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חוק העבירות המינהליות )תיקון מס' 9(, התשס"ח-2008*

בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1)א(, אחרי 1 תיקון סעיף 1
"בתוספת" יבוא "הראשונה" 

בסעיף 2)ג( לחוק העיקרי, במקום "ולגבי עבירה מינהלית חוזרת" יבוא "לגבי עבירה 2 תיקון סעיף 2
מינהלית חוזרת ולגבי נסיבות שונות של ביצוע העבירה" 

בסעיף 4 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 4

בסעיף קטן )א(, אחרי "מן התוספת" יבוא "הראשונה";  )1(

בסעיף קטן )ב(, בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה"   )2(

בסעיף 5)א( לחוק העיקרי, במקום "שבתוספת )בסעיף זה - שר ממונה(" יבוא "שבתוספת 4 תיקון סעיף 5
הראשונה )בחוק זה - שר ממונה(" 

בסעיף 8א)ה( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "אף אם שילם את הקנס לפני שהתובע המוסמך 5 תיקון סעיף 8א
המציא לו את החלטתו הדוחה את הבקשה" 

בסעיף 16 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )א( יבוא: 6 תיקון סעיף 16

")א1( על אף הוראות סעיף קטן )א(, בעבירות שנקבע בתקנות המנויות בתוספת השניה 
שהן עבירות מינהליות, ישולם הקנס בתוך תקופה ארוכה יותר, שתיקבע בתוספת לכל 
תקנה כאמור, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 120 ימים; שר המשפטים, בהסכמת השר 

הממונה ובאישור הוועדה, רשאי לשנות את התוספת "

בסעיף 17 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:7 תיקון סעיף 17

על אף הוראות סעיף קטן )א(, בעבירות שנקבע בתקנות המנויות בתוספת השלישית  ")א1( 
שהן עבירות מינהליות, תיווסף תוספת פיגור בשיעור נמוך מהאמור בסעיף 67 לחוק 
העונשין, שייקבע בתוספת לכל תקנה כאמור; שר המשפטים, בהסכמת השר הממונה 

ובאישור הוועדה, רשאי לשנות את התוספת "

בסעיף 17א לחוק העיקרי - 8 תיקון סעיף 17א

האמור בו יסומן ")א(", ובו, אחרי "התשכ"א-1961" יבוא ")בסעיף זה - הפרשי   )1(
הצמדה וריבית(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

שילם אדם סכום כסף לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו הדוחה  ")ב( 
בקשה לביטול הודעה, וביקש להישפט בתוך 30 ימים כאמור בסעיף 8א)ה(, יוחזר 

לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו "

תיקון כותרת 
התוספת 

בתוספת לחוק העיקרי, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה" 9 

הוספת התוספת 
השניה והתוספת 

השלישית

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:10 

התקבל בכנסת ביום א' בשבט התשס"ח )8 בינואר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק -   *
הכנסת 180, מיום כ"ו בחשוון התשס"ח )7 בנובמבר 2007(, עמ' 34 

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ה, עמ' 477   1
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"תוספת שניה
)סעיף 16)א1((

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין    1
והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"ב-1992  2 - 120 ימים  

תוספת שלישית
)סעיף 17)א1((

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין    1
והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"ב-1992 - שיעור התוספת יהיה עשרים אחוזים מהקנס 
או מחלקו שלא שולם, לפי העניין; בתום כל תקופה של שישה חודשים - חמישה 

אחוזים נוספים מהקנס או מחלקו כאמור " 
תיקון חוק הטיס, 

1927 - מס' 8
בחוק הטיס, 1927 3 -11 

בסעיף 28ב, בסופו יבוא "ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב   )1(
בנסיבות ביצועה";

בסעיף 31, בהגדרה "עבירת קנס", בסופה יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים   )2(
שקבע" 

תיקון חוק 
ההתגוננות 

האזרחית - מס' 14

בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 4, בסעיף 24א -12 

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע";  )1(

לעבירה  שונים  שיעורים  לקבוע  הוא  "ורשאי  יבוא  בסופו  )ד()1(,  קטן  בסעיף   )2(
בהתחשב בנסיבות ביצועה" 

תיקון פקודת 
התעבורה - מס' 82

בפקודת התעבורה  5 - 13 

בסעיף 1, בהגדרה "עבירת קנס", בסופה יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים   )1(
שקבע";

בסעיף 30, בסופו יבוא "ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב   )2(
בנסיבות ביצועה" 

תיקון פקודת 
העיריות - מס' 113

בפקודת העיריות  6, בסעיף 265 - 14 

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע";  )1(

לעבירה  שונים  שיעורים  לקבוע  הוא  "ורשאי  יבוא  בסופו  )ב()1(,  קטן  בסעיף   )2(
בהתחשב בנסיבות ביצועה" 

תיקון פקודת 
המועצות המקומיות 

- מס' 51

בפקודת המועצות המקומיות  7, בסעיף 26א -15 

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע";  )1(

לעבירה  שונים  שיעורים  לקבוע  הוא  "ורשאי  יבוא  בסופו  )ב()1(,  קטן  בסעיף   )2(
בהתחשב בנסיבות ביצועה" 

