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חוזר משרד ) 25/17רשויות מקומיות ,תכ ון וב יה ( – היכן עובר קו הגבול ?
"ועדות גבולות" ו"חלוקת הכ סות"
תופעה רווחת לה א ו עדים במהלך הש ה החולפת היא "פריחתן" של "ועדות החקירה"  -לשי וי גבולות
ולחלוקת הכ סות ברחבי הארץ )ה הוגות להיקרא גם כ"ועדות גיאוגרפיות" או "ועדות גבולות"(.
בש ה האחרו ה הוקמו ועדות חקירה )ועדות גיאוגרפיות( "קבועות" לאזורים :מטרופולין חיפה; מרכז; דרום;
ירושלים יהודה שומרון והשפלה; גליל מערבי וגליל עליון והעמקים.
תפקידן של הועדות הוא לבחון יוזמות של רשויות לשי וי תחום שיפוטן )הגדלת תחום השיפוט של הרשות
היוזמת על חשבון רשות סמוכה/גובלת -לרוב לצורך הרחבת שטחי הב יה למגורים )תוספת יח"ד( ו/או פיתוח
שטחי תעסוקה ,וזאת על חשבון שטחים חקלאיים ו/או שטחים פתוחים אחרים( ,וכן יוזמות לקביעת הסדר
ל"חלוקת הכ סות" בין רשויות סמוכות/גובלות )בעיקר הכ סות מאר ו ה המתקבלות מאזורי תעסוקה ,וכן
הכ סות מהיטלי השבחה ומתשלומי חובה המגיעים לרשות(.
בבקשות לשי וי תחום השיפוט  -על ועדות החקירה לבדוק ,בעיקר :את גודל האוכלוסייה הקיים והחזוי ל-
 10-15ש ים הבאות במסגרת גבולות הרשות הקיימים; קיומן של רזרבות קרקע לפיתוח מגורים ,תעסוקה
ומוסדות ציבור; מגמת ההתפתחות העתידית של הרשות; יעוד השטח המבוקש להרחבה לפי תכ יות מתאר
קיימות ומוצעות; וכמובן את האי טרסים והפגיעה הצפויה ברשות שממ ה מבקשים לגרוע את השטח המדובר
ובבעלי הזכויות בשטח.
בבקשות לחלוקת הכ סות  -על הועדות לבדוק ,בעיקר :את כלל ההכ סות וההוצאות של הרשות המבקשת,
תו י ההכ סה של האזור המבוקש לחלוקה ,ו תו י ההכ סות וההוצאות של הרשות שבתחומה מצוי אזור
החלוקה המבוקש.
הועדות פועלות בהתאם לכתב מי וי חתום על ידי שר הפ ים ,המפרט את גדר סמכויות הועדה ואת ה ושאים
שלגביהן מבוקשת המלצתה .הוועדות מגישות את המלצתן למ כ"ל משרד הפ ים ,אשר מגיש את המלצתו לשר
הפ ים ,אשר מכריע בסוגיה לפי שיקול דעתו.
הבסיס המשפטי לפעילות ועדות החקירה ה "ל ולסמכות שר הפ ים לקבל החלטה בדבר שי וי תחום שיפוט
ובדבר חלוקת הכ סות הוא סעיפים 9 ,9 ,8 ,3א ו9 -ב לפקודת העיריות ] וסח חדש[ ,סעיפים  7ו34 -א לפקודת
המועצות המקומיות ] וסח חדש[ ,וסעיף  228לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי"ח.1958 -
סעיף  8ה "ל לפקודת העיריות קובע את סמכות שר הפ ים" :לצוות על עריכת חקירה בדבר תחום העיריה על ידי
ועדת חקירה ,בהתחשב עם כל מפעל או פיתוח המבוצעים על ידי העיריה ,ולאחר עיון בתסקיר של הועדה רשאי הוא,
לפי שיקול דעתו ,לש ות דרך אכרזה את התחום ,להרחיבו או לצמצמו".

סעיף 9א ו9 -ב ה "ל לפקודת העיריות מסדירים את סמכות שר הפ ים לאשר הסדרים לחלוקת הכ סות
ולהכריז על "אזורי חלוקת הכ סות" ,כאשר צו ההכרזה יפרט את גבולות אזורי החלוקה ואת שיעור ההכ סות
שלו תהיה זכאית כל אחת מהרשויות המשתתפות המ ויות בצו .כך קבע בסע' 9ב)ב( לפקודה" :השר רשאי,
בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה שמי ה השר לע ין זה...להכריז בצו ,כי אזור המצוי בתחום
רשות מקומית ,אחת או יותר ,שלא כלל בו שטח המיועד למגורים בלבד ואשר תחומו יוגדר בצו ,יהיה אזור שבו
ההכ סות מאר ו ה כללית ,או הכ סות מאר ו ה כללית יחד עם הכ סות מהיטלי השבחה או מאחד או יותר מתשלומי
החובה ,יחולקו בין הרשות המקומית שבתחומה מצוי אותו אזור לבין רשות מקומית ,אחת או יותר ,הסמוכה לרשות
המקומית האמורה או הגובלת בה...הכל כפי ש קבע בצו".

בחוזר מ כ"ל משרד הפ ים מס'  4/2008מתאריך  23.6.08קבע " והל לשי וי תחום שיפוט של רשות מקומית
ולקביעת אזורים לחלוקת הכ סות".
והל זה מפרט את הפרוצדורה להגשת בקשה לשי וי תחום שיפוט ולחלוקת הכ סות ,את המסמכים שיש לצרף
לה ,ואת אופן עבודת וועדת החקירה שמו תה לתת המלצות בע יין.
ה והל קובע ,בין היתר ,כי:
"ועדת גבולות חייבת להקפיד על פרסום אות בדבר קיומה ,ולתת הזדמ ות לבעלי ע יין מרכזיים להציג את
עמדתם לפ י גיבוש ו יסוח ההמלצות"..." .על חברי הוועדה להיזהר מקביעת עמדה לפ י שמיעת כל
הצדדים".
"ועדת גבולות חייבת לערוך חקירה עצמאית של הסוגיה ,ואי ה רשאית לקבל ללא בדיקה הסכם בין הרשויות
המקומיות המעורבות".
כמו כן קבע כי עם סיום עבודת הוועדה יכין יו"ר הוועדה דו"ח מסכם הכולל ,בין היתר :סקירה על סיבות
הקמת הוועדה; על עבודתה בצירוף פרוטוקולי ישיבותיה; ריכוז עמדות הצדדים השו ים; עיקרי המלצותיה
ו ימוקיהן ,וכן מסמכים ו ספחים ,כמפורט ב והל.

לאור ההשלכות הכבדות של עבודת ועדות החקירה השו ות על עתידם של השטחים שבהם הן ד ות,
לרבות בהיבט של שי וי ייעוד עתידי וגריעה צפויה מתחום המשבצת ,א ו ממליצים ליישובים
ה וגעים בדבר שלגביהם מת הלות חקירות כאמור ,לפעול להגשת עמדה מטעמם לוועדה ,ולהשתתף
בדיו ים שאליהם יזומ ו.

* כתב ע"י עו"ד לירון רז ,מ הלת תחום תכ ון וב יה ורשויות מקומיות במשרד .

*האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.
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