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הנחיה לתובעי(– ביטול הודעות תשלו( קנס

כללי.1

במפורש,)'החוק'להל�( �1982ב"התשמ,]נוסח משולב[לחוק סדר הדי� הפלילי 229סעי.א

זהשהוסמ� לתובע קובע סמכות עת תשלו) לבטל הוד, בידי היוע' המשפטי לממשלה לעניי�

א) נתקיימה אחת העילות הקבועות בחוק, קנס שנמסרה בשל עבירה של ברירת משפט

בוו על, כ� מוסמ� התובע.בהתא) לתנאי) הקבועי) לבטל או להפחית את תוספת הפיגור

התובע אינו מוסמ� להפחיתא�, בהתא) לעילות הקבועות בחוק, ועדוקנס שלא שול) במ

. הקנס עצמו שיעוראת 

:229לשו� סעי וזה

תשלו('

 הקנס

תו� תשעי) ימי) מיו), ישל), מי שנמסרה לו הודעת תשלו) קנס)א(.229

בה, את הקנס הנקוב בהודעה, ההמצאה זולת א) פעל, לחשבו� שצויי�

:באחת מדרכי) אלה

בקשה, תו� שלושי) ימי) מיו) ההמצאה, הגיש לתובע)1(

;)ג(לביטול כאמור בסעי קט� 

בדר� שנקבעה,� תשעי) ימי) מיו) ההמצאהתו, הודיע)2(

.שיש ברצונו להישפט על העבירה, בתקנות

לא יהיה רשאי להודיע)1(מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה

אלא תו� שלושי) ימי) מיו),)2(על רצונו להישפט כאמור בפסקה 

.המצאת ההודעה על החלטת התובע בעני� הביטול

הק)ב( נס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על לא שיל) אד) את

 לחוק67העבירה תיווס על הקנס תוספת פיגור בשיעור האמור בסעי

�70ו68גביית הקנס תיעשה כאמור בסעיפי); �1977ז"התשל, העונשי�

.לאותו חוק לא יחול69וסעי, �1977ז"התשל, לחוק העונשי�

נו)ג( כח כי לא נעברה עבירה תובע רשאי לבטל הודעת תשלו) קנס א)

או א) היה סבור, או כי היא נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה

התובע יערו�; שבנסיבות המקרה אי� עני� לציבור בהמש� ההליכי)

לעני� סעי; רישו) של הודעת תשלו) קנס שביטל וינמק את החלטתו

זה א) הוסמ� במיוחד לעני�,12כמשמעותו בסעי–" תובע", קט� זה
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.בידי היוע' המשפטי לממשלה

החליט התובע שלא לבטל את הודעת תשלו) הקנס ימציא למבקש)ד(

כ� ואול) הוראות סעי קט�  יחולו כאילו לא הוגשה)ב(הודעה על

.הבקשה לביטול לתובע

תובע רשאי לדו� בבקשה שהוגשה לאחר המועד האמור בסעי קט�)ה(

ד בשל סיבות שלא היו תלויות א) שוכנע שהבקשה לא הוגשה במוע,)א(

במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה

.המניעה

שברצונו להישפט ולא שיל))א(מי שלא הודיע כאמור בסעי קט�)ו(

מתשלו), על פי בקשתו, רשאי תובע לפטור אותו, במועד את הקנס

א) נוכח התובע,הכולה או מקצת,)ב(תוספת הפיגור כאמור בסעי קט� 

:התשלו) במועד היא אחת מאלה� שהעילה לאי

.בוטל)1(

נבצר מהמבקש לשל) את הקנס במועד בשל סיבה שאינה)2(

;תלויה בו

הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של רשויות)3(

.המדינה

ותהיה נתמכת בתצהיר, תהיה בכתב,)ו(בקשה לפי סעי קט�)ז(

בההמאמת את העובדו על.ת המפורטות התובע רשאי להחליט בבקשה

יסוד התצהיר בלבד או במעמד המבקש בלבד והחלטתו אינה ניתנת 

.לערעור

שיל) אד) את הקנס רואי) אותו כאילו הודה באשמה בפני בית)ח(

על. הורשע ונשא את עונשו, המשפט אול) הוראות סעי קט� זה לא יחולו

את הודעת תשלו) הקנס לפי סעי אד) ששיל) את הקנס ותובע ביטל 

).ג(קט� 

יוחזר סכו) הקנס, בוטלה הודעת תשלו) קנס לאחר שהקנס שול))1ח(

.ששול)

