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של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "זבולון" נסגר בהסגר מותנה , 2017055מספר תיק פיקוח 

  כדלקמן:
  

  החשוד:תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה  . 1
  

במקרקעין, בעצמם ובאמצעות בעלי  חשודיםביצעו ה 2016במהלך חודשים מאי ויוני  . 1
 מ"ר.  30 -יה ללא היתר של בריכת שחייה בשטח של כעבודות בנמקצוע מטעמם,  

  

, 28.1.19, 9.12.18, ביום 21.5.17, בין השאר ביום חשודיםחרף התראות המאשימה ל . 2
לא נהרסה חתימת הסדר זה ד מועד ע,  הרי ש24.2.19ובחקירתם תחת אזהרה ביום 

 הבריכה ולא ניתן לה היתר לגיטימציה. 
  

שימוש אסור בבריכת חשודים ואילך, עושים ה 25.12.18לכל הפחות החל מיום  . 3
 השחייה. 

  

 אחראיים לעבירות נשוא אישום זה, בהיותם:  חשודיםה . 4
 באמצעות מי מטעמו;מי שהיה והינו מבצע עבודות הבניה בפועל בעצמו או   .א
 מי שהיתה מוטלת עליו האחריות להשיג היתר לבניה נשוא אישום זה;  .ב
 . ובעל השליטה בהם במקרקעיןבעל זכויות החכירה  מי שהינו  .ג
 מי שעושה שימוש ללא היתר ושימוש אסור בבריכה.  .ד

  

  הוראות החיקוק שפורטו בהסדר . 2
  

לפי סעיף  ותכדין, עבירבמקרקעין ללא קבלת היתר ושימושים ביצוע עבודות בנייה   .א
  )116(כפי נוסחו עובר לתיקון  1965 –התשכ"ה  (א) לחוק התכנון והבניה, 204

  

 -) לחוק התכנון והבניה,  התשכ"הה( 243עבירה לפי סעיף שימוש אסור במקרקעין,   .ב
1965. 

  

 תנאי ההסדר: . 3
 
ש"ח, שישולם בתוך   10,000של  תשלום לוועדה המקומית בסכום    -כל אחד מהחשודים    .א

 יום ממועד חתימת הסדר זה. 30
  

, במשך 1965-התחייבות להימנע מביצוע עבירה על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה   .ב
 שנה. 

  

  חודשים זולת אם יהיה בידי החשודים היתר בנייה כדין. 4הריסת המבנה בתוך   .ג
  

  התיק בהסדר:נימוקים לסגירת  . 4
  

 החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.  .א
 לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.  .ב
ועומדים באותה רשות, לפי עניין,  םלחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויי  .ג

 שאינם חלק מההסדר. 
 מ"ר בלבד. 30 -עסקינן בבריכת שחייה פרטית בחצר בית בשטח של כ  .ד



  

 והשימושים תואמים להוראות התוכנית החלה על המקרקעין.העבודות   .ה
בקשת החשודים למתן היתר בנייה אושרה אצל המאשימה אולם מתן ההיתר מתעכב   .ו

  אך מפאת אי חתימת רמ"י על הבקשה להיתר. 
  


