זה לא
עיריית לוד

תובעת

חייבותבגין

ארנונה

מופרכת.
שי

שתי

את

ומיסים

שלטענתה הן

בסכום של כ־21
החברות המנהלות אתקניון׳לוד סנטר׳
מיליון שקל,
הנתבעות:
בעלי העסקיםבקניון :אנחנו משלמים את המחיר פרקליט

תביעה

מחזיקים בכסף שלנו

הם

אלבלינג
E9$1ST$בתל$1ST$לתב־
עירייתלודוהוועדה המקומית

E9
$2

בסכום

נון ובנייה הגישו תביעת ענק
ל־ 21מ

כולל של קרוב מיליוןשקל
הבעלים של שתי החברות שה־
$TS1$שהקימו$TS1$
אלעני,
יחזקאל
ו$DN2$ומנהלות אתקניון׳לוד סנטר׳.
קימו
המשפט
התביעה ,שהוגשהלאחרונה לבית
לעיקול סכום
המחוזיבעיר ,כוללת גם בקשה
של
 2.5מיליון שקל הנמצא בידיהעירייה,
משפטי אחר
ואמור ,על פי ההחלטהבהליך
לאלעניול־
$TS1$ולחברות$TS1$
הנידוןביןהצדדים,להיות מוחזר
נגד

חברות
ברות $DN2$שהוא עומד בראשן.
שנמצא על צומת הרחו־
$TS1$הרחובות$TS1$

הקניוןהעירוני,

בות
ות$DN2$

שדרותירושלים

בשנת
1992

ושררותהציונות ,הוקם
כמרכז המסחרי המ־
$TS1$המקורה$TS1$

ומשמש מאז

ה$DN2$הגדול היחידבעיר.
קורה
בשנותיו

הראשונות

לרגל לתושבי העיר,
בו
פעילות

עשרות

קום
$DN2$

עסקית

עלייה
הוא שימש מוקד
ובהתאם לכך התנהלה

ומסחרית עניפה

מתושבי העיר

שרכשו או שכרו במ־
$TS1$במקום$TS1$

ובתי עסק.אולם

חנויות

שפירנסה

בשנים

האחרונות

פי כתב התביעה ,מחזיק בחברת׳לוד
לוד' ,שהוקמו כדי לנהל
ובחברת׳מגדלי

סנטר׳

השתנתה המגמה.

$TS1$העירייה$TS1$
העי־
יש הטוענים כי הסכסוך המשפטי בין

את

רייה כי

החברות
המפעילות

אתהקניון

מס מאוחרות,שלגביו

חובבגין שנות
הסכם פשרה ,שהעמיד

צברו
נחתם

רייה
יה$DN2$לביןאלעני
בעיקרתשלומי ארנונה ומיסים
לעירייה,
במיליוני
$DN2$הקניון $DN2$חובות ארנונה וחיובים אחרים
במידה רבה להחמרה במצבהכלכלי שלבעלי ניון
שקלים חובות שבגינם נקטההעירייה
לאורך
בקניון.
העסקים
השניםבהליכי גבייה שונים.
הבלגןבין הצדדים
"בשניםהאחרונות ,בגלל

היום למרותהליכי גבייה שונים שנקטה.
בסיכומו של דבר ,בבסיס התביעה עומדת

הגישה׳לוד סנטר׳ עתירה מי־
$TS1$מינהלית$TS1$

של

וחברות
הניהול ,שעניינו

הביא

השטחים
בקניון.

לטענתהעירייה ,מאז שנת
צבר הק־
$TS1$הקניון$TS1$
1993,

2010
בשנת
שנפתחו
וגם בגלל המצב הכלכליוהקניונים
בסביבה ,נסגרו פה עסקים ואחרים לאיכלו נהלית
$DN2$מינהלית $DN2$נגד שומות הארנונהשהוטלועליהבין
השנים
המשפטי והגבלות
הסיפור
להיפתח בגלל
ובסופו של דבר הגיעו
1993-2009,

שהיו על חברת
הניהול",

העסקים.

"כשנמצאים

עסקיםנתקלים

מספר

אחדמבעלי

במציאות כזאת,

בבעיותואין עם

שבה

מילדבר,

משתפתפעולה ולא
כשעירייה לא
ומחזיקיו ,לא פלא
עםבעליהקניון

הצדדיםלפשרה,שקיבלה
המשפט
בבית
העליון.

