ה' כסלו תשע"ז
05/12/16
לכבוד
אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה,
שלום רב,
הנדון :חשד לעבירה על חוקי התכנון והבנייה -ח"כ ג'מאל זחאלקה מ"הרשימה המשותפת"
מכובדי,
 .1ח"כ ג'מאל זחאלקה מכהן בכנסת ישראל החל משנת  2006מטעם סיעת בל"ד והרשימה
המשותפת.
 .2לאו ר עבודה ציבורית רבת שנים שכזו ,היה מצופה מחה"כ זחאלקה לכבד את החוק אף יותר
מאזרח רגיל מן השורה.
 .3על כן הופתענו ביותר לגלות כי חה"כ המכובד זחאלקה חי עד היום בבית שנבנה שלא כדין.
הבית המדובר נמצא בכפר קרע על קרקע לא חוקית.
 .4יש לציין כי זחאלקה הודה שהשכונה בה גר נמצאת בתהליכי אישור ושבניית הבית הלא חוקי
נעשתה בטרם היותו חבר

כנסת1.

 .5תנועת "אם תרצו" מבקשת להפנות את תשומת לבך להתנהלות של ח"כ זחאלקה שנראית
לכאורה כעבירה ברורה על מספר חוקי מדינה כדלקמן:
א.

חוק התכנון והבניה :סעיף

( .204א) האמור כדלהלן" :המבצע עבודה או משתמש

במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה
על פיו ,דינו – קנס ,מאסר שנתיים ,ובעבירה נמשכת – קנס נוסף ,מאסר נוסף שבעה
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ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה
המקומית על אותה עבירה או לאחר
ב.

הרשעתו2".

בעניין זה אף נראה כי זחאלקה עבר לכאורה גם על עבירה נוספת בחוק התכנון והבניה
סעיף  " :209בוצעה עבודה או השתמשו במקרקעין בנסיבות ובדרך שיש בהן עבירה
לפי סעיף  , 204רשאים הועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה או נציגו לדרוש
בהודעה בכתב ממי שהוא אותה שעה בעל המקרקעין או המחזיק בהם ,שימציאו להם
את שמו ומענו של מבצע העבודה או של המשתמש במקרקעין כאמור; לא קיימו בעל
המקרקעין או המחזיק בהם את הדרישה ,יתנו את הדין על העבירה האמורה כאילו
עברוה".

ג.

בנוסף לכך קיימת תשתית לכאורה גם למעבר על חוק העונשין סעיף  ,284העוסק
במרמה והפרת אמונים:
"עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור ,אף
אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד ,דינו – מאסר שלוש שנים".

 .6אין ספק כי ח"כ זאחלקה עבר על מספר עבירות חמורות ביותר בחוק העונשין.
 .7לאור זאת ,מחובתו של היועמ"ש לבצע לאלתר בדיקה ראשונית בעניינו של חה"כ זחאלקה .
 .8לאור האמור לעיל ,אנו קוראים לך לפתוח בחקירה פלילית נגד חבר הכנסת ג'מאל
זחאלקה בהתאם לסמכויותיו של משרד היועץ המשפטי לממשלה.
 .9אודה להתייחסותך בהקדם,

העתקים:
יו"ר הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין
יו"ר ועדת העתיקה חה"כ יצחק וקנין
חברי ועדת האתיקה
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