and Dickey, 1994) לרשות בתוך המטרופולין, בלא תרומה ממשית לכלכלת המטרופולין

תיאום התכנון הפיסי הוא בעייתי במיוחד במערכת מפוצלת. טיב השירותים למפעלים עשוי גם הוא לסבול, 

מכיוון שלמפעלים השפעה מעטה יחסית על מדיניות השלטון המקומי. המערכת הקיימת יוצרת אי שוויון 

ניכר בחוסנן הכספי של הרשויות המקומיות, והיבטי המיסוי המקומי בה אינם עונים על שיקול ההוגנות 

מבחינת המפעלים. משיכת מפעלים חדשים כרוכה אמנם לעיתים בתמריצי מיסוי מקומי, אך באופן כללי 

הרשויות המקומיות רואות במסי המגזר התעשייתי והעסקי מקור מרכזי למימון פעולות שאינן קשורות 

למתן שירות למפעלים משלמי המס. השפעותיה של המערכת הקיימת על הצמיחה הכלכלית האזורית 

והלאומית שנויות במחלוקת ותלויות במאזן שבין יתרונות התחרות בין הרשויות המקומיות על משיכת 

השקעות לבין בזבוז המשאבים הכרוך בה. 

 

לוח 1: הערכת חלופות לשיוכם המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה 

 

חלופה 

 ___________________________________________________

מעמד אקס-  אזורים מועצות מסגרת  שימור שיקול
טריטוריאלי  חופשיים מקומיות לשיתוף המערכת 

לייצור  תעשייתיות מוניציפלי הנוכחית

 
יעילות כלכלית 

 
במתן שירותים  

 - .. .. + .. מוניציפליים
 

מבחינת התקציב 
 - - - + + הממשלתי

 
בהחלטות המיקום 

 .. .. .. .. - של מפעלים
 
 

אפקטיביות 
ביצועית 

 
טיב השירותים 

 - - - = + לתושבים
 

טיב השירותים 
 - + + + - למפעלים

 
תכנון פיסי  

 - - .. .. - מתואם
 

פיקוח על 
 - - - + .. איכות הסביבה



 

 
תרומה לצמיחה 

 .. ? .. + .. כלכלית אזורית
 

תרומה לצמיחה  
 .. ? .. .. .. כלכלית לאומית

 
שוויוניות 

 
בקרב רשויות 

 .. .. .. .. - מקומיות
 

בין מרכז 
 .. .. - .. .. לשוליים

 
 
 

הוגנות מבחינת 
 + + + .. - המפעלים

 
מעורבות הציבור- 

דמוקרטיה 
מקומית 

 
השפעהשל 

 - - - + + קהילות מקומיות
 

השפעה של 
 + + + .. - המפעלים

 
תרומה לאוטונומיה 

 - - - + של השלטון..
 

שיקולים 
פוליטיים 

 
 .. .. + .. + ישימות פוליטית

 
מגבלות חוקיות 

 
 + + + + + קיום בסיס חוקי

 
 
 
 



 

 
 

חלופה 
 

 
הקטנת  מועצות דרג שני שינוי ביטול שיתוף שיקול

מספר  חבליות של שלטון בסיס "עיר בבסיס
הרשויות  מקומי הארנונה עולים" מס

 ___________________________________________________________________________________
 

יעילות כלכלית 
 

במתן שירותים 
 + + .. .. .. .. מוניציפליים

 
מבחינת התקציב 

 + + .. .. - + הממשלתי
 

בהחלטות המיקום 
 .. .. + + + + של המפעלים

 
אפקטיביות 

ביצועית 
 

טיב השירותים 
 + + + .. + + לתושבים

 
טיב השירותים 

 .. .. + .. .. .. למפעלים
 

תכנון פיסי 
 + + + .. .. + מתואם

 
פיקוח על 

 .. .. + .. .. .. איכות הסביבה
 

תרומה לצמיחה 
 .. .. .. .. .. + כלכלית אזורית

 
תרומה לצמיחה 

 + .. .. + .. .. כלכלית לאומית
 

שוויוניות 
 

בקרב רשויות 
 + + + .. + + מקומיות

 
בין מרכז 

 .. .. .. - - .. לשוליים
 

הוגנות מבחינת 
 - - .. + .. .. המפעלים

 
מעורבות הציבור- 

דמוקרטיה מקומית 
 

השפעה של קהילות 
 - - - .. .. .. מקומיות

 
השפעה של 

 .. .. .. .. .. .. מפעלים
 

תרומה לאוטונומיה 
של השלטון  

 + .. .. - + + המקומי
 
 



 

שיקולים פוליטיים 
 

 - - - - .. .. ישימות פוליטית
 

מגבלות חוקיות 
 

 .. - - - + - קיום בסיס חוקי
 
 

המקור: הערכה איכותית ראשונית של המחברים. 
 

