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 מועדוני מנויי� להגרלות

 תקציר

מתחילת המאה העשרי� ואחת קמו חברות פרטיות שמשווקות מנויי� המאפשרי� 
השתתפות קבועה ורצופה בהגרלות של מפעל הפיס
1

 בכלל ובהגרלת הלוטו בפרט 
המועדוני� רוכשי� את כרטיסי ההגרלות עבור המנויי� וגובי� ).  מועדוני��להל� (

מטרת� . ת מחולקי� בי� המנויי� וחלק� מועברי� למועדו�כספי הזכיו. מה� עמלה
המוצהרת של המועדוני� היא הגדלת הסיכויי� לזכייה בפרסי� הראשוני� בהגרלות 

 .מפעל הפיס

 

 פעולות הביקורת

את טיפול , לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2011 עד ינואר 2010בחודשי� אוגוסט 
בירורי ;  במשרד המשפטי� ובמשרד האוצרהביקורת נעשתה. רשויות החוק בנושא

. השלמה נעשו במשטרת ישראל במפעל הפיס ובמועצה להסדר ההימורי� בספורט
 .המידע על המועדוני� נאס# באתרי האינטרנט שלה�

 

 עיקרי הממצאי�

נמצא שפעילות המועדוני� שונה מהותית מארגו� ההגרלות של מפעל הפיס כפי 
 עלות ההשתתפות בהגרלות באמצעות המועדוני� :שאושרו בהיתר שנת� שר האוצר

שכ� , וכספי הזכיות אינ� משולמי� במלוא� לזוכי�, גבוהה מזו שקבע מפעל הפיס
 .חלק� מועבר למועדו�

 קבע בית המשפט העליו�2003ביולי 
2

 שראוי שהרשויות המוסמכות יבחנו את שאלת 
בית . הליכי� כלשה�חוקיות פעילות� של המועדוני� ויחליטו א� יש מקו� לנקוט 

המשפט קבע ג� כי ראוי לבחו� א� יש מקו� להסדיר את הסוגיה כולה ביתר בהירות 
למרות זאת לא נמצא שנעשתה בדיקה כוללת בדבר חוקיות פעילות� של . בחקיקה

 . המועדוני� תו& מת� תשומת לב להיבטי� המשפטיי� והצרכניי� של פעילות זו

 

 סיכו� והמלצות

 שראוי שפעילות המועדוני� תיבדק על ידי �2003העליו� קבע כבר בא# שבית המשפט 
ההשתהות בבדיקה ובהכרעה לגבי . לא נעשתה הבדיקה, הרשויות המוסמכות

יכול שגרמה להתרחבות הפעילות המתקיימת בתחו� זה , פעילות� של המועדוני�
 .בלא שניתנה הכרעה בשאלת חוקיות�

__________________ 

 .דר ההימורי� הספורטקיימות חברות המציעות מנויי� להגרלות של המועצה להס  1

 .תקדי�, 'ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 'Ú· ÌÈ¯·Á ÔÂ„ÚÂÓ Ë�ÂËÂÏ"Á‡Â Ó � 610/02א "ע  2
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ת ההיבטי� המשפטיי� והצרכניי� של מ� הראוי שהרשויות המוסמכות יבחנו א
 המשטרה ומשרד �ולפי תוצאות הבדיקה יפעלו גורמי האכיפה , פעילות המועדוני�

 .  להסדרת פעילות המועדוני� ולחלופי� להפסקתה�המשפטי� 

 

♦ 
 

 מבוא

הגרלות , אוסר על ארגו� משחקי� אסורי�, ) חוק העונשי��להל�  (�19773ז"התשל, חוק העונשי�
בשווה כס� או בטובת הנאה לפי , שעשויי� לזכות את המשתתפי� בכס�, � כהגדרת� בחוקוהימורי

 הימורי� בלתי �להל� (תוצאות שה� תלויות בגורל או בניחוש יותר מאשר בהבנה או ביכולת 
דינו מאסר שלוש שני� או , הגרלה או הימור, המארג� או עור$ משחק אסור"החוק קובע ש). חוקיי�

