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ט"ז בשבט, תשע"ג    
7102בינואר,  72  

 
 

 שיקולים בקביעת סכום העיצום הכספי
 

  

 הקדמה א. 
 

חוק )" 0807-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 22נכנס לתוקפו תיקון מס'  22027107ביום 

 בחוק התקשורת, שעניינו עיצומים כספיים2  בפרק 0"(, אשר במסגרתו תוקן פרק ז'החוק"; "התקשורת

זה נקבעו הוראות, אשר תכליתן, בין היתר, לקבוע את האופן בו יוטל עיצום כספי על מי שביצע הפרה 

לפי החוק, את מיהות הגורם המוסמך להטיל עיצום כספי, את גובה הסכום המרבי אותו ניתן להטיל על 

ע רשימה בלתי )א( לחוק קוב6א22מפר, הדרך לקביעת סכום העיצום הכספי שיוטל על מפר, ועוד2 סעיף 

ממצה של נסיבות ושיקולים לקביעת סכום העיצום הכספי, אשר ניתן להטיל על בעל רישיון שביצע 

"( יפרסם באתר המנהל)ב( לחוק קובע כי המנהל הכללי של משרד התקשורת )"6א22הפרה, ואילו סעיף 

לקבוע את אמות האינטרנט של המשרד אמות מידה לעניין קביעת סכום העיצום הכספי2 מסמך זה בא 

 )ב( לחוק62א22המידה כאמור בסעיף 
 

 המסגרת החוקית ב. 

 לחוק התקשורת קובע כי:  6א22סעיף 

בבואו לקבוע את סכום העיצום הכספי שיטיל בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור  ")א(2

להלן, לפי , רשאי המנהל לשקול, בין השאר, את הנסיבות והשיקולים ש4א22עד  7א22בסעיפים 

 2העניין

 ;או בתחום השידורים המידה שבה יש בהפרה כדי לגרום לפגיעה בתחרות בתחום הבזק (0)
המידה שבה יש בהפרה כדי לגרום לפגיעה במתן שירותי בזק או במתן שידורים באורח תקין  (7)

 וסדיר;

 שיעור המנויים שנחשף לפגיעה כתוצאה מההפרה; (2)

 משך ההפרה; (4)

 אה מההפרה;היקף הנזק הכספי שנגרם כתוצ (2)

 ;הרווח הכספי שצמח למפר כתוצאה מההפרה (6)

 מידת התועלת שצמחה למפר כתוצאה מההפרה;  (2)

 הפרות קודמות של המפר; (0)

פעולות שנקט המפר עם גילוי ההפרה ובכללן הפסקת ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל  (8)
 ונקיטת פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם כתוצאה ממנה;
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יכולתו הכלכלית, ובכלל זה הכנסתו שהופקה או שנצמחה  –מפר שהוא יחיד  לגבי(01)
מתאגיד הקשור בהפרה, וכן נסיבות אישיות שבעטיין בוצעה ההפרה או נסיבות אישיות 

 ; קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר

 קיומו של חשש משמעותי כי כתוצאה מהטלת העיצום לא יוכל –לגבי מפר שהוא תאגיד (00)
 2המפר לפרוע את חובותיו ופעילותו תופסק

 
המנהל יקבע אמות מידה לעניין קביעת סכום העיצום הכספי, ורשאי הוא לקבוע באמות מידה  )ב(2

כאמור הוראות לעניין המשקל שייחס לנסיבות ולשיקולים המפורטים בסעיף קטן )א(, וכן 

ור ומשקלם; אמות המידה וכל נסיבות ושיקולים נוספים שיובאו בחשבון בקביעת הסכום כאמ

 "שינוי בהן יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת2

 

 קביעת סכום העיצום הכספי ג. 

