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מבט נורמטיבי ביקורתי על הדיכוטומיה : הימור מסוכ�

  ציבורי במשטר ההימורי� הישראלי–פרטי

   *אס� הרדו�

הסדרת� המשפטית של ההימורי� בישראל נלחמת בגורמי� פרטיי� 

 ומכוננת מונופול הימורי� שמופעל ,מצד אחד ,וני� דר� המשפט הפלילימג�

שהשימוש במשפט הפלילי  ככל. מצד אחר, ידי גורמי� מטע� המדינה�על

מונופול וככל ש, הפרטיההימורי� נועד למנוע פגיעות שמאפיינות את שוק 

דומה שהדיכוטומיה , פוגעני�לאחלופי המדינתי מספק שירות ההימורי� 

או לחלופי� ככל , שהשירות הפרטי אינו פוגעניאול� ככל . האמורה מוצדקת

 המשפטי סיס ההסדרההצדקה שבב, שהשירות המדינתי פוגעני א� הוא

  .נחלשת הישראלי

וההנחות הנורמטיביות באופ� ביקורתי את ההצדקות בוח� מאמר ה

תחילה .  בנוגע להימורי�הסדר המשפטי הישראלישבבסיס הדיכוטומיה ב

הפרטי ההימורי� שוק ההנחה ש, קרי, "הבעייתיות הפרטית"נבחנת הנחת 

ועוד בצורת , פטיתפוגעני במידה שמצדיקה את הגבלתו המשבהכרח נו יה

הפללה ראוי לשקול מחדש את המש� החולשה בהנחה פירושה ש. הפללתו

, "האחריות המדינתית"בהמש� נבחנת הנחת . לעומת חלופות של הסדרה

קיי� שוני מהותי ש ו,המדינתי אינו פוגעניההימורי� שוק ההנחה ש, דהיינו

  .טי שמצדיק יחס משפטי שונה באופ� דרמ,בינו לבי� השוק הפרטי

משטר ההימורי� תחילה מוצג . חלקי�כולל ניתוח בארבעה המאמר 

 בעייתיותהנחת הבהמש� נבחנת .  בובולטתעל החוק והפסיקה ה, בישראל

על חולשות שונות הצבעה , דיו� ביקורתי בתכליות ההסדרידי �על תהפרטי

אחר כיווני� משפטיי� לשילוב השוק הפרטי בעול� חיפוש בבסיס� ו

. ת המדינתיהאחריותהנחת מכ� נבחנת באופ� ביקורתי �חרלא. ההימורי�

המאמר משער כיצד נית� לבסס משטר הימורי� ציבורי שמקיי� את 

ומראה כי ברובד המעשי משטר ההימורי� הציבורי , ההנחה האמורה

כיווני� לבסו� המאמר מציג ארבעה . בישראל רחוק מהגשמת ההנחה

_____________________________________  

. מרצה מ� החו� באוניברסיטת חיפה; המכללה האקדמית צפת, מרצה בכיר, דוקטור למשפטי�   *
שיפור ניכר של שהניב  על הערות מצוינות ועל ליווי נפלא משפט וממשלתודה רבה למערכת 

ה במאמר היא שלי האחריות לכל טעות שנפל. ותודה לעור� הלשוני על עבודתו היסודית, המאמר
  .asafhardoof@gmail.com: מחכה לתגובות. בלבד
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רבעה סוגי� שוני� של משטר  המוליכי� לא–אפשריי� לשינוי משפטיי� 

 תו� התכתבות ע� דוחות של מומחי� ישראלי� שפורסמו בקי� –הימורי� 

  . ההסדר הקיי�קריאה לשינוי ו2016

. תכלית ההסדר הישראלי. 2; חקיקת הימורי� בישראל. 1: משטר ההימורי
 בישראל. א. מבוא
; פוגענות. 2; בוא להפללהמ. 1:  ההפללה של הימורי
 פרטיי
–הנחת הבעייתיות הפרטית . ב
  ; מבט עיוני. 2; מבוא. 1 ?הימורי
 מדינתיי
 תמימי
. ג. מאז�. 5; חלופי�ת. 4; תכליתי�ת. 3
כיווני
 לשינוי המצב . ד. חיי המציאות של ההימור הציבורי בישראל –מבט מעשי ביקורתי . 3

צמצו� . 5; שוי ופיקוחרי. 4; לגליזציה מוחלטת. 3; הפללה מוחלטת. 2; מבוא. 1: ולשיפורו
  .סיכו
. ה. נזקיו של ההימור הציבורי

 מבוא

רובנו .  הממוסד בכלל ואת הלוטו והטוטו בפרט1כל ישראלי מכיר היטב את עול� ההימורי�
מה נעשה ומה : פסי הימורי� ופנטזנו כיצד ייראו חיינו לאחר הזכייהוכולנו התנסינו במילוי טכ

, ג� הימורי� פרטיי� מוכרי� לרובנו, ההימורי� הממוסד לצד עול� 2.לא נצטר� עוד לעשות
 , כנראה,רובנו לגבי –ההימורי� נוכחי� בחיינו . מזל שונות ועוד�מכונות, בצורת התערבויות

ח בעול�  נוכֵ ,בתורו, המשפט הפלילי. פעילהחלקנו בצורה א� לגבי , גרידאסבילה בצורה 
 קרבות נקודתיי� ומגבלות תתי� בצורילעו מלחמה שיטתית כוללת תתי� בצורילע, ההימורי�

ואולי כדי לפגוע בגורמי� המתחרי� , או מפני אחרי�כדי להג� על הפרט מפני עצמו , עקיפות
נלחמת שהסדרת� המשפטית של ההימורי� בישראל היא כזו  .במדינה על כספו של הפרט

ל הימורי� שמופעל מכוננת מונופוו ,ד מצד אח,וני� דר� המשפט הפליליבגורמי� פרטיי� מג�
ייתכ� שהשימוש . דיכוטומיה זו מעלה תהיות. מצד אחר, ידי גורמי� מטע� המדינה�על

המונופול המדינתי וכ� ש, במשפט הפלילי נועד למנוע פגיעות שמאפיינות את השוק הפרטי
שהשירות או לחלופי� ככל , שהשירות הפרטי אינו פוגעני ככל אול�. פוגעני�מספק שירות לא

 הא� הנחות אלה שרירות מבחינה .נחלשת ההצדקה שבבסיס ההסדר, תי פוגעני א� הואהמדינ
  ?עיונית ומעשית

הסדר המשפטי שבבסיס הדיכוטומיה במאמרי יבקש לבחו� באופ� ביקורתי את ההצדקות 
 היא – ת הפרטיבעייתיותה –ההנחה הראשונה שתיבח� .  הנורמטיביותעל הנחותיו, הישראלי

, מצדיקה לא רק את הגבלתו המשפטיתהפוגעני במידה בהכרח נו ירטי ההפההימורי� שוק ש
הפללה ראוי לשקול מחדש את המש� ה, שקיימת בעיה בהנחה זוככל . את הפללתוג� אלא 

_____________________________________  

  .למשחקי� אסורי� ולהגרלות במאוחד, יתייחס במאמרי להימורי�" הימורי�"המונח , ככלל  1
לפחות להשתת�  נוהגי� אי�סטטיסטיקה מראה שיותר ממחצית האמריק. כ� ג� מעבר לי�  2

 Fridolin M.R. Walther, Internet Gambling Related Regulatory: במשחקי המזל המדינתיי�
Questions and Enforcement Problems: A Comparative U.S.-Swiss Perspective, 2000 STAN. 

TECH. L. REV. 3.כ � ,Edward M. Yures: בחייה�אחת  הימרו לפחות פע� אי� מהאמריק86%
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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אלא א� , שא� לא כ� דומה שההפללה משרתת לא את האזרחי�, לעומת חלופות של הסדרה
  .את המונופול המדינתי

המדינתי אינו ההימורי� שוק שתהיה  – ת המדינתיריותהאח –ההנחה השנייה שתיבח� 
.  שמצדיק יחס משפטי שונה באופ� דרמטי,קיי� שוני מהותי בינו לבי� השוק הפרטיש ו,פוגעני
הציבורי ראוי לשקול מחדש את המש� קיומו של השוק , שקיימת בעיה בהנחה זוככל 

  .במתכונת הנוכחית ובכלל
:  אציג את משטר ההימורי� בישראל, הקצר,ראשו�ב. חלקי�ארבעה גו� המאמר יכלול 

 השניבחלק . בעיקר כזו שהתייחסה לתכליותיו של ההסדר, אסקור את החוק ופסיקה בולטת
 אצביע על .דיו� ביקורתי בתכליות ההסדרבאמצעות  ת הפרטיבעייתיותאבח� את הנחת ה

. רטי בעול� ההימורי� ואתור אחר כיווני� משפטיי� לשילוב השוק הפ,חולשות שונות בבסיס�
 תחילה ברובד העיוני –ת  המדינתיהאחריותאת הנחת באופ� ביקורתי  אבח� השלישיבחלק 

ברובד העיוני אשער כיצד נית� לבסס משטר הימורי� ציבורי שמקיי� . ובהמש� ברובד המעשי
ו�ראה שהוא , ברובד המעשי אבח� את משטר ההימורי� הציבורי בישראל. את ההנחה האמורה

, אפשריי� לשינויאבח� כיווני� משפטיי�  והאחרו� הרביעיבחלק . רחוק מהגשמת ההנחה
ארחיב על החלופה של שיפור המצב . המוליכי� לארבעה סוגי� שוני� של משטר הימורי�

המתאפייני� , 2016תו� התכתבות ע� דוחות של מומחי� ישראלי� שפורסמו בקי! , הקיי�
  .אסכ� בקריאה לשינויאצדד בחלק ניכר ממסקנותיה� ו. �במגמה ביקורתית כלפי המצב הקיי

  משטר ההימורי� בישראל. א

  חקיקת הימורי� בישראל. 1

: להל� (1936, הימורי� בפקודת החוק הפלילי לש ת החקיקתיהההסדרנכללה בקו� המדינה 
 אסר החזקת בית 190 עי� ס: לנושאקשורי�ש כללה שני סעיפי� בלבדהפקודה ). הפקודה

וכ� , ניהול או שימוש במקו� לסידור הגרלות,  אסר פתיחה191 עי�סו; הילמשחק בקוביפומבי 
הסעי� כלל חריג של הגרלה בהיתר שר . למקו� כזהמודעות בקשר של הדפסה ופרסו� 

  3.האוצר
ישראל למנ� את ההימורי� כדי לגייס � ביקשה מדינת4,אחרי� בעול�רבי� כמו במקומות 

_____________________________________  

הצוות לגיבוש תכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורי� ראו עוד על ההיסטוריה הישראלית   3
  ).דוח הראל: להל�) (2016 (21–18 די� וחשבו� והמלצות החוקיי� בישראל

4  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); John Warren 
Kindt, U.S. National Security and the Strategic Economic Base: The Business/Economic 
Impacts of the Legalization of Gambling Activities, 39 ST. LOUIS U. L.J. 567, 575 (1995); 
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); 
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, 203 (2003); Christine Hurt, Regulating Public 
Morals and Private Markets: Online Securities Trading, Internet Gambling, and the 
Speculation Paradox, 86 B.U. L. REV. 371, 394–396 (2006); Alejandra Boto, A New 
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, המדינה להקי� מפעל הגרלות עירונירשויות פני להעלה יוזמה אביב �ראש עיריית תל. הו�
ששמו נועד לשכ� , "מפעל הפיס" כ� נולד .שהכנסותיו יוקדשו בעיקר להקמת מוסדות בריאות

 ושר , אישרה הממשלה את רישומו1951 באוגוסט 5.יוזמההתנגדויות פוטנציאליות ל
. ול הפיס הל� והתבסס בחסות החוקמונופ. ההמשפטי� נת� למפעל היתר מכוח סמכותו בפקוד

מאחורי , טיעוני� ערכיי� וכלכליי�במישור הגלוי הובילו את השיח בנושא ההימורי� בעוד 
הזכות להפעיל הימורי� כחוק .  בפועלתוצאותלהובילו ששיקולי� פוליטיי� היו אלה הקלעי� 

� העילית הפוליטית ונרקמה ברית בי� ארגו� ההגרלות לבי�,ניתנה למקורבי� למרכז הפוליטי

; מפעל הפיס הזרי� כספי� למימו� מיזמי� בתחומי הבריאות והחינו�. ביורוקרטית בישראלה
פוליטיקאי� ו; פשר לפוליטיקאי� להצביע על הישגי� בתחומי� הללו ללא מיסוי נוס�הדבר ִא 

י יד�עלשלטו� לא הוסתרו –קשרי ההו�.  של המפעלמונו לתפקידי� בכירי� בהנהלה ובמנגנו�
 ופוליטיקאי� בכירי� דאגו לטפח , אלא דווקא הובלטו כדי לחזק את מעמדו,מפעל הפיס

, מצד אחד, הכנסת במפעלעמלו במניעת עיסוק ביקורתי של ראשי המפעל . קשרי� ע� המפעל
  6.מצד אחר, למ� לידתו והרבה אחריה, ובביצור מעמדו המונופוליסטי

ה� החלו להופיע . וליטית מרתקת לא פחותהיסטוריה פמגוללי� הימורי הספורט בישראל 
כמה התאחדו  1955שנת ב. 1951בקי! , ע� פרסי� צנועי�, בעיתוני ספורט ובעיתוני� יומיי�

הוק� גו� משות� . יזמי� וגיבשו אסטרטגיה שיווקית להימורי� שתשלב גיבוי כלכלי ופוליטי
 והגו� הקי� את ,49%� ויתר היזמי� ב51%�חזיק בה" ידיעות אחרונות"שבו , "גשר"בש� 

למיז� הייתה . החלו להיפתח תחנות טוטוברחבי האר! ו, הוא!המיז� הל� ו". טוטו כדורגל"
 "הפועל"ידי מרכזי הספורט �על שהופעל ,"ספורטוטו ישראל"בדמות  ,תחרות מיומו הראשו�

� נציגי מוסדות ספורט ומקורבי, היזמי�.  שביקשו להפיק מימו� לפיתוח הספורט,"מכבי"ו
" גשר" ו, נלחצו"ידיעות אחרונות". ניצלו את קשריה� כדי לפגוע בתחרות, לאליטה הפוליטית

�בעזרת , 1965שנת ב". ספורטוטו ישראל" –כ� הוק� גו� מאוחד . פעולה�הסכימו לשיתו
בצורת , קיבל המיז� חיזוק משפטי, ניצול קשריה� של נציגי מוסדות הספורט ע� פוליטיקאי�

שרוב� ,  והקצה כספי� לאיגודי ספורט,הספורטוטו קיבל בלעדיות. רי ספורטהיתר לארג� הימו
גו� אחר שהפעיל .  מה שעודד תמיכה ציבורית בפוליטיקאי�,פוליטיתמבחינה היו משויכי� 

הוא נדחה בטענה שא�  ,ביקש אישור להמשי� לפעול –" ניחושי השבוע" –הימורי ספורט 
מדובר כי המשפט העליו� קבע �בית. ות ציבוריותכולו לקידו� מטר�כלאינו גו� המוקדש 

. להוסי� לפעול" ניחושי השבוע"והתיר ל,  גו� כזהואינ" גשר"משו� שג� , פליה פסולהבה
� פסק בית,לאחר מאבק משפטי עיקש, 1966בשנת  ו,מזלואת יז� נוס� ניסה   מכ�כתוצאה

, 1967–ז" התשכ,חוק להסדר ההימורי� בספורטהגיבה בקבלת הכנסת . המשפט לטובתו

_____________________________________  

Legislative Framework for Online Gaming in Spain, 4 UNLV GAMING L.J. 11, 13 (2013); 
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).  
" קולקטיביסטית� פרסומי הגרלות בישראל הסוציאליסטית: 'המדינה זוכה, תה זוכהא'"משה לוי   5

  ).2010 (11–10, 6 ,10 סוגיות חברתיות בישראל
סוגיות חברתיות  "המדינה וראשית� של ההגרלות בישראל: הפוליטיקה של המזל" משה לוי  6

  .)2006( 196–193, 174, 2 בישראל
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. לרישיו�נוספות בקשות יתקבלו לא ו ,הגופי� שפעלו יוכלו לפעול עד סו� השנהכי שהבהיר 
 לוביו! בנושא ה"עתירות לבג. פוליטיקאי�להחוק שיק� את הקשר בי� מוסדות הספורט 

לצד מונופול מפעל , בסופו של יו�. הכנסת א� נדחוהמשפט על �של ביתלביקורת חריפה 
  7.מונופול הימורי הספורט ג� בוסס, הפיס

לב חקיקתית בחוק לתיקו� דיני העונשי� �תשומתבההסדר הכללי של ההימורי� זכה 
,  במטרה לסגור חורי� בהסדר הקוד�1964.8–ד"תשכה, )הגרלות והימורי�, משחקי� אסורי�(

פי כ, ארגו� הימורי� ועודל, החזקת מקו� לניהול משחקי�בנוגע לכונ� החוק איסורי� שוני� 
, בטר� בוטל במסגרת חקיקת חוק העונשי�, 1975שנת החוק עודכ� לאחרונה ב. פורט מיידשי

 ההסדר ,אחרו�מהותי  למ� אותו תיקו� מארבעי� שנהיותר בחלו� , כיו�. 1977–ז"התשל
אסקור אותו . עונשיו וההסדרי� המשלימי�, החוקי זהה ברובו לקודמו מבחינת הגדרותיו

  .בקצרה
 :מפתח� מגדיר ארבעה מונחי224סעי� . חוק העונשי� יוצר הסדר מפורט לגבי הימורי�

עובדתי רכיב  הראשו� הוא 9".הימור"ו" הגרלה", "משחק אסור", "מקו� משחקי� אסורי�"
אשר ההבחנה ו,  סובבי� סביב�האיסורי�שרוב האחרוני� עניינ� שלוש פעולות . באיסורי�

ההימור אינו ; יכולת כלשהי מצד השחק�רוב �פי�עלהמשחק כולל . מיד תפשוטהאינה ביניה� 
שכ� הזכייה בה אינה , וההגרלה אינה תלויה בו כלל; א� ידיעותיו עשויות לסייע, בשחק�תלוי 

החוק אוסר . שלב האיסורי�מגיע לאחר ההגדרות . יכולותיומידיעותיו ומושפעת כהוא זה מ
 10;)שלוש שנות מאסרהקובע עונש של , 225 עי�ס(ורי� הימורי� ומשחקי� אס, ארגו� הגרלות

מכירה והפצה , הצעה, פרסו�, הדפסה; )שנהעונש של , 226 עי�ס(השתתפות במשחק אסור 
, מקו� משחקי� אסורי�של החזקה וניהול ; )שנה, 227 עי�ס(של כרטיסי הגרלה והימור 

שימוש בה� ומת� רשות  וא� השכרת חצרי�, )שלוש שני�, 228 עי�ס(הגרלות או הימורי� 
 עי�ס( מכירת כרטיסי הגרלה לקטיני� ,ולבסו�; )חצי שנה(ישמשו לצור� האמור ה� בידיעה ש

  ).חצי שנה, א231
עניינו החרגה , "נסיבות מיוחדות"שכותרתו , 230 עי�ס. שני חריגי� חשובי�יש לאיסורי� 
ונות לחוג אנשי� כ�ארבעת האיסורי� הראשוני� אינ� חלי� על פעולות שמ. עממית רחבה

_____________________________________  

7  Moshe Levy & Yair Galily, Just for Sport!? Sport, Gambling and Politics in Israel, 26 
INT’L J. HIST. SPORT 84, 86–94 (2009) .95' בעמ, ש�ראו שלטו� בהקשר זה –למפת קשרי ההו� .

� להל, שטיי�עניי� ו, 12ש "להל� ה ,סביצקיעניי� בנושא ראו המשפט העליו� � ביתיו שלפסיקותל
  .13ש "ה

, )הגרלות והימורי�, משחקי� אסורי�(חוק לתיקו� דיני העונשי� ראו את דברי ההסבר להצעת   8
א� ו, המשפט�לביקורתו של ביתהמחוקק קשב ש� גילה  ,323–322, 321ח "ה, 1963–ג"תשכה

לגבי המצב  ) צוי� אזכור מלאלא (551/58פ "תבשלו� המשפט �  של ביתנודי� הארי� בציטוט פסק
  .המשפטי הבעייתי שקד� לחוק

 וכוללת ,משפט המקובלב ההימורי� דומה במהותה להגדרה הגדרת איתבכל מדינה אמריק  9
 .)prize of value(ופרס של ער� ) chance(הזדמנות , )consideration(תשלו� : שלושה רכיבי�

Aaron Craig, Gambling on the Internet, 1998 COMPUTER. L. REV. & TECH. J. 61, 63; James 
Romoser, Unstacking the Deck: The Legalization of Online Poker, 50 AM. CRIM. L. REV. 
519, 521 (2013); J. Royce Fichtner, Carnival Games: Walking the line Between Illegal 

Gambling and Amusement, 60 DRAKE L. REV. 41, 46–49 (2011).  
  ."משחקי� אסורי�"ללא התייחסות ל, בלבד" איסור הגרלות והימורי�"הג� שכותרתו   10
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אינ� נערכות במקו� משחקי� אסורי� או אשר  ו,אינ� חורגות מגדר שעשוע או בידורש, �מסוי
מתחולת� של רוב מחריג , "היתר"שכותרתו , 231 סעי� 11.במקו� לעריכת הגרלות או הימורי�

 מפעל הפיסשהימורי� וכ� הוראות הסימ� הגרלות שלעריכת� נית� היתר מראש משר האוצר 
 �כא� נכנס . לא לגבי תוצאות משחקי� ותחרויות בספורטה� שובלבד , היתר כזהעור� מתוק

  .שכונ� מועצה שתארג� הימורי� כאמור, לתמונה החוק להסדר ההימורי� בספורט
את ההסדר המשפטי משלימי� סעיפי� שמקני� למשטרה סמכויות מנהליות לסגור מקומות 

) 232 עי�ס(הסדרי� ראייתיי� כ� סעיפי� שקובעי� ו, )235–234 עיפי�ס(ולחלט ) 229 עי�ס(
  ).233 עי�ס(וחזקות 

  תכלית ההסדר הישראלי. 2

המתאימה לה� סניה השיפוטית כהא, הואיל והאיסורי� החמורי� ביותר בהסדר שנסקר ה� עוו�
בקשות רשות ערעור או , רות נלוותבעזרת עבֵ , כ��פי�על�א�. משפט השלו��ביתהיא ברגיל 

לרובד כלשהו כל פע� שהתייחס , המשפט העליו��לביתאחדי� הגיעו תיקי� , נהליתעתירה מ
ו  ואתמקד בשאלת תכלית,אגע בכמה תיקי� בולטי�. לחומרתו ואלתכליתו , לגבולותיו: בהסדר

 –שהוצגו בראשית המאמר הנורמטיביות שהיא המפתח לבחינת ההנחות ,  ההסדרשל
  .ת המדינתיאחריות וההבעייתיות הפרטית

המשפט העליו� לתכליתו של החוק האוסר � מחמישי� שנה התייחס לראשונה ביתיותר לפני 
לחייב את שביקשה  אלא בעתירה ,עסק לא באישו� פלילי) 1965משנת  (סביצקיעניי� . הימורי�

השופט כה� התמרמר . הימורי ספורטלניהול רישיו� לעותרי�  להעניק ,מטעמי שוויו�, הממשלה
להילח� בנגע היא מטרת החוק כי  וכתב ,ממשלה לכונ� משטר הגרלותד על בחירת הומא

 למנוע את החוק מבקש. כי א� במזל, כפיי� או בתמורה סבירה אחרת�הזכייה בכס� לא בעמל
מעבר לדיכוי השאיפה .  לדמורליזציהלביושמ, ייה האנושית אחר הנגעהנהניצולה המסחרי של 

שבמקו� שיוציא אד� את כספו , ל בפני עיוורשימת המכשו"ההסדר נלח� ב, להתעשרות קלה
 שטיי� בעתירה קשורה בעניי� 12".מניחו על קר� הצבי של המזל, למחייתו ולמחיית ביתו

להבי� ממנו מה תכלית� של המגבלות אפשר היה שבאופ� , ! על הדברי�"שב בג) 1966משנת (
בעודד� שאיפה , ריעסקי הימורי� יכול שיעלו לכדי מטרד ציבו: "המשפטיות על הימורי�

  13".ובהיות� גור� לבזבוז כספי� שלא לצרכי פרנסה או השקעה, להתעשרות קלה ולא בעמל
הביקורת , לאחר התבססות המונופולי� המדינתיי� של ההימורי�, מספר בחלו� עשורי�

 ההסדר ו שלתכליתד� בהמשפט העליו� � בית. אבל מתמקדת בהימור הפרטי בלבד, עודנה עולה
עלתה השאלה א� משחק שבו ) 2000משנת  (רומנובעניי� . פרשות בולטותכמה בהחקיקתי 

_____________________________________  

להבחנה קשורה בי� רולטות גדולות לקטנות .  ואינו מכשיר ארגו� שיטתי,הסעי� קונקרטי מטיבו  11
ד "פ, מ"מדינת ישראל אג� המכס ומע' מ נ"בע) 1982(אריה חברה לקלפי�  2910/98א "רעראו 

  ).1999 (431–430, 421–420, 411) 4(נג
  ).1965 (376, 369) 2(ד יט" פ,שר האוצר' סביצקי נ 131/65 �"בג  12
התייחסות נוספת לתכלית ל). 1967 (139, 137) 1(ד כא" פ,שר האוצר' שטיי� נ 402/66 �"בג  13

, 544) 1( כזד"פ, יפו�אביב�משטרת מחוז תל, מפקד מרחב יפו' גיגי נ �379/72 " בג ראוהאיסור
546–547) 1973.(  
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מאפשרות להמשי� לשחק א� לעול� לא לזכות בכס� ולפדות ר שא, נית� לזכות בנקודות
יה אחר 'במסגרת בקשת רשות ערעור תרה השופטת פרוקצ". משחק אסור"נחשב , פרסי�

שמסוכנת , עידוד נטייה להתמכרות: ורי�והציגה חששות שכרוכי� בהימ, הסדר הלש יותכליות
התעשרות בלי מאמ� ועבודה ועידוד ; נלווית לה ציפייה לקבלת תועלת חומריתר שאבעיקר כ

;  במקו� למצות את יכולתו הפיזית והמנטלית של הפרט בדר� שתורמת לחברה,פרזיטיות
 ות לפשיעההידרדר; נטל כלכלי על החברהתו� השתת  אישית ומשפחתית התמוטטות כלכלית

מכונות ללווי� נאינ� , יה'קבעה פרוקצ, הכל אל. טחונוולב לשלו� הציבור וסיכו�; כלכלית
התמקד בפרשנות , לעומתה,  השופט זמיר14.ות את המבקש*זַ לְ כ� יש �עלו, מושא הדיו�

, התמכרות למשחקי מזלעצ� המנובע תופעת ההימורי�  לשהנזק העיקרי כי  וקבע ,לשונית
ועלולה ג� לדחו� את המכור לפשעי , תמכר ולמשפחתו וג� לציבור הרחבמזיקה למר שא

,  אינ� עלולי� להיגר� ממשחק במכונות האמורותהנזקי� אללקביעה כי בהעדר בסיס . רכוש
  .וכ� היה, לדעתו ביניש הצטרפה 15.ההרשעה על כנהאת הציע זמיר להותיר 

. שפטי הישראלי לגבי הימורי�די� מכונ� בנוגע להסדר המ�בחלו� ארבע שני� פורס� פסק

שיו� עסק למועדו� רנגד החלטת המשטרה לא לתת לעותרת עתר  תשעי
 הכדורי
מועדו� 

, ח" ש5,000� ל80הפרסי� נעו בי� , ח" ש10כרטיס למשחק עלה . בינגובו שיחקו שחברי� 

המשפט לענייני� �לאחר דחיית העתירה בבית.  מכספי הפדיו�28% ומועדו� היוהכנסות ה

טע� שהוא עומד בתנאי החריג לאיסור קיו� , המשפט העליו�� פנה המועדו� לבית16,נהליי�מ

. ההסדר המשפטי בנושא אינו חוקתי בגי� פגיעתו בחופש העיסוקכי והוסי� , משחקי� אסורי�

המטרה "כי  וקבע ,במסגרת דיו� חוקתי מקי� בסוגיה בח� השופט גרוניס את תכלית ההסדר

 שאד� צרי� להתפרנס ההסדר מבוסס על ההכרה. רכית מובהקתהראשונה הינה מטרה ע

 התלויה התעשרות קלהממשלח ידו או מעיסוק לגיטימי אחר כלשהו ולא על דר� , מעבודתו

נזק , התמכרות: "ג� לצמצ� תוצאות שליליות של הימורי� והגרלותנועד ההסדר ". בגורל

  17".נטל מוגבר על החברה ובעקבות זאת הטלת הרס התא המשפחתי, פשע, כלכלי חמור

 , לראשונה,הפע�ו, המשפט על התכליות האמורות� חזר בית,2012משנת , עובדבפרשת 

כי  וכתבה , השופטת ארבל הפנתה לפרשות הקודמות18.מקווני� �בהקשר המודרני של הימורי

יד לגיטימי ודיכוי המסר �משלחעסוק בשל האיסור היא עידוד האד� ל" התכלית הראשונה"

_____________________________________  

דינה של השופטת �לפסק 13' פס, 349) 4(ד נד"פ, מדינת ישראל' רומנו נ 9140/99פ "רע  14
על הצעת החוק ) דינה�לפסק 15–14' פס, ש�(יה 'פרוקצבדבריה נשענה ). 2000(יה 'פרוקצ

  ).12ש "לעיל ה (סביצקיועל עניי� ) 8ש "לעיל ה(לתיקו� דיני העונשי� 
  .דינו של השופט זמיר� לפסק2–1' פס, 14ש "לעיל ה, רומנועניי�   15
 עפולה – מסעדה מועדו� חברי� ומשחקי חברה – תשעי� הכדורי� 2949/04) 'טבשלו� (ש "ב  16

  .)6.6.2014, פורס� בנבו (ראש עירית עפולה' מ נ"בע
המחלקה לרישוי , עיריית חיפה' מועדו� חברי� נ,  מסעדה–תשעי� הכדורי�  4436/02 �"עע  17

ל ע. )תשעי� הכדורי�עניי� : להל� ()הוספוההדגשות ) (2004 (19, 9'  פס,782) 3(ד נח"פ, עסקי�
בעתיד המועדו� עשוי כי גרוניס השיב , נמוכי� למדישלו המחירי� והפדיו� טענת המועדו� כי 

�קבלת הטענה החוקתית תאפשר פתיחת בתי, טע�, מעבר לכ�. לשנות�� ,וני�הימורי� רבי� ומג
  .להמרמלמנוע קטיני� אפשר ולא יהיה 

  ).14.5.2012, בנבופורס�  (עובד' מדינת ישראל נ 6889/11פ "ע  18
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, התמכרות להימורי
התכלית השנייה מבקשת למנוע .  בעזרת הגורלותרילהתעשר במהשנית� 

להפיכת המהמר לנטל על החברה ,  אישיי� ומשפחתיי�כספיי
 להפסדי
 לביועלולה להש

מסוכני� ר שא,  נכונות ביתר שאת לגבי הימורי� מקווני�התכליות אל. לפשעי רכושולדרדורו 

מגדילי� את הסכנה , פי� ג� קטיני� לפגעי ההימורי�חוששכ� ה� , וחמורי� מקודמיה�

  19.לי� הלבנת הו�ילמרמה במשחקי� ומק
איגוד האינטרנט המשפט העליו� והתייחס לתכלית ההסדר בעניי� � שב בית2013שנת ב

אביב בגי� נטילת סמכות � מנהלית נגד מפקד משטרת מחוז תלהריעתהגיש האיגוד . הישראלי
בישראל לחסו� המרשתת הוראת המשטרה לספקיות  התייחסה להעתירה .והפעלתה לא כדי�

 לחוק העונשי� 229סעי� וזאת בהסתמ� על , אתרי� שעוסקי� בהימורי�של  הגישה לרשימ
 ערערה המדינה 20,� מנהליי� קיבל את העתירהיהמשפט לעניינ�לאחר שבית. )בנוסחו דאז(

. גבולות הסמכות המנהליתבי� שטעמיה נוגע, ערעורה נדחה בדעת רוב. המשפט העליו�� לבית
 תשעי
 הכדורי
נשע� על התכליות כפי שנוסחו בפרשת , השופט סולברג, שופט המיעוט

התכליות חשובות ביתר שאת בעיד� כי , כמעשה ארבל, והוסי� וכתב, סביצקיובעניי� 
  21.ההימורי� המקווני�
תובענה ב .2015 שלהימ, דבושהמשפט העליו� לתכלית ההסדר בעניי� � ביתלבסו� התייחס 

 העוולמהווה " מכרזי� הפוכי�"שנערכת בצורת במרשתת מכירת מוצרי� כי נטע� זו ייצוגית 
השופט מזוז . משחקי� אסורי�לקיי� האיסור באשר היא עוברת על  ,הפרת חובה חקוקהשל 

 הכללי א� ההצדקה לפטרנליז� היא הנזק החברתי ,פרט המהמרבתכלית האיסור נוגעת כי כתב 
רות לש� מימו� לרבות ביצוע עבֵ , מהתמכרותובעיקר הנזקי� הנובעי� , תופעהשל ה

תפקיד האיסור במניעת דעתו של השופט מזוז בדבר ארז הצטרפה ל� ברק22.ההימורי�
של המתמכר ובני  מניעת קריסה כלכלית ונפשיתאת התכלית של במיוחד  והטעימה ,התמכרות
  23.משפחתו

כולל זה ,  העליו� את עול� ההימורי� בכללותוהמשפט�א� בעבר ביקר בית, לסיכו�
ע� התבססותו של מונופול ההימורי� המדינתי החלה הביקורתיות השיפוטית , המדינתי

. לעיתי� תו� הצדקת ההבחנה בינו לבי� ההימור הציבורי, להתמקד בהימור הפרטי והמופלל
 הקלה הוזכרה מלחמה ברעיו� ההתעשרות. תכליות רבות הוזכרו כעומדות בבסיס ההסדר

ומניעת ההתמכרות הוזכרה , )עובד ובעניי� תשעי
 הכדורי
בעניי� (פעמיי� כתכלית העיקרית 

_____________________________________  

 מדינת ישראל' עובד נ 4409/12פ "דנראו  .עתירה לדיו� נוס� נדחתה בקצרה. 16–14' פס, ש�  19
  ).10.6.2012, בנבופורס� (

10�45606) א"מנהליי� ת(� "עת  20�פורס� ( מפקד מחוז תל אביב' איגוד האינטרנט הישראלי נ 10
  ).2.4.2012, בנבו

'  פס,איגוד האינטרנט הישראלי'  נת ישראל במשטריפו�ביבאל מפקד מחוז ת �3782/12 "עע  21
במסגרת חקיקת ,  לחוק העונשי�229'  בוטל ס2016בקי�  ).24.3.2013, בנבופורס�  (40, 38–37

. 942ח "ס, 2016–ו"התשע, )2' תיקו� מס(חוק הגבלת שימוש במקו� לש� מניעת ביצוע עבירות 
  .ההסדר המהותי הנוגע בהימורי� נותר על מכונו

פורס� (השופט מזוז של  נודי� לפסק29–28'  פס,דבוש' מ נ"קונקטיב גרופ בע 7141/13א "ע  22
  ).5.11.2015, בנבו

  .ארז� ברקתדינה של השופט� לפסק26 ,24' פס, ש�  23
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�ניכר שבית). דבוש ועובד, תשעי
 הכדורי
 ,רומנובפרשות (כמה פעמי� כתכלית בולטת 

  .המשפט העליו� חי בנוח ע� איסור ההימור הפרטי והתרת ההימור הציבורי
 ה של נחלתו אינ)פרטיי� ואחרי� (ייחוס מגוו� נזקי� להימורי�כי , כמוב�, ראוי להדגיש

 להגברת הפשע המאורג� ולהלבנת לי�ביוהימורי� מכי ג� מחו! לישראל נטע� . ישראל בלבד
,  להפסדי� כלכליי�; לפשעי סמי� ואלכוהול;בה וזנותגנֵ ,  כהונאה, לפשעי� נלווי�;הו�

כ� נטע� כי הימורי� גורמי� חרדה  .משחקי ספורטלהטיית וכ�  ;לאלימות משפחתיתו �לגירושי
, ני� קטיני�*סַ ְמ , כלכליתמבחינה מזיקי� לשכבות חלשות , מובילי� לשיעור התאבדות גבוהו

להשיג משהו מבלי מוסרית �הלאהשאיפה את  וא� מעודדי� ,מבזבזי� משאבי� וזמ�
  24.להרוויחו

 שהסדרת� 25;ניתני� לעצירה�ורי� גורסי� שההימורי� בלתיתומכי ההימ, לעומת זאת
, צורת פעילות ובידור בעלת ער�, שהימורי� ה� מקור הכנסה חשוב; פוגעת בפשע המאורג�

ואפילו שה� מייצגי� הגשמה של ערכי ; מערכת חברתית חלופית והזדמנות להוכחת כישורי�
פיתוח כישורי� ומיומנויות והתמסרות , בכ� שה� מעודדי� שקידה,  למשל– עבודה

_____________________________________  

24  JIM ORFORD, EXCESSIVE APPETITES: A PSYCHOLOGICAL VIEW OF ADDICTIONS 40 (2nd ed. 
2001); 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 7, 9 (1995); 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(3) GAMING L. REV. & ECON. 100 
(2012); Mark D. Griffiths, Crime and Gambling: A Brief Overview of Gambling Fraud on 
the Internet, INTERNET J. CRIMINOLOGY (2010); Friedrich Schneider, Money Laundering & 
Online Poker: How Relevant?, 17 GAMING L. REV. & ECON. 714 (2013); Emanuel V. 
Towfigh, Andreas Glockner & 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); 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, 321 (2007); Yevgeniya Roysen, Taking Chances: The United States’ Policy on 
Internet Gambling and Its International Implications, 26 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 873, 
879–882 (2009); Ryan P. McCarthy, Information Markets as Games of Chance, 155 U. PA. 
L. REV. 749, 759 (2007); I. Nelson Rose, Casinos at the End of the World, 42 N. KY. L. 

