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  כדלקמן:
  

  החשוד:תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה  . 1
  

אשר פורסמה למתן תוקף  1/ו/11על המקרקעין חלות הוראות תוכנית מפורטת זב/ . 1
. בהתאם להוראות התוכנית ייעוד המקרקעין הינו מגורים 6810בי.פ.  12.6.14ביום 

מ"ר בלבד אשר שטחו ייכלל באחוזי  10בלבד וניתן לבנות מחסן ביתי, בשטח של עד 
 הבנייה לשטחי השירות. 

  

במקרקעין,  החשודה, ביצעה 16.9.19ולא יאוחר מיום  2019ש ספטמבר במהלך חוד . 2
 15 -בעצמה ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמה, עבודות בניה של מבנה מעץ בשטח של כ

 מ"ר, ללא היתר ובניגוד להוראות התוכנית הנ"ל. 
  

שימוש במבנה לצרכי עסק   חשודהואילך, עושה ה  16.9.19כמו כן לכל הפחות החל מיום   . 3
קוסמטיקה בניגוד לייעוד המקרקעין כקבוע בתוכנית ללא היתר שימוש חורג וכמחסן 

 לצרכי בית המגורים ללא היתר בנייה ושימוש.  
  

, ביום 10.10.19, ביום 16.9.19, בין השאר ביום חשודהחרף התראות המאשימה ל . 4
חתימת ,  הרי שעד מועד 22.1.20, ובחקירתה תחת אזהרה ביום 12.1.20, ביום 6.1.20

 לא נהרס המבנה, לא הופסק השימוש ולא ניתן למבנה היתר בנייה כדין.  ההסדר
  

 לעבירות נשוא אישום זה, בהיותו:  תאחראי חשודהה . 5
 ;האו באמצעות מי מטעמ העבודות הבניה בפועל בעצמ תמי שהיתה והינה מבצע  .א
 מוטלת עליה האחריות להשיג היתר לבניה נשוא אישום זה; מי שהיתה  .ב
 מי שמחזיקה בפועל במקרקעין;  .ג
 מי שעושה שימוש בפועל במקרקעין ובמבנה.  .ד
 

  :הוראות החיקוק שפורטו בהסדר . 2
  

לחוק התכנון והבניה,  (ב)243במקרקעין, עבירה לפי סעיף עבודה אסורה יצוע ב  .א
 .1965 –התשכ"ה 

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

1965. 
  

 תנאי ההסדר: . 3
 

יום ממועד חתימת   30ש"ח, שישולם בתוך    5,000של  תשלום לוועדה המקומית בסכום    .א
  הסדר זה.

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

יום זולת אם יהיה בידי החשודה היתר בנייה כדין עובר למועד   30הריסת המבנה בתוך    .ג
  הנ"ל.

  

  



 

  נימוקים לסגירת התיק בהסדר: . 4
  

 החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.  .א
 
 השנים האחרונות.לחשוד אין עבר פלילי בחמש   .ב

  

ועומדים באותה רשות, לפי עניין,  םלחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויי  .ג
 שאינם חלק מההסדר. 

  

 מ"ר בלבד. 15המחסן נבנה מעץ ושטחו הכולל   .ד
  

שטח החריגה, משטח המחסן המותר לבנייה על פי התוכנית החלה על המקרקעין, הינו   .ה
 מ"ר בלבד. 6

  

 .מחסן לצרכי עסקהמהשימוש ב ההחשוד ההעבירה והפתיחה בחקירה חדלעם גילוי   .ו
  

 . ביצוע העבירה נובעות מנסיבות אישיות וכלכליותנסיבות   .ז
  

  


