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לאהפעםההתפקדות,במחוזותינולמקובלשבניגודאלא,ניציםמחנותשללהתכנסותם
קו,מורגליםאנובהןאחרותחלוקותלאואף,וימיןלשמאלהפוליטיתהחלוקהאתתאמה

חילוניותכנסתחברות:המוכרותהחזיתותכלאתהפעםחצההחדשהליזמהההתנגדות
עםפעולהשיתפו,מאורוענתחזןנעמיכדוגמת,הפוליטיתהמפהשלהשמאלימהקצה

גפנימשהכגון,חרדייםכנסתהברי;אלוןבניכדוגמת,הימיןמפאתידתייםכנסתחברי
המלחמהאתדגלםעלשחרתוכנסתחבריעםחדאבצוותאעצמםאתמצאו,אזולאיודוד

וסילבןלנדאועוזיכמו,מובהקיםליכודאנשיואילו;פריצקייוסיכגון,הדתיתבכפייה
שר,העבודהבממשלתהבכיריםהקבינטמחבריאחדעםמשותףלמאבקנושאמצאושלום

,ביילין3יוסיהמשפטים

הסמכות,ערהכהתגובהישנה-החדשההיזמהעוררההפוליטיקאיםבקרברקלאאך

,רובינשטייןאליקים,לממשלההמשפטיהיועץ,הציבוריבשירותביותרהבכירההמשפטית
אמר,"רעריחמדיפתתופעההיאקזינו",היזמהנגדקולהאתהיאאףלהשמיעמיהרה
נמדדיםשאינםנושאיםיש,ערכיםבעלתבחברה"כיוהוסיף,לממשלההמשפטיהיועץ
בההימוריםבכדיולא,ישראלנביאיחזוןלאור,ערכיםיסודעלקמהישראלמדינת.בכסף

.4"פליליתעברההם
לקיומםהיתרמתןנגדהטיעוניםכיהרושםאתיוצרתומכובדתרהבהכהמתנגדיםחזית

נזרקותהאווירלחללואכן.ומשכנעיםחזקיםהנם,בפרטקזינוובתי,בכללהימוריםשל
ירוכזהפשע","התמכרותליצורעלולבארץקזינו":ומגוונותרבותמסמאותהוויכוחבלהט

עלייהנרשמהקזינושישבמקומות","משפתותאלפילהרוסעלולקזינו","הקזינוסביב

והחינוכיותהחברתיותמההשלכותלהזהריש","מעיקרהשליליתתופעההםהימורים","בפשע
וכיוצא"אנושלחולשותופסולהמבישהכניעההיאהימוריםתכניתכל","ההיתרשל

מדינתבתהומיהימוריםלניהולהיתרמתןכנגדהטעמיםהאם?כצעקתההאמנם.באלהי
נתפתוזהכיצד,כךואםסוברימוהיזמהשמתנגדיכפיומשכנעיםחזקיםכהאכןהםישראל
,המערבמדינותבמרביתשהרי,הםרקולא?פסולהכהיזמהאתרהאוצרושרהממשלהראש

,השמרנית7אנגליהלרבות,אירופהממדינותניכרוחלקהברית6-ארצותמדינותמרביתובכללן
,פרטייםהימוריםשלקיומםהותר

""ש"הדעדמדירתיות-הקזינונגדבכנסתרהבההזית"זרחיה'צראו
.411999.10.7ץ(

.1999.10.6הארו"שנהבתוךבנגבקזינולהקיםכוונה"בסוק'מראו
ועדתח"דו;1999.10.7הארץ"מצוקהלכלפלאתרופת";3הערהלעיל,זרחיהמתוךהםהציטוטים
.1998.1.19הארץ"מהלוטולאזה"יובל'א.כהןבנימין
[Nationa~-האתהקונגרסמינה1996בשנת Gambling Impact say Commissionלבחוןמנתעל

18-בהוגשאשר,הוועדהח"דו.הברית-בארצותההימוריםשלוהחברתיותהכלכליותהשלכותיהםאת

המעוניינים.הברית-בארצותההימוריםתופעתלגביערךרבמידעמספק,)NGISCח"דו:להלן)1999ביוני
www.ngisc][(2002.1.1708visited!185):מהאתרלהורידויוכלוח"בדו .gov/reports/filupt .html

but811,"Today:הבאותבמיליםהברית-בארצותההימוריםתעשייתאתמחבריומתאריםח"הדובפתח
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שלהקייםהמשפטיהמבנהאתביקורתיבאופןלבחוןהיאזהמאמרשלהממוקדתמטרתו
במישורהן,קשותמגבלותבהטלתמהדהמתאפייןמבנה.ישראלבמדינתההימוריםשוק

שלבפריחתוומאידך,פרטייםהימוריםלקייםהאפשרותעל,האזרחיבמישורוהןהפלילי
הפיסמפעל:ציבורייםגופיםשניידיעלבעיקרוהמופעל,ממשלתיתבחסותהימוריםהיצע

אתלבטלמקוםשישהיאלהלןשתוצגהמרכזיתהתזה.בספורט8ההימוריםלהסדרוהמועצה
,רישויבאמצעותממשלתיפיקוחשלבמשטרולהמירו,ההימוריםבשוקהממשלתיהמונופול

השוניםבנימוקיםאלא,הסופיתבמסקנהדווקאלאובעינימצויהמשקלעיקר,זאתעם
העיוניהבסיסאתלהרחיבכדי,דעתילעניות,בהםישאשרנימוקים-להלןשיפורטו
.זהמורכבבנושאועניינימעמיקציבורידיוןקיוםלשםההכרחי
מעסקאותובהבחנתו,"הימור"המונהבהבהרתיעסוק'אפרק:כדלהלןיהיהזהמאמרמבנה
.ההוןבשוקספקולטיביתהשקעהאומטוחכדוגמת,סיכוןשלבהתממשותוהתלויותאחרות
ממשלתימונופולקייםכיהטענהתובהר,מהד.לדיוןהמשפטיתהתשתיתאתיניח'בפרק
,רבותבמדינותהמקובלהמשפטיהפתרוןיוצג,ומאידך,בישראלהחוקייםההימוריםבשוק

אתביקורתיבאופןלבחוןאפנהזותשתיתהנחתלאחר,רישוישלהסדר-אנגליהכדוגמת
ההימוריםשוקשלהקייםהמשפטיהמבנהלהותרתכתימוכיןהמובאיםהשוניםהטיעונים

,הביקושבצדהמתמקדותהטענותאת,'גפרקבמסגרת,תחילהאבחןכךלשם.כנועל
,המהמרשלדעתובשיקולפגםעלמצביעהבהימורההשתתפותכילמסקנהלהובילומבקשות

המהמרעלהגנהשמטרתהמדיניות-פטרנליסטיתמדיניותשלהפעלתהמצדיקהכןועל
,חייםאנובההחברהאופיעלההימורהשפעותבדברבטיעוניםיעסוק'רפרק,עצמומפני

הימוריםשלהגבלתםאתהמחייבתהיאהציבורתקנתכיללמדמבקשיםאלהטיעונים
טיעוניםקיימיםהאםלראותואבקש,ההיצעבצדלדוןאעבור'הבפרק,ולבסוף,פרטיים

ולהפקדתו,החופשיהשוקמידיהימוריםשירותיהספקתשלהתפקידלהוצאתמשכנעים

.מהדיוןהעולותהמרכזיותהמסקנותעללהצביעיבקשהדברסוף,המדינהבידי

follow ; Indian casinosשstates and the Dishict of Colombia, with more states poised37
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,NGISC,8,1.06(ק.4:ראו.פרטייםגורמיםידי ibid.
.שניפרק,2הערהלעיל,גבישועדתח"דוראוקזינובתילפתיחתבנוגעהמדיניותשלמשווהלסקירה7
535.1עלעמדהבלבד"טוטו-ספורט"וההפיסמפעלבמסגרתהימוריםעל2000-בהלאומיתההוצאה8

הליכה,ספריםקריאתכגוןפנאיפעילויותעלהלאומיתלהוצאהמאודהקרובסכוםrn~eמיליארד

.1.9טבלה2001(52)לישראלסשטיסשףשנתוןראו.הטבעבחיקבילויאולקולנוע
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?פשושהימורש:'אפרק

שאנופעולהשכלומאתר,"הימור"בגדרהואסיכוןנטילתשלסוגכל,מסויםבמובן
נפסקבלתירצףהואהיינומימייוםשכלהרי,סיכוןנטילתשלמרכיבבחובהכוללתעושים

חופףאיננו,יום-היוםבשפתאחיזהלוישאםגם,הביטוישלזהמובן.הימורים9של
זהבמונהמשתמשמשפטןכאשר,המשפטבשדה"הימור"למונהמייחסיםשאנולמשמעות

אם,זכייההצדדיםלאחדלפחותמובטחתמכותםאשר,הסכמיםשלמסויםלסוגכוונתו
מיוחדתיכולת,התרחשותוסיכוייעלממששלהשפעהאיןלזוכהאשר,מקריאירועיתרחש
שלתוצאותיועלהתערבות,"פיס"כרטיסרכישת.במניעתו0ןממששלאינטרסאולחוותו
עלהימוראובינגובערבהשתתפות,ק'גבלקאופוקרבמשהקחלקנטילת,כדורסלמשחק
לעומת,זוהגדרהשלמרכיביהכלעלהעונותפעולותהן,דרביבקנטקיהזוכההסוסזהות
עריכת,יחלהאםתרופהשלרוכשלפצותהבטחה,לקמבודיהטיול,י'בנגקפיצת,זאת

אף,"הימור"למשפטיתמבחינהנחשביםאינם,ספקולטיביתמניהרכישתאוביטוחהסכם
בהנדרהנוספיםמרכיביםעלעוניםאףוחלקם,סיכוןנטילתשלמרכיבכולליםשכולם

המייחדיםהמאפייניםעלבקצרהלעמודאנסההבאותבשורות,"הימור"המונחשלהמשפטית
אתלתהוםבמטרהוזאת,"סיכוןנטילת"המהוותאחרותמפעולותהמשפטי"הימור"האת

.הראויהלמסגרתוהדיון
מקצועיגורםביןהסכםזהיהיהלרוב,הסכםלעולםהואהמשפטמבחינת"הימור",ראשית

אשר,פרטיאדםלבין,"ההימוריםמארגן"להלןיכונהאשר,קזינוביתאוהפיסמפעלכגון
אירועיתרחשאםכילמהמרההימוריםמארגןמבטיחזהמסוגבהסכם,צ"המהמר"יכונה
מספרכרטיס,17המספרעלייעצרהרולטהכדור,במרוץינצה"הצפוןכוכב"הסוס)מסוים

המהמרמשלישזאתוכנגד,נתון2ןכסףסכוםלוישלם(בזהוכיוצאבגורליעלה63589476
,זהמסוגהסכםעמהשאיןסיכוןנטילת,לפיכך.ההשתתפותדמיאתההימוריםמארגןלידי
."הימור"מהוויםאינם,לקמבודיהטיולאוי'בנגקפיצתכגון

המזכההמאורעשלשהתרחשותונדרש"הימור"שלמסוגיהיהשהסכםמנתעל,שנית

9

~

7K:"?Questlon11There15:Gamble01א0זGamble , or0ז"Urbanowicz.ם
visited1851)][wwwת0 .csuchico . edu/-curban/public

_
html/gaming/to

_
gamble.html

(2002.1.17.
ראו))gambling("הימור"ו)lotteries("הגרלה",(5ת6ת58)"משהק"ביןמבחיןהישראליהמפקק10

אתגםלהוסיףניתןולכך,([העונשיןחוק:להלן]1977-ז"תשל,העונשיןלהוק224סעיףאתבמיוהד
סוגיכללתיאור"הימור"במונחאשתמשהדיוןבהירותלצורך.)betting/wagering("התערבות"המונח

.הדיוןלצורךחשיבותביניהםלהבחנהישבהםמקריםלמעםוזאת,הללוהעסקאות
ביןהתערבות,כגון)מקצועיגורםשלמעורבותללא,מהמריםשניביןהימוריםהסכמיגםשייתכנומובן11

מסחריהימוריםשוק,הדבריםמטבעאך,(הבריםביןפוקרמשחקאו,הבהירותתוצאותעלידידותשתי
.מהמראיננולעסקההצדדיםשאחדבכךמתאפיין

ראו.אפרתהנאהבטובתאוכסףבשווהגםלהתבטאיכולהאלא,כספיאופילשאתחייבתאיננההזכייה12
(נדתד"פ,י"מ'נרומנו99/9140פ"רע;1(4)מהר"פ,בצרי'נבעגםנהלאפטבליפמנט88/813א"ע

להראו,רומנוענייןעללביקורת.(רומנועניין:להלן)349

*
.122להערהבסמוך
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וחיזויה,המהמרבמעשיתלויאיננוהתרחשותהסיכויי-המהמרמבחינתמקריתתהיה
,בגורלתלויההזכייה"המחוקקשלבלשונו.ידיעותיובאוצראובכישוריוהתלויענייןאיננו

במסגרתןעסקאות,זאתלאור,3ן"ביכולתאובהבנהמאשריותרמקריבמאורעאובניחוש
אובבורסהמניותרכישתכגון,במזלרקולא,ובכישוריםביכולתבעיקרתלויהההצלחה
.14"הימור"בגדראינן,ן"נדלבעסקתהשקעה

האירועאם,"הימור"מהווהאיננהבמזלתלויהפיהעלהזכייהאשרעסקהגם,שלישית
שמטרתוהסכם,אחרותבמילים.;אותו5למנועאינטרסשלזוכהאירועהנוהזכייהתלויהבו

רוכשלפצותהבטחה,למשל,כך.הימוריםהסכםבגדראיננו,רווחיצירתולא,נזקהפחתת
פיצוימתןרקמהווים,שריפהמפניאדםשלביתולביטוחהסכםאושיחלהבמקרהתרופה

תניבהאירועשהתרחשותלכךלגרוםכדיבהםואין,(השריפהאוהמחלה)האירוענזקימפני
.זכייה16לאדם

.העונשיןלחוק224סעיףגםוראו;(החוזיםחוק:להלן)1973-ג"תשל,(כלליחלק,החוזיםלהוק32סעיף13
השופטתדוחהבו(פורסםלא)מ"בעהמהחתרהמורחיבנקמצביהנרירוק93/395(א"ת).א.תראו14

העובדהלאורוזאת,הימורבגדרהואפיננסייםבמכשיריםהמסחרכיהטענהאתוכולמכולאלשיך
שלאענייןבאותואלשייךהשופטתשלהחלטתה)"ומומחיותידעדורשתפיננסייםבמכשיריםהשקעה"ש

עליוןתקדין,ם"בעהמאוהדהסתרחיבנק'נצביחטירון95/5931א"בענהפכהלהתגונןרשותלתת
ידיעלניתנהדומההחלטה.(העקרוניתלסוגיהבנוגעעמדהיביעהעליוןהמשפטשביתמבלי69(99,3

יותרבגורלתלויותאינןפיננסייםבמכשיריםעסקהשלהתוצאות"כיהבהירהאשר,סוקלובהשופטת
עלמשפיעיםהללוהעסקאותכללישלוהבנהבישראלההוןשוקשלהמבנה.ביכולתאובהבנהמאשר

מיומנות,ידעמצריכהפיננסייםבמכשיריםהשקעה.מכרעתהשפעהפיננסייםבמכשיריםההשקעה
.((פורסםטרם)שלמון'נהמאוחדהמזרחיבנק)"השוקמהלכיבחיזוימכריעתפקידאלהולכל,ומקצועיות

"עתידייםפיננסייםלמכשיריםפנימישוקלהפעילהיהרשאיהמזרחיבנק:ש"ביהמ"ידין'גמתוךהציטוט

בעיקרומתי,בכישרוןבעיקרהתלויהההצלחהמתיהקביעהכילהיאמרחייבתהאמת.1996.12.16חצרץ
נדרשים,ספורטלתחרויותמומחיםגםכמו,מקצועייםפוקרשחקני.שרירותיתרביםבמקריםהיא,במזל
.השורהמןאדםשלאלהעלמשמעותיתבצורהעוליםהצלחתםוסיכויי,ניתוחויכולתידעמעטללא
ידיעהסמךעל,לקבועהעליוןהמשפטביתסירבבו461(2)לגד"פ,י"מ'נחילו78/499פ"עראו

לכךהסיבהשזאתייתכן.המזלפיעלבעיקרנקבעת"פתוחפוקר"משחקשלתוצאתוכי,בלבדשיפוטית
אתולבססלנסותמבלי"הימור"בגדראינםמכרחוזיכיהקביעהאתלקבלמעדיפיםרביםשמלומדים
](;346-347(אכרך,א"תשנ)חודםכהן'ונפרידמן'דראו.ברוראנליטיטעםעלההבחנה . Shalev

431-429,425(1986).Rev.121/תצ"."Unenforceable Contracts and Unjusticiable Contracts

Kreihler:ראוכן "Speculations of

~

' Contract, or How Contract Law Stopped Worrying and.ן

1096(2000).Rev.1.Colum100"Love Risk0)Learned.
לכישוריהםולא,אובייקטיביבאופןהעסקהלמאפיינימתייחסהשנילתנאיביהםהמופעלשהמבהןבעוד15

אףואולי,הקונקרטייםהצדדיםשללמצבםמתייחסהשלישיהתנאיכידומה,הצדדיםשלהאישיים
בגדרהםלוהצדדיםאםאף,הימוריהווהלאשחמטמשחקכינראה,לפיכך.הסובייקטיביתלכוונתם
.המבוטחברכושענייןכלאיןלמבוטחאם,להימוריהפוךרכושביטוחחוזהאך,גמוריםטירונים

Q.256((ך./(.):ראו16 .B1(1893)..CarlilI % Carbolic Smoke BalI co(במקרהלפיצויהסכם
'בע,14הערהלעיל,וכהןפרידמןוכן,(התערבותחוזהאיננוהמחלהאתתמנעלאשפעתנגדשתרופה

,14Shalev,אקק.433-431;344-346 supra note,הספקולטיביותמהעסקאותחלקלפחותבייצוין
כגדרהןאיןולפיכך,חליפיןשערסיכוניכסן,)hedging(עסקייםסיכוניםלהקטנתמיועדותההוןבשוק
.ובמומחיותבידעבעיקרתלויהשהצלחתןבעסקאותשמדוברהדעהתידחהאםאףהימור

13ב"תשםן'זהמשפט



גרוסקופףעופר

מתןנגדהיוצאיםוהןהקיימתהחקיקההן:הבאמהטעםנדרשאלהבשלושתהדיוןסיוג
המאפשריםהסכמיםשלבלגיטימיותלכפורמבקשיםאינםפרטייםהימוריםלקיוםחוקיהכשר
ממוקדתמתקפתם.נתוןהואבהםהסיכוניםלהפחתתלהביאאוכישוריואתלממשלפרט

"היצרניתפעילות"לתרומתם,הדבריםפניעל,ואשר,בלבדהמזלעלהמבוססיםבהסכמים
אלא,הראשוןמהסוגהסכמיםשלבחוקיותםלעסוקטעםאיןלפיכך.שוליתנראיתבמשק

המוטלהסיכוןלהגדלתהמביאיםהסכמים-המחלוקתמעורריבמקריםהדיוןאתלמקדיש
.במזלבעיקרתלויהבהםהזכייהואשר,המהמרעל

