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תקנות העבירות המינהליות ,תשמ"ו1986
נוסח מלא ומעודכ

תקנות העבירות המינהליות ,תשמ"ו1986

*

בתוק סמכויותי לפי סעיפי )2ג()11 ,9 ,8 ,7 ,א()35 ,16 ,ד( ו 37לחוק העבירות
המינהליות ,תשמ"ו) 1985להל – החוק( ,סעי  108לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,תשמ"ד
 ,1984ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקי תקנות אלה:
סימ א'  :עבירה מינהלית חוזרת
תקופת עבירה
מינהלית חוזרת
תק' תשס"ג'2003

 .1התקופה שבה תיחשב עבירה מינהלית כעבירה מינהלית חוזרת היא כאמור בסעי )2ג(
לחוק ,אלא א כ נקבע אחרת כאמור בסעי )2ג (1לחוק.
סימ ב' :כתב מינוי

כתב מינוי של מפקח

.2

כתב מינוי של רש(

.3

הודעה על הטלת קנס
מינהלי קצוב
תק' תשס"ג'2003

)א( הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב ,כאמור בסעי )8ב( לחוק ,והודעה על בקשה
.4
להישפט ,כאמור בסעי )8ג( לחוק ,יהיו לפי טופס  4שבתוספת או הספח שלו ,לפי העני.
)ב( התראה כאמור בסעי )8ב (1לחוק תצור להודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב בשל
עבירה שקבוע לה קנס בשל עבירה נמשכת ,לפי טופס 4א שבתוספת.

הודעה ותשובה לעני
קנס מינהלי שאינו
קצוב

 .5הודעה על הטלת קנס מינהלי שאינו קצוב ,כאמור בסעי )9א( לחוק ,ותשובה לרש,
כאמור בסעי )9ב( לחוק ,יהיו לפי טופס  5שבתוספת או הספח שלו ,לפי העני.
 .6הודעה על החלטה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב כאמור בסעי  10לחוק תהיה לפי טופס
 6שבתוספת.

)א( כתב מינוי של מפקח כאמור בסעי )5א( לחוק יהיה לפי טופס  1שבתוספת.
)ב( כתב מינוי של מפקח כאמור בסעי )5ב( לחוק יהיה לפי טופס  2שבתוספת.
כתב מינוי של רש כאמור בסעי  6לחוק יהיה לפי טופס  3שבתוספת.
סימ ג' :הטלת קנס מינהלי

החלטה בדבר קנס
מינהלי שאינו קצוב

סימ ד' :ערר על גובה קנס מינהלי שאינו קצוב
הגשת הערר

המצאה לרש(
מועד לערר
אי התייצבות העורר
הדיו

) .7א( ערר לפי סעי )11א( לחוק על גובה קנס מינהלי שאינו קצוב )בסימ זה — ערר(,
יוגש תו 0שלושי ימי מיו שקיבל העורר את ההודעה כאמור בתקנה .6
)ב( ערר יוגש בשני עותקי לפי טופס  7שבתוספת.
)ג( הרש יהיה המשיב בערר.
 .8בית המשפט ימציא לרש עותק של הערר.

.9
 .10הוזמ העורר לדיו ולא התייצב ,רשאי בית המשפט לדחות את הערר.
) .11א( בערר יטע תחילה העורר ואחריו הרש או בא כוח היוע 1המשפטי לממשלה ,ורשאי
בית המשפט יקבע מועד לדיו בערר ויודיע על המועד לעורר ולרש.

בית המשפט להרשות לעורר להשיב לטענות הרש או בא כוח היוע 1המשפטי לממשלה.
)ב( בית המשפט רשאי להתיר לעורר או לרש או לבא כוח היוע 1המשפטי לממשלה,
להביא לפניו ראיות לפי סדר שיקבע.