הערכה חיובית של החלופה  +
הערכת ביניים או שקשה להעריך את החלופה  ..

הערכה שלילית של החלופה  -
הערכות מנוגדות  ?

 
 

מסגרות לשיתוף מוניציפלי בניהול מרכזי תעשייה ותעסוקה נהנות ממגוון רחב של יתרונות בתחומי 

היעילות, האפקטיביות ומעורבות הציבור, והן עדיפות על שימור המצב הקיים גם משיקולי שוויוניות 

והוגנות. מגבלתם המרכזית הנה בתחום הישימות הפוליטית, אם כי בטווח הארוך חברות משותפות לניהול 

אזורי תעשייה יכולות גם לנטרל את השפעתם של תהפוכות ולחצים פוליטיים על אזורי התעשייה. בנוסף 

לכך, מכיוון שהיישום של מסגרות אלו בישראל הנו בשלביו הראשונים בלבד, קיימת אי ודאות רבה בנוגע 

ליציבותן של המסגרות ולתרומתן בפועל בכל הנוגע לשיקולים המפורטים בלוח 1. 

 

מסגרות של שיתוף מוניציפלי כשלעצמן אינן ערובה לשיפור טיב השירותים והפיקוח על איכות הסביבה. אף 

אם ישתפר הניהול, אין בכך ערובה שהפארק יצליח למשוך השקעות ויתרום לפיתוח הכלכלי באזור. עם 

זאת, מסגרות השיתוף עשויות רק לדרבן בכיוון של הגדלת האפקטיביות הביצועית תחומים אלה, ושיפור 

ניהול אולי אינו מסוגל להניע לבדו תהליך צמיחה, אך מסוגל להשריש ולחזק אותה. 

 

הקמתן של מועצות מקומיות תעשייתיות עונה בעיקר על האינטרסים של המפעלים, מבחינת טיב 

השירותים, הוגנות בגביית המסים והשפעת המפעלים על המדיניות המקומית. חלופה זו נהנית גם מקיומו 

של בסיס חוקי ומישימות פוליטית. מגרעותיהן הבולטות של המועצות התעשייתיות הן בהשפעותיהן על 

תקציב הממשלה, על טיב השירותים המוניציפליים לתושבים, על טיב הפיקוח על איכות הסביבה ועל 

הפערים בין מרכז הארץ לשוליים הלאומיים (לוח 1). 

 
האזורים החופשיים לייצור משרתים גם הם את האינטרסים של המפעלים וסובלים מחסרונות דומים 

לאלה של המועצות התעשייתיות. ההיבטים המוניציפליים היו בעלי חשיבות שולית בגיבוש חלופה זו, 

שנועדה בראש וראשונה לעודד את הצמיחה הכלכלית באמצעות חיזוק מנגנון השוק החופשי. אולם, 

השפעתם של האזורים החופשיים על הצמיחה הכלכלית האזורית והלאומית היא עדין בגדר נעלם; מידת 

הצלחתם בתחום זה תשפיע גם על הערכתם בכל הנוגע לשיקולי אפקטיביות ביצועית ולעניין הפערים בין 

מרכז לשוליים. 

 

מתן מעמד אקס-טריטוריאלי למפעלים ולמתקנים לאומיים הנו פתרון גרוע לאור מרבית השיקולים, חוץ 

מההשפעה והאוטונומיה שמעמד זה מעניק למפעלים ומקיום בסיס חוקי. 

 



 

שש החלופות הכרוכות ברפורמות מקיפות יותר במימון השלטון המקומי ובארגונו מציעות שורה ארוכה של 

יתרונות (לוח 1) אך סובלות מהעדר בסיס חוקי ומקשיים פוליטיים ביישום. כמו כן, מאחר שהחלופות טרם 

יושמו בארץ, יתכן כמובן שחלק מהציפיות מהן עלולות שלא להתממש בסופו של דבר. 

 

הנהגת שיתוף בבסיס המס נהנית מיתרונות רבים בתחומי היעילות, האפקטיביות והשוויוניות. ההנחה 

ששיתוף בבסיס המס יתרום לצמיחה האזורית מבוססת על ההנחה שלרציונליזציה של החלטות מיקום 

ולצמצום מסוים של התחרות הפנים-אזורית על משיכת השקעות תהיה השפעה כלכלית חיובית. הגברת 

השוויוניות בין הרשויות המקומיות באמצעות מנגנוני שיתוף בבסיס המס, בלא תלות במענקי איזון 

ממשלתיים, עשויה גם לתרום להגברת האוטונומיה המקומית. 

