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ם של איסורי יהתויותר מזל משכל: הפער בין תכלי

 ההימורים לבין גופם

 *אסף הרדוף

רעיון ההימורים בכללותו מוכר היטב לכל קוראת. ברובד הציבורי 
התעשייתי, כל ישראלית וישראלי התוודעו לפיס ולטוטו, אם באמצעות 
השתתפות פעילה אקראית או שיטתית בהם ואם, למצער, על ידי היחשפות 

שיווקם של הגופים הללו ולתחנותיהם. ברובד הפרטי, התערבויות בין ל
חברים, גם על כסף או שווה כסף, הן נורמה רווחת. מבחינה משפטית, שני 
הרבדים אינם בגדרי האוטונומיה הפרטית. הדין הפלילי הישראלי מסדירם 
באופן שמשפיע על החירות, האוטונומיה, העיסוק, הכסף ועוד. לאיסורים 

תכליות מגּוונות, ובראשן הגנה על ערכי עבודה ומניעת התמכרות. טיעון  יש
המחקר יהיה שבחוק הישראלי יש ליקויים מהותיים שמקשים את השגתן. 
המאמר מתאר את פרטי ההסדר הישראלי, מרחיב על תכליתו כפי שפורשה 
בפסיקה, ומעלה תהיות היסטוריות ונורמטיביות לגביה. הוא מצביע על 

מגּוונים וניכרים בין תכלית ההסדר לבין גופו, בין הערכים לבין פערים 
 הדוקטרינה, וגורס כי לנוכח פערים אלה נוסח החוק ראוי למבט מחודש.
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______________ 

, ובפרט לעידן משפט ועסקיםתודה גדולה למערכת  , דוקטור, המכללה האקדמית צפת.בכיר מרצה *

ל הערות נהדרות, ולעורך כתב העת מתן סטמרי פורטנוי ולטל רונן, ולעורך הלשוני גיא פרמינגר ע

 על ליווי סבלני ותומך.
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תעשייתי, כל הציבורי ה רובדרעיון ההימורים בכללותו מוכר היטב לכל קוראת. ב
אקראית או  פעילההשתתפות אמצעות באם ו לפיס ולטוטו, ישראלית וישראלי התוודע

 1הגופים הללו ולתחנותיהם. ם שללשיווקעל ידי היחשפות  ,למצעראם, ובהם שיטתית 
 פרטי, התערבויות בין חברים, גם על כסף או שווה כסף, הן נורמה רווחת.ה רובדב

הישראלי ן הפלילי הדימבחינה משפטית, שני הרבדים אינם בגדרי האוטונומיה הפרטית. 
יש  איסוריםלכסף ועוד. העיסוק, האוטונומיה, החירות, הבאופן שמשפיע על  מסדירם

טיעון המחקר יהיה . הגנה על ערכי עבודה ומניעת התמכרותובראשן ונות, תכליות מגּו
השגתן. ראוי להפסיק את השימוש את ם מהותיים שמקשים יליקוייש הישראלי  חוקשב

 רישוי ופיקוח.של ולעבור למשטר  ,ת הימוריםבדין הפלילי להסדר
ארחיב על תכליתו כפי  .אתאר את פרטי ההסדר הישראליבחלקו הראשון של המאמר 

צביע על אחלק השני באעלה תהיות היסטוריות ונורמטיביות לגביה. ו ,שפורשה בפסיקה
 ,טרינהדוקבין הגופו, בין הערכים לבין ונים וניכרים בין תכלית ההסדר לפערים מגּו

בחלק השלישי אציע כיוון  .ראוי למבט מחודשהחוק נוסח כי לנוכח פערים אלה ואטען 

______________ 

לפחות ליטול חלק יותר ממחצית האמריקנים נוהגים כי סטטיסטיקה מראה הכך גם מעבר לים.  1

 Fridolin M.R. Walther, Internet Gambling Related Regulatory .במשחקי המזל המדינתיים

Questions and Enforcement Problems: A Comparative U.S.-Swiss Perspective, 2000 STAN. 

TECH. L. REV. 3. מהאמריקנים הימרו לפחות פעם אחת בחייהם 86%-כ. Edward M. Yures, 

Gambling on the Internet: The States Risk Playing Economic Roulette as the Internet 

Gambling Industry Spins Onward, 28 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 193, 195 (2002). 
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ד את תפקידו של הדין הפלילי בתחום. אציע והמצמצם מא יחלופהסדר משפטי ל
להוציא את הטיפול בסוגיה מעולם המשפט הפלילי, לבטל את המונופול של גופי 

תוך מתן עסקי הימורים גדולים על ופיקוח רישוי של ההימורים המרכזיים לטובת משטר 
לעסקים להפעיל הימורים בקנה מידה מצומצם תחת רישוי עסקים רגיל, אפשרות 

 הדין הפלילי כגיבוי גרידא, לאחר גיבויים משפטיים אחרים.ולהותיר את 

 : הימורים בדין הישראליפרק א

 מבוא. 1

ה, לקראת העמדת הקשר כפי שפורשה בפסיק ,אפתח בהצגת החוק הישראלי ותכליתו
האחד יוצב ביניהם למבחן. אעלה בקצרה שני סימני שאלה סביב התכליות הנקובות: 

האחר ו, הימורים ותכליתה בעולם ובישראלהשל הסדרת תולדותיהן  קירתבאמצעות ס
לעורר ולעודד חשדנות מיועדים יכלול תהיות נורמטיביות תמציתיות. סימני השאלה 

 קיים, לקראת הצבעה שיטתית על בעיות בגופו.בו של ההסדר היכלפי ל

 ההסדר החקיקתי בישראל. 2

אסר  190סעיף  :בנוגע להימורים כללה שני סעיפים בלבד ,1936, פקודת החוק הפלילי
מקום לסידור של ניהול או אסר פתיחה  191סעיף וה; יהחזקת בית פומבי למשחק בקובי

מודעות בקשר לאמור. הסעיף של ום , וכן הדפסה ופרסבמקום כזה או שימוש הגרלות
חוק לתיקון דיני העונשין )משחקים ה כלל חריג של הגרלה בהיתר שר האוצר.האחרון 

בהסדר המשפטי  "לסגור חורים"ביקש , 1964-תשכ"דהאסורים, הגרלות והימורים(, 
, בטרם בוטל במסגרת חקיקת חוק 1975שנת עודכן לאחרונה ב. חוק זה שקדם לו

ארגון ועל איסורים שונים על החזקת מקום לניהול משחקים הטיל ק העונשין. החו
לו זהה הנוכחי הסדר , המבחינת הגדרותיו, עונשיו וההסדרים המשלימים 2הימורים.

 .אציגו כעת .1975למן שנת , ולא תוקן כלל ברובו
מגדיר  224, יוצר הסדר מפורט לגבי הימורים. סעיף 1977-חוק העונשין, התשל"ז

 3נחי מפתח: "משחק אסור", "מקום משחקים אסורים", "הגרלה" ו"הימור".ארבעה מו

______________ 

, ה"ח 1963-הצעת חוק לתיקון דיני העונשין )משחקים אסורים, הגרלות והימורים(, התשכ"גראו  2

דין של בית משפט השלום לגבי  והאריך בציטוט פסקלפסיקה, . המחוקק גילה קשב 323–322, 321

 מדינת ישראל נ' מזרחי 551/58 ם(-)שלום י ת"פהמצב המשפטי הבעייתי שקדם לחוק, בציינו את 

 .(1958לא פורסם, )

וכוללת  ,משפט המקובלב םהימורים דומה במהותה להגדרתההגדרת ארצות הברית  ותבכל מדינ 3

 (:prize of value( ופרס של ערך )chance(, הזדמנות )considerationשלושה רכיבים: תשלום )
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ומאפשר גם הפעלת סמכות מנהלית.  ,הוא רכיב בעברות "מקום משחקים אסורים"
סובבים  האיסוריםאשר רוב שלוש פעולות "משחק אסור", "הגרלה" ו"הימור" מתארים 

הטיפוסי אינו  "הימור"ה הטיפוסי כרוך ביכולת מסוימת של השחקן; "משחק". הסביבן
 "הגרלה"אך ידיעותיו בתחום עשויות להעלות את סיכויי הצלחתו; ואילו הבמהמר, תלוי 

אוסר  225סעיף  4.של המשתתף ידיעותיומהטיפוסית אינה מושפעת כלל מיכולתו ו
בגין  שלוש שנות מאסרוקובע עונש של ארגון הגרלות, הימורים ומשחקים אסורים, 

על  שנת מאסרומטיל  ,אוסר השתתפות במשחק אסור 226. סעיף הפרה של האיסור
אוסר הדפסה, פרסום, הצעה, מכירה והפצה של כרטיסי הגרלה  227. סעיף העושה זאת

משחקים של אוסר החזקה וניהול מקום  228שנת מאסר. סעיף ומטיל בגינם  ,והימור
השכרת וכן  ;מאסר שלוש שנותפעולות שבגינן יוטלו  –אסורים, הגרלות או הימורים 

מעשים הכרוכים  –ישמשו לצורך האמור הם היתר שימוש בהם בידיעה שמתן חצרים ו
מכירת עוסק בהאיסור האחרון בהסדר, שהוא א, 231חצי שנת מאסר. סעיף בעונש של 

 .בגין מכירה כאמור חצי שנת מאסרומציב עונש אפשרי של  ,כרטיסי הגרלה לקטינים
, , שכותרתו "נסיבות מיוחדות"230גים חשובים. סעיף שני חרייש אלה לאיסורים 

ארבעת האיסורים הראשונים לנקבע כי החרגה עממית שרחוקה מלהיות "מיוחדת".  יוצר
אינן חורגות מגדר שונות לחוג אנשים מסוים, על פעולות שמכּולעיל אין תחולה שנסקרו 

מקום לעריכת הגרלות אינן נערכות במקום משחקים אסורים או באשר שעשוע או בידור ו
הוראות הסימן לגבי הגרלות רוב תחולתן של מחריג את  231סעיף  5או הימורים.
בהיתר כאמור, עורך מפעל הפיס שולגבי הימורים היתר מראש שר האוצר נתן שלעריכתן 
חל  יםלגבי האחרונתוצאות משחקים ותחרויות בספורט. הימורים אינם על הובלבד ש

את  נתארגשמכונן מועצה ר שא, 1967-, התשכ"זבספורטהחוק להסדר ההימורים 
 6.בתחוםהימורים ה

 7ההסדר המהותי בחוק העונשין לא תוקן מעולם, ונותר על מכונו ארבעים שנה.
 

______________ 

J. Royce Fichtner, Carnival Games: Walking the Line Between Illegal Gambling and 

Amusement, 60 DRAKE L. REV. 41, 46–49 (2011). 

שלוש הפעולות באופן כללי, ובמידת הצורך אפרט לציון למען הקיצור אשתמש במונח "הימורים"  4

 ואבחין ביניהן.

להבחנה קשורה בין רולטות גדולות . של הימורים ואינו מכשיר ארגון שיטתי ,הסעיף קונקרטי מטיבו 5

 ,( בע"מ נ' מדינת ישראל אגף המכס ומע"מ1982אריה חברה לקלפים ) 2910/98לקטנות ראו רע"א 

 (.1999) 431–430, 421–420, 411( 4פ"ד נג)

סמכויות אשר מעניקים למשטרה  ,בסיום ההסדר יש סעיפים שאינם אופייניים לחוק העונשין 6

ושל עדות שמועה )ס' הסדרים ראייתיים של דיות יוצרים (, ו235–234)ס'  חילוטבנוגע למנהליות 

 (.233( וחזקות ראייתיות )ס' 232

סמכות מנהלית לסגור מקומות העניק למשטרה לחוק העונשין, אשר  229בוטל ס'  2016בקיץ  7

ע במסגרת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוביטול זה נעשה הימורים. בהם נערכים ש

 .(1977-)תיקון עקיף לחוק העונשין, התשל"ז 946, 942, ס"ח 2016-(, התשע"ו2עבירות )תיקון מס' 
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 ההסדר הישראלי יו שלתותכלי. 3

מקומם בבית משפט  ,הם עווןלעיל האיסורים החמורים ביותר בהסדר שנסקר והואיל 
הבולטות ת והגיעו לבית המשפט העליון, שהתייחס לתכליים אחדתיקים אולם השלום. 
 של ההסדר.והנלוות 

קרי, , הגנה על ערכי עבודההיא ת של ההסדר ובולטהת ופסיקתיהת ותכליאחת ה
ולא לתור אחר התעשרות קלה  ,שעל אדם להתפרנס מעבודה לגיטימיתהתפיסה קידום 

כך נקבע גם  9.שטייןובעניין  8יצקיסבהתלויה בגורל. כך נכתב לפני עשרות שנים בעניין 
בפסק דין העיקרית: ההסדר הצדקה זו כתכלית  עלתהבעידן חוקי היסוד. בשני פסקי דין 

פסק הדין היחיד בהיסטוריה הישראלית שדן בשיטתיות שהוא , תשעים הכדורים
הימור  לע, שעסק בחומרת הענישה עובדבפסק דין ו 10איסור;הבתקיפה חוקתית נגד 

פסק ו 12רומנופסק דין פסקי דין מודרניים נוספים הזכירו תכלית זו כחשובה:  11מקוון.
 13.איגוד האינטרנטדין 

 מניעת נטייה להתמכרותהיא תכלית בולטת נוספת שעלתה בפסקי הדין המודרניים 
התמוטטות כגון מצבים בעייתיים מאוחרים שעלולים להיגרם בגין התמכרות, מניעת ו

יצירת נטל כלכלי על החברה, הידרדרות לפשיעה כלכלית כלכלית אישית ומשפחתית ו
 14טחונו.ובוסיכון שלום הציבור 

הימורים גורמים להגברת הפשע כי נטען  :בספרות זרה הועלו תכליות דומות ונוספות
לפשעי סמים  ;הונאה, גנבה וזנותגון כ ,לפשעים נלווים ;הלבנת הוןלהמאורגן ו
 ;להיזק לשכבות חלשות ;עור התאבדות גבוהלשי ;להטיית משחקי ספורט ;ואלכוהול

 15לסיכון קטינים ועוד.
______________ 

 (.1965) 376, 369( 2פ"ד יט) ,סביצקי נ' שר האוצר 131/65בג"ץ  8

 (.1967) 139, 137( 1פ"ד כא) ,שטיין נ' שר האוצר 402/66בג"ץ  9

, חברים נ' עיריית חיפה, המחלקה לרישוי עסקיםמסעדה, מועדון  –תשעים הכדורים  4436/02עע"ם  10

 .(תשעים הכדורים)להלן: עניין  (2004) 806–804, 797–795, 782( 3פ"ד נח)

)להלן: ע"פ  (14.5.2012הדין )פורסם בנבו,  לפסק 16–14פס'  ,מדינת ישראל נ' עובד 6889/11ע"פ  11

)פורסם בנבו,  ובד נ' מדינת ישראלע 4409/12דנ"פ ראו . עתירה לדיון נוסף נדחתה בקצרה. (עובד

10.6.2012.) 

 (.2000) 359–358, 349( 4פ"ד נד) ,רומנו נ' מדינת ישראל 9140/99רע"פ  12

 40–37, פס' יפו במשטרת ישראל נ' איגוד האינטרנט הישראלי-מפקד מחוז תל אביב 3782/12עע"ם  13

 (.איגוד האינטרנט( )להלן: עניין 24.3.2013)פורסם בנבו, 

, בעמ' 10, לעיל ה"ש תשעים הכדורים; עניין 358, בעמ' 12, לעיל ה"ש רומנועניין  ,למשלאו, ר 14
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 .(דבוש)להלן: ע"א  (5.11.2015, נבו)פורסם ב

15 John D. Andrle, A Winning Hand: A Proposal for an International Regulatory Schema 

with Respect to the Growing Online Gambling Dilemma in the United States, 37 VAND. J. 

TRANSNAT'L L. 1389, 1392 (2004); William R. Eadington, Casino Gaming: Origins, 

Trends and Impacts, in CASINO GAMBLING IN AMERICA: ORIGINS, TRENDS AND IMPACTS 
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 האיסורים יהם שלתותהיות היסטוריות על תכלי .4

 מבט השוואתי)א( 

 16.ביותר הפולחנים האנושיים הוותיקיםאחד הימורים הם תופעה ותיקה במיוחד, 
תים עם יעל –וחוקים קדומים חושפים משחקי מזל עתיקה תגליות ארכיאולוגיות, ספרות 

בצורות שונות נכחו כנראה בכל תרבות ועת. ר שוא 17שזורים במרחבי הזמן,ש –פרסים 
הימורי ספורט ותיקים כספורט עצמו. הימורים היו עברה פלילית אך פעילות פופולרית 

ברוב  19הרומאים נהגו להמר על קרבות גלדיאטורים ומרוצי כרכרות. 18ברומא העתיקה.
ורוב משחקי המזל המודרניים הם גרסה  ,משחקי מזל החברות הפרימיטיביות היו

רבות בתנ"ך, וכך חילק פעמים מתוחכמת של משחקים ותיקים. המונח "פור" מופיע 
משה את הקרקעות לשבטי ישראל. בברית החדשה תוארו חיילים רומאים מטילים פור 

פת אלא כחשי ,ישו לאחר צליבתו. התוצאה פורשה לא כמזל ו שלכדי לזכות בגלימת
ורק  ,רמז שהטלת קובייה צריכה להיעשות ברצינות ובכבוד םרצון אלוהי. הקישור לשמי

שבאיטליה בפירנצה נערך אחרת. הלוטו הממשלתי הראשון להכריע אפשר -כאשר אי

______________ 

7, 9 (Klaus Meyer-Arendt & Rudi Hartmann eds., 1995); JIM ORFORD, EXCESSIVE 

APPETITES: A PSYCHOLOGICAL VIEW OF ADDICTIONS 40 (2nd ed. 2001); Susan Ormand, 

Pending U.S. Legislation to Prohibit Offshore Internet Gambling May Proliferate Money 

Laundering, 10 LAW & BUS. REV. AM. 447, 448 (2004); Jonathan Gottfried, The Federal 

Framework for Internet Gambling, 10 RICH. J.L. & TECH. 26 (2004); John L. McMullan, 

Cyber Fraud, Online Poker, and Order-Maintenance in Virtual Worlds, 16 GAMING L. 

REV. & ECON. 100 (2012); Mark D. Griffiths, Crime and Gambling: A Brief Overview of 

Gambling Fraud on the Internet, INTERNET J. CRIMINOLOGY 1 (2010); Friedrich 

Schneider, Money Laundering and Online Poker: How Relevant?, 17 GAMING L. REV. & 

ECON. 714 (2013); Emanuel V. Towfigh, Andreas Glöckner & Rene Reid, Dangerous 

Games: The Psychological Case for Regulating Gambling, 8 CHARLESTON L. REV. 147, 

156–158 (2013); Henry R. Lesieur, Costs and Treatment of Pathological Gambling, 556 

ANNALS 153, 155–157 (1998); John Warren Kindt, Gambling with Terrorism and U.S. 

Military Readiness: Time to Ban Video Gambling Devices on U.S. Military Bases and 

Facilities?, 24 N. ILL. U. L. REV. 1, 20 (2003). 

 .1, לעיל ה"ש Waltherלדברי  ,"עתיקים כמו האנושות"הם  16

17 Ryan P. McCarthy, Information Markets as Games of Chance, 155 U. PA. L. REV. 749, 

755–756 (2007). 

פיצה, זריקת מוט והיאבקות. מהאיסור הוחרגו הימורים על תחרויות "גבריות", כולל ריצה, ק 18

הטלת דמות האכיפה הפלילית הייתה ספורדית, והרובד המשפטי המעשי היה במישור הפרטי, ב

 Suzanne B. Faris, Changing Public Policy and the Evolution ofחובות עבדים על אדוניהם: 

Roman Civil and Criminal Law on Gambling, 3 UNLV GAMING L.J. 199, 200–207 (2012). 

19 Anthony N. Cabot & Louis V. Csoka, The Games People Play: Is It Time for a New Legal 

Approach to Prize Games?, 4 NEV. L.J. 197, 207 (2003). 
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ה יוהמונרכי ,1533שנת צרפת הגרלת לוטו בגם הצלחתו ערכה לנוכח . 1530שנת ב
 1569.20שנת האנגלית אישרה הגרלה כזו ב

על תולדות ההימורים, על שיעור מאלף מעניקה יסטוריה האמריקנית הה
-עשרה והתשע-. במאות השמונהשל ההסדרה תכליתהעל הסדרתם וההתפתחויות ב

רחב, כולל משחקי קלפים, מרוצים וכן בהיקף הימורים התקיימו בארצות הברית עשרה 
למטרות וגיוסו  צבירת הון 21מכשיר לגיוס כספים.אשר אומץ מאירופה ושימש לוטו, 

תעשיית  ה שללפני צמיחתוציבוריות הייתה קשה למדינה לפני מיסוד משטרי המיסוי 
פשר לממשלה ולגורמים וא   ,ם. הלוטו מילא את החלליהבנקאות והתאגידים המודרני

למלחמת העצמאות, לבניית תשתיות  22:הון למטרות ציבוריותבקלות פרטיים לגייס 
לית )הרווארד, ייל, קולומביה(, בתי יע ותהקמת אוניברסיטלו)כבישים, גשרים, תעלות( 

עשרה היה לרוב עסק מקומי קטן שנוהל במגמה -לוטו במאה השמונה 23ספר ובתי כלא.
להיטיב עם הציבור ולאפשר התפתחות מדינתית. קבוצות דתיות השתמשו בו להקמת 

כרו כרטיסים שמ ,משחקי לוטו 420שמונה מדינות הפעילו  1831שנת מבנים חדשים. ב
 .דאז פי חמישה מהתקציב השנתי הפדרלי –מיליון דולר  66-ביותר מ
קישרה אותם עם ו ,תדמית רעה להימוריםתרמה לפיתוח מרמה תופעות של  הצמיח

אחד  .מוסר הוביל את השיחה 24עבודה וכניעה לפיתויים.העצלות, פגיעה במוסר 
אנשים שרוצים להשיג ותקף ת, פוריטניהעבודה האתיקת התבסס על  יםבולטה ניםטיעוה

עבודה, או לבזבז כסף במקום לחוסכו ולהשקיעו. לשם כך להשקיע בלי מדבר בעל ערך 
בין להבחין בין ספקולציה מוסרית חוקית לעמלו הרשויות ו ,באותה עת צמחה הבורסה

______________ 

20 Anthony N. Cabot, Glenn J. Light & Karl F. Rutledge, Alex Rodriguez, a Monkey, and the 

Game of Scrabble: The Hazard of Using Illogic to Define the Legality of Games of Mixed 

Skill and Chance, 57 DRAKE L. REV. 383, 384–385 (2009). 

21 Alejandra Boto, A New Legislative Framework for Online Gaming in Spain, 4 UNLV 

GAMING L.J. 11, 13 (2013). 

22 Cabot & Csoka 203, בעמ' 19, לעיל ה"ש ;Brian Lester, The Free Replay Feature in Pinball 

Machines: A Fresh Look at the Elements of Gambling and a Revised Method of Analysis, 

41 BRANDEIS L.J. 297, 298 (2002); Benjamin Miller, The Regulation of Internet Gambling 

in the United States: It's Time for the Federal Government to Deal the Cards, 34 J. NAT'L 

ASS'N ADMIN. L. JUDICIARY 527, 530 (2014); Kaitlyn Dunphy, Following Suit with the 

Second Circuit: Defining Gambling in the Illegal Gambling Business Act, 79 BROOK. L. 

REV. 1295, 1311 (2014). 

23 Paul D. Delva, The Promises and Perils of Legalized Gambling for Local Governments: 

Who Decides How to Stack the Deck?, 68 TEMP. L. REV. 847, 851 (1995). 

