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תקצירתקצירתקצירתקציר    

בסקירה זו מוצעים צעדים לבלימת מגמת הפרבור המפוזר (urban sprawl), המאפיינת את 
הפיתוח המרחבי בישראל בשנים האחרונות. מגמה זו משתקפת בשתיים מהבעיות 

המרכזיות שעמן מתמודדת כיום מערכת התכנון הפיזי: הלחצים לכרסום מואץ בשטחים 
פתוחים והלחצים לפיתוח-יתר של אזורי תעשייה ותעסוקה רבים מדי וקטנים מדי. הטענה 

המרכזית היא שלא ניתן לבלום לחצים אלה באמצעות מערכת התכנון הפיזי הסטטוטורי 
לבדה, או בעזרת הצעות לרפורמה מקיפה במפת הרשויות המקומיות. דרך אפקטיבית 

וישימה יותר להשפיע על כיווני הפיתוח של שימושי קרקע עסקיים ולסייע לשימור שטחים 
פתוחים היא לשנות את "כללי המשחק" בזירה שבה מתחרות רשויות מקומיות על פיתוח 

כלכלי ועל משאבים. 

הקמת מנגנונים לשיתוף בבסיס המס המקומי, הנובע מפיתוח שימושי קרקע עסקיים 
חדשים, היא אמצעי יעיל לריסון הלחצים לדפוסי פיתוח לא רציונליים ובפרט למיתון 

המגמה להשקעת-יתר בפארקים תעשייתיים ותעסוקתיים קטנים. ניתן להפעיל מנגנונים 
כאלה באזורי תעסוקה חדשים, ובאמצעותם לקבוע שהמסים המקומיים, מעבר לאלו 

הנחוצים לתחזוקה ולפיתוח של אזור התעסוקה, יחולקו בין הרשויות המקומיות בהתאם 
לגודל השטח שתרמה כל רשות לפרויקט או בהתאם לנוסחה המשקללת גם קריטריונים 

נוספים, כמו גודל הרשות המקומית. 

שיתוף בקנה-מידה גאוגרפי רחב יותר עשוי לכלול אזור שניתן לזהות בו אינטרס משותף 
בתחום הפיתוח הכלכלי. השיתוף יכלול אחוז מסוים מבסיס המס המקומי, הנובע משימושי 

קרקע עסקיים חדשים, שיחולק בין הרשויות המקומיות בהתאם לקריטריונים כמו: גודל 
האוכלוסייה, שטח הרשות וחוסנה התקציבי של הרשות המקומית. שיתוף בבסיס המס 

המקומי עשוי להיות פתרון הוגן גם לחלוקת מסים שמקורם בשימושי קרקע שהם אזוריים 
במהותם, כמו מפעלי מחצבים ומתקנים לאומיים בנגב, בין הרשויות המקומיות באזור. 

להערכתנו, ניתן לגבש כיום הסכמה ליישום מסגרות לשיתוף בבסיס המס, כל עוד המנגנונים 
אינם כרוכים בהעברת כספים מרשות לרשות באמצעות השלטון המרכזי ואינם מלאימים 

בפועל מרכיבים מבסיס המס המקומי וממירים אותם במענקי איזון מוגדלים. מועצות 
אזוריות רבות אינן מעוניינות כלל בפיתוח מואץ של אזורי תעשייה ותעסוקה בתחומן, ועל 
כן הן עשויות לפעול לשמירה על שטחים פתוחים, אם יגובשו מסגרות לשיתוף בבסיס המס 

שיבטלו את הכורח התקציבי לקיים אזורי תעסוקה בתחומן. 
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ניתן לפעול בשני שלבים למיסוד ולהרחבת מנגנוני השיתוף בבסיס המס המקומי, שהתפתחו 
בשנים האחרונות בישראל: (א) באמצעות השלמת החקיקה המסדירה הסכמים מקומיים 

לחלוקת המסים; (ב) באמצעות חקיקה נוספת, שתקבע מנגנונים מקיפים יותר לשיתוף 
בבסיס המס ואשר תספק לשלטון המרכזי סמכויות נרחבות יותר ליזום ואף לכפות 

הסדרים. 

צעדים מסוג זה עשויים לשנות את האינטרסים של הרשויות המקומיות בתחום פיתוח 
שימושי הקרקע. עם זאת, אין בצעדים אלה כדי לפתור את בעיית הלחצים שמפעילים בעלי 

זכויות בקרקע ויזמים פרטיים לפיתוח מפוזר ולא מתואם בשטחים הפתוחים. משום כך, גם 
בעתיד יידרש במידה מסוימת תכנון פיזי "כופה" ברמות הארצית והאזורית כדי להבטיח 

פיתוח מתואם וחסכוני בקרקע. 

בעיה מרכזית הפוגעת באפקטיביות הבקרה התכנונית של השלטון המרכזי היא עמימותו של 
הקשר שבין קבלת החלטות בתחום התכנון הפיזי לבין קבלת החלטות על שינוי גבולות 

מוניציפליים. לטענתנו, אמנם לא ניתן להתנות העברת שטח מרשות מקומית אחת לאחרת 
בתכנון מפורט או באישור מוקדם של מוסדות התכנון, אולם יש לדרוש שבקשה להעברת 

השטח תתבסס על תיעוד מפורט. התיעוד צריך לכלול כוונות תכנוניות של הרשות המקומית 
המבקשת את השטחים או של הגורם הממשלתי היוזם את השינוי, נוסף על פירוט שימושי 

קרקע קיימים בשטח הנידון. כן נדרש פירוט הבעלויות על הקרקע, ובמידת האפשר, רצוי גם 
להציג את עמדתם של בעלי הקרקע והמחזיקים בה כלפי השינוי המוצע. 

במקרים מסוימים, יש מקום לאפשר ניסוח המלצה לשינוי גבולות מוניציפליים בתנאי 
שבשטח המועבר תבוצע תכנית מסוימת. יש לבחון אפוא את האפשרות לגבש מסגרת 

חוקית, שתאפשר לקשור שינוי גבול של שטח שיפוט בייעוד הקרקע לשימוש מסוים ומוגדר, 
ותתיר לשר הפנים לשקול את החלטתו שנית אם התכנון אינו מתבצע תוך פרק זמן מסוים. 

יש להתנות העברת שטחים פתוחים ממועצה אזורית לרשות עירונית בקבלת חוות-דעת של 
גורם תכנוני מוסמך. חוות-הדעת צריכה לכלול שיקולים באשר לחשיבות שימורו של השטח 

הנידון כשטח פתוח מנקודת-ראות ארצית ואזורית. כן עליה להתייחס למקומו של השטח 
ושל חלקים ממנו במסגרת סדרי העדיפויות להסבת שטחים פתוחים לבנייה. מן הראוי 

שחוות-דעת זו תעמוד לפני מקבלי ההחלטות, גם אם לא תהיה בהכרח מחייבת. 



 5

מבואמבואמבואמבוא    

בלימת הלחצים לפרבור מפוזר (urban sprawl) היא בעיה מרכזית, המעסיקה כיום את מערכת 
התכנון הפיזי בישראל. הבעיה עלתה במלוא חומרתה בשנות התשעים, בעקבות האצה 
ניכרת שחלה בהתפשטות העירונית. ההתפשטות העירונית המואצת נבעה מגל העלייה 

בשנים אלה, מהצמיחה הכלכלית המהירה ומהאפשרות החדשה שנוצרה להסב קרקעות 
חקלאיות נרחבות לבנייה. התחרות בין רשויות מקומיות על שימושי קרקע עסקיים, 

המניבים מסים מקומיים גבוהים, גרמה גם היא ללחצים לניצול השטחים הפתוחים בכלל 
ולפיתוח מפוזר של אזורי תעשייה ותעסוקה רבים בפרט. 

הצעות לבלימת הכרסום המואץ בשטחים פתוחים ולריכוז הפיתוח במוקדים גדולים 
וצפופים יחסית מתבססות במקרים רבים על תכניות פיזיות ברמות המחוזית, 

המטרופולינית והארצית. במהלך ההכנה של תכניות אלו נסב הוויכוח על השאלה אילו 
שטחים ייצבעו בסגול, בירוק או בצבעים אחרים במפות ייעודי הקרקע, כלומר, על הגדרת 

השטחים שיוקצו לתעשייה, יישמרו כשטחים פתוחים או יוקצו לשימושי קרקע אחרים. יש 
הרואים באיחוד רחב-היקף של רשויות מקומיות, או בהקמת עיריות מטרופוליניות או 

עיריות אזוריות גדולות, פתרון לפיתוח בזבזני ולא מתואם של שימושי קרקע. 

בסקירה זו טענתנו היא שכדי לחולל שינוי מהותי בדפוסי הפיתוח של שימושי הקרקע 
השונים לא די להכין תכניות פיזיות מגבילות או להציע רפורמה מקיפה במפת הרשויות 
המקומיות. דרך אפקטיבית יותר להשפיע על כיווני הפיתוח של שימושי קרקע עסקיים 

ולעודד שימור של שטחים פתוחים היא לפעול על האינטרסים המנחים את הגורמים 
הפועלים בתחום פיתוח שימושי הקרקע. שינוי "כללי המשחק" המעצבים את אופן פעולתן 

של הרשויות המקומיות עשוי להיות צעד חשוב בכיוון זה. מבנה המשק הכספי של הרשויות 
המקומיות הוא גורם מרכזי המעצב את האינטרסים שלהן בכל הנוגע למדיניות הפיתוח של 

שימושי הקרקע בתחומן ובנוגע למדיניות הצמיחה שלהן בכלל. משום כך, יש להניח כי 
ביצוע שינויים במבנה המשק הכספי, כמו הנהגת מסגרות לשיתוף בבסיס המס המקומי 

שיתקבל מפיתוח שימושי קרקע עסקיים חדשים, ישפיע על דפוסי הפיתוח ברשויות 
מקומיות עירוניות וכפריות כאחת. לשינויים מסוג זה עשויה להיות השפעה רבה יותר 

מאשר לתכניות מתאר לסוגיהן. כמו כן, הם עדיפים על ניסיונות לעריכת רפורמות מקיפות 
במפת הרשויות המקומיות, שהמכשולים הניצבים בפני מימושן גבוהים מאוד. 

מידה זו או אחרת של תכנון פיזי "כופה" ברמות הארצית והאזורית תהיה נחוצה גם בעתיד 
כדי להבטיח פיתוח מתואם וחסכוני בקרקע. לתכנון כופה ברמת המאקרו יש חשיבות 
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מיוחדת לאור העובדה שהיצע הקרקע בישראל מוגבל ביותר. עם זאת, תכניות פיזיות 
ומנגנוני שליטה ובקרה שאינם מתערבים באינטרסים הכלכליים רבי-העצמה, המנחים את 

העוסקים בפיתוח שימושי הקרקע, לא יהיו מסוגלים לעמוד בפרץ לאורך זמן. 

בסקירה זו מוצע אפוא להנהיג במערכת השלטון המקומי שינויים, שיעודדו פיתוח מבוקר 
של אזורי תעסוקה ושמירת שטחים פתוחים. השיקולים המנחים צריכים להיות: ניצול יעיל 
של עתודות הקרקע, של התשתיות ושל השירותים הציבוריים ושיקולים סביבתיים. השינוי 

המרכזי שמוצע להנהיג ב"כללי המשחק" הוא כאמור, חיזוק המסגרות לשיתוף בבסיס המס 
המקומי. כמו כן מובאות בהמשך העבודה המלצות בתחום הבקרה התכנונית, הנוגעות 

להסדרת הקשר שבין תכנון פיזי לשינויי גבולות מוניציפליים. 

צמיחה מטרופולינית בישראל בשנות צמיחה מטרופולינית בישראל בשנות צמיחה מטרופולינית בישראל בשנות צמיחה מטרופולינית בישראל בשנות 
התשעים: שוק חופשי ופרבור מפוזר לעומת התשעים: שוק חופשי ופרבור מפוזר לעומת התשעים: שוק חופשי ופרבור מפוזר לעומת התשעים: שוק חופשי ופרבור מפוזר לעומת 

הכוונה תכנונית וריכוז הפיתוחהכוונה תכנונית וריכוז הפיתוחהכוונה תכנונית וריכוז הפיתוחהכוונה תכנונית וריכוז הפיתוח    

העלייה ההמונית מארצות חבר העמים עוררה גל חדש של התפשטות מטרופולינית בישראל 
(רזין, 1996א). ההתפשטות המטרופולינית בשנות התשעים שונה במאפיינים רבים מגלי 
התפשטות מטרופולינית בעשורים קודמים. "חזית ההתפשטות המטרופולינית" גולשת 

בעשור האחרון לתחומי השיפוט של מועצות אזוריות, שבהן דומיננטיים קיבוצים ומושבים 
שפעלו בעבר כבלם להתפשטות עירונית. 

בשנות התשעים הצמיחה המטרופולינית מתרחשת בתנאים של כוח פוליטי מפוצל יותר 
מאשר בעבר. כיווני הצמיחה נתונים פחות לשליטת מנגנוני תכנון מרכזיים ומושפעים יותר 

מיוזמות של פירמות עסקיות ומאינטרסים של בעלי הזכויות בקרקע ושל הרשויות 
המקומיות. רשויות מקומיות רבות מעוניינות לפתח אזורי תעשייה ותעסוקה בתחומיהן, 

כדי לזכות בנתח מהמיסוי המקומי על שימושי קרקע עסקיים, משום שהם רווחיים ביותר 
לרשות המקומית. כתוצאה מכך גוברת התחרות בין הרשויות המקומיות על שימושי קרקע 

המניבים מסים מקומיים גבוהים. 

יתרה מזו, כיום נאלצות המועצות האזוריות להתמודד עם מטלות רבות מאשר בעבר (שוורץ 
ואחרים, 1994), על רקע שקיעת מסגרות כפריות-שיתופיות וכניסת אוכלוסייה פרברית 

ליישובי המועצות. מצב זה מחייב אותן לפעול להגדלת בסיס המס שלהן. המועצות 
האזוריות והיישובים הנכללים בתחומיהן מתחרים על משיכת שימושי קרקע עסקיים, 
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שהמסים המקומיים המתקבלים מהם גבוהים. במסגרת תחרות זו הם מנצלים את 
היתרונות שיש להם בהשוואה לרשויות מקומיות עירוניות: קרקע זמינה בשפע וארנונה 

נמוכה יחסית. 