חלפו המועדי) להגשת בקשה לביטול, לא שיל) אד) את הקנס)2ח(

ולא,)א(הודעת תשלו) קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעי קט� 

ה לביטול הודעת תשלו) קנס הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמ� בקש

להגשת)א(בתו) המועדי) הקבועי) בסעי קט�, יראו אותו, ונדחתה

כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת, בקשות אלה

.תשלו) הקנס

רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,שר המשפטי))ט(

'.להתקי� תקנות לביצוע סעי זה
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נק.ב מתיישנות תו� שנה מיו), ובה� עבירות ברירת משפט, בע בחוק כי עבירות קנסעוד

א) המדובר בעבירות תעבורה כמשמעות� לפי פקודת התעבורה, או תו� שנתיי), ביצוע�

ובעל הרכב אשר לו הומצאה הודעת תשלו) הקנס הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעבירה 

או69לפי סעיפי)  א 225סעי(ב לפקודת התעבורה27היו) סעי,א לפקודה האמורה70ב

לאחר שעברו המועדי), או הודעת תשלו) קנס, לפיכ� לא תימסר הזמנה למשפט).פ"לחסד

. הכל לפי העניי�, המפורטי) לעיל

זה, כי תובע, מובהר בזאת.ג הוא, אשר מונה בידי היוע' המשפטי לממשלה במיוחד לעניי�

זו, תשלו) קנס הגור) היחיד המוסמ� לבטל הודעות .ותוספת פיגור בהתא) להנחיה

מטרתה של הנחיה זו היא להדרי� את התובעי) כאמור בכל הנוגע לטיפול בבקשות ביטול.ד

ובעיקר בהפעלת שיקול דעת) לגבי הבקשות,הודעות תשלו) קנס ותוספות פיגור

.האמורות

בקשה לביטול הודעת קנס.2

סדר הדי� הפלילי42תקנה.א קובעת את אופ� הגשת הבקשה, �1974ד"התשל,א לתקנות

 : כדלקמ�, לתובע המוסמ�, לחוק)א(229לביטול הודעת תשלו) קנס לפי סעי

.הבקשה תוגש בכתב לתובע לפי המע� הרשו) בטופס הודעת התשלו))1(

.הבקשה תוגש תו� התקופה שנקבעה לתשלו) הקנס בהודעת התשלו))2(

להויצורפ, בבקשה יפורטו הנימוקי) לביטול)3( את, א) ישנ),ו מסמכי) המאמתי)

.טענות המבקש

, יפורטו ג) הנימוקי) לאיחור, בבקשה לביטול הודעת תשלו) קנס שהוגשה באיחור)4(

.ויצורפו המסמכי) המאמתי) אות)

. תהיה ראיה לתארי� המשלוח, קבלה על משלוח הבקשה לתובע בדואר רשו))5(

צאו לו מסמכי) התומכי) בטענותיו לא יחליט תובע בבקשת ביטול אלא לאחר שהומ, ככלל.ב

זו, של הפונה . ולאחר שבח� אות) כמפורט בהנחיה

תובע לא ידו� בבקשה לביטול הודעת תשלו) קנס שהוגשה לאחר שחלפו שלושי) ימי).ג

אלא א) שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות, מיו) שההודעה הומצאה למבקש

לה, שלא היו תלויות במבקש והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה, גישה במועדושמנעו ממנו

. המניעה

ביטול הודעת תשלו( קנס.3

: שלוש עילות בגינ� רשאי התובע לבטל הודעת תשלו) קנסמונה לחוק)ג(229סעי

.נוכח כי לא נעברה עבירהא).א
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.נוכח כי העבירה נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעהא).ב

סבר.ג .י� לציבור בהמש� ההליכי)שבנסיבות המקרה אי� עניא)

: ביטול הודעת תשלו( קנס מפני העילה שלא נעברה עבירה.א.3

I.לאור אחד,תובע רשאי לבטל הודעת תשלו) קנס א) לאחר שבדק את טענותיו של המבקש נוכח

: שלא נעברה עבירה,הטעמי) הבאי)

