
 

 ערעורים  – התביעה  מות מידה לפעולת א
 תקנות שעת חירום  –   עבירות מינהליות                          

 
 

 (.4.8.2020יכנס לתוקף ביום פרסומו באתר האינטרנט של העירייה )נוהל זה  
 

   –הקדמה  
 
המינהליות"(, )להלן:"חוק העבירות    1985  –חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו   .1

נועד לקבוע דרך חלופית לענישה פלילית בשיטה של קביעת עבירות מינהליות,  
ובכך לאפשר אכיפת חיקוקים והענשת העוברים על החוק בדרך מינהלית, וללא 

 הרשעה פלילית.
 

 : רשאי  מינהלי מי שמקבל דו''ח   .2
 יום.  60לשלם תוך   .א

לערער בפני התובע העירוני על מתן הדו''ח, ולבקש את ביטולו, וזאת בתוך  .ב
 יום מקבלת הדו''ח.   30

 יום מקבלת הדו"ח.  30להגיש בקשה להישפט תוך   .ג

 

 .הגשת בקשה לביטול הודעה אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס  .3

 

שילם .4 הדו"ח  ומקבל  ערעור  הוגש  הערעור  אם  הגשת  התובע לאחר  ומצא   ,
 שהטענות של מקבל הדו"ח מוצדקות יבוטל הדו"ח ויוחזר התשלום.

 
  –  קבלת פניות והטיפול בהן 

 
 הפניות מתקבלות בכתב בלבד, באגף הפיקוח והחנייה.  .ד

 

  –על הפונה למלא את הטופס היעודי, וגם לצרף לפנייתו, כדלקמן   .ה
 כתובת ומספר טלפון ליצירת קשר.  –פרטים אישיים   .א

 ו ציון של מספר הדו''ח(.צילום של הדו''ח )א .ב
 אישורים נוספים אשר רלוונטיים להצדקת הפנייה.  .ג
 

, ואז )התייחסות הפקח שנתן את הדו"ח(  אגף הפיקוח והחניה יתייחס לכל דו''ח .ו
 .התביעהיעביר אותו לטפול  

 

למערער יוחזרו לידי אגף הפיקוח והחנייה אשר ידאג להודיע    התביעההחלטות   .ז
 ל ההחלטה בדואר רשום.  ע

 
)סעיף    –עם הגשת הערעור   .ח נעצרים הליכי האכיפה  )ד( לחוק העבירות   8לא  א 

נדחה.  המינהליות( הערעור  של    –  באם  הזדמנות  לפונה  ממשלוח  יום    30תנתן 
 ב בקשה להשפט.  בכתלהגיש    לשלם את הקנס אוההחלטה בדואר רשום,  

 ת  וחריא



 

 

2 
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את  הימים אשר מוקנים למקבל הדו''ח, לשלם    60האמור לעיל, כפוף למסגרת  

 .יום  30תוך    או לבקש להשפטהדו"ח  
 
 נוהל זה יפורסם באתר האינטרנט של העירייה, ויוצג גם באגף הפיקוח והחניה. .ט

 
 

 :פירוט עילות ערעור 
 
 

 :ביטול הודעת תשלום קנס מטעמים טכנייםא.  
 

הודעת תשלום הקנס לא נשלחה בדואר רשום, או לא הומצאה בדרך חוקית  .1
אחרת, או אם אין בידי הרשות ראייה למשלוחה בדואר רשום או להמצאה  

 חוקית אחרת.  
 

הודעת    -  הערה תומצא  כאמור  קנס  תשלום  הודעת  לבטל  התובע  החליט 
סכום  בציון  העבירה,  התיישנות  לתקופות  בכפוף  חדשה,  תשלום 

מקורי.  המועדים לתשלום הקנס ולחישוב תוספת הפיגור הקנס ה
 יימנו לפי מועד המצאת תשלום הקנס החדשה.  

 
רשום,  .2 בדואר  הקנס  תשלום  הודעת  משלוח  על  ראייה  הרשות  בידי  הייתה 

אולם הוכח להנחת דעתו של התובע כי הנמען לא קיבל את ההודעה מסיבות 
ולא עקב הימנעותו לקבלה, כ בו    1א  44אמור בסיפא לתקנה  שאינן תלויות 

 . 1974   – לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל''ד  
 

הודעת    -  הערה תומצא  כאמור  קנס  תשלום  הודעת  לבטל  התובע  החליט 
סכום  בציון  העבירה,  התיישנות  לתקופות  בכפוף  חדשה,  תשלום 
הקנס המקורי.  המועדים לתשלום הקנס ולחישוב תוספת הפיגור 

 יימנו לפי מועד המצאת תשלום הקנס החדשה.  
 