הסרת מחסומים להסבת קרקע חקלאית (רזין, 1996א; שלאין ופייטלסון, 1996) הביאה 
להתעצמות לחצי הספסרות של בעלי קרקעות חקלאיות פרטיות ושל חוכרי קרקעות 

חקלאיות שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל, כולל מושבים וקיבוצים. שינוי זה, בשילוב עם 
התחרות בין הרשויות המקומיות ועם לחצי הביקוש שמקורם בצמיחה הדמוגרפית 

והכלכלית המהירה, הגבירו את הלחצים לפיתוח מואץ של אזורי תעסוקה, של יישובים 
כפריים-פרבריים ושל שכונות מגורים בשוליים הכפריים של המטרופולינים. 

מלבד כל הגורמים שנמנו לעיל, גם לשלטון המרכזי, באמצעות משרד הבינוי והשיכון ומינהל 
מקרקעי ישראל, יש חלק בהאצת ההתפשטות המטרופולינית. מטרה מרכזית לפעילותם של 
גופים אלה היא לתת מענה לצורכי הדיור הדוחקים של האוכלוסייה. בניגוד ליוזמותיהם של 

בעלי זכויות בקרקעות, של יזמים פרטיים ושל מקצת הרשויות המקומיות, המתאפיינות 
בדגם של פיתוח דליל ומפוזר, משרד השיכון ומינהל מקרקעי ישראל מצדדים עקרונית 

בפיתוח צפוף ביישובים עירוניים קיימים או בצמוד אליהם. עם זאת, קיים קושי רב לממש 
תכניות לציפוף הבינוי וקל יותר לקדם פיתוח בשטחים פתוחים לא עירוניים, ובפרט 

בשטחים שבהם ניתן להשיג את תמיכתם של המחזיקים בזכויות על הקרקע. לפיכך, לגורמי 
השלטון המרכזי, המופקדים על הבנייה ועל ניהול קרקעות המדינה, יש, בסופו של דבר, 

חלק בדרבון תהליכים של פרבור מפוזר יחסית. 

מגמות הפיתוח העכשוויות, כפי שהן משתקפות בפעילותם של "הגורמים הפועלים" 
המרכזיים - היזמים הפרטיים, המחזיקים בקרקע, הרשויות המקומיות וגורמי השלטון 

המרכזי, מובילות לדגם של פרבור מפוזר, בשונה מדגמי הפרבור שהיו מקובלים בארץ בעבר. 
מגמת הפרבור המפוזר של תעסוקה ומגורים עשויה אף להתעצם, אם תימשך חולשתם של 

מנגנוני התכנון הפיזי הארצי והמחוזי ויגבר משקלם של כוחות השוק החופשי (ובכלל זה של 
אינטרסים של רשויות מקומיות מתחרות) בעיצוב דפוסי הפיתוח במרחב. 

מגמת הפרבור המפוזר מעוררת שורת בעיות בתחומי התכנון הפיזי והסביבתי. שתי בעיות 
הזוכות לתשומת-לב מיוחדת מצד גורמי תכנון הן: (1) פיתוח-יתר של אזורי תעשייה 

ותעסוקה רבים מדי וקטנים מדי ו-(2) כרסום מואץ בשטחים הפתוחים המצויים במחסור 
מחריף. 

גורמי תכנון מצביעים על הצורך לצמצם את הפגיעה בשטחים הפתוחים באמצעות ציפוף 
הבנייה בערים הקיימות וריכוז הפיתוח של שימושי קרקע עסקיים במספר מוגבל של אזורי 

תעסוקה גדולים. שינוי מגמה זה נחוץ עקב הצורך לשמר קרקע לפיתוח בדורות הבאים 
(פרנקל, 1994), ועקב חשיבותם של שטחים פתוחים מסיבות אקולוגיות, סביבתיות 

וחזותיות וכן לתפקודי נופש ופנאי (פייטלסון, 1995). לפיתוח מפוזר של אזורי תעשייה 
ומלאכה עלולות להיות השלכות סביבתיות חמורות. הפרבור המפוזר גם מייקר את פיתוחן 

ואחזקתן של תשתיות ומערכות שירותים כמו ביוב, דרכים ותחבורה ציבורית. אלה הן חלק 
מהבעיות הכרוכות בדילמת הפיתוח המרוכז לעומת הפיתוח המפוזר, העומדת במוקדן של 
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תכניות פיתוח ותכניות סטטוטוריות ארציות ומחוזיות הנערכות לאחרונה. עם תכניות אלה 
ניתן למנות את: ישראל 2020 (מזור וסופר, 1996), מדיניות הפיתוח למטרופולין תל אביב 
(צוות תכנון מטרופוליני, 1996), תכנית המתאר של מחוז המרכז ותמ"א 31 מעקב ובקרה. 
אולם, העמדות התומכות בבנייה צפופה ובשמירה על שטחים פתוחים, הבאות לידי ביטוי 

בתכניות אלו, עדיין אינן זוכות להסכמה רחבה בדומה לזו שרווחה בעבר בכל הנוגע 
למדיניות השמירה על קרקע חקלאית. 

הצורך לבלום את מגמות הפרבור המפוזר, אם באמצעות ציפוף הערים המרכזיות 
במטרופולינים ואם באמצעות ריכוז הפיתוח במוקדים פרבריים גדולים וצפופים יחסית, 

זכה להכרה בתכניות הנזכרות לעיל. עם זאת, קיימות מחלוקות בקרב משרדי ממשלה ובין 
גופי התכנון הארציים לרשויות מקומיות וליזמים פרטיים בדבר משמעותן האופרטיבית של 

התכניות, מבחינת הקצאת ייעודי קרקע והצפיפויות שרצוי ושניתן להשיג. מחלוקות אלו 
כרוכות בחלקן גם בוויכוח אידאולוגי בין אלה המחייבים הכוונה של תהליכי הפיתוח 

באמצעות תכניות ארציות ואזוריות לבין אלה המצדדים בהשארת דפוסי הפיתוח המרחבי 
להשפעת כוחות השוק. 

בלימת הפרבור המפוזר: תכנון מלמעלה או בלימת הפרבור המפוזר: תכנון מלמעלה או בלימת הפרבור המפוזר: תכנון מלמעלה או בלימת הפרבור המפוזר: תכנון מלמעלה או 
שינוי "כללי המשחק"?שינוי "כללי המשחק"?שינוי "כללי המשחק"?שינוי "כללי המשחק"?    

בסעיף הקודם הושם דגש על שתיים מהבעיות המרכזיות בתחום התכנון הפיזי והסביבתי, 
המאפיינות את תהליך הפרבור המפוזר בשנות התשעים והמעסיקות כיום את מוסדות 

התכנון הארציים. בסעיף זה נציג דרך אפקטיבית ומעשית, שתאפשר להתמודד עם בעיות 
אלו. 

טענתנו היא כי בלימת תהליכי הפרבור המפוזר והפגיעה בשטחים הפתוחים בכלל וצמצום 
פיתוח-היתר של אזורי תעסוקה קטנים בפרט, לא יושגו באמצעות מנגנוני התכנון הפיזי 
הרגולטיבי לבדם. לדוגמה, הציפייה שתכנית מטרופולינית או מחוזית תוכל לקבוע כמה 

מרכזי תעסוקה יוקמו ברחבי מטרופולין תל אביב בטווח הארוך ומה יהיה גודלם (מאור, 
1996) מפריזה בהשפעה ארוכת הטווח של מפות ייעודי הקרקע הכלולות בתכניות אלו. גם 

הגנה על שטחים פתוחים באמצעות הגדרת אזורי חיץ ירוקים בתכניות ייעודי קרקע 
אסטרטגיות או סטטוטוריות - ספק אם תעמוד בפרץ לאורך זמן. כל עוד לא תהיה 

התערבות ב"כללי המשחק" ובאינטרסים המנחים את הגורמים המעורבים בתחום פיתוח 
הקרקע, הרי מפות ייעודי הקרקע, גם אם יזכו למעמד סטטוטורי, ישמשו רק נקודת-מוצא 
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ללחצים לביצוע שינויים, בהתאם לאינטרסים של הגורמים בעלי העניין. ניסיון השנים 
האחרונות מלמד שהתכנון הפיזי הרגולטיבי יכול לכל היותר למתן במידת מה את הלחצים 

הללו. המשך המגמה לביזור הכוח הפוליטי וצמצום כוחם של מוסדות התכנון הארציים 
יפגעו ביתר שאת ביכולתו של התכנון הפיזי הרגולטיבי לעצב את דפוסי הפיתוח בפועל, ורק 

עלייה משמעותית בכוחה של השדולה לאיכות הסביבה עשויה למתן מגמה זו. 

הצעות מסוג אחר - לעריכת רפורמה מקיפה במפת הרשויות המקומיות - אכן יכולות להביא 
לשינוי מהותי ב"כללי המשחק" אם אמנם ימומשו, אך הן מציעות פתרון חלקי בלבד 

לבעיות הפרבור המפוזר. סביר להניח כי רשויות מקומיות גדולות או עיריות-גג 
מטרופוליניות או אזוריות יפעלו יותר מרשויות קטנות בהתאם לכללים של תכנון כוללני. 

כמו כן, רשויות אלה ייטיבו להתמודד עם לחצים לפיתוח מפוצל, שמקורם בתחרות על 
תפקודים המשלמים מסים מקומיים נכבדים. אולם, רשויות גדולות אינן פועלות בהכרח 
למיתון הפגיעה בשטחים הפתוחים; אדרבא, הן עלולות לעודד פיתוח עירוני מואץ ולבטל 

את משקלם של אינטרסים כפריים. כך לדוגמה, התנגד א' ברוצקוס ממינהל התכנון במשרד 
הפנים בשנת 1977 בחריפות לאיחודים מוניציפליים באזור אונו, מתוך הנחה שעירייה גדולה 

וחזקה תאיץ דווקא תהליכי עיור (רזין, 1994). 

סקירה זו איננה עוסקת במכלול ההיבטים הקשורים לאיחוד רשויות מקומיות, כגון גיבוש 
קריטריונים להקמת רשויות חדשות ובחינת זכות הקיום של רשויות מקומיות קטנות 

מאוד. אולם, ניתן לקבוע שביצוע רפורמה, הכוללת איחוד רחב-היקף של רשויות מקומיות, 
או הקמת עיריות מטרופוליניות או אזוריות גדולות, כרוך בהתגברות על מכשולים פוליטיים 

כבדים, ובפרט בתקופתנו, בה מושם הדגש על עקרונות כמו: תחרות, גמישות, הפרטה 
וביזור סמכויות. עד כה נכשלו כל הניסיונות לביצוע רפורמות מסוג זה בישראל (רזין, 1994; 

1996ב; Razin, 1996). הערכת רפורמות שבוצעו במדינות אירופה ובקנדה לא הובילה 
למסקנות חד-משמעיות בדבר הכדאיות שבביצוען (Keating, 1995; Martins, 1995). ספק אפוא 

אם כדאי לרכז מאמץ ומשאבים מרובים בקידום רפורמה רחבה מסוג זה, שכאמור, גם 
איננה מציעה פתרון מלא לבעיית השטחים הפתוחים. אין בקביעה זו כדי לשלול את 

נחיצותם של שינויים מתונים יותר בגבולות הרשויות המקומיות, וסוגיה זו תידון בהמשך. 

דרך מעשית ויעילה יותר לטיפול בבעיות הפיתוח של אזורי תעסוקה והשמירה על שטחים 
פתוחים היא לטפל בגורמים המשפיעים על אופן פעולתן של הרשויות המקומיות בתחומים 

אלה. גישה זו גורסת שיש לשנות את "כללי המשחק", באופן שיגביר את האינטרס של 
השלטון המקומי בכלל ושל המועצות האזוריות בפרט - לרכז את הפיתוח ולשמור על 

שטחים פתוחים. 

אופן פעולתן של רשויות מקומיות בתחום הפיתוח של שימושי קרקע ושינויי גבולות 
מוניציפליים מושפע מגורמים שונים. אחד המרכזיים שבהם הוא המשק הכספי, על 

מרכיביו, כגון: מערכת המיסוי המקומי, תקנות הנוגעות לגביית אגרות והיטלים וכללים 
להעברת כספים מן השלטון המרכזי. המצב השכיח במדינות רבות, ובכללן ישראל, הוא 

שהמסים המקומיים שמשלמים התושבים אינם מכסים את עלות התשתיות והשירותים 
המסופקים לשכונות המגורים. לעומת זאת, שימושי קרקע עסקיים משלמים מסים 
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מקומיים גבוהים יחסית, מעבר לעלות התשתיות והשירותים שמספקת להם הרשות 
המקומית. לאור תנאים אלה מובן מדוע מתנהלת בין הרשויות המקומיות תחרות עזה על 

משיכת שימושי קרקע עסקיים לתחומן ומדוע הן חותרות לספח לתחום השיפוט שלהן 
שטחים נוספים, לצורך פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה חדשים. 

פרטי מערכת המיסוי המקומי יכולים להשפיע על סוג שימושי הקרקע העסקיים המועדף על 
ידי הרשויות המקומיות. מתקנים עתירי שטח, שקשה להעבירם ממקום למקום, ומפעלים 
ועסקים שאינם פועלים בתנאים של תחרות חופשית (כמו מתקני חברת החשמל בישראל) - 

רווחיים במיוחד מנקודת ראות מוניציפלית. מתקנים ומפעלים אלה משלמים מסים 
גבוהים, אין חשש רב שהמתקנים ייסגרו או יועברו למקום אחר בגלל גובה המסים, 

והמתקנים גם אינם צורכים שירותים מוניציפליים רבים. 

לעומת זאת, אזורי תעסוקה אחרים עלולים להכזיב במקרים מסוימים את ציפיותיהן של 
הרשויות המקומיות לזכות ברווח נאות. אם הביקוש לשימושי קרקע עסקיים באזור 

תעסוקה ספציפי נמוך מהצפוי בשל מיקומו הפריפריאלי של האזור או בשל עודף היצע של 
אזורי תעסוקה, אזי יהיו ההכנסות נמוכות מהתחזית. במקרה כזה, לא זו בלבד שבאזור 

הנידון יישארו שטחים בלתי מאוכלסים, אלא שהתחרות אף יכולה לאלץ את הרשות 
המקומית להפחית את המסים המקומיים במטרה למשוך לאזור עסקים. יתרה מזו, 

ההוצאות המוניציפליות בגין אזור התעסוקה עלולות להיות גבוהות מהחזוי. במדינת ניו 
ג'רסי, לדוגמה, רשויות מקומיות באזורים הפרבריים אינן מעוניינות ביותר בשימושי קרקע 

עסקיים היוצרים תעסוקה רבה, מכיון שהגידול במספר המועסקים מגדיל את העומס על 
התשתיות והשירותים המקומיים (Danielson and Wolpert, 1992). רשויות מקומיות, המתחרות 

על שימושי קרקע עסקיים משיקולים של בסיס מס, לעתים אינן מודעות למלוא ההוצאות 
הכרוכות בתחזוקת אזור תעסוקה המנוהל כהלכה ולהוצאות העקיפות הנובעות מהעומס 

הנוסף על התשתיות העירוניות. כאשר מתברר הדבר, עשויות רשויות פרבריות, שיצירת 
מקומות עבודה לתושביהן איננה שיקול מרכזי המנחה את מדיניותן, להעדיף דווקא שימושי 

קרקע כלכליים שאינם יוצרים תעסוקה רבה. גישה זו מונעת הטלת עומס כבד נוסף על 
הרשות המקומית. הכללים לגביית הכנסות נוספות (כגון היטלי השבחה ואגרות בנייה) 

והכללים לחלוקת מענקי האיזון הממשלתיים משפיעים גם הם על אופן פעולתן של הרשויות 
המקומיות בכל הנוגע לפיתוח שימושי הקרקע. 