ור שנמצא תמר, העדר תמרור כגו�(נפלה טעות עובדתית ברישו) הודעת תשלו) הקנס)1(

).בלתי חוקי וכדומה

הודעת תשלו) הקנס נמסרה לבעל פטור: למשל, לא נתקיי) אחד מיסודות העבירה)2(

לבעל תו חניה, לנכה שחנה במקו) המיועד לרכב נכה, מהחובה לחגור חגורת בטיחות

רכב החונה במקו) המיועד לפריקה וטעינה, החונה בחניה מוסדרת באזורו בעת, לבעל

.וכיוצא באלה,�שהוא עסוק בכ

בר עונשי�)3( .הודעת תשלו) הקנס נמסרה למי שאינו

כי מי שנמסרה לו הודעת תשלו), אי� ראיות מספיקות להוכיח מעל לכל ספק סביר)4(

ביטול מפני עילה זו ייעשה רק בידי מי שהוסמ� כתובע והוא. הקנס עבר את העבירה

ראש מחלקת: או משמש באחד מהתפקידי) הבאי) במשטרת ישראל, עור� די�

או בעל תפקיד אחר שהסמי� היוע' ראש ענ תנועה או ראש לשכת תנועה, תנועה

. המשפטי לממשלה

נכה)5( לב להוראות סעיפי),לגבי ,�1993ד"התשנ, לחוק חניה לנכי)�3ו2יש לשי)

.היתר לנכה לחנות במקו) שבו החניה אינה מותרתנית� קובעות נסיבות בה�ה

�א"תשכ, לתקנות התעבורה�94ו32בתקנותותהמפורטסיבותבנהניתנ קנסההודעת)6(

גור)ה תינת� על ידי, ההכרעה הא) התקיימו התנאי) הקבועי) בתקנות. 1961

תועבר לתובע העירוני אשר יראהו, הרלוונטי בגו הביטחו� וסמ� לעניי�הממקצועיה

גע לאירוע המעידה על קיומ) של התנאי) שבתקנות בנו" תעודה ציבורית"בה כמעי� 

הדו,ח"נשוא הדו פנימי מומל' כי גופי הביטחו� יכינו נוהל.ח"ובהתא) לכ� יבטל את

אשר קיומ� במקרה, שיקבע הלי� סדור לבירור התקיימות התנאי) שבתקנות

1.הקונקרטי הנדו� שוללת את פליליות המעשה

:ביטול הודעת תשלו( קנס מפני העילה שהעבירה נעברה בידי אחר.ב.3

.נוהל פנימי כאמור מצוי בשלבי הכנה במשטרת ישראל1
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א).א כי, לאחר שבדק את טענות המבקש, תובע רשאי לבטל הודעת תשלו) קנס נוכח

במצב בו בדוח, לדוגמא( העבירה נעברה שלא בידי מי שקיבל את הודעת תשלו) הקנס

.)נעשה רישו) מוטעה של מספר הרכב

רכב יש חזקה.ב לפקודת1כמשמעו בסעי, שלפיה בעל הרכב, בעבירות הקשורות לכלי

או, אלא א) הוכיח מי נהג ברכב, ראי לביצוע העבירההתעבורה אח למי מסר את החזקה בו

על המבקש.כי הרכב נמכר או הושכראו, שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו

.על טענתו להמציא מסמ� המעיד

להמציא מסמכי) המוכיחי) את הטענה עליו טע� המבקש כי אינו יודע מי עבר את העבירה

החליט).כגו� אישור המשטרה על גניבת הרכב שבו נעברה העבירה(שעבר את העבירה שלא הוא 

תומצא, והוכח מי נהג או החזיק ברכב,זה קט� סעיהתובע לבטל הודעת תשלו) קנס לפי 

הכל בנתו� לתקופת(בציו� סכו) הקנס המקורי, הודעת תשלו) קנס חדשה לנוהג או למחזיק

).התיישנות העבירה

:ול הודעות תשלו( קנס מפני עילה של חוסר עניי� לציבור בהמש� ההליכי(ביט.ג.3

נוכח שנתקיי) אחד, לאחר שבח� את טענות המבקש, תובע רשאי לבטל הודעת תשלו) קנס א)