REV. 475, 482 (2015) . כ� ראוCraig ,68–64' בעמ, 9ש "לעיל ה ;Hurt ,402' בעמ, 4ש "לעיל ה ;
Cabot & Csoka ,237–236 ,231' בעמ, 4ש "לעיל ה ;Kindt ,567' בעמ, 4ש "לעיל ה.  

תחלואי החברה הכרוכי� בהימורי� שוקלי� יותר מערכ� כי  אי�אמריקהיותר ממאה שנה האמינו   25
של פולריות הטילו לא פגעו בפוה�  א� המגבלות ש,הימורי� באופ� נרחבוהגבילו  ,הבידורי

 :Bruce P. Keller, The Game’s the Same; 519' בעמ, 9ש "לעיל ה, Romoserראו . ההימורי�
Why Gambling in Cyberspace Violates Federal Law, 108 YALE L.J. 1569, 1569 (1999).  
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 פטרנליסטי ובמקרה  נכתב שהחשד ההיסטורי כלפי הימורי� הוא במקרה הטוב26.הלמשימ
בזריקת מעצ� העובדה שבאשר ההימורי� מאיימי� על הסדר החברתי , )classist(הרע מעמדי 

ספקולציה פיננסית הייתה נחלת , באופ� היסטורי.  לעשיר�הפיע� יכול ל�קוביות פשוט
קזינו �  לבתי27.ימורי� היו ג� נחלת ההמוני� ולכ� נאסרוהבעוד ש, כבודבולכ� זכתה , האליטה

הגברת שיעור התעסוקה והורדת שיעור כגו�  ,עשויות להיות השפעות חיוביות על הקהילה
מטרת כי  הג� שברור , זאת28.תנאי תעסוקה טובי� מהממוצע ועוד,  קצבת אבטלה�מבקשיה

ודומה , ות הועלו בשני הכיווני� נתוני� ואמירות נורמטיבי29.היא להרוויח, ככל עסק, העסק
בי� שיש בו הימורי� מרובי� ובי� שיש , שהמחלוקת החברתית והערכית מתקיימת בכל מקו�

  .בו מגבלות מהותיות לגבי הימורי�

   ההפללה של הימורי� פרטיי�– ת הפרטיבעייתיותהנחת ה. ב

  מבוא להפללה. 1

שלפיה הימורי� פרטיי� ראויי� , תי הפרטבעייתיותבחלק זה אבח� באופ� ביקורתי את הנחת ה

 בוחנת א� ראוי – הליבה של המשפט הפלילי�בסוגיותשהמורכבות � מ –ההפללה . להפללה

, ה חר� חשיבותה הברורה של הסוגי30.שסוג התנהגות מסוי� ייאסר באמצעות המשפט הפלילי

בעיה  – )למשל, לעומת הדיו� בחלק הכללי של חוק העונשי�(למדי השיח האקדמי בה דל 

מעטי� בעול� המערבי הדלות העיונית מתבטאת ג� בכ� ש 31.שעליה הצביעה האקדמיה עצמה

בשנת " משפ� ההפללה"הציע את ) Schonsheck(שונשק : ניסו לפתח מודל הפללה נורמטיבי

הציע שבע ) Husak( והוסאק 2001,33מידה להפללה בשנת � קרניאל הציע שש אמות1994,32

_____________________________________  

26  Cabot & Csoka ,235–232' בעמ, 4ש "לעיל ה ;Craig ,64' בעמ, 9ש "לעיל ה ;James H. Frey, 
Federal Involvement in U.S. Gaming Regulation, 556 ANNALS 138, 139 (1998); Colin S. 
Campbell & Garry J. Smith, Canadian Gambling: Trends and Public Policy Issues, 556 

ANNALS 22, 23–24 (1998).  
27  Hurt ,403–402' בעמ, 4ש "לעיל ה.  
28  Ryan S. Landes, Layovers and Cargo Ships: The Prohibition of Internet Gambling and a 

Proposed System of Regulation, 82 NYU L. REV. 913, 922 (2007).  
 נוצרות עכבות אצל ,קזינו הבינו מזמ� שא� בכל הימור שמי� כס� אמיתי על השולח�� בתי, למשל  29

 עשרה�נולד במאה התשע ,ה להחליש את תחושת הקשר של המהמר למזומ�טרבמ. המהמרי�
  .422–421' בעמ, 4ש "לעיל ה, Hurtראו  .�בכל סוגי המשחקיכיו� נפו� אשר  ,אסימו� הפוקר

30  HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION 17 (1969).  
31  Nicola Lacey, Contingency and Criminalization, in FRONTIERS OF CRIMINALITY 1, 2 (Ian 

Loveland ed., 1995); Claire Finkelstein, Positivism and the Notion of an Offense, 88 CAL. 
L. REV. 335, 336 (2000); NINA PERŠAK, CRIMINALISING HARMFUL CONDUCT: THE HARM 

PRINCIPLE, ITS LIMITS AND CONTINENTAL COUNTERPARTS 6 (2007); DOUGLAS HUSAK, 
OVERCRIMINALIZATION: THE LIMITS OF THE CRIMINAL LAW 58–63 (2008).  

32  JONATHAN SCHONSHECK, ON CRIMINALIZATION: AN ESSAY IN THE PHILOSOPHY OF THE 

CRIMINAL LAW 1 (1994).  
  .)2001( 402–335 הפרת אמוני� בתאגידיובל קרניאל   33
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ודאי ובו, כל מודל בפני עצמומלתאר  צרה היריעה 2008.34נת הפללה בשבנוגע למגבלות 

סיפקו לשיח ושאלות ה� לצד תרומה גדולה ש, מכל מקו�. פנינושלו על השאלה מיישלמ

השיקולי� שה� מציבי� : כלליות�הוא הקושי הגדול במודלי� הללו , הציפוה� חשובות ש

  .ומותירי� לפרש� עבודה מרובה, מאודמופשטי� 

 שבהמש� 35,כוחי במשימה הקשה והצעתי טקסונומיה של הפללהאת יתי ג� אני ניס

לא שינו את מהותו כותרת  שינויי ה37".סול� ההפללה" ולבסו� 36"שרשרת ההפללה "הכיניתי

 הפוגענות: שנדונות כל אחת בנפרד, התפצלותו לארבע שאלות מרכזיות את ושל המודל א

הא�  (תהתכליתי�, )?ובאיזו מידה ההא� סוג ההתנהגות שמבקשי� להפליל כרו� בפגיע(

הא�  (תהחלופי�, )?המשפט הפלילי מסוגל לצמצ� את סוג ההתנהגות ואת סוג הפגיעה שלעיל

הערכת  ( והמאז�)?נית� להשיג את הצמצו� האמור בעזרת פתרונות שמחו! לדי� הפלילי

 מהשאלות כל אחת. )חסרונותיה� של הפתרונות המג�וני� לקראת בחירה הסדרתית מושכלת

אשר רק לאחר מענה על כול� נית� להשיב באופ� מעמיק א� , ונותמשנה מג�� מתפצלת לשאלות

ונית� ליישמו לגבי , אלא מודל הסדרה, זה אינו מודל הפללה גרידא,  למעשה.ההפללה ראויה

  .כל סוג של התנהגות אנושית פוגענית

 דווקא בו אינה שוללת בחירתי להשתמש. מטבע הדברי� לא אג� על המודל במאמרי זה

נו נורמטיבי יהמודל ה. אלא א� מאפשרת לי להשתמש בכלי שאני מבי� היטב, מודלי� אחרי�

במוב� הערכי שאלת ההפללה של שהרי  ,ולכ� אינו מצרי� התאמה מיוחדת לדי� הישראלי

מי שזקוק לעוג� של המשפט הפורמלי ל, ע� זאת. הימורי� פרטיי� אינה ייחודית לישראל

כדי , משפט הישראלי החוקתילאת המודל העיוני הכללי שהצעתי זיקקתי והתאמתי כי ר אבהי

פסקת : "מועיל וישי� ג� בכלי� המקובלי� בענ� זה, להראות כיצד המודל רלוונטי

אלא אייש� את , לא אציג את המודל באופ� מפורט ועצמאי,  כדי לחסו� מקו�38".ההפללה

המודל . כל שלב והגיונו רגע לפני יישומוקצרה של  הגתו� הצ, שלביו לגבי הימורי� פרטיי�

 ,"סמי�"או " הימורי�"לא :  ולא למוצר או לשירות באופ� מופשט,מתייחס לסוג התנהגות נתו�

לצור� העניי� אתמקד בסוג ההתנהגות ". סחר בסמי�"או " ארגו� הימורי� פרטיי�"אלא 

שהתשובה בקשר לסוג מוב� . � ארגו� הימורי� פרטיי–בהקשרנו החמור ביותר כביכול 

  .התנהגות אחר עשויה להשתנות

  :הנה תרשי� זרימה של המש� הדיו�

  

_____________________________________  

34  HUSAK ,63–58' עמב, 31ש "לעיל ה.  
 ).2010( 1פרק  הפשע המקוו�אס� הרדו�   35
 על גבולות המשפט הפלילי וגבולות –טיעו� חוקתי נגד הפללה : פסקת ההפללה"אס� הרדו�   36

  ).2012 (243 מב משפטי�" פסקת ההגבלה
37  Asaf Harduf, How Crimes Should Be Created: A Practical Theory of Criminalization, 49 

CRIM. L. BULL. 31 (2013).  
  .36ש "לעיל ה  38
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  הימורי� פרטיי� בסול� ההפללה: תרשי� זרימה

  ?הא� הימורי� פרטיי� מזיקי�: פוגענות  .א

  הצבה שקופה של נזקי� כתכלית האיסור   .1
  בחינה ביקורתית של הנזקי� הנטעני�   .2
  בי� הנזקי� הנטעני�לית של הקשר הסיבתי בי� הימורי� פרטיי� בחינה ביקורת   .3

  מניעת נזקי� ופגיעות ערכיות באמצעות הדי� הפלילי: תתכליתי�  . ב

שיטות של מימוש ידי �עלהא� הדי� הפלילי מסוגל למנוע הימורי� פרטיי� : אכיפ�ת  . 1
  ?עבודתו

  פס�והימורי� ומהמרי� ולתלאתר יכולת ה  ) א(

  ראיות שמספיקות להעמדה לדי�לאסו� ת יכולה  ) ב(

   הימורי� פרטיי� באמצעות ענישה�יכולת לצמצה  ) ג(

  ?הא� הנזקי� שהוגדרו קוד� נגרמי� ג� מסוגי התנהגות אחרי�: היתר�מבח� צר�ת  . 2

  הפללהלבחינת חלופות : חלופי�ת  . ג

1 .  
ימורי� פרטיי� הא� נית� להסיר תנאי� חיוניי� לה: התנהגותית�קטיעת סיבתיות קד
  ?או תמריצי� חיוביי� שמעודדי� אות�

ביניי� בי� הימורי� פרטיי� לבי� �הא� נית� לקטוע שלב: קטיעת סיבתיות התנהגותית  . 2
  ?נזקיה�

 השוני� מאל(הא� נית� לייצר תמריצי� שליליי� : התנהגותית�קטיעת סיבתיות בתר  . 3
  ?להימורי� פרטיי�)  מייצרהמשפט הפליליש

  �מאז  . ד

  פגיעתה של ההפללהבחינת   . 1
  עמידה על הפגיעה הכרוכה באיסור: פגיעת האיסור) א(

 בהתא� לאסטרטגיית ,צפויה מאכיפת האיסורהעמידה על הפגיעה :  פגיעת האכיפה)ב(

  האכיפה

  פגיעת� של החלופות להפללהבחינת   . 2
  קבלת בחירה הסדרתית מושכלת: עריכת איזו�  . 3
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  פוגענות. 2

   מבוא–פגיעה בערכי
 ופוגענות , עקרו� הנזק )א(

. שאלת ההפללה נפתחת באיתור הנזק או הפגיעה הערכית שכרוכי� לכאורה בסוג ההתנהגות
מניעת נזק של  השימוש בכוח המדינה צרי� להיות מוגבל למטרכי מזמ� כבר הציע ) Mill(מיל 

) Hart(רט דוגמת הַ בילי� ידי פילוסופי� מו�עלנתמ� , "עקרו� הנזק",  רעיו� זה39.לאחר
 עקרו� Feinberg.(41( הפילוסו� פיינברג ידי�על ונדו� בהרחבה יתרה Dworkin(,40(ודוורקי� 

  42.נו פופולרי בתרבות המערביתיהנזק ה
 הוהובילה לביקורות על תומכיו שלא ביארור שא, קרו� היה עמימותו הרבהיקושי מרכזי בע

הואיל וכל , מצד אחר 44,קרו� עד כדי קריסתוילהצלחה רבה של העו ,ד מצד אח43,בבירור
  45.פעולה כמעט ניתנת להמשגה כמזיקה

וחל� זאת מרבי� לכתוב על תפקידו של המשפט , קרו� זהיבישראל אי� מרבי� לעסוק בע
רב  השוני בי� עקרו� הנזק לרעיו� ההגנה על ערכי�ש איני בטוח 46".להג� על ערכי�"הישראלי 

כל פעולה כמעט ניתנת להמשגה : ערכי� מוגני� עולה קושי לגביג� .  ביניה�על הדמיו�
_____________________________________  

39  JOHN STUART MILL, ON LIBERTY AND THE SUBJECTION OF WOMEN 13 (1996) (1879).  
40  H.L.A. HART, LAW, LIBERTY, AND MORALITY 4–5 (1963); Ronald Dworkin, Lord Devlin 

and the Enforcement of Morals, 75 YALE L.J. 986, 992 (1966).  
41  JOEL FEINBERG, THE MORAL LIMITS OF THE CRIMINAL LAW: HARM TO OTHERS (1984).  
42  Lindsay Farmer, Criminal Wrongs in Historical Perspective, in THE BOUNDARIES OF THE 

CRIMINAL LAW 214, 214 (R.A. Duff et al. eds., 2010); Darryl Brown, History’s Challenge 
to Criminal Law Theory, 3 CRIM. L. & PHIL. 271, 278–282 (2009); Shlomit Wallerstein, 
Criminalising Remote Harm and the Case of Anti-Democratic Activity, 28 CARDOZO L. 

REV. 2697, 2699 (2007).  
43  PERŠAK ,91–77 ,71, 61–60, 14' בעמ, 31ש "לעיל ה ;ANDREW ASHWORTH, PRINCIPLES OF 

CRIMINAL LAW 32 (5th ed. 2006).  
44  Bernard E. Harcourt, The Collapse of the Harm Principle, 90 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 

109, 110–113 (1999).  
' בעמ, 31ש "לעיל ה, HUSAK; 271–270 ,267–266' בעמ, 30ש "לעיל ה, PACKER ,למשל ,ראו  45

161–168 ;Andrew von Hirsch, Extending the Harm Principle: ‘Remote’ Harms and Fair 
Imputation, in HARM AND CULPABILITY 259, 260–264 (Andrew P. Simester & A. Tony 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); Douglas Husak, What Moral 
Philosophers Might Learn from Criminal Theorists, 36 RUTGERS L.J. 191, 192–193 (2004); 
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).  
חיבור לש� קבלת תואר ( פרק ו עיקרי מבנה וארגו� של העבירות הספציפיותמרדכי קרמניצר   46

העבירות קרמניצר : להל� ()1980, האוניברסיטה העברית בירושלי�, "דוקטור למשפטי�"
חאלד ; )1983 (160, 159 יג משפטי�" ?הא� חסרי עבירות אנחנו"ר מרדכי קרמניצ; )הספציפיות

מרדכי ; )2005 (28–27, 25  הדי� המצוי והרצוי–לשו� הרע  מרדכי קרמניצר ובועז שנור, גנאי�
�  לפסק16' פס, מדינת ישראל' אונגרפלד נ 2660/05פ "רע; )2008 (39 המרמה הפליליתקרמניצר 

  ).13.8.2008, בנבופורס� (יה ' של השופטת פרוקצדינה
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. מוסדרות כללאינ� פעולות שכיו� מוסדרות בדי� האזרחי או של לרבות שפע , כפוגעת בער�
כל ענ� משו� ש, את גבולות המשפט הפליליבחדות הגנה על ערכי� אינה משימה התוחמת 

המשפט , דיני העבודה,  דיני המשפחה,דיני הקניי�, דיני החוזי�: משפטי מגל� ומקד� ערכי�
  47.מלוא המשפט ערכי�. החוקתי וכדומה

חל� זאת הוא מציב דרישות של . את הקושי האמור סול� ההפללה אינו מתיימר לפתור
בוח� א� סוג ההתנהגות שעל הפרק  –" הפוגענות" –שלב ההפללה הראשו� . תשקיפות ולוגי�

דיר באופ� מופשט מה� נזק או פגיעה ערכית ולהותיר במקו� להג. כרו� בנזק או בפגיעה ערכית
בשלב , המודל תובע מתומכי ההפללה להצהיר בעצמ�, עצו�מרחב ויכוח לכל דיו� קונקרטי 

, הדבר פותח דלתות ביקורת מג�ונות. מסב לדבריה� סוג ההתנהגותשמה� הנזקי� , ראשו�ה
  ".תעקיב�"ול" תלוגי�"ל, "רצינות"שמכ�ונות ל

חמור אכ� שמאפשר להתווכח א� הנזק המוצהר , כרזה נפתח פתח ביקורת ראשו�מרגע הה
  .ורציני דיו להצדיק הפללה

הצגת קשר סיבתי משכנע בי� : פשוטה� בשלב השני על תומכי ההפללה לעמוד במשימה לא
 המחוקק האידיאלי יבסס את הקשר 48.סוג ההתנהגות שמבקשי� להפליל לבי� הנזק המוצהר

שאינו מסתפק בטענות אינטואיטיביות על א� כזה , פחות  בעול� אידיאלי.בצורה אמפירית
 ולהראות כיצד ,תומכי ההפללה מתבקשי� להצביע על קשר לוגי לביסוס טענת�, קשר סיבתי

ככל .  נזק�)  התנהגותיתסיבתיות (�סוג התנהגות : גור� נזקאכ� סוג ההתנהגות המדובר 
,  מצד אחד, כוח השכנוע בבסיסוי�גדל, רשהמהל� הסיבתי הנטע� מפורט ושקו� יות

  . מצד אחר,בסיסוהפוטנציאל להצביע על חורי� וקשיי� ב
הוא שהנזק האחד . פוגענות יכוו� לאחד משני היבטי� למ� הכיוו� ש הפללה נגדטיעו� 

שמתאפשר בעקבות ההכרזה על ,  טיעו� ערכי לחלוטי�זהו. שראוי להפללהמסוג הנטע� אינו 
אולי ג� , התחבאות מאחורי סוג התנהגות שנתפס באופ� אינטואיטיבי כשליליחל� , סוג הנזק

הוא שהקשר ההיבט האחר . משו� שהוא מקושר לעול� העבריינות בגי� הפללתו בפועל
בהעדר נזק המצדיק . הסיבתי בי� סוג ההתנהגות לבי� הנזק אינו אית� דיו להצדיק את ההפללה

  . אי� בסיס ערכי להפללה–הגות לבי� הנזק הפללה וקשר סיבתי אית� בי� סוג ההתנ
ביקורת . רצינות ולוגי�ת: ההצהרה על הנזקי� מאפשרת א� כ� כבר כעת שני סוגי ביקורת

  .היתר�במסגרת מבח� צר�ת,  תגיע בשלב הבא בסול� ההפללה– עקיב�ת –מסוג שלישי 

   ארגו� הימורי
 פרטיי
–פגיעה בערכי
 ופוגענות , עקרו� הנזק) ב(

ה� , השאלה המרכזיתששאלת הפוגענות היא הבסיס של ההפללה דומני �י� ארבע שאלותבמ
 שלגביה� אקצר ,ולכ� ארחיב עליה לעומת יתר השאלות, באופ� כללי וה� לגבי הימורי� פרטיי�

  .מטעמי מקו�
חוקתי הבדיו� , המשפט העליו�� בית. רות ההימורי� אינו מלאכה קלהאיתור תכלית� של עבֵ 

 להתעשר במהרהמלחמה בתפיסה שנית� : היתרכל אחת מעל תכלית הציב , באיסור היחיד שלו

_____________________________________  

  ).2014 (109 עברת הגנבהאס� הרדו�   47
48  GEORGE P. FLETCHER, BASIC CONCEPTS OF CRIMINAL LAW 61 (1998).  
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נוספות בולטות תכליות . בעידוד פרזיטיות מלחמה –או במילי� אחרות , בלי מאמ! ועבודה
 להוביל להתמוטטות כלכלית אישית העלולש, התמכרותההמשפט סובבות סביב �שציי� בית

נזקי� . לכלי על החברה ולהידרדרות לפשיעה כלכליתנטל כהשתת לובעקבות זאת , ומשפחתית
  .ל הלבנת הו�שמרמה במשחקי� והקלה , היו פגיעה בקטיני�, למרשתת שצוינו בקשר ,י�נלוו

 של תכליות מסוימות כבסיס ת�עצ� הצביעסקו בנגד הפללה שיוצגו להל� טיעוני� ה
נוכח ל. י� הפגיעות הנטענותהעדר קשר סיבתי אית� בי� ארגו� הימורי� פרטיי� לבבלהפללה או 

  .אלא א� להצי� קושיות,  ולא אתיימר למצות את הדיו� בו,ריבוי התכליות לא אתעמק בכל סוג

  פגיעה בערכי עבודהב אומסר מופשט בדבר התעשרות מהירה ללא מאמ! מלחמה ב) 1(

ולי אינו אמסר ההתעשרות הקלה , לפי קו זה. תכלית זו אינה בסיס ראוי להפללהכי נית� לגרוס 
מבחינה  חלו� החיי� הקלי� אינו מזיק ;אינו מרושע או מסוכ�א� ג� , מלהיב ומוסרי במיוחד

מסר מופשט כי  נית� א� לגרוס 49.והמלחמה בו משקפת עול� מיוש� ופוריטני, חברתית
,  כלומר52. וכדומה51מדינתי� מסר אנטימ 50,קונקרטי אלי�להבדיל ממסר , כשלעצמו אינו מזיק

דרוש ;  כנזק כשלעצמומצטייר משו� שהנזק אינו ,מספיקחדה  מנוסחת בצורה התכלית אינה
בהנחה .  שאותו ראוי להגדיר בבירור כדי להתווכח עליו ברצינות,משהו מזיק שיקרה אחריו

 פגיעות שקשה יותר –אבטלה רחבה וכדומה , פגיעה בכלכלת המדינההוא שאותו משהו 
הבסיס התכליתי של האיסור ואז לעבור לבחינת זהו כי  יש לטעו� –להתווכח על חומרת� 

  .הסיבתיות בנפרד
יש לבחו� את הסיבתיות , ")תכלית ראויה("מדובר בנזק שמצדיק הפללה שאכ� בהנחה 

להבדיל (כשלעצמ� הימורי� כי  נתוני� אמפיריי� שתומכי� בטענה קשה למצוא. שבבסיסה
עלינו לחבר בי� סוג הפעולה . י� ג� במבט לוגי עולי� קשי53.אמורכמקדמי� מסר ) משיווק�

, הנזקהיא אפילו בהנחה שעצ� שליחת המסר . מהל� סיבתי מפורטאמצעות לבי� פגיעתה ב
ארגו� .  ולא להסתפק בטיעו� אינטואיטיבי,המהל� אינו פשוט מרגע שנדרשי� לשרטטו

או לפגיעה בערכי קלה  כשלעצמו לשליחת מסר על התעשרות לביוהימורי� פרטיי� אינו מ
  :מהל� כזהלחשוב על נית� . עבודה


 הגעה להיק� פעילות גדול ולפרסי� גבוהי� או � ארגו� הימורי
 פרטיי
גדילת התופעה של /  שיווק ופרסו� בדבר האפשרות להתעשר �ד ותכופי� מא

  פגיעה בערכי עבודה � התרחבות המסר על התעשרות �התעשרות מהמרי� 

_____________________________________  

 תנועת יה שלישראל אינה נשענת עוד על תפיסות� מדינתכי מעשור וחצי כתב גרוסקופ� יותר לפני   49
� תלוש מ הוא ניסיו� איסור הימורי� דווקאאמצעות  בהתפיסות אלכי הניסיו� לחזק ו, העבודה

" תקנת הציבור והמונופול הממשלתי בשוק ההימורי�, פטרנליז�" עופר גרוסקופ� .המציאות
  ).2002 (30, 9ז  המשפט

  . לחוק העונשי�2ד144 ' ס,למשל  50
  .1948–ח"התש, פקודת מניעת טרור;  לחוק העונשי�289 ,166, 110–109 ' ס,למשל  51
  .ב לחוק העונשי�144 ' ס,למשל  52
53  Amir Shani et al., The Ethics of Gambling: Are We Asking the Right Questions?, 39 

TOURISM RECREATION RES. 453, 459 (2014).  
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פתח פותחת  השקיפות –החזק ביותר שנית� להציע   ול�–מרגע שמפרטי� את המהל� הלוגי 
מקרי� טיפוסיי� שבה� המעבר מחוליה אחת על  ,קרי,  על חורי� בשרשרתעהלביקורת ולהצב

הימורי� של ברור שלא כל ארגו� , כ�. לאחרת אינו מתרחש ולפיכ� בסיס ההפללה נחלש
א כל ארגו� כרו� בשיווק ל. דולפרסי� גבוהי� ותכופי� מאופרטיי� מגיע להיק� פעילות גדול 

לא כל שיווק ופרסו� או התעשרות . ובפרסו� או בתופעה רחבה של התעשרות מהמרי�
שלא כל ג� ברור . מהמרי� מובילה להתרחבות המסר על התעשרות ולפגיעה בערכי עבודה

נכונה  אינה "עבודהלא "תפיסת ההימור כג� . נו פעולה קלה שאינה משקפת מאמ!יהימור ה
א� בסיו� השרשרת ,  לבסו�.נה שטחית ופשטניתי� כמשהו קל ה הימוריתפיסת: בכל מקרה

  .המהל� רק יוסי� להסתב�, "אבטלה רחבה"כגו� , נציב נזק ברור יותר
בסופו .  אלא שבסיסה נחלש,חורי� בשרשרת אי� פירוש� בהכרח שההפללה אינה מוצדקת

� לתמו� בהפללה ג� על בסיס  ונית, ולא מדעי,הפללה הוא ערכיבדיו� , כמודגש, של דבר
אלא א� מבקש , סול� ההפללה אינו מחייב או מונע הכרעות ערכיות מסוימות. סיבתיות רעועה

  .להופכ� לשקופות

  הידרדרות לפשעי רכוש/ התמוטטות / אובד� מתמש� של יכולת אוטונומית : התמכרות) 2(

הילח� בו במסגרת המשפט התמכרות אינה דבר שראוי לכי נית� לגרוס , בדומה לכתוב קוד�
, הפע� מדובר במשהו שנשמע שלילי למדיאומנ� .  התכלית אינה מנוסחת בחדות,שוב. הפלילי

במקרי� רבי�  ו,ונתמג�והתמכרות היא תופעה חברתית מוכרת .  בדיוקא� עדיי� לא ברור מהו
זיקה לגרוס כי ההתמכרות מנית� . חברתית ומשפטית,  אישית מבחינה נסבלתומתוני� היא

 אלא רק השביל אל ,התמכרות אינה נזק עצמאי כללכי לטעו� אול� נית� לחלופי� , כשלעצמה
א� . א� מטשטש ומעמע� אותו במקו� להסבירו, מתחבר למשהו רע" התמכרות"המונח . הנזק

אובד� מתמש� של יכולת כגו�  ,מופשט בי� –יש לנסח בחדות נזק ברור יותר אזי , זה המצב
. התמוטטות כלכלית אישית ומשפחתית או פשעי רכושכגו�  ,קונקרטי וברור� ובי, אוטונומית

 ולא , שראויות לבחינההה� אלאזי , הפללהעזרת ה הפגיעות שמנסי� למנוע בהא� אל
  .לנזקי� הקונקרטיי�בהמש� אתייחס  ו,לנזק המופשטתחילה אתייחס . כשלעצמה" התמכרות"

העמדתו כבסיס תכליתי להפללה . ר רצויאובד� מתמש� של יכולת אוטונומית אינו דב
טובת "אל שעניינו הכפפת הזכות האישית להגדרה עצמית , מתחברת לרעיו� הפטרנליז�

 נית� לתמו� 54.ידי הכלל�עלמונח שמתקשר לאינטרסי� אישיי� כהיתפס�  –" האד�
 חירהלגיטימי להג� על הפרט מפני אובד� כושר הבכי נית� לגרוס . בפטרנליז� כעקרו� הפללה

 לחלוטי� תשוללאשר היא שראוי לאסור עבדות מרצו� בעל כ� מעטי� יחלקו רק , למשל. שלו
 נית� 55.הבחירה מחרמנת להג� על אפשרות � עלבחירה היו� לאסור , כלומר ,את כושר הבחירה

חופש למע� לפעול ובכלל זה , בחירההלסבור שהמשפט צרי� להתערב כדי להג� על חופש 
  .חשבו� רצונותיו והעדפותיו במקרי� מסוימי��עלג� של אד� הבחירה 

_____________________________________  

54  Meir Dan-Cohen, Basic Values and the Victim’s State of Mind, 88 CAL. L. REV. 759, 765 
(2000); JOEL FEINBERG, THE MORAL LIMITS OF THE CRIMINAL LAW: HARM TO SELF 57–58, 

68–69 (1986).  
  .81–71' בעמ, ש�  55
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עבדות "מלפחות במקרי� קיצוניי� פחות , נית� ג� להתנגד לפטרנליז�, לעומת זאת
אחר אד� שעניינה הכפפה מוחלטת של אד� אחד ל, לא כל התמכרות כמוה כעבדות. "מרצו�

עדר חופש הניינה שע, ולהבדיל מעבדות מטפורית( כמו העבדות ההיסטורית ,בכל היבט ורובד
 האד� ו שליכולתב, אוטונומיה האישיתבטיעו� ההתנגדות הראשי נוגע . )מלא לנהוג כפי רצוננו

כבוד לאוטונומיה של כי  נית� לגרוס 56.לבחור ולהחליט כיצד לנהל את חייו, לשלוט בעצמו
ר שאלמעט כ, קובעת המוצדקת היחידה של פעולותיו*ַ שלו חופשית הלבחירה כבוד אד� הוא 

אופ� אד� לנהוג או להימנע מלנהוג בת כפיי. האינטרסי� של אחרי� זקוקי� להגנה מפניו
רה את האוטונומיה מפֵ , א� שאי� אחר הנתו� בסכנה, דעתו�כדי להג� עליו מפני שיקולמסוי� 

קיי� כי  נית� א� לגרוס 57.נדמה לנו שבחירותיו אינ� סבירותר שאכ –ואולי במיוחד  –שלו ג� 
  .איסור פטרנליסטי שמבקש להג� על האוטונומיה באמצעות שלילתהדיסוננס ב

ראוי כי נית� לגרוס . לגבי הימורי�הינו רעיו� מעורר מחלוקת ה� באופ� כללי וה� פטרנליז� 
 58.ירה שתשלול מהמהמר את כושר הבח,לאסור הימורי� כדי למנוע התפתחות התמכרות

� הטיעו� האנטי.הסיבתי בדר� להתמכרותקשר במידת רצינותו של הראוי לדו� , בהנחה שכ�

אנו תופסי� את ההימורי� א�  ,למשל –הפי� � פטרנליסטי נחלש ככל שגובר החשש לנזק בלתי
ויוצר תלות , דוגמת הרואי�, ממכר את הגו� מרגע היכנסו לתוכור שאהפרטיי� כחומר 

ורי� עד  תפיסה כזו מתחברת למציאות שבה לא מעט אנשי� התמכרו להימ59.מתמשכת וקשה
 60. של פעילות אינה מאותתת על התמכרות תלותיתהעצ� התמשכות, לעומת זאת. כדי דיבוק

מהמרי� באופ� סדיר א� אינ�  בהינת� שלא מעט אנשי� ,נה מציאותיתיג� תפיסה כזו ה
לא מחקרי� ג� ודומני ש, לכא� או לכא�מחלוקת בסיו� החיי� אינו מכריע נ. תלותמפתחי� 

בהינת� הקושי המתודולוגי למדוד את אחוז המהמרי� הפרטיי� , יהיוכלו להכריע בסוג
_____________________________________  

 ,Joel Feinberg, Autonomy; 765' בעמ, 54ש "לעיל ה ,Dan-Cohen; 115 ,28' בעמ, ש�  56
Sovereignty, and Privacy: Moral Ideals in the Constitution?, 58 NOTRE DAME L. REV. 445, 

446–447, 453–454 (1983).  
57  FEINBERG ,9–8, 5' בעמ, ש�ראו הבחנות שונות לגבי פטרנליז� . 69–68' בעמ, 54ש "לעיל ה ,

12, 16.  
 Edmund Bergler, The Psychology: פועל מבחירהברגלר כתב שהמהמר הוא אד� חולה שאינו   58

of Gambling, in GAMBLING 113, 124 (Robert D. Herman ed., 1967) .ראוכ�  ORFORD , לעיל
  .36' בעמ, 24ש "ה

