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 תאריך: 

 במסירה אישיתרשום עם אישור מסירה /בדואר                                                                    
 
 
 

 לכבוד: 
 מיי הום ליעד בע"מ, ח.פ.

 0123456789ת.ז.  ישראל ישראלי מר 
 , נתניה6/34 יפת רח' 

 ישראלשם העסק : 
 , נתניה43 כהןרח' ה
 א.ג.נ,

 
 הנדון: התראה בטרם הגשת כתב אישום ומתן אפשרות למסירת גרסה              

 
 הנני מתכבד לפנות אליכם בכתב כדלקמן:        

 
, נתניה, נמצא כי הנכם 43ן הכהברח'   ______בעקבות ביקורת שנערכה בתאריך  .1

עוסקים ומפעלים עסק שמהותו מזנון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה 

(, הטעון קבלת רישיון עסק מבלי שהיה בידכם רישיון עסק או  ב 4.2במקום ) פריט 

 היתר להפעלתו.

הנכם נדרשים להפסיק מיד את העיסוק הלא חוקי בעסק המפורט לעיל וככל  .2

 שתרצו להמשיך בעיסוק בעסק זה, עליכם לפעול באופן מידי להוצאת רישיון עסק.

להלן:  1968 -לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח  18/  15-ו 14, 4על פי סעיפים  .3

"החוק" ועל פי התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, הפעלה ו/או ניהול של עסק 

 כאמור לעיל כרוך ברישיון עסק.

אדם המנהל, ללא רישיון עסק, עסק טעון רישוי, מבצע בכך, לכאורה, עבירה  .4

 פלילית על החוק.



 

 
 

 נתניה עיריית         
 

 מינהל תעשיות ועסקים
 אגף רישוי עסקים מכרזים ושילוט 

 
 
 

2 

 90-6890688פקס :  90-6890622-628, קומה ד' טל: נתניה 22ויצמן רחוב כתובת: 

 http://www.netanya.muni.il/asakim/asakim.html 

                                   
 

נגדכם כתב אישום הנני להסב את תשומת לבכם כי ככל שתורשעו  בטרם יוגש .5

 בעבירה זו עלול בית המשפט להשית עליכם עונשים חמורים, כפי שהחוק מאפשר,

 העסק וקנסות כספיים. ובכלל זה צו לסגירת

ימים  30 -הנכם רשאים להעלות על כתב את טענותיכם בעניין זה וזאת לא יאוחר מ .6

מ, הנכם רשאים להסתייע ח לאגף רישוי עסקים לידי הח"ממועד מכתבי זה ולשלו

 בעו"ד לשם כך.

ן כי מבלי למעט או לגרוע מן האמור לעיל מומלץ לפנות לאגף רישוי עסקים על במו .7

 מנת לוודא מה המניעות לקבלת רישיון עסק ולהסדיר נושא זה לאלתר.

 
 
 

 בכבוד רב,
 ישראלישראלי 

 מנהל מדור ביקורת וטיוב עסקים
 

  העתק:
 מנהל אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט   _________ מר

 המנהל מחלקת ביקורת ובקר   _________מר 


