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 רמי חיימוביץ שופטה כבוד פני ב
 

 
 מבקש/תובע

 
 איתי לב

 
 נגד

 
 מפעל הפיס )חל"צ( משיב/נתבע

 1 

 2 עו"ד גיל רון; עו"ד אהרון רבינוביץ ב"כ המבקש

 3 עו"ד רות לובן ב"כ המשיב

 4 פסק דין

 5 . 2006-, תשס"ותובענות ייצוגיותלחוק  19-ו 18בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיפים 

 KENO 6 777הגרלת 

 7בהיתר מראש ציע לציבור הגרלות והימורים, מאשר הוא חברה לתועלת הציבור, המשיב  .1

 8חלק מהכנסותיו מוחזר לציבור כפרסים ורווחיו מושקעים במטרות ציבוריות . מאת שר האוצר

 9 .  עודכגון חינוך, רווחה, אומנות ושונות, 

 10 . 2018שהציע המשיב עד נובמבר  (KENOקינו ) 777בשם עניינה של התובענה בהגרלה  .2

 11, 70עד  1מספרים מתוך המספרים  17עולים בגורל  777 פיס הגרלתבבתמצית נאמר כי  .3

 12מכפיל ממורכב סכום הזכייה . המספרים שיעלו בגורל 17והמשתתפים צריכים לנחש שבעה מתוך 

 13אם המשתתף ניחש  –למשל . כפול דמי ההשתתפות ,והמספרים שנוחשכמות לפי מראש נקבע ש

 14מדמי והמשתתף יזכה בסכום הגבוה פי  500מכפיל הוא המספרים שעלו בגורל ה 17שבעה מתוך 

 15 . ₪( 3,500-ב₪  7ואם השקיע ₪  500-יזכה ב₪  1)אם השקיע  ההשתתפות

 16אלקטרונית, הנערכת מספר פעמים  777ענה, היא הגרלת , בה עוסקת התובקינו 777הגרלת  .4

 17 מסכים. על גבי ביום ותוצאותיה משודרות לנקודות המכירה ומוצגות 

 18ת הקינו ההשתתפות בהגרלדמי וגבלו , ה2017-ו 2012, 2007שהוצאו בשנים  יםבהיתר .5

 19תדירות ההגרלה השתנתה מפעם  ;₪( 7או  5, 3, 2, 1)ניתן היה להשקיע בטופס ₪  7לסכום של עד 

 20עדו למנוע נקבעו תנאים שנו; והגרלות ליום 24, ובשיאה עמדה על יםבהתאם לשינוי בהיתר ,לפעם

 21אפשרות שההגרלה האלקטרונית תהפוך למשחק אסור, למשל איסור על הוספת אלמנטים כמו רעש, 

 22 צלצולים ותנועה על גבי המסכים. 

 23 ענות המבקשט

 24מאפייניה הוגבל לסכום נמוך שכן כי שיעור דמי ההשתתפות בהגרלת הקינו טוען המבקש  .6

 25מגבירים וסיכון נמוך, וצאות מידית, תקבלת גבוהה, כגון תדירות הדיגיטלית הגרלה ההייחודיים של 

 26 ולפגיעה בציבור המשתתפים בכלל ובמכורים להימורים בפרט.  את החשש להימור מסוכן
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 1השקעת סכומי כסף גבוהים הדין וההיתר משום שאפשר  הפר את הוראות המשיב, לטענתו .7

 2וכך גרף רווחים שלא כדין ופגע בציבור. ₪(  7ובהיתר )עד ₪(  5ממה שנקבע בתקנון ההגרלה )עד יותר 

 3במספר דרכים: ן המותר המבקש טוען כי המשיב גרם למשתתפים להשקיע סכומי כסף גבוהים מ

 4נקבע כי דמי ההשתתפות קבע המשיב שההגרלה  בתקנוןאף ש₪  7גביית דמי השתתפות של  אחת

 5המבקש סבור כי המשיב אינו יכול לפעול בניגוד לתקנון גם אם ההיתר אפשר דמי . ₪ 5לא יעלו על 

 6בחירת מספר רב יותר של שכלל הגשת "טופס שיטתי"  ותאפשר שניההשתתפות גבוהים יותר. 

