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: יבוא

קנס בעבירות מיוחדים דין סדרי : 1 "פרקו'

קביעת
קנס עבירות

סלונית, הוראה על שעבירה לקבוע רשאי המשפטים שר (א) 201א.
בסייגים או בתנאים או כלל דרך קנס, עבירת היא פשע, שאיננה
אחר ששר חוק, פי על או בחוק, קבועה העבירה היתה ; שקבע
הסכמת טעונה המשפטים שר קביעת תהיה ביצועו, על ממונה

הממונה). השר  (להלן שר אותו
יקבע קנס, עבירת היא פלונית שעבירה המשפטים שר קבע (ב)
לעבירה שונים שיעורים לקבוע הוא ורשאי הקנס, שיעור את
ביצוע בנסיבות בהתחשב אדם אותו שעבר נוספת או חוזרת
לו שנקבע השיעור על יעלה לא קנס ששיעור ובלבד העבירה,
ראשונה עבירה לגבי לירות 750 על או העבירה את הקובע בחיקוק
הסכום לפי נוספת, או חוזרת עבירה לגבי לירות 1,500 ועל

יותר. הנמוך
ועדת אישור טעונה זה סעיף לפי המשפטים שר קביעת (ג)

הכנסת. של ומשפט חוק החוקה

הקנס לכך,ברירת הסמיכו הממונה השר או המשטרה ששר למי או לשוטר היה 201ב.
 לכך הסמיכו המקומית הרשות שראש מקומית רשות לעובד או
רשאי קנס, עבירת עבר פלוני אדם כי להניח יסוד  הענין לפי
המוזמן יואשם בהזמנה ; שנקבע בנוסח הזמנה לו למסור הוא
שנקבע בשיעור קנס לשלם הברירה לו ותינתן עבירה באותה

האמורה. העבירה על להישפט במקום

הקנס חמישהתשלום תוך רשאי 201ב בסעיף כאמור הזמנה לו שנמסרה מי (א) 201ג.
את בה הנקוב הסילוקים לחשבון לשלם המסירה מיום יום עשר

בה. הנקוב הקנס
אותו רואים (א), קטן בסעיף כאמור הקנס את אדם שילם (ב)
ענשו. את ונשא הורשע המשפט, בית בפני באשמה הודה כאילו

איתשלום
הקנס

ההזמנה את רואים 201ג, בסעיף כאמור הקנס את אדם שילם לא 201ד.
פי על ונמסרה שהוצאה למשפט הזמנה היתה כאילו לו שנמסרה
דינו ונגזר העבירה על המשפט בבית הורשע ; ד' לפרק ה' סימן
ראה אם זולת בהזמנה, הנקוב מהסכום הקנס יפחת לא לקנס,

הפחתתו. המצדיקות מיוחדות נסיבות המשפט בית

אישום כתג
קנס בעבירות

מסמכותו לגרוע כדי בה אין קנס כעבירת עבירה קביעת (א) 201ה.
שולם טרם אם אישום, כתב כזאת עבירה בשל להגיש תובע של

,1106 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת : (1975 ביולי 29) תשל"ה באב כ"א ביום בכנסת נתקבל *
.99 עמ' תשל"ד'

.130 עמ' ,6 עמ' תשל"ה, ;86 עמ' :תשל"ה 224 עמ' תשל"ג, :149 עמ' תשכ"ט, : 161 עמ' תשכ"ה, ס"ח 1



תחולת אי
הנוער חוק

מחייבות העבירה שנסיבות סבור והוא 201ג, סעיף לפי הקנס
המשפט. בירור

המועצות פקודת לפי העיריות2, פקודת לפי בעבירות (ב)
לפקודת בתוספת המפורטים החיקוקים אחד לפי או המקומיות3
אישום כתב הגשת על להורות רשאים העירוניים4, המשפט בתי
שמועצת המקומית הרשות ראש סגן המקומית, הרשות ראש גם
המקומית הרשות של אחר עובד או לכך אותו הסמיכה הרשות
לעבירות או כלל דרך לכך, אותו הסמיכה הרשות שמועצת

