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 03.08.2016        לכבוד מר משה כחלון

 האוצר שר

 הנדון: דו"ח הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים החוקיים ומודל הקצאת הרווחים לציבור

וק ההימורים ומודל הקצאת לבחינת ייעול שכחברי הוועדה מינית אותנו  2015באוקטובר  21ביום 

הרווחים ממנו. נתבקשנו לבחון האם ניתן לייעל את הוצאות התפעול של מפעל הפיס והמועצה 

ורים בספורט )להלן: "הגופים"(, את השפעת גודלו של שוק ההימורים החוקיים להסדר ההימ

כלכליות של שוק זה ואת מנגנוני הקצאת הרווח של הגופים. -בישראל, את השלכותיו החברתיות

מו במהלך שבנוסף, לאחר הבחינה האמורה, התבקשנו להמליץ על מכלול כיווני פעולה אשר ייו

 . 2016שנת 

ניתוח עומק של הגופים המפעילים את ההימורים החוקיים בישראל, ערכה  ההוועדה ביצע

מית אל מול מדיניות מפותחות בעולם וכן קיימה פגישות עם נציגים מכלל לאו-ביןהשוואות 

הגורמים הרלוונטיים לנושא: מפעל הפיס, המועצה להסדר ההימורים בספורט, משרד התרבות 

הלבנת איסור טרת ישראל, השלטון המקומי והרשות לוהספורט, המועצה הלאומית לספורט, מש

הון ומימון טרור. כמו כן הוצג בפני הצוות דו"ח הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים 

והשלים עבודתו לאחרונה )להלן:  25.3.2012מיום  4474בישראל, שהוקם מכוח החלטת הממשלה 

 "הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים"(.

אנו מוצאים לנכון להמליץ כי שר האוצר יקבע בחקיקה  ,אור הניתוחים והפגישות שנערכול

ובהיתר מפעל הפיס הגבלות על היקף התקורות של הגופים, הגבלה על היקפו של גודל שוק 

ההימורים החוקיים, שינוי במנגנוני הקצאת הרווחים וכן שינויים נוספים אשר יפורטו בדו"ח זה, 

ימורים החוקיים, לרבות ביטול של משחקים וכן קידום המלצות הצוות לבחינת ההסדרה של הה

 בעלי פוטנציאל התמכרות גבוה, ובקרה על תחום הפרסום והשיווק.

אנו מודים למר תמיר כהן על ריכוז עבודת הוועדה וכן לגב' נירית איבי על תרומתה המשמעותית 

 לכתיבת הדו"ח.

 בכבוד רב, 

  מר לב דרוקר  מר שי באב"ד )יושב ראש הוועדה(

  מר איתי טמקין  אמי פלמורעו"ד 

  מר אלון מורגנשטרן  עו"ד עדנה הראל

    עו"ד טלי ארפי
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 1רקע

, בעקבות יוזמת ראשי העיריות בישראל ולאחר תהליך פוליטי ובירוקרטי ארוך, הוקם 1951בשנת 

"מפעל הפיס", כחברה ללא הון מניות. חברה זו הוקמה במטרה לגייס כספים לשם הקמתם של 

חולים על ידי רשויות מקומיות, לרווחת תושביהן, באמצעות עריכת הגרלות. לשם כך קיבלה בתי 

 פי פקודת החוק הפלילי המנדטורי. -על , וזאתהחברה היתר משר המשפטים לערוך הגרלות

 -תשכ"דהחוקק חוק לתיקון דיני העונשין )משחקים אסורים, הגרלות והימורים(,  1964שנת ב

עונשין )הגרלות("(, אשר הסדיר מחדש את האיסור הפלילי העוסק במשחקי )להלן: "חוק ה 1964

מזל, הגרלות והימורים. בדברי ההסבר להצעת חוק העונשין )הגרלות( נאמר כי החוק נועד 

הסוגיה הראשונה היא קביעה של איסור פלילי על עריכת משחקים  :להסדיר שתי סוגיות מרכזיות

אם, איסור על החזקת מקום לעריכת משחקים אלו. הסוגיה משחקי קלפים, ובהת אסורים, כגון

, הטעמים העומדים בחוקפי האמור -השנייה היא קביעת האיסור על ארגון ועריכת הימורים. על

כן הוצע להשוות בין עריכת -בבסיס האיסור לעריכת הגרלות כוחם יפה גם בנוגע להימורים ועל

פי היתר הניתן -לערוך הגרלות והימורים על הגרלות לעריכת הימורים. עם זאת, החוק מאפשר

 מראש מאת שר האוצר או מי שהוסמך לכך על ידיו.

חסות חוקית -אמנם החוק איננו קובע כי המדינה היא שעורכת הימורים, אך הוא מעניק מעין

להימורים הנערכים על פי אישור מטעם הממשלה, ובהתאם להסדרים הנקבעים על ידה. בנוסף, 

ר האוצר, או למי שהוסמך על ידו לעניין זה, את שיקול הדעת בנוגע למתן היתר החוק הקנה לש

העונשין )הגרלות(, מספר גופים וארגונים אשר  חקיקת חוקלעריכת הימורים. ואכן, בסמוך לאחר 

נדחתה בקשתם לקבלת היתר לעריכת הימורים עתרו לבג"ץ בטענה כי הופלו לרעה בתהליך מתן 

ל חלק מן העתירות וחייב את שר האוצר לשקול מתן היתר באופן ענייני ההיתר. בית המשפט קיב

 ולא להפלות בין גופים דומים. 

החוק : ")להלן 1967-בעקבות פסיקה זו, בין היתר, נחקק החוק להסדר הימורים בספורט, תשכ"ז

)להלן: הימורים בספורט הקים את המועצה להסדר ה(, אשר "להסדר ההימורים בספורט

הימורים הספורט בישראל. בחוק להסדר  ם על תחרויותלערוך הימורי "המועצה"( והסמיך אותה

כן -כמופי חוק זה. -בספורט נקבע כי האיסור הפלילי על הימורים לא יחול על עורכי הגרלות על

תוקן, בתיקון עקיף, חוק העונשין )הגרלות(, כך שהאיסור הקבוע בו על עריכת הגרלות והימורים 

                                                 
 פי על שהוקםניכר מפרק הרקע מבוסס על דו"ח הצוות לגיבוש תכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורים החוקיים בישראל,  חלק 1

 .25.3.2012 מיום 4474 מס הממשלה החלטת
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חול על עורכי הגרלות בהיתר מראש מאת שר האוצר וכן לא יחול על הימורים הנערכים על לא י

ידי מפעל הפיס, אשר לעריכתם ניתן היתר מראש מאת שר האוצר ובלבד שאינם על תוצאות של 

תחרויות ספורט. קרי, החוק הקנה למועצה להסדר הימורים בספורט, שהיא תאגיד המוקם 

 .ספורט בישראל ם על תחרויותהימוריבחוק, את הסמכות לערוך 

, הוא המצב הקיים אף כיום, ועל פיו פועלים בישראל שני 1967ההסדר האמור, שנקבע בשנת 

מפעל הפיס, בהיתר מראש משר  :הרשאים לפי חוק לערוך הימורים בישראל מרכזיים גופים

)להלן:  1977-"זבחוק העונשין, תשללו האוצר או מי שהסמיכו לכך, בהתאם לסמכות המוקנית 

"חוק העונשין"(, והמועצה להסדר הימורים בספורט, בהתאם להוראות החוק להסדר ההימורים 

. הגופים המרכזיים בתחום ההימורים על תחרויות ספורט בספורט, המסדיר את פעילותה

חום ההימורים שהריבון הקצה לו: כל אחד בת כמונופולים, למעשהתפקדים הלכה האמורים, מ

מפעיל ההימורים בתחום המשחקים המבוססים על היא להסדר ההימורים בספורט המועצה 

 אירועי ספורט בלבד בעוד שמפעל הפיס עורך את יתר ההגרלות. 

, כל אחד בתחומו הוא, והעובדה כי כמונופוליםהעובדה כי שני הגופים מתפקדים הלכה למעשה 

השנים  25ן סדור במהלך מדיניות הממשלה בנושא בהיבטיה הכלכליים לא נבחנה באופ

)בשונה מן ההיבטים החברתיים והפליליים, אשר נדונו במסגרת הצוות לבחינת  2האחרונות

, מעלה את החשש כי מבחינה כלכלית מתרחשים כשלים רבים, 3ההסדרה של ההימורים החוקיים(

 : הםכאשר המרכזיים שבהם 

i. מחזור שוק ההימורים החוקיים בישראל אינו אופטימאלי 

החוקיים מושפע מגורמים רבים כגון: הכנסות המדינה הימורים הלו האופטימאלי של שוק גוד

, התמכרות האזרחים להימורים, השפעת והפניית רווחים ומקורות לפרויקטים ציבורים ממסים

חוקיים מקביל וכן משתנים נוספים. נהיר כי -גודל השוק על פשיעה, קיומו של שוק הימורים בלתי

ים יש השפעות מנוגדות על גודלו האופטימאלי של השוק כך שעל מנת להכריע לגורמים האמור

לפיו אין תכנון ממשלתי שבסוגיה האמורה יש צורך בביצוע בחינה מקיפה. המצב הקיים כיום 

סדור לגבי גודלו של שוק ההימורים מעלה את החשש שהוא אינו אופטימלי מבחינה משקית. 

                                                 
שר האוצר דאז, שמעון פרס, ועדה ציבורית בראשות השופט בנימין כהן "אשר תבחן ותציע מדיניות התרת  מינה 1990בינואר  2

: ההגרלות והימורים בישראל". הוועדה המליצה מספר המלצות, אשר רובן לא יושם עד היום. מבין המלצות אלו נציין את אל
לל סוגי הימורים בישראל במשרד המשפטים, ביטול המונופול הקמת רשות הימורים עצמאית לרישוי, לפיקוח ולאכיפה בנוגע לכ

 של מפעל הפיס.
מיום  4474נבחנו באופן מקיף על ידי הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים, שהוקם על פי החלטת הממשלה  האל 3

למניעה של השפעות  והמלצותיו הושלמו לאחרונה. צוות זה עסק בעיקר בשאלת התאמתה של ההסדרה הקיימת 25.3.2012
 ייןהתמכרות, חשיפת יתר, חדירת גורמים עבריינים, הלבנת הון והמליץ המלצות מקיפות לענ –שליליות של ההימורים החוקיים 

 .וטיובה הקיימת ההסדרה הרחבת
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וזאת ללא כלל בחינה או  ,ות חל גידול ניכר בגודלו של שוק זהבהקשר זה יצוין כי בשנים האחרונ

 קביעת מדיניות סדורה מצד הממשלה כאמור.

מיליארד ש"ח )מזה:  10-נסתיים עמד על כ 2015הגופים בשנת להמחשה, סך המחזור ברוטו של 

מיליארד ש"ח(. נתון זה משקף היקף מחזור הגבוה  3-מיליארד ש"ח, המועצה כ 6.9-מפעל הפיס כ

מיליארד ש"ח,  6.5-)מפעל פיס כ לשנה זומיליארד ש"ח לעומת הצעות התקציב של הגופים  1-בכ

 מיליארד ש"ח(. 2.5-המועצה כ

 2015-2008יקף מחזור שוק ההימורים החוקיים בשנים הגידול המואץ בה :1תרשים 

 )במיליארדי ש"ח(

 

 
 בספורט ההימורים להסדר והמועצה הפיס מפעל של כספיים דוחות :מקור*

 

 

ii. הרווח לשימוש מהמחזור אינו מקסימאלי 

כידוע, קיומו של מונופול מוביל במקרים רבים לחוסר יעילות כלכלית וזאת מאחר שלגוף 

המונופוליסטי יש תמריץ חלש יותר לבצע תהליכי התייעלות לעומת גוף עסקי אשר פועל בענף 

 תחרותי. 

במקרה של שוק ההימורים החוקיים, מחזור ההימורים מתחלק לשלושה רכיבים מרכזיים: 

הכספים האמורים  -שנית  (,2015בשנת  %59-)כמהמרים חוזרים בחלקם לזוכים ראשית, כספי ה

ממנים את הוצאות התפעול של הגופים, ושלישית לאחר ניכוי שני הרכיבים האמורים מועברים 

 יתרת הכספים לשימושים ציבוריים )רכיב שלישי זה יכונה להלן: "הרווח לשימוש"(.
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 המועצה להסדר ההימורים בספורט מפעל הפיס

 2015-2012בשנים  13%-שנתי ממוצע של כ גידול
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בעלויות תפעול גבוהות של הגופים, יפגע באופן ישיר )"שקל לאור זאת, חוסר יעילות, אשר יתבטא 

מול שקל"( בסך הרווח לשימוש, כך שבמקום שמדינה תהנה מרווחי שוק זה, כספי המהמרים 

 יממנו הוצאות תפעול מנופחות.

iii.  הרווח לשימוש לא מוקצה באופן אופטימאלי ואינו משקף בהכרח את סדר העדיפויות
 הכולל של הממשלה

משלה יש השפעה מוגבלת על הקצאת הרווח לשימוש של המועצה ומפעל הפיס. במקרה כיום, למ

)להלן: "חוק  1988-( לחוק הספורט התשמ"ח2011–התשע"א) 6תיקון מס' של המועצה, 

הספורט"( קובע כי המועצה הלאומית לספורט היא האחראית על קביעת חלוקת הרווח לשימוש 

ר האוצר. במקרה של מפעל הפיס, ההיתר אשר ניתן מידי וזאת באישור שרת התרבות והספורט וש

כמה שנים קובע את ההקצאה הראשונית וכן מפנה חלקים גדולים מהקצאה לחלוקה על פי אמות 

מידה )הקבועים ב"מורה הדרך" שנקבע על ידי ועדה ציבורית(, או לפי הנחיות משרד האוצר 

שה, נותר מרחב לגמישות מסוימת של מפעל והחינוך )לעניין בניית כיתות לימוד(. עם זאת, למע

הפיס בכל הקשור להקצאה הפרטנית. במצב הקיים הלכה למעשה, המדינה מבצעת שני תהליכי 

הקצאה נפרדים: הראשון, באמצעות תקציב המדינה השנתי, והשני באמצעות השפעתה על 

ופים נועדו ההליכים להקצאת רווחים של הגופים. לאור זאת, ועל בסיס ההנחה שרווחי הג

להקצאה ציבורית, ברור אפוא, כי לא נוצרת הלימה מלאה בין סדרי העדיפויות של הממשלה, כפי 

ם לידי ביטוי בתקציב המדינה, לבין השימוש ברווחי הגופים. משכך, עולה החשש כי אישהם ב

 הקצאת הרווח אינה יעילה.

