
חוקייםהיאבהינחריםבנואבקהאבסורד

חוקי.לאזההימורים

להמרמוכנים

עלזה?
עלמצביעהמדינהמבקרדו״ח

האיסורבאכיפתליקוייםשורת

מומחיםחוקיים.לאהימוריםעל

ביקורתמותחיםבתחום

שלמרותהמדינה,עלקשה

ההימוריםנגדהאכיפההגברת

במשפחות,פוגעיםשהםבטענה

ההימוריםלהרחבתפועלת

המוסדרים

הר־אוראיתי הר־אוראיתי

2croc'•שפרסםהאחרוןדו״ח

המדינהמבקרהצביע

עללינרנשטראוסמיכה

וכשליםליקוייםשורת

nsrarpenהאיסורלאכיפתהנוגעים

לפיהאינטרנט.באמצעותהימוריםעל

החלוהאכיפהשגורמיאףהממצאים,

2008ער2003ב־כברלנושאלהידרש

ההסד־בתחוםממשיותפעולותנעשולא

רה

$TS1$ההסדרה$TS1$

$DN2$ההסדרה$DN2$הפלילית.האכיפהובתחוםהמינהלית

שערך,הבריקהסיוםמועד2010בנובמבר

התק־וערוציהכסףערוצימרביתנותרו

שורת

$TS1$התקשורת$TS1$

$DN2$התקשורת$DN2$היהוהמהמרפעילים,להימורים

ההימוריםלאתריכספואתלהעביריכול

הגבלה.ללאכמעט

אחריהגיעהמבקררו״חמזו,יתרה

הכנסתשלהכספיםועדתשלהחלטתה

הימו־עקרוניבאופןלאשרחודשמלפני

רים

$TS1$הימורים$TS1$

$DN2$הימורים$DN2$סוסים.עלהרכיבהענףעלחוקיים

אתרקלאבתדהמההיכתהזוהחלטה

אתגםאלאבישראל,המהמריםקהילת

עלאלהבימיםהנאבקיםהדיןעורכי

בכ־שהואשמולקוחותיהם,שלחפותם

תבי

$TS1$בכתבי$TS1$

$DN2$בכתבי$DN2$ובארגוןבהשתתפותחריפיםאישום

ועדתהחלטתפיעלאסורים.משחקים

לת־תיקוניםשלשורהאושרההכספים,

קנות

$TS1$לתקנות$TS1$

$DN2$לתקנות$DN2$והמועצהבספורט,ההימוריםהסדר

להרחבתאישורקיבלהההימוריםלהסדר

ספו־בענפיולפעילותשלההמוצריםסל

רט

$TS1$ספורט$TS1$

$DN2$ספורט$DN2$.להתקשרלההותרהיתרביןנוספים

הימוריםתוכניתלהפעלתזרמפעילעם

התו־בחו״ל.המתקיימיםסוסיםלמירוצי

כנית,

$TS1$,התוכנית$TS1$

$DN2$,התוכנית$DN2$שנה,כחציבעורלפועלשתצא

ההימוריםמועצתלאישורכפופהעדיין

הווטרינרי.והשירות

אתגםהותירההכספיםועדתהחלטת

פיעלפה.פעוריהחוקאכיפתרשויות

המ־שנתהיתההאחרונההשנההערכות,

לחמה

$TS1$המלחמה$TS1$

$DN2$המלחמה$DN2$הבלתיההימוריםבתופעתהגדולה

בפרט,באינטרנטוההימוריםבכללחוקיים

רדףאישוםוכתבפרשהרדפהכשפרשה

אתלהזכיראפשרהשארביןאישום.כתב

קפה״,״אינטרנטגבריאלישוניפרשות

מסוכן״.ו״הימורמרי״״קורן

בעיהקיימתבתחום,מומחיםלרעת

המדינהאחתשבידשבעודבכךחמורה

באמצ־חוקייםהלאבהימוריםנלחמת

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$לאתריגישהוסגירתאישוםכתבי

הכס־ועדתהשנייהבידבחו״ל,הימורים