לאפיוני . מזיק� ג הבלתימהסוובי� מהסוג המזיק בי� , ברגלר כתב שכל אד� הוא מהמר פוטנציאלי  59
 Tian Po Oei, James; 128–127 ,120–113' בעמ, 58ש "לעיל ה, Berglerראו המהמר הכפייתי 

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-CULT. PSYCHOL. 147, 148 (2008) .בעיית טיפול ב לאיתהמועצה הלאומית האמריק
מהמר עוני� על המאפייני� של  הבגירי� אי�כאחוז מהמהמרי� האמריקכי ההימורי� העריכה 

, 28ש "לעיל ה, Landesאצל ראו (הימורי� משמעותיות בעיות מציגי�  3%–2%ועוד , כפייתי
  ).921–919' בעמ

 "הימור כפייתי".  סובל בהכרח מהפרעת אישיותואד� שמהמר בקביעות אינכי גרוסקופ� כתב   60
. ר באופ� תדיר שנוהגי� להמהולא לאל, דח� ההימורבמתקשר לאנשי� שאינ� יכולי� לשלוט 

המדינה אינה מגבילה פעילות צרכנית רק משו� שיש אנשי� שחשי� צור� כש� ש, מעבר לכ�
נטייה ע� אי� סיבה להגביל הימורי� רק משו� שיש אנשי� כ�  ,לרכוש מוצרי� בהיות� מדוכדכי�

  .35–32' בעמ, 49ש " לעיל ה,גרוסקופ�. להמר במצבי משבר
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כדי לוודא , פלילה הימורי� כאמורשאינה מבשיטת משפט ג�  ולעשות כ� ,י�המכור
חזקת לנוכח , מבחינה נורמטיביתכי נית� לגרוס . הפללהאינה נובעת דווקא מהההתמכרות ש

 ולא על ,על תומכי ההפללהמוטל  נטל ההוכחה 61,החירות המקובלת בספרות המשפטית
שבה המחוקק נוטה להפליל ג� ,  אול� טיעו� אקדמי זה אינו מתכתב ע� המציאות62.מתנגדיה

  .ללא מחקרי�
שההכרעה א� . כל שנותר לאחר סקירת הקשיי� הוא לבחו� לוגית את טיעו� ההתמכרות

� ההתמכרות וה� את ה� את חוזקתו של טיעוחזותית סייע לנו לתפוס י מבט לוגי, היא עניי� ערכי
נית� . � פגיעתהעלינו להציע מהל� סיבתי מפורט שיקשור בי� סוג הפעולה לבי. חולשותיו

  :לחשוב על המהל� הבא


פיתוח  � זכיית מהמרי� � משיכת מהמרי� � ארגו� הימורי
 פרטיי
 �וגדילתו " אבו�ית"מימוש ה �זמינות גבוהה של הימורי�  �" אבו�ית"

 �העדר מעצור חברתי או אחר להזנת הנטייה  �ופיתוחה המש� הזנת הנטייה 
  אובד� מתמש� של יכולת אוטונומית= התמכרות 

חוזקו הוא חיבורו .  אלא א� להמחישו,למצות את הקשר הסיבתיכמוב� נועד זה לא מהל� 
ומוב� (במעבר בי� שלב לשלב היא חולשתו . טיבי� חברתיי� מוכרי�ולנרלמציאות המוכרת 

אינו מעבר זה  .)וכ� למצוא חולשות נוספות, ס לרזולוציה של כל שלב ולפרטושנית� להיכנ
מלמדנו על חולשה משק� סיבתיות של מאה אחוז כל ח! בשרשרת הלוגיקה שאינו . מובנה

ודאי לא יתמכרו בו ורבי� ,רבי� מצליחי� לא להתמכר להימורי� החוקיי�. בקשר הסיבתי
 ושהחירות נפגעת לא , ההפללה נחלשבסיסרושה שחולשה זו פי 63.להימורי� אחרי� שיותרו

, במובני� מסוימי� אלא נפגעת יתר על המידה, כעולה מכל איסור, רק במוב� שמתואר בהמש�
  .יתר�הפללתיש כא� , דהיינו

טיעו� ג� הטיעו� הכללי בדבר שלילה מתמשכת של היכולת האוטונומית נית� להציע לצד 
.  של המהמרהתמוטטות כלכלית או משפחתית ללי�ביו הימורי� מוצר וקונקרטי יותר שלפי

ג� החברה אינה מאושרת מהימצאות ו ,מבחינתורצויה �התמוטטות כזו היא תוצאה בלתי
כמוב� גורמי� שמפיקי� רווח א� קיימי� א� ש, אנשי� בחובות כבדי� או מקריסת תא משפחתי

�מדובר בתוצאה בלתי שפי�על�שא�הוא טיעו� אפשרי ראשו� נגד הפללה בהקשר זה . מזה

טיעו� . הפרט הוא שאחראי להבו לפחות במצב ש, אי� היא מעניינו של המשפט הפלילי, רצויה

_____________________________________  

חזקת החירות פירושה שכאשר כפות המאזניי� של המחוקק מעוינות בי� הטלת חובה משפטית   61
, 41ש "לעיל ה, FEINBERG: עליו להותיר לאזרחי� את הבחירה החופשית, לבי� הותרת החירות

  .371' בעמ, 31ש "לעיל ה, Finkelstein; 63' בעמ, 32ש "לעיל ה, SCHONSHECK; 9' בעמ
 ,ראיות אמפיריותהצגת הדגיש את הצור� ב –ההפללה בסוגיית  �מומחיהאולי גדול  –הוסאק   62

' בעמ, 31ש "לעיל ה, HUSAK .�ההפללה לקייעל מבקש ש כתנאי ,נתמכת� השערה בלתילהבדיל מ
א� קיי� חשד שהתנהגות גורמת , נית� להציע שלפי עקרו� הזהירות המונעתזה נגד כ. 151–145
 נטל ההוכחה נופל דווקא על התומ� ,אפילו בהעדר ראיות מספיקות לביסוס החשד, נזק

תמיכה בהפללה ב ולא ,מדיניות סביבתית או ציבוריתבזה נוגע לרוב קרו� יע, ע� זאת. בהתנהגות
 .של התנהגות פרטית

 .458' בעמ, 53ש "לעיל ה, .Shani et alראו   63
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שכ� המהמר שנכנס לחובות , נוס� הוא שדווקא במצב של הפללה הנזק הפוטנציאלי גֵדל מאוד
וכתוצאה מכ� ג� משפחתו עלולה , עלול ליטול הלוואות בשוק האפור ולהסתב� עוד יותר

  .היאל! לשאת בחובותיול
 בתכלית זו כעילה להפעלת המשפט הפלילי ראוי שיצביע על קשר סיבתי אית� מי שתומ�

עדר נתוני� אמפיריי� מבוססי� נית� להציע בה. בי� הימורי� פרטיי� לבי� הפגיעות האמורות
 , ג� הפע�ותלעוחוזקתו וחולשותיו . בשינויי� המחויבי�, מהל� לוגי דומה למהל� שלעיל

התמוטטות כלכלית או משפחתית תיתכ� : לטובת ההפללההוא האחד . בשני שינויי� עיקריי�
,  כבר בתחילת התהלי�דוהשקעת סכו� כס� גבוה מאמקרה של  ב,למשל –ג� ללא התמכרות 

משבר משפחתי שמקדי� את מצב של לופי� בלחאו , התמוטטות כלכליתלהפסד ושמובילה ל
נית� להתמכר ולאבד שליטה ג� ללא : ת ההפללהחובלוא ההשינוי האחר . המשבר הכלכלי

ר שאהכוח הכלכלי של המהמר גדול או כר שכא ,למשל –התמוטטות כלכלית או משפחתית 
  .דוהקשר המשפחתי חזק מא

אי� קושי רב לטעו� שפשעי רכוש . פשעי רכושהוא טיעו� פוגענות נוס� שקשור להתמכרות 
, רות פליליות עצמאיותמדובר בעבֵ כי נית� לגרוס , ד אחדמצ. ה� דבר פוגעני שראוי להילח� בו

. שעלולה לדרדרו אליה�ולא במי שהול� בדר� , המשפט הפלילי נלח� במי שבוחר לבצע�וכי 
קשה למצוא . מתחזק פוגענותהטיעו� , נוטה לדרדר כאמוראכ� ככל שאותה דר� ,  אחרדמצ

את  נית� להציע , ע� זאת64.שעי רכוש לבי� פחוקיי
ביסוס אמפירי לקשר אית� בי� הימורי� 
קריסה וההתמכרות פשעי הרכוש דר� הלאת ההימורי� חבר אשר מ , הבאלוגיהקשר ה

בהנחה , בהנחה שהמהמר איבד שליטה ומרבה לממש את דחפי ההימורי�. הכלכלית שלעיל
� בהנחה שאי� לו מקור כספי לכסות את חובותיו או מימו, שהוא מפסיד כספי� וקורס כלכלית

שמובילה לביצוע ,  להשגת כספי� במהרה)ווציהמוטי(ֲהִניעה ו בנולדת , להמש� ההימורי�
  :פשעי רכוש


פיתוח  � זכיית מהמרי� � משיכת מהמרי� � ארגו� הימורי
 פרטיי
 �וגדילתו " אבו�ית"מימוש ה �זמינות גבוהה של הימורי�  �" אבו�ית"

 �י או אחר להזנת הנטייה העדר מעצור חברת �המש� הזנת הנטייה ופיתוחה 
/ חובות כבדי�  � קריסה כלכלית � אובד� מתמש� של יכולת אוטונומית

החלטה  �להשגת כספי� מהירה ֲהִניעה  �העדר מימו� להמש� ההימורי� 
  ביצוע פשעי רכוש �לבצע פשעי רכוש 

_____________________________________  

ואילו לגבי פשע ;  ולא לקזינו,נראה שהפשע קשור לתיירות, באשר לטיעו� שקזינו גורר פשע  64
כי גרוסקופ� כתב . 460 ,456' בעמ, ש�. מצמצמת את מעורבותודווקא ההסדרה החוקית , מאורג�

עלייה בשיעור הפשיעה המקומית בי� בי� עסקי הימורי� מסוימי� לשהממצאי� בעניי� הקשר 
כל פעילות שמגדילה את . פשיעה הגוברתבי� האינ� קושרי� בבירור בי� פעילות ההימורי� ל

תגדיל ג� את נתוני הפשיעה היא ולכ� א� צפוי ש, זור מושכת תיירי�העושר הכלכלי של הא
לגזור מסקנה בדבר נזק מיוחד מהימורי� לעומת הנזק הנלווה לפתיחת אפשר �אימכ� . באזור

מסמ� רקע "ר תומר דרועוד ראו . 40' בעמ, 49ש " לעיל ה, גרוסקופ�.לדוגמה, קניו� מצליח
 מרכז –הכנסת  (2" סיכו� טיעוני התומכי� והמתנגדי� –הימורי� בישראל �הקמת בתי: בנושא

  .www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01226.pdf )5.7.2005, המחקר והמידע
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� ברור שמקרי� רבי� של הימורי� פרטיי, לעומת זאת. אפשרית ומציאותיתשלעיל השרשרת 
ולנוכח החורי� במהל� שמתאר את ההתמכרות לנוכח ,  מובילי� לביצוע פשעי רכושאינ�

עשויה אכ� קריסה כלכלית , כ�. החורי� במהל� ההתמוטטות הכלכלית ובמהל� המשלי�
להשגת לֲהִניעה שעשויי� להוביל ,  לחובות כבדי� ולהעדר מימו� להמש� ההימורי�לביולה

משו� , ו לא תוביל בהכרח דווקא להחלטה לבצע פשעי רכושזאול� ֲהִניעה . כספי� מהירה
את ועושה יצור חסר הכרה שפועל כאוטומט  – "מהל� מת"בבחינת שהמכור להימורי� אינו 

 שבה ער� ,במציאות המודרנית, מעבר לכ�. ובטבעיותהמעבר לעול� הפשע בקלות 
 מהיר ,כנסה כה פשוטפשעי רכוש אינ� מקור ה, ובוודאי כ� בשוק השחור, טלטלי� ירדיהמ

  . לכל פושע חובב� חדשוגדול

  הלבנת הו� ופשיעה מאורגנת) 3(

הואיל . הלבנת הו� וחיזוק הפשע המאורג�טיעו� פוגענות נוס� בקשר להימורי� פרטיי� עניינו 
 ,מועמדות להפללהלפכות נהפעילויות המחזקות אותו , נו תופעה פוגעניתיוהפשע המאורג� ה

קושי , הפללה שיעלו בהמש� המודלהלבד מקשיי . פוגעניות בעקיפי�ונית� לתפוס אות� כ
 הו� ולחיזוק הפשע ת להלבנלי�ביו הא� הימורי� פרטיי� מ:קשר הסיבתיבקריטי נוגע 

  ?לידי כ� שהפשע המאורג� משתלט על שוק זההמאורג� או שמא הפללת� היא שמביאה 
. שמפליל הימורי� פרטיי�במשטר מבחינה מעשית לבחו� אפשר �איאת שאלת הסיבתיות 

סוג או כל (מצב שבו הימורי� . שהיא החמצ� של השוק השחור, הפשע המאורג� ניזו� מהפללה
. נו מצב אידיאלי לפשע המאורג�י הי�מופלל) זנותוסמי� כגו�  ,מוצר ואשירות אחר של 

כל . הפשע המאורג� משגשג, בהינת� ביקוש למוצר; לשוק השחור אי� תחרות, בהעדר שוק לב�
אי� זאת .  מתעצ�החיזוק, ככל שההפללה גורפת והשוק גֵדל. הפללה מחזקת את השוק השחור

של  ההפללכאשר שוקלי�  א�, אומרת שלעול� אי� להפליל בגי� חשש מהיווצרות שוק שחור
מלחמת , על הלבנת ההו� –לפשע המאורג� בטענה שה� קשורי� שירות או מוצר מסוימי� 

יש לשי� לב שדווקא ההפללה היא ששולחת את  –ו ילאנזק הנלווי� הכנופיות וכל הרוע וה
  66.כ� ג� לגבי הימורי� 65.השירותי� והמוצרי� לזרועות הפשע המאורג�

הא� ג� , בעול� שבו הימורי� פרטיי� אינ� מופללי� א� מוסדרי� בצורה משפטית אחרת
 הישע� על ב, למשל,נית� לסבור שכ�? יובילו להלבנת הו� ולחיזוק הפשע המאורג�ה� אז 

הפשע המאורג� מגיע בהצעות , לאחר שמהמרי� נכנסי� לחובות. הטיעוני� הלוגיי� שלעיל
ביקוש , מרגע שהפשע המאורג� מזהה זרימת כספי� גדולה, לופי�לח. "לסרב לה�אפשר �אי"ש

הסדרה משפטית שמגבילה את המוצר ובהינת� ,  מצד אחד,גבוה ואפילו התמכרות למוצר
להציע למהמרי� את שהשוק המוסדר אינו ֲהִניעה נולדת ,  מצד אחר,� של מהמרי�רוח�למורת

 ויכול ג� ,מכ� הפשע המאורג� מפיק כס� מהמוצר�לאחר. מסוגל או אינו רוצה להציע לה�
  :� לוגי אפשריהנה טיעו. להלבי� הו� בעזרתו

_____________________________________  

; 251' בעמ, 32ש "לעיל ה, SCHONSHECK; 90–89' מבע, 35ש "לעיל ה, הפשע המקוו�הרדו�   65
Shani et al. ,עלולות לייצר , כמיסוי ופיקוח, כל הסדרה והגבלה, כמוב�. 460' בעמ, 53ש "לעיל ה
 .שוק שחור

  .42–41' בעמ, 49 ש"לעיל ה, גרוסקופ�  66
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 זיהוי ביקוש למוצרי� � צמיחת שוק מצליח � ארגו� הימורי
 פרטיי
 �לרווח כלכלי ולהלבנת הו� ֲהִניעה  �יי� יותר או לזמינות רבה יותר קיצונ

  הלבנת הו� ורווח כספי לפשע המאורג� �הצעת מוצרי� כאמור בשוק השחור 

 והפשע המאורג� ,נית� לרוויה�  השוק הפרטי מפתח צמאו� הימורי� בלתי:מהל� זה אינו מופר�
� מעונייאינו  יכול או והשוק הפרטי אינשנכונותו להציע את אמצעות קוצר את התועלת מכ� ב

ככל שהשוק הפרטי חופשי להציע , מצד אחד. ברי שיש במהל� חולשות, לעומת זאת. להציע
ככל שהפיקוח על השוק הפרטי , מצד אחר. פוחתת האטרקטיביות של השוק השחור �יותר כ

  . גֵדל א� הוא מועדהפוטנציאל לצנ� את ההקצנה בביקוש ולזהות מהמרי� בעייתיי� בעוד, לגדֵ 

   סיכו
–פוגענות פרטית ) ג(

 עשויות ,המשפט העליו� בדונו בתכליות האיסור�ידי בית�על כפי שפורשו ,הפגיעות הערכיות
תפיסתו של סוג , כמודגש. להתקיי� בארגו� הימורי� פרטיי� ועשויות ג� לא להתקיי�

 סול� ו שלמטרת. פיריהתנהגות כפוגעני היא במקרי� רבי� עניי� ערכי יותר מאשר אמ
 ולאו דווקא ,להצי� את השיקולי� והקשיי� ולדו� בה�היא , כמטרתי במאמרי זה, ההפללה
הימורי� פרטיי� כי מי שסבור . נה ערכיתיהבחירה א� להתקד� בשלבי ההפללה ה. להכריע

 ולבחו� , יוכל לקפו! לשלב השלישי בסול� ההפללה במידה המצדיקה הפללהאינ� פוגעניי�
נ� פוגעניי� ומעוניי� להפליל� יעבור יהימורי� פרטיי� הכי מי שסבור . י הסדרה חלופיותדרכ

  .התכליתי�ת: תחילה לשלב ההפללה השני

  תתכליתי�. 3

   מבוא–פגיעה בערכי
  או מניעת מניעת נזק) א(

 תתפיסת התנהגות כפוגענית מספק. מספיקתנאי להפללה א� לא הכרחי פוגענות היא תנאי 
את הפנייה לדי�  –ואפילו אינה מסבירה  –א� אינה מצדיקה , וסרית להסדירה ולצמצמהסיבה מ

הדי� הפלילי אינו מסוגל לפתור כל בעיה חברתית ולהילח� ביעילות בכל . הפלילי דווקא
מסוגל להציע אכ�  בודק א� הדי� הפלילי , על שני חלקיו,תמבח� התכליתי�. התנהגות פוגענית

  .פתרו� לבעיה
 א� הדי� הפלילי ,כלומר, אכיפה�נו בריא
 סוג ההתנהגות ה הראשו� הוא בוח� בחלקו

דה ישלצ(זהו מבח� יכולת . מסוגל לממש את שיטות פעולתו כדי לצמצ� את סוג ההתנהגות
על רשויות האכיפה בשלב הראשו� . משנה� שמתפצל לשלוש שאלות,הרשויותלגבי ) ֲהִניעה

לאסו� ראיות השני עליה� בשלב ו, את האחראי
 להלאתר את ההתנהגות המופללת ולתפוס 

צמצו
 סוג ידי להביא לבשלב השלישי על הרשות השופטת . המספיקות לאישו
 ולהרשעה

כדי  67,"שיקולי ענישה"זאת היא עושה בשיטות המכונות את . ההתנהגות באמצעות ענישה
_____________________________________  

 ,Paul H. Robinson & John M. Darley, The Utility of Desert, 91 NW. U. L. REV. 453ראו   67
456–454 (1997); Neal Kumar Katyal, Deterrence’s Difficulty, 95 MICH. L. REV. 2385, 
2386, 2389–2392 (1997); Dan M. Kahan, Between Economics and Sociology: The New 
Path of Deterrence, 95 MICH. L. REV. 2477, 2489–2490, 2496 (1997); Richard H. 
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 הרתעה 69;יכולת שלילת 68: ההתנהגות המופללתה שללמנוע במישרי� ובעקיפי� את הישנות
 האכיפ�ת, לי� אחרותי במ74.גינוי, לבסו�ו 73;גמול ו הלימה72; שיקו�71; ואישית70כללית

הדי� כי מי שסבור . מוודאת שהמשפט הפלילי חמוש בכלי� הנכוני� לצמצו� סוג ההתנהגות
� אי� להניח שהמשפט הפלילי 75.לא ידלג על מבח� זה, ולא רק לדבר, הפלילי אמור לאכו

  76.� כל סוג התנהגותמסוגל לצמצ
במקו� . יתרה�תצר� מבח� או ההפללה המספיקהת הוא מבח� �תיחלקה השני של התכלי

 ובודק ,מבח� זה מתמקד בסוג הנזק או הפגיעה הערכית שנבחנו לעיל, להביט בסוג ההתנהגות
במידה , בהנחה שסוגי התנהגות אחרי� גורמי� נזק דומה.  מפעולות אחרותג
א� ה� נגרמי� 

יחס משפטי שונה ואינ� בא� זוכי� , וע� ער� חברתי דומהבמהל� דומה , בהיק� דומה, מהדו
עוסק היתר �תמבח� צר�. נהקטֵ   את סוג ההתנהגות המדובררק ההצדקה להפליל ,מופללי�

טיעוני� בדבר . מעודד אותנו להתייחס באופ� דומה לתופעות שדומות בפוגענות�ו ,תעקיב�ב
היתר מחייב דיו� בדבר � מבח� צר�ת 77.תי� בדיוני הפללהיעולי� לענות דמיו� של התהוויות שו

מתקיימי� באי� ד �ג ו, בלהפליל את א כאשר דמיו� ושוני כעניי� שיטתי בהצגת התהייה מדוע 
 , מאפיי� את הדי� הפליליו שאינ משהוהוא תובע. ובעיקר בהסתברות ובשכיחות דומות, מפריע

רחבה המבט בתמונה  –ת הדיו� האקדמי בהפללה קונקרטית משפט ואפילו א�את הדיו� בבית
  .יותר

_____________________________________  

McAdams, A Focal Point Theory of Expressive Law, 86 VA. L. REV. 1649, 1650 (2000); 
Sara Sun Beale, Federalizing Hate Crimes: Symbolic Politics, Expressive Law, or Tool for 

Criminal Enforcement?, 80 B.U. L. REV. 1227, 1255, 1265 (2000).  
מי מעוניי� במאסרי� מרובי� " רו' בועז סנג,למשל, ראו. כל שיטות הפעולה בוקרו בחריפות  68

, )ת השיפוטי בענישההבניית שיקול הדע: תיקו�(על הצעת חוק העונשי� ? וממושכי� יותר
  ).2006 (259–257, 247 ה עלי משפט" 2005–ה"תשס

למנוע   וכליאתו או הגבלתו עשויות,ההנחה היא שמבצע ההתנהגות עלול לשוב על מעשיו בעתיד  69
 .זאת

כליאה ועל הגינוי הנלווה על הבעיקר  –ההנחה היא שלאחר שישמע על שיטת הפעולה הראשונה   70
 .יקול רציונלי ויימנע מביצוע אותו סוג התנהגותישקול הציבור ש –ה ילא

יתקד� קדימה באופ� רציונלי ויימנע מלנהוג הוא , נהג באופ� מסוי� ונענששא� אד� ההנחה היא   71
 .החוויה הרעה שעברהישנות רצונו להימנע מ  בשל,באופ� דומה בעתיד

 .ההנחה היא שמערכת הענישה תתרו� לשינוי הנטייה הרעה של העבריי�  72
ההנחה היא שמת� עונש או גמול הול� בצורה ממוסדת ומוסדרת עשוי לצמצ� את הסיכוי לענישה   73

, אוריות תוצאתניותישיקול הגמול אינו מקובל בת. משפחתו וכדומה, רב�ופרטית מטע� הק
� .תשאליה� נצמדתי בשלב התכליתי

אמור ש, ל נידוי חברתיויסבו, קי��אות, ית חברתית שליליתתווההנחה היא שמי שהורשע יישא   74
 .הכל מתו� חשיבה רציונלית, הקי�� לאותלביואת סוג ההתנהגות שהבתורו לצמצ� 

 Dan M. Kahan, What Do ,למשל, ראו. זו העמדה הרווחת בספרות המשפטית הפלילית  75
Alternative Sanctions Mean?, 63 U. CHI. L. REV. 591, 598–601 (1996); Paul H. Robinson, 
Why Does the Criminal Law Care What the Layperson Thinks Is Just? Coercive versus 

Normative Crime Control, 86 VA. L. REV. 1839, 1866 (2000).  
76  William J. Stuntz, Self-Defeating Crimes, 86 VA. L. REV. 1871, 1897 (2000).  
77  HUSAK ,42' בעמ, 31ש "לעיל ה.  
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להבדיל מהמוב� המוסרי , יתר פירוש� שבמוב� מכשירניה� תבעיות באכיפ�ת או במבח� צר�
סוג ההתנהגות שעל הפרק  צמצו� –הפללה אינה יכולה להשיג את מטרתה ה, של הפוגענות

). מספיקה�הפללה בלתי(ה להפללה הנזק שהוא יסוד השאיפצמצו� או ) בעיה באכיפ�ת(
  .הצדקה מכשירנית תועלתית להפללהמספקת ת התכליתי�

  ת של הימורי
 פרטיי
אכיפ�) ב(

 ה� מכיוו� ;אודהמאמר פורש רחבה משה� משו� שהיריעה  –במבח� זה אדו� בקיצור נמר! 
לא  וה� מפני שמדובר ;מאמרי מתמקד בשאלות ערכיותאילו שמדובר בשאלה מכשירנית ו

  .קיי� ונאכ� בישראלכבר  אלא באיסור ותיק ש,באיסור עיוני חדש
עליה� להיות מסוגלות לאתר את סוג . רשויות האכיפהבשני השלבי� הראשוני� נוגעי� 

ארגו� הימורי� מסחרי . ולאסו� ראיות מספיקותלה לתפוס את האחראי� , ההתנהגות המופלל
 ,בהינת� שמדובר. עקבותבתורו מותיר אשר  ,מה שמצרי� שיווק, בניית מאגר לקוחותמצרי� 

יוצר הדבר , אנשי� במקביל במקו� מסתור פיזיכמה  בפעילות מאורגנת של ,באופ� טיפוסי
, �עדי� רביכ� ו, רולטה וכדומה, מכונות משחק, קלפי�כגו�  ,פוטנציאל לתפיסת ראיות פיזיות

  .שחלק� עשויי� לספק מידע מפליל
צמצו� ההימורי� הפרטיי� באמצעות ידי אמורה להביא לבשלב השלישי הרשות השופטת 

א� שנית� לארג� צורות ,  לשלילת יכולת מסוימתלביומאסר לטווח ארו� י. שיטות הענישה
מי שכבר כלפי בהצלחה לפעול הרתעה תתקשה . כוהימורי� שונות ג� מתו� הכלא ובתו

 ולפעול היטב ,דשי� לשוקעשויה להצליח למנוע כניסת שחקני� חהיא א� , מכורי� להימורי�
,  כמוב�78.כרציני ועקיבהוא ייתפס בעיקר ככל ש, ג� גינוי עשוי להצליח. המארגני�כלפי 

ככל : פרט לכ� עולה קושי אנליטי. משטר הפללה אינו מסוגל למנוע את כל נזקי ההימורי�
ברור  ,גורמי� להתמכרותולפיכ� , מסוכני� וקיצוניי� יותר מטיב�חוקיי� �שהימורי� בלתי

מי שמתמכר להימורי� . אלא ג� חלק חשוב מהבעיה, שהפללת ההימורי� אינה רק פתרו�
. לעיתי� ההפללה היא פתרו� כושלמאבד שליטה וגור� נזק כבד ממחיש ש, חוקיי��בלתי

אתי אלו� ועופר  פרשת –להימורי� הקשורי� דוגמאות ישראליות מפורסמות לפשעי� גדולי� 
יותר .  התרחשו במשטר שמפליל הימורי� פרטיי�– דניאל מעוז פרשת , ולהבדיל,מקסימוב

דוגמאות אלה , הידרדרות לפשעי רכושגו� כ, הימורי�גלומות בסכנות המשה� ממחישות את ה
מייצר או אלא הוא א� ,  את התופעהעואינו מסוגל למנלא רק שדווקא שמשטר הפללה מעידות 
פורט פי שיכ (שוק השחורעל הנעשה בקוח בהעדר יכולת פי,  הגלומות בהסכנותאת המגביר 

, להניח שההפללה והאכיפות מצליחות למנוע הימורי� ונזקי� רבי�אומנ� סביר . )בהמש�
. אי� דר� לדעת בוודאות מה בדיוק מנע את התרחשותו וכיצד, אול� כאשר משהו לא קרה

 – מה שנמנע :במוב� מסוי� זו הטרגדיה של המשפט הפלילי ושל כל הסדרה מניעתית מוצלחת

_____________________________________  

רוחב הדי� לנוכח , איסור פלילי אינו כלי מוצלח להעברת מסרי� מופשטי�כי היה מי שגרס אול�   78
 .William J. Stuntz, The Pathological Politics of Criminal Law, 100 MICH. L: הפלילי ועומקו

REV. 505, 520–523 (2001) .היות !ִרירניתה בקשר להימורי� נוטה להאכיפ, זאת ועוד :
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, 463 (1997).  
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כל איסור שמופר מעיד על , לעומת זאת. ידי מי�לעיתי� קרובות לא ברור כיצד הוא נמנע ועל
  . של המשפט הפלילי ושל צורות הסדרה אחרות– לפחות במידה מסוימת –כישלו� 

  היתר�תהימורי
 פרטיי
 במבח� צר�) ג(

בשטח ת תשובה ייצרת מפ� מ� הטע� שהאכיול�, תהיתר מסובכת משאלת האכיפ�� תשאלת צר�
המשפט ואפילו לא � לא בשטח וג� לא בבית–היתר אינה מייצרת תשובה �ואילו שאלת צר�ת

דנתי לעיל בנזקי ההימורי� . ראויה להרחבהל דווקא עניי� זה הופ� אותה למסקרנת ו.באקדמיה
ג� מסוגי כעת אני שב אליה� ובוח� א� ה� נגרמי� . הפרטיי� ובחנתי א� ה� פוגעניי� דיי�

  .התנהגות אחרי�

   פגיעה בערכי עבודהאומסר מופשט בדבר התעשרות מהירה ללא מאמ! ) 1(

עלינו , בהנחה שאנו מעונייני� להיאבק במסרי� מופשטי� בדבר התעשרות מהירה ללא מאמ!
אי� קושי תכליתי להפליל את אזי , וחי�אינ� ר-א� ה� . והיכ� וחי� בחברהלבחו� א� ה� ר-

וכזו שאינה מסוגלת >ִרירנית ההפללה נראית אזי , וחי�ר-א� ה� ;  הפרטיי� דווקאההימורי�
ראוי להילח� ג� , בהנחה שאנו נלחמי� בצדק במסר המשתמע מהימורי�. להשיג את תכליתה

עצלות , "אזרחות רעה",  חיי� בלי מאמ!,התעשרות מהירההמעלה על נס במסר הישיר 
התעשרויות בוי להיאבק ג� במסרי� עקיפי� שנוגעי� רא, מעבר למסר הישיר. פרזיטיותו

שקשורי� היבטי� שוני� וכ�  79חלו� האקזיט, זאתהצעות עבודה שמבטיחות כגו� , מהירות
תרבות הריאליטי בונה , כ�. היבטי� תרבותיי� שוני�יחס לג� ביש לנהוג  כ� 80.לבורסה

אשר  – ורכבות ומגחיכותמ, תי� דוחותילע – ואחרות הגיבורי� עשירי� לאחר משימות כאל
תרבות השעשועוני� נוטה א� היא להציע אשליה של . זמ� קצר� פרקתו� להסתיי� בכול� נוטות 

היתר עולה כמוב� במשטר שמתיר סוג מסוי� של �תקושי גדול במבח� צר�. עושר במהירות
  .כס� גדול במיוחדסכו� בעיקר כזה שמאפשר זכייה ב, הימורי�

 התופעות הללו לבי� הימורי� ולמצוא בה� פני� חיוביי� שאי� מוב� שנית� להבחי� בי�
המלחמה בהימורי� כי נית� לגרוס של תופעות אלה רוחב� ועומק� אול� לנוכח . בהימורי�

  .משכנעת�ובלתיהיא >ִרירנית , תחת התכלית האמורה, פרטיי� דווקא

  דרות לפשעי רכושהידר/ התמוטטות / אובד� מתמש� של יכולת אוטונומית : התמכרות) 2(

התמוטטות כלכלית או משפחתית והידרדרות , בהנחה שאובד� מתמש� של יכולת אוטונומית
 לי�ביוראוי לבחו� אילו סוגי התנהגות נוספי� מ, לפשעי רכוש מספקי� תכלית ראויה להפללה

  .הלתוצאות מזיקות אל
_____________________________________  

יסוד בה ה� עקרונות �ספק גדול א� אב� רשא, בהוויה הישראלית העכשוויתכי גרוסקופ� כתב   79
של חברות בעיד� . קשה לטעו� שהשתתפות בהימורי� פוגעת בערכי עבודה, המוסר הפוריטני

�ה(ההזנק startup(יוהיא תמצית תקוותאלא  , מגונהה השאיפה להתעשרות מהירה לא רק שאינ 
, 4ש "לעיל ה, Hurtראו  כ� .31–30' בעמ, 49ש " לעיל ה,גרוסקופ�.  של מיטב הנועריושאיפותו

  .390–386 ,381–380' בעמ
,  ש�.כל סוגי ההשקעות הוא אשליהבי� ניסיו� להבדיל בי� כל סוגי ההימורי� לכי רט כתבה הֶ   80

  .377' בעמ
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עיצוב בנוגעת  ש, עולה שאלה סבוכה במיוחד אוטונומיתתלאובד� מתמש� של יכולבאשר 
האד� חופשי עד כמה  , למשל81.שאלת המעורבות המשפטית בכ�וברצונותינו והעדפותינו 

,  מעבר לכ�82?החי בעול� שבו הוא ניזו� מה� למ� לידתו� לבחור להפסיק לצרו� מוצרי� מ
תי� ילע, ד מבחירותינו מגבילות ואפילו שוללות חלק מהאוטונומיה שלנו בעתידורבות מא

. בחברה וכדומה, במשפחה, באהבה, במשפט, בקריירה, בכלכלה: דירוגלהבאופ� שקשה 
אשר מגביל ג� הוא את , שימוש בסמי�האיסור נית� לציי� את באופ� קונקרטי יותר 

התמכרויות מגוו� גדול של , לעומת זאת 83.חשש מהתמכרותבשל ה, בי� היתר, האוטונומיה
לא הובילה  –נפוצה שנזקיה מוכרי� היטב תופעה  –ההתמכרות לסיגריות , כ�. ות מופלל�אינ

 85, התמכרויות למי�84.וכמוה ג� ההתמכרות לאלכוהול, להפללת השימוש או הסחר בסיגריות
 88,למזו� מהחי, למזו� מהיר, לספורט, לקניות,  לפורנוגרפיה87,למרשתת 86,למשחקי מחשב

 כיו� 89.האלכל  שלבהקשר ארגו� וסחר , צריכה,  לא הובילו להפללת השתתפות–לקפה ועוד 
מי שמחפש ראיות לנזקי� ג�  ו,לנזקי הסיגריות והאלכוהולכבר אי� כל קושי למצוא אסמכתה 
מבח� , א� התמכרות כשלעצמה היא דבר פוגעני.  בוודאיכבדי� מהתמכרויות אחרות ימצא�

כדי ) או למצער בצורות הסדרה אחרות(היתר יתמו� בשימוש עקיב במשפט הפלילי �תצר�
סוגי התמכרויות שוני� אינ� פוגעניי� כי נית� לטעו� , לופי�לח 90.על שלל הקשריהלמונעה 

טיעו� כאמור מחייב אותנו לנסח מחדש את . כמו הימורי� ולכ� ראוי לנקוט כלפיה� יחס שונה
�תמבח� צר�. תופעות קרובותמלבדלו בניסיו�  ,ולזקקושל הימורי� הנזק שבבסיס ההפללה 

_____________________________________  

. רצונותינובשליטה אי� לנו  א� למעשה ,יש לנו חירות להחליט אחרתכי חי� רוב אנו מני�פי�על  81
 THOMAS PINK, THE: אי� חירות רצו�כי ואפשר לטעו� , פעיל ולא ,סבילעיצוב הרצו� נראה 

PSYCHOLOGY OF FREEDOM 15–16, 33–34 (1996).  
 את הצרכני� נוע� תעשיית המזו� מהחי מזינה: מציאות מדממת, איורי� שמחי�"אס� הרדו�   82

 אנתולוגיה של משפט –לח� חוק " דיני הגנת הצרכ� יכולי� לעזור; ומאכילה אות� אלימות
  .")מציאות מדממת, איורי� שמחי�"הרדו� : להל� ()2017, עתיד להתפרס� (ואוכל

אכיפה , פיקוח,  מדיניות–סמי� מסוכני� , יהושע כספי: ביקורת ספרי�"השוו אברה� טננבוי�   83
  ).1996 (444, 431 כז משפטי�" טומשפ

הימורי� נראי� פעילות פופולרית שקל לה לצאת משליטה ג� , כמו אלכוהולכי אורפורד כתב   84
 :רעיו� ההימורי� הכפייתיי� אינו מודרני יותר מרעיו� השתייה המופרזת. מופרזתל �הפיול

ORFORD ,להימורי� בעייתיי� השווה בי� האמריקאי מכו� הנשיא ג� . 35' בעמ, 24ש "לעיל ה
  .156' בעמ, 24ש "לעיל ה, Lesieur: ההתמכרות להימורי� להתמכרות לאלכוהול

כמה התמכרויות בי� קדיש אורפורד פרק נפרד לכל אחת מה )24ש "לעיל ה, ORFORD(בספרו   85
התעמלות להתמכרויות הקשורות לאכילה ו, )4פרק (סמי� , )2פרק (שתייה מופרזת : בחלל הפיזי

  ).6פרק (התמכרויות הקשורות למיניות כ� ו) 5פרק (
86  Videogamers Show Signs of Addictive Behavior: Study, REUTERS (Apr. 20, 2009), 

http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE53J4IH20090420.  
 ADAM N. JOINSON, UNDERSTANDING PSYCHOLOGY OF באופ� כללי ראולמרשתת על התמכרות   87

INTERNET BEHAVIOR – VIRTUAL WORLDS, REAL LIVES 55–64 (2003) . בי� שהקשר על
 Amy Norton, Internet “Addiction” May  ראונוער�בניל שתוקפנות בי� ללמרשתת התמכרות 

Fuel Teen Aggression, REUTERS (Feb. 24, 2009), http://www.reuters.com/article/internet 
News/idUSTRE51N2VK20090224.  

