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  :להל	 עיקרי הבקשה
  

 הדי	 אס� � עורו כח התובעי� הינ  ובא–שיי	  ער	 וטל –מייצגי� הינ� המבקשי� התובעי� ה .1
 . כפר סבא8מנחשו	 ,  משרד עורכי די	–נוי 

2.  �ב "תמו על יפויי כוח המצ מתיישבי� אשר ח34לא למותר לציי� כי מאחורי תביעה זו עומדי
ש הנכבד לית	 דעתו בעניי	 בבואו לאשר בקשה זו "אי	 ספק כי על ביהמ .בקשה זולכנספח א 

לתובעי� אי	 כל ספק כי בא� היו פוני� . שכ	 המדובר בכמעט מחצית מהתובעי� הייצוגי�
 .למתיישבי� האחרי� היו ג� ה� מצטרפי� לעגלה

  



המתמחה , מ היא חברת בניה ותיקה ומנוסה''השקעות בעו ר בינוי.ח. דקל א# 1הנתבעת  .3

ר מתמקדת כיו� .ח.חברת דקל א  .מסחר ומגורי�, תעשייה בייזו� פרויקטי� ובניית מבני

, יישובי� ומלווה את התכנית החל משלב היזמות דר� התכנו	 בעיקר בתכניות הרחבת
כירות וכלה בבנייה עצמה המ, פעילות השיווק, ואדריכלי� בכירי� המבוצע על ידי מהנדסי�

ל שיתפה פעולה לגביית כספי� "הנ .ליווי הדייר בתקופת הבדק כולל, עד לגימור המושל�

 .שלא כחוק חר$ התחייבותה למינהל מקרקעי ישראל שלא לנהוג כ0

 . על ידי קבוצת צעירי� ומתפקדת כאגודה שיתופית חקלאית1976 הוקמה בשנת 2התבעת  .4
תו0 שהיא מתעלמת מהעובדה כי את הכספי� , פ הוראות המינהל"על גבתה כספי� שלא "הנ

כמו ג� מתעלמת מהוראות נוספות כפי , בגי� תשתיות עבר שילמה כבר הסוכנות היהודית
 . שיפורט בבקשה זו

קר	 קיימת , קרקעות המדינהאת , 1960 # החל מ ,חוקהוא הגו� המנהל על פי  3הנתבע  .5
ל "הנ .) מיליו	 דונ�22 #כ ( משטח מדינת ישראל 93% # המהוות כ , לישראל ורשות הפיתוח

אומנ� עצר לתקופה את הרחבת הקיבו. בשל אי סדרי� כספיי� א0 לא עשה כדי להשיב  
 .המצב לקדמותו ולהשיב למתיישבי� את הכספי� שניגבו ביתר

 ,שותפות של יהודי העול� למע	 יהדות העול�, ודי התנדבותי היא ארגו	 יה4הנתבעת  .6

 .ל הייתה ככל הנראה מי שמימ	 את תשתיות הקיבו/ המקוריות"הנ. ובמרכזה מדינת ישראל

 השאלה המשותפת לחברי הקבוצה הינה הא� קיבו/ מור	 היה רשאי לגבות כספי� על  .7
זכות� של חברי הקבוצה לקבלת עילת התביעה המשותפת הינה . ובעבור מה" תשתיות עבר"

 .או ניתובו לביצוע תשתיות לטובת ההרחבה/החזר התשלו� כאמור ו

ית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לחייב את הקיבו/ להשיב לכל חברי הקבוצה הכספי� ב .8
 .שניגבו בצירו� ריבית

 ש לראות כל מי שנמנה ע� הקבוצה כמי"יתבקש ביהמ,  לחוק11בהתא� להוראות סעי�  .9
אלא א� כ	 יודיע לבית המשפט על רצונו שלא , שהסכי� להגשתה כתובענה ייצוגית בשמו

 .להיכלל בקבוצה

כ " בסה–הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית הנה כל מתיישבי ההרחבה בקיבו/ מור	  .10
  :אשר עוני� על כל התנאי� הבאי� במצטבר,  משפחות77

  ").הכספי�: "להל�" (תשתיות עבר"ה� שילמו דמי ••••
  

  557048584מ .בעבור התשלו� ה� קיבלו קבלה מקיבו. מור� ע••••
  

  .התחשיב שעמד ביסוד השבת הכספי� לידיה� לא כלל הפרשי ריבית
הקבוצה לא תכלול תושבי� אשר השבת הכספי� לידיה� בוצעה , לחוק) א(10' בהתא� להוראות סע(

  ).והושלמה א� ישנ� דומי�
  

  . זו בקשהכקליפת האגוז על 
  

מהי תו� התמקדות " הרחבה"� תוצג התביעה וטיב המחלוקת מ	 הראוי להבהיר בטר .1
 .בנסיבות ספציפיות של תיק זה

החליט משיקולי� שוני� לרבות ") הקיבו/"# שיכונה להל	2'  מסתהנתבע(בו/ מור	 יק  .2



יכונה ש (3 ' מס נתבעשיקולי� כלכליי� בשיתו� ובהתא� להחלטות מינהל מקרקעי ישראל
להרחיב המסגרת השיתופית בדר� של קליטת תושבי� שאינ� חברי� ") המינהל "# להל	

ואשר יבנו את בית� בסמו� לאדמות חברי הקבו/ וכאשר כול� יחדיו ישתייכו לאותו ישוב 
המסגרת השיתופית  . שכונה קהילתיתקהילתי כפרי אחד שמכונה בחלק מהמסמכי� 

 ישוב #  מתיישבי מור	2' ופית הלא היא הנתבעת מסמתבטאת בדר� של חברות באגודה שית
לאגודה שהוקמה בשנת "). האגודה"שתכונה להל	 (מ "או אגודה שיתופית בע\קהילתי כפרי ו

 צורפו כחברי� כל חברי הקבו/ וכ� ג� מצור� כחבר באגודה כל מתיישב אשר הוא 1994
 . מעוניי	 להקי� ביתו בישוב הקהילתי

יש שכינו את תחילתו של , 2000 # קבו/ מור	 בתחילת שנות ה פרויקט ההרחבה החל ב .3
 .לגבי שלב זה הוצגו מעט מאד נתוני�, של פרויקט ההרחבה' הפרויקט רק כשלב א

הוחלט , כחלק ממדיניות מועצת מקרקעי ישראל הכוללת ג� פיתוח ישובי� קהילתיי� בגליל .4
 השאר ע� הסוכנות היהודית  כי המינהל יתקשר בי	433'  במסגרת החלטה מס1989בשנת 

למטרת תכנו	 ופתוח ישובי� ") הסוכנות "# שתכונה להל	4' הנתבעת מס(לאר/ ישראל 
המתכונת שנקבעה היא כי המינהל יקצה מגרשי� למסגרת הפרויקט על . קהילתיי� בגליל

המתיישבי� היו , לפי המתכונת שנקבעה בהחלטה. מנת להקצות� למתיישבי� שוני�
כ	 ,  בתחילה אל מול המינהל על חוזה פיתוח ולאחר מכ	 על חוזה חכירהצריכי� לחתו�

הוחלט כי הסוכנות תהא מעורבת באופ	 ישיר בהליכי הפיתוח והקמת היישוב והיא א� תהא 
 . צד לחוזי הפתוח ע� המתיישבי�

 הדנה בהרחבות למגורי� # 737 החלטה # נתקבלה החלטה נוספת של המינהל 9512/חודש ב .5
ההחלטה דנה בקבו/ כישוב חקלאי ולאו דווקא במתכונת של (מתייחסת ג� לקיבוצי� והיא 

 . בהחלטה יש התייחסות לדר� מימושה המעשי של ההרחבה, )ישוב קהילתי

הדנה בבניה למגורי�  – 959 החלטה – נתקבלה החלטה נוספת של המינהל 0302/בחודש   .6
 737שיתופית חקלאית הגוברת על החלטה או אגודה , קיבו/ באגודות ישובי� חקלאיי� שה�
 .והיא הרלוונטית לתביעה שלנו

מדי פע� מוציאי� מנהלי , יצוי	 כבר עתה כי בנוס� להחלטות מועצת מקרקעי ישראל  .7
האגפי� במינהל הוראות אג� ובה	 מודיעי� מנהלי האגפי� על כללי� פנימיי� וקריטריוני� 

הל בנושאי� שוני� ובכלל זה הוצאות הוראות המצביעי� לכאורה על עמדת המינ, לפעולה
כמו ג� למעשה החלטות מועצת מקרקעי (הוראות אלו . אג� בנושא ההרחבות בקבוצי�

ניסיו	 שחלקו נלמד כמוב	 (נקבעות על סמ� הניסיו	 המצטבר במהל� השני� , )ישראל
 . בהמש�לגבי משקל	 הראיתי של הוראות אלה אתייחס , )בעקבות פסקי די	 של בתי המשפט

 :  מתוכ	 הפכו מרכזיות בתיק זהשלושה, בנושאי ההרחבה יכולות להתעורר שאלות רבות .8

או (הא� יכול הקבו/ לדרוש מהמתיישב תשלו� כספי� שוני� לקופת הקבו/ •
כתנאי בלעדיו לא יופנה המתיישב אל המינהל לש� הקצאת המגרש ) האגודה

 .עליו יבנה ביתו

י ועדת קבלה של "הוא מי שהומל/ ע" מומל/ "   של המינהל959 החלטה   .1.3ראה סעי� 
  .הישוב החקלאי לחכור מגרש מגורי� בהרחבה

  
  

ולא להשתמש " השתתפות בתשתיות עבר"הא� נית	 לגבות תשלומי� בעבור •
 .בכספי� לצור� האמור



ולא " השתתפות בתשתיות עבר"ח של "הא� נית	 להנפיק חשבונית מס ע •
 .עברו הכספי�לציי	 להיכ	 

