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  _________ץ"בג              העליוןבבית המשפט 
  גבוה לצדקבשבתו כבית משפט 

  
  

   580460319ר .ע, רגבים    :בעיין
  ד עמיר פישר "כ עוה"י ב"ע

  94101ירושלים  8דוד המלך ' מרח    
  02-6288824: פקס; 02-6223676: טל

  
  תהעותר                  

  
   ג ד

  
  

 שר הפים .1
  הממוה על מחוז דרום במשרד הפים .2

 
  משרד המשפטים, אמצעות פרקליטות המדיהב

  91010ירושלים , 29דין -צאלח א' רח

  02-6467011: פקס; 02-6466513: טל

  
 מועצה אזורית וה מדבר .3
 מועצה אזורית אל קאסום .4

  ד חן אביטן"כ ממשרד עו"י ב"ע
  84894. ב רסקו סיטי באר שבע מ8מרחוב הרייטה סולד 

  08-6655677: פקס; 08-6655655: 'טל
  

  המשיבים              
  
  

  למתן צו על תאיעתירה 
יתבקש להוציא מלפיו צו על תאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע בית המשפט הכבד 

  :פעלו לאלתרלא י

ע הליך סקר כסים לקבלת המידע הדרש לשם גביית ארוה כחוק מכלל המחזיקים לבצ .1

  .בכסים בשטחי השיפוט של המועצות

, בכסים בשטחי השיפוט של המועצות המחזיקיםכלל לארוה  ת שומותלהוצא .2

    . 4-ו 3 ותשפרטיהם ידועים כבר כיום למשיב

  

  .כדין ד"ט עו"ובשכ העותרת תבקש בית המשפט הכבד לחייב את המשיבים בהוצאותי כן

  

  :ואלה ימוקי העתירה
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  הצדדים לעתירה  .א

    

את פעולות הרשויות המהליות  מבקרתר אש ציבוריתתועה  ההי ,תועת רגבים, העותרת .1
   .לכללי מהל תקיןו לחוק כך שיפעלו בהתאם י מקרקעיןבטיפולן בושא

 

הים  ,)"משרד הפים": להלן( פ"במשה הממוה על מחוז דרוםשר הפים ו ,2-ו 1שיבים מ .2
המקורות המועצות ובידיהם של  ןהרשות המבצעת על תפקודהגורמים האחראים מטעם 

וסח [לפקודת המועצות המקומיות  36בין היתר מכוח הוראות סעיף , הסמכותם והכלכליי
ליטול את סמכויותיהן להורות למועצות לבצע את המוטל עליהן מכוח החוק ולחלופין , ]חדש

 .  ולבצע את הדרש בעצמם
  

 ימתמועצה המסרבת למלא חובה מסו

 כל אימת שנראה לממונה שמועצה מקומית לא מילאה  )א(  .36
לפי הפקודה , חובה או לא ביצעה עבודה שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות

רשאי הוא לדרוש ממנה בצו למלא , או לפי צו הכינון או לפי כל דין אחר
  .החובה או לבצע העבודה תוך זמן הנקוב בצו

רשאי הממונה , לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור  )ב(  
, א את החובה או יבצע את העבודהשימל, למנות אדם הנראה לו מתאים

ורשאי הוא לקבוע את שכרו ולהורות שהשכר וההוצאות למילוי החובה או 
  .לביצוע העבודה יהיו על קופת המועצה

  

י שר הפים בובמבר "הן מועצות אזוריות אשר הוקמו ע) "המועצות": להלן( 4-ו 3משיבות  .3
 )"אבו בסמה"או " המועצה": ןלהל( בעקבות ביטול המועצה האזורית אבו בסמה 2012

כסו בעליה של אבו בסמה בכל הקשור לעיין המועצות . מועצות אזוריות 2-וחלוקתה ל 
 .שוא עתירה זו

  

 העובדות הצריכות לעיין  .ב
 
ח "דו": להלן(ח על הביקורת בשלטון המקומי "פרסם מבקר המדיה דו 2011בדצמבר  .4

  :אבו בסמהציטוט מתוך הפרק שדן בלהלן ). "המבקר

  
ה צ ע ו מ ה ב  י צ ק תקציב המועצה המאושר לשנת , על פי נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים :ת

מיליון  173-ביצוע התקציב לאותה שנה הסתכם בצד התקבולים בכ, ח"מיליון ש 165-היה כ 2009
 8-המועצה סיימה את השנה בגירעון תקציבי של כ. ח"מיליון ש 181-ח ובצד ההוצאות בכ"ש

, ח"מיליון ש 9-הצטבר בתקציבה הרגיל של המועצה עודף של כ 2007עד סוף שנת . ח"ש מיליון
היה למועצה גירעון  2009בסוף שנת . 1ח"מיליון ש 2.8-הסתכם העודף בכ 2008ובסוף שנת 

מיליון  167.7-הוא כ 2010תקציב המועצה לשנת . ח בתקציבה הרגיל"מיליון ש 5.3-מצטבר של כ
  .ח"ש

אינה מנהלת מערך , ה אינה מחייבת את התושבים בארנונה בעד שטחי מגוריםנמצא כי המועצ
חייבים וגבייה ואין ברשותה נתונים בדבר שטחי הבניינים והנכסים שבתחום שיפוטה לרבות 

, ח"מיליון ש 1.63גבתה המועצה ארנונה בסך  2008בשנת . נתונים על הבעלים של אותם נכסים
את רובה גבתה בעד מחצבה שבשטח שיפוטה . ח"מיליון ש 1.98גבתה ארנונה בסך  2009ובשנת 

  .ואת היתרה בעד מתקנים שונים

                                                 
 .ח למימון התקציב הבלתי רגיל"מיליון ש 6לאחר שקוזז הגירעון לאותה שנה והועברו    1
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למימון שירותי החינוך (תקציב המועצה מבוסס בעיקרו על תקבולים ממשרדי החינוך והרווחה 
על . 2ח בכל שנה"מיליון ש 20-ועל מענק איזון ממשרד הפנים בסך כ) והרווחה ביישובים ובפזורה

מתקציב המועצה שימש למימון  80%-כ, 2009יקורת המפורט של משרד הפנים לשנת פי דוח הב
למימון הוצאות  -והיתר , שימש למימון הוצאות על תחום הרווחה 13%-כ, הוצאות על חינוך

  .אחרות

המועצה מסרה בתשובתה כי היא קיבלה ממשרד הפנים תקציב מיוחד לקידום ביצועו של סקר 
בין , הסקר יאפשר למועצה. וכי היא נמצאת בשלב אפיון צורכי הסקר ,נכסים ביישובי המועצה

  .לגבות מהתושבים ארנונה, היתר

כי המועצה פנתה אליו בבקשה  2011משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
  .לאחר שהשלימה את האפיון לביצוע הסקר כולל אומדן העלויות, לקבלת סיוע כספי לביצוע הסקר

  

, שרד מבקר המדינה העיר למועצה כי עליה לפעול לכך שביצוע הסקר יושלם בהקדם האפשרימ
שכן הגבייה המצומצמת , לשם הסדרת גביית המסים והאגרות והגדלת הכנסותיה העצמיות
  .שמבצעת המועצה פוגעת ביכולתה לספק שירותים בסיסיים לתושבים

 

 1משיבים פתה העותרת ל ,5.2.12ביום , ח מבקר המדיה"כשלושה חודשים לאחר פרסום דו .5
בדרישה לממש את סמכותכם ולפעול לאלתר להקמת מערך ל משרד הפים "למכו 2-ו

  .לגביית ארוה מכסי המגורים בשטח אבו בסמה

  

התהלות זו כי , מהח המבקר והטעי"העותרת סקרה בפייתה את עיקרי הממצאים בדו .6
במסגרתה מדית ישראל משקיעה מאות מיליוי שקלים כדי לממן את השירותים היתים 

בעוד התושבים עצמם אים מתבקשים כלל לשלם מיסי ארוה עבור  המועצהלתושבי 
התהלות זו גם , מטבע הדברים .היה בלתי סבירה ובלתי חוקית ,השירותים היתים להם

, תקציבי אשר איו מאפשר למועצה להעיק לתושבים שירותים בסיסייםמביאה לגירעון 
  .תושבהמגיעים לכל 

 