לחוק על בעל רישיון  4א22עד  7א22בכפוף לסכום העיצום הכספי המרבי אותו ניתן להטיל לפי סעיפים 

מסוים תיעשה על פי  או על מי שביצע הפרה, החלטה על הטלת עיצום כספי ועל סכומו במקרה

)א( לחוק, בשים לב למכלול נסיבותיו הייחודיות של המקרה, ועל פי 6א22השיקולים המפורטים בסעיף 

 השיקולים, הנסיבות והמשקלים, המפורטים להלן2 
 

)א( לחוק מפרט רשימה בלתי ממצה של שיקולים ונסיבות אשר המנהל רשאי לשקול 6א22כאמור, סעיף 

לחוק, והשיקולים  6א22ום העיצום הכספי2 להלן נפרט את אופן יישום סעיף בבואו לקבוע את סכ

והנסיבות המנויים בו, וכן שיקולים ונסיבות נוספים שיובאו בחשבון בעת קבלת ההחלטה, לרבות 

 משקלם היחסי, ככל שהם רלבנטיים למקרה הנדון2
 

ות של השיקולים השונים, בבואו לקבוע את סכום העיצום הכספי, יבחן המנהל את מידת הרלבנטי

 יקבע את המשקל המתאים של כל שיקול ויעניק לו ניקוד בהתאם לכך2 

 

 שיקולי המנהל בקביעת חומרת ההפרה  ד.

 המשקל היחסי שיינתן לכל אחד משיקולים המפורטים בחלק זה יהיה כדלקמן:

 

 רים.או בתחום השידו המידה שבה יש בהפרה כדי לגרום לפגיעה בתחרות בתחום הבזק 02

 נקודות( 011נקודות )מתוך  71עד  –משקל יחסי 

הבטחת התחרות בתחום הבזק ובתחום השידורים היא אחד האינטרסים החשובים שביסוד 

האסדרה בתחום התקשורת2 בבואו לקבל החלטה בעניין הטלת עיצום כספי, יביא המנהל 
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עלולה הייתה  בחשבון כשיקול מרכזי להערכת חומרתה של ההפרה, האם ההפרה גרמה או

לגרום לפגיעה בתחרות כאמור ובאיזו מידה, ובכלל כך יביא בחשבון את נתח השוק ומעמדו של 

המפר בהשוואה לבעלי רישיון מתחרים, מידת התחרותיות בשוק, מידת הפגיעה בשחקנים 

 אחרים בשוק, וכיוצא בזה2

 

ידורים באורח תקין המידה שבה יש בהפרה כדי לגרום לפגיעה במתן שירותי בזק או במתן ש 72

 .וסדיר

 נקודות( 011נקודות )מתוך  71עד  –משקל יחסי 

בזק ומתן  רותיאינטרס מרכזי נוסף שעומד ביסוד האסדרה שבתחום התקשורת הינו מתן שי

שידורים באורח תקין וסדיר2 בבואו לקבל החלטה בעניין הטלת עיצום כספי, יביא המנהל 

של ההפרה, האם ההפרה גרמה או עלולה הייתה  בחשבון כשיקול מרכזי להערכת חומרתה

לגרום לפגיעה במתן שירותי בזק או שידורים כאמור, ובכלל כך יביא בחשבון את סוג השירותים 

או השידורים שנפגעו, לפי העניין, היקף הפגיעה בחברות אחרות, לרבות בעלי רישיון אחרים 

 ם או שידורים, וכיוצא בזה2העושים שימוש בתשתית של בעל הרישיון לשם מתן שירותי

 

 .שיעור המנויים שנחשף לפגיעה כתוצאה מההפרה 22

 נקודות( 011נקודות )מתוך  01עד  –משקל יחסי 

אחד השיקולים אותו יביא המנהל בחשבון בבואו להעריך את חומרת ההפרה, נוגע לשיעור 

2 כמו כן יובהר, כי המנויים אשר נפגע2 יובהר, כי אין הכוונה בהכרח לנזק שנגרם למנוי בפועל