 

צוות לגיבוש תכנית להסדרה ההוקם  ,4474פי החלטת ממשלה מס' -על, 2012יצוין, כי בשנת 

. צוות זה, ("הצוות להסדרת שוק ההימורים" :ולפיקוח על ההימורים החוקיים בישראל )להלן

להסדרה ופיקוח על אשר הגיש לאחרונה את המלצותיו הסופיות, עסק בסוגיות הנוגעות 

. אחת , בדגש על מניעת ההשפעות השליליות של ההימורים החוקייםההימורים החוקיים בישראל

מההמלצות המרכזיות אשר הובאו על ידי הצוות נוגעת לעיגון פעולתו של רגולטור נפרד אשר 

יעסוק בין היתר בפיקוח מתואם על מפעל הפיס ועל המועצה להסדר ההימורים בספורט, במספר 

היבטים מרכזיים שיש בהם כדי להבטיח את תקינות פעילות הגופים המקיימים הימורים חוקיים 

לפיה נדרשת ראייה כוללת שהשפעות שליליות של הימורים חוקיים. זאת, מתוך הבנה  ומניעת

בכל הקשור לתחום ההימורים החוקים, מקצועיות ומומחיות ואחידות רגולטורית. המסקנות של 

הצוות המובאות בדו"ח זה )להלן: "הצוות לייעול שוק ההימורים"( עסקו בסוגיות כלכליות 
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החוקיים ועבודתו התבצעה בכפוף לדו"ח שפורסם על ידי הצוות  הנוגעות לשוק ההימורים

 להסדרת שוק ההימורים. 

 רקע -המועצה להסדר ההימורים בספורט 

 מעמד חוקי

סטטוטורי הפועל  תאגיד היא "(מועצת הטוטו"גם מכונה ה)המועצה להסדר ההימורים בספורט 

המועצה היא  ,פי הוראות החוק-על .1967-תשכ"זה ,מתוקף החוק להסדר ההימורים בספורט

על פי  י לערוך הימורי ספורט בישראל וכך למעשה המועצה היא מונופולאהגוף היחידי אשר רש

  .דין לעניין הימורי ספורט בישראל

 להלן עיקרי החוק:

חברי דירקטוריון לפי הפירוט הבא:  11נקבע כי למועצה יהיו  -חברי הדירקטוריון קביעת  .א

ציג נ שלושה נציגי ציבור; שני עובדי משרד האוצר; ד התרבות והספורט;שני עובדי משר

נציג איגוד הכדורסל  נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל; הוועד האולימפי בישראל;

 .התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי -נציג איל"ת  בישראל;

שר האוצר שר  לטעון אישורם שתקציבה השנתי של המועצה  - אישור תקציב המועצה .ב

לשר האוצר  צה הלאומית לספורט וועדת הכספים של הכנסת.ועהתרבות והספורט, המ

 .1985 -נתונה סמכות אישור תקציבו של התאגיד גם לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

לפחות מתקבולי המועצה מעריכת הימורים ישולמו  42% – שיעור הפרסים לזוכים .ג

בפועל שיעורי התקבולים של הזוכים גבוהים באופן לזוכים. כפי שיצוין בהמשך, 

 .משמעותי מהמינימום הקבוע בחוק

החוק מגביל את השימוש ברווח לנושאים מסוימים  – השימוש ביתרת ההכנסות )הרווח( .ד

הסכום שיוותר בידי המועצה מעריכת ההימורים, לאחר ניכוי התשלומים לזוכים בלבד: "

פיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט והוצאות המועצה, ישמש לקידומם ול

 ."בישראל

רשאית באישור השרים  המועצה – שימוש בכספים שלא נוצלו בשנת כספים מסוימת .ה

אותה שנה בלא יחולק  מסוימתבשנה  הרווחלקבוע כי חלק מ ובאישור ועדת הכספים

ם עליהם וישמש רזרבה לשנים הבאות; הרזרבה תופקד באוצר המדינה בתנאים שיוסכ

 בין החשב הכללי והמועצה.
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לחלוקה כתמיכה לארגוני  הרווח יועברומסכום יתרת  4% – הגבלות על השימוש ברווח .ו

 חובבני ולקידומו-מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי 50%ספורט, שלפחות 

 ., וכן הגבלות נוספות על חלוקת הרווח, כמפורט בחוק)מרכזים(

 המועצה פטורה מתשלומי מסים ומתשלומי חובה אחרים. – פטור מתשלומי חובה .ז

 

 התקציב מבנה

המועצה על פני השנים  להמחזור שהיקף ב המואצת תפתחותהמציגים את ה 3-ו 2תרשימים 

 :2016של הצעת תקציב המועצה לשנת ופילוח  ,2015-2008

 2015-2008בשנים להסדר ההימורים בספורט של המועצה מחזור ההתפתחות  :2תרשים 

 )במיליארדי ש"ח(

 
 מקור: דוחות כספיים של המועצה להסדר ההימורים בספורט
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 המועצה להסדר ההימורים בספורט

2015-2012בשנים  18.6%-גידול שנתי ממוצע של כ  
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 2016להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב של המועצה  ניתוח הצעת :3תרשים 

 )כאחוז מהמחזור, במיליוני ש"ח(

 
 2016 לשנת בספורט ההימורים להסדר המועצה של התקציב הצעתמקור: 

 

 ברווחהשימוש 

המועצה הלאומית לספורט קובעת מידי שנה  ( לחוק הספורט,2011–התשע"א) 6תיקון מס' פי -על

וזאת בכפוף למגבלות הקבועות  ,את הקצאת העל של רווחי המועצה להסדר ההימורים בספורט

פי המצב כיום, המועצה להסדר ההימורים בספורט קובעת את הקצאת המשנה של -בחוק. על

 51%-כ ,4בפועל ., כאמורהעל עליה החליטה המועצה הלאומית לספורט-להקצאתרווחים בכפוף 

מרווחי המועצה מוקצים לתמיכה  41%-מרווחי המועצה מוקצים לבניית ושיפוץ מתקני ספורט, כ

 4%-)בהתאם לחוק( וכ הספורט מרווחי המועצה מוקצים לתמיכה במרכזי 4%-באיגודי ספורט, כ

 .יקול דעתה של המועצה הלאומית לספורטמרווחי המועצה מוקצים לפי ש

  

                                                 
 2015 לשנת בספורט ההימורים להסדר המועצה של הכספיים בדוחות למפורט בהתאם 4

, 1732, זכיות ופרסים
63.1% 

,  הוצאות תפעול ומכירה
326 ,11.9%  

, 151, הוצאות שיווק
5.5% 

,  24, הוצאות הנהלה 
1.9% 

,  רווח לשימוש הציבור
511 ,18.6%  
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 רקע -מפעל הפיס 

 מעמד חוקי

למעט הימורים שמפעיל מפעל הפיס הימורים בישראל ך אין לערו)הגרלות( קובע כי  העונשין חוק

בכפוף לקבלת היתר מראש משר האוצר ובלבד שהימורים אלו לא יהיו על תחרויות ספורט. 

 פי דין בתחומו.-מונופול עללפיכך, למעשה גם מפעל הפיס הוא 

, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 231עניין סעיף את מנכ"ל המשרד ל 2015שר האוצר הסמיך בשנת 

על ידי החשבת  2012בשנת  ניתן. ההיתר האחרון שלפיו ניתן היתר לעריכת הימורים והגרלות

על טו עיקריו, בדגש להלן יפור .2016, והוא תקף עד לסוף שנת ייתה מוסמכת לכךהכללית, אשר ה

 הסוגיות הנדונות בפני צוות זה:

ההיתר קובע כי תקרת ההוצאות  – הגבלות לגבי תקרת ההוצאה השנתית של מפעל הפיס .א

וכן לא תעלה על  ₪,מיליארד  5וזאת עד למחזור של  ,מהפדיון 20%השנתית לא תעלה על 

ההיתר נקבע כי על אף האמור לעיל, במסגרת מיליארד ש"ח.  5-ל מהחלק שמעל 18%

 וצאות השנתיותובלבד שממוצע הה 2015-2012לחרוג מתנאי זה בשנים רשאי מפעל הפיס 

 .עומד בתנאי האמור שלו

ההיתר מגדיר את ההגרלות שמפעל הפיס רשאי לקיים ואת התדירות  – הגרלות מותרות .ב

ום בה הוא יכול לקיים אותן, וכן קובע מגבלות שונות לעניין אופן קישהמקסימאלית 

 ההימורים ופעילות הזכיינים מטעמו.

 ההיתר קובע כי הרווח יחולק באופן הבא:  –חלוקת הרווח השנתי  .ג

o 46.25%  שנתי של אותה שנה, לפי הגבוה מביניהם, מהפדיון ה 10%או מהרווח

יועבר לבינוי כיתות לימוד וגני ילדים, בהתאם להוראות משרד האוצר ומשרד 

 ;החינוך

o  יועבר כמענקים לרשויות המקומיות, בהתאם לעקרונות מהרווח  46.25%עד

 ;5הקבועים ב"מורה הדרך"

o  אחרים.למענקים מוקצים על ידי מפעל הפיס  מהרווח 7.5%עד ו 

                                                 
ידי מפעל הפיס לרשויות המקומיות, כפי שקבעה ועדת ציבורית בראשות השופט  אמות מידה להקצאת כספים על 5

שמגר, המעדכנת מזמן לזמן על ידיד דירקטוריון מפעל הפיס, ונבחנו לאחרונה בידי ועדה ציבורית בראשות משה 
 נסים.
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ההיתר כולל שורה של הגבלות לגבי יכולתו של מפעל  – הגבלות על הפרסום והשיווק .ד

סום השונים וכן הפיס לפרסם את עצמו ואת המוצרים המוצעים על ידו, באמצעי הפר

 הגבלות על התמריצים אותם יכול להציע מפעל הפיס למצטרפים לתוכנית המינויים שלו.

משרד האוצר רשאי לערוך שינויים בהיתר בכל עת שיבחר בכפוף למתן  -שינויים בהיתר  .ה

 הזדמנות למפעל הפיס להשמיע את דעתו בעניין.

ר כולל הנחיות למפעל הפיס אשר ההית – הגבלות בנוגע לאפשרות עבריינים להלבין הון .ו

 מטרתן צמצום השימוש בזכיות מפעל הפיס כמכשיר להלבנת הון.

 הרכב הדירקטוריון

דירקטוריון מפעל הפיס אמון על קביעת מדיניות ופיקוח. באחריותו של הדירקטוריון מצויים 

מה. מעת הפיתוח, הסבה והרחבה של מבנים וכדו תקציב מפעל הפיס, תכניות המענקים, תכניות

בדירקטוריון  ועדות משנה המורכבות מחברי הדירקטוריון.לולעת מאציל הדירקטוריון סמכויות 

ר הדירקטוריון "יו חברים ובהם נציגי רשויות מקומיות, נציגי משרד האוצר ומשרד הפנים. 13

 .על פי תקנון מפעל הפיס ראש הממשלה, וכהונתו מוגבלת לשבע שנים על ידיממונה 

 יבמבנה התקצ

מפעל הפיס על פני  של המחזורהיקף ב המואצת תפתחותהמציגים את ה 5-ו 4תרשימים 

 :2016של הצעת תקציב מפעל הפיס לשנת ופילוח  ,2015-2008השנים 

 2015-2008בשנים מפעל הפיס של מחזור ההתפתחות  :4תרשים 

 )במיליארדי ש"ח(

 
  מפעל הפיסמקור: דוחות כספיים של 
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 מפעל הפיס

2015-2012בשנים  11%-גידול שנתי ממוצע של כ  
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 2016מפעל הפיס לשנת התקציב של  הצעת ניתוח :5תרשים 

 )כאחוז מהמחזור, במיליוני ש"ח(

 
 2016לשנת  מפעל הפיסהצעת התקציב של מקור: 

 
 

 השימוש ברווח

פי ההיתר -שר האוצר. עלשניתן על ידי  נקבעת בהיתר 6כאמור לעיל, הקצאת העל של הרווח

 האחרון רווח מפעל הפיס מחולק באופן הבא:

מהפדיון השנתי של אותה שנה לפי הגבוה  10%מהרווח או  46.25% :כיתות לימודהעברות לבינוי 

מוקצה עבור בינוי כיתות לימוד וגני ילדים. הסכום המועבר לבינוי כיתות לימוד וגנים  ניהםימב

 ;מוקצה בהתאם לפרוגרמה לבינוי מוסדות החינוך הנקבעת על ידי משרד החינוך ומשרד האוצר

מהרווח מוקצה עבור מענקים לרשויות  46.25%: סכום השווה לעד ומיותלרשויות המק מענקים

 "רווחים צבורים"(.  - 5המקומיות, וזאת על פי נוסחת "מורה הדרך" )ראה פירוט בפרק 

מהרווח מוקצה עבור מענקים לנושאים  7.5%: סכום השווה לעד הקצאה למענקים אחרים

לתרבות ואמנות, באמצעות מועצת הפיס  אחרים. המענקים האחרים כוללים בעיקרם: הקצבה

לתרבות ולאמנות, הקצבה לקרנות ציבוריות של מפעל הפיס, ומלגות לימוד לסטודנטים. הקצאת 

 הרווחים למטרות אחרות דורשת את אישור מנכ"ל משרד האוצר. 