תוקף של פסקדין

בתביעה הנוכחית טוענים באי כוחה של העי־
$TS1$העי"התכוונתי$TS1$

מסתדרת
שהמצב

הלךוהחמיר".

התביעה הוגשה לבית
"התכוונתי
$DN2$העי"התכוונתי$DN2$
אמיר בירנבוים ועו״ד ענת צדוק וינגורט
ממשרד עו״ד ׳עפר שפיר׳ .בתביעה נטען כי
חנות
שאותה
מפעילתהקניון ,חברת'לודסנטר',
המשפט על ידיעו״ד

לקנות
(בקניון) ,אבל

הקיםאלעני

בשנת
1992,

העירייה כמחזיקת
הקניון בהיקף
מ״רבחניון

429
של
תת

שטחים

נרשמה בפנקסי
משותפים בתוך

מ״רובהיקף של
4,804

אלעני ,על
קרקעי מקורה.

כשניסיתי

את

להסדיר

העניינים

גיליתי

בעירייה

שלא אוכל"

את

והוציא צו
עיקול זמני בסכום זה על
המוחזקים בידי חברתהניהולשבבעלות אל־
$TS1$אלעני$TS1$.
הכספים

הסכום שחייבות
עני.
$DN2$אלעני$DN2$.

החברות
לעירייה על
1.5מיליוןשקל.
זה ,כךמצוין בתביעה ,לא שולם
סיקת
$DN2$לפסיקת$DN2$
לעירייה עד
סכום

טענת העירייה כי

החובות

המצטברים

כעת,

ממתינים

בית

גםבעלי העסקיםבקניוןלפ־
$TS1$לפסיקת$TS1$

המשפט בנושא.

שהבלגן
"אנחנומקווים
אומרים
לחזור
בעלי
לחיים",

יסתיים

מהרושנוכל

חנויותבקניון.

תושבת העיר שביקשה לרכוש חנותבקניון

אלעני עומדים על כ־21
החברות של
מיליון ונתקלה בקשיים ,מספרת" :התכוונתילקנות
לעירייה כדי להס־
$TS1$להסדיר$TS1$
חנות ,אבל כשהגעתי
שקל.
אוכל ,כי יש
$DN2$להסדיר $DN2$אתהענייניםגיליתי שלא
דיר
2013
אלה ,נקבע בשנת
לצד חובות
כי על
על השטח הזה חוב של עשרות אלפי
העירייה להשיב לחברה
שקלים.
המפעילה אתהקניון
לסכסוךבין העירייהלחב־
$TS1$לחברות$TS1$
מיליוןשקלבגיןהיטל השבחה ששילמה
כ־5.2
הבנתי שזה קשור
הניהול ואני יודעת שיש לא מעט אנשים
רות
$DN2$לחברות$DN2$
לעירייהובוטל על פי ועדת ערר שדנהבנושא,
אולם כעת דורשים בעירייה להשאיר בידיהם
שנמצאים במצבי.לטובתכולנו ובמיוחדלמען
סכוםזה ,עד שיוסדרוהעניינים הכספייםבין בעלי העסקים העייפיםבקניון ,אני מקווה
לסוףטוב".
הצדדים.
שהסיפוריגיע
על פי כתב התביעה ,קבעהלאחרונה הוועדה
בא כוחה של חברת׳מגדלי לודסנטר׳,
לתכנון ובנייה כי שומת החובות של
עו״ד רוני כהן ,מסר בתגובה" :מדובר בת־
$TS1$בתביעה$TS1$
המקומית
וחברותיו ,עומדת על סכום
מופרכת מיסודה שכל תכליתה היא
הנתבעים אלעני
ביעה
$DN2$בתביעה$DN2$
של כ־6.9
מיליוןשקל ,סכום שאותו מבקשת להוות למשקל נגדלחיוב של העירייה לה־
$TS1$להשיב$TS1$

העירייהלגבות מהנתבעים באמצעות החלטת
$DN2$להשיב$DN2$ל׳מגדלי לוד
שיב
בית המשפט.
כשלושה
מיליון שקל
המשפט
בית
הפסח
לחג
דן
בסמוך
בבקשה כדין".

סנטר׳

כספים

שהיא אוחזת

בסכום של
בהם שלא

