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 יצוא ביטחוני – בטחון

 יצוא בטחוני –יצוא  –מסחר   – משפט פרטי וכלכלה

 עיצום כספי –ענישה, מאסר ומעצר  – עונשין ומשפט פלילי

 תוכן ענינים

2 Go 1סעיף  הגדרה  

2 Go 2סעיף  הפחתת סכומי העיצום הכספי  

2 Go 3סעיף  הפחתה בשל נסיבות אישיות  

2 Go 4סעיף  הפחתה בשל התחשבות בהיקף מחזור המכירות  
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 2007-ני, התשס"זלחוק הפיקוח על יצוא ביטחו 45-)ב( ו38תוקף סמכותי לפי סעיפים ב 
החוק(, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין  –)להלן 

 תקנות אלה:

)א( או )ב( לחוק אשר 36הוראה מההוראות המפורטות בסעיף  –בתקנות אלה, "הוראה"  .1
 בשל הפרתה מוסמכת הרשות המוסמכת להטיל עיצום כספי.

כי נתקיימו נסיבות שלפיהן ניתן להטיל על אדם עיצום כספי לפי  מצאה הרשות המוסמכת .2
לחוק ונתקיימה אחת או יותר מן הנסיבות המנויות להלן, תפחית לאותו אדם מסכום  36סעיף 

העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה, את השיעור הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים כמה 
 נויים לצדן:בשיעור המצטבר של השיעורים המ –נסיבות 

 ;50% –המפר לא הפר אותה הוראה בעבר  (1)

 ;25% –המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשות המוסמכת  (2)

המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתה של הרשות  (3)
 .15% –המוסמכת 

מצאה הרשות המוסמכת, לגבי מפר שהוא יחיד ושאינו תאגיד, שהפרת ההוראה  )א( .3
נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו נסיבות אישיות 
קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאית היא להפחית את סכום העיצום הכספי 

אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע לגבי המפר בשל אותה הפרה, בשיעור שלא יעלה על עשרים 
 .2וזאת בלי לגרוע מסמכותה לפי תקנה 

הרשות המוסמכת תגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה דין  )ב( 
וחשבון על השימוש בסמכות לפי תקנת משנה )א( והטעמים שבשלהם ניתנה ההפחתה מכוח תקנה 

 זו.

ומצאה הרשות המוסמכת שסכום העיצום הכספי  2הופחת העיצום הכספי לפי תקנה  ()א .4
ממחזור המכירות הכולל של המפר, תפחית הרשות המוסמכת את הסכום כך שלא  20%עולה על 

 ממחזור המכירות הכולל של המפר. 20%-יעלה על הסכום השווה ל

 .3-ו 2פחת לפי תקנות תקנת משנה )א( תחול גם לעניין עיצום כספי שלא הו )ב( 

 

 
 אהוד ברק (2008בינואר  21י"ד בשבט התשס"ח )
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התחשבות בהיקף 

 מחזור המכירות

http://web1.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6646.pdf