לפיכך, טענתנו היא שהנהגת שינויים במערכת המיסוי המקומי ובמרכיבים אחרים של 
המשק הכספי המוניציפלי היא אמצעי יעיל לשינוי האינטרסים של הרשויות המקומיות 

בתחום הפיתוח של שימושי קרקע ולשינוי הכללים בזירה שבה מתחרות הרשויות 
המקומיות על פיתוח כלכלי ועל משאבים שונים. אמנם ביצוע שינויים במשק הכספי 

המוניציפלי כרוך בהתמודדות עם אינטרסים שונים, אך הוא אינו מעורר אנטגוניזם פוליטי 
ואמוציונלי בדומה לזה הכרוך בביצוע שינויים טריטוריאליים נרחבים במסגרות 

מוניציפליות קיימות. 
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שיתוף בבסיס המס המקומי ושינויים אחרים שיתוף בבסיס המס המקומי ושינויים אחרים שיתוף בבסיס המס המקומי ושינויים אחרים שיתוף בבסיס המס המקומי ושינויים אחרים 
במשק הכספי של הרשויות המקומיותבמשק הכספי של הרשויות המקומיותבמשק הכספי של הרשויות המקומיותבמשק הכספי של הרשויות המקומיות    

הניסיון בעולם 

גיבוש מנגנונים לשיתוף בבסיס המס הוא דרך אפשרית לחולל שינוי בדפוסי פעולתן של 
רשויות מקומיות. מנגנונים כאלה עשויים לתרום לרציונליזציה של הפיתוח במרחב, לסייע 
ביישוב סכסוכי גבולות בין רשויות מקומיות ולמתן פערים בין רשויות מקומיות בכל הנוגע 

ליחס שבין נטל המסים לרמת השירותים. 

התכנית הידועה ביותר לשיתוף בבסיס המס מופעלת מאז 1975 במטרופולין 
 .(Nunn and Rosentraub, 1996; Rusk, 1995; Smith, 1994) מינאפוליס-סנט פול שבארצות הברית

תכנית זו מאפשרת לשתף רשויות מקומיות, שלא היה בתחומן פיתוח תעשייתי-עסקי, 
בגידול בבסיס המס שנבע מפיתוח כזה ברשויות מקומיות אחרות. לצורך זה מחושב הגידול 
הריאלי בבסיס המס המקומי, הנובע מפיתוח שימושי קרקע עסקיים חדשים בלבד. ארבעים 
אחוזים מסכום זה מועברים לקופה משותפת, והסכום המצטבר בקופה מחולק בין הרשויות 

המקומיות על פי נוסחה המביאה בחשבון את הקריטריונים: גודל האוכלוסייה וחוסנה 
התקציבי של הרשות המקומית. נוסחה זו מעניקה עדיפות לרשויות מרובות אוכלוסייה 

ולרשויות אשר החוסן התקציבי שלהן נמוך יחסית. מנגנון מסוג זה מביא למיתון התחרות 
על שימושי קרקע עסקיים, כאשר היא נובעת אך ורק משיקולי מיסוי מקומי, ולפיכך הוא 
מאפשר פיתוח רציונלי ומתואם יותר של שימושי קרקע עסקיים במטרופולין. התכנית גם 
תורמת לצמצום הדרגתי של פערים בין רשויות מקומיות: בין אלה הנהנות מפיתוח מואץ 

של שימושי קרקע עסקיים לבין אלה שרוב שטחן מיועד למגורים או לשימושים אחרים, 
שאינם מניבים מסי רכוש מקומיים גבוהים. עם זאת, יש לציין כי בטווח הקצר המטרה של 

צמצום הפערים היא משנית, שכן התכנית כוללת רק פיתוח חדש. 

מנגנון אחר לשיתוף בבסיס המס הוא זה שעל פיו ההכנסות המתקבלות מפיתוח שטח 
שהקצו כמה רשויות מקומיות מתחלקות בין רשויות אלה. במנגנון כזה גודל השטח 

שהוקצה על ידי כל רשות יכול לשמש קריטריון לחלוקת המסים המקומיים. דוגמה למנגנון 
כזה הוא שטח הכלול בתחומי השיפוט של 14 רשויות מקומיות באזור פרברי בניו ג'רסי: 

Hackensack-Meadowlands Development Commission. באזור זה הונהג שיתוף בבסיס המס, כדי 
להבטיח שהחלטות הנוגעות למערך שימושי הקרקע ולשלבי הפיתוח לא תושפענה מלחצים 
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שמקורם בתחרות בין הרשויות על בסיס מס. הקופה המשותפת כוללת 40 אחוזים מהמס 
המקומי המתקבל מפיתוח חדש, אך במקרה זה כלולים כל שימושי הקרקע בהסדר השיתוף, 

והקריטריון לחלוקת הכספים הוא גודל השטח שתרמה כל רשות לפרויקט. כך מבטיח 
השיתוף שכל אחת מהרשויות תקבל חלק הוגן מהמסים הנובעים מפיתוח חדש, בלי קשר 

למיקום הפיתוח. 

באינדיאנפוליס הוצע לאחרונה להנהיג שיתוף בבסיס המס, שיכלול מס קנייה מקומי. מס 
הקנייה אמור להיות מחולק בין הרשויות המקומיות בהתאם לשלושה קריטריונים: (א) נטל 

הטיפול באוכלוסייה חלשה; (ב) נטל הנובע מקיום שימושי קרקע הנהנים מפטורים 
 Rosentraub et al.,) ומהנחות ממסים מקומיים ו-(ג) הוצאות על פיתוח תשתית ופיתוח כלכלי

1995). תכנית זו מבוססת בראש ובראשונה על שיקולי שיוויוניות; שני הקריטריונים 
הראשונים נועדו לסייע לעיר המרכזית במטרופולין, הנאלצת להתחרות עם ערים פרבריות 

ואף לממן השקעות שהמטרופולין כולו נהנה מהן, וזאת כאשר "תנאי הפתיחה" שלה 
נחותים עקב ריכוז אוכלוסייה חלשה בתחומה וריבוי שימושי קרקע הפטורים ממסים 

מקומיים. תכנית זו נועדה אפוא ליצור תחרות פנים-מטרופולינית הוגנת יותר על השקעות 
כלכליות, ולתרום לתחרותיות של המטרופולין כולו. רציונליזציה בפיתוח שימושי קרקע 

איננה מטרה מרכזית בתכנית, מכיון שבעיה זו איננה בעלת חשיבות גבוהה באינדיאנפוליס. 

רפורמה קיצונית יותר בוצעה בבריטניה בשנת 1990: מס הרכוש המקומי בבריטניה על 
שימושי קרקע עסקיים הפך למעשה למס של השלטון המרכזי, המוטל בשיעור אחיד במדינה 

כולה. ההכנסות ממס אחיד זה מועברות לקרן מרכזית ומחולקות מחדש לרשויות 
המקומיות בהתאם לגודל אוכלוסייתן הבוגרת (גבאי, 1995). רפורמה מסוג זה משנה את 
אופן פעולתן של הרשויות המקומיות מקצה לקצה. במסגרת החדשה לא כדאי לרשויות 

מקומיות שאינן ממוקמות באזורים מוכי אבטלה למשוך לתחומן שימושי קרקע עסקיים. 
לרשויות אלה משתלם לנקוט מדיניות השוללת צמיחה והשואפת לשמר את אופיו הקיים 

של המקום ולהימנע מפגיעה בשטחים הפתוחים הירוקים. בעקבות הרפורמה עלולות 
רשויות תכנון מרכזיות להתקשות בהקצאת ביקושים לשימושי קרקע עירוניים באזורים 

מטרופוליניים צומחים, בין רשויות מקומיות שאין להן עניין רב בצמיחה. מכאן שרפורמה 
מסוג זה עלולה להביא להתגבשות קיצוניות הפוכה, דהיינו: לרתיעה מפיתוח שבגללה יהיה 

קושי לאתר שטחים להקמת אזורי תעשייה ותעסוקה, בפרט אם הם מהווים מטרד - ולו רק 
חזותי. 

התגבשות הסכמים לחלוקת המסים המקומיים בישראל 

בישראל של שנות התשעים, התופעה של הסכמים לשיתוף בהכנסות ממסים מקומיים 
צוברת תאוצה, וזאת ללא חקיקה פורמלית וללא כפייה מצד השלטון המרכזי. ההסכמים 

משמשים בראש ובראשונה אמצעי להתפשטות עירונית על קרקע כפרית. רוב ההסכמים 
קשורים לפיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה ולעתים הם מלווים בהקמת מינהלת משותפת או 

 .(Razin and Hazan, 1995) חברה משותפת לפיתוח אזור התעסוקה ולאחזקתו
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ההסכם הראשון והמקיף ביותר כלל את הקמת חברת צ.ח.ר. - פארק תעשיות הגליל, בשנת 
1992. חברה זו, המשותפת לצפת, לראש פינה ולחצור הגלילית, נוסדה במטרה לפתח ולנהל 

אזור תעשייה משותף בתחומה המוניציפלי של ראש פינה. בהסכם נקבעו כללים לחלוקת 
תקבולי הארנונה כחלק ממערכת כוללת יותר של שיתוף-פעולה בפיתוח ובנייהול אזור 

התעשייה, באמצעות חברת צ.ח.ר. נקבע ש-30 אחוזים מהארנונה שתיגבה ממפעלים 
ומעסקים חדשים שיקומו בפארק ייוותרו בראש פינה, 20 אחוזים ישמשו לכיסוי הוצאותיה 

של חברת צ.ח.ר. ו-50 אחוזים יחולקו בין שלוש הרשויות על-פי גודלן היחסי, לאחר ניכוי 
העלות של השירותים המוניציפליים בפארק (רזין וחזן, 1994). ההסכם, שנהנה מתמיכתם 

של משרד הפנים ומשרד התעשייה והמסחר, המריץ את התפתחותו של פארק התעשייה. 
אולם חילופי שלטון בשתים מהרשויות המקומיות השותפות גרמו לעזיבת הדמויות שהיו 

פעילות בייזום החברה המשותפת. בעקבות זאת פרצו סכסוכים בין שתי הרשויות; 
סכסוכים אלה מקשים יותר ויותר את תפקודה של חברת צ.ח.ר. ומעמידים בסימן שאלה 

את יכולתה להמשיך להתקיים לאורך זמן. 

בשנים הספורות שחלפו מאז, התנהל במקומות רבים בארץ משא-ומתן לחתימת הסכמים 
דומים, המבוססים על תקדים צ.ח.ר., ואחדים אכן נחתמו. להלן מובאות כמה דוגמאות 

בולטות: 

הסכם שנגע לאזור המחצבה במבשרת ציון, שסיפוחו לירושלים היה נתון במחלוקת.  .1
בהסכם, שנחתם בשנת 1994, נקבע שהשטח יועבר לירושלים לצורך הקמת אזור 
תעסוקה שיכלול גם שטח נוסף המצוי בתחום השיפוט הנוכחי של ירושלים. בין 

היתר נקבעו בהסכם הסדרים כספיים לפעילותה של החברה המשותפת שתנהל את 
האזור, לרבות כללים לחלוקת הארנונה. בעקבות החתימה על ההסכם משכה 

המועצה המקומית מבשרת ציון את העתירה שהגישה לבג"צ בעניין שינוי הגבולות. 
עד כה (סתיו 1996) טרם הוחל ביישום ההסכם והליכי העברת השטח לירושלים טרם 

נשלמו. 

אזור התעשייה החדש בקריית גת, שבו מקימה חברת אינטל את מפעלה החדש, הוא  .2
דוגמה לאזור תעשייה שהוקם בעקבות הסכם לשיתוף בהכנסות ממסים בין עיריית 

קריית גת לבין המועצות האזוריות יואב ושפיר. בהסכם המורכב, שנחתם בסוף 
1995, נקבע שיוקם אזור תעשייה בשטחים שיועברו מהמועצות האזוריות לעיריית 
קריית גת, שזכתה למעמד של אזור עדיפות לאומית א' לפי החוק לעידוד השקעות 

הון. כן הוגדרו בהסכם הרכבה, תפקידיה ודרך פעולתה של המינהלת שתנהל את 
אזור התעשייה ונקבעו גם כללים לחלוקת המסים המקומיים בין הרשויות השותפות 

להסכם. 

כללי החלוקה לפי הסכם זה הם אלה: כל עוד ייעשה שימוש חקלאי בשטחים 
המיועדים לאזור התעשייה החדש תועבר מלוא הארנונה הכללית, שתיגבה על ידי 
קריית גת ממחזיקי האדמות למועצות האזוריות; מסכום זה תנוכה עמלת גבייה 

בשיעור של 5 אחוזים. בעקבות שינוי ייעוד קרקעות חקלאיות הכלולות בהסכם 
מחקלאות לתעשייה, בטרם בוצעו השינויים בתחומי השיפוט, יעבירו המועצות 
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האזוריות לקריית גת סכום השווה ל-45 אחוזים מהסכומים שיקבלו כהיטלי 
השבחה בגין שינוי הייעוד. באשר לשטחים שייעודם ישונה לאחר שיועברו לתחום 
השיפוט של קריית גת - העירייה תעביר למועצה האזורית שבה היו השטחים לפני 
העברתם 55 אחוזים מסכום היטלי ההשבחה שיתקבלו אצלה. מכספים אלה ינוכו 
ההוצאות הכרוכות בהכנת התכנית ובאישורה וכן ינוכו דמי גבייה בסך 5 אחוזים. 