 

                                                 
ון ש"ח. יובהר, כי הרווח לפני מילי 225 –רווח לפני מסים בתוספת ההון העצמי אשר מעבר ל כפי שמוגדר בהיתר מפעל הפיס: 6

 ההכנסות נטו מפעילות שהן העודף הגולמי בניכוי הוצאות הקשורות בהגרלות והוצאות הנהלה וכלליות, ובתוספת מסים הוא
 .הכנסות מימון

, 4173, זכיות ופרסים
59% 

,  עמלות ותמריצים
742 ,11%  

6%, 394, הוצאות שיווק  

,  89, הוצאות הנהלה 
1% 

,  רווח לשימוש הציבור
1723 ,24%  
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 2015-2011מפעל הפיס בשנים של  התפתחות הקצאת הרווח :6תרשים 

 מיליוני ש"ח(ב)

 
 מפעל הפיסמקור: דוחות כספיים של 
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 מענקים בגין הקמת כיתות לימוד וגני ילדים

 (2113-2114כולל פרויקט מטרופולינים )מענקים לרשויות מקומיות 

 מענקים והקצבות אחרות
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 :הבא הסדרפי  על זאת, הצוות המלצות לפי לפרקים מחולקת"ח הדו יתרת

 ;הגבלת גודל שוק ההימורים החוקיים :1 פרק

 ;מיקסום התועלת הציבורית באמצעות הפחתת עלויות תפעול :2 פרק

 ;הפחתת עמלות מכירה :3 פרק

 ;מיסוי רווחי זכיות :4 פרק

 ;רווחים צבורים :5 פרק

 ;הגבלת השימוש במוצרי הימורים בעלי פוטנציאל התמכרות גבוה :6 פרק

 ;מניעת הלבנות הון :7 פרק

 ;חוקיים-מיגור פעילות שוק ההימורים הבלתי :8 פרק

 .שונות –הפיס  מפעל :9 פרק

 שיקוף ההקצאה השנתית של הגופים בתקציב המדינה: 10פרק 
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 החוקיים ההימורים שוק גודל הגבלת

תחום מחקרי המתמקד בתעשיית -עולה תת החוקיים הימוריםבנושא ההספרות האקדמית 

ההתנגדות לקיומו של  , ספרות זו מציגה מגוון יתרונות וחסרונות לפעילות זו.הציבוריתההימורים 

ה יחלשות באוכלוסיהקבוצות מה קבלותהכנסותיו מתהעובדה כי  בעיקר על תמתבסס שוק זה

הוצאה ציבורית על של הסטה של חסכונות ו היא הימורים חוקיים, וכי הוצאה על ובפרט עניים

הביקוש למוצרי טוענים כי פעילות ההימורים בלעומתם, התומכים  מוצרי צריכה אחרים.

)טענה  הימורים בצורתם החוקית והציבורית מחליף בהכרח ביקוש להימורים לא חוקיים

  .(9 בפרקהוועדה כמפורט שהופיעו בפני שהוטלה בספק ע"י נציגי משטרת ישראל 

Kearney et al, 2005) 7ברוקינס מחקר מקיף של סוכנות המחקר
( המתמקד בנהנים ובמפסידים 8

הלוטו הלאומית של מדינות ארה"ב, מתייחס לטענות לעיל.  הגרלותבובפרט  ,של שוק הימורים

בהסתמכות על מספר סקרים שנעשו בארה"ב ואוסטרליה, המחקר מראה כי הביקוש העיקרי 

 בידי קבוצות חלשות באוכלוסייה, מיעוטים ובעיקר עניים.  הואלמוצרי הלוטו הציבוריים 

ם עשירים כעניים, מכאן שמשקי בית כי ההוצאה השנתית על מוצרי לוטו זהה בקרב צרכני נמצא

 עניים מוציאים אחוז גבוה יותר מהכנסתם על מוצרי לוטו.

אקונומיים של המהמרים במרכזי מכונות המזל -עדויות שנאספו לגבי מאפיינים הסוציובישראל, 

אוכלוסייה חלשה במיוחד "של הפיס, מצביעות כי עיקר הפוקדים את המתחמים משתייכים ל

 ."9ם כלכלייםהסובלת מקשיי

ניתן להכליל ולומר כי בעוד שהתרומה הכלכלית נטו של תעשיית ההימורים למדינה מוטלת 

 בספק, ההשפעות החברתיות ברובן שליליות. 

שוק היקף  במדינות המדגם, כי ,, נמצאבבחינה שנערכה על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר

אחוז תוצר. בישראל שיעור זה גבוה  1.0-ל 0.1בין  2014בשנת  נע בעולם ההימורים החוקיים

  (.7)ראה תרשים יחסית בהשוואה למרבית מדינות המדגם 

 

 

                                                 
7 http://www.brookings.edu/ 
8 Kearney, Melissa S. The economic winners and losers of legalized gambling. No. w11234. National Bureau of Economic 

Research, 2005. 
אקונומי ומאפיינים תעסוקתיים )עבודה תזה בבית הספר -ם כפייתיים במתחמי הפיס: פרופיל סוציוום תומר, מהמריאבר 9

 וכן ראו פרק א לדו"ח הצוות לבדיקת ההסדרה של ההימורים החוקיים בישראל (2015למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, 

http://www.brookings.edu/
http://www.brookings.edu/
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 מית של פדיון ההגרלות ברוטו כאחוז מהתוצרלאו-ביןהשוואה  :7תרשים 

 (2014)נתוני 

  .UNIBET, OECD ,NASPLמקור: מפעל הפיס ,
 בישראל, אין קזינו חוקי.  בדומה, ירוקבמדינות המודגשות ב *
 
 

גם אם משווים את ישראל לקבוצת מדינות בעלות תוצר  ,היקף ההימורים בישראל הוא גבוה

 א'(.7בין פדיון ההגרלות לנפש לכוח הקנייה )ראה תרשים החיובי הקשר לנפש דומה. זאת, לאור 

ם החיובי בין פדיון כמו כן, גם כאשר פדיון ההגרלות נבחן במונחי תוצר )מה שמחליש את המתא

מית לאו-ביןנותר גבוה בהשוואה ישראל היקף ההימורים בההגרלות לכוח הקנייה של המדינה(, 

 ב'(.7)ראה תרשים 

 מתאם בין פדיון ההגרלות ה: א'7תרשים 

 לתוצר לנפש לנפש

 כאחוז מתאם בין פדיון ההגרלותה: ב'7תרשים 

 לתוצר לנפש מהתוצר 

  

  .UNIBET, OECD ,NASPL ,IMFמקור: מפעל הפיס ,
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מית, כאמור לעיל, לאו-ביןלא זאת בלבד כי שוק ההימורים החוקיים הישראלי גדול בהשוואה 

 שוק זה רשם שיעורי גידול יוצאי דופן בעשור האחרון.

 2016-2008התפתחות מחזור ההימורים החוקיים בישראל והגידול השנתי בשנים  :8תרשים 

 (שנתי לעומת שנה קודמת, ציר שמאל: במיליארדי ש"חציר ימין: גידול )

 

 
שיעור השינוי בשנה זו מגלם את הגידול  ;2016לפי הצעות התקציב של מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת *

 .2016, שראו לנגד עיניהם גופי ההימורים בעת בניית הצעת התקציב לשנת 2015השנתי, לעומת 

 

השילוב בין גודלו היחסי של שוק ההימורים החוקיים בישראל לבין אי השוויון הקיים בה מעלה 

 את הצורך בקביעת הכללים אשר יגבילו את היקפי הגידולים של שוק זה. 
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 לאור האמור, מוצע:

להגביל את שיעור הגידול הריאלי השנתי במחזור ההימורים כך שלא יעלה, החל משנת  .1

 .10וזאת בדומה למגבלה השנתית החלה על הגידול בהוצאות הממשלה ,2.7%, על 2017

להמליץ כי במסגרת יישום מסקנות הצוות להסדרת שוק ההימורים, יוסמך הגורם  .2

המקצועי לקבוע את ההנחיות המתמשכות ליישום סעיף זה, במסגרת רגולציה מתואמת 

 ואחידה.

שר למועצה להסדר ההימורים , משרד האוצר לא יא2עד לקביעת ההנחיות כאמור בסעיף  .3

 .2.7%בספורט תקציב אשר כולל גידול שנתי ריאלי העולה על 

, יקבע בהיתר מפעל הפיס כי מפעל הפיס לא יאשר 2עד לקביעת ההנחיות כאמור בסעיף  .4

 .2.7%תקציב אשר כולל גידול שנתי ריאלי העולה על 

 

  

                                                 
 .1992-הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, תשנ"בחוק ב( 2()גא.)ב()6לסעיף  בהתאם 10
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 מיקסום התועלת הציבורית באמצעות הפחתת עלויות תפעול

דוע, קיומו של מונופול מוביל במקרים רבים לחוסר יעילות כלכלית וזאת מאחר שלגוף כי

המונופוליסטי יש תמריץ חלש יותר לבצע תהליכי התייעלות לעומת גוף עסקי אשר פועל בענף 

תחרותי. כפי שפורט בהרחבה ברקע לדו"ח זה, תחום ההימורים מעורר קשיים וסיכונים 

ופן מרוכז ומפוקח על ידי המדינה, כך שנוצר מונופול. במקרים מסוג חברתיים, ועל כן מנוהל בא

 הרגולציה להבטיח את התייעלות הגוף המונופוליסטי.על זה, 

במקרה של שוק ההימורים החוקיים, מחזור ההימורים מתחלק לשלושה רכיבים מרכזיים: 

ממנים את הוצאות ראשית, כספי המהמרים חוזרים בחלקם לזוכים, שנית הכספים האמורים 

התפעול של הגופים, ושלישית לאחר ניכוי שני הרכיבים האמורים מועברים יתרת הכספים 

, בהתאם להצעות התקציב של 2016לשימושים ציבוריים )להלן: "הרווח לשימוש"(. בשנת 

מיליארד ש"ח  10.2-הגופים, צפוי לעמוד המחזור של שוק ההימורים החוקיים בישראל על כ

ח צפויים לחזור כפרסים לזוכים, ההוצאה על התפעול "מיליארדי ש 5.9-ך סכום זה ככאשר מתו

 2.3-והרווח לשימוש צפוי לעמוד על כ מיליארדי ש"ח 1.73-כשל הגופים צפויה לעמוד על 

מיליארדי ש"ח בלבד. היקף הוצאות התפעול האמור לעיל מעלה ביתר שאת את הצורך בקיום 

 ל הגופים. בחינה לגבי מידת היעילות ש

בחינות שונות שהוצגו בוועדה הן על ידי נציגי החשב הכללי, נציגי הכלכלן הראשי ונציגי אגף 

התקציבים העלו שבמקרים רבים מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט מאופיינים 

בחוסר יעילות. חוסר היעילות האמור מתבטא בתשלומי שכר גבוהים )שני הגופים נמצאים כדרך 

)ראה (, במבנה ארגוני מנופח 11בע בין הגופים הציבוריים בעלי השכר הממוצע הגבוה ביותרק

, בהוצאות פרסום גבוהות )מפעל הפיס נמצא בין עשרת המפרסמים הגדולים (9תרשים לדוגמה 

  (.10)ראה תרשים ( ובהוצאות הפצה ושיווק גבוהות 12במשק

 

 

 

 

                                                 
, אגף הממונה על השכר במשרד האוצר. 2014ח על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים לשנת "דו 11

1.pdf-http://hsgs.mof.gov.il/Documents/2014 
 .2014מקור: יפעת בקרת פרסום, ודו"חות כספיים של מפעל הפיס לשנת  12

http://hsgs.mof.gov.il/Documents/2014-1.pdf
http://hsgs.mof.gov.il/Documents/2014-1.pdf
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 המבנה התאגידי הרחב של מפעל הפיס :9 תרשים

 
 מפעל הפיסמקור: *
 
 

 

 המחזורלסוכנים כאחוז מותמריצים עמלות מית של לאו-ביןהשוואה  :10תרשים 

 
בקנדה גרמניה ושוויץ הנתונים נלקחו מגוף ההגרלות הגדול  ,יים של גופי הגרלות ברחבי העולםניתוח דו"חות כספמקור:  *

 . 2016. הנתונים לגבי מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט מתייחסים להצעות התקציב לשנת במדינה
 
 

בנוסף לכך, הוצגה בפני הוועדה השוואה בינ"ל של הוצאות התפעול של הגופים השונים אשר 

אה תרשים מפעילים הימורים חוקיים אל מול הוצאות התפעול הממוצעות במדינות אירופה )ר

רמת היעילות בשוק ההימורים החוקיים בישראל נמוכה בהשוואה עולה כי  מהתרשים(. 11

אגף  עול הגבוהות יחסית בישראל, ביצעלאור הממצא של עלויות התפ. למדיניות אירופאיות
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השוואה מפורטת של מבנה ההוצאות התפעוליות של מפעילי ההימורים בישראל  הכלכלן הראשי

בכל הקשור בתפעול הימורים חוקיים ובפיקוח  מובילהמדינה בהשוואה לבריטניה, שנחשבת ל

  .1תוצאות ההשוואה מפורטות בלוח . עליהם

 השוואה בינ"ל של העלות התפעולית הממוצעת של גופי ההימורים החוקיים :11תרשים 

 
 לגבי אירופה ראו: ;2016של מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת  התקציב הצעות :מקור

 2013.pdf-11-12-Brussels-Lotteries-content/uploads/2013/11/European-http://londoneconomics.co.uk/wp 
 

 

  ההימורים החוקיים בישראל ובבריטניה גופיהתפעוליות של פירוט ההוצאות  :1לוח 

 בריטניה מפעל פיס המועצה עלויות

 8.5% 17.3% 18.3% סך עלות תפעולית

 6.0% 12.0% 11.9% לסוכנים + תפעול תחנותותמריצים עמלות 

5.5%* הוצאות שיווק  2.5% 1.2% 

 0.5% 1.3% 0.7% הוצאות שכר

 0.8% 1.5% 0.3% הוצאות הנהלה אחרות

. 2016מקור: לפי הצעות התקציב של מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת *
http://www.camelotgroup.co.uk/documents/pdf/CamelotFinancialStatement201314 

 * לרבות עלות הסכם השיווק אשר נחתם בין המועצה לבין התאחדות הכדורגל וקבוצות הכדורגל הבכירות

 

ניתן לראות כי בהשוואה למפעילים הבריטיים יש בישראל מקום רב לשיפור בשיעור ההוצאות 

התפעוליות, בדגש על הורדת העמלות לסוכנים וצמצום הוצאות השיווק, אשר למעלה מכפולות 

 מהוצאות השיווק בבריטניה. 