24 Cabot, Light & Rutledge 387, בעמ' 20, לעיל ה"ש ;Nicholas M. Wajda, Over-Playing a 

Weak Hand: Why Giving Individual States a Choice Is a Better Bet for Internet Gambling 

in the United States, 29 T. JEFFERSON L. REV. 313, 315 (2007)הימורים כי רנקלין כתבה . פ

 :Cara Franklin, Virtual Las Vegasקיימים מימי התנ"ך וכך גם הביקורת המוסרית עליהם: 

Regulate or Prohibit?, 2001 DUKE L. & TECH. REV. 21.  ראו כןWalther 1, לעיל ה"ש ;Faris ,

 .200, בעמ' 18לעיל ה"ש 
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וזעקה ציבורית  ,לוטוהעדר פיקוח הוביל לשחיתות ב 25חוקי. מוסרי ובלתי בלתיהימור 
הגרלות שאסרו הראשונות המדינות עשרה. -הובילה להפללתו באמצע המאה התשענגדו 

עד מלחמת האזרחים נותר הלוטו ו ,1833שנת ואחריה מסצ'וסטס, ב ווניהלוטו היו פנסיל
עקב , 1862לוטו לפני את הגרלות ההמדינות אסרו שרוב אף  26.מעטות בלבד מדינותב

השסועות מהמלחמה נעזרו בלוטו לגיוס מוסר, מדינות הדרום שיקולי חששות ממרמה ו
דרך הדואר האמריקני  –ר כרטיסים ומכהחלו להלוטו מארגני הגרלות ר שאכספים. כ
על מדינות לממשלה הפדרלית אותן פנו לוטו, הלתושבי מדינות שבהן נאסר  –וקווי בזק 
 ותכל מדינאסרו חקיקה. עד סוף המאה אמצעות תערב בנושא, וזו הגיבה במנת שזו ת

 27.יםצורות ההימורוכן את רוב לוטו את ה –ורובן אפילו בחוקה  –בחוק  ארצות הברית
. השפל הכלכלי 1931כל צורות ההימורים נותרו בלתי חוקיות בארצות הברית עד 

אדה הימורי נוומדינת התירה  1929שנת לאחר נפילת הבורסה ב 28הגדול הוביל לשינוי.
ו שילמו מיסוי ומימנו פיקוח מוסדר. הימורים החייאת כלכלתה. בעלי הקזינשם קזינו ל

במהלך המאה העשרים כמעט כל  29הפכו לתעשייה משגשגת.נעל מרוצי סוסים וכלבים 
כדי להרוויח ממיסוי  ,המדינות בנו מסלולים והתירו הימורים על מרוצי סוסים וכלבים

 30ולחזק את הכלכלה המקומית.
 1967שנת . ב1963שנת המפשייר ב הלוטו החוקי חדל מלהתקיים עד הכשרתו בניו

 1996. עד 1971שנת בהצטרפה לכך  זיוניו ג'ר ,לוטוהגרלות ניו יורק לערוך החלה גם 
ארצות הברית מדינות מארבעים כיום  31מדינות.שלושים ושלוש כבר הוקם לוטו ב

לפי שעה לא נרשמה שום חלקן אף משתפות פעולה להגדלת הפרס. ועורכות לוטו, 
 בניגוד 32מדיניותה.את הפכה במאה העשרים ואחר כך את הלוטו  מדינה שהתירה

להחזיק מעדיפות רובן , כיום עשרה-תשעלמדיניותן של מדינות ארצות הברית במאה ה
 33את הרווחים.לעצמן מונופול, ושומרות תחת ואף בבעלותן, הלוטו את 

______________ 

25 Christine Hurt, Regulating Public Morals and Private Markets: Online Securities Trading, 

Internet Gambling, and the Speculation Paradox, 86 B.U. L. REV. 371, 376 (2006). 

26 Cabot, Light & Rutledge 387–386, בעמ' 20ה"ש , לעיל ;Cabot & Csoka בעמ' 19, לעיל ה"ש ,

203. 

27 Hurt 396–394, בעמ' 25, לעיל ה"ש ;Delva 851, בעמ' 23, לעיל ה"ש ;Miller 22, לעיל ה"ש ,

 John Warren Kindt, U.S. National Security; 1312, בעמ' 22, לעיל ה"ש Dunphy; 530בעמ' 

and the Strategic Economic Base: The Business/Economic Impacts of the Legalization of 

Gambling Activities, 39 ST. LOUIS U. L.J. 567, 575 (1995). 

28 Miller 531, בעמ' 22, לעיל ה"ש ;Stephanie A. Martz, Legalized Gambling and Public 

Corruption: Removing the Incentive to Act Corruptly, or, Teaching an Old Dog New 

Tricks, 13 J.L. & POL. 453, 459 (1997). 

29 Hurt 397, בעמ' 25, לעיל ה"ש ;Wajda 316–315, בעמ' 24, לעיל ה"ש. 

30 Hurt 399, בעמ' 25, לעיל ה"ש. 

31 Cabot, Light & Rutledge 388, בעמ' 20, לעיל ה"ש. 

32 Hurt 399–398, בעמ' 25, לעיל ה"ש. 

33 William N. Thompson & Catherine Prentice, Should Casinos Exist as Monopolies or 

Should Casinos Be in Open Markets?, 4 UNLV GAMING L.J. 39, 42 (2013). 
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רי אדה המדינה האמריקנית היחידה שהתירה הימונוו הייתה מארבעים שנהיותר 
התירה קזינו  זיניו ג'רר שא, כ1976שנת קזינו. התנועה המודרנית להסדרת קזינו החלה ב

הכשרת כטיעון בעד של ניו ג'רזי ה תבאטלנטיק סיטי. מדינות שכנות השתמשו בהצלח
גם מכונות משחק נפוצו,  34הותרת כספי התושבים בתוך המדינה.לשם קזינו מקומי 

אפילו במדינות זאת ו –צרכניות ועוד בברים, בדות, במסע ,למשל –לרבות מחוץ לקזינו 
 36במישרין,לנושא שהתייחס  1988משנת בעקבות חוק פדרלי  35שלא התירו הימורים.

קזינו אינדיאני במדינות רבות, ושנות התשעים הולידו יותר ממאה בתי קזינו החל לצמוח 
( riverboat gamblingגם קזינו סירות ) 37כמעט כולם פועלים כמונופול מקומי.ש, הכאל

 38ד.והוסדר באותה עת במדינות רבות והתפתח מא
צורת ההימורים היחידה שלא התאפיינה בלגליזציה רחבה היא הימורי ספורט, אף 
שהתופעה התרחבה בקצב עצום בחצי השני של המאה העשרים. הימורי ספורט 

ת הברית, אך ירד (. הספורט נדד לארצוpedestrianism) המודרניים החלו על מרוצי הליכ
הפך נבייסבול פופולריות והבפופולריות, כי היה כה מקושר עם הימורים. בינתיים צבר 

, לאחר 1919בשנת לחביב המהמרים. סקנדל ציבורי גדול התחולל באליפות המדינה 
שיחקו חלש לבקשת מהמרים. המהמרים המועמדת לניצחון שחקני הקבוצה התגלה כי ש

עבור בצע כסף. שנות העשרים הציגו תור זהב באת המשחק  נתפסו כפושעים שהשחיתו
הטיל  1951שנת ספורט, והשפל הכלכלי חיזק את המגמה. בהלספורט ולהימורי 

התקבל  1961שנת מעשי. בבאופן על הימורי ספורט, והסדירם  10%של הקונגרס מס 
דנו תקף זה עוחוק  .הימורים בטלפון ובבזק ,בין היתר ,אסרר שאחוק הבזק הפדרלי, 
י נמקצועהספורט ה לעתקבל חוק ההגנה ה 1992שנת . בהמרשתתכיום ורלוונטי לגבי 

לפני כן מדינות שכבר התירו אותם אותן אסר הימורי ספורט, למעט בר שאחובבני, הו
(, אורגון ביותרהגדולה  הספורט ימוריהת תעשייתקיימה השבה אדה )נוובמפורש: 

תשומת לב פדרלית. נושא זה ור כזה מרחוק, משך מכיוון שקל להשתתף בהימ 39.וורודל
 מיליארד דולר 380סביב מגלגלת חוקית -ההערכה היא שתעשיית הימורי הספורט הלא

 40.בשנה
 
 

______________ 

34 Hurt 397, בעמ' 25, לעיל ה"ש. 

 .398–397שם, בעמ'  35

36 The Indian Gaming Regulatory Act (IGRA), 25 U.S.C. §§ 2701–2721 (1988). 

37 Thompson & Prentice 46, בעמ' 33, לעיל ה"ש ;Martz 460בעמ' , 28, לעיל ה"ש. 

38 Delva 864–859, בעמ' 23, לעיל ה"ש. 

39 Michael Trippiedi, Daily Fantasy Sports Leagues: Do You Have the Skill to Win at These 

Games of Chance?, 5 UNLV GAMING L.J. 201, 202–203 (2014); Jonah Ottley, Fantasy 

Sports and Gambling: Drawing a Line in the Sand Between Pete Rose's Gambling and 

Daily-Play Fantasy Sports, 42 N. KY. L. REV. 549, 551–552 (2015). 

40 Hurt 400–399, בעמ' 25, לעיל ה"ש. 
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מדינות ו הימורים,הת תעשיישל  הפריחתנמשכה בהתקרב המאה העשרים ואחת 
כלי של ם ובתי קזינו. מקומם התרבותי והכלמרוצי בנו מסלוליולוטו נוספות הקימו 

בארצות הברית התפתח הימורים ה לשמצב הלגליזציה  41ההימורים באמריקה התבסס.
כיום ברור שהימורים הם מודל ישים להכנסה  42מאה שנה.תוך חסר תקדים בבאופן 

ממשלתית בארצות הברית, עם תגמולי ענק שמאפשרים מיסוי מדינתי נמוך והשקעות 
עוד כבלתי מוסריים, אלא כמייצרי רווח המדינות אינן תופסות אותם רוב פנימיות. 

צורות הימורים מסוימות;  יםמדינות ומחוז קולומביה מתיר 47, 2015שנת נכון ל 43חיוני.
מדינות מתירות יותר מכך )קזינו  40-ולוטו מדינתי;  יםמדינות ומחוז קולומביה עורכ 43

כגון צי גבולות, חולעניינים ההסדרה היא לרוב ברמת המדינה, למעט בנוגע  44וכדומה(.
 45.במרשתתבטלפון וכמובן הימורים 

חיבור אשר מספקת , למרשתתתופעת ההימורים הודות התרחבה בשנים האחרונות 
בלק וידיאו, רולטה, ומהיר, נוח ופשוט למגוון הימורים ומשחקים: משחקי קזינו, פוקר ב

 אומנםההימור המקוון  46ומכונות מזל, מרוצי סוסים, אירועי ספורט, לוטו, בינגו ועוד.ג'ק 
גון כנלווים  יםרכיב ים בוחסרשכן  ,את מלוא חוויית ההימור בחלל הפיזימספק אינו 

גישה אנונימית, אישית  לשהאפשרות אולם  47שתייה חופשית, מופעים וצפייה באחרים.
והתעשייה מגלגלת כסף  ,הימורים ברשת למושכיםאת השעות ביממה הופכת  24וקלה 

 49רבדים. בכמה במרשתתהפדרלי מפליל את תופעת ההימורים כיום החוק  48רב.

______________ 

41 Wajda 316, בעמ' 24, לעיל ה"ש. 

42 Hurt 401, בעמ' 25, לעיל ה"ש. 

43 Wajda 317–315, בעמ' 24, לעיל ה"ש. 

44 Jordan Hollander, The House Always Wins: The World Trade Organization, Online 

Gambling, and State Sovereignty, 12 RUTGERS J.L. & PUB. POL'Y 179, 198–199 (2015). 

45 Dunphy 1310, בעמ' 22, לעיל ה"ש ;James Romoser, Unstacking the Deck: The Legalization 

of Online Poker, 50 AM. CRIM. L. REV. 519, 521, 525 (2013). 

46 Yures 197–196, בעמ' 1, לעיל ה"ש ;Walther 1, לעיל ה"ש ;Romoser בעמ' 45, לעיל ה"ש ,

520–521 ;Cabot & Csoka 207, בעמ' 19, לעיל ה"ש ;Hurt 422–417, בעמ' 25, לעיל ה"ש ;

Yevgeniya Roysen, Taking Chances: The United States' Policy on Internet Gambling and 

Its International Implications, 26 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 873, 873 (2009); Aaron 

Craig, Gambling on the Internet, 1998 COMP. L. REV. & TECH. J. 61, 62; Joel Michael 

Schwarz, The Internet Gambling Fallacy Craps Out, 14 BERKELEY TECH. L.J. 1021, 

1024–1027 (1999); Jenna F. Karadbil, Casinos of the Next Millennium: A Look into the 

Proposed Ban on Internet Gambling, 17 ARIZ. J. INT'L & COMP. L. 413, 413–418 (2000). 

47 Hurt 420, בעמ' 25, לעיל ה"ש. 

48 Walther 1, לעיל ה"ש. 

 The Wire Act, 18 U.S.C. § 1084תקשורת בזק: ראשית, קיים חוק האוסר הימורים באמצעות  49

 ,United States v. Cohenהוא עניין במרשתת . אישום אמריקני מפורסם בקשר להימורים (1961)

260 F.3d 68 (2nd Cir. 2001) . ביצוע פעילות פלילית תוך שימוש במתקן שנית, קיים חוק האוסר

קבלת תשלומים חוק שלישי אוסר . The Travel Act, 18 U.S.C. § 1952 (1961)מדינתי: -מסחרי בין

 The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006להימורים: מקוונים מבתי עסק 
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 50עם זאת, הפרצות המשפטיות הולכות ומתרחבות.
תולדות  51, גם הסדרתם המשפטית אינה תופעה חדשה.עצמם הימוריםהאם כן, כמו 

 ,יוםכ 52.יםאיסור וקידום ממשלתי ם שלת במחזוריוהימורים בארצות הברית מתאפיינה
בין הנוכחי איזון בהתאם לאחרים מותרים, אילו ואסורים ים הימורים מסוימ כבעבר,

גם ונות ושינוי תפיסתי ניתן למצוא התפתחויות מגּו 53תועלת כלכלית לנזקים מוסריים.
 ותמעטמדינות היו רק באמצע המאה העשרים  56ובדרום אפריקה. 55באירופה 54בקנדה,
 77כבר נרשמו  1986שנת התירו לבתי קזינו להתקיים בכל מקום בגבולותיהן. בשבעולם 

______________ 

(UIGEA), 31 U.S.C. §§ 5361–5367 (2006) :תיקים בולטים בהקשר זה .United States v. 

Scheinberg, 10 Cr. 336 (2011); United States v. PokerStars et al., 11 Civ. 2564 (2011) .

, בעמ' 22, לעיל ה"ש Millerמול מגמות מדינתיות ראו  לאלמבט עדכני וביקורתי על ההסדר הפדרלי 

532–557. 

פירש את החוק הפדרלי  2011המחלקה הפלילית של משרד המשפטים האמריקני משנת של תזכיר  50

בנוגע לספורט. חוות הדעת טרם עברה ביקורת שיפוטית, אך השפעותיה מקוונים  םכאוסר רק הימורי

, לעיל ה"ש Hollander. ראו במרשתתים ומדינות שונות מציעות שירותי הימור ,בשטח כבר ניכרות

 .201–195-ו 180, בעמ' 44

51 Romoser 519, בעמ' 45, לעיל ה"ש. 

52 Delva 852' , בעמ23, לעיל ה"ש. 

53 Craig 64–62, בעמ' 46, לעיל ה"ש. 

יום סמכויות השיפוט שם כליקוי מוסרי כבד. כרוב צורות ההימורים נחשבו בקנדה לפני מאה שנה  54

מקדמות הימורים ככלי להתפתחות כלכלית שיוצר משרות, מקדם צדקה ומכניס כסף. לסקירת 

 :Colin S. Campbell & Garry J. Smith, Canadian Gambling: ראו טוריה המשפטית שםההיס

Trends and Public Policy Issues, 556 ANNALS 22, 23–25 (1998). 

55 Katherine A. Lovejoy, A Busted Flush: Regulation of Online Gambling in the European 

Union, 37 FORDHAM INT'L L.J. 1525, 1527 (2014) את  1763. שר הכלכלה הספרדי יסד בשנת

תפיסת ההימורים כ"הרגל בשל  1862מערכת הלוטו הראשונה בספרד. צורת הימורים זו פסקה בשנת 

 ,הופללו במפורשהם אף תים יהימורים פעולה מחתרתית. לעהיו הלאומי רע". פרט ללוטו הלאומי 

קים והגרלות מסוימים. הימורים עברו לגליזציה עם תים הותרו משחינמשכו בכל זאת. לעהם אך 

כלכלי. רובד מנהלי ורובד . החקיקה החדשה כללה רובד פלילי, 1977המעבר לדמוקרטיה בשנת 

בדבר רעיון והתאמתו להחוק הפלילי על ידי תיקון , 1983ההפללה הסתיים בשנת  ה שלתהליך ביטול

סים. יהמשפט המנהלי ודיני המ ם שללטיפולמזעור ההתערבות של המשפט הפלילי. הנושא הותר 

הסדר מפורט של מיסוי, פיקוח שכללה חקיקה עצמאית, בהקשר זה בתי מחוקקים מחוזיים כוננו 

 .16–13, בעמ' 21, לעיל ה"ש Botoוסטנדרטים ממוסדים לתעשיית ההימורים. ראו 

 National Gambling Amendment Actדרום אפריקה חוק ההימורים הלאומי )התקבל ב 2004בשנת  56

10 of 2008 (S. Afr.)רישוי, רישום שחקנים של ם, ליצור משטר את ההימורי (. החוק בא להסדיר

נאמד היקף  2009מניעת פשע. בשנת הנוגעת ב הציות לחקיקלהבטיח ו ,פתיחת חשבונות הימוריםו

 Segoaneמיליון דולר:  375-ימורים החוקיים במדינה בסך של כהההכספים שגלגלה תעשיית 

Lawrence Monnye, The Legality of Banning Online Gambling in South Africa: Is Online 

Gambling Not a Component of Gambling?, 3 UNLV GAMING L.J. 221, 221, 226–227 

(2012). 
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מתוך  132-יותר מכיום ו; אומות 109זאת התירו  1996שנת התירו בתי קזינו; בשאומות 
 57אומות מחזיקות קזינו.ה 196

ההיסטוריה העולמית מלמדת רבות על תכליתם של איסורי ההימורים, על המומנטום 
ירנוהמקריות על , םהפוליטיקה שבבסיסעל , הםוהדינמיקה של , ת המאפיינים אותםוהּבר 

הגנה במובן אחד היא תומכת בתכליות הישראליות: . םמורכבותו נם, גיווםעמימותועל 
מאידך וכמוה גם מניעת נטייה להתמכרות.  ,על ערכי עבודה עלתה כצידוק ברחבי העולם

המדינות שרוב התכליות, וגם בימי שגרה דומה נזנחו מצוקה כלכלית של בעיתות , גיסא
 58צורות הימורים רבות, בעיקר בחסות המדינה.עם בשלום עם בתי קזינו ובעולם חיות 
הפללת הימורים  59.מצביעה על תפקידו החזק של הכסף בהסדר המשפטיההיסטוריה 

לשקף את התכליות האמורות ולהגן על כדי תמיד באו והתרתם או החרגתם מהאיסור לא 
רוש הדבר שאין יסוד לתכליות . אין פיוכלכלית אלא כדי לקדם תכלית פוליטית ,ערכים

אך לכל הפחות הדבר מעודד חשדנות  ,האמורות או שאין להן הצדקה בעולם המודרני
 ?מספרת כלפי ההסדר. מה ההיסטוריה הישראלית של הסדרת ההימורים

 הסדר הישראליעל הפוליטי -מבט היסטורי)ב( 

רכזי. שנה לאחר הכסף והכוח הפוליטי תפקיד ממילאו גם בהסדרת ההימורים בישראל 
 20קומה, הנפיקה מדינת ישראל אגרות חוב כאמצעי לגיוס הון ממקורות פנים, בעלות 

ל"י,  25,000ל"י. הרוכשים זכו להשתתף בהגרלות נושאות פרסים בסכומים של עד 
הדגשת האפשרות תוך  ,פטורים ממס הכנסה. המלווה העממי פורסם בעיתונות היומית

מבחינה ירה ודלה במשאבים התקשו הרשויות המקומיות לזכות בהגרלה. במדינה צע
והציע לממשלה  ,ץירוקח שאב השראה משוויישראל כלכלית. ראש עיריית תל אביב 

יוזמה מפורטת להקמת מפעל הגרלות עירוני, שהכנסותיו יוקדשו להקמת מוסדות 

______________ 

57 Thompson & Prentice מגמת המדינות התעשייתיות היא למסד קזינו 43, בעמ' 33, לעיל ה"ש .

 .I Nelson Rose, Gambling and the Law: Casinos at the End of the World, 42 Nומשחקים: 

KY. L. REV. 475, 479 (2015). 

, לעיל Cabot & Csokaות של משחקי פרסים. ראו כמעט כל המדינות מציעות לאזרחיהן צורות חוקי 58

 .199, בעמ' 19ה"ש 

משהן חוששות המדינות "מכורות" לכספי ההימורים, ויותר כי הטרנדים של הלגליזציה מראים  59

. החשש 488, בעמ' 28 , לעיל ה"שMartzהן חוששות להפסיד כספים למדינות השכנות. ראו  לציבור,

 –הקמת קזינו באילת "האמור הובע גם במסמך בכנסת בנוגע לבתי קזינו זרים וקרובים. אורי טל 

 /www.knesset.gov.il( 2008ינואר מידע, המחקר והמרכז  –)הכנסת  2 "הימורים בישראל

data/pdf/m01954.pdf ,בית הקזינו המקוון הראשון .Interactive Casinos, Inc. דלתותיו את , פתח

בתי הימורים בחלל הפיזי, ם גוכמוה  ,ידיימבאופן . הממשלה האמריקנית התנגדה לו 1995בשנת 

אם אדה )כגון נוואובדן משאבים. ההתנגדות הגיעה גם ממדינות הימורים שונות, מפני חשש הנוכח ל

, בעמ' 24, לעיל ה"ש Wajdaראו  .(540, בעמ' 45, לעיל ה"ש Romoserראו  – שונה כיום עמדתהכי 

317–318 ;Hurt 401-ו 376–375, בעמ' 25, לעיל ה"ש ;Frank Vandall, Why We Are Outraged: 

An Economic Analysis of Internet Gambling, 7 RICH. J. GLOBAL L. & BUS. 291, 292 

(2008). 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01954.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01954.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01954.pdf
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המילה "מפעל" מדמה  :התנגדויותנועד לשכך "מפעל הפיס" בריאות בעיקר. השם 
ביקורת ובולמת  ,מחויבות ערכית למגמה התרבותית השלטתמפגינה פעל יצרני, מ

משככת המילה "פיס", שנלקחה ממקורות יהודיים דתיים עתיקים, ול הימורים; עעתידית 
אישרה הממשלה את רישום  1951שנת ב 60התנגדות יהודית מסורתית למשחקי מזל.

ר למפעל י. שר המשפטים הת"מפעל הפיס" אצל רשם החברות, לפי הצעת העיריות
לקיים כזכור אסרה אשר פקודת החוק הפלילי, הפיס להתחיל לפעול, מכוח סמכותו ב

ל"י  1באישורו. נקבע שתיערך הגרלה אחת בחודש, במחיר אלא אם כן הן זכו הגרלות 
. באותה תקופהד וסכום גבוה מא –ל"י  1,000יעמוד על ראשון הפרס ושה ,לכרטיס

פני קהל נרגש. התשואה לוההגרלה נערכה בתל אביב  ,נקודות המכירהההמון התנפל על 
הכספית הייתה גדולה. בהמשך החל מפעל הפיס בהעברת כספים להקמת בתי חולים 

מספרי ועימם גם ולשיפוצם. כבר בתחילת שנות החמישים הוגדלו סכומי הזכייה, 
לנוכח , 1955 שנתנסקו מעלה בהתמדה. בהם הכרטיסים שהודפסו ומחירם, ובהמשך 

עיריית ירושלים, שהתקשתה בגיוס כספים לתשתיות חינוך ואיימה על  ה שלדרישת
שנת מפעל הפיס. ב יו שלמפעל הגרלות עצמאי, הוסף החינוך למטרותבהקמת הממשלה 

הוכנס ספח  1960שנת וההכנסות שברו שיא. ב ,הוספו לפרסים דירות חדשות 1958
תוספת זו  .מיידי בעלות הכרטיסבאופן לזכות  פשר לרוכש הכרטיסא  ר שא ,ה"זוטא"

שנת הגבירה את המכירות בשליש. באותה שנה גם הוכנסה מכונת הגרלות חדישה. ב
כנית הימורים חדשה ותמול התחרות עם , כדי להתמודד עם המיתון הכלכלי ו1966

גד". -נולד משחק כרטיסי "חיש 1979שנת נולד הלוטו, שהצליח מלידתו. ב ,)הטוטו(
ובעקבותיה משחק הקלפים "צ'אנס". חידושים  ,כנית המינוייםואוחר יותר הוקמה תמ

 61נוספים הגיעו ומגיעים בלי הרף.
דרך מתונה  –יוצא שגם בישראל נולדו ההגרלות המדינתיות כדרך לגיוס כספי ציבור 

הכרטיסים למכירה, במחירם, בסכום במספר שהלכה והקצינה במהרה בכל אפיק שהוא: 

______________ 

קולקטיביסטית" -משה לוי "'אתה זוכה, המדינה זוכה': פרסומי הגרלות בישראל הסוציאליסטית 60

 .(2010) 11–10, 6, 10 סוגיות חברתיות בישראל

. להרחבה, בנימה www.pais.co.il/About/Pages/history.aspx אתר מפעל הפיס"איך הכל התחיל"  61

"הפוליטיקה של המזל: המדינה וראשיתן של ההגרלות  משה לויראו  ,ביקורתית ופוליטית מרתקת

ובעקבותיו "הפוליטיקה של המזל"(; לוי ( )להלן: 2006) 174 ,2 סוגיות חברתיות בישראל בישראל"

 –פעל הפיס" )הכנסת ידי מ-גד אלקטרוני'( על-אהוד בקר "הפעלת מכונות מזל אלקטרוניות )'חיש

למעשה,  .www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03594.pdf( 2015מרכז המחקר והמידע, מאי 

יזהר הררי כי  נסתכבר האמר בכנסת ח 1952ביקורת על מפעל הפיס נמתחה קרוב ללידתו. בשנת 

המקומי איננו יכול להטיל מסים יותר מאשר החוקים המאפשרים זאת. אך השלטון  "השלטון

ספר, ומנין ימצא את המקורות האלה? ועל זה באו -חולים, חייב לבנות בתי-המקומי חייב לבנות בתי

לידי המצאה גאונית ויצרו את מפעל הפיס... הרבה אנשים מפסידים את כספם בהגרלות אלה. מדוע 

