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 הגרלות והימורי�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

 :נבדקו כמה תחומי� הקשורי� בהגרלות ובהימורי�

נבדקו פעולות מפעל הפיס הנוגעות לעריכת הגרלות לפי ההיתר ששר האוצר נות� 
כ� נבדק פיקוח משרד האוצר על הפעולות . ועמידתו בתנאי ההיתר, לו לש� כ�

 .כוח ההיתרשמפעל הפיס מבצע מ

נבדק טיפול� של רשויות החוק בנושא החברות הפרטיות שמשווקות מנויי� 
 . המאפשרי� השתתפות קבועה בהגרלות מפעל הפיס

משרד ,  ובה� משרד התקשורת�נבדקו הפעולות שעושי� משרדי ממשלה 
 ובנק ישראל למניעת ההימורי� הבלתי חוקיי� �המשפטי� ומשרד האוצר 

בי� פעילות� בתחו� זה ובי� פעולות האכיפה הפלילית של והמישק , באינטרנט
 . המשטרה
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 תקציר

, אוסר על ארגו� משחקי� אסורי�)  חוק העונשי��להל�  (�1977ז"התשל, חוק העונשי�
החוק קובע . ועל השתתפות במשחקי� אסורי� כהגדרת� בחוק, הגרלות והימורי�

.  דינו מאסר שלוש שני� או קנס�הגרלה או הימור , ג� או עור! משחק אסורשהמאר
, איסור זה מבוסס על תפיסה הרואה פסול מוסרי וחברתי בהגרלות ובהימורי�

 . שההתמכרות לה� עלולה להסב נזק חברתי וכלכלי קשה לפרט ולחברה

, מורי�למרות האיסור וכדי לענות על הצור! של הציבור להשתת# בהגרלות ובהי
החריג החוק מהאיסור הגרלות אשר שר האוצר או מי שהוא הסמי! לכ! נת� היתר 

שחלק מההכנסות מה� מיועד למטרות , מראש לקיימ� וביניה� הגרלות מפעל הפיס
 . ציבוריות

כחברה מוגבלת בערבות ללא הו� ,  לפי החלטת ממשלה,1951מפעל הפיס הוק� בשנת 
 הציבורלש� קבלת כספי� מ הימורי� והגרלות ו�קיהעיקריות ה� מטרותיו . מניות

 . רשויות המקומיות ולמשרד האוצרמענקי� לחלוקת הרווחי� כו

בתוק# סמכותו לפי חוק העונשי� מתיר שר האוצר למפעל הפיס לערו! הגרלות 
ותוקפו עד  2007למפעל הפיס בפברואר ההיתר האחרו� נית� . בהתא� לתנאי� שנקבעו

, את תנאיה�, ההיתר מפרט את ההגרלות המותרות).  ההיתר�� להל (2011סו# דצמבר 
לחוק ) 5(9מפעל הפיס הוא גו# מבוקר לפי סעי# . את אופ� קיומ� ואת הדרכי� לשינוי�

 . משו� שהממשלה משתתפת בהנהלתו, �1958ח"התשי, מבקר המדינה

 

 פעולות הביקורת

את התנהלות מפעל בדק משרד מבקר המדינה , 2010 יוני � 2009בחודשי� דצמבר 
הפיס בנוגע לעריכת הימורי� והגרלות בהתא� להיתר ואת פיקוח משרד האוצר על 

. הביקורת נערכה במפעל הפיס ובמשרד האוצר. הפעולות הנעשות מכוח ההיתר
, במשרד המשפטי�, בירורי השלמה ובדיקות נעשו בנקודות מכירה של מפעל הפיס

 �להל� (רד הרווחה והשירותי� החברתיי� במשטרה ובמש, ברשות לאיסור הלבנת הו�
 ). משרד הרווחה

 

 עיקרי הממצאי�

 מת� ההיתר

ביקש היוע* המשפטי לממשלה , כשנה לפני מועד חידוש ההיתר, 2006בינואר  .1
במסגרת ההיערכות למת� היתר חדש למפעל "ממשרד האוצר ש) ש" היועמ�להל� (

ע� משרדי , ניתני� מכוחווהאישורי� ה, תפעלו בהקד� לתיאו� ההיתר, הפיס
 ". �הממשלה הרלבנטיי
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אול� הוא , ש היה יכול משרד האוצר לפעול בעניי� זה כשנה"מאז פנייתו של היועמ
פחות מחודש לפני שתוק# , השתהה ופעילותו העיקרית התקיימה בדצמבר אותה שנה

 .ההיתר הקוד� שנת� למפעל הפיס פג

לוונטיי� בחינה מעמיקה של תנאי לא התאפשרה לגופי� הר מפאת קוצר הזמ� .2
שמטרת� הייתה למזער את , ש"ולכ� קוימו בו רק חלק מדרישות היועמ, ההיתר החדש

 .התופעות השליליות המאפיינות הימורי�

ש שההיתר למפעל הפיס "בפנייתו הנזכרת לעיל למשרד האוצר ביקש היועמ .3
 הוגדרו מונחי� לא: אול� ההיתר אינו מפורט דיו. ינוסח במידת פירוט רבה

שמשמשי� בו ובחלק מהסעיפי� לא פורטו אמות מידה ברורות שמאפשרות את 
 .בהירות�נמצא כי ישנ� סעיפי� בה� ישנה אי, כמו כ�. יישומ� ופיקוח נאות על קיומ�

 

 שינויי� בהגרלות

לרבות שינויי� בסכומי� ", ההיתר קובע כי כל שינוי בתנאי ההגרלות שהותרו
 . ו� אישור מראש ובכתב של משרד האוצרטע, "ובתדירויות

ש .1 ד ח ה ו  ט ו ל ל משרד "ל מפעל הפיס למנכ" הודיע מנכ2008 בנובמבר :ה
 �להל� (האוצר דאז כי מפעל הפיס החליט לבצע שינויי� במתכונת הגרלות הלוטו 

לא הדגיש את , ל לא כלל בהודעתו את כל הנתוני� הרלוונטיי�"המנכ). הלוטו החדש
ל "מנכ. יי� ולא ציי� את הקיטו� בסיכויי הזכייה בעקבות השינויהשינויי� המהות

 החל מפעל 2009בפברואר . ל מפעל הפיס"משרד האוצר דאז לא ענה לבקשתו של מנכ
 .הפיס להפעיל את הלוטו החדש בלי שקיבל אישור מראש ובכתב

 בעקבות ידיעות שהתפרסמו בתקשורת על אודות שינויי� בהגרלת � 2009רק במרס 
ל משרד האוצר דאז "דרש מנכ, וטו שבה� צוי� כי הוקטנו סיכויי הזכייה בהגרלותהל

 .ל מפעל הפיס מידע עליה�"ממנכ

ל מפעל הפיס לחדול מקיו� "ל משרד האוצר דאז ממנכ" דרש מנכ2009באפריל 
בהסתמ! על חוות דעת של משרד המשפטי� ,  ימי�10ההגרלה באותה מתכונת בתו! 

. רה של הוראות ההיתר וא# עברה לכאורה על חוק העונשי�שלפיה השינויי� ה� הפ
 . למרות זאת המשי! מפעל הפיס בהגרלות הלוטו החדש במש! כחצי שנה

משרד האוצר הודיע למפעל הפיס שא� תימש! ההפרה ינקוט צעדי� בהתא� 
הימנעות משרד . נמצא שמשרד האוצר לא נקט עמדה נחרצת על א# הודעתו. לסמכותו

ת כ� פגעה באפקטיביות הפיקוח ומשקפת פעולה נרפית של הגור� האוצר מלעשו
במהל! התקופה שבה משרד האוצר לא נקט צעדי� הוא א# ). הרגולטור(הְמ/ְסֵדר 

אישר למפעל הפיס לערו! את ההגרלה במועדי� נוספי� למרות שלא אישר את 
 . מתכונת ההגרלה

הגרלת הלוטו החדש ללא קיי� מפעל הפיס את , 2009 עד אוקטובר 2009מפברואר 
 את התנגדותו � א� ג� באיחור �ג� לאחר שמשרד האוצר הביע , אישור משרד האוצר

ובכ! , בפעולתו זו חרג מפעל הפיס מהוראות ההיתר. משמעית לעריכת ההגרלה�החד
 . הפר לכאורה את הוראות חוק העונשי�

2. � י י ו נ מ ה ת  י נ כ גרלות  ע� ההגרלות המפורטות בהיתר נמנית תכנית ה:ת
במרס . מעת לעת שינה אותה מפעל הפיס).  תכנית המנויי��להל� (למנויי� בלבד 
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שכללה שינויי� , "2008מנוי פיס " פרס� מפעל הפיס את תכנית הגרלת 2008
במספר הזוכי� וזאת בלי לקבל את הסכמת , בסכומיה�, מהותיי� במספר הפרסי�

מתנאי ההיתר שלפיו חלה עליו בעשותו כ� חרג מפעל הפיס . משרד האוצר לשינויי�
 . החובה לקבל את אישור משרד האוצר מראש לכל שינוי בתנאי תכנית המנויי�

ער! מפעל הפיס הגרלה של פרסי� חפציי� במקו� " 2008מנוי פיס "בתכנית  )א(
בשינוי זה הקטי� מפעל הפיס את ההסתברות לזכייה באופ� . הגרלת הפרס השמיני

 .  הפרסי� הכולל שחולק למנויי�ניכר וכ� הקטי� את סכו�

היו חודשי� שבה� ביטל מפעל הפיס את כל ההגרלות הרגילות של תכנית  )ב(
שהוגרלו בה פרסי� חפציי� " מיוחדת"המנויי� וער! במקומ� הגרלה חודשית אחת 

ההסתברות לזכייה בהגרלות אלה קטנה לאי� שיעור מההסתברות לזכייה ; או כספיי�
פעולות אלו של מפעל הפיס יש הפרה לכאורה של הוראות חוק ב. בהגרלות הרגילות

 . העונשי�

תנאי ההגרלות המיוחדות פורסמו בעיתוני� היומיי� ובאתר האינטרנט של מפעל 
 . א! משרד האוצר השתהה בפנייתו למפעל הפיס בדבר השינויי�, הפיס

יס ולא יוצא שמשרד האוצר לא פיקח כראוי על השינויי� התכופי� שעשה מפעל הפ
נראה כי היה בפיקוח . הפעיל את סמכותו במועד כדי לעצור את יישומ� ללא אישור

 .הלקוי בתחו� זה כדי לפגוע באינטרסי� של ציבור המנויי�

 

 הגרלת קינו

בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית התיר משרד האוצר למפעל הפיס להפעיל את הגרלת 
. ל גבי מסכי� בנקודות המכירההקינו שהיא הגרלה אלקטרונית משודרת ומוצגת ע

על גבי ).  שעות12במש! , הגרלה בכל מחצית השעה( הגרלות 24בכל יו� מתקיימות 
המציי� את מועד , ע� ספירה לאחור בדקות ושניות, המסכי� מוקר� שעו� עצר

החשש שהקינו תהפו! להגרלה שאינה עומדת בתנאי החוק הביא . ההגרלה הקרוב
 . ייחודיות לגבי הגרלה זו בהיתרלקביעת הוראות נפרדות ו

 עשתה המשטרה בדיקה אצל מפעילי הקינו �2007לקראת חידוש ההיתר ב
הבדיקה העלתה שחלק מהמפעילי� המורשי� . שהתמקדה בעמידה בתנאי ההיתר

עוד העלתה הבדיקה שבחלק מנקודות . הפרו אות� בכל הנוגע להצבת המסכי�
בחלק� הייתה תנועת עברייני� , "תיש פעילות פלילי"המכירה שנבדקו נמצא ש

 . חוקיות�ובאחת מנקודות המכירה נמצאו שלוש מכונות מזל בלתי, המוכרי� למשטרה

המשטרה המליצה למשרד המשפטי� לשנות את תנאי ההיתר ולהעביר את ממצאי 
משרד המשפטי� לא העביר את המלצות המשטרה . הבדיקה ג� למשרד הרווחה

לא ידע את , משרד האוצר לא עקב אחר הבדיקה. הלמשרד האוצר ולמשרד הרווח
תוצאותיה ולכ� לא עדכ� את ההיתר ולא השלי� כראוי את פעולת הפיקוח לצור! תיקו� 

 .הליקויי� וקבלת ההחלטות הדרושות

 עלו ממצאי� דומי� לאלו שהעלתה �2010בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ב
משרד האוצר בפעולות הפיקוח ה� הצביעו על כשל ממשי של : המשטרה בבדיקתה

 . על מפעל הפיס בניהול ההגרלות
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 תנאי� כללי� בהיתר

י .1 ו מ ס ח  ו ק לבקרה על " לקוח סמוי" ההיתר קובע שמפעל הפיס יפעיל :ל
 עשה מפעל הפיס 2010 ועד מרס 2009מפברואר . שמירת ההוראות וההנחיות בהגרלות

 במש! כשלוש שני� מאז . מהביקורות שבה� הוא מחויב על פי ההיתר�21%רק כ
 נקודות מכירה �40חתימת ההיתר הוא לא ביצע כלל ביקורת באמצעות לקוח סמוי בכ

 . שבה� מוצבי� מסכי קינו�150מבי� כ

קינו (בהשוואה של דרישות ההיתר לביקורת הלקוח הסמוי לגבי הגרלות אלקטרוניות 
 אי התאמות בי� נמצאו;  התנאי� של ההיתר�17נמצא שהוא בדק רק תשעה מ) �EILו

הממצאי� שהועלו בביקורת משרד מבקר המדינה בנקודות המכירה לבי� הנתוני� 
יוצא אפוא שמפעל הפיס הפעיל את הלקוח הסמוי באופ� חלקי . בדוחות הלקוח הסמוי

 . וכתוצאה מכ! חלק ניכר מהסטיות מתנאי ההיתר לא אותר

2. � י נ י י כ ז ה ת  ו ר י ש  למכירת מוצריו �כיובהיתר נקבע שמפעל הפיס יית� זי: כ
רק לאחר שהמשטרה תודיע שאי� מניעה לכ! מטעמי� הנוגעי� לשלו� הציבור 

נמצא שמאז חתימת ההיתר ועד מאי . לרבות עבר פלילי של מבקש הזיכיו�, וביטחונו
א! הדרישה ,  זכייני� חדשי�1,117 חת� מפעל הפיס הסכמי זכיינות ע� 2010

 .המשטרה לא יושמההיסודית שנקבעה בהיתר בדבר הודעת 

רשימה של , אחת לשנה, כי מפעל הפיס יעביר לבדיקת המשטרה, עוד נקבע בהיתר
עד מועד סיו� הביקורת לא נקבעה הדר! . כל זכייניו במתכונת שתסוכ� ע� המשטרה

ליישו� הסעי# המורה על בדיקת כשירות� של הזכייני� ומפעל הפיס והמשטרה לא 
 .סיכמו את דרכי העבודה ביניה�

 .לא פעל לקיו� הדרישות האמורות, האחראי על קיו� תנאי ההיתר, משרד האוצר

3. � י ר מ ה מ ה ל  י ג ת  ל ב ג ,  ההיתר קובע כי בפרסומי� בכתב בעיתוני�:ה
נמצא . בדוכני� ובטופסי ההגרלות יצוי� האיסור שחל על השתתפות קטיני� בהגרלות

באותיות ,  המודעהכתובה בתחתית"  ומעלה18המכירה לבני "כי השורה המציינת ש
עוד נמצא שמפעל הפיס . בחוסר פרופורציה מוחלט לפרסו� שבמודעה, קטנות במיוחד

, יתרה מזאת. לא אכ# הצבת שלטי� מתאימי� למניעת השתתפות קטיני� בהגרלות
ג� לאחר שבדיקות הלקוח הסמוי העלו שהזכייני� אינ� תולי� את המודעות על 

משרד האוצר לא .  מפעל הפיס כל פעולה נגד�לא נקט, איסור המכירה במקו� בולט
 .היה מודע למצב משו� שלא קיי� פיקוח ראוי על מפעל הפיס

4. � י מ ו ס ר פ ה ט  ו ק ל י ב  � ו ס ר  ההיתר קובע כי תכניות ההגרלות :פ
הבדיקה העלתה . 1ועדכוני� לה� טעוני� אישור משרד האוצר ויפורסמו ברשומות

זה . כניות ללא אישור משרד האוצרששני� פרס� מפעל הפיס ברשומות שינויי� בת
האחרו� לא עקב במש! שני� אחר פרסומי מפעל הפיס בילקוט הפרסומי� ולא ידע 

 .ששינויי� שהוא לא אישר התפרסמו

5. � ו ס ר על מפעל הפיס להימנע מפרסומת מסיבית ואגרסיבית ,  לפי ההיתר:פ
פת הציבור מפעל הפיס פועל להגדלת חשי. שיש בה כדי לעודד התמכרות להגרלות

על גבי מסכי� , בי� היתר, הרחב להגרלות שהוא מקיי� באמצעות פרסו� מוצריו

__________________ 

מטע� הממשלה ומטע� גופי� , עות לציבור על פי חוקהרשומות ה� כלי רשמי של המדינה לפרסו� הוד  1
 .ציבוריי� שוני�
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המותקני� במבחר נקודות מכירה בקניוני� ובאזורי� המאופייני� בתנועה רבה של 
משרד האוצר לא קבע מדדי� לקביעת הפרסומות המותרות ולא הפעיל . קהל ובני נוער

 . בקרה על היק# הפרסו� וסוגו

 

 ח על ההגרלותפיקו

סמכותו לתת היתר  .במשרד האוצר אי� רפרנט לניהול הרגולציה על מפעל הפיס
למפעל הפיס לקיי� הגרלות מחייבת אותו לפקח על הפעולות הנעשות מכוח אותו 

אול� משרד האוצר לא הפעיל הליכי פיקוח ובקרה לש� בחינת עמידתו של . היתר
 . 2לק גדול מההפרותמפעל הפיס בתנאי ההיתר ולא היה מודע לח

 

 סיכו� והמלצות

ועליו לקיי� איזו� בי� פעילותו כמארג� הימורי� , ימפעל הפיס הוא גו# בעל אופי ציבור
 כולל אותו חלק מ� הציבור המשתת# �והגרלות לבי� שמירה על טובת הציבור הרחב 

הממצאי� העלו כי מפעל הפיס לא פעל . בהגרלות ובהימורי� העלול להיפגע מכ!
פעולותיו כוונו בעיקר : אופ� נאות ליצירת האיזו� כדי להבטיח את טובת הציבורב

להשגת הכנסה ְמַר4ִית ולש� כ! הוא שינה תכניות הגרלות ללא אישור של משרד 
 .האוצר תו! הפרה שיטתית של חלק מסעיפי ההיתר

 שהוא בעל הסמכות החוקית למת� ההיתר ובשל כ! מופקד על פיקוח �משרד האוצר 
 נמנע מלהפעיל את סמכותו בכל הנוגע לאכיפת הוראות �ובקרה על ההגרלות שאישר 

 . ההיתר ולא פיקח כיאות על עמידת מפעל הפיס בתנאיו

 ויעשה זאת לאחר 2011מ� הראוי שמשרד האוצר ייער! לאלתר לחידוש ההיתר בסו# 
בקנה אחד תו! מציאת מענה שיעלה , מילוי תנאיו בשני� קודמות�בדיקת הסיבות לאי

על משרד האוצר לגבש מדיניות ברורה לאיזו� התועלת שמפיק . ע� מטרות החוק
; כלכלי העלול להיגר� כתוצאה מריבוי��הציבור מרווחי ההגרלות ע� ההפסד החברתי

עליו לקיי� מעקב , כמו כ�. מדיניות מאוזנת כזו יש להביא לידי ביטוי בהיתר מתוק�
 .היתרובקרה על הפעלת ההגרלות על פי ה

על מפעל הפיס לשית את לבו לכ! שבתחו� ההגרלות וההימורי� הקו בי� מותר לאסור 
עליו להקפיד לפעול א! ורק בהתא� להנחיות ההיתר כדי שקו זה לא ייחצה . דק הוא

 .באופ� שיהווה הפרה של הדי�

 

♦ 
 

__________________ 

 . בעקבות הביקורת הועבר הטיפול במפעל הפיס לידי החשב הכללי במשרד האוצר2011בפברואר   2
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 מבוא

, י� אסורי�אוסר על ארגו� משחק, ) חוק העונשי��להל�  (�1977ז"התשל, חוק העונשי� .1
שעשויי� לזכות את , ועל השתתפות במשחקי� אסורי� כהגדרת� בחוק, הגרלות והימורי�
בשווה כס� או בטובת הנאה לפי תוצאות שתלויות בגורל או בניחוש יותר , המשתתפי� בכס�

המארג� או "החוק קובע ש).  הגרלות או הימורי��להל� (ביכולת או ביגיע כפיי� , מאשר בהבנה
 . 3"דינו מאסר שלוש שני� או קנס, הגרלה או הימור, חק אסורעור" מש

 או מי שהוא �החוק מחריג מהאיסור את ההגרלות וההימורי� שעור" מפעל הפיס אשר שר האוצר 
 על תוצאות של �החוק מתיר הימורי ספורט , נוס� על כ".  נת� לו היתר מראש לארגנ��הסמי" לכ" 

 באישור שר האוצר והשר 4ה להסדר הימורי� בספורט שמקיימת המועצ�משחקי� ותחרויות 
 . הממונה על הספורט ובאישור ועדת הכספי� של הכנסת

האיסור הפלילי לארגו� הימורי� ולהשתתפות בה� מבוסס על תפיסה הרואה פסול מוסרי וחברתי 
. בהגרלות ובהימורי� שההתמכרות לה� עלולה להסב נזק חברתי וכלכלי קשה לפרט ולחברה

כדי לענות על הצור" ועל הביקוש הקיימי� בקרב הציבור להשתת� בהגרלות , ת זאתלמרו
התיר חוק העונשי� למפעל הפיס לקיי� באופ� מוגבל ומפוקח הגרלות שההכנסות מה� , והימורי�

 .5מיועדות לקידו� מטרות ציבוריות

.  הו� מניותכחברה מוגבלת בערבות ללא,  לפי החלטת ממשלה,1951מפעל הפיס הוק� בשנת  .2
לש� חלוקת הרווחי� ו הציבורלש� קבלת כספי� מ הימורי� והגרלות קיו�העיקריות ה� מטרותיו 

לשיפו% ולציוד , המענקי� מיועדי� בעיקר להקמה. רשויות המקומיות ולמשרד האוצרמענקי� לכ
 .תרבות ורווחה, חינו"של מבני� המשמשי� לצורכי 

שויות מקומיות ומועצות אזוריות המשתתפי� בדיוני ר,  ראשי עיריות39במפעל הפיס חברי� 
 . ה� נבחרי� בידי ועדה בראשות שופט בדימוס. האספה הכללית

מונה בי� חמישה לשלושה , המתווה את מדיניותו ומפקח על המנהל הכללי, דירקטוריו� מפעל הפיס
 �י נציגי� נוספי� שנ; נציגי� של מרכז השלטו� המקומי; 6נציגי שלוש הערי� הגדולות: עשר חברי�

 שכל אחד מה� נבחר בידי השר הממונה על משרדו �האחד ממשרד האוצר והאחר ממשרד הפני� 
 לא 2007מאז דצמבר . ר הדירקטוריו� הוא נציגו של ראש הממשלה"יו. בשיתו� ראש הממשלה

 2002בתפקיד המנהל הכללי של מפעל הפיס מכה� מאז שנת . ר"מונה לדירקטוריו� מפעל הפיס יו
 ). ל מפעל הפיס" מנכ�להל� (מר שאול סוטניק 

אנס ולמשחקי� 'צ, חיש גד,  לוטועיקר הכנסות מפעל הפיס נובעות ממכירת כרטיסי� להגרלות כמו
למפעל הפיס הכנסות נוספות . ממכירת כרטיסי� להגרלות מיוחדות וממכירת מנויי�; אלקטרוניי�

 .מהשקעות ומריבית

 :לפי נתוני הנהלתו, ח" במיליוני ש2005�2009 בשני� ÂÏ¯‚‰Ó˙יס להל� פירוט הכנסות מפעל הפ

__________________ 

235�224סעיפי�   3 

1967�ז"תשכה,  להסדר ההימורי� בספורטקבהתא� לחו  4. 