פים

$TS1$הכספים$TS1$

$DN2$הכספים$DN2$להרחיבההימוריםלמועצתמאשרת

דוג־נוספים,לענפיםהמשחקיםסלאת

מת

$TS1$דוגמת$TS1$

$DN2$דוגמת$DN2$טניסמוטורי,ספורטסוסים,מירוצי

זה,אתופוטבול.בייסבולכדוריד,בחו״ל,

באמצעותלעשותיכולההמועצהראשית,

זרים.מפעילים

אסורהפרסוםאפילו

שוקשלהקייםהמשפטי״המבנה

בהטלתמתאפייןבישראלההימורים

והאזרחיהפליליבמישורקשותמגבלות

פרטיים״,הימוריםלקייםהאפשרותעל

התשוירוןגולדמןאוריעו״דמסבירים

במיסוי,המתמחהושות׳גולדמןממשרד

הימורים.ובעבירותהוןהלבנתבאיסור

למהמריםהאפשרויותהרחבת״לכאורה,

ההימורים״,נגדהחקיקהלתכליתמנוגדת

החוקפי״עלמחדד:והרושגולדמן,אומר

מזלמשחקילעודדאיןבארץ,והפסיקה

כל־התמוטטותעמםלהביאשעלולים

כלית,

$TS1$,כלכלית$TS1$

$DN2$,כלכלית$DN2$הפרטשלומשפחתיתחברתית

פשיעה״.ולעודדאותו,והסובבים

האחרונהההחלטהכינרמהפניו,על

חדשאבסורדיוצרתהכספיםועדתשל

הואהמשפטי״המצבההימורים.בתחום

ומסבירים:והרושגולדמןאומריםמורכב״,

שהםסוסים,מירוציעלההימורים״אתרי

מת־הםשבהןבמדינותחוקייםאתרים

קיימים,

$TS1$,מתקיימים$TS1$

$DN2$,מתקיימים$DN2$שכןישראלים,למהמריםסגורים

אפילוהימורים.עלאוסרבישראלהחוק

חוקיאינובישראלכזהאתרשלפרסום

למפרסם״.מאסרלעונשלהובילועלול

תי־תמידהשניים,לרעתזאת,עם

מצא

$TS1$תימצא$TS1$

$DN2$תימצא$DN2$שמעונייניםלמיעוקפתדרך

אוהדוהרתהחיהעלהכסףאתלשים

שוקכי״ידועוירטואליים.ז׳יטוניםעל

ולפיכךחזק,שוקהואבארץהמהמרים

שמייצגיםגופיםאחתלאאלינופונים

ומבק־בעולםחוקייםהימוריםאתרי

שים

$TS1$ומבקשים$TS1$

$DN2$ומבקשים$DN2$חו־בצורהלישראליםלהיפתח

קית״,

$TS1$,חוקית״$TS1$

$DN2$,חוקית״$DN2$שמציאת״אלאהשניים.טוענים

היאאלהלגופיםמשפטייםפתרונות

ולעתיםגבוההעלותהלמדי,מורכבת

לדעתמסחרית״.מבחינהכדאיתלא

מתח־זובנקודהבדיוקוהרוש,גולדמן

רד

$TS1$מתחרד$TS1$

$DN2$מתחרד$DN2$הכספים.ועדתהחלטתנוכחהמתח

אחדבהירביוםהממשלה,של״בחסותה

וכללמותר,פתאוםהופךאסורהימור

ההימוריםלהסדרשהמועצהמאחרזאת

הזההספורטענףאתלוקחתבספורט

חסותה״.תחת

ממזל?שכליותר

משטרתייםצוויםהוצאולאחרונה

אתלחסוםהאינטרנטלספקיותשהורו

בישראל.לגולשיםההימוריםאתריכלל

לביתעתרהישראליהאינטרנטאיגוד

הצווים,נגראביבבתלהמחוזיהמשפט

סיכו־אתהצדדיםמגישיםאלהובימים

מיהם

$TS1$סיכומיהם$TS1$

$DN2$סיכומיהם$DN2$האינטרנטספקיותהמשפט.לבית

המשטרתילצולעכשיונכוןצייתועצמן

