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צו העונשין )שינוי שיעורי קנסות(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	64	לחוק	העונשין,	התשל"ז-11977	)להלן	-	החוק	העיקרי(,	אני	 	

מצווה	לאמור:

	בחוק	העיקרי	- �1
	בסעיף	40)1(,	במקום	"67,300"	יבוא	"75,300"; 	)1(

	בסעיף	40)2(,	במקום	"2,500"	יבוא	"2,800"; 	)2(

	,"29,200" יבוא	 	"26,100" במקום	 	,"14,400" יבוא	 	"12,900" במקום	 61)א(,	 	בסעיף	 	)3(
במקום	"67,300"	יבוא	"75,300"	ובמקום	"202,000"	יבוא	"226,000";

	בסעיף	61)ג(,	במקום	"1,300"	יבוא	"1,400"; 	)4(

	בסעיף	77)א(,	במקום	"228,000"	יבוא	"258,000"� 	)5(

	"660" במקום	 221)ב(,	 בסעיף	 התשמ"ב-21982,	 משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 	בחוק	 �2
יבוא	"730"	ובמקום	"1,300"	יבוא	"1,400"�

יבוא	 	"3,900" ובמקום	 	"2,900" יבוא	 	"2,600" במקום	 30)ב(,	 בסעיף	 התעבורה3,	 	בפקודת	 �3
�"4,300"

	בפקודת	הטלגרף	האלחוטי	]נוסח	חדש[,	התשל"ב-41972	- �4
	בסעיף	5ב)ו(,	במקום	"61,800"	יבוא	"69,200"; 	)1(

	בסעיף	7)א(	ו–)ב(,	במקום	"125,000"	יבוא	"140,000"� )2(

	בחוק	התקשורת	)בזק	ושידורים(,	התשמ"ב-51982	- �5
	בסעיף	6לז)א(,	במקום	"7,958,000"	יבוא	"8,913,000"; )1(

	בסעיף	6לז)ז(,	במקום	"954,000"	יבוא	"1,068,000"; )2(

	בסעיף	28)א(,	במקום	"192,000"	יבוא	"215,000"; )3(

	בסעיף	35,	במקום	"36,500"	יבוא	"40,800"� )4(

	בחוק	העיסוק	באופטומטריה,	התשנ"א-61991	- �6

	בסעיף	17)א(,	במקום	"110,000"	יבוא	"123,000"; )1(

	בסעיף	17)ב(,	במקום	"31,700"	יבוא	"35,500"� )2(

בחוק	הרשות	השניה	לטלוויזיה	ולרדיו,	התש"ן-71990,	בסעיף	90)א(,	במקום	"4,270,000"	 	�7
יבוא	"4,782,000"�

	בחוק	המפלגות,	התשנ"ב-81992,	בסעיף	28)א1(,	במקום	"458,000"	יבוא	"513,000"� �8

עדכון קנסות 
ופיצויים בחוק 

העונשין 

עדכון קנסות 
בחוק סדר הדין 

הפלילי

עדכון קנסות 
בפקודת התעבורה

עדכון קנסות 
בפקודת הטלגרף

עדכון קנסות 
בחוק התקשורת 

)בזק ושידורים(

עדכון קנסות 
בחוק העיסוק 
באופטומטריה

עדכון קנסות בחוק 
הרשות השניה 

לטלוויזיה ולרדיו

עדכון קנסות 
בחוק המפלגות

__________
1		ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123;	התשס"ד,	עמ'	390�

2		ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�

3		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�

4		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	25,	עמ'	505;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�

5		ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	218;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�

6		ס"ח	התשנ"א,	עמ'	191;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�

7		ס"ח	התש"ן,	עמ'	59;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�

8		ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	190;	התשנ"ה,	עמ'	432;	התשס"ח,	עמ'	580;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�
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	בפקודת	מניעת	זיהום	מי–ים	בשמן	]נוסח	חדש[,	התש"ם-91980	- �9
	בסעיף	5)ד(,	במקום	"78,500"	יבוא	"87,900"; 	)1(

	בסעיף	18)א(,	במקום	"294,000"	יבוא	"329,000"; 	)2(

	בסעיף	20,	במקום	"197,000"	יבוא	"220,000"; 	)3(

	בסעיף	25)ב(,	במקום	"48,600"	יבוא	"54,400"	ובמקום	"99,200"	יבוא	"111,000"� )4(

	בחוק	מניעת	זיהום	הים	)הטלת	פסולת(,	התשמ"ג-101983,	בסעיף	6)א(,	במקום	"166,000"	 �10
יבוא	"185,000"�

	בחוק	המים,	התשי"ט-111959,	בסעיף	20כא,	במקום	"350,000"	יבוא	"392,000"	ובמקום	 �11
"23,200"	יבוא	"25,900"�

