חוק לתיקון דיניהרשויות המקומיות,תשל"א*1971
החלפת סעיף262
לפקודת העיריות

 .1במקום
''חוקי עזר
לדוגמה

סעיף 262לפקודת העיריות 1יבוא?
) . 262א( השר רשאי לפרסם ברשומות חוק עזר לדוגמה ,ורשאית
מועצה ,בהחלטה ,לאמץ חוק עזר כזה בלי שינויים.
)ב( קיבל השר הודעה על החלטת מועצה כאמור ,יפרסם על כך
הודעה ברשומות ,ומשפורסמה יראו את חוק העזר לדוגמה ,לכל דבר,
כחוק עזר של העיריה שאושר על ידי השר ופורסם ברשומות.
)ג( ביטל או שינה השר חוק עזר לדוגמה שפורסם כאמור ,לא
יפגע הביטול או השינוי בחוק העזר שאימצה לה מועצה והדבר ייאמר
בהודעת הביטול או השינוי.
)ד( סעיף זה איבו חל על חוק עזר לפי סעיף  77לפקודת
התעבורה".2

* נתקבל בכנסתביום ט"ו בטבת תשל"א ) 12בינואר ;(1971הגעת החוק ודברי הסגר פורסמובה"ח  , 878תשכ"ט/
עמ' .116
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 .2בסעיף) 265ב( לפקודת העיריות ,בפסקה ) ,(1במקום "עשרים לירות" יבוא מאה תיקוןסעיף265
וחמישים לירות".
בסעיף 0) 266לפקודת העיריות ,ברישה ,במקום "סעיף קטן )א(" יבוא "בסעיפים
.3
קטנים )א( ו)ב(".

תיקון סעיף266

אחרי סעיף 267לפקודת העיריות יבוא:
.4
אישום
"כתב
267א) .א( אין בהוראת סעיף 266כדי למנוע הגשת כתב אישום לבית
בלי ברירה
משפט נגד אדם ,בלא שתינתן לו הברירה לשלם קנס .כמקום להישפט,
לשלם קנס
ובלבד שעל הגשת כתב האישום באה הוראה מרשות אישום.

הוספתסעיף287א

)ב( "רשות אישום"  כל אחד מאלה :ראש העיריה ,סגן ראש
העיריה שהמועצה הסמיכה אותו לכך ,מזכיר העיריה או פקיד אחר של
העיריה שהמועצה הסמיכה אותו לכך ,אם דרך כלל או לעבירות מסויי
מות ,ותובע כאמור בסעיף 10לחוק סדר הדין הפלילי,תשכ"ה",11965
בסעיף 268לפקודת העיריות ,אחרי "חוק עזר" יבוא "או הודעה של השר לפי סעיף
.5
) 262ג(".
אחרי סעיף 25לפקודת המועצות המקומיות* יבוא:
.6
"חוקיעזר
25א) .א( השר רשאי לפרסם ברשומות חוק עזר לדוגמה ,ורשאית
לדוגמה
מועצה מקומית ,בהחלטה ,לאמץ חוק עזר כזה בלי שינויים.
)ב( קיבל השר הודעה על החלטת מועצה כאמור ,יפרסם על כך
הודעה ברשומות ,ומשפורסמה יראו את חוק העזר לדוגמה ,לכל דבר,
כחוק עזר של המועצה המקומית שאושר על ידי השר ופורסם ברשומות.

תיקון סעיף268

חוסמתסעיף 25א
לפקודת המועצות
המקומיות

) 0ביטל או שינה השר חוק עזר לדוגמה שפורסם כאמור ,לא
יפגע הביטול או השינוי כחוק העזר שאימצה לה מועצה מקומית והדבר
ייאמר בהודעת הביטול או השינוי.
)ד( סעיף זה אינו חל על חוק עזר לטי סעיף  77לפקודת
התעבורה".
7

.

אחרי סעיף 28לפקודתהמועצות המקומיות יבוא:
26א) .א( השר ,בהסכמת שר המשפטים ,רשאי ,בצו ברשומות ,להודיע
כי עבירה על הוראה פלונית בחוק עזר של מועצה מקומית היא עבירת
קנס.
) (3השר יקבע בצו ברשומות 
) (1את שיעור הקנס לכל עבירת קנס ,ובלבד שלא יעלת
על מאה וחמישים לירות;
)(2
)(3

את נוסח ההזמנה לצורךסעיף 28ב;
את אופן תשלום הקנס.

2ס"חתשכ"ה ,עמ' . 181
 4דיני מדינת ישראל ,נוסחחדש  ,9עמ' .256

תוספת סעיפים

הנוהל בעבירות
קנס

26ב) .א( היה לשוטר ,או לעובד המועצה המקומית שהוסמך על ידי
המועצה לפי סעיף ,26יסוד להאמין ,כי אדם פלוני עבר עבירת קנס,
יהיה רשאי למסור לו הזמנה למשפט בנוסח שנקבע על ידי השר ,שבו
יואשם המוזמן באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם קנס בשיעור
שנקבע על ידי השר במקום להישפט על העבירה האמורה.
)ב( מי שנמסרה לו הזמנה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאי ,תוך
שנים עשר יום מיום המסירה ,לשלם לבית המשפט הנקוב בהזמנה את
הקנס בשיעור הקבוע לעבירה המפורטת בהזמנה.
)ג( שילם אדם את הקנס כאמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( 
רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט ,הורשע ונשא את
ענשו; לא עשה כן  רואים את ההזמנה למשפט שנמסרה לו כאילו
היתה הזמנה שהוצאה ונמסרה על פי חוק סדר הדין הפלילי,תשכ"ה.1965

דין מי שלא
שילם אח הקנס

26ג .לא שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף26ב)א( ובית המשפט הר
שיעו על העבירה ,יטיל עליו בית המשפט קנס בסכום שאינו פחות מסכום
הקנס שנקבע לאותה עבירה לפי סעיף26א)כ( ,ורשאי בית המשפט להטיל
עליו הוצאות המשפט כסכום שיקכע ,בין אם התייצב הנאשם ובין אם
נשפט שלא בפניו.

כתב אישום בלי 26ד) .א( אין כהוראת סעיף26ב כדי למנוע הגשת כתב אישום לבית
גרירה לשלם קנס משפט נגד אדם ,בלא שתינתן לו הברירה לשלם קנס במקום להישפט,
ובלבד שעל הגשת כתב אישום באה הוראה מרשות אישום.
)ב( "רשות אישום"  כל אחד מאלה :ראש המועצה המקומית,
סגן .ראש המועצה המקומית שהמועצה הסמיכה אותו לכך ,מזכיר המועצה
או עובד אחר של המועצה המקומית שהמועצה הסמיכה אותו לכך ,דרך
כלל או לעבירות מסויימות ,ותובע כאמור כסעיף 10לחוק סדר הדין
הפלילי,תשכ"ה".1965
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