של הפסד כספים ציבורי כללי בשם 'מפעל', מפעל שכאילו מוסיף לפריון הייצור  לקרוא לעניין

עולה לנו שכר זה של מפעל פיס זה... ראו עד היכן הגיע הפסד כמה בבמדינה?... אין אנו רואים 

על מנת ]השלטון המקומי, עד היכן מגיעה אזלת ידו, שעליו ליצור מפעל כזה המלכלך את כל חיינו 

 )התשי"ב(. 1848, 11ראו ד"כ  ".[לצורכי ציבורלגייס כספים 

http://www.pais.co.il/About/Pages/history.aspx
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03594.pdf
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בתחום את השיח הגלוי ההגרלות, בגיוון המשחקים וכדומה. בעוד שבתדירות  ההגרלה,
שיקולים היו אלה טיעונים ערכיים וכלכליים, מאחורי הקלעים הובילו הסדרת ההימורים 

את התוצאות. הזכות להפעיל כחוק הימורים ניתנה למקורבים למרכז שקבעו פוליטיים 
ביורוקרטית ה-עילית הפוליטיתבין הל ונרקמה ברית בין ארגון ההגרלות ,הפוליטי

בישראל. מפעל הפיס הזרים כספים למימון מיזמים בתחומי הבריאות והחינוך; 
תשתית בנויה ללא מיסוי נוסף;  –פוליטיקאים הצביעו על הישגים בתחומים הללו 

יתר על . של מפעל הפיס פוליטיקאים מונו לתפקידים בכירים בהנהלה ובמנגנוןולבסוף, 
חיזוק מעמדו. שם אלא הובלטו ל ,ידי מפעל הפיסעל שלטון לא הוסתרו –רי ההוןקשכן, 

פוליטיקאים בכירים דאגו לטפח קשרים עם המפעל. ראשי המפעל עמלו כדי שהכנסת 
מעמדו המונופוליסטי, למן וכדי לבצר את לא תעסוק במפעל באופן ביקורתי, מצד אחד, 

 62לידתו והרבה אחריה, מצד אחר.
באחד השבועות  הספורט בישראל מגוללים היסטוריה פוליטית מרתקת.גם הימורי 

שעמדו להתקיים שבועון "ספורט ישראל" תריסר משחקי כדורגל הפרסם  1951בקיץ 
שמות הזוכים פורסמו  .חמישייום עד את תוצאותיהם שבת, והקוראים התבקשו לנחש ב

ם על משחקי כדורגל. עיתונים אחרים להציג הימוריבעקבות זאת החלו גם  בשבועון.
למלא ספח בעיתון ולשולחו, ומי שהימר נכונה זכה בעשר ל"י או יכול היה הקורא 

לא זכו הן אך  ,יוזמות עסקיות פרטיות החלו לקום בכרטיס לוטו חינם כפרס ניחומים.
כמה יזמים וגיבשו אסטרטגיה התאחדו  1955שנת באמון הציבור ונעלמו במהרה. ב

שלב גיבוי כלכלי ופוליטי. בהגרלה שערכו הוחלט איזה יזם יפנה שיווקית להימורים שת
ידיעות "ושיתף פעולה היה לכל עיתון מרכזי בישראל. העיתון היחיד שהביע עניין 

 ויתר היזמים 51%-העיתון בהחזיק . הוקם גוף משותף בשם "גשר", שבו "אחרונות
ש למלאו ולשולחו והגוף הקים את "טוטו כדורגל". העיתון פרסם ספח שי ,49%-ב

אגורות לכל טור שמולא כדי לזכות בפרס. ההכנסה בפעם הראשונה הייתה  25בצירוף 
. המיזם הלך את תוצאות כל המשחקים אלא שאיש לא ניחש נכונה ,רק שליש מהפרס

והחלו להיפתח תחנות טוטו. למיזם הייתה תחרות מיומו הראשון:  תנופה,וצבר 
שביקשו להפיק  ,ידי מרכזי הספורט הפועל ומכביעל שהופעל  ,"ספורטוטו ישראל"

 ,מיזם להבטיח חלוקת פרסים מינימליתהמימון לפיתוח הספורט. בניגוד למתחרה, סירב 
נציגי מוסדות ספורט ומקורבים שהיו , של המתחרה ד. היזמיםוולפיכך התקשה מא

 ,נלחצו "ידיעות אחרונות"לאליטה הפוליטית, ניצלו את קשריהם כדי לפגוע בתחרות. 
. כך הוקם גוף מאוחד, "ספורטוטו עם המתחרה פעולהלשתף "גשר" לבסוף הסכים ו

עסק  "גשר"ואילו  ,ידי גורמים בולטים בענף הספורטעל נוהל פורמלית ר שאישראל", 
שילוב הגופים הללו  של ההימורים בתמורה לאחוז קבוע מהתגמול. ניבצד הטכני והארגו
, 1965שנת ן צבר העסק מאות אלפי מהמרים בשבוע. בובחלוף הזמ ,יצר אמון ציבורי

בעזרת ניצול קשריהם של נציגי מוסדות הספורט עם פוליטיקאים, זכה המיזם בחיזוק 
הקצה ובתמורה היתר לארגן הימורי ספורט. הספורטוטו קיבל בלעדיות, בדמות משפטי 

ציבורית  כספים לאיגודי ספורט, שרובם היו משויכים פוליטית, מה שעודד תמיכה

______________ 

 .של לוי ובכלל; זהו הטיעון המרכזי במאמרו 196–193, שם, בעמ' "הפוליטיקה של המזל"לוי  62
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בפוליטיקאים. גוף אחר שהפעיל הימורי ספורט, "ניחושי השבוע", ביקש אישור 
אינו גוף המוקדש כולו לקידום מטרות הוא נדחה בטענה שאך  ,להמשיך לפעול

 ופליה פסולה, משום שגם "גשר" אינבהמדובר כי ציבוריות. בית המשפט העליון קבע 
לפעול. לצד זאת ביקר בית המשפט  להמשיךגוף כזה, והתיר ל"ניחושי השבוע" 

פוליטיקה וכסף בשיקולים ערכיים ומשפטיים  תהסוואבחריפות את המדינה בגין 
ולאחר מאבק משפטי עיקש פסק  ,מזלואת יזם נוסף בעקבות פסק הדין ניסה  63.נקיים

חוק להסדר ההימורים ההכנסת הגיבה בקבלת  1966.64שנת בית המשפט לטובתו ב
עוד יוכלו לא ו ,עד סוף השנהרק הגופים שפעלו יוכלו לפעול כי ר הבהיר שא ,בספורט
פוליטיקאים. לבקשות לרישיון. החוק שיקף את הקשר בין מוסדות הספורט להגיש 

בכנסת העשייה המשפטית לביקורת שיפוטית קשה על  לוביועתירות לבג"ץ בנושא ה
אם מפעל הפיס בוסס של מונופול האך נדחו. לצד  65לקידומו של מונופול מטעמי כסף,

 66הימורי הספורט.של מונופול הגם כן 

 האיסורים יהם שלתותהיות נורמטיביות קצרות על תכלי. 5

 לפי הפסיקה, איסורי ההימורים מבקשים בעיקר להגן על ערכי עבודה ולמנוע התמכרות
בלי לחרוץ מסקנות, אביע ביקורת זהירה על שתי התכליות האמורות ועל מ מסוכנת.
 67שהוזכרו.אחרות 

פוגעים בערכי עבודה אכן לא ברור שההימורים , להגנה על ערכי עבודהבאשר 
כל מצדיק צעדים משפטיים. ניתן לעבוד ולנהל חיים נורמטיביים לצד הימור, שבאופן 

______________ 

פרשנות  לבמטרה להשפיע עדברי הכנסת שהוצגו לפניו ממובאות ההשופט כהן ביקר בחריפות את  63

בנוגע הן באופן כללי והן  –פט ולהכשילו וזיהה זאת כתופעה שבאה להטעות את בית המש ,החוק

גם השופט זוסמן כתב דברים קשים  .376–375, בעמ' 8, לעיל ה"ש סביצקילהימורים. ראו עניין 

 .378שם, בעמ'  –דומים 

 .9, לעיל ה"ש שטייןעניין  64

השופט ויתקון כתב: "כל הגורמים שעסקו בארץ בניצול יצר ההימורים לשם עשיית רווחים,  65

המיועדים בחלקם לקידום הספורט והחינוך הגופני, היו מאורגנים היטב, פעלו בהצלחה וביקשו 

ישראל  18/68ץ "" בג.לשמור מכל משמר על עמדתם הבלעדית, פן יסיגו אחרים את גבולם

 (1968) 687, 683( 1פ"ד כב) ,המועצה להסדר ההימורים בספורט 'ס )בול פול( בע"מ נפוטבולפול

, לעיל סביצקי. המשך תיאור הדברים בפסק הדין חריף פחות לעומת עניין (פוטבולפולס)להלן: עניין 

עם אותה תקופה. שנהג בוהריסון השיפוטי  בספורט קבלת החוק להסדר ההימוריםלנוכח , 8ה"ש 

השופט לנדוי ובהסכמת ממלא מקום הנשיא מפי זאת, נמתחה ביקורת לא פשוטה על המחוקק 

חייבים גם אנו לעשות את רצון המחוקק, אך עם זאת אני רואה עצמי חייב להצביע על כן זילברג: "

, לעיל בהערה זו ,פוטבולפולסניין ע" ראו .מה שנראה לי ליקוי יסודי במעשה חקיקה זה של הכנסת

 .691בעמ' 

66 Moshe Levy & Yair Galily, Just for Sport!? Sport, Gambling and Politics in Israel, 26 

INT'L J. HIST. SPORT 84, 86–94 (2009). שלטון בהקשר זה ראו שם,–למפת קשרי ההון 

 .95בעמ' 

 (.2010) 305–297 וןהפשע המקולתהיות מפורטות ראו אסף הרדוף  67
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מהמרים בלוטו ובטוטו, לצד זה מינון סביר. כשם שאנשים עובדים ועוד האחרון נעשה ב
כן גם לגבי הימורים פרטיים. שימוש בכלי הפלילי בלי יצליחו לעשות הם ניתן לסבור ש

שאנשים רבים מסוגלים להמר ולעבוד, נכונות להניח הבחנה בין מהמר למהמר, בלי 
ערכי , לא פשוט לבסס את הטיעון שעל כך ד לגבי הפרט. נוסףומגלם תפיסה פסימית מא

חלום ה שפשוט-אף בהנחה הלאהפלילי. הדין החלה של עבודה מופשטים מצדיקים 
חברתית, ואף בהנחה שהימורים מבחינה ההתעשרות הקלה מזיק והחיים הקלים 
 69להיאבק במסרים מזיקים. –משפטיות ואחרות  –יש דרכים רבות  68מקדמים אותו,

ד, ולאו דווקא וונים להעברת מסרים. איסור הוא כלי חריף מאכלים מגּויש למחוקק 
 70להעברת מסרים מופשטים. ,מוצלח במיוחד

. כזכור, המלחמה האמריקנית דהיוםוח בישראל עבר לכך, חלום זה ממילא חי ורו  מ
השתנה שם המצב ו ,עשרה סבבה גם היא סביב ערכי עבודה-בהימורים במאה התשע

מדקלמים בתי המשפט  תדרמטי במאה העשרים. בישראל של המאה העשרים ואחבאופן 
היו משכנעות שם נניח שהן  אף אםעשרה. -המאה התשען סמאות אמריקניות מסעדיין 

? נדמה שהסבלנות עדיין במחוזותינו ובתקופתנו אנומשכנעות האם הן , באותה תקופה
ונים. אחד מהם האנושית התמעטה בעידן המידע, ותרה אחר קיצורי דרך בהקשרים מגּו

הצלחה בחיים ללא מאמץ רב. חלום זה מתחבר היטב להוויה המודרנית ולתרבות בנוגע 
ולמכירתו בכסף רב )אקזיט( מיזם היבטים שמתחברים להקמת  לה שאשר י ,האינסטנט
 –ם להתעשרות מהירה מעודדת הלכה למעשה את הפרטיהרי המדינה  71.לבורסה

וואות לעסקים קטנים מתן אשראי והל על ידי –למשל, באמצעות הקמת חברות ֶהזנק 
סיכון  ת הוןקרנוהשקעות של עסקיות והקמת חממות תמיכה בשמצויים בסיכון, 

 ממשלתיות.

ריאליטי. עשרים ה –למאפיין של הבידור המודרני ההתעשרות המהירה מתחברת 
חודשיים, מתגפפים, מוחפצים, מתקוטטים, מתבזים במשך אנשים מסתגרים בבית 

כמה זוגות יוצאים  ;האחרון שיוצא זוכה במיליון שקליםו ,עצמם לדעתאת ומפטפטים 

______________ 

הימורים )להבדיל משיווק של פרסים גדולים( מקדמים את כי אין נתונים אמפיריים שתומכים בטענה  68

 ,Amir Shani et al., Ethics of Gambling?, 39 TOURISM RECREATION RES. 453. המסר האמור

459 (2014). 

 יה שלאל אינה נשענת עוד על תפיסותמדינת ישרכי מעשור וחצי כתב גרוסקופף יותר כבר לפני  69

תלוש מהמציאות. מעשה ש הואהימורים האיסור אמצעות ב החיזוק תפיסות אלכי תנועת העבודה, ו

, 9ז  המשפטראו עופר גרוסקופף "פטרנליזם, תקנת הציבור והמונופול הממשלתי בשוק ההימורים" 

השקפה שההסדר המשפטי הישראלי ושנינו חולקים את ה ,(. מאמרו המצוין שימשני רבות2002) 30

בעיקרו, ואילו  נורמטיבי-כלכלישל גרוסקופף הוא אינו ראוי. אולם דרכנו לתוצאה שונה. מבטו 

 בעיקרו, כשהרובד הנורמטיבי מרחף לאורך הטיעון. דוקטרינרי-פלילישלי מבטי 

70 William J. Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Law, 100 MICH. L. REV. 505, 

ירניתהאכיפה בקשר להימורים נוטה על כך יש להוסיף ש. (2001) 523–520 , Martz. ראו להיות ּבר 

 .463, בעמ' 28לעיל ה"ש 

ראו  אשליה.בגדר כל סוגי ההשקעות הוא בין ניסיון להבדיל בין כל סוגי ההימורים לכי ההרט כתבה  71

Hurt 377, בעמ' 25, לעיל ה"ש. 
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וחושפים את את עצמם זון דוחה, מתקוטטים, מגחיכים למסע סביב העולם, אוכלים מ
יוצאים לאי, מורעבים, מספר ידוענים  ;המנצחים זוכים במיליון שקליםו ,ערוותם בציבור

משקרים זה לזה, מתמודדים בתחרויות ילדותיות, מוחפצים, מקדמים מוצרים מסחריים 
ם מהמפסידים יוכתרו רבי)והמנצח זוכה במיליון שקלים ו ה,ומתלוננים על תנאי המחי

להבדיל, אדם מתיישב  (;כגיבורי תרבות ויזכו בחוזי פרסום וביתרונות כלכליים עצומים
שאלות טריוויה בנושאים שחלקם זניחים  לעעל כיסא מול המצלמה, עונה נכונה 

. מה בהימורים מוכרותבחשיבותם, ועשוי לזכות במיליון שקלים. הדוגמאות רבות ו
והצלחה בעולם שמחפש אחר התעשרות פלילית, לא כל שכן  ,מצדיק מלחמה משפטית

הגנה של  –לראות כיצד התכלית האמורה אם כן אני מתקשה  72קשרים?מהירה בשפע הֶ 
רלוונטית במציאות המודרנית, ומתקשה עוד יותר לתמוך בה כבסיס  – על ערכי עבודה

 לאיסור פלילי דווקא.
. ההיסטוריה ותמהירבצון להתעשר הרבין המדינה לפרט בעניין מעניין להשוות 

באופן הון עצום לגייס  ותלמדינהממוסדים נולדו כדי לסייע ההימורים כי שהוצגה מראה 
בעת גיוס הרי גם המדינה,  מדוע מה שטוב למדינה רע לפרט?. ןלטובת מטרותיהמהיר 

, דוגמת השקעות כספים שגויות עושה הפרטשכספים מהיר, עלולה לעשות אותן טעויות 
 מידה גדולים בהרבה. בקניואף  ,רציונליותלא וביצוע פעולות לא רווחיות או 
. רעיון הפטרנליזם משקף התמכרותמניעת של תכלית התהיות עולות גם לגבי 

אינטרסים כלומר, ל"טובת האדם", להכפפה של הזכות האישית להגדרה עצמית 
להפללה בעולם עד כמה פטרנליזם הוא סיבה טובה  73.חברהאישיים כהיתפסם בה

האדם לשלוט  ו שליכולתאת  –האוטונומיה האישית מדוע לא לבכר את המודרני? 
שבחירותיו אינן כאשר אנחנו חושבים גם  – בעצמו, לבחור ולהחליט כיצד לנהל את חייו

ניתן למצוא מאפייני רציונליות בהימורים מבחינת יעילות, מעבר לכך,  74?סבירות
גם אם אין בהכרח תועלת כלכלית לכל הצדדים לעסקת  75חישוביות, חיזוי ושליטה.

______________ 

ספק גדול אם ר שאבהוויה הישראלית העכשווית, כי כתב  ,31–30, בעמ' 69גרוסקופף, לעיל ה"ש  72

השתתפות בהימורים פוגעת בערכי מוסר כי טעון אבן יסוד בה הם עקרונות המוסר הפוריטני, קשה ל

תמצית אף מגונה, אלא היא  ההשאיפה להתעשרות מהירה לא רק שאינחברות ההזנק העבודה. בעידן 

 .390–386-ו 381–380, בעמ' 25, לעיל ה"ש Hurtראו גם התקוות והשאיפות של מיטב הנוער. 

73 3 JOEL FEINBERG, THE MORAL LIMITS OF THE CRIMINAL LAW: HARM TO SELF 57–58, 

68–69 (1986); Meir Dan-Cohen, Basic Values and the Victim's State of Mind, 88 CAL. L. 

REV. 759, 765 (2000). 

74 FEINBERG '115-ו 69–68, 28, שם, בעמ ;Dan-Cohen,  '765שם, בעמ ;Joel Feinberg, 

Autonomy, Sovereignty, and Privacy: Moral Ideals in the Constitution?, 58 NOTRE DAME 

L. REV. 445, 446–447, 453–454 (1983). 

 Moshe Levy, Toward a Weberian Theory of Gambling: The :ראו הימורים לעהגנה ובריאנית ל 75

Rationalization of Legal Gambling in Israel, 10 INT'L GAMBLING STUD. 207, 209–210 

 ,Moshe Levyבין עבודה לבילוי ראו: הוא רציונליזציה של הימורים כמשהו של. (2010)

Rationalization and the Re-Enchantment of Play: The Dialectics of Legal Gambling in 

Israel, 25 HUM. AFF. 317 (2015). 
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מכבדים את חופש העיסוק וחופש הבחירה אין הימורים מסוג מסוים )מזל(, וגם אם 
, ניתן למצוא תועלת בערך הבידור למהמר. במקום להוציא כזו עסקהבהקשר של עריכת 

לגיטימי  האם 76בקזינו ונהנה מהמשחק. ולהוציאבוחר על סרט או הופעה, הוא סכום 
 77התמכרות?של לאסור הימורים כדי למנוע התפתחות 

: מאוד לבטלותים באופן שקשה יד בחיינו מגבילות אותנו, לעובחירות רבות מא
בכלכלה, בקריירה, במשפט, באהבה, בחברה וכדומה. עד כמה המשפט צריך להתערב 

יותר לנו  חשובשל אדם יהיה  הבחירההאם ראוי שחופש  ?בחירההכדי להגן על חופש 
? אפילו אם נבחר להגן על חירות הבחירה של אדם שלו העדפותיוממרצונותיו ו

. ניתן ומידתי לכךכלי ראוי הוא הפלילי הדין ספק אם באמצעות הגבלת חירותו לבחור, 
לדמיין הסדרה פוגענית פחות ומידתית יותר, שתשמור על הפרט מפני עצמו לא 

התעניינות  78כליאתו ותיוגו כעבריין.קרי, באמצעות השוט המשפטי החריף ביותר, 
הפרט הבוגר ר שאנן דבר ראוי כיהעל ידי המדינה מדינתית בטובת הפרט הבוגר וקידומה 

, בצורת זאת הפרט אינו מבקשר שאמבקש את עזרת המדינה. אולם התערבות מדינתית כ
ברלית. מייצרת קושי גדול בחברה לי, פטרנליזם כפוי ובאמצעות שימוש בכוח הפלילי

הדירה בטובת הפרט, כמכירת חלקי גוף או  ניתן לצדד בה במקרי קיצון של פגיעה בלתי
אין ר שאמצוקה קשה של הפרט בוודאי משקפת כזו פגיעה באשר  79עבדות מרצון,

קשה יותר לתמוך בה במצבים חברתיים אולם מה בדרך אחרת. יבכוחו להתמודד ע
אלא בניסיון להגן על  ,מדובר בפטרנליזם שגרתיים יותר, דוגמת הימורים. ככל שאין

מייד נזק שיידון  –עידוד פשיעה כגון החברה מפני המכור, ברור שיש לנסח נזק אחר, 
 בנפרד.

הפלילי אינו נאבק בהתמכרויות אחרות, דוגמת הדין מדוע אחרת היא שאלה 
לד, מזון , פורנוגרפיה, קניות, קפה, שוקומרשתתסיגריות, אלכוהול, מין, משחקי מחשב, 

אך הפללתן מייצרת  ,ספור עלולות לגרום נזק-איןהתנהגויות  80החי.ן מהיר ומזון מ
בראשן פגיעה קשה בחירות. הפללת סיכונים ונזק מרוחק הם עניין מוכר. ובעיות קשות, 

לפי באשר יתר,  י של הפללתמחיר כבד ודא   היש לשל הפללה כזו לצד תועלת אפשרית 

______________ 

, בעמ' 69מכתיבים לפרט כיצד לנצל את זמנו וממונו. גרוסקופף, לעיל ה"ש בחברה ליברלית איננו  76

26–28 ;Hurt 390–386-ו 381–380, בעמ' 25, לעיל ה"ש. 

 ,Edmund Berglerעד כדי אובדן בחירה:  מניעה כאמור עשויה להתקשר לתפיסת הימורים כמחלה 77

The Psychology of Gambling, in GAMBLING 113, 124 (Robert D. Herman, ed., 1967) כן .

 ,Stacey A. Tovino, Gambling Disorder, Vulnerability ;36, בעמ' 15, לעיל ה"ש ORFORDראו 

and the Law: Mapping the Field, 16 HOUS. J. HEALTH L. & POL'Y 163, 164–168 

(2016). 

כפי שנהוג לא אחת  מוצא ראשוןולא ודאי צריכה לשמש מוצא אחרון, בומבחינת מידתיות, ענישה  78

 .Nils Jareborg, Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), 2 OHIO ST. Jהלכה למעשה: 

CRIM. L. 521, 523 (2005). 

79 FEINBERG 81–71, בעמ' 73, לעיל ה"ש. 

 .459–458, בעמ' 68, לעיל ה"ש .Shani et alראו  80
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הסכנה של הפללת יתר נוגעת גם  81התנהגות.של ט כל סוג ניתן להפליל כמע ההגיונ
 82נטייה להתמכר.להם  ןמהמרים פוטנציאליים שאיב

החשש לגבי פיתוח פרט. בין הבין המדינה לגם בעניין ההתמכרות מעניין להשוות 
אבון לכסף קל ניתן להשלכה ברורה גם על המדינה, המרוויחה בקלות מכספי ית

מציבה אותה  םהימוריהישירה מההכנסה האת המדינה מההימורים שהיא מנהלת. הנ
יעה לבין שלה כסף תאוות הבניגוד אינטרסים מובנה בין   שלה לפקח על ההימוריםהֲהנ 

כמות המשחקים ששחקן יכול לשחק וכמות הכסף שהוא לגבי עדר מגבלות ה. ולרסנם
על  יםמרמזכמפורט בהמשך,  יכול להשקיע, לצד שיווק אגרסיבי של ההימור המדינתי,

 לה כסף רב. ים, שמכניסיםהתמכרות מדינתית להימור
חיזוק של הון והלבנת של , עידוד פשיעהמניעה של גון באשר לתכליות אחרות, כ

מעלה תהיות ההנחה שלגיטימי להפליל הימורים כדי למנוע "פשע"  ,הפשע המאורגן
באשר  לבין פשע. יםחוקיומצריכה ביסוס אמפירי לקשר איתן בין הימורים  ,של מידתיות

ולא לקזינו; ואילו לגבי פשע  ,לטיעון שקזינו גורר פשע, נראה שהפשע קשור לתיירות
 83.ההסדרה החוקית מצמצמת את מעורבותודווקא מאורגן, 

עלייה בין קשר בין עסקי הימורים מסוימים לבנוגע להממצאים כדברי גרוסקופף, 
ין פעילות ההימורים לפשיעה בשיעור הפשיעה המקומית אינם קושרים בבירור ב

הגוברת. כל פעילות שמגדילה את העושר הכלכלי של האזור מושכת תיירים, ולכן אך 
לגזור מסקנה בדבר נזק אפשר -איגם תגדיל את נתוני הפשיעה באזור. מכך היא צפוי ש

______________ 

 HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION 266–267, 270–271למשל:  81

(1968); Andrew von Hirsch, Extending the Harm Principle: ‘Remote’ Harms and Fair 

Imputation, in HARM AND CULPABILITY 259, 260–264 (A.P. Simester & A.T.H. Smith 

eds., 1996); Matthew D. Adler, Risk, Death and Harm: The Normative Foundations of 

Risk Regulation, 87 MINN. L. REV. 1293, 1310–1312 (2003); Claire Finkelstein, Is Risk 

a Harm?, 151 U. PA. L. REV. 963, 966–970 (2003); R.A. Duff, Criminalizing 

Endangerment, 65 LA. L. REV. 941, 963–965 (2005); Andrew Ashworth, Conceptions 

of Overcriminalization, 5 OHIO ST. J. CRIM. L. 407, 413–417 (2008); DOUGLAS HUSAK, 

OVERCRIMINALIZATION: THE LIMITS OF THE CRIMINAL LAW 161–168 

(2008). 

