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של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "זבולון" נסגר בהסגר מותנה , 2019026מספר תיק פיקוח 

  כדלקמן:
  

  החשוד:תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה  . 1
  

אולם לא יאוחר מיום  2019במועד מדויק שאינו ידוע למאשימה, במהלך שנת  . 1
, בעצמו ו/או באמצעות מי 741373/210511במקרקעין, בנ.צ.  החשוד, ביצע 15.12.19

מ"ר וחיבורה  15 -מטעמו, עבודות אסורות לבניית סככה מברזל ופח, בשטח של כ
 20 -, בשטח של כ1984עד מוקדם לשנת למבנה קיים ללא היתר הבנוי במקרקעין ממו

מ"ר, תוך הכשרת המבנה הקיים והסככה, והתאמתם לשמש כעסק מסעדה ומזנון 
 לממכר מזון ושתייה. 

  

שימוש אסור במבנה הקיים  החשודואילך, עושה  15.12.19בנוסף, לכל הפחות מיום  . 2
ליו, כעסק מ"ר אשר חוברה א  15  -מ"ר ובסככה בשטח של כ  20  -ללא היתר בשטח של כ

הינו ייעוד  מסעדה ומזנון לממכר מזון ושתייה, וזאת במקרקעין הנ"ל, אשר ייעודם
דרך וקרקע חקלאית מוכרזת, וכל זאת ללא היתר ובניגוד להוראות התוכניות החלות 

 על המקרקעין ובניגוד להוראות התוספת הראשונה לחוק. 
  

עבודות הבנייה הנ"ל וכן השימושים הנ"ל טעונים היתר בנייה כדין והינם מבוצעים  . 3
בחלק החלקה אשר ייעודו הינו תוואי דרך סטטוטורית וכן קרקע חקלאית מוכרזת 

 כמפורט לעיל. 
  

, 30.1.20, 26.12.19חרף התראות המאשימה ובכלל זה התראות בכתב במועדים  . 4
,  הרי 13.2.20ביום  חשודוחרף חקירת ה 17.12.19, 16.12.19התראות בע"פ במועדים 

שעד מועד הגשת כתב אישום זה המבנים לא נהרסו, השימוש לא הופסק ולא ניתן היתר 
 בנייה ושימוש חורג. 

  

 הנאשם אחראי לעבירות נשוא אישום זה בהיותו:  . 5
 מי שהינו בעל השליטה במקרקעין;  .א
 מי שהינו בעל המקרקעין;  .ב
 בפועל במקרקעין בשעת ביצוע העבירה;מי שמחזיק   .ג
 מי שביצע את העבודות נשוא כתב האישום;  .ד
 שהיתה מוטלת עליו האחריות להשיג היתר לעבודות והשימושים האסורים;  .ה
מי שעושה שימוש בפועל ואחראי לשימוש ללא היתר ובניגוד לתוכניות   .ו

 עין כקרקע חקלאית, במבנים נשוא כתב אישום זה;קהמקר רזתולהכ
 

  :אות החיקוק שפורטו בהסדרהור . 2
  

), 1(א)(243עבירה לפי סעיף  –עבודה אסורה במקרקעין המיועדים לתשתית לאומית   .א
 . 1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

 
עבודה אסורה במקרקעין אשר הוכרזו כקרקע חקלאית מוכרזת על פי התוספת   .ב

 . 1965 –), לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 3(א)(243עבירה לפי סעיף  –הראשונה לחוק 
 
) 3(א)(243) וסעיף 1(א)(243שימוש אסור במקרקעין מוגנים הנמנים על הוראות סעיף   .ג

 . 1965 –כנון והבניה, התשכ"ה (ד), לחוק הת243עבירות לפי סעיף  -לחוק 
  
  
  
  



 תנאי ההסדר: . 3
 

יום ממועד  30ש"ח, שישולם בתוך  15,000של תשלום לוועדה המקומית בסכום   .א
  חתימת הסדר זה.

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

 -וכן את הסככה בשטח של כמ"ר  20 -הריסת המבנה הכולל את המבנה בשטח של כ  .ג
 .ממועד חתימת הסדר זה יום 30מ"ר וזאת בתוך  15

  

  נימוקים לסגירת התיק בהסדר: . 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
 מההסדר.  שאינם חלק

  

אשר בחזיתו הוספה סככה  1984מ"ר הבנוי עוד מלפני שנת  20 -מבנה ישן בשטח של כ  .ד
 .מ"ר, והוחל לעשות בו שימוש לעסק מסעדה/מזנון 15קטנה פתוחה בשטח של 

  

 .עם גילוי העבירה והפתיחה בחקירה חדל החשוד מהשימוש במבנים  .ה
  

 נסיבות אישיות וכלכליות של החשוד.   .ו
  

  