 ₪7  7-מסכום כסף גבוה המשיב , ובגינו גבה )שמונה או תשעה במקום שבעה(בכל טופס מספרים 

 8, המבקש כלל בטופס ההגרלה אפשרות שלישית. )בהתאם לכמות המספרים( בהיתרנקבעו ש

 9פר רב של כרטיסי הגרלה לרכוש מסכל משתתף ובמסגרתה יכול היה ללא הגבלה, "הכפלת הטופס", 

 10ם יכול היה המשתתף שבעה מספריו טופס ואותם בגין אותו טופס. המשמעות היא שבגין אות

 11במסגרת כפי שנקבע בהיתר. ₪  7ולא רק , בהתאם למספר ההכפלות, להשקיע עשרות ומאות שקלים

 12ולפיה הגבלת דמי  רביעיתהעלה המבקש טענה , ועל רקע טענות המשיב, התשובה לתגובה

 13 ההשתתפות מחייבת גם איסור על רכישת מספר רב של כרטיסים נפרדים בדוכן הפיס.  

 14בשל התנהלות זו סבור כי , ת קינומספר כרטיסי הגרלבמשך השנים רכש אשר  המבקש .8

 15פקודת הנזיקין ]נוסח ל 63-ו 35סעיפים  –מכוח מספר הוראות חוק אישית קמה לו עילת תביעה 

 16החוזים )תרופות בשל , חוק 1973-, תשל"גהחוזים )חלק כללי(לחוק  39-ו 30)א(, 12, סעיפים חדש[

 17פיצוי והוא תובע  – 1979-, תשל"טפטעשיית עושר ולא במש, וחוק 1971-, תשל"אהפרת חוזה(

 18 . )סך הפסדיו בניכוי הזכיות(₪  315אישי בסך 

 19שהימר  מי "כלהתובענה כייצוגית בשם הקבוצה הבאה:  בנוסף הגיש בקשה לאישור .9

 20 סכום - ולחלופין) ח"ש 5 על העולה סכום אחת בהגרלה השתתפות עבור ושילם KENO בהגרלת

 21 טופס באמצעות הימור ידי על או, המשחק כטופס 'טופס הכפלת' בחירת ידי על וזאת, ₪( 7 העולה על

'KENO 22 הכוללים ההשתתפות ודמי; ח"ש 7 של בסכום השתתפות דמי בחירת באמצעות או, 'שיטתי 

 23לפני  שנים משבע החל זאת כל; בהן זכיותיו של הכולל הסכום על עולים אלה בהגרלות שילם שהוא

 24תובע לקבוצה סעד המבקש . (הקבוצהאישורה" ) לאחר הייצוגית התביעה הגשת ועד זו בקשה הגשת

 25של פיצוי כספי וכן ביקש תיקון טופס הגרלת הקינו באופן שלא יאפשר גביית דמי השתתפות של 

 26 ₪.  7ולחילופין ₪  5-למעלה מ

 27 המשיבטענות 

 28וכי  האוצרשר על ידי  שניתנו יםבהתאם לדין ולהיתרולותיו נעשו פעכל כי  טועןהמשיב  .10

 29הבקשה נסמכת על טעות יסודית הנובעת מכך שהמבקש לא בחן כדבעי את מלוא השתלשלות 

 30 העניינים הנוגעת להגרלת הקינו והשינויים שחלו בה. 