הכהמוריםשוקשפלהמהספסרהמבנה:'בפרק

:הישראליההימוריםשוקשלדמותואתמעצביםמרכזייםהסדריםשלושה
(224-235סעיפים)יבסימן,'חפרק-פרטתםצימודיםעריכתעלהפליליתהמגבלה.1

הן,העונשיןלחוק231-ו230בסעיפיםהמנוייםלחריגיםבכפוףכיקובע,העונשיןלחוק
המעשיתהמשמעות.(8"פליליתלעברהמהווהכמהמרבהםהשתתפותוהןהימוריםארגון
בסיסעלפרטייםהימוריםלקייםהאפשרותעלשרףאיסורהטלתהיאאלוהוראותשל

במישורגםאלא,העונשיבמישוררקלאהשלכהזהלאיסור.)ישראל9מדינתבתהומיעסקי
וזאת,בטלולפיכך,פסולחוזהבגדרהואפליליתעברההמהווההימוריםחוזה-האזרחי
,החוזים20לחוק30-31סעיפיםהוראותמכוח

הימוריםחוזישלאכיפתםעלהאזרחיתהפגבלה,2
~

אסורשאיננופרטיהימור-קפם
לולתתכוונהכלשאיןנטלמני'גהסכם:אלהמשניאחדלהיותיכול,העונשיןחוקפיעל

32סעיףהוראתפיעלייאכףלא,בטלשאיננוהגםאשר,"רופףהוזה"אומשפטיתוקף

היאהמעשיתשהנפקותהרי,השנייםביןשוניקייםעיוניתשמבחינהלמרות.החוזיםלחוק

אוהגרלה,אסורמשחקקרי)הימוריםפעילותשלסוגכלארגוןעלאוסר225שסעיףהרי,לדייקאם71
.בלבד"אסורמשחק"בהשתתפותעלאוסר226שסעיףבעוד,(הימור

פקודתמכוחמזלמשהקיייבואעלהאיסורכגון,נוספותהגבלותגםנקבעואלהאיסוריםלאכוףבמטרה18
הברהאריה98/2910א"רעראו,העיסוקחופש:יסוד-חוקעקרונותלאורולפרשנותו,זהלאיסור.המכס

.(אריהעניין:להלן)411(4)נגד"פ,ם"ומכהמכסאגףי"מ'נמ"בע(1982)לקלפים
לא)לייןשיפינגמרינה'נימיני93/52(ש"ב)א"עראו.שלההטריטוריאלייםלמיםמחוץלאאך19

הריהאוטונומיהבתהומילהימוריםהנוגעבכל.(ימיניעניין:להלן)31(3)95מהוזיתקדין,(פורסם
.1998.11.24הארץ"כךעללדיןנעמידלאאךביריחולהמראסור"שהיאלממשלההמשפטיהיועץשעמדת
למקראאך,מיוחדותבנסיבותפרטייםהימוריםשלקיומםמתיראמנםהעונשיןלחוק230סעיףכייצוין
שאינם,סגורהחברתיתבמסגרתלהימוריםאלא,עסקיבסיסעללהימוריםאיננההכוונהכיעולהתנאיו
לשםמשהקלךאין")94,97(2)כזד"פ,מא'נעבאס72/328פ"עראו.בידוראושעשועמגדרחורגים

לזכייההיתהלאהעיקריתוהכוונההדומיננטיתהמטרההיתההשעשועמטרתאםזולתבידוראושעשוע
80/696צ"בג;("השעשועשללוואיתוצאתמאשריותרהיהולאטפלהיההכסףענייןאלא,בכספים

אדםכללהיכנסהיהיכולאליובינגוערבארגון)281(2)להד"פ,הנגבמחחמשטרתמפקד'נצדוק
;(החריגבגדרבאאיננוערךיקריפרסיםחולקוושבמסגרתו,האירועפתיחתלפנישעהרבעשהגיע

.12הערהלעיל,רומנועניין
.348-350'בע,14הערהלעיל,וכהןפרידמןראו20
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ולאהמהמרידיעללא)השבהלתבועאפשרותשאיןהרי,במלואוההסכםבוצעאם-זהה
לשםהמשפטבמערכתלהסתייעאפשרותאיןאזכי,ההסכםבוצעלאואם,(המארגןידיעל

,הפליליתהמגבלהעלמוסיפההאזרחיתהמגבלה,בלבד21השבהתביעתלצורךאלא,אכיפתו
מערכתשללתמיכתהיזכהלאחוקי-פרטיהימורשאפילוגוזרתהיא-אותהומשלימה
.החוקאכיפת

שללקיומםהיתרים.3
~

האזרחיתוההגבלההפליליהאיסורבצד-ממשלתיתבהסותמורים
:הימוריםלפעילותהיתריםלמתןפתחיםמספרהמחוקקהותיר
(בספורטההימוריםלהסדרתוק:להלן)1967-ז"תשכ,בספורטההימוריםלהסדרחוק,א

לארגן"מונופוליסטיהיתרניתןלה,בספורטההימוריםלהסדרהמועצההוקמהבמסגרתו
בכפוף,לקבועוהסמכות,22"בספורטותחרויותמשחקיםשלתוצאותעל"הימורים"ולערוך
מסוימותולמגבלות,הכנסתשלהכספיםוועדתוהספורטהתרבותשר,האוצרשרלאישור
החינוך,הגוףתרבותשלולפיתוחםלקידומם"ווחים-סייעשהמה,להוק9בסעיףהמנויות
,23"בישראלוהספורטהגופני

עריכתשלהתהוםעלמונופולהפיסלמפעלהמקנההעונשיןלחוק(2)(א)231סעיף.ב

ייחודיפטורקביעתבאמצעות,ספורטותחרויותמשחקיםשלתוצאותעלשלא24"הימורים"
.האוצרתשרבהיתרהפיסמפעלשעורךלהימוריםהפלילימהאיסור

לקיוםהיתרלתתסמכותהאוצרלשרהמעניק,העונשיןלהוק(1)(א)231סעיף,ג

לאהאוצרשמשרדמאחרבעיקר,במשורהנעשהבעברזובסמכותהשימוש,26"הגרלות"
מכוהושהוצאוההיתרים.27"ישראלעםבשבילמוסרייםערכיםלקבוע"מוסמךעצמוראה

וכן,בספורטההימוריםלהסדרלמועצה,הפיסלמפעלספציפייםהיתרים:לשנייםנחלקים
המחודש,כלליהיתר;כספיםגיוסלשםהגרלותלקייםאדוםדודולמגןהחייללמעןלאגודה

אומכירותיועידודשמטרתןהגרלותקרי,מסחריתלפרסומתהגרלותלעריכת,שנהמדי
,ההגרלה28עורךשלשירותיורכישת

שלעקיפהלאכיפהידוהמשפטביתייתןהאםהיאשאלה.344,350-353'בע,שם,וכהןשרידמןראו21
שניתןשטרעל,למשל,אלא,עצמוההימוריםחוזהעלנשענתאיננההתביעהכאשרקרי,שכזההסכם

.19הערהלעיל,ימיניענייןראולהבטחתה
הוראהבעבר)העונשיןלהוק231סעיףמהוראתנובעהמונופול.בספורטההימוריםלהסדרלחוק1סעיף22

הוספהאשר,1964-ד"תשכ,(והימוריםהגרלות,אסוריםמשחקים)העונשיןדינילתיקוןהחוקבמסגרת
.(בספורטהימוריםלהסדרלהוק13בסעיף

.(להוק(א)9סעיףמתוךהציטוט)בספורטההימוריםלהסדרלחוק9סעיף23
.העונשיןלחוק224בסעיף"הימור"המונחהגדרתראו.דברשלבניחושותלויההזכייהבוהסדרקרי24
,כהןבנימיןועדתח"דוראו)זהמונופולשלביטולועלהמליצה(דעותברוב,כהןבנימיןועדתכייצוין25

.(אלדרועדיטורגובניקאפריםהחבריםשלהסתייגותםוכן,11'בע,2הערהלעיל
המונחהגדרתראו.בגורלהתלויאחראמצעיאוגורלותהעלאתלפיניתנתהזכייהלפיוהסדרקרי26

.העונשיןלחוק224בסעיף"הגרלה"
ואכן.75-77'בע,2הערהלעיל,גבישועדתח"דו;8-10'בע,2הערהלעיל,כהןבנימיןועדתח"דוראו27

רשותלידיתועברשהסמכות,האוצרלי"מנכבקשתפיעל,המליצוגבישועדתוהן,כהןבנימיןועדתהן

.הועברהלאהסמכותאף,הוקמהלאכזושרשותמאחר,ממילא.הימוריםלנושאעצמאיתרישוי

ב"תשסן'זהמשפט
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האכיפהממגבלתוהן,פליליתמאחריותהןפטורמקניםהללוהחריגיםשלושתכל
המותריםהיחידיםהמסחרייםההימוריםשבומצב,למעשההלכה,נוצרכךבעקבות,האזרחית29

,מתוקצביםבלתיציבורייםגופיםידיעל,ממשלתיתבחסותנערכיםישראלבמדינת
ציבוריותלמטרותמופנותאלא,המדינהלתקציבמוזרמותאינןאלהתאגידיםשלהכנסותיהם
יתר.אלהתאגידיםהמנהליםהגופיםההלטתפיעל,אחרות30אואלהבמגבלות,הנקבעות

פעילותםבתחומימונופולניתן,בספורטההימוריםלהסדרולמועצההפיסלמפעל,כןעל
לאמכךכתוצאה.מזהספורםאירועיתוצאותעלוהימורים,מזה"לוטו"הימורי-העיקרית

אף,ביניהםהתחרותשגםאלא,פרטייםגורמיםמצדחוקיתלתחרותצפוייםהםשאיןרק
,הוגבלה31,קיימתודאישהיא

משטרהיא,ההימורים32נושאעלפקסו-דהממשלתילמונופולקרי,זהלהסדרהחלופה
תחתזאתאך,זהבענףלפעולרווההפקתשמטרתםפרטייםלגופיםגםהמאפשר,רישוישל

ובחלק,באנגליה34בהצלחההונהגזהמשטר,מפקחתהציבוריתרשותשלהפקוחותעיניה
שלמטרותיו.ההימוריםשוקהפרטתהואהמעשיופירושו,הבריתת-ארצותממדינותניכר

ביןוהותאין,למשל,כך,בוהכרוכותהסכנותובאופיההימורבטיבתלויותהציבוריהפיקוח
,יסודמטרות,זאתעם.בינגוערביבארגוןהקיימיםלאלה,קזינומעסקיהנובעיםהסיכונים
הגנתן,הענףעלעברייניםגורמיםהשתלטותמניעת,ההימוריםהגינותהבטחת,ובראשן

ההשלכותעלופיקוח,(כפייתייםומהמריםקשישים,קטיניםכדוגמת)חלשותאוכלוסיותשל

1519-1523'ע,ס"התש4828פ"י,מסחריתלפרסומתהגרלותלעריכתכלליהיתרמתןבדברהודעהראו28

.(2001.12.30)859'ע,ב"התשס5042פ"בילאחרונההוארךתוקפהאשר,(1999.12.1)
שהוסדרוהימוראוהגרלה,משחקעליחולולא"הסעיףהוראותכיהקובעהחוזיםלחוק(ב)32סעיףראו29

."חוקפיעלהיתרלעריכתםשניתןאובחוק
.102הערהלהלןראו30
שלההנחהתחת,"ממשלתייםהימורים"המארגניםהגופיםביןהתחרותהגבלתונגדבעדלשיקולים31

יזלמסיםהישראליהרבעת"והביצועהחוק-והימוריםהגרלות"ארין'אראו,פרטייםהימוריםאיסור
.265,267-268(ח"תשמ)

גופיםבפניגםהשוקאתלפתוחהסמכותהאוצרלשרנתונהבו"הגרלות"הבתחוםאפילו,כמובהר32

הפועליםציבורייםתאגידיםשאינםגופיםפעילותעלהאוסרתהמדיניות,למעשההלכה,נשמרת,פרטיים

.רווחלמטרתשלא
94/996Greate(א"ת)א"תראו.הראשיהמחוקקכיווןלוההסדרהיהשזהלטעוןניתןפורמליתמבחינה33

.)18CasinoושHotel(88בחוקהאיסורמטרת":760(2)כומתזידינים,(פורסםלא)זיפר'נ
ביקששהמחוקקמשוםאלא...אלהשלמוסריותםחוסרבשללא,היאמזל-משחקיעריכתעלהעונשין
היות,האוצרשרשלההיתרמנגנוןבאמצעות,עליהםהפיקוחאפשרותאתהמבצעתלרשותלשמור
או)השימוש,למעשההלכה,ואתעם."ה-לחםרצויות-בלתילוואי-תופעותבעקבותיהםלהיתועלולות
למונופולהמשפטיהמשטראתהופכתהאוצרשרידיעלהרישויבסמכות(השימוש-איריקליתר

.פקטו-דהממשלתי
רישויעלהמופקד808Gaming[נ-השללהקמתוהביא)Gamingח1968,11)האנגליההימוריםחוק34

כךולשם,זהגוףמאתרישיוןבקבלתחייבבהימוריםלעסוקהמבקשכל.פרטייםהימוריםעסקיופיקוח

להבטיחיכולת(2);פיננסיתאמידות(1):הבאיםהקריטריוניםבשלושתעומדהואכילהוכיחעליו
שיקול.חברתימוניטיןבעליהם,מאחוריווהעומדים,הוא(3);והוגנתנאותהבצורהיתנהלושההימורים
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.ההימוריםסוגילכלמשותפות,התעשייהשלוהסביבתיותהכלכליות,החברתיות
הנוהגהמשפטילמשטרהצדקותקיימותהאםהיאזהבמאמרלהתמקדאבקשבההשאלה
המונעותואזרחיותפליליותמגבלותבהטלת,מהדהמתאפיין,ההימוריםבתהוםבישראל
ענפהתעשייהשלבפיתוחהומאידך,עסקיבסיסעלחוקיים-פרטייםהימוריםשלקיומם

של(הציבורבפנימעמידהשהיאהמוצריםהיצעמבחינתלא-הכלכליהיקפהמבחינת)

ההתנגדותבבסיסהעומדיםהשיקוליםמהםתחילהאבחןכךלשם.ממשלתיתבחסותהימורים
בהתערבותהצורךגדלגםכך,יותרחזקיםהנםאלהששיקוליםככל,הדבריםמטבע,להימורים
אלהשיקוליםאחלקהדיוןבהירותלשם.הפרטיהשוקפעילותאתהמגבילהממשלתית
עצםלפיהטענהלבססומנסים,עצמובמהמרהמתמקדיםפטרנליסטייםשיקולים:לשניים

ההימוראםגםכיהמדגישים,הציבורתקנתושיקולי;רציונליתאיננהבהימורההשתתפות

הקוראאתלהובילאבקשאליההמסקנה.לחברהנזקיובשלפסולהוא,המהמרמבהינתרצוי
בהםאיןמקרהבכלוכי,משכנעיםאינםהימוריםנגדתדירותהמושמעיםשהטיעוניםהיא

לאחר,השניבשלב,פרטייםהימוריםארגוןעלגורףאיסורשלהטלתולהצדיקכדידי
מונופולליצירתהקיימותההצדקותאתלבחוןאעבור,הימוריםלהגבלתהנימוקיםבחינת

אםאףזהממשלתימונופוללהצדיקניתןשלאתהיהזהבהקשרטענתי,זהבתהוםממשלתי
.פסולמוצרבהימוריםהרואההערכיתהעמדהאתמקבלים

?36לפפרנליוםהצדקהישהאם-להיפוריםהביקושצד:'גפרק

כיברורלכולנו.תמיההלעוררכדיבהשישתופעההנולהימוריםוהעקביהניכרהביקוש
(אקטוארי)הסתברותישבאופןהרי,דברשלבסופולהרוויחחייבההימוריםשמארגןמאחר

רבים,סיכוניםלהשהיתהטבעיתלנטייתנוובניגוד,זאתלמרות,משתלם37איננוההימור

שלהמנוייםתכנית"שלהמתמשכתוהצלחתה)בהימוריםשיטתיבאופןחלקהנוטליםהם

Gaming~-השלדעתו Boardנקבעאףתקדימיותובהחלטות,מאודנרהבהואושלילתםהיתריםבמתן

אתביססשעליהםהמידעמקורותאתלפרטמחויבהואאין,הטבעיהצדקלכלליכפוףשהואהגםכי
Gaming'-המפקח,ההימוריםלשוקהכניסהעללפיקוחפרט.לנמקהלאואף,החלטתו Boardעלגם

ציבורעללהגן,ההימוריםלעסקיפשעחדירתלמנועמטרהמתוךוזאת,למעשההלכההרישיוןהפעלת
Miers:ראולסקירה.הרישיוןתנאיקיוםאתולהבטיחהוגןלאניצולמפניהמהמרים '"The:

Regulation

.0

32(1984).soc1
~

.]211"Commercial Gaming]0.באנגליהנתקבל1993נשנתגייצויןThe

Nadonal Lottery etc . Act.ידיעלנעשית"הלאומילוטו"ההפעלתשבמסגרתומנגנוןיצרזהדוק
,המפעילשלשכרובניכוי,זאתלעומת,הרווחים.ממשלתיבפיקוח,מכרזבאמצעותהנבחר,פרטיתאגיד
אירועים,המורשתשימור,ספורט,אומנותכגוןציבוריותלמטרותאותםהמחלקתציבוריתלקרןים-מועם

Lotteries,1976-המאפשר"הלאומילוטו"הבצד.וצדקהלאומיים and Amusements Actלקיים

)[::ראולסקירה.אחריםמסוגיםלוטומשחקיגםברישיון . Miers "Regulation and

I

the Public Interest

Commercial"1.3459.א.(1996)489 Gambling and the National Lottery.
ch,6NGISC.3:ראוהברית-בארצותהקיימיםהפיקוחמשטרישלעדכניתלסקירה35 , sul)ra note,

,שנויה,"עצמםמפניאדםבניעלההגנה"דהיינו,"פטרנליזם"להצדיקהיכוליםהטעמיםמהםהשאלה36

Hart'לפרופDevlinהלורדביןהמפורסםלוויכוחלהפנותלידיזהלעניין.עזהבמחלוקת,כידוע

להגןמנתעלאדםשלהמוסרישלומועלפיקוחקרי,"מוסריפטרנליזם"בלהכרהמקוםישהאםבשאלה

17ב"תשסן'זהמשפט
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בעלויותמפוקפקיםסיכוייםלרכושהעזהתשוקתנוביןליישבניתןכיצד.(תעיד"הפיסמפעל
האינטואיטיביהמענה?פעולותינומרביתאתהמאפיינתהסיכוןשנאתלביןניכרותכספיות
קרי,העדפותיומערכתאתהנוגדבאופןפועלבהימורהלקהנוטלשאדםהואזולשאלה
,פטרנליסטיכלללקבועכלומר,עצמומפניעליולהגןמקוםישכןועל,רציונליבלתיבאופן

מקיומםמתעלםשהואמאחר,זהטיעוןקולקבלקשה,הדבריםבהמשךלשכנעשאנסהכפי
טיעוןקועלבמתקפהאצאבטרםאך.להמר38לאדםלגרוםהיכוליםלגיטימייםטעמיםשל
,פירוטביתרלהבהירוהראוימן,זה