  .82ש "לעיל ה, "מציאות מדממת, איורי� שמחי�"הרדו�   88
 .36–32' בעמ, 49ש "לעיל ה, השוו גרוסקופ�  89
 .459–458' בעמ, 53ש "לעיל ה, .Shani et alראו   90
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 במגמה להצביע על חומרה , על הנזק הנבחר לעומת נזקי� דומי�היתר מחייב חשיבה מחדש
מהפללה המבח� מציע שניסוג  ,דמיו� בינו לבי� האחרי�לנוכח ה ,לופי�לח .מיוחדת לגביו

  .פליל את כול�שנלגביו או 
היתר מזמי� דיו� בה� בולטת במיוחד תופעת � תבי� התופעות הממכרות הדומות שמבח� צר�

לאנשי� אפשר ומבמשטר שמתיר לגורמי� שוני� לערו� הימורי� . ההימורי� החוקיי�
 עולות שאלות קשות – גדולי�בסכומי כס� ולזכות להשתת� בהימורי� בתדירות גבוהה 

א� בצורה משטר שמאפשר הימורי� מסוימי� , לעומת זאת. היתר�תמבח� צר�מסגרת ב
בכ� הבחנה שמצדיקה יחס ד עשוי לצמצ� את סיכו� ההתמכרות ולייצר ו מאת ומוגבלתמפוקח

  91.שונה לתופעה דומה
התמוטטות כלכלית דוגמת , באשר לפגיעות קונקרטיות יותר שנובעות מהתמכרות

 הגיוני לאסור עליו להשתמש בכספו יובמשטר שמעדי� את טובת הפרט על זכויות, ומשפחתית
ואינו ניו מאפשר לפרט לעשות ברכושו כראות עיככלל במשטר ש, לעומת זאת. כראות עיניו

במשטר שמקדש את ,  או במילי� אחרות–מחייב הוכחת אחריות ותבונה בכל פעולה פרטית 
 קשה יותר להצדיק התערבות פלילית על רקע – ולא את טובתו הרכושית ,זכות האד� לקניי�

בהקמת עסק פרטי , לגבי החופש להשקיע הו� רב בבורסה, למשל ,כ�. שמירת טובתו הרכושית
, בתחביב יקר במיוחד, ) פתיחת מסעדה,למשל(עסקי� פרטיי� רבי� כושלי� בה במציאות ש

הפללה :  לאחת משלוש מסקנות�היתר ידח� ת מבח� צר�,שוב. במוצר או שירות יקרי� וכדומה
מ� חד את הנזק מהימורי� פרטיי� יַ או זיקוק הנזק והסבר שיְ ; הפללה של הכל�אי; של הכל

 ראוי להתייחס במיוחד להימורי� שהמשטר ,שוב. רי�סוגי התנהגות אחהנזקי� הנובעי� מ
 להתמוטטות כלכליתהסיכוי שה� יובילו ,  זמיני� וממכרי�,ככל שה� רבי�: בוחר לאפשר

, סוגי התנהגויות רבי� פוגעי� במשפחה. מה שנכו� לגבי הכלכלה נכו� ג� לגבי המשפחה. גֵדל
 . לפירוק המשפחהלהביו קשה שמפגיעהמדובר בתי� ילעו, תואחרמבחינות כלכלית ומבחינה 

 �אחראית �לאבזבזנות כספית והתנהלות , ג� התמכרויות שונות.  לכ�דוגמה בולטתהוא ניאו
ככל שהמשטר המקומי מאפשר הימורי� מדינתיי� , כמוב�.  לפירוק המשפחהלביועלולות לה

  .כאמורנזק לגרו� ה� עלולי� ג� , רבי�
�ת� לנסות לבנות פרופיל של עברייני רכוש ולראות ני, הידרדרות לפשעי רכושלגבי , לבסו

ראוי להקנות לה� , רות רכושעבֵ שמוליכי� לככל שמזהי� סוגי התנהגות . לכ�גיעו הה� כיצד 
  .לופי� להסביר היכ� השוני המהותי הרלוונטילחהימורי� או זה שמוקנה ליחס משפטי דומה ל

  הלבנת הו� ופשיעה מאורגנת) 3(

עסק מסוגי� שוני� שנוטי� להתחבר לפשע �בתיבדמות , להלבנת הו�קיימות מסגרות רבות 
, סוגי עסק כאמורולהימורי� פרטיי� להיתר יעודד יחס משפטי שווה �תמבח� צר�. המאורג�

משטר ,  כמוב�92.אלכוהול וסיגריות, רעסקי ניקיו� וִמחז�, מועדוני ביליארד, דוגמת פיצוציות
קניית " הלבנת הו� בצורת וטב שמא מתבצעת דרכצרי� לבחו� הי ציבורי שמתיר הימור

  93".זכיות
_____________________________________  

  .אות בישראלבחלק הבא אבח� את המצי. נורמטיבי וכללי, בשלב זה הדיו� עיוני  91
 .460' בעמ, 53ש "לעיל ה, .Shani et alראו   92
  .78–77' בעמ, 3ש "לעיל ה, דוח הראל  93
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  סיכו
 –ת הימורי
 פרטיי
 במבח� התכליתי�) ד(

הג� שלא פשוט , ת אי� קושי מיוחד בהפללת הימורי� פרטיי�אכיפ�המבחינת פוטנציאל 
. אשר אשוב אליה בהמש�, בי� היתר לנוכח תופעת השוק השחור, לצמצמ� באמצעות ענישה

על התכלית שבבסיס חשיבה רצינית ההפללה של הימורי� פרטיי� מצריכה , יתר� ת�מבחינת צר
מהותי באופ� א� וכיצד ההימורי� הפרטיי� שוני�  ובחינה –שאלת הפוגענות  –ההימורי� 

ככל שהמשטר המשפטי .  לאות� תוצאות פוגעניותלביומסוגי התנהגות אחרי� שעלולי� לה
  . לה�לוביולא יה� עליו להנדס� כ� ש, י� בחסות המדינהכהימור, מתיר סוגי הימורי� שוני�

  תחלופי�. 4

   מבוא–ת חלופי�) א(

יכולתו של המשפט הפלילי ו ,ופוגענות של סוג התנהגות מציבה סיבה מוסרית להפללת
 יותר להתמודד ר�אול� ייתכ� שיש מכשיר יעיל ו. תו סיבה מכשירנית להפללהלצמצמו מציב
הרעיו� שהדי� הפלילי צרי�  –) the ultima ratio principle(שיוריות קרו� הע. ע� הפוגענות

 וכמוהו האמירה שהסנקציה הפלילית היא האיו� 94,חדשלהיות רחוק מ –לשמש מוצא אחרו� 
 שראוי 95,"שיניי� החדות ביותר העומדות לרשות המשפט]ה[", האולטימטיבי של החוק

  ? היכ� נמצא אות�97. מידתיותר חלופותלתור אחראוי , כ� א� 96.לשמור למקרי� החשובי�
לאחר שבשלב הפוגענות שרטטנו . לכ�ת בסול� ההפללה מציע שלוש זוויות שלב החלופי�

 לקראת איתור ,כעת אנו שבי� אליה� וא� מרחיבי� אות�, מהלכי� אפשריי� של סיבתיות
. ההמזיקנקודות שיאפשרו פוטנציאל לקטיעה של המהל� הסיבתי והימנעות מהגעה לתוצאה 

ר תנאי� חיוניי� יבמגמה להס, ונת למהל� שלפני סוג ההתנהגות המופלל מכ�הזווית הראשונה
�קטיעת סיבתיות קד
 :או תמריצי� חיוביי� שמעודדי� אותו)  כלי� לביצוע פשע,למשל(לו 

הקשר בי� סוג  –מהל� הסיבתי שנבח� בשלב הפוגענות ב ת נוגעהזווית השנייה. התנהגותית
 :ביניי� שיאפשר לקטוע את המהל�� בחיפוש אחר שלב– לבי� הנזקהמופלל  ההתנהגות

 מבקשת להציע תמריצי� הזווית השלישית, בהנחה שהנזק קרה. קטיעת סיבתיות התנהגותית
 התנהגותהלסוג ) סנקציות חברתיותדוגמת ,  מייצרהמשפט הפליליש ההשוני� מאל(שליליי� 
  98.התנהגותית�רבתקטיעת סיבתיות : המופלל

 באמצעות מניעת ההתנהגות או ,זאת. מניעת הנזק: כל שלוש הזוויות שואפות לאותו דבר
עזרה ממודל ההסדרה של ב ות זוכ�שלושת. באמצעות מניעת המהל� שמוביל מההתנהגות לנזק

הנורמות ,  הארכיטקטורה–המשפט מאפשר לרתו� מסדירי� אחרי� ): Lessig(לורנס לסיג 
_____________________________________  

94  JEREMY BENTHAM, THEORY OF LEGISLATION 199 (reprinted, 1975).  
, העבירות הספציפיות קרמניצר; 161' בעמ, 46ש "לעיל ה, "?הא� חסרי עבירות אנחנו"קרמניצר   95

  .51' בעמ, 46ש "לעיל ה
96  PACKER ,250' בעמ, 30ש "לעיל ה.  
97  Nils Jareborg, Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), 2 OHIO ST. J. CRIM. L. 521, 

524–525 (2005).  
 ,תי� בי� ההתנהגות לבי� הנזקיתי� כא� ולעיממוק� לע, ענישהאמצעות הפועל ב, המשפט הפלילי  98

 .�נאככ� איסורה �פי�על�וא� ,שכ� ההתנהגות המופללת לא בהכרח גורמת נזק בכל מקרה
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לא כל זווית ,  כמוב�99.ע את הנזק לא באמצעות הדי� הפלילי ולקטו–החברתיות והשוק 
  .מציעה פתרו� לכל בעיה

  תהימורי
 פרטיי
 במבח� החלופי�) ב(

מוב� שכדי . הזוויות שלעיל עשויות להציע כיוו� לפתרו� שימנע את נזקי ההימורי� הפרטיי�
� הנזקי� המדויקי�  על הגור� המסדיר להחליט בבירור מהו הנזק או מה,להציע פתרו� חלופי

ולדו� ברצינות בסיבתיות של ההימורי� כדי לאתר נקודות התערבות , שנגרמי� בגי� הימורי�
. שלא אוכל לפתח כא�, דורחב מאמחייב דיו� חיפוש רציני אחר חלופות . פוטנציאליות

בהתא� לסוגי , אסתפק בהמחשה בנוגע למהלכי� שתוארו בשלב הפוגענותבמסגרת הנוכחית 
  .שהוגדרוהנזק 

בתנאי� ובתמריצי� בהתמקדה ,  משותפת לכל הנזקי�התנהגותית�קד
קטיעת סיבתיות 
התנאי� לארגו� הימורי� פרטיי� פשוטי� .  ולא במה שקורה לאחריה�,להימורי� הפרטיי�

 ,מקו� פיזידרוש הימורי� מסורתיי� ל. פלילית להסרת��  ובמוב� זה קשה לדמיי� דר� לא,למדי
מקו� אומנ� צרי� מעסק גדול , יתר על כ�. מרשתתאתר  כל שנדרש הוא וני�הימורי� מקוא� ל
, עסק קט� יסתפק בתשתית מורכבת פחותא�  ,מפעילי משחק וכדומה, מכונות משחק, גדול

הוא תנאי נוס� לארגו� הימורי� מצליח . להסירהאפשר קשה לדמיי� כיצד  שבגי� פשטותה
מגבלות כאלה עשויות להרתיע את  100.י� מנהליי�שאותו נית� להגביל באמצע, מנגנו� שיווק

, או הטלת מיסוי כבד על ארגו� הימורי� 101מנגנו� רישויכ� ג� קיומו של . עצ� הכניסה לשוק
 לחלופי� נית� לרתו� את מערכת החינו� וההסברה 102.שמפחית את האטרקטיביות שבה�
היעד הפוטנציאלי �  קהלוכ� לצמצ� את, מזיקה ומיותרת, ולצאת נגד הימורי� כפעולה שלילית

ונחלש ככל שהמשטר שות� בעצמו , מסר כאמור מתחזק ככל שהמשטר מגלה קו עקיב. שלה
  .לארגו� הימורי� ומעודד אות�

 מניחה שהמהל� שתיארנו התממש במלואו וערכי התנהגותית�בתרקטיעת סיבתיות 
ה אפשר לצמצ� אלא שבאמצעות תמריצי� שליליי� שיוטלו בסיו� המהל� יהי, העבודה נפגעו

נית� לנסות לייצר סנקציה חברתית או כלכלית נגד מי שתור� לשרשרת . שרשרות נזק עתידיות
  .המשווקי� וכדומה, המהמרי�,  המארגני�–ההימורי� 

  . בהתא� למהלכי� המג�וני� שהוצגו לעילההתנהגותיתארחיב מעט על קטיעת הסיבתיות 

_____________________________________  

  .131–120' בעמ, 35ש "לעיל ה, הפשע המקוו�הרדו�   99
 �ומחובמרשתת ,  במפרסמי� של הימורי�ותמקדירשויות האכיפה שרט התייחסה לאפשרות הֶ   100

, Hurtראו  .אתרי הימורי�לשטח פרסו� כ� שתאגידי מדיה גדולי� יסרבו למכור ידי  לוביאוי, הל
  .436–435' בעמ, 4ש "לעיל ה

 על ,1998במר� , ההודיעשממשלת קווינסלנד באוסטרליה הייתה הראשונה כי דביל כתבה קר  101
מהמר למלא על ה, במסגרת זאת.  הימורי� מקווני� באמצעות מנגנוני רישוירתכנית להסדות

 ,Jenna F. Karadbil: מה שאמור להתיש ילדי� משועממי�, שאלו� מפורט ולהוכיח את זהותו
Casinos of the Next Millennium: A Look into the Proposed Ban on Internet Gambling, 17 

ARIZ. J. INT’L & COMP. L. 413, 434 (2000).  
 הוכשרו , ובליכטנשטיי�אהבאנטיגווכ� , ה שבאוסטרליהויקטוריובקווינסלנד וב. 445' בעמ, ש�  102

  .2ש "לעיל ה, Walther .ההימורי� תו� גביית מס
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   פגיעה בערכי עבודהאומ! מסר מופשט בדבר התעשרות מהירה ללא מא) 1(

כמהל� , בשלב הפוגענות, לעילאת ההנחה שהימורי� פרטיי� פוגעי� בערכי עבודה הצגתי 
  : הבאסיבתיה


 הגעה להיק� פעילות גדול ולפרסי� גבוהי� או � ארגו� הימורי
 פרטיי
גדילת התופעה של /  שיווק ופרסו� בדבר האפשרות להתעשר �ד ותכופי� מא

  פגיעה בערכי עבודה � התרחבות המסר על התעשרות � התעשרות מהמרי�

 מתעמקת במהל� ומבקשת להציע נקודות התערבות למסדיר קטיעת סיבתיות התנהגותית
א� היק� פעילות גדול ופרסי� גבוהי� או תכופי� . במגמה להימנע מלהגיע לתוצאה המזיקה

ארגו� הימורי� . י לנזקיפחת הסיכו, אזי ככל שאלה יצומצמו, ה� חלק חיוני במהל� המזיק
אינו צפוי לשלוח מסר בדבר האפשרות , תכופי��בפרסי� נמוכי� ולא, פרטי בהיק� קט�

ידי פיקוח צמוד על ארגו� ההימורי� בשאיפה �משטר רישוי עשוי לתרו� לכ� על. להתעשר
להתייחס לסטנדרטי� , רישיו� הסדרתי עשוי להיות תנאי לפעולות מסוימות. למנוע את נזקיו

לופי� לפרט את לחאו ) specification-based standards(לפרט כיצד על המורשה לנהוג ו
  לצד הרישוי וההיתרperformance standards.(103(ביצוע תקני : התוצאות שעל המורשה להשיג

לבקש רישוי ולעמוד שיספק ֲהִניעה  יהיה איסור פלילי –  כגיבוי בלבד א� גיבוי חזק–
, למשל –סוגי התנהגות שכמעט כל אד� מבצע עוסקי� ב שוני�  משטרי רישוי104.בתנאיו

בסוג התנהגות שמעטי�  וא 106די� ורפואה� מקצועות כעריכתעוסקי� ב אחרי� 105.נהיגה ברכב
 פירושו המשתמע של רעיו� ההיתר הוא 108.�שימוש בס� מסוככגו�  107,ומקבלי� היתר ל

יכול תי� כל אד� י לע.יגולהששעמידה בה� מאפשרת  ותאובייקטיבימידה �אמות ותשקיימ
היתר לחולה להשתמש בס� (במצב מסוי� רק אנשי� תי� יולע) שיו� נהיגהר(להשיגו 

  109).מסוכ�

_____________________________________  

103  Neil Gunningham, Robert A. Kagan & Dorothy Thornton, Social License and 
Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance, 29 LAW & SOC. INQ. 

הסדרה על בסיס ביצוע פונה לתאגיד או לתעשייה ומבהירה לה� את התפוקה . (2004) 308 ,307
: הצד המוסדר אחראי למציאת הדר� המיטבית להשגת התוצאה הנדרשתו ,או התוצאה הנדרשות

Stephen D. Sugarman & Nirit Sandman, Fighting Childhood Obesity Through 
Performance-Based Regulation of the Food Industry, 56 DUKE L.J. 1403, 1412–1413 

(2007).  
 מסוימי� �יטובי� בהקשרר שאקטיאל כתב שהדי� הפלילי מתמודד ע� מעשי� בעלי רוע טבוע   104

 Neal: ש יותרבמנגנו� רישוי האפקט המצנ� חל.  יצירת חריגי� מסוג רישוי או פטורידי�על
Kumar Katyal, Criminal Law in Cyberspace, 149 U. PA. L. REV. 1003, 1051–1053 (2001).  

  .1961–א" התשכ,]נוסח חדש[ לפקודת התעבורה 1 'ס  105
–ז"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הרופאי� 4 'ס; 1961–א"התשכ,  לחוק לשכת עורכי הדי�24 'ס  106

1976.  
ג מסוכ� כללי נאסר על הכל למעט חריגי� המוכיחי� נוהַ בה� ד במצבי� שמודל רישוי יעיל במיוח  107

  .195–194' בעמ, 41ש "לעיל ה, FEINBERG .לקיימוהכשרות שלה� את ושלה� בו את הצור� 
  .1973–ג"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת הסמי� המסוכני� ) א(7 'ס  108
109  Cabot & Csoka ,211–210' בעמ, 4ש "לעיל ה.  
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 ג� מגבלות מס עשויות 110.לצד הרישוי נית� להסתייע ג� במתווכי� פיננסיי� שוני�
מסר רחב על , לבסו�. לצמצ� את תופעת ההתעשרות או את התרחבות המסר על התעשרות

ות אפשרית מהימורי� לא יפגע בהכרח בערכי עבודה א� המסדיר ידאג לשלוח מסרי� התעשר
  .ויסייע בהפנמת�, באופ� שיטתי ורחב, נגדיי� בדבר ערכי העבודה

  הידרדרות לפשעי רכוש/ התמוטטות / אובד� מתמש� של יכולת אוטונומית : התמכרות) 2(

להתמוטטות , יכולת אוטונומיתגורמי� לאובד� מתמש� של  שהימורי� פרטיי� את ההנחה
  : הבאסיבתיהכמהל� לעיל הצגתי כלכלית או משפחתית ולהידרדרות לפשעי רכוש 


פיתוח  � זכיית מהמרי� � משיכת מהמרי� � ארגו� הימורי
 פרטיי
 �וגדילתו " אבו�ית"מימוש ה �זמינות גבוהה של הימורי�  �" אבו�ית"

 �חברתי או אחר להזנת הנטייה העדר מעצור  �המש� הזנת הנטייה ופיתוחה 
/ חובות כבדי�  � קריסה כלכלית � אובד� מתמש� של יכולת אוטונומית

החלטה  �להשגת כספי� מהירה ֲהִניעה  �העדר מימו� להמש� ההימורי� 
  ביצוע פשעי רכוש �לבצע פשעי רכוש 

ה של צמצו� הזמינות הגבוה.  תנסה לעצור את המהל� המורכבקטיעת סיבתיות התנהגותית
ההימורי� ופיקוח מוקפד על תהלי� ההימורי� עשוי לצמצ� את הזנת הנטייה ולמנוע אובד� 

במצב שבו הנטייה כבר צומחת נית� לנסות לזהות מהמרי� . מתמש� של יכולת אוטונומית
לאלה שכבר קרסו כלכלית נית� להציע . בעייתיי� ולטפל בה� לפני שיגיעו לקריסה כלכלית

  .לא יידרדרו לפשעי רכושולפקח שה� , טיפול

  הלבנת הו� ופשיעה מאורגנת) 3(

גורמי� להלבנת הו� ורווח כספי לפשע המאורג� הומחשה באמצעות ההנחה שהימורי� פרטיי� 
  :המהל� הסיבתי הבא


 זיהוי ביקוש למוצרי� � צמיחת שוק מצליח � ארגו� הימורי
 פרטיי
 �ווח כלכלי ולהלבנת הו� לרֲהִניעה  �קיצוניי� יותר או לזמינות רבה יותר 
  הלבנת הו� ורווח כספי לפשע המאורג� �הצעת מוצרי� כאמור בשוק השחור 

_____________________________________  

אלא ג� ביחס , שוור� פירט כיצד נית� להיעזר במתווכי� פיננסיי� לא רק בנוגע לתשלו� באשראי  110
: ולמזומ� אלקטרוני) commercial money transfer businesses(להעברת כס� מסחרית , להמחאות

Joel Michael Schwarz, The Internet Gambling Fallacy Craps Out, 14 BERKELEY TECH. L.J. 
 הימורי� ברשת ימתרתימת מתווכי תשלו� לחסכי מא� ובלזלי מצאו . (1999) 1068–1061 ,1021

 של �בהינת� תלות. יתרונות ברורי� ופוגעת במודל העסקי של אתרי ההימורי�טומנת בחובה 
. מכשול גבוהלהציב בפניה� רשויות האכיפה יכולות , יי�העסקי� הללו במתווכי תשלו� מסורת

 .ספקי שירותבאמצעות  המתווכי תשלו� יעילה מהסדרבאמצעות  הסדרה , של מא� ובלזלילדיד�
Ronald J. Mann & Seth R. Belzley, The Promise of Internet Intermediary Liability, 47 WM. 

& MARY L. REV. 239, 247, 288–291 (2005).  
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ככל שהשוק החוקי מציע . הדבר מאתגר. תבקש לעצור את המהל�קטיעת סיבתיות התנהגותית 
ככל שהשוק , לעומת זאת. השוק השחור מאבד מהאטרקטיביות שלו, מוצרי� רבי� ומג�וני�

, מצד אחר, בזמ� מעודד את הנטייה להימורי��ובו, מצד אחד, בפיקוח ובמגבלותהחוקי כרו� 
: קטיעה סיבתית תבקש להשיג איזו� עדי� בי� הקצוות. האטרקטיביות של השוק השחור גוברת

  .לאפשר שוק הימורי� חוקי אטרקטיבי א� כזה שלא יעודד נטייה להימורי� והקצנה

   סיכו
– החלופי�תהימורי
 פרטיי
 במבח� ) ג(

 שומה עליו לשקול – משטר שמבקש לצמצ� את נזקי ההימורי� .הדיו� שלעיל תמציתי ולוגי
שיוכל להחליפו , במגמה למצוא פתרו� יעיל מחו! לדי� הפלילי, בקפידה את כל האפשרויות

. בהמש� הדר� נראה כי פתרונות כאמור נחוצי� ג� לגבי ההימור הציבורי. ואולי להשלימו
וחלק� מתאימי� למניעת נזק מסוי� א� פחות למניעת ,  הפתרונות טובי� ומלאי�ברור שלא כל

  .נזק אחר

  מאז�. 5

   מבוא–מאז� ) א(

בשני השלבי� הבאי� בחנו . בתחילת סול� ההפללה הסקנו כי מדובר בסוג התנהגות פוגעני
� בשלב האחרו. מצד אחר, וחלופות להפללה, מצד אחד, המשפט הפלילי: פתרונות אפשריי�

אפשר למנוע לחלוטי� את השרירותיות וההטיה �אי. עלינו לבחור את הפתרו� המוצלח ביותר
  .לש� כ� יש לעמוד על המחיר שכרו� בפתרונות השוני�. א� נית� לצמצמ� מעט, של הבחירה

קל יותר לעמוד על . החסרונות הטמוני� בחלופות להפללה מצריכי� עוג� קונקרטי לדיו�
האחד הוא . קיימי� שניי� עיקריי�. על פגיעת ההפללה, קרי, ליליהחסרונות שבפתרו� הפ

פגיעת האיסור עניינה .  האיסורמו שלהמחיר הערכי המסתמ� מעצ� קיו, דהיינו, פגיעת האיסור
 העיונית של הפרט לנהוג באופ� מסוי� או למצער שלילת האינטרס שלו לעשות שלילת החירות

. יצירת שוק שחורפגיעה נלווית וחשובה היא , רותכאשר האיסור נוגע במוצר או בשי 111.כ�
כגו� גופי� ציבוריי� ותאגידי� מסחריי� , לאחר ההפללה גופי� גדולי� שנוטי� לציית לחוק

את . משו� שיהיה קל מאוד לזהות� כמפרי חוק, יפסיקו לספק את המוצר והשירות, גדולי�
הפשע . עי� אופורטוניסטיי�החלל שה� יותירו ימלאו גורמי� דוגמת הפשע המאורג� ופוש

הרחק מהגלאי המשפטי הוא מגשי� את שרשרות הנזק . המאורג� חי על הפללה ומתחזק ממנה

_____________________________________  

נראה . 8–7' בעמ, 41ש "לעיל ה, FEINBERGראו  .בעקבותיווג� גישתי שלי  פיינברג ו שלזו גישת  111
בישראל וכ� בקנדה ובגרמניה הזכויות החוקתיות כי שציינה , אריה� גורה שלשזו ג� גישת

 תמופרה(חירות לנהוג כפי שהפרט רוצה : הפר ה� אלההעיקריות שאיסורי הדי� הפלילי עשויי� ל
בישראל (כבוד אנושי ו) מופרת בכליאהה( חירות התנועה ,)באמצעות חיקוק האיסור הפלילי

 Miriam Gur-Arye, Comments on Douglas Husak’s Overcriminalization, 1 .)ובגרמניה
JERUSALEM REV. LEGAL STUD. 21, 33 (2010) .הדבר שהחירות לעשות א שווה אי� פירוש 

 Re’em Segev, Is the Criminal Law (So) Special? Comments on .בערכה לחירות לעשות ב
Douglas Husak’s Theory of Criminalization, 1 JERUSALEM REV. LEGAL STUD. 3, 11 (2010).  
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מקטי� עבריי�  תיוג אד� כ112.לעיתי� א� באופ� קיצוני יותר ותו� הצגת נזקי� חדשי�, בעצמו
לבי� העול� ובמוב� זה לא רק יוצר קשר בינו , מבחינתוהעלות של פעילות פלילית עתידית את 

והעבריי� עלול להפני� את , התמרי! לא לפשוע מצטמצ�. אלא ג� מחזק ומעודד אותו, הפלילי
  113.המסר שהוא פושע ולמלא אחר הציפיות ממנו

בהתא� המחיר הצפוי מאכיפת האיסור , דהיינו, פגיעת האכיפהחיסרו� שני בהפללה עניינו 
במורשעי� , בחשודי�כולל פגיעות זה מחיר . אסטרטגיית האכיפה שפותחה בשלב האכיפ�תל

, שיטור(נובעת מתפעול האכיפה הכלכלית העלות וכ� את ה, סביבת� המשפחתית והחברתיתוב
ככל שהאיסור מתייחס לפעילות , כ�� כמו114.) שיקו� וכדומה,ענישה, שפיטה, תביעה, חקירה

  .על פגעיה, צפויה אכיפה >ִרירנית, פופולרית
חלופה , למשל. עלינו לעמוד ג� על פגיעת החלופות, פללהלאחר שעמדנו על פגיעת הה

וכרוכה ג� היא בפגיעה , שכרוכה במיסוי ובפיקוח כבדי� עלולה לעורר בעצמה שוק שחור
  .בקניי� הפרט

, הסדרה חלופית, שיכול להיות הפללה, בתו� התהלי� עלינו לבחור את הפתרו� הרצוי
סול� ההפללה הינו . התערבות ממשלתית� אי, קרי, או התרה מלאה, הפללה וג� הסדרה חלופית

 לקראת –פתרונות אפשריי� וחסרונות שלה� , שמאפשר לזהות בעיות, למעשה סול� הסדרה
  .ההכרעה בסיו�

  הימורי
 פרטיי
 –מאז� ) ב(

של ,  של המארג�–פגיעת האיסור הראשונה עניינה החירות או האינטרס הקשורי� להימורי� 
,  ככל שהחירות הזו יקרה לאנשי� רבי� יותר במשטר נתו�.השל המשווק וכדומ, המהמר

 חופש העיסוק 115.האינטרס בחירות אינו תלוי ברציונליות של הפעולה. ולהפ�, הפגיעה גֵדלה
 116.אשר מונע מהפרט את האפשרות לבחור וליהנות, נפגעי� מעצ� האיסורוחופש הבחירה 

הגבלת סוג בידור פופולרי , והציבורבמציאות שבה הבידור הוא חלק חשוב בעולמ� של הפרט 
איסור , מעבר לכ�. אלא כפולשני וכפוגעני, הינה מהל� שרבי� יתפסו לא כמג� על הפרט

כל אלה מ�רדי� . כאמור שולל אפשרויות תעסוקה וכ� כס� רב שהיה עשוי להיכנס למדינה
  .אלא בכוח האיו�, ולא בכוח השכנוע, מהשולח�

_____________________________________  

על כי קרמניצר כתב . 1887–1886' בעמ, 76ש "לעיל ה, Stuntz  ראוהפלותה לגבי איסור ,למשל  112
 ,Mordechai Kremnitzer:  והתייחס בקצרה ג� לעניי� השוק השחור,האיסור הפלילי להיות יעיל

Constitutional Principles and Criminal Law, 27 ISR. L. REV. 84, 89–90 (1993).  
113  Katyal ,2459–2457 ,2444' בעמ, 67ש "לעיל ה. 
, 550) 3(ד סב"פ ,היוע� המשפטי לממשלה'  נ)'א (פלונית �5699/07 "על הפגיעות הללו ראו בג  114

  ).2008(דינו של השופט לוי � לפסק38' פס
הגנה ל. החיזוי ושליט, חישוביות,  רציונליות בהימורי� מבחינת יעילות� שלנית� למצוא מאפייני  115

 Moshe Levy, Toward a Weberian Theory of Gambling: The ראו הימורי� לעובריאנית 
Rationalization of Legal Gambling in Israel, 10(30) INT’L GAMBLING STUD. 207, 209–210 

 ,Moshe Levy  ראורציונליזציה של הימורי� כמשהו שבי� עבודה לבילויל. (2010)
Rationalization and the Re-Enchantment of Play: the Dialectics of Legal Gambling in 

Israel, 25 HUM. AFF. 317, 318–325 (2015).  
, 49ש "לעיל ה,  גרוסקופ�.בחברה ליברלית איננו מכתיבי� לפרט כיצד לנצל את זמנו וממונו  116

  .390–386 ,381–380' בעמ, 4ש "לעיל ה, Hurt ;28–26' בעמ



  מבט נורמטיבי ביקורתי על הדיכוטומיה : הימור מסוכ�  ז"תשע יח משפט וממשל
  ציבורי במשטר ההימורי� הישראלי–פרטי

189  

במדינה שיש בה ביקוש גבוה . ר עניינה יצירת שוק שחורהפגיעה השנייה שכרוכה באיסו
צפוי , כאשר המדינה אינה מספקת אותו במלואו ואוסרת על השוק הפרטי לספקו, להימורי�

בשוק כזה , בהגדרה. אשר מי שצפוי לשלוט בו הוא הפשע המאורג�, לצמוח שוק שחור מפותח
לגורמי� מובילי� בשוק ,  מעבר לכ�.המדינה אינה יכולה לפקח על ההימור ולצמצ� את נזקיו

. בחובות כבדי� ובהידרדרות לפשעי�, פשע זה עשויי� להיות אינטרסי� במהמרי� מכורי�
מה שלא יגיע כחוק בשוק החוקי עלול להגיע לצרכני� רבי� באופ� , במצב של ביקוש גבוה

י אדיר קיומו של שוק שחור משגשג פירושו ג� חיזוק כלכל. מוקצ� במחתרת בשוק השחור
  .לפשע המאורג�

