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29/5/17 

 מר שי לוי: לכבוד

           

 

 לפניית הכתב שי לוי בעניין ארנונהתשובת העירייה הנדון: 

 

במענה לפניית הכתב נציין כי  עיריית קרית גת הבהירה לכתב העיתון שי לוי כי למען הגילוי הנאות 

רכת העירונית הביאה לסיום מתבקש הכתב לציין בכתבותיו כי בעבר הוא עבד במערכת העירונית וכי המע

 .עבודתו

  

 -ולעניין הפניה 

העירייה טרם למדה את פסה"ד לפרטיו, וככל ויהא בכך צורך היא תוסיף על תגובתה הבאה באתר 

 האינטרנט העירוני.

 

ואחיד בגביית מיסי אמת מכל מחזיקי הנכסים שבתחום שיפוטה. עיריית קרית גת פועלת באופן שוויוני 

העירייה מחוייבת, עפ"י הנחיות משרד הפנים, לבצע סקרי מדידות ושימושים אחת לכל מספר שנים. כחלק 

 מסקר שימושים, בוחנת העירייה שימושים שאינם תואמים את הגדרת הנכס לפי התוכנית החלה עליו.

 

ה מפרסומים שנעשו ע"י החברה עצמה, כי בדירת מגורים פועלת חברה עסקית במקרה דנן, התברר לעיריי

איי מדיקל בע"מ, כאשר בהתאם לפרסומי החברה, אמצעי ההתקשרות עימה נעשו באמצעות -בשם טיוב

מספרי טלפון ופקס של הנכס בו מתגורר דר' דרור לדרמן בקרית גת. העירייה פנתה למחזיק )דר' לדרמן( 

 ארנונה מתוקנת, כמו לכל נישום המנהל עסק בביתו. ושיגרה לו שומת

 

בתגובה לחיוב טען דר' לדרמן כי החברה אינה מתנהלת בקרית גת )על אף הפרסומים שנעשו ע"י החברה 

בשדרות. כחלק ממדיניות האכיפה של  8עצמה(, אלא בכתובתה הרשומה ברשם החברות ברחוב המגינים 

עירייה אצל עיריית שדרות כי מדובר בכתובת פיקטיבית וכי מחלקת הגביה, התברר מבדיקה שערכה ה

בעיר  8רחוב המגינים  –החברה כלל אינה פועלת מהכתובת עליה הצהירה הרשומה ברשם החברות 

שדרות. נתון זה של רישום כוזב בספרי רשם החברות עלה גם מדו"ח שערך רו"ח חוקר מטעם משרד 

 הפנים.

 

איי מדיקל בע"מ -הגביה בעיריית שדרות בנוגע לחברת טיוב ראו להלן מתוך תשובתה של מחלקת

 , שדרות(:8ובהתייחס לכתובת המופיעה ברשם החברות ככתובת של החברה )רח' המגינים 
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בהמשך לכך ובאופן תמוה, לכל אורך ההליכים )ובמהלך הדיוניםבוועדת הערר ובבית המשפט(, נמנע דר' 

חברה, ונמנע מלהציג אסמכתא כלשהי כי החברה שבבעלותו, לא לדרמן מלציין מהיכן פועלת ומנוהלת ה

ביצעה ניכויי מיסים בגין ניהול עסק בכתובתו בקרית גת. בנסיבות אלו ובהתאם להוראות החוק, עמדה 

 העירייה על החיוב העסקי על חלק מהנכס.

 

יבלה החברה במסגרת ההליכים שנוהלו בין העירייה לדר' לדרמן התברר כי מחד, לצורך פעילותה ק

בין היתר, בהצהירה )באופן ₪, מהמדינה )משרד המדען הראשי( מענקים, בסכומים בשיעור של מאות אלפי 

כוזב( כי משרדיה ממוקמים בעיר שדרות ומאידך לא שילמה היטלים ומיסי ארנונה עיסקית כל משך זמן 

 וק מרצון(.)בה החלה תהליך של פיר 2016ועד לראשית שנת  2009פעילותה שבין השנים 

 

שאלה זו נותרה ללא מענה עד עתה, ולא נותר לעיריית קרית גת אלא להצר על כך שהחברה הצליחה 

לחמוק מתשלום ארנונה עסקי תוך שהיא זורה חול בעיני המדינה )המדען הראשי(, בתי המשפט ועיריית 

 קרית גת.

 

ת ליבת המחלוקת למחוזות אישיים כך או כך, עיריית קרית גת דוחה את נסיונו של דר' לדרמן להסית א

 כנגד ראש העיר, מטעמים פוליטיים, מדובר בהאשמות שווא שאינן ראויות ומוטב ולא היו מועלות כלל.

 

עיריית קרית גת פועלת ללא לאות וללא משוא פנים לרווחת תושבי העיר קרית גת וחלוקת הנטל באופו 

מור על קופת הציבור המשרתת את תושביה, וכך גם שוויוני, לרבות בנקיטת הליכים מתאימים על מנת לש

עשתה במקרה זה. הניסיון הנואל להפוך הליך משפטי לגיטימי לכלי ניגוח אישי ופוליטי כנגד ראש העיר 

 אינה במקומה ואין בה כל ממש.
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 כלשונה: להלן פנייתו של הכתב שי לוי

 שלום רב

  

שקלים לדרור לדרמן והריו. זאת אחרי שהעירייה  18,400מקופתה שלה, סכום של עיריית קרית גת תשלם 

ניסתה לסווג את הבית שלו ושל הוריו כעסק, ודבר זה נדחה אתמול על ידי בית המשפט. נושא זה סוקר 

רבות, ובין השאר עולה כי מדובר בחלק מרדיפה אישית של ראש העיר, אבירם דהרי, ועכשיו כל התושבים 

 ם את מחיר המלחמה הזו.משלמי

בית המשפט אף ציין כי "אין לדחות איעונים אלו של המערערים", בדבר שיקולים זרים שהובילו לניסיונות 

 החיוב.

עוד קבע בית המשפט, כי שי חממי מעיריית קרית גת לא הצליח לאמת כלל את הטענות שבבתים יש 

 פעילות עסקית.

מטר מהבית כעסק, וזה מבלי שבכלל ביקרו במקום, לא ברור  30-עוד קבע בית המשפט, שהעירייה קבעה כ

על פי מה קבעו את זה. וגם כאשר לדרמן הזמין אותם לביתו כדי לראות שהמקום משמש למגורים בלבד, 

 הם לא הגיעו.

  

אבקש את תגובת העירייה לדברים שהעלה בית המשפט, לפסקי הדין וגם לעבודה שמשלמי המיסים בעיר 

 מכיסם.... מממנים זאת

יום ב, היום. נכון גם לתגובות שנשלחו  15:00אנחנו בשבוע של חג, את התשובות יש להעביר עד לשעה 

 אתמול ולא זכו למענה.

  

 בתודה רבה

 שי לוי