 31אין מניעה לגבות טוען המשיב כי מענה לטענותיו הפרטניות של המבקש, , ובלגוף הדברים .11

 32היה מוקדם ₪,  5דמי השתתפות של שקבע תקנון ה, שכן שנקבע בהיתריםכפי ₪  7דמי השתתפות של 

 33, שנקבעה לאחר בחינת עמדת המאסדראת משקפים שהמאוחרים כפוף להיתרים להיתרים, והוא 
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 1המשיב מוסיף כי ההיתרים ₪.  7עד  דמי השתתפות שלניתן לגבות הרלבנטיים, כי כלל השיקולים 

 2את  ים משנ םאינשאמצעים טכניים הטופס, וכי מדובר בהפקת טופס שיטתי והכפלת מאפשרים 

 3מספר לא מוגבל של בדוכן לרכוש ממילא שכן המשתתף יכול או את הסיכון דמי המנוי הבסיסיים 

 4כל אחד ₪  7כרטיסי הגרלה בדמי השתתפות של  10לקנות המשתתף יכול  –. לדוגמא גרלהכרטיסי ה

 5עשרה ויקבל ₪  70ישלם המשתתף  –המקרים זהה התוצאה בשני . 10-לסמן את הכפלת הטופס ב וא

 6. המשיב סבור כי בנסיבות אלו אין כל פסול במכירת טופס שיטתי או במתן אפשרות כרטיסי הגרלה

 7 להכפלת הטופס. 

 8)פעולה  פקודת הנזיקיןל 6נוספות, כמו התיישנות, הגנת סעיף הגנה מוסיף טענות  בהמשי .12

 9מתייחס  ;בתום לב בקיומה של הרשאה חוקית(סבירה ובהרשאה חוקית או מתוך אמורה נעשתה ש

 10לא מתקיימים התנאים לאישורה של  טוען כי ;לעילות התביעה השונות שלגישתו אינן מתקיימות

 11קיבלו תמורה מלאה ולמבקש עצמו שכן כלל לא נגרם נזק לחברי הקבוצה וכי  ;תובענה ייצוגית

 12פעולותיו הן למטרות ציבוריות ורווחיו המשיב מדגיש כי כל לכספם וחלקם אף זכו בהגרלות. 

 13 מושקעים לטובת הציבור וממילא אין לחייבו בכל סעד כספי.

 14ואינה  הופסקהשנה לאחר הגשת התובענה, הודיע המשיב כי הגרלת הקינו כ, 2018בנובמבר  .13

 15 ת המשיב ללא קשר אליה(. נהמבקש ההגרלה הופסקה בעקבות התובענה ולטע )לטענתקיימת עוד 

 16 משרד האוצר –עמדת המאסדר 

 17, הגרלת הקינוהיתרים לשהנפיק את הלבקשת בית המשפט מסר משרד האוצר, המאסדר  .14

 18  להלן עיקרי עמדתו: . עמדתו במחלוקות השונות

 19, שכן בהתאם להיתרים₪  7לגבות דמי מנוי של משיב רשאי : יםמקסימלידמי השתתפות  .א

 20, ולמשיב קיימת גמישות לפעול ההיתריםאושר בטרם ניתנו ₪  5סכום של קבע התקנון ש

 21 . יםגבולות שנקבעו בהיתרב

 22 אינו מפר את ההיתר.  טופס ה : טופס שיטתי .ב

 23המשיב רשאי לאפשר למשתתפים לרכוש מספר : רכישת מספר כרטיסי הגרלה בדוכן .ג

 24לא הוטלו מגבלות על מספר הכרטיסים שניתן שבהיתר אחר מים להגרלה בודדת סכרטי

 25 ה. לרכוש לאותה הגרל

 26יר כי הנושא לא היה סבהבתשובתו . לא להביע עמדהבחר האוצר : משרד הכפלת הטופס .ד

 27מוכר לו קודם לכן ומצריך בירור וליבון מעמיק, אך הואיל והגרלת הקינו הופסקה בנובמבר 

 28 מדובר בשאלה תיאורטית ואין מקום שהמאסדר יביע בה עמדה.  2018

 29 הליך הגישור והסדר הפשרה

 30בהמלצת בית המשפט פנו הצדדים לגישור בפני כב' השופט )בדימוס( יצחק ענבר. לאחר  .15