חשיבותו של שיקול זה משתנה לפי נסיבותיו הייחודיות של המקרה וכי אין הוא מתייחס אך ורק 

למספר המנויים שנפגעו בפועל, אלא גם למנויים שנחשפו לפגיעה בכוח2 יתר על כן, לעניין הפרות 

לחומרה, בעוד  מסוימות מאות מנויים שנפגעו מההפרה עשוי להיות מספר גדול המטה את הכף

שבמקרים אחרים חשיפה בהיקף דומה תטה את הכף לקולה דווקא2 לפיכך על מנת להעריך את 

משקלו הנכון של שיקול זה, המנהל ייקח בחשבון את גודל השוק, מספר המנויים הרלבנטי 

להפרה, סוג שירותי הבזק או השידורים הרלבנטי להפרה, מידת החשיבות או החיוניות שיש 

 .הם, והכל בשים לב לאופי ההפרה ונסיבות המקרהלייחס ל

 

 

 



 
 משרד התקשורת

 מנהל הכלליה
 
 

             

 02-6240321פקס:   02-6706310/1/3 טל:                                        99999, ירושלים 32רח' יפו 
 02-5101706פקס:      03-5198212/8טל:                            , מגדל שלום, ת"א9רח' אחד העם 

 

                                                                                                              
 

 .משך ההפרה 42

 נקודות( 011נקודות )מתוך  01עד  –משקל יחסי 

ככלל, הפרה שנמשכה על פני זמן רב באופן יחסי למהות ההפרה תצדיק הטלת עיצום כספי 

 בסכום גבוה יותר בהשוואה להפרה דומה שנמשכה פרק זמן קצר יחסית2 עם זאת, הקביעה אם

מדובר בפרק זמן קצר או ארוך תיעשה בשים לב לסוג ההפרה בה מדובר ולנסיבות העניין2 כך 

למשל, בהפרות מסוימות פרק זמן של מספר ימים הוא זמן קצר בעוד שבאחרות עשוי להיחשב 

זמן רב2 זאת ועוד, משך ההפרה יילקח בחשבון אך ורק כאשר מדובר בנתון רלבנטי, שכן לעיתים 

ה, מתמצית במעשה חד פעמי, אשר הניסיון לבחון את משכו אינו בהכרח מן ההפרה, מטבע

 העניין2

 

 2היקף הנזק הכספי שנגרם כתוצאה מההפרה 22

 נקודות( 011נקודות )מתוך  02עד  –משקל יחסי 

בבואו לקבל החלטה לעניין גובה עיצום כספי, ועל מנת לקבוע את חומרת ההפרה, יביא המנהל 

שנגרם כתוצאה מההפרה לציבור בכללותו, למנויים, לבעלי רישיון  בחשבון את הנזק הכספי

 אחרים, למדינה או לכל גורם אחר, ככל שהדבר נוגע להפרה2

 

 2מידת התועלת שצמחה למפר כתוצאה מההפרה 62

 נקודות( 011נקודות )מתוך  01עד  –משקל יחסי 

ת ההפרה, יביא המנהל בבואו לקבל החלטה לעניין גובה עיצום כספי, ועל מנת לקבוע את חומר

בחשבון גם את התועלת הכלכלית שנצמחה למפר כתוצאה מההפרה2 יובהר, כי שיקול התועלת 

הכלכלית דומה לשיקול שעניינו ההכנסות הכספיות שצמחו למפר כתוצאה מההפרה )ר' להלן 

צע חלק ו'( אך אינו זהה לו, ועשוי להתקיים במקביל אליו או בנפרד2 כך למשל, מפר עשוי לב

הפרה אשר מביאה לו רווח כספי שניתן לכמתו, אך גם הפרה הגורמת למפר להפסד כספי בטווח 

הקצר עשויה להיות משתלמת בעתיד, אם המפר יצליח להגדיל באמצעותה את נתח השוק שלו, 

 לפגוע במתחרים או לדחוק אותם מתוך שוק מסוים, וכדומה2
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 .הפרות קודמות של המפר 22