אם לא יימצא צד שלישי שיממן את התכניות הדרושות, יישאו הרשויות המקומיות 
בנטל הוצאות התכנון באותו יחס שנקבע בנוגע לחלוקת היטל ההשבחה. קריית גת 
תגבה מדי שנה את הארנונה הכללית, כשזו מעודכנת לעומת השנה הקודמת לפחות 

בגובה שייקבע בהיתר הכללי להעלאת שיעורי הארנונה לאותה שנה, או לפחות 
בשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן, אם יינתן לקריית גת שיקול-דעת בקביעת 

שיעורי הארנונה. אזור התעשייה ינוהל על ידי חברת ניהול כמשק כספי סגור. כל 
ההכנסות ממסים, מהיטלים, מאגרות ומתשלומים אחרים שייגבו ממחזיקי נכסים 
באזור התעשייה יועברו לחברת הניהול, בניכוי דמי גבייה בסך 5 אחוזים שיישארו 
בעיריית קריית גת. בתום כל שנת כספים, אם ייוותרו עודפים מהתקבולים לאחר 

ניכוי עלויות הניהול והאחזקה של אזור התעשייה, הם יחולקו בין הרשויות 
המקומיות בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם: 37.5 אחוזים לקריית גת, 37.5 אחוזים 
ליואב ו-25 אחוזים לשפיר, ולאחר שיצורפו שטחים נוספים מיואב לקריית גת: 37.5 

אחוזים לקריית גת, 47.5 אחוזים ליואב ו-15 אחוזים לשפיר. חלקה של שפיר 
בתקבולים לא יפחת מסכום הארנונה שהייתה זכאית לגבות ממפעלים שהיו קיימים 

בשטח שתרמה לפרויקט במועד חתימת החוזה, בניכוי דמי גבייה. 

ההסכם שנחתם בין קריית גת למועצות האזוריות נועד לפתור סכסוך גבולות 
ממושך, שראשיתו בתביעותיה של קריית גת להתרחב לשטחי המועצות האזוריות, 

והמשכו במחלוקת שבמוקדה יישום המלצותיה של ועדת גבולות, בראשות ד"ר י' 
ברזילי, שהוגשו לשר הפנים בשנת 1993; ועתירה לבג"צ שהוגשה ב-1994 בעקבות 

כוונת משרד הפנים לקבל את המלצות הוועדה ולשנות את תחומי השיפוט. עם זאת, 
חתימת ההסכם לא סיימה את מסכת הסכסוכים בין קריית גת למועצות האזוריות 

הסובבות אותה, ובשנת 1996 התחדשו הסכסוכים בעקבות תביעות חדשות של 
קריית גת להרחבת גבולות, הסותרות - לטענת המועצות האזוריות - את ההסכם 

שהושג, ובעקבות מינויה של ועדת גבולות שהוקמה כדי לבחון את התביעות. 

מחלוקת על שטח של כ-690 דונם בתחום המועצה האזורית חוף הכרמל, שנתבע על  .3
ידי עיריות חיפה וטירת הכרמל, נפתרה גם היא באמצעות הסכם לחלוקת ההכנסות 

ממסים מקומיים. בשטח זה, שבחלקו הוקם אתר מגורונים, התכוונה המועצה 
האזורית לפתח שימושי קרקע לתעשייה ולעסקים אחרים ואף הכינה תכנית למטרה 
זו. עיריית טירת הכרמל ביקשה את השטח למטרות דומות, ועיריית חיפה רצתה בו 

כדי לייעד חלק ממנו לתיירות ונופש וחלק אחר, ככל הנראה, לשימושים עסקיים. 
ועדת גבולות שדנה בנושא המליצה ברוב דעות, בשנת 1995, לספח את השטח לתחום 

השיפוט של חיפה. מנכ"ל משרד הפנים הודיע לצדדים שבכוונתו להמליץ בפני שר 
הפנים לקבל את המלצת הרוב בוועדה, בכפוף לכך שיושג הסדר כספי בין הצדדים על 
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בסיס הצעה שהעלה ראש עיריית חיפה. בעקבות זאת נחתם, בשנת 1995, הסכם בין 
עיריית חיפה למועצה האזורית חוף הכרמל להעברת השטח לחיפה. בתמורה נקבע 
בהסכם שהיטלי ההשבחה שייגבו בשטח יועברו במלואם למועצה האזורית, במשך 

עשר שנים מן המועד הראשון של מימוש זכויות בשטח. מלבד זאת הוסכם שעיריית 
חיפה תעביר למועצה האזורית 25 אחוזים מסכום הארנונה שבו יחוייב כל מחזיק 
בנכס בשטח, מיום החיוב הראשון של הנכס למשך 10 שנים, וזאת עד שנת 2015. 

סוכמו גם הסדרים לפיהם תפצה עיריית חיפה את המועצה האזורית עבור התכנית 
שכבר הוכנה לשטח ועבור הטיפול באתר המגורונים. מימוש ההסכם הותנה באישורו 

של שר הפנים. 

הסכם שנחתם ב-1995 בין המועצה האזורית עזתה לבין המועצה המקומית נתיבות  .4
והמועצה האזורית מרחבים. מטרת ההסכם הייתה להקים פארק תעשיות על שטח 
של כ-5500 דונם בתחומי השיפוט של המועצות האזוריות מרחבים ועזתה. בהסכם 

נקבע שפארק התעשייה ינוהל על ידי חברה שתוקם לצורך זה - פארק תעשיות הנגב 
בע"מ - וכן נקבעו בו הכללים לפעילות החברה, כולל חלוקת נטל המימון בין 

הרשויות השותפות בהתאם לחלקן בחברה. הארנונה מהמחזיקים בנכסים בפארק 
התעשייה תיגבה על ידי הרשות שהנכסים מצויים בתחום שיפוטה ותועבר לחברה. 
כל אחת מהרשויות המקומיות השותפות תחזיק בשליש מהון המניות של החברה, 
ובמשך שנה תישמר הזכות למועצה האזורית בני שמעון להצטרף כשותפה לחברה, 

בהיקף קטן יותר. הרשויות מתחייבות להימנע במשך 10 שנים מהקמת אזורי 
תעשייה חדשים בתחום שיפוטן, שלא במסגרת החברה המשותפת. מן הראוי להעיר, 
שגם במקרה זה חתימת ההסכם לא הביאה להפסקת סכסוכי הגבולות על מתחמים 

אחרים בין המועצה המקומית נתיבות לבין המועצה האזורית עזתה. 

שיתוף בבסיס המס עשוי להתממש בהצלחה כאשר הוא מציע יתרונות ברורים לכל הצדדים 
המעורבים. במרבית המקרים, אחד הצדדים - בדרך כלל מועצה אזורית - הוא זה שברשותו 

מצויות רזרבות הקרקע הנחוצות, בעוד שהצד השני - בדרך כלל רשות מקומית עירונית - 
הוא בעל הרצון והיכולת לקדם את הפרויקט. הסיטואציה האופיינית היא של רשות 

מקומית עירונית, שלא נותרה בתחומה קרקע זמינה לפיתוח, ועל כן היא תובעת להעביר 
לתחום שיפוטה קרקע ממועצות אזוריות הגובלות בה. מאחר שהמועצות האזוריות מודעות 

כיום לחשיבותם התקציבית של שימושי קרקע תעשייתיים ועסקיים הפועלים בתחומן, הן 
דורשות פיצוי או שיתוף-פעולה כתנאי להסכם. הפיצוי כולל חלק מהאגרות ומההיטלים 

שמשלמים היזמים המפתחים את השטח וחלק מהארנונה שעתידים לשלם המחזיקים 
בנכסים תעשייתיים ועסקיים לאורך זמן. במקרים רבים כולל ההסכם גם ניהול משותף של 

אזור התעשייה. 

הסכמים מסוג זה מאפשרים במקרים מסוימים להעביר את השטח ממועצה אזורית לרשות 
עירונית ובמקרים אחרים, כאשר אזור התעשייה מפוצל בין תחומי השיפוט של הרשויות 

השותפות, הם מהווים תחליף לשינוי גבולות מוניציפליים. ההסתברות להעברת השטח 
לרשות העירונית גבוהה בעיקר כאשר הרשות נהנית מסטטוס של אזור עדיפות לאומית, או 

כאשר יש לה יכולת בולטת לקדם ולפתח את אזור התעסוקה. עדיין לא ברור באיזו מידה 
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עשוי הניהול המשותף מכוח הסכמים אלה להיות יציב לאורך זמן, מכיון שהניסיון המועט 
שנצבר מעיד על כך שבמקרה של מחלוקת ממושכת בין הצדדים טרם חתימת ההסכם, 
נמשכים סכסוכים גם לאחר החתימה. יתרה מזו, הסכם שנחתם על ידי ראשי רשויות 

שהייתה ביניהם שפה משותפת עלול להיות לצנינים בעיני אלה שיחליפו אותם. 

מועצות אזוריות דורשות הסכמים לשיתוף בהכנסות ממסים מקומיים יותר ויותר גם 
כאשר השטח שאותו מבקשת הרשות המקומית העירונית מיועד לבנייה למגורים. בהסכם 
טיפוסי, המועצה האזורית מסכימה להעביר שטח חקלאי או שטח פתוח בלתי מנוצל לעיר 

סמוכה. בתמורה, לוקחת הרשות העירונית על עצמה את האחריות לאישור תכניות הבנייה 
בשטח, כולל ההוצאות הכרוכות בכך. בהסכם נקבע שהמועצה האזורית תזכה ב-50 אחוזים 

מהיטלי ההשבחה ומאגרות הבנייה שתקבל הרשות העירונית מהבנייה בשטח זה. אם 
השטח יכלול שימושי קרקע מסחריים או תעשייתיים, תהיה המועצה האזורית זכאית גם 

לשיעור מסוים מתקבולי הארנונה (בדרך-כלל 25 אחוזים מהארנונה הכוללת או 50 אחוזים 
מהתקבולים הנותרים לאחר ניכוי הוצאות גבייה ומתן שירותים). ההסכם יכול לכלול גם 

סעיף המחייב את העירייה להעביר למועצה האזורית את מלוא הארנונה על שימושי קרקע 
חקלאיים, כל עוד לא הוסבה הקרקע לשימושים עירוניים. 

בעיות מרכזיות בהסכמים שגובשו בישראל 

הסכמי השיתוף וחלוקת המסים המקומיים, כפי שהם מתפתחים "מלמטה", אינם מהווים 
פתרון לטווח ארוך לבעיות הפיתוח הרציונלי של המרחב העירוני המתפשט. הבעיות 

המרכזיות בהסכמים הנחתמים כיום בארץ הן כדלקמן: 

ההסכמים לחלוקת ההכנסות ממסים מקומיים הם תוצאה של משא-ומתן אד הוק;  .1
הם משקפים תנאים ושיקולים של הטווח הקצר ויוצרים בהדרגה מפה מסובכת של 

הסדרי מיסוי, שיעברו בירושה לראשי רשויות מקומיות שיכהנו בעתיד. במרוצת 
הזמן עלולים העיוותים במפה זו להתבלט. 

ההסכמים נשענים על בסיס חוקי רעוע. קיימת בעיה בהעברת מסים מקומיים שנגבו  .2
ברשות מקומית אחת לרשות מקומית אחרת, וכן לא ברור באיזו מידה ניתן יהיה 

לכפות לאורך זמן את מימוש חלק מההסכמים שנחתמו. ניתן לבצע את העברת 
הכספים בדרכים עקיפות, באמצעות חברות כלכליות מוניציפליות. בהסכמים 

אחדים העברת היטלי השבחה מרשות לרשות הוגדרה כ"פיצוי על השקעות בשטח 
לפני העברתו שביצעה הרשות המקומית שוויתרה על השטח". בג"צ גם הכיר למעשה 

בהסדר להעברת כספי ארנונה מרשות לרשות בפסק דין משנת 1968. פסק דין זה 
ניתן בעקבות עתירתה של המועצה המקומית אזור נגד העברת אזור תעשייה 

מתחומה לתחום השיפוט של עיריית חולון (מדינת ישראל, 1968). בנימוקיהם 
לדחיית פנייתה של אזור ציינו השופטים את העובדה שהשר העדיף שיקולים של 

בטיחות ותכנון, ואף נתן משקל למעמדה הכספי של העותרת בכך שערך הסדר כספי 
לפיצוי המועצה המקומית אזור. פרטי ההסדר היו כדלקמן: במשך חמש שנים 
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מתאריך הסיפוח לחולון תחזיר עיריית חולון למועצה המקומית אזור את כל 
הכנסותיה מהשטח שיסופח אליה, בניכוי עלות השירותים והגבייה. הסכום ייקבע 

על ידי שר הפנים. בתום חמש שנים יחליט השר לגבי העתיד. עם זאת, יש לציין 
שהסכם זה נקבע על ידי שר הפנים ולא כתוצאה של משא-ומתן עצמאי בין הרשויות 
המקומיות. כאמור לעיל, הפוטנציאל הגבוה להתמשכותם של סכסוכים בין הצדדים 

גם לאחר חתימת הסכמים, ובפרט לאחר שמתחלפים ראשי הרשויות שחתמו עליהם, 
עלול להקשות על מימוש ההסכמים לאורך זמן, ללא עיגון חוקי מסודר. 

יתרה מזו, בעוד שהסדרי מיסוי הנקבעים על ידי הממשלה זוכים לגיבוי בחוקים 
ובתקנות, ולפיכך ניתן לשנותם באופן מסודר באמצעות שינוי החוקים או התקנות, 

הרי הסכמים רבים להעברת מסים מקומיים, הנחתמים כיום בין רשויות מקומיות, 
אינם כוללים מנגנון לעריכת שינויים. במקרים רבים אמורים ההסכמים להישאר 
בתוקף ללא הגבלת זמן, ומשום כך אינם מביאים בחשבון שינוי בנסיבות, שעשוי 

לחייב גם שינוי בהסכם. נוקשות זו וחוסר הבהירות של הבסיס החוקי מעוררים ספק 
ביכולתם של ההסכמים להסדיר ולתאם את המשך הפיתוח לטווח ארוך ולעצב דפוס 

שיוויוני יותר של חלוקת ההכנסות ממסים בין הרשויות המקומיות. 