 .2007דצמבר , חוות דעת של היוע% המשפטי לממשלה  5
 ). סג) או גזבר בלבד, הראש עיריי(תל אביב וחיפה , ירושלי�  6
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 הכנסות מפעל הפיס מהגרלות

ÏÂ„È‚ ÊÂÁ‡ ÌÂÎÒ ‰�˘ 

 3,333 2005 

9.5% 3,651 2006 

5.5% 3,853 2007 

2.4% 3,947 2008 

14.4% 4,515 2009 

 

 גידול גבוה ;�35.5% גדלו ההכנסות מהגרלות ב�2009 ל2005כי בי� השני� , מהטבלה עולה
 .  בשנה אחת14.4% � 2009במיוחד חל בשנת 

ח " מיליו� ש�4,693שהסתכמה ב, 2009 מקורות ההכנסה של מפעל הפיס לשנת ÏÎלהל� פירוט 
 ): ח ובאחוזי�"במיליוני ש(

 

להעברות למשרד האוצר לבניית , רוב הוצאות מפעל הפיס מיועדות לתשלו� לזוכי� בהגרלות
למפעל הפיס הוצאות , כמו כ�. 'למלגות לימוד וכד, למענקי�, ת מקומיותלרשויו, כיתות לימוד

 2009להל� פירוט הוצאות הפיס לשנת . הוצאות הנהלה והוצאות כלליות, עבור שיווק ועמלות
 ):ח ובאחוזי�"במיליוני ש(
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 למפעל � או מי שהוא הסמי" לש� כ" � מתיר שר האוצר 7בתוק� סמכותו לפי חוק העונשי� .3
, 2007ההיתר האחרו� נית� למפעל הפיס בפברואר . יס לערו" הגרלות בהתא� לתנאי� שנקבעוהפ

בהיתר לערו" הגרלות כלולה התחייבות מפעל הפיס ).  ההיתר�להל�  (2011ותוקפו עד סו� דצמבר 
להיתר קובע ' נספח א. אוצר להעברת כספי המענקי� עבור בניית כיתות לימוד וגני ילדי�הלמשרד 
ההיתר מפרט את . 8לבניית כיתות לימוד וגני ילדי�" הפדיו� השנתי" מ11%ל הפיס יקצה כי מפע

והוא מתייחס להיק� , את אופ� ביצוע� ואת הדרכי� לשינוָי�, את תנאיה�, ההגרלות המותרות
לא "נקבע בו כי במקרי� שבה� . למניעת הימורי קטיני� ולהגבלות למניעת הלבנת הו�, הפרסו�

כול� או חלק� וההפרה לא תוקנה מיד לאחר , ס אחר התנאי� הקבועי� בהיתר זהמילא מפעל הפי
 ". כולו או חלקו, נית� יהיה לבטל היתר זה, שניתנה למפעל הפיס הודעה על כ"

משו� , �1958ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 5(9מפעל הפיס הוא גו� מבוקר לפי סעי�  .4
 10 ובפסיקה9פרס� מבקר המדינה בנוגע אליובדוחות ביקורת ש. שהממשלה משתתפת בהנהלתו

הודגש כי יש לו מאפייני� ציבוריי� ומתוק� כ" ראוי להחיל עליו את עיקרי הנורמות של המשפט 
 .הציבורי

בדק משרד מבקר המדינה את התנהלות מפעל הפיס בנוגע , 2010יוני �2009בחודשי� דצמבר 
שרד האוצר על הפעולות שמפעל הפיס לעריכת הימורי� והגרלות בהתא� להיתר ואת פיקוח מ

בירורי השלמה נעשו במשרד . הביקורת נערכה במפעל הפיס ובמשרד האוצר. מקיי� מכוח ההיתר

__________________ 

 )א(231סעי*   7

ההיתר .  מהתוספת9%שיעור ההקצאה עומד על , ח" מיליארד ש3.05�יובהר כי בפדיו) שנתי שגדול מ  8
 .קבע כי מפעל הפיס יקצה מידי שנה סכו� קבוע ותהיה התחשבנות בתו� תקופה שנקבעה

 „ÏÚ ÁÂ ,מבקר המדינה; )1994יוני  (,„ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ, מבקר המדינה, היתרבי) , ראו  9
ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰) 2000( ,מבקר המדינה; "מפעל הפיס"בפרק , 77' עמ , ÏÚ ˙ÂÁÂ„

ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,)2002( ,מפעל "בפרק , 631' עמ
מפעל "בפרק , )ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ‰‰Â·‚) 2004‰,  המדינהמבקר; "הפיס
 ."היבטי� בפעולות מפעל הפיס"בפרק , 897' עמ) È˙�˘ ÁÂ„57·') 2007 , מבקר המדינה; "הפיס

 .תקדי), '�‚„ Á‡Â ‰Ë‡Â‚ ÏÁ¯ 'Á‡Â ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 1046/04ע "בע  10
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 �להל� (במשטרה ובמשרד הרווחה והשירותי� החברתיי� , ברשות לאיסור הלבנת הו�, המשפטי�
 .כ� התקיימו בדיקות בנקודות מכירה של מפעל הפיס). משרד הרווחה

 

 

 הלי� מת� ההיתר

 תיאו	 ולוחות זמני	, התייעצות

מטרת ההיתר היא לווסת את מספר . שר האוצר מעניק למפעל פיס היתר לערו" הגרלות, כאמור
מגדיר הוראת מינהל , �1981א"התשמ, חוק הפרשנות. סוגיה� ותנאיה�, ההימורי� המותרי�

, לשנותה, לת ג� הסמכה לתקנההחוק קובע שהסמכות לתת הוראת מינהל כול. 11ככוללת ג� היתר
ההסמכה לעשות דבר כוללת בחובה ג� סמכויות עזר , לפי החוק, כמו כ�. להתנותה או לבטלה
 .  א� לא נקבעו בחקיקה�לקבוע נוהלי עבודה 

נקבע כי היא תחול " נוהל והנחיות: חקיקת משנה" בנושא 12בהנחיית היוע% המשפטי לממשלה
המינהל התקי� , ג� בהיעדר הוראת חוק, לפי ההנחיה. ת מינהלבשינויי� המחויבי� ג� על הוראו

משרדי ביחס להוראות מינהל משו� שקביעת הוראות מינהל על ידי משרד �מחייב לקיי� תיאו� בי�
כדי למנוע תקלות , אחד עשויה להשפיע על ענייני� המצויי� בתחו� אחריותו של משרד אחר

יי� בתחו� אחריותו של משרד אחר וכדי למנוע פגיעה  המצו�מינהליות שיש לה� השפעה על ענייני
 .בציבור

הוא עודכ� והואר" מפע� לפע� , �2000האוצר במשרד ההיתר הקוד� למפעל הפיס נית� על ידי 
. הלי" מת� ההיתר על ידי משרד האוצר נעשה בתיאו� ע� מפעל הפיס. 2006ותוקפו פג במרס 

בעניי� עריכת הגרלות ) ש" היועמ�להל� (בעקבות פניות שקיבל היוע% המשפטי לממשלה 
הבדיקה העלתה כי את הליכי . בח� משרד המשפטי� את הלי" מת� ההיתר, )ראו להל�(אלקטרוניות 

מת� ההיתר הקוד� קיי� משרד האוצר ללא תיאו� ע� הגופי� הנוגעי� בדבר ובה� משרד 
 . המשרד לביטחו� פני� ומשטרת ישראל, המשפטי�

 מהממונה על התקציבי� 2006ש בינואר " המשפטי� ביקש היועמבעקבות ממצאי בדיקת משרד
, ) הממונה דאז�להל� (ששר האוצר הסמיכו לעניי� מת� ההיתר , מר קובי הבר, באוצר דאז

תפעלו בהקד� לתיאו� ההיתר והאישורי� , במסגרת ההיערכות למת� היתר חדש למפעל הפיס"ש
 ". �הניתני� מכוחו ע� משרדי הממשלה הרלבנטיי

ש "הודיע הממונה דאז ליועמ, סמו" למועד שבו תוק� ההיתר הקוד� היה אמור לפוג, 2006מרס ב
אישרה את הודעת  ש"המשנה ליועמ .2006שבכוונתו להארי" את ההיתר הקוד� עד סו� שנת 

 . הממונה דאז והזכירה לו את חובת התיאו� ע� הגורמי� הנוספי�

התקיימה ישיבה דחופה במשרד האוצר בנוכחות , פחות מחודש לפני תו� ההארכה, 2006בדצמבר 
בעקבות הישיבה כתב ראש חטיבת . המשרד לביטחו� פני� ומשרד המשפטי�, נציגי המשטרה

היות וזומנה ללא התראה , תכלית הישיבה התבררה במהלכה בלבד"כי , החקירות דאז במשטרה
תבקשו הנוכחי� להביע את במהל" הישיבה ה, לדבריו". מוקדמת ולא התקבל כל חומר רקע בנושא

ש למשרד האוצר לתא� את ההיתר "עמדת� בנוגע לתנאי ההיתר החדש כדי לעמוד בהנחיית היועמ
 .ע� משרדי הממשלה הרלוונטיי�

__________________ 

 שניתנו ב" היתר וכיו,שיו)י ר אומודעה, הודעהלרבות , הגדרת הוראת מינהל כוללת הוראה או מינוי  11
 .תחיקתי פעל�בכתב מכוח חוק ואינ� בני

1.11.85� מ2.3100הנחיה , הנחיות היוע% המשפטי לממשלה  12.  
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עמדת המשטרה בישיבה הדחופה הייתה כי על מנת לחוות את דעתה בעניי� עליה לבצע בדיקה 
וד בלוח הזמני� הדחו� שנקבע על ידי משרד לא נוכל לעמ"נציג המשטרה בישיבה הוסי� ש. מקיפה

האוצר ועל סמ" המידע החלקי ביותר שהובא בפנינו להביע עמדה עניינית ומקצועית באשר 
היקפ� המוצע על תופעת ההימורי� הבלתי ]ב[להשלכות ולהשפעות של הגרלות אלה בסוג� ו

 ".חוקיי�

גורמי� המקצועיי� השוני� לגבש בסד זמני� זה אי� באפשרות ה"ש, עמדת משרד המשפטי� הייתה
". יש להבהיר לאוצר שסד הזמני� שהוא הכניס אותנו אליו אינו מקובל]ו... [חוות דעת מקצועית

משרד המשפטי� המלי% על הקמת ועדה לבדיקה מקיפה לכל ההגרלות וההימורי� שתכלול ג� 
 . גורמי� שעוסקי� בחינו" ובפסיכולוגיה

Â˜‰ ¯˙È‰‰ Í¯‡Â‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¯‡Â¯·Ù ÛÂÒ „Ú ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈ˘„ÂÁ· Ì„2007 , Ì˙Á� Ê‡
˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· Û˜˙ ‰È‰˘ ¯˙È‰‰ .ÔÓÊ‰ ¯ˆÂ˜ ˙‡ÙÓ  ‰�ÈÁ· ˙ÎÈ¯Ú ‰¯˘Ù‡˙‰ ‡Ï

‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ ÌÂÁ˙Ó ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ Ì‚ ‰˜ÈÓÚÓ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ıÈÏÓ‰˘ ÈÙÎ ,
˙Â˘ÚÏ ‰˘˜È·˘ ÈÙÎ ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ¯Á‡Ï ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ˘È‚‰Ï ‰ÏÎÈ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â.  

ממשרד , ממשרד האוצר,  בהשתתפות נציגי� ממפעל הפיס2007בישיבה נוספת שנערכה בינואר 
 .מהפרקליטות ומהמשטרה הוחלט על הבדיקה שתערו" המשטרה ותאר" כשנה, המשפטי�

 כי הפע� 2010משרד האוצר והממונה דאז מסרו בתשובותיה� למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
ות ותיאו� בעניי� ההיתר בהיק� כזה וע� משרדי� נוספי� הייתה הראשונה שבה התקיימו התייעצ

תהלי" סדור ומובנה של התייעצות ע� משרדי� אחרי� "בעבר לא היה . �2007לקראת נתינתו ב
 ". בעניי� מת� ההיתרי� להגרלות

 למשרד מבקר המדינה כי 2010ראש חטיבת החקירות במשטרת ישראל מסרה בתשובתה מאוגוסט 
במהל" כל התקופה "ה זומנו לדיו� באוצר רק כחודש לפני פקיעת תוק� ההיתר ונציגי המשטר

היא ; "שקדמה להיתר לא נערכו ניסיונות להגיע לתיאו� ע� המשטרה או לקיי� עמה היוועצות
דעת לאחר בדיקה מקיפה כפי שביקשנו ]ה[התאפשר למשטרה להגיש את חוות "הוסיפה כי לא 

 ".לעשות

 למשרד מבקר 2010התמכרויות במשרד הרווחה מסרה בתשובתה מיולי מנהלת השרות לטיפול ב
יש לשת� את משרד הרווחה בזמ� כדי שיוכל להעביר חוות דעת מקצועית לגבי "המדינה ש

 ".תיאו� זה לא התקיי� עמנו... אשר מעודדי� התמכרויות... התחומי�

 ÌÈÈ˜ ‰·˘ ‰�Â˘‡¯‰ ÌÚÙ‰ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰˘ ˙Â¯ÓÏ˘ ˘‚„ÂÈ „¯˘ÓÁ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ˙·Â
ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ,ÍÎÓ Ú·Â�‰ ÏÎ· „ÂÓÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰˘ È¯‰ : ˙‡ Ì‰Ï ‚Èˆ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰

 ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ÏÎ· ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ÌÈÈ˜Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡ÏÂ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ¯˙È‰‰ ÔÈÈ�ÚÏ Ú„ÈÓ‰ È¯˜ÈÚ
 ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Ú„ ˙‡ ˘·‚Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ÂÏ ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯‰

˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÚ ,Ô¯ÙÒÓ ÏÚ ,ÂÈÎÂ Ô‰È‡�˙ ÏÚ"Ô‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰· ÍÂ¯Î‰ ÔÂÎÈÒ‰ ÏÚ Ì‚Â · . Í¯Âˆ‰
ÓÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙ÈÈ�Ù ÁÎÂ� Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ï·˜Ó ˙Â‡� ˙ÂˆÚÈÈ˙‰Â ‰�ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜·" ˘ ÔÈÈ�Ú·

Ì„Â˜ ‰�˘ ‰Ê .¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰˜È„· ‡ÏÏ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ¯È‰Ó ÔÂÈ„ ÈÎ
ˆ˜Ó ˙ÂˆÚÂÂÈ‰Ï ÛÈÏÁ˙ Ì�È‡ ‰˜ÈÓÚÓ‰ÙÈ˜Ó ˙ÈÚÂ . 
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 רמת הפירוט של ההיתר

ש כי להיתר מכוח חוק העונשי� יש השלכות " ציי� היועמ2006בפנייתו לממונה דאז מינואר 
היות שהוא משנה את תחו� האיסור הפלילי לעניי� עריכת , חברתיות ומשפטיות על הציבור הרחב

על תאגידי� ציבוריי� או הואיל ומידת הפיקוח על מפעל הפיס פחותה ממידת הפיקוח . הגרלות
פוחתת אפשרות הפיקוח על ההיבטי� השוני� , ככל שההיתר מפורט פחות"חברות ממשלתיות הרי 

וכל , ההיתר החדש למפעל הפיס"ש ש"לפיכ" ביקש היועמ". של עריכת ההגרלות המותרות והיקפ�
 ]".2000 פיס במרס מההיתר שנית� למפעל[ינוסחו במידת פירוט רבה יותר ... היתר אחר מכא� ואיל"

ÈÎ ‡ˆÓ� ,ÂÈ„ Ë¯ÂÙÓ Â�È‡ ‡Â‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ Í‡ ÔÎ„ÂÚ Ì�Ó‡ ¯˙È‰‰ ÁÒÂ� , ÔÂ˙� ÍÎÈÙÏÂ
˙Â�Â˘ ˙ÂÈÂ�˘¯ÙÏ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

 להיתר מצוי� שכל שינוי בתנאי 1בסעי� , לדוגמה; בהיתר אי� הגדרות למונחי� המופיעי� בו .1
תכניות "ובע שמפעל הפיס יפרס� את כל  ק11סעי� ; ההגרלות טעו� אישור מראש ממשרד האוצר

הבהירות של �אי". תכניות הגרלות"לבי� " תנאי הגרלות"לא ברור מה ההבדל בי� ". ההגרלות
 ). ראו להל�(המונחי� הביאה לעימותי� בי� מפעל הפיס למשרד האוצר 

ימנע מפרסומת מאסיבית ואגרסיבית שיש בה כדי לעודד "כי מפעל הפיס , ההיתר קובע .2
אינו קובע , אול� הוא אינו מבהיר מתי פרסומת נחשבת מסיבית או אגרסיבית". תמכרות להגרלותה

את גבולות הפרסו� ואינו מפרט את האמצעי� שבה� יהיה מפעל הפיס רשאי להשתמש לצור" 
 ). ראו להל�(הפרסו� 

י� לא להיתר העוסק בתנאי� לעריכת הגרלות אלקטרוניות קובע כי מסופי ההימור' נספח ב .3
 . אול� ההיתר אינו מפרט מהו המרחק הראוי ממוסדות החינו". ימוקמו בקרבת מוסדות חינו"

] בעתיד[בהתא� לתכנית שתאושר מראש "חלק מההגרלות המצוינות בהיתר הותרו לביצוע  .4
, ואול� עד מועד סיו� הביקורת, יאושר בעתיד" לוטו הכפול"נקבע שה, למשל". על ידי שר האוצר

ההיתר נית� בלי שסוכמו כל התנאי� , דהיינו. אוצר לא אישר תכנית מפורטת להגרלהמשרד ה
 . בהירות בנוגע להפעלת��ולכ� שֹררה אי, להפעלת ההגרלות

פיס "ו" פיס אקסטרא", " מצומצ�777פיס ", "לוטו מנצח"בהיתר אושרו הגרלות נוספות כמו  .5
". על ידי שר האוצר] בעתיד[תאושר מראש בהתא� לתכנית ש"שג� לגביה� נקבע שיתקיימו " לייט

 . לא החלו להפעיל את ההגרלות האלו, 2010יוני , עד מועד סיו� הביקורת

קיווינו מאד וביקשנו " למשרד מבקר המדינה מסר משרד המשפטי� ש2010בתשובתו מאוגוסט 
ל העדר וג� בש, ג� בשל קוצר הזמ�, אול� הדבר לא התאפשר, בשעתו שההיתר יהיה מפורט יותר

הממונה ". תשתית מקצועית מספקת באוצר לגיבוש הסדרה יסודית יותר של הגרלות מפעל הפיס
 היה מפורט יותר מההיתר הקוד� 2007ההיתר שהוצא בשנת " כי 2010דאז מסר בתשובתו מיולי 

 ". בצורה משמעותית

„Â˜Ï ÒÁÈ· ¯˙ÂÈ Ë¯ÂÙÓ ÔÎ‡ ˘„Á‰ ¯˙È‰‰ ÁÒÂ�˘ ˙Â¯ÓÏ˘ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÓ
) ˙�˘Ó2000( , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰- ¯˙È‰‰ ÔÈÎÓ - È„Î Í¯Âˆ‰ È„ Ë¯ÂÙÈ ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏ 

È‡ ÚÂ�ÓÏ-ÌÈ�Â˘‰ ÂÈÙÈÚÒ Ï˘ ˙Â¯È‰· . ˙‡ ¯È„‚Ó ‰È‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÔÎ
 È„Î ÌÈÈË�ÂÂÏ¯ ÌÈ˜Á¯ÓÏÂ ÌÂÒ¯ÙÏ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ë¯ÙÓÂ Â· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÌÈÁ�ÂÓ‰

¯˙È‰‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘,˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÎ È‡�˙ ˙‡ Ë¯ÙÏÂ ÍÎ ÏÚ Á˜ÙÏ  , ÛÒÂ�
¯˘Â‡˘ ÈÏÏÎ‰ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÏÚ . Ë¯ÂÙÓ ‰È‰È ¯˙È‰‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ Ì‚

¯˙ÂÈ. 
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✯ 

 

ÓÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙ÈÈ�Ù Ê‡Ó" ˘„Á‰ ¯˙È‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÏ „ÚÂ ¯˙È‰Ï Ú‚Â�· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ˘
 ‰�˘Î ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ‰˙ÈÈ‰) ¯‡Â�È ÔÈ·2006 ¯‡Â¯·ÙÏ 2007( ;Â¯ÓÏ ‰‰˙˘‰ ‡Â‰ ˙‡Ê ˙

‰�˘ ‰˙Â‡ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ˘„ÂÁ· ˜¯ ‰¯˜ÈÚ· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ˘„Á ¯˙È‰ ˙�Î‰Ï Â˙ÂÏÈÚÙÂ . ‰�Ú ÔÎÏ
ÓÚÂÈ‰ ˙Â˘È¯„Ó ˜ÏÁ ÏÚ ˜¯ ¯˙È‰‰"˘ , ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙Â˘È¯„ ÏÎ ÏÚ ‡ÏÂ

ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ ‰˙ÈÈ‰ Ô˙¯ËÓ˘. 

 ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÛÂÒ· ¯˙È‰‰ ˘Â„ÈÁ ˙‡¯˜Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ2011 
 ˘„Á‰ ¯˙È‰‰ ˙�Î‰·˘ È„Î ¯˙Ï‡Ï ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ‰�ÙÈÂ Í¯ÚÈÈ ‡Â‰

ÌÈ¯ÂÓÈ‰ÏÂ ˙ÂÏ¯‚‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜ÏÈÈ. 

בימי� " כי 2010בעקבות הביקורת ולאחר פניית משרד מבקר המדינה מסר משרד האוצר באוגוסט 
 צוות משות� של משרד המשפטי� ומשרד האוצר לקראת חידוש ההיתר של מפעל אלה ממש פועל

, חינו", עבודה ורווחה(משרד האוצר ביקש ממשרדי הממשלה הרלוונטיי� ... 2011הפיס בסו� שנת 
". לשלוח את ההערות שלה� לעניי� חידוש ההיתר) רשות המיסי� והרשות להלבנת הו�, משטרה

 מסר משרד האוצר כי בכוונתו לקיי� הלי" 2011מדינה מפברואר בתשובה נוספת למשרד מבקר ה
תו" הקפדה כי הלי" זה יער" בזמ� סביר ויאפשר לכלל ", התייעצות נאות לקראת חידוש ההיתר

הצוות המשות� למשרד האוצר והמשפטי� "והודיע כי " הגורמי� המעורבי� להעיר את הערותיה�
 ". שי� סדירי�ממשי" בעבודתו לחידוש ההיתר ומקיי� מפג

 

 

 שינויי� בהגרלות

 להיתר קובע כי 1סעי� . ההיתר מפרט את ההגרלות ששר האוצר התיר למפעל הפיס לארג�, כאמור
טעו� אישור מראש , "לרבות שינויי� בסכומי� ובתדירויות", כל שינוי בתנאי ההגרלות שהותרו

 להיתר 11סעי� ). רד האוצר אישור מש�להל� (ובכתב של שר האוצר או מי שהוא הסמי" לש� כ" 
 ". תוכניות ההגרלות ועדכוני� לה� טעוני� אישור שר האוצר"מציי� ש

ועל שינוי בשיטות , ]שהותרו... [על שינוי במחיר ההשתתפות בהגרלות" להיתר קובע כי 2סעי� 
 יודיע מפעל הפיס למשרד האוצר והשינויי� יכנסו לתוקפ� מיד ע� אישור� בידי, "ובאופ� שיווק�

 . זולת א� הודיע האוצר על התנגדותו לה�,  ימי� מיו� מסירת ההודעה30המשרד או בתו� 

בכ" מבדיל ההיתר בי� החובה לקבל את אישור האוצר מראש לשינוי בתנאי ההגרלה לבי� הצור" רק 
 . בשיטות ובאופ� השיווק ולאפשר לו להתנגד, ליידע אותו על שינויי� במחיר

ת הליכי קבלת האישורי� לשינויי� שעשה מפעל הפיס בכמה סוגי משרד מבקר המדינה בח� א
 .הגרלות
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 הגרלת הלוטו

ההיתר מפרט את ).  הלוטו�להל� " (הגרלת הלוטו"אחת מהגרלות הפיס שהותרו בהיתר היא 
בשלב הראשו� : ההגרלה תיער" בשני שלבי� שבה� יעלו מספרי� בגורל, לפיו. התנאי� להגרלה זו
ובשלב השני , ) ששת המספרי��להל� (מספרי� מקבוצה של שלושי� וארבעה יעלו בגורל שישה 

שילוב התוצאות של שני ).  המספר החזק�להל� (יעלה בגורל מספר נוס� מקבוצה של עשרה 
בהתא� להתאמה בי� המספרי� , בהגרלת הלוטו שמונה רמות פרסי�. השלבי� יקבע את גובה הפרס

הפרס : לדוגמה". טופס הגרלה"ו ניחש וסימ� על גבי שעלו בגורל לבי� אלה שהמשתת� בלוט
הפרס השני נית� למנחש את ; הראשו� נית� למנחש את ששת המספרי� ואת המספר החזק ג� יחד

הפרס השלישי נית� למנחש חמישה מספרי� מ� השישה וג� את המספר ; ששת המספרי� בלבד
 . החזק והפרס הרביעי נית� למנחש חמישה מספרי� מ� השישה

ח " שי עד עשרות מיליונ� הפרס השמיני �ח לרמת הפרס הנמוכה ביותר " ש�10סכו� הפרסי� נע מ
מחיר מזערי להשתתפות . 13 פרסי��700,000בכל הגרלת לוטו מחולקי� בממוצע כ. לפרס הראשו�

 . 14"לוטו כפול "�ללוטו הגרלה נלווית . ח" ש5.8בהגרלת הלוטו הוא 

לוטו " הוא פרס� את התכנית 2009בפברואר .  בהגרלת הלוטומעת לעת עשה מפעל הפיס שינויי�
משרד מבקר המדינה בדק את התנהלות מפעל הפיס ומשרד האוצר ).  הלוטו החדש�להל� " (2009

 .להל� מובאי� הממצאי�. לגבי אישור הלוטו החדש

 

 הלוטו החדש

 מר ירו� אריאב ל משרד האוצר דאז"ל מפעל הפיס במכתבו למנכ" הודיע מנכ2008בנובמבר  .1
לבצע שינויי� " להיתר החליט מפעל הפיס 2כי בהתא� לסעי� ) ל האוצר דאז" מנכ�להל� (

, �37יעלו בגורל שישה מספרי� מ, לפי השינויי�. 2009מפברואר " במתכונת הגרלות הלוטו
כתוצאה מהשינוי יוגדלו סכומי "כי , ל מפעל הפיס"עוד כתב מנכ. והמספר החזק יוגרל משמונה

ושיעור ההכנסות המוקצות לפרסי� " זכייה ברמות הפרסי� השונות לעומת הפרסי� הנהוגי� כיו�ה
הוא ). 56.5%בעוד שלפי תנאי הלוטו הקודמי� שיעור ההכנסות שיועדו לפרסי� היה  (60%יהיה 

הצדקה שיווקית וכלכלית "מלמדי� שיש , "הסקרי� והמחקרי� שער" מפעל הפיס בנושא"טע� ש
 .  כזה של ההגרלותלשינוי" רבה

 עולה שסיכויי הזכייה בפרס 15מנתוני� שמסר מפעל הפיס למרכז המחקר והמידע של הכנסת
ואילו בלוטו החדש סיכויי הזכייה ה� ,  מיליו��13.5הראשו� בלוטו לפי התנאי� הקודמי� היו אחד ל

ל " ציי� מנכ2008במכתבו מנובמבר . �38%דהיינו ירידה בסיכויי הזכייה בכ,  מיליו��18.6אחד ל
 . ÈÈÎÊ‰ ÈÈÂÎÈÒ‰אול� הוא לא הזכיר את הקיטו� ב, יעלו ‰ÈÈÎÊ‰ ÈÓÂÎÒמפעל הפיס ש

__________________ 

, ח" מיליו) ש10�זוכה אחד בפרס ראשו) בכ:  בתכנית הלוטו שאושרה בהיתר·ÚˆÂÓÓסכומי הפרסי�   13
 אל* זוכי� בפרס השלישי עד השביעי 120�ח כל אחד ועוד כ"ע מיליו) שתשעה זוכי� בפרס השני בכרב

 .ח כל אחד" ש10� אל* איש ב600�בפרס השמיני זוכי� כ. ח" ש3,000� ל25בסכומי� שבי) 

 . מחיר ההשתתפות בהגרלה כפול וסכו� הפרסי� כפול�לוטו כפול   14
� הפיס שהוגשה לוועדת הכלכלה בוה� מופיעי� בסקירת פעילות מפעל, 2009הנתוני� מספטמבר   15

13.10.09 . 
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 ‰Ï¯‚‰ ¯Â˘È‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÂÏ˘ ‰ÈÈ�Ù ÏÎ· ÈÎ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Î�Ó ÏÚ ˙ÓÈÈ˜ ‰Ï¯‚‰ Ï˘ ˙�ÂÎ˙Ó‰ ÈÂ�È˘ ¯Â˘È‡Ï Â‡ ‰˘„Á" ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï

ÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�Â˙�‰Ì , ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙‡ ˘È‚„‰ÏÂ ˙Â¯È‰·· Ì‚Èˆ‰Ï
ÔÈÈ�Ú· ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ . „·Ï· ÌÈÈ·ÂÈÁ ÌÈ�Â˙� ˙ÏÏÂÎ‰ ‰˘˜· ˙˘‚‰

 ˙˜È„· ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰˘˜ÓÂ ˙Â‡�‰ ÈÂÏÈ‚‰ ÔÂ¯˜Ú· ˙Ú‚ÂÙ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ�Â˙� ˙ËÓ˘‰·
Ì¯Â˘È‡Â ÌÈÈÂ�È˘‰ . 