 

ביטול מעמד "עיר עולים" יבטל עיוותים שונים, אך תהיה לו השפעה שלילית על תקציב הממשלה, והוא 

עשוי להגדיל את הפערים בין מרכז לשוליים. שינוי בבסיס הארנונה לעסקים משטח הנכס למע"מ מהווה 

רציונליזציה האמורה להשפיע באופן חיובי על הכלכלה הלאומית, אך יכול לפגוע באוטונומיה המקומית, 

במידה שחלופת המע"מ תדרוש מעורבות ממשלתית רבה יותר בגבייה ובחלוקת המס. הקמת דרג שני של 

שלטון מקומי, הקמת מועצות חבליות וצמצום מספר הרשויות המקומיות אמורים לתרום ליעילות, 

לאפקטיביות ולשוויוניות, אך חולשתם הבולטת היא בתחום מעורבות הציבור, וכמובן בתחומי הישימות 

הפוליטית והבסיס החוקי. 

 

ההבחנה בין השוליים העירוניים-כפריים של המטרופולינים לבין השוליים 

הלאומיים 

הדיון בסוגיית השיוך המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה נערך, בדרך כלל, ברמת מיקרו - בהקשר של 

הבעיה המקומית הספציפית - וברמת מקרו - במסגרת של הכללות ברמה הלאומית. אולם, סיכויי המימוש 

של החלופות השונות מושפעים ממיקומו של האזור במרחב הלאומי, ויישום חלופות שונות משפיע גם על 

פערים כלכליים-מרחביים. 

 

מתקנים עתירי שטח, כגון מפעלים גדולים, מתקני חברת החשמל וחברת מקורות, נמלים ומתקנים 

צבאיים, שניתן לגבות מהם מסים מקומיים גבוהים, ממוקמים במקרים רבים באזורי שוליים. הארנונה 

המוטלת על מתקנים ומפעלים גדולים, אוליגופוליסטים ומונופוליסטים, היא מקור הכנסה חשוב במיוחד 

לרשויות מקומיות באזורי שוליים. התושבים ברוב הרשויות המקומיות שבאזורי שוליים הם חלשים יחסית 

מבחינה כלכלית. עסקים קטנים ובינוניים באזורי השוליים גם הם חלשים ואינם מהווים בסיס מס בעל 

משקל רב. התחליף, בדמות מענקי איזון ממשלתיים, יוצר תלות ואי ודאות, ורגיש לקיצוצים בלתי צפויים 

בזמן שפל כלכלי, כאשר העברת נטל המגבלות התקציביות לשלטון המקומי היא דרך פעולה נוחה לממשלה. 

 

בנוסף לכך, מפעלים ומתקנים גדולים הממוקמים באזורי שוליים נתונים בדרך כלל בבעלות חיצונית, 

ונחשבים לתפקודים לאומיים ולא ליזמות מקומיות המושרשות באזורן. שיוכם המוניציפלי של מפעלים 

ומתקנים אלה משפיע על יחסיהם עם הקהילה המקומית ועל המאזן שבין לחצים סותרים של אינטרסים 

לאומיים ושל אינטרסים מקומיים בתפעולם. 

 



 

 Razin and) סכסוכים על השיוך המוניציפלי של אזורי תעשייה אכן היו שכיחים ביותר באזורי שוליים

Hazan, 1993). יתרה מזאת, הניסיונות העיקריים לעריכת רפורמות, כגון הקמת מועצות מקומיות 
תעשייתיות, הקמת מסגרות לשיתוף מוניציפלי והקמת אזורים חופשיים לייצור, וכן רבים מהסכסוכים 

החריפים ביותר, התרחשו באזורי השוליים. באזורי השוליים, המערכת היישובית והמבנים 

הפוליטיים-ארגוניים הם בשלב מוקדם יותר של התפתחות ונהנים לפיכך מגמישות רבה יותר. יתרה מכך, 

האינטרסים המקומיים באזורי שוליים עשויים להיות בעלי עוצמה פחותה מבמרכז הארץ, ולממשלה עשויה 

להיות יכולת רבה יותר לכפות שינויים. במקרה הישראלי, היזמה הציבורית גם התמקדה באופן מסורתי 

באזורי שוליים. תקדימים הנקבעים באזורי שוליים עשויים, לפיכך, להשפיע מאוחר יותר על ארגון השלטון 

המקומי גם במרכז הארץ. 

 

תפקיד "חלוצי" זה של אזורי השוליים, אין פירושו בהכרח שהרפורמות המבוצעות תואמות את 

האינטרסים של אזורי השוליים. הקמת מועצות מקומיות תעשייתיות ואזורים חופשיים לייצור משמיטה 

בסיס מס פוטנציאלי מהרשויות המקומיות באזורי שוליים. הקמתם גם מעבירה לפחות חלק מהשליטה 

והפיקוח על הבסיס הכלכלי-תעשייתי האזורי לממשלה, מכיוון שהן המועצות התעשייתיות והן אזורי 

הייצור החופשיים נשלטים, בסופו של דבר, על ידי נציגים האחראים בפני משרדי הממשלה. 

