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)התיקון הרלוונטי לעניין )יהודה והשומרון( )עבירות קנס(  הודעת המועצות המקומיות תיקונים:

 המקומית עמנואל(המועצה 
 

, התשס"ב, עמ' 6180, פורסם עדכון שיעורי הכנסות לעניין פרט "ה" )ק"ת 7.7.2002ביום 
932) 

, 6877"ד" )ק"ת -, פורסם עדכון שיעורי הקנסות לעניין פרטים "א"14.3.2010ביום  
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, אני מודיע 1981-המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, התשמ"א א לתקנות92בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 בזאת לאמור

 הגדרות 

  -בהודעה זו   .1

, כפי 1965-א לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[, התשכ"ה26שיעור הקנס הקבוע בסעיף  - "1הקנס המירבי"
 תוקפו בישראל מעת לעת;

 ;2הקנס המירבי -"א" 

 ;3המירבישני שליש  הקנס  -"ב" 

 ;4מחצית הקנס המירבי -"ג" 

 ;5שליש הקנס המירבי -"ד" 

, כפי תוקפו בישראל 19777-לצו התעבורה )עבירות קנס(, התשל"ז 3בסעיף  6שיעור הקנס הקבוע לדרגת קנס "ב" -"ה" 
 מעת לעת.

 עבירות קנס

רטים בטור א' בתוספת כל עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב' של חוקי העזר המפו   .2
 התוספת( היא עבירת קנס. -להודעה זו )להלן 

 שיעור הקנס

 , יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצידה בטור ג' בתוספת.2שיעור הקנס לכל עבירת קנס כאמור בסעיף  )א(  .3

 ד יעוגלו כלפי מטה לסכום קרוב שהוא הכפלה של חמישה שקלים.-סכומי הקנסות ב, ג, ו )ב(

 השם

 ".1989-הודעה זו תיקרא: "הודעת המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( )עבירות קנס(, התשמ"ט  .4



 

 חלק ד': המועצה המקומית עמנואל
 

 טור א'
 שם חוק העזר

 טור ב'
 הסעיף בחוק העזר

 טור ג'
 דרגת הקנס

. חוק עזר למועצה המקומית עמנואל 1
 1985-)אספקת מים(, התשמ"ה

 ג' ,17, 15 ,14)ג(, 5)א(, )ו(, 3

. חוק עזר למועצה המקומית עמנואל 2
)מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון(, 

 1985-התשמ"ה

, 17, 16, 15, 14)א(, 13)א(, )ד(, 12, 11, 10, 8, 7
, 45, 44, 43, 42, 39)א(, 32)ב(, )ה(, )ו(, 28, 20
, 56, 55, 54, 53)א(, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46
)א(, )ד(, 69)א(, 65)א(, 64 ,62, 60)א(, 59, 58
 79)א(, 78, 75

 ב'

. חוק עזר למועצה המקומית עמנואל 3
 1982-)מודעות ושלטים(, התשמ"ב

 ב' )א(10, 7, 6)א(, 3, 2

 

. חוק עזר למועצה המקומית עמנואל 4
 1985-)פיקוח כלבים(, התשמ"ה

 ב' 5)א(, 2

. חוק עזר למועצה המקומית עמנואל 5
 1985-)רוכלים(, התשמ"ה

 א' 3, 2

 

 )תיקון התש"ע(₪.  730שיעור הקנס המירבי הוא   1
 ש"ח.  730עפ"י תיקון התש"ע: "א"  הקנס המירבי דהיינו   2
 ש"ח. 487עפ"י תיקון התש"ע: "ב" שני שליש הקנס המירבי דהיינו   3
 ש"ח. 365עפ"י תיקון התש"ע: "ג" מחצית הקנס המירבי דהיינו   4
 ש"ח. 243עפ"י תיקון התש"ע: "ד" שליש הקנס המירבי דהיינו   5
 ש"ח. 250עפ"י תיקון התשס"ב: "ה" הקנס המירבי דהיינו   6
. הסכום 2002-צו התעבורה )עבירות קנס(, התשס"ב על ידיוהוחלף בוטל  1976-, התשל"ז(עבירות קנס)צו התעבורה  7

 , דרגת קנס "ב".3בפרט "ה" עודכן על פי חוק זה, לפי ההפניה הקודמת, דהיינו ס' 

                                                 