ל משרד "מנכ. ל הפיס את התייחסות משרד האוצר לשינויי�ל מפע"בסיו� מכתבו ביקש מנכ .2
 . ל מפעל הפיס"האוצר דאז לא ענה למכתבו של מנכ

ל מפעל הפיס שמשרד האוצר לא הגיב " למשרד מבקר המדינה טע� מנכ2010בתשובתו מאוגוסט 
 . למכתבו ולא ביקש כל הבהרה בעניי� הפעלת הלוטו החדש

 על השאלה מדוע הוא לא הגיב למכתב 16)ראו להל�(% "בבגמשרד האוצר ענה בתשובתו לעתירה 
 לא זכתה באותו 30.11.2008הודעת מפעל הפיס מיו� "משרד האוצר טע� כי . ל מפעל הפיס"מנכ

בי� השאר בשל הרוש� המוטעה שההודעה עצמה יצרה כאילו היא הודעה על , מועד לטיפול
 .17" להיתר2שינויי� שנעשי� מתוק� סעי� 

 2 כי הודעתו נעשתה בהתא� לסעי� הכפי שהובעה במכתבו היית,  מפעל הפיסעמדת, כאמור
כי "ל מפעל הפיס "בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� מנכ. שדורש את יידוע האוצר בלבד

מש" למעלה משלושי� ]ב[משנמנע משרד האוצר מלהשיב לפניית מפעל הפיס או להגיב עליה 
האוצר "ל ש"עוד הוסי� המנכ".  להיתר2 כאמור בסעי� �י� יש לראותו כמי שהסכי� לשינוי... ימי�

 2ולו סבר כי הפנייה איננה יכולה להיות במסגרת הוראות סעי� , ..."אישר בשתיקתו את השינוי
 . זאת למפעל הפיס" לפחות להודיע"היה עליו , להיתר

 ÈÎ ÔÈÂˆÈ"ÂËÂÏ‰ ˙ÂÏ¯‚‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ÌÈÈÂ�È˘‰ "Ï ¯ˆÂ‡Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÚÈ„Â‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÂÈ‰ ‡
Ô˜ÂÂÈ˘ ÔÙÂ‡·Â ˙ÂËÈ˘· Â‡ ˙ÂÏ¯‚‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÈÁÓ· ÌÈÈÂ�È˘ , ÌÈÈÙÂ‡·˘ ÌÈÈÂ�È˘ ‡Ï‡

˙ÂÏ¯‚‰‰ È‡�˙· ÌÈÈÂ�È˘ Ì‰ Ì˙Â‰Ó·Â , ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÌÈÈÂ�È˘ ˙‡ ˘˜·Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ1 
¯˙È‰Ï . 

 „¯˘Ó ¯Â˘È‡Ï ÈÂ�È˘‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ¯ˆÂ‡‰1¯˙È‰Ï  , Â˙Ï·˜ „ÚÂ-‰Ï¯‚‰‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï  . ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÏÚÙÓ ˙ÈÈ�Ù ˙‡ ˜Â„·Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ·Î ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰
 Ì‡Â ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ‰˘‚Â‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰˙˘‚‰ ÌÚ „ÈÓ ˘„Á‰ ÂËÂÏ‰ ÔÈÈ�Ú· ÒÈÙ‰

ÂÈÏÚ ˙Ï·Â˜Ó ‡È‰ .˙ÈÈ‰ ÂÏ‰¯ÂÓ‡Î ‰˜È„· ˙Î¯Ú�  ,È�‰Ï ˘È ÍÎ· ÔÈÁ·Ó ‰È‰ ‡Â‰ ÈÎ Á
 ÛÈÚÒ ÈÙÏ Â¯Â˘È‡ ˙‡ ÍÈ¯ˆÓ‰ ÈÂ�È˘· ¯·Â„Ó˘1¯˙È‰Ï  . ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙˜È˙˘Ó

 ÂÙÏÁ˘ÓÂ30ÌÂÈ  , ÈÙÏ ¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰Ï ‰ÓÎÒ‰· ¯·Â„Ó˘ ˜ÈÒ‰Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ‰È‰ ÏÂÎÈ
 ÛÈÚÒ2¯˙È‰Ï  . 

 החל מפעל הפיס להפעיל את הלוטו החדש לאחר שפרס� לציבור את 2009בפברואר  .3
 בעקבות ידיעות שהתפרסמו בתקשורת על אודות שינויי� � 2009רק במרס . ונתו החדשהמתכ

ל משרד האוצר דאז "פנה מנכ, שבה� צוי� כי הוקטנו סיכויי הזכייה בהגרלות, בהגרלת הלוטו
לרבות הלי" אישור השינויי� ... מידע אודות השינויי�"ל מפעל הפיס בדרישה לקבל "למנכ

 .בתו" שבוע" האמורי�

__________________ 

 ).לא פורס�(' Á‡Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ „‚� ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ %7912/09 "בג  16
 . יו�30אשר לפי ההיתר נכנסי� לתוק* א� השר לא הביע התנגדותו תו0   17
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. ל מפעל הפיס"ל משרד האוצר דאז ומנכ"בעקבות הדרישה התקיי� דיו� בנושא בהשתתפות מנכ
ל משרד האוצר דאז הדגיש בדיו� כי על פי ההיתר על מפעל הפיס להגיש בקשה לאישור "מנכ

בתנאי שתימסר לו בקשה "ההגרלה במתכונתה החדשה והסכי� שלא ינקוט צעדי� נגד מפעל הפיס 
 ". קשה זו אפשר שלא תאושר במלואה או בחלקהב. מסודרת לאישור

 למחלקת ייעו% וחקיקה במשרד 2009נציג הלשכה המשפטית של משרד האוצר פנה במרס  .4
וביקש לקבל את עמדתה לגבי המחלוקת שבי� מפעל )  מחלקת ייעו% וחקיקה�להל� (המשפטי� 

לפי סעי� ,  האוצר מראשהפיס למשרד האוצר בשאלה א� לשינוי הגרלת הלוטו נדרש אישור משרד
,  להיתר2בהתא� לסעי� , או שנדרשת לש� כ" הודעה בלבד, כעמדת משרד האוצר,  להיתר1

 .כעמדת מפעל הפיס

השינויי� שער" מפעל הפיס חורגי� באופ� "נציגת מחלקת ייעו% וחקיקה השיבה למשרד האוצר ש
בשיטות , תפות בהגרלותבשינויי� במחיר ההשת, כאמור, הד�[ להיתר 2ברור מהאמור בסעי� 

, ולא רק במתכונת השיווק, כיוו� שהוכנסו שינויי� במתכונת ביצוע ההגרלות עצמ�] ובאופ� שיווק�
היא ציינה כי ". אשר לא נית�... לפיכ" נדרש לה� אישור. שיטות השיווק או מחיר ההגרלות

ניהול "ו, רהשינויי� שביצע מפעל הפיס בהגרלת הלוטו ה� הפרה ברורה של הוראות ההית
, לנוכח השינויי�". חוק העונשי�... ההגרלות במתכונת כפי ששונתה מהווה לכאורה א� עבירה על

ולשקול " להורות על הפסקת ההגרלות במתכונת ששונתה ולאלתר"היא המליצה למשרד האוצר 
 וכי עד, להוציא התראה מיידית למפעל הפיס כי עליו לנהל את ההגרלות לפי המתכונת הקודמת"

כי "היא הזכירה ". שלא יתקבל אישור ממשרדכ� הוא מנוע מלקיי� את ההגרלות במתכונת חדשה
 . 18"כולו או חלקו, נית� יהיה לבטל את ההיתר... לפיה... הפרה של הוראות ההיתר נושאת סנקציה

לחדול "ל מפעל הפיס " ממנכ2009ל משרד האוצר דאז במרס "רק בעקבות חוות דעת זו דרש מנכ
מאחר .  מקיו� ההגרלה במתכונתה לאחר השינויי� שבוצעו4.4.09עד ליו� ,  ימי�10בתו" 

שהשינויי� שמבקש מפעל הפיס לערו" ה� שינויי� בתנאי ההגרלות הטעוני� קבלת אישור משרד 
וכי בא� תימש" הפרת ההיתר לאחר מועד זה ינקוט האוצר את כל ,  להיתר1האוצר לפי סעי� 

יצוי� שמשרד האוצר העביר את ". למנוע את המש" הפרת החוקהצעדי� אשר בסמכותו כדי 
דרישתו זו למפעל פיס כארבעה חודשי� לאחר שהאחרו� הודיע למשרד האוצר על כוונתו להתחיל 

בקשה "בהפעלת הלוטו החדש וכשבועיי� לאחר שמשרד האוצר עצמו ביקש ממפעל הפיס להגיש 
" מפעל הפיס בקיו� הגרלות הלוטו החדש למרות דרישת משרד האוצר המשי". מסודרת לאישור
 .במש" כחצי שנה

 נערכה 2009 למשרד מבקר המדינה מסר מפעל הפיס כי בתחילת אפריל 2011בתשובתו מפברואר 
מדוע הוא סבור כי הפרשנות , באמצעות בא כוחו, פגישה במשרד האוצר בה הבהיר מפעל הפיס

לא נשמע כל טיעו� נגד מטע� נציגי "דבריו ל. להיתר שהועלתה על ידי משרד האוצר הינה שגויה
הדיו� נסוב אודות הגדלת הכספי� המועברי� למשרד ... לרבות לא מטע� יועצו המשפטי, האוצר
כי משרד האוצר מקבל את המש" עריכת ההגרלות , ומכא� סברתו והבנתו של מפעל הפיס... האוצר

חזרו נציגי "צר כי בפגישה זו מסר היוע% המשפטי של משרד האו, למול זאת". בשיטה החדשה
האוצר על עמדת� לפיה אסור למפעל הפיס לערו" את השינויי� האמורי� בתוכנית הלוטו או בכל 

בדיו� , יתרה מזאת... תוכנית הימורי� אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מאת משרד האוצר
פו הודעתי בצורה ברורה ובסו, מפעל הפיס] בא כוח[כ "האמור א� התנהל דיו� משפטי ביני לבי� ב

וכי ה� , כי הנימוקי� המשפטיי� של מפעל הפיס לעניי� שינוי תוכנית הלוטו אינ� מקובלי� עלי
יודגש כי ה� במשרד האוצר וה� במפעל ". אינ� עולי� בקנה אחד ע� לשו� ההיתר או ע� מהותו

 .הפיס לא נמצא תיעוד לפגישה זו

__________________ 

 . להיתר12בהתא� לסעי*   18
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˘ÓÏÂ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙È�Â¯˜Ú ‰È‚ÂÒ· ¯·Â„Ó˘ ˙ÂÈ‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯
˙˜ÂÏÁÓ ˘È ÈÎ ¯Â¯· ‰È‰ ‰È·‚Ï , ˙‡ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ¯È·ÚÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ·Â˙Î· ˙˘¯ÂÙÓ‰ Â˙„ÓÚ .‰˘È‚Ù· ¯Ó‡�‰ „Ú˙Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÛÒÂ�· , È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î
ÌÈ�È˜˙ Ï‰�ÈÓ. 

 Ò¯ÓÓ Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰�È˘ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó „ÂÚ ÏÎ2009 ,Ó ÏÚ ‰È‰ ‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ÒÈÙ‰ ÏÚÙ
˘„Á‰ ÂËÂÏ‰ ÌÂÈ˜Ó ¯˙Ï‡Ï ÏÂ„ÁÏÂ. 

 ÔÙÂ‡· ‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÓÂ ‰¯Â¯· ‰„ÓÚ ËÂ˜�ÏÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ú�Ó� ÂÊ ‰Ï¯‚‰· ÂÏÂÙÈË·
ı¯Á� ,¯˙È‰· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙‰ ÔÎÂ˙Ó Â�˜Â¯Â ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ‰Ú‚Ù� ÍÎ·Â .

¯„Ò‡Ó‰ Ì¯Â‚‰ Ï˘ ˙ÈÙ¯� ‰ÏÂÚÙ ÌÈÙ˜˘Ó ÌÈ¯·„‰)¯ÂËÏÂ‚¯‰ (‰ ‰¯˘Ù‡˘ ÌÂÈ˜ Í˘Ó
˘„Á‰ ÂËÂÏ‰. 

 

˘ „ Á ‰  Â Ë Â Ï Ï  Ì È Ù Ò Â �  Ì È „ Ú Â Ó  ¯ Â ˘ È ‡ 

מוצאי שבת וביו� , בימי� שלישי, תבוצע עד שלוש פעמי� בשבוע"בהיתר נקבע שהגרלת הלוטו 
 ).  ההגרלה השלישית�להל� " (נוס� שיאושר מראש

 פנה מפעל הפיס למשרד האוצר בבקשה שיאשר מועדי� להגרלה 2009בחודשי� יוני ויולי 
משרד האוצר אישר בקשות אלו חר� העובדה שדרש ממפעל הפיס לחדול מהפעלת . לישיתהש

הלוטו החדש כבר שלושה חודשי� קוד� לכ� וא� התריע שא� לא יעשה כ� ינקוט צעדי� אשר 
 . בסמכותו כדי למנוע את המש" הפרת ההיתר

נוס� להגרלה ל מפעל הפיס למשרד אוצר בבקשה לאישור מועד " פנה שוב מנכ2009באוגוסט 
ל משרד האוצר דאז לא אישר את בקשתו וציי� שאישור הגרלה שלישית ייבח� "מנכ. השלישית

לרבות ההגרלות המופעלות כעת בידי מפעל , יכיל את כל הסוגיות הפתוחות בינינו"כחלק מסיכו� ש
 ". הפיס שלא כדי�

בקשה לדחות את ל משרד האוצר דאז ב"ל מפעל הפיס שוב אל מנכ" פנה מנכ2009בספטמבר 
ל משרד האוצר דאז אישר חלק מהבקשה א" חזר "מנכ. מועדי הגרלות הלוטו החדש בתקופת החגי�

ה� בניגוד להיתר ואינ� כדי� והוסי� , וציי� כי השינויי� בלוטו החדש לא אושרו בידי משרד האוצר
פעל הפיס ודרש ממ" ממשי" להפר את תנאי ההיתר שניתנו לו לעריכת הגרלות"כי מפעל הפיס 

 . 15.10.09לחדול מהגרלות הלוטו החדש עד 

כי בד בבד ע� אישור ההגרלות הוא חזר , מתשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה עולה
בעניי� החזרת הגרלת הלוטו למתכונת "וביקש ממפעל הפיס כי יפרט את הפעולות אשר נעשו 

 ". הקודמת

עקביותו והשיהוי �אי,  התנהלות משרד האוצרמפעל הפיס טע� בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי
התנגדותו לשיטה החדשה . בתגובתו יצרו רוש� כי הוא לא מצא פסול אִמתי בשינויי� בהגרלות

מפעל הפיס קיבל את הרוש� שהאוצר משלי� ע� . התבררה רק לאחר שהתכנית נכנסה לתוק�
ללא כל הסתייגות מספר שכ� הוא התיר את קיומה של ההגרלה השלישית השבועית , השינויי�

רק חצי שנה לאחר הנהגת . על סמ" זאת הניח מפעל הפיס כי עמדתו המשפטית התקבלה. פעמי�
. א" התנגדותו לא נומקה, השינוי שלח משרד האוצר מכתב המרמז כי חזר להתנגד להגרלה החדשה

ובהסתמ" על פעל בתו� לב על סמ" חוות הדעת של יועציו המשפטיי� "לפיכ" טע� מפעל הפיס כי 
 ". מצגי האוצר
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 ˙ÏÚÙ‰Ï ·˙Î· ¯Â˘È‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï·È˜ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯ÚÂÈ
ÂÏÈÚÙ‰ÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ˘„Á‰ ÂËÂÏ‰ . ¯Â˘È‡Ó Ú�ÓÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó

˘„Á‰ ÂËÂÏ‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ ˙¯„Ò‰ „Ú ˙ÂÙÒÂ� ÂËÂÏ ˙ÂÏ¯‚‰Ï ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â˘˜· . 

 

‚ · Ï  ‰ ¯ È ˙ Ú"ı 

 �15.10.09רישת משרד האוצר ממפעל הפיס להפסיק להפעיל את הלוטו החדש מבעקבות ד .1
בעתירה . ל משרד האוצר דאז" נגד שר האוצר ונגד מנכ%19" לבג2009עתר האחרו� באוקטובר 

% לתת צו על תנאי למשרד האוצר כדי שיסביר מדוע הוא מורה למפעל הפיס להפסיק "התבקש בג
מדוע לא יותר למפעל , ) התנהלו עד אז יותר משבעה חודשי�שהגרלותיו(לקיי� את הלוטו החדש 

ומדוע ,  מועד תו� תקופת ההיתר� 2011הפיס להמשי" ולקיי� את הגרלות הלוטו החדש עד דצמבר 
כ� ביקש מפעל הפיס מת� . אי� משרד האוצר חוזר בו מהטענה כי הגרלת הלוטו החדש איננה כדי�

 .  את הגרלות הלוטו החדש עד לבירור העתירההאוצר להפסיקמשרד צו ביניי� לעיכוב דרישת 

האוצר כי סמכותו מחייבת בחינה מקיפה של שיקולי� נוספי� על משרד בתגובתו לעתירה טע� 
תופעות שעשויות להיות מועצמות , ובה� תופעות שליליות הנלוות להימורי�, רווחיות מפעל הפיס

 העמקת הפערי� החברתיי� ,כתוצאה מהגדלת סכומי הפרסי� במקביל להקטנת סיכויי הזכייה
 .20משרד האוצר ביקש כי העתירה תימחק על הס�. ופגיעה במעוטי היכולת

% הוציא צו ביניי� שעיכב את כניסתה לתוק� של דרישת משרד האוצר להפסיק את הגרלות "בג
צו הביניי� יישאר :  הגיעו הצדדי� להסדר שכלל את הסעיפי� האלה2009בנובמבר . הלוטו החדש

ומפעל הפיס יפעל לפי הנחיות משרד האוצר על פי ההיתר ויגיש , 2009עד סו� דצמבר בתוקפו 
החוקיות של � ימי� בקשה חדשה לאישור השינויי� בתכנית הלוטו מבלי להודות בטענת אי10בתו" 

 . משרד האוצר

הגיש מפעל הפיס למשרד האוצר מסמ" שכותרתו , בהתא� להסדר, 2009בסו� נובמבר  .2
חלקית ולא " הודעה"מעיו� במסמ" עולה כי מדובר ב".  בקשה חדשה�' לוטו'רלת המתכונת הג"

אשר פירטה ,  בקשה שנייה2009בעקבות דרישת משרד האוצר שלח מפעל הפיס בדצמבר . מפורטת
את התכנית החדשה וכללה טבלאות השוואה לתכנית הישנה והסבר על הקטנת סיכויי הזכייה בפרס 

 . הראשו�

 ·˜˘‰ ÂÙÓ¯˘˙להגיש למשרד האוצר " השנייה דרש משרד האוצר ממפעל הפיס בתגובתו לבקשה
). ההדגשה במקור" (פירוט הענייני� שמפעל הפיס מבקש כי משרד האוצר יאשר] את[הכוללת 
ל " שלח מפעל הפיס למשרד האוצר בקשה מעודכנת שהועברה להחלטתו של מנכ2009בדצמבר 

 ).ל משרד האוצר" מנכ�להל� (מר חיי� שני , משרד האוצר

כי אי� מקו� לאשר את השינויי� המבוקשי� "ל משרד האוצר למפעל פיס " הודיע מנכ2010בינואר 
וביניה� הצור" בריסו� הגידול , ופירט את השיקולי� שהובילו להחלטתו" במתכונת� הנוכחית

ת החשש הגדלת הפרס הראשו� לצד הקטנת הסיכוי לזכות בו מגדילות א, לדבריו. בשוק ההימורי�
ל משרד האוצר הורה למפעל הפיס לחדול "מנכ". היסטריית הימורי�"להתמכרות להימורי� ויוצרת 

כדי לאפשר למפעל הפיס להתארג� הוא התיר לו להמשי" ; מלקיי� את הגרלת הלוטו החדש
ל למפעל הפיס לשקול הגשת בקשה "לחילופי� הציע המנכ. �30.4.2010בהגרלת הלוטו החדש עד ל

 . ש בה כדי לענות על החששות שציי� במכתבושונה שי

__________________ 

 . תקדי)',Á‡Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ „‚� ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ %7912/09 "בג 19
 .עתירה לתגובה ל64סעי*  20
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ל מפעל הפיס ביקש באותו החודש ממשרד האוצר לאשר את המש" הגרלות הלוטו החדש "מנכ
הפרס הראשו� בלוטו הכפול יוגבל בהתאמה ; ח" מיליו� ש�35הפרס הראשו� יוגבל ל: בתנאי� אלה

 .�50%פרסי המשנה יוגדלו בסכומי , א� הפרס הראשו� יגיע לסכו� המרבי; ח" מיליו� ש�70ל

ל משרד האוצר למפעל הפיס לקיי� את הגרלת הלוטו החדש בתנאי שהפרס " אישר מנכ2010במרס 
 מיליו� �56ח והפרס הראשו� בלוטו הכפול יוגבל ל" מיליו� ש�28הראשו� בלוטו החדש יוגבל ל

ספו הסכומי� לא יתוו, זכייה במש" מספר שבועות רצופי��א� יצטברו פרסי� בגי� אי. ח"ש
 . העודפי� לפרס הראשו� אלא לאחרי�

 הצעת מתכונת 2010ל משרד האוצר קבע באותו מועד שמפעל הפיס יגיש עד לתחילת אוגוסט "מנכ
חדשה להגרלת הלוטו שתתאי� למדיניות משרד האוצר ולהיבטי� ציבוריי� ותכלול נתוני� 

ל "עוד קבע המנכ. ובתוחלת הזכייהבסכומי הפרסי� , סטטיסטיי� על השינויי� בסיכויי הזכייה
ולאחר גיבוש עמדת משרד האוצר , שמפעל הפיס יגיש תכנית עסקית בקשר להפעלת הלוטו החדש

. 2011ייער" מפעל הפיס להוצאתה לפועל לא יאוחר מתחילת ינואר , בעניי� המתכונת החדשה
ת ההגרלה  העביר מפעל הפיס למשרד האוצר טיוטה ראשונית להצע2010בתחילת אוגוסט 
 .במתכונת החדשה

Î�Ó ¯Â˘È‡" Ì�Ó‡ Ì‡Â˙ ÌÈÒ¯Ù‰ ÈÓÂÎÒ ˙Ï·‚‰· ˘„Á‰ ÂËÂÏ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï
ÔÂ˘‡¯‰ Ò¯Ù‰ ÌÂÎÒ ˙�Ë˜‰ È„È ÏÚ ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰ ˜Â˘· ÏÂ„È‚‰ ÔÂÒÈ¯Ï ˙Ù‡Â˘‰ Â˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ,

ÌÈ�Î¯ˆ‰ ¯Â·Èˆ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÔÂ˘‡¯‰ Ò¯Ù· ˙ÂÎÊÏ ÈÂÎÈÒ‰ ˙�Ë˜‰ ÌÏÂ‡ . „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
 ¯ˆÂ‡‰ÍÎÏ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ . 