:מאלה

:לגבי עבירות חניה ברשויות מקומיות.א

)1(.�1993ד"התשנ, לחוק חניה לנכי)1הודעת תשלו) הקנס ניתנה לנכה כמשמעותו בסעי

או, והפונה המציא אישור על כ� ממוס�, הרכב חנה שלא כדי� בשל תקלה ברכב)2( מגורר

ובלבד שהרכב סולק תו� זמ� סביר ושבעל הרכב מילא אחר, מגו אחר כיוצא באלה

.בשל צור� הוראות דיני התעבורה בכל אשר להחניית הרכב

בחלו� המכונית מי שקיבל את הודעת תשלו) הקנס הציג, הרכב חנה בחניה מוסדרת)3(

בר תוק באותה רשות מקומית לגבי או הסימו�א� טעה בצורת התלישה, כרטיס חניה

או והתובע שוכנע כי התלישה) או השעה, היו) בשבוע, היו) בחודש(פרט אחד בלבד 

לבונעשהסימו�  .בטעות ובתו)

החניה שלאו, הודעת תשלו) הקנס ניתנה לאד) שהוביל חולה קשה למתק� רפואי או ממנו)4(

על הפונה להמציא. כדי� היתה מיועדת לאפשר לאותו חולה גישה נוחה למתק� או לרכב

.אישור מהמתק� הרפואי לאימות טענתו

מע(הודעת תשלו) הקנס ניתנה לעובד של גו הנות� שירות חיוני)5( , חברת החשמל,צ"כגו�

בזק,ארורשות הד ומי שהרשות, תפקידואשר נאל' לחנות שלא כדי� לצור� מילוי,)חברת

אישר כי בנסיבות המקרה, המקומית והגו המעסיק את העובד קבעו כמוסמ� לעניי�

.נאל' העובד לחנות כאמור
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ע)ח שנית� על ידי"אופ� הטיפול המשטרתי בדו לרכב משטרתי פקח של רשות מקומית

