נוהל ביטול רישיון עסק
 .1מטרת הנוהל
נוהל זה נועד להסדיר את אופן ביטולו של רישיון עסק או היתר מזורז ביוזמת
העירייה או ביוזמת נותן אישור.
 .2המסגרת הנורמטיבית
ביטול רישיון עסק מוסדר בסעיף 7ג' לחוק הקובע כי רשות הרישוי רשאית לבטל
רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור ואת העילות והדרך לביטול רישיון
העסק.
 .3הגדרות
בנוהל זה תהא למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצדם:
"היתר מזורז"  -כמשמעותו בסעיף 6א 1לחוק;
"ועדת השימוע"  -ועדה לקיום שימועים בטרם החלטה אודות ביטול רישיון עסק
שהרכבה מנכ"ל העירייה והוא יהיה היו"ר ,רשות הרישוי
ויועמ"ש העירייה ,או מי מטעמם;
חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;1968-
"החוק" -
"נותן אישור"  -כמשמעותו בסעיף  6לחוק;
עיריית עכו;
"העירייה" -
"רישיון עסק"  -רישיון או היתר זמני כמשמעותם בחוק;
"רשות הרישוי"  -ראש עיריית עכו או מי שהואצלו לו סמכויותיו אלו בהתאם
להוראות סעיף  17חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה;1975-
 .4העילות לבטול רישיון עסק
 4.1אי קיום מטרה ממטרות הרישוי הקבועות בסעיף (1א) לחוק ,אשר הביא
נותן אישור להוציא סירוב למתן רישיון עסק;
 4.2העסק לא עמד בתנאי רישיון העסק.
 .5ביטול רישיון עסק
 5.1תהליך ביטול רישיון עסק ירוכז על ידי רשות הרישוי.
 5.2ביטול ביוזמת רשות הרישוי  -לא יבוטל רישיון עסק מיוזמתה של רשות
הרישוי אלא לאחר התייעצות עם נותן אישור ,המופקד על קיום מטרה מן
המטרות האמורות בסעיף (1א) ,שאי קיומה משמש עילה לביטול.
 5.3ביטול ביוזמת נותן אישור -

5.3.1

5.3.2

נותן אישור רשאי לפנות לרשות הרישוי בבקשה לביטול רישיון
עסק .פנה נותן אישור בבקשה כאמור ,תפעל רשות הרישוי לקיום
ההליכים הנדרשים לביטול רישיון העסק ,ותעדכן את נותן האישור
בדבר התקדמות ההליך בתוך  30ימים ממועד פנייתו אליה ,ואם
ניתן לגבי העסק צו הפסקה מינהלי כאמור בסעיף  20לחוק  -בתוך
 14ימים ממועד הפנייה כאמור;
בחלוף התקופות הנקובות בס"ק ( )1רשאי נותן האישור ,לאחר
שבחן את ההליכים שנקטה רשות הרישוי ,לבטל בעצמו את רישיון
העסק.