 

✯ 

 

 ¯‡Â¯·ÙÓ2009 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú 2009 ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ˘„Á‰ ÂËÂÏ‰ ˙Ï¯‚‰ ˙‡ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÌÈÈ˜ 
˘‡¯Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , ÚÈ·‰ ÔÂ¯Á‡‰˘ ¯Á‡Ï Ì‚- ¯ÂÁÈ‡· ÈÎ Ì‡ -„Á‰ Â˙Â„‚�˙‰ ˙‡ -

ÍÎÏ ˙ÈÚÓ˘Ó .˙ÂÏ¯‚‰ ÌÂÈ˜Ï ÂÏ˘ ¯˙È‰‰ ˙¯‚ÒÓÓ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ‚¯Á ÂÊ Â˙ÏÂÚÙ· , ‰ÏÂÚÙ
Ù‰ ‰¯Â‡ÎÏ ‡È‰˘ÔÈ˘�ÂÚ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯ . 

 ¯È‰·Ó ‰È‰Â „ÈÓ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙ÈÈ�ÙÏ ·È‚‰ ÂÏ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯Â˘È‡Â ‰˜È„· ÌÈÎÈ¯ˆÓ ÂËÂÏ· ˙Â˘ÚÏ ˘˜·Ó ‡Â‰˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÈÎ ÂÏ ,

„·ÚÈ„· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ıÏ‡� ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰ , ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÁ‰ ¯·Î ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ˘ ¯Á‡Ï
Á‰ ˙ÂÏ¯‚‰‰˙Â˘„ .Â˙ÂÎÓÒ· ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ˘Ó ˘È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰· . „¯˘Ó ÏÚ

 Ò¯Ë�È‡‰ ¯Ó˘ÈÈÂ ÔÈ„Î ÂÓÈÈ˜˙È ˙ÂÏ¯‚‰‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÎ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ¯ˆÂ‡‰
ÔÓÂÈ˜· È¯Â·Èˆ‰ . ¯˙È‰‰ È‡�˙ ÈÙÏ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ Â˙·ÂÁÓ

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰·Â . 

 

 

 י	תכנית המנוי

 תכנית �להל� (ע� ההגרלות המנויות בהיתר נמנית תכנית הגרלות המיועדת למנויי� בלבד 
בהתא� למפורט "ההיתר קובע שההגרלה בתכנית המנויי� תהיה עד פעמיי� בשבוע ו). המנויי�
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הצטרפות לתכנית ). 200522 התכנית שאושרה או תכנית המנויי� �להל�  (21"בילקוט הפרסומי�
לכל מנוי מונפק . באמצעות הטלפו� ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס, קודות מכירההמנויי� היא בנ

תכנית המנויי� מאפשרת להשתת� בהגרלות . המשתת� בכל הגרלות המנויי�" מנוי�כרטיס"
 . ובמועדי� קבועי� ללא צור" להגיע לנקודות המכירהתייחודיו

חת מה� חולקו שמונה סוגי פרסי� התכנית שאושרה כללה בכל חודש חמש הגרלות רגילות ובכל א
כללה התכנית ג� הגרלה חודשית שבה , נוס� על כ". ח" מיליו� ש�1.5ח ל" ש11שסכומ� נע בי� 

זכות לקבלת , מוצר בר קיימא(עלו בגורל מספרי� של כרטיסי מנוי שכל אחד מה� זכה בפרס ֶחְפִצי 
ה עלות מנוי חודשי לתכנית בתקופת הביקורת היית). ל וכדומה"שירות מסוי� כמו טיסה לחו

 .23 כרטיסי מנוי פעילי��580,000 היו כ2009בדצמבר , לפי נתוני מפעל הפיס. ח" ש60המנויי� 

מהות� , משרד מבקר המדינה בדק את השינויי�. מעת לעת שינה מפעל הפיס את תכנית המנויי�
 :24להל� הממצאי�; והסמכות לביצוע�

 

 

  2008מנויי פיס 

התכנית . 2008 תכנית הגרלה למנויי פיס ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ25ל מפעל הפיס ב"נכ פרס� מ2008במרס 
במספר הזוכי� , בסכומיה�, כללה שינויי� מהותיי� במספר הפרסי�, 26החליפה את התכנית שאושרה

 : להל� דוגמאות לשינויי�).  התכנית החדשה�להל�  (�1.5.08ובתנאי� נוספי� שלה ונכנסה לתוק� ב

 זוכי� שכל אחד מה� �15הפרס הראשו� בהגרלה החמישית בחודש נית� ל, הלפי התכנית שאושר
;  זוכי��30ח ונית� ל" ש�50,000ואילו בתכנית החדשה הוקט� הפרס ל, ח" ש�100,000זכה ב

 חודשי� רצופי� קיבל הטבה כספית 12כל מנוי אשר לא זכה בפרס כלשהו , בתכנית שאושרה
בתכנית החדשה . 27" אותה תקופה בגי� אותו כרטיס מנויייחודית בסכו� ששיל� למפעל הפיס במש

ההצטרפות לתכנית המנויי� תהיה לתקופה שלא תפחת , לפי התכנית החדשה; ההטבה בוטלה
בתכנית שאושרה חולק הפרס השמיני ; הגבלה זו לא הייתה בתכנית שאושרה. 28משלושה חודשי�

תכנית החדשה ביטל מפעל הפיס את ב. ח כל אחד" ש11 שקיבלו 29 זוכי��110,000בכל הגרלה לכ
 .חפצית חדשההפרס הזה ובמקומו קיי� הגרלה 

¯˙È‰‰ ÈÙ ÏÚ˘ ˙Â¯ÓÏ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙‡ ˘‡¯Ó Ï·˜Ï ‰·ÂÁ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ ‰ÏÁ
 ÌÈÈÂ�Ó‰ ˙È�Î˙ È‡�˙· ÈÂ�È˘ ÏÎÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡) ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÎÏ ÂÓÎ

¯È˙‰( ,È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ‰�Ù ‡Ï ‡Â‰ ˙È�Î˙Ï ÌÈ¯Á‡Â ÂÏ‡ ÌÈÈÂ�È˘Ï Â¯Â˘
 ÌÈÈÂ�Ó‰2005 , „Â‚È�·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰ÓÒ¯ÂÙ ‰˘„Á‰ ˙È�Î˙‰Â

 ¯˙È‰‰ È‡�˙Ï)Í˘Ó‰· Â‡¯ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙·Â‚˙ ÏÚ.( 

__________________ 

21  Ò˘˙‰ ÌÈÓÂÒ¯Ù ËÂ˜ÏÈ"‰ ,2005תוכנית המנויי� " והעדכוני� לו 3956' עמ." 
2007� והיא אושרה ג� בהיתר ב2005�תכנית זו החלה עוד בהיתר הקוד� ב  22. 

 .ישנ� מנויי� המחזיקי� במספר כרטיסי מנוי  23
באשר . שרד האוצרמשרד מבקר המדינה בח) את השינויי� מנקודת המבט של יחסי מפעל הפיס ומ  24

תכנית ההגרלה קובעת כי יש לו סמכות לחולל בה) שינויי� , להיבט של יחסי מפעל הפיס ע� מנוָיו
 ).בכפו* לאישור משרד האוצר(

25  Ò˘˙‰ ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ"Á ,2008" מנויי פיס"תכנית הגרלה ל,  ואיל24880' עמ . 
16.4.08� מ2008יי פיס הודעה לציבור בדבר תחילת תוקפה של תכנית הגרלה למנו  26. 

27  ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ ,5סעי* , 2005לתכנית המנויי� ' נספח א . 
28  ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ ,ה13סעי* , 2008למנויי פיס ' נספח א '. 
 .ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ לפי �הערכה סטטיסטית   29
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 הגרלה חפצית חדשה

בתכנית החדשה ער" מפעל הפיס הגרלה של פרסי� חפציי� שהחליפה את הגרלת הפרס השמיני 
הגרלה זו נערכה נוס� על ההגרלה החפצית החודשית שנכללה בתכנית . רתבתכנית המאוש

 . שאושרה

 1,128 הוגרלו 2008בפברואר : להל� דוגמאות לחפצי� שהוגרלו בהגרלה החפצית החדשה
 ובפברואר 2009באוגוסט ; "LCD 52 טלוויזיות 1,082 הוגרלו 2009ביולי ; "LCD 42טלוויזיות 

 הוגרלו בי� 2010בכל אחד מהחודשי� ובמרס  IPod נגני �6,200כהוגרלו בי� המנויי� , 2010
 .  מחשבי� ניידי��675המנויי� כ

מספר הזכיות בו בחודש , ח" ש11, כי הג� שסכו� הפרס השמיני בתכנית שאושרה היה קט�, יצוי�
בעוד שבחודשי� שבה� התקיימה ההגרלה החפצית החדשה היה מספר הזכיות , �550,000היה כ

 .שינוי זה הקטי� את ההסתברות לזכייה באופ� ניכר.  בלבד6,200 עד 675החודשי 

 ˘˜È·˘ ‡Ï· ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ È„È ÏÚ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‰˘„Á‰ ˙ÈˆÙÁ‰ ‰Ï¯‚‰‰ Ì‚˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ˙‡ ,¯˙È‰‰ È‡�˙Ï „Â‚È�· . ¯‡Â¯·Ù ÛÂÒ· ¯·Î ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ

2008 , ‰Ò�Î� ‰˘„Á‰ ˙È�Î˙‰˘ È�ÙÏ ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ÏÚÙÓ Ï˘ ˙ÈÓ˘¯‰ ‰Ú„Â‰‰ ÈÙÏ ‰Ù˜Â˙Ï
¯Â·ÈˆÏ ÒÈÙ‰ ,˙ÈˆÙÁ ‰Ï¯‚‰ ‰ÓÈÈ˜˙‰Â È�ÈÓ˘‰ Ò¯Ù‰ ÏËÂ· . 

 לפברואר 2009משרד מבקר המדינה בדק עשר הגרלות חפציות חדשות שהתקיימו בי� פברואר 
לבי� סכו� הזכיות ,  והשווה בי� עלות הפרסי� החפציי� שמפעל הפיס חילק בהגרלות אלה201030

הבדיקה העלתה שבעוד שסכו� הפרס השמיני היה . בפרס השמיני לפי התכנית שאושרההחודשיות 
העלות הממוצעת החודשית של הפרסי�  ,)בחמש הגרלות שבועיות(ח לחודש " מיליו� ש�6.05כ

 הסכו� בכל עשרת �ובס" הכול , ח" מליו� ש�5.72החפציי� בעשרת החודשי� שנבדקו הייתה רק כ
יוצא אפוא . מסכו� הזכיות לפי התכנית שאושרה) 6.9%(ח " מיליו� ש�3.3החודשי� היה קט� בכ

שבהמרת הפרס הכספי לפרס החפצי הקטי� מפעל הפיס את סכו� הפרסי� הכולל שחולק למנויי� 
 . בהגרלות אלו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂÎÒ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ ˙¯ÈˆÈÂ ÌÈÒ¯Ù‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ˙�Ë˜‰
�È˘ Ì‰ ˜ÏÂÁ˘ ÌÂÎÒ‰ ÔÈ·Ï ¯˘Â‡˘ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ , ÌÈ�Â˙�‰ ˙‚ˆ‰·Â ‰ÈÈ�Ù· Í¯Âˆ ‰È‰ ÔÎÏÂ

ÌÈÈÂ�È˘Ï ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÌÈ˜ÈÂ„Ó‰. 

 

 

 ביטול ההגרלות הרגילות

הביקורת העלתה כי היו חודשי� שבה� ביטל מפעל הפיס את כל ההגרלות הרגילות של תכנית  .1
. רסי� חפציי� או כספיי�שהוגרלו בה פ" מיוחדת"המנויי� וער" במקומ� הגרלה חודשית אחת 

 : להל� פירוט הפרסי� בהגרלות המיוחדות

 

__________________ 

 הגרלה ח במקו�" התקיימה הגרלה כספית של שישה מליו) ש2009נובמבר ודצמבר , בחודשי� ינואר  30
 . חפצית
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Ò¯Ù‰ 

¯ÙÒÓ 

ÈÂ�Ó ÈÒÈË¯Î 

Ò¯Ù· ÂÎÊ˘ 

˘„ÂÁ 

‰Ï¯‚‰‰ 

¯ÙÒÓ 

‰Ï¯‚‰ 

 1 2007מרס  18  שני�10ח לשנה למש0 " ש100,000

 2 2007יוני  18  שנה20ח בחודש למש0 " ש5,000

 3 2007נובמבר  160 מכונית משפחתית

 4 2008ני יו 90 מכונית שטח

 5 2008דצמבר  160 מכונית משפחתית

 6 2009יוני  18  שנה20ח בחודש למש0 " ש5,000

 

‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë·˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó ,Î ˜¯ ÂÎÊ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÏ¯‚‰·˘-18 „Ú 160 ˘„ÂÁ· ÈÂ�Ó ÈÒÈË¯Î 
Î ˘È ˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÏ¯‚‰·˘ „ÂÚ·-625,000˘„ÂÁ· ˙ÂÈÎÊ  . ‰ËÈ˘· È˙Â‰Ó ÈÂ�È˘· ÔÎ Ì‡ ¯·Â„Ó

˙�ÂÎ˙Ó·Â ,Î˘ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡Ï ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÏ¯‚‰· ‰ÈÈÎÊÏ ˙Â¯·˙Ò‰‰ ‰�Ë˜ Â�ÓÓ ‰‡ˆÂ˙
˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÏ¯‚‰· ‰ÈÈÎÊÏ ˙Â¯·˙Ò‰‰Ó . 

 ‡Ï ÏÈÚÏ ‰Ï·Ë· Â‡·Â‰ Ô‰È�Â˙�˘ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ˘˘· Ì‚˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
˘¯„�Î ¯˙È‰‰ ÈÂ�È˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ˙‡ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˘˜È· , ÈÂ�È˘· ¯·Â„Ó˘ Û‡

¯Ù‰ ÏÒ Ï˘ ËÏÁÂÓÌÈÈÂ�Ó‰ ˙È�Î˙· ÌÈÒ. 

שינוי מבנה סל הפרסי� "לאחר שמפעל הפיס החל לפרס� את , 2009רק בסו� אוקטובר  .2
פנה , ח לשבוע במש" עשר שני�" ש�1,000 כרטיסי מנוי יזכו ב33אשר לפיו " 2009לחודש דצמבר 

לה הנציג ביקש לקבל מידע על תנאי ההגר. נציג הלשכה המשפטית במשרד האוצר למפעל הפיס
לרבות ] התקיימה ההגרלה[הסעי� הרלוונטי בהיתר של מפעל הפיס שמכוחו נער" המשחק "ועל 

יודגש כי תנאי ההגרלות המיוחדות פורסמו ג� ה� בעיתוני� היומיי� ובאתר ". הפרס האמור
 .א" עד אותה עת לא פנה משרד האוצר למפעל הפיס בדבר השינויי�, האינטרנט של מפעל הפיס

להיתר לעריכת הגרלות ... בהתא�"כי ההגרלה מתקיימת , פיס השיב למשרד האוצרל מפעל ה"מנכ
 המחלי� את 2008עדכני משנת ' למנויי פיס']... ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ[פ "ובהתא� לי, מאת שר האוצר

ל לא ציי� את העובדה שהתכנית החדשה הוכנה ללא אישור משרד "המנכ". 2005משנת ... פ"י
 .האוצר

הפיס הפר את "ל מפעל הפיס ש"דיע נציג הלשכה המשפטית במשרד האוצר למנכ הו2009בנובמבר 
 שהתיר 2005 שונתה באופ� מהותי מתכנית המנויי� 2008תכנית המנויי� , לדבריו". תנאי ההיתר

מעול� לא נדרש "אישור כזה . וכל שינוי בה טעו� אישור משרד האוצר בכתב ומראש, משרד האוצר
˘ÔÙÂ‡· ‰�Â " 2009הוא הדגיש שההגרלה לחודש דצמבר ". מעול� לא נית�]ו... [על ידי מפעל הפיס

È˙Â‰Ó " נציג הלשכה המשפטית במשרד האוצר קבע ). ההדגשה במקור(מתכנית המנויי� שאושרה
, "הפיס אינו רשאי לבצע את השינויי� המפורטי� לעיל ללא קבלת אישור מראש ובכתב"שמפעל 

כאמור משמעה עריכת הימורי� בניגוד לחוק ע� כל המשתמע עריכת ההגרלות ללא קבלת אישור "ו
 ".מכ"

 טע� מפעל הפיס כי ההיתר קבע רק את מספר ההגרלות 2009 למשרד האוצר מדצמבר 31בתשובתו
ואילו לגבי יתר התנאי� נקבע בו שההגרלה תהיה בהתא� למפורט בילקוט , המרבי בשבוע

 ). ועד בכלל (38 ועד סעי� 1 והעדכוני� לו החל מסעי� 32הפרסומי�

__________________ 

 .ד רנאטו יאראק"רו) שפירא ועו' ד פרופ"באמצעות באי כוחו עו  31
32  ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈהמפרט כאמור את התנאי� להגרלת המנויי�, 25.3.2008 מיו� 5788'  מס. 
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 בילקוט הפרסומי� 38שהובאה בתשובתו למשרד האוצר היא כי לפי סעי� , עמדת מפעל הפיס
... המפעל רשאי לקבוע או לשנות מזמ� לזמ� את מחיר המנוי ואת מערכת הפרסי� המפורטת"

 בהתא�... ". או שיפורס� ברבי� בכל דר" אחרת/שיודפסו במחירו� שיופ% בתחנות וג�... ובלבד
פי הנוהל שפורס� �משקבע האוצר בהיתר כי מפעל הפיס ינהל את הגרלת המנויי� על", לכ"

הרי שבכ" קלט נוהל זה אל תו" הוראות ההיתר ועשאו לחלק בלתי נפרד , בילקוט הפרסומי�
שכ� במהל" השני� , עוד טע� מפעל הפיס כי משרד האוצר עצמו ראה את הדברי� באופ� זה". הימנו

ומשרד האוצר מעול� , ו בדר" זו שינויי� רבי� בתכנית המנויי� וה� פורסמו ברבי�הקודמות הוכנס
 .לא הביע את התנגדותו לכ"

ייערכו על ידי , ההגרלות שתכנית זו חלה עליה�"כי ,  קובעÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ ב33יצוי� שסעי� 
ועל כ� כל , "שי� לחוק העונ231על פי היתר לעריכת הגרלות שנית� למפעיל לפי סעי� ] הפיס[המפעל 

 .דהיינו באישור שר האוצר, שינוי בתכנית המנויי� ייעשה א" ורק בהתא� לתנאי� שנקבעו בהיתר

לרבות אלה הנוגעות להגרלות שמותר לו לערו" , זכויות מפעל הפיס וחובותיו, לפי עמדת האוצר
הסדיר את היחסי�  נועד רק לÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈהפרסו� ב. הוסדרו בגו� ההיתר, ודרכי שינוי תנאיה�

 .בי� מפעל הפיס ובי� לקוחותיו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙˘È‚ , ˙È�Î˙· ÈÂ�È˘ ÏÎ ÍÂ¯ÚÏ Â˙ÂÎÓÒ· ‰ÈÙÏ˘
¯ˆÂ‡‰ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÌÈÈÂ�Ó‰ ,‰ÈÈÎÊ‰ ÈÈÂÎÈÒ Â‡ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÈÁÓ ÈÂ�È˘ ˙Â·¯Ï , ˙�˜Â¯Ó

¯˙È‰‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ‰�ÎÂ˙Ó . ÂÊ ‰˘È‚ ıÂÓÈ‡ ¯˘Ù‡Ï ÏÂÏÚ
‰Ï¯‚‰‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ÌÈ·Á¯� ÌÈÈÂ�È˘ ,‰ÈÈÎÊ‰ ÈÈÂÎÈÒ· ÌÈÈÂ�È˘ ˙Â·¯Ï ,‰�ÈÁ· ÏÎ ‡ÏÏ , ‰¯˜·

 È‡�˙· ÈÂ�È˘ ÏÎ ¯˘‡Ï ˙˘¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ‰�˙È� ÂÏ ¯˘‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÂ
˙ÂÏ¯‚‰‰ ,‰Ê ÌÂÁ˙· ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ È¯Â·Èˆ‰ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â�‰ ‡Â‰Â . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ÔÈ· ÌÎÒ‰ ‰ÂÂ‰Ó ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ· ‰ÚÈÙÂÓ‰ ‰Ï¯‚‰‰ ˙È�Î˙ 
ÂÈ˙ÂÁÂ˜ÏÏ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ . ÛÈÚÒ· ¯ÂÓ‡Ï ‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â�˘¯Ù‰ ÍÎÈÙÏ38 ‡È‰ ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈÏ 

ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙È�Î˙· ÌÈÈÂ�È˘ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù ˙·ÂÁ ˙ÓÈÈ˜˘ . ÏÚÙÓ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ ‰Ê ÛÈÚÒ
ÔÈ‡ ÌÂÒ¯Ù ÔÈ‡· ÈÎ ÂÚ·˜· ‰Ê ¯˘˜‰· ÂÈ˙ÂÁÂ˜ÏÂ ÒÈÙ‰˙È�Î˙ ˙Â�˘Ï  , ÍÎÓ „ÂÓÏÏ ÔÈ‡ Í‡

ÍÎÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ˘¯ÂÙÓ ¯Â˘È‡ ÈÏ· ˙È�Î˙ ˙Â�˘Ï ÏÂÎÈ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ˘. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ�˘‰ ÌÚ ‰¯ˆÂ� ‰ÈÙÏ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙·Â˘˙ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡
˙Î˘Ó˙Ó ‰ÓÎÒ‰ ,È�˘¯Ù ‚‰Â� Ï˘ Ï˜˘Ó ‰Ï ˙˙Ï ˘È˘ . ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏ¯‚‰· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯

ÏÈ·˜Ó ÛÈÚÒ ˘È Ô‰·˘ ÛÈÚÒÏ 38ÌÈÈÂ�È˘Ï ¯Â˘È‡ ˘˜·Ï ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ‚‰�  .
 ¯„‚·˘ ˙ÂÏÂÚÙ Ë˜� ‡ÏÂ ÂÊ Í¯„· ˙È�Î˙‰ ÔÂ˜È˙ ¯˘Ù‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÍÎ ÏÚ ¯ˆ‰Ï ˘È

˙Â·¯ ÌÈ�˘ Â˙ÂÎÓÒ . Ï˘ ÂÊ Â˙Â‚‰�˙‰ ÌÏÂ‡ „¯˘Ó ˙ÂÎÊ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ‰�˜Ó ‰��È‡ ¯ˆÂ‡‰
ÏÈÚÏ ‰¯‡Â˙˘ Í¯„· ÏÂÚÙÏ .È·‚È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÏÚ ÂÁÂ˜ÈÙ ˙‡ ¯

ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙ÂÏ¯‚‰·. 