באינטרנט,ההימוריםאתריאתוחסמו

אתמצאוהאחרוניםהנראהככלאך

הישראלית.הרשתאלבחזרהדרכם

שבוהולדם,טקססהקלפיםמשחקגם

פליליתעבירההואבכסף,לזכותניתן

ועצםמאסר,שנותשלושערשעונשה

אחת.מאסרשנתערדינובוההשתתפות

אביב.בתלהמחוזיביהמ״שקבעכך

תקדימידיןפסקניתן2008ביוני

שקבעאביב,בתלהשלוםמשפטבבית

שכןאסור״,״משחקהואהולרםטקססכי

היכולת.רכיבעלעולהבוהגורלרכיב

טור־בארגוןהורשערוקערןהנאשם

ניר

$TS1$טורניר$TS1$

$DN2$טורניר$DN2$שנשכרהבדירההקלפיםמשחקשל

גן.ברמתטאוארסיטישרתוןבמלון

והרכבלמחוזי,הרשעתועלערעררוק

החזירברלינרדבורההנשיאהבראשות

לשמי־השלוםמשפטלביתהדיוןאת

עת

$TS1$לשמיעת$TS1$

$DN2$לשמיעת$DN2$בפברוארלסטטיסטיקה.מומחהער

שמיעתלאחרהריןפסקניתן2010

ההכרעהאתלשנותשלאוהוחלטהער,

כמשחקהוגדרהולדםטקססהמקורית.

למ־שהגישהנוסףהערעוראתאסור.

חוזי,

$TS1$,למחוזי$TS1$

$DN2$,למחוזי$DN2$במהרה.רוקמחק

אישוםכתבי

שלשנתיים

נוקשהמלחמה

בהימורים

באינטרנט

קפה״״אינטרנטתיק

הפרקלי־הגישה2009בדצמבר27ב־

טות

$TS1$הפרקליטות$TS1$

$DN2$הפרקליטות$DN2$תקווהבפתחהמחוזיהמשפטלבית

ביןקפה״,״אינטרנטבתיקאישוםכתב

גבריאליוראובןשוניהאחיםנגדהיתר

שלבניהולהעסקהתיקאברג׳יל.ומאיר

שבמסגרתהאינטרנטית,הימוריםרשת

קפה־בתי100בכ־קזינובתיהופעלו

אינטרנט,

$TS1$,קפהאינטרנט$TS1$

$DN2$,קפהאינטרנט$DN2$פיעלטוטו.ותחנותפיצוציות

ההימוריםתוכנתבפיתוחהאישום,כתב

אנדבטחברתעמקהלסניפיםשהופצה

ראובןהנאשמיםיריעלשנשלטהצ׳ט,

המשפ־ההליכיםמנשה.ומוטיגבריאלי

פרשת

$TS1$המשפפרשת$TS1$

$DN2$המשפפרשת$DN2$מרי״״קוויו
__

פרק־הגישה2009בדצמבר30ב־

ליטות

$TS1$פרקליטות$TS1$

$DN2$פרקליטות$DN2$המשפטלביתוכלכלהמיסוי

בפר־אישוםכתבאביבבתלהמחוזי

שת

$TS1$בפרשת$TS1$

$DN2$בפרשת$DN2$משפחתשלבאינטרנטההימורים

מרי״.״קורןכפרשתהידועהטליס,

מ־החלכינחשדובפרשההנאשמים

2001

$1ST$2001$1מST$

$2ND$2001$2מND$באמ־הימוריםרשתהפעילו

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$שחוברוקפה,אינטרנטסניפי

מרירהשפעלהממוחשבתלרולטה

פיעלאביב.בתלדיזנגוףרחובבצפון

היהההימוריםפעילותהיקףהחשד,

המשפ־ההליכיםשקל.מיליון80כ־

פרשת

$TS1$המשפפרשת$TS1$

$DN2$המשפפרשת$DN2$מסוכך״הימור

המחל־הגישה2010בפברואר11ב־

קה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$שלו־המדינהבפרקליטותהכלכלית