מחזיקבההכסףבכמותתלויהזוהנאה,הנאהלבעליומקנה,אחרנכסכלכמו,כסף
מידת,זאתעם.הנאתוגדלהכןכסףביותרמחזיקשהאדםשככללהניחניתןכאשר,האדם
השוליתהתועלת.קבועהאיננה(שקליםמאהלדוגמא)נתונהכסףיחידתמתוספתההנאה
כיוונומהוהיאהמתעוררתהשאלה,שבידוהכסףלכמותבהתאםמשתנהמכספומפיקשאדם
כסףיותרהפרטבידישישככלקרי)עולהמכסףהשוליתהתועלתהאם-זהשינוישל

יחידתכלכלומר)פוחתתאו(יותרגדולהתהיהנוספיםשקליםמאהשלמתוספתהנאתו
?(מקודמתההנאהפחותלפרטמעניקהנוספתנתונהכסף

צרכיםלמילויאמצעירקאלא,עצמובפנימטרהאיננועושרהאדםבנימרביתבעבור
משובחיםמוצריםצריכתפירושהיותרגבוהההכנסה,מהיישובלאדם.מטרותוהגשמת

,כךאם,באלהוכיוצאיותררבכלכליביטחוןרכישת,יותראיכותייםלבילוייםיציאה,יותר
השימושיםאתידרגשהואלהניחישאזכי,רציונליבאופןכספואתמקצהשאדםובהנחה

אתאוהמוצריםאתירכושתחילה,לומקניםשהםהיחסיתלהנאהבהתאםבכספוהאפשריים
ירכושיותרמאותריםבשלביםורק,כספועבורהמרביתהתמורהאתלושנותניםהשירותים
שהנאתוהיאזהממדרגשתיגזרהתוצאה.פחותהמבחינתושתועלתםשירותיםאומוצרים

אומוצריםלרכושלותאפשרהיא-פוחתתאךחיוביתתהיהנוסףשקלמכלהפרטשל
הפרטמבהינתהרכישותשלהאטרקטיביותאך,(מצבואתשישפרדבר)נוספיםשירותים

.ותפחתתלך

בנוגעולא,זאתלמחלוקתבנוגעלחדשלהתיימרבכוונתיאין,הדבריםמטבע.מוסרינזקמפגיעליו
הצדקות"במונחאשתמשזהבמאמרהדיוןלצורך.זהסבוךנושאהסובבותהאחרותלמחלוקות

סיסטמתיפגםקייםכיהטענהעלהנשעניםצידוקיםרקכגדרוהכוללת,צרהבמשמעות"פטרנליסטיות
,(בזהוכיוצאכפייה,חסרמידעכגון)חיצונייםגורמיםמחמתאםבין,המצויהמהמרשלהדעתבשיקול

באופןלפעוללוהגורם,(החשיבהבהליךקוגניטיבייםכשליםכגון)פנימייםגורמיםמחמתאםובין

,זומוגבלתממסגרתהחורגים,אחריםטיעונים.שלוהסובייקטיביתההעדפותמערכתאתמשרתשאיננו
.אחרותכותרותתחתהדבריםבהמשךידיעלייבחנו

Steveידיעלניתןלכךהומוריסטיביטוי37 Wynn,הקזינומבתיאחדשלהמנהליםמועצתראשיושב
,casino":כיהבהיראשר,ווגאס-בלאם own one81מ~vanna make money("11)עט,Urbanowicz

9supra note(,

לקבוצהולא,המהמריםציבורלכללמתייחסתזהפרקבמסגרתשתיבחןהרציונליותחוסרטענת,ודוק38

בתופעתהראויההטיפולבדרךהדיון."כפייתייםמהמרים"בכינויההידועהמקרבוומוגדרתמצומצמת
.5-ו4פרקיםבמסגרתייעשה"הכפייתימהמר"ה
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ההנחהעםהיסבמתיישבת,המבטחתמצדסיכוןשנאתעלהמצביעה,הביטוחבהלת
הביטוחלמעןלוותרהמבוטהנדרששעליהםהכספים,זוהנחהתחת,פוחתתמכסףשהתועלת

יקרהאםיאבדשאותםלכספיםבהשוואהבחשיבותןפחותותהנאותלקנותלומאפשריםהיו
שקלמאשריותרהמבטחבעינייקרהביטוחמתגמולישקלכל,לפיכך.הביטוח40מקרה
באופןמהמתחייביותרהביטוחבעבורלשלםמוכןהואכןועל,הביטוחמדמימקביל

.אקטוארית
,לכאורה,מלמדת,המהמר42מצדסיכוןאהבתעלהמצביעה,ההימורהדוות,זאתלעומת
שלסיכויבעבוראחדשקללשלםמוכןהמהמראם,מכסףעולהשוליתתועלתעלדווקא
שקלכלמעריךהואשבממוצעלהניחישאזכי,שקלבמיליוןלזכותלמיליוןמאחדפחות
משקלהממוצעתשהנאתומכאן,להשקיענדרששהואהשקלמאשריותרהזכייהכספימתוך
ההעדפה.עילהמכסףהשוליתהנאתוכלומר-שבידיוהאחרוןמהשקלמהנאתוגדולהנוסף

הנגליתההעדפהעם,כןאם,מתיישבתאיננה,הכלכליההיגיוןאתהתואמת,מביטוחהנגלית
כסףיחידתלכלחשיבותפהותמייחסיםשאנוכךעלמלמדתהאחת,בהימוריםחלקמנטילת
כלשלחשיבותהעלייתעל,לכאורה,מצביעההשנייהואילו,גדלשעושרנוככל,נוספת
,אפוא,מוביללעילשתוארהמהשבהקו.משתפרהכלכלישמצבנוככל,נוספתכסףיחידת

על,חלקיבאופןולו,לוותרעלינובהימוריםההשתתפותאתלהסבירמנתעלכילמסקנה
שלהרציונליותהנחת:הפרטיםלהתנהגותביחסהכלכלהמדעשלהיסודהנחותמשתיאחת

,מכסףהפוחתתהשוליתהתועלתהנחת,לחלופיןאו,הפרטים
הפוחתתהשוליתהתועלתלהנחתשישהאינטואיטיבילכוהלבובשים,זובחירהנוכה
פגםשלכתוצרבהימורחלקלנטילתלהתייחסהוא,מדיהקללטעמי,הקלהפתרון,מכסף

שמלמדכפי,לכסףפוחתתשוליתתועלתמייחסהמהמראם.המהמרשלדעתובשיקול
בהימורשהשתתפותלומרניתןלאאזכי,הביטוחיםבהלתשמעידהוכפיהכלכליההיגיון

בשיקולסיסטמתיכשלזההסברפיעל,אחרותבמילים.מבהינתורציונליתפעולההנה
.עצמושלוההעדפותמערכתאתתואמותאינןשפעולותיולכךגורםהמהמרשלהדעת

,ההגרלהמתוחלתמתועלתונמוכהמהגרלההפרטשלהתועלתתוחלתשבוכמצבמוגדרתסיכוןשנאת39
)כלומר

~

למצבומההסתברות;הפרטשלהתועלתפונקצייתהיאט(*)כאשר,ט(2.נק(,)קן2י,(1(נ

הפרטמפיקאותהשההנאהאחרתבלשוןאו,(1עולםבמצבהפרטשלהכלכלימצבונ(ן-ו,1עולם
האקטואריהשוויאתהמייצגהסכוםאתודאינאופןמקבלהיהלוטפיקשהיהמזונמוכהטסזימתמהגרלה

.הגרלהאותהשל
שוליתתועלתשלההנחהתחת,ואז,המבוטחשלהכלכלימצבומשמעותיתיורע,הביטוחמקרהיקרהאם40

,כיוםמוותרהואעליהםלשקליםבהשוואה,תועלתיותרלויניבמהביטוחשיקבלשקלכל,מכסףיורדת
.שפירהכלכליכשמצבו

מכסףשהתועלתהטיעוןאתמחזקתרקבעתידהכלכליהמצבהבטחתלמעןנעשהשהביטוחהעובדה41
סיפוקיםלדחותנכונותםכןועל,הווההעדפתישהפרטיםלמרביתכילהניחמקובל,כידוע.פוחתת
שקללכלמייחסיםשהםשהערך,להאמיןנוסףטעםמספקתרקבעתידטובתםהבטחתלמעןבהווה

.הנוכחיהכלכליבמצבםנוסףלשקלמייחסיםהםאותומהערךיותררב,הביטוחמקרהיקרהאם,שיקבלו
מקבלהמאשרמהגרלההנאהיותרמפיקהפרטקרי,סיכוןלשנאתההפוךכמצבמוגדרתסיכוןאהבת42

.האקטואריערכהשלודאית
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שתפקידההרי,דעתובשיקולזהפגםעםעצמובכוחותלהתמודדיכולאיננושהמהמרמאחר
הסר"בבחינת,ההימוראפשרותאתלהגביללפחותאוולמנוע,עליולגונןהמדינהשל

,43"עיוורמפנימכשול

המהמרשלהסובייקטיביתהעדפותיומערכתעםמתיישבאיננושההימורהטיעון,ודוק
הלקשנטלוכךעלבדיעבדמצטעריםהמהמריםשמרביתמהקביעהשינויתכליתשונה

,התממששהסיכוןלאחר,שבדיעבדהרי,בביטוחכשמדוברוהןבהימורכשמדוברהן.בהימור
שלארגוןמכךהנובעת,זועובדה,מבחינתםכדאיהיהלאהחוזהכימגליםהפרטיםמרבית

Ex-,קרי)מלכתחילהגםכיללמדכדיבהאיןעדיין,עלותישביטוחועסקיהימוריםעסקי

Ante(אשרומחדליםמעשיםרצופיםחיינו.הפרטמבחינתכדאיתבלתיהפעולההייתה
,מהםלהימנעעלינוהיהמלכתחילהשגםללמדכדיבכךאיןאך,עליהםמצריםאנובדיעבד

ההשתתפותלעצםהמתייחסתטענהלעמודחייבתההימוררציונליותנגדהטיעוןבבסיס
כזוקרי)לתוצאותיוולא,(%8-מ14[8ההימורכדאיותאתהבוחנתטענהכלומר)בהימור
לביןבהימוריםהלקנטילתביןלכאורהסתירהבדברהטיעון.(Post-%8כדאיותואתהבוחנת
בשלבהדעתבשיקולפגםשלקיומועלללמדמבקשמכסףהפוחתתהשוליתהתועלתהנחת

מדיניותבאימוץלתמוךכדיבויש,להבהירונוכללאאם,ולפיכך,הימוריםלהסכםהכניסה
,פטרנליסטית

שהיאהגם,המהמרשלדעתובשיקולסיסטמתיבכשלמקורהבהימורהשתתפותכיהדעה
,תקופותחוצההיא-מאודעדנפוצהההימוריםתופעת,לכתמרחיקתהנה,אפשרית
כההתנהגותלפיההלכתמרחיקתלמסקנהנבואטרם,לפיכך,חברתייםומעמדותתרבויות
אםרק.חלופייםהסבריםלבחוןמחובתנו,רציונליתאיננה,בהימוריםחלקכנטילת,מצויה

להבהירקרי-ההימורלפרדוקסמענהלספקכדיבהםאיןהללוההסבריםכלכינשתכנע
כחלקבצוותאלהתקייםיכוליםמכסףהפוהתתהשוליתהתועלתוהנחתההימורחדוותכיצד

מרחיקתלמסקנהלחזורניאלץ-תועלתואתהממקסםרציונליפרטשלהעדפותממערכת
.כןלעשותצורךלנואין,להלןלהראותשאבקשכפי,המזללמרבה.זולכת

להבהירמבקש,הראשוןחלקם.קבוצותלארבעמתחלקיםלהלןשיוצגוהשוניםההסברים
הפוחתתהשוליתהתועלתהנחתעל,הלקיולו,ערעורבאמצעותההימורפרדוקסאת

התרחשותולהסתברותבנוגעפרטיםביןדעותחילוקיקיימיםאםכימדגים,השניחלקם;מכסף
שנימבחינתורציונליכדאישהנוהימורלהסכםפתהנפתחאזכי,מסויםאירועשל

,מאודנמוכותהזכייהכשהסתפרויותשלפחות,כךעלמצביע,השלישיחלקם;המשתתפים
ומעדיפים,הסטטיסטייםהזכייהסיכוייפיעלההימורכדאיותאתלבחוןמפסיקיםמאתנורבים
קבוצת,ולבסוף;האלרצוןאוגורל,מזלשלכעניין,סובייקטיביותבמשקפייםאותהלבחון

הכספיתלזכייהמוגבלתאיננהמההימורהתועלתכילהטעיםמבקשתהאחרונהההסברים
,בהימורההשתתפותמעצםהנאהגםכוללתאלא,בלבד

רלוונטייםהםאיןכיזהבשלבכברלהדגישחשובאך,חלופייםהנםהללוההסבריםכל
"לוטו"הבמשהקישההשתתפותבעוד,למשל,כך,הקייםההימוריםמגווןלכלשווהבמידה

1.1Yale92"Contracts01Kronman(1983)763:ראו43 Paternalism and the Law.ג.



ההימוריםבשוקהממשלתיוהמונופולהציבורתקנת,פטרנליזם

הנחתשלחלקיתדחייה)הראשוןההסברבאמצעותבעיקר,לדעתי,מוסברת,למיניהם
,(סובייקטיבייםזכייהלסיכוייהתייחסות)השלישיוההסבר(מכסףהפוחתתהשוליתהתועלת

בהערכתשוני)השנימהטעםדווקא,הבנתילמיטב,נובעתספורטבהימורישהשתתפותהרי
.(ההימורמעצםהנובעתההנאה)הרביעיומהטעם(ההסתברות

מכסףהפוחתתהשוליתהתועלתהנחתשל(הלקית)דהייה.צ*ג
אתלרכךמוכניםאנואםהמהמררציונליות-אימסקנתאתמחייבאיננוההימורפרדוקס

,פוחתתאיננהנוסףשקלמכלהפרטתועלתאם,מכסף44הפוחתתהשוליתהתועלתהנחת

ההשתתפותמדמיהיחסיתמתועלתוגבוההלהיותעשויההזכייהמכספיהיחסיתהנאתואזכי
מבחינתמשתלםשהואייתכן,אקטואריתמבחינהכדאיאיננוההימוראםגם,ולכן,בהימור
אתהעלובכיריםכלכלנים.זובדרךההימורפרדוקסאתלהסבירשניסוהיו,ואכן.המהמר

בחלקיםרקאלא,התחוםבכליורדתאיננהמכסףהפרטשלהשוליתתועלתוכיההשערה
הקושי.משכנעהואאםספק,להוגיוהכבודכלעם,אך,אפשריהסברכמובןזהו,ממנו45

נקבלאםולפיכך,הכנסהרמתבכלמהמריםאנשים,ראשית:כפולהואזההסברבקבלת
נתמקדאםגם,שנית.פוחתתנימכסףהשוליתהתועלתתחוםבאיזהלראותקשהזההסבר
דבר)רכושואתלבטחדואגאדםשבהםמקריםלאתרקושיכלשאיןהרי,מסויםבפרט
עלהמעידדבר)בהימוריםהלקונוטל,מהד,(מכסףפוחתתשוליתתועלתעלכאמורהמעיד
אתלחלוטיןשוללותהןשאיןהגם,אלהתצפיות,מאידך47,(מכסףעולהשוליתתועלת

מאודמקשות,התהוםבכלמונוטוניבאופןיורדתאיננהמכסףהשוליתשהתועלתהאפשרות
.הימוריםשלהכלליתלתופעהמספקהסברמכסףהשוליתבתועלתבשינוייםלראות
לאותםכוונתי.משכנעכוחזהלהסברשישייתכןהימוריםשלמסויםבמגזר,זאתעםיחד

קטןכסףסכוםהשקעתתמורתבהם,השונים"טוסו"וה"לוטו"המשחקיכדוגמת,הימורים

עבורתשלוםלעומתזכאותעללוויתורשונהערךמייחסיםשפרטיםכךעלמצביעיםרביםמחקרים44
Endowment"ההקניהאפקט"בכינוייםהידועה,זולתופעה.רכישתה Effect" i"(או"Offer-Asking

"Problem,בכך,זותופעההמסביריםיש.60-71(ו"תשנ)חודםשלוהשלמהפירושזמיר'אראו
שלהנוכחיתהעושרלרמתמתקרביםאנוכאשר(יורדתולא)עולהמכסףהשוליתהתועלתשפונקציית

'אראוזהטיעוןלהבהרת.(הנוכחימעושרונמוכההפרטשבידיהכסףכמותבולתחוםבנוגע,קרי)הפרט
גם.621,651-653(ז"תשנ)כהמושפעים"הכלכליתהתאוריהבראיהקניןעלחוקתיתהגנה"יה'פרוקצ

אהבתעלמלמדהימורשהרי,ההימורתופעתאתלהסבירכדיבכךאיןשעדייןהרי,זוטענהנקבלאם
שבידיהכסףכמותבולתחוםבנוגע,קרי)הפרטשלעושרואתלהגדיללאפשרותבנוגעדווקאסיכון
.(הנוכחימעושרוגבוהההפרט

Friedman:ראו.Savage'-וFriedmanהיוזהפתרוןשהציעוהראשונים45 '"The.ש!4ןSavage.נ.]
279(1948).Econ1.2)56"utility Analysis of Choice Involving Risk.שלמפורטתלבחינה

Machina':ראו(עליהשנמתחההביקורתבעקבותבהשהוכנסווהשיפורים)הצעתם '"Expected.ע.נ
286-280.277(1982)Econometrica50".utility Analysis without the Independence Axiom

.Pol.(1952)151:ראו46 Econ601"of

Wealth

1Markowitzטט[1) "fhe.א.
0Safiא.88-11(111-:ראו47 "Rank-Dependent Probabilities" Working Paper.21א."נתש

3,1(1988,Aviv.
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,לטעוןניתןכך,אלהבמצבים.מבחינתואגדיעושרלקבלתסיכויהמשתתףרוכשיחסית
אלא,שלוהקנייהכוחבעלייתמתמצהאיננהבהימורמהזכייהמפיקשהפרטהתועלת
,הכולככלות,זוזכייהבעקבותהחברתיבמעמדושיחולהדרסטיהשינויאתגםכוללת

השובמרכיבגםאלא,ושירותיםמוצריםלרכישתאמצעירקאיננוכסף,החומרניבעולמנו
להבדיל)"הגדולפרס"בזכייהכי,לפיכךמניחהמהמר,הפרטשלהחברתיהמעמדבקביעת
כותלהגדלתתביא,קרי)החומרימצבואתלשפררקלאלותאפשר(יותרצנועותמזכיות
אותותרומם,קרי)החברתיבמעמדומוחלטלשינויתגרוםגםאלא(בידוהמצויהקנייה
כלכלייםיתרונות-אלהשנישביןהשילוב.(הארץמשועיאחדשללמעמדהעםדלתמקרב

לתוחלתמאשרהזכייהלסיכוייותררבערךמתןבעיניוהמצדיקהוא-חברתייםויתרונות
דמיערךעלהעולהממוצעתתועלתהזכייהלכספילייחס,אחרותבמילים,או-ההימור
,בעיניוההימור

מייחסשהואהתועלתגםכמו,החברתימצבולשיפורהפרטידיעלהמיוחסתהתועלת
שלדעתושיקולבהליךמפגםנובעתאיננה,בהימוריזכהאםהצרכניבמעמדולשיפור
להלתתמחויבתליברליתהברהכלאשר,סבירהבמטרהמדובר,הואנהפוך,המהמר