 ,Tian Po Oei; 128–127-ו 120–114, בעמ' 77, לעיל ה"ש Berglerלאפיוני המהמר הכפייתי ראו  82

James Lin & Namrata Raylu, The Relationship Between Gambling Cognitions, 

Psychological States, and Gambling: A Cross-Cultural Study of Chinese and Caucasians 

in Australia, 39 J. CROSS-CULTURAL PSYCHOL. 147, 148 (2008)"69ש . גרוסקופף, לעיל ה ,

 "הימור כפייתי"הפרעת אישיות. בבהכרח לוקה  ואדם שמהמר בקביעות אינכי , כתב 35–32בעמ' 

שנוהגים להמר באופן תדיר.  הדחף ההימור, ולא לאלבמתקשר לאנשים שאינם יכולים לשלוט 

יש אנשים שחשים צורך לרכוש מוצרים בהיותם המדינה אינה מגבילה פעילות צרכנית רק משום ש

להמר במצבי שנוטים אין סיבה להגביל הימורים רק משום שיש אנשים באותו אופן  .מדוכדכים

 משבר.

83 Shani et al. 460-ו 456, בעמ' 68, לעיל ה"ש. 
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 84.מצליחמרכז מסחרי נזק הנלווה לפתיחת בהשוואה למיוחד מהימורים 
הפשע המאורגן ניזון  85פשע.להקשר בין הימורים  דווקא ההפללה מחזקת את

הימורים שהוא מקובל הכלומר, אם הטיעון  מהפללה, שהיא החמצן של השוק השחור.
שדווקא הוא טיעון מעניין יותר  ,הון ולחיזוק הפשע המאורגן תלהלבנ ליםביופרטיים מ
 ורים.ההימהפשע המאורגן על שוק להשתלטותו של  להביוהיא שמהימורים ההפללת 

נו מצב יה יםמצב שבו הימורים או כל שירות ומוצר )סמים, זנות וכדומה( מופלל
יש מונופול צרכני שצפוי להביא שוק לבן, לשוק השחור  איןאידיאלי לפשע המאורגן. ב

לזרועות ההימורים עמוק הפשע המאורגן. דווקא ההפללה שולחת את  שגשוגידי ל
ואף  ,את מחיר המוצר בשוק השחורבהכרח ה היא גם מעל ועוד, זאת הפשע המאורגן.

לעומת עדר בקרה לגבי השוק השחור של ההימור. בהמגדילה חלק מסכנות ההימורים, 
ונים, השוק השחור מאבד , ככל שהשוק החוקי מציע מוצרים רבים ומגּוזאת

 86מהאטרקטיביות שלו.

 סיכום ביניים. 6

ברתיות ראויות, אף אם השימוש הגנה על ערכי עבודה ומניעת התמכרויות הן מטרות ח
 ,משווה ומקומי ,מבט היסטוריאלא ש. בהכרח השגתן אינו מידתישם במשפט הפלילי ל

ופחות לערכים  ,כסףלומחבר את הסדרת ההימורים יותר לפוליטיקה ו ,מכרסם מכוחן
לעולם האמורות נורמטיבי עולות תהיות באשר להתאמת התכליות הכיוון ן המוגנים. מ
כעת אבחן אם ההסדר הפלילי כנוסחו בישראל מתאים  למשפט הפלילי.המודרני ו
 .להשגתן

 ת באמצעות האיסוריםוהגשמת התכלי פרק ב:

 מבוא. 1

עמימותו. אצביע בגבולות האיסור ובנוגע הבחלק זה אתייחס לגוף ההסדר. אפתח בקושי 
להימור אדון בקושי של העדר רסן אמיתי ו יוצר, החוקשעל הבחנות פנימיות מוקשות 

______________ 

הימורים -הקמת בתי: מסמך רקע בנושא". עוד ראו תומר דרור 40, בעמ' 69גרוסקופף, לעיל ה"ש  84

( 2005יולי , מידעהמחקר והמרכז  –הכנסת ) 2 "סיכום טיעוני התומכים והמתנגדים –בישראל 

www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01226.pdf. 

 .42–41, בעמ' 69גרוסקופף, לעיל ה"ש  85

 JONATHAN; 460, בעמ' 68, לעיל ה"ש .Shani et al; 90–89, בעמ' 67הרדוף, לעיל ה"ש  86

SCHONSHECK, ON CRIMINALIZATION: AN ESSAY IN THE PHILOSOPHY OF THE CRIMINAL 

LAW 251 (1994). 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01226.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01226.pdf
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 הכל אלכי . אסכם ואטען ארץלץ הציבורי. אסיים בפרצה רחבה בחוק לגבי הימורים בחו
 ההסדר. יו שלהשגת תכליותאת ד ויחד מקשים מא

 הגדרות ומינוחשל עמימות . 2

תנאי להשגת מטרותיו של הסדר הוא שלשונו מאפשרת זאת ושולחת מסר חד. אולם 
מגדיר משחק לחוק העונשין  224סעיף . וריםבנושא ההימ חדלהיות ד מוהחוק רחוק מא

אסור כ"משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות 
מוגדרת המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת"; הגרלה 

כ"כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, באותו סעיף 
 ;שווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת"ב

כ"כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, מוגדר והימור 
והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות 

 88.המותרן וי האסור ובבידולו מבזיה וניםהסדר זה יוצר קשיים מגּו 87בספורט".
מי מבין ומי יכול  90מהן הבנה ויכולת? 89ההגדרות. מהו גורל? ן שלאפתח בעמימות

רק לשחקן הנאשם או גם לגורמים אחרים? מתייחסות הבנה ויכולות להסביר? האם 
גם האם  91?הכישורהמזל או  – יותרמשפיע לחשב איזה רכיב אמור קן כיצד השח

______________ 

הפלילי,  לפקודת החוק 190מצומצמת יותר. ס' היא הייתה ההגדרה בעבר הייתה עמומה, אך גם  87

כל משחק בקלפים שאינו משחק הדורש שהוגדר כ" ,אסר החזקת בית פומבי למשחק בקובייה ,1936

הבנה שכלית וכל משחק שאפשרויות הזכיה וההפסד שבו אינן נוחות במדה שוה לכל המשחקים, 

או בני אדם אחרים המנהלים את המשחק או שנגדם משחקים או אחר לרבות שומר הקופה או אדם 

ו מכשיר למכירת הגדיר הגרלה כ"כל תכנית אלפקודה  191ס'  מתערבים המשחקים האחרים".

נכסים, נתינתם, העברתם או חלוקתם התלויות בזכיה בגורל או הנקבעות על ידו, בין ע"י זריקה או 

או ע"י הנעת אופן  ,הטלה של קוביות או ע"י העלאת כרטיסים, פתקאות, גורלות, מספרים או ספרות

 או ע"י בעל חי מאולף או בכל אופן אחר שהוא".

מנסים להבדיל בין ר שאהיגיון כ-תים קרובות לאייפכת לענההימורים  שלהעקיבות בפרשנות -אי 88

 .384, בעמ' 20, לעיל ה"ש Cabot, Light & Rutledgeפעילויות אחרות. ראו בין הימורים ל

; מקריות; ההפך גורם כזהשל  גורם בלתי צפוי או בלתי מוסבר או יישומומזל )גורל( הוא כי נכתב  89

למשחק יש רכיב שיטתי ר שא. למזל מופעים שונים. מזל שיטתי הוא כשמתוכנן או מעוצב והשממ

אין ר שאכ –מושלם לא קוביות ועוד. סוג מזל אחר עניינו מידע הטלת של מזל: טריפת הקלפים, 

שמאפיין  השחקנים האחרים, מה יהם שלפעולותלגבי לשחקן מידע מלא לגבי מצב המשחק ו

 .48, בעמ' 3, לעיל ה"ש Fichtnerראו . כן 398–394, בעמ' שםמשחקים רבים. 

של תחרות כתוצאה מניצחון באדם עשוי לזכות בפרס בו ( כמצב שskillהיו שהגדירו משחק יכולת ) 90

הפעלת יכולת הבחנה שכלית חריפה ו, תיחוששל תפיסה  : מהירות או חדותכזה או אחר כישור

, לעיל ה"ש Cabot, Light & Rutledgeשיקול דעת איתן, או היכולת לראות מה רלוונטי ומהותי. ראו 

באופן ת, משהו שאין לאדם ואחרים הגדירו כישור כיכולת ומיומנות מיוחד .398-ו 394, בעמ' 20

, 15, לעיל ה"ש Towfigh, Glöckner & Reidהתנסות. ראו ממאימון ומתהווה כתוצאה אלא גיל, ר

 .164–163בעמ' 

במשפט. ששאלה כישור הוא שאלה שבעובדה, ולא של הדיון אם משחק הוא של מזל או כי נכתב  91
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טניס ושחקן שחמט שחקן גם הרי שחמט אסורה? בתחרות ניס או תתפות בטורניר טהש
של גם ביכולתם של אחרים, בתוצאות אלא  ,שלהם םובהבנת םביכולת ים לא רקתלוי
. איך יצליחו ועוד (match-up, בתנאי המשחק, בהתאמת היריב )משחקיםהת הגרל

ש שבמקרים מנח? אני כה מורכבת ועמוסת נעלמיםהיישוב לפתור משוואה ן אזרחים מ
 רבים הם לא יצליחו.
לרוב אינן נחשבות שבתופעות  יםטימבכאשר ומזל מתבהר כישור הקושי להגדיר 

יכולתו והבנתו אין ספק שצחונו במשפט. נעורך דין המהמר על  ,למשל ,טלו 92משחק.
, שכנגדטיב הראיות, אופי העדים, עורך הדין גם אולם  ,עשויות להשפיע על התוצאה

נית, הקהל, התקשורת ושלל גורמים נוספים עשויים להשפיע על השופטת, הקלד
רכיב מגדול הגורל רכיב נכללים ב"גורל"? וכיצד מחשבים אם רכיבים התוצאה. אילו 

 היכולת?
בהמשך לכך, לגבי התמורה הפוטנציאלית לשחקן: מהו "שווה כסף" ומהי "טובת 

שמופקת היא בגדר  אם כל דבר שעולה כסף הוא "שווה כסף" וכל הנאה 93הנאה"?
בכל משחק אזי  94,, כפי שעולה מפסיקתו של בית המשפט הישראלי"טובת הנאה"

הגדרה, יש אפשרות לזכייה כאמור. שיחקת עם ילדך "מלחמה" רמת הוהגרלה, כמעט ב
 כדי ליהנות? הרי לך משחק אסור.

חיוני )תשלום בעבור השתתפות במשחק(  consideration-יסוד הבעוד לצד זאת, 
תשלום מצד של החוק הישראלי אינו מציג יסוד  95הרשעה בארצות הברית,שם ל

השחקן, אלא רק אפשרות לזכייה. אם החשש הוא מהפסד כספי לשחקן, מדוע לא לבטא 

______________ 

תואר הן כמשחק  ,למשל ,. פוקרהאחיד מפתיע, התשובה אינהמהותיים", לא ב-אלא שבמשחקים "דו

כישור. בתי משפט התקשו להבדיל בין משחקים שונים. הראיות המשכנעות של מזל הן כמשחק 

אולם מול כישורים.  לאביותר הן מתמטיות. ניתן גם להציע ניתוח סטטיסטי של תוצאות משחקים 

כן  .406–401, בעמ' 20, לעיל ה"ש Cabot, Light & Rutledgeשתי השיטות כרוכות בקשיים. ראו 

 Matthew A. Melone, Fantasy Sports Contests: Does the ;302, בעמ' 22, לעיל ה"ש Lesterראו 

Fun Justify the Fantasy that These Contests Are Not Gambling?, 15 VA. SPORTS & ENT. 

L.J. 201, 229–243 (2016). 

92 McCarthy 769, בעמ' 17, לעיל ה"ש. 

, בעמ' 22, לעיל ה"ש Lesterרכיב התמורה. ראו שונות מגדירות בצורה שונה את מדינות אמריקניות  93

302–303. 

מאפשרות להמשיך ולשחק ר שאעלתה השאלה אם משחק שבו ניתן לזכות בנקודות,  רומנובעניין  94

כי אך לעולם לא לזכות בכסף ולפדות פרסים, נחשב "משחק אסור". בדעת רוב קבע השופט זמיר 

א נהנה אדם מן המשחק במכונות, לא היה משלם מדובר ב"שווה כסף" ואפילו בטובת הנאה: "אילול

 . בארצות370, בעמ' 12לעיל ה"ש  ,רומנו" עניין .כסף בעבור המשחק, שבסופו זיכה אותו בנקודות

במובן של להיחשב פרס, יכול בידור אינו כי גם סיבוב חינם אינו פרס, וכי נכתב  , לעומת זאת,הברית

 .766, בעמ' 17, לעיל ה"ש McCarthyמיסודות העברה. ראו אחד 

מתיר הגרלות שבאות האמריקני ( היא חוקית אם אין לה עלות. החוק sweepstakesלמשל, הגרלה ) 95

. ום בעבור ההשתתפות בהןעל ידי פנייה ליצר ההימור, ובלבד שאין דרישה לתשללקדם מכירות 

 .Mark Fridman, Prime Time Lotteries, 10 TEX. REV. ENTבאין עלות, אין סיכון לאובדן כספי: 

& SPORTS L. 123, 127–128 (2009). 
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זאת ביסודות העברה ולהחריג, מניה וביה, כל משחק שאינו דורש מהשחקן להשקיע 
 96כסף )או שווה כסף(?

. אין כוונתי הפעם לביקורת מכיוון עקרון החוקיות דוגבולות האיסור עמומים מאגם 
משלים הבלי שהבין מה מותר ומה אסור לו; או להיבט מעל העוול שבהאשמת אדם 

 האזרח להבין ממה עליו להימנע,של שעניינו יעילות האיסור, לנוכח העדר יכולת 
 תאינטרס שרחוק מלהיות מושג תחת הגדרו –כדי שהאיסור יוכל להשיג את מטרתו 

שוב לתכלית האיסור: ככל שאבני הבסיס של האיסור כאן היא כה עמומות. כוונתי 
יש סכנה  ולצד זאת ,לבנות מהן בניינים תחומים היטבאפשר -שאיחסרות צורה, ברי 

 היכן מסתיים המשחק ומתחילאחרות. דומות מאבנים פוגעניים בניינים שייבנו 
 האיסור?

עמומים. הסעיף  )"נסיבות מיוחדות"(ן לחוק העונשי 230בסעיף שגם החריגים 
( 1)": תנאים התמלאו בהם שלוששהמחריג מתחולת הסימן משחק, הגרלה או הימור 

( אינם 3( אינם חורגים מגדר שעשוע או בידור; )2עריכתם מכוונת לחוג אנשים מסויים; )
 יףתכלית הסע ".נערכים במקום משחקים אסורים או במקום לעריכת הגרלות או הימורים

בביתו הפרטי של  יםנערככאשר הם כנראה לגלות סובלנות לתופעת ההימורים  היא
נכנס במרשתת האם משחק פתוח  98אולם מה פשר "מכוון לחוג אנשים מסוים"? 97אדם.

האם חוג אנשים  99?נופלת בגדרו לסעיף זה? האם הגרלה שעורך מוסד לימודי גדול
 תר שמצריך רישום והצהרת גילשכולל עשרת אלפים איש עודנו "מסוים"? האם א

לבסוף, מה פירוש "אינם  100? מהם שעשוע ובידור ומה חורג מהם?מבטיח מסוימּות כזו
"? בית המשפט העליון פירש בהרחבה את המונח .נערכים במקום משחקים אסורים..

האם חברים שמתאספים בנקודה קבועה ומשחקים קלפים  101"מקום" בקשר להימורים.
העובדה שהם חוג קטן וסגור לא  102ים במקום משחקים אסורים?משחקנחשבים כמי ש

______________ 

 .238–237 , בעמ'19, לעיל ה"ש Cabot & Csokaמה החשש בהשתתפות בלי עלות? השוו  96

 .376, בעמ' 8, לעיל ה"ש סביצקיעניין  97

 ,קבוצת אנשים קטנה בעלת מכנה משותף מעבר לעניין במשחקהמייחד את המונח ללדיון קצר  98

 –798, בעמ' 10, לעיל ה"ש תשעים הכדוריםראו עניין  ,החשש מהתמכרות קטןכי לגביה ומסיק 

799. 

 ערך בין תלמידים שממלאים משובי הוראה. במוסד שלימדתי נהגו להגריל פרסים יקרי 99

 328/72תנאי זה. ע"פ  לעמשחק שמטרתו העיקרית אינה טובת הנאה כספית עונה כי כל בעבר נפסק  100

יש לשקול את שווי הפרסים, כי (. בהמשך נקבע 1973) 98–97, 94( 2, פ"ד כז)עבאס נ' מדינת ישראל

וכן רכיבים ערך הפרסים שהוא עשוי לזכות בהם בין למשלם כל משתתף שהיחס בין הסכום את 

 283, 281( 2, פ"ד לה)צדוק נ' מפקד משטרת מחוז הנגב 696/80אחרים שעולים במפגש. בג"ץ 

ותו שחקן עשוי להחריג את המשחק מהתנאי ריבוי משחקים מצד אכי (. השופט גרוניס הדגיש 1980)

, לעיל ה"ש רומנו, בעניין לעומת זאת. 801–800, בעמ' 10, לעיל ה"ש תשעים הכדוריםעניין  .האמור

אלא רק בנקודות, אינו נכנס  ,פרסבשום ום כסף ובשבו לזכות אפשר -שאי, נפסק שגם משחק 12

 לסייג.

 .35-ו 22–11, בעמ' 13, לעיל ה"ש איגוד האינטרנטעניין  101

משחק אסור לפחות בהם נערך שחצרים  –()א( לחוק 3)233השופט גרוניס הזכיר את החזקה שבס'  102

, ייראו כמקום שרגילים לערוך בו משחקים אסוריםקדמו לביצוע העברה שחודשים בששת הפעמיים 
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 תחלצם ממלתעות האיסור, באשר התנאים האמורים מצטברים.
משחקים הם חלק  103.מתחבר לעמימות ומחריף אותהתרבותי -חברתיקושי 
של גורל. קל רכיבים  יםמערברבים בישראל. משחקים הן  104בעולםהן  –מהתרבות 

 בש, טאקי,-, קלפים או גלגל מסתובב: מונופול, ששהילזהותם במקום שיש קובי
 – כל העת מפותחיםומשחקים חדשים  ,הרשימה בלתי נגמרת .פוקר, סוליטר
 יםמשחק" םנימהם הכמה חלקם ממוחשבים. הייתכן שאחד או וחלקם פיזיים 

 משחק פופולרי )במיוחד בארצות –לגבי פוקר כך ? בישראל נקבע "יםאסור
אפילו  106ישראל כטורניר בראש חוצות ובאבטחת המשטרה.שאף נערך ב 105הברית(

האם  107דרכו לבית המשפט העליון בדיון מעצר.את המשחק הפופולרי "רמי" מצא 
חקור, תובעת תשוטרת לידי כך שמוכן להמר איזה משחק פופולרי נוסף יביא  מישהו

 טורניר משחקי 109אולי משחק העגורן )/הצבת(? 108רשיע?תאשים ושופטת ת

______________ 

. באותו עניין לא היה 801, בעמ' 10, לעיל ה"ש תשעים הכדורים. ראו עניין כל עוד לא הוכח ההפך

 .323, בעמ' 12, לעיל ה"ש רומנוכך גם בעניין  .צורך להכריע בשאלה האמורה

ההיסטוריה המשפטית של הלוטו הלאומי משקפת ניתוק יוצא דופן בין המחוקק כי בוטו כתבה  103

 .12, בעמ' 21, לעיל ה"ש Botoלחברה. ראו 

בעבר הכניסה אשר ו ,( שחומקת מהסדרת הימוריםpachinko)אלירס כתב על מכונת משחקים יפנית  104

חוקי המתעשיית הרכב היפנית. לדבריו, משחקים רבים מכוונים לאזור העמום שבין רב יותר כסף 

 ,Michael S. Alires, Introduction to Social Gaming – Gambling in Substanceחוקי: -לאבין הל

but Not Form, 5 UNLV GAMING L.J. 225, 225, 228 (2014). 

105 Romoser 520, בעמ' 45, לעיל ה"ש. 

(; ולאחרונה ת"פ )שלום 26.6.2008)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' עמוס 3814/07ת"פ )שלום ת"א(  106

; ע"פ (עראקיהלן: ת"פ )ל (18.1.2015)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' עראקי 55129-02-12ם( -י

 (.25.12.2015)פורסם בנבו,  עראקי נ' מדינת ישראל 25439-05-15ם( -)מחוזי י

קביעתו זו לא  .מדובר במשחק שתוצאותיו תלויות במידה רבה במזל ובגורלכי השופט שהם קבע  107

 מספר המהמרים וסכומי ההימור, היקף רווחיו שלעל אלא  ,חוקי המשחקשל ניתוח הושתתה על 

מהמרים שונים בחקירתם. ראו בש"פ של המארגן, "רוח הדברים שנקלטו בהאזנות הסתר" ועדויות 

(. הקביעה האמורה 4.9.2012הדין )פורסם בנבו,  לפסק 15פס'  ,נחמיאס נ' מדינת ישראל 5919/12

הפרת זכות יוצרים, סימני מסחר ועוד בקשר על  הלא טרדה את בית המשפט העליון בדונו בתביע

)פורסם בנבו,  P-Kama International Limited הרצנו נ' 2960/15חק רמיקוב. ראו רע"א למש

7.9.2015.) 

נוכח ל. בין משחקי פרסים חוקיים ובלתי חוקייםבהבחנה רצות הברית נכתב כי אין עקיבות גם בא 108

הסבר שונות קשה להצדיק מדוע חלקן חוקיות וחלקן לא. במקרים רבים ההפעילויות ין ההדמיון ב

משחקי העניים בלבד. ראו גורס כי הופללו הוא היסטוריה פוליטית, ולא שכילה אנליטית. טיעון אחד 

Cabot & Csoka 199–198, בעמ' 19, לעיל ה"ש. 

ק העגורן, משחמבמיוחד ו, שונים םכרונות ילדות חיוביים ממשחקיבזמאמרה את אוקרברג פתחה  109

הוא מהווה משחק כי בתי משפט שונים קבעו אף על פי כן, לפי חווייתה זהו משחק יכולת. כי וכתבה 

מכך שמבחן משפטי  תוטרדמאוקרברג אולם  ,, מדינות רבות מחריגות אותו מהאיסור. אומנםאסור

 ,Erica Okerberg .ת נוסטלגייםמשחקי ילדּובקטגוריית ההימורים לכלול עלול למה מהווה הימור 

What's in a Game? A Test Under Which We May Call a "VGT" a Gambling Game is Not 
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תופעה תרבותית רחבה מציבה סימן העובדה שמדובר ב 111משחקי יריד? 110מחשב?
 – שם מקובל אחרשיש להם גם לגבי הימורים השאלה עולה שאלה על צדקת האיסור. 

תים קרובות כרוכות באפשרות יד בין חברים ומכרים, ולעושכיחות מא ההתערבויות. אל
 להפסיד כסף או שווה כסף. ואלהרוויח 

כי רכיב שכיח בכלכלה הישראלית. ניתן לומר גם הגרלות הם משחקים, ניחושים ו
 112הימורים הם מיקרוקוסמוס של עסקים.כי החיים עצמם הם הימור, בעסקים ובכלל, ו

השקעות כספיות רבות אזי ודאית, לא תוצאה למען ערך דבר ויתור על אם הימור פירושו 
מבחינת המשקיע  השקעות בבורסה מתחברות להימורים: 113הימור.צריכות להיחשב 

מאשר ביכולתו יותר הרווח וההפסד תלויים בגורל  ,ודאי המשקיע הממוצע(בו)
התופעה יש מקום להפליל את שכדי כך חד עד הוא הקשר ובהבנתו. האומנם השוני ּב  

של  המצריכים שליחאחדים בצעים מ   114אחרת עיסוק חוקי ומכובד?לראות בהאחת ו
הגרלה של משהו שהוא בוודאי "שווה תפות בלשם השתחלק מהמוצר, קוד או קבלה 

שעשועוני טלוויזיה  115זכייה.לשם כסף"; אחרים מצריכים מציאת רכיב מיוחד 
ד שעונות על שליחת וכניות מצליחות מאות 116מתבססים על משחקים נושאי פרסים.

______________ 

So Sweet: Why Courts Should Not Apply the Material Element Test to VGTs, 5 UNLV 

GAMING L.J. 27, 27 (2014). 

