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24/5/17 

 שי לוימר : לכבוד

           

 

 

 תשובת העירייה לפניית שי לוי בעניין פניית הכתב שוקי שדההנדון: 

 

בכתבותיו כי עירית קרית גת הבהירה לכתב העיתון שי לוי כי למען הגילוי הנאות מתבקש הכתב לציין 

 בעבר הוא עבד במערכת העירונית וכי המערכת העירונית הביאה לסיום עבודתו .

לעניין הפניה נבקש להבהיר :כרגיל פנייתו המוטה של הכתב רצופה אי דיוקים ועובדות חסרות ,בלשון 

והן המעטה. למען הבהרת התמונה חוזרת בזאת העירייה הן על תוכנה המלא של פניית הכתב שוקי שדה 

 על תגובתה של העירייה להלן,

  

 מרקר :–תגובת עיריית קרית גת לפניית כתב דה 

 מר שוקי שדה שלום רב,

במענה לפנייתך ובהמשך להתכתבות בהודעות הוואטסאפ בהן הובהר לך כי מדובר בהליכים התלויים 

ובחינת ועומדים בבית המשפט ועל מנת שלא תחטא להיות שליח לדבר עבירה נדרשת ממך העמקה 

 העובדות לאשורן במגוון הסוגיות הציבוריות החשובות הכלולות בהליכים הללו.

עיריית קריית גת מצפה ממך, כעיתונאי המבקש לעשות מלאכתו נאמנה להבאת האמת העובדתית הכוללת 

 בפני הציבור, כדלקמן:

ני בית המשפט לקרוא את כל המסמכים, כתבי הטענות ופרוטוקולי העדויות תחת אזהרה שניתנו בפ .1

 בהליכים הללו,

 לבקש תגובה עניינית מכל הגורמים הקשורים למגוון הסוגיות הציבוריות החשובות הכלולות בהן. .2

להוציא תחת ידך כתבה הכוללת התייחסות לכל מגוון הסוגיות הציבוריות החשובות העולות מן  .3

 התחקיר שייערך על ידך.

 כמפורט בכתבי הטענות ובפרוטוקולי העדויות(:בשל קוצר הזמן, להלן תקציר ראשוני בסיסי )

כראש העיר קריית גת. בתקופת כהונתו הבריא מר דהרי את עיריית  2003מר אבירם דהרי מכהן מאז  .1

קריית גת והביא אותה לקדמת הבמה בכל תחומי הפעילות המוניציפאלית. תהליך ההבראה היה 

ה פוליטית וכלכלית גם יחד. במסגרת כרוך בסדרת מאבקים לא פשוטים מול גורמים בעלי עוצמ

המאבקים הללו ניסו הגורמים הללו להדיח את ראש העיר מכהונתו ע"י מינוי ועדת חקירה "מוזמנת" 

)בראשות מר מיכה גולדמן שעל סגנון פעילותו אפשר ללמוד מתוך פרוטוקולי משפט הולילנד וכן ע"י 

יסיון חמור זה נכשל בסופו של דבר על קריאת המסמכים המצויים במועצת כפר תבור(. כמובן שנ

 רקע המציאות העובדתית שטפחה על פני אותם גורמים אינטרסנטים.

במסגרת "ניקוי האורוות" הביאה עיריית קריית גת לסיום עבודתו של מר לאון  2009בשלהי שנת  .2

 לדרמן, מנהל ותיק של בית ספר תיכון בעיר, לאחר שהגדיש את הסאה בהתנהלותו, כפי שעלה
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בדו"ח ביקורת חמור של מבקר הפנים של העירייה, התנהלות אשר כללה בין השאר: תשלום שכר 

הוראה פיקטיבי לבעלי עסקים, הפקדת כספי תלמידים בחשבונות הבנק הפרטיים שלו ושל רעייתו, 

 רכישת טלפון נייד לרעייתו על חשבון בית הספר ועוד כיד הדמיון הרעה.

