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(בחוק זה - תיקון מנ י  1. בחוק העבירות המינהליות(תיקון מם׳ 4), התשם״ג-2002

 בסעיף 23(ב), בכל מקום, במקום ״יום התחילה״ יבוא ״יום ב״א בכסלו התשס״ד(16 ברע

 2003)״ ובמקום ״שלאחר תחילתו״ יבוא ״שלאחר המועד האמור״.

 תיקון חוק
 העבירות

 המינהליות
 (תיקון מס׳ 4)

 פרק ב׳: הוראות שעה

 2. (א) על אף האמור בסעיף 17(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-5

 (להלן - החוק העיקרי), בתקופה שמיום התחילה של תיקון מס׳ 4 ועד יום כ״א בנ

 התשם״ד (16 בדצמבר 2003), תוספת הפיגור על הקנס לפי הסעיף האמור תחושב בה!

(ב) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה של תיקון מס׳ 4.  לסעיף 17(א) ו־

 (ב) נוספה על קנם שהוטל לפי החוק העיקרי תוספת פיגור בעד התקופה ש!

 התחילה של תיקון מס׳ 4 ועד יום תחילתו של חוק זה, לא יהא הנקנס זכאי לכך שתו

 הפיגור האמורה תחושב לפי הוראות סעיף 17(א) לחוק העיקרי ולא יהא זכאי להחזר כ

 כסף בשל כך שתוספת הפיגור לא חושבה לפי אותו סעיף.

s 3. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום כ״א בכסלו התשס״ד (16 בדצמבר 

 יחול החוק העיקרי בכפוף להוראות אלה:

 (1) בסעיף 2(ג) לחוק העיקרי, במקום האמור בפסקה (2) יבוא ״חלף המועד לה

 הודעה על בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשה כאמור.״;

 (2) הוראות סעיף 8א לחוק העיקרי לא יחולו:

 (3) על אף האמור ברישה של סעיף 16(א) לחוק העיקרי יהיה על נקנס לשלם

 הקנס המינהלי בתוך שלושים ימים ולא בתוך שישים ימים.

 תיקון חוק
 העבירות

 המינהליות -
 תוספת פיגור

 על הקנס
 וחישובה -

 הוראת שעה

 דחיית האפשרות
 לבקש ביטול

 קנם - הוראת
 שעה

פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  י

 שר המשפטים

ן ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה

ן י ל ב י ן ר ב ו א  ר

 יושב ראש הכנסת

ב צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה

 התקבל בכנסת ביום כ־ד בסיון התשם־ג(24 ביוני 200S)•, הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעור
 הממשלה - 26, מיום י״ח באייר התשס־ג(20 במאי ג200), עמי 465.

 ס״ח התשס״ג, ענד 74.
 ס־ח התשמ־ו, עמי וג: התשס־ג, עמ׳ 74.

 510 ספר החוקים 1895, ביה בסיון התשס״ג, 003.׳:



 חוק שחדור על־תנאי ממאסר (תיקון מס׳ 3), התשם״ג-2003*

 (ו) בסעיף קטן(א) -

 (א) ברישה, במקום ״שלושה״ יבוא ״ארבעה״;

ל בית / במקום ״שופט של בית המשפט העליון״ יבוא ״שופט ש ו  (ב) בפסקה (

 משפט מחוזי״;

 (ג) בפסקה (2), במקום ״שופט בית המשפט המחוזי או מי שהיה שופט בית

ל בית ל בית משפט שלום או מי שהיה שופט ש  המשפט המחוזי״ יבוא ״שופט ש

 משפט שלום״;

 (ד) בסופו יבוא:

ל מחלקת חנינות במשרד המשפטים או עורך דין, עובד  ״(4) הממונה ע

 מחלקת חנינות, שהוא הסמיכו לבך.״;

ל בית ל בית המשפט העליון״ יבוא ״שופט ש , במקום ״שופט ש ( 3 x ן ט  (2) 1(בסעיף ק

 משפט מחוזי״.

ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו ן י ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה שר המשפטים

ד בסיון התשם־ג(24 ביוני 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ־
 הממשלה - 27, מיום י־ח באייר התשס״ג(20 במאי ג200), עמ׳ 468.

 ם״ח התשםיא, עמי 410; התשס״ב, עמי 487.

י ממאסר, התשס״א- 2001', בסעיף 33 - תיקון סעיף 33 א נ ת ־ ל  ו. בחוק שתרור ע

ן י ל ב י ן ר ב ו א  ר

 יושב ראש הכנסת

ב צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה
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