 .44–33לניתוח מפורט ראו שם, בעמ'  110

111 Fichtner 59–54, בעמ' 3, לעיל ה"ש. 

112 Bergler 120, בעמ' 77, לעיל ה"ש. 

אפשר -איבלי להסתכן לפיו מנטילת סיכון היא ערך אמריקני ייחודי, הלך מחשבה שכי הרט כתבה  113

בעטיין . משקיעים רבים קונים מניות מאותן סיבות שnothing ventured, nothing gained: להרוויח

 .373–372, בעמ' 25, לעיל ה"ש Hurtמהמרים בוחרים מכונות הימורים ומספרי לוטו. ראו 

והמשפטי  היחס החברתיכי וגרסה  ,הרט הציגה השוואה אנליטית מפורטת בין הימורים לבורסה 114

משמיץ קזינו ומהלל ברוקרים, אינו מוצדק. ברמה הבסיסית, הימורים והשקעה ר שאהשונה בעליל, 

מבוססת לא  םפעילויות זהות של התערבות על תוצאה בסביבה של חוסר ודאות. ההבחנה ביניה םה

, McCarthyראו כן  .440-ו 374–373. ראו שם, בעמ' םמשתתפיהשל מעמדות העל לוגיקה, אלא על 

 Towfigh, Glöckner; 199, בעמ' 19, לעיל ה"ש Cabot & Csoka; 771–765, בעמ' 17לעיל ה"ש 

& Reid 182, בעמ' 15, לעיל ה"ש. 

על ידי בלי לקנות, מניתן להשתתף גם לעיתים  .פקק הזכייהקניית משקה מוגז וחיפוש אחר  ,למשל 115

. משחקי פרסים מצויים בכל 128, בעמ' 95, לעיל ה"ש Fridman בקשת השתתפות בדואר.שליחת 

; 389–388-ו 384, בעמ' 20, לעיל ה"ש Cabot, Light & Rutledgeמקום בחברה המודרנית. ראו 

Cabot & Csoka בישראל נתן משרד האוצר היתר כללי לכך בשנת 204-ו 199, בעמ' 19, לעיל ה"ש .

ואני זוכר  ,קיימות עשרות שנים ה, אולם תופעות אל(145ה"ש להלן ראו ) 2010ובשנת  2009

 במשקאות טרופית וקוקה קולה. ,למשל –כילד  המבצעים כאל

דובר במשחק אסור. ראו ת"א מבטענה ש ,2כנית "הכספת" בערוץ ותביעה אזרחית הוגשה נגד הת 116

(. בקליפורניה הוגשו 2001) 145( 2פ"ד תשס) ,ורי קשת בע"מגצל נ' שיד 2296/00)מחוזי ת"א( 

כניות ולהפסדי הימורים. הכוונה לתשגרמו  ות בטלוויזיהבלתי חוקיהגרלות תביעות ייצוגיות נגד 

תים יכוללות לער שא, "אמריקן איידול"ו "המתמחה", "אחד נגד מאהגון "טלוויזיה פופולריות, כ
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ת מחשב משחקיו   117מסרונים מהקהל, מה שמציב תהיות גורליות סביב שאלת ההכרעה.
חדו י  י  ר שאעמלים על משחקים מרשתת אתרי  118ד אינם חזון נדיר בישראל.ושעשועי ירי

אטרקטיביים יותר. ניתן להניח שרובם לא פנו לם אות אחרים ויהפכומאתרים אותם 
ממילא איש אינו יכול להתיר ארגון  ,פורט בהמשךפי שיכלקבל היתר ממשרד האוצר, ו

שכם מצויים בסכנת וטרה למלשעשע מעט את קוניהם במשמבקשים מוכרים משחקים. 
 119אסור. תובענה ייצוגית בגין ארגון משחקבסכנה שתוגש נגדם העמדה לדין או למצער 

ממשחקים אסורים, שהרי שונים בהקשר זה עלתה בבית המשפט השאלה במה מכרזים 
שמשתתפי המכרז תלויים זה גם הראשונים תלויים בגורל יותר מאשר ביכולת, במובן 

שאינה חשופה להם. התשובה שניתנה בישראל,  ,ובהתנהלותם במשתתפים האחרים
אינה משנה כלל מבחינת יסודות  120במכרזים יש אסטרטגיה ותועלת ציבורית,לפיה ש

אף על פי כן  .תים מכריעיםילע 121של ניחוש וגורל,רכיבים ודאי כולל בוהעברה. מכרז 
 123גורל. מכריעים שלרכיבים גם ביטוח כולל  122קשה לכנותו "משחק".

______________ 

, 95, לעיל ה"ש Fridman. ראו ותחוקיבהגרלות בלתי מדובר שץ הגרלות ומשחקים. פרידמן היה נחר

 .143–140-ו 125–124בעמ' 

"האח דוגמת כניות ריאליטי והוכרעה במסרונים לכל אורכה. ת 2015תחרות מלכת היופי הישראלית  117

 הגדול" ו"הכוכב הבא" מתקיימות על כך.

ונות בעיקר לילדים ( שמכּוarcade-restaurantsמשחקים )-ות אמריקניות רבות יש מסעדותבמדינ 118

מזל. יסודות של יסודות של כישורים, אך גם יש ומציעות משחקי פרסים. לרבים מהמשחקים 

של כוללים במפורש את המילה "קזינו". לבחינה דוקטרינרית אף המשחקים שמותיהם של חלק מ

, Cabot & Csokaראו  החלת האיסורים עליהן בארצות הבריתשל קובלות ופעילויות כלכליות מ

 . גם בישראל קיימות משחקיות דומות.225–216, בעמ' 19לעיל ה"ש 

)להלן:  (30.3.2011)פורסם בנבו,  בע"מ דבוש נ' קונקטיב גרופ 30284-01-10ת"צ )מחוזי ת"א(  119

 .(דבוש"צ ת

של . משרד היועץ המשפטי לממשלה תמך בקצרה בהנמקה האמורה בחוות דעת 8שם, בעמ'  120

)עותק של חוות הדעת מצוי בידי  24, בפס' 3.12.2012מיום  ביבאל מחוז תשל הפרקליטות האזרחית 

 –לא בקלות  –אך שלושת השופטים נטו  ,המשפט העליון הפך את השורה התחתונה . ביתהמחבר(

. לפני כשלוש שנים פנו לבקש ממני 14, לעיל ה"ש דבושע"א סכים שמדובר במשחק אסור. ראו לה

חוות דעת כי פניי לחוות דעת לגבי אתר אחר שארגן משחק. הפונה, נציגת משרד עורכי דין, ציינה 

משרד המשפטים שיקול לא לאכוף את לגבי וותה דומה של פרופסור ישראלי בכיר למשפט פלילי הי

אין ביכולתי לדעת כיצד יפסוק בית המשפט, ולא כתבתי כי האיסור לגבי אתר אחר. הבהרתי לפונה 

 חוות דעת.

חוסר ודאות והשפעות של  ם שלצדדים במצבישל לניתוח מתורת המשחקים )מבט בהחלטות  121

 225–155 ובת המכרז של גופים מינהלייםחשחקנים אחרים( בנוגע למכרזים ראו עומר דקל 

(2001.) 

ואינו בגדר "משחק". ראו אסף הרדוף "הפוך על  ,סחר שנערך בצורה מיוחדת ומבדרת עודנו סחר 122

קונקטיב  7141/13בעקבות ע"א  – הפוך: מכירה מקוונת כמשחק אסור, משחק אסור כעוולה נזיקית

)להלן: הרדוף  (2015) 19–15, 6 ,50 פסיקה מבזקי הארות – המשפט ברשתגרופ בע"מ נ' דבוש" 

 ."הפוך על הפוך"(

 (.2002) 76–73 חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוחלניתוח ההימור מצד המבוטח ראו שחר ולר  123
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משקפת יתרונות וחסרונות. היתרונות הם , עמימותו של ההסדר, ככל עמימות פלילית
לצקת תוכן, לסנן, להסביר ולהגדיר בבואן גמישות לרשויות האכיפה ולרשות השופטת 

פגיעות בכל הטוב שעקרון החוקיות נועד  םבדיעבד את גבולות האיסור. החסרונות ה
 124ת שרירות.להשיג: ודאות, הגינות, אחידות, מניע

 הבחנות פנימיות מוקשות. 3

בנוגע להגדרות חלקן  –הבחנות דרמטיות שקשה להסבירן ולהצדיקן כמה צר יהמחוקק 
 בנוגע לאיסורים.חלקן ו

עולה הבחנה  ,בנוגע להגדרות, בהמשך לפרק הקודם ולעמימות הרחבה והמטרידה
ה ותר הוא תלותמלהבחנה בין אסור ה לש". אחד הפנים ההבחנה הגורלית" –מוקשה 

יוצר משוואה עקרונית  224יכולת. סעיף בהבנה או תלותה בהזכייה בגורל לעומת  של
הבנה אשר על ידי הגורל יותר ממשחק אסור הוא משחק שתוצאתו נקבעת על ידי שלפיה 

ערכאות שונות נשענו על פסיקה אזרחית ישנה של בית המשפט העליון,  125או יכולת.
פרשת  126הגורל תימדד לפי שחקנים שאינם מומחים. של וכדי לקבוע ששאלת השפעת

כי ובעלת הבית ביקשה לקבוע  ,עסקה בדייר מוגן שהפעיל מכונות משחק סמנטאסטבלי
מכיוון שמדובר במשחק אסור, דמי השכירות משוחררים מגבולות המקסימום. הנשיא 

ת לרכוש שמגר אימץ בקצרה את עמדת בית הדין לשכירות, שלפיה גם אם קיימת אפשרו
ורוב השחקנים אינם  ,מומחיות מסוימת במכונות המשחק, מעטים ה"מומחים" הללו

 127מיומנים ובאים לנסות את מזלם, וזהו מקור הרווח למפעיל המכונות.
ברור שהמדד יוביל  128?אני תמה: מדוע למדוד הבנה ויכולת דרך שחקנים חדשים

ק; יכולת והבנה אינן משהו ותישחקן לתוצאות שונות בעליל אם נבחן שחקן חדש או 
יכולתו השקעת השחקן בפיתוח ואלא משהו שניתן לפתח,  ,מו בכל הקשרישנולדים ע

______________ 

124 Richard H. Fallon, Jr., Making Sense of Overbreadth, 100 YALE L.J. 853, 859–866, 877–

880, 884–886 (1991); Paul H. Robinson, Fair Notice and Fair Adjudication: Two Kinds of 

Legality, 154 U. PA. L. REV. 335, 361, 365 (2005). 

, בעמ' 45, לעיל ה"ש Romoserבחלק ממדינות ארצות הברית. ראו העיקרי השוו למבחן הרכיב  125

521–522. 

 .119, לעיל ה"ש דבושת"צ ; 106, לעיל ה"ש עמוסעניין  ,שללמ 126

 (.1991) 6, 1( 4, פ"ד מה)אסטבליסמנט נהל בע"מ נ' בצרי 813/88ע"א  127

 & Cabot, Lightמשחקים תיערך הבחינה. ראו  שאלה זו עלתה גם בספרות, לצד השאלה לאורך כמה 128

Rutledge משמעת עצמית גון כ ,ונים. הפוקר מצריך כישורים מגּו409–408, בעמ' 20, לעיל ה"ש

וסבלנות, אסטרטגיה, חשיבה אנליטית, חישוב סיכויים מתמטי, הבנת פסיכולוגיה אנושית, זיהוי 

אף על מנות ההטעיה. השחקנים הטובים מצליחים שוב ושוב לנצח בטורנירים. ודפוסים ונטיות, וא

. ראו במשחק גורל הוא הרכיב העיקריכי הברית ובישראל  ערכאות שונות בארצותקבעו  פי כן

Romoser 524–522, בעמ' 45, לעיל ה"ש ;Dunphy , 1307-ו 1305–1303, בעמ' 22לעיל ה"ש–

 .106, לעיל ה"ש עמוס; עניין 1310
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, ערכית מתחום האיסורמבחינה הם בדיוק הדבר שאמור לפדותו להשתפר ומאמציו 
 129.ואולי אפילו להפוך את הפעולה ל"משלח ידו"

ברורה, לכל ל. היא מוסיפה רובד לעמימות שתוארה לעימשוואת הגורל/יכולת 
כמשחק שתלוי לגמרי  ,של שחמט –המשחקים בֶקשת נקודות קיצון בכמה היותר, 

כתלויים  ,ו"מלחמה" "סולמות וחבלים"ושל בינגו, רולטה,  130;בהבנה וביכולת
מה מעבר לעמימותה, אולם  131המשוואה עמומה לחלוטין. במרכזהלחלוטין בגורל. 

להציג לה הסבר או לא ניסו להצדיקה  132שאבתי המשפט המעטים שדנו בנוהצדקתה? 
 133נורמטיבי.

במגמה על הימורים, החל מבחינה היסטורית, משחקי יכולת הוחרגו מהאיסור הכללי 
ת כישורי הקרב שלהם. אפילו לחברות שמרניות יש חריגים א רילהניע אזרחים להגב

חל על ו אינעל הימורים המוטל האיסור האסלמי הכללי  ,הימורים: למשלהלאיסורי 
אולם מלחמות. ניצולם בהיוו תמריץ לאמן סוסים לקראת  האלמרוצי סוסים, כי 

בה יש ובמדינה ש ,המלחמה המודרנית אינה שעונה על פעילות ספורטיבית פופולרית
משחקי יכולת לכאורה כי רלוונטי. ניתן לגרוס אינו ודאי בוזה שיקול גיוס חובה 

______________ 

-19898-03ראו דיון בשאלת מיסוי הכנסתו של ישראלי מרווחי פוקר בחוץ לארץ בע"מ )מחוזי ת"א(  129

 (.15.6.2016)פורסם בנבו,  4אמשיקשוילי( נ' פקיד שומה תל אביב אמית ) 13

130 Romoser שאינם בשליטת יש גורמים . אפילו לגבי משחקים כשחמט 522–521, בעמ' 45, לעיל ה"ש

; 390, בעמ' 20יל ה"ש , לעCabot, Light & Rutledgeהשאלה מי יתחיל במשחק. ראו כגון השחקן, 

Towfigh, Glöckner & Reid המשפט העליון של נברסקה קבע  . בית172–171, בעמ' 15, לעיל ה"ש

 ,Indoor Recreation Enter., Inc. v. Douglas, 235 N.W.2d 398שחמט ודמקה הם משחקי מזל: כי 

400–401 (Neb. 1975). 

הברית, מצריך אותנו לדמיין  ד בארצותו(, שרווח מאthe predominance test)העיקרי מבחן הרכיב  131

מזל טהור, כבינגו האחר משחק כישורים, כשחמט, ובקצהו משחק על טהרת הרצף שבקצהו האחד 

רים יש לבחון איזה רכיב גובר. יישום המבחן ברור ומכונות מזל. במשחקים שמערבים מזל וכישו

גם רכיבי רכיבי מזל וגם מאות משחקים שמכילים שביניהם יש אך בטווח  ,לגבי שחמט ורולטה

' , בעמ20, לעיל ה"ש Cabot, Light & Rutledge. ראו , ולגביהם היישום אינו כה ברורכישורים

390–392 ;Cabot & Csoka 202, בעמ' 19, לעיל ה"ש ;Dunphy 1302, בעמ' 22, לעיל ה"ש–

1303 ;Alires 233–231, בעמ' 104, לעיל ה"ש ;Trippiedi 215, בעמ' 39, לעיל ה"ש ;Ottley לעיל ,

ינבול, מכונות משחק, הגרלות, טניס, דמקה וקרבות פעל  ,למשל ,. המבחן הוחל566, בעמ' 39ה"ש 

 ,תוצאות משחק אחדחנו ב ;במקום ביישומו ,קדו בכללי המשחקמשפט רבים התמ תרנגולים. בתי

היא כי שאלת הרכיב העיקרי קבעו  ;דחו עדות מומחים ;במקום לבחון כישורים לאורך זמן

מזל רכיב הממשמעותי יותר יכולת רכיב הודחו במפורש את הרעיון שאם  ;לא כמותניתואיכותנית, 

 Steven .תוצאהבלתי נפרד מהעד כמה המזל הוא חלק חיפשו ובמקום זאת זה משחק אסור, אזי אין 

D. Levitt, Thomas J. Miles & Andrew M. Rosenfield, Is Texas Hold 'Em a Game of 

Chance? A Legal and Economic Analysis, 101 GEO. L.J. 581, 588, 593–597, 601 (2013). 

, בעמ' 116, לעיל ה"ש גצל; עניין 106, לעיל ה"ש עמוס; עניין 119, לעיל ה"ש דבושת"צ  ,למשל 132

160–161. 

בוססת על הערכה לפחות בבתי המשפט האמריקניים נדמה שהשאלה אם משחק הוא יכולת או מזל מ 133

 .172, בעמ' 15, לעיל ה"ש Towfigh, Glöckner & Reidשיפוטית ונורמטיבית. 
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אולם מדוע לדחוף אנשים  134ישול ועוד.בבמדע, במודרניים דוחפים להצטיינות 
ים באמצעות תחרויות נושאות פרסים דווקא? אם כישור מסוים שונלהצטיין באפיקים 

כישורי כדורגל  ,למשל –ודאי יבטאו זאת בוכוחות השוק אזי חברתית, מבחינה נחוץ 
 אםו? היוצאי דופן יבטיחו פרנסה יוצאת דופן. מה עניין למחוקק בפיתוח כישורים אל

הצעת משרות על ידי  ,למשל – יש לו עניין, בכוחו לבטא זאת באופן שמעודד יציבות
 ואחרות. הכאל

עוד יושם לב שההיסטוריה והתכלית המודרנית של האיסור אינן מתיישבות. מה 
 135ממכר יותר.המשחק זה כי במצב משנה שהזכייה תלויה יותר בגורל? היו שסברו 

חשש הבנה מלמדת שאין סכנת התמכרות ויכולת ו 51%-האם זכייה שתלויה ב
התעשרות בלי עמל? האם זכייה שתלויה באחוזי יכולת גבוהים יותר אינה מסוכנת? ל

 10,000כניסה בכל שחקן משלם ר שאדמיינו טורניר דמקה/שחמט על מיליון שקל, 
 136הדבר מסוכן פחות מסיכון עשרה שקלים במשחק בינגו?האם שקל. 

עירוב היכולת מפתה את השחקן להעמקת מעורבותו  מעבר לכל, ייתכן שדווקא
הדבר כי כדורגל עשוי לחשוב בעולם הצבר ידע רב כי הוא שסבור  מיבעולם ההימורים. 

ימשך להפחות ייטה שאין לו ידע בתחום  מילעומת זאת,  .יספיק לו להימור מוצלח
היכולת כי  הידיעה, כמובן, גם מאידך גיסא. פתותלאם כן שמץ היכולת עלול  .לנושא

לפתות: המהמר יודע שהוא שווה לאחרים גם בלי כל מאמץ אינה רלוונטית עלולה 
 .שסיכוייו לזכות טוביםעצמו את ועלול להשלות  ,והשכלה

והאחרת  ,משתתףבהאחת נוגעת  –בהסדר קיימות שתי הבחנות מוקשות נוספות 
ת אסורות: מגדיר כאמור שלוש פעולו 224סעיף , למשתתףבאשר  מארגן.בנוגעת 

 פעולותההאיסור לארגן מתייחס לשלוש בעוד . "משחק אסור", "הגרלה" ו"הימור"
כי האיסור להשתתף מניח  137.אסור"משחק "לרק , האיסור להשתתף מתייחס האסורות

ראוי להפליל את כל חלקי השרשרת, לרבות השחקן. אם אנו תופסים את המשתתף 
 ,הרשעת המארגניםאת ו עלולה להקשות מה גם שהפללת 138אין להפלילו,אזי רבן, וכק

______________ 

134 Cabot, Light & Rutledge 389, בעמ' 20, לעיל ה"ש ;Cabot & Csoka 205, בעמ' 19, לעיל ה"ש–

206 ;Dunphy 1302–1301, בעמ' 22, לעיל ה"ש. 

השפעת -וכי אי ,בעיקר לאנשים פגיעיםמשום שהם פונים משחקי מזל מופללים כי היו שכתבו  135

, 15, לעיל ה"ש Towfigh, Glöckner & Reidר יותר. ראו ממכלאת המשחק למסוכן ו כתהשחקן הופ

 .160בעמ' 

מזל. משחקי להבדיל בין משחקי כישורים לשונים על מנת מדינות אמריקניות שונות אימצו מבחנים  136

ואם התשובה חיובית, (, the material element testחלק בוחנות אם המזל הוא רכיב מהותי בתוצאה )

מזל די בכך שהאחרות מדינות גדול יותר. בבו אם רכיב הכישורים  ףאאזי המשחק נחשב משחק מזל 

(. מבחן אחר בוחן אם הפעילות פונה any chance testעל התוצאה )כלשהי השפעה על הוא רכיב ב

לשאלת הכישורים והמזל. ראו (, בלי קשר the gambling instinct testשל השחקן )ליצר ההימור 

Cabot, Light & Rutledge 394–392, בעמ' 20, לעיל ה"ש ;Okerberg בעמ'109, לעיל ה"ש , 

28–29. 

 .853, בעמ' 23, לעיל ה"ש Delvaו לאיסורים מדינתיים אמריקניים על השתתפות בהימור רא 137

בזנות, מתוך העוסקות מי שקוראת להפללת צרכני הזנות אינה קוראת בהכרח להפללת הנשים  138
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הפללת השחקן אולם  139ו לשמור את סיפור משחקיו לעצמו.אות תעודדכן היא ש
רבן הוא גם והקבו . מצב שסירבן הקלולפחות אינו הק וארבן ומרמזת שהשחקן אינו ק

אדם לא ינסה להגשים את חלום ההתעשרות או שכדי  –עבריין מתחבר לפטרנליזם 
מובן מאליו במשטר להיות שרחוק מ)מהלך זה אולם אם לאו. ומוכן לכ יתמכר, המחוקק

מדוע הוגבלה הפללת המשתמש למשחקים אסורים? מה טעם אזי תקף,  (דמוקרטי
על גם מדוע לא להגן ? לנפשם מהמריםהמגרילים וולהניח את הלהפליל שחקני בינגו 

 ניסיון להסביר לא מצאתי בפסיקה ובהצעות החוקמפני עצמם באיסור פלילי? אלה 
שמשחק הוא פעולה אקטיבית יותר מהימור ובוודאי הוא נובע מכך האם  .הבדל זה
משחק אינו חייב להיות אקטיבי במיוחד. "מלחמה" היא מסופקני, שהרי  ?מהגרלה

"בינגו" תפקיד השחקן בותפקיד השחקן מתמצה בהפיכת הקלפים; בו דוגמה למשחק ש
באקטיביות רבה, תים ילע, הימור כרוך דך גיסאמאיבסימון קריאות הכרוז. מתמצה 

 הימורים בספורט. ,למשל –את המשתתף בגלמו שאלות שמעסיקות 
 ., אין סיבה נורמטיבית משכנעת להפליל אקטיביות ולהתעלם מפסיביותלכךמעבר 
ולא לעמל.  ,, רעיון ההתעשרות הקלה מתחבר יותר לפסיביות ולחוסר מעשנהפוך הוא

כבד  הידרדרות להתמכרות, ואם החששומסיונות להתעשר בלי עמל מנאם אנו חוששים 
מן  שלישרק אין סיבה להפליל אזי ת השחקן, א לילהפלכדי כך שמן הראוי עד 

העמדה לדין של מארגני על ידי החשש ניתן לצמצם את כי . ניתן לגרוס המשתתפים
 אין לנו אולם בעולם גלובלי, שמאפשר הימורים מקוונים,. ותוההגרל יםההימור

להתגלות עלולים , לנו כתובת כזו ישבו באופן טיפוסי כתובת כזו; וגם במקרה הנדיר ש
העובדה שבמדינות רבות הימורים הם עסק לנוכח מתקלי דינים, כגון קשיים אחרים, 

הפללת שחקנים ראוי לתת של במשטר כי לא למותר לציין  140חוקי, מקובל ומצליח.
העמדה לדין בגין עברות ארגון שונות כי חיפוש מצאתי תוקף להפללה. מעיון במאגרי ה

 תים קרובות לצד עברות נוספות ותוך בקשת מעצר עד תוםילע 141רווחת למדי,

______________ 

. נויה רימלט "על זנות, מגדר ומשפט פלילי: הרהורים על הצעת החוק להפללת נותרבותפיסתן כק

 (.2010) 439יג  שפט וממשלמצרכני זנות" 

המשפט המחוזי נגד גורם שלדבריו ערך לו  הגיש אדם תובענה לבית, 119ה"ש  לעיל, דבושבת"צ  139

יוצא מכיוון שהחוק מפליל כאמור גם את המשתתף במשחק אסור, ולאחרים משחק אסור. 