על הודעת   הודעת תשלום הקנס הומצאה כטעות במחשב, אם בדרך של חזרה .3
תשלום קנס שבוטלה בעבר, והדבר לא נקלט במחשב, אם בדרך אחרת. ביטול  

 מפני עילה זו ייעשה רק על סמך מסמך המאמת את הטעות במחשב.  

 

 
  –א לתקנות התעבורה  44תקנה    1

 
א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה  239בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף        "

על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט, לענין עבירת 
רה, אם חלפו חמישה יקנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המס

קיבל את  עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא  
הימנעותו  עקב  ולא  בו  תלויות  שאינן  מסיבות  ההזמנה  את  או  ההודעה 

 "מלקבלן.
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  , אם משום שעברה שנה מיום ביצועה.העבירה התיישנה .4
 

 הודעת תשלום הקנס נמסרה לבעל חסינות דיפלומטית. .5
 

 נפטר בינתיים.הודעת תשלום הקנס נמסרה למי ש .6
 

 
 ביטול הודעת תשלום קנס מפני העילה שלא נעברה ב.   

 
 .נפלה טעות עובדתית ברישום הודעת תשלום הקנס .7

 .לא נתקיים אחד מיסודותיה של העבירה .8
 

 הודעת תשלום הקנס נמסרה למי שאינו בר עונשין.  .9
 

אין ראיות מספיקות להוכיח מעל לכל ספק סביר כי מי שנמסרה לו הודעת  .10
 תשלום הקנס, עבר את העבירה.  

 
 
 :ביטול הודעת תשלום קנס מפני העילה של חוסר עניין לציבור בהמשך ההליכים  .  ג
 

משלוש  בסמיכות זמנים של פחות  בשל אותה עבירה  ניתנו מספר הודעות קנס   .11
 )במקרה כזה, תשאר בתוקף הודעת תשלום קנס אחת(.  שעות

 

 הודעת הקנס ניתנה משיקולים פסולים.  .12
 

 נסיבות אישיות של הפונה מצדיקות שלא למצות עימו את הדין.  .13
 

ראשונה   .א שעת    –עבירה  תקנות  על  ראשונה  עבירה  בגין  קנס  ביטול 
(נגיף )  חירום חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן  ולקיום  לתיקון  חוק 

 : (  2020-התש"ף)  הגבלת פעילות - הקורונה החדש
 

  –   מבקש אשר יגיש ערעור ובקשה לביטול קנס בגין עבירה ראשונה .1
   על הבקשה להיות מנומקת ומגובה במסמכים.

 
נוהל זה אינו חל על אדם אשר קיבל דו"ח אשר שולם ולא הוגש ערעור  .2

 או/ו בקשה להישפט.
 

לעניין זה, בעניין מי שניתן לו דו''ח והוא במצב כלכלי קשה, או בעל/ת   .ב
משפחה חד הורית, או סטודנט, או חייל בשירות סדיר / שירות לאומי, 

ותיק   אזרח  נסיבות ,או  שאין  ובלבד  ראשון,  בדו''ח  מדובר  כאשר 
 חריגות וחמורות בעת ביצוע העבירה. 

 
ול הדו''ח, כאשר מדובר בדו''ח ב. מצב רפואי קשה יכול לשמש עילה לביט

 ראשון. 
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 ג. על הפונה להציג מסמכים מתאימים, לרבות המסמכים הבאים: 

 
 אישור מח' הגבייה.   –לגבי מצב כלכלי / משפחה חד הורית   .3
 תעודת סטודנט.  – לגבי הוכחת לימודים   .4

 תעודת אזרח ותיק.   –לגבי הוכחת אזרחות ותיקה   .5

 פנקס חוגר.   – לגבי חייל בשירות סדיר   .6
 

 : ביטול או הפחתה של תוספת פיגור    .  ה
 

 המבקש לא קיבל את הודעת תשלום הקנס.  .14

 

נבצר מן המבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלוייה בו, למשל  .15
שהה בחו''ל בזמן שניתן הדו''ח, שירת במילואים או אושפז, או שהיה בעל 

 ואי קשה. מצב כלכלי או רפ
 

 הסיבה לחיוב בתוספות פיגור יסודה בתקלה של רשויות המדינה, כגון:  .16
 

 הודעת שינוי כתובת שנשלחה בדואר רשום לא נקלטה.  .א

 

הודעת  .ב ביטול  לעניין  המבקש  בפניית  בטיפול  סביר  בלתי  עיכוב  היה 
 תשלום הקנס או ביטול תופסת פיגור.

 
 הרשות לא נתנה למבקש אפשרות לשלם את הקנס במועד.   .ג

 
 
 

 עו"ד דורית שטרית
 ע.יועמ"ש ותובעת עירונית 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