להגדלת  לשם המחשה: כל התייעלות של אחוז מהמחזור בהוצאות התפעול של הגופים, תוביל

 ח."מיליוני ש 100-הסכום המועבר מידי שנה לשימושים ציבוריים, לכל הפחות, בהיקף של כ
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 מפעל הפיס+ המועצה  מפעל הפיס המועצה   אירופה

 מפעל הפיס+ המועצה  מפעל הפיס המועצה   אירופה

http://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/European-Lotteries-Brussels-12-11-2013.pdf
http://www.camelotgroup.co.uk/documents/pdf/CamelotFinancialStatement201314
http://www.camelotgroup.co.uk/documents/pdf/CamelotFinancialStatement201314
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התיאוריה הכלכלית גורסת כי הדרך היעילה ביותר מצד הממשלה להובלת תהליכי התייעלות 

הכנסת שחקנים  ל ידיהיא יצירת תחרות בשוק וזאת ע 13בו קיים מונופול שאינו טבעישבמצב 

במקרה של שוק ההימורים החוקיים לפתרון זה יש גם חסרונות רבים, והוא עומד חדשים. אך 

בניגוד לעקרונות הקבועים בחוק העונשין, ומנוגד לגישת המחוקק להגבלת ההימורים, מסיבות 

ערכיות וציבוריות, לפעילות באמצעות גופים ציבוריים המצוינים כיום בחקיקה. מובן גם שבנוסף 

, חיסרון משמעותי ביותר הנובע מהכנסת שחקנים חדשים הוא הגדלה של למגבלה שקבע הריבון

היקף הפעילות בשוק ההימורים, על השפעותיו השליליות, וזאת מעבר לגודלו הגבוה יחסית, כבר 

 כיום. 

כאמור לעיל, בהינתן פעולתו של מונופול בתחום ההימורים ומונופול נפרד בתחום הימורי 

כי הגופים הקיימים עוברים תהליכי התייעלות אשר יפחיתו את הספורט, על הממשלה לוודא 

הוצאות התפעול וכך יביאו להגדלת החלק המועבר מידי שנה לשימושים ציבוריים. יש לוודא כי 

תהליכי ההתייעלות יתמקדו בשני תחומי הוצאה מרכזיים להם ישנה השפעה ישירה על הגידול 

חוקיים: הוצאות פרסום והעמלות המשולמות המתמיד והמהיר בהיקפו של שוק ההימורים ה

הוצאות הפרסום יצוין, כי הטעם לקיומם באופן כללי דורש בחינה  לגבילזכיינים )ראה פרק נפרד(. 

אזי הוצאה זאת  ,אינה מעוניינת בהגדלת שוק ההימורים החוקיים שהממשלהמעמיקה שכן ככל 

לבחינת ההסדרה של ההימורים  . כן ראוי לציין, בהקשר זה, את המלצות הצוותלא נדרשת

, במגמה לצמצם את 14החוקיים בישראל בכל האמור במגבלות על תוכן פרסומים ודרכי השיווק

 ההשפעות השליליות של ההימורים החוקיים, חשיפת יתר והתמכרות.
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 להיווצרות טבעית נטייה קיימת, מסוים בשוק או מסוימת בתעשייה בו ספציפי מצב הינו (  Natural monopoly) טבעי מונופול 
 ליתרונות שגורם הון של גבוהות בעלויות המאופיינים בשווקים או בתעשיות נוצר טבעי מונופול של מצב, לרוב. מונופול של מצב
 זה במצב, חדשים שחקנים בפני כניסה חסמי מהווים כך"י וע( ביותר הנמוכות' ליח הממוצעות הייצור)עלויות  משמעותיים לגודל

 צורך שיש החליט הריבון בהם במצבים להיווצר עשוי טבעי מונופול, כן כמו. כלכלית מבחינה ביותר היעיל הפתרון הינו מונופול
 והחלוקה ההולכה ומקטעי הרכבת, בישראל. הציבור טובת את או המשק תשרת לא שוק באותו שהתחרות משום, תחרות למנוע
ום ההימורים הוא מונופול טבעי בישראל, נוכח קביעת הריבון כי מטעמים , וכן תחטבעי מונופול הם והחשמל המים תעשיות של

 .מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט –ערכיים, תוגבל פעילות ההימורים לגופים הנדונים 
 בישראל החוקיים ההימורים של ההסדרה לבחינת הצוות"ח לדו' ב פרק ראה 14
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לאור האמור, מוצע לקבוע הוראות שונות כמפורט להלן, כאשר הוראות הנוגעות למפעל הפיס 

, כולן או חלקן, במסגרת ההיתר, ויתר ההוראות ואלה הנוגעות למועצה להסדר תיקבענה

 ההימורים בספורט תיקבענה בחקיקה:

לקבוע כי הרווחים לשימוש של המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס בשנת  .1

 .2016לעומת שנת   15מהמחזור השנתי 2%-יגדלו לכל הפחות ב 2017

ל המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס בשנת לקבוע כי הרווחים לשימוש ש .2

 .2017מהמחזור השנתי לעומת שנת  2%-יגדלו לכל הפחות ב 2018

הרווחים לשימוש השנתי כשיעור מהמחזור השנתי של  2019לקבוע כי החל משנת  .3

המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס, כל אחד מהם בנפרד, לא יפחתו 

 .2018עור מהמחזור בשנת מהרווח לשימוש כשי

או חובות  ככל שהממשלה תטיל בעתיד חובות רגולטוריותלעניין זה יובהר וייקבע, כי  .4

מטעמים רגולטוריים על המועצה להסדר ההימורים בספורט ועל מפעל הפיס, אשר 

יתווספו על אלו הקיימות כיום ויחייבו את הגופים בהוצאות כספיות מצדם )להלן: 

יות נוספות"(, אזי ההוצאות הרגולטוריות הנוספות לא ימנו בגדר "הוצאות רגולטור

 המגבלה על הוצאות המועצה, אלא יחושבו כחלק מהרווח לשימוש.

שיעור הזכיות מהמחזור השנתי של המועצה להסדר  2017לקבוע כי החל משנת  .5

ההימורים בספורט ומפעל הפיס, כל אחד מהם בנפרד, לא יפחת משיעור הזכיות 

 .2016לשנת  מהמחזור

שיעור הוצאות השיווק והפרסום של המועצה להסדר ההימורים  2017לקבוע כי בשנת  .6

 מהמחזור השנתי. 2.25%בספורט ומפעל הפיס לא יעלה על 

שיעור הוצאות השיווק והפרסום של המועצה להסדר ההימורים  2018לקבוע כי בשנת  .7

 מהמחזור השנתי. 2.0%בספורט ומפעל הפיס לא יעלה על 

שיעור הוצאות השיווק והפרסום של המועצה להסדר  2019קבוע כי החל משנת ל .8

 מהמחזור השנתי. 1.75%ההימורים בספורט ומפעל הפיס לא יעלה על 

 

  

                                                 
 .השנתי ההכנסות מחזור 15
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 מכירה  עמלות הפחתת

 היאאחת מהוצאות התפעול המרכזיות של המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס 

ההוצאה על עמלות מכירה )עמלה המשולמת לבעלי התחנות עבור כל מכירה(. כיום עומדת עמלת 

כולל מע"מ( כאשר במפעל הפיס מושלמת העמלה  8%-)כ 7%המכירה של מרבית המוצרים על 

כולל מע"מ( למשווקים האזוריים. סך ההוצאות על תמריצים  1.65%-)כ 1.5%נוספת בגובה של 

מיליוני ש"ח  1,074-מיליארדי ש"ח )כ 1.32-על כ 2015גופים עמד בשנת ועמלות מכירה של ה

מיליוני ש"ח במועצה להסדר ההימורים בספורט(. חשוב לציין, כי גובה  246-במפעל הפיס וכ

העמלה האמורה נקבע על ידי הגופים ללא כל הליך מכרזי או תחרותי בין הזכיינים או המפיצים 

ו מכרזי מתאים למטריה זו( ואף ללא כל הליך אחר אשר יכול )מבלי להכריע שהליך תחרותי א

היה להבטיח התייעלות. למעלה מן האמור, וכפי שנדון גם בדו"ח הצוות לבחינת ההסדרה של 

פי מנגנון של עמלת המכירה -, השיטה לפיה הזכיינים מתוגמלים על16ההימורים החוקיים בישראל

 לה שני קשיים נוספים:אשר מחושבת כאחוז ממחזור המכירות שלהם מע

פעילות המכירה של מוצרי ההימורים לא נושאת כלל סיכונים מבחינת כלכלית:  יעילות .א

כן לא ברור מדוע -ועל )אין לזכיינים הוצאות הקשורות למכירות המוצרים(. הזכיינים

תשלום עמלות כאחוז מהמחזור )שיטה המקובלת במקרים  היאשיטת התגמול שנבחרה 

לצים להתמודד עם הוצאות מכר(. שינוי שיטת התגמול יוביל לחסכון בהם זכיינים נא

 הוצאות משמעותי עבור הגופים.

עמלת המכירה מעודדת את הזכיינים להגדיל את מחזור המכירות בתחנה  :שוק גודל .ב

וק ההימורים החוקיים להתרחבות ש , הלכה למעשה,, וברמת המקרו מובילהשלהם

ל ההימורים החוקיים בישראל הצביע על השפעותיה המצרפי. הצוות לבחינת ההסדרה ש

השליליות של שיטה זו, גם בדגש ההשפעות השליליות של ההימורים החוקיים והחשש 

 לחשיפת יתר ועידוד ההתמכרות להימורים.

זכיינים של שני הגופים פוגעת בתמריץ של הגופים הם העובדה כי חלק לא מבוטל מבעלי התחנות 

את גובה העמלה, שכן הורדה חד צדדית על ידי אחד מהם עלולה לגרום להפחית באופן פרטני 

לבעלי התחנות להסיט את המהמרים למשחקים של הגוף השני אשר במצב זה ישקפו עבורם 

עמלה גבוהה יותר. מכאן עולה כי כל ביצוע של תהליך התייעלות הקשור להוצאות המכירה, יהיה 

                                                 
 "ח.לדו 67 סעיף, הצוות"ח לדו א פרק ראו 16
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, וזאת כדי למנוע היווצרות תמריץ של בעל תחנה פיםחייב להיות בשיעורם זהים עבור שני הגו

 . המוכר את מוצרי שני הגופים להסיט מהמרים למשחקי הגוף בעל עמלת מכירה גבוהה יותר

לאור האמור, מוצע לקבוע הוראות שונות כמפורט להלן, כאשר הוראות הנוגעות למפעל הפיס, 

וכן אלה הנוגעות למועצה להסדר כולן או חלקן, תיקבענה במסגרת ההיתר, ויתר ההוראות 

 ההימורים בספורט תיקבענה בחקיקה:

 לקבוע כי עמלות המכירה המשולמות לזכייני המועצה ומפעל הפיס יהיו כדלקמן: .1

 : 2017בשנת  .א

לא יעלו על  –השקלים החדשים הראשונים  170,000-על כל שקל חדש מ (1

7%; 

 –שקלים חדשים  285,000שקלים חדשים עד  170,000-על כל שקל חדש מ (2

 ;6%לא יעלו על 

 .5.5%לא יעלו על  – 285,000-על כל שקל חדש מ (3

 ואילך: 2018משנת  .ב

 ;7%לא יעלו על  –השקלים החדשים הראשונים  140,000-על כל שקל חדש מ (1

לא  –שקלים חדשים  170,000שקלים חדשים עד  140,000-על כל שקל חדש מ (2

 ;6.5%יעלו על 

לא  –שקלים חדשים  285,000שקלים חדשים עד  170,000-על כל שקל חדש מ (3

 ;5.0%יעלו על 

 .4.5%לא יעלו על  –שקלים חדשים  285,000-על כל שקל חדש מ (4

, לא יחולו על זכייני המועצה ומפעל הפיס, אשר לעיל 2-ו 1ההוראות האמורות בסעיפים  .2

"ח, ש 15,000משולמת להם עמלת מכירה חודשית, כוללת משני הגופים, עד לגובה של 

 ובלבד שכל הכנסתם החודשית היא מעמלת המכירה החודשית האמורה. 

ת של זכיין בודד של המועצה ומפעל ועמלות המכירה החודשי 2017החל משנת לקבוע כי  .3

 השכר הממוצע במשק. ארבע פעמיםהפיס לא יעלו על 

, 1977-לרשום את הודעת שר האוצר, כי בהתאם לסמכותו לפי חוק העונשין, התשל"ז .4

ואילך, ייקבע כי כל אחד  2017היתר שיינתן למפעל הפיס לעריכת הימורים לשנת ב

ממרכיבי עמלת המשווק )לא כולל מע"מ( המשולמת למשווקים האזוריים מטעם מפעל 
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תחולת הפחתת עמלת  .0.5%הפיס, כמשמעותם בהסכם בין הצדדים, יופחת בשיעור של 

שבו ניתן לעשות זאת על פי  הראשוןהמשווק האמורה בסעיף זה, תיכנס לתוקף במועד 

 ההסכם בין המשווקים האזוריים למפעל הפיס.