אור נ' -בר 25717-10-13עוד ראו ת"צ )מחוזי ת"א(  הפללה עצמית.בגדר למעשה הייתה שהתובענה 

 (.28.9.2016)פורסם בנבו,  איטריידר בע"מ

מ' )שלום ראשל"צ(  :תמה בלי העמדה לדין(ר שא) קרלטוןדיונים בפרשת ראו, למשל, את ה 140

 90861/07(; ב"ש )מחוזי ת"א( 29.1.2007)פורסם בנבו,  משטרת ישראל נ' קרלטון 1106/07

 (.17.6.2007)פורסם בנבו,  קרלטון נ' יחידה ארצית לחקירות הונאה

שניידר נ'  3829/13(; ע"פ 19.3.2013)פורסם בנבו,  יוסף נ' מדינת ישראל 7649/12ע"פ  ,למשל 141

 מדינת ישראל נ' אברם 55159-11-13(; ת"פ )מחוזי ת"א( 10.10.2013)פורסם בנבו,  מדינת ישראל

(; ת"פ 7.12.2014)פורסם בנבו,  גיגי נ' מדינת ישראל 2046/14(; ע"פ 8.1.2014)פורסם בנבו, 

, לעיל ה"ש עראקית"פ (; 4.3.2015)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' אבני 32242-09-13)שלום ת"א( 

106. 
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בעוד העמדה לדין בגין השתתפות במשחקים אסורים )לא לצד אישום  142,ההליכים
 143ד.ונה ספורדית עד אפסית, והענישה בגינה נמוכה מאיבארגון המשחק( ה

מפליל את מארגני כל אחת  225. סעיף מארגןבאחרונה נוגעת הוקשה מההבחנה ה
שובר את השוויון מסיבה  231שוויון הגיוני. אולם סעיף בכך ויוצר  ,מהפעולות האסורות

שלא קיבלו:  המבחינה בין מקבלי היתרים לבין אלר שאסעיף מכונן הוראה לא ברורה. ה
מת, אשר לעריכתם ניתן מראש ירלה מסויהאיסורים לא יחולו "על סוגי הגרלות או על הג

על הימורים או הימור "וכן  ,היתר מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך"
מסויים, שעורך מפעל הפיס בהיתר מראש מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו 

של  הארגונו ,מסוכנותכשלוש הפעולות המחוקק רואה את  ,מחד גיסאאם כן,  144לכך".
ניתן לקבל היתר , מאידך גיסא. תושווה ערך מבחינת חומרמהן נתפס ככל אחת 

משחקים איסור מוחלט על ארגון חל אך  146,הימוריםקיים מונופול ל 145,הגרלותל

______________ 

מדינת  8652/12(; בש"פ 31.7.2012 )פורסם בנבו, חזוט נ' מדינת ישראל 5626/12בש"פ  ,למשל 142

)פורסם  מדינת ישראל נ' בן שטרית 7472/13(; בש"פ 10.12.2012)פורסם בנבו,  ישראל נ' חג'ג'

 )פורסם בנבו, מירילאשוילי נ' מדינת ישראל 5026/14(; בש"פ 11.11.2013בנבו, 

27.7.2014.) 

פדאור ונבו, , LawData, דינים, תקדיןהמשפטיים  םהדין שאיתרתי בנושא במאגרי פסקי כל האל 143

שיש בהם אולי כדי להסביר את ההחלטה לתבוע את הנאשם  ,חלקם כוללים אישומים חמורים יותרש

 )פורסם מדינת ישראל נ' ארוש)שלום ת"א(  6568/01פ'  :השתתפות במשחק אסורגם בגין 

, LawData-)פורסם ב ימדינת ישראל נ' אלקסלס)שלום טב'(  2150/06(; פ' LawData ,20.5.2002-ב

, LawData-)פורסם ב מדינת ישראל נ' גולאבי)שלום ת"א(  2978/06(; פ' 24.10.2006

(; 16.1.2013)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' ארביב 26826-02-10(; ת"פ )שלום ק"ג( 11.11.2007

)פורסם  פלילי נ' יזראילוב –לשכת תביעות שרון  שראל,ידינת מ 6691-10-09ת"פ )שלום נת'( 

 מדור תביעות פלילי ת"א נ' שאתי שראל,ידינת מ 5078-09(; ת"פ )שלום ת"א( 26.7.2010בפדאור, 

)פורסם בתקדין,  מדינת ישראל נ' פראבר 21423-07-09(; ת"פ )שלום פ"ת( 14.9.2010)פורסם בנבו, 

(; ת"פ 10.7.2013)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' ביטון)שלום ק"ג(  5875-08-11(; ת"א 22.6.2010

ת"פ )שלום ; ולאחרונה (14.1.2015)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' ברזל 28931-02-14)שלום ת"א( 

 .(6.7.2017)פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' נגבקר 2181-10-13ק"ג( 

מכוח החוק לארגן הימורים לצד זאת, החוק להסדר ההימורים בספורט מתיר כאמור למועצה שקמה  144

 .בספורט

( נתן משרד האוצר 2010שוב בתחילת שנת ו) 2009החוק הפורמלי מכונן משטר היתר. רק בשנת  145

לפי חוק העונשין,  תהיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרימתן בדבר  ההיתר כללי. ראו הודע

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק ; 4997י"פ התשס"ט 

 .1187התש"ע י"פ העונשין, 

"מפעל הפיס הוא גוף ציבורי בעל זיכיון בלעדי מהמדינה לעריכת כי באתר מפעל הפיס נכתב  146

(. www.pais.co.il/About/Pages/Freedom_of_information.aspxהגרלות ומשחקי מזל בישראל" )

היסטורית, רוב המדינות התירו בתי קזינו כמונופול מדינתי. מודל המונופול נותר בגרמניה, מבחינה 

מדינות אחרות באירופה, כמו גם במדינות רבות באיטליה ובהולנד, בפורטוגל, בספרד, בצרפת, ב

 .46, בעמ' 33, לעיל ה"ש Thompson & Prenticeהברית. ראו  בארצות

http://www.pais.co.il/About/Pages/Freedom_of_information.aspx
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 מה פשר ההבחנה האמורה מבחינה נורמטיבית? אם ניתן לארגן את 147אסורים.
את כך גם יּותר לארגן מונופול ציבורי, מדוע לא אמצעות האחת בצורה אחראית ב

 ארגוןלא ייקבע כך גם לגבי אם ארגון האחת באופן פרטי אינו מסוכן, מדוע  148האחרת?
 האחרת?

 מגבלות משמעותיות על ההימור הציבוריהטלת -אי. 4

 האסורות פעולותהשלוש של ן ננוגע לארגובהזכרתי את הפער החוקי הקודם בסעיף 
 ים מאורגנים בישראל. הימור"משחק אסור", "הגרלה" ו"הימור" –לפי החוק 

 מוחמר בהעדר חקיקה שתרסןר שאבמונופול ציבורי. הדבר יוצר קושי כשלעצמו, 
 ואף בהנחה 149ד,וציבורי בעייתית מא–את ההימור הציבורי. הדיכוטומיה פרטי

 
 

______________ 

אינן "משחק אסור", מוצבות ברחבי כי הן ד לטעון והמציאות שונה. מכונות משחק, שקשה מא 147

 10חדשות תחקיר המוסף הכלכלי של ראו ידי מפעל הפיס. על ישראל, בעיקר במקומות מוחלשים, 

7.16.2015 www.youtube.com/watch?v=o4bF0gov8MA .2015שנת במסמך שהוכן לכנסת ב 

אין מניעה לכך. כי ומשרד המשפטים מצא  2005שנת משרד האוצר התיר הפעלת מכונות בכי נכתב 

, בעמ' 61ההיתר שינתה המשטרה את עמדתה שראוי להילחם במכונות. ראו בקר, לעיל ה"ש לנוכח 

גם אם גורם כלשהו סיפק אישור לכך, הדבר מנוגד ללשון החוק. כי . אולם עליי להדגיש 15–14

לכתבה ביקורתית בנושא ראו אברהם תומר "סם ההימורים: הקזינו הממשלתי שפוגע בחלשים" 

 ./www.mida.org.il/2014/06/09בחלש-שפוגע-הממשלתי-הקזינו-ההימורים-סם 9.6.2014 מידה

מכונות משחק מחוץ לקזינו אינן המצאה ישראלית, והן קיימות אפילו במדינות אמריקניות ששוללות 

דהיינו, שהן ימורים, ההקוקאין של -שיש הטוענים שהן כמו הקראק על פי אףוזאת הימורים, 

. התרת מכונות כאמור 398–397, בעמ' 25, לעיל ה"ש Hurtראו  ד וקשות להסדרה.וממכרות מא

, לעיל McCarthyראו  .תעקיבּובהיבט של קושי  תמטעם המדינה, לצד איסור מכונות פרטיות, מייצר

 .763–762, בעמ' 17ה"ש 

החליט משרד האוצר לא להתיר עוד את השימוש במכונות. השופט דנציגר דחה  2017בתחילת 

האינטרס הציבורי בהפסקת עריכתן של בציינו את , 2017ביניים נגד החלטה זו בפברואר  עתירה לצו

 (.6.2.2017)פורסם בנבו,  האוצר טל נ' שר 239/17ההגרלות האלקטרוניות. ראו בג"ץ 

ומפסון תתקף בחריפות את המונופול הישראלי על הימורים. , 43–37, בעמ' 69גרוסקופף, לעיל ה"ש  148

מדינות עם מונופול הציעו ומצאו כי  ,השפעה של מונופולי קזינואת האמפירי באופן ופרנטיס בחנו 

ביקורתית טיעונים בעד בעין מחירים גבוהים יותר. השניים בחנו קנים מעטים יותר ומוצרים במת

מונופול, ודחו אותם בשיטתיות בקשר לקזינו. הם סקרו דינמיקה של מעברים ממונופול לרישוי 

אף שנתח השוק של קבוצת המונופול בהימורים ירד, לקול כי והראו  ,במקאו ובמדינות אמריקניות

להוספת בתי קזינו בתוך מתברר כי נסקו. אף תים ילעו, רווחיה דווקא עלו, ומחאותיה יהצעקות

–44, בעמ' 33, לעיל ה"ש Thompson & Prenticeאפקט מגביר רווחים. ראו יש המדינה ובקרבתה 

 .72–70-ו 64, 47

ציבורי במשטר –רמטיבי ביקורתי על הדיכוטומיה פרטיאסף הרדוף "הימור מסוכן: מבט נו 149

 (.2017) 157יח  משפט וממשלההימורים הישראלי" 

https://www.youtube.com/watch?v=o4bF0gov8MA
http://www.mida.org.il/2014/06/09/סם-ההימורים-הקזינו-הממשלתי-שפוגע-בחלש/
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 ההימור יו שללהתעלם מסכנותאין  150נורמטיבית,מבחינה  שהיא תקפה
לכאורה מתבקש כזה רסן אף שכיאות, שהחוק הישראלי אינו מרסנן  דומה 151הציבורי.

מניעת פגיעה בערכי עבודה  –בעיני מי שמצדד בתכליות הפסיקתיות שבבסיס האיסורים 
של כרטיסי פעולות שיווק שונות אוסר לחוק  227סעיף ומניעת התמכרות להימורים. 

 231.152ארגון ההימור, מוחרג בסעיף איסור כמו גם איסור זה, אלא ש ,הגרלה והימור
ומקדם את רעיון ההתעשרות הקלה והחיים הטובים  ,ההימור בישראל מסיבי ווקשי

 יצר דחפימיהוא שכן  154,השגת התכלית השנייהאת השיווק מקשה  153שלאחריה.

______________ 

כדברי השופט לנדוי, "אולי מוטב שלפחות תהיה כל הפעילות הרבה הזאת, המבוססת כולה על  150

ניצול היצר של עשיית עושר ולא בעמל, מרוכזת ביד אחת תחת פיקוח ציבורי של ממש, ושלא 

, 65, לעיל ה"ש פוטבולפולספכו רחובות ערינו לזירת התגוששות בין מתחרים בשטח זה". עניין ייה

להועיל לקהילה, ועל הממשלה  עשוייםההימורים . לפי מודל ההגנה הממשלתית, לעיתים 690בעמ' 

כלכלי בדרך שהוא )בה האינטרס הממשלתי  לספק הסדרה כדי להגן על תעשיית ההימורים ועל

, 46, לעיל ה"ש Craigהיא מקור מיסוי מרכזי. ראו  הימוריםהת תעשייר שאשכיח כזה כלל(. מודל 

 .254–253עמ' , ב19, לעיל ה"ש Cabot & Csoka; 66–65בעמ' 

ההימור  יו שלמסכנות ותההימור הציבורי אינן פחות יו שלסכנותכי השופטים כהן וזוסמן הטעימו  151

ם תיארו לוטו כצורת י. בתי משפט אמריקני379-ו 377, בעמ' 8, לעיל ה"ש סביצקיעניין ראו  .הפרטי

חברתית, משום שהוא מעודד הישענות על -ותר, שגורמת להתנהגות הכי אנטיההימורים הבעייתית בי

, 15, לעיל ה"ש Towfigh, Glöckner & Reidעושר. ה לאכדרך קלה  ,במקום שיפור עצמי ,המזל

 –כמעט כל מדינה מספקת ש ,צורת ההימורים הפופולרית ביותר –הלוטו כי כתב  י. מקרת161בעמ' 

ומציב את המדינה בסתירה עצמית לגבי החינוך לחסכנות, בקדמו הישענות על מזל.  ,מפוקפקהוא 

McCarthy 763–762, בעמ' 17, לעיל ה"ש. 

 תאחר השיטלנקוט ור או בבריטניה אסור למארגן ההימור לפרסם, להציע שירותים נלווים, לספק ביד 152

 .252בעמ' , 19, לעיל ה"ש Cabot & Csokaלשיווק קזינו או הימורים. ראו כלשהי 

 /YouTube 28.1.2014 www.youtube.comלוטו 'קדישמן'"  –"צביקה פורמן  ראו, למשל, 153

watch?v=MGXdx4-_flQ;  )ש"חמליון  28 –"הבוס )גרסה מקוצרת "YouTube 27.2.2013 

www.youtube.com/watch?v=hAMoYfutW6w&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHB

vxjUn6&index=49; פרסומת לוטו גור קורן"mp4. "YouTube 18.8.2010 www.youtube.com/ 

watch?v=VQUhK0WuUP8;  ישראל פולנטה"  –"לוטוYouTube 23.2.2015 www.youtube. 

com/watch?v=sfSOLFeLZmI; המוסך"  – 2013לוטו קיץ  "מבצעYouTube 20.8.2013 

www.youtube.com/watch?v=ezIYil5WjCg&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxj

Un6&index=18;  מיליון בדאבל לוטו"  56-ו מיליון בלוטו 28 –"מורן אטיאסYouTube 

29.2.2012 www.youtube.com/watch?v=EdmfpfePiJQ&index=17&list=PLHfxrNlK4m_ 

nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6;  "רפי טרפת"YouTube 14.5.2014 www.youtube.com/watch? 

v=EdmfpfePiJQ&index=17&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6.  תחקיר

. ראו "תחקיר על אימפריית ההימורים" חושף הדרכות לזכיינים במפעל הפיס עצמו 2חדשות 

YouTube 28.6.2012 www.youtube.com/watch?v=dq33Z1pDI2Y  על  2חדשות )להלן: תחקיר

 ."אימפריית ההימורים"(

ראו "מפעל הפיס: הימורים אסורים בחסות  על התמכרות בחסות מפעל הפיס 10חדשות תחקיר ל 154

 מחקרים .www.10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1200037 20.7.2016 10חדשות המדינה" 

http://www.youtube.com/watch?v=MGXdx4-_flQ
http://www.youtube.com/watch?v=MGXdx4-_flQ
http://www.youtube.com/watch?v=MGXdx4-_flQ
http://www.youtube.com/watch?v=hAMoYfutW6w&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6&index=49
http://www.youtube.com/watch?v=hAMoYfutW6w&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6&index=49
http://www.youtube.com/watch?v=VQUhK0WuUP8
http://www.youtube.com/watch?v=VQUhK0WuUP8
http://www.youtube.com/watch?v=VQUhK0WuUP8
http://www.youtube.com/watch?v=sfSOLFeLZmI
http://www.youtube.com/watch?v=sfSOLFeLZmI
http://www.youtube.com/watch?v=sfSOLFeLZmI
http://www.youtube.com/watch?v=ezIYil5WjCg&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=ezIYil5WjCg&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=9ddpFJrGEPg&index=10&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6
http://www.youtube.com/watch?v=9ddpFJrGEPg&index=10&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6
http://www.youtube.com/watch?v=9ddpFJrGEPg&index=10&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6
http://www.youtube.com/watch?v=EdmfpfePiJQ&index=17&list=PLHfxrNlK4m_%20nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6
http://www.youtube.com/watch?v=EdmfpfePiJQ&index=17&list=PLHfxrNlK4m_%20nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6
http://www.youtube.com/watch?v=EdmfpfePiJQ&index=17&list=PLHfxrNlK4m_%20nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6
http://www.youtube.com/watch?v=dq33Z1pDI2Y
http://www.10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1200037
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נלחם בגישות חברתיות חלופיות ומחליש את  156תורם להתמכרות, 155,רםמגביו הימור
גם את סכומי הפרסים,  החוק הפלילי אינו מגביל 157הביקורת הציבורית נגד הימורים.

 160להשקיע.יכול המהמר שהסכום את ו 159זמינותםאת  158כמות ההימורים וגיוונם,את 
מגבלות על הטלת  161עצמה.את להסדרה עצמית לא הוכיחה  האל ם של כלהותרת

______________ 

מזה של הלוטו. ראו, למשל,  ףפוטנציאל ההתמכרות של הימורי ספורט גבוה אכי קליניים הראו 

Towfigh, Glöckner & Reid 174, בעמ' 15ה"ש , לעיל. 

 165-היה כ 2007שיווק של מפעל הפיס בשנת להתקציב לפרסום וכי במסמך שהוכן לכנסת נכתב  155

: "...החשיפה של הישראלי ש"ח מיליון 60-כ –, ושל המועצה להסדר ההימורים ש"חמיליון 

מורים לא עולה בקנה אחד עם תוכניות הגמילה מהימורים הממוצע לפרסום נרחב כל כך של הי

טל, לעיל ה"ש שמפעיל מפעל הפיס." הוצע להוריד את כמות הפרסום מחשש לגרימת התמכרות. 

על מכורים להימורים חוקיים בישראל ראו חיים ריבלין "הקזינו  2חדשות כתבת ל. 10–9, בעמ' 59

-www.mako.co.il/news 27.6.2012 2חדשות כך מנסים לשכנע אותנו להמר"  של המדינה:

channel2/Channel-2-Newscast/Article-b300714a35f2831018.htm  על  2חדשות )להלן: כתבת

 .ם להימורים(מכורי

מהמהמרים המכורים שטופלו בישראל דיווחו על  44%-ככי במסמך שהוגש לכנסת כתב טל  156

. בישראל 20, בעמ' 59לעיל ה"ש טל, גד, לוטו, טוטו, צ'אנס. ראו -התמכרות להימורים חוקיים: חיש

. בית המשפט העליון www.compulsivegambling.co.il ראו –פועל מרכז אופיר לגמילה מהימורים 

"אין ספק כי הימורים הנערכים בחסות המדינה מעודדים  ,השופט גרוניס יו שלהכיר בבעיה. במילות

זו אין גם הם התעשרות מהירה התלויה במזל, וכי אף הם טומנים בחובם סכנת התמכרות. מבחינה 

, לעיל תשעים הכדוריםעניין  .ידי גופים פרטיים למטרת רווח"-שונים הם מהימורים המתנהלים על

 .805, בעמ' 10ה"ש 

157 Belle Gavriel-Fried, Attitudes of Jewish Israeli Adults Towards Gambling, 15 INT'L 

GAMBLING STUD. 196, 203–208 (2015)" בעמ' 61", לעיל ה"ש הפוליטיקה של המזל; לוי ,

183–196. 

פעמים  24אלף אפשרויות להימורי ספורט, משחק צ'אנס כל שעתיים, משחק קינו יש יותר מבישראל  158

. 153, לעיל ה"ש מפריית ההימורים""איעל  2חדשות ת מזל בכל עת. ראו תחקיר ומכונוביום 

 ,גד וקינו ראו הודעה על מתן היתר למפעל הפיס לפי חוק העונשין-הנחיות משרד האוצר לגבי חישל

 (.הנחיות משרד האוצר)להלן:  3297–3296, 3284 התשע"ב י"פ

 .www.winner.co.il/16 – ; ווינרwww.tofesyashir.co.il – ועוד 777דוגמת לוטו, צ'אנס,  159

התייחסו למהמרים כחוק שהפסידו מאות  ,155, לעיל ה"ש על מכורים להימורים 2חדשות  תבכתב 160

על הישראלי הוציא הציבור  2002–1995שנים ב קלים ולריבוי של אפשרויות ההימור.אלפי ש

מכלל  6.3%-כסכום שמבטא  –משמונה מיליארד ושלוש מאות מיליון שקלים יותר הימורים חוקיים 

הפוליטיקה של "לוי ההוצאה של הציבור הישראלי בשנים הללו על תרבות, בידור וספורט. ראו 

 .177–176, בעמ' 61, לעיל ה"ש המזל"

מפעל הפיס: ביטול הגרלות קטנות והחלפתן  ו שלמבקר המדינה חשף שורת ליקויים בהתנהלות 161

רי תנאים; שינוי נקיטת צעדים נגד זכיינים מפ  -בהגרלה גדולה; כשלי פיקוח על הגרלות וזכיינים; אי

עמידה -; איבהם נוער רב מסתובבשאישור משרד האוצר; פרסום במקומות כניות ההגרלה ללא ובת

קניית זכיות. מבקר בבהתחייבויות לפעול לצמצום ההתמכרות; ואפילו רפיסות במאבק בהלבנת הון ו

 (2011) 350–303 2009ולחשבונות שנת הכספים  2010לשנת  ב61שנתי  חדוהמדינה 

www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/8ce91839-0e29-4ee2-a690-89b3ea1811c 

2/6983.pdf  :משרד האוצר הוכיח גם . לא רק מפעל הפיס באשמים; (דוח מבקר המדינה)להלן

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-b300714a35f2831018.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-b300714a35f2831018.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-b300714a35f2831018.htm
http://www.compulsivegambling.co.il/
https://www.tofesyashir.co.il/
https://www.winner.co.il/16
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/8ce91839-0e29-4ee2-a690-89b3ea1811c2/6983.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/8ce91839-0e29-4ee2-a690-89b3ea1811c2/6983.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/8ce91839-0e29-4ee2-a690-89b3ea1811c2/6983.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/8ce91839-0e29-4ee2-a690-89b3ea1811c2/6983.pdf
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תדירות על גובה הסכום למהמר ועל פרסום של מפעלים מדינתיים, על גובה הפרס, 
 רקאלא  לכך, אחראילא הוא ר שבאית העסק, לבוא מתוך ב האמור האינ ההימור
 162.המחוקק

 ארץלץ בחו םישראלישל התעלמות מהימורים . 5

על הנעשה בישראל. במקרים מסוימים המחוקק ככלל דיני העונשין של ישראל חלים 
, ידי ישראלים או נגדםעל , ארץלץ את זרועו הארוכה אל עברות שנעשות בחושולח 
לחוק העונשין מתווים הסדר  15–14. סעיפים מצדיקות זאתתכליות האיסור ר שאכוזאת 

להעמיד לדין על אפשר -אי, ומאפשרים העמדה לדין במקרים רבים. ברגיל בנושא זה
כך גם לגבי הימורים.  .העברה הישראלית מותרת במדינה הזרהר שאעברות חוץ כ

תירה ישראלי שמבקר בקזינו בלאס וגאס, בבורגס או בספינה שרשומה במדינה שמ
מוגן מהעמדה לדין, וכמוהו המארגנים. האם חלום ההתעשרות המהירה  –הימורים 

וסכנת ההתמכרות וההפסדים הכספיים הכבדים אינם מלווים ישראלים המטיילים 
ץ אם ישראלי משחק בישראל או בבורגס? חבילות נופש שונות בחוההבדל בעולם? מה 

וזמינות לאוכלוסיות לא אמידות שנוטות , כולל טיסה, זולות יותר ממלון בישראל ארץל
 163מתמיד.וזול המרחק מהקזינו קצר  ;להמר

המחוקק יכול לאסור על ישראלים להשתתף במשחק אסור בכל מקום בעולם, כפי 
עברות שונות לגבי כן ו ,1973-]נוסח חדש[, התשל"ג שעשה בפקודת הסמים המסוכנים

מאפשרים להחיל את הדין הישראלי  הלהסדרים אכי יודגש . )ב( לחוק העונשין15בסעיף 
מובן מדוע שלגביהם אדם, בני כסחר בסמים וסחר ב ים,מדינתי-בין יםפשעעל לא רק 

______________ 

רפיסות בפיקוח. כדברי הסיכום: "ייעוד כספי ההגרלות למטרות ציבוריות הוא מעין 'ערך ציבורי 

ֶד  א אבל יש להקפיד שהו –מה את הערך השלילי של ההגרלות וההימורים -ה' שנועד לאזן במידתּפו 

עצומים, המתגלגלים בתעשייה זו הם . סכומי הכסף 349לא יהפוך למטרה בפני עצמה." שם, בעמ' 

של והקצבות  ייםענק םמענקיובכלל זה  ,מיליארדי שקלים בשנה בישראלומגיעים לסדרי גודל של 

עשרות רבות של מיליונים בשנה במפעל בגובה הוצאות ניהול ו ,מיליארד שקל במפעל הפיסיותר מ

 /www.pais.co.il/About/Pages – כעשרה מיליון במועצה. ראו אתר מפעל הפיסשל יס והפ

Freedom_of_information.aspx. למועצה להסדר ההימורים בספורט ראו אילן ביטון  בנוגע

 (19.10.2010מרכז המחקר והמידע,  –"תקציב המועצה להסדר הימורים בספורט" )הכנסת 

www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02652.pdfבכירים במפעל הפיס ראו אורה . בנוגע לשכר ה

 TheMarker" 2013-מיליון שקל ב 12-בכירים במפעל הפיס הסתכמה ב 16קורן "עלות שכרם של 

23.12.2014 www.themarker.com/career/1.2519733 59, לעיל ה"ש טל. לנתונים נוספים ראו. 