 31 הליך גישור ממושך הודיעו כי הגיעו להסכמות במסגרת הליך הגישור והגישו בקשה להסדר פשרה. 
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 1בית המשפט יקבע ו , ההסכם יחול על הקבוצה שהוגדרה בתובענה, בהתאם להסכם הפשרה .16

 2, בסוגיית הפיצוי 1984-, תשמ"דבתי המשפט )נוסח משולב(א לחוק 79בדרך פשרה, לפי סעיף 

 3ובשיעור הגמול ושכר הטרחה, וזאת לאחר שמיעת ₪, מיליון  11-)ללא פיצוי( ו₪  0לקבוצה, בין 

 4מכיוון שאין דרך יעילה ומעשית לאתר את חברי הקבוצה שלהם עילת טיעוני הצדדים בסוגיות אלו. 

 5פיצוי שיפסק, אם יפסק, יושקע במטרות הקשורות מסכימים כי, הצדדים שיבתביעה כלפי המ

 6 סיוע לגמילת ושיקום מהמרים ומטרות קרובות.  –בהליך, היינו 

 7משקף את חילוקי הדעות, ומאפשר שהסבירו כי מדובר בהסדר פשרה ראוי והוגן הצדדים  .17

 8יכויי התביעה, חשבון את טענות הצדדים, סבלבית המשפט לפסוק בתוך טווח רחב, תוך שהוא מביא 

 9בעובדה הוגנות ההסדר והתאמתו נמצא עמדת המאסדר, ושיקולים רלבנטיים נוספים. חיזוק ל

 10 ממושך ובהמלצת המגשר.   פשרה הושגה במסגרת גישורהש

 11התקיים דיון בנוכחות הצדדים ובעקבותיו נקבע כי לא נמצא טעם לדחיית  25/1/2021-ב .18

 12 תנגדויות כדין. הסדר הפשרה על הסף והוא הועבר לפרסום וה

 13עיתון בשפה ורסם בפ 5/2/2021-ובפורסם ההסדר בשני עיתונים בשפה העברית  2/2/2021-ב .19

 14 ייחסות היועץ המשפטי לממשלה. הערבית. כמו כן הועבר להת

 15 לא הוגשו התנגדויות להסכם הפשרה. .20

 16הודיע היועמ"ש כי הגורמים המקצועיים במדינה לא מצאו לנכון להביע  26/5/2021-ב  .21

 17 עמדה ביחס לבקשה לאישור הסדר הפשרה, לחיוב או לשלילה. 

 18הצדדים הגישו טיעונים בכתב בהם חזרו על עיקר טיעוניהם בבקשה ובתשובה, כאשר  .22

 19בהתחשב, בין השאר, קרוב לכך,  או₪  11,000,000המבקש סבר כי יש לקבוע פיצוי ברף המקסימלי, 

 20)לאחר חלוקת ₪ מיליון  500-בהכנסות המשיב מהגרלת הקינו, שעמדו, לטענת המבקש, על כ

 21ואילו המשיב סבר פרסים(, לחשיבות המאבק בתופעת ההימורים, ולסיכויי התביעה כפי שהעריכם; 

 22שמינית מהסכום , ₪ 1,375,000כי אין מקום לפסיקת פיצוי וכי לכל היותר יש להעמידו על סך של 

 23, הכרוךבהתחשב בעמדת המאסדר ששלל שלוש מטענות התובע ובסיכון המקסימאלי שהוסכם, 

 24בטענה הרביעית. במהלך הגשת הטיעונים פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון בדנ"א  להערכתו

 25המאסדר, ( אשר שינה את ההלכה בנוגע למעמד עמדתו של 4/7/2021) זליגמן נ' הפניקס 4960/18

 26 התייחסו הצדדים גם לשינוי פסיקתי זה. פה -בכתב ועלובמסגרת השלמות טיעון 

 27פה והשיבו -התקיים דיון בנוכחות הצדדים בו השלימו הצדדים טיעונים על 13/7/2021-ב .23

 28 לשאלות בית המשפט. 