לפעול ליישום המלצות דו"ח הצוות להסדרת ההימורים החוקיים, לרבות לעניין הסדרת  .5

להבטחת הסדרים שיצמצמו את  ,פעילותם של זכיינים באמצעות הרגולטור המקצועי

 די מפעל הפיס והמועצה.השפעתם השלילית של ההימורים הנערכים על י

 

 :1-4 סעיפים לעניין

, בין בהתקשרויות או מפעל הפיס המשתלמות לזכייני המועצה עמלות -"עמלות מכירה" 

חדשות ובין בהתקשרויות המשך, המחושבות על פי ערך המוצרים הנמכרים על ידי הזכיין, 

 .ביחס למוצר או בכל דרך אחרת, )לא כולל מע"מ(
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 זכיות רווחי מיסוי

לא חל  2004-ו 2003להבראת כלכלת ישראל לשנות הכספים  17טרם חקיקת חוק התכנית הכלכלית

פרסים )להלן:  נושאת מפעילות או מהגרלות, מהימורים רווח או השתכרות לעניין בישראל מיסוי

שיטת המיסוי הפירותית שהייתה נהוגה דאז עבדה לפי תורת ש"מיסוי הימורים"(, זאת מאחר 

הכנסה שמקורה אגב זכייה  ,לפיכך. שיטה זו קבעה כי הכנסה תמוסה רק אם יש לה מקור המקור.

נחשבה כ"מתת  , אשר"רווחי הימורים"(ות או פעילות נושאת פרסים )להלן: בהימורים הגרל

 . , בלא שסווגה כהכנסההייתה פטורה ממס ,חזור על עצמהשמים" שלא סביר כי ת

לא נמצא הצדק מתקבל על הדעת מדוע שכתה לביקורת מאחר גישה זו בעניין מיסוי הימורים ז

פלוני שהגדיל את הכנסתו מהפקת רווחי הימורים לא ישא בנטל המס, בהתאם לגידול ביכולותיו 

 הכלכליות שגדלו כתוצאה מהרווחים.

, הוטל לראשונה, בחקיקה 2003במסגרת התכנית הכלכלית להרחבת בסיס המס, בחודש יולי 

. בעיקרי חקיקה זו, נקבע כי המס שיוטל על רווחי 18על רווחי הימורים שנה, מסראשית וחקיקת מ

במספר סייגים כאשר כאשר החבות במס סויגה  ,25%19ההימורים יעמוד על שיעור סופי של 

 שאינם פרסים או מהגרלות רווח או השתכרות לקבוע סמכות המרכזי שבהם הקנה לשר האוצר

  .ס הכנסה )נוסח חדש(, המתקין חבות מס על הימוריםלפקודת מ 20א2 לענין סעיף חייבים

, מנגנון של תקרת פטור "מתקפלת" על  21מס הכנסה מכוח סמכות זו קבע שר האוצר, במסגרת צו

 ש"ח.  70,000ושאינם עולים על  22רווחים שנצמחו מפעילות חוקית

המס  ,2014בינואר  1נקבע כי החל מיום  2014-ו 2013במסגרת התכנית הכלכלית לשנות הכספים 

, וכי תקרת הפטור על רווחי הימורים 30%המושת על רווחי הימורים יעמוד על שיעור סופי של 

 . 23 ש"ח 50,000תעודכן כלפי מטה לסך של 

 

 

                                                 
 2003חוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  17
 2003-( התשס"ג2004-ו

  2003-התשס״ג(, פרסים פעילות נושאת או הגרלות, הימורים בשל מתשלום ניבוי) הכנסה מס תקנות 18
19
פטורים.  או זיכויים, הפסדים קיזוז וללא הוצאות ניכוי ללא 25%מס בשיעור סופי של  

 

20 
2003-ג"תשס( 134' מס תיקון) מפרסים או מהגרלות מהימורים רווח או השתכרות

 

21 
 המס לשנת שעה הוראת( )פרסים נושאת מפעילות או מהגרלות מהימורים רווח או השתכרות לענין סכום קביעת) הכנסה מס צו
(2003-התשס״ג(, )2003

 

22 
 חוקית בלתי במסגרת אשר נעשו הימורים רווחי: לאמור. חוקית במסגרת שנעשו הימורים רווחי על רק יחול בצו הקבוע הפטור

.בצו הקבוע מהפטור יהנו לא –
 

23 
 2013-ד"התשע, )תיקון( פרסים( נושאת מפעילות מהגרלות או, מהימורים רווח או השתכרות לעניין סכום )קביעת הכנסה מס צו

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif3
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  :1.1.2014מעודכן ליום  ,להלן מנגנון מיסוי רווחי הימורים ואופן חישוב המס

o ממס פטורים בצו יהיו שנקבעה הפטור מתקרת יפחתו אשר הימורים רווחי :פטור מלא .

 למנגנון בהתאם לעת מעת מתעדכן זה וסכום ח"ש 50,000-כ על כיום עומדת הפטור תקרת

 .24(חדש נוסח) הכנסה מס לפקודת ב120 בסעיף הקבוע העדכון

o גובה . חלקי מפטור יהנו, המלא הפטור כפל על יעלו לא אשר הימורים רווחי :פטור חלקי

 תקרת לבין ההימורים רווחי בין ההפרש בניכוי, הפטור תקרת על הועמד החלקי הפטור

 הפטור. 

 של בגובה פטור תקרת על להלן דוגמה להמחשת מנגנון ה"תקרה המתקפלת": בהתבסס

ש"ח יזכה  90,000רווחי הימורים בסך של  אשר נצמחו לו שנישום הרי, ש"ח 50,000

 ש"ח, לפי החישוב הבא: 10,000מפטור בגובה 

 50,000 תקרת פטור מקורית

 (90,000 - 50,000 = 40,000) הפחתת תקרת הפטור

 10,000 תקרת פטור לניצול

 (90,000 - 10,000 = 80,000) סכום חייב במס

 80,000*30%=  24,000 תשלום מס

o :על כל  30%רווח הימורים שמעל לפעמיים תקרת הפטור ינוכה במס בשיעור של  ניכוי מלא

 הסכום.

תועלת פיסקאלית לכלל המשק. זאת מכיוון  תיצורהעמקת המיסוי על ההימורים 

שההכנסות ממיסוי ההימורים מאפשרות צמצום בצורך בגביית מסים אחרים. ככלל, 

תהליך של גביית המסים כרוך בחוסר היעילות שנוצר כתוצאה מפגיעה בהקצאת 

, מיסוי על עבודה מפחית המקורות שהמיסוי יוצר ומשית נטל עודף על המשק. לדוגמה

 את התמריץ לכניסה לשוק העבודה ואת התשואה לרכישת השכלה. 

מנגד, הטלת מיסוי על ההימורים דווקא פועלת בכיוון ההפוך. מיסוי ההימורים מצמצם 

כך שהוא גורם לפרטים )ולפירמות( להפנים את ההשפעות השליליות  על ידיאת התופעה 

ופועל להכוונת התנהגות ראות בה תועלת פחותה, או למצער ל הנובעות מהימורים

במישרין  הפרטים בכיוון "הרצוי". להשפעות החיצוניות המיוחסות להימורים יש,

 הרווחה ובעקיפין, עלות כלכלית ניכרת הן על הפרטים והן על המדינה. כך למשל, משרד

                                                 
24 

 .ש"ח 49,650תקרת הפטור עומדת על  (חדש נוסח) הכנסה מס לפקודת ב120 בסעיף הקבוע ובגין מנגנון העדכון 1.1.2016-נכון ל
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 25פלזנשטיין. בשנה ש"ח 9,516-בכ להימורים במכור טיפולהממוצעת ל עלותה את מעריך

על  בממוצע נאמדת פשע כל ושעלות, לפשע מדרדרת המכורים מאוכלוסיית שכחצי מעריך

 $. 2000-כ

 .מיתלאו-ביןהיקף שוק ההימורים בישראל הוא גבוה בהשוואה  1 בפרקכפי שהוצג 

בהתאם, ונוכח ההשפעות השליליות שהוצגו ברקע לדו"ח זה ונדונו בהרחבה במסגרת 

יש מקום לרסן את קצבי הגידול ההסדרה של ההימורים החוקיים, דו"ח הצוות לבחינת 

)גידול מצטבר של המואצים שנרשמו בשוק ההימורים החוקיים בישראל בעשור האחרון 

 פי ממצאי הספרות המחקרית בנושא זה,-על יתרה מכך, (.2015-2008בשנים  80%-כ

למעשה "מס הלכה  הבאוכלוסיות מוחלשות ומהוו תהימורים ממוקדההשתתפות ב

 . רגרסיבי" על אוכלוסיות אלו

לפיכך, העמקת מיסוי על ההימורים מסייעת להפנים את ההשלכות השליליות, משפרת 

את היעילות של כלל מערכת המס ומצמצמת את הפגיעה בפעילות הכלכלית, ובכך 

  מגדילה את רווחת כלל האזרחים.

יוצרת עיוות במחירי  טענה נפוצה העולה חדשות לבקרים היא כי העמקת מיסוי

חוקיים, -הלא לעומת החוקיים ההימורים באופן יחסי את מחיר ההימורים ומייקרת

ובכך עלולה להגדיל את האטרקטיביות של הימורים לא חוקיים. בהקשר זה, תפיסת 

שהוצגה בפני חברי הוועדה, שוללת  העבודה של הגורמים המקצועיים במשטרת ישראל,

חוקית בגין זעזוע -הימורים החוקיים לפעילות הימורים בלתיאת הטענה בדבר זליגת ה

בהיצע ההימורים החוקיים. יתרה מזאת נציגי המקצוע במשטרה ציינו כי צמצום היקף 

חוקיים, -ההימורים החוקיים דווקא עשוי להפחית את היקף פעילות ההימורים הלא

 "(. Gatingוזאת לאור תופעת ה"שער" )להלן: "

  

                                                 
  מדינות. למחקרי פלורסהיימר מכון(, 1999) בישראל כלכלי לפיתוח ככלי קזינו, הגדול המקומי ההימור, דניאל פלזנשטיין 25
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 :יל מוצעלאור האמור לע

תעודכן , כך שתקרת הפטור ממס על רווחי הימורים 26תקן את צו מס הכנסהל .1

 ש"ח. 5,000לגובה של 

לתקן את פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, כך ששיעור המס על הכנסה  .2

 .35%מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, לפי הפקודה, יהיה 

 

עור המס הסופי שיוטל על רווחי והעמדת שיעל סכום כאמור  קביעת תקרת פטור

מיליוני ש"ח  200-להגדיל את הכנסות המדינה בהיקף של כ יםצפוי 35%הימורים על 

 .בשנה

 לעמוד לממשלה לסייעצפויה  המדינה לקופת כאמור הסכומים העברת כי, יצוין עוד

 .2018-2017 לשנים הפיסקאליות במסגרות

  

                                                 
צו מס הכנסה )קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים( )הוראת שעה לשנת  26

 2003-(, התשס"ג2003המס 
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 צבורים רווחים

חלק מרכזי מהרווח לשימוש של המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס מוקצה מידי 

, עמד הרווח לשימוש של המועצה 2015. בשנת פרוייקטי הקמה ופיתוח של תשתיותשנה עבור 

מיליוני ש"ח הוקצו עבור  285-מיליוני ש"ח כאשר מתוכו כ 554-להסדר ההימורים בספורט על כ

מסך הקצאת הרווח. חלוקת הרווח לשימוש הפרוייקטאלי בין  51%-מהווים כפרוייקטי פיתוח ה

הרשויות השונות נקבעת במועצה להסדר ההימורים בספורט בהתאם לתכנית אסטרטגית כלל 

ארצית אשר גובשה במועצה ובכפוף לתכנית המתקנים הלאומית המאושרת על ידי המועצה 

 אוצר. הלאומית לספורט, שרת התרבות והספורט ושר ה

מיליוני  827-מיליוני ש"ח כאשר מתוכו כ 1,834-על כ 2015במפעל הפיס עמד הרווח לשימוש בשנת 

מסך ההקצאה, ללא ההעברות לבינוי כיתות  45%-ש"ח הוקצו עבור פרוייקטי פיתוח המהווים כ

לימוד. חלוקת הרווח לשימוש הפרוייקטאלי בין הרשויות השונות נקבעת במפעל הפיס בהתאם 

, נוסחה זו עודכנה בשנת 2000בשנת  27וסחת "מורה דרך" שגובשה לראשונה ע"י ועדת שמגרלנ

 .28 הוק-שהוקמה אד על ידי ועדת סוארי 2002

פי מתודולוגיית התקציב הנהוגה בשני הגופים, חלקה של כל מועצה מקומית ברווח משוריין -על

טרם התחיל. העברת הכסף בפועל עבורה בשנה בה הוא נוצר וזאת גם במצב בו פרויקט הבנייה 

לרשות מתבצעת בהתאם לעמידה באבני הדרך של הפרויקט. פער הזמנים המתואר מעת יצירת 

המחויבות ושיריון הרווח כאמור עד לשלבי המימון בעת הביצוע בפועל של הפרויקט יוצר מצב 

חים הצבורים"(. לפיו באופן שיטתי "חונים" בקופת המזומנים של הגופים מזומנים רבים )"הרוו

 4פני -מיליוני ש"ח, אשר קצב ההוצאה שלנו ליניארי על 100לדוגמה: עבור פרויקט פיתוח בשווי 

מיליוני ש"ח,  75-מיליוני ש"ח בקופת המזומנים של הגופים ו 100שנים, "יחנו" בשנה הראשונה 

 מיליוני ש"ח בשלוש השנים הבאות בהתאמה. 25-מיליוני ש"ח ו 50

למצב בו צבר הפרויקטים החדשים  הובילהווח לשימוש של הגופים עולה בהתמדה העובדה כי הר

אשר בגינם משוריין הכסף כאמור עולה על צבר הפרויקטים אשר מסתיימים מידי שנה ובגינם 

יתרת המזומנים האחרונה מועברת לרשויות, כך שמידי שנה צומח היקף המזומנים ה"חונים" 