  
ונעשה אחד מאלה יראו , )א(לפקודה האומר ניתנו הוראות לפי סעי� קט	 ) יא)(1(ראה סעי� 

זולת א� שוכנע פקיד השומה כי הייתה סיבה מספקת למעשה , את הפנקסי� כבלתי קבילי�
  :כאמור

  
 או שהסכו� הנקוב בה אינו משק�, שימוש בחשבונית שהוצאה ללא מכירה או מת	 שירות) א

   כמשמעותה#" חשבונית", לעני	 זה; לפי העני	, את מחיר המכירה או את מחיר מת	 השירות
  ;וכ	 חשבונית מס כמשמעותה  בחוק מס ער� מוס�,  בהוראות שניתנו לפי סעי� זה                                              

  
  הבקשה לגופה

  

הוא לב התביעה יובהר כי ככל שמדובר ש" השתתפות בתשתיות עבר"טר� הכניסה לנושא  .9
הקבו/ מחזיק באדמותיו מכח הסכ� משולש שנער� בי	 המינהל המייצג , באדמות הקבו/

. לבי	 הסוכנות ולבי	 הקבו/ שהפ� כבר רשות בשטח, את מדינת ישראל בעלת הקרקע
נגרעו בהסכמה ממשבצת הקבו/ מגרשי� על פי החלטת , משרצה הקבו/ בפרויקט ההרחבה

על , השטח שיועד להרחבה  נמסר לסוכנות. ת הפרוגראמות המשותפת למשרד החקלאותועד
מנת להקי� בשטח יחידות מגורי� למתיישבי� שמעונייני� להצטר� לפרויקט ההרחבה 

הסוכנות אשר קבלה את ההרשאה . ולהיות חלק מהישוב הכפרי הקהילתי והאגודה
 בקבו/ כיז� לביצוע פרויקט ההרחבה  מהמינהל לתכנו	 ולפיתוח של הישוב הקהילתי ראתה

והיא מינתה את האגודה שממילא קולטת את המתיישבי� כחבריה כגור� אשר נועד להמלי/ 
 .על המועמדי� לקבלת המגרשי�

אינה תלויה בכביש היש	 של ,  עוד יובהר כבר עתה כי הגישה לישוב החדש היא נפרדת .10
זאת ועוד התושבי� ביישוב . ר אי	 לה מקו�הקיבו/ ועל כ	 טענה בדבר שימוש בתשתיות עב

 .אול� החוגי� וכדומה, החדש אינ� יכולי� להשתמש במתקני� של הקיבו/ דוגמת הבריכה

עמדה על הפרק האפשרות של בניה מרוכזת ובשלב זה , בתחילתו של פרויקט ההרחבה  .11
ו/ ע� לצור� מימושה של ההרחבה התקשר הקב. החליט הקיבו/ לבנות בבניה מרוכזת

 חברה קבלנית לבניה בהסכ� על מנת שהיא תבנה את חלקה בפרויקט 1' הנתבעת מס
 .לרבות בניית התשתיות והפיתוח, ככל הנראה, שמיועד להבנות בבנייה מרוכזת

הצטרפו כחברי� , התובעי� אשר היו מעונייני� להצטר� כמתיישבי� לפרויקט ההרחבה .12
 .מו לו סכומי� נכבדי�חתמו על הסכ� ע� הקבל	 ושיל, לאגודה

 4  56,250 ס� של 8.2.06כחלק מהחוזה מול הקבל	 נדרשו התובעי� לשל� לקיבו/ ביו�  .13
בקבלה שהועברה מוצג הקיבו/ כעוסק מורשה שמספרו . בעבור השתתפות בתשתיות עבר

 .ב לבקשה זו"הקבלה תצור� לכתב התביעה המצ .557048584

שוני� כי אסור היה לה� לדרוש את הסכומי� שה� נדרשו התובעי� יטענו כנגד הנתבעי� ה .14
ח "ולשל� בגי	 הוצאות הפיתוח ובמיוחד הס� האמור בגי	 השתתפות בהוצאות פיתוח ע

 .סכומי� שתשלומ� היווה תנאי לקבלת ההפניה למינהל, תשתיות עבר

פ הוראות המינהל שיפורטו בהמש� אסור בתכלית האיסור לגבות הו	 אגודה או "ע .15
המינהל מתיר לגבות הוצאות פיתוח בלבד . השתתפות במתקני� או כל מה שיש בישוב עצמו

 .   ש� מפורט כמה בדיוק מותר לגבות366בהחלטה . והוא קבע ר� ג� להוצאות פיתוח

 



לאחר חתימת חוזה הפיתוח ייחת� ע� כל " בי	 השאר כי 433לעניי	 זה נקבע כי בהחלטה  .16
 היא #בחוזה החכירה יובטח החזר השקעותיה של הסוכנות, מתיישב בנפרד חוזה חכירה

 2 לא דאגה להחזר השקעותיה ואפשרה לנתבעת 4כבר עתה יובהר כי הנתבעת . 4הנתבעת 
 צורפה היא 4הואיל ולא ברור הא� יזדקקו לעמדת הנתבעת ". על כספה" השתלט"ל

 . כמשיבה פורמאלית

הנה התעשרות שלא ,  לאישור תובענה כייצוגיתוהבקשה הנלווית לה, עניינה של תובענה זו .17
כנגד מתושבי הנתבעת , גבייה בלתי חוקית והפרות חובות חקוקות שמבצעות הנתבעות, כדי	

 ו גב 1 בצירו� הנתבע 2הנתבעת , וכפי שיורחב בגדרה של תובענה זו להל	, בקצירת העומר. 1
עבר לשמש לתשתיות אמורי� שכביכול ת פיתוח ואגר, רחבהמכל מחזיקי הנכסי� בה

 בעוד שמנהל מקרקעי ישראל קבעו שאי	, )חניה, תאורה, דרכי גישה(ההרחבה שישמשו את 
 .לגבות אגרות על בסיס תשתיות עבר

אגרה נבדלת ממס . ומשול� תמורת מצר� או שירות, אגרה היא תשלו� חובה המוטל בכפייה .18
ת מסוי� או מצר� מסוי� שהיא משולמת כתשלו� חובה בזיקה ע� שירו, בכ�" טהור"

שרשות , באגרה קיי� קשר בי	 התשלו� לבי	 המצר� או השירות. שהרשות נותנת לתושב
בכ� נבדלת . אי	 הכוונה לתמורה כמשמעותה בדיני החוזי�, ע� זאת. מספקת תמורתו

, מחיר נקבע על בסיס של משא ומת	 בי	 מוכר מרצו	 לקונה מרצו	,  האגרה ממחיר הנכס
, יש שהיא יקרה מערכו של המצר� או של השירות. ידי הרשות# מוטלת בכפייה עלבעוד אגרה 

 או צרי0 שתתקיי� זיקה בי� תשלו� האגרה לבי� השירות, מכל מקו�. ויש שהיא זולה ממנו
במקרה שלנו אפשר לראות בבירור שלא נתקבל ,  המצר� שהרשות המקומית מספקת

 .כמתבקשהשירות ולא נסללו כבישי� או הותקנה תאורה 

,  הקיבו/# ידי הרשות#מחד מוטל ההיטל בכפייה על. היטל הפיתוח הוא בעל אופי מעורב  .19
היטל הוא בעל תכונות משל . שמפיק המשל� מ	 השירות, ומאיד� הוא יחסי למידת ההנאה

לכ	 כאשר נדרשו המתיישבי� , והוא קרוב יותר למס או לארנונה מאשר לאגרה, עצמו
כס� נוס� במסווה של היטל או אגרה בלשו	 של דמי השתתפות בהרחבה לשל� סכו� 

כתשלו� המוטל בדר� של כפייה על המתקשרי� בחוזי� ובהסכמי� שחויבו המתיישבי� 
קיימות . מ לרכוש את הנכס ונכו	 לעתה הנאת� משירות זה אינה קיימת"לקבל עליה� ע

רשויות .  או אחרתשיטות שונות לחישוב חלק� היחסי של נישומי� שוני� בתשתית זו
מקומיות רבות נוהגות בשיטה משולבת של חלוקת עלותה של תשתית זו או אחרת בנכסי� 

יחס החזית לעומק המגרש ונפח , בהתא� לפרמטרי� של שטח המקרקעי	, הגובלי� בה
  .הבנייה

 : אומרת בעניי	 פיתוח כי 959 בהחלטה של המינהל 4סעי�   .20

אגרות (י הרשות המקומית על בסיס חוקי העזר "יבוצעו עעבודות התשתית המוניציפאלית 
  ).והיטלי�

   
י המינהל רק במקרי� בה� החליטה המועצה האזורית להטיל " אומדני הפיתוח יבדקו ע           .4.2

החליטה  ).דהיינו קיבו/ מור	(או מי מטעמו , את ביצוע עבודות הפיתוח על הישוב החקלאי
תפקח , וע עבודות הפיתוח על הישוב החקלאי או מי מטעמוהמועצה האזורית להטיל את ביצ

   . ועליה תוטל האחריות לביצוע�המועצה האזורית על ביצוע עבודות הפיתוח 
  

 של משלב ב 1 ובעזרת הנתבעת 2י הנתבעת "היטל ע\נגבתה אגרה, וחר� האיסור, למרות זאת
יס חשדות כבדי� לאי ההרחבה ולאחר שהמינהל עצר את מת	 אישורי הבניה להרחבה על בס

 המשמשת 1י הנתבעת " ע3ת בעסדרי� בכספי המתיישבי� בהרחבה בפועל עברו הכספי� לידי הנת
מ להגדיל את התמורה שה	 מקבלי� מכל מתיישב ומתיישב בהרחבה בתחו� "כזרוע הגביה ע



 באופ	 נגבית אגרה וירטואלית, ודוק .  וזאת כאמור בניגוד לחוק3שטחה המוניציפאלי של הנתבעת 
 .המנוגד לחוק ובהיחבא