שה

$TS1$שלושה$TS1$

$DN2$שלושה$DN2$נאש־22נגדחמוריםאישוםכתבי

מים,

$TS1$,נאשמים$TS1$

$DN2$,נאשמים$DN2$ההימוריםתעשייתהפעלתבשל

שקל.מיליון340שגלגלהבאינטרנט

הימרעבירותבשורתהואשמוהחשודים

הפרשה,מס.ועבירותהוןהלבנתרים,

כשברא־החלהמסוכן״,״הימורהמכונה

שית

$TS1$כשבראשית$TS1$

$DN2$כשבראשית$DN2$2008ולפיומודיעינימידעהתקבל

38בןיהודהאורתושבהמרכזי,החשוד

bet555.netבשםהימוריםאתרמפעיל

811.1£81£8ל־בהמשךשמואתששינה

קבוצות"״ראשיפרשת

פרקליטותהגישה2010במאיב־

המחרהמשפטלביתאביבתלמחוז

נאשמים10נגדאישוםכתבבעירזי

והימרהגרלותהון,הלבנתבעבירות

להימורים.מקוםוהחזקתניהולרים,

ניהלוהעשרההאישום,כתבפיעל

מי־230שגלגלברשתהימוריםאתר

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$.כיצדמתארהאישוםכתבשקל

לוונפתחוסיסמהקודמהמרכלקיבל

ההימורים,ביצועלשםאשראיחשבון

שגייסוקבוצותראשיהועסקווכיצד

נמש־המשפטייםההליכיםמהמרים.
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״שוקגולדמן:אורי

שוקהואההימורים

שקליםמיליונישמגלגל

השחקניםובקרבבשנה,

עולותבשוקהגדולים

יפקחמידוגמתשאלות

זר״מפעילאותועל

כיבמרץמסרהמשפטיםמשרד

טקססכישקבעההמשפטביתהחלטת

בפ־׳׳משתלבתאסורמשחקהואהולדם

עילות

$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$האח־בשניםשמנהלותהאכיפה

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$והמשטרההמדינהפרקליטות

ומהווהבישראל,ההימוריםתופעתנגד

בתופעה״.במאבקחשובנדבך

קלפים?ולאמירוציממדועאז

אךלהסביר,מנסיםוהרושגולרמן

ספורטענףהואסוסים׳׳מירוץמוחים:

כמהנערךהואשכןמהיר,סיפוקבעל

אםלמהמרידועבסיומוומידדקות

נח־המירוציםזכה.הימרשעליוהסוס

שבים

$TS1$נחשבים$TS1$

$DN2$נחשבים$DN2$ההימורים.בענףקור׳׳הארדיותר

משחקהואזאת,לעומתהולים,טקסס

עםממזל.יכולתיותרדורששלכאורה

בתיעלמקובלתאינהזועמדהזאת,

בישראל״.המשפט

בע־המתמחהרוזנבלום,רונןעו״ד

בירות

$TS1$בעבירות$TS1$

$DN2$בעבירות$DN2$והלבנתמרמהלבן,צווארון

ומעלהוהרושגולדמןעםמסכיםהון,

להחלטתהנוגעיםקשייםכמההואגם

ביןהבדלקיים׳׳האםהכספים.ועדת

אחר?",הימורכללביןהסוסיםמירוצי

אתלבחוןישכיוטועןבקול,תוהההוא

מא־המתרחשיםדבריםלאורההחלטה

חורי

$TS1$מאחורי$TS1$

$DN2$מאחורי$DN2$.מהלבחוןביותר״חשובהקלעים

למועצהההיתרבמתןהחבויהאינטרס

רוזנבלוםבספורט״.ההימוריםלהסדר

במצבהטמוניםקשייםעלבנוסףמצביע

בבסיסוהעומדיםהרציונליםנוכחהחדש

הגבלותיהיו׳׳האםמזל.משחקכלשל

הפיךבלתינזקלמנועכדיסכומיםשל

שואל.הואולמשפחות?׳׳,לאנשים

ועדתמהחלטתהעולהנוספתסוגיה

מי־עלההימוריםאתלאשרהכספים

רוצי

$TS1$מירוצי$TS1$

$DN2$מירוצי$DN2$המועצהתבחרכיצדהיאסוסים

הזר,המפעילאתההימוריםלהסדר

בחו״ל.ההימוריםאתומקייםשמארגן

שקליםמיליונימגלגלההימורים״שוק

בשוקהגדוליםהשחקניםובקרבבשנה,

אותועליפקחמידוגמתשאלותעולות

והרוש.גולדמןטועניםזר״,מפעיל

שע־נוספתסוגיהמעלהרוזנבלום

שויה

$TS1$שעשויה$TS1$

$DN2$שעשויה$DN2$״כיצדזה:בהקשרלהתעורר

עםההימוריםלהסדרהמועצהתתמודד

פוקר,משחקיממארגניאפליהטענת

ועדתהחלטתלכאורה,הרילמשל?

החקיקתיתהתכליתאתנוגדתהכספים

שלטענהשתעלהייתכןהימורים.כנגד

בררנית״אכיפד
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