שאיןדומה,מסויםבהימורהשתתפותמאחוריהעומדהואזהשיקולאם,לפיכך.לגיטימציה
.לפטרנליזםהצדקה

בהימורהזכייהסיכויישלשונההערכה.ג21
:התלטה48סביבותשלושביןלהבהיןמקובל

מהבוודאותלוידועבהבסביבהפועלהפרט-מלאמידעשלבתנאיםהחלטותקבלת,1

עלכלללדמיניתןלא,מראשידועהכולבה,זובסביבה,בחירותיושלהתוצאותיהיו
.הימור

מהןהןביודעוהחלטותיואתמקבלהפרט-)Risk(סיכוןשלבתנאיםהחלטותקבלת,2
,להתרחשותןההסתברותמהוהןמעשיושל(מהוודאיותלהבדיל)האפשריותהתוצאות

וכן,למיניהם"לוטו"המשחקישמעידיםכפי,אפשרייםבהחלטהימוריםכזובסביבה
.הימוריםומכונותרולטה,קובייהמשחקישלרחבמגוון

הכוונה-)Uncertainty(מלאהאוחלקיתודאות-אישלבתנאיםהחלטותקבלת,3
או,(מלאהודאות-אי)מעשיושלהאפשריותלתוצאותמודעאיננוהפרטבהלסביבה
-אי)מהןאחתלכלההסתברותמהיידעאיננואך,האפשריותלתוצאותמודעשהוא
-איבתנאיהחלטותלקבלתבולטתדוגמאהםהשוניםהספורטהימורי,(חלקיתוראות
מהייודעאיננו,האפשריותהתוצאותכלאתלתאריכולהואאםאף,המהמר-ודאות

,להתרחשותןההסתברות

המתקיימיםהתערבויותאולהימוריםורקאךמתייחס,זהפרק-בתתאעסוקבו,השניההסבר
בוודאותיודעיםאינםהפרטיםזובסביבה,כמובהר.)Uncertainty(ודאות-אישלבסביבה

,Risk(1921)21-19:ראו.Knightלכלכלןמיוחסתזוהבחנה48 Uncertainty and Pro

~

t111111ן.
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ינצה"הצפוןכוכב"שהסוסהסיכויכדוגמת,מסויםאירועשללהתרחשותוההסתברותמהי
,זובשאלהענייןלהםישאם,זאתעם.יורק-ניו,בסארטוגההיוםשיתקייםהשלישיבמירוץ

המצויהמידעסמךעלזהאירועשללהסתברותוביחסהערכותלעצמםמגבשיםשהםהרי
כוכב"שלהישגיו,ההימוריםסוכניידיעללסוסשנקבעוהזכייהסיכוייכגון)בידיהם
הישגי,והמאמן)Jockey[)הרוכבזהות,המסלוללאורךהתאמתו,בעברבמרוצים"הצפון

הבדליםבשלאםוביןמידעפעריבשלאםבין,הדבריםמטבע,(באלהוכיוצא,בעכרמתחריו
כוכב"ששהסיכוי,יסברוחלקם,זהותתהיינהלאהערכותיהםכילהניחיש,הערכתובאופן
פעמייםהביסושכבר,"הדרוםכוכב"הסוסגםמשתתףבמירוץשכן,נמוךהואיזכה"הצפון
,מאודעדטוביםיריבועללגבור"הצפוןכוכב"שלשסיכוייויאמינואחריםואילו,בעבר
ההסתברותבהערכתההבדלים,זהדבריםבמצב.נודערוכבעליוירכובשהפעםמאחר
אםבין)ביניהםלקשורמעונייניםיהיוהצדדיםשניאשרהימויהסכםקייםשבומצביוצרים
שלשסיכוייומעריךאביתרכינניח,למשל,כך.(הימוריםסוכןשלבתיווכואםוביןישירות

.(%50)לשנייםאחדשהםמאמינהשאורנהבעוד(%25)לארבעאחדהםלנצח"הצפוןכוכב"
,דולראלףשלסכוםלאורנהאביתרישלם"הצפוןכוכב"ינצחאםלפיוהימורזהבמקרה

בהנחה)הצדדיםלשניכדאידולרמאותשששלסכוםלאביתראורנהתשלםיפסידואם
,49(לסיכוןכאדישיםאליהםלהתייחסשניתן

התרחשותוהסתברותבהערכתהבדליםיששבומקרהבכלכילהוכיחקושיכלאיןלמעשה
בהנחה,הצדדיםשניאשר,הימוריםהסכםשלליצירתואפשרותקיימתמסויםאירועשל

שקיומםהריעסקההוצאותקיימותשבו,בעולמנו,בומעונייניםיהיו,עסקההוצאותשאין
ולפעריהסיכוןשנאתלמידתההתקשרותעלויותשביןביחסמותנהכאלההימוריםשל

שנאת,יותרנמוכותההתקשרותשעלויותככל.הצדדיםביןהקיימיםההסתברויותהערכת
צדדיםששניהימורשיימצאהסיכוירבכך,יותרגדוליםההערכהופערייותרזניתההסיכון

.בומעונייניםיהיורציונליים
שונות(פוויציות)עמדותבוליטולמעונייניםשוניםמתקשריםאשרהימורשלקיומו

לשמשיכולאיננוהואאף,אירועשלהתרחשותולהסתברותבנוגעההערכהפעריבשל
שללהסתברותביחסהאישיתהערכתופיעלהפועלאדם,פטרנליסטיתלהתערבותבסיס
צפויהואסטטיסטיבאופןאםאפילווזאת,רציונליתבלתיבצורהפועלאיננומסויםאירוע

.זו50מפעילותלהפסיד

.$200היאההגרלהתוחלתאורנהמבחינתוהןאביתרמבחינתהן49
75.0'$600-25.0'$1000=$200:היאהתוחלתאביתרמבחינת

.5.0'$1000-$51600.0=$200:היאהתוחלתאורנהמבחינתואילו
ממילהבדיל,ברשותוהמצוימידעניתוחסמךעלהפועלאדםכיולטעון,לכךמעברלהרחיקאףניתן50

לעילבטקסטהמובאתהסוסיםמרוציבדוגמת,כך.כללמהמראיננו,רלוונטייםידעאוהבנהכללושאין

שונהאיננו,שערךמקצועילניתוחבהתאםמסויםסוסעלכספואתהשם,לענייןמומחהכילטעוןניתן

מזדמןמצופהובשונה,למשקיעברומה,המומחה.ספקולטיבייםפיננסייםבמכשיריםשמשקיעממי
זהותאתלהזותמיוחדתמיכולתנהנהאלא,המזלעלבעיקרמסתמךאיננו,שוליתבתחוםשבקיאותו

14הערהלעילראוזהלעניין.המנצח
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הזכייהסיכוחשלסובייקסרביתהערכה.3.ג
ההסתברותמהיבמדויקלדעתהמהמריכולסיכוןשלבמצבים,הוודאות-איממצבילהבדיל

מנתעלהסטטיסטיקהבמדעגדולההבנהדרושהלא,למשל,כך,הזכייהשלהאובייקטיבית
.אפשרויות51וחמשארבעיםמתוךאקראייםמספריםשישהלניחושההסתברותאתלחשב
שתצמחהתועלתאתמשקללשהמהמרהיאההימורפרדוקסמאחוריהעומדתהבסיסהנתת
לתועלתשתתקבלהתוצאהאתומשווה,לזכייההאובייקטיביתבהסתברותבהימורמזכייהלו

היאהזכייההסתברותכאשרסבירהנראיתזוהנחה.ההימוריםמדמילהפיקיכולשהוא
היאהזכייההסתברותכאשר,מנגד,(ברולטההזוכהבמספרלבחורהסיכוילדוגמא)ממשית
המהמריםמרבית,לזכייההאובייקטיביתבהסתברותענייןכלמאבדיםשאנודומה,אפסית

מאהדשלהםהזכייהסיכויישיפורבעבורעשרהפיהגבוהסכוםלשלםמוכניםיהיולא
רובםרובכילטעוןגדולהימורזהיהיהלא,כןעליתר,מיליוןלעשרהלאהדמיליוןלמאה
הסיכויכמובערך")אפסייםהםהזכייהשסיכויייודעים"טוטו"וה"לוטו"המשתתפישל

.בפועללזכותשלהםהסיכוימהובשאלה(ענייןאו)מושגלהםאיןאך,("מברקלהיפגע
מייחסיםהפרטיםמאודעדקטןמסויםאירועשללהתרחשותוהסיכויכאשרכידומה
שההסתברותמעונייניםעדייןאמנםאנו,הסטטיסטיתלהסתברותבלבדמוגבלתהשיבות

שהאירועלכךמוקדשתלבנותשומתעיקראך,האפשרככלגדולהתהיהלזכייההסטטיסטית
,להתרחשיכולהאירוע,מחד,כילנושברורמהרגע,להתרחשיכולמעונייניםאנובו

תלוישאיננואירועבזכייהלראותנוטההגדולחלקנו,קלושהלכךשההסתברות,ומאידך
.גורל52אומזל,האלרצוןכדוגמת,תמיריםבכוחותאלא,הסטטיסטיתבהסתברותעוד

,זניחשנזכההסיכויסטטיסטית-אובייקטיביתשמבחינהלכךמודעיםאנו,אחרותבמילים
.האמונהמתחוםשיקוליםעללהגרלהבנוגעהחלטתנואתלבססבוחריםאך

שלנרחבלמגזרביחסמאליהנפתרתלעילשהוצגההסתירהאזכי,זהבהסברממשישאם
האובייקטיביתההסתברותפיעלבהגרלהלזכותסיכוייואתמנתחאיננוהמהמראם,הימורים
עשויהאשרעליונההשגחהשלבקיומהאמונתופיעלאלא,משתתףלכלמעניקהשהיא
להסתברותבהשוואהאופטימיתתהיהלזכותלסיכוייוביחסשהערכתוהרי,עניינולמעןלפעול

לייחסשישהאובייקטיביתהתועלתעלתעלהלהגרלהייחסשהואוהתועלת,הסטטיסטית
,לה53

להגנתפטרנליסטיתבהתערבותלצורךתימוכיןזהבהסברלראותשינסהמישיימצאייתכן

.060,145,8-ל1כלומר(6!139!)/45!היאזוהסתברות51
ות-בהסתםמהזכייהתועלתםאתמשכלליםלאהפרטיםנמוכותבהסתברויות-כשמדום,יותרטכניתבצורה52

.שיזכולסיכויהסובייקטיביתהתייחסותםאתהמבטאתבפונקציהאלא,להתרחשותההאובייקטיבית
,[ש:A.Tversky:ראו.בהרקלאאךהאובייקטיביתבהסתברותגםתלויהזופונקציה . Kahneman

263(1979)Econometrica47-"

AI

nalysis, of ]~

Declslon

under

~

-

Risk

48:i ~Prospect 'JTheory(המנסים
8111subjective,)הסובייקטיביתהצפויההתועלתפונקצייתאתלאמוד

~

:

expectedI

שהתועלתהיאהנחתם.)

(י)-ו,מסויםלאירועההסתברותהיאק.כאשר,u(x'.2.)(ק.):הבאהבצורהלייצוגניתנתמהגרלה
.(הפרטידיעלנתפסתשהיאכפיההסתברותאתהמייצגתפונקציההיא

,81,47Safraקק.10-9:ראו53 supra note1נKarni.
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שלהמחשבהבהליךסיסטמתיכשלעלללמדכדיבויש,הטועןיטען,הכולככלות.המהמר
מבססהוא.מהמציאותהתעלמותתוך(כלכליעושר)יעדיואתלהשיגמנסההוא-המהמר

כלעם,שיזכה54לכךהאמיתיתההסתברותעלולא,מדומההסתברותעלפעולותיואת

שלזכותואתשוללהואבאשר,המידהעליתרלכתמרחיקהנוזהמסוגטיעוןבעיני,הכבוד
זכותואתמהמהמרלשלולרשאיאיננומאתנואיש.אמונותיו55עלהכרעותיואתלבססאדם
הכרעהלכנותהאו,לענייניוהדואגתעליונההשגחהבקיוםאמונתועלההלטתואתלבסס
חשובותלהכרעותבסיסמשמשתעליונההשגחהשלבקיומההאמונה.רציונלית56בלתי
היסודמזכויותכחלקומוקיריםמכבדיםשאנוהכרעות-"פיס"כרטיסמרכישתערוךלאין
השגחהקיוםעללסמוךשהחלטתולאדםלומרניתןזהכיצד,אד570הואבאשראדםכלשל

ובכללם,הפרטשלהדעתשיקולבהליךקוגניטיבייםכשליםכיהעמדהאתהביעזמיראייל'פרופ54

(יתרלאופטימיותהנטייה

~

llinking11א"
היאאםאפילופטרנליסטיתהתערבותלהצדיקיבולים,(י, ע.:ראו.המשפטשלהכלכליהניתוהאסכולתשלבלבההעומדתהכלכליתהיעילותבאספקלרייתנבחנת

270.229(1998).Rev.1.Va84"Patemalism01Zamir '"Ihe Efficiency,איננהלהלןטענתי
הפרטשל"היתראופטימיות"אםלגישתיכילהבהיררקאלא,זוהשובהלתובנהלהתכחשמנסה
.הפרטשלברציונליותקוגניטיביפגםכאלאליהלהתייחסאפשרותאין,שבאמונהמענייניםנובעת

להראוזוטענהלהבהרת

*
.56הערה

האמונה")47,57(ך"תש)טזהפרקליט"המקומיובמשפטהעבריתבהלכהקושיא-משחקי"בזק'יראו55

,יודעיןבלאאוביודעיןהנה-קוביאמשחקיאחרלנהייההעמוקהמניעשהיא-הגורלבכוחהמיסטית
.("דנאמקדמתהדורותבכלאדםשלמעולמונפרדבלתיחלק

בעבורוחסרונותיויתרונותיולפיהפטרנליסטיהכללתועלתאתראשוןבשלבלבחוןמציעזמיר'פרופ56
rationality(הצרבמובןרציונליפרט were811ת:"the preferences she would have had, if

only

her

"perfect(,פיעל,לפרטגורםהפטרנליסטישהכללהתסכולעלויותאתבחשבוןלהביאהשניובשלב
theל"%8)הממשיותהעדפותיו agent

:

from0זfrustration costsf which

~

reflects the

~

:

~

sutility0הו'

"
any

;

agent's ~;

actaal

~

! preferences0!treated

I

[

patemalistically

. . . . measured

;aI

ccordingI(ראו:,Zamir

54supra,אקק.267-266,260-259 note.ת)הצרבמובןלרציונליותהדרישהאםבעיניספק

~

ט

rationality(ההסתברותכלליורקאךתלויהעתידיאירועשלשהתרחשותולהאמיןחייבהפרטכיגוררת
הייתההיאשכן,אתאיזםעםהצרבמובןרציונליותלזיהוימביאההייתהכזודרישההצבת.הסטטיסטית

,כןעליתר.ההגרלהבתוצאותחיצוניתהתערבותשלאפשרותכללשלולהרציונליהפרטאתמחייבת
ורקאךנקבעיםהאירועהתרחשותשסיכוייאמונהפירושההצרבמובןרציונליותכינניחאםאף
במסגרתהפטרנליסטיתההתערבותאתלפסולעלינושיהיההרי,הסטטיסטיתההסתברותכלליפיעל

ללאהיאקייםאיננוזהכוחכאילולפעולעליוןכוהשלבקיומוהמאמיןאדםעלהכפייה.השניהשלב
תהיהממנהשתנבעהתסכולרמתכילהניחישוככזו,הפרטבחירותוקיצוניתחמורההתערסתספק

פטרנליסטיתלחקיקההאפשרותאתלשלולצריךזמיר'פרופשלשמבחנודומה,כךוביןכךבין.גבוהה
תחשיביםפיעלורקאךולפעול,עליונההשגחהשלבקיומהמאמונתםלהתעלםלפרטיםלגרוםשמטרתה

.סטטיסטיים
קוסםמעשהלרבות,כישוףבמעשישעשועלמטרותשלאעיסוקעלאיסורכוללהעונשיןחוק,אכן57

תרמיתמעשימניעתהיאזהסעיףשלשמטרתונראהאך,(העונשיןלחוק417סעיף)עתידותוהגדת
מתחזה"בדןהסעיףכיאעירהדבריםבשולי.בנסתרמהאמונההלגיטימיותשלילתולא,ושרלטנות

כישוףמעשהיעשהשאדםבאפשרותמכירהמחוקקכילהסיקניתןמכךהאם-"כישוףמעשהלעשות

?מתחזהשיהיהמבלי

25ב"תשסן'זהמשפט
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מכולשולליםכשאנו,(להמרהחלטתו)אחדבהקשררציונליתובלתימוטעיתהנהעליונה
כשהדברלרבות,אחרהקשרבכלזהבענייןבאמונתולהתערבהמדינהשלזכותהאתוכול

?ברכושותלעשותבוחרשהואהשימושיםואתחייואתמנהלהואשבההדרךאתמכתיב

בהוויהתיפור-בהימורמהשתתפותההנאה.4,ג
ההנתההיאההימוררציונליותהוסרבדברהטיעוןשלורות-הםההולשהמנקודותאחת
מעצםולא,בהימורמהזכייהורקאךלנבועיכולההמהמרשלהתועלתלפיההסמויה

ומעמידה,בהימורמהזכייהתועלתואתשוקל,הטיעוןמניחכך,המהמר.בוההשתתפות
כללדהותצריך,לכסףפוחתתשוליתתועלתמייחסהואאם,ולפיכך,ההימורעלותכנגד
מרכזימהיבטמתעלמתזוהסתכלותדרך,אפס.לטובתומשמעותיתמוטהשאיננוהימור

הוא,עושרלהשגתאמצעירקאיננוההימור-המודרנייםמההימוריםניכרהלקהמאפיין
הנאתכיבחשבוןמביאיםאם,רצויהכתוויהנתפסתבוההשתתפותעצםאשרבילוידרך

מכספילהפיקעשוישהואמהתועלתרקנובעתאיננההימוריםשלנכבדממגזרהפרט
מהשתתפותמפיקשהואמהתועלתגםאלא,(להשיגםבסיכוימשוקללתכשהיא)הזכייה
הליכהכמוממשרציונליתהיאבהימורשהשתתפותלהודותעלינואזכי,עצמובהימור
.תאטרוןלהצגתאורוקלקונצרט,כדורגללמשהק
,ההימורשונהבמה?הזכייהמעצםנפרדתתועלתלהניביכולהבהימורהשתתפותכיצד
תשובה?מהנההוויהמשוםרכישתובעצםישכייטענומעטיםרקאשר,מביטוח,זהלעניין
מחשבהכיוונישניבמתןאסתפקולפיכךזהימאמרמתהוםחורגתאלהשאלותעלמלאה

להעברהאמצעי"מאשרליותרלהפוךעשויהימורכיצדלהמחישכדיבהםשיש,מרכזיים59

,60"הפרטיםביןמוצריםאוכסףשלנקייה

,אכן.במשחקחלקנטילת,רביםבמקרים,היאבהימורהשתתפות-כבילויהיעוד.1
עדייןאולם,יכולתעלאוכישוריםעלמאשריותרמזלעלמבוססתזהבמשחקהזכייה
המיועדיםכלליםשלמלאכותיתמערכתלטובת,היומיומיתמהמציאותבהתנתקותמדובר
,כשלנובעולםבמיוחדבולטתבילויכדרךההימורשלחשיבותו.וריגושימ61תקוותליצור

עליונההשגחהשלבקיומההפרטיםאמונותאתולנצללנסותלמדינהלהראויהאםהיאאחרתשאלה58
השלטוןרשויות"לפיה,מדינהברקר"דחברישללעמדתואנישותףזהבעניין.רווחיההגדלתלצורך

באמצעותמסיםגבייתידיעלהציבורשלמצוקתזאתולנצל,להןשניתןבאמוןלבגודרשאיזתאינז
הארץ"הימוריםמשחקימארגוןידהלמשוךהממשלהעל:'ההלומותמוכרי'"מדינה'ב."חלומותמכירת

1997.6.16.
,כך.הפרטלתועלתההימורתורםדרכםאחריםמסלוליםגםלהציעניתןאלהמחשבהכיוונילשניפרט59

,ולסביבתו,לעצמולהוכיחלפרטהמאפשראופימבחןמעיןבהימורלראותGoffmanהציע,למשל
D'([08טמ1976,0):ראו.לחץבמצבילעמודשביכולתו .M. Downes Gambling, Work

~

and

.