נאמר בהוראת אג� שיווק וכלכלה במנהל מקרקעי ישראל בעניי	 גביית הוצאות פיתוח כי  הוצאות 
  :פיתוח בהרחבות יהיו ביחס לתשתיות

ובלשו	 ההחלטה היישובי� יהיו רשאי� להעמיס את הוצאות הפיתוח כאמור על המשתכני� 
ללא תמורה , ל שהינ	 בזיקה ישירה ובלעדית להרחבה"נא� ורק ביחס לתשתיות כ, בהרחבה בלבד

המשתכני� בהרחבה א0 ורק לפי תשתיות על מה	 נהנה ג� היישוב היש	 יועמסו על . לישוב היש	
כ מגרשי� בהרחבה מתו� "סה(בהתא� לחלק� היחסי ביישוב , ל"חלק� היחסי בהוצאות הנ

  ). כ מגרשי� ביישוב כולל הרחבה"סה

י גופי� ממשלתיי� או מתקציב מדינה יקוזזו מהוצאות "ת פיתוח שמומנו עעוד נאמר כי הוצאו
ובמקרה שלנו הקיבו/ , הרחבה של מבני ציבור/שיפו//לא יאושרו הוצאות בגי	 הקמת, הפיתוח

 מנהל מקרקעי 4 הסוכנות היהודית לאר/ ישראל והנתבעת מס 5השתמש בכספי� של הנתבעת מס 
 ולכ	 אינו זכאי הקיבו/ לדרוש כספי� באמתלה של תשתיות ישראל להקמת תשתיות הקיבו/ בעבר

� לא שימשו לצור� זה ואי	 אנו יודעי� נכו	 להיו� לא המתיישבי� התמימי� ולא אעבר במיוחד 
הכספי� ולכ	 השאלה המרכזית " נעלמו"המנהל שאחראי על התנהלות הגופי� בפועל להיכ	 

  .במקרה שלנו תהיה זו

בקרה ואישור הוצאות הפיתוח והתשלומי� , כ יהיה אחראי לבדיקה"ו אג� שנכתב כי, זאת ועוד
  ".ינויי�שבכל הקשור לעלויות הפיתוח וההוצאות בגי	 

 

 כי או לגרוע לעניי	 בקשה זו יציינו התובעי� /חר� העובדה כי בעניי	 זה אי	 להוסי� ו .21
פיתוח (בעניי	 זה לא יהיו לי טענות "המתיישבי� נאלצו לחתו� על תצהיר המחייב אות� ש 

 . כלפי המינהל) התשתיות

, 4דווקא מהנתבעת ו. לא תסכי	 ולא תשכו	 במדינת חוק, גבייה בלתי חוקית כנשוא בקשה זו .22
 .נדרש פיקוח על דבר זה סטטוטורי גו� משפטי

5 � העצו�5 5גודל� את 5כוחונצליכי לא המתיישבי� היו מצפי� , מהנתבעי� כול� יחד .23
בכל הקשור לגביית אגרות , השקיפות ותו� לב,  במלוא ההגינותועליפ ו5�5ומומחיות
 אגרות מהתושבי� שגביית	 או יתנו יד לגבייה אסורה של/ו וגביבטח ובטח שלא , מהתושבי�

בדיוק לסיטואציה כזו כיוו	 כבוד השופט ).  שחוקקותקנות וצווי�ב (�נאסרה על יד	 עצמ
) לא פורס�( 7 אליהו שוקרו	 ואח6 נ6 עירית ירושלי� 1114/99) ירושלי�(בדימוס זיילר בת5א 

עת קבע כי אחד התמריצי� לדירבונ� של גופי� דוגמת הנתבעות להפנמת החובות המוטלות 
 :הוא מוסד התביעה הייצוגית ויפי� דבריו לעניינינו, עליה	 בכל הקשור לגביית אגרות

או גופי� . י� ציבוריי�תושבי� המקבלי� חשבונית לתשלו� עבור תשתיות עבר מגופ"
אינ� נוהגי� בדר� כלל להרהר אחר , גדולי� ונכבדי� אחרי� העוסקי� במת	 שירותי� כאלו

נתוני� ,  חסרי� לה� בדר� כלל כלי�#מחד גיסא . מידותיו וחישוביו של אותו תשלו�
, 5ציבוריותו5,  גודלו#מאיד� גיסא , ועובדות הכרחיי� כדי לבדוק  את החישוב וצורכו

 #  ובצדק # על דעתו הולא עול, של הגו� מרגיעה בדר� כלל את מקבל החשבו	" בדותוומכ"ו
מ להגדיל את ההכנסה הכללית ולהגדיל את הרווחי� "שיש הטעיה מכוונת ונסתרת ע

תו� התעלמות והערמה על הנהלי� של מינהל מקרקעי ישראל באשר , ממכירת אותו נכס
של מחיר הנכס המקסימאלי בצרו� אגרה או היטל י חיבור "לר� עליו	 לתשלו� על הנכס ע

שנגבו ללא הצדק ומה עוד שלא בנה הקיבו/ את מה שחויב לא תשתיות ולא מבני ציבור 
  . כנדרש

  



ואנו , לא תמיד עומד 5הנפיל הציבורי5 או 5הכלכלי5 בסטנדרטי� הגבוהי� הנדרשי� ממנו
ויש ומתקיימת עצימת , חובה זושיש וליבו גס בכל הנוגע להפנמת , יודעי� מניסיו	 החיי�

אחת הערובות לדרבו	 5הנפילי�5 למע	 הפנמת החובה . ויש ג� מקרי� קיצוניי� יותר, עיניי�
ולטובת יצירת משקל שכנגד , )בניגוד לעצימת	(למע	 פקיחת עיניי� , המוטלת עליה�

א ימלא היא ידיעת מי של, למחשבות בלתי רצויות אחרות שיכול שיתרוצצו במנגנוני� שלה�
  ."חובה זו שביו� פקודה של� ישל� והשב ישיב לבעליו את המגיע לו

 מ	 האמור לעיל עולה מפורשות כי הנתבעות אינ	 רשאיות לגבות מהתושבי� # עינינו הרואות  .24
 3וגבו מתושבי הנתבעת , הפרו הנתבעות את הוראות החוק שצוינו לעיל, אגרה זו ובעשות	 כ	

 .כספי� שלא כדי	

 בעוולה של הפרת ,בי	 היתר, תטע	 התובעת כי הנתבעת עוולה כלפיה�, אור האמור לעילל  .25
 :הקובע כי] נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי	 63חובה חקוקה בהתא� להוראת סעי� 

פי כל  שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו עלמפר חובה חקוקה הוא מי ) א(&
נועד לטובתו או להגנתו , כו�לפי פירושו הנ,  למעט פקודה זו 2 והחיקוק� חיקוק

וההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו , של אד� אחר
אול� אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת ; נתכוו� החיקוק

  ,התכוו� להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכו�, א� החיקוק, בפקודה זו

א� , לו נעשה לטובתו או להגנתו של פלונילעניי� סעי$ זה רואי� חיקוק כאי) ב(
לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת� או 

אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו �אד� בכלל או של בני�להגנת� של בני
  .פלוני&

טה החל(התובעת תטע	 כי הנתבעות לא קיימו את החלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל  .26
חוק הרשויות המקומיות וא� את החוקי� שחוקקו ה	 עצמ	 וגבו שלא כדי	 כספי� , )959

 . מ להגדיל את מחירו של הנכס" אלה עהמתיישבי�מ לשרת את "שלא ע

 בעיקר בהתא� להוראות המנהל 1הנתבעת (כרשויות ציבוריות פועלות הנתבעות על פי חוק   .27
חייבות להיעשות , כל פעולותיה	 לרבות גביית אגרותו)  המהווה תאגיד סטטוטורי3והנתבעת 

קל וחומר על פי החוקי� שה	 עצמ	 , בדלת אמותיה של מסגרת הסמכות שהוקנתה לה	 בחוק
 .חוקקו

פעולתה של הנתבעת כמתואר לעיל מהווה ללא ספק הפרת חובה חקוקה בפעולתה המהותית  .28
 . גביית אגרות ומיסי� מהאזרח#ביותר 

רשות מנהלית רשאית לפעול א� ורק , רסמות היא שלפי עקרו	 חוקיות המנהלמ	 המפו .29
בניגוד לאזרח שפעילותו מוגבלת על ידי איסורי� שוני� (במסגרת הסמכות שהעניק לה הדי	 

במקרה דנ	 ישנו איסור מפורש על הנתבעות לגבות את הכספי� נשוא ). שמציב לו החוק
  ,התובענה והבקשה

  : &המשפט המינהלי הישראלי& כי לספרו27זהב קובע בעמי #הרהמלומד ד5ר רענ	     

 0לפעול א רשות מינהלית רשאיתכי , &עיקרו� חוקיות המינהל קובע
זאת בניגוד . ובמסגרתו, ורק על פי הסמכויות שהעניק לה הדי�



 וכל מה �שפעילותו מוגבלת על ידי האיסורי� שמציג החוק, לאזרח
יקרו� החוקיות דורש כי לגבי כל ע.  מותר�שלא נאסר עליו במפורש

מינהלית נית� יהיה להצביע על מקור סמכות הקבוע בחוק או  פעולה
ובהעדר די� מסמי0 משוללת  הדי� מוליד את הסמכות ;מכוח החוק

היק$ סמכויותיו של גו$ . פעולת הרשות סמכות ואי� לה תוק$
בטל  אמותיו של החוק ,דידבר החורג מוכל , מינהלי מוגדר לפי החוק

   ultra vires(5(ומבוטל הוא 

או /אגרת שאינ� מתועלי� ו, והתובעת בכלל�, הנתבעת לא הוסמכה בדי	 לגבות מתושביה .30
חרגה הנתבעת מסמכותה ופעולתה , ומשכ�, עשויי� להיות מתועלי� לתשתיות ומבני ציבור

