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  על שבתאי עזריאל
ויש להניח , שבתאי הוא אזרח שהוכיח כבר מספר פעמים שאפשר לשנות
  . שאין בישראל אדם שלא הושפע מפעילות זו או אחרת של האיש

ס מפגעי נ(עם הקמת עמותת נמר ', 96 - למאבק הגדול של חייו הוא נכנס ב

סר על קרקע שעליה נא לאחר עשרות שנים שבהן חוייב במס רכוש, )כושר
ים לאחר שלוש שנ. והחיובים הגיעו לעשרות אלפי שקלים בשנה, לבנות

יום מהמעמד - מרביתן קשות,  משפחות120,000. המס בוטל בחקיקה
  .ון השתנ"ענף הנדלב לי המשחקכלו, הבינוני והנמוך נחלצו מסיוט

  .ערר למס רכוש וחשפה שיטת חיובי מס פיקטיוויים- ארגון בוועדות- נמר אף גרמה לרה

הוא נתקל בתופעות חמורות ובהתנכלויות קשות מצד , ץ"מגעיו המורכבים והמרובים עם בגב
  .והיה מהראשונים בישראל לצאת נגד המתרחש, מערכת המשפט כנגד הציבור שאותו ייצג

  פעילויות נוספות
 פתח בקמפיין ציבורישבתאי  .ש היססה אם להצטרף לליכוד"ד, "המהפך- הצבעת"לאחר , 1977- ב

  . סטוריהי ה הואוהשאר, "רצון העם"ש נכנעה לבסוף ל" ד.ש לרכך את עקרונותיה"את דלשכנע 

 ומופלים  נשואיםמסבסדים, נחות הכלכלי ם שמצביםיחידשהוא גילה ,  גירושיועם, 1982בשנת 
ביחס ליחידים חברתית -  התפיסה הלאומית במאבק ששינה אתהוא פתח' 85בשנת . חברתית

  .'92 - הוריות שנחקק ב- כך הונח היסוד לחוק משפחות חד.  במצוקתםדיון ראשוןקיימה כנסת וה

 ראה(הוא החל לנהל את הקמפיין נגד מכל האמוניה בחיפה לבקשת חברים מהצפון , 2001בשנת 

  . ביחס לחומרים מסוכניםתפיסה הלאומיתהפעילות גרמה לשינויים ב ו,)בספררשימה אחרונה 

ס תעשייה וניהול בוגר הטכניון בחיפה שעסק בהקמת מהנד, 1945שבתאי הוא יליד הארץ משנת 
הרצאות בנושאי תעשייה , מכירות, שיווק, ייעוץ ארגוני, יזמות בנייה, ניהול פרויקטים, מפעלים

  .לובי פוליטי וייעוץ למאבקים, איכות וכמובן- פיתוח והטמעת חוגי, וניהול ומינהל עסקים

  ייעוץ ארגוניניהול מאבקים ו,  משפטים,ספר חובה לכל עוסק במינהל ציבורי
, תלונות, קומוניקאטים, תחקירים, הספר כתוב בשפה קולחת ומלאת חיים ומכיל רשימות

הספר מתעד את ניהול מאבק הציבור . הודעות לעיתונות ואף סאטירות חריפות, עתירות, תכתובות
, כלכלה, מיסים, משפט,  לביצוע מחקרים אקדמיים במדיניות ציבוריתבמימסד ומקנה תובנות

  .אסטרטגיה של ניהול מאבקים ועוד, תורת המשחקים, קרימינולוגיה

נכתב עם ( עמודים 337,  אתרים35 ,"המדריך לאתרי סקי באירופה": ספריו הקודמים של המחבר

ספר הנהג "; 1981, ספר שירים -  "בלהט רגשות"; 1991, הוצאת מעריב, )עיתונאית, אביבה לורי
   .1976, קי הבטיחות פר- " והרכב
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  האיור שעל העטיפה

ץ "בבואו לבגאת המציאות שבה נתקל המחבר האיור מתאר 
 .עוולות המדינהמפני לבקש סעד  ,"נפגעים-עמותת"ר "כיו

כמתואר  - עולם ורוד רווי מילות ומליצות של קודש, לכאורה
" כללי האתיקה לשופטים" המהלל והמאליל של במבוא

)court.gov.il( -הטיות משפט ועיוותי דין קשים,  אך בפועל. 
ומכפישה את  השחירשמ, היד השחורה היא הפרקליטות

תוך , מדינהלהלין על עוולות הץ "לבגפונים אוייבי העם ה
  .שימוש בכללי משחק פסולים

 



 שבתאי עזריאל
  

   מערכת המשפטמערכת המשפטמערכת המשפטמערכת המשפט

  במשפט הציבור
  
  

אינני יושב בבית המשפט העליון בכדי לדון בכל "

  "עוולות המדינה

דיון במהלך , 6537/97ץ "בג, 7.4.98, דברי השופט מישאל חשין
להורות למדינה להוציא ,  נפגעי מס רכוש- בעתירת עמותת נמר 

במקום השומות המנופחות והמופרזות שסופקו , כחוק, אמת- שומות
  .ביודעין לנישומים

  
  

היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה מתיימרים 

  להציג עצמם כשומרי האינטרס הציבורי

 וביניהם מס- והותיר רבבות חייבי, 2000מס רכוש בוטל החל משנת 
ר לדחות את תשלום החוב עד למימוש תהו, אלהל .מעוטי הכנסות

ואף לא , שאינן מטרידות את רשות המסים, משמונה סיבותהקרקע 
הוראות , ץ"דין של בג- ביניהן פסק.הממונים על אכיפת החוק את

הודעות לכנסת , התחייבות שר האוצר, ביצוע של מס הכנסה
, נכיםת ואכזריבהמסים רודפת רשות , 2009 'נובגם ב. ב"וכיוצ

פטי לממשלה ונציגי היועץ המש ,קשישים ואף חולי אלצהיימר
מהלך  -  ניגוד לאיסורים מפורשיםב יהםקרקעותאת ר ומכפועלים ל

הפך בעל כורחו לשומר , כותב שורות אלה. ביא לחורבנם הכלכלישי
היועץ המשפטי  אינו מבין על מה מדבריםו, האינטרס הציבורי

 . )85' ראה עמ(  ופרקליט המדינהלממשלה
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