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 מינהלי לבין צו ביניים בהליך פלילי?

 

523 

 524 הלכה פסוקה -לחוק  16. צו סגירה מכוח סעיף 4

-צול שנוצר בין ההליך פלילי לבין ההליך המינהליהפי 4.1

 השפעתו על עיכוב ביצוע צו הסגירההתכנוני. 

 

524 

 526 קבלת אישור מכבי האש-אי 4.2

בקשה לעיכוב ביצוע לרגל קיום אירוע רב  -מסעדה  4.3

 משתתפים

 

526 

ידי השכרה -מכשיר למניעת עקיפת החוק על 16סעיף  4.4

 לאחרים

 

528 

 531 וב צו שניתן לפני שלוש שנים. מעמדו של בעל הנכסעיכ 4.5

 532 סעדה/בית קפה/מקום למכירת חומוסמ 4.6



 תוכן עניינים

 יג 

אזכורו של -אי -זמן רב ללא רישיון  -ניהול עסק במכולה  4.7

לחוק רישוי עסקים בכתב האישום אינו פוגע  16סעיף 

 המשפט להשית את צו הסגירה-בסמכות בית

 

 

534 

לעיכוב ביצוע במסווה של בקשה להיתר  בקשה -מאפיה  4.8

ניהול עסק ללא רישיון זמן רב. רכישת העסק בידיעה  -זמני 

 על המצב

 

 

535 

פי -סמכות השתת צו הסגירה על -אחסנה ועיבוד עץ  4.9

 לחוק רישוי עסקים 16סעיף 

 

536 

קבלת "חומר חקירה" במסגרת דיון על ניהול עסק ללא  4.14

 רישיון

 

538 

האוסר על העברת העסק למי שאין בידו רישיון  צו 4.11

 ( לחוק רישוי עסקים3)16מיצוות סעיף 

 

544 

סמכות להורות על דחיית המועד לתחילת תוקפו של צו  4.12

 סגירה

 

544 

צו מניעה למניעת סגירת עסק של מועדון. ביטול עיכוב  4.13

 צו הסגירה 

 

547 

 548 הלכה פסוקה -לחוק רישוי עסקים  17. בקשה לפי סעיף 5

לחוק רישוי עסקים שהוגשה  17דחיית בקשה לפי סעיף  5.1

 עשרה חודשים לאחר הגשת כתב האישום

 

548 

רישוי לחוק  17 יףבמסגרת דיון לפי סעבר" -"קפה 5.2

 עסקים

 

549 

רישוי עסקים לחוק  17בקשה המוגשת בהתאם לסעיף  5.3

שום תואמת במידה רבה בקשות המוגשות אגב כתבי אי

בעניינים פליליים אחרים שעניינן הגבלת זכות מזכויותיו של 

 נאשם עד לגמר ההליכים

 

 

 

559 



 תוכן עניינים

 יד 

פי צו -דחיית בקשה למתן אורכה לסגירת העסק על 5.4

 לחוק רישוי עסקים 17שניתן מכוח סעיף 

 

566 

לחוק רישוי עסקים תוך  17מתן צו זמני מכוח סעיף  5.5

 איזון מול חופש העיסוק

 

568 

להורות למשיב להפסיק את העיסוק בעסק בקשה  5.6

העוסק במיון, קילוף, שטיפה, אריזה, אחסון, הובלה והפצה 

 של תפוחי אדמה ובצל, אותו הוא מנהל

 

 

573 

צו מניעה למניעת סגירת עסק של מועדון. ביטול עיכוב  5.7

 צו הסגירה 

 

575 

 עשיית דין עצמי על רקע הוצאת צו סגירה 5.8

 

576 

 תביעת פיצויים מעסק ללא רישוי -ק ט': עסקים שכנים פר

 

579 

 643 פרק י': "הגנה מן הצדק"

 643 מבוא .1

 616 אימתי? -. המועד להעלאת הטענה 2

 618 . שלושת השלבים לבחינת טענת ההגנה מן הצדק3

 619 אכיפה בררנית . 4

 623 החקירה וההליך הפלילי  /מחדליפגמי. 5

 626 . נטל ההוכחה6

 626 . ההבטחה השלטונית7

 . הגנה מן הצדק ורישוי עסקים8

 

 

 

627 



 תוכן עניינים

 טו 

 637 ': חקיקההשער 

 639 1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

 677 2411-חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"א

 689 1984-חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

 711 1994-חוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד

חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב )הסמכה מיוחדת(, 

 1997-התשנ"ח

 

715 

 717 1994-חוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן

 719 2444-תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א

 745 1972-תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבתי מלון(, התשל"ב

יוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה(, תקנות שירותי הכבאות )צ

 1972-התשל"ב

 

751 

 757 1972-תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי במחסנים(, התשל"ב

תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, 

 1971-עופות ומוצריהם(, התשל"ב

 

763 

 767 1975-תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה

ישוי עסקים )הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה תקנות ר

 2414-משכר( )הוראת שעה(, התשע"א

 

787 

רעש באולם שמחות ובגן -תקנות רישוי עסקים )התקן מד

 2446-אירועים(, התשס"ו

 

789 

 791 1989-תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים )אסיפות(, התשמ"ט

שפכי תעשיה(,  תקנות המים )מניעת זיהום מים( )ערכי הגבה של

 2443-התשס"ד

 

843 

תקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים(, 

 2443-התשס"ג

 

847 



 תוכן עניינים

 טז 

תקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם 

גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות(, 

 2441-התשס"א

 

 

811 

-איים בתחנות דלק(, התש"לתקנות רישוי עסקים )תנאים תברו

1969 

 

823 

-תקנות בריאות הציבור )מזון( )תנאי ייצור נאותים(, התשנ"ג

1993 

 

827 

 833 1981-תקנות בריאות הציבור )מזון( )בדיקת דגים(, התשמ"א

תקנות רישוי עסקים )אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים(, 

 1996-התשנ"ו

 

841 

 845 1994-ון לביצי מאכל(, התשנ"התקנות רישוי עסקים )תחנות מי

 851 1994-תקנות בריאות הציבור )מזון( )שיווק ביצי מאכל(, התשנ"ה

תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

 1994-התשנ"א

 

855 

 857 1993-תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, התשנ"ג

-חרי(, התשל"בתקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבניין מס

1971 

 

861 

 867 1969-תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבתי עינוג(, התש"ל

 873 1972-תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבתי חולים(, התשל"ב

-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר(, התשל"ד

1974 

 

879 

 881 2413-גצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"

-משקאות משכרים(, התשע"ד -צו רישוי עסקים )עבירות קנס 

2413 

 

885 

 887 1998-צו רישוי עסקים )פטור מחובת רישוי לקייטנות(, התשנ"ח



 תוכן עניינים

 יז 

 889 2414-צו רישוי עסקים )מיתקני ספורט טעוני אישור(, התשע"א

 891 2414-צו הסדרת הטיפול בחופי כינרת )רישוי עסקים(, התש"ע

  

   
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