� שגבתה ועליה להשיב את הכספי, בטלה ומבוטלת, בגביית אגרת שאינה מתועלת לתשתיות
 .והמבקשי� בכלל�, שלא כדי	 לידי תושביה

  : לספרו האמור כי32#33זהב בעמי #כותב ד5ר הר,        לעני	 זה

ק א� ה� דרושות ר ר&ישות מנהלית זכאית להשתמש בסמכויות עז
סייג זה . &במידה המתקבלת על הדעת& להפעלת הסמכות הראשית

לפיו צרי0 , תבסמכויות עזר למבח� הסבירו מכפי$ את השימוש
תהיה דרושה במידה המתקבלת על , על פי טיבה, שסמכות העזר

לא די כי יתקיי� קשר .  הפעלת הסמכות הראשיתור0הדעת לצ
או כי השימוש , כלשהו בי� הסמכות הראשית לסמכות העזר

הישות . בסמכות העזר יהיה עבור הרשות עניי� שבנוחות גרידא
הסמכות הראשית לסמכות   בי� צריכה להצביע על &קשר סיבתי&

  .שיהיה חזק מספיק כדי להצדיק את השימוש באחרונה&, העזר

כספי� או  המנהל כ� או אחרת אי	 לחייב את התובעת תקנותהתובעת תטע	 כי לפי לשו	  .31
שכספי� הגיונ� של הדברי� נעו/ בכ� , נבנו כללבוצעו עבור� או ת בגי	 תשתיות שלא ואגר
בי	 תשלו� האגרה לתשתיות , ולא קיי� קשר, ק של הנתבעת מתועלי� לחשבו	 הבנואל

הנתבעות אינ	 רשאיות לגבות אגרה וכספי� אלה , ומשכ�, שבגינה נגבית אותה אגרה, בשטח
 .ג� מ	 הטע� הזה

, לתשתיות ת מתועלה אגרת שאינ1נאסר על הנתבעות לגבות מתושבי הנתבעת , לאור האמור .32
פעולת	 זו בטלה ומבוטלת ועליה	 להשיב את הכספי� חרגו הנתבעות מסמכות	 ו, ומשכ�

 .1שנגבו לידי תושבי הנתבעת 

בשיחה (ד איל	 דגני אשר מאשר " עו4חיזוק משמעותי לאמור מתקבל דווקא מנציג הנתבעת  .33
מפורשות כי יש לקבל את התביעה עקב ) 4.2.2010מ ביו� "שקיי� ע� חוקר מטע� משרד הח

 200,000בי� א� נגבו הוצאות פיתוח של אפילו של " : באומרו מינהל לא תקי	 של הקיבו/ 
היו מיועדי� לפיתוח תשתיות ציבוריות ואי אפשר  1 200,000הרי שה , לצור0 העניי�1 

האלה ולמעשה לקחת ולעשות בה� איזה שהיא  1 200,000לקחת שקל אחד מתו0 ה 
מעביר אליי0 אדוני ס זה שזה כס$ שאני "העברה לקיבו. או למישהו שהיה בקיבו. ע

 ". זה למעשה מינהל לא תקי�, הקיבו. בלי שאני שואל אות0 אפילו למה

�   :כדלקמ�, ג� ביתר השיחה נאמרי� דברי� שאינ� משתמעי� לשתי פני

   : )ש הנכבד"פ התקנות יוגש בשלב מאוחר ומצור� להתרשמות ביהמ"תמלול ע (תמליל

  ?לא תקי	 מי גילה שיש ש� משהו שהוא נקרא לזה : מוטי 

אבל , אני לא זוכר א� זה היה אני ביחד ע� המחוז או רק אני: ד איל	 דגני המינהל "עו



למעשה אנחנו כא	 כלשכה ראשית הגיעו אלינו כל מיני אינדיקציות על דברי� לא פשוטי� 
  ?מי זה ש� דקל אחר ש� לא , שקורי� ש�

  .כ	 דקל אחר ש� הוא הקבל	 המבצע: מוטי 

אני אומר במסגרת הרבה מאוד אינפורמציה שהגיע בי	 היתר ג� : המינהל ד איל	 דגני "עו
אלינו וג� אגב אל מבקר המדינה שקיבל הרבה מאוד פניות בקשר למור	 ואז התחלנו את 

אגב זכינו להרבה מאוד ביקורת בעניי	 אפילו מאנשי משכ	 ) עצירת ההיתרי�(התהלי� 
  .הנשיא

  ?למה : מוטי

בי� את פיתוח הנגב והגליל וזכינו להרבה כאמרו שאנחנו מעאתה יודע באו משתכני� ש
  .מאוד ביקורת ונפגשתי ע� מי שהיה השר לפיתוח הנגב והגליל בזמנו מר שמעו	 פרס

הסיבה שאמרת� אוקי אנחנו רוצי� לעצור כא	 את ההתנהלות או התרי הבניה זה : מוטי
תיישבי� שלא לצור� בגלל אותו חשד שלא עבר בירור סופי של שימוש בכספי� של המ

  ?תק	 אותי א� אני טועה , התשתיות הא� זה נכו	

למעשה מה ) כי הכול מהזיכרו	(אנחנו א� אני זוכר נכו	 , תראה: ד איל	 דגני מהמינהל"עו
ש� מי ,  שו� סמכות לגבות בלא שנית	 לגביה�כספי� שגובי� ביתרשראינו ש� שיש 

  .  ד אסנת נווה"שייצגה את הקיבו/ היא עו

חזור לשאלה הראשונה שלי מי הרי� את הדגל לעצירת ההיתרי� או מי אמר אאני : טימו
  .בוא ונעצור את התרי הבניה

  .� אני זוכר נכו	 אז זה הייתי אניא: ד איל	 דגני המינהל"עו

  ?אתה זוכר מתי זה היה : מוטי

מסיק " ל08אני רואה פה איזה שהוא פקס שלי אי ש� מפברואר : ד איל	 דגני מהמינהל"עו
העברות שש� למעשה ראיתי איזה שהוא הסכ� שבי	 קיבו/ מור	 לבי	 דקל אחר על " השרו	

  . כספי� שמעבירי� על כל מגרש לקיבו.

  ?משהו ) י (51נספח , פ ההנחיות"ע 4 100 000,זה מה שלפי ההנחיות שלכ� מוגבל ל : מוטי

, ת לעתבאו ויצאו מעל תבלבל יש ש� למעשה הוראות שא, לא: המינהלמד איל	 דגני "עו
כ "אבל אני אומר בסה, יש לראות את ההנחיות הספציפיות שיצאו לגביה, כלומר כל תקופה

היה מותר לגבות מה שנקרא במסלול ירוק סדר גודל של משהו נגיד בערכי� של  בשעתו
בי� א� נגבו הוצאות פיתוח של אפילו , אבל זה ממש לא משנה 4 140,000היו� משהו כמו 

היו מיועדי� לפיתוח תשתיות ציבוריות  1 200,000הרי שה , לצור0 העניי� 1 000,200של 
האלה ולמעשה לקחת ולעשות בה� איזה  1 200,000ואי אפשר לקחת שקל אחד מתו0 ה 

ס זה שזה כס$ שאני מעביר אליי0 "שהיא העברה לקיבו. או למישהו שהיה בקיבו. ע
  . זה למעשה מינהל לא תקי�, האדוני הקיבו. בלי שאני שואל אות0 אפילו למ

  ?מה הייתה הסיבה לעצירת התרי הבניה , מוטי

אני הייתי כא	 כמינהל בי	 הפטיש לבי	 הסד	 כוו	 שמצד אחד היו ", ד איל	 דגני המינהל"עו
מעקבי� ) המינהל(וו	 שאנו מכרנו בתי� ואת� יל תעצרו את הבניה כאמשתכני� שאמרו 

י היו שאמרו לעצור את מת	 ההיתרי� שכ	 היו חשדות אותנו ואת מת	 ההיתרי� ומצד שנ



  .חמורי� לאי סדרי� בהרחבות

   הנתבעת התעשרה ולא במשפט על חשבו� המבקשי��פועל יוצא מהאמור 

 

 : קובע כדלקמ	#1979תשל5ט,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט1סעי�   .34

להל� (חרת שירות או טובת הנאה א, מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכס  )א(
, חייב להשיב למזכה את הזכייה, ) המזכה�להל�  (רשבאו לו מאד� אח) הזוכה�

  .וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה 2 לשל� לו את שוויה

  .מפעולת המזכה או בדר0 אחרת, אחת היא א� באה הזכייה מפעולת הזוכה  )ב(

גוד לחוקי העזר ב תשתיות עבר בני"הנתבעות גבו אגרת שנצרכו לתשתיות ע
 .שהתקי	 המנהל

  

� :סיכו

 .לאשר תובענה זו כייצוגית, אשר על כ	 מתבקש בית המשפט הנכבד .35

 .ב לבקשה זו כתב תביעה"מצ .36

 עו5ד ט"כש, הוצאות בקשה זוהמשפט הנכבד לחייב את הנתבעות ב# מתבקש בית,  כ	כמו .37
 .הפרשי הצמדה וריביתו, בצירו� מע5מ כדי	

              ___________  

  ד"עו, אס$ נוי              

  .כ המבקשי�"ב              

  : לוט

 �  .' כנספח אשבי�י מתי34יפוי כוח מטע

  .'כנספח ב 22316409תיק ' פיתוח של המבקשי� מסמכר וחוזה חוזה 

  'כנספח ג" חשבונית מס בעבור תשלו� על תשתיות עבר מצ

  .'דכנספח  004/2003חוזר מינהל מקרקעי ישראל מספר 

  .'הכנספח   על נספחיו101 מינהל מקרקעי ישראל חוזר

  .'וכנספח   הנוגע לשיווק עצמי של מגרשי הרחבה054/2002חוזר מינהל מקרקעי ישראל 

  .'זכנספח  56/99חוזר מינהל מקרקעי ישראל 

  .'חכנספח  959ח מקלר בנושא הוצאות פיתוח בהרחבות למגורי� לפי הוראה "מאמר מאת רו

  .'טכנספח  הל מקרקעי ישראל של מינ264הצעה מס 



  

