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 בבית המשפט השלום בחיפה

 ת.א 66454-08-21

 סלאמה בפני כב' הש' אמיר

 אין : אחרוןמועד הגשה 

 12.7.22נחתם ביום: 

   . 14.9.2022 :קבוע לדיון

 : אין.בקשות קודמות באותו עניין 

 

 ואח' 028602944שי לוי ת.ז. 1             :תובעיםה 
  
 כולם ע"י עוה"ד נעם קולודני ו/או עמוס אילן      

 42 ממגדל משה אביב קומה
 5252007, ר"ג 7רח' ז'בוטינסקי 

 03-6441133פקס'  03-6441175טל' 
                                                                                  

 -נגד   -        

 031595598ת.ז. מר גולן עמרני  . 1 : הנתבעים
  064813959ת.ז.  מר עמרני פנחס .2 
  גב' עמרני זהבה .3 

 19366ורד גוילי צולמן מ.ר. ע"י ב"כ עו"ד כולם   
   , חדרה27מרח' לילינבלום  
 04-8255735פקס'  04-8255737טל'  
    

 נמחקה  - הברון   יהמרחבית לתכנון ובניה יישוב הועדה.      4                           

 נמחקה  -מועצה מקומית זכרון יעקב .   5  
 ישראל מקרקעי רשות   .6         

 2, קריית הממשלה, קומה 15ים -' רח' פלמרח  
 חיפה  3309518, חיפה, 548ת.ד.                                               

     חיפהפרקליטות מחוז  באמצעות  

 ים תימהו כיםלצרף מסמ בקשה 

הנכבד   המשפט  את  מתבקש  בית  מהותיים רויצלאפשר  מסמכים  שני  של  פרוטוקול    :פם 

בב"נ   נ'  עמרני  22-06-34719הדיון  כב'    שלום חדרה()   ועדה מקומית לתכנון שומרון  מפי 

החלטת הועדה המקומית לתו"ב ישובי הברון מיום  ם  יחד ע,  11.7.22ום  הש' יניב הלר מי

 .לתיק בית המשפט ,28.6.22

 : הבקש אלו נימוקי ה

-וכנגד הנתבע    השלום בחדרה דנה באותם מקרקעין ובעבירות נשוא ההליך כאןהחלטת בית המשפט   .1

 עותק ההחלטה.  מצ"ב כנספח א'. 1
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גםהחלטת   .2 הברון  ישובי  לתו"ב  המקומית  ובעבירות    הועדה  מקרקעין  באותם  נשוא קעין  במקר דנה 

 עותק ההחלטה.  'במצ"ב כנספח . 1-וכנגד הנתבע  ההליך כאן

המלונאיים והן לעניין השימושים  הן    ליכים על ההליך בכותרת נקבעו ממצאים המש  תוהחלט השתי  ב .3

 . במקרקעין לעניין הבינוי העברייני ובלא היתר

נקבע   .4 הנכבד  המשפט  בית  במקרקעיןבהחלטת  העברייני  השימוש  את  לחדול  הנתבעים  על  החל    כי 

 :26.7.22ם ומי

 

לתו"ב   .5 המקומית  הועדה  כבר בהחלטת  שנתבצעו  העבירות  להכשרת  הבקשה  את  להסיר   הוחלט 

הגשה   בשל  שחיה,  בריכת  בינוי  זה  ובכלל  להיתרבמקרקעין  הבקשה  של  השימוש   שקרית  ובשל 

 ני במקרקעין:העבריי

 

 בעניין הראייתי של השימוש העברייני הן    ן מהותי על ההליך כאןבאופ  ותכאמור, משליכ  אלו  ותלטהח .6

 .הבינוי העברייני של הבריכות לצורך זהוהן בעניין  במקרקעין
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וטל מלעת הזו  והנטל    יוצא שטענות התובעים, כפי שפורטו בכתב התביעה הוכחו כבר בהליכים אלו   .7

 לפתחם של הנתבעים. 

 

 

 נעם קולודני, עו"ד   

 ב"כ התובעים 

 