* פורסמו ק"ת תשמ"ו מס'  4923מיו  10.4.1986עמ' .774
תוקנו ק"ת תשמ"ז מס'  5010מיו  27.2.1987עמ'  – 526תק' תשמ"ז.1987
ק"ת תשס"ג מס'  6266מיו  21.9.2003עמ'  – 1128תק' תשס"ג ;2003ר' תקנה  7לעני תחילה.
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תקנות העבירות המינהליות ,תשמ"ו1986
נוסח מלא ומעודכ
סימ ה' :תשלו( קנס מינהלי
הפרשי הצמדה
וריבית על קנס מוחזר

תשלו( קנס בשיעורי(

תק' תשס"ג'2003

) .12א( קנס מינהלי ששול ויש להחזירו כאמור בסעי )16ב( לחוק ,יוחזר בתוספת הפרשי
הצמדה וכ ריבית לא צמודה בשיעור של ששה אחוזי לשנה.
)ב( בתקנה זו —
"מדד" — מדד המחירי לצרכ שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הפרשי הצמדה" — תוספת לסכו הקנס המינהלי המוחזר ,לפי שיעור עליית המדד ,מ
המדד שפורס לאחרונה לפני תשלו הקנס עד המדד שפורס לאחרונה לפני החזרתו ,וא שול
הסכו בשיעורי — המדד שפורס לאחרונה לפני תשלו כל שיעור.
) .13א( בקשה לתשלו קנס מינהלי בשיעורי כאמור בסעי )16ג( לחוק ,תוגש לרש בכתב
ביחד ע התשובה לפי סעי )9ב( לחוק או תו 0חמישה עשר ימי מיו קבלת ההודעה לפי
סעיפי )8א( או  10לחוק.
)ב( אושר תשלו קנס מינהלי בשיעורי ,ישול כל שיעור בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית כמשמעות בתקנה  ,12בשינויי המחוייבי.
13א) .בוטלה(.
סימ ו' :המצאת מסמכי(

המצאת מסמכי(
למפקח או לרש(

המצאת מסמכי(

המצאה בדר)
הצמדה
תק' תשס"ג'2003
רישו( עבירות
מינהליות
תק' תשס"ג'2003

 .14המצאת מסמ 0למפקח או לרש יכול שתהיה —
) (1במשלוח בדואר רשו לפי המע הנקוב בהודעת המפקח או הרש;
) (2במסירה לעובד שבמשרד המפקח או הרש במע הנקוב בהודעת ,ובלבד
שנית למוסר אישור בכתב על המסירה.
 .15הודעה או מסמ 0אחר שיש להמציאו לאד לפי החוק ,נית להמציאו במשלוח מכתב רשו
לפי מענו של האד ,התאגיד או חבר בני אד; היו העשרי לאחר המשלוח כאמור ייראה
כתארי 0ההמצאה ,זולת א הוכיח הנמע שלא קיבל את ההודעה או המסמ 0מסיבות שאינ
תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבל.
15א .בעבירות מינהליות בשל העמדת רכב במקו שהעמדתו אסורה על פי חיקוק ,תחול תקנה
 41לתקנות סדר הדי הפלילי ,התשל"ד ,1974בשינויי המחויבי.
סימ ז' :סדרי רישו( של עבירות מינהליות

) .16א( במשרדו של שר הממונה על ביצוע חוק שלפיו נקבעה עבירה מינהלית ,או ביחידה
שקבע שר המשפטי ,ולעני עבירות הנאכפות בידי רשויות מקומיות – ברשות המקומית ,יתנהל
רישו של עבירות מינהליות אשר הוטל בשלה קנס מינהלי )להל — המרש(.
)ב( המרש יכלול פרטי אלה:
) (1ש היחיד או התאגיד שעליו הוטל קנס מינהלי;
) (2מספר הזהות של היחיד ,מספר רישומו של התאגיד או מספר מזהה אחר הנהוג
במשרד;
) (3תיאור העבירה ומועד ביצוע העבירה;
) (4מועד תשלו הקנס.
) (5הקנס שהוטל ,לרבות הפרשי הצמדה ,ריבית ותוספת פיגור;
) (6מועד תשלו הקנס.
תוספת

תק' תשס"ג'2003

טופס 1
)תקנה ) 2א((
3
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\C:\Documents and Settings\JHOHADRO\My Documentsאתר רשות\לשכה משפטית\חוקים  -לאוניד\תקנות העבירות המינהליות doc.1986

תקנות העבירות המינהליות ,תשמ"ו1986
נוסח מלא ומעודכ
מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985
בתוק סמכותי לפי סעי )5א( לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985אני ממנה את:
הש/בעל התפקיד המשרד היחידה
למפקח לגבי העבירות המינהליות המפורטות להל:
לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעי  5לחוק.
תקפו של מינוי זה מיו עד לביטול המינוי או עד למועד
בו יחדל לכה בתפקידו ,לפי המוקד שבה.
התארי0
תק' תשס"ג'2003