ב לוחית זיהוי צהובה ה מטע) רשות נוהל ארצי לטיפול בדוחות חני"יהיה כפי שהינו מוסדר

".מקומית

, הודעת תשלו) הקנס ניתנה לעובד מ� העובדי) המפורטי) להל� של הרשות המקומית)6(

כי, שנאל' לחנות שלא כדי� כדי למלא את תפקידו ומנהל האג שבו הוא עובד אישר

:בנסיבות המקרה נאל' העובד לחנות כאמור

ד.1 סלילת, חשמל, צנרת,ר�עובדי האג הממונה על בינוי ותשתית העוסקי) בתיקוני

. גינו� וכיוצא באלה, רחובות

.עובדי תברואה העוסקי) בניקיו� ופינוי אשפה.2

.עובדי רווחה הנותני) שירותי) סיעודיי) לקשישי) ולחולי).3

כי, הודעת תשלו) הקנס ניתנה למי שחנה בחניה מוסדרת ללא כרטיס חניה)7( והתובע שוכנע

.טע) סבירנבצר מהמבקש להציג כרטיס חניה בשל 

עזרה, הודעת תשלו) הקנס ניתנה לרופא בתפקיד)8( אשר נאל' לחנות שלא כדי� לצור� מת�

.על הרופא לתמו� את בקשתו בתצהיר המאמת את נסיבות המקרה. רפואית דחופה

או שניתנו כמה הודעות תשלו) קנס בשל, הודעת תשלו) הקנס ניתנה משיקולי) פסולי))9(

במקרה זה תשאר בתוק הודעת תשלו)(ו� תו� שעתיי) אותה עבירה בסמיכות זמני) כג

).קנס אחת

.נסיבות אישיות קשות של הפונה מצדיקות שלא למצות עמו את הדי�)10(

ה)8(עד)1(לא תבוטל הודעת תשלו) קנס לפי החלופות)11( בא) להפרעה כדי לגרו)חניה יה

.חמורה לתנועה

:לגבי עבירות תעבורה המטופלות בידי המשטרה.ב

וכ�,לעניי� עבירות חניה ברשויות המקומיותחניה יחולו הקריטריוני) הקובעי) בעבירות)1(

יהיה תובע רשאי לבטל הודעת תשלו) קנס למי שלא נמסרה לו הודעת תשלו) קנס אחרת 

.בשל עבירת חניה בשנה שקדמה לביצוע העבירה הנוכחית

או, כגו� אי החזקת מסמכי), בעבירות טכניות)2( שבו ליקויי) בתאורת הרכב , במתקני עזר

, רשאי התובע לבטל הודעת תשלו) קנס למי שתו� שנתיי) לפני ביצוע העבירה הנוכחית

.והליקויי) תוקנו בהקד), לא נמסרה לו הודעת תשלו) קנס בשל עבירה טכנית כאמור

, בעבירות תעבורה של הולכי רגל רשאי תובע לבטל הודעת תשלו) קנס שנמסרה לקשיש)3(

בר עונשי� חדש, לתייר, לקטי� כי, וכיוצא באלה, או לעולה בנסיבות שלפיה� נוכח התובע

.ה) לא היו ערי) לכ� שביצעו עבירה

:בעבירות תעבורה אחרות רשאי התובע לבטל הודעת תשלו) קנס א) נתקיי) אחד מאלה)4(
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או ניתנו כמה הודעות תשלו) קנס, הודעת תשלו) הנקנס ניתנה משיקולי) פסולי).1

ל .לא הצדקה ענייניתבשל אותה עבירה

הודעת תשלו) הקנס ניתנה בניגוד למדיניות מחלקת התנועה במשטרה לעניי�.2

.אכיפת החוק לגבי עבירות תנועה מסוימות

עבר עבירת תעבורה, בעל רשיו� נהיגה לפחות חמש שני)הוא המבקש.3 , והוא לא

,יתבשנתיי) שקדמו לביצוע העבירה הנוכח, או עבירה טכנית, למעט עבירת חניה

נסיבות ביצועה ומידת הסיכו� או ההפרעה שגרמה אינ�, ולדעת התובע העבירה

.חמורות

.או בשל צור� רפואי דחו, העבירה נעברה לש) פיקוח נפש.4

במשטרה או ראש מחלקת איסו וטכנולוגיה באג המודיעי� ראש ענ המודיעי�.5

מפ. לבטל את הודעת תשלו) הקנס, בפניה מנומקת, ממלי' ני עילה זו ייעשה ביטול

.תנועה בלבדהאו ראש מחלקת קצי� אג תנועה מחוזי בידי 

קצי� אג תנועה בכל עבירות התעבורה המטופלות בידי המשטרה רשאי תובע שהוא)5(

תנועה לבטל הודעת תשלו) קנס א) נוכח שנסיבות אישיותהאו ראש מחלקת, מחוזי

.קשות של הפונה מצדיקות שלא למצות עמו את הדי�

 �1984ד"התשמ,יטול הודעת תשלו( קנס בעבירות על חוק שמירת הניקיו�ב.ג

:תובע רשאי לבטל הודעת תשלו) קנס א) נתקיי) אחד מאלה

.נסיבות אישיות קשות של הפונה מצדיקות שלא למצות עמו את הדי�)1(

ע)–לעניי� סילוק גרוטאות)2( כשהגרוטה סולקה בנסיבות המצדיקות אי מיצוי הדי�

.הפונה

כגו�, או הוראה מטע) רשות מוסמכת, א) ניתנה רשות–י� השלכת פסולת לעני)3(

.להשלכת הפסולת, רשות מקומית

ביטול הודעות תשלו( קנס מטעמי( טכניי(.ד.3

, רשאי תובע לבטל הודעת תשלו) קנס א) מצא, הקבועות בחוק הביטול בנוס לעילות.א

:לאחר שנבדקה טענת המבקש כי נתקיי) אחד מאלה

, או לא הומצאה בדר� חוקית אחרת, תשלו) הקנס לא נשלחה בדואר רשו) הודעת)1(

.או אי� בידי הרשות ראיה למשלוחה בדואר רשו) או להמצאה חוקית אחרת

אול) הוכח, היתה בידי הרשות ראיה על משלוח הודעת תשלו) הקנס בדואר רשו))2(

תלויות בו להנחת דעתו של התובע כי הנמע� לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינ� 

,א לתקנות סדר הדי� פלילי44כאמור בסיפא לתקנה, ולא עקב הימנעותו מלקבלה

.�1974ד"תשלה
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על, הודעת תשלו) הקנס הומצאה כתוצאה מטעות במחשב)3( א) בדר� של חזרה

