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 1971-צו העיריות )עבירות קנס(, תשל"א
 

 

  חוקי עזר –רשויות מקומיות  – רשויות ומשפט מנהלי

 עבירות קנס –עבירות  – עונשין ומשפט פלילי

 עבירות קנס –סדר דין פלילי  – בתי משפט וסדרי דין

 תוכן ענינים

 Go 1 עבירות קנס  1סעיף 

 Go 1 שיעור הקנס  2סעיף 

 Go 1 ביטול  5סעיף 

 Go 1 השם  6סעיף 

 Go 2 תוספת ראשונה 

 Go 4 תוספת שניה 

 

 ודיע ומצווה לאמור:לפקודת העיריות, אני מ 265לפי סעיף  וקף סמכותיבת 

עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב' של חוקי העזר המפורטים  כל .1
 בטור א' בתוספת הראשונה היא עבירת קנס.

יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדה  1בירה כאמור בסעיף ע עור הקנס לכלשי )א( .2
 בתוספת הראשונה בטור ג'.

 –בצו זה  )ב( 
 בשקלים חדשים סדרגת הקנ 

 730 א 

 475 ב 

 320 ג 

 245 ד 

 165 ה 

 105 ו 

 85 ז 
 

 .)בוטל( .3
 

 

 .בוטל() .4
 

 בטל. – 1962-העיריות )עבירות קנס(, תשכ"ב צו .5

 ".1971-של"או זה ייקרא "צו העיריות )עבירות קנס(, תלצ .6

 

 ירות קנסעב

 עור הקנסשי
 ( 3צו )מס' 
 1985-תשמ"ה

 ( 2צו )מס' 
 2013-תשע"ג

 ( 2צו )מס' 
 2013-תשע"ג

 טולבי

 םהש

 ( 6צו )מס' 
 2011-תשע"א
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 ספת ראשונהתו

 

 דימונה –חלק ח' 

 טור ג' טור ב' טור א' 
 דרגת הקנס הסעיפים חוקי עזר 

 )פקע( .1

 )פקע( .2

 )פקע( .3

, 37, 35, 31, 30, 28עד  26)א(, 2 1967-עגלות(, התשכ"זחוק עזר לדימונה ) .4
 ג 38

חוק עזר לדימונה )פיקוח על כלבים(,  .5
 ג 7, 2 1970-התשל"א

חוק עזר לדימונה )פתיחת בתי עסק וסגירתם(,  .6
 ב 5עד  2 1975-התשל"ה

 )פקע( .7

 )פקע( .8

 ב 19)א(, 18, 12, 11, 9עד  2 1976-חוק עזר לדימונה )רוכלים(, התשל"ו .9

 )פקע( .10

 )פקע( .11

 )ב(, 9, 8עד  5)א(, 4)ג(, 3, 2 חוק עזר לדימונה )רחצה בבריכות שחיה(,  .12
 ב 13, 12)ב()ג(, 10 1976-התשל"ו

 )פקע( .13

 חוק עזר לדימונה )מודעות ושלטים(,  .14
 ב )א(13, 11, 10, 9, 7, 2 1976-התשל"ו

 חוק עזר לדימונה )שחיטת עופות(,  .15
 ב 14)א(, 5, 4)א(, 3, 2 1976-התשל"ו

חוק עזר לדימונה )רשיונות לאופניים(,  .16
 ו )א(2 1976-התשל"ו

 רת השמירה(, חוק עזר לדימונה )הסד .17
 ג 12 1976-התשל"ו

אימוץ חוק עזר לדוגמה לעיריות )שמות  .18
 מספר לבנינים(, -לרחובות ולוחיות

 ג 8עד  5)ג(, 3 1972-התשל"ב

 )פקע( .19

 )פקע( .20

 חוק עזר לדוגמה לעיריות )שווקים(,  .21
 ב 14עד  10, 8, 2 1972-התשל"ג

 למעט הרשאה לאחר,  –)א( 2 ה חוק עזר לדימונה )שמירה על איכות הסביב .22
 לעניין מפגע כאמור בפסקאות  2016-ומניעת מפגעים(, התשע"ו

( להגדרה 32(, )31(, )27)
ככל  –)ב( 2, 1"מפגע" בסעיף 

 –)א( 3שהאמצעים בשליטתו, 
ובלבד שתינתן הודעה בהתאם 

 –)א(, )ב( 9)א(, 4לאמור בסעיף 
)א(, )ב(, )ד(, 11למעט עיוור, 

 ( 6צו )מס' 
 1984-תשמ"ד

 ( 3צו )מס' 
 1985-תשמ"ה

 ( 4צו )מס' 
 2018-תשע"ח
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)א(, 42)ב(, 31 )א(,30)ד(, 24
ובלבד שהוצב בגן  –)ג( 49