 29 ותנאיו ותואם את יעדי החוקנסיבות ההליך, משקף את ראוי, הסכם הפשרה 

 30, פה-ובהסכם הפשרה, ושמיעת עמדות הצדדים בכתב ועל הטענותלאחר עיון בכתבי  .24

 31; נם של חברי הקבוצהיההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניובהתחשב בסוגיות השונות, נמצא כי 
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 1וכי ; כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

 2  ין.ילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענסיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעי

 3לפסוק פיצוי כספי ניכר שיקול דעת רחב לבית המשפט קנה מהמדובר בהסדר "פתוח"  .25

 4הסיכונים את . הסכמה זו משקפת מיעת טיעוני הצדדיםלאחר ש₪(  11,000,000)עד ומרתיע 

 5פרשנות החוק באשר לחילוקי הדעות בין השאר, ב , בהתחשב,מהמשך ניהול התובענה םייוהסיכו

 6ולא ניתן  התובענה עומדת לכאורה בתנאים להגשת תובענה ייצוגית. בתמצית נאמר כי יםוההיתר

 7לשלול כי נפלו פגמים בהתנהלות המשיב, למצער בחלק מן הסוגיות השנויות במחלוקת, ובעיקר מתן 

 8, התובענה מהמשך ניהול קיימים סיכונים מהותייםמנגד אולם אפשרות הכפלת הטופס ללא הגבלה. 

 9. סיכונים אלו כנגדה יוצא המבקש אסרו באופן מפורש את התנהלות המשיבשכן ההיתרים לא 

 10)אך לא בנושא  עמדת המאסדר שתמך בפרשנות המשיב במרבית המחלוקותנוכח מתגברים 

 11 ההכרעה בדיוןבוודאי נוכח ההכרעה הסופית נתונה לבית המשפט ולא למאסדר, מובן ש. ההכפלה(

 12אך עדיין יש משקל רב לעמדתו, בוודאי בתחומים שהם הנ"ל(,   4960/18דנ"א ) זליגמןהנוסף בעניין 

 13 . ים המאוחריםוההיתרהמוקדם כמו היחס בין התקנון , בליבת סמכותו

 14היא העובדה שחברי הקבוצה, ולמצער והסיכויים סוגיה נוספת המשפיעה על הסיכונים  .26

 15ע"א )השוו, וחלקם אף זכו  ן,נהנו מהבאופן מודע ושקול, ות מרצונם, השתתפו בהגרלהמבקש, 

 16עשוי להתעורר בנסיבות אלו (. יישומו( שהצדדים חלוקים על 5/11/2015) קונקטיב נ' דבוש 7141/13

 17שאלות וכן  ;חלקםאו ל ברי הקבוצהעילה לאישית למבקש ות תביעה לקיומה של עילבנוגע ושי ק

 18מודע ונהנו מן מדוד ובאופן מי שרכשו את כרטיסי ההגרלה ל קיומו של נזקבאשר למהותיות 

 19 . בנוגע לקושי בהגדרת קבוצה במקרה שכזה( קונקטיבהדיון בעניין גם )וראו  והזכיות ההגרלות

 20גם אם בסופו של יום התובענה תתקבל ויקבע כי לאישור ההסכם הוא שומרכזי טעם נוסף  .27

 21אין תיעוד שכן רי הקבוצה עצמם אינה מעשית, פסיקת פיצוי כספי לחבנגרם נזק לחברי הקבוצה, 

 22י שרכש כרטיס אין אפוא אפשרות לאתר את מם בדיעבד. ולא ניתן לזהות של משתתפי הגרלת הקינו

 23נכלל בין חברי משתתפי ההגרלה בוודאי שלא ניתן לאתר מי מו ,(2018-להגרלת הקינו )שנפסקה ב

 24או פחות )ואם חלק  ₪ 5-רכש טופס שיטתי או מוכפל ולא כרטיס הגרלה יחיד ב –, היינו הקבוצה