לת הביצוע של הרשויות המקומיות יש השפעה על גובה הרווחים בקופת הגופים. בנוסף, גם ליכו

אין בידנו מידע מספק לגבי יכולות הביצוע של הרשויות לא נתייחס לכך שהצבורים אך מאחר 

 במסגרת דו"ח זה.
                                                 

 .נשיא בית המשפט העליון )בדימוס( פרופ' מאיר שמגר 27
 .פרופ' יצחק סוארי 28
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ניתן לראות את קצבי הגידול החדים בהיקף הרווח הצבור של הגופים בשנים  12תרשים מספר ב

 האחרונות:

 מסך של כ) 2015לשנת  2011משנת  38%-כ בשיעור חד של רווח הצבורבמועצה, גדל ה-

 מיליוני ש"ח(. 1,051-לכ מיליוני ש"ח 760

 מסך של ) 2015לשנת  2011משנת  62%-של כבשיעור חד  , גדל הרווח הצבורמפעל הפיסב

 מיליוני ש"ח(. 3,943-לכ מיליוני ש"ח 2,437-כ

 2015-2011רים של הגופים בשנים הגידול החד בהיקף הרווחים הצבו :12תרשים 

 י ש"ח(יונ)במיל

 
 מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט מקור: דוחות כספיים של 

 

כיום, הגופים משקיעים את הרווחים הצבורים בהשקעות בעלות תשואה כך שהם מהווים עבורם 

)נטו( של מפעל הפיס, כתוצאה מהרווח עמד רווח ההון  2012מקור רווח נוסף. לדוגמה, בשנת 

ח. כמו כן, "מיליוני ש 56-ח והרווח האמור של מפעל הפיס עמד על כ"מיליוני ש 197-הנצבר, על כ

מיליוני  536-, רשם מפעל הפיס רווח על ההון הנצבר של כ2015לשנת  2011בארבע השנים משנת 

ני ש"ח. למותר לציין, כי ביצוע מיליו 157-ש"ח ובמקביל רשמה המועצה רווחי הון בסך של כ

השקעות פיננסיות אינו חלק מבני מפעילות הגופים ואין כל הצדקה שהם יעסקו בפעילות זאת. 

יתרה מכך, במקרה של המועצה הוראות החוק להסדר ההימורים בספורט קובעות באופן מפורש 

ווח בשנה מסוימת המועצה רשאית באישור השרים ובאישור ועדת הכספים לקבוע כי חלק מהרכי 

 וכן כי יתרת הרווח, שלא חולקה או נוצלה,לשנים הבאות;  כעתודהלא יחולק באותה שנה וישמש 

 תופקד באוצר המדינה בתנאים שיוסכם עליהם בין החשב הכללי והמועצה.

 2,437  
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השארת עודפי הרווחים הצבורים בידי הגופים גורמת לחוסר יעילות כלכלית והלכה למעשה 

רכת הקצאת המקורות שבידי המדינה, וזאת באופן הבא: מצד אחד, במסגרת יוצרת עיוות במע

ההקצאה הכוללת של תקציב המדינה, מידי שנה הממשלה מעבירה לרשויות המקומיות תקציבים 

הוצאות הממשלה עולות על סך הכנסותיה אזי, שכעת, מאחר  (.29)למשל באמצעות מענק איזון

במקביל  היא משלמת ריבית. כנגדו לגייס חוב הממשלהנדרשת  ילותה השוטפת,לשם מימון פע

לכך הרשויות המקומיות, באמצעות מפעל הפיס, מחזיקות בזכות עתידית על עודפי הרווחים 

 שטרם מומשו עבור פרוייקטי הפיתוח שלהן. 

מצב עניינים זה משקף חוסר יעילות כלכלית לפיו בשעה שהממשלה נושאת בעול תשלומי ריבית 

)על חשבון הקצאתם ליעדים ממשלתיים אחרים(, הגופים והרשויות המקומיות נהנים כנגד החוב 

תזרים המזומנים מהכספים החונים. העיוות המתואר הוא תולדה של ניהול הצומחים מרווחי הון 

 המועבר לרשויות המקומיות, הן באמצעות תקציב המדינה והן באמצעות הגופים. הציבורי

כזי של תזרים המזומנים המועבר לרשויות המקומיות )הן של זה הנובע לפיכך, נהיר, כי ניהול מר

מתקציב המדינה והן של זה הנובע מניהול הפרויקטים של הגופים( יהיה יעיל יותר מניהול 

 במקביל של שתי מערכות נפרדות כפי שמתקיים כיום. 

  

                                                 
לגשר בין ההוצאות של הרשות המקומית לבין  זההעיקרי המועבר לרשויות המקומיות. מטרת מענק  מענק איזון הינו המענק 29

נוסחת המודל מתבצעת בהתאם להמלצות ועדת גדיש שאומצו  2004החל משנת , כאשר הכנסותיה. מענק האיזון נקבע על פי מודל
 .ש"חמיליארד  2.9-הסתכם בכ 2015יזון לרשויות המקומיות בשנת סך מענק הא, ע"י הממשלה
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 לאור האמור, מוצע:

ר המועצה להסדר תעבי 2018-ו 2017לקבוע בחקיקה כי בכל אחת מהשנים  .1

 מיליוני ש"ח מתוך הרווח הצבור שלה. 250ההימורים בספורט לאוצר המדינה סך של 

יעביר מפעל הפיס לאוצר המדינה  2018-ו 2017לקבוע בחקיקה כי בכל אחת מהשנים  .2

 מיליוני ש"ח מתוך הרווח הצבור שלו, אשר ישמש לבינוי כיתות לימוד. 500סך של 

דיר את העברות הכספים מהגופים לאוצר המדינה כאמור שיס מנגנון בחקיקהלקבוע  .3

ואשר יכלול, בין היתר, הסדרים שיבטיחו שהיקף וקצב הביצוע של  1-2בסעיפים 

ופרוייקטי בינוי  מחויבויות הגופים והתחייבויותיהם, לרבות לרשויות מקומיות

 פגע.יא תפגע בגין העברות אלו, וכן שהאיתנות הפיננסית של הגופים ליופיתוח, לא י

 

עוד יצוין, כי העברת הסכומים כאמור לקופת המדינה תסייע לממשלה לעמוד במסגרות  

 .2018-2017הפיסקאליות לשנים 
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 הגבלת השימוש במוצרי הימורים בעלי פוטנציאל התמכרות גבוה

הוא מוצר  להתמכר להימורים של יחידיםסיכוי גורם מרכזי אחר המשפיע באופן ישיר על 

כמפורט באופן נרחב ביותר בדו"ח הצוות לבחינת ההסדרה של ומאפייניו.  גופו ,ההימורים

, קיימת הבחנה במידת ההתמכרות הצפויה ממשחקים שונים, 30ההימורים החוקיים בישראל

בתחומי  על פי הנלמד מן הידע המחקרי והאמפיריבהתאם לפרמטרים ואפיונים שונים. כדוגמא, 

, ואשר הידיעה אם במהירות ובאופן רציףקים אשר ניתן לשחק , משחהסוציולוגיה והפסיכולוגיה

, הם משחקים אשר סכנת ההתמכרות ידיתימזכה או הפסיד בהם היא  במשחקים המשתתףפלוני 

הערכי שבבסיס הגישה נוגדת לרציונל  תופעה זאת של התמכרות מהמרים. אליהם גבוהה יותר

היות מוגבלים בהשפעתם החברתית ללפיו ההימורים החוקיים צריכים שהמקובלת בעולם 

לאור זאת,  למשוך משתתפים המוכנים לשחק על סכומים נמוכים בלבד.והסוציולוגית, ובכל זאת 

מבקש להדגיש את חשיבות יישום המלצותיו של הצוות להסדרת ההימורים החוקיים פרק זה 

ים לקיים בישראל, להקמת מנגנון קבוע ומקצועי לבחינה מוקדמת של המשחקים אשר מבקש

הגופים המקיימים הימורים חוקיים, קודם אישורם על ידי נותן ההיתר, והגבלת המשחקים 

 שיקבלו אישור למשחקים שפוטנציאל ההתמכרות שלהם אינו גבוה. 

 למיסוד ההסמכה לבחינה מקצועית מוקדמת כתנאי לאישור תכניות,בנוסף, כשלב ראשון ומיידי, 

ביטול שני ה של ההימורים החוקיים, יומלץ בפרק זה על כפי שהמליץ הצוות לבחינת ההסדר

המידע המחקרי והאמפירי המבוסס שהובא בפניו מעידים כי אשר המתקיימים כעת, ומשחקים 

נות המזל של מפעל הפיס וההימורים על מרוצי הסוסים כועונים על הקריטריונים שצוינו לעיל )מ

בסבירות  ,משחקים אשר עלולים לגרוםם והם מהווי ,של המועצה להסדר ההימורים בספורט(

, ועל כן להסב יחסי למשחקים אחריםבאופן מוחלט, ובאופן  להתמכרות מצד המהמרים ה,גבוה

 פגיעה בטובת הציבור.

  

                                                 
 דו"ח הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים בישראלבפרק א  ראו להרחבה 30
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 מכונות מזל -מפעל הפיס 

ניתן היתר עקרוני לשימוש במכונות מזל "חיש גד אלקטרוני" על ידי משרד האוצר.  2000בשנת 

התנאי להיתר זה היה שטרם הפעלת המכונות יגיש מפעל הפיס תכנית מוסדרת יחד עם זאת, 

החלה הפריסה  2005בשנת  .2005לעריכת הגרלות וזו אושרה על ידי מנכ"ל משרד האוצר בשנת 

במסגרת . 2016של מכונות המזל שאושרו לשימוש בהיתר הקיים של מפעל הפיס עד לסוף שנת 

 ו מספר כללים מגבילים:ההיתר שניתן להצבת המוכנות נקבע

: נקבע כי "חיש גד אלקטרוני" יהיה הקבלת המשחקים לכרטיסי הגירוד הקיימים .1

מוגבל לחיקוי כרטיסי חיש גד והשימוש בו זהה אך מוצג למהמר על גבי מסך, וללא 

יסור מוחלט להוסיף אלמנטים כמו כן, חל א אפשרויות נוספות של בחירה או ניחוש.

רעשים, צלצולים ותנועה על גבי המסך שעשויים לשדל להימורים  ט האלקטרוני שללפורמ

 נוספים. 

וסכום ₪,  20ש"ח ועד  1מוגבל לבין  הוא: סכום ההשקעה בהגרלה אחת הגבלת סכומים .2

 90%-70%ש"ח בלבד, עם שיעור החזר הפרסים של  20,000 הואהזכייה המקסימאלי 

 דרה ולא לשחקן יחיד(. מההכנסות )ראוי להבהיר כי מדובר באחוזי זכייה לס

: בכדי להגביל את השימוש במכונות, אמצעו התשלום Prepaidהימור באמצעות כרטיס  .3

ש"ח. כמו כן,  50כרטיס שיש לקנות מראש שמחירו אינו עלה על  הואהמותר במכונה 

 הזכייה ניתנת באמצעות שובר שיש לפדות בקופה ולא בכסף הניתן ישירות מהמכונה. 

 500ניתנה למפעל הפיס האפשרות להתקין עד : ן הגיאוגרפיונות ופיזורהגבלת מספר המכ .4

אתרים, ובכל אתר הותר להתקין עד  150-גד אלקטרוני", בלא יותר מ-מכונות של "חיש

חמש מכונות מזל בלבד. כמו כן, על המסופים להיות ממוקמים באזור נפרד, שאליו לא 

ני העוברים והשבים בסמוך לאתר; יחד תותר כניסת קטינים, באופן שלא יהיו חשופים בפ

 בכל עת.  ןעם זאת, תובטח למפעיל האפשרות לראות

על אף ההגבלות האמורות, מעדויות שהגיעו לוועדה ומסיור שטח שביצעו חלק מחברי הוועדה 

עולה כי ההגבלות האמורות לא הוכיחו את עצמן, אלא מכונות המזל מושכות מספר מצומצם של 

מפסידים סכומי כסף משמעותיים. עוד עדות לחוסר ההצלחה של הכללים שחקנים אשר רובם 

המגבילים ניתן למצוא בכך שמידי שנה ישנה עליה בהיקף המכירות של משחקי המכונות 

ביותר מפי עשרה(. כמו כן, הגידול הממוצע השנתי  2005)ההכנסות נטו ממכונות המזל עלו משנת 

 .16% הואשל הפדיון נטו ממכונות המזל 
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עולה, כי מכונות המזל נפוצות בעיקר  (13)תרשים לא זאת בלבד, מבחינה של מיקום התחנות 

, 6באשכול הם , כאשר מרבית המתחמים 6עד  4ביישובים המדורגים באשכולות סוציואקונומיים 

. מהנתונים הנ"ל ניתן להניח כי מקור ההכנסות של מכונות המזל מגיע 8-ו 5לאחר מכן אשכול 

וכלוסייה החלשה יותר שחשופה ונגישה יותר למכונות המזל. בנוסף יצוין, כי במרבית דווקא מהא

אקונומי -המקרים מיקומם של המכונות בתוך הרשויות נמצא בשכונות בעלות המעמד הסוציו

 הנמוך יותר.