 – 50שילוט האוסר על כך, 
לעניין רכב למעט אופניים שאינם 

אופן, ורכב של -חשמליים תלת
המועצה הנהוג בידי עובד מועצה 

לעניין  – 53בעת מילוי תפקידו, 
גרימת סכנה או הקמת רעש חזק, 

 –)א( 61ממושך או חוזר ונשנה, 
ובלבד שהדבר בשליטתו 

שמדובר ב"נזק" או "מפגע" ו
 א 77, 76ממשיים, 

לעניין מפגע כאמור  –)א( 2
(, 18(, )10(, )9(, )3בפסקאות )

(19( ,)21( ,)25( ,)26( ,)30 ,)
( להגדרה "מפגע" 34(, )33)

למעט ברשות  – 5, 1בסעיף 
היחיד ובלבד שהוצגה על גבי 

כלי האצירה או בסמוך לו הודעה 
על סוג הפסולת שנקבע לאותו 

, 7למעט מים,  –)א( 6מיתקן, 
ככל  –)א( 17)א(, 16)א(, )ב(, 13

שהדבר באחריותו או בשליטתו, 
ובלבד שניתנו  –)א( 24)ב(, 

הוראות כאמור, )ב(, )ג(, )ה(, 
)ג(, 31)א(, 29)א(, 28)ב(, 26
ובלבד שפורסמה הודעה  –)א( 32

ברבים אשר תישלח באופן פרטני 
גם לתושבים ותפורסם באתר 

ובלבד שפורסמה  – 36המועצה, 
הודעה ברבים אשר תישלח 
באופן פרטני גם לתושבים 
)א(, 38ותפורסם באתר המועצה, 

למעט  –)א( 43)א(, 39)ב(, 
לעניין עץ שפקודת היערות או 
 48חוק גנים לאומיים חלים עליו, 

למעט קטיפת צמח שאינו מוגן  –
למעט לעניין הפרת פקודת  –

למעט דריכה  –)א( 49היערות, 
 –)א( 57, 56)ג(, 54ל הדשא, ע

)א( 60, 59למעט נזק לרחוב, )ג(, 
באופן שיש בו כדי לסכן את  –

שלום הציבור או להפריע 
 64)א(, 63לעובדים ולשבים, )ב(, 

לעניין פעולה בלא היתר  –
לעניין  –)א( 71, 67כאמור, 

החזקה למעט כלב, )ב(, )ג(, 
לעניין שוטטות ברשות  –)א( 72

למעט  –ה הרבים בלא השגח
למעט ייצור,  – 75כלב, )ב(, 

 ב )ב(77



 1971-צו העיריות )עבירות קנס(, תשל"א
 נוסח מלא ומעודכן

 

4 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\shahar\Downloads\.צו העיריות עבירות קנסdoc 

לעניין מפגע כאמור  –)א( 2
(, 12(, )8(, )4(, )2בפסקאות )

(, להגדרה "מפגע" 24(, )14)
 –)א(, )ג( 27, 10, 8, 1בסעיף 

ובלבד שהוצגה על גבי מיתקן 
המיחזור או בסמוך לו הודעה על 

סוג הפסולת שנקבע לאותו 
 52, 47, 46)א(, 41)ב(, 28מיתקן, 

ובלבד שהוצב שלט או הודעה  –
)א(, )ב( 54בכניסה לגן בעניין זה, 

לעניין שוטטות במקום ציבורי  –
)א( 55למעט כלב,  –בלא פיקוח 

לעניין אירוע אשר קיומו  –
מפריע או עלול להפריע באופן 

בלתי סביר לציבור לעשות 
לעניין  – 70, 68שימוש בגן, 

 ג רעש בלתי סביר בלבד

ניין מפגע כאמור לע –)א( 2
(, 11(, )7(, )6(, )1בפסקאות )

(13( ,)15( ,)16( ,)17( ,)22 ,)
 ד 1( להגדרה "מפגע בסעיף 29)

 

 

 

 ספת שניהתו
 (בוטלה)

 

 

 

 וסף בורגי (1971במאי  3באייר תשל"א )ח' 
 ר הפניםש 

 י מסכים.אנ 

 עקב ש' שפיראי 
 ר המשפטיםש 

 
 
 

 

 

 ( 2צו )מס' 
 2013-תשע"ג


