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פרסום באינטרנט אודות הסדר מותנה מיום   3.11.22

הסדר מס '  :     2

הועדה המקומית לתכנון ולבניה   "גז ר "  תיק  פיקוח  מס'  2022003  של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  " 

גזר"    נסגר בהסדר בפירוט שלהל ן:

1.  תיאור הע וב דות המהוות עבירה שב ה  הו דו    ה ח שודים :

 המקרקעין הנמצאים  בגוש  5429  חלקה  61  הנמצאים במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה  

"גז ר"    (להלן:   "המקרקע י ן") .

1.1.  בתקופה הרלבנטית  להסדר המותנה  ה יו  החשודים  המחזיקים  והמשתמשים  במקרקעי ן,  

האחרא ים  על  הבניה והשימוש האסור  המתוארים להלן .

1.2.    בתקופה הרלבנטית להסדר ח לה על  המקרקעין  התוכנית  גז/102/4א-410   האוסרת בניה בקו בניין 
אפס  ועל פיה יעוד המקרקעין ה וא  מגורים  (הלן :  "התוכני ת").

1.3. מאז חודש  מרץ  2022  נמצא כי החשודים  ביצעו  בניה אסורה ושימוש אסור למגורים  ללא היתר  
במקרקעי ן,  לפי חוק או תקנה על פיו,  בניגוד לתוכנית  ובניגוד לחוק  התכנון והבנ יה  כמפורט  

להלן : 

א. בניה אסורה של  חדר בשטח של  כ-  25  מ"ר בקו  0  של קו בניי ן ,  ללא היתר ובניגוד לתוכנית   .

ב.   שימוש אסור למגורים ללא היתר ובניגוד להיתר . 

1.4.   החשודים  השתמשו  במקרקעין כאשר  אין ביד יהם  היתר כד ין על פי החוק, ובניגוד להוראותי ו.

1.5.   במעשים המתוארים לעיל, עשו  החשודים  כלהל ן:  בניה ושימוש  אסור  במקרקעין בלא היתר

ובניגוד לתוכנית.

2.  הוראות החיקוק שפורטו ב הסד ר:

2.1 עבודה אסורה במקרקעין  –  עבירה לפי סעיף  243(ב )  יחד עם סעיפים  243(ג)(1)  –  (5)לחוק  התכנון  

והבניה, התשכ"ה-1965 . 

2.2 שימוש אסור  במקרקעין  -  עבירה לפי סעיף  243(ה )  יחד עם סעיפים  243(ו)(1)  –  (5) לחוק  התכנון  

והבניה, התשכ"ה-1965 .

3 תנאי ההס ד ר  בנסיבו ת  העניי ן  :

3.1 תשלום לוועדה המקומית לתכנון ולבניה  "  גזר"  כל אחד מהחשודים סך של  6,000  ₪  תוך  90  ימים  

מיום החתימה על  ההסדר המותנה.

3.2 הריסת  הבניה  ואיסור  שימוש  ע"י    החזרת המצב לקדמותו  והפסקת השימוש  תוך  12  חודשים  

מיום חתימת ההסדר .

3.3 חתימה על התחייבות  לה ימנע מביצוע עבירה  על חוק התכנון והבניה לתקופה של  12  חודשים  

מיום  3.11.22 .

4 נימוקים לסגירת  התיק בהסדר :

א. החשודים  הודו  בעובדות המהוות עבירה.
ב.  לחשודים  אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות .

ג. לחשודים  אין  תיקים או משפטים תלויים ועומדים באותה רשות לפי העניין שאינם חלק מההסדר.
ד. לחשודים  נסיבות אישיות מיוחדות .


