
* התשמ"ב1982 ,(14 מס' (תיקון הענשין חוק

סעיפים תיקון
ו77 40

ו77, 40 בסעיפים העיקרי), החוק  (להלן 1 התשל"ז1977 העונשין, בחוק . 1

"שקלים". יבוא "לירות" נאמר שבו מקום בכל

61 סעיף תיקון העיקרי לחוק 61 בסעיף .2

; "שקלים" יבוא "לירות" נאמר שבו מקום בכל (1)
או". "קנס יבוא "נמשכת" אחרי (ג) קטן בסעיף (2)

64 סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק 63 סעיף אחרי ,3

קנסות הקבועים"עדכון הקנסות שיעורי את בצו לשנות רשאי המשפטים שר (א) .64

שבו בחודש שפורסם המדד מן במדד שחלו השינויים פי על חוק, בכל
לאחרונה. נקבעו הם

ששה שחלפו לפני זה סעיף לפי קנסות שיעורי יוגדלו לא (ב)
הקודמת. ההגדלה מיום חדשים

 זה בסעיף (ג)
לסטטיס המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד  "מדד"

; טיקה
תקרת ולרבות לקבוע מסמיך שהחוק לקנסות תקרות לרבות  "קנסות"

".77 בסעיף האמורה הפיצויים

67 סעיף :תיקון יבוא (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 67 בסעיף .4

שולם, שלא מחלקו או הקנס מן אחוזים מאה יהיה התוספת שיעור "(ב)
 הקבוע המועד מן שעברו חדשים ששה של תקופה כל בתום ; הענין לפי

י כאמור." מחלקו או הקנס מן נוספים אחוזים מאה

פקודת תיקון
הפרשנות

הקבוע "הקנס יבוא לירות" אלפים "עשרת במקום ,16 בסעיף הפרשנות2, בפקודת .5

התשל"ז1977". העונשין, לחוק (2)40 בסעיף

סדר חוק תיקון
הפלילי הדין

נאמר שבו מקום בכל 201א(ב), בסעיף ,8 התשכ"ה1965 הפלילי, הדין סדר בחוק .6

"שקלים". יבוא "לירות"

פקודת תיקון
העיריות

יבוא "לירות" נאמר שבו מקום בכל ו265(ב), 254 בסעיפים העיריות4, בפקודת .7

"שקלים".

פקודת תיקון
המועצות
המקומיות

"לירות" נאמר שבו מקום בכל ו26א, 23 בסעיפים המקומיות5, המועצות בפקודת .8

''שקלים". יבוא

התשמ"ב, ,1580 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1982 ביוני 14) התשמ"ב בסיון כ"ג ביום בכנסת נתקבל *
.196 עמ'

,60 ,40 ,3 עמ' התש"ם, ו43; 38 עמ' התשל"ט, ו148; 111 ,53 ,50 עמ' התשל"ח, ;226 עמ' התשל"ז, ס"ח 1
ו129. 112 ,95 , 26

.61 עמ' , התש"ם ס"ח ;2 עמ' ,1 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2
.61 עמ' התש"ם, ;161 עמ' התשכ"ה, ס"ח 3

עמ'.61 התש"ם, ס"ח ;197 עמ' ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 4
עמ'.61 התש"ם, ס"ח ;256 עמ' ,9 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 5



 התשכ"ט61969 חדש], [נוסח המבחן בפקודת .9

77 בסעיף הקבוע "הסכום יבוא לירות" 50,000" במקום ,(1)11 בסעיף (1)
; התשל"ז1977" העונשין, לחוק

יימחקו.  לירות" המלים"150 ,(2)20 בסעיף (2)

פקודת תיקון
המבחן

לירות" "מאתיים במקום ,(II)(2)56א בתקנה ,7 1945 חירום), (שעת ההגנה בתקנות . 10

התשל"ז1977". העונשין, לחוק (2)40 בסעיף הקבוע "הקנס יבוא
תקנות תיקון
(שעת ההגנה

חירום)

.(1982 בספטמבר 1) התשמ"ב באלול י"ג ביום 4 סעיף של תחילתו . תחייה11

נבון יצחק
המדינה נשיא

ארליך שמחה
הממשלה ראש סגן

הממשלה ראש מקום ממלא

נסים משה
המשפטים שר

.62 עמ' התש"ם, ס''ח ,312 עמ' ,14 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 6
עמ'.1055 ,2 תוס' ,1945 ע"ר 7