מתעלמת כליל מחובתה היסודית לגבות שהמועצה , עולה ח המבקר"מדו צייה כיהעותרת  .7
ארוה מהתושבים ולפיכך כלל איה אוספת תוים אודות התושבים והכסים המצויים 

  .בתחומה
  

המועצה היא מועצה ממוה דבר המעצים את חוסר הסבירות הכרוך  יכ, העותרת הדגישה .8
 .בהתהלות משרד הפים בכל הקשור למחדל כה מהותי ויסודי בפעילות המועצה

  
 

  'א כספחב "מצ, 5.2.12פיית העותרת למשרד הפים מיום 

  

כי היא , משרד הפים לא הגיב לפיית העותרת וזאת למרות שהעותרת צייה בפייתה .9
 1958 –ט "תשי) החלטות והמקות(לחוק לתיקון סדרי מהל  2' מכת על הוראות סעס

 .יום 45המחייבים מתן מעה לפייה בתוך 

 

שבה העותרת ופתה למשרד הפים בדרישה , 13.5.12ביום , חודשים 3 –בחלוף למעלה מ  .10
 .5.2.14לפייתה מיום  קבל מעהל

  

                                                 
 .ח בלבד"מיליון ש 17- משרד הפנים את מענק האיזון של המועצה להפחית  2009בשנת    2
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  'ב כספחב "מצ, 13.5.12מיום  למשרד הפים פיית התזכורת

  

פתה , משחלפו חודשיים וספים מבלי שתקבלה כל התייחסות ממשרד הפים לפייתה .11
לאבו בסמה בדרישה להקמת מערך גביה וביצוע סקר כסים כדי שיתן  1.7.12העותרת ביום 

 .יהיה לגבות ארוה מתושבי המועצה

  

  'גכספח ב "מצ, 1.7.12פיית העותרת לאבו בסמה מיום 

 

 :שתובא להלן כלשוה, אבו בסמה לפיית העותרתכ "בתקבלה תגובת  23.7.12ום בי .12

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  'דכספח ב "מצ, 23.7.12אבו בסמה מיום תגובת 

 

כי לטעת המועצה היא איה גובה ארוה בשל כך שמשרד הפים טרם , עולה התגובהמ .13
יצוין כי תגובה זו . הכסים בתחומהאישר לה את העברת התקציב הדרש לביצוע הליך סקר 

 : את התגובה שמסרה למבקר המדיה וצוטטה לעיל כדלקמן סותרת

  
ממשרד הפנים תקציב מיוחד לקידום ביצועו של  קיבלהכי היא  המועצה מסרה בתשובתה

הסקר יאפשר . וכי היא נמצאת בשלב אפיון צורכי הסקר, סקר נכסים ביישובי המועצה
   .לגבות מהתושבים ארנונה ,בין היתר, למועצה
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פתה העותרת לאבו בסמה בפיה לפי חוק חופש המידע בבקשה לקבל תוים  2.9.12ביום  .14
מספר , י המועצה"ובכלל זה מספר רשיוות העסק שיתו ע על מערך הגביה הקיים

 .2011הישומים בארוה וסכום הגיה הכולל בשת 

  

  'הכספח ב "מצ, 2.9.12פיית העותרת לאבו בסמה מיום 

 

המועצה מהתגובה עולה כי . תקבלה תגובת אבו בסמה לפיית חופש המידע 10.10.12ביום  .15
סכום  .ישומים בלבד 10רק  רישיוות עסק מתוכם היא מחייבת בארוה 21הפיקה 

אבו בסמה צירפה לתגובתה את העתק פייתה  .₪ 260,794מד על ע 2011הגביה הכולל לשת 
 .ר ייעודי למימון סקר הכסים"למשרד הפים בבקשה לפתוח תב 2011מדצמבר 

  

  'וכספח ב "מצ, 10.10.12תגובת אבו בסמה מיום 

 

שבה ופתה העותרת לאבו בסמה בבקשה לקבל הסבר על ושאים שוים  11.11.12ביום  .16
 !?העסקים שפועלים ברשיון עסק אים משלמים ארוה 21עסקים מתוך  11ובכלל זה מדוע 

יקשה העותרת לדעת אם ישם עסקים וספים במרחב המועצה המוכרים למועצה כן ב
וכן מדוע טרם התפרסם המכרז לביצוע סקר הכסים למרות  ופועלים ללא רישיון עסק

 .שההסכם עם היועץ להכת המכרז חתם כשה וחצי קודם לכן

  

 'זכספח ב "מצ, 11.11.12פיית העותרת לאבו בסמה מיום 

 

 :כדלקמן, כ אבו בסמה לפיה"תקבלה תגובת ב 26.11.12ביום  .17

 

 

  

  

  

  

  

 'חכספח ב "מצ, 26.11.12אבו בסמה מיום כ "תגובת ב

  

לפיית  תקבלה תגובה מלשכת שר הפים 28.8.12ביום  ,לתכתובת מול המועצה במקביל .18
המשרד ותיעה בתום  ל"מכ י"מטופלת עלפיה התגובה ) 'ספח ב( 5.2.12העותרת מיום 

  .ולהטיפ

  

 'טכספח ב "מצ, 28.8.12מיום  לשכת שר הפיםהלקוית מ התגובה
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שבה ופתה לשר הפים תוך שהיא  11.11.12חודשים וספים וביום  3העותרת המתיה   .19
פיות התזכורת ששלחו בעיין וכן את חלופת  2, מציית את הזמן הרב שחלף ממועד פייתה

ם באי העברת התקציב המכתבים האחרוה עם אבו בסמה שהאשימה את משרד הפי
 .למימון סקר הכסים

  

 :כי, זו בפייתההעותרת הוסיפה וצייה   .20
  
  

בחיה כלכלית פשוטה של בקשתה של המועצה מלמדת כי מדובר בהשקעה בעלת "

במועצה יש מן הסתם מבי מגורים שהמחזיקים בהם , שכן. כדאיות שאין כדוגמתה

 .כמה וכמה על הסכום המבוקשאמורים לשלם ארוה למועצה בהיקף העולה פי 

ז מחייב לגבי מועד "את מתן המעק למועצה בלו, מן הסתם, חשב המשרד יתה

ויוכל אף לקזז , ביצוע הסקר ותחילת גביית הארוה בהתאם לתוצאות הסקר

שמעביר המשרד למועצה את עלות הסקר מתוך ) מעקי האיזון(מתקציב התמיכה 

 .הכסות הארוה שיגיעו בעקבותיו

מרשתי מבקשת לדעת מה בכוות הגורם המקצועי במשרד שבראשותך לעשות בוגע 

שהשגתה תאפשר למועצה , מדובר בסיוע המיועד למטרה חשובה. לבקשה המועצה

ובאותה הזדמות תיתן מעה , לגבות ארוה כפי שגובה כל רשות אחרת במדיה

תה הראשוה של לביקורת שהעלה מבקר המדיה בדוח הביקורת שהוזכר בפיי

 ".מרשתי

 'יכספח ב "מצ, 11.11.12פיית העותרת לשר הפים מיום 

 

ובהמשך לכך בוצעו חילופי גברי במשרד  19 –התקיימו הבחירות לכסת ה  22.1.13ביום  .21
 . הפים כאשר את מקומו של השר אלי ישי תפס השר גדעון סער

 

התכתובת הקודמת מול משרד רוף תוך צי, פתה העותרת לשר הפים הכס 14.4.13ביום  .22
  : והוסיפה כי, חרף התחייבות לשכת השר, כי פיותיה לא עו, העותרת הבהירה. הפים

  
  

הוחלט על חלוקת , לאור העובדה שמאז פייתה הראשוה של מרשתי בושא"

אל . א.ווה מדבר ומ. א.מ –לשתי מועצות אזוריות ' אבו בסמה'המועצה האזורית 

פיית מרשתי מכאן ואילך לושא גביית הארוה בשתי המועצות  סייחתת, קאסום

 . הללו

אודה לך בשם מרשתי על מתן החיה מצידך לגורם המקצועי במשרד העוסק בושאי 

על מת שיבדוק את האמור , ר"תיקצוב המועצות האזוריות ובעיקר בושא אישור תב

  ".בפיה וייתן את ההחלטה המתאימה

 'איכספח ב "מצ, 14.4.13שר הפים הכס מיום פיית העותרת ל
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, מר אבי הלר, שרד הפיםתקבלה תגובת הממוה על המחוז הדרומי במ 16.5.13ביום  .23
 :כדלקמן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 'ביכספח ב "מצ, 16.5.13תגובת הממוה על המחוז מיום 