ל משרד " התיר מנכ2009מנובמבר  משרד האוצרביצוי� כי למרות דברי נציג הלשכה המשפטית 
וחמש ההגרלות ,  לקיי� את תכנית ההגרלה החדשה2009האוצר בשבוע האחרו� של דצמבר 

 . התקיימו בשבוע אחד

È‡ ‡ÏÏ ˙È�Î˙· ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÒÈ�Î‰˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ Ì‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘
¯˙È‰‰ ,ÔÈ˘�ÂÚ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯Â‡ÎÏ ‰¯Ù‰ ÌÂ˘Ó Ì‚ Ì‰· ˘ÈÂ . ˘È ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ

ÌÈÈÂ�È˘Ï ˘‡¯Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜È· ‡Ï Ì�Ó‡ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÈÎ ˘È‚„‰Ï , ‡Â‰ Í‡
 ÌÈ·¯· Ì˙Â‡ ÌÒ¯Ù)ÌÈÈÓ˘¯ ÌÈÓÂÒ¯Ù· (·Á¯� ÔÙÂ‡· . „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‡‰ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎÈÏ‰Ó ˜ÏÁÎ ÌÈ·¯· ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÌÒ¯Ù˘ Ú„ÈÓ· ˘Ó˙˘‰ ‡Ï˘ ¯ˆÂ . 
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 הגרלות ייחודיות

 הגרלת קינו

החל מפעל הפיס בהפעלת שני , בעקבות התפתחות טכנולוגית שהשפיעה ג� על תחו� ההימורי�
ונקבעו , הגרלות אלה הותרו על ידי משרד האוצר. סוגי� של הגרלות חדשות באמצעי� אלקטרוני�

כדי למנוע את אפשרות . הלא חוקיות" ממכונות המזל"י� מיוחדי� להפעלת� כדי להבדיל� תנא
צלצולי� ותנועה , רעשי�"קבע ההיתר שלא יתווספו אליה� אלמנטי� כגו� , הפיכת� למשחק אסור

 ". על גבי המסכי�

, עות מחשבמתקיימת באמצ)  קינו או הגרלת קינו�להל� )" ('קינו'( על גבי מסכי� 777פיס "הגרלת 
 �להל� (ותוצאותיה משודרות ומוצגות על גבי מסכי� בנקודות מכירה שלה� זיכיו� מיוחד להפעלתה 

, ) שעות12הגרלה בכל מחצית השעה במש" ( הגרלות כאלה 24בכל יו� מתקיימות ). מפעיל מורשה
 המשתת� בהגרלה צרי" לנחש שלושה עד שבעה.  מספרי��70 מ17ובכל הגרלה עולי� בגורל 

 .על גבי המסכי� מוקר� שעו� עצר ע� ספירה לאחור לציו� שעת ההגרלה. �17מספרי� מה

הגרלה " מסרה מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה ש2010בתשובתה מיולי 
מעלה , נגישה לכל עובר, אשר פועלת על גבי מס" בולט ובמקו� מרכזי, באמצעי� אלקטרוניי�
שחק המציג תדירות קבועה של זמני ההגרלות מעודד חשיבה כפייתית מ. סיכוי ופיתוי להתמכר

בגלל תנאי הגרלת קינו שצוינו לעיל קיי� חשש שיש בהגרלה זו פוטנציאל גבוה ". והימור כפייתי
 .להתמכרות

� מסכי� בלא יותר מ300לפיה� יותקנו עד ; בהיתר נקבעו תנאי� מגבילי� להפעלת הקינו' בנספח ג
ה� ימוקמו בנקודות : ו הוראות מפורטות למיקו� המסכי� והגישה אליה�נקבע.  אתרי�150

; המכירה באזור נפרד שאליו לא תותר הגישה לקטיני� וה� לא יהיו חשופי� לעוברי� ושבי�
ההשתתפות בהגרלות למי שטר� "בכניסה לאזור המסכי� ועל כל מס" יוצבו שלטי� המצייני� כי 

 המורשי� יובהר חד משמעית שיש למנוע השתתפות של למפעילי�"; " אסורה� שנה 18מלאו 
קבע , כדי לוודא שהמפעילי� המורשי� של מפעל הפיס יישמו הוראות אלו". קטיני� בהגרלות

 . 33"לבקרה על שמירת הוראות אלו' לקוח סמוי'יפעיל "ההיתר כי מפעל הפיס 

אוצר רשאי להורות בנספח להיתר שמשרד ה הביא לקביעה החשש שהקינו יהפו" להגרלה אסורה
 משרד האוצר אינו יכול להכניס 34יצוי� שבהגרלות אחרות. מיזמתו על שינויי� בתכנית הגרלת הקינו

א� . מיזמתו שינויי� בתכניות אלא א� מפעל הפיס לא מילא אחר תנאי ההיתר וההפרה לא תוקנה
מפעל הפיס רק הממשלה רשאית לשנות את תנאיו בהחלטת ממשלה ובהודעה ל, ההיתר לא הופר

משרד מבקר המדינה בדק את עמידת מפעל הפיס בתנאי ההיתר להפעלת . שישה חודשי� מראש
 . להל� מובאי� הממצאי�. הקינו

 פגישה שבה הוחלט על בדיקת 2007לקראת חידוש ההיתר התקיימה בינואר , כאמור .1
לי� מסכי קינו  נקודות מכירה בכל אחד מהמחוזות המפעי�10בדיקת המשטרה נעשתה ב. המשטרה

היא התמקדה בהצבת המסכי� בהתא� לתנאי ההיתר ובכשירות המפעילי� המורשי� . וארכה כשנה
 העבירה המשטרה את ממצאי הבדיקה והמלצותיה למחלקת ייעו% 2008בפברואר ). ראו להל�(

 . 35וחקיקה במשרד המשפטי�

__________________ 

 . ג� לגבי יתר ההגרלות" לקוח סמוי"ההיתר קובע כי מפעל הפיס יפעיל   33

 .EILפרט להגרלת   34
�של מפעל הפיס " keno"חטיבת החקירות על הפעלת הגרלות , חקירות ולמודיעי)מכתב האג* ל  35 

3.2.08�עמדת חטיבת החקירות מ. 
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 :רבטבלה שלהל� מפורטי� ממצאי הבדיקה העיקריי� בהשוואה לתנאי ההית

 תנאי ההיתר ממצאי הבדיקה

בחלק מהמקומות לא הייתה הפרדה ממשית בי) 
 .דלפק הקופה לבי) מיקו� המס0

 ". המסכי� ימוקמו באזור נפרד"

בחלק מהמקומות המסכי� היו תלויי� בסמו0 לחלו) 
 .הראווה וה� נראו לעיני העוברי� והשבי�

באופ) שהמסכי� אינ� ... המסכי� ימוקמו"
 ".העוברי� והשבי�חשופי� בפני 

בכניסה לאזור בו מוצבי� המסכי� ועל כל מס0 " .במקרי� רבי� לא היה שלט כזה
ההשתתפות 'יוצב שלט בולט המציי) כי 

� שני� 18בהגרלות למי שטר� מלאו לו 
 ".'אסורה

חלק מהמקומות היו בסמו0 למוסדות חינו0 או 
שקיימת הסתברות גבוהה לנוכחות של קטיני� 

משקאות ,  שנמכרי� ש� מזו)מאחר, במקו�
 .וממתקי�

המסכי� ימוקמו באזור שאליו לא תותר הכניסה 
 .לקטיני�

 

; מהטבלה עולה אפוא שחלק מהמפעילי� המורשי� לא מילאו את תנאי ההיתר לגבי מיקו� המסכי�
 .ההגרלות התקיימו א� כ� תו" הפרת ההיתר

יש במקו� פעילות "קו נמצא כי עוד העלתה בדיקת המשטרה כי בחלק מנקודות המכירה שנבד
ובאחת מנקודות המכירה נמצאו , בחלק� הייתה תנועת עברייני� המוכרי� למשטרה; "פלילית

Ì˙Â·¯ÂÚÓ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ "מסקנות המשטרה היו כי . שלוש מכונות מזל לא חוקיות
 ÏÚÙÓ Ï˘ Â�È˜‰ ÈÎÒÓ ÌÈ·ˆÂÓ Ì‰· ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰· ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÒÈÙ‰

¯ˆÂ‡‰ ¯˘ È„È ÏÚ Ô˙È�˘ È˜ÂÁ ¯˙È‰ ")ההדגשה במקור(. 

לדרוש , למחלקת ייעו% וחקיקה שבמשרד המשפטי� לשנות את תנאי ההיתר המשטרה המליצה
המשטרה המליצה ". קרבה"שמסכי הגרלת קינו לא יוצבו בקרבת מוסדות חינו" ולהגדיר במדויק 

בחינת השפעת אופי וסוג המדיה "חה לש� להעביר את ממצאי הבדיקה ג� למשרד הרוו
 ". שבאמצעותה מופעלת הגרלת הקינו על פוטנציאל ההתמכרות

יקפיד לבקר במקו� בטר� מת� "בנוגע לאופ� הצבת המסכי� המליצה המשטרה שמפעל הפיס 
... בקרות עתיות בנקודות על מנת לייש� את ההנחיה לעניי� ההפרדה"ויקיי� " תעודת זיכיו� למבקש

יי� חשיפת מסכי הקינו לעיני העוברי� והשבי� והצבת שלט המציי� שהשתתפות בהגרלות למי לענ
כ� המליצה המשטרה שמפעל הפיס ינקוט צעדי� נגד זכייני� ".  שני� אסורה18שטר� מלאו לו 

 . שאינ� עומדי� בתנאי ההיתר

פיס אי� את למפעל ה" ש2011ל מפעל הפיס מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר "מנכ
או לבחו� מעורבות של גורמי� , האמצעי� והיכולת לבדוק התרחשות של פעילות עבריינות סמויה

 ". זהו תפקיד המשטרה�פליליי� 

‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ ˙¯ÓÂÁ ˙Â¯ÓÏ , „¯˘ÓÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ ‡Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó
 ¯ˆÂ‡‰- ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏÂ ¯˙È‰‰ ÔÂÎ„Ú· Í¯Âˆ‰ ˙�ÈÁ·Ï -˙ÚÙ˘‰ ˙�ÈÁ·Ï  ÏÚ ‰Ï¯‚‰‰ 

˙Â¯ÎÓ˙‰‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙ . ˙Â˘‡¯· ‰·È˘È· ‰Ï·˜˙‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙˜È„· ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘ Û‡
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ‚Èˆ� ˙ÂÙ˙˙˘‰·Â Ê‡„ ‰�ÂÓÓ‰ , ˙‡ ¯È˙‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÎ Û‡Â

 Â�È˜‰ ˙ÂÏ¯‚‰)˙ÂÏ¯‚‰‰ ¯‡˘ ˙‡ ÂÓÎ ( ÌÂ˘ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È„ÚÏ·‰ Â˙ÂÎÓÒ· ‡È‰
˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ¯Á‡ ·˜Ú ‡Ï „¯˘Ó· Ì¯Â‚‰¯Ë˘Ó‰ ˙ . 
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הוא העביר , בעקבות שאלת נציגי משרד מבקר המדינה למשרד המשפטי�, 2010רק באפריל 
  .�2008למשרד אוצר את המלצות המשטרה מ

 Â�È˜‰ ˙ÂÏ¯‚‰ ÏÚ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ·˜ÚÓ‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰
ÛÙÂ¯ ,ÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ Í¯ÂˆÏ ‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÚÙÂ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂË. 

¯˙È‰· ˙ÂÈ„ÂÁÈÈÂ ˙Â„¯Ù� ˙Â‡¯Â‰ ˙ÚÈ·˜Ï ‡È·‰ ‰¯ÂÒ‡ ‰Ï¯‚‰Ï ÍÂÙ‰È Â�È˜‰˘ ˘˘Á‰ ,
ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÂ�È˘Ï Á˙Ù ¯ÂÓ‡Î Â· ¯È‡˘‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ . ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á ÍÎÈÙÏ

 ÂÙ˙˘È ÁË˘· ˙È�Î˙‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ·Ï˘ „Ú ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ·Ï˘Ó ‰Ï¯‚‰‰ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰
Â¯Á˙ ‡Ï ‡È‰˘ È„Î ‰ÏÂÚÙ‰Ï ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÏÂ·‚‰Ó ‚ : ÏÚ ˜Â„‰ ÔÙÂ‡· Á˜ÙÈ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ

¯˙È‰‰ ÈÙÏ ˙Úˆ·˙Ó ˙È�Î˙‰˘ ‡„ÂÂÈÂ ÌÈ˘¯ÂÓ‰ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ; Ì‡˙‰· ÏÚÙÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
 ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· Ì˙Â‡ ‰�˘ÈÂ ¯˙È‰‰ È‡�˙ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙�Ó ÏÚ Â˙ÂÎÓÒÏ

ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â ‰¯Ë˘Ó‰ . 

 נקודות מכירה של �14יגי משרד מבקר המדינה בדיקה אקראית ב עשו נצ2010באפריל וביוני  .2
, בפתח תקווה, בתל אביב, הקינו באזורי� המאופייני� בתנועה רבה של אזרחי� ובני נוער בירושלי�

משרד מבקר המדינה בדק את מיקו� מסכי הקינו ואת השילוט הנוגע להגרלה . באור יהודה ובחולו�
 :אי�להל� הממצ. בהתא� לתנאי ההיתר

 נקודות המכירה שנבדקו לא היה בכניסה לאזור שבו מוצב מס" הקינו שלט המציי� 14בכל  )א(
שלט כזה לא היה ג� על גבי ".  שני� אסורה18ההשתתפות בהגרלות למי שטר� מלאו לו "כי 

לא הוצב המס" ) 93% �כ( נקודות מכירה �13ב)  ב.   (א� שחובה להציבו על פי ההיתר, המסכי�
המסכי� היו חשופי� ) 50%(בשבע נקודות מכירה )  ג.   (א� כי זאת דרישת ההיתר, נפרדבאזור 

 .ג� זאת בניגוד להיתר, לעוברי� ולשבי� ברחוב

משרד מבקר המדינה עשה בדיקה נוספת בנקודת המכירה של הקינו בכניסה לבית הנהלת מפעל 
הופרו ,  יו� מנהליו הבכירי�שבה עוברי� מידי, נמצא שג� בנקודת מכירה זו. הפיס בתל אביב

הוא לא מוק� באזור נפרד , המס" היה חשו� לעוברי� והשבי� ברחוב: מרבית דרישות ההיתר
 . 36)2תצלו� (ועל המס" או בסביבתו לא הוצבו שלטי הגבלת גיל ) 1תצלו� (

__________________ 

2.6.2010�צולמו ב  36. 
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  מס� הקינו בכניסה להנהלת הפיס� 1תצלו� 

 

 יב בתמונת תקר1 מס� הקינו בתצלו� � 2תצלו� 
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השילוט על גבי המסכי� טופל " למשרד מבקר המדינה מסר מפעל הפיס ש2010בתשובתו מאוגוסט 
".  מוצג איסור המכירה על גבי השידורי� במס" עצמו2010בעקבות הערת הביקורת והחל מיולי 

ע� קבלת "ו, "נסגרו, תחנות שלא עמדו בדרישה,  בוצעה הפרדה�לגבי אזור נפרד להצבת המס" "
 ". טלה מכירת הגרלת הקינו בבית מפעל הפיסהדוח בו

 ˙¯ÎÊ�‰ ‰˙˜È„·· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÂÏ‡Ï ÌÈÓÂ„ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· È‡ˆÓÓ
ÌÈÈ˙�˘Ó ‰ÏÚÓÏ È�ÙÏ ‰Î¯Ú˘ ÏÈÚÏ . ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙ÂÏ‰�˙‰· ÈÂ�È˘ ÏÁ ‡Ï˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

¯˙È‰‰ È‡�˙· ‰„ÈÓÚÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· . ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· È˘ÓÓ Ï˘Î ‡ÂÙ‡ ‰È‰
È�ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÂ‰ ,˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÂ‰È�· ÂÓˆÚ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ ÌÈÏ„ÁÓ ÂÈ‰Â .

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È· Ô‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· Ô‰ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚÂ‰˘ ‰„·ÂÚ‰
 ÈÂ‡¯Î ˙Â˘Ú� ‡Ï ÈÂÓÒ‰ ÁÂ˜Ï‰ Ï˘ ÂÈ˙Â˜È„·˘ ˙„ÓÏÓ)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ÈÂÓÒ‰ ÁÂ˜Ï‰ ÏÚ „ÂÚ.( 

מקבל את המלצת משרד מבקר המדינה "ס שהוא בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מפעל הפי
 יקיי� בקרה חודשית על 2010ומחודש אוגוסט , "להגביר את הפיקוח על נקודות המכירה של הקינו

 עדכ� מפעל הפיס את משרד מבקר המדינה וציי� כי 2011בינואר . ההגרלה בכל נקודות המכירה
 ".בתחנות הקינו' קוח סמויל' בקרות �609נערכו כ "2010 נובמבר �בחודשי� אוגוסט 

 Â�È˜‰ ˙Ï¯‚‰ ˙ÏÚÙ‰Ï È‡�˙Î ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯˙ÂÓ‰ ÔÓ ‚Â¯ÁÈ ‡Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ˘ ˙�Ó ÏÚ È·ÈË˜Ù‡ ‰È‰È ‰¯˜·‰ Í¯ÚÓ˘ ‡„ÂÂÏ Ì‰ÈÏÚ

¯ÂÒ‡ ˜Á˘Ó ‰˘ÚÓÏ ÌÈÈ˜ÈÂ ,˙ÂÚÂ„È ¯Â·ÈˆÏ ÂÈ˙Â�ÎÒ˘. 

 

 אביב�חישגד תל

ה נציג הלשכה המשפטית במשרד האוצר למפעל הפיס וביקש לקבל את  פנ2010בפברואר ובמרס 
מהפרסומי� , לטענתו".  תל אביב37חישגד"התייחסותו לגבי שלוש הגרלות חדשות וביניה� הגרלת 

ח מקבל כרטיס הגרלה " ש�56ב" 777הגרלת "להגרלה עולה שבאזור תל אביב כל הקונה כרטיסי 
מהו מקור הסמכות של , י� היתר לברר מה� תנאי המבצעהנציג ביקש ב. ח במתנה"בשווי שבעה ש

 .מפעל הפיס לקיי� אותו ומהו הסעי� הרלוונטי בהיתר שמאפשר את קיומו

כחודשיי� לאחר מכ� ענה מפעל הפיס שמדובר ביוזמה עצמאית של משווק אזורי הרשאי לצאת 
 �" פיקוח עליו� בלבד"הוא מקיי� , לדברי מפעל הפיס. זמות קידו� מכירות כדי לעמוד ביעדיוובי

 .  הכלכלי בהטבות�על נושאי� כמו מוסריות המבצע וההיגיו

 ÁÈË·‰Ï Â· ÔÈ‡ ¯˘‡ ÛÙÂ¯ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ˙ÂÈ�È„Ó ˙Ù˜˘Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙·Â˘˙
ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ‰�È„Ó‰ ‰�˙�˘ ¯˙È‰· ÂÚ·˜�˘ ˙Â�Â¯˜Ú Ï˘ ÌÂÈ˜. 

 הפיס כי המבצע מפלה במאי אותה שנה ענה נציג הלשכה המשפטית במשרד האוצר למפעל
; מבחינה גאוגרפית מאחר שהוא מיועד לאוכלוסיה באזור מסוי� ובשל כ" אינו עומד בתנאי ההיתר

חלוקת כרטיסי הגרלות ככלי לעידוד מכירת כרטיסי הגרלה נוספי� ג� היא אינה מתיישבת ע� תנאי 

__________________ 

. בהגרלת חישגד הזכייה נקבעת לאחר גירוד כרטיס ההגרלה וחשיפת פרטי� כמו תמונות ומספרי�  37
כרטיסי ההשתתפות בהגרלת חישגד . שפוסכו� הפרס נקבע בהתא� למספר או לתוכ) של הפריטי� שנח

ההיתר קובע כי כל שינוי בתנאי ההגרלות טעו) אישור , כאמור. מופצי� בסדרות לפי נושאי� שוני�
 . מראש ובכתב של משרד האוצר
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, תמכרות להגרלותמתכונת המבצע הכוללת פרסו� מסיבי ואגרסיבי יש בה כדי לעודד ה; ההיתר
על כל גור� "החובה לפעול בהתא� להיתר חלה על מפעל הפיס ו, לטענתו. בניגוד לקבוע בהיתר

נציג הלשכה ". אחר אשר הפיס מתקשר איתו לצור" ביצוע הגרלות שהוא רשאי לבצע לפי ההיתר
 שו� לגופי� המתקשרי� ע� מפעל הפיס בחוזי� לצור" קידו� ההגרלות אי�"המשפטית הדגיש כי 

 ".זכות או סמכות לעניי� עריכת הימורי�

הוא תמיד ראה בעי� יפה " למשרד מבקר המדינה הבהיר מפעל הפיס ש2010בתשובתו מאוגוסט 
המדובר בפעילות לגיטימית של קידו� . וכחלק מתפקידיו עידוד תחרות בי� המשווקי� השוני�

המבצע הינו יוזמה "בתשובתו שמפעל הפיס ג� טע� ". לש� השאת רווחיו] של המפרס�[מכירות 
לפיכ" יש , אשר אושרה על ידי מפעל הפיס, פרטית של המשווק האזורי לצור" קידו� מכירות
 ". לדחות את הטענות ביחס למדיניות של פיקוח רופ�

,  שלפי חוזהו ע� מפעל הפיס2010המשווק האזורי טע� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
יצוי� שמפעל . וחייב לקבל לש� כ" את אישור מפעל הפיס, דו� מכירותהוא נדרש לפעולות לקי

לאור עמדת מבקר המדינה הודיע מפעל הפיס לכל משווקיו "הפיס מסר למשרד מבקר המדינה ש
 ". לחדול ממבצעי� כדוגמת אלו שנערכו בתל אביב

ÂÈ˘‰ ‰ÓÊÂÈÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÈÎ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙È˜Â
¯˙È‰‰ È‡�˙Ó ‚¯ÂÁ˘ Úˆ·Ó· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ˙Ú·Â˜ ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ�‰ .‰ËÏÁ‰‰ ÍÎÈÙÏ ,

ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÂÈ¯·„Ï Ï·È˜˘ ,¯˙È‰‰Ó ˙‚¯ÂÁ‰ ‰ÏÂÚÙ ¯È˘Î‰Ï È„Î ‰· ‰È‰Â ‰ÈÂ‚˘ ‰˙ÈÈ‰ .
 ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ�ÈÈÎÊ Ï˘ ˙ÂÈ˜ÂÂÈ˘‰ ˙ÂÓÊÂÈ‰ ˙‡ „È˙Ú· ÔÂÁ·Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ

Ó ˙Â‚¯ÂÁ Ô�È‡ ‡˘Â�· Ò¯Ë�È‡‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ�È„Ó ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚÂ ¯˙È‰‰
È¯Â·Èˆ‰. 

 

 שינוי במחיר הגרלת חישגד 

 בגי� הטעיית צרכני� בהוראות הגרלת חישגד 38 הוגשה נגד מפעל הפיס תביעה ייצוגית2006בשנת 
 להסדר פשרה שמפעל הפיס �2008בעקבות התביעה הגיעו מפעל הפיס והעותר ב. מסדרה מסוימת

הצעה זו הועברה לאישור בית המשפט מבלי . ק סדרת כרטיסי חישגד חדשה במחיר מוזלינפי
 . שמפעל הפיס ביקש את אישור משרד האוצר להנפקה

יש להביא הסדר פשרה בתביעה ייצוגית לידיעת , �200639ו"התשס ,חוק תובענות ייצוגיותבהתא� ל
 העביר בית המשפט את 2008בדצמבר . אשר רשאי להגיש התנגדות מנומקת להסדר, ש"היועמ

 . ש"הצעת הסדר הפשרה לידיעת היועמ

או מי שהשר , הנפקת הכרטיסי� טעונה היתר מאת שר האוצר"ש ש" קבע היועמ2009בנובמבר 
לכאורה לא נית� היתר להנפקת ", לדבריו".  לחוק העונשי�231הסמי" לכ" וזאת בהתא� לסעי� 

� האישור ובהתא� לא נית� לאשר את ההסכ� עד הכרטיסי� ועל כ� לא נית� להנפיק� בטר� מת
ש קבע אפוא שמפעל הפיס אינו רשאי "היועמ". לקבלת ההיתר הנדרש על פי די� כאמור לעיל

ועליו , לעשות שינויי� על דעת עצמו ג� א� ה� שינויי� לטובת הציבור כמו הוזלת מחיר הגרלה
 .שור הסדר הפשרהלקבל את אישור משרד האוצר להנפקת הסדרה החדשה קוד� לאי

לא היה מקו� להביא בפנינו לאישור " אישר משרד האוצר את הסכ� הפשרה בציינו ש2010במרס 
יש להקפיד להבא להביא הסדר שיש ... הסדר פשרה מוגמר רק אחרי שהוגש לאישור בית המשפט

__________________ 

 .תקדי), ÂÚ"� È„˘Î ·˜ÚÈ „ 'ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ, )א"מחוזי ת (1091/06. א.ת  38
  ).ג(18סעי*   39
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ר לאור תשובת משרד האוצר איש". בו שינוי מתנאי ההיתר לאישורנו לפני הגשתו לבית המשפט
 .בית המשפט את הסכ� הפשרה

מפעל הפיס טע� בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי כלל לא היה צור" באישור משרד האוצר 
 . פנה לקבלת האישור האמור, ש"א" לאור עמדת היועמ, להסכ� הפשרה

¯˙È‰‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰�È‡ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙„ÓÚ , ‰¯˘Ù ¯„Ò‰Ï ÚÈ‚‰Ï ‰ˆ¯ ÂÏÈ‡ Ì‚Â
ÏÂÁÏ Í¯ËˆÈ Â�È‚·˘˙¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ˙È�Î˙· ÌÈÈÂ�È˘ Ï , ˙‡ ˘˜·ÏÂ ÌÈ„˜‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰

ÍÎÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ . ÂÊ˘ ÔÈÈˆÓ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÓÚÂÈ‰ ˙ÚÈ·˜ ¯Á‡Ï Ì‚ Â˙„ÓÚ" ‡˘Â�· ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Â˘Â¯ÈÙ ÔÈ· ÏÂ„‚ ¯ÚÙ ˙Ù˜˘Ó ˘

¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ ÔÈ·Ï. 