הסכם משנת 1994, שנחתם בין ראש עיריית כרמיאל לראש המועצה המקומית 
סאג'ור, הוא דוגמה להסכם שאחד הצדדים עירער עליו זמן קצר לאחר שהושג. לפי 

הסכם זה הועברו שטחים השייכים לתושבי סאג'ור, שהייתה כוונה לייעדם 
לתעשייה, מתחום המועצה האזורית מרום הגליל לתחום השיפוט של כרמיאל. נקבע 
כי ניהול אזור התעשייה יהיה מופקד בידי מינהלה משותפת לכרמיאל ולסאג'ור, וכי 

בחלק מהשטח תינתן עדיפות ליזמים שיופנו על ידי המועצה המקומית סאג'ור. 
עלויות התכנון, הפיתוח והתחזוקה של האזור יחולו על עיריית כרמיאל, שגם תעביר 

לסאג'ור 30 אחוזים מההכנסות מארנונה שמקורן בשטח זה. החותם על ההסכם 
מטעם סאג'ור היה ראש מועצה ממונה, ולאחר שנערכו ביישוב בחירות עירער ראש 

המועצה הנבחר על ההסכם ודרש את החזרת השטח. בעקבות זאת נפתח משא-ומתן 
מחודש עם כרמיאל בנוגע לחלוקת ההכנסות. 

מאחר שבמקרים רבים ההסכמים נובעים מצרכים קצרי-טווח ומותאמים לתנאים  .3
עכשוויים, הם משקפים לעתים את רצונה של הרשות העירונית הגדולה לזכות בשטח 

לצורכי פיתוח כמעט בכל מחיר. מכאן, שהם אינם מספקים בהכרח פתרון סביר 
לבעיה של מימון הפיתוח. אחת הבעיות הבולטות היא העברת חלק מהיטלי 
ההשבחה, המשולמים על קרקע שייעודה הוסב מחקלאות למגורים, לרשות 

המקומית שוויתרה על השטח. על-פי חוק התכנון והבנייה, שינוי בתכנית הגורר 
עלייה בערך הקרקע מחייב את בעל זכויות הפיתוח לשלם 50 אחוזים מהעלייה בערך 
הקרקע כהיטל השבחה. ההכנסות מהיטל זה מיועדות לכיסוי הוצאותיה של הוועדה 

המקומית לתכנון ולבנייה או של הרשות המקומית. ההוצאות כוללות את עלות 
התכנון והביצוע של התכניות, לרבות הוצאות פיתוח ורכישת מקרקעין לצורכי ציבור 

(חוק התכנון והבנייה 1995, תוספת שלישית [סעיף 196א]). פיתוח קרקע למגורים, 
בניגוד לפיתוח תעשייתי או עסקי, איננו רווחי עבור השלטון המקומי, מאחר 
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שהארנונה למגורים אינה מכסה את מלוא ההוצאות הכרוכות בהקמת התשתיות, 
באחזקתן ובהספקת השירותים המוניציפליים לתושבים. משום כך, העברת חלק 
מתקבולי היטלי ההשבחה ואגרות הבנייה לרשות מקומית אחרת, כפיצוי על כך 

שוויתרה על השטח, רק מגדילה את הגירעון של הרשות המקומית האחראית לפיתוח 
ולמתן שירותים לשכונת המגורים החדשה. ההסכמים גם אינם מציעים פתרון כולל 

לבעיית החולשה הבסיסית של מועצות אזוריות, דהיינו: הצורך להתמודד עם 
דרישות גוברות והולכות של אוכלוסייה קטנה ומפוזרת, התובעת רמת שירותים 

דומה לזו הניתנת בערים גדולות. 

הסיכום שהושג בשנת 1993, בין עיריית בית שמש לבין המועצה האזורית מטה 
יהודה, מדגים את הבעייתיות הכרוכה בהסכמים מסוג זה. המועצה האזורית מטה 

יהודה הסכימה להעביר את השטחים שעליהם תוכננה ההרחבה הגדולה של בית 
שמש (רמת בית שמש) לתחום השיפוט של בית שמש. בתמורה סוכם כי עיריית בית 

שמש והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בבית שמש יגבו את היטלי ההשבחה מבעלי 
קרקעות פרטיות בשטח שיסופח לבית שמש, ויעבירו את התקבולים לוועדה 

המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה. הנימוק לקביעת הסדר זה היה: "הפעילות 
הרבה שנעשתה על ידי המועצה האזורית מטה יהודה והוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מטה יהודה לתכנון השטח". הסיכום גם איפשר לוועדה המקומית מטה 

יהודה לנהל את המשא-ומתן עם בעלי הקרקע על גובה היטל ההשבחה ולגבות מהם 
את ההיטל. בפועל הועבר השטח למרחב התכנון של בית שמש רק כשנתיים לאחר 

שינוי תחום השיפוט, וזאת בגיבוי משרד הפנים, שראה בשיקול הכספי שיקול 
לגיטימי להשהיית שינוי הגבולות של מרחב תכנון. מצב זה לא הותיר בידי עיריית 

בית שמש משאבים למימון הפיתוח וגם איפשר קביעת עובדות תכנוניות בניגוד 
לעמדת העירייה. 

אין בהסכמים משום מענה לתביעתם של מפעלים ומתקנים הצורכים שטח רב לזכות  .4
בעצמאות מוניציפלית. תביעה זו מקורה ברצון להימנע מתשלום מסים מוניציפליים 

גבוהים, אף שמפעלים מסוג זה כמעט אינם צורכים שירותים מוניציפליים, וברצון 
להיות חופשיים מפיקוח השלטון המקומי. 

ההסכמים להעברת מסים מקומיים מרשות לרשות אמנם מגבירים את התיאום  .5
ברמת המיקרו ומאפשרים לרשויות המקומיות השותפות לבלום פיתוח של אזורי 

תעשייה קטנים, שהשיקול העיקרי להקמתם הוא תרומה לבסיס המס של הרשות. 
עם זאת, אין בהסכמים כדי לספק פתרון מקיף לבעיות הפיתוח הרציונלי של שימושי 

הקרקע, והם אינם תורמים לצמצום הפערים בין רשויות מקומיות. במרבית 
ההסכמים הנחתמים כיום המגמה היא דווקא לאפשר הסבת שטחים חקלאיים 

לשימושים עירוניים, והם אינם משקפים מדיניות ברורה באשר לשימורם של 
שטחים פתוחים מנקודת-ראות לאומית. 
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פיתוח מסגרות לשיתוף בבסיס המס המקומי בישראל 

לאור הבעיות שתוארו לעיל, הצעתנו בסקירה זו היא לפעול למיסוד ולהרחבת המנגנונים 
לשיתוף בבסיס המס המקומי בישראל, באמצעות הסדרת בסיסם החוקי וקביעת כללים, 

שיאפשרו יישום נרחב של ההסדרים. מנגנון מוסדר לשיתוף בבסיס המס המקומי עשוי 
לצמצם את ההשלכות השליליות של התחרות בין הרשויות המקומיות על משיכת שימושי 

קרקע המניבים מסים מקומיים גבוהים. כאמור לעיל, השלכות שליליות אלו כוללות פיתוח 
מספר מופרז של אזורי תעשייה הפוגעים בסביבה ובשטחים הפתוחים והמגדילים את 

העומס על התשתיות, וכן ליבוי סכסוכי גבולות מוניציפליים, שהרקע להם הוא בסיס מס. 
תוצאה חיובית נוספת של מנגנונים מוסדרים לשיתוף בבסיס המס היא צמצום מסוים של 

הפערים התקציביים בין רשויות מקומיות. 

תכניות שיתוף, העשויות לענות על סוגיות העומדות כיום על הפרק בישראל, הן בראש 
ובראשונה אלו הכוללות פיתוח של שימושי קרקע עסקיים חדשים. דפוס שיתוף אחד הוא 

ברמה המקומית ומתמקד סביב פרויקטים מוגדרים להקמת אזורי תעסוקה חדשים. 
במקרים אלה יכלול ההסדר לחלוקת ההכנסות ממסים מקומיים את המועצות האזוריות 

ואת הרשויות המקומיות העירוניות, שבתחומן או בקרבתן הוקם אזור התעסוקה. את 
המסים המקומיים, מעבר לאלו הנחוצים לתחזוקה ולפיתוח של האזור, ניתן לחלק בהתאם 

לגודל השטח שתרמה כל רשות לפרויקט או בהתאם לנוסחה המביאה בחשבון את גודל 
הרשויות המקומיות ואת צורכיהן של רשויות מקומיות עירוניות החסרות עתודות קרקע 

לפיתוח אזורי תעסוקה חדשים בתחומן. פרטי החלוקה ייקבעו בהתאם לתנאים המקומיים 
הספציפיים ובאמצעות משא-ומתן ברמה המקומית, שיתבסס על כללים שייקבעו בחקיקה 

ועל תקדימים ממקומות אחרים. 

דפוס אפשרי שני של שיתוף בבסיס המס הוא בקנה-מידה גאוגרפי רחב יותר. מנגנון שיתוף 
מסוג זה עשוי לכלול חלק מאזור מטרופוליני, אזור מטרופוליני שלם או אזור 

חוץ-מטרופוליני. הגורם המאפיין אזורים, הנתחמים לצורך גיבוש מנגנון לשיתוף בבסיס 
המס, הוא אינטרס אזורי משותף בתחום הפיתוח הכלכלי. אינטרס זה מבוסס בדרך-כלל על 

קיומו של שוק עבודה אזורי, כלומר: תנועות יוממות משמעותיות בין הרשויות המקומיות 
הכלולות באזור. במקרה זה יהיו מטרות השיתוף ונוסחת השיתוף דומות לאלו של המסגרת 

שהופעלה במינאפוליס. במילים אחרות, חלק מבסיס המס המקומי, המתקבל משימושי 
קרקע עסקיים חדשים, יועבר לקופה משותפת ויחולק בין הרשויות המקומיות בהתאם 

לקריטריונים כמו: גודל האוכלוסייה, שטח הרשות וחוסנה התקציבי הפוטנציאלי (דהיינו 
בלא להתחשב בהבדלים ביעילות הגבייה) של כל אחת מהרשויות. הסדר זה יתרום 

לרציונליזציה בפיתוח שימושי קרקע, ובמינון הנכון לא יגרום לקיצוניות הפוכה, דהיינו, 
למצב שבו יאבדו הרשויות המקומיות כל עניין בפיתוח שימושי קרקע עסקיים. ההסדר גם 

יתרום לצמצום הדרגתי של הפערים התקציביים בין הרשויות המקומיות השותפות לו. 

הסדרים לשיתוף בבסיס המס על-פי שני הדפוסים הראשונים עשויים להתאים לאזורים כמו 
שולי מטרופולין תל אביב. באזורים כאלה עשוי השיתוף לצמצם את הלחצים לפיתוח 

מפוזר, ובפרט להשקעת-יתר בפארקי תעשייה ותעסוקה רבים מדי וקטנים מדי, הנובעת 
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מכך שכל רשות מקומית שואפת לזכות בנתח מעוגת הארנונה שמשלמים המפעלים 
והעסקים. יתר על כן, הסדרים כאלה יכולים להיות מותאמים למתן פיצוי לרשויות 

מקומיות שבשטחן הוקצו שטחים למטרדים, דוגמת אתרים לסילוק פסולת ובתי-עלמין, 
שלא די במסים המקומיים המתקבלים מהם כדי לפצות את הרשות המקומית. 

דפוס שיתוף שלישי, רלוונטי לבעיות העומדות כיום על הפרק בארץ, הוא זה שמטרתו 
המרכזית איננה רציונליזציה של דפוסי פיתוח אלא חלוקה הוגנת של ה"עושר" האזורי. ניתן 

להחיל דפוס זה על מפעלי מחצבים, תעשייה כבדה ומתקנים לאומיים בנגב, שהיו מוקד 
לסכסוכים בין המועצות האזוריות לערי פיתוח ששאפו לספחם (רזין וחסון, 1992), ובין 

המועצות האזוריות למפעלים עצמם, השואפים להינתק מהמועצות האזוריות ולכונן 
מועצות מקומיות תעשייתיות עצמאיות. שיתוף בבסיס המס המקומי מתבקש במקרה זה 

כפתרון הוגן לחלוקת בסיס מס המתקבל משימושי קרקע שהם אזוריים במהותם, בין 
הרשויות המקומיות באזור. במסגרת מנגנון זה ניתן גם לווסת את גובה המסים שייגבו 

מהמפעלים באופן שיהיה הוגן כלפיהם, אך גם יבסס את זכותו של השלטון המקומי לקבל 
חלק מהמסים למימון פעולות המשרתות את האזור ואת תושביו, ובעקיפין - גם את 

המפעלים והמתקנים. נוסחאות החלוקה עשויות להיות דומות לאלו שבדפוס השיתוף 
הקודם, וההבדל העיקרי יהיה במניע המרכזי לשיתוף. 

יש להדגיש כי כדי להצליח במימוש דפוסי השיתוף בבסיס המס שהוזכרו לעיל יש להסדיר 
אותם באמצעות חקיקה. הדפוס הראשון מחייב חקיקה, שתאפשר לכל הפחות ליישם 

בצורה מסודרת הסכמים לחלוקת בסיס המס שגובשו כתוצאה מיזמה מקומית. הדפוסים 
השני והשלישי מחייבים מסגרת חוקית, שתיתן לשלטון המרכזי מרחב פעולה גדול יותר 

ליזום ואולי אף לכפות הסדרים. 

סוגיות מרכזיות שיש לבחון במסגרת גיבוש הסכמים לשיתוף בבסיס המס המקומי הן 
כדלקמן: 

מהו ההיקף הגאוגרפי של השיתוף? היקף מצומצם יכול לכלול הסכמה בין שתי  .1
רשויות סמוכות כפתרון לסכסוך על יחידת שטח מסוימת. שיתוף מקיף יכול לכלול 

מטרופולין או חבל ארץ נרחב, שמצויים בו משאבים אזוריים משותפים, שיש 
אינטרס משותף לפיתוחו או שקיימת תלות הדדית בין הרשויות המקומיות הנכללות 

בו, המצדיקה שיתוף בבסיס המס. 

האם להסתפק בחקיקה המאפשרת לעצב מנגנונים כאלה בהתאם לצרכים מקומיים  .2
וליזמה מקומית, או שמא עדיף לגבש חקיקה המאפשרת לשלטון המרכזי ליזום, 

לעודד או אף לכפות, בתנאים מסוימים, מסגרות לשיתוף בבסיס המס? יש להדגיש, 
שגם במקרה של הפעלת מנגנוני שיתוף ביזמת השלטון המרכזי, מן הראוי לגבש 

נוסחאות והסדרי חלוקה שלשלטון המרכזי אין בהם חלק. בקרב רשויות מקומיות 
קיים חשש רב מהסדרים שמשמעותם המעשית היא הלאמת מרכיבים מבסיס המס 
המקומי והמרתם במענקי איזון מוגדלים, אולי בנוסח הרפורמה שנערכה בבריטניה 

לאחרונה. המרת מסים מקומיים במענקי איזון מגדילה את תלותן של הרשויות 
המקומיות בשלטון המרכזי ומעוררת חששות ואי-ודאות בשל יכולתו של השלטון 
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המרכזי לשנות מדי פעם את כללי החלוקה ואת גובה הסכומים המועברים לרשויות, 
בהתאם לאינטרסים וללחצים שונים המופעלים עליו. 