LdZSUfE

19-14.
Sasauelson(עי0א-York,י0411.,1980)398:שלכדעתו60 Economicsהרואהאחרתלגישה.ן

R.4180ת["Economic:ראוערךבעלמוצרבהימור .L,ש3480,קא.35;א.4[88508נ

:

Miers,

,

supra

823,822(1980).Rev.1.con12"Aspects of Public Gaming.
,59Downes,אקק.14-11:ראו61 supra note,
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הפחדעםהיטבמתיישבתזונטייה,סיכוניםוהפחתת,ודאותלהגדלתבנטייההמתאפיין
צורךמדחיקההיאמאידךאך,במצבםצפויהבלתיהרעהמפניהאדםבניבמרביתהטבוע
אידאלישילובמהווהההימור,זובמציאות,וריגושיםאתגריםאחרהחיפוש-אחרנפשי
הואאיןמאידךאך,וריגושיםסיכוניםלנומוסיףהוא,מחד-המתנגשיםצרכינובין
הואההימוררביםעבורכיולומרלסכםניתן.שליטהאבדןאוביטחוןחוסרתחושתיוצר
.וסינתטי62מבוקרבאופןאבל,ומהוודאותמהשברהמבורכתיציאה
ספקלמשלכך)כבילויהקיימיםההימוריםסוגיכלאתלתארניתןלא,הדבריםמטבע

סבוראניזאתעם,(במשתקההשתתפותמעצםנהנה"לוטו"כרטיסהממלאאדםאם
חלקבעבור,ודאיהיאלקזינוהליכה,לדוגמאכך,זהתיאורעלעונהמהםניכרשהלק
משחקיגםכך.העושראלמהירהדרךדווקאולאו,מהנהחוויה,מהמבקריםניכר

הםאך,ניכריםכסףסכומילהרוויהסיכוילרובאיןבמסגרתםאשר,הביתייםהקלפים
,בילויכדרךנתפסההימורבולמצבברורהדוגמאלפיכךומהווים,מאודעדנפוצים

תועלתמסבאיננו,עצמובפניעומדכשהוא,ההימוראםגם-פסייעכמוצרהימור.2
התועלתלהגדלתתביאמסויםאירועבמסגרתשילובוכישייתכןהרי,לפרטמיוהדת
במסגרתהימוריםשלתועלתםזומבהינהבמיוחדבולטת,מהאירועהמהמרשמפיק
בתחרותאוסוסיםבמירוץמהתבוננותאדםשמפיקהתועלת,למיניהןספורטתחרויות
לעתים,בתחרותאובמירוץפרטלאותושישהענייןבמידת,השארבין,תלויהאגרוף

לאחדאהדתואו,מדוברשבולספורטאהבתובשלבתחרותענייןישלמתבונן
להוספתיעילהדרךואז,אלהלשניאדישהמתבונןרביםבמקרים,זאתעם,המתהרים63

באמצעותהתחרותבתוצאותכספיאינטרסלעצמוליצורלולאפשרהיאמצדועניין
-הקלפיםמשחקימרביתלגביגםנכוןדומההסבר.המתמודדים64אחדעלהימור

להםכשישמשמעותיתבצורהעולהוהצופיםהמשתתפיםשלוהרצינותהענייןמידת
.המשחק65בתוצאתכספיאינטרס

:ובריגושיםבאתגריםהאנושיהצורךאתלתארכדיהבאותבמיליםבחרKnightהנודעהכלכלן62
man who has4נ...getting out1תtrouble as1ת56111051שתspend as much ingenuity0[17]"

some110תgets,%50140448creating1תWOIIy about immediately busies himself10nothing

or the North11085conquer some enemy, or hunt0)love, prepares18absorbing garne, falls

32(1936,.ed4"2)

Compefition

.,0Knight Ihe Ethics.1."807Pole or what,מצוטטיםהדברים

Coase((10850א,1988)4:ידיעלבהסכמה Iae Firm, the Marke

~

and the Law.)1.
"ביטוח"כמעיןלשמשמתמודדאותונגדכספיהימוריכולהמתמודדיםלאחדאהדהלמתבונןשבובמצב63

אמוןחוסרלבטאעשוי"נגדיהימור"שמאחר,זאתעם.מתמודדאותושלבהפסדהכרוךהצערכנגד
.נפוצהבתופעהמדובראיןכילהניחיש,במתמודד

81,59Downesק.15:השוו64 ,supra note.עללסוסיםאהבהשלמצויהבלתימידהצריך,האמתלמש
,סוסיםשמונהשלחבורה,לערךשעהלחציאחתתו-בטסם,שעותכחמשהנמשך,מאירועליהנותמנת

משתיפחותהנמשכת,מהירהיצה-גזמקיפים,להחרידרומיםהמרוחקביציעהיושבלהדיוטהנראים
.עפרמסלול,דקות

ותסכולאכזבהגםאלא,זכייהשלבמקרההנאהרקלאיוצרכספיאינטרסשלקיומו,הדבריםמטבע65
ההנאהאיננושהעיקרדומה,בהיקפומוגבלכספיבאינטרסכשמדוברלפחות,זאתעם.הפסדשלבמקרה
.באירועהאקטיביתהרגשיתבהשתתפותהכרוךהריטשעצםאלא,ההפסדעלהצעראו,מהזכייה
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הגם)והנאהריגושיםהכורכתחוויה-בילויכדרךנתפסההימורבהםמקריםבאותם
להוצאתפטרנליסטיתהצדקהלמצואשקשההרי-(אינטלקטואליתהתמודדותבהכרחשלא
שהועדפההבילוידרךאתמבטאתבהימורהפרטשלבחירתו.הפרטשלמידיוהבחירהכוח
מהתבוננותאוכדורגללמשחקמהליכה,טלוויזיהבתכניתמצפייהשונההיאואין,ידועל

רצונועללהתבססיכולהאיננהזובבחירההמשפטמערכתהתערבות,תאטרוןבהצגת
.הציבורתקותשיקוליעללהתבססעליהמוצדקתהיאאם-המהמרשלהמשוער

לפטרנליזםהצדקותהיעדר-'גפרקסיכום,5.ג
המצויהמהמרשלדעתובשיקולסיסטמתיפגםקייםהאםהשאלהלבחינתהוקדשזהפרק
היאזושאלהעלמשמעית-החדתשובתי.פטרנליסטיתמדיניותשלאימוצהלהצדיקהיכול

למערכתבהתאםהמתבצעתרציונליתפעולההנוהימורהיישובמןאדםעבור-שלילית
תיקון,לפיכך,מהווהאיננהבהכרעתוחברתיתהתערבות.ואמונותיוהעדפותיו,הערכותיו

סטנדרטיםשלחיצוניתמערכתכפייתאלא,המהמרשלהאמיתיותהעדפותיואתהתואם
להתהדריכולהאיננהלהמרהפרטחופשהגבלת,אחרותבמילים,המהמרעלחברתיים
עלמבוססתלהיותעליהאלא,עצמוהמהמרמבחינתרצויהפעולהאיננושהימורבטיעון

.הציבורתקנתשיקולי
Suckers"("שוטיםשלמשחק"בגדרהםהימוריםכיהטענהנשמעתמזומנותלעתים,ודוק

"Game(השוטים"מתמנעאםהמדינהתעשהטובכיהמסקנה,אולי,להשתמעעשויהממנה"
אדםקרי,"שוטה"שרקלכךהדבריםכוונתאם.להםטומןשההימורלמלכודתמליפול
מוטעיתשהטענהמלמדלעילשהדיוןדומניאזכי,להמרעשוי,ממנונסתתרהשבינתו
ההסתברותלגבישהערכתומאתרודאות-איבתנאיהמהמרשאדםספקלהיותיכוללא.מיסודה
במטרההמהמרלעניבנוגעגםאמוריםדומיםודברים,שוטהבגדראיננוחברומשלשונה
הנאהששואבלמיאו,עליונההשגחהשלבקיומההטאמיןלאדם,ההברתימצבואתלשפר
ורקאךהפועלשאדםלכךהדבריםכוונתאם,זאתלעומת.בהימורהטמוןהמשחקמפן

,זאתעם,בטענהממששישייתכןאזכי,מלהמריימנעהכספייםרווחיואתלמקסםבמטרה
.שכזהבאדםדווקאלדבוקצריךלא"שוטה"הכינויאםכללברורזהאין,כשלעצמי

הימוריםלהגבלתהציבורתקנתשיקולי-החברתיהצד:'דפרק
עריין,עצמומפניהמהמרעללהגןמנתעלנדרשתאיננההימוריםעלמגבלותהטלתאם
ארבעהביןלהבחיןניתןזהבהקשר,החברתיהאינטרסהגנתלשםנדרשתשהיאייתכן

הימור,ראשית:הימוריםבהגבלתחברתיאינטרסקייםכיללמדהמבקשיםשוניםטיעונים
,שנית,סיכוניםלהפחיתהשואפתבחברהרצויאיננואשר,מיותרמלאכותיסיכוןיוצר

,ושלישית.העבודהמוסרבערכיפוגעתהיא,מכךוחמור,יצרניתאיננהבהימוריםהשתתפות
משתלםאיננושההימורומאחר,חלשותשכבותבקרבבעיקרמצויהההימוריםתופעת
ומתן,ממכרתתופעההואהימור,ולבסוף.החברתייםהפעריםלהגדלתמביאההיא,כלכלית

אהדכלונבהןנציגלהלן,הכפייתייםהמהמריםמספרלהגדלתיובילזולתופעהלגיטימציה
,כסדרםאלהמטיעונים
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פלאכותיסיכוןויצירתהימורים.1.ד
גבוהבסכוםלזכותכלשהיבהסתברותודאיסכוםממירבהימורכספואתהמשקיעאדם

.חברתית66מבחינהרצויהאיננה,כשלעצמה,היאכיהסובריםויש,סיכוןיצירתזוהי.יותר
מהווהסיכוניםלקיחת,זופשטניתבצורהמוצגכשהואהטיעוןעללענותקושישאיןדומה
בתמורהודאיסכוםמשקיעעסקהפותחאדם,פגםכלבהאיןוככזו,מחיינונפרדבלתיחלק

היהיכוללושמההיהעסקבעלכל,אכן,סיכוןיוצר,אחרותבמילים,או,ודאיבלתילרווח
לעולםקיימתהמעשהבהיי,המהמריםמרביתגםכךאך,בוודאותהרווהאתלהבטיח
Trade(תחלופה off(אתלחשוףצריךרוותביותרהמעונייןולפיכך,לביטחוןרווחבין
,67(סיכוןליותר,קרי)ביטחוןחוסרליותרעצמו

המגדילותלפעולותגושפנקאלתת,כחברה,מוכניםאנוכייאמריותרמעטמשוכללטיעון
מוגדלסיכוימצויזהסיכוןשלבצדוכאשררקזאתאך,הפרטיםהשופיםלוהסיכוןאת

הרווחתוחלתבהגדלתמלווההסיכוןנטילתאין,בהימורמדוברכאשר,זאתלעומת,לרווח
.חיהואבהלחברהאו,(משהשקיעפחותחזרהמקבלהמהמרבתוחלת,הואנהפוך)למהמר
פיועל,בדיעבדלבחוןניתןלאמההימורהפרטשמפיקהרווחשאתהיאזהלטיעוןהתשובה
'גבפרקשהדיוןכפי.סובייקטיביובאופןמראשלבחוןישזותועלת.בלבדכספייםתקבולים

,מוגברתהנאהבצורת)רווחלהניבצפויההסיכוןנטילתהמהמרמבחינת,מלמדלעיל
שלפנינולטעוןניתןשלאהרי,כךואם,(באלהוכיוצאההברתימעמדולשיפורסיכויים

.לרווחסיכויבצדושיהיהמבליסיכוןיצירתשלמצב
הטבועקיומיצורךהנהסיכוניםשנטילתנראה,לעיל,4.גבפרקשצויןכפי,ועודזאת
למילוימזיקהובלחימועילהדרךבהימורלראותניתןאזכי,כךאכןאם,מאתנוברבים
להוצאתמועילהדרךספורטיביתבפעילותלראותשניתןכשםממש-זהפנימיצורך

לגרימתמביאהואאין,מבוקרתבסביבהמבוצעההימור,הכולככלות,ואגרסיהתוקפנות
בחשבוןמביאיםאם.ממששלנזק,לרוב,נושאהואאיןעצמולמהמרואף,לזולת68נזק

ענפיכדוגמת,וריגושיםסיכוניםליצירתאחרותלדרכיםשבהשוואההרי,אלהיתרונות
."במיעוטוהרע"בגדרהיאלהמראפשרותמתן,באלהוכיוצאמהירהנהיגה,מסוכניםספורט

ופרודוקטיביותסיפורים.2.ד
חסרתבפעילותשמדוברהיאהימוריםמשחקינגדהמרכזיתהמוסריתהטענהכידומה
חברתייםבערכיםבפגיעהוהכרוכה,משאביםלבזבוזהגורמת,כלכליתמבחינהתועלת
:מרכיביהלשניזוטענהלחלקראוילמעשה.העבודה69מוסרהואבהםשהבולט,חשובים

Business(1987):ראולמשל66 Ethics.36"Lowry "Gambling and Speculation.3)שBorne.5

מוציאהאדםבמסגרתומאחרמוסריאיננוהימורלפיהMackenzieשללגישתוהמפנים)223,219
.(המקרהבידומפקירה,בגורלוהשליטהאתמידיו

-החברתיתבגישהשחלוהשינוייםבעקבות"סיכון"הנושאאתהחוזיםדיניבתפיסתשחלהשינויעל67
,14Kreitner:ראו"סיכוןנטילת"שללנושאהכלכלית supra note.

שלבאכזבתובהכרחכרוכההזוכהשלשההנאהמאחרהברתי-אנטיאקטהנוהימורכישטענוהיו68
66:ראו.המפסיד

Lowry

, supra note.11Borne.ביחםתופסהואאיןמקרהובכל,קלושנראהזהטיעון

.מקצועיהימוריםלמארגןפרטביןהמתקיימיםלהימורים
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לנתיביםלהפנותםהיההראוישפן,משאביםבזבוזהיאבהימוריםהשתתפות.2%.ד
יותרפרודוקטיבחם

משאבישלתוחלתחסרלבזבוזמביאיםהםכיהימוריםנגדלטעוןהיהמקובלעברבימי
ומועילותראויותדרכיםלחפשהמהמרעללכפותמנתעללאוסרםמוטבכןועל,המהמר
לאדםראויבהןהמועילותהמטרותמהןהשאלה,הדבריםמטבע,70וממונוזמנולניצוליותר

מלךהטיל1541בשנת,למשל,כך,לחברהומחברה,לעתמעתהשתנועצמולהעסיק
לעודדבמסרהוזאת,(המולדתגבימילמעט)הימוריםעלגורףאיסורהשמיניהנריאנגליה

.הקשת71באומנותהעיסוקאת
ראויואיךכיצדלפרטמכתיביםאנושאיןבכךמתאפיינתחייםאנובההליברליתהתברה

morality"הליברליהאידאלפיעל.וממונוזמנואתלנצללו requires that we respect

the

make their lives as we are left10person and property of

,

'

others

, leaving them free

72

make OUTS10free,עללאסורלחברהלהראויכי,הטיעוןאםספק,זותפיסהנוכח
,יותרמועיליםבעיסוקיםמשאביואתלהשקיעהפרטאתלחייבמנתעלבהימוריםהעיסוק
.משכנעכוחכיוםנושא

העבודהפוסדבערביפוגשתבציפוריםהשתתפות.ב.2.ד
בהשפעתלהתמקדבמקום,שונהגווןגםלתתניתןההימורפרודוקטיביותחוסרבדברלטיעון

ערכיעלהאפשריתבהשפעתולהתמקדניתן,עצמוהמהמרפרודוקטיביותעלההימור
,כשלעצמוהמשאביםבזבוזאיננובהימורהפסולזוראייהמזווית,תנו-בחבהמקובליםהמוסר
ראוילפיהתפיסהאותה-)8Puritan"0ע)הפוריטניהמוסרשלהיסודבערכיהפגיעהאלא
הגדולהסיכון,זודגישהאליבא,המקרה73מידולא,שלוממאמציוינבעושהנאותיולאדםלו

להתעשרותצוהרהפרטיםבפניפותחשהדברבכךהואהימוריםלקיוםהיתרבמתןהטמון

ההתעשרותפןהואמזללמשחקיההתמכרותשלאהדפן":358'בע,12הערהלעיל,רומנוענייןראו69

.בריאהלאכתופעההנחזיתחברתיתתופעההיאבמזלכולההכרוכההתעשרות,כפייםויגיעמאמץבלא
יכולתואתלמצותנדרשאינוהפרטשבהחייםלדרךוהשתעברותפרזיטיותשלתופעהמעודדתהיא

,8,14Shalev(ק.Borne;427:ראוכן."ולחברהלעצמוהתורמתבדרךוהמנטליתהפיזית supra

:

note

,34Miers,אקק.35-34 supra note644!,Lowry,3.
עלרקלאאסרוכןועל,יצרניתלאפעילותלכלהתנגדוהראשונותהאמריקאיותהקולוניות,למשל,כך70

4ן.Browneש(ו(Morrison:ראו.ראשוןבימינחוצהבלתיוהליכהשירה,ריקודעלגםאלאהימורים

Regulatory Discourse : Can Market Failure

.