 ".קנס

ריג מהאיסור את ההגרלות וההימורי� שמארג� מפעל הפיס על פי היתר שנית� לו מאת שר החוק מח
את אופ� ביצוע� , את תנאיה�, ההיתר מפרט את ההגרלות המותרות. האוצר או מי שהוא הסמי$ לכ$
 על תוצאות �החוק מתיר הימורי ספורט , כמו כ�).  ההיתר�להל� (ואת הדרכי� המותרות לשינוי� 

 באישור שר האוצר והשר 4 שמקיימת המועצה להסדר ההימורי� בספורט�� ותחרויות של משחקי
 . 5הממונה על הספורט ובאישור ועדת הכספי� של הכנסת

מתחילת המאה העשרי� ואחת קמו חברות פרטיות שהציעו לציבור לרכוש מינוי לתקופה קבועה 
 ובעיקר 6ת מפעל הפיסמראש של חודשי� אחדי� עד שנה המאפשר השתתפות קבועה בהגרלו

המועדוני� רוכשי� את כרטיסי ההגרלות עבור המנויי� וגובי� ).  מועדוני��להל�  (7בהגרלת הלוטו
בבדיקה שעשה משרד . כספי הזכיות מחולקי� בי� המנויי� וחלק� מועברי� למועדו�. מה� עמלה

שילבו בשמ� את ש� מרבית� .  נמצאו יותר מעשרה מועדוני� פעילי�2010מבקר המדינה באוגוסט 
 .והשתמשו בסמלי� של מפעל הפיס בפרסומיה�, "לוטו"המותג 

מטרת� המוצהרת של המועדוני� היא הגדלת הסיכויי� לזכייה בפרסי� הראשוני� בהגרלות מפעל 
וכ� משתמשי� באפיקי שיווק , בפרסו� חוצות, המועדוני� מפרסמי� את פעילות� בעיתוני�. הפיס

כמו כ� ה� מפעילי� אתרי אינטרנט המפרטי� את . ת ללקוחות פוטנציאליי�של שיחות טלפו� יזומו
 . פרסי� ותקנו�, הטבות, יתרונות המועדו�, תוצאות ההגרלות, מבחר המסלולי� המוצעי� למהמר

את טיפול רשויות , לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2010 עד דצמבר 2010בחודשי� אוגוסט 
בירורי השלמה נעשו במשטרת ;  במשרד המשפטי� ובמשרד האוצרהביקורת נעשתה. החוק בנושא

המידע על המועדוני� נאס� באתרי . במפעל הפיס ובמועצה להסדר ההימורי� בספורט, ישראל
 . האינטרנט שלה�

 

__________________ 

 .  224�235סעיפי�   3

 .�1967ז"תשכה,  להסדר ההימורי� בספורטקלפי חו  4

 .305' עמ, "פיקוח ובקרה,  ארגו$�הגרלות מפעל הפיס "על הגרלות מפעל הפיס ראו בכר! זה בפרק   5

 .ות המציעות ג� השתתפות בהימורי� על תוצאות הטוטו ובהגרלות נוספותקיימות חבר  6

והמשתת( בה מנחש אילו מספרי� יעלו בגורל ומסמ$ אות� על גבי , הגרלה שבה עולי� בגורל מספרי�  7
הגרלות הלוטו . סכו� הפרס נקבע לפי מספר המספרי� שניחש נכונה שיעלו בגורל". טופס הגרלה"

 . טופסי ההגרלה נמכרי� בידי זכייני� מורשי� של מפעל הפיס.  שלוש בשבועמתקיימות פעמיי� עד
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 פעילות המועדוני�

. משרד מבקר המדינה בדק תחומי� מרכזיי� בפעילות המועדוני� בהשוואה להגרלות מפעל הפיס
 : אות ההשוואהלהל� תוצ

ÌÈÈÂ�Ó È�Â„ÚÂÓ ÒÈÙ‰ ˙ÂÏ¯‚‰ ÌÂÁ˙‰ 

 פיקוח ציבורי  . יש . אי$

מחיר הכרטיס אצל הזכייני� המורשי� 
של מפעל הפיס בתוספת עמלה של 

 .עשרות עד מאות אחוזי�

לפי החלטת דירקטוריו$ מפעל 
בפיקוח ובאישור של , הפיס

.משרד האוצר

 

