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נוסח מלא ומעודכן

צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) ,תשל"ג3791-
עבירות קנס

שיעור הקנס
צו תשמ"ה1895-
צו תשע"א2111-

צו תשע"ג2113-
צו תשע"ג2113-
השם

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א לפקודת המועצות המקומיות ,אני מודיע ומצווה לאמור:
 .1כל עבירה על הוראה שבסע יף מהסעיפים המפורטים בטור ב' של חוק העזר המפורטים
בטור א' בתוספת הראשונה היא עבירת קנס.
(א) שיעור הקנס לכל עבירה כאמור בסעיף  3יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדה
.2
בתוספת הראשונה בטור ג'.
(ב) בצו זה –

.3
.4
.5

דרגת הקנס

בשקלים חדשים

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז

917
594
167
654
324
374
54

(בוטל).
(בוטל).
לצו זה ייקרא "צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) ,תשל"ג."3791-
תוספת ראשונה

צו (מס' )9
תשע"א2111-
צו (מס' )2
תשע"ג2113-

חלק צ"ט – שפיר
טור ב'
הסעיפים

טור א'
חוק העזר

 3.חוק עזר לשפיר (הריסת מבנים מסוכנים),
התשכ"א3727-
 .6חוק עזר לשפיר (ביוב) ,התשנ"ז3772-
 1.חוק עזר לשפיר (אספקת מים) ,התשנ"ו3774-

 .5חוק עזר לשפיר (החזקת בעלי חיים),
התשכ"ח3725-
 .4חוק עזר לשפיר (מניעת מפגעים),
התשע"ב6736-

(6א)
(37 ,9א)
(6א)(1 ,ד)(4 ,א)()3
(31ד)( ,ה)( ,ז)( ,ח)( ,ט)
(2ו)
(1 ,6ב)(4 ,ב)
5
 – 35למעט באזורים המיועדים
לכך שנקבעו בהודעה המוצגת
במקום(39 ,א)( ,ב)(67 ,35 ,א),
(ב)(63 ,א)(41 ,א),22 ,24 ,
(25א)
 – 1 ,6לעניין מחזיק – לרבות
שוכר השוכר את הנכס ובלבד
שהמפגע בשליטתו ונשלחה
הודעה מראש34 ,31 ,33 ,37 ,5 ,
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 .2חוק עזר לשפיר (סלילת רחובות),
התשע"ב6733-
 .9חוק עזר לשפיר (מודעות ושלטים),
התשט"ו3744-

5.
.7
.37
.33
.36

חוק עזר לשפיר (אגרות בית המטבחיים),
התשי"ח3745-
חוק עזר לשפיר (הדברת מזיקים),
התש"ל3727-
חוק עזר לשפיר (הגנה על הצומח),
התשכ"ג3721-
חוק עזר לשפיר (פתיחת בתי עסק וסגירתם),
התשט"ז3742-
חוק עזר לשפיר (פינוי פסולת) ,התשע"א6733-

– למעט שוכר או שוכר משנה,
 – 32למעט כלב(37 ,א)(64 ,א),
65 ,69 ,62
(41 ,7ב) – באופן המהווה
מטרד(49 ,א)( ,ב),93 ,97 ,27 ,
(91 ,96ב)( ,ג) ו(-ד)
(4ב)(15 ,14 ,13 ,17 ,67 ,ג)( ,ד),
(51 ,17ד)95 ,55 ,
(55ג) – 46 ,43 ,47 ,למעט
הרשאה לאחר(42 ,א)(26 ,א),
(ב)94 ,
36
(36ב) – לעניין סלילה בניגוד
להיתר
(6א) – למעט הרשאה לאחר
ולמעט לעניין רישיון לגבי)3( :
דגל או סמל של המדינה או של
ארגון בעל אופי ציבורי או דתי,
ובלבד שהצגתו כאמור תהיה
כדין ולא תשמש לפרסומת
מסחרית; ( )6שלט המורה על כך
שעסק ,שירות או פעילות עברו
ממקום אחד לאחר ,ובלבד
שמידות השלט יהיו עד  14ס"מ x
 27ס"מ והוא יוצג עד  77ימים
ממועד ההעברה; ( )1מודעות
אבל; ( )5מודעות ושלטים
המצויים בתוך בית עסק ,בחנות,
בדוכן וכיוצא באלה ,ואינם
מופנים אל מחוץ להם; ()4
פרסום בדרך של כרוזים
המחולקים מיד ליד; ( )2מודעות
למכירת רכב המצויות בתוך
רכב; ( )9מודעה הנישאת בידי
אדם במהלך אסיפה או הפגנה;
( )5מודעות ושלטים בעלי אופי
פוליטי; ( )7שילוט שחובה
להציג לפי כל דין(7 ,2 ,א)
4

ב
ג

6

ב
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א

(1ג)
 – 9 ,1בלבד שהוצב בגן שילוט
ב
האוסר על כך7 ,5 ,
 – 6למעט משרד(1 ,א)(ב)5 ,
(5ד)(9 ,א) – לעניין ההתקנה
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והחיבור ,למעט שוכר או שוכר
משנה61 ,66 ,63 ,
(1 ,6א)(2 ,א)(7 ,א) – לעניין
התקנה למעט שוכר או שוכר
משנה(37 ,ב) – לעניין התקנה,
למעט שוכר או שוכר משנה,
(36א)(35 ,א)(35 ,ב)( ,ג)( ,ד),
ב
(65 ,67א)
ג
(5ה)(39 ,א)
(5א) – ובלבד שמיתקן המיחזור
נמצא סמוך למקום מגוריו
והוצגה על כך הודעה( ,ב) –
ובלבד שהוצגה על גבי מיתקן
המיחזור או סמוך לו הודעה על
סוג הפסולת שנקבע לאותו
מיתקן(4 ,א) – בלבד שהוצגה
הודעה על כך על הכלי או המכל,
(4ב)(7 ,ג) – למעט שוכר או
שוכר משנה(69 ,32 ,א) למעט
הנסיבות הקבועות בסעיף קטן
ז
(ב)

א

יוסף בורג

כ"ה באדר א' תשל"ג ( 69בפברואר )3791

שר הפנים

אני מסכים.
יעקב ש' שפירא
שר המשפטים
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