:

JUStlfy

the1ם

Ethics

']0Roleושא.11885ח6נ"0אל

6and note39,37(1999)Reu.1.Neb78"?Regulation of

I

Casino Gaming,

71"gatnes]0"01stimulate interest

in

archery by preventing waste of

I

time over0)".בזקראו,
.52'בע,55הערהלערל

Theo?y([תסנמ1981,0)727 of

Contractual

Obligation4-Pronsiseגם

~

Fried Contract.ם.
the(1979)222:ראו73 Law

~

BusinessאאGeis.0(34,אקק.:ידיעלצוטטMiers, supra note

אוהימור,בהגרלההשתתפות"כיבציינהכהןבנימיןועדתהתכוונהלכךכינראה(35-34
,2הערהלעגל,כהןבנימיןועדתח"דו)"הנכוןההברתיהערכיםסולםאתאדםאצללשבשעלולהמשחק
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בנתיבבדבקותםלפגיעהלהביאעלולזהמתעתעסיכויוכי,ומהירהקלהלכאורהשהנה
.בריאהחברהכלשללקיומההחיוניוהעמלהעבודה

בתפיסותהפוגעעיסוקלהגביללחברהלהוראויניתן,נסיבותובאילו,כמהעדהשאלה
חוקתיותשאלותמעוררת(חשפנותמופעיאותועבהפרסומי,זנותכדוגמת)ראויותמוסריות
להגןהזכותהחברהבידיכילהניהאנימוכןהנוכחיהדיוןלצורך.וסבוכותקשותומוסריות

המוצגהטיעוןאםבעיניספק,כךגם.הפרטתירויותהגבלתבאמצעותשלההמוסרערכיעל
,העכשוויתהישראליתבהוויהמשכנעלעיל

שלהישראליתבחברהיסודאבןמהוויםהפוריטניהמוסרעקרונותאםגדולספק,ראשית
היא-גנאימילתשאיננהרקלאמהירהלהתעשרותהשאיפה"Start-קט"-הבעידן,ימינו

השישיבעשורישראלמדינת,ולרעלטוב.הנוערמיטבשלוהשאיפותהתקוותתמצית
ולפיכך,העמדהתנועתאתשאפיינוהערכיותהתפיסותעלעודנשענתאיננהלקיומה
אלהמוסרעקרונותלחזקהישראליהמחוקקמבקשהימוריםעלבאיסורדווקאכיהטיעון
,חיינוממציאותתלושנשמע

המדינהעינילנגדעומדתהעבודהמוסרשהגנתהטענהאתברצינותלקבלקשה,שנית
אלהבעקרונותרחםללאפוגעתעצמהשהיאשעה,בהימוריםהעיסוקעלההגבלותבהטלת

.הציבורייםההימוריםלמשחקימטעמההניתנתהמסיביתבפרסומת
חברתייםופעריםהימורים8,ד

נפוציםהימוריםשלמסוימיםשסוגיםהרי,החברהרבדיבכלנפוצהההימורשתופעתהגם
בבתימהמהמריםרבעשלפחותכךעלמדברותההערכות,ההלשותהשכבותבקרבבעיקר
"לוטו"הבמשהקימהמשתתפיםשרביםברורולכול,קשישים74הםהברית-בארצותקזינו

שחלקלכךלבבשים,מפתיעיםאינםאלהנתונים.נמוכות75הכנסותבעליהם"טוטו"וה
עלבמיוחדפועל(יותרטובלעתידסיכוירכישתכגון)מהמריםהפרטיםשבעטייןמהסיבות

,המהמררכושאתבתוחלתמפחיתיםהימורים,יוםשלשבסופומאתר,החלשותהשכבותבני
הפעריםשלנוספתלהגדלהמובילהלהימוריםהיתרשמתןהיאהמתבקשתשהמסקנההרי

,החברתיים

להשישכזווכמהכמהאחתועל,הימוריםתכניתבכלרואהאני")5הערהלעיל,יוכלראוכן.(1'בע

האחראיתכמדינהעצמהמדינההרואה.אנושלחולשותופסולהמבישהכניעה,ממלכתיתגושפנקא
אתלחנךבמקום.ממנהלהתרחקחייבתתושביהשל,החומריתלרווחתםרקולא,האנושיתלרמתם
תמורההואהאזרחשללכיסושמגיעהכסףמסודרתבמדינהכיולשכנעוהמזלעללסמוךשלאהציבור
שישההימוריםמערכתאותנומלמדת,כספושלבהשקעהאו,יצירתיתבמחשבה,בעבודהשלולתרומה
.("המזל:לכסףנוסףמקור

f?asino"64:ראו74 Gambling : hlblic Policy and the Law]0Rychlak i ~The htroduction.א
354,291(1995)1.2.Jdiss

מסת60,אקק.839-836:ראו75

:

supra,ש[41110ןAranson(ההימוריםסוגישמרביתכךעלהמצביעים,
אנשים,להכנסתםיחסיבאופן,כלומר,רגרסיביאופיבעליהם,והטוטוהלוטוכדוגמתמשתקיםובכללם

.(גבוהההכנסהבעלימאשריותרבהימוריםלהשקיענוטיםנמוכההכנסהבעלי
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השולתןמשחקיכדוגמת,ההימוריםמסוגיחלק,ראשית.קשייםמספרמעוררזהטיעון
באופןמהמריםשענייםהטיעוןכימלמדתזועובדה,באופיים76פרוגרסיבייםהנם,בקזינו
קוסםשבהימורהמשהקשפןדומה,למעשההלכה.מדיפשטניהואמעשיריםיותריחסי

דווקא,לפיכך.הימוריםמשחקישלשוניםלסוגיםמשגתידםאך,כאהדולעשיריםלעניים
אופיבעלילמשחקיםההימוריםהיצעאת.המגביל,בארץכיוםהקייםהמשפטיהמשטר
הימוריםשלהשפעתם,שנית,החברתייםהפעריםלהגדלתלהביאשעשויהוא,מובהקרגרסיבי

ההלוקהלדרךגםאלא,המהמריםלזהותרקלאהתייחסותמחייבתהחברתייםהפעריםעל
סביבתיפיתות,עובדיםלהעסקתבעיקרמוזרמותאלההכנסותאם,מהימוריםההכנסותשל

,מאידך.החברתייםהפעריםלהקטנתיתרמוהןדברשלשבסופוייתכןאזכי,מסיםותשלום
סיכויישאזכי,הבכיריםוהמנהליםהשליטהבעלישללכיסיהםבעיקרמוזרמותהןאם

הםשהימוריםבהנחהאף,שלישית,החברתיים77הפעריםלהגדלתשיגרמולהניחסביר
.החלשותהשכבותצורכיאתבעיקרמשרתיםשהםמכךנובעשהדברהרי,באופייםרגרסיביים

הפעריםלצמצוםלהביאמנתעלהימוריםלמנועצריכהשהממשלההטיעון,זהדבריםבמצב
שחלקמאחר,הכדורגלליגותפעילותלהפסקתלהביאשעליהלטיעוןמשול,החברתיים

.המבוססותהשכבותעלנמניםאינם,כספםממיטבהמשלמים,במגרשיםמהמבקריםניכר

הכפייתיהמהמר4.ד
להילחםהציבורשלבצורךלהימצאיכולהימוריםעלמגבלותלהטלתמרכזיטעם,ולבסוף
,וותופעהבזקהשופטתיארשנהכארבעיםלפנישפרסםבמאמר,הכפייתיהמהמרבתופעת

:הבאותתבמילים,"קלפנות"בשםמכנההואאותה

לשחקוכופהוהאדםעלהמשתלט,עזיצריבדחףיסודה-כשתיינותכמוה-הקלפנות"
אואישיוכבודמעמדלשיקולי,ושינהמזוןלצורכילבשיםבליגמורהעצמיתשכחהתוך

נסחף(ביתובנילרבות)ענייניויתרכלשלמוחלטתזניחהתוך,ומשפטמוסרלאיסורי

,Miller.:ראו76 ibid, ibid:שAranson,אקסקלוסיבייםקזינובתישל"האירופימודל"ה,למשל,כך,
,העשירותהשכבותלבנימלכתחילהמיועד,והתנהגותלבושבקודיועמידההזדהותמחייבבהםהימוראשר

ראו"האירופימודל"ל"האמריקאימודל"הביןלהשוואה.באופייןפרוגרסיביותהןהכנסותיווממילא
.13-17,39-41'בע,2הערהלעיל,גבישועדתח"דו

להשפעהובמיוחד,הימוריםשלהסביבתיותלהשפעותנרהבתהתייחסותלמצואניתןהאמריקאיתבספרות77
14885ת5נ,:ראועדכניתלסקירה.המקומיתהכלכלהעלקזינובתיפתיחתשל

~

ש(Morrisonש

~

Browne

70supra,אקק.74-63,57-52 note.בשכרעלייה,קיימיםבעסקיםפגיעהובעיקר,אלההשלכות
מרכזישיקוללהוותצריכות,האזורשלבאופיולשינויהמביאמואץופיתוח,המחיריםוברמתהעבודה

מרכזימשקללתתראויבונושא)נתוןבאזורלאפשרראויאותםההימוריםעסקיסוגקביעתבעת
בנושאהדיוןעללהשפיעכדיאלהבשיקוליםישכיצדלראותקשה,זאתעם.(המקומיתהרשותלעמדת

.הישראליההימוריםשוקשלהקייםלמבנההצדקותישהאם-עסקינןבוהעקרוני
לשםמשחקכל"לכוונתו"קוביאמשחקי"במונחכימבהירבזקהשופט.49-50'בע,55הערהלעיל,בזק78

.(47'בע,שם)"בכשרוןולאבגורלבעיקרתלויהבושהזכייהכספירוות
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אשרהאחרונההתקווהאתרואההואשבהם,הקוביאלמשחקיויותריותרכורחובעלהקלפן
מחריף,קסמיםכמעגל,המשהקאולם,נתוןהואשבהםוהיאושהאכזבהמתהוםתחלצהו
כיספקאין,דחיאלמדהיהקלפןאתודוחף,והיאושהאכזבהרגשיאתויותריותרומעמיק

למחלותמומחהבידיטיפולהאתהדורשתעמוקהנפשיתהפרעהשלביטויהנההקלפנות
,נתוןהואשבווייאושאכזבותשלהקסמיםממעגלהקלפןאתלחלץידעאשר,הנפש

,79"ויצירהעמלשלתקיןחייםאורהאלולהחזירו

ומצומצםמוגבלמגזררקמאפיינתהיאכיכלליתהסכמהשקיימתואף,זותופעהנוכה
איננולבדוהמשפטיהאיסור"אמנםכיהסובריםיש,בהימורים80חלקנוטלאשרהציבורשל

תנאיהואאולם,האדםנפשבנבכיעמוקשיסודו,הקלפנותנגעלביעורלמדייעילמכשיר
.ן8"לביעורואחרתדרךכלתצלחלאשבלעדיוראשון
אוהפסיכולוגיבמובנהלעסוקבכוונתיאיןוממילא,סוציולוגולאפסיכולוגאינני

,אכןכילהניחנוכלהדיוןלצורך,"הכפייתימהמר"התופעתשלהסוציולוגיותבהשלכותיה
הכרחקייםאשר,חברתיתמבחינהרצויהבלתיבתופעההמדובר,בזקהשופטשלכתיאורו

בקרוביםפגיעהלמנועבמטרהוהן,עצמוהמהמרעללהגןמנתעלהן,עמהלהתמודדהברתי
כדיזובתופעהישמידהבאיזוהיאלהתמקדארצהבההשאלה,ההברתי82ובאינטרסלו

נמשותמניעתהאם,אחרתלשון,בהימוריםהעיסוקעלגורפתמגבלההטלתלהצדיק
מהמרים"ללהפוךפוטנציאללהםשישאנשיםאו)"כפייתייםמהמרים"ידיעללמשהק

.בהימוריםעיסוקהציבורכללעלהאוסרתמדיניותלהצדיקכדיבהיש("כפייתיים
עלמגבלההטלתמצדיקההמעטיםהגנת,נתוןבעניין,האםלשאלהביחסעמדהקביעת
המיעוטביןהיחםמהו:אמפירייםבנתוניםגםאלא,מוסריותבעמדותרקלאתלויההרבים
המדיניותשלהאפקטיביותמהי?הבעיהלהחמרתיביאבמדיניותששינויהסיכוימהו?לרוב

אמפירינתוניםבסיסועלמוסריותנורמותעלהסכמהבהיעדר,באלהוכיוצא?הקיימת
ושיקוליםנתוניםמספרעללהצמעניתן,זאתעם,אחרתאוזועמדהלשלולניתןלאממילא
עלגורףאיסורלהטילשמוצדקהטועניםאלהידיאתרבהבמידהלהחלישכדיבהםשיש

:"הכפייתימהמר"הבתופעתלהילחםבמטרההימורים

עניינו[להימורים]ההתמכרותשלהאחרהפן")358'בע,12הערהלתיל,רומנוענייןראוכן.שם,שם79
למוטטעלוליםאלהכגוןמצבים,שליטהמגדרהיוצאיםמפליגיםכספייםלהפסדיםאסון-הרותבסכנות

המתמכראתלדרדרעלוליםהם.ה-החםשלהסעדבמקורותתלוייםולהופכם,משפחתוובניהמתמכראת
יצירתעםגםמשתלבתהפרטשלהכלכליתההתמוטטותהפסדיהתוצאותאתלהקהותכדילפשיעה
.("הנצפהבגדרהםאלהמכלהקשותוההשלכותובטחונוהציבורלשלוםסיכון

שוניםבמשחקיםהמתבדריםשאר"ל"קוביוסטוס"האו"קלפן"הביןבזקהשופטמבחין,למשל,כך80
סכוםעלמזומנותלעיתיםבקלפיםשמשחקמיקלפןנקראאין"כיומבהיר,"(בכללםקלפיםומשחקי)

.(47'בע,שם,בזק)"סבירזמןובמשךצנועכסף
.51'בע,שם,בזק81
tfkng.2.הסעיףראו.החמישיהפרקבמסגרתתיבחנההפשיעההיקףעלזותופעהשלהשלכותיה82
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ביחס,הברית-ארצותכדוגמת,חוקיבאופןלהמרניתןבהןבמדינותהקיימותההערכות,1
,מהאוכלוסייה%8415-ל%5,830ביןנתוןכלכוללות"כפייתיהימור"שלהתופעהלהיקף

%5,1-שהןהוועדההערכות,זותעלומהפותראיננו,015ח85[ח"דואפילו

מהאוכלוסייה%9,0וכי,חייהםשלמסויםבשלבכפייתייםמהמריםיהיומהאוכלוסייה
אלההערכותאמינותכימצייןהוא,זאתעם.נתונהשנהבמסגרתזומבעיהגםסובל

נוסףמחקרנדרשוכי,מספקתאינה(מוגבלבהיקףטלפונימתקרעלהנשענות)

היקףעלחוקיהכשרלמתןשישההשפעהיותרעודברורהבלתי.לאמתן86מנתעל
נובעזהדבריםמצב,זולשאלהמתייחסNGISCח"דואין,הצערלמרבה.הבעיה
שראויכתופעה,"כפייתיהימור"."כפייתימהמר"מיהולקבועמעשימקושיבחלקו
שלהשליטהיכולתפיעלאלא,הפעילותתדירותפיעלמאופייןאיננו,בהלהילחם
פעמיםשלושגולףהמשתקאדםנתאריום-יוםשבלשוןייתכן.דתפיוד8עלהמהמר
סובלאדםשאותויסבורלאמאתנושאישברוראך,"כפייתיגולףשחקן"כבשבוע

גםלומרישדומיםדברים.שלוהבחירהחופשהגבלתאתהמחייבתאישיותמהפרעת
אישיותמהפרעתבהכרחסובלאיננובהימוריםקבעדרךהמשתתףאדם.להימורבנוגע

הוגןבאופןלהעריךמנתעל,לפיכך,עליוהחביבההבילוידרךדהישפשוטייתכן-
באופןהמהמריםאחוזמהולאלבחוןמקוםיש"כפייתיהימור"שלהתופעההיקףאת

ליהרשו,ההימורםדחףעללשלוטיכוליםאינםאשרהאנשיםמספרמהואלא,קבוע
כפי)ביותרנפוצהאיננה"הכפייתיהימור"התופעתכיתגלהזהמסוגבדיקהכילהמר
הטלתשלהדרסטיבאמצעישימושלהצדיקכדיבהאיןוממילא,)NGISCח"דושמעיר
,האוכלוסייהכללעלהימוריםעלגורףאיסור
החוזרותהתנהגותתבניותלהגדירהיאהמודרניתבחברהוהולכתגוברתנטייה,ועודזאת
מוצריםלרכושהנוהגיםפרטיםהמאפייניםיש,למשל,כך,כפייתיתכהתנהגותעצמןעל

"כפייתייםצרכנים"כבחייהםשלילייםלאירועיםכתגובהגבוההבתדירות

:ראו83

compulsive

,:

gamblers

81estimatesא1:

:

are)%8")840.ש0ת60,אק

1Aranson

&

Miller

, supra

)"represent less than one half of

~

one percent of the population of

I

the United States.
יש)0ת85,0ח,supra:ראולסקירה84

~

MolTlson)שBrowne;342-336.8,74(קקRychlak, supra note

.0ט(81,700קע.48-47
ch,6NGISC.4,אקק.858-1 . supra note.
86Ibid. ibid.
f"pathological"("פתולוגיהימור"87 gamblingכלפסיכיאטריההאמריקאיתהאגודהידיעלמוגדר-

"impulse

~

control

~
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i
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~pi

rogressive failure

I

8"
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I
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pursuits

"
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(

Amerscan :

PsychatricAssociation

. :

Diagnostic
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:

Statistical ,

Mi

anaal

(291(1980,.04rd3tofMental

_
Disorders (Washington

,גמילהקשיי,הכחשה,שליטהאבדןכגון)מאפייניםעשרההגדירהלפסיכיאטרייההאמריקאיתהאגודה88

הימצאותאשר,(בזהוכיוצאהימוריםלמימוןפלילייםמעשיםביצוע,משמעותייםיחסיםלסכןנכונות
pathological".-כאדםלאבחוןמביאהמהםחמישה ;.

gambler

מתקיימיםאך,זהבתנאיעומדשאינואדם."
gambling""-משסובלכמילרובמוגדר,מהמאפייניםחלקבו problem".