 

 : כי, )4' סע(טען אפוא בצורה ברורה  2013בתגובת הממוה על המחוז ממאי  .24

  

, יקבעו המגוים, כיום ערכת עשייה מרצת לפיה מתוכן כי עד לסוף השה הוכחית"
 ".2014התקציב ושילוב המערכות לשם השתת ארוה על תושבי המועצות כבר בשת 

 

למגוים , חרף התחייבות הממוה על המחוז במשרד הפים לדאוג לתקציבים, דא עקא .25
פשרו להשלים את סקר הכסים ולשלוח שומות ארוה לתושבי ולשילוב המערכות שיא
סקר הכסים לא בוצע ושומות , החלה 2014בפועל שת , 2014המועצות בשת המס 

 .הארוה לא שלחו
  
  

פתה העותרת לממוה על המחוז במכתב קדם  12.2.14ביום , לאור המחדל המתמשך  .26
 : כדלקמן, עתירה
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אשר ביקר בחריפות את העובדה  2011מדצמבר  ח מבקר המדיה"בעקבות דו"

 2012-13פתה מרשתי במהלך , שמועצת אבו בסמה איה גובה ארוה מהתושבים

ולמשרד הפים בדרישה לבצע את המובן ) מועצות 2-שביתיים התפלגה ל(למועצה 

 .מאיליו ולהתחיל לגבות ארוה מהתושבים

 

 ה לפיה יש לבצע סקרשמעה הטע אי ₪ מיליון  3.9כסים שעלותו כ מהמועצותכת

 .לתחילת הגביה וכי פייתם למשרד הפים למימון הסקר לא עתה

 

כיום ערכת עשייה מרצת לפיה מתוכן כי עד : "טען כי 16.5.13בתגובתך מיום 

התקציב ושילוב המערכות לשם השתת , לסוף השה הוכחית יקבעו המגוים

 ".2014בשת  ארוה על תושבי המועצות כבר

ותר המצב בעיו ולא שלחו שומות ארוה לכלל  2014גם בשת , חרף התחייבות זו

 .תושבי המועצות

 

משרד הפים מתקצב את . שהדעת איה סובלת, כי מדובר באבסורד, אין חולק

המועצות במאות מיליוי שקלים ובמקביל איו פועל לכך שיבצעו את חובתן היסודית 

על אבסורד זה הצביע . מהתושבים כחוק ולמלא בדרך זו את קופתןלגבות ארוה 

מרשתי פתה בעיין לכלל הגורמים במהלך השים , 2011מבקר המדיה כבר ב 

 .אך כאמור ללא הואיל, 2012-2013

 

 30מבקשת מרשתי לקבל בתוך , ווכח התחייבותך כפי שפורטה לעיל, לאור האמור

יית הארוה במועצות הכולל לוח זמים מפורט יום מהיום מועד מוגדר לתחילת גב

ככל שלא . שיאפשר מעקב אחר הפעולות למימוש ההתחייבות, עם אבי דרך לביצוע

 ".י לעתור לבית המשפטתיאלץ מרשת, יתקבל מסמך כאמור

  

  'גכספח יב "מצ, פ"קדם העתירה לממוה על המחוז הדרומי במשה

  
  

ושאת (הממוה על המחוז הדרומי במשרד הפים , תקבלה תגובת מר אבי הלר 9.4.14ביום  .27
 :כדלקמן, )30.3.14תאריך 
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  'דיכספח ב "מצ, לקדם העתירה פ"דרום במשה מחוזתגובת הממוה על 

  

קיבלה ממשרד כבר טעה המועצה כי  2011במעה לפיית מבקר המדיה ב , כפי שצוטט לעיל .28
סקר הכסים ומשרד הפים טען שהמועצה פתה אליו  הפים את המימון הדרש לביצוע

משרד הפים והמועצה  ."לאחר שהשלימה את האפיון לביצוע הסקר כולל אומדן העלויות"
מצג לפיו בכוות משרד הפים לממן את הכת הסקר  מבקר המדיהבפי  הציגויחדיו 

 .להתחיל לגבות ארוה כחוקבכוות המועצה ו

 

 . ח המבקר לא עשה דבר"ובפועל לאחר פרסום ד .29
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, המגוים" -שוב התחייב משרד הפים לדאוג לקביעת 2012-2013מעה לפיות העותרת ב ב .30
אך  ,"2014התקציב ושילוב המערכות לשם השתת ארוה על תושבי המועצות כבר בשת 

 . בפועל לא עשה דבר שווא שוב התברר כי מדובר במצג

 

 ...בשל הצורך לבצע סקר כסים ועצות אין גובות ארוהלפיה המ כיום טעת משרד הפים .31
ההתהלות כפי . בשלב זה שמוטב היה אילולא הועלתה על הכתב, היה טעה מקוממת

שפורטה לעיל מלמדת שסקר הכסים היה רק תירוץ בעוד הסיבה האמיתית לאי הקמת 
 .לא הוצגה בפי מבקר המדיהו" מאחורי הקלעים"ותרה מערך הגבייה 

  

 :הטיעון המשפטי  .ג
  

המחייב את התערבות , התהלות המשיבים גועה בחוסר סבירות קיצויכי , תטען תהעותר .32
 . בית המשפט הכבד

 

העותרת תטען שלא יתן להשלים עם מציאות לפיה מועצות פועלות ללא  מערך לגביית  .33
ית ועל מיסי ארוה הם מקור התקציב העיקרי של הרשות המקומ. ארוה מהתושבים

 .כחוק מהתושביםחובה לגבות ארוה  שהיא המועצות חלה סמכות
  

העותרת תטען שעל המועצות מוטלת החובה לבצע מתקציבן את כל הפעולות הדרשות לשם  .34
מדובר בעלות קטה ביחס לתקציב . לרבות סקר כסים הפעלת מערך לגביית ארוה

ן אי הקמת מערך הגבייה היה המועצות ובהשקעה שתחזיר את עצמה תוך זמן קצר ולכ
 . מחדל והתהלות בלתי סבירה בצורה קיצוית

  

תטען העותרת כי משרד הפים , מבלי לגרוע מחובת המועצות לפעול להקמת מערך הגבייה .35
משרד הפים הוא הגורם . מתהל בחוסר סבירות קיצוי, ובמקרה זה בפרט הוא, גם הוא

הגורם המחה , הגורם המממן, המועצותהאמון מטעם הרשות המבצעת על התהלות 
מקצועית והגורם שמוסמך לפעול במקום המועצות לביצוע חובותיהן מכוח סמכותו לפי 

 . שצוטט לעיל, ]וסח חדש[לפקודת המועצות המקומיות  36סעיף 

  

ומכאן , שמוו בידי שר הפים, כאמור שתי המועצות מוהלות באמצעות ועדות ממוות .36
הגורם האפקטיבי והאחראי למחדל אי הקמת המערך לגביית ארוה  שמשרד הפים הוא

 . במועצות

  

השים האחרוות הציג  3משרד הפים לא התכחש למחויבותו ובמהלך , כפי שהובהר לעיל .37
בפי מבקר המדיה ובפי העותרת מצגים מהם עלה שבכוותו לממן את עלות סקר הכסים 

אולם בפועל , 2014קצר ולכל המאוחר עד לשת ולדאוג להקמת מערך הגבייה בתוך זמן 
 .התבררו המצגים כמצגי שווא

  

עובר לביצוע הביקורת כי קיבלה  ,אבו בסמה אף טעה בפי מבקר המדיה, יתרה מכך .38
ממשרד הפים את התקציב הדרש לשם ביצוע סקר הכסים והציגה בפיו מצג לפיו היא 

 .והפעלת מערך הגבייה כלפי כלל התושביםמצאת בהליכים מתקדמים לקראת ביצוע הסקר 
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 : הייתה ברורה ומפורשת ,כפי שצוטט לעיל ,ח מבקר המדיה"ההמלצה בדו .39
  

משרד מבקר המדינה העיר למועצה כי עליה לפעול לכך שביצוע הסקר יושלם בהקדם 
שכן הגבייה , לשם הסדרת גביית המסים והאגרות והגדלת הכנסותיה העצמיות, האפשרי

