
 הפכתם לעבריינים:  לחובבי הפוקראזהרה
,  ערעור בבית המשפט המחוזי הפכה בן רגע את המפגשים החברתייםדחיית

ישראל לפני . לפשע,  קלפים בין אזרחים שומרי חוקבהם מתנהלים גם משחקי
 רעידת אדמה משפטית

 בקשה למחיקת ערעור בדבר חוקיות לפני כמה שבועות קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב
משחק קלפים זה נחשב לעבירה  ,על פי החלטת בית המשפט". טקסס הולדם"משחק הפוקר 

 . ועד שנת מאסר למשתתפים בו  המשחקשנות מאסר לארגון 3פלילית שהעונש עליה הוא עד 
 

ובו סווג , בבית משפט השלום בתל אביב 2008 שניתן ביוני החלטה זו נשענת על פסק דין תקדימי
 . מאחר שרכיב הגורל בו עולה על רכיב היכולת, " אסורמשחק"משחק טקסס הולדם כ

 
החל מרגע זה דין מנהלי בתי הימורים .  פשוטה ומדאיגה עד מאודמשמעות מחיקת הערעור היא

אשר מתיישבים לשחק באחד , ה שומרי חוק'זהה לדינם של כמה חבר ,אשר פועלים בניגוד לחוק
 .  של אחד מחבריהםמערבי השבוע בסלון ביתו

 שנות מאסר 10עד 

נעוצה בין היתר בפעילות האכיפה , הפך משחק אסור" טקסס הולדם" הסיבה לכך שמשחק
 . נגד תופעת ההימורים בישראל,  והפרקליטות גם יחדהמוגברת שמנהלות המשטרה

 
משמעות . לרעת הנחשדים בו, הולך ומשנה פניו ובעיקר,  ומתעצםחוק איסור הלבנת הון הולך

 זכות המדינה להכניס ידה לכיסי האזרחים הנחשדים בחשדות שונים של כי, הדבר בין היתר היא
אם לשפוט על פי הסכומים . הולכת ומתרחבת ואיתה גם עומק כיסינו,  הוןחוק איסור הלבנת
הרי שאנו בפתחה של רעידת ,  פי העובדה שעל עבירה זו לא חל חוק התיישנותהקבועים בחוק ועל
  .אדמה משפטית

 
במתכוון ( החוק נועד בראש ובראשונה על מנת לצמצם למינימום את המוטיבציה לביצוע העבירה

 ובניסיון , )או שלא
 מהעבריין להשתמש ולהחזיק בכסף שמקורו בביצוע פשע ואף להסתיר את מקורו הבלתי למנוע
 גבולותיו הברורים של החוק נפרצים –עקב פרשנות מרחיקת לכת של המדינה ובתי המשפט  .חוקי

 בצורה נורמטיבי ככל שיהיה ואפילו, להגיע לכל אדם, בנסיבות מסוימות, ומתרחבים ועלולים
 . שנות מאסר 10ובל נשכח כי מדובר בעבירות אשר דינן עד , אבסורדית

 
 אך בעיקר מה אסור לעשות בכל הנוגע לעבירות,  עד היום ברור היה לכל בר דעת מה מותראם

 משחקים גם ערב תמים לכאורה בו כמה חברים, הרי שהיום עם מתן פסק הדין, איסור הלבנת הון
 שהעונש עבירה, עלול להתפתח במהירות לעבירה על חוק איסור הלבנת הון, "טקסס הולדם"

 . שנות מאסר 10הצפוי עליה הוא עד 

 כך זה מתחיל

בו כל אחד מהישובים סביב , "טקסס הולדם" יקבע עם חבריו ערב אם אדם, על פי החוק היום
מסתכנים , הרי שהאדם המזמין כמו גם חבריו, שקל במזומן 100 של סכום זניח" יסכן"השולחן 

 .  הוןבחוק איסור הלבנת
 

 בכסף לפי תוצאות הינו משחק שבו עשוי אדם לזכות –" משחק אסור"חוק העונשין מגדיר כי 
 משחקי מזל נחשב ארגון. והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת, המשחק

 משחק הפוקר אינו חורג אמנם אם. (בחוק איסור הלבנת הון" עבירת מקור"לעבירה המוגדרת גם כ
 ).  בעניין של פרשנותאלא שמדובר, לא ניתן יהיה להרשיע בעבירה, מגדר שעשוע או בידור

 
שאותו ,  עבירת הלבנת הון הואהתמים יתפתח לדבר" טקסס הולדם"כל שנותר על מנת שערב ה

את העובדה ,  מנת להסתיר מאשתועל, אדם שהרוויח כסף מארגון המשחק ירכוש לדוגמה טבעת

12:31 5/5/2011 | ד אורי גולדמן''עו

  פוקר, להלבנת הוןהרשות,משחקי קלפים :תגיות
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 . שנות מאסר 10שדינה עד ,  הוןהתגבשה לה עבירת הלבנת -והנה, שהוא זכה בכסף בערב פוקר

 וכך זה נגמר

רשאי בית המשפט לצוות על חילוט כספים שלטענת המדינה קשורים  ,על העונש החמור כשלעצמו
 . או שאיפשרו את ביצועה או שיועדו לכך,  לעבירהבאופן ישיר או עקיף

 
אשר השופט מחוייב ,  דרקונית ופולשנית של חוק איסור הלבנת הוןמהווה סנקציה" חילוט"ה

הוא חייב  -אם מחליט השופט שלא לחלט .  הורשע בעבירה על החוקלהפעילה במידה ואדם
דהיינו החילוט הוא הכלל ואי החילוט הוא , "נימוקים מיוחדים שיפרט" בלהסביר את החלטתו

  .החריג לכלל
 
 

המתמחים בעבירות כלכליות ובעבירות  ',ד ממשרד עורכי הדין גולדמן ושות"הכותב הוא עו
 הלבנת הון ובכללן הימורים 
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