 

הוצאת מוקדי פיתוח כלכלי-תעשייתי מידי הרשויות המקומיות שבאזורי שוליים מוצדקת על ידי שיקולים 

של צמיחה כלכלית לאומית ושל יצירת מקומות עבודה באזורי השוליים. אולם, צעד זה מותיר את הרשויות 

המקומיות שבאזורי שוליים במצב של חולשה רבה ותלות בשלטון המרכזי. לפיכך, הקמת מועצות מקומיות 

תעשייתיות ואזורים חופשיים לייצור באזורי שוליים עשויה לתרום למגמה הקיימת של צמיחה כלכלית 

המוטה כלפי מרכז הארץ וכלפי שולי המרכז המתרחבים; מגמה המתאפיינת בלחצים סותרים ביחס למידת 

האוטונומיה שנהנה ממנה השלטון המקומי. 

 

רפורמות המתקנות עיוותים בשיטת המיסוי ברשויות המקומיות גם הן אינן פועלות לטובת אזורי השוליים 

דווקא, מאחר שרשויות מקומיות במרכז הארץ, שיש בהן ריכוז גבוה של תפקודים עסקיים מבוססים 

ונכסים ממשלתיים הפטורים כיום ממס, עשויות להיות המרוויחות העיקריות מתיקון העיוותים. למעשה, 

אף לא אחת מהחלופות המפורטות בלוח 1 משפרת באופן ברור את מצבם של אזורי השוליים; הקמת 

מועצות מקומיות תעשייתיות, ביטול מעמד "עיר עולים" ושינוי בסיס הארנונה נראות כחלופות הפחות 

טובות מבחינתם של אזורי השוליים. 

 

מסגרות של שיתוף מוניציפלי בייזום ובניהול אזורי תעשייה ושל שיתוף בבסיס המס עשויות לשמור את 

בסיס המס המקומי באזור, ולתרום לדפוסי פיתוח רציונליים וליתר שוויוניות פנים-אזורית. אולם, מסגרות 

השיתוף עשויות לשאת אופי שונה במרכז הארץ ובשוליה. במרכז הארץ, הבסיס להסכם השיתוף הוא עסקי. 

חלוקת הרווחים מהמיסוי המקומי, הנובעים מפיתוח תעשייה ועסקים חדשים באזורי ביקוש גבוה, כגון 

בצמתים "אסטרטגיים" בשוליים העירוניים-כפריים של המטרופולינים, הנה האינטרס המרכזי ולאו דווקא 

ניהול משותף. במצב אופייני מעונינות רשויות מקומיות עירוניות לפתח מרכז תעשייה ותעסוקה על שטח 

סמוך המצוי בתחומה של מועצה אזורית. המועצה האזורית מתנגדת להעברת השטח, אבל לישובים 



 

החקלאיים קורץ הפוטנציאל להרוויח מהסבת הקרקע החקלאית, וכך נפתח פתח לגיבוש הסכמי פשרה 

ושיתוף, שמרכיב חלוקת הרווחים עומד במרכזם. 

 

באזורי שוליים מרוחקים, השיתוף מהווה בעיקר כלי לקידום הפיתוח האזורי. הסיכוי שהרשויות 

המקומיות השותפות יזכו ברווח משמעותי מהמיסוי על המפעלים החדשים הוא קטן בטווח הקצר. מכאן, 

במרכז הארץ פתרון סכסוכים ורציונליזציה של דפוסי הפיתוח של שימושי קרקע הם התרומה העיקרית 

שיש לשיתוף, ואילו בשוליים המרוחקים קידום הפיתוח הכלכלי האזורי הנו, בפועל, התרומה הראשונה 

במעלה. 

 

מסקנות והמלצות 

סקירה זו מצביעה על שתי מגמות המתחוללות בישראל בשנים האחרונות: האחת מתבטאת במעורבות 

גדלה של רשויות מקומיות במאמצים לקידום הפיתוח הכלכלי המקומי, המלווה הן בתחרות חריפה בין 

הרשויות המקומיות והן בהקמה וולונטרית של מסגרות לשיתוף פעולה מוניציפלי לייזום ולניהול אזורי 

תעשייה. המגמה השניה כוללת העברה של מוקדי פיתוח כלכלי, בעיקר תעשייתי, מהשלטון המקומי 

למסגרות אוטונומיות למחצה הנשלטות באופן רופף על ידי הממשלה. 

 

שתי המגמות קשורות בתמורה האידאולוגית שהתחוללה בארץ ונתמכות על ידי תפיסות נאו-שמרניות של 

שוק חופשי. הראשונה מדגישה את יתרונות ביזור הסמכויות לרשויות מקומיות, האמורות להתנהג באופן 

דומה ככל האפשר לארגונים עסקיים במגזר הפרטי. השניה רואה באוטונומיה רחבה של המגזר העסקי, 

הכפוף באופן רופף רק לממשלה, דרך לשחרר את הפיתוח הכלכלי-תעשייתי מההשפעות הפוליטיות ומהנטל 

הכספי הכרוכים בכפיפות לשלטון המקומי. 