 25בנסיבות אלו, ונוכח חלוף הזמן,  טופס מוכפל ולא טפסים אחרים(. שמי, למשל, רכ – מהטענות ישללו

 26. חריגים מאוד(מקרים אולי חברי הקבוצה לא יוכלו להוכיח את זכותם לפיצוי )למעט סביר כי 

 27כי גם אם התובענה הייצוגית  נראהו ,אינו מעשיעצמם וי כספי לחברי הקבוצה פיצהתוצאה היא ש

 28פשרה. הוסכם ב(, כפי שחוק תובענות ייצוגיות)ג( ל20)סעיף  טובת הציבורלתתקבל יפסק סעד 

 29קבלת פער המעשי בין הכך שאת רווחיו למטרות ציבוריות, ממילא משקיע  משיבהיתרה מכך, 

 30בייעוד א יה, אם תידרש, המרכזית של הכרעה הומשמעות ,מאוד מצטמצםה התובענה לדחיית

 31 כספים. שקעת הובקביעת זהות הגורם שינהל את ה מסוימתציבורית למטרה  הכספים השקעת

 32אין צורך . גם אם הייתה תקלה היא הוסרה. 2018-סקה בת הקינו נפהגרלזאת ועוד,  .28

 33, ואם נדרשת הרתעה מפני חזרה על פרקטיקה אין סיכון למשתתפים עתידייםבהסדרה עתידית, 

 34 כדי להבהיר את הסיכון למשיב.  במסגרת ההסכםבהשתת פיצוי  די – בעתידדומה 
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 1הפשרה הושגה לאחר הליך גישור בפני כב' השופט )בדימ'( יצחק ענבר, ששמע עוד נוסיף כי  .29

 2בית מובן שהוגן וסביר. ההסכם סבר כי ואת טיעוני הצדדים באופן בלתי אמצעי ובכלים גישוריים, 

 3נדרש לבחון את הדברים בעצמו ולגופם, אך ברי כי יש לתת משקל והמשפט אינו כבול בהסדר הגישור 

 4 מדת המגשר. הליך הגישור ולעגם ל

 5וראוי, המתחשב במכלול הסיכונים והסיכויים, נמצא כי מדובר בהסדר סביר נוכח כל אלה,  .30

 6 עה והכרעה בה, ולכן יש לאשרו. גדולים מיתרונות ניהול התבייתרונותיו ו

 7, שכן חוק תובענות ייצוגיות)ב( ל19אין צורך במינוי בודק או בקבלת חוות דעת לפי סעיף  .31

 8לא נדרשת בדיקה או חוות דעת מקצועית. רווחי המשיב שהוא גוף ציבורי ידועים, וכך גם הכנסותיו 

 9אינה נגזרת ישירה של הכנסות אלו אלא של במקרה הנוכחי מהגרלת הקינו. אולם קביעת הפיצוי 

 10לא ניתן לזהות בדיעבד איזה וגם אם יקבע כי פעולה זו או אחרת אינה כדין המחלוקות המשפטיות, 

 11ה זו. כך, למשל, בהעדר תיעוד לא ניתן לדעת כמה כסף קשור לפעולוהרווחים חלק מן ההכנסות 

 12ר וגם כספי המשיב מיועדים למטרות הושג מטפסים בודדים וכמה הושג מטפסים מוכפלים. מאח

 13 ציבוריות, אין טרם בהשקעת כספים ותשלום למומחה או בודק, דבר שיגרע מן הקופה הציבורית. 