  .שמבצעת המועצה פוגעת ביכולתה לספק שירותים בסיסיים לתושבים המצומצמת

 

 : י בית משפט כבד זה"כפי שפסק ע

  

גם אם המלצות מבקר המדיה אין מחייבות במישרין את :ויובהר"
משפיעות על האופן שבו עליה להפעיל  הרי שהן, פיהן-הרשות להוג על

רובץ  ,ההמלצות אם הגוף המבוקר איו מיישם את. את שיקול דעתה
 766/87ץ"בג: השוו(עליו טל למק את החלטתו בימוקים בעלי משקל 

 כן ; )1988( 619-618, 610) 2(דמב"פ, יפו-אביב-ראש עיריית תל' צוקר
ברי כי התעלמות גורפת ). 109, 95' בעמ, "המדיה מבקר"פורת -ראו בן

-אי גם. לא תוכל להיחשב לסבירה,ובלתי מומקת מהמלצות המבקר
לעלות  ,בסיבות מסוימות, מתן משקל מספק להמלצות המבקר עלול

תוך , על הגוף השלטוי לבחון את ההמלצות לגופן. סבירות-כדי אי
היועץ ' גור  935/89ץ"בג: השוו(את המשקל הראוי  שהוא מעיק להן

, פורת- כן ראו בן; )1990( 521-520, 485) 2(דמד"פ, המשפטי לממשלה
  ")14-13' בעמ, ר המדיהמבק: יסוד חוק

  

  פורסם במאגרים ,התועה למען איכות השלטון בישראל  ראש הממשלה 9223-10בגץ 

 

יתה כאמור על בסיס המצג שהציגו אבו בסמה ומשרד הפים לפיו  ת מבקר המדיההמלצ .40
הם פועלים לקידום סקר הכסים והקמת מערך הגביה ואין צורך לומר כי ההמלצה הייתה 

 .שהמצג שהוצג בפיו היו מצג שווא, רבה יותר אם מבקר המדיה היה מודע לכךחרצת ה
  

והן משרד הפים מעו , ובהמשך המועצות שהוקמו תחתיה, בפועל כאמור הן אבו בסמה .41
כ "מלבצע את סקר הכסים כאשר על פיו הימוק התקציבי איו יכול להסביר מחדל כ

 .קיצוי והתהלות כה בלתי הגיוית
  

בהימעותן של המועצות מלגבות ארוה מעסקים אשר המידע לגביהם  גםחה זו תמכת ה .42
אשר פועלים מכוח רישיון  ,למעלה ממחצית מהעסקים, כפי שהובהר לעיל. קיים במועצות

זה מצביע אף הוא תון . ארוה מקבלים שומותאים  ,עסק ופרטיהם מצויים בידי המועצות
 .ה כחוקשלא לגבות ארו, על כווה

  

, כי ככל שמאחורי אי הקמת מערך הגבייה עומדים מיעים סמויים, העותרת תוסיף ותטען .43
 –ובעיקרם הרצון שלא לפגוע בהגירה מהפזורה לשטחי המועצות , שהוסתרו ממבקר המדיה

הפיכת המועצות לאקס טריטוריה פוגעת בבסיס . הרי שמדובר בטעות קשה בשיקול הדעת
ככל שהמדיה מעויית לקדם את ההגירה למועצות הרי שיש  .רהעליו עומד הליך ההסד

י מתן פטור גורף "י תוספת תקציבים ושיפור השירותים היתים לתושב ולא ע"לעשות זאת ע
 . מחובת תשלום מיסי ארוה
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כאמור המשיבים לא העלו טעה זו ועל כן העותרת איה מוצאת לכון להרחיב בעיין  .44
יתן להיח כי לו . י המשיבים"עם טעה שלא הועלתה ע העתירהוקי ימבמסגרת ולהתצח 

המצדיק את מחדלם מלפעול להקמת מערך , היו המשיבים סבורים שבידיהם ימוק עייי
   .הגבייה הם היו טועים אותו ולא מתחבאים מאחורי ימוק תקציבי כה מופרך

  
  

 :סיכום  .ה
 

מר עמיחי , רכז דרום אצל העותרתצהירו של העובדות המפורטות בעתירה זו סמכות על ת .45
 .יוגב

  

  .להורות כמבוקשש הכבד "יתבקש ביהמ, א מהטעמים המפורטים לעיל"ובגין כ, אשר על כן .46

  

ד "משפט ובשכר טרחת עויתבקש בית המשפט הכבד לחייב את המשיבים בהוצאות  כן  .47
 .כחוק

  

  

  

_________________  

  ד"עו, עמיר פישר     

  העותריםכ "ב       

  

2014באוגוסט __ היום , ירושלים

fisher
Stamp



  

  רשימת ספחים

  עמוד  פירוט  ספח

  14  5.2.12פיית העותרת למשרד הפים מיום   א

  16  13.5.12פיית התזכורת למשרד הפים מיום   ב

  17  1.7.12פיית העותרת לאבו בסמה מיום   ג

  20  23.7.12אבו בסמה מיום תגובת   ד

  22  2.9.12פיית העותרת לאבו בסמה מיום   ה

  24  10.10.12תגובת אבו בסמה מיום   ו

  37  11.11.12פיית העותרת לאבו בסמה מיום   ז

  40  26.11.12אבו בסמה מיום כ "תגובת ב  ח

  41  28.8.12מיום  לשכת שר הפיםהלקוית מ התגובה  ט

  42  11.11.12פיית העותרת לשר הפים מיום   י

  44  14.4.13שר הפים הכס מיום פיית העותרת ל  יא

  45  16.5.13תגובת הממוה על המחוז מיום   יב

  46  פ"קדם העתירה לממוה על המחוז הדרומי במשה  יג

  48  לקדם העתירה פ"דרום במשה מחוזתגובת הממוה על   יד



 

 

  

 

 

  ב"ב שבט תשע"י
 2012בפברואר  5

  

         לכבוד

  שר הפים, מר אלי ישי

  ל משרד הפים "מכ, י'מר עמרם קלאג

  ממוה על מחוז דרום במשרד הפים, מר אבי הלר

    

  ,שלום רב

  

  אי גביית ארוה מתושבי מועצה אזורית אבו בסמה   :הדון

  

הריי , 1958 –ט "תשי) החלטות והמקות(לחוק לתיקון סדרי מהל  2' על יסוד הוראות סע

  :מתכבד לפות אליכם כדלקמן

  

חות על הביקורת בשלטון "שעסק בדו, ח מבקר המדיה"פורסם דו 2011בחודש דצמבר  .1

  .המקומי

 

, )"המועצה": להלן(בפרק שעסק במועצה האזורית אבו בסמה , ח המבקר"לדו 702בעמוד  .2

המועצה איה מחייבת את ": מפורטים ממצאי הבדיקה לפיה, תושבים 30,000המוה כ 

איה מהלת מערך חייבים וגבייה ואין ברשותה , התושבים בארוה בעד שטחי מגורים

תוים על הבעלים של תוים בדבר שטחי הבייים והכסים שבתחום שיפוטה לרבות 

 .  "אותם כסים

 
כחלק מהיסיון הכולל יסיון להסדיר את ההתיישבות הבדואית  2004המועצה הוקמה בשת  .3

מיליון  150ח מדית ישראל מעבירה מידי שה למועצה למעלה מ "כפי שעולה מהדו. בגב

  .פעילותהכדי לממן את , מרביתם בתשלומי איזון המגיעים ממשרד הפים, שקל

 
התהלות זו במסגרתה מדית ישראל משקיעה מאות מיליוי שקלים כדי לממן את  .4

השירותים היתים לתושבי המועצה בעוד התושבים עצמם אים מתבקשים כלל לשלם מיסי 

 .היה בלתי סבירה ובלתי חוקית –ארוה עבור השירותים היתים להם 

  

  

fisher
Text Box
 א



 

 

  

  

   

  

  