ההימוריםבשוקהממשלתיוהמונופולהציבורתקנת,פטרנליזם

)"Compulsive Shopping"אכלן"כגון)ושכמותהזוהגדרהעידכל,('יי18תנש10ת0יאו

בפרטיםולטיפוללאבחוןכליומשמשות,ההתנהגותמדעיבתחוםנותרות("כפייתי
מרגע,זאתלעומת.פסולכלבהןלראותאיןאזכי,הרגליהםאתלשנותהמעוניינים
מדיניותלטיעוניבסיסומשמשות,המשפטלתהוםהקוויםאתחוצותאלהשהגדרות

כי,(פלילית89מאחריותפטורבמתןוכלהציבוריפיקוחמהצדקתהחל)ומשוניםשונים
פעילותעלפיקותמטיליםאנושאיןכשם,רבהבזהירותאליהןלהתייחסשישסבורניאז

,מדוכדכיםבהיותםמוצריםלרכושפנימיצורךחשמהפרטיםשחלקמשוםורקאךצרכנית
ישאחריםשלפרטיםמאחרורקאך,הימוריםעלגורפתמגבלהלהטילניתןלאגםכך

ודחפיםלחציםבפנילעמודשיוכלוהחברהמבנימצפיםאנו,משברבמצבילהמרנטייה
שהיאכשםלהימוריםבנוגערלוונטיתזודרישה,הדבריםמטבע-כיבושבנישהנם

.אהרים90מוצריםלצריכתבנוגערלוונטית
ההימורלתאוותפורקןלמצואבאפשרויותמשמעותילגידולעדיםאנוהאחרונהבעת,2

-למונטהעדלהרחיקעודנדרשאיננובקזינולהמרהחפץאדם,ישראללגבולותמחוץ
בסאבההקזינולביתלנסוע,מינימליתבעלות,ביכולתואלא,וגאס-ללאםאוקרלו

הימוריםספינתשלסיפונהעללעלות,לחלופיןאו,(ביריתולזהגם,לאחרונהועד)
העצלנים,זואףזולא,ישראלמדינתשלהטריטוריאלייםלמיםמאוץאלמאילתהמפליגה

באמצעותוזאת,המהשבמכורסתבנוהותתאוותםאתלהשביעיכוליםהמהמריםשבין
מציאותמולאל,תקדימםחסרתבמהירותומשתכלליםההולכיםמגווניםאינטרנטאתרי

שלהשפעהישישראלבתחוםהימוריםעסקיפתיחתעללהגבלהכיהטענה,זומשתנה
נהפוך.אנכרוניסטיתנשמעת"כפייתייםמהמרים"שהנםהישראליםמספרעלממש
רקלאלסייעיכולהישראלבתחוםההימוריםהיצעהגדלתדווקאכילטעוןניתן,הוא

תופעתעלוהשליטההפיקוחבהגברתגםאלא,מהמדינהזרמטבעשלבריחתובמניעת
.92"הכפייתיהימור"ה

281and:בהמאוזכריםדיןפסקיראו89 note335.74,אקRychlak, supra note.
איננה"כפייתיתצרכנות"שכשםממש,רגולטוריתהתערבותמצדיקאיננו"כפייתיהימוך"כיהטענה90

Browneש!Morrisonנ!5אמ1מsupra,700,:ידיעלמשכנעתבצורהמוצגת,שכזוהתערבותמצדיקה

.010ת70
91NGISCראו.שהגישהח"בדושלםפרקבאינטרנטהימוריםשללנושאמקדישה:NGISC , supra note

-מ)1998-ל1997השניםביןעצמןאתהכפילובאינטרנטמהימוריםההכנסות,ההערכותלפי,6,ת5.0

פיעלמיליון1.919-לדולרמיליון5.445-ומ,אחתהערכהפיעלדולרמיליון651-לדולרמיליון300
מהקובשונה.2001בשנתדולרמיליארד3.2לכדילהגיעצפויותהןאחתתחזיתפיועל,(אחרתהערכה
לגופיםלהמלצהבכפוף)המקומיותולרשויותלמדינותנרחבדעתשיקוללהותירהממליץ,ח"בדוהשולט

ומופנותמשמעיות-חדהןהוועדההמלצותבאינטרנטההימוריםשבנושאהרי,("ולחשובלעצור"אלה
הממשלכיהיאהוועדההמלצת,המשתמשיםזהותעללפקחהיכולתחוסרבשלבעיקר.הפדרלילממשל

NGISC,,צ50.א5.0,:ראו.חוקיהכשרעתהעדקיבלשלאאינטרנטהימורישלסוגכליאסורהפדרלי
מתחוםהחורגותסבוכותאכיפהבעיותמעוררתהאינטרנטבאמצעותההימוראפשרות.81קע.12-5

.הנוכסיהדיון
,גבישועדתח"דובמיוחדראו.קזינוהקמתבעדגבישועדתשלהעקרוניתלעמדתההמרכזיהבסיסזהו92

.28-29'ובעח"הדולתמצית3-ו2סעיפים,2הערהלעיל
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נקודתיטיפולבאמצעותהתמכרותשלבתופעותולטפללנסותהיאהמודרניתהנטייה.3
השפעהלהםלהיותשעלולהמוצריםעלכוללתהגבלההטלתשלבדרךולא,במתמכר
שלבדרךהשתייהבבעייתלטפלהכושלהאמריקאיהניסיוןמאז,למשל,כך,ממכרת
בבעייתנקודתיבאופןלטפלישכימקובל,)Piohibition(משפטיאיסורהטלת

באופןלאסורולא,(הכפייתיתההימורבעייתהיקףעלבהרבהעולהשהיקפה)השכרות
שמטרתםאמצעיםשאימוץסבוראני,בדומה,אלכוהולייםמשקאותשתייתעלגורף
ידיעלהמועמדהאשראיגובההגבלתכדוגמת,הכפייתיהמהמרעלממוקדתהגנה

וכיוצאכפייתייםכמהמריםהמוכריםואנשיםקטיניםשיתוףעלאיסור,הימוריםמארגני
,כפייתייםלמהמריםהרווחהרשויותמצדופסיכולוגיסוציאליסיועמתןבצירוף,באלה
,94"קלפנות"התופעתעםלהתמודדמנתעלכיוםהנהוגהמזויותרראויהדרךמהווה

עלולהלחלקםלפחותאשר,ישראלבמדינתחוקייםממשלתייםהימוריםשלקיומם.4
מהמרים"עללהגןהמדינהשמטרתהטיעוןאתבספקמעמיד,ממכרתהשפעהלהיות

למונעושישהברתינגעהיא"קלפנות"התופעתאכןאם,פוטנציאליים"כפייתיים
מנגנוןמקיימתהמדינהזהמדוע,הימוריםעלגורףאיסורהטלתשלבמחיראפילו

הציבורהשתתפותעידודהיאהמוצהרתמטרתואשר,מזלמשחקישלומשומןמתוהכם
כדיבהישהמהמריםמכספיהמופקתהמפוקפקתהתועלתהאם?הימוריםבפעילות
עלגורףאיסורהטלתמצדיקהבההמלחמהאשר,פסולהתופעהשלעידודהלהצדיק
?פרטייםהימורים

הימוריםנגדהחברתייםהטיעוניםחולשת-'דפרקסיכום.5.ד
,משמעיות-הדלמסקנותמובילהשאינההגם,הימוריםלהגבלתהחברתייםהטיעוניםבחינת

,מעורפליםטיעוניםעל,רביםבמקרים,נשענתלהימוריםשההתנגדותכךעלמצביעה
הימוריםנגדהחברתייםמהטיעוניםניכרחלק,כןעליתר,מוסריתרתיעהאובטןתחושות
ניתן,המדינהבחסותהימוריםשלומשגשגתפורחתתעשייהשלקיומהעםמתיישבאיננו
,הכרתייםפעריםהקטנת,העבודהמוסרערכיהגנתכישטועןמישלעמדתואתלהביןבדוחק
חברתיתעמדהלהצדיקכדיבהםיש"כפייתיהימור"בהכרוכותהשליליותהתופעותומניעת
אוסרתמחד,אשרמדיניותלהסבירניתןכיצדאך,הימוריםשלקיומםוכולמכולהשוללת

?ציבורייםהימוריםשלמשומנתמערכתומקיימתתומכתומאידך,פרטייםהימוריםעל .

.ההמישיהפרקבמסגרתלהלןייבחןזהנושא

,4-3table,4,tch6NGISC:ראו93 supra note(%1.14בשלבבאלכוהולמתלותסובליםמהאמריקאים
.(נתונהשנהכלבמהלךזומבעיהסובלים%2.7-ו,חייהםשלכלשהו

,ibid.8,4(קק.20-19:ראוזהבענייןלהמלצות94 ch(מדינתימנגנוןיצירתהכוללותהמלצות
לטיפולכפייתייםמהמריםהפניית,כפייתייםלמהמריםשירותמתןעלאיסור,התופעהעללפיקוח

,לחינוךתקציביםהקצאת,הרפואיבביטוחהכפייתיבמהמרהפסיכולוגיהטיפולהכללת,פסיכולוגי
.(בזהוכיוצא,כפייתיהימורשלבתופעהוטיפולהכשרה
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ז~פמשלתיפונופולשללקיומוהצדקותקייפותהאם-ההיצעצד:ה1פרק
,חריפהבמחלוקת,כידוע,נתונהבמשקהממשלהשלהרצויהההתערבותמידתמהיהשאלה
הצדקתוכיאניההנוכחיהדיוןלצורך.הכותב96שלוהפוליטיתהחברתיתבעמדתוותלויה

להצביע,מינימוםכתנאי,מצריכה,רישוישלמשטרפניעלוהעדפתו,ממשלתימונופולשל
שלקיומושללאכגון)ממשלתימונופולמקיוםהציבורלכללמשמעותייתרוןשקייםכךעל

שקיים,לחילופין,או')IDTלאורךהשירותאתלקייםיהיהניתןלאהממשלתיהמונופול
לארישוישלמשטראפילואשרחיסרון-פרטיתליזמותאפשרותבמתןמשמעותיחיסרון
להלן,(השלטוןיציבותאתלסכןהעלוליםפרטייםכוהמוקדייצירת,לדוגמא)לפתוריוכל

.ההימוריםשוקשלההיצעלצדביחסמתקיימתזהתנאישלמחלופותיואחתהאםאבהן
הכנסהכמקורהימורים.1.ה

מאותמזהידועציבוריותלמטרותכספיםלגיוסכאמצעיבהגרלותהגלוםהפוטנציאל
ובהתנגדותןהפוריטניותבתפיסותיהןנודעהגדולשחלקן,האמריקאיותהקולוניות.שנים

,ציבורייםמפעליםשלבנייתםלשםכסףלגיוסכאמצעיבהםבחלולא,להימוריםהמוסרית
עשרה-והתשעעשרה-השמונהבמאות.העצמאותמלחמתלמימוןאףיותרמאוחרובשלב
המכובדותהאוניברסיטאותמרביתשלוהרהבתןבנייתןלמימוןמהגרלותהכנסותשימשו
Yaleלרבות,הברית-בארצות ,Harvardו-'Princeton,בהןנעשההאזרחיםמלחמתולאחר
נתפסיםשבימינוכךעללהתפלאאיןלפיכך.הדרום97מדינותשיקוםמימוןלצורךשימוש
נאורותציבוריותמטרותלמעןכספיםלמוסוצודקתראויהכדרךממשלתיתבחסותהימורים

,באלהוכיוצאהחייליםרווחתשיפור,הלאומיתהמורשתשימור,ספורט,תרבות,חינוךכגון

:הבאהאפשרילטיעוןמובילציבורייםמפעליםלמימוןהכנסהמקורהימוריםשלהיותם
,זאתעם,בהלהילחםההברהשלמחובתהאשר,רצויהבלתיתופעההם,ככלל,הימורים
שישהרי,רצויותחברתיותלמטרותכספיםלגבייתכדרךשימושבהימוריםנעשהכאשר

זווהשוואה,מסיםכדוגמת,חלופיותמימוןבדרכיהכרוכיםלנזקיםנזקיהאתלהשוות
."במיעוטוהרע"אתהימוריםבאמצעותבמימוןהרואהמדיניותלאימוץלהביאעלולה
שללקיומםצידוקלשמשיכוליםהכנסהכמקורההימוריםשליתרונותיהם,אחרותבמילים
שראויפסולהתופעה,ככלל,בהימוריםשרואהמישלבעיניוגםוזאת,ממשלתייםהימורים
.עליהלאסור

בחריגים,במסגרתוישראלבמדינתהקייםהמשפטילמבנההצדקהישהאםלבחוןמבקשזהבפיקהדיון95
לשאלהביחסעמדהאביעלאהנוכחיתבמסגרת.ממשלתיתבחסותהימוריםרקמותרים,משמעותחסרי
,כיוםהמותרתההימוריםפעילותלהפרטתלהביאלמדינהלהראוי,מידהובאיזו,האם

:ראוהבסיסיותהעמדותלסקירת96

Economy

"
' The

.

'

Handbook

Stateמ81!0:

i

'"010185%110(ט6

'

Blockו

710-691(1994,.Swedberg eds.8ושSmelser.א)ofEconomic sociology.
Trust286110King"12[ווRychlak;741,740(1980).Rev.1."0,:ראו97 "Public Gaming and.14

,supraש7480,אקק.301-299
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ישציבוריותלמטרותכספיםלגיוסכמכשירבהימוריםשלשימושכךעללחלוקניתןלא

אתלהשקיעשבוחרזההואהמהמר,כפייהבמסמדומישאיןהואבהםשהבולט,יתרונות
לתוךהארוכהידהאתששולחתכמיבעיניומצטיירתהמדינהאיןולפיכך,בהימורכספו
כלכליתמבחינהיחסיתניטרליבמסשמדוברהעובדהמצטרפתזהפסיכולוגילאפקט.כיסו

אני,זאתלמרות,והפירמותהפרטיםההלטותאתלעוותכדיבהשאיןמימוןשיטתקרי-
מפעליםלמימוןהכנסהמקורהימוריםשלשהיותםהטענהאתוכולמכוללדחותשישסבור

,ההימוריםבשוקהקייםהממשלתילמונופולהצדקהלשמשיכולהציבוריים

תרומתםבשלבהימוריםהשימושאתלהכשירניתןכיהערכיהטיעוןקבלת,ראשית
גםאלא,ממשלתיתבחסותבהימוריםהכרהרקלאלהצדיקכדיבהיש,הציבוריתלקופה
פרטייםהימוריםגם,רווחיתכלכליתפעילותככל.פרטייםהימוריםלקיוםהיתרמתן

בצורהלהעשירניתןזובדרךגםכימוכיתהאמריקאיוהניסיון,למיסוימושאלהיותצריכים
פלאתרופתהיאהמדינההכנסותהגדלתאםלפיכך,הציבוריתהקופהאתמשמעותית
ממשלתיתבחסותהימוריםנגדטובהשהיאהרי,בהימורים"הערכיהחולי"אתהמרפאת
,שווהבמידהפרטייםוהימורים
להימוריםיותרלהתנגדצריכיםבהימוריםערכיפסולשישהסבוריםאלהדווקא,שנית
עשויהבהימוריםהממשלהשלמוגברתמעורבות.פרטייםלהימוריםמאשרממשלתיתבהסות

במידהלהפחיתכדיבהויש,מהד98,להימוריםמוסריהכשרכמתןהציבורבעינילהצטייר
המעוניין,לפיכך,מאידך,ההימוריםעסקיעלהממשלתיהפיקוחאפקטיביותאתמשמעותית
,ניהולםעלהפיקותשלמסיביתובאכיפה,להימוריםהתנגדותשלהערכיהקובשמירת

.(בהפרטתם,קרי)ההימוריםלמארגניהממשלהביןנתקביצירתדווקאלתמוךצריך
-בולטחיסרוןלויש,מרצוןניטרליהכנסהכמקורההימוריתרונותבצד,שלישית

עלבעיקרונופלשלושהנטל"הכנסהמקור"קרי,רגרסיביהכנסהמקורזהוקרובותלעתים
ישראלבמדינתכיוםהמותריםההימורים,לעילשצויןכפי,באוכלוסייהההלשותהשכבות
מדובר,לרצויבניגוד,ולפיכך,הישראליתבחברהמבוססותהפחותלשכבותבעיקרפונים
.היכולתנימעוטימקרבבעיקרוהמתבצעכספיםבגיוס

מתנהליםבההמתכונתלאורבמיוהדמשמעותיהנוהכנסהכמקורההימוריםשלזהחיסרון
להןהחיוביותהמטרות,ראשית:טעמיםמשניוזאת,כיוםממשלתיתבהסותההימורים
-מצפונווהרגעתהמהמרלמשיכתאמצעיהמדינהבידיכיוםמשמשותהרווחיםמיועדים
.צודקיכןבלתיגבייהבאמצעיבשימושהטמוןהקושיאתיותרעודמחריפותהןזוובדרך

ממלכתייםתקשורתבאמצעימשודרחלקןאשר,ממשלתיתבחסותלהימוריםהפרסומותריבוי,כןעליתר98
לאשהממשלהרושםיוצר,הטלוויזיהשלהראשוןוהערוץל"צהגליכדוגמת,בהםאסורהפרסומתאשר
.אגרסיביבאופןאותםמעודדתאףאלא,הימוריםלקיוםהכשרנותנתרק

,81,34Miersקק.502-500:וכן,לעיל.3.דסעיףראו99 supra note(הברית-שבארצותכךעלהמצביע
כדוגמת,אחרותבמדינותכייצוין.(באופיורגרסיבישהנומסמטיליםלוטושמשחקינמצאובקנדה
לרווחתיותרתורמתהאומנויותקידוםכגוןבמטרותהכספיםהשקעתכיהטענהגםנשמעה,אנגליה
,Miers:ראו.המבוססותהשכבות ibid. ibid.בישראלגםתופסתזוטענהאםספק.

לצורכי,החולמיםשלבכספיהםנעשהאשרבשימושגםמבוטאתהציניות")58הערהלעיל,מדינהראו100

:החלומותרוכשימביןהמתוחכמיםשלחשדותיהםאתלהרגיענועדבכספיםהזההשימוש.שוניםציבור
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מוזרמיםאינםהשונותההוצאותניכוילאתרההימוריםמארגניבידיהנותריםהכספים,שנית
מופקדיםאלא,הלאומי01יהעדיפויותסדרפיעלמבוקרבאופןומנוצלים,המדינהלתקציב

בהתאםהקצאתםלשם,תקציביים-תוץציבורייםגופיםשהנם,ההימוריםמארגניבידי
לראותניתןאםבעיניגדולספק,זהדבריםבמצב,ידם02ןעלהנקבעיםלקריטריונים

."במיעוטוהרע"בגדרשהיאמימוןדרךמשוםמהימוריםבהכנסות

ופשיעהפרטייםהימורים.ה24
ההימוריםבשוקפרטיתיזמותכילהראותשמטרתםסטנדרטייםטיעוניםמספרקיימים

סיכוייעלהשליטהההימוריםממשחקיניכרבחלק:המהמריםבציבורלפגיעהשתובילסופה
הימוריםלמארגני:ומרמה103הטעיהלמעשיחששקייםכןועל,המארגןבידינתונההזכייה
השוקפתיחת,ולפיכךהמהמריםבלבשוואתקוותשלביצירתןכלכליאינטרספרטיים

,נפשיבנבכיחקורלהעמיקצריךאיניולכן,'טובה'למטרהמיועדכספיאבל,קלושלוכותהסיכויאכן

שונותציבוריותפעולותלממןאמורהמאורגנתמשופשחברה,צינימעשהזהו.למלכודתנופלאניהאין
.("מסיםשלהאפשרככלצודקתגבייהבאמצעות

"כפילויותמונעת","הדעתעלמאדמתקבלת"לאוצרההימוריםרווחיהזרמתכימציינתכהןבנימיןועדת101

."פרטנייעודיהיהשלאראוישלהכנסותוהוא,התקיןהציבוריהמנהלשלמקובלעקרון"עםומתיישבת
כישמענוהאוצרמןאפילו"שמאחרזהשינויעלמלהמליץהוועדהנמנעתהללוהמעלותכללמרות

כהמצדדיםובעלימוקרשיםכהלמוסדותמתחתהשטיחאתכלילהשומטת,כזולכתמרחיקתהצעה
,כהןבנימיןועדתח"דו,"להתקבלסיכוישוסלהאין,בספורטלהימוריםוכמועצההפיסכמפעל,רבים
.(12'בע,2הערהלעיל

למגבלותכפופיםאלהקריטריונים,סטטוטוריתאגידשהנה,בספורטההימוריםלהסדרלמועצהביחס102

ישמשוהרווחיםכיקובע,בספורטההימוריםלהסדרבתוק9סעיף.בחוקשנקבעופיקוחולמנגנוני
כללייםבקווים,ומגדיר,"בישראלוהספורטהגופניהחינוך,הגוףתרבותשלולפיתוחםקידומם"ל

המדינהמבקרלביקורתכפופהבספורטההימוריםלהסדרהמועצה,בנוסף.יחולקולמיכיצד,ביותר
שלהכספיםוועדתהחינוךשר,האוצרשראישורטעונהשלההשנתיתהעבודהותכנית(לחוק3סעיף)

