
  
     

  בתי המשפט

  
  

  

  

  
  

 החלטה
  

 .הרקע העובדתי
  

–להלן  "  (נדלר'ויקטור  צ "  –הינו  אחד   מ מנהלי  חברה   זרה   ,  אזרח  א נג ליה ")  החשוד"  –להלן  (,  מיכאל  קר לטון 

שרתי  ה חברה.  ופועלת  בגיברלטר  וא שר  עי סוקה   בין   הית ר  בהפעל ת  את רי  הימורים  באינטרנט    הרשומה")  החברה"

,ולמעשה  מרכז  פעיל ותה  ועסקיה  של   החברה,  ממוקמים  בגיברל טר,  ככל  שעני ן  זה  רל בנטי  לע נין  בו  אנ ו  ע וסקים

 .מצויים שם
  

היחידה  ה ארצית  לחקירות(  לאחר  שעו כב  על  ידי  מ שט רת  ישרא ל  ,  הובא  ה חשוד  ל בית  ה מש פט  10.1.07ביום  
הובעה  הס כמה   כי  החשוד  ישוחרר,  בין  הצדדים  א שר  יוצגו  על  ידי  קצ ין  משטרה  וס ניגו רו   ש ל  החש וד).  הונאה

בו  ה וחלט  ע ל,  בדיון  לפנ י.  יותר  ל ו  לצאת  את  הא רץ,  ובכפוף  לכך,  של  הת חיי בות  ע צמ ית   והפקדה  כספי ת,  בערבות

למעשה  בא שר,  הוסכם  כי  הצדדים  יטע נו  טענותיהם  ה מש פטיות  באש ר  ל מהות   העני ן,  כאמור,  תנאי  הע רבות

 .של עבירה פלילית, לכאורה, לקיומה או אי קיומה
  

מצאתי  כי  ראוי  לדחות  הדי ון  על  מנת,  אשר  ע יקרה   היא  מחלוקת  מש פט ית   מובה קת ,  לנוכח  ה מח לוקת   בין  הצדדים

למחרת  היום  התייצב  נציג  מפרקליטות,  ואכן.  י  משפטן  מטעם  המ דינה''להיות  מיוצ גת  ע    ליתן  הזדמנות  למשטרה

   .עמדת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, למעשה, אשר הביע עמדתה המשפטית של המשטרה, המדינה
  

בחשד  של  אירגון  או  עריכת  משחקים ,  אותה  הוא  מנהל     המשטרה  פתחה  בהליכי  חקירה  כנגד  החשו ד  וכנ גד  החברה 

הרי  שלמותר  לצ יין  כי  בחומר  חק ירה,הואיל  בהליך  חקירה  עסקינן  .  לחוק  העונשין  225עבירה  לפי  סעיף  ,  אסורים
עולה  כי  קיי ם  חשד,  על  פ י  חומר  החקירה  שבתיק   החק ירה.  אנו  דני ם,  כמשמעותו  על  פי  די ן"  חשד  סבי ר"היוצר  

האתר  שבבע לות ם  מכונה.  סביר  שה חברה  והנ אש ם  ע סקו   באירגון  ועריכת   הימורים   בא מצעות  ה אי נטרנ ט

VCCASINO" ." נדלר'קזינו ויקטור צ"או בכינוי נוסף." 
  

המחובר  לרשת,  כל  משתתף  המצו י  לפני  מחשב   ומסכו,  כפי  שעולה  מחומר  הח קירה  מתיק  החקירה ,  על  פי  החשד

,עולה  בידו  לשח ק  משחק ים  אס ורים,  ונכנס  ל אתר  החבר ה,  לרבות  בי שראל,  האינטרנט  במ קומות  שונים  בעול ם

 .ובלשון פשוטה וברורה מהמר על כספו, כלשון החוק
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אינם  מצ ויים  בשטחה  ה ריבוני  של  מדינת  ישראל  א לא  מחוץ  ל תחום,  כאמור  לע יל,  ששרתי  האתר,  אין  ח ולק  על  כך

.אינם  פ ועלים  בתחום  שט ח  יש ראל,  אין  חולק  כי  מפעילי  האתר  לרבות  ת חזו קת   השרת ים.  השיפוטי  של  ישראל

.ל  ליע דם''מועברים  מחו,  תשלום  רווח י  הימורים  למ המ רים  זוכים .  ל''הכנסות  ה חברה  מההי מורי ם  מופ קדות  בח ו

 .הנחה המוצא היא שפעילות החברה בגיברלטר חוקית וההימורים אינם אסורים שם
  

 .טענות הצדדים
  

למעשה  אין  למד ינת  יש ראל   זי קה   אל יו  במו בן  ה פע לת  סמ כותה  ל אכוף  הח וק  הפל ילי  על  הח ברה,  טוען  החש וד  כ י

אין  בה  כדי  לשכלל,  באתר  האינטרנט  של  החברה,  העובדה  שהמהמרים  מבצעים  הימוריהם   בישר אל.  ומנהליה