איזה מרכיב מבסיס המס המקומי ייכלל בנוסחת השיתוף? השיתוף יכול לחול על  .3
נכסים שאינם מיועדים למגורים, ואשר נכנסו למעגל משלמי המסים המקומיים 

לאחר שנת הבסיס שבה גובשה תכנית השיתוף. לחילופין, הוא יכול לחול על שימושי 
קרקע אזוריים, וכך לפתור את בעיית הסכסוכים סביב שיוכם המוניציפלי. המסים 
שיחולקו מחדש יכולים לכלול אחוז מסוים מסך-כל המסים המקומיים שמשלמים 

המחזיקים בנכסים אלה, או לכלול את כל המסים המקומיים שמשלמים המחזיקים 
בנכסים, בניכוי ההוצאות על השירותים המוניציפליים הניתנים להם. 

מה תהיה הנוסחה לחלוקת הסכום שייאסף בקופה המשותפת? בחלוקת המסים  .4
בהסכם מקומי נודע משקל רב לגורמים כמו: השטח שתרם כל צד לפרויקט, יכולת 
ייזום וניהול, מעמד של אזור עדיפות לאומית או אפשרות חיבור לתשתיות קיימות. 

בהסכם מקיף יותר, קריטריונים סבירים לחלוקת המסים הם: גודל האוכלוסייה, 
שטח הרשות המקומית (או צפיפות האוכלוסייה) וחוסנה הכספי היחסי. הנוסחה 
צריכה להיות פשוטה יחסית, ורצוי להימנע משילוב קריטריונים הנוגעים ישירות 

לרמה החברתית-הכלכלית של האוכלוסייה המקומית, מכיון שקריטריונים כאלה 
יקשו על גיבוש תמיכה פוליטית מספקת להפעלת ההסדר. כמו כן, נתונים בתחום זה 

הם פחות אמינים, פחות מעודכנים ויותר פתוחים למניפולציות מאשר קריטריונים 
כמו אוכלוסייה ושטח. 

מה הם התנאים הנחוצים לגיבוש הסכמה מספקת ליישום מנגנונים כאלה? אינטרס  .5
משותף, סולידריות אזורית ושפה משותפת הם מרכיבים חשובים בגיבוש הסכמים. 

גם לאופיין של "הנפשות הפועלות" משקל רב ביכולת להגיע להסכמים ביזמה 
מקומית. אם אין מצליחים לגבש הסכמה ברמה המקומית, אפשר להסתפק בהסדר 

כספי, שניתן להבטיח את קיומו גם במצב של יחסים לא תקינים בין הרשויות 
המקומיות. ה"איום" בהיווצרות עודף גדול של אזורי תעסוקה, שבעטיו יהפכו אזורי 

תעסוקה חדשים רבים לנטל ולא לנכס עבור הרשות המקומית, עשוי לשכנע רשויות 
מקומיות לשתף פעולה. 

מה הן האפשרויות להתערבות הממשלה או לביטול ההסכם במקרה שהצדדים אינם  .6
מוכנים להמשיך לשתף פעולה? בעיה זו קריטית במיוחד בהסכמים הכוללים מרכיב 

משמעותי של ניהול משותף, כפי שמעיד ניסיון הפעלתו של פארק התעשייה צ.ח.ר. 
האם ניתן לפרק את השותפות כליל, תוך הסדרת ההיבטים הכספיים הכרוכים בכך? 

האם עדיף לפרק את מסגרת הניהול המשותף, אך להותיר על כנו את המרכיב של 
חלוקת המסים המקומיים? האם אפשר להקנות לממשלה סמכויות לנקוט צעדים 

שיעודדו את המשך השיתוף ולפקח על תקינות המינויים והתפקוד של מועצות 
המנהלים של החברות המשותפות? צעדים כאלה עשויים להתבטא בסיוע כספי, 

בהתניית מתן מעמד של אזור עדיפות לאומית בריכוז הפיתוח באזורי תעשייה 
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משותפים גדולים, או אף באיום להקים מועצה מקומית תעשייתית עצמאית, אם 
הרשויות המקומיות לא יהיו מסוגלות לשתף פעולה. 

הצעת חוק בעניין זה - חוק הרשויות המקומיות (הסדרים לחלוקת הכנסות) תשנ"ו-1996 - 
נועדה להסדיר את הבסיס החוקי של הסכמים כספיים המלווים החלטות בנוגע להעברת 

שטחים מרשות מקומית אחת לאחרת. הצעת החוק קובעת שבמקביל להחלטת שר הפנים 
להעביר או לא להעביר שטח מרשות לרשות לצורכי פיתוחו, רשאי השר לקבוע באמצעות צו 

את חלוקת ההכנסות מן השטח, המתקבלות מארנונות, מאגרות, מהיטלים ומתשלומי חובה 
אחרים, בין הרשויות המקומיות הכלולות באזור והסמוכות לו. כמו כן קובעת ההצעה כי 
השר רשאי לקבוע באמצעות צו את חלוקת ההכנסות הנגבות בשטח זה והכוללות אגרות 

בנייה, היטלי השבחה ותשלומי חובה אחרים לפי חוק התכנון והבנייה, בין הוועדות 
המקומיות שמרחבי התכנון שלהן כלולים באזור או סמוכים לו. הוא רשאי גם לקבוע כי 

יוקם תאגיד שיהיה מופקד על פיתוח האזור, ואשר בו תהיינה שותפות הרשויות המקומיות 
הנוגעות בדבר, ולהנהיג כללים לדרך ניהולו של התאגיד ולחלקו בהכנסות שפורטו לעיל. 

הצעה זו מסדירה מבחינה חוקית הסכמים מקומיים לשיתוף בבסיס המס ולניהול משותף 
של אזורי תעסוקה. היא גם נותנת בידי שר הפנים את הכוח ליזום ולכפות הסכמים כאלה. 

עם זאת, בטיוטת החוק טרם הובהר היקף סמכותו של שר הפנים בתחום זה: לא ברור 
באיזו מידה הוא חייב להיוועץ ברשויות המקומיות הנוגעות בדבר או לעיין בדוח ועדת 
גבולות הבוחן את הנושא. הצעת החוק גם איננה מפרטת קריטריונים סבירים לחלוקת 

בסיס המס, במקרה שבו החלוקה איננה נעשית בהסכמת הצדדים. כמו כן, ההצעה אינה 
דנה באפשרות יישומם של מנגנונים רחבים יותר לשיתוף בבסיס המס. 

במאי 1996 העלה יו"ר מרכז השלטון המקומי, מר עדי אלדר, הצעה לקביעת עקרונות 
כלליים לפיצוי מועצות אזוריות על שטחים שיועברו מהן לרשויות מקומיות עירוניות לצורך 
פיתוח אזורי תעשייה. לפי הצעה זו שטחים של מועצות אזוריות, שעליהם מתכוונים לבנות 

אזורי תעשייה, יסופחו לרשות המקומית העירונית הסמוכה. בתמורה יקבלו המועצות 
האזוריות 30 אחוזים מתקבולי הארנונה שמקורם באזור התעשייה, ויוקצה להן אחוז 

מסוים מהקרקע ליוזמות משלהן. 

הצעה זו הועלתה כדי למתן את חששן של רשויות עירוניות מכך שעיקר הפיתוח התעשייתי 
בשנים הבאות יתבצע במועצות האזוריות, עקב המחסור בקרקע בערים ועקב המיסוי הנמוך 

יחסית במועצות האזוריות. מצב זה עלול להביא להתמוטטות כספית של הרשויות 
המקומיות העירוניות הסמוכות. זאת משום שרוב העובדים באזור התעשייה יבואו 

מתחומיהן, ואילו הארנונה למגורים שהם ישלמו לא תכסה את עלות השירותים 
המוניציפליים שיהיה צורך לספק להם. כצפוי, המועצות האזוריות מתנגדות להצעה זו, שכן 

הן נאלצות להתמודד עם צרכים גדלים והולכים, וסובלות מבסיס מס מצומצם יחסית 
ומהוצאות גבוהות לנפש עקב צפיפות האוכלוסייה הנמוכה בהן. אף-על-פי-כן, נראה כי 

המחלוקת נסבה בעיקר על נוסחת החלוקה ופחות על עצם עיקרון החלוקה. מועצות אזוריות 
רבות אינן מעוניינות בהכרח בפיתוח מואץ של אזורי תעשייה ותעסוקה מפוזרים בתחומן, 
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והיו מעדיפות לרכז את שימושי הקרקע הללו בערים או בצמוד אליהן, לו הובטחו להן 
שיעור מספק מהמסים המקומיים ושטח מסוים לפיתוח יוזמות משלהן. 

המועצות האזוריות עשויות אפוא לפעול כגורם המוניציפלי שיש לו אינטרס בשימור 
השטחים הפתוחים, ואפשר יהיה להסמיך אותן לדאוג לנושא זה. לשם כך יש לגבש מסגרות 

לשיתוף בבסיס המס, שיבטלו את הכורח התקציבי המאלץ את המועצות להקים אזורי 
תעסוקה בתחומן. סביר שבמועצות האזוריות יתבצע פיתוח כלכלי מסוים, שדפוסיו יהיו 

מותאמים לאופיין הכפרי, אולם אין הן אמורות לעסוק בפיתוח של מרכזי תעסוקה גדולים 
ובנייהולם, או בהקמת שכונות מגורים עירוניות. ניתן יהיה להקל את קשייהן הכספיים 

באמצעות מנגנונים לשיתוף בבסיס המס, שבמסגרתם יובאו בחשבון הן תרומתן של 
המועצות האזוריות בהקצאת שטחים לשימושי קרקע עירוניים והן מחויבותן לספק 

שירותים באזור נרחב. 

לסיכום, גיבוש מנגנונים לשיתוף בבסיס המס הוא אמצעי יעיל לשינוי האינטרסים של 
רשויות מקומיות בכל הנוגע לדפוסי הפיתוח של שימושי קרקע עסקיים ולשמירה על 

השטחים הפתוחים. השלמת החקיקה המסדירה הסכמים מקומיים מסוג זה היא צעד 
ראשון, שקל יחסית להוציאו לפועל, והוא עשוי לסייע לרציונליזציה של הפיתוח. מנגנונים 

רחבים ומקיפים יותר לשיתוף בבסיס המס מחייבים חקיקה נוספת; זו עלולה להיתקל 
במכשולים כבדים יחסית, אך מצד שני האפקט של החקיקה יהיה משמעותי יותר. 

מן הראוי לציין, ששינויים נוספים במשק הכספי של הרשויות המקומיות עשויים גם הם 
להשפיע על אופן פעולתן בתחומי הפיתוח. לדוגמה, ניתן להנהיג שינויים בגביית היטלי 

ההשבחה ובחלוקתם, שכן ההיטלים מעודדים הסבת קרקע חקלאית - ובפרט קרקע 
חקלאית פרטית - לשימושים עירוניים. בדומה לכך, ניתן לשנות את הכללים למתן מענקי 

האיזון, העלולים בפועל להפלות לטובה רשויות מקומיות מעוטות אוכלוסייה. שינויים מסוג 
זה לא יידונו כאן, שכן דיון מפורט בסוגיות היטלי ההשבחה ומענקי האיזון חורג מהיקפה 

של סקירה זו. 

שליטה תכנונית: הקשר בין תכנון פיזי שליטה תכנונית: הקשר בין תכנון פיזי שליטה תכנונית: הקשר בין תכנון פיזי שליטה תכנונית: הקשר בין תכנון פיזי 
לשינויי גבולות מוניציפליים לשינויי גבולות מוניציפליים לשינויי גבולות מוניציפליים לשינויי גבולות מוניציפליים 

שינויים במערכת המיסוי המקומי ובמרכיבים אחרים של המשק הכספי של הרשויות 
המקומיות אמנם עשויים, כפי שהוסבר לעיל, לשנות את האינטרסים של הרשויות 
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המקומיות בתחום פיתוח שימושי הקרקע; עם זאת, הם אינם פותרים את בעיית הלחצים 
לפיתוח מפוזר ולא מתואם בשטחים הפתוחים - לחצים שמפעילים בעלי זכויות בקרקע 

ויזמים פרטיים. אין ספק שכאשר האינטרס הכספי של הרשות המקומית כבר אינו עולה 
בקנה אחד עם זה של בעלי הזכויות בקרקע, גדל הסיכוי להיווצרות קואליציה של התושבים 

עם הרשות המקומית; קואליציה כזו יכולה לפעול לבלימת לחצים של יזמים, שיהיו 
מעוניינים לנצל שטחים ירוקים להקמת פרויקטים העלולים לפגוע באיכות החיים של 

התושבים. עם זאת, הרשות המקומית עדיין צפויה ללחצים כבדים ביחס ישיר לעצמתם 
הכלכלית (והפוליטית) של היזמים ולפוטנציאל הכלכלי של הפרויקט עצמו. 

שיווק קרקע בלתי מתוכננת על ידי מינהל מקרקעי ישראל עלול ליצור לחץ נוסף מצד יזמים 
על מוסדות התכנון, לאשר תכניות המנוגדות לתפיסה התכנונית המנחה מוסדות אלה. עם 

זאת, הניסיון המועט שנצבר עד כה מעיד שבכוחן של רשויות מקומיות לעכב את התכנון 
במקרים אלה, כאשר הוא מנוגד לאינטרסים שלהן. 

ההתמודדות עם הלחצים להסבת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים אחרים, מצד בעלי 
זכויות בקרקע, איננה פשוטה. עקרונית, ניתן לרכז זכויות על קרקעות השייכות למינהל 

מקרקעי ישראל בערים במגמה להשתמש בהן כפיצוי על אי מימוש זכויות בשטחים 
המיועדים להישאר פתוחים (פייטלסון, 1995). מי שכבר מחזיק בידיו זכויות בנייה על 

שטחים שיש כוונה להשאירם פתוחים בוודאי לא יוותר על זכויותיו ללא פיצוי. אולם ברוב 
המקרים מדובר בקרקעות מינהל או בקרקעות פרטיות שייעודן חקלאי, אך למחזיקים בהן 
יש ציפיות להרוויח מהסבתן. במקרים אלה לא פשוט לקבוע קריטריונים לזכאות להשתתף 

בתכנית לריכוז זכויות. יתרה מזו, ריכוז זכויות על קרקעות מינהל בערים איננו כדאי 
כלכלית למינהל מקרקעי ישראל, כלומר: למדינה, לפחות לא בטווח הקצר. הסיבה לכך היא 

שבדרך זו לא ייהנה המינהל מהכנסות שמקורן במיסוי הפרויקטים שהיו קמים בשטחים 
הפתוחים, והוא ייאלץ לוותר גם על הכנסות נכבדות מהחכרת הקרקעות שבהן ירוכזו 

זכויות בערים. 