  
  בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה 

  משפט לעניי� מנהליי��בשבתו כבית
  

            

  029627007ז .שיי� טל ת. 1

  033535527ז .שיי� ער� ת. 2

  ד"עו, ע&י ב&כ אס$ נוי

   כפר סבא899ד .ת) בית ההסתדרות (8נחשו� 

  09�7677850:             פקס072�230515:  טל

  �נגד�

  מ"דקל אחר יזו� ובניה בע. 1

  מ"מתיישבי מור� ישוב קהילתי כפרי אגודה שתופית בע.2

  מ"קיבו. מור� אגודה שיתופית חקלאית בע. 3

  מינהל מקרקעי ישראל . 4

  הסוכנות היהודית לאר. ישראל . 5

  

  ח" ש56,000: סכו� התביעה האישית

   כתב תביעה                   

  :להל	 עיקרי התביעה
  

 – ובאי כוח התובעי� הינ� עורכי הדי	 ממשרד אס� נוי – ער	 וטל שיי	 –התובעי� הינ�   .א
  .  כפר סבא8מנחשו	 , משרד עורכי די	

 " תשתיות עבר" התובעי� טועני� כי קיבו/ מור	 לא היה רשאי לגבות מה� כספי� על   .ב

ע תשתיות לטובת או ניתובו לביצו/הסעד אותו ה� מבקשי� הוא  החזר התשלו� כאמור ו  .ג
 .ההרחבה

 הכספי� שניגבו לתובעי�בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לחייב את הקיבו/ להשיב   .ד
  .בצירו� ריבית

  
  .כקליפת האגוז על כתב תביעה זה

  

העתק החוזה . 2 בית מגורי� אשר נמצא בשטחה של הנתבעת 1התובעי� רכשו מהנתבעת  .38
 .ב"מצ

מהי תו� התמקדות " הרחבה"וקת מ	 הראוי להבהיר בטר� תוצג התביעה וטיב המחל .39
 .בנסיבות ספציפיות של תיק זה

החליט משיקולי� שוני� לרבות ") הקיבו/"# שיכונה להל	3' הנתבעת מס( קיבו/ מור	  .40
שיכונה  (4' שיקולי� כלכליי� בשיתו� ובהתא� להחלטות מינהל מקרקעי ישראל נתבעת מס

ת השיתופית בדר� של קליטת תושבי� שאינ� חברי� להרחיב המסגר") המינהל "# להל	



ואשר יבנו את בית� בסמו� לאדמות חברי הקבו/ וכאשר כול� יחדיו ישתייכו לאותו ישוב 
המסגרת השיתופית .  שכונה קהילתיתקהילתי כפרי אחד שמכונה בחלק מהמסמכי� 

 ישוב # מור	 מתיישבי 2' מתבטאת בדר� של חברות באגודה שיתופית הלא היא הנתבעת מס
לאגודה שהוקמה בשנת "). האגודה"שתכונה להל	 (מ "או אגודה שיתופית בע\קהילתי כפרי ו

 צורפו כחברי� כל חברי הקבו/ וכ� ג� מצור� כחבר באגודה כל מתיישב אשר הוא 1994
 . מעוניי	 להקי� ביתו בישוב הקהילתי

ש שכינו את תחילתו של י, 2000 #פרויקט ההרחבה החל בקבו/ מור	 בתחילת שנות ה  .41
 .לגבי שלב זה הוצגו מעט מאד נתוני�, של פרויקט ההרחבה' הפרויקט רק כשלב א

הוחלט , כחלק ממדיניות מועצת מקרקעי ישראל הכוללת ג� פיתוח ישובי� קהילתיי� בגליל .42
 כי המינהל יתקשר בי	 השאר ע� הסוכנות היהודית 433'  במסגרת החלטה מס1989בשנת 

למטרת תכנו	 ופתוח ישובי� ") הסוכנות "# שתכונה להל	4' הנתבעת מס(ראל לאר/ יש
המתכונת שנקבעה היא כי המינהל יקצה מגרשי� למסגרת הפרויקט על . קהילתיי� בגליל

המתיישבי� היו , לפי המתכונת שנקבעה בהחלטה. מנת להקצות� למתיישבי� שוני�
כ	 , תוח ולאחר מכ	 על חוזה חכירהצריכי� לחתו� בתחילה אל מול המינהל על חוזה פי

הוחלט כי הסוכנות תהא מעורבת באופ	 ישיר בהליכי הפיתוח והקמת היישוב והיא א� תהא 
 . צד לחוזי הפתוח ע� המתיישבי�

 הדנה בהרחבות למגורי� # 737 החלטה # נתקבלה החלטה נוספת של המינהל 9512/בחודש  .43
 בקבו/ כישוב חקלאי ולאו דווקא במתכונת של ההחלטה דנה(והיא מתייחסת ג� לקיבוצי� 

 . בהחלטה יש התייחסות לדר� מימושה המעשי של ההרחבה, )ישוב קהילתי

 הדנה בבניה למגורי� – 959 החלטה – נתקבלה החלטה נוספת של המינהל 0302/ בחודש  .44
 737 או אגודה שיתופית חקלאית הגוברת על החלטה, באגודות ישובי� חקלאיי� שה� קיבו/

 .והיא הרלוונטית לתביעה שלנו

מדי פע� מוציאי� מנהלי ,  יצוי	 כבר עתה כי בנוס� להחלטות מועצת מקרקעי ישראל .45
האגפי� במינהל הוראות אג� ובה	 מודיעי� מנהלי האגפי� על כללי� פנימיי� וקריטריוני� 

אות הוראות המצביעי� לכאורה על עמדת המינהל בנושאי� שוני� ובכלל זה הוצ, לפעולה
כמו ג� למעשה החלטות מועצת מקרקעי (הוראות אלו . אג� בנושא ההרחבות בקבוצי�

ניסיו	 שחלקו נלמד כמוב	 (נקבעות על סמ� הניסיו	 המצטבר במהל� השני� , )ישראל
 . לגבי משקל	 הראיתי של הוראות אלה אתייחס בהמש�, )בעקבות פסקי די	 של בתי המשפט

 : שלושה מתוכ	 הפכו מרכזיות בתיק זה, לות להתעורר שאלות רבותבנושאי ההרחבה יכו .46

או (הא� יכול הקבו/ לדרוש מהמתיישב תשלו� כספי� שוני� לקופת הקבו/ •
כתנאי בלעדיו לא יופנה המתיישב אל המינהל לש� הקצאת המגרש ) האגודה

 .עליו יבנה ביתו

י ועדת קבלה של " שהומל/ עהוא מי" מומל/ "   של המינהל959החלטה    .1.3ראה סעי� 
  .הישוב החקלאי לחכור מגרש מגורי� בהרחבה

  
  

ולא להשתמש " השתתפות בתשתיות עבר"הא� נית	 לגבות תשלומי� בעבור •
 .בכספי� לצור� האמור

ולא " השתתפות בתשתיות עבר"ח של "הא� נית	 להנפיק חשבונית מס ע •
 .לציי	 להיכ	 עברו הכספי�



  
ונעשה אחד מאלה יראו , )א(לפקודה האומר ניתנו הוראות לפי סעי� קט	 ) יא)(1(ראה סעי� 

זולת א� שוכנע פקיד השומה כי הייתה סיבה מספקת למעשה , את הפנקסי� כבלתי קבילי�
  :כאמור

  
או שהסכו� הנקוב בה אינו משק� , שימוש בחשבונית שהוצאה ללא מכירה או מת	 שירות) א

   כמשמעותה#" חשבונית", לעני	 זה; לפי העני	, 	 השירותאת מחיר המכירה או את מחיר מת
  ; בחוק מס ער� מוס� וכ	 חשבונית מס כמשמעותה, בהוראות שניתנו לפי סעי� זה                                              

  
  
  
   לגופהתביעהה
  

 שמדובר שהוא לב התביעה יובהר כי ככל" השתתפות בתשתיות עבר"טר� הכניסה לנושא  .47
הקבו/ מחזיק באדמותיו מכח הסכ� משולש שנער� בי	 המינהל המייצג , באדמות הקבו/

. לבי	 הסוכנות ולבי	 הקבו/ שהפ� כבר רשות בשטח, את מדינת ישראל בעלת הקרקע
נגרעו בהסכמה ממשבצת הקבו/ מגרשי� על פי החלטת , משרצה הקבו/ בפרויקט ההרחבה

על , השטח שיועד להרחבה  נמסר לסוכנות.  החקלאותועדת הפרוגראמות המשותפת למשרד
מנת להקי� בשטח יחידות מגורי� למתיישבי� שמעונייני� להצטר� לפרויקט ההרחבה 

הסוכנות אשר קבלה את ההרשאה . ולהיות חלק מהישוב הכפרי הקהילתי והאגודה
ההרחבה  מהמינהל לתכנו	 ולפיתוח של הישוב הקהילתי ראתה בקבו/ כיז� לביצוע פרויקט 

והיא מינתה את האגודה שממילא קולטת את המתיישבי� כחבריה כגור� אשר נועד להמלי/ 
 .על המועמדי� לקבלת המגרשי�

אינה תלויה בכביש היש	 של ,  עוד יובהר כבר עתה כי הגישה לישוב החדש היא נפרדת .48
ושבי� ביישוב זאת ועוד הת. הקיבו/ ועל כ	 טענה בדבר שימוש בתשתיות עבר אי	 לה מקו�

 .אול� החוגי� וכדומה, החדש אינ� יכולי� להשתמש במתקני� של הקיבו/ דוגמת הבריכה

עמדה על הפרק האפשרות של בניה מרוכזת ובשלב זה ,  בתחילתו של פרויקט ההרחבה .49
לצור� מימושה של ההרחבה התקשר הקבו/ ע� . החליט הקיבו/ לבנות בבניה מרוכזת

לנית לבניה בהסכ� על מנת שהיא תבנה את חלקה בפרויקט  חברה קב1' הנתבעת מס
 .לרבות בניית התשתיות והפיתוח, ככל הנראה, שמיועד להבנות בבנייה מרוכזת

הצטרפו כחברי� , התובעי� אשר היו מעונייני� להצטר� כמתיישבי� לפרויקט ההרחבה .50
 .חתמו על הסכ� ע� הקבל	 ושילמו לו סכומי� נכבדי�, לאגודה

 4  56,250 ס� של 8.2.06חלק מהחוזה מול הקבל	 נדרשו התובעי� לשל� לקיבו/ ביו� כ .51
בקבלה שהועברה מוצג הקיבו/ כעוסק מורשה שמספרו . בעבור השתתפות בתשתיות עבר

 .'ב ותסומ� א"העתק הקבלה מצ . 557048584

 שה� נדרשו התובעי� יטענו כנגד הנתבעי� השוני� כי אסור היה לה� לדרוש את הסכומי� .52
ח "ולשל� בגי	 הוצאות הפיתוח ובמיוחד הס� האמור בגי	 השתתפות בהוצאות פיתוח ע

 .סכומי� שתשלומ� היווה תנאי לקבלת ההפניה למינהל, תשתיות עבר

פ הוראות המינהל שיפורטו בהמש� אסור בתכלית האיסור לגבות הו	 אגודה או "ע .53
המינהל מתיר לגבות הוצאות פיתוח בלבד . והשתתפות במתקני� או כל מה שיש בישוב עצמ

 .   ש� מפורט כמה בדיוק מותר לגבות366בהחלטה . והוא קבע ר� ג� להוצאות פיתוח

לאחר חתימת חוזה הפיתוח ייחת� ע� כל " בי	 השאר כי 433לעניי	 זה נקבע כי בהחלטה  .54
 .סוכנותבחוזה החכירה יובטח החזר השקעותיה של ה, מתיישב בנפרד חוזה חכירה



הנה התעשרות שלא , והבקשה הנלווית לה לאישור תובענה כייצוגית, עניינה של תובענה זו .55
כנגד מתושבי הנתבעת , גבייה בלתי חוקית והפרות חובות חקוקות שמבצעות הנתבעות, כדי	

גובה מכל מחזיקי , 1הנתבעת , וכפי שיורחב בגדרה של תובענה זו להל	, בקצירת העומר. 1
, תאורה, דרכי גישה(אגרת פיתוח האמורי� לשמש לתשתיות ההרחבה ,  בתחומההנכסי�

 .בעוד שמנהל מקרקעי ישראל קבעו שאי	 לגבות אגרות על בסיס תשתיות עבר, )חניה

אגרה נבדלת ממס . ומשול� תמורת מצר� או שירות, אגרה היא תשלו� חובה המוטל בכפייה .56
 בזיקה ע� שירות מסוי� או מצר� מסוי� שהיא משולמת כתשלו� חובה, בכ�" טהור"

שרשות , באגרה קיי� קשר בי	 התשלו� לבי	 המצר� או השירות. שהרשות נותנת לתושב
בכ� נבדלת . אי	 הכוונה לתמורה כמשמעותה בדיני החוזי�, ע� זאת. מספקת תמורתו

, ו	מחיר נקבע על בסיס של משא ומת	 בי	 מוכר מרצו	 לקונה מרצ,  האגרה ממחיר הנכס
, יש שהיא יקרה מערכו של המצר� או של השירות. ידי הרשות# בעוד אגרה מוטלת בכפייה על

צרי� שתתקיי� זיקה בי	 תשלו� האגרה לבי	 השירות או , מכל מקו�. ויש שהיא זולה ממנו
במקרה שלנו אפשר לראות בבירור שלא נתקבל ,  המצר� שהרשות המקומית מספקת

 . הותקנה תאורה כמתבקשהשירות ולא נסללו כבישי� או

, ידי הרשות הציבורית# מחד מוטל ההיטל בכפייה על. היטל הפיתוח הוא בעל אופי מעורב  .57
היטל הוא בעל תכונות משל . שמפיק המשל� מ	 השירות, ומאיד� הוא יחסי למידת ההנאה

לכ	 כאשר נדרשו המתיישבי� , והוא קרוב יותר למס או לארנונה מאשר לאגרה, עצמו
חבה לשל� סכו� כס� נוס� במסווה של היטל או אגרה בלשו	 של דמי השתתפות בהר

כתשלו� המוטל בדר� של כפייה על המתקשרי� בחוזי� ובהסכמי� שחויבו המתיישבי� 
קיימות . מ לרכוש את הנכס ונכו	 לעתה הנאת� משירות זה אינה קיימת"לקבל עליה� ע

רשויות . וני� בתשתית זו או אחרתשיטות שונות לחישוב חלק� היחסי של נישומי� ש
מקומיות רבות נוהגות בשיטה משולבת של חלוקת עלותה של תשתית זו או אחרת בנכסי� 

יחס החזית לעומק המגרש ונפח , בהתא� לפרמטרי� של שטח המקרקעי	, הגובלי� בה
 . הבנייה

 : אומרת בעניי	 פיתוח כי 959 בהחלטה של המינהל 4 סעי�  .58

אגרות (י הרשות המקומית על בסיס חוקי העזר " המוניציפאלית יבוצעו עעבודות התשתית
  ).והיטלי�

   
י המינהל רק במקרי� בה� החליטה המועצה האזורית להטיל " אומדני הפיתוח יבדקו ע           .4.2

החליטה  ).דהיינו קיבו/ מור	(או מי מטעמו , את ביצוע עבודות הפיתוח על הישוב החקלאי
תפקח , ת להטיל את ביצוע עבודות הפיתוח על הישוב החקלאי או מי מטעמוהמועצה האזורי

   . ועליה תוטל האחריות לביצוע�המועצה האזורית על ביצוע עבודות הפיתוח 
  

 של משלב ב 1 ובעזרת הנתבעת 3י הנתבעת "היטל ע\נגבתה אגרה, וחר� האיסור, למרות זאת
ה להרחבה על בסיס חשדות כבדי� לאי ההרחבה ולאחר שהמינהל עצר את מת	 אישורי הבני

 המשמשת 1י הנתבעת " ע3סדרי� בכספי המתיישבי� בהרחבה בפועל עברו הכספי� לידי הנתעבת 
מ להגדיל את התמורה שה	 מקבלי� מכל מתיישב ומתיישב בהרחבה בתחו� "כזרוע הגביה ע

אגרה וירטואלית באופ	 נגבית , ודוק .  וזאת כאמור בניגוד לחוק3שטחה המוניציפאלי של הנתבעת 
 .המנוגד לחוק ובהיחבא

נאמר בהוראת אג� שיווק וכלכלה במנהל מקרקעי ישראל בעניי	 גביית הוצאות פיתוח כי  הוצאות 
  :פיתוח בהרחבות יהיו ביחס לתשתיות

ובלשו	 ההחלטה היישובי� יהיו רשאי� להעמיס את הוצאות הפיתוח כאמור על המשתכני� 
ללא תמורה , ל שהינ	 בזיקה ישירה ובלעדית להרחבה"ביחס לתשתיות כנא� ורק , בהרחבה בלבד



המשתכני� בהרחבה א0 ורק לפי תשתיות על מה	 נהנה ג� היישוב היש	 יועמסו על . לישוב היש	
כ מגרשי� בהרחבה מתו� "סה(בהתא� לחלק� היחסי ביישוב , ל"חלק� היחסי בהוצאות הנ

  ). כ מגרשי� ביישוב כולל הרחבה"סה

י גופי� ממשלתיי� או מתקציב מדינה יקוזזו מהוצאות " נאמר כי הוצאות פיתוח שמומנו עעוד
ובמקרה שלנו הקיבו/ , הרחבה של מבני ציבור/שיפו//לא יאושרו הוצאות בגי	 הקמת, הפיתוח

 מנהל מקרקעי 4 הסוכנות היהודית לאר/ ישראל והנתבעת מס 5השתמש בכספי� של הנתבעת מס 
ות הקיבו/ בעבר ולכ	 אינו זכאי הקיבו/ לדרוש כספי� באמתלה של תשתיות ישראל להקמת תשתי

עבר במיוחד ע� לא שימשו לצור� זה ואי	 אנו יודעי� נכו	 להיו� לא המתיישבי� התמימי� ולא 
הכספי� ולכ	 השאלה המרכזית " נעלמו"המנהל שאחראי על התנהלות הגופי� בפועל להיכ	 

  .במקרה שלנו תהיה זו

בקרה ואישור הוצאות הפיתוח והתשלומי� , כ יהיה אחראי לבדיקה" נכתב כי אג� שו,זאת ועוד
  ".בכל הקשור לעלויות הפיתוח וההוצאות בגי	 פינויי�

או לגרוע לעניי	 בקשה זו יציינו התובעי�  כי /חר� העובדה כי בעניי	 זה אי	 להוסי� ו .59
פיתוח (היו לי טענות בעניי	 זה לא י"המתיישבי� נאלצו לחתו� על תצהיר המחייב אות� ש 

 . כלפי המינהל) התשתיות

, 4ודווקא מהנתבעת . לא תסכי	 ולא תשכו	 במדינת חוק,  זותביעהגבייה בלתי חוקית כנשוא  .60
 .גו� משפטי סטטוטורי נדרש פיקוח על דבר זה

�5 היו מצפי� המתיישבי� כי לא ינצלו את 5כוח� העצו�5 5גודל, מהנתבעי� כול� יחד .61
בכל הקשור לגביית אגרות , השקיפות ותו� לב, 5ומומחיות�5 ויפעלו במלוא ההגינות