הרי,  לטעמו  ושיט תו  ככל  שהו א  פו על  ע ל  פי   חוק  במ קום  בו  מרכז  עסק יה   ש ל  החברה .  סמכות  השיפ וט  על  פ י  ה חוק

בהעדר  הוראת  חוק  פל ילי  הח לה  ע ל,  לפיכך.  אינו  יכ ול  לש נות   עובדה  זו,  אין  הוא   עובר  עבירה  וה חוק  הישראלי 

אין  תוקף  לתנא י  שחרור,  ובאין  חשד  כאמור,  ממילא  את ה  אומר  שא ין  בנמצא   חשד  ל ביצוע   ע בירה  פל ילית,  מעשיו

 .ויש לבטלם, בערובה
  

כי  בתחו ם,  לפי  שמתוך  חומר  החקירה   ע ולה .  מנגד  טו ענת  המ שט רה  כי  יש  גם  יש   סמ כות   שיפוט  על   החברה  והחשוד

השיפוט  ה טריטוריאל י  נעשות  על   ידי  החברה   ל רבות  ה חשוד  פעולות  של   אי רגון  ופירסום  שמטרתן  קידום  הה ימו רים

מנסיבות,  למצער,  שנית.  ראשית  עבי רה  של  פ ירסו ם  ה ימורים  נעברה   בי שראל,  ומשום  כך.  באמצעות  ה אינטרנט

הרי  זו,  לחוק  הע ונשין)  1)(א(7ל  ולפ י  לשון   סע יף  ''מהעבירה  נע בר  בא רץ  ומקצת  בחו"  מקצת"    המקרה  ע ולה   כי 
 .על עבירת פנים יחולו דיני העונשין של מדינת ישראל". עבירת פנים"
  
  
  

 .השאלה שבמחלוקת
  

 . שאלה לא פשוטה לפנינו אשר נראה כי טרם נדונה בבתי המשפט, אכן
  

 .להציג שתי דוגמאות הנסמכות על שתי מערכות עובדתיות ונסיבתיותעל מנת להמחיש השאלה שלפני מצאתי 
  

מטייל  באח ת  מארצות  הים  אשר  בה  מ צויים   ומת קיימים  הימורים   בבתי,  ישראל  אזרח  ותוש ב  .  הדוגמא  הרא שונה 

המציעים  לו  הצעות  מפת ות ,  קולטות  ע יניו  שלטי   פ ירס ום  מאירי   ע יניים,  בעודו  מהלך  ברחו בה   של  עי ר.  קזינו  ח וק יים

,מתקבל  במאו ר  פ נים,  נכנס  בשע ריו,  מגיע  לפתחו,  האיש  בוחר  באחד  מבתי  הקזינו  על  פי   של טי  הפירסום .  להימורים

מתיישב  ומהמר  על ,  לאחר  שרכש  אסי מונ י  משח ק,  מובל  אל  אח ד  מ שול חנו ת  הרול טה,  בכיבוד  ושתי יה  נדיבה

אם  ה רוויח  הרי.  עוזב  את  הקזינו ,  סופו  של  יום .  פעמים  מ רוויח   ו פע מים   מפ סיד  כסף.  המספרים  שבגלגל  הרול טה 

 .אם הפסיד יהא עצוב, הוא שמח וטוב לב
  

,נתקל  בש לטי  חוצ ות  מא ירי  עיני ים,  בחזרו  ארצה  ליש ראל  ובהת הל כו   בע יר  מג ור יו,  אותו  אדם.  דוגמא  ש ניה

,מצוי  מח שבו  הא ישי    כל  שעל יו  לע שות   הוא   להיכנ ס  לחדר  שבביתו.  ל''ללא  נסיעה   לחו,  המציעים  לו  ב יק ור  בקזי נו

יכנס  בשעריו,  זו  המפורסמ ת  ע ל  גבי  של טי  ה חוצות  ולאחר  שכך  יעשה ,  להתחבר  ל אינ טרנט  א ל  כתובת  ה את ר

שם  יק דמו  פ ניו  הס ברים  והצ עות   בשפה   העברית  יבהירו  לו  לל א.  של  האתר  למ עשה   ש ל  הק זינו)  הוירטואליים(

,לאחר  שיקרא   ה הסבר ים  ויבין  ט כניק ת  ה הפע לה .  כיצד  יהמר  בקזי נו  הווירטואלי,  השארת  אף  לא  סימן   שאל ה  אחד

או  יפק יד  סכום  כ סף,  ירכוש  נק ודות   זכות.  ישוטט  בקזינו,  באמצעות  העכבר  המחובר  ל מח שבו,  מן  הסתם,  אזי

ובאמצעות  העכבר  יקלי ק  ע ל  מקום   ה מצ יין,תוך  שה וא  מ חי יב  את  כרטי ס  הא שרא י  שלו,  בחשבון  שיפ תח  בקזינ ו