. א) בדר� אחרת, והדבר לא נקלט במחשב, הודעת תשלו) קנס שבוטלה בעבר

מ .סמ� המאמת את הטעות במחשבביטול מפני עילה זו ייעשה רק על סמ�

א) משו) שחלפו שנתיי), א) משו) שעברה שנה מיו) ביצועה, העבירה התיישנה)4(

מיו) שנעברה העבירה לגבי עבירת תעבורה שלגביה הוכיח מי שקיבל את הודעת 

).ב לפקודת התעבורה27סעי(תשלו) הקנס כי לא הוא שעבר את העבירה 

.נות דיפלומטיתהודעת תשלו) הקנס נמסרה לבעל חסי)5(

.הודעת תשלו) הקנס נמסרה למי שנפטר בינתיי))6(

תומצא הודעת תשלו),)2(או)1)(א(החליט התובע לבטל הודעת תשלו) קנס לפי פיסקה.ב

המועדי). בציו� סכו) הקנס המקורי, בכפו לתקופות התיישנות העבירה, קנס חדשה

ה מצאת הודעת תשלו) הקנס לתשלו) הקנס ולחישוב תוספות הפיגור יימנו לפי מועד

.החדשה

ביטול או הפחתה של תוספת הפיגור.4

לחוק סדר הדי� הפלילי מקנה לתובע סמכות לבטל או להפחית את תוספות הפיגור)ו(229סעי

עילות הביטול כאמור נקבעו בחוק וכ� נקבע כי על המבקש. שהצטברו על קנס שלא שול) במועדו

בה לתמו� את בקשתו בתצהיר המאמת מלבד התצהיר יצר המבקש. את העובדות המפורטות

.לבקשתו מסמכי) התומכי) בבקשתו

:כולה או חלקה, ואלה העילות לביטול תוספת הפיגור

בו.א תובע רשאי לבטל–נבצר מהמבקש לשל) את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויה

היא שמנעה, אלה תוספת פיגור מפני עילה זו א) נוכח כי העדרותו של המבקש מסיבות

שירת,ח"ל בעת שנית� לו הדו"למשל המבקש שהה בחו, ממנו לשל) את הקנס במועד

.או אושפז, במילואי)

, התראה על חיוב בתוספת פיגור, הוברר לתובע כי המבקש קיבל את הודעת תשלו) הקנס

או לפני,ל"לשירות בצה,' לאר'זמ� סביר לפני יציאתו לחו, או על אי חידוש רשיו� נהיגה

או א) מנסיבות המקרה עולה כי המבקש בחר להתעל) מהודעות ומהתראות, מועד אשפוזו

.לא יבטל התובע את תוספת הפיגור, בנדו�

כגו� שהודעה על שינוי,הסיבה לחיוב בתוספות פיגור יסודה בתקלה של רשויות המדינה.ב

בט, לא נקלטה, אר רשו)וכתובת שנשלחה בד יפול בפניית המבקש שהיה עיכוב בלתי סביר

או שהרשות לא נתנה למבקש, או ביטול תוספת פיגור, לעניי� ביטול הודעת תשלו) קנס

.אפשרות לשל) את הקנס במועד

 הוגשה הבקשה לביטול תוספת הפיגור מיד לאחר שהוסרה המניעה לתשלו) הקנס במועד

ע לבטל את תוספת רשאי התוב, לעיל)ב(או)א(ונתמלא אחד מהתנאי) המפורטי) בפסקאות
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רק, השהה המבקש את הגשת בקשתו כאמור. הפיגור רשאי התובע לבטל את תוספת הפיגור

.הכל לפי נסיבות המקרה, בחלקה

מעקב אחר ביטול הודעת תשלו( קנס.5

החלטת התובע לבטל הודעת תשלו) קנס או תוספת פיגור תהיה מנומקת בהתא) לאמור.א

.בהנחיה זו

ובו,) מרוכז על ביטול הודעות תשלו) קנס ועל ביטול תוספות פיגורהתובעי) ינהלו רישו.ב

:יכללו פרטי) אלה

;תארי� הגשת בקשת הביטול)1(

;תארי� ביצוע העבירה)2(

;מהות העבירה)3(

;סיבת הביטול)4(

;תארי� הביטול)5(

יגיש התובע ליוע' המשפטי לממשלה דיווח סטטיסטי ובו יפרט מספר הבקשות לשנה אחת.ג

מספר הבקשות שנדחו ומספר, תשלו) קנס ולביטול תוספות פיגור שהוגשו לביטול הודעות

זו, חות שבוטלו"הדו הדיווח יוגש לא יאוחר מיו).תו� ציו� עילות הביטול כמפורט בהנחיה

.של השנה העוקבת �31/1ה