 
מביאה לגירעון תקציבי אשר איו מאפשר למועצה להעיק התהלות זו גם , מטבע הדברים .5

  .המגיעים לכל אזרח, לתושבים שירותים בסיסיים

 
המועצה המתעלמת כליל מחובתה היסודית לגבות ארוה , ח המבקר"כפי שעולה מדו .6

  .מהתושבים ולפיכך כלל איה אוספת תוים אודות התושבים והכסים המצויים בתחומה

 
אבו בסמה היא מועצה ממוה דבר המעצים את חוסר הסבירות הכרוך כידוע המועצה ב .7

  .בהתהלות משרד הפים בכל הקשור למחדל כה מהותי ויסודי בפעילות המועצה

 
ולפעול לאלתר להקמת מערך לגביית בזאת לממש את סמכותכם  אשר על כן הכם מתבקשים .8

  . ארוה מכסי המגורים בשטח המועצה

 
לחוק לתיקון סדרי מהל  2' תי זו כפייה בהתאם להוראות סעאבקשכם לראות בפיי .9

  .המחייב מתן מעה לפייה, 1958 –ט "תשי) החלטות והמקות(

 
אין בכוותו להסתפק בתגובה , עקב חשיבות העיין והזק הכבד שגרם לשלטון החוק .10

ת לקוית ועל כן הכם מתבקשים לפרט בתשובתכם את הפעולות שבוצעו ואלו העתידו

  .להתבצע בטווח הקרוב בעיין שבדון

 
  

  

  ,בכבוד רב   

  

  ד"עו', בצלאל סמוטריץ

  תועת רגבים
  
  
  

  : העתקים
  

  היועץ המשפטי לממשלה, ישטייןד יהודה ו"עו
  

  מבקר המדיה, מר מיכה לידשטראוס
  

 



 

 

  

 

 

  ב"א אייר תשע"כ
 2012מאי         13

  

         לכבוד

  שר הפים, מר אלי ישי

  ל משרד הפים "מכ, י'מר עמרם קלאג

  ממוה על מחוז דרום במשרד הפים, מר אבי הלר

    

  ,שלום רב

  

  אי גביית ארוה מתושבי מועצה אזורית אבו בסמה   :הדון
  5.2.12מכתבו מתאריך : סימוכין 

  

) החלטות והמקות(תועת רגבים ועל יסוד הוראות החוק לתיקון סדרי המהל , בשם מרשתי

  :הריי מתכבד לפות אליכם כדלקמן , 19548-ט"התשי

 .קבלתוואף לא אישור על , למכתבו שבסימוכין טרם תקבלה תשובה .1

 החוק המוזכר ברישא למכתבי זה לפיושל  2סעיף הפיו את תשומת ליבכם ל במכתבו .2

שיב לה", מוטלת חובה על עובד ציבור שהתבקש להפעיל סמכות שיתה לו על פי דין

 ."אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת  הבקשה, למבקש בכתב בהקדם

 .מועד זה עבר זה מכבר .3

והכם מתבקשים לעות עליו ללא , שבסימוכין בשית העתק מכתבו מצורף בזהלוחיותכם  .4

 .דיחוי
  

  

  ,בכבוד רב

  ד"עו, פלמון אברהם
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  ב"תשע א תמוז"י
 2012ביולי       1

  

         לכבוד

  ראש המועצה אבו בסמה, רחמים יוהמר 

  11יצחק רגר ' שד

  באר שבע

  

  ,שלום רב

  

  אי גביית ארוה מתושבי מועצה אזורית אבו בסמה   :הדון

  

) החלטות והמקות(לחוק לתיקון סדרי מהל  2' על יסוד הוראות סעו, רגביםתועת , בשם מרשתי

  :הריי מתכבד לפות אליכם כדלקמן, 1958 –ט "תשי

חות על הביקורת בשלטון "שעסק בדו, ח מבקר המדיה"פורסם דו 2011בחודש דצמבר  .1

  .המקומי

, )"המועצה": להלן(בפרק שעסק במועצה האזורית אבו בסמה , ח המבקר"לדו 702בעמוד  .2

המועצה איה מחייבת את ": מפורטים ממצאי הבדיקה לפיה, תושבים 30,000המוה כ 

איה מהלת מערך חייבים וגבייה ואין ברשותה , התושבים בארוה בעד שטחי מגורים

תוים בדבר שטחי הבייים והכסים שבתחום שיפוטה לרבות תוים על הבעלים של 

 .  "אותם כסים

כחלק מהיסיון הכולל יסיון להסדיר את ההתיישבות הבדואית  2004הוקמה בשת  המועצה .3

מיליון  150ח מדית ישראל מעבירה מידי שה למועצה למעלה מ "כפי שעולה מהדו. בגב

  .כדי לממן את פעילותה, מרביתם בתשלומי איזון המגיעים ממשרד הפים, שקל

אות מיליוי שקלים כדי לממן את התהלות זו במסגרתה מדית ישראל משקיעה מ .4

השירותים היתים לתושבי המועצה בעוד התושבים עצמם אים מתבקשים כלל לשלם מיסי 

 .היה בלתי סבירה ובלתי חוקית –ארוה עבור השירותים היתים להם 
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התהלות זו גם מביאה לגירעון תקציבי אשר איו מאפשר למועצה להעיק , מטבע הדברים .5

 .המגיעים לכל אזרח, לתושבים שירותים בסיסיים

מתעלמת כליל מחובתה היסודית לגבות ארוה המועצה , ח המבקר"פי שעולה מדוכ .6

  .מהתושבים ולפיכך כלל איה אוספת תוים אודות התושבים והכסים המצויים בתחומה

ועצת אבו מ"לפיה , באה לידיעת מרשתי תגובתכם המופיעה באתר האיטרט של המועצהוה .7

למי שייכת  –כאשר אפילו התוים הבסיסיים ביותר , בסמה פועלת באזור רווי מחלוקות

 ".מצויים במחלוקת חריפה, הקרקע

 לפיו, ר זהר"י ד"וטת מסמך שכתב עבטי ההובאה לידיעת מרשתי הטעה המופיע, כמו כן .8

אין במועצה תשתיות ראויות ומערכות שירותים "הסיבה לאי גביית ארוה עוצה בעובדה ש

 "המצדיקים גביית ארוה

, חיוב ארוה מוטל על פי החוק על המחזיק בקרקע או במבה, לעיל אציין כי 7לאמור בסעיף  .9

 ,ועצהבאתר המהתגובה , לפיכך. אם לאו, ללא קשר לכך אם הוא בעליו הרשום של הקרקע

או במקרקעין /איה יכולה לשמש כסיבה לאי גביית ארוה מהתושבים המחזיקים במבים ו

 .במרחב הפיקוח של המועצה

,  ראשית. מוזרה ואיה יכולה לעמודר זהר "הטעה המועלית בטיוטת המסמך של ד, כמו כן .10

פי עומדת בסתירה מוחלטת למגוון השירותים הרחב שמעמידה המועצה לתושביה כהיא 

עבור בחיוך , מדובר בשירותים בכל התחומים. שמתואר באתר האיטרט של המועצה

וכלה בספורט , ופיוי אשפה תברואהדרך שירותי , שרות פסיכולוגי, פורמלי ולא פורמלי

לא יעלה על הדעת שתושב   .מגוון שירותים שכל מועצה אזורית הייתה מתברכת בהם. ורווחה

, באמצעות מערך הארוה כדרש על פי החוק, לא יהיה שותף, המקבל מגוון שירותים כזה

 .למימון שירותים אלו

היעלה על . 'חיוב הארוה היו חיוב כללי על פי החוק הדומה לתשלום מס הכסה וכדו, שית .11

הדעת שמי מאזרחי המדיה יטען שהוא איו שבע רצון מהשירותים שהוא מקבל מהמדיה 

זור מסוים בעיר מסוימת היעלה על הדעת שתושב א! ?הכסה וישתמט בשל כך מתשלום מס

עת עצמו שהוא איו מקבל את השירותים המגיעים לו ויחדל בשל כך לשלם יחליט על ד

טעה זו מוטב היה לה שלא תיטען ובוודאי שאין היא יכולה להצדיק העדר גביה  !?ארוה

 .מוחלט מצד הרשות

  



 

 

  

  

  

גביית הארוה ויכולתה של המועצה להעיק את שירותיה , ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בוסף .12