 

✯ 

 

Ù ¯Á‡ ÌÚÙ ÈÏ·Â ¯˙È‰· ˙ÂÏ·‚‰‰Ó ÌÏÚ˙‰· ˙ÂÏ¯‚‰‰ ˙ÂÈ�Î˙ ˙‡ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ‰�È˘ ÌÚ
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ .ÔÈ˘�ÂÚ‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÂÈ‰ ‰Ï‡ ÌÈÈÂ�È˘ . ÏÚÙÓ ÏÚ

ÒÈÙ‰ , ÂÈÙÈÚÒ ÏÎ ÏÚ ¯˙È‰‰ ÈÙÏ ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰Â ˙ÂÏ¯‚‰‰ È˜Á˘Ó ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÌÈÈÂ�È˘Ó Ú�ÓÈ‰ÏÂ .„¯˘Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ¯ˆÂ‡‰ 

ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÚ ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰˘ ‰ÙÈÎ‡‰Â . ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÏ‰Â�È ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰¯ËÓ· ‰˘ÂÁ�Â ˙È·˜Ú ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ. 

 

 

 תנאי� כלליי� בהיתר

 לקוח סמוי 

 הגרלות רגילות

כדי לקיי� בקרה על שמירת ההוראות וההנחיות " סמוילקוח " שמפעל הפיס יפעיל 40ההיתר קובע
את בקרת הלקוח הסמוי . בעניי� ההגרלות אצל כל הזכייני� המורשי� אחת לחצי שנה לפחות

 . מבצעת בעבור מפעל הפיס חברה קבלנית

היות שעל מפעל הפיס היה לקיי� ביקורת על כל זכיי� לפחות .  זכייני��2,700 היו לפיס כ2010ביוני 
 .  פעמי� בשנה5,400היה עליו להפעיל לקוח סמוי לפחות , יי� בשנהפעמ

__________________ 

 . ' בנספח ג3.4סעי* ', נספח ב ב3.7סעי* ,  להיתר5סעי*   40
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ÌÈ˘„ÂÁ ¯˘Ú ÌÈÈ
˘Ï ÈÂÓÒ‰ ÁÂ˜Ï‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ˙˜È„· , ¯‡Â¯·ÙÓ2009 Ò¯Ó „ÚÂ 
2010) ÈÂÓÒ ÁÂ˜Ï ˙¯Â˜È· ‰ÓÈÂ˜ ‡Ï ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ˘„ÂÁ È
˘·( , ‰˙Â‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰

 ˜¯ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ‰˘Ú ‰ÙÂ˜˙1,139ÈÂÓÒ ÁÂ˜Ï ˙Â¯Â˜È· ÌÈ
ÈÈÎÊ‰ Ïˆ‡  ,Î-21% „·Ï· 
¯˙È‰‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÂÁÓ ‡Â‰ Ô‰·˘ ÈÏÓÈ
ÈÓ‰ ˙Â¯Â˜È·‰ ¯ÙÒÓÓ . ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

¯˙È‰‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÎÈ¯Ú ÏÚ „ÈÙ˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ. 

 

 הגרלות אלקטרוניות

ת חישגד הגרלת קינו והגרל: מפעל הפיס מקיי� שני סוגי� של הגרלות אלקטרוניות, כאמור
משרד האוצר קבע בנספחי� להיתר תנאי� מחמירי� להפעלת ההגרלות ). �EILלהל� (אלקטרוני 

על הלקוח הסמוי ; האלקטרוניות עקב הסיכוי המוגבר להתמכרות לה� והחשש מהימורי קטיני�
 . לבדוק את יישו� התנאי� בה� על ידי הזכייני� לפחות פעמיי� בשנה

1. · ÌÈ·ˆÂÓ Â
È˜‰ ÈÎÒÓ-150 ˙ÂÏ¯‚‰ Ì‚ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó Ô˜ÏÁ·˘ ‰¯ÈÎÓ ˙Â„Â˜
 EIL . Ê‡Ó
 ¯‡Â¯·Ù „Ú ¯˙È‰‰ ˙ÓÈ˙Á2010 ,ÌÈ
˘ ˘ÂÏ˘Î , ÁÂ˜Ï ˙¯Â˜È· ÏÏÎ ÚˆÈ· ‡Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ

Î· ÈÂÓÒ-40 „·Ï· Â
È˜ ÈÎÒÓ Ô‰·˘ ‰¯ÈÎÓ ˙Â„Â˜
 ) ÈÙÂÒÓ ‡ÏÏEIL( ,Î Ô‰˘-26% ÏÎÓ 
Â
È˜ ÈÎÒÓ ÌÈ·ˆÂÓ Ô‰·˘ ‰¯ÈÎÓ‰ ˙Â„Â˜
 . 

אמצעי בקרה נפרדי� " הוא מפעיל 2010מדינה מסר מפעל הפיס שמשנת בתשובתו למשרד מבקר ה
 2010מנהל החברה הקבלנית מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מסו� אוגוסט ". לתחנות הקינו

ולכ� לא יכלה לבדוק את " כארבעה חודשי� "EILשחברתו בודקת ג� את נקודות הקינו שאי� בה� 
 .  בה� מסכי הקינובעיקר את אלה שמוצבי�, כל הנקודות

משרד מבקר המדינה השווה את התנאי� שעל הלקוח הסמוי לבדוק לפי ההיתר להגרלות  .2
 :להל� הממצאי�. לתנאי� הרשומי� בטופס הבדיקה של הלקוח הסמוי, האלקטרוניות

 ÁÂ˜Ï‰ Ï˘ ‰˜È„·
 ÈÂÓÒ‰- EIL 

 ÁÂ˜Ï‰ Ï˘ ‰˜È„·
 ÈÂÓÒ‰-Â�È˜  ¯˙È‰‰ ÈÙÏ ‰˜È„· ÒÓ' 

 1 י� או מסכי�מספר מסופ כ) כ)

 2 מפעיל מורשה לא  כ)

 3 מיקו� באזור נפרד לא  לא 

 4 חשיפה לעוברי� ושבי� כ) כ)

 5 בכניסה למתח�) מגבלת גיל(שלט  לא  לא

 6 במסו* או במס0) מגבלת גיל(שלט  לא  לא 

 7 קשר עי) ע� המפעיל כ) כ)

 8 קרבה למוסדות חינו0 אי) דרישה בהיתר לא 

 9 חוקיות� משחק בלתימכונות כ)  כ)
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 ‰
ÂÓ˘ ÍÂ˙Ó ÌÈ‡
˙ ‰Ú·¯‡ Â
È˜‰ ˙Ï¯‚‰Ï Ú‚Â
· ˜„· ÈÂÓÒ‰ ÁÂ˜Ï‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
˘¯„
˘ ,‰ ˙Ï¯‚‰Ï Ú‚Â
·Â-EIL -˘¯„
˘ ‰Ú˘˙ ÍÂ˙Ó ÌÈ‡
˙ ‰˘ÈÓÁ 41 . 

ה� לגבי מיקו� " בעקבות ממצאי הביקורת"בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מפעל הפיס כי 
יושמה ההנחיה והיא א� הוכנסה לנוהל " לגבי שלטי� במסו� או במס" המסכי� באזור נפרד וה�

 ".הביקורת לאלתר

במטרה לבחו� את איכות נתוני ביקורת הלקוח הסמוי עשו נציגי משרד מבקר המדינה בדיקות  .3
באור יהודה ובחולו� והשוו את ממצאי , בפתח תקווה,  נקודות מכירה בירושלי��19אקראיות ב

 .ני� בדוחות הלקוח הסמויבדיקותיה� לנתו

. התאמות בי� ממצאי הבדיקות של משרד מבקר המדינה לבי� הנתוני� בדוחות הלקוח הסמוי�היו אי
 נקודות המכירה של קינו שנבדקו מצא משרד מבקר המדינה �19בשבע מ)  א:   (להל� דוגמאות

 קבעו שהמסכי� 2010 דוחות הלקוח הסמוי מפברואר וממרס.  מסכי קינו חשופי� לרחוב2010ביוני 
העלו ,  שנבדקו�13 מEILבשלוש נקודות מכירה של )  ב.   (באות� נקודות מכירה אינ� חשופי�

בדיקות משרד מבקר המדינה שהשלטי� שההיתר מחייב אינ� קיימי� או שלא היה קשר עי� בי� 
עי� בי� דוחות הלקוח הסמוי לגבי אות� נקודות מכירה קבעו שהשלטי� וקשר . המפעיל למסכי�

 .המפעיל למסכי� היו תקיני�

בעקבות הערות הביקורת " למשרד מבקר המדינה מסר מפעל הפיס ש2010בתשובתו מאוגוסט 
 ". ישנה מפעל הפיס את נהלי עריכת הביקורת וישפר�

˙È˜ÏÁ ‡ÂÙ‡ ‰˙ÈÈ‰ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ È„È ÏÚ ÈÂÓÒ‰ ÁÂ˜Ï‰ ˙ÏÚÙ‰ , È‡
˙Ó ˙ÂÈËÒ‰Ó ¯ÎÈ
 ˜ÏÁÂ
¯˙Â‡ ‡Ï ¯˙È‰‰ .ÏÚÙÓ ÏÚ ¯˙È‰‰ ˙Â˘È¯„ ÈÙ ÏÚ ÈÂÓÒ‰ ÁÂ˜Ï‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÒÈÙ‰ 

˜ÈÂ„ÓÂ ÔÓÈ‰Ó ÁÂ˜ÈÙ ÁÈË·‰ÏÂ . „¯˘ÓÏ ÚÂ·˜ ÁÂÂÈ„Â ˙Â˜È„·‰ È‡ˆÓÓ· È
„Ù˜ ÏÂÙÈË
 Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÂ
‚
Ó Ï˘ ÏÈÚÈ ÌÂ˘ÈÈÏ È‡
˙ Ì‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· Â˘Ú
˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰

ÈÂÓÒ‰ ÁÂ˜Ï‰ . 


˙ ˙˜È„· Ì‚ ÂÏÏÎÈ ÈÂÓÒ‰ ÁÂ˜Ï‰ ˙Â¯Â˜È·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Ì‰ÈÏ‡ ·ÈÈÁ˙‰ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ˘ ÌÈ‡
 ˙¯‚ÒÓ· Â˙ÓÊÈ·"˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ˜Á˘Ó"42˙ÂÏ¯‚‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÈ‚ ˙Ï·‚‰Ï ÌÈËÏ˘ ÔÂ‚Î  ,

 ˙˙ÂÓÚ Ï˘ ˙Â¯·ÂÁ"¯˘Ù‡"43 Ú„ÈÓÂ ıÂÚÈ Ô˙ÓÏ ÔÂÙÏË‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈËÏ˘Â 
 ÌÈ¯ÂÓÈ‰Ï ˙Â¯ÎÓ˙‰ ÔÈÈ
Ú·) ÔÏ‰Ï-‰ "ÌÁ‰ Â˜ .(" 

 

 

 כשירות הזכייני�

 �2,700עשית באמצעות תשעה משווקי� אזוריי� המפיצי� אות� בכמכירת מוצרי מפעל הפיס נ
בדיקת כשירות� של הזכייני� עלתה בדיוני� ע� המשטרה . נקודות מכירה שאות� מפעילי� זכייני�

 אצל השר 2005בסיכו� דיו� שנער" בנובמבר . טר� חתימת ההיתר, 2005�2006כבר בשני� 

__________________ 

 .בהגרלת הקינו אי� דרישה לבדיקת קרבה למוסדות חינו�  41
 ".יישו� מדיניות משחקי� באחריות"ראו להל� בפרק על   42
עמותה ציבורית המתמחה בטיפול במכורי� בכל האר� ופועלת בפיקוח משרד הרווחה �" אפשר"  43

 .והשירותי� החברתיי�
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, לגורמי� עברייני�... � זיכיו�לא יינת"הוחלט ש, ניות פני� דאז בנושא ההגרלות האלקטרו�לביטחו
 ]". רישו� פלילי. [פ.תבוצע בדיקת ר

כאחד ממחוללי הפשיעה "המשטרה קבעה בעקבות בדיקות שעשתה שתחו� ההימורי� נחשב  .1
הלוואות בשוק ( מלווי� בתופעות פשיעה ועבריינות �ההימורי"ו, "החמורה והמאורגנת בישראל

 . לכ� החליטה המשטרה לרכז מאמצי אכיפה בתחו� זה...)". ו�הלבנת ה, אפור

נמצא , �2006 שעשתה המשטרה בEIL זכייני� המפעילי� את הגרלת �13בבדיקה מדגמית ל
�ויש מידע מודיעיני עליה� הנוגע לפעילות הימורי� בלתי, שלכול� עבר פלילי בתחומי� שוני�

 .חוקית

ת� זיכיו� הוא קבלת עמדת המשטרה כי אי� מניעה לכ" כי תנאי למ" קבעה המשטרה 2006בפברואר 
יש "ו, "לרבות לאור עברו הפלילי של המועמד לקבלת הזיכיו�, מטעמי� הנוגעי� לשלו� הציבור

 È˘ÓÓולאפשר את ביטולו של הזיכיו� במקו� שנמצא כי קיי� סיכו� , צור" בבדיקות עיתיות כאמור
 ).ההדגשה במקור" (לשלו� הציבור

רק לאחר ,  לזכיי� חדש�הפיס יית� זיכיו" קביעת המשטרה נקבע בהיתר שמפעל בעקבות .2
שמשטרת ישראל הודיעה שלא קיימת מניעה למת� הזיכיו� מטעמי� הנוגעי� לשלו� הציבור 

נקבע בו ג� כי מפעל הפיס יעביר למשטרת ". לרבות בשל עברו הפלילי של מבקש הזיכיו�, ובטחונו
א� יתברר שלדעת . כל זכייניו במתכונת שתסוכ� ע� המשטרהישראל אחת לשנה רשימה של 

ישלול ממנו מפעל , יש מניעה שזכיי� מסוי� ימשי" להחזיק בזיכיו� מהטעמי� דלעיל, המשטרה
 . הפיס את הזיכיו� בתו" חודש ימי� מקבלת הודעת המשטרה

פלילית ולא יצוי� שבהתקשרות ע� מפעל הפיס נדרש הזכיי� להצהיר שמעול� לא הורשע בעברה 
רשאי לבטל "ומפעל הפיס , ההצהרה היא תנאי יסודי לקבלת הזיכיו�. מתנהלת נגדו חקירה פלילית

 ". או להמש" זיכיו�/זיכיו� א� קיבל מאת משטרת ישראל הודעה שקיימת מניעה למת� זיכיו� ו

ל פנה מפעל הפיס אל אג� החקירות במשטרה בבקשה לקב, לאחר חתימת ההיתר, 2007במרס  .3
לבדיקת כשירות� של הזכייני� בהתא� לאמור בהיתר וא� העביר למשטרה את " מסגרת עבודה"

 בנושא מסרה 2007בדיו� שהתקיי� במאי  . לבדיקה2007רשימת זכייני תחנות הקינו של פברואר 
בסיכו� ". כפי שהוא כתוב] בהיתר [7מנגנו� ערו" לפעול בהתא� לסעי� "המשטרה שאי� לה 

כי תקיי� התייעצויות פנימיות ע� הצוותי� המשפטיי� וע� ראש אג� ,  המשטרההפגישה הודיעה
ל מפעל הפיס הודיע כי עד "מנכ. בלבד" לגבי זכייני� חדשי�"חקירות ומודיעי� לגיבוש עמדתה 

 . דהיינו מפעל הפיס לא יפנה אליה לקבלת אישור, קבלת תשובת המשטרה המצב יישאר כפי שהיה

ל משרד האוצר דאז לקבלת הנחיות לבדיקת כשירות� של "ל הפיס למנכ פנה מפע2007בספטמבר 
נציגת מחלקת יעו% וחקיקה במשרד . ומשרד האוצר הפנה אותו למשרד המשפטי�, זכייני� חדשי�

 השיבה למפעל הפיס באותו חודש כי ההיתר מאפשר למשטרת ישראל לבדוק את עבר� 44המשפטי�
על מפעל הפיס לפנות למשטרה על מנת לסכ� את דרכי ולכ� קבעה ש, הפלילי של מבקשי זיכיו�

 2007 השיב מפעל הפיס למשרד המשפטי� כי מאז הפגישה במאי 2007בנובמבר . העבודה ביניה�
 . המשטרה לא הגיבה בנדו�

,  זכייני� בעלי רישו� פלילי�24 אותרו כ�200745בבדיקה מדגמית נוספת של המשטרה ב .4
לעיתי� תו" ... מודיעיני בדבר מעורבות בהימורי� לא חוקיי�קיי� מידע , שעל אודות חלק�"

 . 46"מעורבות בתחומי פשיעה נוספי�] כ�[ו... מעורבות של עברייני� וארגוני פשיעה

__________________ 

 .את הנושא לטיפולהמשרד האוצר העביר   44
 .בדיו� לקראת הוצאת ההיתר, 2007על הבדיקה הוחלט בינואר   45

 .יצוי� כי ממצאי בדיקת המשטרה לא הועברו למפעל הפיס  46
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מתגבשת עבודת מטה לש� " בימי� אלה" ציינה המשטרה ש2008בדוח סיכו� הבדיקה מפברואר 
ל הזכייני� החדשי� והוותיקי� מטעמי� בחינת יישו� הסעי� בהיתר המורה על בדיקת כשירות� ש

במסגרת עבודת המטה נבח� קביעת מנגנו� . "לרבות עבר� הפלילי, הנוגעי� לשלו� הציבור ובטחונו
מסקנות בדיקה זו יילקחו בחשבו� ... בדיקת הזכייני� של מפעל הפיס בטר� מת� המלצת המשטרה

 ".בקביעת המנגנו�

 Í¯„‰ ‰Ú·˜
 ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Ï˘ Ì˙Â¯È˘Î ˙˜È„· ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ ÛÈÚÒ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ
ÌÈ
ÈÈÎÊ‰ ,Ì‰È
È· ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÂÓÎÈÒ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÂ . Ò¯Ó Ê‡Ó2007 „ÚÂ 

 ÂÈ
ÈÈÎÊ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯È·Ú‰ ‡Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂ˙- ˙Á‡ ÌÚÙ ‡Ï Û‡ 
 ˙ÙÒÂ
-ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ
ÈÈÎÊ‰ ÈË¯Ù ˙‡ ‰˙˜È„·Ï ¯È·Ú‰ ‡Ï Ì‚Â  ;Á Ê‡Ó ÈÎ ˘‚„ÂÈ ˙ÓÈ˙

 È‡Ó „ÚÂ ¯˙È‰‰2010 ÌÚ ˙Â
ÈÈÎÊ ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ì˙Á 1,117ÌÈ˘„Á ÌÈ
ÈÈÎÊ  .
‡Â‰ Â˙˘È¯„ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï Â„ˆÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó .¯˙È‰· ‰Ú·˜
˘ ˙È
Â¯˜Ú‰ ‰˘È¯„‰ ,

ÌÈ
ÈÈÎÊ‰ ˙Â¯È˘Î ˙˜È„· ,‡ÂÙ‡ ‰‡ÏÂÓ ‡Ï . 

ובזהירות , ר פע�פנה פע� אח" למשרד מבקר המדינה מסר מפעל הפיס ש2010בתשובתו מאוגוסט 
א" , י ההיתר"על מנת להסדיר עמ� את דר" הפעולה עפ, �המתבקשת למשטרה ולגורמי� הרלוונטיי

הפיס שב והעביר , לאור עמדת המבקר". "כל מענה ענייני לפניותיו, עד עצ� היו� הזה, לא קיבל
נע לדבריו הוא יימ". ל המשטרה" רשימה של כל הזכייני� ללשכת מפכ21.07.2010ביו� 

מהתקשרות ע� זכייני� חדשי� עד שלא יקבל את אישור המשטרה שאי� מבחינתה מניעה להתקשר "
 ". עמ�

דווקא ביחס לקבלת זיכיו� מטע� מפעל " מסר משרד המשפטי� למשרד מבקר המדינה ש2010ביוני 
וזאת על מנת למנוע , לרבות מידע מודיעיני, הפיס ישנה חשיבות לבדיקה רחבה של המשטרה

נראה לנו כי אי� מקו� לשנות את , על פניו. ה של גורמי� עברייני� לתחו� ההגרלות וההימורי�חדיר
שנקבע בהיתר וראוי שתועבר עמדת המשטרה ביחס לכשירותו של אד� לקבלת זיכיו� מטע� מפעל 

 ". הפיס

 למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה כי הכנסת ההוראה להיתר 2010בתשובתה מאוגוסט 
א תיאו� ע� המשטרה ובלי לערו" עבודת מטה לבחינת המשמעויות של הטלת ההוראה נעשתה לל"

, המשטרה הסבירה בתשובתה את השתלשלות האירועי� שהובילה לניסוח ההיתר". כאמור
 הועברה אלינו לראשונה רק באותו היו� ממשרד 28.02.07טיוטת ההיתר שאושר ביו� ", ולדבריה


ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ÌÈÏÈÓ‰ ˙‡ ÒÈ"אשר הסכי� ש" המשפטי�Î‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˜„·È˙ ˙' Ú·˜È˙˘ ˙
ÂÎ˙Ó·
‰¯Ë˘Ó‰ È„È ÏÚ' ...‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰· ¯˙È‰Ï Í˘Ó‰· ÌÈÙÒÂ
 ÌÈ
Â˜È˙ ÒÈ
Î‰Ï Ô˙È
 ÈÎÂ "

בעקבות בדיקה ע� משרד המשפטי� עלה "רק למחרת היו� , לדברי המשטרה). ההדגשה במקור(
 ". ל לא התקב�' מתכונת שתקבע המשטרה'שהניסוח שהוצע ב

ל מפעל הפיס כי בחודשי� אוגוסט עד " למשרד מבקר המדינה מסר מנכ2011בתשובתו מפברואר 
והוא פנה ה� למשטרה וה� למשרד ,  נערכו פגישות בי� נציגיו לבי� נציגי משרד האוצר2010דצמבר 

ת לפיו עד למציא, אשר יהלו� את תנאי ההיתר, ולו פיתרו� ביניי�, לש� מציאת פיתרו�"המשפטי� 
משלא נענה ולא גובש פיתרו� פנה ". פיתרו� קבע תינת� הצהרה על ידי הזכיי� לפיו אי� לו עבר פלילי

שדרשה בי� היתר משר האוצר ומ� השר , 47 בעתירה לבית המשפט העליו��21.12.10מפעל הפיס ב
 עד".  להיתר7לית� טע� מדוע לא יפעלו ליישו� מיידי ומלא של הוראות סעי� "לביטחו� פני� 

 .  טר� הוגשה תגובת המשיבי� לעתירה2011פברואר 

__________________ 

 . טר� הוכרע, '˘¯ ‰‡ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 'Á‡Â ¯ˆÂ �, �9409/10 "בג  47
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 ÌÈ
ÈÈÎÊ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÏ¯‚‰‰ ˙ÏÚÙ‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊÏ ÌÈ¯Ú ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ Û¯Á
 ˙˘¯ÂÙÓ ‰‡¯Â‰ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ÌÈ
˘ Ú·¯‡Î Í˘Ó· ‰ÚÈ˘Ù È
Â‚¯‡Â ÌÈ
ÈÈ¯·Ú ÌÈÓ¯Â‚ ÔÈ·Ï

¯˙È‰· ‰Ú·˜
˘ .ÏÚ ‰Ê ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÏÈË‰ ÂÊ ˙Á˙ ˙ÂÒ
Ï ÈÏ· ‰Ê 
‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ‡È·‰Ï . ˙Â
ÙÏ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ˘ ı¯Á
 ÔÙÂ‡· ÔÚË ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó

‰¯Ë˘ÓÏ , ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ‰˙ÁÓÂ ÌÈ
ÈÈÎÊ‰ ˙Â¯È˘Î ˙‡ ˜Â„·Ï ‰˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡˘ ‰
ÚË ‰¯Ë˘Ó‰
¯˙È‰‰ ÁÂÒÈ
· ‰˙È‡ ÂˆÚÈÈ˙‰ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ,‡˘Â
· ÚÈ¯Î‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· , ÌÏÚ˙‰

ÍÈÏ‰˙‰ ˙¯„Ò‰Ó .ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ Ï˘ Ï„ÁÓÏ ÔÎ Ì‡ ÌÈÙ˙Â˘ ÔÈÈ
Ú· ÌÈÚ‚Â
‰ ÌÈÈ˙ÎÏ 

È‡-ÌÈ
ÈÈÎÊ‰ Ï˘ ÈÏÈÏÙ‰ ÌÓÂ˘È¯ ˙˜È„· . 

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ , ˙È„ÈÈÓ ‰ÏÂÚÙ ËÂ˜
Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÏÚ
 ÁÂ˜ÈÙ ÁÈË·‰ÏÂ ¯˙È‰‰ ˙˘È¯„ ÈÙ ÏÚ ÌÈ
ÈÈÎÊ‰ ÏÎ ˙˜È„· ˙ÈÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ˙Ó‡Â˙ÓÂ

‰Ê ÌÂÁ˙· ÛËÂ˘ ,ÎÊÏ Ú‚Â
· ˙Â·¯ÏÌÈ˘„Á ÌÈ
ÈÈ . 