מסויימות,

ודרכי ענישה (שפיטה, הנוער חוק יחול לא זה פרק לפי בהליכים 201ו.
שבו. ה' פרק למעט , תשל"א19715 טיפול),

מסמיךתחולה אחר שחוק עבירות לגבי תחול לא 201א סעיף לפי הסמכות 201ז.
יחולו 201ו עד 201ב סעיפים הוראות אולם קנס, כעבירות לקבען

כאלה." עבירות על

כעבירות שנקבעו "בעבירות יבוא חיקוקי' לפי "או במקום העיקרי, לחוק 214 בסעיף .2

חיקוק". לפי בעבירות או קנס
תיקון

214 סעיף

 העיקרי לחוק בתוספת .3

זולת ,286" יבוא "286" ובמקום "100" יבוא (ג)" 100" במקום ,(1) בפריט (1)
; קר" או חם נשק נושא כשהעבריין העבירה נעברה אם

: יבוא (11) פריט אחרי (2)
(עבירות העונשין דיני לתיקון לחוק דישה (א) 12 סעיף על עבירות (12)"

"6 תשכ"ג1963 ועושק), סחיטה מרמה,

תיקון
התוססת

ובמקום לירות" 750" יבוא לירות" "מאה במקום ,(1)30 בסעיף התעבורה7, בפקודת . 4

לירות". 1,500" יבוא לירות" "מאתיים

תיקח
התעבורה פקודת

 העיריות בפקודת .5

"עשרים" במקום אלפים", "חמשת יבוא מאות" "חמש במקום ,254 בסעיף (1)
יבוא "חמש" ובמקום מאות", "חמש יבוא "חמישים" במקום "מאתיים", יבוא

; "חמישים"
לירות". 750" יבוא לירות" וחמישים "מאה במקום (ב)(1), 265 בסעיף (2)

תיקון
העיריות פקודת

 המקומיות המועצות בפקודת , 6

"עשרים" במקום אלפים", "חמשת יבוא מאות" "חמש במקום ,23 בסעיף (1)
יבוא "חמש" ובמקום מאות", "חמש יבוא "חמישים" במקום "מאתיים", יבוא

; "חמישים"
לירות". 750" יבוא לירות" וחמישים "מאה במקום (ב)(1), 26א בסעיף (2)

תיקון
המועצות סקודת

המקומיות

.197 ,עמ' 8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2
עמ',256 ,9 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 3

995. עמ' צ"ז, פרק חא"י, 4
עמ'.134 תשל"א, ס"ח 5
עמ'.130 תשכ"ג, ס"ח 6

עמ',173 ר, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 7



ביטולים בטלים .7
; העיקרי לחוק 212 סעיף (1)

האזרחית, ההתגוננות לחוק ו(ו) (ה) ,(3) עד, (ד)(2) (ג), (ב), 24א סעיף (2)
; תשי''א81951

; התעבורה לפקודת 33 עד ו31 (3) עד (2)30 ,29 סעיפים (3)
; העיריות לפקודת 267א עד ו266 (3) עד (2) 265(ב) סעיפים (4)

; המקומיות המועצות לפקודת 26ד עד ו26ב (3) עד (2) (ב) 26א סעיפים (5)
החל הסיפה תשכ"ג91963, טבע, ושמורות לאומיים גנים לחוק 44 בסעיף (6)

; כאמור" "ומשהודיע במלים

.101927 הטיס, לחוק 28ד עד ו28ג (ב) 28ב 28א, סעיפים (7)

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

צדוק י' חיים
המשפטים שר

.78 עמ' תשי"א, ס"ח 8
עמי.149 תשכ"ג, ס"ח 9

עמ'.2551 ג', כרך א"י, חוקי 10