זו מתבטאת לא רק בשלילת . הפעלת החוק הפלילי כרוכה כאמור ג� בפגיעת האכיפה
בקניינ� ובפרטיות� של גורמי� שוני� , ובפגיעה בשמ� הטוב) כליאת�(חירות� המעשית 
, אלא ג� בפגיעה בזכויות הפרט הנלווית לתהליכי האיתור ואיסו� הראיות, בעול� ההימורי�

שנובעת , נוס� על כ� קיימת עלות כלכלית למדינה. ל מי שיתבררו בהמש� כחפי�לרבות ש
  .הסוהר וכדומה�שירות בתי, המשפט�בתי, התביעה, מהפעלת המשטרה

פיקוח ומיסוי כרו� ג� הוא , משטר רישוי. ג� החלופות להפללה כרוכות בפגיעות מג�ונות
, ככל שהוא מגביל והדוק, � הואג. א� שבמידה פחותה בהשוואה להפללה, בצמצו� החירות

, ג� הסדרה כזו מצריכה משאבי�. כרו� בסכנה של יצירת שוק שחור לש� עקיפת המגבלות
א� שלא לפגיעה בזכויות כמו , ועשויה להיות כרוכה בטרדה מסוימת לגורמי� בשוק ההימורי�

  .במקרה של אכיפה משטרתית

� סיכו
–הפללת הימורי
 פרטיי
 ) ג(
  ביניי

מטרתו . משמעיות�סול� ההפללה אינו מולי� למסקנות חד, פ� כללי וה� לגבי הימורי�ה� באו
. לחשו� קשיי� ולהצי� דילמות לקראת בחירה הסדרתית שקופה ובשאיפה ג� מוצלחת

לנוכח תרומת� הלכאורית , ההפללה של הימורי� פרטיי� נפתחת בטיעו� בדבר פוגענות�
. התמוטטות כלכלית וחיזוק הפשע המאורג�, ש�אובד� שליטה מתמ, לפגיעה בערכי עבודה

, וקיימי� חורי� בשרשרת הסיבתית, הקשרי� הסיבתיי� שבבסיס הפוגענות אינ� מוצקי� לגמרי
במבח� התכליתי�ת אי� קושי מיוחד באשר . אול� זהו המצב ג� לגבי טיעוני פוגענות אחרי�

.  לידי צמצו� ההימורי� הפרטיי�דומה שנית� לאכו� את האיסורי� ביעילות ולהביא: לאכיפ�ת
בהינת� שלא מעט סוגי התנהגות , פשוטי��היתר כרו� באתגרי� לא�מבח� צר�ת, לעומת זאת

ויש להבחי� מהותית בינ� לבי� הימורי� פרטיי� כדי להציע הסדרה , כרוכי� בסוגי הנזק שלעיל
יי� ובעיקר של מבח� החלופי�ת מעלה אפשרויות שונות לצמצו� של ההימורי� פרט. שונה

, לבסו�. וחלק� רלוונטיות כלפי משטר פיקוח, חלק� עשויות להשלי� משטר הפללה. נזקיה�
א� בהנחה שמחיר ההפללה . שאלת המאז� מציפה את המחיר הערכי שכרו� בפתרונות השוני�

נית� בסופו של יו� לצדד בהפללה א� סוברי� שהיא פתרו� יעיל יותר , גבוה ממחיר הפיקוח
  . נזקי ההימורי�במניעת

  ?הימורי� מדינתיי� תמימי�. ג

  מבוא. 1

פי שהיא אינה מופרכת �על�והראיתי שא�, בחנתי בביקורתיות את הנחת הבעייתיות הפרטית
הדברי� מקבלי� משנה תוק� במשטר שבו לצד . היא רחוקה מלהיות מובנת מאליה, כלל
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הנחת זו העת להביט ב. וקי רחבהאיסור הפלילי החל על הימור פרטי מתקיי� הימור ציבורי ח
מנת לבחו� בעי� ביקורתית א� הבעייתיות שזוהתה בהימור הפרטי �ת עלהמדינתיהאחריות 

באשר אנו , שאלת הבעייתיות הפרטית נבחנה באופ� עיוני. אינה מתקיימת ג� בהימור המדינתי
ניתנת תופעת ההימור הפרטי בישראל אינה , כמודגש. מצויי� במשטר שכבר הפליל אותה

משו� שהיא כבר מופללת ומתקיימת , מופללת�לבחינה אובייקטיבית בשטח כתופעה בלתי
העובדה שבמשטר הפללה הימורי� קשורי� לפשע המאורג� ולשאר : לשו� אחר. במחתרת

  .נזקי� אי� פירושה שה� יהיו קשורי� אליה� בהכרח ג� במשטר אחר
ת המדינתית נית� ג� נית� לבחו� את הנחת האחריו, להבדיל משאלת הבעייתיות הפרטית

משו� שמשטר ההימורי� הקיי� באר! מאפשר הימור , ולא רק עיוני, בישראל באופ� מעשי
מיוש� הוא  וא� ,נו רעיו� עיוני מוצלחיא� מיסוד ההימורי� המדינתי הבחלק זה אבח� . ציבורי

ר הציבורי וממנו אתקד� אל חיי המעשה של ההימו, אפתח במבט עיוני קצר. היטב בשטח
  .בישראל

  מבט עיוני. 2

   זיהוי האתגר– מבוא להבחנה בי� ציבורי לפרטי בנוגע להימורי
) א(

לאחר הניתוח של הנחת ההימור הפרטי הקלוקל דומה שהאתגר העיקרי שניצב בפני משטר 
בהתא� לזווית , אשר אוסר הימור פרטי ומתיר הימור ציבורי נוגע בשני שלבי� בסול� ההפללה

הקושי של התרת הימור ציבורי הוא במבח� , ההימור הפרטיא� הזווית הנבחנת היא . הנבחנת
א� הזווית . בשאלת הדמיו� והשוני בי� ההימור הפרטי להימור הציבורי, כלומר, היתר�צר�ת

א� הימורי� . אתגר ההתרה מתמקד בשלב הפוגענות,  כשלעצמוההימור הציבוריהנבחנת היא 
ובמלחמה , מצד אחד, בהתרת�: עולה קושי כפול, גענית באופ� בולטציבוריי� הינ� תופעה פו

  ?הא� הימורי� ציבוריי� כרוכי� בנזק. מצד אחר, הפלילית בהימורי� הפרטיי�

  הפוגענות העיונית של ההימור הציבורי וצמצומה) ב(

הצגתי . בחלק הקוד� נבחנה הנחת הפוגענות של ההימור הפרטי בהתקשר לשלושה נזקי�
הא� המהלכי� הללו הכרחיי� . סיבתיי� אפשריי� לחיבור ההימור הפרטי אל הנזקי�מהלכי� 

  ?ג� לגבי ההימור הציבורי
אלא לכל משטר שמעוניי� לאפשר הימור ציבורי א� , שאלה זו רלוונטית לא רק לישראל

מדובר בשאלה דומה מאוד לזו , למעשה. למנוע פגיעות שמאפיינות לכאורה את ההימור הפרטי
המבט הוא בקשר הסיבתי שנבח� בשלב הפוגענות בחלק . ה קוד� בשלב החלופי�תשנבחנ

לכאורה קל ). ב(4שנבח� בחלק ב, לצד הניסיו� העיוני לעצור את המהל� הפוגעני, )ב(2ב
אגע . בהרבה לקטוע מהל� מזיק כאשר מי שעור� את המהל� כפו� לפיקוחה של המדינה

, א� ה� עלולי� בכלל להתקיי� ג� בגי� הימור ציבוריאבדוק , בקצרה בסוגי הנזק שתוארו לעיל
  . אבח� כיצד נית� לעוצר�–וא� כ� 

   פגיעה בערכי עבודהאומסר מופשט בדבר התעשרות מהירה ללא מאמ! ) 1(

, )ב(2שהוצג בחלק בסיבתי המהל� נשוב ל? הא� הימור ציבורי עלול לפגוע בערכי עבודה
  :בשינוי הפתיח
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 הגעה להיק� פעילות גדול ולפרסי� גבוהי� או � ציבוריי
ארגו� הימורי

גדילת התופעה של /  שיווק ופרסו� בדבר האפשרות להתעשר �ד ותכופי� מא

   פגיעה בערכי עבודה� התרחבות המסר על התעשרות �התעשרות מהמרי� 

דומני שמהל� זה אינו חזק פחות בהקשר של הימורי� ציבוריי� מאשר בהקשר של הימורי� 

ככל שהפעילות , ככל שפרסיו גבוהי�, כל שהיק� הפעילות בהימור הציבורי גדולכ. פרטיי�

וככל שהתהודה של התעשרות , ככל שנער� שיווק ופרסו� בדבר האפשרות להתעשר, תכופה

  .אשר פוגע לכאורה בערכי עבודה, מתרחב המסר על התעשרות, מהמרי� גֵדלה

בהינת� . יבורי להגביל את עצמועל ההימור הצ, כדי לקטוע את המהל� הסיבתי האמור

נית� פשוט לחייב את . אי� צור� במשטר רישוי כדי לצמצ� את הנזק, שאי� מדובר בשוק פרטי

מפעיל שיסרב . המפעיל הציבורי לנהוג בדרכי� מסוימות או להימנע מלנהוג בדרכי� פוגעניות

סבוכה לכאורה הגו� הציבורי הסדרת . להשעות וכדומה, לפטר, לפעול כנדרש נית� להדיח

  .יהא זה מארג� ההימור או המהמר, פחות מהסדרת האזרח הפרטי

  הידרדרות לפשעי רכוש/ התמוטטות / אובד� מתמש� של יכולת אוטונומית : התמכרות) 2(

להתמוטטות כלכלית , הא� הימור ציבורי עלול להוביל לאובד� מתמש� של יכולת אוטונומית

  ?או משפחתית ולהידרדרות לפשעי רכוש

 
פיתוח  � זכיית מהמרי� � משיכת מהמרי� � ציבוריי
ארגו� הימורי

 �וגדילתו " אבו�ית"מימוש ה �זמינות גבוהה של הימורי�  �" אבו�ית"

 �העדר מעצור חברתי או אחר להזנת הנטייה  �המש� הזנת הנטייה ופיתוחה 

/ חובות כבדי�  � קריסה כלכלית � אובד� מתמש� של יכולת אוטונומית

החלטה  �להשגת כספי� מהירה ֲהִניעה  �דר מימו� להמש� ההימורי� הע

  ביצוע פשעי רכוש �לבצע פשעי רכוש 

המהל� הסיבתי אינו נחלש בהכרח רק משו� שבתחילת השרשרת ניצב הימור ציבורי במקו� 

יש לווסת את ההימור הציבורי בדומה לאופ� שתואר בחלק , כדי להחלישו ולקוטעו. פרטי

צמצו� הזמינות הגבוהה של ההימור הציבורי ופיקוח מוקפד על . גבי ההימור הפרטיל )2)(ב(4ב

תהלי� ההימורי� עשויי� לצמצ� את הזנת הנטייה ולמנוע אובד� מתמש� של יכולת 

, ולא באזורי� מוחלשי�, הצבת דוכני הימורי� באזורי� חזקי� כלכלית, למשל. אוטונומית

להגביל� , נית� לנסות לזהות מהמרי� בעייתיי�. יתעשויה לצמצ� את הסיכוי לקריסה כלכל

, )ב(5שיפורט להל� בחלק ד, רעיו� כרטיס השחק�. ולטפל בה� לפני הגיע� לקריסה כלכלית

באשר הוא יאפשר להבחי� במהמרי� בעלי נטיות מסוכנות ולהתמקד בה� , עשוי לסייע בכ�

ככל שנית� לבנות . ריותלהבדיל מאזרחי� שמסוגלי� להמר באח, כמושא ההסדרה וההגבלה

ידי � ההימור עשוי להתבצע בסיכו� נמו� מאוד על, לזהותו ולהגבילו, פרופיל של מהמר בעייתי

, בהמש� לכ� נית� להציע טיפול ופיקוח למניעת הידרדרות לפשעי רכוש. אזרחי� אחראיי�

  .ולהשתמש לצור� זה בקרנות שיוקמו מרווחי ההימורי�
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  ורגנתהלבנת הו� ופשיעה מא) 3(

  ?הא� הימורי� ציבוריי� גורמי� להלבנת הו�

 
 זיהוי ביקוש למוצרי� � צמיחת שוק מצליח � ציבוריי
ארגו� הימורי
 �לרווח כלכלי ולהלבנת הו� ֲהִניעה  �קיצוניי� יותר או לזמינות רבה יותר 
  הלבנת הו� ורווח כספי לפשע המאורג� �הצעת מוצרי� כאמור בשוק השחור 

וג� כא� , הסיבתי אינו נחלש מעצ� המעבר מהמישור הפרטי למישור הציבוריג� כא� הקשר 
כאמור , המלאכה אינה פשוטה. נית� לפנות לאפיק החלופות ולצמצ� את המהל� הפוגעני

השוק השחור מאבד , ככל שההימור הציבורי מציע מוצרי� רבי� ומג�וני� יותר: לעיל
א� , מצד אחד, רי כרו� בפיקוח ובמגבלותאול� ככל שההימור הציבו; מהאטרקטיביות שלו

כדי לעצור . גוברת האטרקטיביות של השוק השחור, מצד אחר, מעודד את הנטייה להימורי�
על המשטר המאפשר הימור ציבורי לפקח ולהגביל את ההימורי� ולהקפיד , את הפוגענות

  .מאוד לא לעודד נטייה להימורי� והקצנה

� סיכו
–ר הציבורי הפוגענות העיונית של ההימו) ג(
  ביניי

, כמוב�, בכ� אי� כל פלא. מבט עיוני בהימור הציבורי מגלה שג� הוא כרו� בסכנת פוגענות
 כדי 117.או לפחות עלולה להיות כזו, באשר מדובר בפעולה שנראית זהה ונעשית באופ� זהה
ות את  יש לעש– ולא כוחנית גרידא –שההבחנה בינה לבי� המקבילה הפרטית תהיה מוצדקת 

. מגבלות אמיתיות לגבי ההימור הציבורי עשויות לייצר הבחנה כזו. הפעולה בצורה אחרת
, אומנ� מבחינה עיונית ג� ההימור הפרטי עשוי להיות מפוקח ומוגבל כ� שפוגענותו תצומצ�

שכ� בחיי המעשה ההימור הפרטי גובר על , א� נית� לטעו� כי תיאוריה לחוד ומעשה לחוד
כדי ,  שהרי תעשייה קיימת מעוניינת לגדול ולשגשג–ממסמס ומאיי� אות� , � עוק–המגבלות 

�נית� לסבור כי כס� אינו בראש , לעומת זאת, כאשר מדובר בהימור הציבורי. להרוויח עוד כס
ההנחה שכס� , כמוב�. ולפיכ� המגבלות שיוטלו יהיו אמיתיות ולא ייעקפו, מעייניו של איש

 באופ� 118,י� ואינו מעורר את תאבונ� נראית על פניה תמימה מאודאינו מעניי� גופי� ציבורי

_____________________________________  

נפגעות לכאורה מהימורי� ואשר , שעליה� לא הרחבתי במאמרי מטעמי מקו�, ג� תכליות אחרות  117
לגבי הטיית משחקי ספורט בגי� , למשל. נפגעות לכאורה ג� מהימורי� מדינתיי�, פרטיי�

במשטר שמתיר הימורי� על משחקי כדורגל כי חושפת " שופטי� באדו�"פרשת , י�הימור
מדינת  4477/04) א"תשלו� (פ "ת:  צפויה הטיית משחקי� בצורת שוחדי�כס� גדולסכומי ב

מדינת ' ציבוטרו נ 71853/06) א"תמחוזי (פ "ע; )15.5.2007, פורס� בנבו( חודדה' ישראל נ
 ).22.6.2009, פורס� בנבו( ישראל

י " ל1תיער� הגרלה אחת בחודש במחיר כי  ונקבע ,1951ההגרלה הראשונה נערכה באוקטובר   118
ההמו� התנפל על . נכו� לאותה תקופהד וסכו� גבוה מא –י " ל1,000לכרטיס ובפרס ראשו� של 

. התשואה הכספית הייתה גדולה. פני קהל נרגשלאביב �נקודות המכירה וההגרלה נערכה בתל
כבר בתחילת שנות . חולי� ולשיפוצ��מפעל הפיס בהעברת כספי� להקמת בתיבהמש� החל 

נסקו מעלה ה� ובהמש� , מספרי הכרטיסי� שהודפסו ומחיר�, החמישי� הוגדלו סכומי הזכייה
שהתקשתה בגיוס כספי� לתשתיות , עיריית ירושלי�של  הדרישלנוכח , 1955בשנת . בהתמדה

 מפעל יו שלהוס� החינו� למטרות,  הגרלות עצמאיחינו� ואיימה על הממשלה להקי� מפעל
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 לא –ואלה שיוטלו , לא יוטלו מגבלות מספיקות על ההימור הציבורי: שמרמז לכיוו� ההפו�
 ברגילמונופולי� ידועי� באשר , הבחנה שמובילה לייצור מונופול מעלה תהיות נוספות. יכובדו
 אול� אי� 119.לא טובת הצרכ�ו ,ראש מעייניה�בכספ� וטובת מנהליה� ועובדיה� כמי ש

אפשר לדמיי� דר� לצמצ� את כשלי המונופול ואת פוגענותו של ההימור �משמעות הדבר שאי
  .הציבורי

מובנה בי� ענייני�  מציב את המדינה בניגוד )יחסית(מודל ההכנסה המדינתית הישירה 
 קשה 120.מפעילי� את ההימורי�שלה לפקח על הגורמי� שהֲהִניעה רצונה להרוויח כס� לבי� 

עליה לספק הסבר משכנע , מדינה מתיימרת לפקח על שוק מסוכ�א�  ,במוב� זה 121.לגבור עליו
, השתלטה על השוקהיא בחשבו� שא� ג� להביא  עליה .לבחירתה ליטול בו חלק פעיל בעצמה

רסיבי קיי� קושי אקספ. בדיוק למה שהיא ניסתה ללחו� בובהיהפכותה היא עלולה להסתכ� 
הרבה  כניסת המדינה לשוק הפעילות עצמו נותנת לו חותמת הכשר: גדול בהימורי� מדינתיי�

 שבהימורי� אינו יותהמוסר� נגד איהמדינשל הלשו� � צקצוק122.יותר ממשטר לגליזציה כללי
וזעקתה על סכנת ההתמכרות שבהימורי� , הימורי�העובדה שהיא עצמה מארגנת מתיישב ע� 

חלק מכספי ההימור הקצאת  123.� השיווק האגרסיבי של ההימור המדינתיאינה מתיישבת ע
החיבור בי� מפעלי ההימורי� לבי� , אדרבה.  אינו מנטרל את הקושי המוסרילמטרות חברתיות

_____________________________________  

 הוכנס ספח 1960בשנת .  וההכנסות שברו שיא, הוספו לפרסי� דירות חדשות1958בשנת . הפיס
 תוספת זו הגבירה את .פשר לרוכש הכרטיס לזכות מיידית בעלות הכרטיס בחזרה שִא ,"זוטא"ה

כדי להתמודד ע� , 1966בשנת . ישהבאותה שנה ג� הוכנסה מכונת הגרלות חד. המכירות בשליש
שהצליח ,  נולד הלוטו,)הטוטו(כנית הימורי� חדשה ותמול התחרות ע� המיתו� הכלכלי ו

 ,כנית המינויי�ומאוחר יותר הוקמה ת". חישגד" נולד משחק כרטיסי 1979בשנת . מלידתו
באתר מפעל או ר. חידושי� נוספי� הגיעו ומגיעי� בלי הר�". אנס'צ"ובעקבותיה משחק הקלפי� 

 ,בנימה ביקורתית ופוליטית מרתקת, להרחבה. www.pais.co.il/About/Pages/history.aspx: הפיס
הפעלת מכונות מזל אלקטרוניות "ובעקבותיו אהוד בקר ; 196–179' בעמ, 6ש "לעיל ה, לויראו 

 )25.5.2015,  מרכז המחקר והמידע–הכנסת ( "ידי מפעל הפיס�על) 'גד אלקטרוני�חיש'(
www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03594.pdf. 

עולה כי � הממצאימ. קזינוה � בתחו� של מונופולית�השפעאת ומפסו� ופרנטיס בחנו אמפירית ת  119
קט�  היה מתקני�ומספר ה ,מחירי� גבוהי� יותרנמכרו מוצרי ההימורי� במדינות ע� מונופול ב

:  ודחו אות� בשיטתיות בקשר לקזינו,ביקורתית טיעוני� בעד מונופולבעי� השניי� בחנו . יותר
William N. Thompson & Catherine Prentice, Should Casinos Exist as Monopolies or 

Should Casinos Be in Open Markets?, 4 UNLV GAMING L.J. 39, 64, 70–72 (2013).  
לגבי ניגוד  (55–54' בעמ, 3ש "לעיל ה, דוח הראל; 488–486' בעמ, 78ש "לעיל ה, Martzהשוו   120

  ).של הזכיי�הענייני� 
הי� ומגבילה את והיא קובעת מחירי� גבו, מונופול על מכירת אלכוהוליש דיה בשוולממשלה   121

ו� לא להגבלת  מכ�,לעומת זאת, הקזינו הטיפוסי. הגנה ציבוריתשל  המתו� תפיס, הצריכה
  .71' בעמ, 119ש "לעיל ה, Thompson & Prenticeראו  .להגברתהדווקא  אלא ,הצריכה

122  Craig ,65' בעמ, 9ש "לעיל ה.  
 – במרשתת על הימורי�  שהטילהמגבלותלהברית �ארצותשסיפקה  ההשוו לפקפוק בהצדק  123

שהיא מעניקה היתר  לנוכח ה– על המוסר הציבורי �על הצור� החיוני להגהצדקה שמבוססת 
 Kelly Ann Tran, The WTO; 401' בעמ, 4ש "לעיל ה, Hurt: הימורי� מקומיי� בחלל הפיזיל

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, 175–177 (2006).  
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מת� תחושה תו� , "תרומה לקהילה"של להבליע את ההימור במעטפת עלול מטרות חברתיות 
  .לקהילהלאזרח הקט� שמעשיו דווקא טובי� ותורמי� 

מקור הכנסה שמגיע בעיקר מהשכבות ותוארו כ, "מס רגרסיבי"הימורי� מדינתיי� א� כונו 
 אפילו מבחינת רווח כספי 125.היכולת�גיוס כספי� ממעוטיאו כ 124החלשות באוכלוסייה

  ? מהו המצב בישראל126.שנהוג לסבורכפי מונופול הימורי� אינו מתכו� מוצלח , למדינה

   חיי המציאות של ההימור הציבורי בישראל–מבט מעשי ביקורתי . 3

   מבוא–מציאות ההימור הציבורי בישראל ) א(

מוקד הדיו� יהיה שאלת . בחלק זה אבח� באופ� ביקורתי את ההימור הציבורי בישראל כהווייתו
בניסיו� למצוא היכ� ההסדר הקיי� אינו סוגר באופ� מהודק או אינו סוגר כלל את , הפוגענות

  .י� שמה� עלולי� להיגר� נזקי ההימורי�הסדקי� והחור
אפתח ואדגיש כי ההסדר המעוג� בחוק הישראלי לגבי הימורי� אינו יוצר הבחנה חדה 

בחינה בי� מקבלי  לחוק העונשי� מכונ� הוראה שמַ 231סעי� . לחלוטי� בי� הפרטי לציבורי
 או על הגרלה על סוגי הגרלות"האיסורי� לא יחולו :  היתר שלא קיבלוההיתרי� לבי� אל

 ,"אשר לעריכת� נית� מראש היתר מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכ�, מסויימת
שעור� מפעל הפיס בהיתר מראש מאת שר האוצר או מאת , על הימורי� או הימור מסויי�"וכ� 

מאפשר ;  החוק הישראלי מאפשר לבקש ולקבל היתר להגרלות127".מי שהשר הסמיכו לכ�
נוצרת ,  כלומר.ואינו מאפשר לשו� גו� לערו� משחקי� אסורי�; ג� הימורי�למפעל הפיס לאר

 משחקי
 אסורי
לגבי . מציאות משפטית שונה לגבי שלוש הפעולות שמתקשרות להימורי�
�המפעיל את ,  מפעל הפיס129: יש שני מונופולי�הימורי
לגבי  128.קיי� משטר הפללה גור

_____________________________________  

' בעמ, 24ש "לעיל ה, McCarthy .גיוס כספי� הלוטו רגרסיבי ונופל בעיקר על העניי�של  הכצור  124
. www.youtube.com/watch?v=o4bF0gov8MA: 10 תחקיר המוס� הכלכלי של חדשות ;762

 מרכז המחקר –הכנסת " ( הימורי� בישראל– קזינו באילת הקמת"לנתוני� רשמיי� ראו אורי טל 
  .www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01954.pdf) 14.1.2008, והמידע

  .38' בעמ, 49ש "לעיל ה, גרוסקופ�  125
 ,איותוי במקאו ובמדינות אמריקומפסו� ופרנטיס סקרו דינמיקה של מעברי� ממונופול לרישת  126

רווחיה דווקא , )לקול צעקותיה(א� שנתח השוק של קבוצת המונופול בהימורי� ירד כי והראו 
אפקט מגביר יש קזינו בתו� המדינה ובקרבתה �להוספת בתימתברר כי . נסקוא� תי� ילעו, עלו

  .47–44' בעמ, 119ש "לעיל ה, Thompson & Prentice: רווחי�
למועצה שקמה לצור� עריכת הימורי� החוק להסדר ההימורי� בספורט מתיר כאמור , לצד זאת  127

  .זה
. 230 'כמפורט בס, למעט חריגי המשחק הפרטי, דבר המחוקק הוא שאי� לערו� משחק אסור  128

ידי מפעל � עלמוצבות  –"  אסורמשחק"אינ� כי ה� ד לטעו� ושקשה מא –במציאות מכונות משחק 
כי  נכתב 2015במסמ� שהוכ� לכנסת בשנת . בעיקר במקומות מוחלשי�, הפיס ברחבי ישראל

. משרד המשפטי� מצא שאי� מניעה לכ�כי  ו2005משרד האוצר התיר הפעלת מכונות בשנת 
' בעמ, 118ש "לעיל ה,  בקר.שינתה המשטרה את עמדתה שראוי להילח� במכונות, ההיתרלנוכח 

�עתירה לצו.  החליט משרד האוצר לא להתיר עוד את השימוש במכונות2017בתחילת  .15–14
, ידי השופט דנציגר� על2017ביניי� נגד החלטתו של משרד האוצר נדחתה בקצרה בפברואר 

שר ' טל נ �239/17 "בג. אלקטרוניותבציו� האינטרס הציבורי בהפסקת עריכת� של ההגרלות ה
  ).6.2.2017, פורס� בנבו (האוצר
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, הטוטוהמפעילה את  ,ההימורי� בספורט והמועצה להסדר 130;החישגד ודומיה�, הלוטו
.  החוק הפורמלי מכונ� משטר היתרהגרלותלגבי ,  לבסו�131.הווינר ודומיה� מכוח חוק נפרד

 מאות הגרלות 132.נת� משרד האוצר היתר כללי) 2010ובהמש� שוב בתחילת  (2009שנת רק ב
על וח בכ�שיש לה השפעהובמצטבר מדובר בפעילות רבה , נערכות בשנה לפי ההיתר

  133.לרבות קטיני�, אוכלוסיות שונות
ואילו משטר ; הימורי� נערכי� תחת מונופול; משחקי� אסורי� מופללי� לחלוטי�, א� כ�

ההבחנה המעשית בי� שלוש הפעולות , כאמור. ההגרלות הנוכחי נע בי� לגליזציה לבי� רישוי
, יימת ותקפה משפטית קהיא, ע� זאת. ובוודאי כ� ההבחנה הנורמטיבית ,תמיד אינה פשוטה

. ער� מבחינת חומרה� ארגונ� שווהו, שלוש הפעולות מסוכנות, לתפיסת המחוקק .כ� נולד פערו
:  שוני�שלושה גורלותיש לשלוש הפעולות ,  בכוח ארגו� חוקיו שלמבחינת, לעומת זאת

א� נית� : עולה קושי.  בכלא–משחקי� אסורי� ;  במונופול–הימורי� ;  בהיתר–הגרלות 
א� המונופול ? הימורי�אפשר לערו� כ� ג� �אימדוע , רו� הגרלות פרטיות באופ� אחראילע

בצורה משחקי� אסורי� ג� מסוגל לארג� האי� הוא , אחראיבאופ� מסוגל לארג� הימורי� 
 מדוע –וההימור מסוכ� מההגרלה , א� המשחק האסור מסוכ� מההימור,  לחלופי�?תאחראי

  ?נת ענישהשלא נבחי� בי� הפעולות מבחי
, בטר� בוסס מונופול ההימורי� המדינתי. ת ההסדרעקיב�אלה א� תהיות ראשוניות לגבי 

רעי� מוסרית ומזיקי� ה� הימורי� מטע� המדינה כי  , כמוב� מאליו,המשפט העליו��ציי� בית
 הטיעו� הנגדי הוא שהימורי� מדינתיי� 134.א� יותר מה� ואולי ,כהימורי� מטע� גור� פרטי

התפיסה של הגרלה בניהול המדינה לצור� גיוס . מזיק לדחפי ההימורי�� � פורק� בלתימאפשרי
הלוטו . כולל זו שלנו, מזל היא חלק מתרבויות רבות�כספי ציבור והענקת כס� רב למשתת� בר

כס� לפרויקטי� : בהקיפו רבי� מהטיעוני� המסורתיי� בעד הימורי�, מוש� פחות אש מקזינו
הודות לפיקוח ציבורי , לפי הנטע�, לצד זאת. מקור בידור, ע המאורג�פגיעה בפש, ציבוריי�

_____________________________________  

מודל המונופול נותר . קזינו כמונופול מדינתי�רוב המדינות התירו בתי, היסטוריתמבחינה   129
ג� �כמו, מדינות אחרות באירופהבאיטליה וב, הולנדב, פורטוגלב, ספרדב, צרפתב, בגרמניה

  .46'  בעמ, ש�.הברית�במדינות רבות בארצות
מפעל הפיס הוא גו� ציבורי בעל זיכיו� בלעדי מהמדינה לעריכת : "באתר מפעל הפיס נכתב  130

  .)www.pais.co.il/About/Pages/Freedom_of_information.aspx(" הגרלות ומשחקי מזל בישראל
' בעמ, 49ש "הלעיל , גרוסקופ�ראו  .גרוסקופ� תק� בחריפות את המונופול הישראלי על הימורי�  131

37–43.  
–ז"התשל, היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרי לפי חוק העונשי�מת� הודעות בדבר   132

  .1191–1187' בעמ, 1.1.2010, 6014פ "י; 5002–4997' בעמ, 22.7.2009, 5979פ "י: 1977
  .145' בעמ, 3ש "לעיל ה, דוח הראל  133
המובנת  –יוצא אני מ� ההנחה : "377' בעמ, 12ש "לעיל ה, סביצקיעניי�  בלפי השופט כה�  134

כיסו מבחינת פגיעת� הרעה במוסרו וב, צווהישהמעוות שבהגרלות לש� מ – והמסתברת מאליה
אפילו תמצא חמישי� צדיקי� . צווהיהוא אותו המעוות גופא שבהגרלות שלא לש� מ, של הפרט

ולא כדי , בתו� העיר אשר רוכשי� גורלות מפעל הפיס כדי להביא לידי בניית� של בתי חולי�
 – במחילה מכבוד� – אלא מותר, הרי לא זו בלבד שצדיקי� אלה בטלי� בשישי�, לזכות בגורל

אלא א� אמתלה טובה , שוש שהמטרה הטובה משמשת לה� לאו דווקא מניע לרכישת הפיסלח
, להילח� כאמור בנגע משחקי הגורל, נמצא שמבחינת כוונתו היסודית של המחוקק. לרכישתו

יהא אשר יהא ייעוד� של ההכנסות המופקות , צריכה להיות המלחמה נטושה בכל משחקי הגורל
  ."מה�
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התאבדות בגי� חובות ופגיעה , כהיגררות לפשע, אי� ללוטו המדינתי חסרונות רבי� 135ממשי
  136.עסק מקומיי��בבתי

ואבח� א� המשטר הנוכחי מצליח להשיג� ובאיזה , אשוב כעת לתכליות שנבחנו במאמר
אובד� מתמש� של , פרטיי� נועד כאמור למנוע פגיעה בערכי עבודהאיסור ההימורי� ה. אופ�

וכ� הלבנת הו� , התמוטטות כלכלית ומשפחתית והידרדרות לפשעי רכוש, יכולת אוטונומית
תיארתי לעיל מהלכי� סיבתיי� אפשריי� שקושרי� בי� הימורי� ציבוריי� . ופשיעה מאורגנת

רוב אפשרויות הקטיעה . רויות לקטיעת הנזקי�מכ� מניתי אפש� ולאחר, לבי� אות� נזקי� ממש
. גיוונו וכדומה, תדירות ההימור, גובה הפרסי�: צמצו
 נפח ההימורי
 –מתנקזות לרעיו� אחד 

כדי שההימור הציבורי לא יהיה . נפח ההימורי� מתקשר לכל הפוגענות שיוחסה להימור הפרטי
לחלופי� נית� לנסות לזהות . פחויש לצמצ� את נ, פוגעני במידה דומה ואפילו גדולה יותר

מי פועל לצמצו� נפחו של ההימור . להגביל� ולטפל בה�, מהמרי� בעייתיי� בעוד מועד
  ?הציבורי בישראל ולהגבלת מהמרי� בעייתיי�

  צמצו
 נפח ההימורי
) ב(

וזאת , אלא דווקא להרחבתו, גופי ההימורי� בישראל פועלי� לא לצמצו� נפח ההימורי�
תדיר ומחדש , בהצעת מגוו� רחב ;בהצעת פרסי� ענקיי�; בשיווק אגרסיבי: ונותבדרכי� מג�
  .ועוד, של הימורי�

  שיווק אגרסיבי) 1(

השיווק לאז� בי� הצגת האפשרות ניסה בימי� הראשוני� של ההימורי� הממוסדי� בישראל 
זכות שוויוניי� ול�לזכות ולהתעשר לבי� הרצו� להפגי� מחויבות לערכי� קולקטיביסטיי�

הצגת גורמי ההימורי� כבוני תשתיות ידי �וזאת על, בלגיטימציה מהסביבה המוסדית
  ג� כיו� מנסי� מוסדות ההימורי� לזכות בלגיטימציה ולשכ� ביקורות ציבוריות137.ציבוריות

הגישה החברתית ,  של חלק מצורות ההימור�חר� חוקיות. תרומת� לחברהידי הדגשת �על
נדרשות פעולות שיווק חזקות כדי לגבור על  138.והדת במיוחדלהימורי� בישראל אינה א

, חוצות�שלטיהוא כולל פרסו� ב 139.אגרסיביהישראלי הינו השיווק . ולעקו� אות� הקשיי�
משפיע על הציבור בכללותו ועל שיווק אגרסיבי  140.ובמרשתתעיתונות ב, רדיוב, טלוויזיהב

_____________________________________  

 המועצה להסדר 'נמ "בע) בול פול(פוטבולפולס ישראל  18/68 �"בג בויכדברי השופט לנד  135
אולי מוטב שלפחות תהיה כל הפעילות הרבה ): "1968 (690, 683) 1(בכד "פ, הימורי� בספורטה

מרוכזת ביד אחת תחת פיקוח , המבוססת כולה על ניצול היצר של עשיית עושר ולא בעמל, הזאת
  ".חובות ערינו לזירת התגוששות בי� מתחרי� בשטח זהושלא ייהפכו ר, ציבורי של ממש

136  Craig ,66' בעמ, 9ש "לעיל ה.  
  .24–11' בעמ, 5ש "לעיל ה, לוי  137
138  Belle Gavriel-Fried, Attitudes of Jewish Israeli Adults Towards Gambling, 15 INT’L 