או יתנו יד לגבייה אסורה של אגרות מהתושבי� שגביית	 /בטח ובטח שלא יגבו ו, מהתושבי�
בדיוק לסיטואציה כזו כיוו	 כבוד השופט ). בתקנות וצווי� שחוקקו(נאסרה על יד	 עצמ� 
) לא פורס�( 7 אליהו שוקרו	 ואח6 נ6 עירית ירושלי� 1114/99) רושלי�י(בדימוס זיילר בת5א 

עת קבע כי אחד התמריצי� לדירבונ� של גופי� דוגמת הנתבעות להפנמת החובות המוטלות 
 :הוא מוסד התביעה הייצוגית ויפי� דבריו לעניינינו, עליה	 בכל הקשור לגביית אגרות

או גופי� . שתיות עבר מגופי� ציבוריי�תושבי� המקבלי� חשבונית לתשלו� עבור ת"
אינ� נוהגי� בדר� כלל להרהר אחר , גדולי� ונכבדי� אחרי� העוסקי� במת	 שירותי� כאלו

נתוני� ,  חסרי� לה� בדר� כלל כלי�#מחד גיסא . מידותיו וחישוביו של אותו תשלו�
, ציבוריותו55,  גודלו#מאיד� גיסא , ועובדות הכרחיי� כדי לבדוק  את החישוב וצורכו

 # ובצדק #ולא עולת על דעתו , של הגו� מרגיעה בדר� כלל את מקבל החשבו	" מכבדותו"ו
מ להגדיל את ההכנסה הכללית ולהגדיל את הרווחי� "שיש הטעיה מכוונת ונסתרת ע

תו� התעלמות והערמה על הנהלי� של מינהל מקרקעי ישראל באשר , ממכירת אותו נכס
י חיבור של מחיר הנכס המקסימאלי בצרו� אגרה או היטל "כס עלר� עליו	 לתשלו� על הנ

שנגבו ללא הצדק ומה עוד שלא בנה הקיבו/ את מה שחויב לא תשתיות ולא מבני ציבור 
  . כנדרש

ואנו , לא תמיד עומד 5הנפיל הציבורי5 או 5הכלכלי5 בסטנדרטי� הגבוהי� הנדרשי� ממנו
ויש ומתקיימת עצימת , נוגע להפנמת חובה זושיש וליבו גס בכל ה, יודעי� מניסיו	 החיי�

אחת הערובות לדרבו	 5הנפילי�5 למע	 הפנמת החובה . ויש ג� מקרי� קיצוניי� יותר, עיניי�
ולטובת יצירת משקל שכנגד , )בניגוד לעצימת	(למע	 פקיחת עיניי� , המוטלת עליה�

 ידיעת מי שלא ימלא היא, למחשבות בלתי רצויות אחרות שיכול שיתרוצצו במנגנוני� שלה�
  ."חובה זו שביו� פקודה של� ישל� והשב ישיב לבעליו את המגיע לו

 בעי� מ	 האמור לעיל עולה מפורשות כי הנתבעות אינ	 רשאיות לגבות מהתו#עינינו הרואות  .62
 3וגבו מתושבי הנתבעת , הפרו הנתבעות את הוראות החוק שצוינו לעיל, אגרה זו ובעשות	 כ	

 .כדי	כספי� שלא 



בעוולה של הפרת , בי	 היתר,  כי הנתבעת עוולה כלפיה�י� התובענוטעי,  לאור האמור לעיל .63
 :הקובע כי] נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי	 63חובה חקוקה בהתא� להוראת סעי� 

פי כל  שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו עלמפר חובה חקוקה הוא מי ) א(&
נועד לטובתו או להגנתו , לפי פירושו הנכו�,  למעט פקודה זו 2 והחיקוק� חיקוק

וההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו , של אד� אחר
אול� אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת ; נתכוו� החיקוק

  ,התכוו� להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכו�, א� החיקוק, בפקודה זו

א� , רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלונילעניי� סעי$ זה ) ב(
לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת� או 

אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו �אד� בכלל או של בני�להגנת� של בני
  .פלוני&

החלטה (מקרקעי ישראל  כי הנתבעות לא קיימו את החלטות מועצת מינהל נוטעי י�התובע .64
חוק הרשויות המקומיות וא� את החוקי� שחוקקו ה	 עצמ	 וגבו שלא כדי	 כספי� , )959

 . מ להגדיל את מחירו של הנכס"מ לשרת את המתיישבי� אלה ע"שלא ע

 בעיקר בהתא� להוראות המנהל 1הנתבעת ( כרשויות ציבוריות פועלות הנתבעות על פי חוק  .65
חייבות להיעשות , וכל פעולותיה	 לרבות גביית אגרות) תאגיד סטטוטורי המהווה 3והנתבעת 

קל וחומר על פי החוקי� שה	 עצמ	 , בדלת אמותיה של מסגרת הסמכות שהוקנתה לה	 בחוק
 .חוקקו

פעולתה של הנתבעת כמתואר לעיל מהווה ללא ספק הפרת חובה חקוקה בפעולתה המהותית  .66
 .אזרח גביית אגרות ומיסי� מה#ביותר 

רשות מנהלית רשאית לפעול א� ורק , מ	 המפורסמות היא שלפי עקרו	 חוקיות המנהל .67
בניגוד לאזרח שפעילותו מוגבלת על ידי איסורי� שוני� (במסגרת הסמכות שהעניק לה הדי	 

במקרה דנ	 ישנו איסור מפורש על הנתבעות לגבות את הכספי� נשוא ). שמציב לו החוק
 , התובענה והבקשה

  : &המשפט המינהלי הישראלי& כי לספרו27זהב קובע בעמי #המלומד ד5ר רענ	 הר    

לפעול אד  רשות מינהלית רשאיתכי , &עיקרו� חוקיות המינהל קובע
זאת בניגוד . ובמסגרתו, ורק על פי הסמכויות שהעניק לה הדי�

 וכל מה �שפעילותו מוגבלת על ידי האיסורי� שמציג החוק, לאזרח
עיקרו� החוקיות דורש כי לגבי כל .  מותר�ו במפורששלא נאסר עלי

מינהלית נית� יהיה להצביע על מקור סמכות הקבוע בחוק או  פעולה
ובהעדר די� מסמי0 משוללת  הדי� מוליד את הסמכות ;מכוח החוק

היק$ סמכויותיו של גו$ . פעולת הרשות סמכות ואי� לה תוק$
 אמותיו של החוק בטל ,דבר החורג מדוכל , מינהלי מוגדר לפי החוק

   ultra vires(5(ומבוטל הוא 

או /אגרת שאינ� מתועלי� ו, והתובעת בכלל�, הנתבעת לא הוסמכה בדי	 לגבות מתושביה .68
חרגה הנתבעת מסמכותה ופעולתה , ומשכ�, עשויי� להיות מתועלי� לתשתיות ומבני ציבור

ה להשיב את הכספי� שגבתה ועלי, בטלה ומבוטלת, בגביית אגרת שאינה מתועלת לתשתיות
 .והמבקשי� בכלל�, שלא כדי	 לידי תושביה



  : לספרו האמור כי32#33זהב בעמי #כותב ד5ר הר,        לעני	 זה

&ישות מנהלית זכאית להשתמש בסמכויות עזי דק א� ה� דרושות 
סייג זה . &במידה המתקבלת על הדעת& להפעלת הסמכות הראשית

לפיו צרי0 , עזר למבח� הסבירותבסמכויות  מכפי$ את השימוש
תהיה דרושה במידה המתקבלת על , על פי טיבה, שסמכות העזר

לא די כי יתקיי� קשר . הדעת לצייד הפעלת הסמכות הראשית
או כי השימוש , כלשהו בי� הסמכות הראשית לסמכות העזר

הישות . בסמכות העזר יהיה עבור הרשות עניי� שבנוחות גרידא
הסמכות הראשית לסמכות   בי� קשר סיבתי&צריכה להצביע על &

  .שיהיה חזק מספיק כדי להצדיק את השימוש באחרונה&, העזר

 כי לפי לשו	 תקנות המנהל כ� או אחרת אי	 לחייב את התובעת באגרת בגי	 נוטעי י�התובע .69
הגיונ� של הדברי� נעו/ בכ� אלה מתועלי� לחשבו	 הבנק של , תשתיות שלא נבנו כלל

, שבגינה נגבית אותה אגרה, בי	 תשלו� האגרה לתשתיות בשטח, ולא קיי� קשר, הנתבעת
 .הנתבעות אינ	 רשאיות לגבות אגרה וכספי� אלה ג� מ	 הטע� הזה, ומשכ�

או / אגרת שאינ� מתועלי� ו1נאסר על הנתבעות לגבות מתושבי הנתבעת , לאור האמור .70
בעות מסמכות	 ופעולת	 זו בטלה חרגו הנת, ומשכ�, עשויי� להיות מתועלי� לתשתיות

 .1ומבוטלת ועליה	 להשיב את הכספי� שנגבו לידי תושבי הנתבעת 

בשיחה (ד איל	 דגני אשר מאשר " עו4חיזוק משמעותי לאמור מתקבל דווקא מנציג הנתבעת  .71
מפורשות כי יש לקבל את התביעה עקב ) 4.2.2010מ ביו� "שקיי� ע� חוקר מטע� משרד הח

 200,000בי� א� נגבו הוצאות פיתוח של אפילו של " : קי	 של הקיבו/ באומרו מינהל לא ת
היו מיועדי� לפיתוח תשתיות ציבוריות ואי אפשר  1 200,000הרי שה , לצור0 העניי�1 

האלה ולמעשה לקחת ולעשות בה� איזה שהיא  1 200,000לקחת שקל אחד מתו0 ה 
 שזה כס$ שאני מעביר אליי0 אדוני ס זה"העברה לקיבו. או למישהו שהיה בקיבו. ע