 עלות השתתפות בהגרלה

ייה מועברי�  מכספי הזכ90%עד 
 . לזוכי� והיתרה עוברת למועדו$

המהמר מקבל את כל סכו� 
 .הזכייה

 תשלו� זכיות

המועדוני� ה� גופי� פרטיי� 
רווחיה� אינ� . הפועלי� למטרת רווח

 . משמשי� בהכרח למטרות ציבוריות

 מהרווחי� מועברי� �40%כ
 .למטרות ציבוריות

 השימוש ברווחי�

 

ÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ˘ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó ÈÙÎ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÔÂ‚¯‡Ó ˙È˙Â‰Ó ‰�Â˘ ÌÈ�Â„
¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ô˙�˘ ¯˙È‰· Â¯˘Â‡˘. 

 למשרד מבקר המדינה מסרו שני מועדוני� כי עיקר עיסוק� הוא מת� 2011בתשובותיה� מינואר 
גביית כספי , שירות של מילוי ושליחה של טופסי לוטו בצורה מרוכזת שמגדילה את סיכויי הזכייה

ההפרש בי� עלות הכרטיס לבי� עלות "אחד המועדוני� מסר ש. קדת� בחשבונות הזוכי�הזכיות והפ
המדובר "עוד מסר אחד המועדוני� כי ". נובעת מהשירות שהחברה מעניקה למנוייה, כל מנוי

, כל חובה חוקית לחלק את רווחיה... אי� לחברה, על כ�... בחברה פרטית הפועלת למטרות עסקיות
 ".או חלק מה�

למשרד מבקר )  המועצה לצרכנות�להל�  (8 פנתה המועצה הישראלית לצרכנות2010קטובר באו
המדינה וציינה כי בשני� האחרונות צמחו חברות פרטיות העוסקות בשיווק תכניות מנויי� 

שרווחיה� אינ� משמשי� לשיפור רווחת הציבור וה� פועלות , קולקטיביות להגרלות של מפעל הפיס
 תלונות �130 היא קיבלה כ2010 ועד אוקטובר 2009מתחילת ,  המועצה לצרכנותלדברי. ללא פיקוח

הנושאי� העיקריי� שהועלו בתלונות היו הטעיה לגבי . נגד המועדוני� שעניינ� פגיעה בצרכני�
חידוש אוטומטי של , התנאי� לסיו� ההתקשרות וקנסות יציאה, נויאו לגבי תקופת המ, מחיר המנוי

. מת� טופס גילוי נאות ללקוחות�שיווק אגרסיבי והצגת מצג שווא ואי,  הלקוחנוי ללא הסכמתהמ
המטעה את , בהירות בדבר זהות הגו� שעמו מתקשר הצרכ��המועצה לצרכנות הוסיפה כי קיימת אי

הצרכני� וגורמת לה� לחשוב כי ה� מתקשרי� ע� הגופי� המורשי� על פי החוק לארג� הגרלות 
 .והימורי�

�א"התשמ, ות הוסיפה כי התלונות מעלות חשש להפרת הוראות חוק הגנת הצרכ�המועצה לצרכנ
מכירת מנויי� תמורת מחיר גבוה מעלות ההשתתפות : ולפגיעה בציבור גדול של צרכני�, 1981

__________________ 

, תפקידיה כוללי�. �2008ח"התשס, חוק המועצה הישראלית לצרכנותהמועצה לצרכנות פועלת מכוח   8
לצור! , מת$ שירותי� וסיוע לציבור הצרכני� ולארגוני צרכני� הפועלי� שלא למטרות רווח, בי$ היתר

, צרכנותהלרבות ייעו, בתחומי , יות הצרכ$ וקידו� ענייניו מול גופי� פרטיי� וציבוריי�הגנה על זכו
�בית די$ או כל ערכאה שיפוטית או מעי$, ייצוג צרכני� לפני בית משפטוכ$ ; משפטהכלכלה וה

 .לרבות בתובענות ייצוגיות, שיפוטית שהוקמה על פי די$
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חשש שחלק ניכר מדמי ההשתתפות בהגרלות אינ� ,  בלי לגלות לצרכ� את עלות השירות�בהגרלות 
י� אינ� מחזיקי� בטופס ההגרלה ותנאי הגרלות וחלוקת זכיות המשתתפ, מופני� למפעל הפיס

 .השוני� מהותית מאלו שאושרו בהיתר

 