ברי כי מבלי שהמועצה תגבה את תשלומי . לתושביה שלובים בקשר של סיבה ומסובב

 .וחוזר חלילה, הארוה לא יהיה ביכולתה לספק שירותים לתושבים

 :כדלקמן כי תפעל בעיין ומבקשת על יסוד האמור פוה מרשתי .13

תפעל , תךלגביית ארוה במועצה האזורית אבו בסמה שבראשובאם טרם הוקם מערך    .א

ושבים במימון הוצאותיה על מת לגבות את חלקם של הת בדחיפות להקמת מערך כזה

ובכלל זה ביצוע סקר מבים וכסים וקביעת גובה התשלום הדרש בגין כל , של המועצה

 .כס

קטיבית של תשלומי מבקשת מרשתי כי תפעל לגביה רטרוא, עם הקמת מערך כאמור  .ב

 ).שבע שים לאחור לכל הפחות(הארוה שהיה על התושבים לשלם לאחר בהתאם לחוק 

ואם פורסם , ככל שיצא כזה, 2012מבקשת מרשתי לקבל העתק מצו הארוה לשת , כמו כן .14

 . את הקישור שיאפשר למרשתי להעלותו, הצו באתר האיטרט של המועצה

, 2012תוי הגביה של הארוה במחצית הראשוה של שת  מבקשת מרשתי לקבל את, בוסף .15

 .או לפחות לאותם חודשים בהם התוים יתים לשליפה מידית מהמחשב

16. ייתי זו כפלחוק לתיקון  2' יה בהתאם להוראות סעלמען הסדר הטוב אבקשך לראות בפ

בתוך תקופה שלא  המחייב מתן מעה לפייה, 1958 –ט "תשי) החלטות והמקות(סדרי מהל 

  .יום 45תעלה על 

  

  ,בכבוד רב

  ד"עו, אברהם פלמון

  
  
  

  :העתק
  מיכה לידשטראוס) בדימוס(השופט ' כב, מבקר המדיה
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 מבלי לפגוע בזכויות

 לכבוד
 

 המחלקה המשפטית רגבים –ד פלמון אברהם "עו
 
 , נ.ח
 
 

 פנייה בעניין אי גביית ארנונה מתושבי המועצה :הנדון
 02.6.3103מכתבך מיום : סימוכין

 :כדלקמן, למכתבך שבסימוכין להשיבמילאה ידי "( המועצה: "להלן)המועצה האזורית אבו בסמה , מרשתי

להבדיל וזאת על מגורים  היא מוציאה חיובי ארנונה לתושבי המועצה אין ובעת הנוכחית בשלב זהכי , מרשתי תבהיר .0

 . אשר מחוייבים בתשלומי ארנונה מתשתיות ועסקים מסויימים

 :ומגוונות הינן רבותמציאות זו הסיבות ל .3

תשתיות להסדרת השנים וזו עודנה עמלה ביחס ' הוקמה לפני מסאך מועצה שמרשתי הינה  ,ראשית .3.0
 ; עיקריות ותוכניות מתארה

ועד היום החלו נציגי המועצה בתהליכי עבודה לקראת היערכות לפרסומו של מכרז  3101החל משנת  ,ניתש .3.3

 . וזאת לרבות הקמת צוות היגוי בנושא

ום אשר ילווה אף שכרה מרשתי את שירותיו של יועץ מומחה לתח 3100במסגרת תהליכים אלו ובמהלך שנת  .3.2
 ;את מהלך הכנת המכרז

לרבות כי כל עוד אין בידי מרשתי סקר נכסים מוסדר היכול לשפוך אור על הנכסים שבתחומה , מיותר לציין .3.2

ולהגן על נכונות הנתונים  ארנונהערוך שומות אין ביכולתה ל –ב "קים וכיוצשמות מחזי, סיווגים, גדלים

  .במסגרת הליכי השגה וערר מינהליים

לרבות קבלת מענק מיוחד ממשרד , מועצה פועלת לשם קבלת תקציבים לעריכת סקר הנכסיםה ,שלישית .3.6

  .הפנים ואולם עד כה הללו טרם אושרו
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. ₪מיליוני  2.3-את בעלות כוללת של כוזלמועצה חסרים התקציבים לעריכת סקר נכסים כי , לציין בהקשר זה .3.5

 .התחיל בעריכת סקר נכסים כאמורכל עוד לא יושג הסכום האמור או חלק ניכר ממנו יקשה על מרשתי ל

 .וקידום גביית הארנונה בשטחה לשיגור השומות בהקדםתפעל לכשסקר זה יושלם מרשתי כי , מיותר לציין .2

 .לידיעתך .2

 

 ;בברכה

 ד"עו, יוסי עטון
משרד עורכי דין, אביטןחן   

 :העתקים

 ל משרד הפנים"מנכ –י 'עמרם קלעג
 הממונה על המחוז משרד הפנים -מר אבי הלר

 ראש המועצה האזורית אבו בסמה –מר רחמים יונה 
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 לכבוד              לכבוד

  ראש המועצה אבו בסמה              הממוה על חוק חופש המידע , מר רחמים יוה

  מועצה אזורית אבו בסמה                                                      11יצחק רגר ' שד

  באר שבע, 11יצחק רגר                                                                    באר שבע

  

  ,שלום רב

  1998-ח"פיה לפי חוק חופש המידע התש: הדון

  בושא גביית ארוה 23.7.12מכתבכם מתאריך : סימוכין 

  

ובהמשך לאמור במכתבכם , "חופש המידע"המבוססת על הוראות חוק , במסגרת פיה זו

  :לקבל את המידע כמפורט להלןמבקשת מרשתי , שבסימוכין

 .מספר רישיוות עסק שהפיקה המועצה מיום הקמתה .1

 .ארוהמספר העסקים שמהם גובה המועצה מס סך כל  .2

 .שמהם גובה המועצה ארוהסך כל מספר הישומים  .3

 .2011סכום הארוה הכולל שגבתה המועצה בשת  .4

 .2012 –ו  2011, 2010העתק מצו הארוה שפרסמה המועצה לשים  .5

ככל , י המועצה לעיין הטלת הארוה לפי סוגי העסקים ותחום העיסוק"תבחיים שקבעו ע .6

 .שקבעו תבחיים כאלה

רכוש במסגרת המכרז המפורט שת המועצה למבקמידע מפורט בדבר השירות שאותו  .7

 .של מכתבכם שבסימוכין 2.3 –ו  2.2בסעיפים 

שמו של היועץ המומחה ששכר לליווי הליך הכת המכרז ותאריך חתימת החוזה עם היועץ  .8

ל"ה. 

מה גובה המעק שבקשה המועצה ממשרד הפים לצורך הכת סקר הכסים המוזכר בסעיף  .9

 . שבסימוכין כםבמכתב 2.5
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 .בו הועלתה הבקשה למעקש למשרד הפיםששלח מטעמכם צילום מכתב הפיה  .10

רגבים מתחייבת לשאת באגרת . בגין אגרת חופש מידע₪  98לפיה זו מצורפת המחאה בסך  .11

 .טיפול במידה ותידרש בהתאם לתקות

 .םיו 30ב לחוק שבדון המחייבות מתן מעה לבקשה בתוך 7תשומת לבך לסעיף  .12

  

  

 

  

  ,בכבוד רב

 ד"עו, פלמון אברהם
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  ג"חשון תשע ו"כ

 11   2012ובמבר  

  

  

  לכבוד

  ו'בויג-מיכל עבאדי' גב        מר גל הרשקוביץ

  החשבת  הכללית        על התקציבים הממוה

  ירושלים, 1 ןרחוב קפל, משרד האוצר

  

  ,שלום רב

  

  'אבו בסמה'במועצה אזורית גביית ארוה אי : הדון
  2.9.12, 1.7.12אבו בסמה מתאריך . א.מכתבו למ: סימוכין        

  10.10.12, 23.7.12אבו בסמה מתאריך . א.כ מ"תשובת ב      
  

  
  : הריי לפות אליכם בקשר לושא שבדון  כדלקמן, תועת רגבים, בשם מרשתי

  