על מינוי מקורבים וקשיים נוספים במפעל הפיס ראו שוקי שדה "מה עושים עם המיליארדים 

 /TheMarker 5.7.2014 www.themarker.com/markerweekשנכנסים כל שנה למפעל הפיס?" 

1.2366545. 

אין לפרש את החוק כמסמיך את שר האוצר להתיר הימור ציבורי בכל מקרה כי השופט כהן הדגיש  162

 .376 , בעמ'8, לעיל ה"ש סביצקיתגמולים ציבוריים. ראו עניין שיניב ובלבד 

נבחנה ר שאולפיכך כ ,נגישות הקזינו מגבירה את הסכנה להתמכרותכי נכתב לא אחת , אכן 163

 .15, בעמ' 59לעיל ה"ש טל, הוצע למנוע כניסת מקומיים. ראו  ,האפשרות להקים קזינו באילת

http://www.pais.co.il/About/Pages/Freedom_of_information.aspx
http://www.pais.co.il/About/Pages/Freedom_of_information.aspx
http://www.pais.co.il/About/Pages/Freedom_of_information.aspx
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02652.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02652.pdf
http://www.themarker.com/career/1.2519733
http://www.themarker.com/markerweek/1.2366545
http://www.themarker.com/markerweek/1.2366545
http://www.themarker.com/markerweek/1.2366545


 ח"תשע, כא ועסקים משפט הרדוף אסף

68 

שימוש בסמים וצריכת כגון  ,עברות מקומיותעל היחס מחמיר וגלובלי יותר, אלא גם 
 זנות קטינות.
לא עשה כן משום שכאשר תוקן ההסדר המשפטי המחוקק הישראלי ייתכן ש

 ארץלץ (, לא דובר בתופעה תדירה במיוחד, בעולם שבו טיסה לחו1975בשנת חרונה )לא
. חלקם ארץלץ דרכם לקזינו בחואת הייתה דבר יקר ונדיר. כיום ישראלים רבים מוצאים 

אין לתופעה השפעה אם  164דרכם, בימים שקטים יותר, לקזינו ביריחו.את אף מצאו 
היא נעשית ר שאכהשפעה כזו ח שיש לה מדוע להניאזי מרחיקת לכת על המשתתף, 

 בישראל?
ץ חברות ישראליות מפרסמות ומוכרות חבילות נופש לקזינו בחוקושי קשור הוא ש

שורת תוצאות של בגוגל מילות החיפוש "נופש קזינו" מעלות  ,2017אביב . נכון לארץל
הגרלה  לחוק העונשין אוסר פרסום הודעות על 227סעיף  165עם קזינו. ותחבילות למדינ

 ,חוקיאינו  זהפרסום כ , אם כן,או הימור, בלי קשר לשאלת מקומם וחוקיותם. לכאורה
 .רווחת נורמה כלכלית תרבותיתבמציאות הוא משקף אולם 

אולם מדוע להרחיק? ספינות נופש של חברות ישראליות מחזיקות קזינו ומתהדרות 
ה שנעשה בספינה שרשומה פועל רק בלב ים. ראשית, מהקזינו אין זה משנה אם  166בכך.

)ג( לחוק העונשין. שנית, כלי שיט 7סעיף לפי נעשה בישראל, הוא כאילו נחשב בישראל 
איסור החזקת וכפוף באותו זמן לדין הישראלי,  בה,עוצר רק ואפילו בישראל, שעוגן 

אסור להחזיק  כלומר,על עריכת משחקים, החל מקום למשחקים אסורים נבדל מהאיסור 
בישראל אפילו לדקה. שלישית, מבחינת תכלית האיסור, סכנות ההימורים  ספינה כזו

 167בספינה ששטה מישראל.אינן מתאיינות 
וההזנחה של ישראלים  ארץלץ לצד עצימת העיניים מנהירת ישראלים לקזינו בחו

יושבות בישראל מחברות שגם עין מעלים בעולם ההימורים הרחוק, המשפט הישראלי 
, שהוקמה ונוהלה 888תרי הימורים ברחבי העולם. למשל, חברת בונות ומפעילות או

מפעילת הקזינו המקוון הגדול ביותר בעולם, מחזיקה ואשר כיום היא בידיים ישראליות, 

______________ 

קזינו בישראל,  ו שלאלת הקמתכמו במדינות אחרות בעולם, הקזינו אצל השכן עורר מחדש את ש 164

 ,Belle Gavriel-Fried & Mimi Ajzenstadtאולם אצלנו התעוררו גם סוגיות פוליטיות ייחודיות: 

Securitization vs the Yearning for Peace in the Israeli Casino Discourse, 13 INT'L 

GAMBLING STUD. 65, 70–78 (2013). 

חושפת את ממדי התופעה של הימורים ישראליים בקזינו  2ות חדששל כתבת תחקיר מטרידה  165

הימורים. ראו "למרות הפסדי עתק: משחקים המבצעי "הכל כלול" לעידוד הכוללת גם בולגריה, ב

-www.mako.co.il/news-money/consumer-q3_2016/Article 10.7.2016 2חדשות בקזינו" 

448cbfcb926d551004.htm. 

 .cruise.mano.co.il/Experience ,למשל 166

שתלמידי הקורס "דיני עונשין", הלומדים על תחולה במקום, בטוחים כדי כך נורמה זו רווחת עד  167

המשמש שמדובר בפעילות חוקית בהיותה מחוץ לישראל. להיבטים משטרתיים של תפיסת ציוד 

נ' רויאל  (יחב"ל)מדינת ישראל  1337/04ספינות כאמור ראו ב"ש )שלום פ"ת( למשחקים אסורים ב

 (.11.2.2004)פורסם בנבו,  גיברלטר

http://www.mako.co.il/news-money/consumer-q3_2016/Article-448cbfcb926d551004.htm
http://www.mako.co.il/news-money/consumer-q3_2016/Article-448cbfcb926d551004.htm
http://www.mako.co.il/news-money/consumer-q3_2016/Article-448cbfcb926d551004.htm
https://cruise.mano.co.il/Experience
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האתר שלה, על היצעיו )קזינו, משחקי קלפים, הימורי  168משרדים בהרצליה פיתוח.
אפילו  170באנגלית? מה משנה שהוא 169ספורט, משחקי שולחן ועוד(, נגיש מישראל.

בהנחה שהאתר היה חסום למשתמשים מישראל, מדוע לגיטימי שחברה תשב בישראל 
 לארגון פעילות מתמשכת שמנוגדת לערכי המדינה? אם כבר פטרנליזם,מכאן ותתרום 

רבנות זרים ורבנות רק משום שהקומדוע לאפשר פעילות ישראלית מזיקה ומייצרת ק
 171הפללה?אמצעות יהם בלא השכילו להגן עלומדינותיהם 

 פותוקהם נחלש ילא רפואך בהצטגדול כקודמיו, אינו  ארץלץ קושי ההתעלמות מחו
 .מו הסיכוי להשגת תכליותיויוע הישראלי, ההסדרשל 

 תכליתילא הסדר . 6

 וא, 1900היו יפות, אם בכלל, לפני שנת  ,כפי שפורשו ,ההסדר תכליותכי ניתן לגרוס 
גם אולם  שנה. ארבעיםמיותר בחלוף אין הן עוד כאלה י כו, 1975למצער לפני שנת 

, והוא אין בכוחו של ההסדר להשיגןבמבט דוקטרינרי דומה שבהנחה שלא נס ליחן, 
 "נוזליים"מפתח בהסדר עמומים וההגדרות היסוד ומונחי . ודאי ניתן לבנייה חדה יותרבו
ירנית להחלה שחשוף הסדר עמום בהכרח מייצרים ו ,דומא  ם שלעמימותיוחד. במּבר 

דיסוננס תרבותי כן יוצרת מסר ציבורי בלתי קליט וההגדרות, האיסורים והחריגים 
הנוכחות החזקה של משחקים והימורים בחיינו תופעות מקובלות דומות. לנוכח וכלכלי 
 הבחנות מוקשות ובלתינוקט חלק מתכליות ההסדר קשות להשגה. ההסדר כי מרמזת 

על חלק מהמשתתפים רק גורל בזכייה, לגבי תחולת האיסור מוסברות לגבי חשיבות ה
עדר איסור הולגבי האפשרות לארגן פעולות אסורות שונות. איסור חלקים בתופעה לצד 

אין תחולה ר שאת התכליות כא גיתהיות בדבר היכולת להש יםאו התרה של אחרים מעל
תכליות האיסור. אין לאיסור. ההימור הציבורי נעדר מגבלות מהותיות שחשובות להשגת 

______________ 

168 www.888jobs.co.il/category/about/888holdings-israel.  ואדים סבידרסקי ענבל אורפז ּוראו גם

 TheMarker 21.10.2012בישראל"  888"לא רק שחקני פוקר: ביקור במרכז הפיתוח של 

www.themarker.com/technation/1.1846572 :הישראלית רוכשת  888; הילה חיימוביץ' "רכישה

-Geektime 17.7.2015 www.geektime.co.il/israeliמיליארד דולר"  1.4תמורת  bwin.Partyאת 

888-aquires-bwinparty. 

 .www.888.com ,למשלראו,  169

פשר חברת ויקטור צ'נדלר תפעלה דף בעברית שא  כי , הודגש 140, לעיל ה"ש קרלטוןבפרשת  170

כמובן.  הימורים על קבוצות ספורט ישראליות. אולם מבחינת יסודות העברה אין לכך חשיבות,

 אותו ניחוח.יש כפרפרזה על רומיאו ויוליה: להימורים, בכל שפה שהיא, 

הפקת חומרי תועבה אמצעות הגנה על ילדים זרים מפני תרומה ישראלית לפגיעה בהם בבהשוו לדיון  171

לחוק העונשין והאיסור  118על תיקון  –אסף הרדוף "בשם הילד: שינויים בהרגלי ההפללה  –

ץ הגנה על בעלי חיים בחובלדיון כן (; ו2015) 233–232, 209י  מאזני משפטעבה" לצפות בחומר תו

אסף הרדוף "רחוק מהעין, רחוק מהמצפון: מימון  –מפני תרומה ישראלית להתעללות בהם  ארץל

 (.2015) 131–126, 105כא  המשפטישראלי לאכזריות זרה לבעלי חיים" 

http://www.888jobs.co.il/category/about/888holdings-israel
http://www.themarker.com/technation/1.1846572
http://www.themarker.com/technation/1.1846572
http://www.geektime.co.il/israeli-888-aquires-bwinparty
http://www.geektime.co.il/israeli-888-aquires-bwinparty
http://www.geektime.co.il/israeli-888-aquires-bwinparty
http://www.888.com/
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ה גדולים אינם י, ופלחי אוכלוסיארץלץ בחו םישראלישל הימורים לגבי מגבלות בהסדר 
 מנזקי ההימורים.באמצעותו מוגנים 

 : כיוון להסדר משפטי חלופיג פרק

 מבוא. 1

ירנות יוצר בהסדר ריבוי הקשיים   עד כדי כך 173וסתירות,אנומליה  172,בעייתיתּבר 
הגיעה העת לחשיבה  174".הסדר שמביס את עצמו"כפילו אלתארו אולי שאפשר 
התייחסו לרובד אחד של הבעיות  2016צוותים שהוגשו בקיץ של דוחות שני מחודשת. 

הציגו ביקורת  176דוח באב"דו 175דוח הראלחוסר הריסון של ההימור הציבורי.  –
יו עלואף הציעו להטיל  ,ד על ההימור הציבורי במבחן המציאותוחריפה וחשובה מא

הם לא נגעו בנוסח החוק הפלילי, בבהירותו, בעקיבותו,  ,מגבלות שונות. עם זאת
 בהצדקותיו ובגבולותיו. החוק ראוי לרענון ולליטוש בכל רבדיו.

כמו הסדרים משפטיים עתיקים  –מאחורי המשך קיומו של הסדר ההימורים ניכר ש
ר כוח ההתמדה וכוח עומדים בעיק –בחלק הכללי של חוק העונשין המעוגנים אחרים 

עומד , במקרה של הימורים )להבדיל מן התחומים האחרים(, אלה לצדאולם הקיפאון. 

______________ 

172 McCarthy 763–762, בעמ' 17, לעיל ה"ש. 

שרירותיים ובלתי הגיוניים, הם הברית נכתב שקווי הגבול בנוגע להסדרת משחקי פרסים  גם בארצות 173

–227עמ' , ב19, לעיל ה"ש Cabot & Csokaראו נות. עולם שמלא אנומליות וסתירות מוב  ושזהו 

בין היחס הימורים בחלל הפיזי ללהיחס בין פער ה. לטיעון ש, שם מוצגות דוגמאות רבות229

 Asaf Harduf, Why Criminalize One and: ראו נורמטיביתמבחינה הימורים מקוונים אינו מוצדק ל

Legalize the Other? The Online/Offline Gambling Schizophrenia, 52 CRIM L. BULL. 1069 

(2016). 

צרכנים שיועדו ל ותלא חוקיבהגרלות האכיפה התמקדה אך הימורים הופללו מזמן, כי נז כתב סט 174

שהולידה בוז כלפי החוק,  ,אכיפה דיפרנציאליתבפועל נוצרה עניים, ולא במשחקים יקרים יותר. 

בגדר ת היא שבתורו הוביל לתבוסת הנורמה שהחוק מגלם. איש אינו אוהב לשמוע שהתנהגות מסוימ

עצמה שהמדינה כדי כך עד גורפת אחר. התבוסה הייתה לגבי אך לא  לגביו,פלילי מעשה עוול ו

 ,William J. Stuntz, Self-Defeating Crimes, 86 VA. L. REV. 1871הפלילה: היא נכנסה לעסק ש

1878–1879 (2000). 

 דין וחשבון והמלצות שראלהצוות לגיבוש תכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורים החוקיים בי 175

 www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/GAMBLING( 2016משרד המשפטים, )

REPORT.pdf  :(דוח הראל)להלן. 

 רווחים לציבורהדו"ח הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים החוקיים בישראל ומודל הקצאת  176

 www.mof.gov.il/ReportsAndReviews/Documents/GambleMarket( 2016 ,)משרד האוצר

Report_082016.pdf. 

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/GAMBLINGREPORT.pdf
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/GAMBLINGREPORT.pdf
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/GAMBLINGREPORT.pdf
http://www.mof.gov.il/ReportsAndReviews/Documents/GambleMarketReport_082016.pdf
http://www.mof.gov.il/ReportsAndReviews/Documents/GambleMarketReport_082016.pdf
http://www.mof.gov.il/ReportsAndReviews/Documents/GambleMarketReport_082016.pdf
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חופש העיסוק  –בשם הכסף ו. בשם ההתמדה, בשם הקיפאון ו של הכסףכוח נוסף: כוח
 מוגבל, האוטונומיה מצומצמת והחירות נשללת.

הפן  177בהסדר.שנה ללא תיקון אות יחידה  ארבעיםהפן הפסימי הוא שחלפו 
מרשים. להיות האופטימי הוא שדברים עשויים להשתנות, גם אם קצב השינוי רחוק מ

נמתין לקוות שלא ונותר רק , ההיסטוריה האמריקנית ממחישה היטב את היתכנות השינוי
דיון מחודש בהסדר, כאילו נדרש יניע אותנו לקיים רק הוא ר שא ,נחווה שפל כלכליעד ש

 משבר לשם כך.
לעיתים בהנחה שהימורים גוררים  של המאמר אציע כיוונים לשינוי.זה אחרון בחלק 

משפט הפלילי. הכרחי להשתמש לשם כך באין זאת אומרת שאך  ,נזקים, ראוי להגבילם
וראוי לתור  179,בהינתן כוחו ופולשנותו 178,ראשוןצריך לשמש מוצא אינו הדין הפלילי 

רישוי היא ד ופחות שבולטת מא חלופה פוגענית 180אחר חלופות פוגעניות פחות.
 ופיקוח.

 רישוי ופיקוח. 2

ניתן לצמצם את שאך  בכוחמסוכנים הם שהימורים משטר רישוי ופיקוח מניח 
בהנחה שהיקף פעילות גדול ופרסים גבוהים או תכופים הם חלק חיוני  181.סכנותיהם

פרטי צמצומם. ארגון הימורים ידי במהלך שגורם נזק, משטר רישוי עשוי להביא ל
אינו צפוי לשלוח מסר בדבר האפשרות , בהיקף קטן, בפרסים נמוכים ולא תכופים

לאובדן מתמשך של יכולת אוטונומית, להתמוטטות  לביולהתעשר, ואינו צפוי לה
הרשות לאיסור הלבנת נוסף על כך, כלכלית או משפחתית ולהידרדרות לפשעי רכוש. 

דול, במגמה למנוע הלבנת הון ומעורבות על כל עסק הימורים גתטיל פיקוח מוקפד  הון
 של הפשע המאורגן.

______________ 

 :עולם כמנהגו נוהגכי  והדגישבחיבורו בפסימיות,  סיכם את ,44–43, בעמ' 69גרוסקופף, לעיל ה"ש  177

תעשיית ההימורים הציבוריים מתחזקת, ואילו האיסור המשפטי עומד במלוא תוקפו, עם ביקורת 

בלי להרהר אחר מבמבחן הזמן ואותם  וןבלי לבחמשיפוטית לא רצינית, החוזרת על נימוקים שגורים 

 – לה אני שותףש –הוא הביע תקווה זאת,  עםמידתיותם. -איאחר פגיעתם בזכויות הפרט ו

 שהביקורת הספרותית תניע שינוי.

178 JEREMY BENTHAM, THEORY OF LEGISLATION 199 (reprinted, 1975). 

)חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור  51 עיקרי מבנה וארגון של העבירות הספציפיותמרדכי קרמניצר  179

(; מרדכי קרמניצר 1980, הפקולטה למשפטים – למשפטים", האוניברסיטה העברית בירושלים

, בעמ' 81, לעיל ה"ש PACKER(; 1983) 161–160, 159יג  משפטים"האם חסרי עבירות אנחנו?" 

250. 

180 Jareborg 525–524, בעמ' 78, לעיל ה"ש. 

"מודל הגנת המהמר" מנסה לצמצם הימורים מופרזים ולהבטיח שבתי עסק יספקו משחקים הוגנים  181

 .250, בעמ' 19, לעיל ה"ש Cabot & Csoka; 65, בעמ' 46, לעיל ה"ש Craig וישרים.
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נהיגה כ ,סוגי התנהגות שכמעט כל אדם מבצעעוסקים במסוימים משטרי רישוי 
בסוג התנהגות שמעטים  וא 183,מקצועות כעריכת דין ורפואהבעוסקים אחרים  182.ברכב

הוא פירושו המשתמע של רעיון ההיתר  184.ןשימוש בסם מסוככ, ומקבלים היתר ל
תים ילע – ןעמוד בהיש פוטנציאל ללאנשים שו ותאובייקטיביאמות מידה  ותשקיימ

במצב מסוים )היתר לחולה להשתמש בסם לאנשים תים ישיון נהיגה( ולער)לכולם 
להתייחס לסטנדרטים ולפרט כיצד על המורשה לנהוג הרישוי עשוי  185מסוכן(.

(specification-based standards או )ט את התוצאות שעל המורשה להשיג: לופין לפרלח
 186(.performance standardsסטנדרטים של ביצוע )

לגזור לצד משטר המיסוי הכללי. שילובם מאפשר מתקיים משטר רישוי בנוגע לעסק 
תגמולי ההימורים היו  2007בשנת  ,למשל 187קופון שמן ולייצר מקומות עבודה רבים.

שנת ב יםהתגמולעמדו בארצות הברית  188.מיליארד דולר 10.5בבתי הקזינו במקאו 
גרפו מתוך  יםמסחריהקזינו הבתי מיליארד דולר.  84.7-על כמההימורים החוקיים  2005
ארצות הברית, מדינות מ 41-הפועל ב ,. לוטו מדינתידולר מיליארד 30.29זה סכום 

בהשוואה אפילו מיליארד דולר. מדובר בסכומים גבוהים במיוחד  16.5-הכניס כ
מיליארד  23.24של באותה שנה הפיקה סך עולמי ר שא, הזוהרת יית הסרטיםלתעש

מיליארד  9-פחות מהיה קצת האמריקאית מתעשיית הקולנוע באותה שנה דולר. הרווח 
באותה כך, השפעה רבה על המדינות שבהן הם מצויים. יש . לבתי קזינו מסחריים דולר
 4.93בתי קזינו מסחריים בתחומיהן בארצות הברית שיש עשרה המדינות -אחתגרפו שנה 

ושילמו  ,אנשים 354,921באותה שנה העסיקו הללו קזינו המיליארד דולר במיסים. בתי 
כלכלית, תעשיית ההימורים המורשית מבחינה  189.מיליארד דולר במשכורות 12.6להם 

השעשועים, הספרים, כתבי העת והעיתונות  יגדולה מתעשיות הסרטים, הספורט, פארק

______________ 

 .1961-לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[, התשכ"א 1' ס 182

 .1976-לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז 4; ס' 1961-לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 24ס'  183

 .1973-)א( לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג7ס'  184

185 Cabot & Csoka 211–210, בעמ' 19, לעיל ה"ש. 

186 Neil Gunningham, Robert A. Kagan & Dorothy Thornton, Social License and 

Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance, 29 LAW & SOC. 

INQUIRY 307, 308 (2004) הסדרה על בסיס ביצוע פונה לתאגיד או לתעשייה ומבהירה מהי .

הבעיה, בהנחה שהצד המוסדר ימצא את הדרך המיטבית בהקשר של פוקה או התוצאה הנדרשות הת

 Stephen D. Sugarman & Nirit Sandman, Fighting Childhoodלהשגת התוצאה הנדרשת: 

Obesity through Performance-Based Regulation of the Food Industry, 56 DUKE L.J. 1403, 

1411–1413 (2007). 

187 Karadbil 447–444, בעמ' 46, לעיל ה"ש ;Ormand 448, בעמ' 15, לעיל ה"ש ;Romoser לעיל ,

 Dallis Nicole Warshaw, Breaking the Bank: The Tax Benefits of ;540–538, בעמ' 45ה"ש 

Legalizing Online Gambling, 18 CHAP. L. REV. 289, 302–308, 313–314 (2014). 

188 Monnye 222, בעמ' 56, לעיל ה"ש. 

189 Ryan S. Landes, Layovers and Cargo Ships: The Prohibition of Internet Gambling and a 

Proposed System of Regulation, 82 N.Y.U. L. REV. 913, 916–917 (2007). 
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 84.9-כ 2011שנת תעשיית ההימורים באירופה גלגלה ב 190.ביחד צות הבריתבאר
היו  1995שנת ב 191.עובדים 55,000-קזינו מורשים העסיקו כבתי מיליארד אירו, ו

 4.6והובילו לרווח נקי של  ,מיליארד דולר 27הימורים חוקיים בקנדה ההכנסות מ
ורים מקוונים, דוגמת גרמניה, הימרישוי אפילו לגבי מדינות רבות מתירות  192.מיליארד

 193.צרפת, בלגיה, חמש מדינות באוסטרליה, ארבע בבריטניה ועוד
אם ייקבעו בבטחה תיעשה  מתמסויפעילות כי להבטיח משטר רישוי מניח שניתן 

את  –ד ולמצער יצמצמו מא וא –יסירו ר שאפיקוח שונים, יינקטו אמצעי ערובות ו
פיקוח מוקפד עשוי לצמצם את הזנת הימורים, לגבי . הגלום באותה פעילותהסיכון 
ולמנוע אובדן מתמשך של יכולת אוטונומית. מארגן ההימור יהיה להימורים הנטייה 

 האלבאשר לאחראי לזהות מהמרים בעייתיים ולטפל בהם לפני שיגיעו לקריסה כלכלית. 
דרו דרייפיקוח כדי שלא לקיים כלכלית, ניתן להציע להם טיפול ובכל זאת שקרסו 

רישוי, חקירות  תשלום דמיגון תנאי רישוי עשויים לכלול דרישות כ לפשעי רכוש.
רישוי עשוי לאפשר פיקוח על כמות הפעילות, האישיות וחקירות אשראי למפעילים, ו

המאמץ ההסדרתי יעיל של ד וקיומכפיית מגבלות שונות , הפקת הון מדינתי ממיסוי
 194., כגון קזינומרכזיותבנקודות 

משטר הרישוי עשוי  195לגבי הימורים. וניםרבים ומגּו רישוי הסדריקיימים  בעולם
בתי הקזינו שלה הם המוסדרים כי אישרה  זילהיות קפדני, מתירני או באמצע. ניו ג'ר

והמפוקחים ביותר בעולם. החוק שלה יוצר הסדרים ספציפיים לכל משחק, לרבות 
. תהליך הרישוי מור המרביהנמוך ביותר ולסכום ההיהימור סכום ההתייחסות ל

 196אינטנסיבי ויקר. הדרישות הממשלתיות מתייחסות אפילו לשילובי הקישוטים בקזינו.
וכיום יש בה יותר  ,דואדה, שם תהליך הרישוי פתוח מאבנוומשטר רישוי מתירני קיים 

______________ 

190 McCarthy 764, בעמ' 17, לעיל ה"ש. 

191 Lovejoy 1530, בעמ' 55, לעיל ה"ש. 

192 Campbell & Smith 28, בעמ' 54, לעיל ה"ש. 

193 Yures 193, בעמ' 1, לעיל ה"ש ;Wajda 327-ו 322, בעמ' 24, לעיל ה"ש ;Walther 1, לעיל ה"ש ;

Kelly Ann Tran, The WTO Appellate Body Gambles on the Future of the GATS: Analyzing 

the Internet Gambling Dispute Between Antigua and the United States before the World 

Trade Organization, 6 APPALACHIAN J.L. 165, 193 (2006) ממשלת קווינסלנד באוסטרליה .