חתימת השר או מי שהוא הסמי 0לכ0

טופס 2
)תקנה ) 2ב((
מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985
בתוק סמכותי לפי צו שנית מכוח סעי ) 5ב( לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו
 ,1985אני ממנה את:
הש/בעל התפקיד הרשות המקומית
למפקח לגבי העבירות המינהליות המפורטות להל שנעברו בתחומה של הרשות המקומית
האמורה:
לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעי  5לחוק.
תקפו של מינוי זה מיועד לביטול המינוי או עד למועד
בו יחדל לכה בתפקידו ,לפי המוקד שבה.
חתימת ראש הרשות המקומית

התארי0
טופס 3
)תקנה (3

מינוי רש
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985
בתוק סמכותי לפי סעי  6לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985אני ממנה את:
הש/בעל התפקידהמשרדהיחידה
לרש לגבי העבירות המינהליות המפורטות להל:
תקפו של מינוי זה מיועד לביטול המינוי או עד למועד
בו יחדל לכה בתפקידו ,לפי המוקד שבה.
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תקנות העבירות המינהליות ,תשמ"ו1986
נוסח מלא ומעודכ
תארי0
תק' תשס"ג'2003

שר המשפטי

טופס 4
)תקנה )4א((
הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב לפי סעי  8לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985

משרד __________ היחידה __________ המע ___________________
תארי ___________ 0מס' ההודעה ___________
א ל:
הש ____________ מס' הזהות/מס' רישו התאגיד/מס' מזהה אחר ______________
המע___________________________________________ :
ישוב

א.

מס' בית

רחוב

מיקוד

בתארי __________ 0עברת עבירה מינהלית כמפורט להל_______________ :
______________________________________________________
במקו* __________________ בזמ* _____________
עבירה על* __________________________________
)*החיקוק שלפיו נקבעה העבירה כעבירה מינהלית(.

ב.

לפי סעי )8א( לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו–) 1985להל – החוק( ,אני מטיל
עלי– 0
) (1קנס מינהלי קצוב בס _________ 0שקלי חדשי שנקבע בתקנות לעבירה
האמורה*.
)*לא ימולא כאשר מוטל קנס בשל עבירה נמשכת לאחר שכבר הוטל הקנס הראשוני(.

) (2קנס מינהלי קצוב בשל עבירה נמשכת בס ________ 0שקלי חדשי לכל
יו/שבוע/אחר _________* שבו נמשכה העבירה ,ובס 0הכל ___________
שקלי חדשי ,בשל התקופה שמיו ____________ ועד יו
____________ ,וזאת לאחר שלא תיקנת את ההפרה כאמור בהתראה; א ההפרה
לא תתוק ,ימשי 0הקנס הנמש 0להצטבר לאחר תארי 0הטלת קנס זה**.
)*בהתא לתקנה שלפיה נקבעה העבירה המינהלית הנמשכת(
)**ימולא רק בעבירה מינהלית נמשכת ,לאחר שנשלחה התראה לתיקו ההפרה וההפרה לא תוקנה(

ג.

) (1עלי 0לשל את הקנס שהוטל עלי 0כאמור ,בתו 0שישי ימי מיו קבלת הודעה זו,
זולת א תודיע כמפורט בסעי ה' להל ובמועד האמור בו ,כי ברצונ 0להישפט בבית
המשפט על העבירה.
) (2את הקנס יש לשל באמצעות טופס זה באחד מסניפי הבנקי המפורטי להל:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
) (3ע תשלו הקנס תכופר העבירה; ואול לא יהיה בכ 0כדי לפטור אות 0מחובותי 0על
פי כל חיקוק ,וא חולטו טובי בקשר לעבירה ,בא הקנס המינהלי נוס על החילוט.
) (4א בתו 0המועד האמור לא תשל את הקנס וג לא תודיע כי ברצונ 0להישפט,
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תקנות העבירות המינהליות ,תשמ"ו1986
נוסח מלא ומעודכ
תיתוס לקנס תוספת פיגור כאמור בסעי  17לחוק.
ד.