תיקון פקודת מניעת 
זיהום מי–ים בשמן 

- מס' 2

בפקודת מניעת זיהום מי–ים בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-1980 8, בסעיף 25)א(, בסופו 16 
יבוא "ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה" 

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1166   2

חוקי א"י, כרך ג', עמ' )ע( 2551, )א( 2411; ס"ח התשס"ה, עמ' 132   3

ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשס"ה, עמ' 333   4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 97    5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ח, עמ' 104    6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256 ; ס"ח התשס"ח, עמ' 108   7

8 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630; ס"ח התשס"ד, עמ' 283 

"תוספת שניה
)סעיף 16)א1((

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין    1
והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"ב-1992  2 - 120 ימים  

תוספת שלישית
)סעיף 17)א1((

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין    1
והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"ב-1992 - שיעור התוספת יהיה עשרים אחוזים מהקנס 
או מחלקו שלא שולם, לפי העניין; בתום כל תקופה של שישה חודשים - חמישה 

אחוזים נוספים מהקנס או מחלקו כאמור " 

תיקון חוק הטיס, בחוק הטיס, 1927 3 -11 
1927 - מס' 8

בסעיף 28ב, בסופו יבוא "ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב   )1(
בנסיבות ביצועה";

בסעיף 31, בהגדרה "עבירת קנס", בסופה יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים   )2(
שקבע" 

תיקון חוק בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 4, בסעיף 24א -12 
ההתגוננות 

האזרחית - מס' 14 בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע";  )1(

לעבירה  שונים  שיעורים  לקבוע  הוא  "ורשאי  יבוא  בסופו  )ד()1(,  קטן  בסעיף   )2(
בהתחשב בנסיבות ביצועה" 

תיקון פקודת בפקודת התעבורה  5 - 13 
התעבורה - מס' 

82 בסעיף 1, בהגדרה "עבירת קנס", בסופה יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים   )1(
שקבע";

בסעיף 30, בסופו יבוא "ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב   )2(
בנסיבות ביצועה" 

תיקון פקודת בפקודת העיריות  6, בסעיף 265 - 14 
העיריות - מס' 113

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע";  )1(

לעבירה  שונים  שיעורים  לקבוע  הוא  "ורשאי  יבוא  בסופו  )ב()1(,  קטן  בסעיף   )2(
בהתחשב בנסיבות ביצועה" 

תיקון פקודת בפקודת המועצות המקומיות  7, בסעיף 26א -15 
המועצות 

 המקומיות - 
מס' 51

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע";  )1(

לעבירה  שונים  שיעורים  לקבוע  הוא  "ורשאי  יבוא  בסופו  )ב()1(,  קטן  בסעיף   )2(
בהתחשב בנסיבות ביצועה" 

בפקודת מניעת זיהום מי–ים בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-1980 8, בסעיף 25)א(, בסופו 16 
יבוא "ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה" 

תיקון פקודת 
מניעת זיהום מי–ים 

בשמן - מס' 2
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הוראות סעיף 16)א1( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מי שהוטל עליו 17 תחולה )א( 
קנס מינהלי וביום תחילתו של חוק זה )להלן - יום התחילה( טרם חלף המועד לתשלום 

הקנס כאמור בסעיף 16)א( לחוק העיקרי 

הוראות סעיף 17)א1( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מי שהוטל עליו  )ב( 
קנס מינהלי וביום התחילה טרם עבר המועד לתשלום הקנס 

הוראות סעיף 17א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מי שהוטל עליו קנס  )ג( 
מינהלי ולפני יום התחילה עשה אחד מאלה:

שילם את הקנס;  )1(

ביקש להישפט בתוך 30 ימים כאמור בסעיף 8א)ה( לחוק העיקרי   )2(

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

 חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 5(,
התשס"ח-2008*

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 1, בהגדרה "חוב", אחרי פסקה )10( יבוא:

תשלומים שבהם חבים זכאים לייצוג לפי סעיף 23 לחוק הסניגוריה הציבורית,   )11("
התשנ"ו-1995  2"

בסעיף 3)ד( לחוק העיקרי, במקום "והוצאות כאמור בפסקה )8(" יבוא "תשלומים כאמור 2 תיקון סעיף 3
בפסקה )11(, הוצאות כאמור בפסקה )8( והוצאות הרחקה כאמור בפסקה )10(" 

בסעיף 12 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 12

בכותרת השוליים, במקום "קרן או תאגיד", יבוא "קרן, תאגיד או הסניגוריה   )1(
הציבורית";

האמור בו יסומן ")א(", ואחריו יבוא:  )2(

כספי חוב כהגדרתו בפסקה )11( להגדרה "חוב", שנגבו בידי המרכז לפי  ")ב( 
הוראות חוק זה, יועברו לסניגוריה הציבורית "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                        יושבת ראש הכנסת

2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )8 בינואר  התקבל בכנסת ביום א' בשבט התשס"ח   *
הממשלה - 293, מיום י"ט באייר התשס"ז )7 במאי 2007(, עמ' 574 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשס"ו, עמ' 167   1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 8   2

ספר החוקים 2128, י"ג בשבט התשס"ח, 2008 1 20