 ". זה למעשה מינהל לא תקי�, הקיבו. בלי שאני שואל אות0 אפילו למה

�   :כדלקמ�, ג� ביתר השיחה נאמרי� דברי� שאינ� משתמעי� לשתי פני

  : תמליל 

  ?מי גילה שיש ש� משהו שהוא נקרא לזה לא תקי	 : מוטי 

אבל , ה היה אני ביחד ע� המחוז או רק אניאני לא זוכר א� ז: ד איל	 דגני המינהל "עו
למעשה אנחנו כא	 כלשכה ראשית הגיעו אלינו כל מיני אינדיקציות על דברי� לא פשוטי� 

  ?מי זה ש� דקל אחר ש� לא , שקורי� ש�

  .כ	 דקל אחר ש� הוא הקבל	 המבצע: מוטי 

ע בי	 היתר ג� אני אומר במסגרת הרבה מאוד אינפורמציה שהגי: ד איל	 דגני המינהל "עו
אלינו וג� אגב אל מבקר המדינה שקיבל הרבה מאוד פניות בקשר למור	 ואז התחלנו את 

אגב זכינו להרבה מאוד ביקורת בעניי	 אפילו מאנשי משכ	 ) עצירת ההיתרי�(התהלי� 
  .הנשיא

  ?למה : מוטי

בה אתה יודע באו משתכני� שאמרו שאנחנו מעקבי� את פיתוח הנגב והגליל וזכינו להר
  .מאוד ביקורת ונפגשתי ע� מי שהיה השר לפיתוח הנגב והגליל בזמנו מר שמעו	 פרס



הסיבה שאמרת� אוקי אנחנו רוצי� לעצור כא	 את ההתנהלות או התרי הבניה זה : מוטי
בגלל אותו חשד שלא עבר בירור סופי של שימוש בכספי� של המתיישבי� שלא לצור� 

  ? אני טועה תק	 אותי א�, התשתיות הא� זה נכו	

למעשה מה ) כי הכול מהזיכרו	(אנחנו א� אני זוכר נכו	 , תראה: ד איל	 דגני מהמינהל"עו
ש� מי ,  שו� סמכות לגבות בלא שנית	 לגביה�כספי� שגובי� ביתרשראינו ש� שיש 

  .  ד אסנת נווה"שייצגה את הקיבו/ היא עו

צירת ההיתרי� או מי אמר אני יחזור לשאלה הראשונה שלי מי הרי� את הדגל לע: מוטי
  .בוא ונעצור את התרי הבניה

  .ע� אני זוכר נכו	 אז זה הייתי אני: ד איל	 דגני המינהל"עו

  ?אתה זוכר מתי זה היה : מוטי

מסיק " ל08אני רואה פה איזה שהוא פקס שלי אי ש� מפברואר : ד איל	 דגני מהמינהל"עו
העברות יבו/ מור	 לבי	 דקל אחר על שש� למעשה ראיתי איזה שהוא הסכ� שבי	 ק" השרו	

  . כספי� שמעבירי� על כל מגרש לקיבו.

  ?משהו ) י (51נספח , פ ההנחיות"ע 4 100 000,זה מה שלפי ההנחיות שלכ� מוגבל ל : מוטי

, על תבלבל יש ש� למעשה הוראות שבאו ויצאו מעט לעט, לא: ד איל	 דגני המינהל"עו
כ "אבל אני אומר בסה, יות הספציפיות שיצאו לגביהיש לראות את ההנח, כלומר כל תקופה

היה מותר לגבות מה שנקרא במסלול ירוק סדר גודל של משהו נגיד בערכי� של  בשעתו
בי� א� נגבו הוצאות פיתוח של אפילו , אבל זה ממש לא משנה 4 140,000היו� משהו כמו 

יתוח תשתיות ציבוריות היו מיועדי� לפ 1 200,000הרי שה , לצור0 העניי� 1 200,000של 
האלה ולמעשה לקחת ולעשות בה� איזה  1 200,000ואי אפשר לקחת שקל אחד מתו0 ה 

ס זה שזה כס$ שאני מעביר אליי0 "שהיא העברה לקיבו. או למישהו שהיה בקיבו. ע
  . זה למעשה מינהל לא תקי�, אדוני הקיבו. בלי שאני שואל אות0 אפילו למה

  ?צירת התרי הבניה מה הייתה הסיבה לע, מוטי

אני הייתי כא	 כמינהל בי	 הפטיש לבי	 הסד	 כוו	 שמצד אחד היו ", ד איל	 דגני המינהל"עו
מעקבי� ) המינהל(משתכני� שאמרו על תעצרו את הבניה כוו	 שאנו מכרנו בתי� ואת� 

אותנו ואת מת	 ההיתרי� ומצד שני היו שאמרו לעצור את מת	 ההיתרי� שכ	 היו חשדות 
  .� לאי סדרי� בהרחבותחמורי

   הנתבעת התעשרה ולא במשפט על חשבו� המבקשי��פועל יוצא מהאמור 

 : קובע כדלקמ	#1979תשל5ט,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט1 סעי�  .72

להל� (שירות או טובת הנאה אחרת , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכס  )א(
, יב להשיב למזכה את הזכייהחי, ) המזכה�להל� (שבאו לו מאד� אחי ) הזוכה�

  .וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה 2 לשל� לו את שוויה

  .מפעולת המזכה או בדר0 אחרת, אחת היא א� באה הזכייה מפעולת הזוכה  )ב(



ב תשתיות עבר בניגוד לחוקי העזר "הנתבעות גבו אגרת שנצרכו לתשתיות ע
 .שהתקי	 המנהל

� :סיכו

 ..לקבל תביעה זו, קש בית המשפט הנכבדאשר על כ	 מתב .73

  

בתוספת  4 56,250 –המשפט הנכבד לחייב את הנתבעות בס� התביעה #מתבקש בית, כמו כ	 .74
ובהוצאות משפט בתוספת הפרשי , הפרשי הצמדה וריבית וכ	 בשבט עו5ד בצירו� מע5מ כדי	

 .הצמדה וריבית
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  כ התובעי�"ב            
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  משפט לעניי� מנהליי��בשבתו כבית
  

            

  029627007ז .שיי� טל ת. 1

  033535527ז .שיי� ער� ת. 2

  ד"עו, ע&י ב&כ אס$ נוי

   כפר סבא899ד .ת) בית ההסתדרות (8נחשו� 

  09�7677850:             פקס072�230515:  טל

  

  �גדנ�

  

  מ"דקל אחר יזו� ובניה בע .2

  12000 ראש פינה 605ד .ר ת.ח. אזור התעשייה צ–פארק תעשיות הגליל 

  557048584מ .קיבו. מור� אגודה שיתופית חקלאית ע. 2

  20107נ בקעת הכר� .    ד

  מינהל מקרקעי ישראל. 3

  94631 ירושלי� 2600ד . ת6רח שמאי 

  הסוכנות היהודית לאר. ישראל . 4

  9100 ירושלי� 92ד . ת48' ב המל0 גורגרחו

  

  תצהיר
  

ה לעונשים הקבועים / לאחר שהוזהרתי לומר את האמת וכי אהיה צפוי033535527ז .שיי� ער� תמ "אני הח
  : ה בזה בכתב כדלקמן/מצהיר, בחוק אם לא אעשה כן

  
  . כתבתי ומספר הזהות שלי הם דלעיל, שמי

  

ו נחתמ, ו כחברי� לאגודהנהצטרפ, � לפרויקט ההרחבה להצטר� כמתיישבירצינו אני ואשתי .75
 .על הסכ� ע� הקבל	 ושילמו לו סכומי� נכבדי�

בעבור  4  56,250 ס� של 8.2.06ו לשל� לקיבו/ ביו� נכחלק מהחוזה מול הקבל	 נדרש .76
בקבלה שהועברה מוצג הקיבו/ כעוסק מורשה שמספרו . השתתפות בתשתיות עבר

 .ב לבקשה זו" לכתב התביעה המצהקבלה צורפה. 557048584

ו לשל� בגי	 הוצאות הפיתוח נ לדרוש את הסכומי� שנדרשנתבעי� אסור היה ללטעמנו .77
סכומי� שתשלומ� , ח תשתיות עבר"ובמיוחד הס� האמור בגי	 השתתפות בהוצאות פיתוח ע

 .היווה תנאי לקבלת ההפניה למינהל

  

  



 

בתשתיות עבר כאשר בולטת במיוחד העובדה שלהרחבה אבקש להבהיר כי אי	 להרחבה כל שימוש  .78
 .כביש גישה נפרד ואי	 מתיישבי ההרחבה יכולי� לעשות שימוש בשירותי הקיבו/

 . ניסיונות רבי� להתדיי	 מול הקיבו/ העלו חרס .79

בבקשה לאישור התובענה כתביעה הוראות המינהל שפורטו , יעו/ משפטי שקיבלנופ "ע .80
לית האיסור לגבות הו	 אגודה או השתתפות במתקני� או כל מה שיש אסור בתכייצוגית 

. המינהל מתיר לגבות הוצאות פיתוח בלבד והוא קבע ר� ג� להוצאות פיתוח. בישוב עצמו
          .   ש� מפורט כמה בדיוק מותר לגבות366בהחלטה 

                                        

______________________                      

  033535527ז .שיי� ער� ת    

  
  

  ר ו ש י א

  
הופיע , 033535527ז .שיי� ער� ת מר 15.2.2010ת בזה כי ביום  /מאשר,  כפר סבא8נחשון ' מרח אס$ נוימ "אני הח

ה את נכונות /אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק/תהיה צפוי/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה/במשרדי ואחרי שהזהרתיו
  . ם עליה/ל וחתמה"ה הנ/הצהרתו

  
  
  

  _________________          ___________________  
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