 2015אקונומי בשנת -התפלגות מכונות המזל לאשכולות מעמד סוציו :13תרשים 

 
 2016יוני  אתר מפעל הפיס,מקור: 

 

 2015לשנת  הפיס מפעל להכנסות (EIL) המזל מכונות של התרומה :14 תרשים

 )כשיעור מסך ההכנסות(

 
 2016הצעת התקציב של מפעל הפיס לשנת מקור: 
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 2015בשנת  הפיס מפעל רווחל (EILהמזל ) מכונות של התרומה :15 תרשים

 )התפלגות מכירות מוצרי הפיס בניכוי זכיות ועמלות(

 
 2016 לשנת הפיס מפעל של התקציב הצעת: מקור
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 סוסים מרוצי - בספורט ההימורים להסדר המועצה

, לאחר קבלת אישור מועדת הכספים של הכנסת להתקשרות עם מפעיל זר לצורך 2012בשנת 

, של 2011מיסוד ותפעול של תשתית להימורים על מרוצי סוסים בחו"ל, בהתאם לתיקון משנת 

האנגלית )להלן:  GBIת ההימורים בספורט, התקשרה המועצה בחוזה עם חברת החוק המסדיר א

"המפעיל הזר"(, המחזיקה בזכות לחלק רישיונות משנה לממכר הימורים על מרוצי סוסים 

הנערכים באנגליה ואירלנד )להלן: "הימורי סוסים"(. מתוקף ההסכם האמור המועצה משמשת 

שראל ממכר על הימורי הסוסים, ועל כן היא זכאית כסוכן משנה של המפעיל הזר ומציעה בי

לקבלת שיעור מסוים מהכנסות הימורי הסוסים שמתבצעים בישראל. מאידך, בעבור זכות זו 

וכנגד שירותים שונים שניתנים לה לצורך הפעלת הימורי סוסים, המועצה חייבת בתשלום עמלה 

 למפעיל הזר. 

ההימורים ממכר של הימורי סוסים תחת מותג החלה המועצה להציע בתחנות  2013באוגוסט 

 .Racer)בשם "רייסר" )

 גבוה התמכרות פוטנציאל בעלי להימורים המועצה הכנסותהתפתחות תמהיל  :16 תרשים

 (, כאחוז ממחזור ההכנסות ברוטו2016-2007)

 
 בספורט דוחות כספיים של המועצה להסדר ההימורים: מקור

 בפועל בהתאם לפרופורציה הנקובה בהצעות התקציב לשנים הללו.*נתוני מחזור ההכנסות )ברוטו( 
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ממיפוי של היצע משחקי המועצה, בראי הספרות המקצועית אודות תעשיית ההימורים ובראי 

, עולה לעמדת 31בדו"ח הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים בישראלהפירוט בנושא 

שמאפיינים את הימורי הסוסים לעומת יתר הוועדה כי קיים שוני מהותי בגורמים המבניים 

המשחקים שמציעה המועצה, כאשר שני הפערים המרכזיים שבהם ניתן למנות את הגורמים 

 הבאים:

במסגרת עבודת  :הפופולאריות של ענף הספורט אשר לגביו נערכים ההימורים מידת .א

הימורים  הוועדה הוצגה טענה לפיה לגבי ענפי הספורט הפופולאריים צפויים להתקיים

בכל מקרה כך שהמוסד הציבורי יהווה במקרה זה תחליף לפעילות הלא חוקית. בשונה 

ממשחק הטוטו )הימורים על כדורגל( ומשחק הווינר )הימורים בעיקר על כדורגל 

וכדורסל( אשר נערכים על ענפי ספורט פופולריים בישראל, הימורי סוסים נערכים על ענף 

יינות מצד הקהל הישראלי. לאור זאת, ניתן להניח כי ספורט אשר אינו זוכה להתענ

הימורי הסוסים אינם מהווים תחליף לפעילות לא חוקית אלא מהווים "שער כניסה" 

 חדש אשר מגדיל את גודל שוק ההימורים המצרפי )החוקי והלא חוקי(. 

כאמור, תעשיית ההימורים מכילה היצע רחב של משחקים  מידת הסכנה להתמכרות: .ב

ות הנופלים תחת קטגוריה של הימורים. על גבי הספקטרום של משחקים אלה, יש והגרל

משחקים הנתפשים כבעלי סיכוי רב יותר או פחות יותר להתמכרות להימורים הצפויה 

לנבוע מהשתתפות בהם. בהתאם למוצג בראשית פרק זה מידת הסכנה להתמכרות 

 :33 32להימורים, מושפעת באופן ניכר מהגורמים הבאים

 ":"משך הזמן בין ביצוע הימור לבין הידיעה אודות הפסד או זכיה  משך ההימור

ממנו. ככל שפרק זמן זה קצר יותר כך סכנת ההתמכרות הצפויה ממנו רבה יותר. 

משך ההימור במרוצי הסוסים נמוך באופן משמעותי לעומת יתר משחקי 

וחצי לכל  הספורט לגביהם המועצה עורכת הימורים )דקות ספורות לעומת שעה

הפחות( מעלה את החשש כי סוג הימור זה מאופיין בשיעורי התמכרות גבוהים 

 יותר. 

  :בהם פרט יכול להמר על אותו סוג שמספר הפעמים רציפות )תדירות( ההימור

משחק בפרק זמן נתון. על פי הספרות המקצועית, ככל שהתדירות זמינות 

                                                 
 להרחבה ראו פרק א בדו"ח הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים בישראל 31

32 Mark D. Griffiths, Michael Auer, "The Irrelevancy of Game-Type in the Acquisition, Development, and Maintenance of 

Problem Gambling", Frontiers in Psychology 3 (January 2013), pp. 1–2. 
33 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03594.pdf 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03594.pdf
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כרות הצפויה ממנו רבה ההימור במשחק מסוים גבוהה יותר כך סכנת ההתמ

יותר. הימורי הסוסים מציעים למהמר הישראלי עשרות הימורים ביום כך 

 שעולה חשש נוסף כי סוג הימור זה מאופיין בשיעורי התמכרות גבוהים יותר. 

 הגידול המואץ בהיקף הימורי הסוסים והתרומה שלהם לרווח המועצה :2לוח 

 (ו, במיליוני ש"חברוט, כאחוז ממחזור ההכנסות *2016-2007)

 

 
 מחזור ברוטו 

גידול 
מחזור 
 ברוטו

זכיות 
גידול  רווח ופרסים**

 ברווח

2013 63.7  51.3 12.3  
2014 262.9  209.7 53.2  
2015 387.1 47% 306.8 80.3 51% 
2016* 461.8 19% 366.3 95.6 19% 

שיעור גידול 
* לעומת 2016

2014 
76% 

 
 80% 

 

 בספורט כספיים של המועצה להסדר ההימוריםדוחות : מקור
 2016*הצעת התקציב של המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 

 ** סכומים אלו מייצגים את היקף הפרסים שהועברו לקופת הפרסים ואשר חולקו בארץ ובחו"ל בהתאם להסכם עם המפעיל הזר.

 

  הימורי סוסיםהגידול הניכר במספר תחנות ההימורים המציעות  :17תרשים 

(2016-2013*) 

 
 נתוני מפעל הפיס: מקור
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 מוצע: זאת לאור

 יוסרו 2017 כי החל משנת ואילך 2017היתר שיינתן למפעל הפיס לשנת במסגרת ה לקבוע .1

לא יהיה רשאי לערוך הגרלות באמצעות מכונות והוא  ,הפיס מפעל מתחנות המזל מכונות

 בממשק אלקטרוני.מזל או הגרלות שההשתתפות בהן היא 

לקיים בישראל  2017המועצה לא תהיה רשאית עוד והחל משנת  כי בחקיקה לקבוע .2

ב לחוק, ולא תהיה רשאית 8הימורים לפי תכנית הימורים של מפעיל זר כאמור בסעיף 

 להאריך את ההתקשרות הקיימת, והכל נוכח פגיעה בטובת הציבור. 

לתקן את החוק כך שתבוטל התקשרות המועצה לעניין זה יובהר, כי אין מניעה משפטית  .3

ב לחוק, ובפירוט לפי 8עם המפעיל הזר, בין השאר, לאור הסעיפים האמורים בסעיף 

ב)ה( לחוק, שלפיו, כאשר קיימת פגיעה בטובת הציבור או מעמדם של 8האמור בסעיף 

ת משתתפי תכנית ההימורים, רשאים שר האוצר ושרת התרבות והספורט להביא בפני ועד

הכספים של הכנסת בקשה לשינוי, ובכלל זה ביטול, של תכנית ההימורים של המפעיל 

 הזר.

לרבות לעניין בחינה , המלצות דו"ח הצוות להסדרת ההימורים החוקיים לפעול ליישום  .4

מוקדמת באמצעות הרגולטור המקצועי, של מידת המסוכנות להתמכרות הגלומה 

 . אי לאישורןוכתנ בתוכניות הימורים, קודם אישורן
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 הון הלבנת מניעת

מצאים ממ, ו34כמפורט באופן נרחב בדו"ח הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים

הימורים עשויים לשמש כתשתית לפעילות של הלבנת הון. בהעדר נוהל , שהוצגו בפני הוועדה

תחת שוק ההימורים החוקיים בארץ שוק  , עד לפני מספר שנים,הלבנת הון סדור וברור, התפתח

. הלבנת ההון בדרך זו , בעיקר באמצעות "רכישת זכיות"הון שחור הלבנתמשני, שמטרתו 

המעוניין להלבין כספים המצויים אצלו והופקו  –מתבצעת כך שהזוכה בהגרלה מוכר לצד ג' 

ותו צד ג' פונה למפעיל את הכרטיס הזוכה ובדרך זו פודה את זכייתו ללא תשלום מס. א –בעבירה 

ההימורים ופודה את הזכייה באמצעות הכרטיס שרכש, ובכך משיג כסות חוקית לכספים הבלתי 

 לגיטימיים שברשותו.

אחת מאבני היסוד של משטר איסור הלבנת ההון בהקשר של הימורים חוקיים היא רישום וזיהוי 

של רוכש כרטיס ההגרלה. זה היה, אפוא, המתווה עליו המליצה הרשות לאיסור הלבנת הון 

. 2012טרם אישורו של היתר מפעל הפיס לשנת )להלן: "הרשות לאיסור הלבנת הון"( ומימון טרור 

בעו, לראשונה, כללים למניעת הלבנת הון באמצעות הימורי מפעל הפיס ובין היתר בהיתר זה נק

  –כי  2012לפרק ג' להיתר משנת  4נקבע בו מנגנון לזיהוי שחקנים. בהקשר זה קובע סעיף 

 

 58,500" לא יודפס כרטיס השתתפות במשחק אשר סכום הזכייה האפשרי בו עולה על סך של 

 כרטיס גבי על ונרשמו(, אלא אם כן סופקו פרטי המשתתף ויזיה דורש משחק -ש"ח )להלן

 הקלדת באמצעותבאופן מוצפן. רישום פרטי המשתתף יבוצע על ידי המשתתף,  ההשתתפות

, ההשתתפות כרטיס גבי על רישומם טרם הנתונים את יצפיןעל אמצעי דיגיטלי. אמצעי זה  פרטיו

 היתר להוראות בהתאם שלא המשתתף פרטי זיהוי סביר באופן שמונעת מקובלת שיטה באמצעות

 משרד, והכל באופן שיקבע קבוע או זמני מידע במאגר ישמרו המשתתף של שפרטיו וללא, זה

 . "האוצר

 

, מפעל הפיס מחויב לאמת את 2016סיום שנת מכוחו של סעיף זה בהיתר, שיעמוד בתוקף עד ל

ש"ח. כיום, בעת  58,500הזכייה בו גבוהה מסף המס, קרי  אפשרותבכל משחק ש זוכהזהותו של 

, נדרש הרוכש להקליד את ארבע הספרות אמורזכייה כ אפשרותרכישת כרטיס למשחק בעל 

זכיות מעל  פדיוןהאחרונות של תעודת הזהות שלו ולאחר מכן מונפק, על גבי הכרטיס, קוד זיהוי. 

שארבע ספרותיה האחרונות ת תעודת זהות אך ורק בכפוף להצג אפשרי ש"ח 58,5000לרף של 

ארבע התאמה בין -במועד רכישת הכרטיס. מקום בו קיימת איתואמות את הספרות שהוקלדו 

                                                 
 בישראלפרק ג לדו"ח הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים  ראו 34
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כספי  פדיוןהרוכש לבין תעודת הזהות אותה הוא מציג לצורך  על ידיהספרות האחרונות שהוקלדו 

משרד ל שנקבע באישור מיוחד, בהתאם לנוההזכייה, לא ניתן לפדות את הפרס אלא באישור 

 האוצר.

על פי האומדן שהועבר לוועדה על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון, הנוהל שנקבע מסתמן 

מהדיווחים של המוסדות הפיננסיים לגבי חשדות להלבנת הון  80%כאפקטיבי והפחית לפחות 

מתואר , וזאת כפי שבאמצעות רכישת זכיות של הגרלות מפעל הפיס במהלך השנתיים האחרונות

 . 17בתרשים 

 2012הוראות הלבנת הון בהיתר מפעל הפיס בשנת יישום השפעת  :17תרשים 

 נת הון(ב)אומדן דיווחים לאירועים החשודים בהל

 מקור: הרשות לאיסור הלבנות הון ומימון טרור*

 

עם זאת, בשלב זה טרם הוסדר הליך דומה בעבור זכיות במשחקים שמקיימת המעוצה להסדר 

ההימורים בספורט וקיימות אינדיקציות להסטה מסוימת של תופעת הלבנת ההון באמצעות 

 זכיות אל הימורי הספורט הנערכים באמצעות המועצה להסדר ההימורים בספורט.
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 לאור האמור, מוצע:

כי  ואילך, 2017ת הימורים לשנת היתר שיינתן למפעל הפיס לעריכמסגרת הבלקבוע  .1

, 35ש"ח 5,000עולה על סך של הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהם במשחקים שעורך מפעל 

אמצעי " :יסופקו פרטי המשתתף ויירשמו על גבי כרטיס ההשתתפות באופן מוצפן )להלן

 .2012באפריל  1(, כמפורט בהיתר שפורסם בילקוט הפרסומים מיום "זיהוי

ההימורים בספורט תסדיר המועצה להסדר  2017לקבוע בחקיקה כי החל מחודש יולי  .2

הליכים למניעת הלבנת הון באמצעות רכישת זכיות, בהליך מקביל לזה החל על מפעל 

 .1הפיס, לרבות ההסדר האמור בסעיף 

לפעול להשלמת ההסדרה למניעת הלבנת הון באמצעות הימורים, בהתאם להמלצות  .3

של  הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים, לרבות באמצעות הנחיה שוטפת

ובהיוועצות הגופים המקיימים הימורים חוקיים, באמצעות הרגולטור המקצועי שיוקם 

 הרשות לאיסור הלבנת הון. עם

  

                                                 
 מוצרי על והן הפיס מוצרי על הן בודד הגרלה לכרטיס חש" 2,500, להפחית את סף נוהל הלבנת ההון לפוטנציאל זכיה של קרי 35

 .בספורט ההימורים להסדר המועצה
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  חוקיים-מיגור פעילות שוק ההימורים הבלתי

היקף שוק ההימורים הבלתי עולה כי , נציגי משטרת ישראל על ידינתונים שהוצגו לוועדה לפי 

מהתמ"ג של ישראל בשנת  1%-מיליארד בשנה )כ 15-10דל של כ חוקיים בישראל נאמד בסדר גו

עולה בקנה אחד עם אומדנים שפרסם מרכז המחקר ומידע של הכנסת בדצמבר  נתון זה(, 2016

פעילות ההימורים הלא חוקית בישראל פוגעת ברווחי המועצה להסדר ההימורים בספורט . 2009

ת להימורים וההשפעות השליליות בגינה, וכן וברווחי מפעל הפיס, מגבירה את תופעת ההתמכרו

מגדילה את היקף הפשיעה והפעילות העבריינית במדינה. לפיכך, אין עוררין כי יש לפעול למיגור 

 פעילות זו.