כנית להסדרת הימורים מקוונים באמצעות מנגנוני ועל ת ,1988בשנת  ה,הודיעשראשונה הייתה ה

רישוי. המהמר נדרש למלא שאלון מפורט ולהוכיח את זהותו, מה שאמור להתיש ילדים משועממים. 

Karadbil 434, בעמ' 46, לעיל ה"ש. 

194 Stevan D. Mitchell & Elizabeth A. Banker, Private Intrusion Response, 11 HARV. J.L. & 

TECH. 699, 717 (1998). 

לסקירת ההיסטוריה וההסדרים במדינות אמריקניות רבות )קולורדו, אילינוי, אינדיאנה, איווה,  195

 ,(המערבית וירג'יניהּו הדרומית , אוהיו, דקוטהווניהואיזיאנה, מישיגן, מיזורי, מיסיסיפי, פנסילל

, בעמ' 33, לעיל ה"ש Thompson & Prenticeראו  ,לפתוחה ביותרביותר סידורן מהמונופוליסטית לו

48–63. 

כיום קיים  המחמירות. כל הדרישותלנוכח  בניו ג'רזי, ה רישויבהתחלה רק חברה אחת ביקש 196

 .59–58אוליגופול מצליח. ראו שם, בעמ' 
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או  מכונות מחשבעשרה -חמשבתי משחק מוגבלים עם  2,000בתי קזינו ועוד  300-מ
 197.קיימות כמובן גם אפשרויות בינייםר, כאמו. פחות

תנאים לכל גורם בשרשרת ההימור: למארגן, לבעל המקום, להציב המשטר יכול 
בקרה ולעובדי המפתח ללמפרסם ולמשתתף. הוא יכול להתייחס לאופי המשחקים, 

תשלומים למהמר ללא אימות זהותו, ולאסור  ,אמצעים להגנת המהמרלנקוט כספית, ה
אובדן ידי כך שלא יביא ל ,ניתן אף להתייחס לעיצוב המקום 198גוריו.גילו ומקום מ

לדרוש שתהיה תצוגה מוחשית של הכסף, כדי שהשחקן  ,למשל – כלכלי כבד לשחקן
השחקן של הזמן, כדי שתצוגה מוחשית כן שהשקיע, והמצטבר כסף סכום הישים לב ל

ע כניסה של מהמרים למנואפשר גם  .להימור ממושךוייסחף לא יאבד את תחושת הזמן 
לופין להגביל את סכום ההימור שמגיע ממהמר מסוים לאורך לחכפייתיים ידועים או 

תקופה נתונה, להגביל את משך ההימורים, לאכוף הפסקות, להגביל את שעות הפעולה 
 199וכדומה.

אמת מארגן ההימורים לשלם דמי רישוי ומיסוי ולעמוד בכל במשטר רישוי יצטרך 
, דוגמת נקיטת שיטות יעילות למניעת הימורי קטינים, תציב בפניו המדינהמידה ש

חשיפה מלאה של התפקוד הכלכלי כדי להגן מפני הונאה, חקירות אישיות וחקירות 
 200אשראי למפעילים ולתאגידיהם כדי לוודא העדר מעורבות של הפשע המאורגן ועוד.

וכים פיננסיים שונים לצד הרישוי, מתו 201הרישוי עשוי להיות כללי או אוליגופולי.
 202עשויים לסייע בניטור המעבר של כספים.

והצרכנים יבכרו גורמים מורשים:  ,רישוי מדינתי יעיד על אמינות ועל ציות לחוק
 204כמובן להתייחס גם לאתרי הימורים.עשוי הוא  203עסקים טובים.יניב רישוי קפדני 

את הטיפול בנושא  רשות שתרכזהקמת ככל שיפנו רבים לבקש רישוי, ניתן לשקול 
ניתן להשתמש בחלק מכספי  ה של רשות כזותקציבלצורך מימון ותפקח עליו. 

קשירת קשר ישיר מדי בין תקציב הרשות לבין כספי אך יש להיזהר מההימורים, 

______________ 

 .57–56שם, בעמ'  197

 .5, בעמ' 59, לעיל ה"ש טלהשוו  198

199 Gottfried 15, לעיל ה"ש ;Karadbil , 444–442, בעמ' 46לעיל ה"ש. 

200 Landes 942–937, בעמ' 189, לעיל ה"ש ;Karadbil 445–444, בעמ' 46, לעיל ה"ש. 

, לעיל Thompson & Prenticeועוד.  זית בבריטניה, בניו ג'רבערים גדולוראו, למשל, את המצב  201

 .58-ו 46, בעמ' 33ה"ש 

שוורץ פירט כיצד ניתן להתמקד במתווכים פיננסיים לגבי תשלום באשראי, בהמחאות, בהעברת כסף  202

מאן ובלזלי טענו  .1068–1061, בעמ' 46 ה"ש לעיל, Schwarzמזומן אלקטרוני. ראו כסף מסחרית וב

ופוגעת במודל העסקי של אתרי  ,הימורים ברשת מועילהלחסימת רתימת מתווכי תשלום כי 

להציב ההימורים. העסקים הללו תלויים במתווכי תשלום מסורתיים, מה שמאפשר לרשויות האכיפה 

 Ronald J. Mann & Seth R. Belzley, The Promise of Internetשול גבוה: מכבדרכם 

Intermediary Liability, 47 WM. & MARY L. REV. 239, 247, 288–291 (2005). 

203 Gottfried 15, לעיל ה"ש ;Landes 943–937-ו 926, בעמ' 189, לעיל ה"ש ;Romoser לעיל ה"ש ,

 .538, בעמ' 45

204 Gottfried 15, לעיל ה"ש ;Karadbil 444, בעמ' 46, לעיל ה"ש. 
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ספי ההימורים לרשות להגדיל את כשכן קשר כזה עלול ליצור אינטרס ההימורים, 
 ולהקטין את הפיקוח.

צריכים הגבלה ברישוי יש כמה שנראים לי בולטים וחשובים בין הפרמטרים שמ
שאינם סכומי הפרסים לממדים ות. ראוי להגביל את רם החשש מהתמכובמיוחד לצמצ

כמותם. את גיוונם ואת ולהגביל את תדירות המשחקים,  ,מאפשרים התעשרות מיידית
ר בקפידה את של עולם ההימורים. ראוי לבחו השיווקד את וראוי למנוע או לצמצם מא

ראוי לאפשר רכישת  205ה מוחלשת.יאוכלוסיולהרחיקם מ ,בתי ההימוריםשל ם ממיקו
 .הגרלהכל כרטיסי הגרלות והימורים בכרטיס אשראי בלבד, ולא יותר מכרטיס אחד ב

אלא גם מצד הזכיינים, ותמנע  ,הסדרה כזו תהיה קשה לעקיפה לא רק מצד המהמר
כרטיס שחקן של מודל ראוי לשקול  206.תמכירה בהקפה ותופעות פסולות אחרו

פיקוח או  לשדרישות להציב שיבחן את יכולתו הכלכלית ואת מניעיו, או  207,אישי
במקרים  208מהמרים בעייתיים.של חוזרים ולמנוע השתתפות  מהמריםביחס לרישום 
להוביל צריך השילוב של נפגעי הימורים, פטרנליזם וכיס עמוק , הנזק התממששבהם 

עומד מי ש .מערכת המשפט ה של, בעידודההימור הציבוריזיקיות של נפגעי לתביעות נ
משפטית, מבחינה מוסרית ומבחינה לה אחראי  –תופעה ומרוויח ממנה הון מאחורי ה
 כניות סמליות לטיפול במכורים.וולא יסתפק בת ,חולייהמלוא ישלם על הוא ומוצדק ש

צירת ראשי נזק ייחודיים או חזקות ואולי גם בעזרת י ,כמובן, הכל לאחר ביסוס הנזק
 209ראייתיות שיקלו על המכור לבסס את תביעתו נגד מארגן ההימור.

ראוי לפטור מיזמים זאת לצד אולם לגבי עסקי הימורים גדולים. האמור לעיל נכון כל 
ברישוי עסקים. איני רואה מדוע מועדון בהקשרם ולהסתפק  ,קטנים מרישוי הימורים

מכונות משחק שבהן ניתן לזכות שמחזיק במועדון סנוקר או  210ועיםבינגו עם פרסים צנ
 ההסכנות במיזמים כאל .מצריכים רישוי ופיקוח מיוחדים 211רק באפשרות למשחק נוסף

משחקים פרטיים בין כמו כן,  .ספור-אין מיזמים אחריםהטמונות באינן גדולות מהסכנות 
גיסא, והמדינה לא תיתן תוקף  משפחה וחברים אינם מעניינה הפלילי של המדינה, מחד

איני סבור שצריך להיכנס להגדרות  212, מאידך גיסא.ההתערבויות כאללחוזי להימורים ו

______________ 

, בעמ' 158למגבלות שהטיל משרד האוצר על מפעל הפיס ראו הנחיות משרד האוצר, לעיל ה"ש  205

. בבריטניה אסור למארגן ההימור לפרסם, להציע שירותים נלווים, לספק בידור או 3290–3289

, בעמ' 19, לעיל ה"ש Cabot & Csoka . ראולשיווק קזינו או הימוריםכלשהי  תאחר השיטלנקוט 

252. 

 .242שם, בעמ'  –השוו לניסיון לשלוט בגובה השקעת המהמר  206

 .54–50, בעמ' 175לעיל ה"ש  ,דוח הראל 207

, Gottfriedחתת סיכוני ההימורים בקזינו, בשינויים מחויבים. ראו למעשה חלק מההצעות להפ האל 208

 .538, בעמ' 45, לעיל ה"ש Romoser; 15לעיל ה"ש 

ים, נדרשת אך מעט ליטיגציה. ראו התמכרות מתחברת לראשי נזק מוכרכי כאשר גם כיום ניתן לגרוס  209

 .20–19בעמ' , 122 , לעיל ה"ש"הפוך על הפוך" הרדוף

 .10, לעיל ה"ש תשעים הכדוריםעניין  210

 .12, לעיל ה"ש רומנועניין  211

החלק  –דיני חוזים ראו גבריאלה שלו  .1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 32כעולה מס'  212
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להשתמש במשוואות מבלבלות של אחוזי מקום מורכבות של המשחקים, ובוודאי אין 
גורל ויכולת. עסקי הימורים אינם דבר מורכב לזיהוי, ובמשטר רישוי הם עצמם יבקשו 

 כדי לרכוש מוניטין ולהימנע מסיכון משפטי. הת ככאללהזדהו
 ,לצד הרישוי וההיתר, כמו במשטרי רישוי אחרים, יהיה איסור פלילי כגיבוי בלבד

יעה שיספק  ,גיבוי חזקכאך  הפללת העיסוק מחוץ  213לבקש רישוי ולעמוד בתנאיו.ֲהנ 
תמריץ גם ק תספו ,לגבולות ההיתר תייצר תמריץ לעוסקים להתיישר לפי הסטנדרטים

 214העסק לגיטימי ואמין.כי דעו י  שמשתמשים, ל
כעולה מההיסטוריה בישראל, הציבור אינו  215רישוי עשוי להיות פתרון כלכלי יעיל.

בתי העסק  216ממהר להפקיד את כספי ההימור שלו בכל מיזם פרטי נעדר רישיון ופיקוח.
נהגויות כהלבנת המצליחים ובעלי המוניטין צפויים לציית לדרישות ולהימנע מהת

הוא מבקש שמשטר הפללה רחב מגביר את הבעיות  ,זאתלעומת  .כספים והימורי קטינים
תעשייה מורשית  217שולח את המהמרים לעסקים בלתי מפוקחים.שכן הוא  ,לפתור

הקשר ותחליש את נתח השוק הרלוונטי שכן היא תצמצם את  218תפגע בפשע המאורגן,
, תמוסה ככל תעשייה ודאיבו ורים הפרטית תשגשגבין ההימורים לפשע. תעשיית ההימ

שם להשתמש לאפשר בכסף הרב יהיה  219מורשית אחרת ותפיק תגמולים גבוהים.
גם תופעת השחיתות  220.נוספות מטרות חברתיותוכן להתמודדות עם סכנות שהתממשו 

 221והשוחד עשויה להצטמצם.

______________ 

 (.2005) 559–549 לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי: הכללי

על ידי , מסוימים םיבהקשרשמועילים , מסוכניםקטיאל כתב שהדין הפלילי מתמודד עם מעשים  213

 ,Neal Kumar Katyal י או פטור. במנגנון רישוי האפקט המצנן חלש יותר:יצירת חריגים מסוג רישו

Criminal Law in Cyberspace, 149 U. PA. L. REV. 1003, 1051–1053 (2001). 

214 Karadbil 446–445, בעמ' 46, לעיל ה"ש. 

215 Tran 194–193, בעמ' 193, לעיל ה"ש ;Hurt 431–430-ו 376, בעמ' 25, לעיל ה"ש ;Monnye ,

רישוי הימורי סירות  של גישות שונות בנוגע למודלים של יהןולחסרונות יהן. ליתרונות56לעיל ה"ש 

 .487–484, בעמ' 28, לעיל ה"ש Martzראו 

216 Levy & Galily 88-ו 86, בעמ' 66, לעיל ה"ש. 

217 Wajda 338-ו 330, בעמ' 24, לעיל ה"ש ;Hurt ראוי לשים לב . 428–426, בעמ' 25, לעיל ה"ש

–345, בעמ' 161, לעיל ה"ש דוח מבקר המדינהראו  שהלבנת הון מתרחשת גם בהימורים חוקיים.

ר הוא שהנימוק של הימורים כמקדמים הלבנת הון אינו נחלש בהכרח או מתחזק פירוש הדב .346

 בהכרח במעבר משוק הימורים מדינתי לפרטי, ושמשטר פיקוח צריך להיערך לאתגר.

218 Craig 64, בעמ' 46, לעיל ה"ש ;Romoser 69; גרוסקופף, לעיל ה"ש 538, בעמ' 45, לעיל ה"ש ,

 .42–41בעמ' 

219 Karadbil 444, בעמ' 46, לעיל ה"ש. 

בין היתר , בהן טיפולאו למורים ת למניעת בעיות היוכניוממשלה בקנדה תלא יזמה שום בתחילה  220

כניות טיפוליות לצמצום נזקי וממשלות לנקוט תהבהמשך החלו אולם מתוך הכחשת הבעיה. 

. למגוון טיפולים בבעיות הימורים 31–30, בעמ' 54, לעיל ה"ש Campbell & Smithההימורים. ראו 

 .163–158, בעמ' 15ל ה"ש , לעיLesieurראו 

 .469–465, בעמ' 28, לעיל ה"ש Martzלניתוח רחב ראו  221
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וגם ונות דרישות מגּותחת חלופה כזו ניתן להתיר לבית עסק לפעול בתנאי שיעמוד ב
משטר הרישוי עשוי להיעזר בסנקציות מנהליות למי שהפר את תנאיו: . כמובן, ישלם מס

 ,ואחרות הקנסות מנהליים, סגירה מנהלית וכדומה. ניתן לחייב אזהרות צרכניות כאל
ואף להשתמש באמצעי תעמולה כדי לצמצם את הסיכון להימורים מופרזים, בדומה 

לא י צא המשפט הפלילי אלכוהול. הואיל ולכיום בנוגע לסיגריות ולפעולות שנערכות 
תקיים גם במצב דברים ישאר כגיבוי, אתגר האכיפה הפלילי ייהתמונה, אלא מן לחלוטין 

יתמעטו ככל שדרישות ואלה  ,בעלי הרישיוןשיתמעטו פשוט יותר ככל  היהי, אך זה
והם  ,אליהם קל יחסית להגיעהיה י –צוואר בקבוק יהוו הרישוי יוגבהו. בעלי הרישיון 

הרשויות. עבודת הרשויות מבחינת ד ובידיהם ראיות ומידע אטרקטיביים מאיאצרו גם 
השחקנים הקטנים, הניידים, המבוזרים, הרבים לתור אחר במקום כן ש ,קלה יותרתהיה 

שיתקשו תמקד בשחקנים הגדולים, המעטים והנייחים ת, היא )"העכברים"( והאנונימיים
 222.)"הפילים"( תחבאלה

ו, אות להפרשכן יהיה אפשר  ,מובן שגם משטר רישוי ופיקוח לא יהיה מושלם
להרוויח כנטייה טבעית של כל עסק תאוות הכסף תנחה את הענף  .קפו ולחמוק ממנוולע

הפשע ו; שהרישיון מסרב לתתדברים בקש שיעבור מי בשוק שחור יתקיים ; ולגדול
בתי  223.הימורים מקווניםלגבי האתגר מורכב במיוחד  .להשתלבהמאורגן עלול לנסות 

אין  224.יםמעשית לפעול בלי רישיון ומיסוי ישראלימבחינה עסק מקוונים זרים יוכלו 
מובן שאת ההסדר, ככל הסדר בימינו, אולם את הקלפים. שהמרשתת טרפה זאת אומרת 

______________ 

222 Peter P. Swire, Of Elephants, Mice, and Privacy: International Choice of Law and the 

Internet, 32 INT'L LAW. 991, 993 (1998); Peter P. Swire, Elephants and Mice Revisited: 

Law and Choice of Law on the Internet, 153 U. PA. L. REV. 1975, 1979 (2005). 
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 Marc Edelman, Navigating the Legal: . ראוד את עולם ההימורים בשלל מובניםוה מאתשינ
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2016 U. ILL. L. REV. 117, 121 .צעת פתרונות ראו הללדיון נרחב בבעיות וCraig 46, לעיל ה"ש ,

; 15, לעיל ה"ש Gottfried; 1068–1050, בעמ' 46, לעיל ה"ש Schwarz; 95-ו 71–68בעמ' 

Karadbil 440–438, בעמ' 46, לעיל ה"ש ;Wajda חיים ויסמונסקי 325–324, בעמ' 24, לעיל ה"ש ;
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; 1569, בעמ' 55, לעיל ה"ש Lovejoy(; 2004מיר פרידמן ויוסי סיוון עורכים, )ע 291, 1 וטכנולוגיה

Bruce P. Keller, The Game's the Same: Why Gambling in Cyberspace Violates Federal 

Law, 108 YALE L.J. 1569, 1591–1593 (1999); John L. McMullan & Aunshul Rege, Online 

Crime and Internet Gambling, 24 J. GAMBLING ISSUES 54 (2010); JAMES BANKS, ONLINE 

GAMBLING AND CRIME: CAUSES, CONTROLS AND CONTROVERSIES 61–114 (2014). 

הכנסות למדינה ככל שהעסק מצוי  מיסוי אינו חלופה מעשית לייצורכי ביחס למרשתת רויסן כתבה  224

, בעמ' 46, לעיל ה"ש Schwarz; וכן 894–891-ו 874, בעמ' 46, לעיל ה"ש Roysen. ראו ארץלץ בחו

 Adam H. Rosenzweig, An Antigua Gambling: ראו . להצעות יצירתיות למיסוי אתרים זרים1025
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ע מלעשות נמנ , למרבה הצער,המחוקק הישראליש, מה המרשתתראוי לשקול גם בראי 
 225שנים רבות.

שלטון –הוןהעם הכסף קשרי יתחזקו , ימוריםהת אם תצמח תעשיישהוא חשש נוסף 
 החזקשדולה כסף וכוח הם תמות חוזרות בתעשיית ההימורים, שפיתחה  .והשדלנות

להשיב את קשה ברגע שתקום ותתבסס תעשייה חזקה ומלאת כסף, יהיה  226.הומטריד
 ,רבים זהו המצב כיום לגבי שוק ההימורים הציבוריבמובנים אלא ש 227הגלגל לאחור.

תעלה  האמורהלהצעה התנגדות עזה , אכן ד להגבילו.ושכבר צבר כוח גדול וקשה מא
 בלי מבוכה , שצפוי לצקצק בלשונומונופול ההימורים הקייםכמובן מכיוונו של 

 הסכנות אל 228המארגנים. ם שלחמדנותעל על סכנות ההימורים הפרטיים וולהתריע 
קיימת, אומנם החמדנות ופיקוח ראוי; אמצעות מן ביקיימות, אך ניתן להתמודד עאומנם 

 אלא שזו מאפיינת עסקים רבים, לרבות גופי ההימורים המדינתיים הקיימים.

 סיכום. 3

ההסדר המשפטי הפלילי בישראל לגבי הימורים אינו ראוי. חלק מהתכליות שבבסיסו 
התהוויות חברתיות וכלכליות כאשר מתבוננים על בוודאי  ,אינן משכנעות כשלעצמן

כך באשר לערכי  .ניתנות להגנה באפיקים אחרים, מידתיים יותרובכל מקרה הן אחרות, 
העבודה וכך באשר לחשש ההתמכרות. תכליות אחרות, כמניעת הלבנת הון והחלשת 

ק מעודד שור שאהפשע המאורגן, ניתנות להשגה יעילה יותר מחוץ למשטר הפללה, 
חוסר מידתיות. בחוסר איזון ובחוסר הצדקה, לוקה בשחור גדול וחזק. ההסדר הקיים 

ראוי לשקול לבטל את הפרק העוסק בהימורים בחוק העונשין, וחלף זאת לכונן חוק 
"חוק רישוי הימורים". חוק זה יקבע את התנאים להקמת עסק הימורים ולניהולו,  –חדש 

, התנהלותםפיקוח על יכונן את נזקי ההימורים ויכלול מגבלות שונות במגמה למזער 

______________ 
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(2016.) 

 ,John Warren Kindt: ראו הברית ארגוני הימורים לפוליטיקאים בארצותשל תרומות לרשימת  226

Follow the Money: Gambling, Ethics, and Subpoenas, 556 ANNALS 85, 88–90 (1998) .
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 .17–16, בעמ' 59לעיל ה"ש טל, מרוסנים. ראו 

(. 2003) 110–109, 97( 5פ"ד נז) ,מפעל הפיס נ' לוטונט מועדון חברים בע"מ 610/02השוו ע"א  228

מועדון מנויי  3559/02לכך שההסדר הקיים משקף למעשה מאבקי כסף ראו ע"א נוספים רמזים 

 8485/08(; ע"א 2004) 873( 1"ד נט)פ ,טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט

The FA Premier League Limited פורסם בנבו, נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט( 
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סנקציות כגון  ,והכלי הפלילי ישמש גיבוי אחרון, לצד גיבויים משפטיים חזקים אחרים
 מנהליות ונזיקיות.

ההימורים  יהם שליתרונותמימוש עשוי לאפשר את  רישוי ופיקוחראוי של משטר 
קזינו כגון , ןת להתמקד בהוהוא יספק לרשויות כתוב. ד את חסרונותיהםוולצמצם מא

ולטפל בהם, למנוע אובדן  בכוח אפשר לזהות מתמכריםיומרכזי הימור מצליחים, וכך 
לצמצם מסרים חברתיים בעייתיים. הוא עשוי להרחיב את חירות הפרט וכלכלי כבד 

ולצד זאת לצמצם את השימוש בדין הפלילי  ,להתבדר ולהוציא את כספו כראות עיניו
חזק רק ישחרורו מיעד מסוים אשר ו ,תעסוקהבשאין לו מחסור במטרות ו דין –הפוגעני 

צר הכנסה גדולה למדינה, י  י  משטר רישוי ופיקוח  229את מאבקיו ביעדים אחרים.
הפשע המאורגן תחמושת ן מקומות עבודה ושגשוג כלכלי מקומי. הוא ישלול מ

שתלב משטר כזה י. בןכמו, צמצום חלק מלקוחותיו, גם אם לא כולםעל ידי שחשובה לו, 
מציאותית חלופה הווה ויגישת השוק החופשי הנוהגת בהקשרים רבים בישראל, ב

 בהינתן אופק משפטיכי והוגנת ללגליזציה מוחלטת. ההיסטוריה הישראלית מלמדת 
האם כוחות  230.לקידומה של האפשרותגורמים עסקיים יפעלו , להימור פרטי מוסדר

ליח בדיכוי חלופות פרטיות להימור או שמא הביקורות המונופול והשמרנות יוסיפו להצ
 הרבות על המצב הנוכחי, משבר כלכלי או קנאת שכנים יחוללו שינוי? ניתן רק

 להמר.
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229 John C. Coffee, Jr., Does "Unlawful" Mean "Criminal"?: Reflections on the Disappearing 

Tort/Crime Distinction in American Law, 71 B.U. L. REV. 193, 200–201 (1991); Paul H. 

Robinson, The Criminal-Civil Distinction and the Utility of Desert, 76 B.U. L. REV. 201, 

210–211, 214 (1996). 

 .91, בעמ' 66, לעיל ה"ש Levy & Galily; וכן 8, לעיל ה"ש סביצקיעניין  230


	Harduf_Assaf