 

סקירה זו איננה באה לזהות בפסקנות פתרון עדיף לשיוכם המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה, אלא 

לפרוש את מגוון החלופות ולעמוד על יתרונותיהן ועל חסרונותיהן. הבחירה בין חלופות שונות כרוכה 

בשיקולים ערכיים ובבחינתן בסיטואציות ספציפיות. יתרה מכך, פתרון עדיף עשוי לכלול שילוב של חלופות 

שונות, ולא העדפה בלעדית של חלופה אחת. יישומם של פתרונות מגוונים גם מאפשר התקדמות זהירה 

בדרך של ניסוי וטעייה, ומקל את ההתאמה לנסיבות המשתנות. עם זאת, עולות מהסקירה מספר המלצות 

בנוגע לאפשרות ולכדאיות שביישומם של פתרונות מסוימים בסיטואציות שונות. המלצות אלו מפורטות 

להלן: 

 

גיבוש מסגרות של שיתוף בבסיס המס עשוי להוות פתרון נאות לבעיית השיוך המוניציפלי של  (1

מתקנים לאומיים ומפעלים גדולים ועתירי שטח. הפתרון מתאים בראש וראשונה למפעלים 

ולמתקנים שאינם חלק אינטגרלי מהמרקם של רשות מקומית אחת מסוימת ואינם צורכים 

שירותים מוניציפליים רבים, ואין לשלטון המקומי תפקיד חשוב בקידומם. חשיבות השיוך 

המוניציפלי של מתקנים כאלה הנה בתחום הפיקוח המקומי עליהם, ובעיקר בתחום ההנאה 

מהמסים המקומיים הנכבדים שמשלמים המפעלים והמתקנים. שיתוף בבסיס המס הנו פתרון 

נאות לסכסוכים מוניציפליים במקרים כאלה. יישומו של הפתרון מחייב חקיקה מתאימה, מאחר 



 

שכיום החוק איננו מאפשר העברת תקבולי מסים מרשות אחת לשניה ומחייב פעולה בדרכים 

עקיפות ובלתי יציבות, כגון באמצעות חברה כלכלית. 

 

מנגנון שיתוף בבסיס המס ממתן לחצים להחלטות מיקום לא אופטימליות ולשינויי גבולות 

מוניציפליים שאין להם הצדקה מבחינת היעילות והאפקטיביות בניהול השטח. למנגנון זה עשויה 

גם להיות תרומה מסוימת לצמצום פערים בין רשויות מקומיות סמוכות. הפתרון מתאים למימוש 

כלפי מפעלים ומתקנים לאומיים וכן במרכזי תעשייה ותעסוקה בשוליים העירוניים-כפריים של 

המטרופוליניים, כאשר דרוש מנגנון לחלוקת המסים המקומיים ואין עניין רב בניהול משותף 

דווקא. 

 

נוסחת השיתוף בבסיס המס צריכה להיות הוגנת ולא לקפח רשויות מקומיות צומחות לעומת 

ערים שבסיס מס תעשייתי-עסקי נכבד היה קיים בהן עוד בטרם הופעלה התכנית. יש לכלול 

במנגנון שיתוף בבסיס המס רשויות מקומיות המהוות מערכת אזורית שיש לה אינטרס בסיסי 

משותף. בלא קיום אינטרס אזורי משותף קשה יהיה לשכנע את הרשויות, האמורות לוותר על 

בסיס מס המצוי כולו בשטחן, שהשותפות כדאית בטווח הארוך גם להן. המימוש היה גם פשוט 

יותר כאשר קיימת באזור תרבות מסוימת של שיתוף גם בנושאים אחרים. יהיה קושי להפעיל 

כהלכה מנגנון שיתוף בבסיס המס, כאשר שותפות בו רשויות מקומיות הנלחמות בלא הרף זו בזו 

ואין בינהן כל הדברות ושיתוף פעולה. 

 

שיתוף מוניציפלי בייזום ובניהול אזורי תעשייה, באמצעות הקמת חברות מוניציפליות משותפות,  (2

הנו פתרון לשיוכם המוניציפלי של מרכזי תעשייה ותעסוקה אזוריים. השיתוף במקרה זה נועד הן 

לצורך חלוקת המסים המקומיים בין הרשויות השותפות והן לצורך ניהול משותף בהתאם ליעדי 

הפיתוח של כל הרשויות המקומיות. כאשר כל מטרתו של השיתוף הנה לחלק את תקבולי המיסוי 

המקומי, עדיף פתרון של שיתוף בבסיס המס, אם יוסדר מבחינה חוקית, על הקמת חברת ניהול 

משותפת. 