GAMBLING STUD. 196, 203–208 (2015).  
 /www.youtube.com:  חוש� הדרכות לזכייני� במפעל הפיס עצמו2תחקיר חדשות   139

watch?v=dq33Z1pDI2Y) 2כתבת ערו� : להל�(.  
האחד של : י�בגוגל העלתה שני קישורי� ממומנ" הימורי�"כתיבת המילה , 2015נכו� לשלהי   140

 נותר 2016נכו� לאמצע ". ווינר"והאחר של ; העוסק במרוצי סוסי�, Racerהאתר הישראלי 
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 השיווק 141. של ממש� לבעיית הימורי�תיילענהפכי�  ומייצר דחפי הימורי� ש,קטיני� בפרט
  .מתחבר כמוב� ג� לגובה הפרסי� ושע�� עליה� במידה רבה

  הצעת פרסי� גבוהי�) 2(

בהקשר זה  .הפרסי� העצומי� דוחפי� א� ה� להימור, לצד השיווק העצו� והחסות הציבורית
גובה  142.�הימורי� פרטיייותר בהשוואה ללה וייתכ� שהסכנה בהימורי� מטע� המדינה א� גד

ולעודד משתתפי� ותיקי� להשקיע סכו� כס� , מחד גיסא, הפרס עשוי לייצר משתתפי� חדשי�
 לש הראשית �כלית הדבר אינו מעיד טובות לגבי מימוש ת143.מאיד� גיסא, גבוה במיוחד

. רעיו�המציאות מגלה דווקא קידו� של ה ,מלחמה ברעיו� ההתעשרות המהירה חל�. איסורי�ה
 התעשרות 144:חלו� הטלפו� מאראלה –אותו חלו�  לאמכווני� שוב ושוב פרסומי הלוטו 

 רכישת 147, זוהר הוליוודי146, ובנותני שירות145נקמה במעביד, התפטרות מהעבודה, מהירה
_____________________________________  

 הופיעו 2017בחור� .  כבר לא נותר שו� קישור ממומ�2016ובקי� ,  בלבדRacerהקישור של 
 Racer, "סרביה,  מגיעה לבלגרד– ישראל בפוקר IPTאליפות : "שלושה קישורי� ממומני�

פורטל מוביל דחה אותה . בעבר חיברתי רשימה ביקורתית כלפי מפעל הפיסכי  אוסי� ."ווינר"ו
אס� הרדו�  – פורסמה בפורטל מוביל אחרהיא לבסו� .  מפרסמיו�משו� שמפעל הפיס נמנה ע

  .http://finance.walla.co.il/item/2576145 16.10.2012 וואלה" ?צרי� פיס בחיי�"
141  Belle Gavriel–Fried, Meir Teichman & Giora Rahav, Adolescent Gambling: Temperament, 

Sense of Coherence, 18 ADDICTION RES. & THEORY 586, 591–596 (2010) . במדינות רבות
 בל .ג� בישראלקורה למרבה הצער כ� ו ,דומגיל צעיר מא, קטיני� משתתפי� בהימורי� לא כחוק

 ,2 ל חברה ורווחה "הימורי� בקרב בני נוער בישראל"כמ� גיורא רהב ומאיר טיי, פריד�גבריאל
 עבר בישראל התיקו� לחוק שאסר מכירת כרטיסי הגרלות 2007רק בשנת ). 2010 (208–198, 189

 Belle:  גורמי ההימורי�� של בי� היתר בגי� התנגדות,זמ� רבנמשכה התיקו� העברת . לקטיני�
Gavriel-Fried & Jeffrey L. Derevensky, The Gestation and Birth of Legislation Prohibiting 
the Sale of Lottery Tickets to Israeli Minors: Some Social Policy Issues, 9 INT’L GAMBLING 

STUD. 135, 142 (2009) . שיווק של מפעל הפיס הפרסו� והתקציב כי במסמ� שהוכ� לכנסת נכתב
, ראו טל.  מיליו�60�כ –ושל המועצה להסדר ההימורי� ,  מיליו� שקל165� היה כ2007בשנת 
החשיפה של הישראלי הממוצע לפרסו� נרחב כל כ�  "...כ� נכתב ש� כי. 1' בעמ, 124ש "לעיל ה

הוצע ו ,"כניות הגמילה מהימורי� שמפעיל מפעל הפיסושל הימורי� לא עולה בקנה אחד ע� ת
  .10–9' בעמ, ש� .ות הפרסו� מחשש לגרימת התמכרותאת כמלהפחית 

ואולי מ� הראוי א� להרחיק לכת : "377' בעמ, 12ש "לעיל ה, סביצקיעניי�  בכדברי השופט כה�  142
ת אשר זוכה לפרסומת עצומה המושכת את הלב וא, המונית, 'רשמית'ולומר שסכנתה של הגרלה 

  ".היא לאי� ערו� גדולה יותר מאשר סכנת� של משחקי הגורל בדר� כלל,  של כל אד� ברחובי�הע
מה שיצר , הברית לכמיליארד וחצי דולרי�� הגיע הפרס הראשו� בלוטו בארצות2016בינואר   143

פני רחובות שלמי� בדר� להגשמת חלו� ההתעשרות האדירה �עלשהשתרעו  יי� ענק�תורי
 12.1.2016 גלובס" ' מיליארד ד1.5הפרס בלוטו האמריקאי טיפס לשיא של : טירו�" .והמהירה

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001094941.  
עצ� ר שא, כת ומברכתמבור, האהובכדמות ידי מפעל הפיס �עלאראלה עצמה מוצגת ומקודמת   144

כ� נראה : לפעמי� רצוי לענות לחסוי"אורית מרלי� רוזנצוויג .  יוצרת התרגשות עזהההזכרת שמ
-Xnet 12.11.2015 http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L" יו� בחייה של אראלה מהפיס

4724549,00.html.  
145  https://www.youtube.com/watch?v=MGXdx4-_flQ; https://www.youtube.com/watch?v=hAM 

oYfutW6w&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6&index=49; https://www.you 
tube.com/watch?v=VQUhK0WuUP8.  

146  https://www.youtube.com/watch?v=sfSOLFeLZmI; https://www.youtube.com/watch?v= 
ezIYil5WjCg&list=PLHfxrNlK4m_nn4UxaKEkqI0yMHBvxjUn6&index=18.  
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,  העצו�ג� בלי הפרסו�, למעשה 149. היפטרות מהשעו� המעורר וכדומה148,מעמד משפחתי
 מתקשרי� באופ� – מיליוני שקלי� תי� קרובותילע –על הפרק הגבוהי� העומדי� הסכומי� 

  150.רעיו� ההתעשרות המהירהטבעי ל

  הצעת מגוו� הימורי� רחב ללא מגבלות) 3(

שחלק� מפתחי� , מהמרי� חדשי�בוודאי על הימורי� גוררת שהמדינה <ור=ת החסות עצ� 
אי� מדובר במשחק . הכפייתיות קשורה ג� למגוו� ההימורי� המוצע ולכמות� 151.כפייתיות

� אי�י�חדשהימורי� המדינה מספקת  152.כמות המשחקי� עצומה;  בחודש או בשבועאחד

הדר� להימור בממדי� ,  מרגע שמתעוררי� דחפי הימור153.ג� ברשת, זמינות� עצומהש ,ספור
ה� בלוטו וה� בטוטו .  משו� שאי� מגבלה מעשית על סכומי ההימור ותדירותו,מתקצרת גדולי�

 להגדֵ   כ� הנטייה הכפייתית154.פסי הימורועל רכישת טלא מצאתי אינדיקציה למגבלות 
  156.יישובי� עניי�מאפיינת הימורי� מקוֵמ� במיוחד לגלות שזמינות גבוהה של  155.ודאיבו

_____________________________________  

147  https://www.youtube.com/watch?v=9ddpFJrGEPg&index=10&list=PLHfxrNlK4m_nn4U 
xaKEkqI0yMHBvxjUn6.  

148  https://www.youtube.com/watch?v=EdmfpfePiJQ&index=17&list=PLHfxrNlK4m_nn4Ux 
aKEkqI0yMHBvxjUn6.  

 האזרח יו שלפתרו� כל בעיותשל חלו� ה שמשווקי� את ,�יהישראלימסעות הפרסו� ביקורת על ל  149
  .68–67' בעמ, 3ש "הלעיל , דוח הראל ראו ,הפשוט

שגורמת להתנהגות הכי ,  תיארו לוטו כצורת ההימורי� הבעייתית ביותראיי�משפט אמריק�בתי  150
 כדר� קלה ,שיפור עצמיעל  במקו� ,משו� שהוא מעודד הישענות על המזל, חברתית�אנטי

צורת שהוא , הלוטוכי  כתב ימקרת. 161' בעמ, 24ש "יל הלע, .Towfigh et alראו  .להתעשרות
מציב את המדינה המפוקפק הוא משחק , ההימורי� הפופולרית ביותר שכמעט כל מדינה מספקת

' בעמ, 24ש "לעיל ה, McCarthy .בקדמו הישענות על מזל, בסתירה עצמית לגבי החינו� לחסכנות
762.  

151  Craig ,65' בעמ, 9ש "לעיל ה.  
עשרי� משחק קינו , אנס כל שעתיי�'משחק צ, אל� אפשרויות להימורי ספורטיש יותר מבישראל   152

, 2כתבת ערו� ; 21' בעמ, 3ש "לעיל ה, הראלדוח  .מזל בכל עת�תומכונו� ביו� מיפעוארבע 
' בעמ, 1.4.2012, 6398פ "י:  וקינוגדהנחיות משרד האוצר לגבי חישכ� ראו את . 139ש "לעיל ה

3296–3297.  
  .www.winner.co.il/16: ווינר. /www.tofesyashir.co.il:  ועוד777, אנס'צ, לוטו  153
משחקי� "נכתב על ) www.pais.co.il/responsibleLottery/Pages/index.html(באתר מפעל הפיס   154

במגוו� הפיס פועל להעלאת המודעות בקרב הציבור "שא� כל שנאמר ש� הוא  ,"באחריות
וקיו� לקבלת עזרה  "קו ח�"פרסו� , "מבח� עצמי"עלוני� לחלוקת ביניה� , "אמצעי� שוני�

מפנה למגבלות ) www.winner.co.il/info/game-control(אתר ווינר . פעילויות הסברה שונות
לשחק תו� בקרה ופיקוח "מזמי� את המהמר  ו–" בלי הקפה"קטיני� ו לש איסור הימורי� – בחוק

השבועית ,  להגביל בעצמ� את היק� הפעילות של� ברמה היומית...עצמי על היק� הוצאותיי�
, 3ש "לעיל ה ,דוח הראל .שלא ברורה מידת אכיפתו, זהו הסדר פנימי בלבדאלא ש". והחודשית

  מהמרי�–  בישראליי� התייחסו למכורי� להימורי� חוק2חדשות של  הבכתב. 50' בעמ
חיי� :  ניצב בפניה�המהמרההימור האינסופיות שאפשרויות  ול–שהפסידו מאות אלפי שקלי� 

 mako 27.6.2012" כ� מנסי� לשכנע אותנו להמר: הקזינו של המדינה"ריבלי� 
www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-b300714a35f2831018.htm .

-mako 11.2.2016 www.mako.co.il/finances" ינו של המדינההקז"ראו ג� שוקי שדה 
magazine/Article-5bf688f762fc251006.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=563116731 .

הקזינו של "חיי� ריבלי� : תופעה רחבהה� כתבה נוספת חושפת שהימורי קטיני� בטוטו ובלוטו 
 /mako 28.6.2012 www.mako.co.il/news-israel "לא אצלנו? אזהרות על ההגרלות: המדינה
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 כמחצית ממכורי 157.ג� בעול� ההימורי� המדינתיי�מתגשמות ההימורי� סכנות , כלומר
י� רבי� יותר לטיפול ככל שיופנו משאב 158.ההימורי� בישראל מכורי� להימורי� חוקיי�

הדבר עשוי לספק תרופה מאוחרת לצמצו� צנוע של , במכורי� ולפיקוח עליה� במגמה לשקמ�
  159.הבעיה

  סיכו� –צמצו� נפח ההימורי�  )4(

גובה , גובה הפרס, קפדניות לגבי שיווקומגבלות ההימור הציבורי בישראל אינו מתאפיי� ב
וגופי , וקק הישראלי לא הטיל מגבלות כאמורהמח .ו ותדירותגיוו� ההימור, הסכו� למהמר

אי� , אפילו כאשר המחוקק מגביל או מבקש להגביל. ההימורי� אינ� מטילי� כאלה על עצמ�
אי� זה מפתיע לנוכח הכס� הרב  160.זה נדיר שגופי ההימורי� נאבקי� ועוקפי� את ההגבלות

_____________________________________  

local/Article-e06175bb3d43831018.htm . הודעה ממפעל הפיס על הצור� להקליד ארבע ספרות
להוכחת הנחיה זו קשורה אול� , 2015הזהות של המהמר פורסמה בשנת �תעודתשל אחרונות 

, 19.1.2015, 6968פ "י: ל המשתמש בלבד היא עדההאחריות להקלומכל מקו�  , הזוכהו שלזהות
  .הודעות דומות פורסמו בעבר. 2904' בעמ

 /https://www.youtube.com:  על התמכרות בחסות מפעל הפיס10תחקיר חדשות   155
watch?v=cJuH4zLuy18 . הימורי ספורט גבוה לפוטנציאל ההתמכרות כי מחקרי� קליניי� הראו

  .161' בעמ, 24ש "לעיל ה, .Towfigh et al .וטוהלמפוטנציאל ההתמכרות להגרלות  �א
: מזל� על מכונות10 תחקיר שני של חדשות ;44' בעמ, 3ש "לעיל ה ,דוח הראלראו   156

https://www.youtube.com/watch?v=o4bF0gov8MA .כונות משחק מחו� לקזינו אינ� המצאה מ
ה� כי א� שיש הטועני� ,  ששוללות הימורי�איותוה� קיימות אפילו במדינות אמריק, ישראלית

ש "לעיל ה, Hurt .ד וקשות להסדרהוממכרות מא, דהיינו, הימורי�עול� הקוקאי� של � כמו הקראק
, על מכונות פרטיותהמוטל איסור הלצד , התרת מכונות כאמור מטע� המדינה. 398–397' בעמ, 4

  .762' בעמ, 24ש "לעיל ה, McCarthy .תעקיב�בהיבט של  קושי תמייצר
שנה ותה ובא, 1998 הימרו בשנת אי� מהאמריק68%לפחות : נתוני� מעוררי השתאותלהל� כמה   157

 2012בשנת . 195' בעמ, 2ש "לעיל ה, Yures . מיליארד דולר50�מהמרי� כחוק כהפסידו 
 מיליארד 900�ס� כולל של כהימורי� והוציאו על ,  בהימור כלשהואי� מהאמריק70%השתתפו 

 הוציא הציבור על ,2002–1995שני� ב ,בישראל. 158' בעמ, 24ש "לעיל ה, .Towfigh et al .דולר
 מכלל ההוצאה של הציבור 6.3%שה� , מיליו� שקלי� 300�ומיליארד  8�יותר מהימורי� חוקיי� 

  .177–176' בעמ, 6ש "לעיל ה,  לוי.בידור וספורט, הישראלי בשני� הללו על תרבות
 מהמהמרי� המכורי� שטופלו בישראל דיווחו על 44%�ככי כתב נבמסמ� שהוגש לכנסת   158

  .20' בעמ, 124ש "לעיל ה, טל .אנס'צ, טוטו, לוטו, גדחיש: התמכרות להימורי� חוקיי�
ראו , "אפשר"ידי עמותת �עלהמופעלת , וכנית הגמילה של מפעל הפיסתל  159

www.pais.co.il/responsibleLottery/Pages/index.html .מסגרות טיפול ג� משרד הרווחה מציע 
 /www.molsa.gov.il/Populations/Distress/Addictions/Gambles/Pages: לנפגעי הימורי�

TM_02_05_03_Gambles.aspx . לגמילה מהימורי�ראלד אופירמרכז ג� בישראל פועל  :
www.compulsivegambling.co.il/. 

ש "לעיל ה, 2כתבת ערו� ראו מהמרי� כיצד להימנע ממיסוי המדריכות מפעל הפיס של לעצות   160
הגרלות קטנות ביטול :  מפעל הפיסו שלליקויי� בהתנהלותשל  המבקר המדינה חש� שור. 139

�אי; פיקוח על הגרלות וזכייני�ב �כשלי; (!)הפרת חוק העונשי� תו� והחלפת� בהגרלה גדולה 
;  משרד האוצר שלכניות ההגרלה ללא אישורושינוי בת; תנאי�שהפרו נקיטת צעדי� נגד זכייני� 

; תעמידה בהתחייבויות לפעול לצמצו� ההתמכרו�אי; פרסו� במקומות שבה� נוער רב מסתובב
 2010ב לשנת 61  שנתיחדו מבקר המדינה .קניית זכיותבואפילו רפיסות במאבק בהלבנת הו� ו

דוח : להל� ()2011 (350–303הגרלות והימורי� :  פרק שלישי2009ולחשבונות שנת הכספי� 
. משרד האוצר הוכיח רפיסות בפיקוחג� ; לא רק מפעל הפיס באשמי�. )2010המבקר לשנת 
ייעוד כספי ההגרלות למטרות ציבוריות הוא : ")349' בעמ, ש�(מבקר המדינה  של כדברי הסיכו�
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�בית 161.ול ומענקי�אשר חלקו חוזר אליה� בצורת הוצאות ניה, הזור� דר� אות� גופי�

לא נמנע , בעודו קובע כי איסור ההימורי� הפרטיי� תק� מבחינה חוקתית, המשפט העליו�
  :מלהכיר בבעיה בעצמו

אי� ספק כי הימורי� הנערכי� בחסות המדינה מעודדי� ג� ה� התעשרות 
מבחינה זו . וכי א� ה� טומני� בחוב� סכנת התמכרות, מהירה התלויה במזל

  162...מהימורי� המתנהלי� על ידי גופי� פרטיי� למטרת רווחאי� שוני� ה� 

 163.העובדה שחלק מהכס� שב לציבור אינה מאיינת את פוגענותו של ההימור הציבורי: יודגש
 לעיתי� א� נית� לקבל את 164.המחוקק כונ� את התופעה ואחראי לה לא פחות מגופי ההימורי�

_____________________________________  

 –מה את הער� השלילי של ההגרלות וההימורי� � שנועד לאז� במידת'הדֶ +ער� ציבורי *'מעי� 
  ".אבל יש להקפיד שהוא לא יהפו� למטרה בפני עצמה

שמה� מופרשי�  , בישראלמגיעי� למיליארדי שקלי� בשנההמושקעי� בהימורי� סכומי הכס�   161
הוצאות ניהול של עשרות וכ�  ,מיליארד שקל במפעל הפיסביותר מ והקצבות יי� ענק�מענקי

  ראומפעל הפיסלגבי . כעשרה מיליו� במועצהשל רבות של מיליוני� בשנה במפעל הפיס ו
www.pais.co.il/About/Pages/Freedom_of_information.aspx ; דר ההימורי� המועצה להסלגבי

בכירי� במפעל השכר לגבי  ;www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02652.pdf  ראובספורט
� מיליו� שקל ב12� בכירי� במפעל הפיס הסתכמה ב16עלות שכר� של "אורה קור�   ראוהפיס
2013 "TheMarker 23.12.2014 www.themarker.com/career/1.2519733 .ראווספי�נתוני� נל  

מה עושי� "ראו שוקי שדה על מינוי מקורבי� וקשיי� נוספי� במפעל הפיס . 124ש "לעיל ה, טל
 .TheMarker 5.7.2014 www.themarker" ?ע� המיליארדי� שנכנסי� כל שנה למפעל הפיס

com/markerweek/1.2366545.  
  .דינו של השופט גרוניס� לפסק19' פס, 17ש "לעיל ה, תשעי� הכדורי�עניי�   162
אסמכתה ... אי� אני יכול לגלות: "ביסוס המונופול המדינתי כתב השופט זוסמ� דברי� בוטי�לפני   163

לצרכי� ,  מקצתואו, א� הוקדש הריווח המתקבל ממנו, שמטרד חדל להיות מטרד, לדעה
מפאת , שר האוצר אילו ראה לסרב היתר ג� למפעל הפיסע� ולא הייתי בא בטרוניה , 'ציבוריי�'

ג� השופט כה� . 379' בעמ, 12ש "לעיל ה, סביצקי עניי� ."התוצאה השלילית העלולה לנבוע ממנו
כאילו אסר המחוקק , )ריבוי נישואי�(ק לתיקו� דיני העונשי� כש� שאי� לפרש את החו: "כתב

 ... ככל שתראה לנכו�ובסעי� השני הסמי� רשות פלונית להתיר ביגמיות, בסעי� אחד את הביגמיה
ואילו , כאילו בסעי� אחד אסר� המחוקק, כ� אי� לפרש את חוק איסור ההגרלות וההימורי�

על שר האוצר להשתמש . כל העולה על רוחובסעי� אחר הסמי� את שר האוצר להתיר� כ
 ומאחר ומטרת החוק היא להג� על ;� שמטרתו של החוק לא תסוכלכבסמכותו למת� היתרי� 

והציבור זקוק וזכאי להגנה זו בי� א� ההגרלות , הציבור מפני עורכי הגרלות והימורי� למיניה�
ר סמכותו א� הוא קובע לעצמו הרי חורג השר מגד, צווה ובי� א� לאויוההימורי� נעשי� לש� מ

  .377' בעמ,  ש�."צווהיכלל שכל הגרלה וכל הימור מותרי� ה� ובלבד שייעשו לש� מ
המשפט העליו� בחריפות את ההסוואה של �ביקר בית, בטר� בוסס המונופול, לפני יובל שני�  164

העותרי� צודקי� : "כדברי השופט כה�. הפוליטיקה והכס� בשיקולי� ערכיי� ומשפטיי� נקיי�
ה� אינ� שוני� מחברת גשר אלא בזאת שהמה מנהלי� : בטענת� שיש כא� הפליה פסולה לרעת�
משלא מצאו לה� שות� בעל תעודת כשרות להתחבא , את עסק� בגלוי ובפומבי ובשמ� הנכו�

עוררה ג� העשייה המשפטית לקידומו של מונופול מטעמי כס� . 374' בעמ,  ש�."מאחוריו
: 687' בעמ, 135ש "לעיל ה, פוטבולפולסכדברי השופט ויתקו� בעניי� . חריפהביקורת שיפוטית 

המיועדי� בחלק� לקידו� , כל הגורמי� שעסקו באר� בניצול יצר ההימורי� לש� עשיית רווחי�"
שו לשמור מכל משמר על פעלו בהצלחה וביק, היו מאורגני� היטב, הספורט והחינו� הגופני

מ� הדי� חרי� פחות �המש� תיאור הדברי� בפסק. "פ� יסיגו אחרי� את גבול�, עמדת� הבלעדית
 והריסו� השיפוטי של  בספורטקבלת החוק להסדר ההימורי�וזאת לנוכח , סביצקיעניי� התיאור ב

 ו שלבהסכמת ,השופט לנדוימפי פשוטה על המחוקק � זאת נמתחה ביקורת לא� בכל. אותה תקופה
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מטע� , קיי� של תעשייה מוגבלתהרוש� שההסדר הקיי� בא א� כדי לשמר ולטפח הו� 
מועדו� חברי� דובר ב לוטונטבפרשת , למשל 166.אר!ל�! בדומה לתופעות בחו165,המדינה

חס� בעלויות כ�  ו,שהציע מנוי להגרלות לוטו בתשלו� נמו� ממילוי עצמאי של הכרטיסי�
ראי המועדו� אחכי בלי מבוכה גרס ר שא, ידי מפעל הפיס�עלנתבע המועדו�  .לחברי המועדו�

, כרטיסי הלוטו הפ� את הלוטושל סכו� חיצוני בעלויות יח: קרי. חוקיי��בלתיהימורי� ...ל
  167.חוקי�לבלתי, לשיטת מפעילו מפעל הפיס

_____________________________________  

א� ע� זאת אני רואה , חייבי� ג� אנו לעשות את רצו� המחוקק":  הנשיא זילברגקו�מ�מלאמ
עניי�  ."עצמי חייב להצביע על מה שנראה לי ליקוי יסודי במעשה חקיקה זה של הכנסת

 ההמדינשל  הה� ביקר בחריפות את היתממות כהשופט. 691' בעמ, 135ש "לעיל ה, פוטבולפולס
וכ� את ,  מספרתהמציאותשהסיפור השונה הרחוקי� מ�  ,היתלותה בדברי המחוקקי� הנאי�את ו

את .  עצמהידי המדינה�עלמלחמה משפטית בתופעה לצד מימושה ניהול הבעייתיות הגדולה שב
המשפט � להטעות את בית כמיועדתפרשנות החוק הוא זיהה גבי דברי הכנסת לממובאות הבאת ה

אי� ל� משענת קנה רצו� יותר לפירוש החוק : " בפרטבאופ� כללי ובנוגע להימורי� –ולהכשילו 
לא זו בלבד שה� פסולי� . ולגילוי כוונת המחוקק מאשר דברי הסבר ממשלתיי� או דברי הכנסת

שפט ירחק ושומר נפשו במ. תינאלא ה� ג� מכשילי� מ� הבחינה העני, מ� הבחינה המשפטית
: )379' בעמ, ש�( ראו את דבריו של זוסמ�  כ�.376' בעמ, 12ש "לעיל ה, סביצקי עניי� ."מה�

דברי� אלה אינ� דברי . לפיכ� אי� אני יכול לייחס כל ער� לדברי ההסבר שצורפו להצעת החוק"
אלא ה� דברי הנסח של המשרד , שלה שהציעה את החוקופעמי� אפילו אינ� דברי הממ, הכנסת

  "....הנוגע בדבר
 ועל הממשלה לספק ,תי� ההימורי� עשויי� להועיל לקהילהילע, לפי מודל ההגנה הממשלתית  165

). כלל�כלכלי בדר�שהוא (בה הסדרה כדי להג� על תעשיית ההימורי� ועל האינטרס הממשלתי 
 Cabot; 66–65' בעמ, 9ש "לעיל ה, Craig .מיסוי מרכזיהתעשייה היא מקור ר שאהמודל שכיח כ

& Csoka ,254–253' בעמ, 4ש "לעיל ה.  
חששות שיש לה�  ויותר מ,לכספי ההימורי�" מכורות" שהמדינות ותהלגליזציה מראמגמות   166

החשש . 488' בעמ, 78ש "לעיל ה, Martz .ציבוריי� ה� חוששות להפסיד כספי� למדינות השכנות
, 124ש "לעיל ה, טל: קזינו זרי� וקרובי��בכנסת בנוגע לבתישהוכ� האמור הובע ג� במסמ� 

דלתותיו את פתח  – .Interactive Casinos, Inc –  בעול�הקזינו המקוו� הראשו��בית. 2' בעמ
מפאת , הימורי� בחלל הפיזי� בתיג�  וכמוה ,ידי התנגדה לו מאית הממשלה האמריק.1995בשנת 
שכבר שינתה את (אדה כנוו, ההתנגדות הגיעה ג� ממדינות שונות. אובד� משאבי�מפני  �חשש

; 318–317' בעמ, 24ש "לעיל ה, Wajda .)540' בעמ, 9ש "לעיל ה, Romoserו  רא–עמדתה 
Landes ,920' בעמ, 28ש "לעיל ה ;Hurt ,401 ,376–375' בעמ, 4ש "לעיל ה ;Frank Vandall, 

Why We Are Outraged: An Economic Analysis of Internet Gambling, 7 RICH. J. GLOBAL L. 
& BUS. 291, 292 (2008) .ג� החוק הספרדי הושפע מקיומו של מונופול ארו��טווח של הלוטו 

  .12' בעמ, 4ש "לעיל ה, Boto .הלאומי
הוא  מפעל הפיס לפעילות לוטונט ו שלהמניע העיקרי להתנגדותכי  אנגלרד גרס )'בדימ(השופט   167

א� לא עליו נועד , המניע הכלכלי לגיטימי. התמכרותמפני  ואינו מתקשר לחשש , ולא ערכי,כלכלי
) 5(ד נז"פ, מ"לוטונט מועדו� חברי� בע' מפעל הפיס נ 610/02א "עראו  .י להג�האיסור הפליל

ראו  י� למהמרי� מבקר המדינה לתופעה של מועדוני חברו שלהתייחסותל). 2003 (110–109, 97
 המשנה ליוע� ו שלותהתייחסל. 355–351' בעמ, 160ש "לעיל ה, 2010דוח המבקר לשנת 

 ראו, חקיקההלרבות הצעה להבהרת , 2015מספטמבר , לנושאהמשפטי לממשלה 
http://index.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/WinstienResponseGambling 

Sep15.pdf .מנויי  3559/02א "עראו רמזי� נוספי� לכ� שההסדר משק� מאבקי כס� ל �מועדו
 8485/08א "ע; )2004 (873) 1(ד נט"פ, המועצה להסדר ההימורי� בספורט' מ נ"ב בעטוטו זה

The FA Premier League Limited בנבופורס�  (המועצה להסדר ההימורי� בספורט' נ ,
14.3.2010.(  
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  כיווני� לשינוי המצב ולשיפורו. ד

  מבוא. 1

כ� עלול להיות ג� ההימור הציבורי בהעדר ויסות , א� ההימור הפרטי עלול להיות פוגעני
נחלשת ההצדקה למשטר , כעולה מחיי המציאות בישראל, מצב דברי� זהב. ופיקוח הדוק

לנוכח זאת נית� לחשוב על שינוי המצב באפיקי� . שמבחי� בי� השניי� באופ� כה דרמטי
וברי שכל חלופה מצריכה , פרטי�� ביריעה כה מורכבת וארוכה לא אוכל להיכנס לפרטי. שוני�

לגליזציה , הפללה מוחלטת: רבעה כיווני�אבח� בקצרה א. מסגרת דיו� עצמאית רצינית
  .ולבסו� צמצו� פגיעותיו של השוק הציבורי, רישוי ופיקוח, מוחלטת

  הפללה מוחלטת. 2

  לפי168. ההימורי�)eradication(חיסול   ,  כלומר,נקודת קיצו� אחת היא הפללה מוחלטת
ובלנות להימורי�  ויש להילח� בה� ולגלות אפס ס,טיב�עצ�  ההימורי� מסוכני� מ,שקפה זוה

  169.מכל סוג
המועצה ו ,מפעל הפיס ייסגר. ברוח השקפה זו ראוי לערו� שינויי� דרמטיי� בישראל

נית� . מו רעיו� ההיתרי וע,יימחקהעונשי�  לחוק 231סעי� . להסדר ההימורי� בספורט תפורק
לפי� ואפילו לאסור במישרי� משחקי ק, ")נסיבות מיוחדות("  לחוק230 את סעי� ג�למחוק 

עריכת משחקי כליל או לאסור , מחשש שמא יתפתח תיאבו� להימורי� מסוכני�, היוקובי
 בכל מקו� אפילו,  תמידהשתתפות בהימורי� תופלל. התערבויות פרטיות ייאסרו 170.פרסי�

קזינו לא יעגנו �ספינותו,  מסוכני�לגבי סמי�החוקי בדומה להסדר , ישראלי�לגבי בעול� 
שלפיה� יש להימנע מכיבוד כל , את ההפללה בהסדרי� אזרחיי� נחרצי�נית� לגבות . בישראל

כספו א� את יקבל א� הוא אכ� עצמו את כ� שהמהמר יהיה חייב לשאול , הימור שהוא
  172.הז עוד פניות משפטיות בהקשר יהיו ולא 171,יזכה

_____________________________________  

168  Craig ,65' בעמ, 9ש "לעיל ה ;Cabot & Csoka ,249' בעמ, 4ש " הלעיל.  
, 9ש "לעיל ה, Craig .הברית יוטה והוואי ה� היחידות שאינ� מציעות הימורי� מכל סוג�בארצות  169

 Jordan; 521' בעמ, 9ש "לעיל ה, Romoser; 916' בעמ, 28ש "לעיל ה, Landes; 61' בעמ
Hollander, The House Always Wins: The World Trade Organization, Online Gambling, and 

State Sovereignty, 12 RUTGERS J.L. & PUB. POL’Y 179, 198 (2015) .ראוחוק ביוטהל  UTAH 

CODE ANN. 1953 § 76-10-1102 (West 2013) . ראובהוואילחוק  HAW. REV. STAT. § 712-1223 
(2013).  