	,)1( בפסקה	 	,60 בסעיף	 התשכ"ד-121963,	 ושיווק(,	 )ייצור	 הלול	 לענף	 המועצה	 	בחוק	 �12
במקום	"4,200"	יבוא	"4,700"	ובפסקאות	)2(,	)3(	ו–)4(,	במקום	"17,600"	יבוא,	בכל	מקום,	

�"19,700"

)ייצור	ושיווק(,	התשל"ג-131973,	בסעיף	46)א(,	במקום	"4,200"	 	בחוק	מועצת	הצמחים	 �13
יבוא	"4,700"	ובמקום	"16�4"	יבוא	"66�4"�

	בפקודת	העיריות14	-	 �14
	בסעיף	254,	במקום	"3,300"	יבוא	"3,600"	ובמקום	"150"	יבוא	"160"; )1(

	בסעיף	265)ב(,	במקום	"660"	יבוא	"730"�	 )2(

	בפקודת	המועצות	המקומיות15	-	 �15
	בסעיף	23,	במקום	"3,300"	יבוא	"3,600"	ובמקום	"150"	יבוא	"160"; )1(

	בסעיף	26א)ב(,	במקום	"660"	יבוא	"730"� )2(

יבוא	 	"10,000" במקום	 	,)3(40 בסעיף	 התשנ"ו-161996,	 הסוציאליים,	 העובדים	 	בחוק	 �16
�"15,600"

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �17
כ"ד	באדר	התש"ע	)10	במרס	2010(

נאמן 				יעקב	 	 	 )חמ	3-1661(

					שר	המשפטים 	 	 	 	 	
__________

9		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	33,	עמ'	630;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�

10		ס"ח	התשמ"ג,	עמ'	110;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�

11		ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשנ"א,	עמ'	180;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	123�

12		ס"ח	התשכ"ד,	עמ'	12;	ק"ת	התש"ס,	עמ'	132;	התשס"ג,	עמ'	123�

13		ס"ח	התשל"ג,	עמ'	310;	התשס"ג,	עמ'	436;	ק"ת	התש"ס,	עמ'	132;	התשס"ג,	עמ'	123�

14		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	226�

15		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256;	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	226�

16		ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	152�

עדכון קנסות 
בפקודת מניעת 
זיהום מי-הים 

בשמן

עדכון קנסות 
בחוק מניעת 

זיהום הים 
)הטלת פסולת(

עדכון קנסות 
בחוק המים

עדכון קנסות 
בחוק המועצה 

 לענף הלול
)ייצור ושיווק(

עדכון קנסות 
בחוק מועצת 

הצמחים )ייצור 
ושיווק(

עדכון קנסות 
בפקודת העיריות

עדכון קנסות 
בפקודת המועצות 

המקומיות

עדכון קנסות 
בחוק העובדים 

הסוציאליים

תחילה
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הודעת רישום ציוד הנדסי )אגרת רישום(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	5א)ג(	לתקנות	רישום	ציוד	הנדסי,	התשי"ט-11959	)להלן	-	 	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	מדד	חודש	ינואר	2010	לעומת	מדד	חודש	ינואר	2009	ישתנו	סכומי	אגרת	 	�1
הרישום	והאגרה	בעד	מסירת	פרטים	בהודעה	שנתית	שבתוספת	השניה	לתקנות,	החל	

ביום	י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(,	כמפורט	להלן:
אגרת	הרישום	והאגרה	בעד	

מסירת	פרטים	בהודעה	
שנתית	בשקלים	חדשים

ציוד	הנדסי	-
607טרקטור	זחלי	ואופני	מ–100	כ"ס	ומעלה

607מחפר/עגורן	זחלי	או	אופני	בעל	60	כ"ס	ויותר
607מפלס	ממונע

607מגרדה	ממונעת
607מוביל	עפר
607עגורן	צריח

607מיתקן	לערבול	אספלט
607מפזר	שלמק

607מכונה	לקרצוף	כבישים	אופני	או	זחלי
419טרקטור	זחלי	ואופני	עד	99	כ"ס	ועד	בכלל

419מחפר/עגורן	זחלי	או	אופני	בעל	59	כ"ס
419מכבש	כבישים	ממונע

419עגלת	שפיכה	דמפר
419מחפרון

419מדחס	אוויר	נייד
419קודח	סלע

419קודח	אדמה
419חופר	תעלות

419מכונה	לטאטוא
419מכונה	ליציקת	אבני	שפה

419מתיז	ביטומן	ממונע
419מלגז	שהתנעתו	או	הפעלתו	בכוח	מנועי

419מעמיס	טלסקופי
419במה	הידראולית

235מגרדה	נגררת

235מכבש	כבישים	נגרר
235מערבל	בטון

י"א	באדר	התש"ע	)25	בפברואר	2010(
נברג י ר ג ד	 דו 	 	 )חמ	3-312(

																																																																																			רשם	ציוד	הנדסי
__________

1		ק"ת	התשי"ט,	עמ'	1175;	התשס"א,	עמ'	997;	התשס"ט,	עמ'	667�

שינוי סכומי 
האגרה