 

פתרון השיתוף בייזום ובניהול אזורי תעשייה תורם לרציונליזציה של החלטות מיקום ועשוי לסייע 

לריכוז הפיתוח התעשייתי-כלכלי במוקדים גדולים ולבלום פיצול רב לאתרים קטנים ובלתי 

מתאימים. הפתרון עשוי להגביר במידה מסוימת את השוויוניות בין רשויות סמוכות, אך הוא 

שומר עדין על ניצול מושכל של יתרונות התחרות בין רשויות מקומיות על משיכת השקעות. 

 

פתרון השיתוף הנו וולונטרי ומותנה בקיום סיטואציה שבה השיתוף כדאי לכל הצדדים. מידת 

יציבותן של מסגרות השיתוף לאורך זמן, כאשר מתרחשים חילופי שלטון ברשויות השותפות, עדין 

איננה ברורה. חיזוקן של המסגרות עשוי להסתייע בשני צעדים מרכזיים: ראשית, גיבוש מפורט 

של עקרונות הסכמי השיתוף. סוגיות, כגון מינוי מנכ"ל, הרכב מועצת המנהלים, אופן מינוי נציגי 

הרשות המקומית במועצת המנהלים וכללים לפירוק השותפות, הנן בעלות חשיבות רבה לתפקוד 

תקין של החברה המנהלת המשותפת לאורך זמן. 

 



 

שנית, גיבוי ציבורי עקבי לחיזוק מסגרות השיתוף. באזורי פיתוח, הגיבוי הציבורי יכול להתבטא 

בתנאי סיוע עדיפים לתפעול החברה המנהלת בשנותיה הראשונות ולפיתוח התשתית במקום. 

חשוב להמחיש לרשויות המקומיות המעורבות את היתרונות הגלומים בשיתוף לכל הרשויות 

השותפות, לעומת הסיכון שבכישלון של ניסיונות השיתוף, כולל האפשרות שהקמת מועצה 

מקומית תעשייתיתת תעלה כחלופה לחברה המשותפת. 

 

בשולי המטרופולינים יכולת השכנוע של השלטון המרכזי היא קטנה יותר. עם זאת, ניתן לשאוף 

להסכמים רחבים שיסדירו שיתוף מוניציפלי במרכזי תעשייה ותעסוקה חדשים גדולים. מאחר 

שהסיכוי להקמת חברה משותפת לניהול מרכז קיים הוא קלוש, יש לשאוף לגיבוש מסגרת השיתוף 

עוד בטרם בוצע במקום כל פיתוח. שותפות בין יותר משתי רשויות מקומיות עשויה להיות עדיפה 

מבחינת יציבות המערכת ונטרול לחצים שמקורם בתהפוכות פוליטיות ברשות מקומית מסוימת. 

יש לציין, עם זאת, ששיתוף בייזום ובניהול מרכזי תעשייה ותעסוקה מחייב נכונות לשיתוף מצד 

הרשויות המקומיות. אם נכונות זו איננה רבה ניתן להסתפק במערכת של שיתוף בבסיס המס, 

שהיזמה לכינונה יכולה לבוא מהשלטון המרכזי. 

 

מועצות מקומיות תעשייתיות הנן פתרון שהסיכון בו גדול מהסיכוי. לפיכך, הקמת מועצות  (3

תעשייתיות נוספות לשתים שכבר הוקמו איננה מומלצת בשלב זה. אפשרות הקמתה של חברה 

מוניציפלית משותפת עדין לא עמדה על הפרק בעת שנחקק החוק שאיפשר את הקמתן של 

המועצות התעשייתיות. חברה כזו הייתה יכולה לענות, בתנאים מסוימים, על הבעיות האקולוגיות 

והפוליטיות שהביאו להקמת שתי המועצות המקומיות התעשייתיות הראשונות. החברה היא גם 

מסגרת גמישה יותר מהמועצה התעשייתית. 

 

בהקמת מועצות תעשייתיות גלומים סיכונים משמעותיים בתחום הפיקוח על איכות הסביבה, ויש 

להן השלכות שליליות על תקציבי הרשויות המקומיות הסמוכות, שפירושן נטל כבד יותר על 

תקציב הממשלה. במקרים מסוימים ניתן גם להעלות טענה ערכית בנוגע לאי צדק שבאי תשלום 

מסים לרשות מקומית שכנה, שמתשתיתה העירונית נהנים המפעלים באופן עקיף. הקמתן של 

מועצות מקומיות תעשייתיות מגדילה את פיצול השלטון המקומי, מגמה המנוגדת בתכלית 

למדיניות הממשלה, ושמה מכשולים בפני יזמות ואינטרסים שאינם קשורים בפיתוח התעשייה 

בשטחים שהוכרזו כמועצות תעשייתיות. בהיות המועצות המקומיות התעשייתיות גוף ממונה, 

קיימים גם חששות בנוגע לשיקולים המניעים את הממשלה במינוי ראש המועצה, ובנוגע לתפקוד 

נציגי משרדי הממשלה, שהם לשון המאזנים בכל הנוגע לניגודי אינטרסים בין המפעלים לרשויות 

המקומיות הסמוכות. 