חות על הביקורת בשלטון "שעסק בדו, ח מבקר המדיה"פורסם דו 2011בחודש דצמבר  .1

  .המקומי

) "המועצה": להלן(בפרק שעסק במועצה האזורית אבו בסמה , ח המבקר"לדו 702בעמוד  .2

המועצה איה מחייבת את ": םמפורטים ממצאי הבדיקה לפיה, תושבים 30,000המוה כ 

ברשותה איה מהלת מערך חייבים וגבייה ואין , התושבים בארוה בעד שטחי מגורים

תוים בדבר שטחי הבייים והכסים שבתחום שיפוטה לרבות תוים על הבעלים של 

 .  "אותם כסים

 –מהווה כ, בשה₪ מיליון  200 –תמיכת הממשלה במועצה המגיע לכ , על פי תוים שפורסמו .3

כאשר ההכסות המועצה מארוה מהוות מעט יותר , אחוז מסך כל הכסות המועצה 98

 .אחד מהוצאותיהמאחוז 

ובו העלתה את , כתב לראש המועצה 1.7.12שלחה מרשתי בתאריך , למקרא דוח המבקר .4

הסתייגויותיה מהטיעוים שהעלתה המועצה לצורך הסברת התהלותה הבעייתית בושא 

 .מהתושבים במועצה, על כל סוגיה, גביית ארוה
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5. העלתה את דרישתה מראש המועצה וכן , ל העלתה מרשתי את עמדתה  בפרוטרוט"במכתב ה

 ,כפי שקיים בכל רשות מקומית אחרת בארץלפעול ללא דיחוי להקמת מערך גביית מיסים 

תמשיך להתהל על חשבון , שכן לא יעלה על הדעת כי מועצה הקיימת קרוב לעשור שים

תתחיל ולו יסוד וראשית של מערך גביה ולא תפעל בור מבלי שבמשך כל התקופה הזו הצי

 .ליצירת הכסות שיאפשרו לה מתן שירותים בהיקף מלא ויעיל לטובת תושביה

6. ו הה אתכם למכתבי מפע מהצורך  ,הרצוף בזה ,ל"את להימעל האמור בולחזור על מ. 

מבא  23.7.12את התשובה שבסימוכין הושאת תאריך ל קיבלה מרשתי "מכתבה הל במעה .7

 .בזה ואשר העתק ממו רצוף, כוחה של המועצה

סיבות המגווות שהעלה בא כוחה של כדי לעמוד על ה תשובת המועצהעיין בלהכם מופים  .8

 .מציאות לפיה המועצה איה גובה ארוה מתושביהקיומה של ההמועצה ל

מתקיימת רק ביחס לשטחי , ארוהכ המועצה כי המציאות של אי גביית "במכתב זה מציין ב .9

כי אין  בידי  כן הועלתה הטעה. גבית ארוהשעליהם כן להבדיל מתשתיות ועסקים , ריםוגמ

 .המועצה סקר כסים מפורט שיאפשר יצירת בסיס תוים לצורך ביצוע הגבייה בפועל

הסקר לרבות מעק  המועצה פועלת לשם השגת תקציבים לעריכת"כ המועצה מסביר כי "ב .10

 ."מיוחד ממשרד הפים

בקודה זו לא יתן . ₪מיליון  3.9כ המועצה הה "הערכת העלות של ביצוע הסקר לדברי ב .11

להתעלם מהשאלה כיצד לא הצליחה המועצה במסגרת תקציבה השתי להקצות סכום 

שתוצאותיו אמורות להכיס לקופתה , מהתקציב לצורך ביצוע הסקר 2% –המהווה כ 

 .סכומים שיכסו הוצאה זו כפל כפליים

הפתה מרשתי למועצה מספר שאלות בושא שבדון על יסוד  2.9.12ב וסף מתאריך במכת .12

 .העתק המכתב רצוף בזה אף הוא ".חופש המידע"חוק 

וכן " רישיוות לעסקים 21מיום הקמתה ועד היום הופקו "מתשובת המועצה עולה כי  .13

 ".עסקים בלבד – 10גבית ארוה מ "מתברר  כי 

14. ת מרשתי בפייתה זו אליכם להעלות את השאלות המתבקשות לגבי אפסיותם של אין בכוו

 :מדברות בעד עצמן המקוממות אולם העובדות , התוים הללו

 .גביית ארוה למגוריםבמרחה המועצה  כללאין   .א

שהוצאו להם היתרים בודדים וגם מאותם עסקים , יש גביית אפסית של ארוה מעסקים  .ב

 .בלבד 50% –ל כ ש ית ארוה בהיקףיש גבי, כחוק

  



 

 

  

  

  

 

במשך קרוב לעשור . תהדוגמאין ספק שתוים אלו מצביעים על התהלות חמורה שאין כ .15

ולמרות זאת לא עשתה , מידי שה י המדיה במאות מיליוי שקלים"שים המועצה תמכת ע

את אפילו את הצעד הראשון הדרש להקמת מערך גביית ארוה שיאפשר לה להקטין 

 .והרחבת השירותים לטובת תושביה מאידך ,תמיכת המדיה מחד הסתמכות עלה

צוע סקר הכסים מרשתי סבורה כי מבחן היעילות מצדיק הקצאת הסכום הדרוש לשם בי .16

ללא כל קשר לשאלה האם ראוי כי המועצה תקצה תקציב זה מתקציבה . והקמת מערך הגביה

י זהו אחד המקרים בו ראוי כי הקיים או שאכן דרש תקציב ייעודי לשם כך מרשתי סבורה כ

 .'צודק'ולאו דווקא ' חכם'משרד האוצר יהיה 

וקביעת יעדי , לסיום הסקרמחייב ז "צעד כזה צריך להיות מלווה בקביעת לו, יחד עם זאת .17

" הקדמת מימון"הבהרה למועצה לפיה הסכום יועמד כ יחד עם, מועד סיום הסקרהחל מגביה 

ויופחת מתקציב השים הבאות  ,של משרד הפים) יזוןמעקי הא(על חשבון כספי התמיכה 

 .בשיים או שלושה תשלומים בהתאם להחלטת אשי האוצר

שכן ביית מערך גביית ארוה יכולה להביא , אין ספק כי מדובר בהשקעה כדאית ביותר .18

 .בעקבותיה סכומי כסף שיכסו את ההשקעה הזו בהחזר מידי

ותסירו , את העברת המימון הדרוש בכפוף לאמור לעילאשר על כן מרשתי מבקשת כי תיזמו  .19

 .ולו ראשיתו של תירוץ שיאפשר למועצה להמשיך ולהימע מגביית ארוה כמתחייב

 

 

  

  ,בכבוד רב

  ד"עו, פלמון אברהם

  

  : העתק 

  שר האוצר, ר יובל שטיייץ"ד

  שר הפים וסגן ראש הממשלה, מר אלי ישי
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  ג"תשע חשון ו"כ 
  2012ובמבר 11 

         לכבוד

  וסגן ראש הממשלה שר הפים, מר אלי ישי

  2רחוב קפלן 

  ירושלים

  ,שלום רב

  

  אי גביית ארוה מתושבי מועצה אזורית אבו בסמה  :הדון

  13.5.12תזכורת מתאריך , 5.2.12מכתבו מתאריך :  סימוכין  

  

  :הריי לפות אליך בושא שבדון כדלקמן , תועת רגבים, בשם מרשתי

חוק לתיקון ההוראות כתב על יסוד  אשר, שלח אליך מכתבה של מרשתי 5.2.12בתאריך  .1

עד למועד כתיבת  טרם עהאולם המכתב , 1958 –ט "תשי) החלטות והמקות(סדרי מהל 

 .מכתבי זה

אך משום מה גם , שלחה אליך תזכורת על כך שפיית מרשתי טרם עתה 13.5.12בתאריך  .2

 .תזכורת זו לא הביאה לכך שתיתן תשובה

 28.8.12ההתייחסות היחידה שזכתה מרשתי מטעם ההלת משרדך הייתה מכתב מתאריך  .3

על כך שהפיה , חצי שה ממועד פייתהכעבור ,אשר בישר למרשתי, 2012-9546. שסימו שר

 .וכי תשובה תיתן בתום הטיפול, ל ומטופלת על ידם"התקבלה בלשכת המכ

ומרשתי מקווה כי , ושל וסףצד לוגעת אך , באותו ושא אומם עוסקת במכתבי זהפיה ה .4

לעות לפייתה בזו הפעם בתוך טווח שיתפה משרדך תואיל להחות את הגורם המתאים ב

 .הזמים שקובע החוק

ישירות ") המועצה: "להלן (' אבו בסמה'פתה מרשתי למועצת האזורית  2.9.12בתאריך  .5

 ".חופש המידע"וביקשה לקבל תשובות למספר שאלות על יסוד חוק 

 2011עוד בחודש דצמבר עולה כי היא פתה בעבר למשרד הפים  ,ב"המצ, מתשובת המועצה .6

יאפשר את יצירת כסים שלממן ביצוע סקר המיועד , ₪ליון מי 3.9למעק בסכום של בבקשה 

 .בסיס התוים שישמש את המועצה לגביית ארוה

מתשובתה של המועצה עולה כי בקשתה זו טרם עתה ועל כן עד כה המועצה לא הקימה  .7

 .מערך לגביית ארוה ועד לרגע זה איה גובה כלל ארוה  מתושביה
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של בקשתה של המועצה מלמדת כי מדובר בהשקעה בעלת כדאיות בחיה כלכלית פשוטה  .8