א� ימנע תחרויות שעשויות , בפרסי� יקי� ודאות משפטיתבה� נית� לזכות שאיסור כל המשחקי�   170
 .Anthony N. Cabot, Glenn J: ספורט ועודה, חינו�הקידו� אמצעות לתרו� לטוב החברתי ב

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, 405 (2009).  
הגרלה , חוזה של משחק) א(": קובע כדלקמ�, 1973–ג" התשל,)חלק כללי( לחוק החוזי� 32 'ס  171

בניחוש או במאורע מקרי ,  תלויה בגורלהאו הימור שלפיו עשוי צד לזכות בטובת הנאה והזכי
הוראות סעי� זה לא יחולו על ) ב. (אינו עילה לאכיפה או לפיצויי�, יותר מאשר בהבנה או ביכולת

כי שלו הסבירה . "פי חוק או שנית� לעריכת� היתר עלהגרלה או הימור שהוסדרו בחוק , משחק
, לעונילעיתי� מובילי� ,  חוזי הימורי� ה� שה� גורמי� לבזבוז זמ� וכס�� שלאכיפת� הסיבות לאי
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 �וא יתרונו הגדול על המצב הקיי� ה. על ההסדר הנוכחיבמוב� מסוי� בעיניי הסדר זה עדי
מטרידי� אכ� א� הימורי� . בעקיבותו ובפוטנציאל להשריש את מסריו ולהשיג את תכליותיו

ללא ראוי להילח� בה� אזי , במנות קטנותנעשי� ה� ר שאפוגעניי� ג� כאכ� א� ה� , אותנו
, א� לא במרש� רופא, הרואי� ואכש� שלאיש אי� רישיו� לצרו� ולו מיליגר� קוקאי� . סייג

מי שחושש שהימורי� . להשתת� בה� וכדומה, לפרסמ�, רישיו� לארג� הימורי�לאיש לא יהיה 
עשוי לתמו� בגישת  לפגיעה בערכי עבודהולהתמוטטות כלכלית ,  להתמכרותלביועלולי� לה

אפס סובלנות מגדיל את הסיכוי לגדוע כל סכנה וכל נזק פוטנציאלי של מצב . ההפללה המלאה
ואיתות כזה קל , עי��לציבור נעדר קריצות ועצימותהאיתות שנשלח . דובשלב מוקד� מא

  .א� יישלח בנחישות, בהרבה להפני�
.  מוצדקת א� הכיוו� אינו מוצדקהת כשלעצמה אינחסרונו הגדול של הסדר זה הוא שעקיב�

קשר סיבתי  בי� משו� שמדובר ב–א� הימורי� אינ� גורמי� נזקי� שבגינ� ראוי להפליל� 
 מייצרת הפללה מלאה אזי –צמצ� את הנזקי� בדר� פוגענית פחות שנית� למשו� ובי� חלש 

  .א� לא צדק, אומנ� עקיב�ת
, הימורי� ותיקי�יש ממצב שבו שתתרחש בקפיצה החברתית הגדולה טמו� סרו� נוס� יח

, זינוק כזה עלול לייצר קשיי הפנמה. חורמה בהימורי� כול��ממוסדי� וציבוריי� למלחמת
, המשטר האמורשל שאלות קשות בנוגע לאפקטיביות להעלות ו ,בעיקר בתחילת הדר�

אפילו יותר מהמצב , דוג� זכויות הפרט נפגעות מא,  כמוב�173.ֲהִניעהלמשאבי האכיפה ול
. במוב� של פיתוח יכולות ובעיקר הנאה ובידור,  למשחקי� יש ער� מבחינת הפרט.הנוכחי
�  174.משטר הפללה כרו� באובד� כס� רב למדינה, לבסו

_____________________________________  

ויוצרי� דמורליזציה ,  מעודדי� שאיפות נלוזות להתעשרות קלה ומהירה,מנוגדי� לערכי עבודה
ו של סעי� תכלית, דהיינו). 2005 (559–549  הכללי החלק–דיני חוזי� גבריאלה שלו . ובטלנות

ראו  בקשר להימורי� .הימורי�של איסור ה זהה לתכלית ,המבטא גישה פטרנליסטית, זה
  .15' בעמ, 49ש "לעיל ה, גרוסקופ�

מפעל ' גרי� נ 604/69א "עראו  . פניות בנוגע להחלטה כיצד לנהוג בפרס במקרי� מסוימי�,למשל  172
ד "פ, המועצה להסדר ההימורי� בספורט' זהבי נ 3766/91א "ע; )1971 (401) 1(ד כה"פ, הפיס

  ).1993 (580) 3(מז
173  Cabot & Csoka ,מית שוור� ציטט את הוועדה לבחינת המדיניות הלאו. 249' בעמ, 4ש "לעיל ה

 COMMISSION ON THE REVIEW OF NATIONAL POLICY TOWARD GAMBLING, FINAL(להימורי� 

REPORT 1 (1976)( , הימורי� ה� בלתי"שטענה כי�הפעילות הזו , לא משנה מה יגידו. נמנעי�
' בעמ, 110ש "לעיל ה, Schwarz .המרשתתמתאי� ביתר שאת לעיד� זה  מסר ,לדבריו". תימש�

. 2ש "לעיל ה, Walther; 447' בעמ, 101ש "לעיל ה, Karadbil ,דומהאופ� ב, ראו. 1023–1022
היא שכספי וגס �לס העיקרית להצלחת הסיבה� צוי� כי ש, נדס הפנה לדוח המועצה להימורי�ל

 וכ� היא נהנית מה� מבלי לסבול מההשפעות המזיקות של ,המהמרי� מגיעי� מחו� לעיר
בעוד הכס� נותר , הרגל והמשבר המשפחתי נותרי� ע� המהמרי��פשיטת, ההתמכרות. הימורי�

 את רוב  ולא תחסל,הפללה יכולה להתייחס רק לאתרי� מקומיי�עוד טע� לנדס כי . בעיר
ש "לעיל ה, Landes .ג� הפללת המשתתפי� אינה צפויה להועיל, לטענתו. ההימורי� המקווני�

תי� י ורק לע, חוקי ההימורי� מלאה קשיי�� שלאכיפתכי  כתב ימקרת. 931–927' בעמ, 28
לעיל , McCarthy .חוקיי��ו� הימורי� בלתי על קילמשטרהשיעז להודיע רב� וקיימצא רחוקות 

משתמשי� ימצאו שבמצב של הפללה נימוק בעד הסדרה הוא כי מילר כתב . 764' בעמ, 24ש "ה
  .568–567' בעמ, 4ש "לעיל ה, Miller .דר� להמר לא כחוק ברשת

באובד� רווחי� כלכליי� עצומי� כרו� , בעיקר בעיד� ההימורי� המקווני�, משטר הפללה  174
ש "לעיל ה, Andrle; 194' בעמ, 2ש "לעיל ה, Yures: רבי�ידי �זו הודגשה עלנקודה . מהימורי�
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 בתרבות ההימורי� .הסיכוי להסדר כאמור נמו� למדי, הזינוק המתוארשלנוכח ני דומ
מבכר עול� נקי ג� מי ש. יזכה בתמיכה חקיקתית וציבוריתהוא המושרשת בישראל לא סביר ש

וג� כלי , הינו כלי פוגעני מדי להשגת המטרהשהמשפט הפלילי  עשוי עדיי� להסכי� מהימורי�
קס� למיגור � הפללה אינה פתרו�:להשיג את המטרהא אינו יכול זה שהובמוב� , מתאי��בלתי

  175.ודאי לא לשינוי חברתי עמוק ורחבבו, כל התנהגות

  לגליזציה מוחלטת. 3

היא מניחה שהימורי� אינ� מסוכני� יותר . נקודת הקיצו� ההפוכה היא לגליזציה מוחלטת
לח� בה� באמצעות המשפט ולכ� אי� טע� להי, מתופעות חברתיות וכלכליות מקובלות אחרות

. למעט בחירה, לא יידרש דבר, לפרסמ� וכדומה, כדי לארג� הימורי�, השקפה זולפי . הפלילי
היא מעבירה את הסוגיה . הסדרה ממשלתית כלשהי לגבי הימורי��פירושה איחלופה כזו 

. מהסדרת המשפט הפלילי להסדרת השוק במישרי� ולהסדרה משלימה של המשפט האזרחי
עשוי להיווצר ביקוש לתנאי� טובי� , ככל שייווצרו תנאי� פוגעניי�, ת הסדרת השוקמבחינ

המשפט האזרחי עשוי לספק הסדרה משלימה . ובעקבות הביקוש עשוי להיווצר היצע, יותר
תביעות צרכניות , תביעות נזיקיות בגי� נזקי התמכרות, בצורת תביעות חוזיות בגי� חוסר הגינות

  .בגי� הטעיה וכדומה
קפיצתה הגדולה מהסדרה פלילית רחבה יחסית זו טמו� בחסרונה הגדול של חלופה 

במציאות שבה סוג ההתנהגות . כמפורט להל�, אפילו כגיבוי למשטר רישוי, להעדרה המלא
�בשוק הגורמי� העברייניי� שמספקי� כיו� את השירותי� , כמעט מופלל כיו� באופ� גור

, על השוק החוקיג� שפטית החדשה כדי להשתלט עלולי� לנצל את המציאות המהשחור 
 ייתכ� שללא גיבוי מהמשפט הפלילי ייווצרו  על כ�נוס�. רכי הלבנת הו� ועודולנצלו לצ

ציבוריות , תופעות פוגעניות שהמשפט האזרחי אינו מספק לה� תרופה נאותה מבחינת תקצוב
  .וסנקציה

המחוקק אינו צפוי לקפו! לחלופה . נו קלושיהסיכוי ללגליזציה מוחלטת בישראל דהיו� ה
איני תומ� בשינוי , מכל מקו�. כה קיצונית ולהותיר את תופעת ההימורי� בלי פיקוח פלילי כלל

  .כה דרמטי

  רישוי ופיקוח. 4

הימורי� מסוכני� ההיא ששל משטר כזה  והנחת. רישוי ופיקוחשל חלופה בולטת היא משטר 
בבד לגזור קופו� שמ� ולייצר מקומות עבודה  ובד 176,א� נית� לצמצ� את סכנותיה�בכוח 

_____________________________________  

, Tran; 337' בעמ, 24ש "לעיל ה, Wajda; 441' בעמ, 101ש "לעיל ה, Karadbil; 1406' בעמ, 24
  .926' בעמ, 28ש "לעיל ה, Landes; 193' בעמ, 123ש "לעיל ה

  .72–60' בעמ, 35ש "לעיל ה, הפשע המקוו�הרדו�   175
מניעת הימורי� : רצויות על מהמרי��הבלתימנסה למזער את ההשלכות " מודל הגנת המהמר"  176

עסק יספקו משחקי� הוגני� �רצויי� בתעשייה והבטחה שבתי�כיבי� בלתימניעת ר, מופרזי�
  .250' בעמ, 4ש "לעיל ה, Cabot & Csoka; 65' בעמ, 9ש "לעיל ה, Craig .וישרי�
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אפילו בנוגע , מתקדמות ומובילות,  חלופה זו רווחת בעשרות רבות של מדינות177.רבי�
  178.להימורי� מקווני�

ר שאפיקוח וערובות א� יונהגו בבטחה לקיי� התנהגות מסוימת נית� כי משטר רישוי מניח 
להיות רישוי עשוי ה. התנהגותבאותה רו� כהאת הסיכו�  –ד ולמצער יצמצמו מא ו א–יסירו 

לאפשר , חקירות אישיות וחקירות אשראי למפעילי�, רישוי תשלו� דמיגו� דרישות כמותנה ב
לכפות שסתומי� ולמקד את המאמ! , ליצור פוטנציאל לתגמולי מס, פיקוח על כמות הפעילות

  179. משתנהסביבה לעיכולת תגובה תו� פיתוח , ההסדרתי ביעילות בנקודות מוקד
 . ולא אוכל במסגרת זו לבנות מודל רצוי בעיניי,וני�ההסדרי� הקיימי� בעול� רבי� ומג�

של  –רע הטוב ו ה–סיונ� הרב מנ וכל שעליו לעשות הוא ללמוד ,שפע אפשרויותיש למחוקק 
. ביניי� כלשהי�ברמתמתירני או ,  משטר הרישוי עשוי להיות קפדני180.אחרי� ברחבי העול�

הקזינו שלה ה� �בתיכי שאישרה , זיר'ג� בניו, למשל,אפשר לראותהקפדנית ות את האפשר

_____________________________________  

177  Karadbil ,448' בעמ, 101ש "לעיל ה ;Ormand ,448' בעמ, 24ש "לעיל ה ;Romoser ,ש "לעיל ה
 Dallis Nicole Warshaw, Breaking the Bank: The Tax Benefits of Legalizing;538' בעמ, 9

Online Gambling, 18 CHAP. L. REV. 289, 302–308, 313–314 (2014) . תגמולי היו  2007בשנת
 Segoane Lawrence Monnye, The Legality . מיליארד דולר10.5הקזינו במקאו � ההימורי� בבתי

of Banning Online Gambling in South Africa: Is Online Gambling Not a Component of 
Gambling?, 3 UNLV GAMING L.J. 221, 222 (2012) .יותר ממוציאי�  אי�אמריק � מיליארד 630

 מיליארד 72בס� גורפת ה� הברית � ארצותשתגמולי� וה, בחסות המדינהעל הימורי� דולר בשנה 
התגמול מההימורי� החוקיי� היה  2005בשנת . 317' בעמ, 24ש "לעיל ה, Wajda . לשנהדולר

לוטו ו , מיליארד30.29 גרפו מתו� זה י�קזינו מסחרי� בתי.  מיליארד דולר84.7� כהברית �בארצות
מדובר בסכומי� גבוהי� במיוחד .  מיליארד דולר16.5 ייצר בער� , מדינות41� הפועל ב,מדינתי

הרווח .  מיליארד דולר23.24של באותה שנה ס� עולמי  ר הפיקהשא, בהשוואה לתעשיית הסרטי�
כחמישית  – מיליארד דולר 9�היה קצת פחות ממעסקי הסרטי� הברית בלבד �בארצות

השפעה רבה על המדינות יש קזינו מסחריי� �לבתי. אדה לבדהבנווהקזינו � בתיה� שלמתגמולי
 מיליארד 4.93קזינו מסחריי� �עשרה המדינות ע� בתי�אחתגרפו באותה שנה . שבה� ה� מצויי�

 מיליארד דולר 12.6 ושילמו לה� , אנשי� באותה שנה354,921קזינו העסיקו �בתי. דולר במיסי�
תעשיית ההימורי� , כלכליתמבחינה . 917–916' בעמ, 28ש "לעיל ה, Landes .במשכורות

העת �כתבי, הספרי�,  השעשועי�ירק*ַ , הספורט, יות הסרטי�המורשית גדולה יותר מתעש
תעשיית ההימורי� . 764' בעמ, 24ש "לעיל ה, McCarthy .ביחדהברית �והעיתונות בארצות

55,000�קזינו מורשי� העסיקו כ�בתיו,  מיליארד אירו84.9� כ2011באירופה גלגלה בשנת  
 Katherine A. Lovejoy, A Busted Flush: Regulation of Online Gambling in the .עובדי�

European Union, 37 FORDHAM INT’L L.J. 1525, 1530 (2014) . 27בקנדה הוצאו  1995בשנת 
, Campbell & Smith . מיליארד4.6הובילו לרווח נקי של ש ,הימורי� חוקיי�על מיליארד דולר 

  .28' בעמ, 26ש "לעיל ה
, חמש מדינות באוסטרליה, בלגיה, צרפת, דוגמת גרמניה, מדינות רבות מתירות הימורי� מקווני�  178

; 327 ,322' בעמ, 24ש "הלעיל , Wajda; 193' בעמ, 2ש "לעיל ה, Yures .ארבע בבריטניה ועוד
Walther ,2ש "לעיל ה ;Tran ,193' בעמ, 123ש "לעיל ה.  

179  Stevan D. Mitchell & Elizabeth A. Banker, Private Intrusion Response, 11 HARV. J.L. & 

TECH. 699, 717 (1998).  
, אינדיאנה, אילינוי, קולורדו(הברית �בארצותלסקירת ההיסטוריה וההסדרי� במדינות רבות   180

 יניה'וירג,  הדרומיתדקוטה, אוהיו, ווניהפנסיל, מיסיסיפי, מיזורי, מישיג�, לואיזיאנה, איווה
ש "לעיל ה, Thompson & Prenticeראו  ,ר� מהמונופוליסטית לפתוחה ביותרסידול ו,)המערבית

  .63–48' בעמ, 119
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לרבות , החוק שלה יוצר הסדרי� ספציפיי� לכל משחק. המוסדרי� והמפוקחי� ביותר בעול�
בכל ששהו הממשלה פקחי� מינתה בעבר . מקסימו��להימורימינימו� ו�התייחסות להימורי

דרישה א� , ) שעות ביממה24כיו� ו,  שעות ביו�20–18בשעתו (פעילותו זמ� במש� כל קזינו 
הדרישות הממשלתיות מתייחסות אפילו . תהלי� הרישוי אינטנסיבי ויקר. הוסרה בהמש�זו 

בקשה לקבל רק חברה אחת הגישה , לנוכח כל הדרישות, בהתחלה. לשילובי הקישוטי� בקזינו
  181.כיו� קיי� אוליגופול מצליחא�  ,רישיו�

 כיו� יש בה יותר .דוש� תהלי� הרישוי פתוח מא, אדהבנוותירני יותר קיי� משטר רישוי מ
משחק או מכונות עשרה �חמשמשחק מוגבלי� ע� �בתיאלפיי� קזינו ועוד �משלוש מאות בתי

כל לפיו מודל שנוואדה בשלב מסוי� הציגה , כ�. ביניי��קיימות כמוב� ג� אפשרויות. פחות
,  מעטי� בלבדתנאי�שקבלתו הותנתה ב, ל לבקש רישיו�קש להפעיל קזינו היה יכויבשעסק 

; )שונתה בהמש�זו מדיניות (חוקי ממדינות אחרות התקבלו בברכה � ואפילו מפעילי קזינו בלתי
חברה לא הורשתה ושו�  ,קזינו�  בתיעשר� שלושה נית� רישיו� ל,בשלב מסוי�, רזי'ג� בניוואילו 

, למארג�: � לכל גור� בשרשרת ההימורתנאילנסח  המשטר יכול 182.להחזיק יותר משלושה
המפתח �עובדיל, הוא יכול להתייחס לאופי המשחקי�. למפרס� ולמשתת�, לבעל המקו�

, תשלומי� למהמר ללא אימות זהותוולאסור אמצעי� להגנת המהמר לנקוט , כספיתהבקרה ול
לי כבד אובד� כלכבמטרה למנוע  , נית� א� להתייחס לעיצוב המקו�183.גילו ומקו� מגוריו

כדי שהשחק� ישי� לב , לדרוש שתהיה תצוגה מוחשית של הכס�אפשר , כ� .לשחק� אחד
לא יאבד השחק� כדי ש, של הזמ�כ� שתהיה תצוגה מוחשית ו, מצטבראופ� לכס� שהשקיע ב

למנוע כניסה של מהמרי� נוס� על כ� אפשר  .להימור ממוש�וייסח� את תחושת הזמ� 
תקופה שמהמר יכול להוציא במקו� במש� סכו� הלהגביל את לופי� לחכפייתיי� ידועי� או 

להגביל את שעות , הפסקותעליו לאכו� , שהייתו הרצופה במקו�להגביל את מש� , נתונה
 ולעמוד ,י� מארג� ההימורי� יצטר� לשל� דמי רישוי ומיס184.וכדומהשל המקו� הפעולה 

, ילות למניעת הימורי קטיני�דוגמת נקיטת שיטות יע, פניו המדינהלשתציב מידה �אמתבכל 
חקירות אישיות וחקירות אשראי , חשיפה מלאה של התפקוד הכלכלי כדי להג� מפני הונאה

הרישוי עשוי  185.למפעילי� ולתאגידיה� כדי לוודא העדר מעורבות של הפשע המאורג� ועוד
  186.להיות כללי או אוליגופולי

, כלומר .כני� יבכרו גורמי� מורשי� והצר,רישוי מדינתי יעיד על אמינות ועל ציות לחוק
 188.להתייחס ג� לאתרי הימורי�כמוב� עשוי הרישוי  187. עסקי� טובי�חיטרישוי קפדני יב

_____________________________________  

ש "לעיל ה, דוח הראל ראוכיונות הזלהתייחסות בישראל לכשרות� של בעלי . 59–58' בעמ, ש�  181
  .101–93' בעמ, 3

182  Thompson & Prentice ,57–56' בעמ, 119ש "לעיל ה.  
  .5' בעמ, 124ש "לעיל ה, השוו טל  183
184  Gottfried ,24ש "לעיל ה ;Karadbil ,444' בעמ, 101ש "לעיל ה.  
185  Landes ,942–937' בעמ, 28ש "לעיל ה ;Karadbil ,445' בעמ, 101ש "לעיל ה.  
, 119ש "לעיל ה, Thompson & Prentice . ועודזיר'ג�בניו, המצב בערי� גדולות בבריטניהזה   186

  .58 ,46' בעמ
187  Gottfried ,24ש "לעיל ה ;Landes ,943–937 ,926' בעמ, 28ש "לעיל ה ;Romoser ,9ש "לעיל ה ,

  .538' בעמ
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רשות שתרכז את הטיפול בנושא ותפקח הקמת נית� לשקול , ככל שיפנו רבי� לבקש רישוי
 לא ליצור שי� לבא� יש ל, נית� להשתמש בחלק מכספי ההימורי�לצור� מימו� הרשות . עליו

שא� לא , בצורת קשירת קשר ישיר מדי בי� תקציב הרשות לבי� כספי ההימורי�ענייני� ניגוד 
א� ולדעתי  –נית� . יהיה לרשות אינטרס להגדיל את כספי ההימורי� ולהקטי� את הפיקוחכ� 

איני רואה . ברישוי עסקי�בעניינ�  ולהסתפק ,לפטור מיזמי� קטני� מרישוי הימורי� –ראוי 
רק בה� נית� לזכות שמכונות משחק כזה שמחזיק ב או 189דוע מועדו� בינגו ע� פרסי� צנועי�מ

� ההסכנות במיזמי� כאלשהרי  , מצריכי� רישוי ופיקוח מיוחדי�190באפשרות למשחק נוס
  .אחרי�רבי� מיזמי� הטמונות באינ� גדולות מהסכנות 

 הפללת העיסוק מחו! ,שכמו במשטרי רישוי אחרי�הוא יתרונה הגדול של חלופה זו 
ותייצר תמרי! לעוסקי� להתיישר לפי למשטר הרישוי לגבולות ההיתר תהווה גיבוי 

 רישוי עשוי 191.העסק לגיטימי ואמי�כי דעו יֵ ש, משתמשי�לתמרי! ג� תהווה ו, הסטנדרטי�
הציבור אינו ממהר להפקיד את ,  כעולה מההיסטוריה בישראל192.להיות פתרו� כלכלי יעיל

העסק המצליחי� ובעלי � בתי193.רישיו� ופיקוחנטול  שלו בכל מיז� פרטי י�ורכספי ההימ
 משטר .המוניטי� צפויי� לציית לדרישות ולהימנע מהתנהגויות כהלבנת כספי� והימורי קטיני�

את באלצו  ,גביר את הבעיות שאות� הוא מבקש לפתורעלול לה, לעומת זאת, הפללה רחב
� על 195, תעשייה מורשית תפגע בפשע המאורג�194.חי�מפוק� לעסקי� בלתילפנות המהמרי� 

תעשיית . החלשת הקשר בי� ההימורי� לפשעהמצוי בשליטתו וצמצו� נתח השוק ידי 
 ותפיק תגמולי� ,תמוסה ככל תעשייה מורשית אחרת,  בוודאיההימורי� הפרטית תשגשג

_____________________________________  

188  Gottfried ,24ש "לעיל ה ;Karadbil ,באוסטרליה שממשלת קווינסלנד . 444' בעמ, 101ש "לעיל ה
כנית להסדיר הימורי� מקווני� באמצעות מנגנוני ו על ת,1988בשנת , ההודיעשראשונה הייתה ה

מה שאמור להתיש ילדי� , המהמר נדרש למלא שאלו� מפורט ולהוכיח את זהותובי� היתר . רישוי
  .434' בעמ,  ש�.משועממי�

  .17ש "לעיל ה, �תשעי� הכדוריעניי�   189
  .14ש "לעיל ה, רומנועניי�   190
191  Karadbil ,446–445' בעמ, 101ש "לעיל ה.  
192  Tran ,194–193' בעמ, 123ש "לעיל ה ;Hurt ,430 ,376' בעמ, 4ש "לעיל ה ;Monnye ,ש "לעיל ה

שנערכי� הימורי� שוי  של גישות שונות בנוגע למודלי� של רייה�חסרונותל ויה�ליתרונות. 177
  .487–484' בעמ, 78ש "לעיל ה, Martzראו  ספינותעל 

193  Levy & Galily ,88 ,86' בעמ, 7ש "לעיל ה.  
194  Wajda ,338 ,330' בעמ, 24ש "לעיל ה ;Hurt ,על הלבנת הו� . 428–426' בעמ, 4ש "לעיל ה

דוח ; 346–345' בעמ, 160ש "לעיל ה, 2010דוח המבקר לשנת ראו בהימורי� חוקיי� בישראל 
  .89–80' בעמ, 3ש "לעיל ה, הראל

195  Craig ,64' בעמ, 9ש "לעיל ה ;Romoser ,במשטר כי גרוסקופ� כתב . 538' בעמ, 9ש "לעיל ה
כ� זקוק להגנה ממתחרי� ומאנשי החוק ו, עבריי� בהכרחשהוא ,  ההימורי�הפללה מארג�

הוא העול� לכ� האפיק הטבעי ו, מחייבי� הפעלת אלימותכל אלה  . גביית חובות� שללשירותי
, לעומת זאת. הפשע המאורג�את משטר הפללה מחזק את העול� התחתו� ומכא� ש. התחתו�

המדינה מספקת הגנה ו ,אנשי החוקפני הגנה מב ובמשטר רישוי למארג� אי� צור� בסודיות
משטר . תבאנשי העול� התחתו� מתייתרלכ� ההסתייעות .  גביית חובות� שלממתחרי� ושירותי

 הפשע המאורג� ו שלאת מעורבות –מנע אכ� ובמדינות מסוימות  –למנוע א� כ� רישוי עשוי 
 .42–41' בעמ, 49ש "לעיל ה,  גרוסקופ�.בשוק ההימורי�
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לשאר התמודדות ע� סכנות שהתממשו וצור� להשתמש לאפשר  בכס� הרב יהיה 196.גבוהי�
  198. ג� תופעת השחיתות והשוחד עשויה להצטמצ�197.מטרות חברתיות

. י�סיישל� מועסק לפעול בתנאי שיעמוד בדרישות �תחת חלופה כזו נית� להתיר לבית
אלא נשאר , המשפט הפלילי אינו זונח לחלוטי� את התמונה, כמו במשטרי רישוי אחרי�, כמוב�
 פשוט יותר אלא שהוא נהיה,  ג� במצב דברי� זהיוצא שאתגר האכיפה הפלילי מתקיי�. כגיבוי

בעלי . יוחמרו ובעלי הרישיו� יתמעטו ככל שדרישות הרישוי ,מתמעטי� בעלי הרישיו�שככל 
 וה� ג� אוצרי� בידיה� ראיות , אליה�קל יחסית להגיעאשר , בקבוק�הרישיו� מהווי� צוואר

יות נהיית קלה יותר בשעה  הרשו� שלעבודת. הרשויותמבחינת ד וומידע אטרקטיביי� מא
, ")העכברי� ("הרבי� והאנונימיי�, המבוזרי�, הניידי�, שבמקו� חיפוש השחקני� הקטני�

  199.")הפילי� (" שקשה לה� להתחבא,המעטי� והנייחי�, היא מתמקדת בשחקני� הגדולי�
הפשע המאורג� עלול לנסות להתגנב פנימה , ראשית. קיימי� ג� חסרונות לחלופה זואול� 

משו� שכל , תאוות הכס� תנחה את הענ� ג� א� הפיקוח יתיימר להגבילו. כסות כזו או אחרתב
ג� משטר רישוי , ככל משטר. על אחת כמה וכמהועסק פרטי , עסק מעוניי� להרוויח ולגדול

עבור ב, שוק שחור יתקיי� ג� לגביולכ� . קפו ולחמוק ממנוולע, ו אותנית� להפר; אינו מושל�
משטר זה מציע לרשויות את שאי� לה� , ע� זאת. שהרישיו� מסרב לתתה ממי שמבקש את 
מדובר בחלל פיזי מוגדר שקל , למשל, א� יקו� קזינו. כתובת להתחיל בה: במשטר הפללה

מקיימי� אותה   בוודאינסתרתבפעילות מי שימשיכו ; אל מנהליו ואל מבקריו, להגיע אליו
  .ממילא ג� במשטר ההפללה דהיו�

 �לא והשדלנות  ,שלטו�–הו�היתחזקו קשרי , הימורי�הת א� תצמח תעשייהוא שחשש נוס
יהיה קשה להשיב את ,  ברגע שתקו� ותתבסס תעשייה חזקה ומלאת כס�200.דע גבולותת

שכבר צבר כוח , במובני� רבי� זהו המצב כיו� לגבי שוק ההימורי� הציבורי 201.הגלגל לאחור
הוא יצעק , יהיה יותר ממנור שאכאזי , ס� מדברא� כבר כעת הכ. גדול וקשה מאוד להגבילו

  .כעולה ג� ממאמר זה, תעשיות חזקות קשה לרס�!". עוד"ויזעק 

_____________________________________  

196  Karadbil ,444' בעמ, 101ש "לעיל ה.  
בי� היתר ,  בה�טיפולולכנית למניעת בעיות הימורי� וממשלה בקנדה תלא יזמה שו� בתחילה   197

כניות טיפוליות לצמצו� נזקי ובהמש� החלו ממשלות לנקוט תאול� . מתו� הכחשת הבעיה
ראו למגוו� טיפולי� בבעיות הימורי� . 30' בעמ, 26ש "לעיל ה, Campbell & Smith .ההימורי�

Lesieur ,163–158' בעמ, 24ש "לעיל ה.  
  .469–463' בעמ, 78ש "לעיל ה, Martz ראולניתוח רחב   198
199  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).  

טבלאות ל. ה ומטרידהחזקשדלנות שפיתחה , מות חוזרות בתעשיית ההימורי�כס� וכוח ה� תֵ   200
 ,John Warren Kindt  ראוהברית�ארגוני הימורי� לפוליטיקאי� בארצותשל תרומות המציגות 

Follow the Money: Gambling, Ethics, and Subpoenas, 556 ANNALS 85, 86–90 (1998) .
 להצי� את המחוקק ולבלבלו כדי ומומחי� שנועדושדלנות של  תאקדמישדלנות קינדט הרחיב על 

  .39–33 ,16' בעמ, 24ש "לעיל ה, Kindt .לאפשר לתעשיית ההימורי� לשגשג
�לצד כוחות כלכליי� בלתי, הקמת קזינו יוצרת מציאות חברתית תרבותית חדשהכי טל כתבה   201

  .17–16' בעמ, 124ש "לעיל ה, טלראו . מרוסני�
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209  

עסק מקווני� זרי� � ושבתי202,ברור שהאתגר מורכב במיוחד בנוגע להימורי� מקווני�
שהמרשתת  אומר האי� זאבל  203.י�מעשית לפעול בלי רישיו� ומיסוי ישראלימבחינה יוכלו 

מה , המרשתתראוי לשקול ג� בראי , ככל הסדר בימינו, מוב� שאת ההסדר. ת הקלפי� אפהטר
 בראי זה כל חלופה שנדונה 204.שלמרבה הצער המחוקק הישראלי נמנע מלעשות שני� רבות

הלגליזציה , ההפללה המוחלטת: ג� א� לאו דווקא מהפכניי�, במאמרי מקבלת פני� מאתגרי�
, למעשה 205.וכמוב� הדיכוטומיה בי� פיזי למקוו�, )הרחבההאו (הפיקוח והצמצו� , המוחלטת

  206.בסוגיהצרה מכדי לדו� יריעה זו א�  ,המרשתתשאלת ההסדרה בכללותה מאותגרת בעיד� 
עשוי להצליח במובני� , א� יונהג וייוש� כהלכה וכראוי, סבורני שמשטר הרישוי והפיקוח

 עשוי למנוע חלק מסכנות ההימורי� הוא. והוא החלופה שבה אני תומ� מבחינה אקדמית, רבי�
זיהוי של לאפשר הוא עשוי , כ� . איננו מצליחי� למנוע,במשטר ההפללה, כיו�ר שא

. � מסרי� חברתיי� בעייתיי�וצמצואובד� כלכלי כבד מניעת , בה�וטיפול  בכוח�מתמכרי�

_____________________________________  

. 487' בעמ, 24ש "לעיל ה, Rose .עול� ההימורי�בהטכנולוגיה בכללותה מניעה שינויי�   202
 Marc Edelman, Navigating the .שינתה את עול� ההימורי� בשלל מובני�, במיוחד, המרשתת

Legal Risks of Daily Fantasy Sports: A Detailed Primer in Federal and State Gambling 
Law, 2016 U. ILL. L. REV. 117, 121 .ראו הצעת פתרונות אפשריי� לבעיות ולדיו� נרחב בCraig ,

ש "לעיל ה, Schwarz; 1593–1591' בעמ, 25ש "לעיל ה, Keller; 95 ,71–68' בעמ, 9ש "לעיל ה
; 440–438' בעמ, 101ש "לעיל ה, Karadbil; 24ש "לעיל ה, Gottfried; 1068–1050' בעמ, 110

Wajda ,די� יש� וחדש–הימורי� באינטרנט "חיי� ויסמונסקי ; 325–324' בעמ, 24ש "לעיל ה  "
עמיר פרידמ�  (291 ,1כר�  תקשורת וטכנולוגיה,  השנתו� למשפט–רשימות בנתיב קנייני הרוח 

 & John L. McMullan; 1569' בעמ, 177ש "לעיל ה, Lovejoy; )2004, ויוסי סיוו� עורכי�
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).  
ל שהעסק ככ, מיסוי אינו חלופה מעשית לייצור הכנסות למדינהכי ביחס למרשתת רויס� כתבה   203

ש "לעיל ה, Schwarz  ראו כ�.894–891 ,874' בעמ, 24ש "לעיל ה, Roysen .לאר��מצוי בחו�
 ,Adam H. Rosenzweig  ראולהצעות יצירתיות למיסוי אתרי� זרי�. 1025' בעמ, 110

Conceptualizing a New Institutional Framework for International Taxation: An Antigua 
Gambling Model for the International Tax Regime, 44 WASH. U. J.L. & POL’Y 79 (2014).  