 נקודות( 011נקודות )מתוך  02עד  –משקל יחסי 

כאשר מפר ביצע בעבר הפרה לפי חוק התקשורת , יש בכך כדי להוות שיקול מחמיר בקביעת 

סכום העיצום הכספי2 יובהר לעניין זה כי ניתן לקחת בחשבון גם הפרה קודמת שטופלה בידי 

הפרות המשרד בדרך שונה מאשר הטלת עיצום כספי2 המנהל יבחן את פרק הזמן שחלף בין ה

הקודמות לזו הנוכחית, ומטבע הדברים, ככל שמדובר בפרק זמן קצר יותר, יהווה הדבר נימוק 

להחמרה נוספת בעת קביעת משקלו היחסי של שיקול זה2 מטבע הדברים, לעניין מפר אשר 

יעניק המנהל בעת קביעת הקפיד על ציות לכללי האסדרה, ולא ביצע הפרות בעבר, או מיעט בהן, 

גובה העיצום הכספי את הניקוד המתאים לשיקול זה, דהיינו יקבע כי שיקול זה יוותר ללא 

 ניקוד או יקבל מספר נמוך של נקודות, בהתאמה2

 

בהקשר זה, רשאי המנהל לשקול גם את הנסיבות של ההפרות הקודמות וכן את מידת הדמיון 

שר המדובר בהפרות דומות זו לזו באופיין יש בכך כדי כא –בין ההפרה הנוכחית לקודמותיה 

 להוות שיקול להטלת עיצום בסכום גבוה יחסית ביחס להפרה במקרה הנדון2

לעניין הפרות קודמות שלא הוטל בגינן עיצום כספי, יובהר כי המנהל רשאי להביא בחשבון 

ת המנהל להטיל הפרות קודמות ככל שהן בוצעו במהלך שלוש השנים שקדמו להפרה שבכוונ

 עיצום כספי בגינן, ובלבד שיש להן נגיעה להפרה האמורה2
 

 911יובהר כי ניתן להגיע ל"ציון" מרבי של , ם בחלק זהלעניין השיקולים והנסיבות המפורטי

 נקודות, וכי סך הנקודות משקף את רמת החומרה של ההפרה שבוצעה, כפי שמצא המנהל.
 

 

 ל עם המפרשיקולים נוספים אשר עשויים להק
 

פעולות שנקט המפר עם גילוי ההפרה ובכללן הפסקת ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל  02

 .ונקיטת פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם כתוצאה ממנה

 נקודות  71עד  –משקל יחסי 

ות פעולות ממשיות שנקט המפר על מנת שלא תשנה ההפרה, או להפסקתה, דוגמת חדילה מפעיל

מפרה טרם שנודע למנהל על ההפרה, והבאת דבר ההפרה לידיעת המנהל מיוזמתו של המפר 

 )לרבות מידע הנוגע לעניין ונחוץ לבדיקתו(, ישמשו כשיקול מקל בקביעת סכום העיצום הכספי2
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יכולתו הכלכלית, ובכלל זה הכנסתו שהופקה או שנצמחה מתאגיד  -לגבי מפר שהוא יחיד  82

ן נסיבות אישיות שבעטיין בוצעה ההפרה או נסיבות אישיות קשות הקשור בהפרה, וכ

 .המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר

 נקודות  71עד  –משקל יחסי 

המנהל יכלול בין שיקוליו נסיבות אישיות חריגות המצדיקות כי לא יוטל על מפר יחיד סכום 

 ומן של נסיבות אישיות מיוחדות2 העיצום הכספי המרבי שניתן להטיל עליו לפי החוק, אלמלא קי

 

יודגש, כי על מנת ששיקול זה יובא בחשבון בקביעת גובהו של עיצום, יש להציג בפני המנהל את 