בהקשר זה יצוין, כי נציגי המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס אשר הופיעו בפני 

רווחיהם נובעת מקיומו של שוק ההימורים הלא הצוות טענו כי הפגיעה המשמעותית ביותר ב

 חוקי.

ם נוכח הפוטנציאל הכלכלי והחברתי הרב הטמון בצמצום פעילות ההימורים הלא חוקית, יש מקו

הקצאת משאבים ייעודיים למאבק  , בין היתר, באמצעותלהגביר את אכיפת החוק בתחום זה

 .משפטיםבתופעת ההימורים הבלתי חוקיים למשטרת ישראל ולמשרד ה

 

 לאור האמור לעיל מוצע:

מיליוני ש"ח לרבות תוספות תקנים ככל שיידרש ויוסכם על ידי משרד  20להקצות סך של  .1

וכל זאת לשם האוצר עבור משטרת ישראל ועבור מערך הפרקליטים במשרד המשפטים 

לצמצום  מהמאבק, וכחלק על שוק ההימורים הבלתי חוקייםמשולבת האכיפה ה הגברת

 .ההון השחור

משרדי בראשות המנהל הכללי של משרד האוצר ובהשתתפות המנהלת -צוות ביןלהקים  .2

, נציג אגף החשבת הכללית של משרד המשפטים, נציג אגף התקציבים במשרד האוצר

ונציג המשרד לביטחון הפנים, אשר יבחן נציג רשות המסים  הכללית במשרד האוצר,

-את הכספים כאמור לטובת מיגור ההימורים הבלתיומאוזן כיצד להקצות באופן מיטבי 

 חוקיים.
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 שונות - הפיס מפעל

בתקופת ההיתר  ושנה בכל שנה קצותמפעל הפיס לה רשאי הגרלות לעריכת להיתר בהתאם

 פי עלמרווח מפעל הפיס, וזאת  7.5%וה לעד בסכום השו ,מקורות תקציביים עבור מענקים אחרים

 :ההיתר לשון

i. מיום  ימים 60חלוקת הכספים שמקציבה מועצת הפיס לתרבות ואומנות, תוך  פירוט

 שאישר הדירקטוריון וכן יפרסמם לציבור באתר האינטרנט של מפעל הפיס. 

ii. ימים מיום  60חלוקת הכספים המועברים לקרנות ציבוריות של מפעל הפיס, תוך  פירוט

 שאישר הדירקטוריון וכן יפרסמם לציבור באתר האינטרנט של מפעל הפיס. 

iii. ימים מיום  60המידה לחלוקת הכספים המועברים למלגות לסטודנטים, תוך  אמות

מפעל הפיס. חלוקת  שאישר הדירקטוריון וכן יפרסמם לציבור באתר האינטרנט של

 ."האוצר משרד לאישור כפופה לעילכספים לכל מטרה נוספת אשר אינה מנויה 

 

 2015-2011 בשנים האחרים המענקים הקצאת התפתחות :17 תרשים

 "ח(ש)באלפי 

 
 הפיס מפעל של כספיים דוחות: מקור*
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 2016 בשנת האחרים המענקים הקצאת תכנון :3 לוח

 "ח(ש אלפי)ב

 תרבות של ופרויקטיםמועצה לתרבות 

 2016תקציב  אורית

 46,330 מועצה לתרבות

 6,500 בימות פיס

 2,500 כדורסל בפריפריה

 870 שחמט

 1,500 שביל ישראל

 1,000 שת"פ עם צה"ל -ירושלים 

 600 פיס-צרצר

 2,700 קרן לנדאו

 1,400 חיבורים תורניים

 585 פורום הפיס לתרבות

 2,788 )שכר(תקורות 

  

2016 תקציב הקצאת מלגות - תיאור  

 20,000 מלגות חד/דו שנתי

 42,000 מלגות שיתופי פעולה

 585 פורום הפיס לאקדמיה

 3,880 תקורות ושכר

 133,238 סה"כ
 2016 לשנת הפיס מפעל של התקציב הצעת: מקור* 

 

היקף התקציב המוקצה לרובד , הפיס מפעל של ברווח מהגידול כתוצאה, לראות שניתן כפי

 בממוצע עולה כי ,. על פי נתוני הקצאת רווח מפעל הפיס בפועלבהתאמה גדל המענקים האחרים

דירקטוריון מפעל ש מענקים ופרויקטים שונים עבורבכל שנה  מיליוני ש"ח 106-מ למעלה ניתנו

 הפיס החליט לתקצב. 

לה עלייה ניכרת בהיקף הנומינלי של שווי כאמור, לאור העלייה המשמעותית ברווחי מפעל הפיס ח

מהקצאת הרווחים המיועדים עבור מענקים אחרים. משכך, חברי הוועדה סבורים שיש  7.5%-ה

להגביל את ההקצאה הכספית הניתנת לפרויקטים הללו. ראוי לציין שמשרד האוצר מתקשה, 

 הפיס בסעיף זה. במסגרת ההיתר הנוכחי, לפקח על ההוצאות והשימושים אותם מאשר מפעל 
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 :מוצע לעיל האמור לאור

 7.5% על העומד , כהגדרתם בהיתר,אחרים מענקים עבור הקצאההשיעור הקבוע ל את לבטל

שאינם בעבור בניית כיתות לימוד וגני  ,ציבוריים לשימושים הפיס מפעל רווח של העל מהקצאת

עבור מענקים אחרים תעמוד ההקצאה  ועולקב; ילדים ואינם בעבור מענקים לרשויות מקומיות

לשימושים ציבוריים כאמור  הרווח של העל מהקצאת 7.5%או  מיליוני ש"ח 125 על סך של עד

לטובת מענקים  מפעל הפיס הקצאת רווח של ממוצע מהווה סכום זה .לפי הנמוך מבניהם, לעיל

 . 2015-2011אחרים בשנים 
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 המדינה בתקציב הגופים של השנתית ההקצאה שיקוף

כיום יש לממשלה השפעה מוגבלת על ההקצאה בפועל של הרווח לשימוש באמצעות המועצה 

( 2011–)התשע"א 6תיקון מס' להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס. במקרה של המועצה, 

קובע כי המועצה הלאומית לספורט היא האחראית על קביעת חלוקת הרווח  לחוק הספורט

והספורט ושר האוצר, אך ההקצאה בפועל עודנה מתקיימת  לשימוש וזאת באישור שרת התרבות

על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט. במקרה של מפעל הפיס, ההיתר אשר ניתן מידי כמה 

שנים קובע את ההקצאה הראשונית ועקרונות החלים על ביצוע ההקצאות, אך נותר מקום מסוים 

מצב הקיים הלכה למעשה, ההקצאה למפעל הפיס בכל הקשור ליישום הקצאה הפרטנית. ב

הציבורית נעשית באמצעות שני תהליכי הקצאה נפרדים, הראשון, באמצעות תקציב המדינה 

השנתי, והשני, באמצעות תהליכי הקצאת הרווח של הגופים. לאור זאת, ברור כי לא נוצרת 

מדינה לבין הלימה מלאה בין סדרי העדיפויות של הממשלה כפי שהם בהם לידי ביטוי בתקציב ה

השימוש ברווחי הגופים. משכך, עולה החשש כי הקצאת הרווח אינה יעילה וייתכן שנלווים 

 ליישומה בפועל שיקולים נוספים. 

בנוסף לכך, העובדה כי ההקצאה השנתית אינה משוקפת בתקציב המדינה מגבילה את יכולת 

המקובלים בכל הליך של הפיקוח של הכנסת על הקצאה זו וכן מפחיתה את מנגנוני הביקורת 

 הקצאה ממשלתית.

לעומת זאת, במהלך דיוני הוועדה העלו נציגי השלטון המקומי, מפעל הפיס והמועצה להסדר 

ההימורים בספורט טענה לפיה ,בכל הנוגע לפרויקטים בתחום הפיתוח ובנייה, יש להקצאה שלא 

ים, וזאת בעקבות הפחתת באמצעות תקציב המדינה יתרון בכך שהיא מאפשרת קצבי ביצוע מהיר

 הנטל הבירוקרטי.

לאור הצורך בייעול ההקצאה ושיפור מנגנוני הבקרה מחד ונוכח הרצון שלא לפגוע בקצבי הבנייה 

של פרוייקטי הבנייה, מוצע כי משרד האוצר ייבחן את ההשלכות של שיקוף הרווח לשימוש אשר 

דינה. הבחינה האמורה תכלול אינו משמש לפרוייקטי הקמה ופיתוח של תשתיות בתקציב המ

התייעצות עם משרד המשפטים בכל הנוגע להיבטים המשפטיים של סוגיה זאת. משרד האוצר 

 יציג לממשלה את המלצותיו בנושא.
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 נספחים

 עבודת הצוות לייעול שוק ההימורים בישראל והקצאת הרווחים לציבור: .1

מס' 
שהופיעו בפני הצוות אנשי מקצוע ונציגי ציבור  נושא תאריך ישיבה

 לייעול שוק ההימורים

1 28.12.15 

דברי פתיחה והצגת כתב המינוי ולוחות הזמנים 
 לעבודה.

הגדרה סדורה של החזון, המטרות ויעדי העבודה של 
 הצוות.

 

  "תמונת מצב שוק ההימורים החוקיים בישראל"

2 13.01.16 

  "התשתית החוקית של שוק ההימורים בישראל"
  "השוואה בינ"ל של שוק ההימורים בישראל"

שוק להסדרת הצגת עיקרי המסקנות של הצוות 
 ההימורים החוקיים

 

3 02.02.16 
המשך הצגת עיקרי המסקנות של הצוות שוק 

 ההימורים החוקיים
 

  מפעל הפיס -תמונת מצב  08.02.16 4
  המועצה להסדר ההימורים בספורט -תמונת מצב  22.02.16 5

6 11.04.16 

ד"ר שלומית ווגמן, ראשת הרשות להלבנת  o סיכוני הלבנות הון בתחום ההימורים החוקיים 
 טרור מימוןוהון 

חוקיים בראי גורמי -שווקי ההימורים החוקיים והבלתי
 המקצוע האמונים על האכיפה במשטרת ישראל

o  שושן, ר' מטה אכיפה -בןרפ"ק שמעון
 ישראלמודיעין במשטרת גף הכלכלית, א

o לישנסקי, חטיבת המחקר  פקד אופיר
 מודיעין במשטרת ישראלגף הוהונאה, א

 ועמדת משרד התרבות וחספורט השקפת
 

o יוסי שרעבי, מנכ"ל משרד התרבות  עו"ד
 והספורט

o  מר גיא אטיאס, סמנכ"ל בכיר לתכנון
 ספורטהותקצוב, משרד התרבות ו

o  רו"ח חביב קטן, מרכז בכיר תקציבים, משרד
 והספורט התרבות

 השקפת ועמדת מפעל הפיס
o  ,מפעל הפיס יו"רמר עוזי דיין 
o  גב' מירב ברנפלד, מנהלת רגולציה וקשרי

 ממשל במפעל הפיס
 מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי o השקפת ועמדת השלטון המקומי 13.04.16 7

8 19.04.16 
 השקפת ועמדת המועצה להסדר ההימורים

o  מר רוני פרידמן, ממלא מקום יו"ר המועצה 
o להסדר ההימורים בספורט 
o  מר איציק לארי, מנכ"ל המועצה להסדר

 ההימורים בספורט
o  מר עמרי קולין, יועץ למנכ"ל המעוצה להסדר

 ההימורים בספורט

מר עודד טירה, יו"ר המעוצה הלאומית  o השקפת ועמדת המועצה הלאומית לספורט
 לספורט

9 20.04.16 

 סיור שטח בתחנות הימורים בירושלים:

   הצוות ביקר בתחנות המוחזקות על ידי זכיינים
רישיון הן ממפעל הפיס והן שפועלים מתוקף 

 צה להסדר ההימורים בספורט.ועמהמ

  מציעות הימורים על הצוות ביקר בתחנות ה
 מוצרים בעלי פוטנציאל התמכרות גבוה

 

חברי הצוות בגיבוש המלצות עבודת מטה מקצועית של  2016מאי  10
 ומסקנות ליישום בייעול שוק ההימורים

 

11 31.05.16 

 ישיבת סיכום: 

  מסקנות עבודת הצוות והכנת  -קבלת החלטות
 הדו"ח.

  החלטה על רשימה סדורה של המלצות על צעדי
מדיניות ודרכי הפעולה ליישומן, בנוגע לייעול 

 שוק ההימורים.
 

 

 

 