לדרמן, ממקום מושבו באוניברסיטת פיטסבורג בארה"ב, במסע נקם  בתגובה, החל בנו, ד"ר דרור .3

חובק עולם כנגד עירית קריית גת, עובדיה, מנהליה, תאגידיה, וכמובן כנגד העומד בראשם. מסע נקם 

זה כלל: השחתה אנונימית של ערך הויקיפדיה של ראש העיר קריית גת, הקמת אתר אינטרנט אישי 

עיריית קריית גת על אורגניה, שליחת מאות רבות של מכתבים המכפיש באופן אובססיבי את 

לעשרות גורמים ממשלתיים וציבוריים, הגשת אין ספור תלונות במשטרה, הגשת עתירות ותביעות 

 כנגד עשרות עובדים ומנהלים ועוד ....

 מסע נקם זה נוהל ע"י ד"ר דרור לדרמן בזמן -כפי שהעיד ראש העיר אבירם דהרי  בבית המשפט  .4

תובעת בכירה במשטרת ישראל( ועובד באוניברסיטת  –שהוא מתגורר בארה"ב )יחד עם רעייתו 

מהמדען הראשי בישראל לכאורה לטובת חברה בע"מ ₪ פיטסבורג ובו זמנית מקבל מאות אלפי 

 , שדרות(.8שכתובתה הפיקטיבית בישראל )רחוב המגינים 

כתובת פיקטיבית,  -בע"מ בעיר שדרות  למותר לציין כי לאור עובדת היותה של כתובת החברה .5

ולאור סירובן של ד"ר לדרמן ורעייתו התובעת הבכירה במשטרת ישראל להציג בפני עיריית קריית 

גת, היכן שילמו מיסי ארנונה בגין החברה בע"מ, דרשה עיריית קריית גת מבני הזוג לדרמן לשלם את 

 מיסי הארנונה של החברה בע"מ שלהם.

ד"ר לדרמן התמודד במסגרת הבחירות של מפלגת העבודה הן להנהלת הסניף המקומי עוד יובהר, כי  .6

בקרית גת והן לחברות בועידה הארצית של המפלגה. התמודד ונכשל. למרות כשלונו שובץ ד"ר 

לדרמן )ככל הנראה ע"י שלי יחימוביץ כציר בועידה הארצית(. עוד יובהר, כפי שהראיתי בבית 

כי הועדה המוניציפאלית של מפלגת העבודה אישרה את מועמדותו  -המשפט באמצעות מסמכים 

בעיר קריית גת אולם בשל התנגדות  2013של ד"ר לדרמן לבחירות המוניציפאליות שהתקיימו בשנת 

 הסניף המקומי בוטל אישור זה.

במסגרת תפקידו ואחריותו של ראש העיר לשמה הטוב של העיר קריית גת ולפעילותה התקינה של  .7

יית קריית גת, הביא מר דהרי לידיעת הנהלת אוניברסיטת פיטסבורג ולידיעת הקרן לחקר עיר

הסרטן, את שלל פרסומיו של ד"ר לדרמן עצמו כפי שהופיעו הן באתרו האישי והן באמצעי 

 התקשורת.

מדהימה העובדה כיצד אותו משרד מבקר המדינה אשר מסרב בתוקף )ובניגוד לחוק( לעשות את  .8

על פי חוק ולבדוק )בדיקה פשוטה ביותר( כיצד שילם המדען הראשי בישראל מאות המוטל עליו 

לחברה בע"מ בעלת כתובת פיקטיבית, קובע באופן שערורייתי כי משלוח מכתבים ₪ אלפי 

לאוניברסיטת פיטסבורג )המכילים פרסומים פוגעניים כנגד עירית קריית גת אשר מקורם ככל 

ניברסיטה( היא פעולה שאינה בסמכותה של עיריית קריית גת. הנראה מכתובת האינטרנט של האו

הדבר שערורייתי במיוחד לאור העובדה שמשרד מבקר המדינה הוא זה האמון על פי החוק לבחון 

 חשד לקבלת תרומות פוליטיות אשר מקורן בכסף זר.
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ענו הם כי אותו משרד מבקר מדינה התערב גם באופן לא חוקי בניסיון לסייע למשפחת לדרמן עת ט .9

 אינם צריכים לשלם מיסים עירוניים בגין עסקיהם.

בתגובה הגיש ד"ר לדרמן כנגד ראש העיר תביעה אזרחית וקובלנה פלילית. חברת הביטוח מנהלת  .10

את ההליכים הללו במסגרת פוליסת הביטוח האישית של ראש העיר כנושא משרה על פי שיקול 

 דעתה ובהתאם לחוק.