 

 

 הגבלת גיל המהמרי�

מנייר עמדה של משרד הרווחה על ההימורי� עולה כי בני נוער ה� אוכלוסייה בסיכו� להתמכרות 
רוב המכורי� החלו להשתת� בהימורי� בגיל ; המספקי� לה� מפלט מ� הקשיי�, להימורי�

, בפריצת גבולות, סיכוני�בלקיחת , הנעורי� היות שגיל ההתבגרות מתאפיי� בחיפוש אחר ריגושי�
בקשיי התמודדות ע� החיי� ובחיפוש אחרי פתרונות קלי� לבריחה , בתנודות במצבי רוח, בשעמו�

, כי ככל שההימורי� מתחילי� בגיל מוקד� יותר, מחקרי� בתחו� ההתמכרויות מצייני�. מהמציאות
 . 48חיי המהמרכ" עולה הסיכוי ה� להתמכרות לה� וה� להחמרה בהשפעות של ההימור על 

כי בישראל חשופי� בני הנוער למשחקי הימורי� חוקיי� בתשדירי שירות , עוד עולה מנייר העמדה
. והימורי� נתפסי� כצורת בילוי פנאי לגיטימית וכדר" קלה לזכות בכספי�, מסיביי� בתקשורת

בקרב�  ובדק עמדות של תלמידי תיכו� כלפי הימורי� ואת היק� ההימורי� 49מחקר שנעשה באר%
  .50העלה כי שני שלישי� מה� השתתפו בהימורי�

יצוי� האיסור על "בדוכני� ובטופסי ההגרלות , ההיתר קובע כי בפרסומי� בכתב בעיתוני� .1
כדי לייש� הוראה זו מציי� מפעל הפיס בפרסומי� להגרלות ובגב ". השתתפות קטיני� בהגרלות

 ". ומעלה18המכירה לבני "כרטיסי ההגרלה כי 

„ÂÈ ÏÁ˘ ÂÈÓÂÒ¯Ù· ÔÈÈˆÏ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ·ÈÈÁ ¯˙È‰‰ ÈÙÏ˘ „ÂÚ· ÈÎ ˘‚¯ Â Ò È ‡ ÏÚ 
˙ÂÏ¯‚‰· ÌÈ
ÈË˜ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ,ÌÈÓÂÒ¯Ù· ˙‡Ê ˘È‚„‰Ï ‡Ï˘ ¯Á· ‡Â‰ , ÔÂÈˆ· ˜Ù˙ÒÓ ‡Â‰Â

" È
·Ï ‰¯ÈÎÓ‰18‰ÏÚÓÂ ." 

__________________ 

 נייר עמדה �בהתמכרויות השירות לטיפול , צעירי� ושירותי תיקו�, האג& לטיפול בנוער, משרד הרווחה  48
 .8.5.07, בנושא הימורי�

ג& תוכניות סיוע ומניעה גיליו� , השירות הפסיכולוגי ייעוצי, המינהל הפדגוגי, משרד החינו� והתרבות  49
ÌÈ¯ÂÓÈ‰ ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚ ÔÈ· ¯˘˜‰ , „Â˜ÈÓÂ ÌÈ¯ÂÓÈ‰· ˙Â·¯ÂÚÓ,  בתו� לבנת וידר�ו "התשס, 7' מס

‡¯˘È· ÔÂÎÈ˙ È„ÈÓÏ˙ ·¯˜· ‰ËÈÏ˘Ï ,1998, בית הספר לעבודה סוציאלית, בר איל�' אונ. 

נמצא קשר בי� , ב" צוי� שלפי מחקר שנעשה בארה�28.4.04במסמ� שהוגש לוועדת הכלכלה בכנסת ב  50
חוקיות כמו �שימוש באלכוהול ובסמי� ופעילויות בלתי, הימורי� כפייתיי� בקרב קטיני� לבי� אלימות

 . הוצאות ההימורי�גנבות שנועדו בי� השאר לממ� את 
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"  ומעלה18המכירה לבני "כי השורה המציינת ש, בדיקת מודעות הפרסו� בנקודות המכירה העלתה
. בחוסר פרופורציה מוחלט לפרסו� שבמודעה, באותיות קטנות במיוחד, ית המודעהכתובה בתחת

והאותיות , מ באופ� בולט ביותר" ס�40�50סכו� הפרס רשו� באותיות בגודל של כ, לדוגמה
ללקוח של . מ אחד בלבד"ואילו מגבלת הגיל רשומה באותיות בגודל של ס, ממדיות�צבעוניות ותלת

 ). 3תצלו� (וא להבחי� בכיתוב במודעה בדבר מגבלת הגיל מפעל הפיס קשה מאוד אפ

 

 מודעת פרסו� בדוכ� של מפעל הפיס� 3תצלו� 
51

 

__________________ 

 .02.06.10 �צול� ב  51
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�ג"התשס, )שינוי נוסחי אזהרה(לש� השוואה יצוי� שצו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק 
 תודפס הצו מגדיר את גופ� האותיות שבה�. דורש להוסי� אזהרה לכל פרסו� למוצרי טבק, 2002

האותיות יתפסו "ו"  אחוזי� לפחות משטח הפרסומת5שטח האזהרה כולה יהיה "האזהרה ומגדיר ש
 ". שטח זה למעט מסגרת דקה לבנה סביב�

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯·„· ‰¯‰Ê‡‰ ÁÒÂ
 ˙‡ Ô‰ ¯˙È‰· ÚÂ·˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

 ‡È‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ Ï„Â‚ ˙‡ Ô‰Â ˙ÂÏ¯‚‰· ÌÈ
ÈË˜ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙Ï·‚Ó˘ ÍÎ ˙Ó˘¯

¯È·Ò ˜Á¯ÓÓ ‰‡È¯˜Â ‰¯Â¯· ‰È‰˙ ÏÈ‚‰ . ‰È‰˙ ‰Ú„Â‰‰˘ ÁÈË·‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ÍÎ ˜¯
‰Ï¯‚‰ È˜Á˘Ó· ÌÈ
ÈË˜ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÚÈ
Ó· ÚÈÈÒÏ ÏÎÂ˙Â ‰ÏÈÚÈ. 

 למשרד מבקר המדינה מסר מפעל הפיס שהוא מקבל את המלצת המבקר 2010בתשובתו מאוגוסט 
היינו עד איזה גיל ', שלילי' לניסוח � מאיזה גיל מותר �' ביחיו'לשנות את ניסוח ההודעות מניסוח "

עוד ). ההדגשה במקור" (ÏÈ‚Ï ˙Á˙Ó˘ ÈÓÏ ‰¯ÂÒ‡ ‰¯ÈÎÓ‰18 ובכל פרסו� חדש יצוי� כי , אסור
 ". בפרסומיו הבאי� תופיע הגבלת גיל המשתתפי� באותיות גדולות יותר"מסר מפעל הפיס ש

 בדבר איסור מכירת כרטיסי הגרלה 52העונשי� נכנס לתוקפו תיקו� לחוק 2008באפריל  .2
לקראת כניסת תיקו� החוק לתוקפו הפי% מפעל הפיס לכל זכייניו את נוסח . והימורי� לקטיני�

 שנחת� �יצוי� שבכתב הזיכיו".  ומעלה18המכירה לבני "וניפק לזכייניו שלטי� המצייני� ש, החוק
 לעמוד בכללי� של איסור מכירה לקטיני� מחייב מפעל הפיס את הזכיי�, בי� מפעל הפיס לזכיי�

 . שעדיי� אינ� בני שמונה עשרה ולהציג מודעות על איסור המכירה במקו� בולט

 �להל� " ( ומעלה18המכירה לבני " החל מפעל הפיס לבדוק את קיומ� של שלטי 2009מדצמבר 
 של הלקוח מנתוני דוחות הבדיקה. בנקודות המכירה באמצעות לקוח סמוי) שלט מגבלת הגיל

 הנקודות �307 נקודות מכירה מ�148 עולה כי ב2010 עד מרס 2009 לחודשי� דצמבר 53הסמוי
 .לא תלו הזכייני� את שלטי מגבלת הגיל שניפק לה� מפעל הפיס) �48%כ(שנבדקו 

 נקודות �33ב. נציגי משרד מבקר המדינה ערכו בדיקה אקראית בנקודות מכירה של הפיס, כאמור
  מהנקודות מה� �25ב. נבדקה הימצאות שלטי מגבלת גיל) גרלות אלקטרוניותשלא מוכרות ה(

יוצא אפוא שלמרות שמפעל הפיס הורה לזכייני� להציג שלט מגבלת גיל . לא הוצב השלט) �75%כ(
יודגש כי ג� בבדיקה שנערכה בנקודת המכירה . הוראתו מולאה באופ� חלקי, במקו� בולט

 ).4תצלו� ( בתל אביב לא נמצא שלט מגבלת הגיל המופעלת בבית הנהלת מפעל הפיס

__________________ 

 .�2007ח"התשס, )תיקוני חקיקה(חוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורי� לקטיני�   52

 .חברה קבלנית בעבור מפעל הפיס, כאמור, שעשתה  53
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 נקודת המכירה בבית הנהלת מפעל הפיס� 4' תצלו� מס
54

 

˙ÂÏ¯‚‰· ÌÈ�ÈË˜ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÚÂ�ÓÏ È„Î ÌÈËÏ˘ ˙·ˆ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÔÎ Ì‡ ÏÚÙ ‡Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ .
˙‡ÊÓ ‰¯˙È , ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ ÌÈÏÂ˙ Ì�È‡ ÌÈ�ÈÈÎÊ‰˘ ÂÏÚ‰ ÈÂÓÒ‰ ÁÂ˜Ï‰ ˙Â˜È„·˘ ¯Á‡Ï Ì‚
‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚËÏÂ· ÌÂ˜Ó· ‰¯ÈÎÓ ,Ì„‚� ‰ÏÂÚÙ ÏÎ Ë˜� ‡Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ . ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó

·ˆÓÏ Ú„ÂÓ ‰È‰. 

 היא עברה פלילית 18 קבע שמכירת משקאות משכרי� למי שטר� מלאו לו 55יצוי� כי חוק העונשי�
ובעסק שבו נמכרי� משקאות משכרי� חובה להציב שלט המודיע , שדינה מאסר שישה חודשי�

נוסח ; לפי התקנות השלט צרי" להיות מואר:  שני�18ות� למי שטר� מלאו לו שחל איסור למכור א
מי שאינו מציב שלט כאמור רואי� . גודל האותיות ומיקו� השלט מוגדרי� בפירוש, גודלה, ההודעה

, דבר הגורר בעקבותיו סנקציות לפי חוק רישוי עסקי�, אותו כמי שלא קיי� תנאי מתנאי הרישיו�
 .�1968ח"התשכ

 למשרד מבקר המדינה מסר מפעל הפיס שהוא מקבל את המלצת המבקר 2010ובתו מאוגוסט בתש
 . תבוצע" ויגביר את הפיקוח על כ" שהוראתו לזכייני� להציג שילוט המורה על הגבלת גיל"

 למשרד מבקר המדינה 2010רשת שיווק שמוכרת את מוצרי הפיס בקופותיה ציינה בתשובתה מיולי 
מדבקות המציינות ... ס נמרצות להדביק על כל המסופוני� הפועלי� בסניפי�פעל הפי"שלאחרונה 

בדבר איסור מכירת כרטיסי ]... �[בנוס� הוצאה הנחייה לכל המנהלי',  ומעלה18המכירה לבני 'כי 
 ".על מנת שינחו את מער" קו הקופות בהתא�, הגרלה של מפעל הפיס לקטיני�

‰ ˙·ÂÁ ÔÂ‚ÈÚ ˙‡ ÌÂÊÈÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÏ¯‚‰ ÈÒÈË¯Î ˙¯ÈÎÓ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ËÏ˘‰ ˙·ˆ
‰‡¯ÈÈ „ˆÈÎ ˜ÂÈ„· Ú·˜ÈÈ˘ ÍÎ ¯˙È‰· ÌÈ�ÈË˜Ï , ˙Â‡˜˘Ó ˙¯ÈÎÓ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ËÏ˘Ï ‰ÓÂ„·

ÌÈ�ÈË˜Ï ÌÈ¯Î˘Ó. 

__________________ 

 �2.06.10צול� ב  54

 .�1993ג"התשנ, )הצגת הודעה(ובתקנות העונשי� , )ד( א 193סעי&   55
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 פרסו� בילקוט הפרסומי�

תוכניות ההגרלות ועדכוני� לה� טעוני� אישור שר האוצר או מי " להיתר קובע כי 11סעי� , כאמור
יפורסמו ברשומות כחלק בלתי נפרד "עוד קובע הסעי� שהשינויי� ". שהשר הסמיכו לש� כ"

 ".מההיתר

וכוללות מספר קבצי� , הרשומות ה� הפרסו� הרשמי של המדינה לפרסו� חיקוקי� והודעות לציבור
שבו הודעות לציבור המתפרסמות על פי חוק מטע� הממשלה ומטע� , ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈובה� 

".  חזקה שנעשה כראוי'רשומות'דבר שפורס� ב", 56פקודת הראיותלפי . גופי� ציבוריי� שוני�
מכא� שהציבור הקורא את ההודעות יוצא מנקודת הנחה שהודעות אלו מאושרות על ידי בעל 

 .הסמכות המינהלית בעניי�

ËÂ˜ÏÈ מפעל הפיס מפרס� את ההודעות על תכניות ההגרלות ועל השינויי� והעדכוני� לה� בקוב% 
ÌÈÓÂÒ¯Ù‰) משרד מבקר המדינה בדק מקצת מפרסומי מפעל הפיס ).  פרסומי מפעל הפיס� להל�

 :בשני� האחרונות והעלה את הממצאי� האלה

 על שינוי ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ הודעות ב2009 ובפברואר 2008מפעל הפיס פרס� במרס , כאמור .1
תכניות קודמות בהודעות נאמר שפרסו� תכניות אלה מבטל . בהגרלות למנויי הפיס ובהגרלת הלוטו

 . שאושרו בהיתר

 ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ˙ÂÈ�Î˙· ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙‡ ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ· ÌÒ¯Ù ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
Â˙Ú„Ï „Â‚È�·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ˙ÂÈ�Î˙· ÈÂ�È˘ ÏÎ˘

Â¯Â˘È‡ ,ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ· ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ Ô˙È� ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â . 

 הרשומות במשרד המשפטי� העלתה שהבקשות לפרסו� ההודעות ממרס בדיקה ביחידת .2
 .  הגיעו ליחידה ישירות ממפעל הפיס2009 ומפברואר 2008

העלתה הבדיקה שאי� נוהל שמחייב את יחידת הרשומות לבדוק שהודעות המגיעות , נוס� על כ"
, רי נציגת היחידהלדב.  אושרו קוד� לכ� על ידי האוצרÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈממפעל הפיס לפרסו� ב

הודעה מטעמו על תכנית הגרלה ] יחידת הרשומות[הפיס מעביר אלינו ... מאז ומתמיד באותו אופ�"
נשלח לה� חשבו� על היק� , בתיאו� עמנו נקבע ילקוט הפרסומי� שבו ההודעה תפורס�, מסוימת

ת מפעל הודעה מא'וההודעה מתפרסמת תחת הכותרת , הפרסו� ועל דמי הפרסו� שעליה� לשל�
 ". 'הפיס

פנתה נציגת מחלקת , בעקבות פניית נציג הלשכה המשפטית במשרד האוצר, 2009רק בנובמבר 
ייעו% וחקיקה במשרד המשפטי� ליחידת הרשומות בבקשה שלא לפרס� את הודעות מפעל הפיס 

 ללא בדיקה של משרד המשפטי� א� התקיימו התנאי� הנדרשי� לפי ההיתר ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈב
 .ר התכנית כנדרש לפני הפרסו� וללא אישור מטעמולאישו

אכיפת ההוראה בדבר הצור" באישור "בתשובת משרד המשפטי� למשרד מבקר המדינה נמסר כי 
לא ברור מדוע לא פעל משרד האוצר מול . תוכניות היא באופ� מובהק מתפקידו של משרד האוצר

 ". מפעל הפיס על מנת לעשות זאת

__________________ 

 . א34סעי& , �1971א"התשל] נוסח חדש[ראיות פקודת ה  56
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È�˘ Í¯Â‡Ï˘ ‡È‰ ‰�˜ÒÓ‰ Ì¯Â‚˘ ÈÏ·Ó ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ· ˙ÂÚ„Â‰ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÌÒ¯Ù Ì
ÔÓÂÒ¯Ù ˙‡ ¯˘È‡Â Ô˙Â‡ ˜„· Â‰˘ÏÎ . ÏÚÙÓ ÈÓÂÒ¯Ù ¯Á‡ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ·˜Ú ‡Ï ¯ˆÂ‡‰

ÂÓÒ¯Ù˙‰ ¯˘È‡ ‡Ï ‡Â‰˘ ÌÈÈÂ�È˘ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰˘ Ú„È ‡ÏÂ ÒÈÙ‰. 

¯È˙‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÌÈ˜Á˘ÓÂ ˙ÂÏ¯‚‰ ˜¯ ˙ÂÓÂ˘¯· ÌÒ¯ÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ . ÂÓÎ
ÔÎ ,ÔÓ ÌÂÒ¯Ù‰ ÈÏ‰Â� ˙‡ ¯È‰·˙Â Ô�Ú¯˙ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙„ÈÁÈ˘ ÈÂ‡¯‰ 

ÔÈ„Î ÂÓÒ¯ÂÙÈ ÌÈÈÂ�È˘‰Â ˙ÂÚ„Â‰‰˘ È„Î ˙ÂÓÂ˘¯· . ÌÈÈÂ�È˘‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˙‡ ÂÏ·È˜ ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÓÂ˘¯· ÌÈÓÒ¯Ù˙Ó˘

Â¯Â˘È‡. 

 

 

 פרסו� 

ת חשיפת הציבור הרחב להגרלותיו באמצעות פרסו� מוצריו בערוצי� מפעל הפיס פועל להגדל
עיתונות כתובה ואתר האינטרנט , נקודות מכירה, אתרי אינטרנט, רשתות רדיו וטלוויזיה: שוני�

 . כל ההגרלות משודרות בערו% הפיס באינטרנט וחלק� א� משודר בשידור חי בטלוויזיה. שלו

אשר זוכה לפרסומת , המונית', רשמית'סכנתה של הגרלה ש "%57" העיר בג�1965יצוי� שכבר ב
היא לאי� ערו" גדולה יותר מאשר סכנת� , עצומה המושכת את הלב ואת העי� של כל אד� ברחוב

 ". של משחקי הגורל בדר" כלל

. על הפיס להימנע מפרסומת מסיבית ואגרסיבית שיש בה כדי לעודד התמכרות להגרלות, לפי ההיתר
אינו קובע את גבולות הפרסו� ואינו , היר מתי פרסומת נחשבת מסיבית ואגרסיביתההיתר אינו מב

 . מפרט את האמצעי� שבה� יהיה הפיס רשאי להשתמש לצור" הפרסו�

בבדיקה שער" משרד מבקר המדינה נמצא שבמבחר נקודות מכירה בקניוני� ובאזורי� המאופייני� 
שבה� מוצגות ,  מסכי� הנראי� למרחוקבתנועה רבה של קהל ובני נוער התקי� מפעל הפיס
 ). 5תצלו� (פרסומות להגרלות ונתוני זכייה בשילוב רעשי� ותנועות 

__________________ 

 .369) 2(ט "ד כר� י"פ ,'˘¯ ‰‡Á‡Â È˜ˆÈ·Ò Ì¯ÂÈ' � 'Á‡Â ¯ˆÂ �131/65 "בג  57
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 מס� בנקודת מכירה בקניו� בעיר גדולה� 5' תצלו� מס
58 

 

על גבי מסכי
 אלו מוצגות ג
 הגרלות בשידור חי של מבחר מהגרלות הפיס ע
 שעו� עצר שמוקר� 
תצלו
 (וזרת של שעות ההגרלות המתקיימות בתדירות של מספר שעות לפני כל הגרלה ובהדגשה ח

6 .( 

 

  59 הגרלת פיס בשידור חי בקניו� בעיר גדולה� 6' תצלו� מס

ההיתר , א� בניגוד לה, )ראו לעיל(מאפייני הפרסו
 על גבי המסכי
 דומי
 לאלה של הגרלת קינו 
�אינו קובע שמיקו
 המס� יהיה מוסתר , לפרסו
 אינו אוסר שידור רעשי
 ותנועות על גבי המס

במסעדות ובקניוני
 וכ� אינו דורש להפחית את , אינו אוסר הצבת מסכי
 בבתי קפה, מהציבור
 .החשיפה

__________________ 

 .�20.06.10צול� ב  58
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אי� פיקוח ובקרה "אישר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ש, מר אריאב, ל משרד האוצר דאז"מנכ
מר  הממונה דאז השיב, לעומתו ".תרעל פרסומות הפיס ואי� מדדי
 לכימות והערכה של תנאי ההי

ע
 זאת ברור כי ללא שיקול דעת של הפיס , מדובר בהוראות ברורות למדי שניתנות לאכיפה"הבר ש

 ".וגילוי אחריות לא יעזרו פירוטי
 נוספי

היה ראוי לפרט "משרד המשפטי
 טע� בתשובתו למשרד מבקר המדינה שהעיר למשרד האוצר ש
ואול
 מאחר ולא היו בידי האוצר הזמ� הנדרש או היכולת . 'ית ואגרסיביתמאסיב'יותר מהי פרסומת 

המקצועית לקבוע אמות מידה מפורטות ומדדי
 לקביעה מה� הפרסומות המותרות והאסורות 
סברנו כי מצב שבו ההיתר יכלול אמת מידה כללית אשר במידת הצור� נית� יהיה להשתמש , בהיתר

משרד , כידוע.  על פני מצב שבו אי� בהיתר כל הוראה בעניי�בה על מנת להגביל פרסומות עדי"
 ".האוצר לא הפעיל סמכותו לבחו� הא
 הפרסו
 עולה בקנה אחד ע
 ההנחיה בהיתר בעניי� זה

‰ÙÈÎ‡Ï ˙Â�˙È� ÌÂÒ¯Ù‰ ÏÚ ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÎ Ê‡„ ‰�ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰ÒÈÙ˙‰ Û‡ ÏÚ , „¯˘Ó ‰˘Ú ‡Ï
ÂÈÒÈ� ÏÎ ¯ˆÂ‡‰ÔÔ˙Â‡ ÔÂÁ·Ï  ,ÛÂÎ‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÔ˙Â‡  , ˙ÂÓÂÒ¯ÙÏ ÌÈ„„Ó ÂÚ·˜� ‡Ï

˙Â¯˙ÂÓ‰ ,Â‚ÂÒÂ ÌÂÒ¯Ù‰ Û˜È‰ ÏÚ ‰¯˜· ÏÈÚÙ‰ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ . ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÂÙ˜È‰Â ÌÂÒ¯Ù‰ ˙ÂÓÈÎÏ ÌÈ„„Ó ÚÂ·˜Ï , ÈÁ ¯Â„È˘ ÂÓÎ ÌÂÒ¯Ù ÈÚˆÓ‡ Ì‡ ÚÂ·˜Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î

 È‡�˙ Ï˘ ‰¯Ù‰ Ì‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÂÒ¯Ù ÈÚˆÓ‡Â ¯ÚÂ� È�·Â Ï‰˜ È·Â¯Ó ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÂÏ¯‚‰ Ï˘
È‰‰¯˙ . ÌÂÒ¯Ù Â‰Ó ‰Ï‡˘Ï ¯˘‡· Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ Ê‡ „Ú

ÌÈ¯ÂÓÈ‰Ï ˙Â¯ÎÓ˙‰ „„ÂÚÏ È„Î Â· ˘È˘ ‰ÊÎ ÌÂÒ¯ÙÓ Ú�ÓÈ‰ÏÂ È·ÈÒÓ. 

