
    

  מעקב תיקי רישוי עסקים 8201 –שנתי דו"ח 

תאריך הגשת  משך העבירה תיאור העבירה מס' תיק מס'

 כת"א

 הערות תמצית גזר הדין

 

 ₪ 3,000. קנס כספי בסך 1נאשמת  02.08.17 2016דצמבר  ניהול עסק ללא רישיון 9593-08-17 1

ימי  40או ₪  4,000. קנס כספי בסך 2נאשם 

צו הריסה ואיסור עיסוק מאסר תמורתם. 

אלא אם יהא בידי  27.08.18בחצרים מיום 

הנאשמים רישיון עסק כדין עד אז. כל אחד 

מהנאשמים יחתום על כתב התחייבות להימנע 

, 27.08.18מעבירה לתקופה של שנתיים מיום 

 סכום ההתחייבות בגובה כפל הקנס.

 

₪  3,000הסדר טיעון: הנאשם ישלם קנס בסך  28.10.15 2013אוקטובר  ניהול עסק ללא רישיון 62842-10-15 .2

ימי מאסר תמורתם ויחתום על כתב  30או 

לתקופה של שנתיים ₪  6,000התחייבות בסך 

להימנע מעבירה על חוק רישוי  05.06.18מיום 

 עסקים.

 

ימי  30או  ₪ 3,000הסדר טיעון: קנס בסך  11.01.18  2017ינואר  ניהול עסק ללא רישיון 28913-01-18 .3

מאסר תמורתם. צו סגירה ואיסור עיסוק 
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אלא  04.06.19בחצרים, הצו יכנס לתוקפו ביום 

אם יהיה בידי הנאשם רישיון עסק כדין עד אז. 

בנוסף צו האוסר על העברת זכויות ניהול בעסק, 

כל עוד אין בידי הנאשם רישיון עסק כדין. 

 6,000הנאשם יחתום על כתב התחייבות בסך 

מנע מעבירה על חוק רישוי עסקים להי₪  

 .04.06.19לתקופה של שנתיים מיום 

ימי  30או ₪  3,000הסדר טיעון: קנס בסך  29.11.16 2015מרץ  ניהול עסק ללא רישיון 70934-11-16 .4

מאסר תמורתם. צו סגירה ואיסור עיסוק 

אלא  04.02.19בחצרים. הצו יכנס לתוקפו ביום 

ון עסק כדין עד אז אם יהיה בידי הנאשם רישי

בנוסף ניתן צו האוסר על העברת זכויות הניהול 

בעסק, כל עוד אין בידי הנאשם רישיון עסק 

כדין. הנאשם יחתום על כתב התחייבות בסך 

 04.02.19לתקופה של שנתיים מיום ₪  6,000

 להימנע  מעבירה על חוק רישוי עסקים.

 

ימי  20או ₪  2,000הסדר טיעון: קנס בסך  19.07.17 2016ספטמבר  ניהול עסק ללא רישיון 43853-07-17 .5

מאסר תמורתם. הנאשמת תחתום על 

התחייבות להימנע מעבירה על חוק רישוי 

 05.06.18עסקים לתקופה של שנתיים מיום 
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 ₪.    4,000סכום ההתחייבות 

 15,000. קנס בסך 1ן ביחס לנאשם הסדר טיעו 01.11.2017 2017אפריל  ניהול עסק ללא רישיון 3739-11-17 .6

יום מיום  30הקנס ישולם בתוך ₪ , 

03.07.2018. 

ניתן צו סגירה ואיסור עיסוק בחצרים. הצו 

אלא אם כן יהא  02.03.19יכנס לתוקפו ביום 

 בידי הנאשם רשיון עסק כדין עד אז.

הנאשם יחתום על כתב התחייבות להימנע 

של מהעבירה על חוק רישוי עסקים לתקופה 

 . 03.07.18שנתיים מיום 

 

ימחקו מכתב  3 –ו  2הסדר טיעון : הנאשמים  29.11.2016 2012יוני  ניהול עסק ללא רשיון 70940-11-16 .7

 האישום.

 4ישולם ב ₪,  4,000: קנס בסך 1נאשמת 

 .01.08.18תשלומים החל מיום 

₪   8,000תחתום על כתב התחייבות בסך 

י עסקים להימנע מהעבירה על חוק רישו

 .  03.07.18לתקופה של שנתיים מיום 

 

תודה ולא תורשע.  – 1הסדר טיעון:נ אשמת  27.04.17 2016ינואר  ניהול עסק ללא רשיון 49255-04-17 .8

לעירייה. חתימה על  40,000פיצוי בסך 

 למשך שנתיים. 80,000התחייבות בסך 
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  05/04/19צו סגירה שיכנס לתוקף 

 מכתב האישוםיימחקו  3ו  2נאשמים 

 

 

 