 מלוא המידע הרלבנטי לעניין, כשהוא מגובה בראיות של ממש2 

 

קיומו של חשש משמעותי כי כתוצאה מהטלת העיצום לא יוכל המפר  -לגבי מפר שהוא תאגיד  012

 .ע את חובותיו ופעילותו תופסקלפרו

 נקודות  71עד  –משקל יחסי 

אחת התכליות המרכזיות של פרק העיצומים הכספיים בחוק התקשורת היא ליצור סנקציה 

אפקטיבית ומרתיעה בשל הפרת הוראות ההסדרה2 יחד עם זאת, ככלל המנהל יימנע מלהטיל 

לידי חדלות פירעון, שתוביל  עיצום כספי, אשר עלול בהסתברות גבוהה להביא את המפר

 להפסקת פעילותו של המפר וליציאתו של שחקן משוק התקשורת2

 

יודגש, כי על מנת ששיקול זה יובא בחשבון בקביעת גובהו של עיצום, יש להציג בפני המנהל את 

 מלוא המידע הרלבנטי לעניין, כשהוא מגובה בראיות של ממש2 

 

בחלק זה, יובהר כי המנהל רשאי להפחית מהציון אליו  לעניין השיקולים והנסיבות המפורטים

 נקודות באופן מצטבר.  21הגיע לפי החלק הקודם עד 

 

 נסיבות נוספות ושיקולים אחרים  ה.

נוסף על השיקולים המפורטים במסמך זה, בבואו לקבל החלטה לעניין גובה עיצום כספי, רשאי המנהל 

העניק להם משקל מתאים, ככל שימצא לנכון בנסיבות לקחת בחשבון שיקולים ונסיבות נוספים, ול

 הייחודיות לכל מקרה, וזאת הן כשיקולים לקולה והן כשיקולים לחומרה2 
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הפעלה של שיקול דעת בהתאם להנחיות מנהליות המתוות מדיניות, דוגמת מסמך זה, נעשית לעולם 

ולים אלה אפשר שיהיו מעמדו של ומאפייניו הייחודיים2 שיק ותוך בחינת כל מקרה לגופו, על נסיבותי

המפר בשוק, חלקו של המפר בביצוע ההפרה, פרקטיקות מקובלות בשוק הרלבנטי, תרומה של גורמים 

 נוספים או נסיבות חיצוניות לביצוע ההפרה, מידת השליטה שהייתה למפר על ביצוע ההפרה, ועוד2 

ההפרה, עוד בטרם התרחשה, אך  כך למשל, אם ניתנה למפר בעבר הזדמנות לתקן ליקויים שביסוד

המפר לא ביצע את הנדרש על מנת להימנע מביצוע הפרה, הרי שהמנהל יוכל להביא זאת בחשבון בבואו 

לקבל החלטה בעניין הטלת עיצום כספי2 דוגמאות לשיקולים נוספים אשר המנהל רשאי להביא בחשבון 

ה פוגעת בתכליות שעומדות בבסיס הם שיקולים של טובת הציבור ורווחת הכלל, והמידה בה ההפר

 הוראות האסדרה2

החלטת המנהל תפרט את הנסיבות או השיקולים הנוספים ששקל בהתאם לאמור בסעיף זה ואת מידת 

 השפעתם על הניקוד הסופי שניתן להפרה2

 

נקודות לפי  21יובהר לעניין זה, כי המנהל יהיה רשאי להוסיף, או להפחית, לפי נסיבות המקרה, עד 

 עיף זה.ס

 

 

   מניעת הפרה משתלמת ו. 