לפיכך, שינוי כללי המשחק הוא צעד משלים ולא חלופי למנגנוני הרגולציה של מערכת 
התכנון הפיזי, המבוססים על חוק התכנון והבנייה. בעיה מרכזית, הפוגעת באפקטיביות 
הבקרה התכנונית של השלטון המרכזי, היא עמימות הקשר שבין קבלת החלטות בתחום 

התכנון הפיזי לבין קבלת החלטות על שינוי גבולות מוניציפליים. החלטה להעביר שטחים 
ממועצה אזורית לרשות מקומית עירונית פירושה הכרה עקרונית באפשרות הסבתם 

לשימושי קרקע עירוניים, גם אם אין הכרה זו מחייבת את מוסדות התכנון מבחינה חוקית. 
לאור זאת עולה השאלה: האם צריך להתנות העברת שטחים למטרות פיתוח באישור 

מוקדם של מוסדות התכנון? 

התפיסה המסורתית בתחום התכנון הפיזי בארץ הייתה, ואפשר שהיא רווחת גם כיום, שיש 
לגבש תחילה תכניות פיזיות מתואמות ברמה הארצית, המחוזית והמטרופולינית ולאורן 

לקבוע את השינויים הנדרשים במפת הרשויות המקומיות. ביצוע שינויים בגבולות 
מוניציפליים בטרם הוחלט על ייעודם של השטחים המועברים עלול לקבוע עובדות 

המנוגדות לכוונות תכנוניות. בפועל אין קשר מחייב בין החלטות תכנוניות להחלטות על 
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שינוי תחומי שיפוט. עם זאת, עד לתחילת שנות התשעים, הכלל שנזכר לעיל נשמר, בדרך 
כלל, לפחות בתחום אחד: כאשר הוחלט להעביר שטח חקלאי לרשות עירונית, היה משקל 
ניכר להסכמת הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית, שהשטח האמור אכן יוסב לשימושים 

עירוניים. 

ואולם, תנאי שנות התשעים אינם תואמים בהכרח את התפיסה לפיה קיימת שלביות ברורה 
בין החלטות העוסקות בהיבט התכנוני להחלטות העוסקות בהיבט המוניציפלי. חוק התכנון 

והבנייה מאפשר כיום לבעל עניין בקרקע להגיש תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת 
לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, וזאת מלבד לזכות השמורה לרשויות המקומיות 

ולמשרדי הממשלה לנקוט יזמה תכנונית. ואמנם, יוזמות תכנוניות רבות באות כיום מהדרג 
המקומי ולאו דווקא מהדרג הארצי. משום כך, קשה לגשת למלאכת התכנון בטרם הוכרעה 
סוגיית השיוך המוניציפלי; דחיית הכרעה בסוגיה זו עלולה לעכב את התכנון או לגרום לכך 

שרשות מקומית, האמורה לוותר על השטח בעתיד, תקבע בו בינתיים עובדות מוגמרות 
בעייתיות. מצב כזה אינו מאפשר תכנון רציונלי מתואם, שלאורו ייקבעו לאחר מכן 

השינויים הנדרשים במפת השלטון המקומי. 

מלבד זאת, הליכי ההכנה של תכניות ארציות ומחוזיות הם ממושכים ומורכבים, ולעתים 
אינם נשלמים לעולם. התכניות גם מתיישנות תוך פרק זמן לא ארוך, ומספר לא מבוטל של 

תכניות מקומיות, הנתמכות גם על ידי גורמים בשלטון המרכזי סותר תכניות ארציות 
ומחוזיות ומחייב את שינויין. מכאן שבפועל לא קיימת שלביות ברורה בין תכנון פיזי 

לקביעת גבולות מוניציפליים. 

לאור המצב המתואר, לטענתנו, אין אפשרות להתנות העברת שטח מרשות מקומית אחת 
לשנייה בכלל, וממועצה אזורית לרשות מקומית עירונית בפרט, בתכנון מפורט או באישור 

מוקדם של מוסדות התכנון, אישור המבוסס על בחינת מכלול ייעודי הקרקע הצפויים 
בשטח. עם זאת, מומלץ לשמור על כמה כללים, שיוצגו להלן, בעת גיבוש ההמלצה וקבלת 

החלטה בשאלה אם להעביר שטחים מרשות לרשות לצורכי פיתוח. 

ראשית, העברת שטח מרשות לרשות צריכה להתבסס על הנמקה מפורטת. לצד הנמקה זו 
יש להגיש מיפוי מדויק ובהיר של השטחים המבוקשים, ולפרט את הכוונות התכנוניות של 
הרשות המקומית המבקשת את השטחים או של הגורם הממשלתי היוזם את השינוי, את 

שימושי הקרקע הקיימים בשטחים הנידונים, את הבעלויות על הקרקע ובמידת האפשר - גם 
להציג את עמדת בעלי הקרקע והמחזיקים בה כלפי השינוי המוצע. 

לכאורה, מדובר בחומר שנחיצותו לצורך קבלת ההחלטה ברורה, אך בפועל חומר זה אינו 
זמין במקרים רבים, בצורה מסודרת. בבקשות רבות, המוגשות על ידי רשויות מקומיות או 

ביזמת גופים ממשלתיים, כמו משרד השיכון, מפורטים בהרחבה שיקולים כלליים - כמו 
יעדים לאומיים של קליטת עלייה והאצת הבנייה למגורים, או שיקולים מקומיים - כגון 

הצורך בשיפור התדמית, החתך החברתי-הכלכלי או החוסן הכלכלי של הרשות המבקשת 
את ההרחבה. עם זאת, הבקשות "עניות" במידע מפורט על השטחים המבוקשים. המפות 

המוגשות לוועדת הגבולות האמורה להמליץ בנושא הן תכופות מטושטשות ולא מדויקות, 
ולעתים גם אין התאמה בין המפות השונות בכל הנוגע לגבולות השטח המבוקש, שלא לדבר 
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על העדר שימוש בצילומי אוויר. במהלך דיוני הוועדה מתבררות לעתים עובדות שלא היו 
ידועות למגישי הבקשה, למשל, בנוגע לבעלויות קרקע ואפילו לשימושי קרקע, ואשר בגללן 

לא ניתן לממש את התכניות שהוצגו בפני הוועדה. 

לפיכך, כלל ראשון שיש לקבוע בדבר העברת שטח מרשות אחת לאחרת לצורכי פיתוח הוא 
שהבקשה חייבת להסתמך על עבודת שטח רצינית. התכניות אינן חייבות להיות ברמת 
פירוט כגון זו המתחייבת בעת הגשת תכניות למוסדות התכנון. כמו כן, לגיטימי לבקש 

שטחים מסוימים כעתודה לפיתוח עירוני, ללא פירוט מחייב של ייעודי קרקע. עם זאת, לא 
די להגיש בקשה המנומקת בהצהרות כלליות ובמפה ראשונית בלבד, כאשר החשיבה 

התכנונית שבבסיסה ראשונית ביותר ולא נבדקה מידת ישימותה בשטח. ההליכים להכנת 
מפת הבקשה, לאיסוף המידע, לתכנון ולמשא-ומתן בין הרשויות המקומיות המעורבות, 

עשויים להתבצע במהלך הדיונים בוועדת הגבולות, אך במקרה כזה גיבוש ההמלצות בעניין 
יארך זמן רב. עם זאת, כל עוד אין מגישי ההצעה מסוגלים לפרטה ולבססה כראוי - אין 

להיענות לה. 

שנית, במקרים מסוימים, יש מקום לנסח המלצה לשינוי גבולות מוניציפליים המותנית 
במימוש תכניות מסוימות או בהקצאת השטח לייעוד מסוים. החלטות להעביר שטח 

ממועצה אזורית לרשות מקומית עירונית נובעות במקרים רבים מהכוונה לייעד את השטח 
לשימושים עירוניים מסוימים. אם המלצת ועדת הגבולות לשנות גבול של שטח שיפוט 

מותנית בהקצאת הקרקע לייעוד מסוים, והתכנון איננו יוצא לפועל, מן הראוי להתיר לשר 
הפנים לשקול את החלטתו שנית. 

רעיונות מסוג זה רווחים לאחרונה והועלו גם על ידי היועץ המשפטי במשרד הפנים (משרד 
הפנים, 1996), אך ביצועם מורכב, מכיון שאין להם עיגון חוקי מספק בפרוצדורה הקיימת 

לשינוי גבולות. גורלן של המלצות הוועדה לחקירת גבולות ירושלים, שהוגשו לשר הפנים 
בשנת 1991, מעיד על הבעייתיות הכרוכה בהמלצות המתבססות על עקרונות תכנוניים 

רעיוניים. ועדה זו לא סבלה ממחסור בחומר מסודר ומפורט; אדרבא, היא ערכה בדיקה 
יסודית וממצה של הנושא, ורק בעקבותיה גיבשה את המלצותיה. המלצות אלו כללו, בין 

היתר, כמה עקרונות כלליים בנוגע לעתידם התכנוני של השטחים שיסופחו לירושלים (חזן, 
1995). אף-על-פי-כן מפת תחום השיפוט, שנחתמה בסופו של דבר בידי שר הפנים בשנת 
1993, הייתה שונה מהותית מזו שהציעה הוועדה, בשל משא-ומתן ממושך שהיה מלווה 

בעתירות לבג"צ ובלחצים פוליטיים. ממילא התעמעם הקשר שבין התוויית הגבול 
המוניציפלי להיבט התכנוני שפורט בהמלצות הוועדה. החשיבה התכנונית המוקדמת לא 

סייעה אפוא כמקווה, ומעידות על כך המחלוקות שטרם נפתרו בעניין עתידם התכנוני של 
השטחים הפתוחים בעמק הארזים ובעניין עתידם המוניציפלי של השטחים הפתוחים בהר 

שלמון. 

דוגמה אחרת נוגעת לשטח חסר המעמד המוניציפלי באזור תל השומר. המלצות ועדת 
החקירה שעסקה בשטח זה הוגשו למנכ"ל משרד הפנים בשנת 1995. ההמלצות לחלוקת 

השטח בין הרשויות המקומיות הסמוכות התייחסו גם לקביעות תכנוניות בנוגע לעתידה של 
כל יחידת קרקע. כך, למשל, הומלץ להקים ביחידת שטח המכונה "פרדס וחיסכון" מרכז 
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תעשייה ותעסוקה, שאותו יפתחו וינהלו במשותף עיריות אור יהודה וקריית אונו. ההמלצות 
לא קבעו בצורה ברורה לאיזו רשות מקומית יצורף השטח, אך בעקבות בקשת הבהרה, 

הומלץ לצרפו לתחום השיפוט של קריית אונו. שר הפנים אכן החליט להעביר את רוב השטח 
לקריית אונו לצורכי תעסוקה ותעשייה שיגדילו את הכנסות הרשות, ולהעביר חלק קטן 

ממנו לאור יהודה, לצורך בניית מבני ציבור. כדי להבטיח שייעודם של השטחים אכן יישמר 
לשימושים אלה ביקש השר לקבוע כי כל תכנית הנוגעת לשטחים אלה תהיה טעונה אישור 

שר הפנים. עם זאת, בעקבות שינוי הגבולות עתרה אור יהודה לבג"צ בדרישה לבטל את 
החלטת השר. אור יהודה מעוניינת לייעד את השטח למגורים ומסתמכת בדרישתה גם על 

תמיכתם של משרד השיכון ומינהל מקרקעי ישראל, הרואים בשטח זה עתודת קרקע חשובה 
לבנייה רוויה למגורים במטרופולין תל אביב. 

ועדת חקירה נוספת, שעסקה בעתודת קרקע פתוחה יקרת-ערך במטרופולין תל אביב, 
הייתה זו שדנה בגבולותיה של עיריית הרצליה עם המועצה האזורית חוף השרון. הוועדה 

הגישה את המלצותיה למנכ"ל משרד הפנים בשנת 1995. בין היתר נידון בוועדה גורלם של 
כ-1150 דונם מאדמותיו החקלאיות של קיבוץ גליל ים, השוכן בתחום המועצה האזורית 
חוף השרון. בחלק משטח זה מתוכננים תשתיות תחבורה ומפעל לטיהור שפכים, ובחלקו 

יזם הקיבוץ בנייה למגורים, לעסקים ולתעשייה. הקיבוץ ביקש ששטחים אלה יסופחו 
להרצליה. תכניות הבינוי זכו לתמיכת מינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, 

עיריית הרצליה ויזמים פרטיים, אך טרם אושרו במוסדות התכנון. המועצה המקומית רמת 
השרון, שאדמות גליל ים כלולות במרחב התכנון שלה, התנגדה לתכניות הבינוי בחריפות, 

וביקשה לשמר את אדמות גליל ים כשטח כפרי ירוק. ועדת הגבולות הניחה, לאור העדויות 
שנשמעו בפניה, שתכניותיו של הקיבוץ אכן יאושרו, לאחר שיוכנסו בהן שינויים ותיקונים. 

לאור הנחה זו ולאור רצון הקיבוץ המליצה הוועדה להעביר את השטח להרצליה, ואף לתקן 
את המצב לפיו השיוך המוניציפלי של אדמות גליל ים אינו תואם את השיוך למרחב תכנון. 

אחד מחברי ועדת הגבולות, נציג מינהל התכנון, הסתייג מההמלצה המתבססת על תכנית 
רעיונית שטרם הובאה לפני מוסד תכנון מוסמך. דעתו הייתה שיש להסתפק בהמלצה 

מותנית, לפיה השטח יועבר לעיריית הרצליה רק אם תאושר או תופקד תכנית לשימושים 
בעלי אופי עירוני מובהק. אלא שגם המלצה כזו היא בעייתית, מכיון שקיים קושי לאשר את 

התכניות כל עוד האדמות נמצאות במרחב התכנון של רמת השרון, המתנגדת להן. 