 

 הליכי� משפטיי�

 בטענה כי פעילות 9 עתר מפעל הפיס לבית המשפט המחוזי נגד אחד מהמועדוני�2001בשנת  .1
שהוא מוכר ומחיר והמוצר ; הוא סוחר בכרטיסי הגרלות ללא היתר: המועדו� מנוגדת לחוק העונשי�

ורווחי המועדו� מוזרמי� ; כרטיס המשחק שוני� מאלה שקבע מפעל הפיס בפיקוח משרד האוצר
 דחה בית המשפט את עתירת מפעל הפיס וקבע כי פעילות 2001בדצמבר . לכיס הפרטי של בעליו

 . המועדו� נעשית כדי�

שפט כי מאחר שבהכרעה  קבע בית המ2002ובדצמבר , 10מפעל הפיס ערער לבית המשפט העליו�
יש להסב את תשומת לבו של היוע+ המשפטי , עלולה להיות השפעה על עניינו של הציבור הרחב

בנייר עמדה של . לנושא על מנת שישקול א� ברצונו להצטר� להלי$) ש" היועמ�להל� (לממשלה 
לבית ש "הודיע היועמ, 11 בעניי� אותו מועדו�2003ש שהוגש לבית המשפט בפברואר "היועמ

א$ כיוו� שבית , המשפט העליו� כי לדעתו פעילות המועדו� היא לכאורה בבחינת עברה פלילית
אי� מקו� לחקור את , כל עוד לא תשתנה הפסיקה האמורה, המשפט המחוזי לא קיבל עמדה זו

ש הודיע שהוא יורה על חקירה פלילית רק א� יבוטל פסק הדי� של "היועמ. פעילותה של החברה
 . ט המחוזי ופעילות המועדו� תימש$ ג� לאחר מת� פסק הדי� על ידי בית המשפט העליו�בית המשפ

הנוגדת את הוראות חוק העונשי� , ·È˜ÂÁ È˙Ï˙מדובר בפעילות "ש כי לכאורה "עוד ציי� היועמ
ואלה הנימוקי� העיקריי� לעמדה ). ההדגשה במקור" ('הגרלות והימורי�, משחקי� אסורי�'בעניי� 

,   לשונו של ההיתר מלמדת כי תנאי לפעולה הוא שיווק ההגרלה על פי כללי מפעל הפיס)1:   (זו
מכיוו� שההיתר הוא בבחינת חריג . ומוב� שהשיווק בדר$ שנוקט המועדו� אינו עומד בתנאי ההיתר

המועדו� מארג� )  2.   (מ� הראוי לפרשו על דר$ הצמצו�, לכלל האוסר לקיי� משחקי� אסורי�
משו� שהמנויי� מחזיקי� בכרטיס המועדו� ולא , איות ונפרדות מהגרלות מפעל הפיסהגרלות עצמ

המועדו� )  3.   (ולא כל כספי הזכיות מחולקי� בי� המנויי�, בטופסי ההגרלות של מפעל הפיס
מחייב את המנויי� בעלות כרטיס הגבוהה פי שניי� וחצי בקירוב מהמחיר שגובה מפעל הפיס 

 ]".בעלי המועדו�[ משתלשל לכיס� של � רווח מהימורי�  שהוא בבחינת�הפער "

 פסק בית המשפט העליו� כי הקביעה של בית המשפט המחוזי בדבר חוקיות פעילות של 2003ביולי 
ראוי שתיבדק על ידי הרשויות "המועדו� מבוטלת וקבע ששאלת חוקיותה של פעילות המועדו� 

כ� מ� הראוי לתת את הדעת .  בהליכי� כלשה�ועל אלה להחליט הא� יש מקו� לנקוט, המוסמכות
‰Â�È‡ ÌÂÈÎ ·ˆÓ . על השאלה הא� יש מקו� להסדיר את הסוגיה כולה ביתר בהירות בחקיקה עצמה

ÔÂˆ¯ ÚÈ·˘Ó ‰‡¯� .ג� א� מבחינה , המאורג� באופ� מסחרי, ]המועדו�... [ההימור באמצעות מנויי
‰Â‡ הרי שבפועל , י� על בסיס חברתיעשר משתתפ�טכנית אינו שונה מהימור קבוצתי של שני�

ÂËÂÏ‰ ˜Á˘Ó· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÒÂÙ„· ÌÈÂÒÓ ÈÂ�È˘Ï ‡È·Ó .הג� שדפוס השתתפות זה מתאפשר ,
ספק א� ההיתר למפעל הפיס מכוו� לדפוס הימור , בשל הכללי� שקבע מפעל הפיס עצמו, לכאורה

בור ההגרלה נותר בידי ידי בעלי המנוי ע�יש לזכור עוד כי למעלה ממחצית הסכו� שמשול� על...זה

__________________ 

 .תקדי$, 1106/01ÚÙÓ � ÒÈÙ‰ Ï 'Ú· ÌÈ¯·Á ÔÂ„ÚÂÓ Ë�ÂËÂÏ"Ó, 1294/01) יפו�אביב�תל(פ "ה  9

 .תקדי$, 'ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 'Ú· ÌÈ¯·Á ÔÂ„ÚÂÓ Ë�ÂËÂÏ"Á‡Â Ó � 610/02א "ע  10
המשפטיות שלדעתו לציבור בשאלות ש לא הצטר( כצד לתביעה אלא הסתפק במת$ חוות דעת "היועמ  11

 .עניי$ בה�
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ההדגשה " (מ� הראוי שהמנויי� יהיו מודעי� לנתו� זה במלואו. כתשלו� עבור שירותי�] המועדו�[
 ).של משרד מבקר המדינה

 פעמי� מספר 2003�2006בעקבות החלטת בית המשפט העליו� פנה מפעל הפיס בשני�  .2
 .ות המוסמכותש דאז בתלונות ובבקשה שהסוגיה תיבדק על ידי הרשוי"ליועמ

ÌÈ�Â„ÚÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ ¯·„· ˙ÏÏÂÎ ‰˜È„· ‰˙˘Ú�˘ ‡ˆÓ� ‡Ï. 

 בבקשה לאישור חוזה אחיד 12 פנה אחד המועדוני� לבית המשפט לחוזי� אחידי�2009במרס  .3
 ציי� בתשובתו לבקשה 13ש דאז"בא כוחו של היועמ. ולאישור שאי� בתקנו� פעילותו תנאי מקפח

כפי שהובעה בדיוני� בבקשות אחרות שהגישו , ש"עקרונית של היועמ כי עמדתו ה2009ממאי 
בדר$ דומה לדר$ בה פועלת המבקשת "היא כי הפעלת המועדוני� , המועדוני� לבית די� זה

 ).ההדגשה במקור" (‡È˜ÂÁ ‰�È˙, ולו לכאורה, ]המועדו�[

 שהוגשה לפרקליט את דעתו בחוות דעת) כלכלי( חיווה סג� בכיר לפרקליט המדינה 2009באוגוסט 
, למרות זאת. ולפיה פעילות המועדו� היא ארגו� אסור של הימור המתקיי� באופ� חוקי, המדינה
ש בחינה מחודשת של הנושא והוחלט שלא לטעו� במסגרת תיק " נעשתה בלשכת היועמ2010במרס 

מבר ש נמסר למשרד מבקר המדינה בנוב"מלשכת היועמ. זה כנגד חוקיות הפעילות של המועדו�
 שהוחלט שאי� מקו� לטעו� במסגרת ההלי$ בעניי� החוזה האחיד של המועדו� כי מדובר 2010

ייתכ� שבמקרה אחר העמדה . מאחר שמדובר בתיק אזרחי ובמקרה מסוי�, בפעילות לא חוקית
 .המשפטית תהיה שונה

כי , בהירלמע� הזהירות נ" למשרד מבקר המדינה מסר אחד המועדוני� כי 2011בתשובתו מפברואר 
שעיקרו , כל עיסוקה הוא כאמור במת� שרות ללקוחותיה. החברה אינה עוסקת בפעילות לא חוקית

מעבר ליתרונות הרבי� ...שליחת טפסי לוטו וטוטו בצורה מרוכזת שמגדילה את סיכויי הזכייה
איסו� כספי הזכייה והפקדתה , ג� פעולת השליחה עצמה, בהשתייכות לקבוצה של שולחי�

 ". נעשית על ידה,  הזוכהלחשבו�
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