לצד הרתעה והבטחת ציות, אחת התכליות המרכזיות של העיצום הכספי היא איון ההכנסות הכספיות 

אשר צמחו למפר כתוצאה מההפרה, וזאת על מנת לשלול את התמריץ הכספי לביצוע ההפרה2 משמעות 

חינה כלכלית עבור המפר, ובפרט הדבר כי על העיצום הכספי להפוך את ההפרה לבלתי משתלמת מב

 מבחינת ההכנסות שנצמחו לו כתוצאה מההפרה2

לפיכך, במידה ובידי המנהל מצויים נתונים המעידים על גובה ההכנסות שנצמחו למפר כתוצאה מביצוע 

 ההפרה, הרי שרשאי הוא לקחתם בחשבון בבואו לקבל החלטה לעניין גובה עיצום כספי2 

ה' לעיל, כי אין בשיעור העיצום -ת השיקולים המפורטים בחלקים ד' ומצא המנהל, לאחר ששקל א

הכספי הנגזר מהשיקולים האמורים כדי לאיין את ההכנסות הכספיות שנצמחו למפר כתוצאה מביצוע 

ההפרה, הרי שרשאי הוא לקבוע סכום עיצום כספי מחמיר, עד לגובה ההכנסות האמורות, אך בכפוף 

 טיל על המפר בגין ההפרה הנדונה, על פי הוראות החוק2לסכום המרבי אותו ניתן לה
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 שקלול סך הנקודות )"ציון" משוקלל( ז.

יובהר, כי חישוב הנקודות לפי השיקולים המנויים שלעיל הינו כלי עזר בלבד, אשר מטרתו לסייע למנהל 

בל החלטה לשקלל את השיקולים השונים, ולהעריך את חשיבותם היחסית בנסיבות המקרה, בבואו לק

בעניין הטלת עיצום כספי, הן לעניין חומרת ההפרה והן לעניין סכום העיצום הכספי, שהרי קביעת 

 סכום העיצום הכספי אינה מדע מדויק, ואינה מתבססת על חישוב אריתמטי גרידא2
 

 

 שונות ח. 

 

 הפרות המפורטות בחלקים ג' או ד' של התוספת לחוק 02

 להפרות אחרות המפורטות בתוספת2 הפרות אלה חמורות מטיבן בהשוואה

ואת סכום העיצום הכספי  אם להטיל על המפר עיצום כספי לחוק, בבואו לקבוע 8א22לפי סעיף 

 לעניין הפרה המפורטת בחלקים ג' או ד' של התוספת, נדרש המנהל להתייעץ עם ועדה מייעצת2

 

 , ובחלק ה' של התוספת לחוק4א23-ו 2א23הפרות המפורטות בסעיפים  72

בבואו לקבל החלטה בעניין סכום העיצום הכספי בשל הפרה כאמור, המנהל יביא בחשבון את 

השיקולים והנסיבות המפורטים במסמך זה, ככל שהם רלבנטיים בשים לב לנסיבות הייחודיות 

 לכל מקרה2

 

 לחוק 91א23אצילת סמכות לפי סעיף  22

להטיל עיצום כספי לפי סעיף  לחוק, המנהל אצל  את סמכותו 00א22יובהר, כי בהתאם לסעיף 

בשל הפרה המפורטת בחלקים א', ב' או ה' של התוספת לסגן המנהל הכללי לענייני פיקוח  7א22

 ואכיפה במשרד התקשורת2

 

 )ב( לחוק91א23עדכון סכומים לפי סעיף  42

בינואר לפי שיעור העלייה במדד המחירים  0-הסכומים המופיעים בחוק יתעדכנו מדי שנה ב

 פרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2לצרכן שמ
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 לחוק 5א23סכום מרבי של העיצום הכספי לפי סעיף  22

מהכנסתו השנתית של  71%לחוק קובע כי לא יוטל עיצום כספי בסכום העולה על  2א22סעיף 

לכל ₪  46,111סכום העיצום הכספי יעמוד על  -המפר, ולעניין מפר בשנה הראשונה לפעילותו 

בינואר לפי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן  0-יתעדכן מדי שנה ב היותר2 סכום זה

 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2

 
 
 
 
 

 