 

בקשות חדשות להקמתן של מועצות מקומיות תעשייתיות נובעות בראש וראשונה משאיפתם של 

מפעלי תעשייה להשתחרר מנטל המיסוי המקומי הכבד המוטל עליהם, בשעה שהם אינם נזקקים 

כמעט לשירותים מוניציפליים. אולם, הקמתן של מועצות מקומיות תעשייתיות, כאשר המניע 

המרכזי לכך הוא הקטנת נטל המיסוי המקומי, הנה בבחינת מתן מענה לאינטרסים של התעשייה 

במחיר יצירת מסגרת שיש בה סיכונים בתחומי התכנון, איכות הסביבה, המינהל והתקציב. ספק 



 

אם יש לכך הצדקה, ועדיף לטפל ישירות בהסדרת חילוקי הדעות בנוגע לגובה המיסוי המקומי 

ולא להקים לשם כך גוף מיותר. 

 

מתן מעמד אקס-טריטוריאלי למפעלים ולמתקנים לאומיים בעלי השפעה הוא פתרון שהשלילה בו  (4

רבה. אין לממש פתרון זה לגבי מתקנים נוספים ורצוי לשייך בהדרגה גם את המתקנים הקיימים 

לתחומי שיפוט של רשויות מקומיות. זאת, במקביל להסדרת סוגיית המיסוי המקומי עליהם ומתן 

מענה לצורכיהם הספציפיים. 

 

סיכויי המימוש וההצלחה של יזמת האזורים החופשיים לייצור עדיין אינם ברורים בשלב זה.  (5

בהנחה שאזורים חופשיים לייצור אכן יקומו, ניתן לטעון שהסיכון המזערי והסיכוי המרבי 

לכלכלה האזורית הוא באזורי שוליים מרוחקים ובעיקר בנגב. הסיכון לפגיעה ול"ייבוש" תשתית 

כלכלית קיימת ובסיס מס מקומי מחוץ לאזור החופשי הוא המועט ביותר בנגב. הסיכון, שהאזור 

החופשי יתפוס שטח גדול שיש לו שימוש אלטרנטיבי כדאי יותר או עשוי להימצא לו שימוש כזה 

בעתיד הקרוב, הוא נמוך יחסית בנגב. קיימת סבירות גבוהה יחסית שאזור חופשי לייצור בנגב אכן 

יעמיד במוקד פעילותו משיכת מפעלי תעשייה, ולא יצפה בראש וראשונה לרווחי נדל"ן שמקורם 

בלחצי פיתוח מסביב לאזור ולאו דווקא באזור עצמו. 

 

לפיכך, מן הראוי להימנע מהקמת אזורים חופשיים לייצור במרכז הארץ ובאזורים, המצויים 

בטווח שלחצי פיתוח מכוון שלושת המטרופולינים עשויים להשפיע עליהם, גם אם הם מסווגים 

פורמלית כאזורי עדיפות לאומית. בנוסף לכך, מן הראוי לשמור על הזכות להקצות מחדש שטחים 

שלא נוצלו תוך פרק זמן סביר, ולהחזירם לתחום שיפוטה של הרשות המקומית, אם נמצא להם 

יעוד חליפי כדאי יותר. 

 

ועדת גבולות הנה מסגרת מתאימה לקבלת החלטות על עריכת שינויי גבולות מוניציפליים. יש  (6

להפיק לקחים ממעורבותו התכופה של בג"צ בהליך, על מנת להבטיח התייחסות אחידה, מקצועית 

ונקיה מפניות ככל האפשר של ועדת הגבולות, שגם תשפר את סיכויי המימוש של ההמלצות. הצד 

הבעייתי יותר של המעורבות המשפטית הגוברת בסכסוכי גבולות מוניציפליים, הנו התייקרות 

ההליך, הואיל והצדדים המעורבים נשענים על יעוץ מקצועי-תכנוני ומשפטי. מן הראוי לשאוף 

לאיזון בין הצורך בדיון מקצועי עניני וחסר פניות בסוגיות לבין גלישה מופרזת לעימותים 

משפטיים יקרים על חשבון הקופה הציבורית. 