ללו גם ביצוע פרסום פוגעני כנגד פעילותה של עיריית קריית גת והעומד מעלליו של ד"ר לדרמן כ .11

שהיו מגיעים לה מחברת אינטל, כל זאת בזמן שקרוב משפחתו ₪ בראשה לגביית עשרות מיליוני 

 עובד באינטל ולאחר מספר שנים, ד"ר לדרמן עצמו החל לעבוד בה.

פיטסבורג עת העליל על ראש העיר  ד"ר לדרמן אף הרהיב עוז ושיקר במצח נחושה לאוניברסיטת .12

קריית גת עלילה חמורה ביותר. ד"ר לדרמן הודיע בכתובים לאוניברסיטת פיטסבורג כי .... ראש 

העיר קריית גת )ראש עיר בישראל( נחקר במשטרה בשל חשד לפריצה למחשבי אוניברסיטת 

 פיטסבורג .... לא יאומן כי יסופר.

אזהרה של התובעת המשטרתית הבכירה )עדות בסגנון חומרה יתרה יש לשוות לעדותה תחת  .13

"רחמים לא ידע"( אודות הכתובת הפיקטיבית של החברה בע"מ שבבעלותם, אודות מאות אלפי 

הש"ח שהתקבלו מהמדען הראשי בישראל בעודם מתגוררים בחו"ל, אודות המפגשים הפוליטיים 

העבודה, אודות התמודדות אביה  שהתנהלו בביתה, אודות התמודדותו של בעלה בבחירות במפלגת

 בבחירות המקומיות בעיר קריית גת ואודות נסיבות סיום עבודתו של אבי בעלה בעיריית קריית גת.

כדי ללמוד על אישיותו וסגנונו עתיק היומין של ד"ר לדרמן, מומלץ לקרא בעיון רב את תוכן מכתבו  .14

בית המשפט והמתאר כיצד מנסה מר של נציב קבילות חיילים אשר צורף במסגרת תיק המוצגים ל

לדרמן לקצר את תקופת השירות אליה היה מחויב. המדהים הוא, שבתיקו האישי בצה"ל לא מופיעה 

 סיבת שחרורו המוקדם !!!

אתר האינרטנט האישי שהקים ד"ר לדרמן לצורך הכפשת עיריית קריית  ---עובדה מדהימה נוספת  .15

 הגשת תביעתו האזרחית.נעלם כלא היה מיד לאחר  –גת ואורגניה 

 כל הנקודות שהועלו לעיל בתגובה זו הובאו בפני בית המשפט, במסגרת התיק, וגובו במסמכים. .16

למותר לציין כי עיריית קריית גת, עומדת לרשותך לקבלת הבהרות נוספות ככל שתחפוץ לעשות עבודה 

 העיתונאית רצינית, וכמובן עומדת העירייה על פרסום תגובתה הנ"ל במלוא

  

 בברכה,

 מיכל כהן

 דוברת העירייה
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 להלן פנייתו של הכתב שוקי שדה מעיתון דה מרקר כלשונה :

  

נראה כי מר דהרי נוטה להיכנס לסכסוכים מול אנשים שמביעים כלפיו ביקורת. תבע בשנים האחרונות  

הוא אפילו איים לתבוע  2014-עיתונאים, חברי מועצה ופעילי ציבור אחרים שמביעים ביקורת נגדו.   ב

נמתחה  2007דיבה את ויקיפדיה, בגלל הערך שנכתב עליו.  יצוין, שבדו"ח מיוחד של משרד הפנים מ 

ביקורת על התנהלותו האישית ואף נכתב: "הוועדה התרשמה כי ראש העיר הצליח לריב ולהסתכסך עם 

ית לעבוד בשיתוף פעולה הדוק, גורמים רבים מספור לרבות משרדי ממשלה שעמם אמורה כל רשות מקומ

 תוך טווית תיאוריות קונספירציה כנגדם".