; )2013 (67 נב הפרקליט" היסוד הפיזי הווירטואלי: דיני העונשי� גולשי� באינטרנט"אס� הרדו�   204
פ " בעקבות רע– חדירה לחומר מחשב וחדירה לבית המחוקקי�: מסע בי� רשויות"אס� הרדו� 

  ).2016 (4 ,228 גוריהסנ "עזרא
205  Asaf Harduf, Why Criminalize One and Legalize the Other? The Online/Offline Gambling 

Schizophrenia, 52 CRIM. L. BULL. 1069 (2016).  
האחת היא קוצר .  במאמרי זה בשאלת ההסדרה של הימורי� מקווני� משתי סיבותלא העמקתי  206

 ,שאלת הפשע המקוו� בכלל וההימורי� המקווני� בפרט תובעת מסגרת רחבה בהרבה: היריעה
הסיבה השנייה חשובה לא . פרטי–מאמר שמתמקד בדיכוטומיה ציבוריבוקשה להיכנס אליה 

משני� את כללי "עבר ובחנתי א� ההימורי� המקווני� כבר עסקתי בשאלה זו בהרחבה ב: פחות
ה� באשר , א� שתחילה נטיתי למסקנה חיובית. ומחייבי� תגובה משפטית ייחודית" המשחק

כי יש צור� בסופו של יו� הסקתי , להימורי� המקווני� בפרט וה� באשר לפשע המקוו� בכלל
המרשתת  האתגרי� המיוחדי� שלצד. היסוד� שינוי מנדרש התאמות משפטיות א� לא אומנ� ב

אלא ג� למדינה , לא רק לפרט ולגורמי� עסקיי� –ג� הזדמנויות חדשות היא פותחת , מציבה
לעיל , הפשע המקוו�הרדו� ראו  .כ� בכלל וכ� בקשר לשאלת ההימורי� המקווני�. המסדירה

  .334–297' בעמ, 35ש "ה
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210  

ת לצמצ�  ולצד זא,הוא עשוי להרחיב את חירות הפרט להתבדר ולהוציא את כספו כראות עיניו
שחרורו אשר  ו,תעסוקהבדי� שאי� לו מחסור במטרות ו –את השימוש בדי� הפלילי הפוגעני 

עשוי לייצר הכנסה משטר רישוי ופיקוח  207.חזק את מאבקיו ביעדי� אחרי�ימיעד מסוי� 
הוא עשוי לשלול מהפשע המאורג� . מקומות עבודה ושגשוג כלכלי מקומי, גדולה למדינה

במוב� . כמוב�, ג� א� לא כול�, צמצו� חלק מלקוחותיוידי �על ,תחמושת שחשובה לו
. מצדדאני  ובו ,טוב ביותרהפתרו� זה נראה לי , להבדיל ממוב� הריאליז� הפוליטי, האקדמי

כיוו� זה כחלופה ל עשויה לדחו� , הנוהגת בישראל בהקשרי� רבי�,גישת השוק החופשי
בהינת� אופק כי ה הישראלית מלמדת ההיסטורי. והוגנת ללגליזציה מוחלטתמציאותית 

 אול� ברור שתהיה לכ� התנגדות עזה ה� מצד 208.גורמי� עסקיי� למימושויפעלו , משפטי
חלופות הפיקוח השונות מצריכות דיו� . מונופול ההימורי� הקיי� וה� מטע� מתנגדי ההימורי�

ידי סו� ל�יא סו� דיו� כזה עשוי להב209.ודאי לא במסגרת זובו,  ואי� בכוחי למצותו,רציני
  210.מפע� לפע� יוזמות חקיקתיות שעולות בכנסת � שלהבשלת

  הימור הציבורי הו שלצמצו� נזקי. 5

  מבוא) א(

 ,טבועי� באד� מניחה שהימורי� מסוכני� א� , הקרובה ביותר למצב הקיי�,החלופה האחרונה
תחת השקפה זו יש . מזיק�רכ� באופ� בלתיוושהמדינה היא הגור� האחראי היחיד שמסוגל לע

  . דוחות מפורטי� נכתבו לאחרונה בהקשר זה בישראל.למזער את נזקי ההימורי� המדינתיי�

  2016 –הראל דוח צוות ) ב(

ראוי להקי� צוות שיציע כי  כתב היוע! המשפטי לממשלה לשר המשפטי� 2011במר! 
החשש . יה� וסיכוניה�במגמה לצמצ� את נזק, רגולציה ייעודית להימורי� החוקיי� בישראל

 של המועצה להסדר השר להפעלת הימורי� על מרוצי סוסי� בישראל ולהתקשרותהקונקרטי ק�
בהתא� . מה שעורר חשש להתגברות פשיעה, ההימורי� בספורט ע� מפעיל הימורי� זר

הצוות . ו�משרדי מג��  צוות בי�,2012 ביולי ,להחלטת הממשלה מינה שר המשפטי� יעקב נאמ�

_____________________________________  

207  John C. Coffee, Jr., Does “Unlawful” Mean “Criminal”?: Reflections on the Disappearing 
Tort/Crime Distinction in American Law, 71 BU L. REV. 193, 200–201 (1991); Paul H. 
Robinson, The Criminal-Civil Distinction and the Utility of Desert, 76 BU L. REV. 201, 

210–211, 214 (1996).  
  .91' בעמ, 7ש "לעיל ה, Levy & Galily; 12ש "לעיל ה, סביצקיעניי� ראו   208
ת ברור שיש יתרונוכי איסור ארגו� הימורי� כתב השופט גרוניס של במסגרת הניתוח החוקתי   209

הגנה על מהמרי� , "שוק הימורי� חופשי"צמצו� התוצאות ההרסניות של גו� כ, להסדרת הימורי�
הצבת תנאי� בפני המבקשי� להיכנס למקצוע והטלת מגבלות על סוגי , ניצול והטעיה, מעושק

הסדרה כזו תמשו� השקעות . גובה הפרסי�בנוגע ללרבות מגבלות , המשחקי� ודרכי התנהלות�
החיסרו� הגדול . תיצור מקומות עבודה חדשי� ותמסה רווחי� מהמשחקי�, יופיתוח כלכל

עניי�  .החלטה על הסדרהלפני נדרש דיו� ציבורי רחב בשאלה . בהסדרה הוא הקשיי� באכיפתה
  .אני מסכי�. 811–808' בעמ, 17ש "לעיל ה, תשעי� הכדורי�

  .1716/פ, 2000–ס"התש, ת חוק משחקי הימורי� הצע,למשל  210
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211  

המשרד מ, משרד התרבות והספורטמ, משרד האוצרמ,  אישי� ממחלקת ייעו! וחקיקהכלל
הרשות לאיסור ממשרד ראש הממשלה ומ, משרד הרווחהמ, משטרת ישראלמ, טחו� פני�לב

 ההימורי� תכנית כוללת ומפורטת להסדרועל הצוות הוטל לגבש המלצה לת. הלבנת הו�
יחסות קונקרטית לגופי� שמפעילי� הימורי� לרבות התי, יה�פיקוח עללו החוקיי� בישראל

 במגמה שהצוות ישוב ויתכנס לדו� בעמדות ,לשימוע 2013בשנת הביניי� הופ! � דוח211.כיו�
 2014.213 הטיוטה נפתחה להערות הציבור עד מאי 212. סופיחפניו לש� גיבוש דולשיובאו 

  214.פורס� דוח סופי 2016באוגוסט 
ראוי לפקח ולבקר כי  ו,ערכית ופסולה לגמרי�חד תופעה �הימורי� אינכי דגיש מהדוח 

 נטע� בו כי א� אי� מטילי� מגבלות אפקטיביות על ההימור .עליה כדי לא לאפשר התמכרות
הדוח  215.נעלמת ההצדקה להתרת ההימור הציבורי לצד איסור ההימור הפרטי, הציבורי

מורי� החוקיי�  גופי ההי216.מטעי� כי חוק העונשי� אינו מסדיר את נושא נפח ההימור
 הדוח 217.ולטענת� ג� פועלי� ליישמה, "משחקי� באחריות"בישראל מחויבי� לתוכנית 

, ומציע להגביל את החשיפה לקטיני�, לב רבה לנושא זמינות� של ההימורי��מקדיש תשומת
להגביל את  מוצע 218.את שעות פעילות� ואת ייעוד התחנות, את מספר�, את מיקו� התחנות

במגמה למנוע התמכרות , ראש כל משחק חדש שמוצע� ולשקול בכובדמוצרי ההימורי�
לשקול , וצע לחייב בחוק מניעת מכירה בהקפה כ� מ219.ה חלשותיוחשיפה לקבוצות אוכלוסי

בכרטיס שחק� שימוש ולשקול ג� , מכירותהכמות ושל סכומי ההשתתפות הגבלה של 
 וא� לקבוע כללי� ,צי� לפעולתו להגביל את התמרי,וצע לפקח היטב על הזכיי�עוד מ 220.אישי

מוצע להשקיע חלק מכספי ההימורי� בחינו� הציבור באשר לסכנות ,  לבסו�221.לגביואתיי� 
  222.במחקרי� ביקורתיי� לגבי נזקי ההימורי� ובטיפול במכורי�, ההימורי�

הדגשת הקשר שבי� תו� , לנושא השיווק והפרסו�בדוח  תוקדשרבה מלב �תשומת
סקירה  הדוח מציג 223.לבי� צריכת הימורי� והתפתחות הפרעות הימורי�פרסומות להימורי� 

בתו� כ�  224.מגבלות פורמליות בנושאומטעי� כי אי� בישראל  ,מפורטת של משפט משווה
 המבטאי� את הבעיקר כאל,  שוני� בישראל�פרסומסעות הבעייתיות של הדוח מבליט את 

_____________________________________  
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)2013.(  

  .20' בעמ, ש�  212
213  www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Pages/gamblingregulations.aspx.  
214

א� הוא פורס� רק , 2016פברואר הוא מועד כתיבתו כי בדוח נכתב . 3ש "לעיל ה, דוח הראלראו   
  .www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/GamblingReportAug16.aspx: באוגוסט

  .36' בעמ, ש�  215
  .40–38' בעמ, ש�  216
  .42–40' בעמ, ש�  217
  .45–43' בעמ, ש�  218
  .50–46' בעמ, ש�  219
  .54–50' בעמ, ש�  220
  .56–54' בעמ, ש�  221
  .60–56' בעמ, ש�  222
  .63' בעמ, ש�  223
  .67–64' בעמ, ש�  224
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212  

, פרסו�בנוגע לוצע לעג� בחקיקה מגבלות מ . המהמריו שלבעיותכל זכייה תפתור את כי המסר 
 � לאסור פרסו� בערוצי,למנוע הצגת מסרי� על הימורי� כמשני חיי� וכחלופה לעבודה

יאזנו את התמונה ש לחייב אזהרות בפרסו� ,בה� חשיפה ניכרת לקטיני�יש ובשעות שידור ש
וח הדוק לאשר פרסומות מראש ולייצר פיק, להגביל את במות הפרסו�, המוצגת לצרכ�

  225.בנושא
 לגבי החשש מהלבנת הו� באמצעות ההימורי� החוקיי� בישראלבדוח דיו� נרחב נער� 

של  של הבעיה והפיסקירה מקהדוח מציג . ולגבי הקשר בי� האחרוני� לבי� הפשע המאורג�
חלופות לצמצו� הלבנת בוח�  ,מצב החוקי בישראלד� ב ,פתרונות אפשריי� לה מרחבי העול�

לצד הטלת , זיהוי ורישו� פרטי�כגו� , להציב דרישות שונותומציע  ,ת הימורי�הו� באמצעו
סוגיית  בהקשר קרוב נבחנה בהרחבה 226.אימות ועודל, דיווחבנוגע לחובות על גורמי� שוני� 

מחשש להלבנת , עבר� הפליליבדגש תו� שימת ,  הזכייני� של מארגני ההימורי�� שלכשרות
  227.כיו�יוהוצע לחוקק חובת בדיקה של מועמדי� לז, ות אפורהלוואהתפתחות של שוק הו� ול

בהתא� למנדט שנית� לצוות נבח� לעומק המבנה הארגוני של הגופי� שמקיימי� הימורי� 
שיהיו לה� מטרות מוגדרות א� ראוי לגופי� אלה אי� הדוח מציי� כי כיו�  .כחוק בישראל

קי� מנגנוני בקרה להגינות לחייב� להומציע  ,לרבות צמצו� נזקי ההימורי�, הכאל
ומטעי� את  ,להרחיב את מנגנוני הרגולציה על הימורי�כ� הדוח מציע �כמו 228.ההימורי�

 לאחר סקירת .השוני הרגולטורי בי� מפעל הפיס לבי� המועצה להסדר ההימורי� בספורט
אינ� מסוגלי� לאפשר באר! הכלי� הקיימי� כיו� הדוח מגיע למסקנה כי משפט משווה 

 , לבסו�.בקרה ואכיפה יעילי� על ההימורי� החוקיי� בישראל, ה הולמת ולהבטיח פיקוחהסדר
ונות שמתמקדות בזהות הגו� המתאי� לפקח על לעומק חלופות רגולטוריות מג�הדוח בוח� 

, סמכויות להבטחת הסדרהלצידו מעגנת והאחת מותירה את ההסדר המשפטי על כנו . הימורי�
, ובע חשש מכפילויותחלופה זו מ לגבי .גופי ההימורי� ופועל�פיקוח ואכיפה על , בקרה

שנייה מקנה סמכויות הסדרה לגו� נוס� חלופה . יעילה� הקצאת משאבי� לאמחוסר אחידות ומ
יצמצ� , ימנע הלבנת הו�, יסנ� זכייני� פוטנציאליי�,  הקיימי�המסדירי�את שני ישלב ר שא

 הגו� החדש ומחוסר אחידות ו שללשתובע חשש מחוביחס לחלופה זו מ .פרסו� ועוד
מסמיכה רגולטור מקצועי כללי על , והמועדפת על רוב חברי הצוות ,שלישיתחלופה . בהסדרה

 .שינתב בי� המסדירי� הקיימי� ויסדיר מכלול תחומי� בעצמו, ההימורי� החוקיי� בישראל
, ולטור ייעודי חדש להקי� רגארביעית היחלופה . יתרונותיוומובלטי� ורחב בדוח זה מרעיו� 

, שיהיה אחראי לכלל ההיבטי� המקצועיי� בתחו� ההימורי� וההגרלות החוקיי� בישראל
בהסדרה המקצועית בכל הנוגע  הרגולטורי� הקיימי� יה� שליועברו סמכויותאשר אליו ו

משרדי� ידי ה הרווחי� וחלוקת� ב� שללצד הותרת ייעוד, אכיפהבפיקוח וב, ובמת� היתרי�
אשר לא הופיע בטיוטה אלא נולד בעקבות ,  בפרק האחרו� בדוח229.יו�כ� כמקובל הממשלתיי
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פיקוח על הימורי� חוקיי� הנדו� ההידוד הבעייתי בי� , התייחסויות מהציבור ומגופי ההימורי�
משטר ההגרלות הקיי� בישראל כי ודגש  מ230.חוקיי��  שוק ההימורי� הבלתיו שללבי� צמיחת

מפעלי של  הסוגיהג�  231.חנו ברצינות במגמה להגבילווי לבעלול להוביל לנזקי� וראו
ה לאפשרות צרבהתייחסות קצרהדוח מקנח  232.וצע להגביל את פעילות�ומ ,המנויי� נדונה

  233.ומציע דגשי� בנושא, להסדיר פעילות של קזינו בישראל

  2016 קי� –ד "באבדוח ) ג(

מודל גיבוש ק ההימורי� ו שוו של מינה שר האוצר ועדה לבחינת ייעול2015באוקטובר 
� והשלכות חברתיות, מצד אחד,במגמה לבחו� אפשרויות התייעלות, הקצאת הרווחי� ממנול

גופי ההימורי� בישראל כי דגיש מהדוח  234. פורס� הדוח2016באוגוסט .  מצד אחר,כלכליות
של מחזור ה: מה שמעלה חשש לכשלי� כלכליי� רבי�, פועלי� הלכה למעשה כמונופולי�

אינו הרווח לשימוש ; מרביהרווח לשימוש מהמחזור אינו  ;מיטבי אינוחוקיי� ההימורי� ה שוק
הדוח מדגיש את .  הממשלתיואינו משק� בהכרח את סדר העדיפויותמיטבי מוקצה באופ� 

וכ� את ההקצאות , הצמיחה הגדולה מאוד של גופי ההימורי� ושל המחזור העסקי שלה�
�  235.הבעייתיות של הכס

ידי הגבלת שיעור הגידול � על–  שוק ההימורי� החוקיי�ו שללהגביל את גודליע הדוח מצ
הביקוש העיקרי להימורי� מגיע הואיל ו, ראשית : מכמה סיבות–הריאלי של מחזור ההימורי� 

, שלישית ו;השפעות חברתיות שליליותמשו� שלתופעת ההימורי� יש , שנית ;משכבות חלשות
 הדוח מקשר את חוסר היעילות 236.דלהשל שוק ההימורי�  כלכלית נטוהתרומה מכיוו� שה

מבנה ל, י�גבוההשכר התשלומי ומפנה בעיקר ל, הכלכלית של הגופי� להיות� מונופול
 .גבוהותהשיווק ההפצה וההוצאות לגבוהות במיוחד והפרסו� ההוצאות ל, מנופחהארגוני ה

וצע להפחית את כ� מ 237.על בסיס אחוזי�, הדוח מציע מגבלות קונקרטיות בהקשרי� אלה
במגמה לצמצ� את , ולהעמיק את המיסוי על הזכייה עמלות המכירה של זכייני� בחקיקה

וצע להגביל את השימוש במוצרי הימורי� בעלי פוטנציאל עוד מ 238.תופעת ההימורי�
בה� הידיעה על הזכייה ר שאו, משחקי� שנית� לשחק במהירות וברצ�דוגמת , התמכרות גבוה

, המזל ולסכנות הכרוכות בה� למהמר�למכונותמוקנית לב מיוחדת �תשומת. היא מיידית
מש� ההימור האפשרי גו�  כ, גורמי סיכו� שוני�י�ודגשמ ;במיוחד במקומות מוחלשי�
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 ,כנית של מפעיל זרולמנוע הימורי� לפי תוהמזל �וצע להסיר את מכונותומ ;רציפות ההימורו
ומציע , וח ד� באמצעי� שוני� למניעת הלבנת הו� הד239.לגבי מרוצי סוסי�דוגמת הימורי� 

וצע לצמצ� מ , לבסו�240.חוקי�להקצות כספי� להגברת האכיפה לגבי שוק ההימורי� הבלתי
  241. ולשק� את רווחי ההימורי� בתקציב המדינה,את כוחו של מפעל הפיס בשימוש במענקי�

  הצעות ממוקדות) ד(

הכוח �וזאת מפאת ייפוי,  במסגרת הדוחותשאלות רבות לא נדונו כלל או לא נבחנו לעומק
נדונו בהרחבה ר שא ,כגו� החשש מהלבנת הו�, לצד תכליות האיסור. המוגבל שנית� לוועדות

של ג� עקיבותה �  בהרחבה שאלת הפטרנליז� כגישה תקפה להפללה כמוולא נדונ, יתרה בדוח
ופי� הפועלי� בהיתר על הגלהטיל אפשר שנדונו מגבלות . בחקיקה הפלילית בישראלגישה זו 

ריות שמבוססות על הדי� הקיי� והמציאות הקיימת וארבע חלופות רגולטב  ד�דוח הראל. כיו�
רישוי ,  או הפרטההלגליזציה מלאבח� את האפשרות של  לא א�, של מונופול ההימורי�

ג� צמצו� היקפו של הדי� הפלילי בסוגיה לא  .ההאפשרות של הפללה מלאג� לא את  ו,ופיקוח
  .נדו� כלל

רוח . חשובי� וככלל ג� ראויי�, יסודיי�, שני הדוחות הינ� מסמכי� רחבי�, חר� זאת
וה� מציעי� כיווני� ראויי� לשינוי מהותי לקראת , הדוחות ביקורתית מאוד כלפי המצב הקיי�

 לפחות מבחינה אקדמית 242.מוצא שהוא נמש�� הכל בהנחת–צמצו� נזקיו של המצב הקיי� 
את השינוי המוצע ולהציע כיוו� למודל פוגעני הרבה פחות מזה הקיי� כיו� נית� להקצי� 

ראוי בעיניי לצמצ� את פגעיו יותר מכפי , מוצא שההימור הציבורי נמש��תחת הנחת. בישראל
כל זאת תו� כיבוד הסכמי� קיימי� ע� זכייני� או השתחררות של הרשות . שמוצע בדוחות

  .מהסכמי� בתנאי� המקובלי� לכ�
 ממיליוני – הגרלות לממדי� מסוכני� פחותבסכומי הפרסי� נית� להפחית את , שיתרא

. מעשרות אלפי� לאלפי�ו, ממאות אלפי שקלי� לעשרות אלפי�, שקלי� למאות אלפי שקלי�
 להגרלה אחת ,למשל –ד ומאראוי להפחית גיוונ� וכמות� ,  ההגרלות� שלתדירותג� את 
הקטנת הפרסי� תהפו� את ההימור לאטרקטיבי . י לבטלראוכניות המנויי� ות ואת –בשבוע 

והורדת הגיוו� והכמות תחליש את אחיזתו במהמר , הרבה פחות לגבי מהמרי� ותיקי� וחדשי�
  .ותצמצ� את סיכוייו להתמכר

_____________________________________  
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. ynet 3.8.2016 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4836755,00.html" להפעיל מכונות מזל
 וא� הגדיל עשות והודיע על ניתוק הקשרי� ,מכ� התנגח מפעל הפיס במשרד האוצר�לאחר

 ynet 7.8.2016" 'לנתק כל קשר ע� האוצר': מפעל הפיס תוק�"מיכל מרגלית  .ביניה�
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4838457,00.html ;"מפעל הפיס מנתק קשר ע�? אנרכיה 

 =www.globes.co.il/news/article.aspx?did 7.8.2016 גלובס" משרד האוצר האחראי עליו
1001144600.  
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כדי הסתפקות עד , דרמטיתלצמצמו בצורה השיווק לחלוטי� או ראוי להפסיק את , שנית
צטמצ� ומיקומ� לא יהיה סמו� ר מספר� ישא, בלבד תאי המכירות גבי�במודעות שעל

צמצו� . אתרי המרשתת של הגופי� הללו ייסגרו, נוס� על כ� 243.ה מוחלשתילאוכלוסי
יצירת דחפי הימור ההיחשפות של קהל ותיק וחדש לעול� ההימורי� יקטי� את הסיכוי ל

  . ויגיע אליה בקלותמי שזקוק לפורק� הימורי� בוודאי ֵידע את הכתובת, לצד זאת. הגברת�לו
ולא יותר , כרטיסי הגרלות והימורי� בכרטיס אשראי בלבדראוי לאפשר רכישת , שלישית

תפגע כמוב� , שתאפשר מעקב אחר אוכלוסיית המהמרי�, מגבלה זו 244.מכרטיס אחד בהגרלה
אשר מאז� בי� החשש מנזקי ההימורי� לשאיפה , א� זה טיבו של הסדר פטרנליסטי; בפרטיות�

אלא ג� , הסדרה כזו תהיה קשה לעקיפה לא רק מצד המהמר.  פורק� ובידור מדי פע�לאפשר
בהמש� לכ� ראוי להציב . ותמנע מכירה בהקפה ותופעות פסולות אחרות, מצד הזכייני�

 245.מהמרי� בעייתיי�ולמנוע השתתפות של  ,�מרישולאו  חוזרי� מהמרי�על פיקוח דרישות ל
מסוכ� �פיקוח הדוק ויעיל על השחק� עשוי לאפשר הימור לא. כרטיס השחק� הינו רעיו� ראוי

  .אפילו במצב של פרסי� גבוהי�
פטרנליז� וכיס עמוק , השילוב של נפגעי הימורי�, במקרי� שבה� התממש הנזק, יתרביע

עומד  מי ש. בעידוד מערכת המשפטההימור הציבורילהוביל לתביעות נזיקיות של נפגעי צרי� 
ומוצדק , לה מבחינה מוסרית ומבחינה משפטיתאחראי  ג� יח ממנה הו�תופעה ומרוומאחורי ה

, כמוב�, הכל .ולא יסתפק בתוכניות סמליות לטיפול במכורי�, חולייהמלוא ישל� על שהוא 
נזק ייחודיי� או חזקות ראייתיות אשר יקלו על � ואולי ג� בעזרת יצירת ראשי, לאחר ביסוס הנזק

  246.� ההימורהמכור לבסס את תביעתו נגד מארג
ראוי לשקול באופ� שיטתי א� יש אכ� מקו� להשתמש במשטר פלילי דווקא , חמישית

ראוי ,  שיימש� משטר ההפללהוא� בהנחה, למיגור ההימור הפרטי לעומת חלופות קשות פחות
, זהו עניי� רחב שמצרי� דיו� שיטתי נפרד. לשקול את התאמת הדוקטרינה הקיימת למטרותיו

  .יעתי זוהחורג ממסגרת יר
�שחלקו מיועד כיו� למטרות , יוש� אל לב שצמצו� נפח ההימורי� פירושו פחות כס

שהשגת המטרות הללו מגיעה כיו� ע� מחיר הפוגענות , ראשית, אול� יש לזכור. ציבוריות
שצריכה ,  מחיר שחלקו נופל על הפרט וחלקו נופל מ� הסת� על המדינה–שתוארה לעיל 
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–3289' בעמ, 152ש "לעיל ה, 6398פ "יראו למגבלות שהטיל משרד האוצר על מפעל הפיס   243
–63' בעמ, 3ש "לעיל ה, דוח הראלראו להצעה ישראלית לסקירת המצב במדינות שונות ו. 3290

לנקוט לספק בידור או , להציע שירותי� נלווי�, בבריטניה אסור למארג� ההימור לפרס�. 75
  .252' בעמ, 4ש "לעיל ה, Cabot & Csoka .שיטות אחרות לשיווק קזינו או הימורי�

; 242' בעמ, 4ש "לעיל ה, Cabot & Csokaאצל  המהמר ו שלהשוו לניסיו� לשלוט בגובה השקעת  244
של לעבור למודל וכ�  ,הסכומי�על על השחק� ו, מגבלות על זמינות ההימורי�להטיל  ותולהצע
  .54–50 ,45–44' בעמ, 3ש "לעיל ה, דוח הראלב , שחק� אישיכרטיס

ראו  .מחויבי�הבשינויי� ,  חלק מההצעות להפחתת סיכוני ההימורי� בקזינו, למעשה,האל  245
Gottfried ,24ש "לעיל ה ;Romoser ,538' בעמ, 9ש "לעיל ה.  

נדרשת א� וכי לש� טוויית הקשר  ,נזק מוכרי��התמכרות מתחברת לראשיכי ג� כיו� נית� לגרוס   246
משחק אסור , מכירה מקוונת כמשחק אסור: הפו� על הפו�"אס� הרדו� ראו  .מעט ליטיגציה
, 6 ,50 המשפט ברשת" דבוש' מ נ" קונקטיב גרופ בע7141/13א "בות עבעק –כעוולה נזיקית 

19–20) 2015.(  
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הכרוכה , ליליות של התמכרותו ולממ� את הפעלת הדי� הפלילילשאת לעיתי� בהחצנות הש
העובדה שהמטרות ציבוריות פירושה שיש אחראי� , שנית. בעלות גבוהה מאוד כשלעצמה

א� דלדול של אחד ממקורות המימו� לא , אלה אולי התרגלו למקורות מימו� מסוימי�. להשגת�
מוסדות ציבור ייבנו ומשאבי� . יותיר אות� מחוסרי משאבי� כמו המדינה בתחילת דרכה

  .יועברו לעידוד הספורט ג� ללא הימורי� וגופי הימורי�
השינוי הקט� מכל במצב , היותה הכי פחות דרמטיתהוא יתרונה הגדול של חלופה זו 

השחקני� המרכזיי� . לא פתיחת השוקוא� , לא הפללה מלאה, לא לגליזציה מלאה: הקיי�
שוליו של השולח� אל �תעבור משוליההכרה בפוגענות� , גדלי הפיקוח עליה� .זהי�יוותרו 
 וכמוהו ג� ,טיפוח דח� ההימורי� יקט�.  הפוגענותצמצו�של  המגמ תחל וע� ההכרה, מרכזו

 הסדר כזה יהיה .ההימור הציבורי ייעשה פוגעני הרבה פחות, כלומר, מהמרי� חדשי�משיכת 
המדינה , מצד אחד. להפללת ההימור הפרטייותר ביחס לדאגות ההימורי� והרבה וייראה עקיב 

כנאמנת הציבור בלעדי את עול� ההימורי� באופ�  תמשי� לנהל – להבדיל מגו� כלכלי פרטי –
 וכ� , היא תדאג יותר לפרט ופחות לכס�,מצד אחר; ותחסו� חלק מסכנות ההימורי� הפרטיי�

ההפללה של את המש� חלופה זו אינה מחייבת , כמוב�. יתאפשר הסדר מאוז� וראוי יותר
 לוביו יותר כדי לוודא שגופי� אחרי� לא י"רכות"ונית� לתור אחר חלופות , ההימור הפרטי

  .להימורי� פרטיי� מסוכני� ולא ישתתפו בה�
אפילו , המטופחהנוכחי שבהינת� דח� ההימורי� הישראלי הוא חסרונה של חלופה זו 

פול ההימורי� יתנגד בחריפות לכל ניסיו� מונו. דודרמטי מאחלופה מתונה זו תיתפס כשינוי 
 ומהמרי� ותיקי� בעלי ,ג� הצרכני� עלולי� להתקומ�. נתח השוק שלואת כוחו ואת  �לצמצ
 �בי� היתר ,  שכבר קיי� ומבוססעלולי� לנסות להשלי� חסרי� בשוק השחורהימורי� חזק דח

תכ� שהמפתח לשינוי  לפיכ� יי247.הודות לטיפוח� הממוש� של דחפי ההימור בשוק הציבורי
�לאחר, ההגרלותמספר הורדת בהמש� , העלמת הפרסו�תחילה : צמצו� הדרגתיהוא המוצע 

זהו המהל� . וכוליצמצו� סכומי הפרס לאחריה , הגבלת מספר הכרטיסי� שנית� לרכושמכ� 
שראוי לתמו� בה כרע המציאותית האפשרות זו ולפיכ� , והחלק ביותר לשינויהמודרג 
אשר לפחות , אני נוטה בעד משטר של רישוי ופיקוח, כאמור, חינה אקדמיתמב. במיעוטו

. מבחינה עיונית מאפשר להשיג רבי� מיתרונותיה� של ההימורי� ולצמצ� רבי� מחסרונותיה�
עריכת . ראוי לצמצ� את חסרונותיה של החלופה הקיימת, בהנחה שחלופה זו אינה מציאותית

, מוסדר ומפוקח, שוק הימורי� קט�נית� אולי לעשות בהשינויי� הנחוצי� במהל� גור� אחד 
דוגמת מועדו� המקיי� משחקי בינגו והימורי� , ללא פרסו� וכדומה, ע� שווי פרסי� נמו�

ואיני טוע� שמלאכת ההבחנה בי� מועדו�  ( בידוראחרי� שהסיכו� בה� נמו� ומטרת� העיקרית
ולכ� מוצע מהל� , ראל דהיו�ישד מועול� כזה רחוק מאאול�  ).כזה לאחרי� תהא פשוטה

  .מודרג
דרמטית �בשל היותה הפחות, הסיכוי הגדול ביותריש לחלופה זו , א� נית� לצפות לשינוי

לגבי טראומטית , דילמדרמטית כאמור אפילו היא נראית , אול� בכנות. החלופות שנסקרובי� מ
הכס� .  וגדילהת חיי�די� מוות לתעשייה ממשלתית מרוויחה ותאב� גזרכמעט מהמרי� ותיקי� ו

_____________________________________  

, Rose .ד לבניית הביקושוהחוקיות הממושכת של ההימורי� תרמה מאהברית נכתב כי �בארצות  247
  .ו המצב בישראל נראה דומה בנקודה ז.482' בעמ, 24ש "לעיל ה
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ממנו ול� שבריר חשוב מכדי לאבד הרב שנכנס למדינה עלול להיראות למקבלי ההחלטות 
 ועל לא הייתי מהמר על צמצומו בעתיד הנראה לעי�לכ� ו, ש��בשמו של ציבור נפגעי� עלו�

לאחרונה נכתבו אומנ� דוחות . סגירת הברז שמזרי� לגופי ציבור כס� רב במאמ! מועט
לעיתי� , ובי� כתיבת דוח חרי� לבי� אימוצו יש פער עצו�, א� אי� זו הפע� הראשונה, �חריפי
פול והמונהיא דווקא שבעיניי יותר האפשרות המסתברת ,  למעשה248.נית� לגישור�בלתי

כפי , הקמת קזינו ממשלתיידי �ואולי ג� על, ידי הוספת משחקי� חדשי��על  יחוזקהממשלתי
אול� לא קל  .דובעייתי מאכזה יהיה מבחינה נורמטיבית מהל� . �שנעשה במדינות רבות בעול

אמורי� לעמוד מאחורי הטיעו� שלפיו בבסיסו של המונופול הממשלתי בתחו� ההימורי� 
 הוא אולי –ער� מבוטל שהכס� אינו בעול� המודרני לא רק . כס�למעט ער� ה, ערכי�לעמוד 

  249.אפילו הער� השולט

  סיכו�. ה

ההצדקה . פליל את ההימור הפרטי ומקנה מונופול להימור הציבוריהמשפט הישראלי מ
הבעייתיות ("מחד גיסא , לדיכוטומיה מהסוג הזה משכנעת ככל שהשוק הפרטי פועל ללא רס�

במשטר "). המדינתית האחריות("מאיד� גיסא , וככל שהשוק הציבורי מרוס�, ")הפרטית
אפשר �אי, רטי אסור ושוק ציבורי ענקיע� שוק פ, שחציו הפללה וחציו מונופול, הישראלי

את ההנחה . אלא א� לדו� מבחינה עיונית כיצד לייצר ריסו�, לבחו� בשטח את ההנחה הראשונה
ולהגיע למסקנה כי מדובר בתיאוריה יפה א� , נית� בהחלט לבחו� בשטח, לעומת זאת, השנייה

המבט העיוני . ריסו� מטבע ה–שתי ההנחות ה� שני צדדי� של אותו מטבע . מיושמת�בלתי
והמבט בשטח מגלה הימור ציבורי שרחוק , מאפשר לדמיי� דרכי� לריסו� ההימור הפרטי

לא כל שכ� לגבותו באכיפה , במצב דברי� זה קשה להצדיק את המשטר הנוכחי. מלהיות מרוס�
משפט שמגבי� את הדיכוטומיה הבעייתית במקו� לבקרה � תביעה ובתי, אול� משטרה. פלילית

 מקטיני� מאוד את –שנלחמי� במה שהופלל ומתעלמי� ממה שזכה במונופול , פותבחרי
  .הסיכוי לשינוי

_____________________________________  

לבחו� מנת �על מינה שר האוצר פרס ועדה ציבורית בראשות השופט בנימי� כה� 1990בינואר   248
: בחלו� שנה הגישה הוועדה את ממצאיה. התרת הגרלות והימורי� בישראלשל ולהציע מדיניות 

בי� ). 1991 (די� וחשבו� הוועדה הציבורית להצעת מדיניות להתרת הגרלות והימורי� בישראל
לפיקוח , יצה הוועדה להקי� במשרד המשפטי� רשות הימורי� עצמאית לרישויהיתר המל

לבטל את המונופול של מפעל הפיס א� להותיר , הימורי� בישראלהולאכיפה בנוגע לכלל סוגי 
). מחשש שיקו� קזינו בטאבה(ולהקי� קזינו באילת , את זה של המועצה להסדר הימורי� בספורט

  .20' בעמ, 3ש "לעיל ה, דוח הראלראו  .המלצות לא יושמובחלו� רבע מאה מסתבר שרוב ה
המבח� הנקוט בידי המשיב : " הבאחששאת העובר לביסוס המונופול המדינתי הביע השופט הלוי   249

לה  יתר על המידה וחוששני שמא יהא בו כדי להפו� את עסקי ההגר'פיסקלי'נראה ג� לי 
  .380' בעמ, 12ש "לעיל ה, סביצקי עניי� ."של אוצר המדינה' פרה חולבת'וההימורי� ל
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שמפליל הימורי� פרטיי� המהותי  בהסדרהאחרונה אות ארבעי� שנה חלפו מאז תוקנה ה
לעיתי� ה� נושבות לעבר . רוחות שינוי נושבות, חר� זאת 250.ומקנה מונופול ציבורי להימורי�

: ערכי להימורי��אול� בעת הזו ה� בעיקר נגד היחס הדו, י� לעבר הפרטהלעית, קזינו חדש
הוקעת ההימורי� הפרטיי� המסוכני� והעברייניי� לצד קידוש ההימורי� הציבוריי� הטובי� 

וראויי� בשל כ� , התפיסה שג� ההימורי� הציבוריי� הינ� מסוכני� ומזיקי�. והמועילי�
ייתכ� . לת ה� בתקשורת וה� בוועדות ממשלתיותעולה ומחלח, לפיקוח ולהגבלה הדוקי�

שהתנאי� הפוליטיי� והחברתיי� הולכי� ובשלי� לקראת שינוי וצמצו� ההימורי� הציבוריי� 
ואי� להמר במהרה על צמצומו של , כוחות כלכליי� אדירי� יבקשו לעצור את השינוי. בישראל

שההימור הציבורי המעשי ככל שתתחזק ותישמע התפיסה , ע� זאת. מודל עסקי כה מצליח
וככל שקולות אלה יחלחלו , כושל ומ-ֵעד בדיוק אל אותה תהו� שמיוחסת להימור הפרטי

. ייתכ� שיגיע שינוי במשפט ובשטח, ברשות השופטת ובמערכת האכיפה, בכנסת, בתקשורת
. מה שטוב כציבורי עשוי להיות טוב ג� כפרטי; מה שרע כפרטי עלול להיות רע ג� כציבורי

הפללה גורפת . וקעת הפרטי בנחרצות לצד התעלמות מהבעייתיות בציבורי אינה ראויהה
אי� זה הגיוני וצודק . בצע אינה צודקת� המגובה באכיפה לצד התעלמות ממונופול פוגעני ותאב

הדיכוטומיה : שאותה פעולה תוביל את הפרט לכלא ואת הגו� הציבורי לחשבו� בנק מרופד
  .כס�– להיות דיכוטומיה של כלאציבורי אינה אמורה–פרטי

_____________________________________  

 תעשיית ההימורי� :עול� כמנהגו נוהגכי  והדגישב, גרוסקופ� סיכ� את חיבורו בפסימיות  250
ע� , עומד במלוא תוקפוי� הפרטיי� ביחס להימורואילו האיסור המשפטי , הציבוריי� מתחזקת
בלי מבמבח� הזמ� ולבחו� אות� בלי מרצינית החוזרת על נימוקי� שגורי� �ביקורת שיפוטית לא

לעיל ( רומנודי� � הוא ביקר בחריפות את פסק. מידתיות�� להרהר אחר פגיעת� בזכויות הפרט ובאי
,  גרוסקופ�. והביע תקווה שהביקורת הספרותית תניע שינוי,ונפורמיז� שיפוטי קיצוניכק) 14ש "ה

לעיל ( תשעי� הכדורי�מאמרו הוזכר במסגרת הדיו� בחוקתי בעניי� . 44–43' בעמ, 49ש "לעיל ה
אלא , יישו� שיפוטיבתובנותיו לא רק שלא זכו , נקרא בכללאכ� א� . יחידהאחת ופע� ) 17ש "ה

  . כללהתייחסותבלא זכו 