א לא תשל את הקנס במועד ,יהיה נית לגבות את הקנס ואת תוספת הפיגור לפי פקודת
המסי )גביה( או כל סמכות גביה אחרת לפי די ,וכ יהיה נית כעבור שישה חודשי
לבקש מבית המשפט כי יטיל עלי 0מאסר בפועל במקו הקנס ,ויהיה נית לבקש מבית
המשפט כי יבוטל ,יימחק או לא יחודש רישיו ,היתר או רישו שבקשר אליו נעברה
העבירה.

ה.

א ברצונ 0להישפט בבית המשפט על העבירה ,עלי 0למלא את הספח המצור להודעה זו,
לחתו עליו ולשלוח אותו למע הרשו בו בדואר רשו או למסור אותו לעובד שבמשרדי,
והכל בתו 30 0ימי מיו קבלת הודעה זו ,ולקבל אישור בכתב על המסירה.
העדי_____________________________* :
)*ימולא א ידוע ונחו ,1לפי העני ,ובמידה שאפשר לברר(

א ברצונ 0להגיש בקשה לביטול הודעת תשלו הקנס מהעילות הקבועות בסעי 8א
ו.
לחוק ,עלי 0לפנות בבקשה מנומקת בכתב ובצירו מסמכי המאמתי את טענותי ,0א ישנ,
בתו 30 0ימי מיו קבלת הודעה זו ,לפי המע הרשו בה ,או למסור אותה לעובד במשרדי,
ואול אי בבקשת הביטול כדי לדחות את המועד לתשלו הקנס; א תסורב בקשת 0לביטול תוכל
להודיע על רצונ 0להישפט ,בתו 30 0ימי ממועד קבלת ההחלטה על הסירוב.
ספח
בקשה להישפט

אל ____________ :מס' ההודעה_____________ :
אני החתו מטה:
הש ______________ :מס' הזהות/מס' רישו התאגיד/מס' מזהה אחר ____________
המע___________________________________________ :
יישוב

מס' בית

רחוב

מיקוד

מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב שמספרה
מצוי לעיל.
_____________
תארי0
תק' תשס"ג'2003

_______________
חתימה

טופס 4א
)תקנה )4ב((
התראה לפני הטלת קנס מינהלי בשל עבירה נמשכת*
)*יצור לטופס  4לגבי עבירה הקבועה כעבירה מינהלית נמשכת(

משרד ______________ היחידה __________ המע ________________
תארי ___________ 0מס' ההודעה _____________
אל:
6
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הש ______________ מס' הזהות/מס' רישו התאגיד/מס' מזהה אחר _____________
המע____________________________________________ :
יישוב

מס' בית

רחוב

מיקוד

אני מתרה בכ 0שא לא תתק את ההפרה שבשלה הוטל הקנס שבהודעה על הטלת קנס מינהלי
קצוב המצורפת בזה ,עד יו ___________ ,יהיה נית להטיל עלי 0קנס בשל עבירה מינהלית
נמשכת ,לפי תקנה _______* ,בסכו של __________ לכל יו/שבוע/מועד אחר
_____________* שבו לא תתוק ההפרה לאחר המועד האמור.
)*בהתא לתקנה שלפיה נקבעה העבירה המינהלית הנמשכת(

טופס 5
)תקנה (5
הודעה על הטלת קנס מינהלי שאינו קצוב
לפי סעי  9לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985
תארי0

משרדיחידהכתובת

מס' ההודעה

א ל:
הש:מס' הזהות /מס' רישו התאגיד /מס' מזהה אחר
המע:
ישוברחובמס' ביתמיקוד
בתארי0עברת עבירה מינהלית כמפורט להל:
א.
במקו*בזמ*
עבירה על
)החיקוק והסעי וכ התקנה שלפיה נקבעה העבירה כעבירה מינהלית(.
על פי סעי )9א( לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו– ,1985אני מודיע ל 0כי הקנס
ב.
המינהלי שנקבע בתקנות לעבירה האמורה
הוא.
הנ 0רשאי להודיע תו 0ארבעה עשר ימי מיו המצאת הודעה זו ,אחד מאלה:
ג.
) (1הנ 0מודה בכל העובדות המהוות את העבירה ,ובמקרה זה הנ 0רשאי לטעו
בתשובת 0לעני גובה הקנס המינהלי שיוטל עלי;0

* ימולא א ידוע ונחו ,1לפי העני ,ובמידה שאפשר לברר.