מפעל.משמעותיתבצורהפחותהפיסמפעלעלהממשלתיהפיקוח,מנגד.(לחוק(ב)9סעיף)הכנסת

,חולון,חיפה,ירושלים,אביב-תל,מקומיותרשויותמספרידיעלהוקמהאשר,מ"בעחברההואהפיס
אחריםולגופיםמקומיותלרשויותהלוואותאומענקיםלמתן"משמשותוהכנסותיה,(והרצליהרעננה
מפיל'נגלבוע84/126צ"בג)"וציודםתחזוקתם,שיפוצם,ובריאותחינוךלמוסדותמבניםהקמתלשם
הממלאכגוףצ"בגלסמכותכפוףאיננוהפיסשמפעלנקבעהדיןבפסק,(68,71(4)לטר"פ,הפיס

בנושאשחלוההתפתחויותלאורלעמודעודיכולהאיננהזוהלכהאםגםאולם,דיןפיעלציבוריתפקיד

תקציבוכילזכורישעדיין,המנהליהמשפטלכלליכפוףהפיסשמפעלייקבעאםואפילו,צ"בגפיקוח

הוועדהחברהצטרףאליהן)כהןבנימיןהשופטהסתייגויותראו)כלשהוממשלתיגורםאישורטעוןאיננו
.(33'בע,שם,כהןבנימיןועדתח"בדו(וינשלדוד

לעצםלאנוגעתשהיאמאחר,לגילויבמיוהדקשהזוהטיה,אחריםשירותיםאוממוצריםבשונה103
הלקוח-תרופהללקיחתהימורביןדמיוןקייםזומבחינה.שיתרחשלסיכוירקאלא,האירועהתרחשות

ידיעלהמובטחתבהסתברותמצהלשיפוריביאאכןלושניתןהמוצרהאםלדעתיכולאיננוהבודד
הסטטיסטיתההסתברותאתלוודאיכול,מקריםלמצבורהתייחסותהמאפשר,ציבוריפיקוחרק.היצרן

.הצלחהשל
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ידיעלהימוריםצריכתלהגדלת,'מרוסנת04בלתילפרסומתלהביאעלולהפרטייםלגורמים

,למנועעשויהממשלתיתשמעורבותשליליותתופעותבאלהוכיוצא,וקשישים05ןנוערבני

המשפטיההסדרשלעיצובובשעתהרצינותבמלואלהתייחסישאלהלטיעוניםכיספקאין
הייחודייםמאפייניו.ממשלתימונופולולא,רישוישלמשטרמצדיקיםשהםדומה,זאתעם-
דווקאואפקטיבייעיליהיהזהפיקוה,זאתעם,ממשלתיפיקוחמחייביםההימוריםשוקשל
שהגבלת,מכאן,יותרגדולהתהיההמפקתלגורםההימוריםמארגניביןשההפרדהככל
היא-הללולכשליםראויפתרוןמהווהשאיננהרקלאממשלתיתבחסותלהימוריםהשוק
,להחרפתם106להביאעלולה

ביןהקייםהקשרעלהצבעההוא,יותרגדולזהבהקשרשלוהשכנועשכוח,אחרטיעון
:עיקריותצורותבשלושלהתבטאיכולזהקשר.לפשיעהפרטייםהימורים
,קזינובתיבעיקר,מסוימיםהימוריםשעסקיכךעלהמצביעיםמחקריםקיימים,ראשית
זהבענייןהממצאים,זאתעם.המקומית107הפשיעהבשיעורמשמעותיתלהגדלהמביאים
,הגוברת108לפשיעהההימוריםפעילותביןברורבאופןקושריםאינם

אליומושכת,האזורשלהכלכליהעושרלהגדלתהמביאהפעילותכל,הדבריםמטבע
,באזורהפשיעהבנתונילגידולתביא,המקומיתהמשטרהתקציביאתומגדילהתיירים

להתלוותשעשוימזהבטיבוהשונהנזקפרטייםבהימוריםשישלהסיקניתןלאזומעובדה
,אחרת09ןתיירותיתאטרקציהכלאומצליהקניוןלפתיחת

המהמר"בעייתבהיקףמשמעותיתלהחמרהתביאההימוריםהיצעהגדלתאם,שנית

כמוממש,"כפייתימהמר"שכן,בפשיעהמקבילהלעלייהלצפותשישהרי,"הכפייתי
אתלממןמנתעלעברייניתבפעילותחלקליטוליותרמועד,לסמיםמכוראואלכוהוליסט

,34Miers,אקק.502-500:ראו104 supra note,

70supra,אקק.50-47:ראו105 note,36ש:85מ1תםMorrison]שBrowne,

8,34Miers(ק.516:ראו106 . supra note.
קזינובתיפתיחתלאחרשניםארבעעדכשלושכינמצאהברית-בארצותבאחרונהשנערךמקיףבמחקר107

הכרוכותהעלויותכימעריךהמחקר.מחוזבאותוהפשיעהבשיעור%8-כשלגידולהיהנתוןבמחוז
Grinols.8וש[).Mustardש[(כ.:ראו.הקזינובתימהכנסות%30-%25-לכשקולותבפשיעהבגידול

/Dilley "Casino, Crime and Community costs" [http ://www . terry.-.uga.edu/-dmvstard

(2002.1.1708casinos .pdO oast visited.
,whole:הבאותבמיליםזוסוגיהמסכםNGISCח"דו108 the literaulre shows that8"Taken as

,have

~

casinos" (NGISC01ת:doאשas safe

:

as ,commuruues)%נcasinos

:

areש1יcommunities

ch,6supra.7,אק.14) note,

נוספתשליליתתופעה,BIDwneי4Morrison8[5עת1תת70supra,10שסת,אקק.73-71:ראו109
עצםאיננההמרכזיתהבעיהבעיני,זאתעם.האפורהאשראישוקגידולהיאהימוריםעסקיהמאפיינת

אלא,(חוקיתבלתיאיננה,כשלעצמה,זופעילות,הכולככלות)קצוצהבריביתמלוויםשלקיומם
הפתרוןלדידי.כאלהמלוויםשללשירותיהםההיזקקותאתלהגדילעשויהקזינובתישפתיחתהעובדה
הגבלותוהטלת;מחד,הכפייתיהמהמרבעייתעםישירותלהתמודדניסיון:מישוריםבשניהואזולבעיה

,1993-ג"תשנ,בנקאיות-חוץהלוואותהסדרתבחוקשנקבעואלהכדוגמת,האפורהאשראישוקעל

מאידה
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להצדיקניתןאםשספקהרי,זהמסוגטיעוןלחלוטיןלשלולניתןשלאהגם,תאוותו0ן1

כילטיעוןמשולהואאנליטיתמבהינה,פרטייםהימוריםעלהגורףהאיסוראתבאמצעותו
גורמיםבידימשקאותמכירתעללאסורהמדינהרשאיתהפשיעהאחוזאתלהפחיתמנתעל

מספראתתצמצםובכך,המשכריםהמשקאותהיצעלצמצוםתביאזובדרךשכן,פרטיים
טיעוןשלסבירותוחוסרעלבמיליםלהרבותצורךשאיןדומה,בישראללמשקההמכורים

,זהמסוג
בתעשייתשלטואשרהתחתוןהעולםאנשיאלההיובו,האמריקאיהניסיוןבעקבות,ולבסוף
ההימוריםבשוקשליטתהעלהמדינהויתורלפיהתחזיתקיימת,רבותשניםבמשךההימורים

,משכנעתאיננהזותחזית,כשלעצמי,[1[זהענףעלעבריינייםגורמיםשללהשתלטותםתביא

מעשריםלמעלהומזה,פרטיים112הימורים1968-בשםמשהותרו,באנגליההתגשמהלאהיא
סביר,הואנהפוך.הברית113-בארצותהמתרחשאת,הנראהככל,מייצגתהיאאיןגםשנה

משמעותילצמצוםיביא,ישראלבמדינתחוקייםהימוריםעסקילנהלהיתרמתןשרווקאלהניח
.הוקיים114הבלחיההימוריםתופעתשלבהיקפה
(עבריין,הגדרתיבאופן,שהנו)פרטיהימוריםמארגןזקוקהקייםהמשפטיהמשטרתחת

הדרישותכל.חובותגבייתולשירותיהחוקמאנשילהגנה,מתחריםמפנילהגנה,לסודיות
הםהתחתוןהעולםשאנשיומאחר,אלימותשלאחרתאוזומידההפעלתמחייבותהללו

ההימוריםמארגנילביןבינםהקשר,חוקיותבלתילפעילויותזהשירותהמספקיםגורמים

הרי,חוקיעסקהואהימוריםארגוןכאשר,זאתלעומת.ומידיהכרתיהואחוקייםהבלתי
שירותיומאידך,החוקאנשימפניובהגנהבסודיותצורךאיןההימוריםלמארגנישמחד
הםאין,לפיכך.המדינהידיgyלהםמסופקיםתובותגבייתושירותימתחריםמפניהגנה

,surprisingly:ראו110 the findings reveal that!7,אקק.14-12('40זי.ch,6NGISC, supra note

6%ש%-)

theirI

'naany..00%%מ8:
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:
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' commitotherl cnmes

to

כיבשעתוהעריך,בנגבקזינוהקמתנגדהלובימראשי,שלוםסילבן,הנוכחיהאוצרשר,למשל,כך111
מאורגןלפשעהימוריםביןהקשרלבחינת.(3הערהלעיל,זרחיהראו)"הקזינוסביבירוכזהפשע"

King(1969):ראוית-הם-בארצות Gambling and OrganiZed Orime.א.
,Miersש0ת34,אק.36:ראו112 supra.
The:ראו113

.

Annals556

"
Eadington

'

"Gambling: Socioeconomic:

Impacts
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.
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;

:
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ין.
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socal(1998)58,53("תו ,Science'0,ן0ק[0א"[4חםofThe .~ American.: Academy

ו
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~
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Furthennore, regulatory agencles charged with overseeing gambling operations have

public10degree of professionalism and competence that has also added8developed

)"confidence.
was:יטניה-בםכייצוין114 thought11Commercial gambling was legalized primarily because"

and garrung6611168"8משthat public sector regulation would eliminate the extemalities Of

i

"34markets,אק.491) (Miers, supra note.
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המדינהשירותיתמורת,אמנם,עסקיהם115ניהוללצורךהתחתוןהעולםלאנשיעודזקוקים
מדמינמוךיהיהזהשתשלוםלהניחסביראך,(מסיםבצורת)תשלוםמהמארגניםנגבה

,1,התחתון6העולםאנשיידיעלהנגביםההסות

כישטענוהיו,חוקייםהבלחיההימוריםבשוקלגודליתרונותשלקיומםבשל,כןעליתר
,כאמור,פרטייםהימוריםקיוםעלמהאיסורונובעתשלובהמאורגןפשעשלהיווצרותו

באופן,הנוהפרטייםההימוריםבשוקהפועלכלבישראלהנוהגהמשפטיהמשטרתחת

,יתאחדואלהעברייניםכילהניחסבירלגודליתרונותשלקיומםובגלל,עבריין,הגדרתי
תהליךשלהדינמיאופיושבשלכךעלהואזהבטיעוןהדגש."מאורגןפשע"נקבלוכך

בפשעפוגעתשאיננהרקלאהימוריםקיוםעלמשפטיאיסורהטלת,הפשיעההיווצרות
,ולקיומו117ליצירתומועילההיא-המאורגן

לפחותאו)למנוע,באנגליהוהןהברית-בארצותהן,הצליהרישוישלמשטר,מנגד
,החוקיים118ההימוריםבשוקעבריינייםגורמיםשלמעורבותםאת(משמעותיתבצורהלצמצם
לאור,חוקיים19ןהבלתיההימוריםבעסקיממששללהפחתה,הנראהככל,הביאזאתובצד
,ממשלתיבפיקוח,פרטיתלפעילותההימוריםשוקפתיחת,זהטהיבטשגםלהניחסביר,זאת
.כיוםהקייםהמשטרמאשריותרראויותלתוצאותתביא

ממשלתיפונופוללקיוםהצדקההיעדר-'הפרקסיכום,3,ה
-לסטטוסנוספתכדוגמארביםבעיניבוודאינתפסההימוריםבשוקהממשלתיהמונופול

הכרעההיאהאפשריתהיחידהההכרעהבובתחוםנוגדיםחברתייםכוחותביןלגיטימיקוו
,השארבין,התלויענייןהנולהימוריםהחברהשיחסכךעללחלוקניתןשלאבעוד,ערכית
משטרכיהטענהעללחלוקניתןגםניתן,אותההמרכיביםהפרטיםשלהערכיותבעמדות
הדיוןשלמטרתו.נוגדותביות-שעמדותביןלגיטימימשקלשיוויהנוהממשלתיהמונופול

לארישוישלממשטרנחותלהיותצריךהממשלתיהמונופולמשטרכילשכנעהיאזהבפרק

המגבלותאתתסירשהמדינהבכךדיאיןלפשיעההימוריםביןהקשראתלנתקמנתשעליובןגםמכאן115
בדומה,ההימוריםמארגנילטובתשלההכפייהכוחאתשתעמידנדרשאלא,הימוריםקיוםעלהפליליות

חוזהכיהקובעותהחוזיותההוראותאתשתבטל,קרי)במשקאחרלגיטימיעסקלכלביחסהקייםלמצב
.(רופףחוזההנוהימורים

,8,34Miers(ק.36:ראו116 supr(z note,

.60Miller,אעק.849-546:ראואלהטיעוניםלסקירת117 supra noteמשAranson.
pennitted"כילהבטיחמטרתםאשר,האנגליבדיןהקיימיםהפיקוחבמנגנונילדיון118

:

fonns

,

.

ofgambling

"rshould be crime freeונשארהיהההימזדיםשמארגןכךעלפיקוחבאמצעותנעיקרהאתand)ןך'

"proper person,81,34קק.507-505,43-40:ראוMiers,

,

supra note,

שישהיאהשלטתההערכהכינראהאך,הוקייםבלתילהימוריםמושלםתחליףאינםחוקייםהימורים119
15Legal:השוו.גבוההתחלופהרמתמיניהם gambling"(55.81.113קEadington, supra note

)"foanidable competitor against illegal gambling8typically.ראושונהלהערבה:,Kychlak
beenתן successful)0תgeneral, legalized gambling has74,אקק.350-345("תןsupra note

gambling .. . . Legalized gambling may also have the unintended effect of81%10"combating

)"gambling81%10עencouraging more.



ההימוריםבשוקהממשלתיוהמונופולהציבורתקנת,פטרנליזם

גםאלא,(עמדתישזומסתירואינני)לגיטימימוצרבהימוריםהרואהאדםשלבעיניורק
,לפיכך,ממנולהתרחקלחברהלהשראוי,פסולמוצרבהימוריםהרואיםאלהשלבעיניהם

-שהואכמותלראותוישאלא,"חברתיקווסטטוס"כאו"הכרחירע"כלהצדיקוניתןלא
.פוליטייםותחשיביםהיסטוריותהתפתחויותשלקלוקלתוצר

דברסוף
הקיימתהעזהההתנגדותשלביסודההעומדיםהטעמיםאחרלהתחקותביקשתיזהבמאמר

תחילה.ההימוריםשוקלהפרטתשיביאלמהלךישראלבמדינתהפוליטיהממסדשדרותבכל

פרטייםהימוריםעלהקייםהאיסוראתלהצדיקהמבקש,הפטרנליסטיהטיעוןבנתיביפסעתי
תקנתבעקרונותאחיזהחיפשתי,זומדרךמשנואשתי;עצמוהמהמרטובתעלבשמירה
קיוםעלגורףאיסורלהטלת,לדידי,משכנעהסברמצאתילאכאןגםאך-הציבור
שלקיומואתלתלותניסיתי,לבסוף;(רישוישלמשטרמיצירתלהבדיל)פרטייםהימורים
התקשיתיבהםגםאך,בפשיעהומלתמהמיסויבשיקוליההימוריםבתהוםהממשלתיהמונופול
.הקירתילנושאממששלמענהלראות
;ומתעצמתהולכתהציבורייםההימוריםתעשיית,מחד,נוהגכמנהגועולם,זאתובכל

המשפטבתי,תוקפובמלואעומדפרטייםהימוריםשלקיומםעלהמשפטיהאיסור,ומאידך
נמנעים,אחרהקשרבכלהמחוקקשיקוליאחרולערערלהרהרכךכלהמיטיבים,הישראליים
מסתפקיםהםזאתחרף.ביקורתםשבטתחתפרטייםהימוריםעלהאיסוראתמלהעביר

מבליוזאת,"מזללמשחקימהתמכרותהנזקמניעת"בדברהשגוריםהנימוקיםעלבחזרה
הפוגעתחקיקהנדרשתבהןובמידות,הזמןבמבהןעומדיםאלהטיעוניםכיצדולבחוןלעצור
סביבגדולשאלהסימןלהציבמחייבתהייתהכזובהינה,כשלעצמי,בימינוהפרטבזכויות
מנתעלפרטייםהימוריםשלקיומםעלכוללאיסורנדרשהאמנם:"ימבהןסוגיית

היכולותאחרותדרכיםאיןהאם?"הכפייתיהמהמר"הגנתשלהראויההתכליתאתלהבטיח
וחופשהמהמרשלהבחירהבחופשהפגיעהמבחינתפתותהבעלותדומהתכליתלהשיג
,פרטייםהימוריםעלואיסור,ציבורייםהימוריםעידודהאם?ההימוריםמארגןשלהעיסוק

פרטייםהימוריםקיוםעלהאוסרותההוראות,אכן?האמורההתכליתלהשגתסבירהדרךהיא
שקדמוחקיקהבדברימעוגנותככולןשרובןמאחרמלאהחוקתיתלביקורתהשופותאינן

במבהנילהיעזרמקוםישהללוההוראותפרשנותלענייןלפחות,זאתעםיחד,היסוד-לחוקי
.זכינוו12לאלכךגםכהועד,ההגבלה20ןפסקת

ביתבאחרונהסיפקההימוריםלסוגייתבנוגעהשיפוטילקונפורמיזםקיצוניתדוגמא
שלהחולקתדעתהכנגדובינישזמירהשופטים)דעותברוב,קבעכאשר,העליוןהמשפט

.18הערהלעיל,אריהענייןראו120
שללארץייבואלהכשירמנתעלהעיסוקחופש:יסוד-תוקבהוראותנעזרהאמנםאריהבענייןהרובדעת121

במסגרתהמותריםמהימוריםלהבדיל)אסוריםהימוריםלמשחקיישמשוכיהסיכויאשר,"קטנותרולטות"
ולוהטילהלא(מיעוטדעתשכןכללא)הרובדעתאפילו,זאתעםיחד.נמוך(העונשיןלחוק230סעיף
.ישראלבמדינתעסקיבסיסעלפרטייםהימוריםקיוםעלהאוסרתהמדיניותשלבהגיונהספקשלשמץ
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עלאיסורגםבגדרוכוללפרטייםהימוריםקיוםעלהפליליהאיסורכי,(יה'פרוקצהשופטת
בנקודותאךמתבטאת"מהמר"השלהאפשריתהזכייהבהם,משהקיםמועדונישלקיומם

.שכזולפסיקהלהסכיםקשה,כשלעצמי,מועדון127באותוולשהקלהמשיךלוהמאפשרות
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