 14  :הסכם הפשרה מאושר ונקבע כדלקמן

 15 השתתפות עבור ושילם KENO שהימר בהגרלת מי היא "כלהקבוצה עליה חל פסק הדין  .32

 16 ידי על או, המשחק כטופס טופס' 'הכפלת בחירת ידי על וזאת ₪ ... 5 על העולה סכום אחת בהגרלה

 17 ודמי; ₪ 7 של בסכום השתתפות דמי בחירת באמצעות או, שיטתי' KENOטופס ' באמצעות הימור

 18 זאת כל; בהן זכיותיו של הכולל הסכום על עולים אלה בהגרלות שילם שהוא הכוללים ההשתתפות

 19התובענה  אישורה". לאחר הייצוגית התביעה הגשת ועד זו בקשה לפני הגשת שנים משבע החל

 20 .28/12/2017-הייצוגית הוגשה ב

 21 עילות התביעה הן העילות המפורטות בתובענה, שפורטו לעיל.  .33

 22עשה לתיקון הפגמים  צוהתבקש בתובענה: הסעד הרלבנטי הוא פיצוי כספי. הסעד הנוסף ש .34

 23 . וככל שהיה מחדל הוא הוסר ה הופסקהנדרש עוד שכן ההגרל  אינו, שנטען כי נפלו בטופס ההגרלה

 24לעיל  8התנהלות המשיב כפי שפורטה בסעיף  השאלות המשותפות לחברי הקבוצה הן האם .35

 25 , והאם מדובר בנזק בר פיצוי. מנוגדת לחוק ולהיתרים שקיבל ומקימה לחברי הקבוצה עילה

 26, והסיכויים. פירטנו למעלה את הסיכונים הפיצוי לחברי הקבוצהנותרה הכרעה בשאלת  .36

 27יחס שבין התקנון י הטענות בנוגע לכי סיכומבחינה פרטנית, נמצא  אין צורך לחזור על הדברים.ו

 28, וכי עמדת המשיב והמאסדר אינו גבוה – ורכישת כרטיסים נפרדים בדוכן( ₪ 7-ו₪  5וההיתרים )

 29. שיטתילגבי רכישת טופס כך גם, אך במידה פחותה, . בטענות אלו תואמת את הדין וההיתרים

 30ומכאן שלא ניתן  – שנקבע בהיתרן הסכום המקסימאלי אמנם מאפשרת חריגה מפרקטיקה זו 

 31 קיימת במספר הגרלות של המשיבשהתנהלות מדובר ב אך – לשלול לחלוטין את טענות המבקש

 32 . מוגבלת וגדורהבמסגרתה  , ואפשרות השקעת הכספים)ולכן המאסדר סבר כי היא תקינה(
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 1מסוים יש טעם אמנם בשלב זה לא ניתן לבטל את סיכוייה. , שההכפלהטענת המצב שונה ב .37

 2בטענת המשיב כי מדובר באמצעי טכני, כאשר עלותו של כרטיס הגרלה בודד אינה יכולה לעלות 

 3טופס מספר אותו והמשתתף יכול ממילא לרכוש מספר כרטיסים ואפילו להעביר את  ₪ 7-מעבר ל

 4בחינה מעשית אך מנגד יש טעם רב בטענות המבקש, שכן מ (.12עמ' הסברי נציג המשיב בפעמים )

 5)כפי שמציע  העברת הטופס שוב ושוברכישת כרטיסים נפרדים או הפעולה של בין ברור פער קיים 

 6בין הכפלתו , ושאורכת זמן ומעכבת את המשתתף, את המוכר ואת המשתתפים האחרים ,המשיב(

 7לה ומעודדת את המשתתפים להשקעה מק אפשרות ההכפלהטופס שהיא קלה ומידית. במסגרת ה

 8בטופס בודד, ואף מאפשרת השקעת סכומי כסף גבוהים, כמעט ללא הגבלה, באותו ₪  7-של יותר מ

 9ועם תכלית  בקנה אחד עם ההיתרספק אם תוצאה זו עולה , וטופס משחק ובאותם שבעה מספרים

 10   .לא הוגבל מספר ההכפלות, בוודאי כשהגבלת הסכום שנקבעה בו

 11ויים והסיכונים בכל סיכהערכת הב(; 11,000,000-0בטווח שנקבע )התחשב ב ;בנסיבות אלו .38