 .6זימון לשימוע
 6.1העירייה תשלח לבעל רישיון העסק הודעה חתומה בידי רשות הרישוי
אודות הכוונה לבטל את רישיון העסק (להלן" :ההתראה") .בהתראה
תפורט העילה העומדת בבסיס הכוונה לבטל את רישיון העסק והממצאים
העומדים בבסיסה.
 6.2ההתראה תציין כי באפשרות בעל רישיון העסק להשמיע עמדתו וטענותיו
בפני ועדת השימוע בקשר עם הכוונה לבטל את רישיון העסק.
 6.3ההתראה תציין את מקום עריכת השימוע ,את הרכבה של ועדת השימוע
ונוכחים נוספים שישתתפו בו וכן מועד לקיומו ,אשר יהיה  10ימים לפחות
ממועד משלוח ההתראה ולא יאוחר מ 21-יום ממועד ההתראה.
 6.4ההתראה תציין כי בעל רישיון העסק רשאי ,אך אינו חייב ,להיות מיוצג
בשימוע על ידי עו"ד מטעמו וכן כי באפשרותו להגיש לרשות הרישוי את
טענותיו בכתב (למען שיצוין בהתראה) עד לא יאוחר מהמועד שנקבע לקיום
השימוע ,בנוסף או חלף הגעה לישיבת השימוע.
 6.5ההתראה תציין כי היה ולא יגיע בעל רישיון העסק לישיבת ועדת השימוע
ולא ישלח טענותיו בכתב ,תהא רשאית רשות הרישוי לקבל החלטה בעניינו
על סמך המידע המצוי בידה בלבד והוא יראה כמי שוויתר על זכותו
להשמיע טענותיו טרם קבלת החלטה בעניינו.
 6.6ההתראה תשלח בדואר רשום בהתאם לכתובת בעל רישיון העסק כפי
שהיא מופיעה בתיק הרישוי המנוהל באגף רישוי עסקים בעירייה ואם
ידועה לאגף רישוי עסקים בעירייה כתובת דואר אלקטרוני של בעל רישיון
העסק ,תשלח ההתראה גם לכתובת זו.
 .7השימוע
 7.1לישיבת השימוע תזמן רשות הרישוי את חברי ועדת השימוע וכן את נותן
האישור הרלוונטי ,הנזכר בסעיפים  5.2או  5.3בהתאמה.
 7.2בראשיתה של ישיבת השימוע יוצגו לבעל רישיון העסק הנוכחים ומי מהם
הינו חבר ועדת השימוע.
 7.3הממצאים העומדים בבסיס הכוונה לבטל את רישיון העסק ועילת הביטול
יוצגו לבעל רישיון העסק ולאחר מכן תינתן לו הזדמנות נאותה לשטוח
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טענותיו בתוך מסגרת הזמן שתקבע על ידי יו"ר הוועדה תוך התחשבות
בנסיבות העניין ומורכבותו.
 7.4לאחר שמיעת טענות בעל רישיון העסק תינתן אפשרות לנותן האישור
להביע עמדתו ובעל רישיון העסק יוכל להגיב לדבריו.
 .8קבלת החלטה
 8.1בתום השימוע תתקבל המלצת ועדת השימוע .לא הגיע בעל רישיון העסק
לשימוע ולא שלח טענות מטעמו בכתב תתקבל ההמלצה על בסיס
הממצאים שהוצגו בפני ועדת השימוע על ידי נותן האישור ורשות הרישוי
וללא שמיעת טענות בעל רישיון העסק.
 8.2במעמד גיבוש המלצת ועדת השימוע יהיו נוכחים חברי הוועדה בלבד
ומזכיר הוועדה האחראי על עריכת הפרוטוקול.
 8.3רשות הרישוי רשאית שלא לאמץ את המלצת ועדת השימוע מטעמים
מיוחדים שירשמו.
 8.4החלטת רשות הרישוי תשלח לבעל רישיון העסק ולנותן האישור תוך 7
ימים ממועד קיום השימוע.
אם החליטה רשות הרישוי לסטות מהמלצת ועדת השימוע יצוין הדבר
בהחלטה ,תוך ציון הטעמים שהביאו לכך.
 8.5להחלטה יצורף פרוטוקול השימוע ,שאינו כולל את הדיון הפנימי בוועדה.
 .9תוקף החלטה אודות ביטול רישיון עסק
החלטת רשות הרישוי לבטל רישיון עסק ,תיכנס לתוקפה בתום  30ימים מיום
ההודעה האמורה בסעיף  8.4לעיל.
 .10הוצאת רישיון עסק חדש
 10.1לא יונפק רישיון עסק חדש לבעל רישיון עסק שבוטל בגין אותו עסק ,אלא
אם ניתן לכך אישור עדכני של יוזם ביטול הרישיון.
 10.2על אף האמור בס"ק  1רשאית רשות הרישוי להעניק רישיון עסק חדש על
אף התנגדות יוזם ביטול הרישיון מטעמים מיוחדים שירשמו.
 .11ביטול היתר מזורז
 11.1מצא נותן אישור בתקופת תוקפו של היתר מזורז כי התקיים אחד מאלה,
רשאי הוא להודיע לרשות הרישוי ולמבקש על ביטול אישורו להיתר
המזורז ,ובלבד שנתן לבעל ההיתר המזורז הזדמנות להשמיע את טענותיו:
 11.1.1הופר או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שניתנו לפי סעיף  7לחוק
כתנאי למתן ההיתר המזורז או כתנאי לתוקפו ונותן האישור סבר
כי מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה של ההפרה יש לבטל את
ההיתר המזורז;
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11.2

11.3

11.4

11.5

 11.1.2חלו בעסק שינויים מהותיים מהמצב שהוצג במסמכים שהוגשו
במצורף לבקשה להיתר מזורז;
 11.1.3לבעל ההיתר המזורז נמסרה דרישה לתיקון ליקויים לפי סעיף 8ד
לחוק ,והליקויים לא תוקנו בהתאם לדרישה;
הודיע נותן האישור לרשות הרישוי על ביטול אישורו כאמור בס"ק ( )1לעיל,
תבטל רשות הרישוי את ההיתר המזורז באופן מיידי;
לא ביטלה רשות הרישוי את ההיתר ,רשאי נותן האישור לבטל את ההיתר
בעצמו;
מצאה רשות הרישוי מיוזמתה כי התקיימו לגבי העסק אחת מהנסיבות
הקבועות בס"ק ( ,)1רשאית היא לבטל את ההיתר המזורז באופן מיידי,
ובלבד שניתנה לבעל ההיתר המזורז הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה;
לשם כך תפנה רשות הרישוי אל בעל ההיתר המזורז בהודעה לפיה בכוונתה
לבטל את ההיתר המזורז בכפוף לזכותו של בעל ההיתר המזורז להשמיע
טענותיו בפניה בדרך של העלאת טיעונים בכתב ומסירתם לרשות הרישוי
תוך  7ימים ממועד קבלת ההודעה.
החלטת רשות הרישוי תתקבל בתום תקופת  7הימים ולאחר עיון בטענות
בעל ההיתר ,ככל שנשלחו ,ושקילתן לאור מהות ההפרה ומטרות הרישוי
של אותו עסק.
התקבלה החלטה על ביטול היתר מזורז לפי הוראות סעיף זה ,יודיעו על כך
רשות הרישוי או נותן האישור ,לפי העניין ,לבעל ההיתר המזורז והביטול
ייכנס לתוקפו מיד עם מתן ההודעה כאמור.
ביטלה רשות הרישוי היתר מזורז כאמור בסעיף זה ,ייפסקו ההליכים
למתן הרישיון לאותו עסק על סמך הבקשה שהוגשה להיתר המזורז.

 11.6מצאה רשות הרישוי מיוזמתה או על פי פנייה של נותן האישור כי קיימים
טעמים אחרים מאלה המנויים בס"ק ( )1לביטול היתר מזורז ,יחולו לעניין
הביטול הוראות סעיף זה ,בשינויים המחויבים.

 29יוני 2022

גבי בן יאיר
רשות הרישוי העירונית
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