  

סך שני מיליון שקלים, ובמקביל -כידוע, פעיל הציבור ד"ר דרור לדרמן תבע את דהרי, תביעת לשון הרע על

הגיש קובלנה פלילית בגין פגיעה בפרטיות )דהרי הגיש לאחר מכן תביעות נגד לדרמן, אשתו וגיסתו, 

ת שנדחו(. התביעה של לדרמן הוגשה בגין המכתבים ששלח למלכיאל בלאס והמכתבים ששלח לאונ' תביעו

הברית. מעבר להשמצות שהיו במכתבים, לטענת לדרמן בתביעה הדבר גם הביא לביטול -פיטסבורג בארצות

ה(.   ידי האוניברסיט-המחקר שהיה אמור לערוך, דבר שהיה בו פגיעה כלכלית ממשית )לדרמן הועסק על

חברת הראל היא זו שתשלם את הכסף במידה ודהרי יפסיד בתביעה וגם מממנת את הייעוץ המשפטי. 

הפעלת חברת הביטוח נעשתה לכאורה באופן לא תקין.  לפי הנהלים של משרד הפנים, כדי להפעיל את 

דבר שלא  הביטוח, יש לקבל אישור ממועצת העיר ולאחר מכן לפנות לוועדה מיוחדת של משרד הפנים, 

נעשה במקרה הזה.   ממשרד הפנים נמסר לי כי "עניין סוגיית ההגנה המשפטית של מר דהרי נמצא 

 בבדיקת מחוז דרום במשרד הפנים".  

  

שדחתה את תביעתו של דהרי לקבל  2016משפט השלום בינואר -הכתבה גם מתייחס להחלטה בבית

-רשם כנתבעת ולא הוא באופן אישי(. בהחלטת ביתחסינות בגין התביעה של לדרמן )כלומר, שהעירייה תי

המשפט  נכתב שהמכתבים שכתבו לפיטסבורג עונים על ההגדרה של מעשה אשר "נעשה ביודעין מתוך 

הדין -כוונה לגרום נזק או בשווין נפש באפשרות לגרימתו", כך לפי ההחלטה שאין בה כדי לקבוע לגבי פסק

נציב קבילות הציבור לשעבר )מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס( המשפט  ציטט החלטה של -הסופי.    בית

שאליו פנה לדרמן בתלונה. לינדרנשטראוס קבע כי התלונה מוצדקת וכי דהרי עשה שימוש לרעה בתפקידו, 

בשליחת המכתבים לפיטסבורג.  בית המשפט עצמו קבע כי "בפנייתנו למממנים ולממונים את מחקר של 

 ש.ש( באופן מודע, תוך כוונה ברורה להשתקת הביקורת של לדרמן". -לדרמן פעל המבקש )דהרי 
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 פניית הכתב שי לוי

 אבקש את תגובת העירייה לנושא הבא:

בסוף השבוע פרסמה עיריית קרית גת באתר שלה את תגובתה לעיתונאי שוקי שדה, שעושה כתבה על 

שדהרי הפעיל את הביטוח של העירייה המלחמות וההפסדים הרבים של דהרי בבית המשפט, ועל כך 

במסגרת תביעה שמנהל נגדו דרור לדרמן. כאמור בעבר דחה בית המשפט את בקשת החסינות שהגיש דהרי 

 כשביקש מבית המשפט שלא הוא ישלם ללדרמן אם יפסיד.

 

 נראה שדהרי החליט לנצל את המשאבים העירוניים במסגרת המלחמות שלו נגד לדרמן, ובאתר העירייה

פורסם מענה חריג לבקשה של שדה. בין השאר נכתבו שם דברים קשים נגד לאון לדרמן, שעד כמה שידוע 

אין לזה ביסוס של חקירת משטרה או בית משפט. וגם מחזר שוב את הטענות שלו נגד עיריית ששדרות, 

פסיד משרד המדען הראשי ואחרים, טענות שנבחנו בבית המשפט במסגרת תביעות של דהרי, והוא ה

 במשפטים האלה.

  

דהרי הבהיר מפורשות, בישיבת מועצת העיר האחרונה, שהוא עומד מאחורי המהלך הזה, הסביר מדוע הוא 

עושה כך. אבל שוב, נראה שבמסגרת מסע הקמה שלו נגד מי שמעלה נגדו ביקורת )דבר שנקבע בבית 

 המשפט( הוא מנצל את המשאבים העירוניים.

  

 בתודה 

 שי לוי

 וידיעות הדרום MAKOכתב באתר 
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