
 קנסות מנהליים

ועבור  ₪ 2000-ל 1000הקנסות המנהליים המוטלים על ידי היחידה הארצית הינם בסכום שבין 

עבירה חוזרת כפל קנס. ניתן לקנוס את אותו עסק מספר פעמים במקרה שבו בעל העסק חוזר 

 ושונה בקיום העבירה.

 מידע לנקנס

מצ"ב ההוראות כפי שמופיעות בגב ההודעה על הטלת  –ההוראות החלות בגין הטלת קנס מנהלי 

 הקנס:

( עליך לשלם את הקנס שהוטל עליך כאמור, תוך שישים ימים מיום קבלת הודעה זו, 1) .ג

זולת אם תודיע/י בסעיף ה' להלן ובמועד האמור בו כי ברצונך להשפט בבית משפט על 

 העבירה.

בכך לפטור אותך מחובותיך על פי ( עם תשלום הקנס תכופר העבירה, ואולם לא יהיה 2)

 כל חיקוק ואם חולטו טובין בקשר לעבירה בא הקנס המנהלי בנוסף לחילוט.

( אם תוך המועד האמור לא תשלם/י את הקנס וגם לא תודיע/י כי ברצונך להשפט 3)

 לחוק. 17תתווסף לקנס תוספת פיגור כאמור בסע' 

ות את הקנס ואת תוספת הפיגור לפי אם לא תשלם/י את הקנס במועד ניתן יהיה לגב ד. 

פקודת המיסים )גביה( או כל סמכות גבייה אחרת לפי דין, וכן ניתן יהיה כעבור ששה 

חדשים לבקש מבית המשפט כי יטיל עליך מאסר בפועל במקום הקנס, וניתן יהיה לבקש 

ה בבית המשפט כי יבוטל, ימחק או לא יחודש רשיון, היתר או רישום שבקשר אליו נעבר

 העבירה.

בבית המשפט על העבירה, עליך למלא את הספח המצורף להודעה זו,  אם רצונך להשפט ה. 

ימים מיום קבלת הודעה זו, למען הרשום בו בדואר  30לחתום עליו ולשלוח אותו, בתוך 

 רשום או למסור אותו לעובד שבמשרדי, ולקבל אישור בכתב על המסירה.

הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך  אם רצונך להגיש בקשה לביטול ו. 

תוך לפנות בבקשה מנומקת בכתב ובצירוף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנן, 

מיום קבלת הודעה זו, למשרד שהטיל את הקנס, לפי המען הרשום  שלושים ימים

את  ואולם אין בבקשת הביטול כדי לדחותבהודעה זו, או למסור אותו לעובד במשרדי, 

. אם תסורב בקשתך לביטול תוכל להודיע על רצונך להישפט תוך המועד לתשלום הקנס

 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הסירוב. 30

אם הגשת בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס, אינך רשאית לבקש להשפט על העבירה  ז.

 לפני שקיבלת את תשובת התובע בעניין בקשת הביטול.

 

 על הקבלה לכל מקרה צורך של בירור.שמור  –שילמת את הקנס 

קבלה על משלוח בדואר רשום של בקשה לביטול הודעת תשלום או בקשה להישפט, הינה 

 ראיה על המשלוח. שמור על הקבלה. 

   

 



רשות  בגין עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות מטופלות ע"יקנסות הגביית לתשומת ליבכם, 

את גם ניתן לגבות  בעקבות זאת .קנסות של הנהלת בתי המשפטהמרכז לגביית  -האכיפה והגביה 

 הקנסות שלא שולמו במועד.

אך ורק על ידי הנקנס. הרבנות המקומית  לתובע המוסמך בקשה לביטול קנס מינהלי תוגשהגשת 

 יכולה לכל היותר לשלוח את המלצתה בעניין.

 

 ול קנסות או בקשות להישפטשליחת בקשות לביט

 טול קנסות או בקשות להישפט אפשרית בדרכים הבאות:הגשת בקשות לבי

בדואר: הרבנות הראשית לישראל, היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות, בית  -

 9446778, ירושלים, מיקוד 36016, ת.ד. 5אקה, רח' אהליהב 

 02-5313169בפקס:  -
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