 12למול הטענות האחרות ובמסגרת ; במשקלה היחסי של כל טענה הטענות הפרטניותארבע אחת מ

 ₪13  7-ל 5פער בין האו  לטענות המשיב תשובהכהוספה רק שהטענה הרביעית , משקל למשלהכוללת )

 14התנאים הנדרשים לאישור התובענה ן ממשלב האישור ובעים הנוסיכונים ב (;28%-שעומד על כ

 15בסיכונים לתובענה גופה, אם  ;כייצוגית )כולל עילת תביעה אישית ועילה לחלק מחברי הקבוצה(

 16אך גם בשאלת  ;שהיא שאלה מהותית בשאלת הנזק לחברי הקבוצהתאושר, לרבות נטלי ההוכחה; 

 17הימורים, שהמחוקק ביקש להגבילם ולהסדירם באופן עידוד הנזקים הציבוריים האפשריים מ

 18של פיצוי נפסק פורטו לעיל; והסדר הפשרה אישור שהצדיקו את שיקולים ביתר הומדויק; 

3,300,000 ₪ . 19 

 20זהותם נקבע כי הפיצוי לא ניתן לנמצא כי פיצוי לחברי הקבוצה אינו מעשי משום שהואיל ו .39

 21   .הימורים, מניעתם וגמילה מהםבנושא במטרות הקשורות יושקע לטובת הציבור 

 22לחוק  23-ו 22בסעיפים בהתחשב בקווים המנחים שנקבעו אשר לגמול ושכר טרחה,   .40

 23; כ"א (23/5/2012) 681(2, פ"ד סה)שמש נ' רייכרט 2046/10ע"א תובענות ייצוגיות, ובפסיקה )

 24ויישומם  ((7/5/2018) השעשועיםנסאר נ' עיר  689/16; ע"א )11.4.2016( נחמיה נ' סלקום 471/15

 25גובה אופן סיום המחלוקת,  היקף ההשקעה בתובענה,ות לעניין שלב הדיון, במקרה הנוכחי, לרב

 26תימרוץ תביעות ראויות ומניעת תביעות היכולת לפצות את חברי הקבוצה עצמם, הפיצוי שנפסק, 

 27אבידן נ'  11930-04-12)למשל: ת"צ )מחוזי מרכז( ובהתחשב בהכרעה בתובענות דומות סרק, 

 28נקבע כי שנבע בהן; ושקלול השלב הדיוני ושיעור הפיצוי (( 24/7/2020) המועצה להימורים בספורט

 29 בתוספת מע"מ. ₪  500,000ואילו שכר הטרחה יעמוד על ₪  100,000הגמול יעמוד על 

 30 סוף דבר

 31 הסדר הפשרה מאושר.  .41

 32 הגדרת הקבוצה ועילות התביעה פורטו לעיל.  .42

 33 
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 1בהסכם כמפורט לעיל, הכספים יושקעו לטובת הציבור. ₪.  3,300,000פיצוי בסך נפסק  .43

 2 13/7/2021-הפשרה הסכימו הצדדים כי הכספים יושקעו באמצעות ב"כ המבקש. בדיון שהתקיים ב

 3שלא באמצעות הקרן ספק אם ניתן להשקיע את הכספים לחוק  )ג(20סעיף ציינתי כי נוכח לשונו של 

 4לאחר  להגיש טיעונים בנושא. הצדדים ביקשו לחוק תובענות ייצוגיותא 27שהוקמה מכוח סעיף 

 5. לפיכך תינתן החלטה נפרדת בנושא השקעת הכספים וייעודים, קבלת פסק הדין, ואכבד רצונם

 6  ימים.  30שיוגשו תוך  לאחר שמיעת טיעוני הצדדים

 7ובמידת הצורך יקבע  הכרעה בעניין השקעת הכספיםשכר הטרחה והגמול ישולמו לאחר  .44

 8  מנגנון מדורג לתשלום. 

 9  ימים.  60תז"פ עוד 

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.2021יולי  28, י"ט אב תשפ"איהיום,  ןנית

      12 

             13 
 14 