) (2אינ 0מודה בעובדות המהוות את העבירה ,כול או מקצת; במקרה זה יראו
אות 0כאילו הודעת שברצונ 0להישפט על העבירה בפני בית המשפט;
) (3ברצונ 0להישפט על העבירה בפני בית המשפט.
ד.

א ברצונ 0להשיב להודעתי זו ,עלי 0להשיב על גבי הספח המצור להודעה זו ,לחתו
עליו ולשלוח אותו למע הרשו בה בדואר רשו או למסור אותו לעובד במשרדי ולקבל
אישור בכתב על המסירה ,תו 0ארבעה עשר ימי מיו קבלת הודעה זו.
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א לא תשיב תו 0ארבעה עשר ימי מיו המצאת הודעה זו ,יראו אות 0כאילו הודית בכל
ה.
העובדות המהוות את העבירה ,ואינ 0טוע לעני גובה הקנס המינהלי שיוטל עלי.0
הערה*:
חתימה

ש הרש
ספח

תשובת מקבל ההודעה
א ל:
מס' ההודעה:

אני החתו מטה:
השמס' הזהות /מס' רישו התאגיד /מס' מזהה אחר
המע:
ישוברחובמס' ביתמיקוד
מודיע בזאת על פי סעי )9ב( לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו–;1985
)סמ  Xבמשבצת המתאימה(:
הנני מודה בכל העובדות המהוות את העבירה וטוע את הטענות הבאות לעני גובה הקנס
][
המינהלי שיוטל עלי
][
][

אינני מודה בעובדות המהוות את העבירה ,כול או מקצת.
ברצוני להישפט על העבירה בבית המשפט.
חתימה

תארי0

* ימולא א ידועונחו ,1לפי העני ,ובמידה שאפשר לברר.

טופס 6
)תקנה (6
הודעה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב

משרדיחידהמע

לפי סעי  10לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985
תארי0
מס' ההודעה

א ל:
השמס' הזהות /מס' רישו התאגיד /מס' מזהה אחר
המע:
ישוברחובמס' ביתמיקוד
בהמש 0להודעתי אלי 0מס'מיואני מודיע ל0
כי לפי סעי  10לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו–) 1985להל — החוק( ,החלטתי להטיל
עלי 0קנס מינהלי בס0שקלי חדשי.
עלי 0לשל את הקנס האמור תו 0שלושי ימי מקבלת הודעה זו באמצעות טופס זה באחד
מסניפי הבנקי המפורטי להל:
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ע תשלו הקנס תכופר העבירה; ואול לא יהיה בכ 0כדי לפטור אות 0מחובותי 0על פי כל
חיקוק ,וא חולטו טובי בקשר לעבירה ,בא הקנס המינהלי בנוס לחילוט.
א תו 0המועד האמור לא תשל את הקנס יווספו על הקנס הפרשי הצמדה ותוספת פיגור בהתא
לחוק.
הינ 0רשאי לערור על החלטתי זו לפני בית המשפט המוסמ 0על פי החוק ,תו 0שלושי ימי מיו
קבלתה ,אול הגשת הערר אינה דוחה את מועד תשלו הקנס.
כל עוד לא שילמת את הקנס האמור רשאי תובע להגיש בשל העבירה כתב אישו לבית המשפט
א הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת.
חתימה

ש הרש
טופס 7
)תקנה (7

ערר על גובה קנס מינהלי שאינו קצוב
בבית המשפט  /בבית הדי
— העורר
נגד
הרש לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו — 1985המשיב
ביוקיבל העורר הודעה על הטלת קנס מינהלי
.1
שאינו קצוב שהעתק ממנה מצור בזה.
.2

ביוהשיב העותר להודעה האמורה תשובה שהעתק
ממנה מצור בזה.

.3

ביוקיבל העורר הודעה בדבר קנס מינהלי שאינו
קצוב שהעתק ממנה מצור בזה.

.4

העורר מגיש בזאת ערר על ההודעה האמורה.

.5

להל נימוקי הערר:
חתימה

תארי0

משה נסי

ל' באדר א' תשמ"ו ) 11במרס (1986

שר המשפטי
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תקנות העבירות המינהליות ,תשמ"ו1986
נוסח מלא ומעודכ
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