 

סכסוכי הגבולות שנידונו לאחרונה מאפשרים להצביע על כמה כללים סבירים בקבלת החלטות על 

העברת שטח מרשות לרשות: א)  רצוי לקבל החלטות בנוגע לשיוך המוניציפלי של מרכזי תעשייה 

ותעסוקה במקביל לייזומם ולתכנונם ובטרם הוחל בפיתוחם. 

ב)  קיימת הצדקה בסיסית להעברת שטח לפיתוח מרכזי תעשייה ותעסוקה לרשות מקומית 

עירונית ממועצות אזוריות המקיפות אותה. אולם, יש צורך להביא בחשבון את המשמעות 

התקציבית שיש לצעד זה כלפי המועצה האזורית. רשות מקומית המוותרת על שטח זכאית לפיצוי 

בדמות שותפות בתקבולי הפיתוח ואולי אף במיסוי השוטף. בנוסף לכך, במידה שלמועצה 

האזורית יש תוכניות פיתוח מגובשות למימוש בטווח הקצר, שאין להן שטח חליפי בתחום 



 

המועצה, הרי שמתחזקת תביעתה לשותפות מלאה בפיתוח ובפרותיו או להשארת השטח בתחומה. 

שיקולי היעילות, האפקטיביות, השוויוניות ומעורבות הציבור, שפורטו בלוח 1, אמורים להנחות 

את ועדת הגבולות בהמלצותיה. ג)  אין להעביר אזורי תעשייה ושטחים נרחבים לפיתוח תעשייה 

ותעסוקה לרשויות מקומיות קטנות שבקושי יש הצדקה לקיומן. הפתרון לביסוסן התקציבי של 

הרשויות הקטנות איננו בפיתוח נרחב של שימושי קרקע עסקיים, שיבוא על חשבון רשויות גדולות 

ומרובות יותר בצרכים. ד)  העברת אזורי תעשייה ומתקנים קיימים איננה רצויה, אלא כאשר יש 

לה טעמים תכנוניים חזקים מאוד, ותוך מתן פיצוי מתאים לרשות שממנה נלקח השטח. 

 

מעמד "עיר עולים” לצורך גביית מסים מקומיים ממתקנים ממשלתיים הנו עיוות מרכזי במערכת  (7

המיסוי המקומי. האפליה הגלומה בו בין רשות לרשות איננה צודקת ומביאה ללחצים 

למניפולציות במפת השלטון המקומי. יש להפעיל את החוק המחייב את הממשלה לשלם מסים 

מקומיים בכל מקום. אם המשמעויות התקציביות של החוק הן מעבר ליכולת או לנכונות 

הממשלה לעמוד בהן, יש לטפל בסוגיית גובה המסים שניתן לגבות ממתקנים שונים, אך לא 

להשאיר את המצב הקיים לאורך זמן. 

 

הקמת דרג שני של שלטון מקומי עשויה לפתור או לפחות למתן חלק מהבעיות שתוארו בסקירה זו  (8

ולבטל את הצורך בחלק מהמנגנונים המוצעים. אולם, הסיכויים למימושה של רפורמה כזו בעתיד 

הקרוב הם נמוכים, ולא נראה שיש למקד את המאמץ בכוון זה בשנים הקרובות. רצוי מיזוג של 

רשויות מקומיות קטנות, המונות מאות או אלפים בודדים של תושבים, עם רשויות מקומיות 

עירוניות גדולות יותר או עם מועצות אזוריות המתארגנות מחדש. 

 

מן הראוי לטפל ישירות בבעיות ההוגנות במיסוי המקומי ולא לפנות לפתרונות עקיפים, בעיקר  (9

כאלה המוצעים על ידי חברות ורשויות כלכליות רבות השפעה, המבקשות להתנתק מהשלטון 

המקומי. תיקון עיוותים בשיטת המיסוי ברשויות המקומיות יקטין את עוצמת הלחצים לשינוי 

גבולות שאין מאחוריהם ולא כלום פרט לשיקולי מיסוי. פתרון הוגן אמור להכיר מחד בתפקידה 

של ארנונת העסקים כמרכיב חשוב ולגיטימי במימון הרשויות המקומיות. הפתרון גם אמור 

למנוע, מאידך, "עושק" בלתי סביר ושרירותי של המפעלים והמתקנים, באמצעות שיעורי מיסוי 

שאינם מתחשבים ביכולת לשלם. 

 

מימוש העקרונות שפורטו לעיל יתרום לרציונליזציה של מערך השלטון המקומי ושל דפוסי 

הפיתוח, בפרט בשוליים העירוניים-כפריים של המטרופולינים, שם הסיכון לפיצול וללחצי פיתוח 

לא מתואמים הנו הקריטי ביותר. ניתן לראות בטיפול בסוגיית השיוך המוניציפלי של מרכזי 

תעשייה ותעסוקה שלב במסגרת מאמץ כולל להתאמת ארגון השלטון המקומי לתנאים ולצרכים 

בשנות התשעים. 
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