 

 

 הלבנת הו�

הלבנת הו� היא פעולה שמטרתה להסוות או להסתיר את המקור ואת הזהות של בעליו של רכוש 
 רכוש #להל� (מש לביצוע עברה או שִאפשר ביצוע עברה חוקית או ששי#שמקורו בפעילות בלתי

באמצעות הלבנת הו� הרכוש האסור משולב במערכות המקומיות והעולמיות של הבנקאות ). אסור
 .והעסקי
 בפעילות חוקית

העושה פעולה " כי 60קובע, ) חוק איסור הלבנת הו�#להל�  (#2000ס"התש, חוק איסור הלבנת הו�
, את מיקומו, את זהות בעלי הזכויות בו, טרה להסתיר או להסוות את מקורובמ... 61]אסור[ברכוש 

 ...". דינו מאסר עשר שני
, את תנועותיו או עשיית פעולה בו

א
 מלביני הו� קוני
 מהזוכי
 בהגרלות הפיס כרטיסי , זכיות בפיס ה� אפיק אפשרי להלבנת הו�

ת כספי הזכייה במקו
 הזוכה המקורי מלבי� ההו� יכול לפדות א: זכייה במחיר הגבוה מערכ

#ואילו הזוכה, ) קניית זכייה#להל� (שהועברו לחשבונו ) הרכוש האסור(ולהצדיק את סכומי הכס" 
 . המוכר יוכל להימנע מתשלו
 מס על זכייתו

לפי חוק איסור , הוקמה במשרד המשפטי
)  הרשות#להל� (הרשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� טרור 
יא גו" מחקרי מודיעיני ומנהלת את מאגר המידע של דיווחי הגופי
 הפיננסי
 כפי ה. הלבנת הו�

לשירות , מעבדת את הנתוני
 ומספקת מידע רלוונטי למשטרת ישראל, שהוגדרו בחוק הלבנת הו�
 . ל"הביטחו� הכללי ולרשויות מקבילות בחו

__________________ 

 . 3סעי&   60

בי� בתמורה ובי� שלא ,  קנייה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש�"פעולה ברכוש אסור"  61
וכ� ערבוב ... השקעה, פעולה בנקאית, המרה, החזקה, קבלה, וכ� פעולה ברכוש שהיא מסירה, ורהבתמ

 .של רכוש אסור ע� רכוש אחר ג� א� הוא אינו רכוש אסור
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ל פי תוכנ
 נראה שה
 ממסמכי הרשות עולה כי מדי שנה מגיעי
 אליה דיווחי
 מודיעיניי
 שע
 #2007כי ב, מנתוני הרשות עולה. הרשות העבירה חלק מה
 למשטרה. קשורי
 לקניית זכיות

 מספר 2010ומאז ועד אפריל , 2006לעומת , הוכפלו מספר הדיווחי
 הקשורי
 לקניית זכיות
 כי למשרד מבקר המדינה) בפועל( מסר ראש הרשות 2010במאי . הדיווחי
 נמצא בעלייה מתמדת

 
יש גידול במספר הדיווחי
 אשר על פי תכנ
 נראה כי ה
 קשורי
 לקניית זכיות על ידי גורמי
 . עברייני
 במטרה להלבי� הו�

משרד מבקר המדינה בדק את המלצות הרשות לקראת הוצאת ההיתר ואת יישומ� על ידי משרד 
 :להל� הממצאי
. האוצר ומפעל הפיס לאחר חתימתו

 שלחה הרשות למשרד האוצר את הצעותיה לתיקוני
 לנוסח 2007בפברואר לקראת חידוש ההיתר 
לש
 קבלת כספי זכייה בסכו
 שמעל , לדוגמה. חלק מהצעותיה הוכללו בהיתר. ההיתר המוצע

ח על מפעל הפיס לזהות את האד
 המחזיק בטופס כנגד הצגת תעודת זהות מקורית " ש51,350

מוטב "תשלו
 הפרס יהיה רק בשיק ל;  תשלו
 הפרססירוב הזוכה יהיה עילה לעיכוב; שתצול

מפעל הפיס ימנה אחראי להכנת נהלי
 ולהדרכת עובדי מפעל הפיס למזעור פשיעה ; "בלבד
 . יהיה עליו לדווח למשטרה על כל חשד לעברה הקשורה לזכייה; והלבנת הו�

זהות של הרוכש  רישו
 ש
 ומספר תעודת #משרד האוצר לא כלל בהיתר דרישה נוספת של הרשות 
הענקת כספי הזכייה רק לאד
 ששמו מופיע על גבי הכרטיס ; על גבי כרטיס ההגרלה בעת רכישתו


 . וזוהה באמצעות תעודת זהות ודיווח של מפעל הפיס לרשות על זהות הזוכי

ביו
 חתימת ההיתר פנה הממונה דאז ליושב ראש מפעל הפיס דאז מר שמעו� כצנלסו� וציי� 
על ידי גור
 אשר , צביעה על תופעה של הלבנות הו� באמצעות רכישת כרטיס זוכהה... הרשות"ש

הוא ". וביקשה כי יערכו שינויי
 במתכונות כרטיסי ההגרלות... לא מילא את טופס ההשתתפות
 
על מנת לבחו� את יכולת ההתאמה של , סדרת דיוני
 ע
 הרשות"ביקש ממפעל הפיס לקיי


הממונה ביקש ".  לדרישות הרשות והמשמעויות הנגזרות מכ�המערכות הממוחשבות שברשותכ
 חזר ופנה הממונה דאז ליושב ראש מפעל הפיס 2007במרס . כי מסקנות הדיוני
 יוצגו בפניו

 
כבר בשבועות הקרובי
 על מנת שהנושא יוצג בפניי תו� פרק "בדרישה לקיי
 את סדרת הדיוני

 ". זמ� שלא יעלה על שישה חודשי

נציג הרשות דרש לבחו� הוספת .  התקיימה ישיבה בי� נציגי הרשות לנציגי מפעל הפיס2007במאי 
ל מפעל הפיס טע� כי נוהל זה לא "א� מנכ, פרט זיהוי בכרטיסי ההגרלה נוכח מידע על קניית זכיות


 . סוכ
 כי הצדדי
 יעבירו ביניה
 חומר מקצועי לבחינת הנושא. מקובל במפעלי הגרלות בעול

· ÌÈ�ÂÈ„‰Â˘„Á˙‰ ‡Ï ÒÈÙ ÏÚÙÓÂ ˙Â˘¯‰ ÔÈ , ÏÁ‰˘ ÏÂÙÈË· ÍÈ˘Ó‰ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ
Ê‡„ ‰�ÂÓÓ‰ . ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÈË‰˘Ó

Ì‰È�Ù· ˙Â„ÓÂÚ‰ ,ÏÙÂËÓ ÔÎ‡ ‡˘Â�‰˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ , ‚Â‡„ÏÂ ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙Â˘¯‰ ˙Â˘È¯„ ÌÂ„È˜Ï .ÎÎÏÏ ˙Â˘¯‰ ‰‡Â¯˘Ó  Ì‰· ÏÙËÏ ‰˘¯„˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú˘

ÌÈÏÙÂËÓ Ì�È‡ ,Â˙Â·¯Ú˙‰ ˙‡ ˘Â¯„ÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ˙Â�ÙÏÂ ·Â˘Ï ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ . 

 ÔÂ‰ ÔÈ·Ï‰Ï ‰Ó‚Ó‰ ˙Â¯·‚˙‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ˙Â˘¯‰ È„È·˘ ÌÈÈ�Î„Ú‰ ÌÈ�Â˙�‰Â ÏÈ‡Â‰
˙ÂÈÎÊ ˙ÈÈ�˜ ˙ÂÚˆÓ‡· , ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈÈ„ÈÈÓ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

Ú· ‰ÚÙÂ˙‰‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ˙¯Ê . ¯˙È‰‰ ˙ÓÈ˙Á Ê‡Ó ‡˘Â�· È˙ƒÓ‡ ÏÂÙÈËÓ ÌÈ„„ˆ‰ ˙ÂÚ�ÓÈ‰
ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÓ¯Â‚· ‰¯Ë˘Ó‰ ˜·‡Ó· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ . 
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 "משחקי� באחריות"יישו� מדיניות 


, ככל שהימורי
 נעשי
 כפייתיי
 ה
 טומני
 בחוב
 סכנת התמכרות הגורמת לנזקי
 אישיי
ההימורי
 הכפייתיי
 מביאי
 . 62בה החברתית הרחבהמשפחתיי
 וסביבתיי
 ומשפיעה על הסבי

בתופעות . במישור הכלכלי ובמישור התעסוקתי, במישור החברתי, לתוצאות קשות במישור האישי
, אלימות בכלל ובמשפחה בפרט, המוכרות שמתלוות לבעיית ההימורי
 בולטות התאבדות

. אשפוזי
 וָדר/ת רחוב, פשיותהפרעות נ, פירוק משפחות, התמוטטות כלכלית, זנות, עבריינות
ההתמכרות להימורי
 נחשבת כהתמכרות בעלת ההשפעות הקשות ביותר על משפחתו וסביבתו 


 . 63הקרובה של המכור המגלה את ממדי האסו� רק בשלבי
 מתקדמי

לשיפור תדמיתו ולהעלאת " משחקי
 באחריות" אימ1 מפעל הפיס מדיניות של 2003משנת 
של מפעל הפיס " משחקי
 באחריות"מדיניות . הנוטלי
 חלק בהגרלותיוהאחריות החברתית של 
" אפשר"תכנית למימו� גמילה של מכורי
 להימורי
 באמצעות עמותת : כוללת בי� היתר את אלה

 #220,000כ(שהיא מפעילה למת� ייעו1 ומידע לציבור המהמרי
 ובני משפחותיה
 " קו ח
"ומימו� 
שילוט כל נקודות המכירה המיידעות את הציבור ; ילות העמותההדרכת זכייני
 בפע; )ח לשנה"ש

הגבלה של מכירת ; ) שלטי משחקי
 באחריות#להל� " (קו הח
"על תכנית הגמילה ועל מספר ה
מדיניות שיווק הנמנעת מלקד
 ;  ופרסו
 מגבלת הגיל#18מוצרי מפעל הפיס לגילאי
 צעירי
 מ

 
 חת
 2006בשנת . בדיקות שוטפות של לקוח סמוי ו18מכירות בקרב בני נוער שטר
 מלאו לה
 64מפעל הפיס על אמנה בינלאומית המשותפת לארגו� האירופאי ולארגו� העולמי למפעלי הגרלות

הכוללת תק� שבו אמות מידה המחייבות את כל מפעלי ההגרלות החברי
 בארגוני
 אלה לפעול על 
 . 65פיה�

 היתר בפניות מאזרחי
 שה
 או בני משפחותיה
 במפעל הפיס יחידה לפניות הציבור המטפלת בי�

אחראית פניות הציבור במפעל הפיס שולחת תשובות לפניות בנושא ההתמכרות . התמכרו להימורי

שתמצית� היא שמפעל הפיס איננו מעודד את לקוחותיו להימורי
 אלא הוא מבקש בכל לשו� של 
בכל דוכ� מכירה מצוי שלט ; ותבקשה לא להפו� את חוויית המשחק להתמכרות ולשחק באחרי

בנקודות המכירה מחולקי
 עלוני
 המבהירי
 נושא זה ומביאי
 ללקוחות ; "משחקי
 באחריות"
 ". אפשר"מפעל הפיס מידע על עמותת 

 נקודות מכירה של #52 קיימו נציגי משרד מבקר המדינה בדיקות אקראיות ב2010באפריל וביוני 

 במרכזי הערי
 #פתח תקווה וחולו� , אור יהודה, תל אביב, י�מודיע, מפעל הפיס בערי
 ירושלי


 . ובאזורי
 המאופייני
 בתנועה רבה של אזרחי
 ובני נוער דוגמת קניוני

וא
 " משחקי
 באחריות"משרד מבקר המדינה בדק א
 בנקודות המכירה תלויי
 שלטי  .1
בכל ". קו הח
"ו� של ההכוללי
 את מספר הטלפ" אפשר"נמצאי
 בה� עלוני מידע של עמותת 

לא נתלו שלטי ) 83%( נקודות מכירה #43ב; הנקודות שנבדקו לא היו עלוני
 של העמותה
יודגש כי ג
 בנקודת המכירה הממוקמת ". קו הח
"הכוללי
 את מספרו של ה" משחקי
 באחריות"

בכניסה לבית הנהלת מפעל הפיס בתל אביב לא נמצאו עלוני
 של העמותה ולא היה שלט 
 ).  לעיל4ראו תצלו
 " (קו הח
"הכולל את מספר הטלפו� של ה" משחקי
 באחריות"

__________________ 

62   ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú ˙Â˜˙)Ú˙"Ò( ,"יולי , משרד הרווחה, "הנחיות לטיפול בנפגעי התמכרויות בקהילה
2009. 

השירות לטיפול , צעירי� ושירותי תיקו�, האג& לטיפול בנוער, � החברתיי�משרד הרווחה והשירותי  63
 .8.5.07,  נייר עמדה בנושא הימורי��בהתמכרויות 

 .WLA)(והארגו� העולמי  )EL(הארגו� האירופאי   64
 . הפניה לטיפול וחינו� ְמ4ֲַחִקי�, שיווק ופרסו�, הדרכת עובדי�, מחקרי�: בי� אמות המידה  65



 ב61דוח שנתי  348

כוללת ג
 הדרכת זכייני
 בפעילות " משחקי
 באחריות"מדיניות מפעל הפיס , כאמור .2
כי המוכרי
 ברוב נקודות המכירה לא ידעו , בבדיקת נציגי משרד מבקר המדינה התברר. העמותה

 .תיהופעולו" אפשר"דבר על עמותת 

 למשרד מבקר המדינה מסר מנהל היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול 2010בתשובתו מאוגוסט 
שבסמו� לקבלת טיוטת דוח הביקורת הפיק מפעל הפיס דפי פרסו
 , "אפשר"והימורי
 בעמותת 

 . הפי1 עלוני
 בכל הדוכני
 והרחיב את הפרסו
 באתר האינטרנט, לתכנית

 במשרד הרווחה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מיולי מנהלת השרות לטיפול בהתמכרויות
על מפעל הפיס להקצות סכו
 קבוע וגבוה מ� הקיי
 למימו� עלות הטיפול במשפחות " ש2010

כיו
 התקציב קט� ולא פרופורציונאלי לצרכי
 הקיימי
 ועובר ישירות ממפעל הפיס . שנפגעו
אשר יחלק את , כאחראי על הנושא,  הרווחהלדעתנו רצוי שהסכו
 יועבר למשרד', אפשר'לעמותת 


 ".המשאבי
 לכל הגופי
 המטפלי

 ˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ Ì�Ó‡ ıÓÈ‡ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ"˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ˜Á˘Ó" , ‡Â‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡
‰Ó˘ÈÈÏ ˙�Ó ÏÚ ¯È‰ˆ‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Ë˜� ‡Ï . ‰˙ÂÓÚÏ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ‰ÙÈ˘Á ¯„Ú‰·

ÏÂ"ÌÁ‰ Â˜ "‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Ú‚Ù� ‰Ï ·ÈÈÁ˙‰ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ˘ ˙È˙¯·Á- 
˙ÂÏ¯‚‰Ï ˙Â¯ÎÓ˙‰‰ ˙�Ë˜‰Â ÌÈ¯ÎÓ˙ÓÏ ÚÂÈÒ. 

 

 

 פיקוח משרד האוצר על ההגרלות 

בהתא
 .  חוק העונשי� מסמי� את משרד האוצר לתת למפעל פיס היתר לעריכת ההגרלות,כאמור
שו
  משמעה ג
 מת� סמכויות עזר הדרושות לש
 יי#מת� סמכות לעשות דבר , 66לחוק הפרשנות

סמכותו של שר האוצר להעניק את ההיתר למפעל . במידה המתקבלת על הדעת, הסמכות הראשית
הפיס מחייבת אותו לפקח על הפעולות הנעשות מכוח ההיתר ולוודא כי אינ� פוגעות בעניי� הציבורי 

חשיבות ההקפדה על הפיקוח רבה נוכח העובדה שחריגה מתנאי ההיתר היא . שלשמו הוא נית�
 .  הפרה של הוראות חוק העונשי�לכאורה

כי משרד האוצר לא הפעיל הליכי פיקוח ובקרה , מהדוגמאות שהובאו בפרקי
 לעיל עולה .1
לכ� הוא לא היה מודע לעובדה שמפעל הפיס עשה . לבחינת עמידתו של מפעל הפיס בתנאי ההיתר

 משרד האוצר דאז וה� ל"ה� מנכ. שינויי
 בתנאי ההגרלות שהיוו לכאורה הפרה של הוראות ההיתר
ל שכיה� בתפקיד בעת הביקורת אישרו בפגישת
 ע
 נציגי משרד מבקר המדינה כי משרד "המנכ

 . האוצר לא קיי
 בקרה ופיקוח על התנהלות מפעל הפיס ועל עמידתו בתנאי ההיתר

מציגות ", "בדוח זה"בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� משרד הרווחה שהעובדות המפורטות 
משרד הרווחה ציי� כי לדעתו עליו להיות ".  פיקוח מובנה ומפורט בהתא
 למגבלות שבהיתרהעדר


 . שות" בכתיבת נהלי
 ומדדי
 לפיקוח בשיתו" משרדי
 נוספי
 למזעור נזקי ההימורי

תחת זאת הסמיכו שרי . במשרד האוצר אי� רפרנט קבוע לניהול הרגולציה על מפעל הפיס .2
ל "יוע1 המנכ,  למשל#ואלו מינו אחרי
 , לי המשרד לעסוק בכ�"נכהאוצר במש� השני
 את מ

 .  שיסייעו לה
 לטפל בעניי�#ועוזר ליוע1 משפטי 

__________________ 

 ).ב(17סעי& , 1981 �א "פרשנות התשמחוק ה  66
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כי אמנ
 , ל משרד האוצר דאז אישר בפגישה שהתקיימה ע
 עובדי משרד מבקר המדינה"מנכ
רגולציה על א� למרות זאת אי� בו רפרנט לניהול ה, ל משרד האוצר הוא רב"העומס המוטל על מנכ

ל כדי לטפל "הוא הוסי" כי הפיתרו� הוא ניצול תשומות זמ� של העובדי
 הכפופי
 למנכ. הפיס
 .נוס" על יתר עיסוקיה
, במפעל הפיס

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙ÂÏ¯‚‰ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰
ÌÈ˜ÙÒÓ Ì�È‡ .Ù‰ ÏÚÙÓ ÏÚ ‰ÏÈÚÈ ‰ÈˆÏÂ‚¯ ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÌÂÈ˜·˘ È„Î ÒÈ

Ì‰Ï ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙‰ ÔÓ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ‚Â¯ÁÈ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰Â ˙ÂÏ¯‚‰‰ . 

... מקדיש יותר תשומות" למשרד מבקר המדינה מסר משרד האוצר כי הוא 2010בתשובתו מאוגוסט 
אנו "הוא הוסי" ש". על מנת לעקוב אחר פעולות מפעל הפיס ולבחו� את עמידתו בתנאי ההיתר

דוח זה יעמוד . שרדכ
 צעד חיובי ובסיס לבחינת ההתנהלות בתחו
 ההימורי
רואי
 בביקורת של מ
 2011בפברואר ". וא" יכול להיות מנוע לשינויי
 בהיתר, לנגד עינינו לקראת חידוש ההיתר הבא

 עבר כל תחו
 2010כי במהל� חודש דצמבר "עדכ� משרד האוצר את משרד מבקר המדינה 
לאור חשיבות של הנושא מינה . החשב הכללי במשרד האוצרההימורי
 וההגרלות לאחריותו של 


תפקיד הצוות הוא לתא
 ולנהל ... החשב הכללי צוות קבוע וייעודי אשר יסייע לו בטיפול בתחו
, לדבריו". בפרט, ואת נושא הרגולציה על מפעל הפיס, את כל נושא ההימורי
 וההגרלות ככלל

 של משרד האוצר כרגולאטור בכל תחו
 ההימורי
 יפעל לגיבוש מדיניות סדורה ואחידה"המשרד 
כל זאת מתו� כוונה לייש
 את ההערות העולות מדוח המבקר בכל הנוגע לחריגות של ... וההגרלות

 ".מפעל הפיס מתנאי ההיתר

 

 

 סיכו� 

 ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰‡Â¯‰ ‰ÒÈÙ˙ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ˙ÂÏ¯‚‰Â ÌÈ¯ÂÓÈ‰ ÔÂ‚¯‡ ÏÚ ÏÁ˘ ÈÏÈÏÙ‰ ¯ÂÒÈ‡‰
È˙¯·ÁÂ È¯ÒÂÓ ÏÂÒÙ Ì‰·, È˙¯·Á ˜Ê� ‰¯·ÁÏÂ Ë¯ÙÏ ·Ò‰Ï ‰ÏÂÏÚ Ì‰Ï ˙Â¯ÎÓ˙‰‰Â ÏÈ‡Â‰ 

‰˘˜ ÈÏÎÏÎÂ . ÔÈÚÓ ‡Â‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯ËÓÏ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÈÙÒÎ „ÂÚÈÈ"t È¯Â·Èˆ Í¯Ú5‰∆„ "
˙„ÈÓ· ÔÊ‡Ï „ÚÂ�˘- ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰Â ˙ÂÏ¯‚‰‰ Ï˘ ÈÏÈÏ˘‰ Í¯Ú‰ ˙‡ ‰Ó- „ÈÙ˜‰Ï ˘È Ï·‡ 

‰ÓˆÚ È�Ù· ‰¯ËÓÏ ÍÂÙ‰È ‡Ï ‡Â‰˘ . 

ÏÚ· ÛÂ‚ ‡Â‰ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ¯Â·Èˆ ÈÙÂ‡ È , ÌÈ¯ÂÓÈ‰ Ô‚¯‡ÓÎ Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ
 ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙·ÂË ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÔÈ·Ï ˙ÂÏ¯‚‰Â- Û˙˙˘Ó‰ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ ˜ÏÁ Â˙Â‡ ÏÏÂÎ 

ÍÎÓ Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ‰ ÌÈ¯ÂÓÈ‰·Â ˙ÂÏ¯‚‰· . ‡Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
·Èˆ‰ ˙·ÂË ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÔÂÊÈ‡‰ ˙¯ÈˆÈÏ ˙Â‡� ÔÙÂ‡· ÏÚÙ¯Â : ¯˜ÈÚ· Â�ÂÂÎ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ

Ô‰ÈÓÂÎÒÂ ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰ È˜Á˘ÓÂ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰ Ï˘ Í¯„· ˙Èƒa«̄¿Ó ‰Ò�Î‰ ˙‚˘‰Ï ;
 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ˙ÂÏ¯‚‰ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰ ÂÓˆÚ ˙Ú„ ÏÚ ‰�È˘ ÍÎ Ì˘Ï

¯˙È‰‰ ÈÙÈÚÒÓ ˜ÏÁ Ï˘ ˙È˙ËÈ˘ ‰¯Ù‰ ÍÂ˙ . 

 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó-Ï˘·Â ¯˙È‰‰ Ô˙ÓÏ ˙È˜ÂÁ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ÂÏ˘  ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÏÚ „˜ÙÂÓ ‡Â‰ ÍÎ 
 ¯˘È‡˘ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÚ-¯˙È‰‰ È‡�˙· ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙„ÈÓÚ ÏÚ ˙Â‡ÈÎ Á˜ÈÙ ‡Ï  , ·˜Ú ‡Ï

˙ÂÈ�Î˙· Â˘Ú�˘ ÌÈÈÂ�È˘ ¯Á‡ „ÚÂÓ· ,ÌÈÈÂ�È˘‰ ÏÚ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙ÂÚ„Â‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï ,
¯˙È‰‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÒÈÙ‰ ‰˘Ú˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙‡ Â˙˜È˙˘· ¯˘Ù‡Â . ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ú�Ó� ÔÎ

ÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰Ó¯˙È‰‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Â˙Â . 
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 ÛÂÒ· ¯˙È‰‰ ˘Â„ÈÁÏ ¯˙Ï‡Ï Í¯ÚÈ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ2011 ˙Â·ÈÒ‰ ˙˜È„· ¯Á‡Ï  
È‡Ï-˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ�˘· ÂÈ‡�˙ ÈÂÏÈÓ , ˙ÏÚÂ˙‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ¯¯ÂNL ‡„ÂÂÏ ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ÔÎ

È˙¯·Á‰ „ÒÙ‰‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÈÁÂÂ¯Ó ¯Â·Èˆ‰ ˜ÈÙÓ˘- ‰‡ˆÂ˙Î Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ‰ ÈÏÎÏÎ
ÌÈ¯ÂÓÈ‰Â ˙ÂÏ¯‚‰ ÈÂ·È¯Ó . Ë¯Ù‰ ÔÂˆ¯ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·˙˘ ‰¯Â¯· ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï ÂÈÏÚ

¯Ó‰Ï ,„Á‡ „ˆÓ , ˙Â¯ËÓÏ ÔÏÂˆÈ� ÍÂ˙ ˙ÂÒ�Î‰· ÔÒÂ¯Ó ÏÂ„È‚ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·È˘Á ˙‡Â
˙ÂÈÂ‡¯ ˙ÂÈ˙¯·Á ,¯Á‡ „ˆÓ . ˘È˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÛÂ˙È˘· ˘·Â‚˙˘ ÈÂ‡¯ ÂÊÎ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ�È„Ó

ÌÈ¯ÂÓÈ‰·Â ˙ÂÏ¯‚‰· ÏÂÙÈË· „È Ì‰Ï :ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ,ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ,
ÔÂ‰ ˙�·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯‰Â Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó . ¯˙È‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÈ�È„Ó‰

„ÁÂ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰¯Âˆ· ¯È‰·È˘ Ô˜Â˙Ó-ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙ÂÏ¯‚‰ È·‚Ï ¯˙Â‰˘ ˙‡ ˙ÈÚÓ˘Ó . ÏÚ
¯˙Â‰˘ ‰ÓÓ ‚¯ÂÁ ‡Ï ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂÏ  . 

 ¯˘‡· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯ÙÒÓ ÂÚÏ‚˙‰ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·
˙ÂÏ¯‚‰‰ ÌÂÁ˙· ÁÂ˜ÈÙ‰Â ¯Â˘È‡‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ . Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ�‰ÏÂ ¯˙È‰Ï . „ÁÈ Ô˙Â‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÂÚÏ‚˙È Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó·
 ¯„Ò‡Ó‰ ÌÚ)¯ÂËÏÂ‚¯‰ (-‰ „¯˘Ó ¯ˆÂ‡ ,˙È„„ˆ „Á ‰¯Âˆ· ÏÂÚÙÏÓ Ú�ÓÈ‰ÏÂ . 

 ˜„ ¯ÂÒ‡Ï ¯˙ÂÓ ÔÈ· Â˜‰ ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰Â ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÌÂÁ˙·˘ ÍÎÏ Â·ÈÏ ˙‡ ˙È˘Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ
‡Â‰ . ÔÙÂ‡· ‰ˆÁÈÈ ‡Ï ‰Ê Â˜˘ È„Î ¯˙È‰‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰· ˜¯Â Í‡ ÏÂÚÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ

ÔÈ„‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ ‰ÂÂ‰È˘. 

 