במועצה יש מן הסתם מבי מגורים שהמחזיקים בהם אמורים לשלם , שכן. שאין כדוגמתה

 .ארוה למועצה בהיקף העולה פי כמה וכמה על הסכום המבוקש

הסקר ז מחייב לגבי מועד ביצוע "את מתן המעק למועצה בלו, מן הסתם, חשב המשרד יתה .9

מעקי (ויוכל אף לקזז מתקציב התמיכה , ותחילת גביית הארוה בהתאם לתוצאות הסקר

 .שמעביר המשרד למועצה את עלות הסקר מתוך הכסות הארוה שיגיעו בעקבותיו) האיזון

מרשתי מבקשת לדעת מה בכוות הגורם המקצועי במשרד שבראשותך לעשות בוגע לבקשה  .10

שהשגתה תאפשר למועצה לגבות ארוה כפי , ועד למטרה חשובהמדובר בסיוע המי. המועצה

ובאותה הזדמות תיתן מעה לביקורת שהעלה מבקר , שגובה כל רשות אחרת במדיה

 .המדיה בדוח הביקורת שהוזכר בפייתה הראשוה של מרשתי

  

  

  

  ,בכבוד רב

  ד"עו, אברהם פלמון

  
  
  
  
  

 



 

 

  

 

 

  ג"אייר תשע' ד  
 2013אפריל  14  

         לכבוד

  שר הפים, גדעון סערמר 

  2רחוב קפלן 

  ירושלים

  ,שלום רב

  

  אי גביית ארוה מתושבי מועצה אזורית אבו בסמה  :הדון

   - 11.11.12 ,13.12.12ו מימכתב:  סימוכין  

  

  :הריי לפות אליך בושא שבדון כדלקמן , תועת רגבים, בשם מרשתי

ולהביע , מבקשת מרשתי להעביר לך את איחוליה להצלחתך בתפקידך כשר הפים, ראשית .1

 .את ביטחוה ביכולותיך להתמודד עם האתגרים העומדים בפיך במסגרת התפקיד החדש

בקשר עם ושא גביית הארוה במועצה , ישימר אלי , מרשתי פתה לשר הפים הקודם .2

 .'אבו בסמה'האזורית 

רצופים למכתבי זה שי המכתבים שבסימוכין אשר מהם יתן להבין במה עוסקת , לוחיותך .3

 .פיית מרשתי

 .מכתבים אלו טרם עו עד למועד כתיבת מכתבי זה .4

ת המועצה הוחלט על חלוק, לאור העובדה שמאז פייתה הראשוה של מרשתי בושא .5

 סתתייח, אל קאסום. א.ווה מדבר ומ. א.מ –לשתי מועצות אזוריות ' אבו בסמה'האזורית 

 . פיית מרשתי מכאן ואילך לושא גביית הארוה בשתי המועצות הללו

אודה לך בשם מרשתי על מתן החיה מצידך לגורם המקצועי במשרד העוסק בושאי תיקצוב  .6

על מת שיבדוק את האמור בפיה וייתן את , ר"א אישור תבהמועצות האזוריות ובעיקר בוש

 .ההחלטה המתאימה

  .אודה על קבלת מעה לפייה זו .7

  

  

  ,בכבוד רב

 ד"עו, אברהם פלמון
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  2014פברואר  12   , ד"ב אדר א תשע"י   

                        לכבוד

  מר אבי הלר

  הממונה על מחוז דרום 

  מבלי לפגוע בזכויות                  משרד הפנים

  

          

  ,שלום רב

  קדם עתירה –אי גביית ארנונה במועצות אבו בסמה   :הנדון

    

  :כדלקמן ךהריני לפנות אלי, תנועת רגבים, בשם מרשי

  

אשר ביקר בחריפות את העובדה שמועצת אבו בסמה  2011ח מבקר המדינה מדצמבר "דובעקבות  .1

 2-התפלגה לבינתיים ש( למועצה 2012-13פנתה מרשתי במהלך , אינה גובה ארנונה מהתושבים

 .ולמשרד הפנים בדרישה לבצע את המובן מאיליו ולהתחיל לגבות ארנונה מהתושבים )מועצות

 

כתנאי לתחילת הגביה ₪ מיליון  3.9יש לבצע סקר נכסים שעלותו כ  ה הטענה לפיההמועצות נשמעמ .2

 .וכי פנייתם למשרד הפנים למימון הסקר לא נענתה

 

ה נמרצת לפיה מתוכנן כי עד לסוף השנה יכיום נערכת עשי": ינטען כ 16.5.13בתגובתך מיום  .3

לשם השתת ארונה על תושבי המועצות כבר התקציב ושילוב המערכות  ,הנוכחית יקבעו המנגנונים

 ".2014בשנת 

 יג



  

 2

שבי נותר המצב בעינו ולא נשלחו שומות ארנונה לכלל תו 2014גם בשנת , התחייבות זוחרף  .4

 .המועצות

 

המועצות במאות  מתקצב את םמשרד הפני. שהדעת אינה סובלת ,כי מדובר באבסורד ,אין חולק .5

 לגבות ארנונה מהתושביםהיסודית ליוני שקלים ובמקביל אינו פועל לכך שיבצעו את חובתן מי

מרשתי פנתה  ,2011דינה כבר ב אבסורד זה הצביע מבקר המעל . כחוק ולמלא בדרך זו את קופתן

 .אך כאמור ללא הואיל ,2012-2013בעניין לכלל הגורמים במהלך השנים 

 

מועד יום מהיום  30בתוך מבקשת מרשתי לקבל , ונוכח התחייבותך כפי שפורטה לעיל, לאור האמור .6

שיאפשר , לביצוע מפורט עם אבני דרךלוח זמנים כולל מוגדר לתחילת גביית הארנונה במועצות ה

תיאלץ מרשתי לעתור , שלא יתקבל מסמך כאמורככל  .בותימימוש ההתחיהפעולות למעקב אחר 

  .לבית המשפט

  

 

  ,בכבוד רב                    

  

  ד"עו, עמיר פישר                

   :העתק

  מר גדעון סער, שר הפנים

  ד יהודה ויינשטיין"עו, המשפטי לממשלההיועץ 

  מר יוסף שפירא, המדינהמבקר 

  י'מר עמרם קלאג, ל משרד הפנים"מנכ
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  ת צ ה י ר
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם ________________ז .ת, עמיחי יוגבמ "אי הח
  :מצהיר בזאת כדלקמן, לא אעשה כן אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק

  

  .ביישובי אבו בסמהבעיין מחדל אי גביית ארוה אי עושה תצהירי זה בתמיכה לעתירה  .1

  

אי מצהיר כי כל העובדות המפורטות בעתירה כוות והן ידועות לי בידיעתי האישית או  .2

  .על סמך מסמכים שברשותי או שהוצגו לי

  

כל שאר הטעות הכלולות בעתירה זו כוות למיטב ידיעתי ומתבססות על ייעוץ משפטי  .3

  .שקיבלתי

  

  .וכן תצהירי זה אמתזו חתימתי ות, הריי לאשר כי זהו שמי

  

  

              ______________  

  עמיחי יוגב                      

  

  

במשרדי ________, ד "עו, התייצב בפי_________הריי לאשר בזאת כי ביום 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ,המוכר לי באופן אישי, עמיחי יוגבמר , _________________שב

מסר תצהירו זה וחתם , וי לעושים הקבועים בחוקלומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפ

  .עליו בפי

  
  

              _________________  
 ד"עו, פישר  עמיר                 

 