הדוגמאות שתוארו לעיל ממחישות את בעייתיות הקשר שבין קבלת החלטות בתחום 
התכנון הפיזי לבין קבלת החלטות על שינויי גבולות מוניציפליים. גיבוש מסגרת חוקית, 

שתיתן בידי השר סמכות להתנות שינוי גבול במימוש תכניות פיזיות מסוימות, ותיתן בידיו 
גם את הסמכות לשקול מחדש את החלטתו אם לא תמומש התכנית, עשוי לפתור במידה 

רבה בעייתיות זו. 

שתי ההמלצות שפורטו לעיל נועדו לשפר את התיאום בין החלטות מקומיות בתחום התכנון 
הפיזי להחלטות על שיוך מוניציפלי, וזאת בלי להכפיף החלטות מהתחום האחד לאחר. 
המלצה שלישית, הנוגעת לעקרונות כלליים יותר, היא להתנות העברת שטחים פתוחים 
ממועצה אזורית לרשות עירונית בקבלת חוות דעת של ועדת תכנון לשמירה על שטחים 

פתוחים. 
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כיום מתקבלות החלטות על העברת שטחים פתוחים ממועצה אזורית לרשות מקומית 
עירונית, כאשר בפני ועדת הגבולות, הבוחנת את הנושא, מוצגות עמדות סותרות, כולל 

סתירות בעמדותיהם של נציגי גופים תכנוניים ממשלתיים. במקרים רבים, התפיסה לגבי 
תכנונו העתידי של השטח הנידון שנויה במחלוקת, וגם אם הוא מסומן כשטח פתוח בתכנית 

המחוזית, לא ברורה נכונות מוסדות התכנון לאשר את הסבתו. נציגי לשכות התכנון 
המחוזיות מספקים מידע רב-ערך אך הם שקועים בעשייה היומיומית ולכן מתקשים להביע 
עמדה נחרצת העלולה להיות מנוגדת לרצונן של רשויות מקומיות שאתן הם חייבים לקיים 

יחסי עבודה תקינים. קושי זה קיים ביתר שאת כאשר לא שוררת הסכמה בדבר תכנונו 
העתידי של השטח בקרב אנשי מקצוע ופוליטיקאים בשלטון המרכזי. לפיכך, מורגש 

חסרונה של חוות-דעת מצד גורם תכנוני בנוגע לחשיבות שימורו של השטח הנידון כשטח 
פתוח מפרספקטיבה ארצית ואזורית, ולסדרי העדיפויות בהסבת שטחים פתוחים לבנייה. 
בסקירה זו לא יידונו אופיו והיקף סמכויותיו של גורם תכנוני זה, אך סביר לדרוש הנמקה 

מפורטת ומתקבלת על הדעת במקרה שמגבשים המלצה או החלטה המנוגדת לחוות-דעתו. 

בתיקון מס' 43 לחוק התכנון והבנייה נקבע, כי שמה של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית 
ישונה ל-"הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים". המלצת הוועדה לשמירה 

על קרקע חקלאית הייתה בעבר בעלת משקל רב בקבלת החלטות על העברת קרקע חקלאית 
לרשות מקומית עירונית. אולם כיום אין הדבר כך, ואין למעשה גורם בעל ידע וסמכות 

המייצג את האינטרס לשימור השטחים הפתוחים, אלא אם כן מדובר ביחידות נוף וטבע 
בעלות ערכים ייחודיים, שהארגונים ה"ירוקים" נחלצים להגנתן. הפעלת ועדה זו או גורם 

תכנוני אחר, כאמצעי רגולטיבי משלים בתחום השמירה על השטחים הפתוחים, מותנה 
כמובן בגיבוש קונצנסוס סביר בנוגע לקריטריונים להגדרת שטחים פתוחים. אם אכן יופעל 
גורם כזה, יגדל הסיכוי לבלימת הלחצים לפיתוח שטחים פתוחים (לחצים שמקורם במניעי 
ספקולציה של המחזיקים בקרקע), משום ש"חזית הבלימה" תכלול הן מנגנון רגולטיבי של 

השלטון המרכזי, הן רשויות מקומיות וייתכן שגם קבוצות לחץ מקומיות. מן הראוי להדגיש 
שסוגיית הקשר בין שינוי גבולות לתכנון שימושי קרקע ולשמירה על שטחים פתוחים היא 

מורכבת, שתי ההמלצות האחרונות הן, לפיכך, ראשוניות ונועדו לשמש בסיס לדיון ולגיבוש 
מלא יותר. 

סיכום ההמלצותסיכום ההמלצותסיכום ההמלצותסיכום ההמלצות    

בסקירה זו מועלית הטענה, שתהליכי פרבור מפוזר, כרסום מואץ בשטחים פתוחים 
ופיתוח-יתר של אזורי תעסוקה קטנים לא ייבלמו על ידי תכניות פיזיות מגבילות לבדן, או 
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על ידי הצעות לרפורמה מקיפה במפת הרשויות המקומיות. התכנון הפיזי הרגולטיבי מסוגל 
לכל היותר למתן במידת מה לחצים לפיתוח מפוזר. רפורמה מקיפה במפת הרשויות 

המקומיות כרוכה בהתגברות על מכשולים פוליטיים כבדים, וגם איננה מציעה פתרון מלא 
לבעיית הכרסום בשטחים הפתוחים. 

דרך יעילה יותר להשפיע על כיווני הפיתוח של שימושי קרקע עסקיים ולסייע לשימור 
שטחים פתוחים היא לשנות את "כללי המשחק" בזירה שבה מתחרות רשויות מקומיות על 

פיתוח כלכלי ועל משאבים. הנהגת שינויים מתונים יחסית במשק הכספי של הרשויות 
המקומיות עשויה להגדיל במידה ניכרת את האינטרס של רשויות מקומיות עירוניות, 

ובעיקר כפריות, בריכוז הפיתוח ובשמירה על שטחים פתוחים. 

הנהגת מנגנונים לשיתוף בבסיס המס המקומי, הנובע מפיתוח שימושי קרקע עסקיים 
חדשים, היא אמצעי יעיל לריסון הלחצים לדפוסי פיתוח לא רציונליים ובפרט למיתון 

המגמה להשקעת-יתר בפארקים תעשייתיים ותעסוקתיים קטנים. מנגנונים אלה יכולים גם 
לשמש לפיצוי רשויות מקומיות שבשטחן הוקצו שטחים למטרדים, וכן לסייע ביישוב 

סכסוכי גבולות בין רשויות מקומיות ובצמצום פערים בין רשויות מקומיות מבחינת היחס 
שבין נטל המסים לרמת השירותים. 

דפוס אפשרי אחד לשיתוף בבסיס המס הוא ברמה המקומית, ומתמקד בפרויקטים 
מוגדרים להקמת אזורי תעסוקה חדשים. את המסים המקומיים, מעבר לאלו הנחוצים 

לתחזוקה ולפיתוח של אזור התעסוקה, ניתן לחלק בהתאם לגודל השטח שתרמה כל רשות 
לפרויקט או בהתאם לנוסחה המשקללת גם את גודל הרשות המקומית. 

דפוס שיתוף אפשרי שני רלוונטי לשטח נרחב יותר ועשוי להקיף חלק מאזור מטרופוליני, 
אזור מטרופוליני שלם או אזור חוץ-מטרופוליני, שניתן לזהות בו אינטרס אזורי משותף 

בתחום הפיתוח הכלכלי. השיתוף עשוי לכלול חלק מבסיס המס המקומי, המתקבל 
משימושי קרקע עסקיים חדשים. חלק זה יחולק בין הרשויות המקומיות בהתאם 

לקריטריונים כמו: גודל האוכלוסייה, שטח הרשות, וחוסנה התקציבי הפוטנציאלי של 
הרשות המקומית. 

דפוס שיתוף שלישי מציע פתרון לחלוקת בסיס מס, המתקבל משימושי קרקע שהם אזוריים 
במהותם, בין הרשויות המקומיות באזור. במסגרת מנגנון זה ניתן גם לקבוע באופן הוגן את 

גובה המסים שסביר יהיה לגבות מן המפעלים והמתקנים שמסיהם יחולקו בין הרשויות 
המקומיות באזור. מנגנוני השיתוף לא יהיו כרוכים בהעברת כספים דרך השלטון המרכזי 
ולא ילאימו בפועל מרכיבים מבסיס המס המקומי וימירו אותם במענקי איזון מוגדלים. 

היוזמות למיסוד ולהרחבת המנגנונים שהתגבשו בישראל לשיתוף בבסיס המס המקומי 
צריכות להתמקד בהסדרת בסיסם החוקי ובקביעת כללים שיאפשרו ליישם את ההסדרים 
בקנה-מידה נרחב. בהצעת החוק שנוסחה לאחרונה בנושא זה טרם הובהר היקף הסמכות 
שיש לשר הפנים לפעול, ללא הסכמת הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר. הצעת החוק גם 

איננה מפרטת קריטריונים סבירים לחלוקת בסיס המס כאשר קיימת בין הצדדים מחלוקת 
לגבי אופן החלוקה, והיא אף אינה דנה באפשרות היישום של הסדרים מקיפים יותר 

לשיתוף בבסיס המס. 
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בשלב ראשון יש לפעול להשלמת החקיקה המסדירה הסכמים מקומיים. פעולה זו תאפשר 
ליישם באופן מסודר הסכמים מקומיים לחלוקת בסיס המס ותתרום לשיפור התיאום 

ולרציונליזציה של הפיתוח. בשלב שני, שניתן גם לעשותו במקביל, נדרשת חקיקה נוספת, 
שתגדיל את מרחב הפעולה של השלטון המרכזי בייזום ובהשלטה של הסדרים לשיתוף 

בבסיס המס, ואשר תגבש מנגנוני שיתוף מקיפים יותר. חקיקה זו עשויה לעמוד בפני 
מכשולים לא מעטים אך השפעתה תהיה רבה יותר. 

סוגיות מרכזיות שיש לשקול בעת גיבוש הסכמים לשיתוף בבסיס המס המקומי הן כדלקמן: 
(1) מהו ההיקף הגאוגרפי של השיתוף? (2) האם להסתפק בחקיקה המאפשרת גיבוש 
מנגנונים כאלה בהתאם לצרכים מקומיים וליזמה מקומית, או שמא עדיפה חקיקה 

המאפשרת לשלטון המרכזי ליזום, לעודד או אף לכפות מסגרות לשיתוף בבסיס המס? (3) 
איזה מרכיב מבסיס המס המקומי ייכלל בנוסחת השיתוף? (4) מה תהיה הנוסחה לחלוקת 
הסכום שייאסף בקופה המשותפת? (5) מה הם התנאים הנדרשים לגיבוש הסכמה מספקת 

ליישום מנגנונים כאלה? (6) מה הן האפשרויות להתערבות הממשלה או לביטול ההסכם, 
במקרה שהצדדים אינם מוכנים להמשיך לשתף פעולה? 

שינויים מסוג זה עשויים לשנות את האינטרסים של הרשויות המקומיות בתחום פיתוח 
שימושי הקרקע, אך הם מותירים על כנם לחצים של בעלי זכויות בקרקע ושל יזמים 

פרטיים לפיתוח מפוזר ולא מתואם בשטחים הפתוחים. מידה מסוימת של תכנון פיזי 
"כופה" ברמות הארצית והאזורית תהיה נחוצה אפוא גם בעתיד כדי להבטיח פיתוח מתואם 

וחסכוני בקרקע. 

בעיה מרכזית המשפיעה על אפקטיביות הבקרה התכנונית של השלטון המרכזי היא 
אי-בהירותו של הקשר שבין קבלת החלטות בתחום התכנון הפיזי לבין קבלת החלטות על 
שינוי גבולות מוניציפליים. לטענתנו, לא ניתן להתנות העברת שטח מרשות לרשות בתכנון 

מפורט או באישור מוקדם של מוסדות התכנון. עם זאת, ההמלצות המפורטות להלן עשויות 
לשפר את התיאום בקבלת ההחלטות בשני התחומים הללו ולמנוע החלטות בתחום 

המוניציפלי, שיקשו על מוסדות התכנון לבלום בעתיד לחצים לפרבור מפוזר: 

העברת שטח מרשות לרשות צריכה להתבסס על הנמקה מפורטת, שתסתמך על  .1
מפות מדויקות של השטח, על פירוט הכוונות התכנוניות של הרשות המקומית 

המבקשת את השטח או של הגורם הממשלתי היוזם את השינוי, על תיאור שימושי 
קרקע קיימים בשטח הנידון ועל פירוט בעלויות קרקע. כן רצוי להציג את עמדת 

בעלי הקרקע והמחזיקים בה כלפי השינוי המוצע. אמנם אין הכרח להכין תכניות 
ברמת פירוט בדומה לזו המוגשת למוסדות התכנון, וכן ניתן לבקש שטח מסוים 

כעתודה לפיתוח עירוני ללא פירוט מחייב של ייעודי הקרקע. אולם בקשה המנומקת 
בהצהרות כלליות ובמפה ראשונית בלבד, כאשר החשיבה התכנונית שמאחוריה 

ראשונית ביותר ולא נבדקה מידת ישימותה בשטח, איננה מספקת. 

יש לבדוק את האפשרות לגבש מסגרת חוקית שתאפשר לשר הפנים להתנות שינוי  .2
גבולות מוניציפליים בייעוד הקרקע לשימוש מסוים, שהיה עילה להעברת השטח 
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מרשות לרשות. מסגרת חוקית כזו צריכה לאפשר לשר לשקול את ביטול ההמלצה 
לשינוי הגבולות, במקרה שהתכנית המקורית אינה יוצאת לפועל. 

יש להתנות העברת שטחים פתוחים ממועצה אזורית לרשות עירונית בקבלת  .3
חוות-דעת של גורם תכנוני. חוות-דעת זו תפרט באיזו מידה יש ערך לשימור השטח 

הנידון כשטח פתוח - מפרספקטיבה ארצית ואזורית, ולבחון מהו מקומו של השטח, 
וחלקים ממנו, בסדרי העדיפויות הקיימים להסבת שטחים פתוחים לבנייה. 

חוות-דעת זו לא תהיה בהכרח מחייבת, אך צריכה לעמוד בפני מקבלי ההחלטות. 
פעולה בניגוד לה תחייב הנמקה מפורטת של הבחירה בהמלצות ועדת הגבולות או 

בהחלטת השר לשנות את הגבולות המוניציפליים. שילוב זה של מנגנון רגולטיבי של 
השלטון המרכזי עם שינויים ב"כללי המשחק" המשפיעים על אופן פעולתן של 

רשויות מקומיות, עשוי למתן את הלחצים לפיתוח מפוזר של השטחים הפתוחים.  
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