 . יהמר על המספרים המצויים על גלגל הרולטה, כאמור, ובעודו יושב על כיסאו שבחדרו, משחקי רולטה
  

יש  וירוויח   כס ף,  וגם  כאן.  ההימור  ייע שה  באמצ עות  לח יצה  על  לח צני  העכבר  במקומות  הנכונים   ע ל  מסך  המחשב

או  יח ויב  החשבו ן  ש פת ח,  אם  יפס יד  בה ימוריו  הרי  יחי יב  כרטיס  האשראי,  שאז  יזו כה  בחשבון  כ רטיס  ה אש ראי   של ו

,הרוויח  כסף  יהיה   ש מח.  ילחץ  באמצ עות  העכבר   על  המ קום  המתאים   במסך  וייצא  מהאתר,  בסופו  של  יום .  בקזינו

 .הפסיד יהיה עצוב
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האם  יש  הבדל  בין  הכנ יסה .  הרי  למ עש ה  בשניהם   ביק ר  בק זינו  והימ ר?  האם  יש  הבדל  בין  שני   אלה,  ישאל  השואל 

זו,  יש  והאווירה   שו נה,  אכן?  לבין  הכניסה   ה וירט ואלית  באמצ עות   המחשב  המצוי  בבי תו,  ל''הפיסית  לקזינו  בח ו

.'צלילי קשק וש האס ימו נים וכו, אמרי עידו ד של  הצו פים, צהלות הזוכים, שבחדרו חסרת רעשי סיבוב  גל גל  הר ולטה

יידעו  ליתן   מ ענה  וירט ואלי  עד  כי,  "טכניקת  מולטימדיה"    אלא  שג ם  בענ ין  זה  שמ ענו  ע ל  אתרים  א שר  כ פי   ה מכו נה

 ?אך האם האווירה היא העושה את ההבדל המהותי  .ידמה אדם שמצוי הוא בקזינו אמיתי
  

,שפעילות  ההימורים  שבדוגמא  הראשונה,  ככל  שמעיינים  אנו   בשת י  הדו גמאות  ה וא  בכ ך,  ההבדל  הבולט  לעין,  אכן

ככל  שהע ובדות .  אשר  מחילה  הדין   של ה  על   מערכת  עובדת ית  זו,  כל  כולה   נע שית  בטרי טורי ה  של  מדינה  זרה

.אין  הדין  הישרא לי   ח ל,  שבהעדר  הו ראת   חוק   מיוחדת,  מתייחסות  לשטח   שמחוץ  ל שט ח  המדינה  אזי  ברור  הוא 

דהיינו,  העובדות  הרלבנט יות   מתייח סות  לש תי  ט ריט וריות   שונות   מבחינת  תחולת  דינים ,  ואילו  בדוג מא  השני יה

דין  א חד  ח ל  במקום   בו   יו שב  המ המ ר  ו די ן  אחר  במקום  בו  מצוי  אתר  ה הימ ורים.  לשתי  יחידו ת  משפט יות  שונו ת

אלא  שמ המר  הוא  מ רחוק,  המהמר  י ושב  כאמור  בישראל.  הווירטואלי  דהי ינו  מקום   ה ימ צא   שרתי   האינטרנט

 .בו ההימור מותר") אל מקום"או שמא נאמר (במקום 
  

או  שמא,  האם  קיי ם  שוני  מהותי  מ שפטי  בין  שתי  הדוגמאות.  השאלה  ש יש  לת ת  עליה   הדעת  היא   משפטית  מובהקת

או  שמא   קי ים  שוני  מהות י  בין.  ל''שכן  עריכת ם  ואירגונ ם  של  הה ימורים  הם  בחו,  דין  אח ד  להם,  בשתי  ה דוגמאות 

דיון    לשם?  אם  בכלל  קיימת  תחול ה,  מה  נפ קותו  לענ ין  תח ולת  הדין  הפלילי,  קיים  ש וני,  ואם  א כן.  שתי  ה דוגמ אות

 :ואלה הן הוראות החוק. ומענה לבעיה ראוי תחילה לבחון הוראות חוק העונשין הרלבנטיות
  

 �" פנים-עבירת"  )א(        .7
 ;עבירה שנעברה כולה או מקצתה בתוך שטח ישראל    )1(
, או  קשירת  קשר  ל עבור  עבירה,  נסיון  לשדל   אחר,  נסיון,  מעשה  הכנה  לעבו ר  ע בירה                )2(

היתה  אמורה  ,  כולה  או  מקצ תה ,  ובלבד  שהעבירה,  שנעשו  מ חו ץ  לשט ח  יש ראל 

 .להיעשות בתוך שטח ישראל
-שטח  הריב ונות  של  מדינת  ישראל  כול ל  רצוע ת  מימי  -לענין  סע יף  זה  ,  "שטח  ישראל"      )ג(                      

 .הטיס הרשומים בישראל-השיט וכלי-וכן כלי, החופין שלה
 .פנים-דיני העונשין של ישראל יחולו על כל עבירת      .12

  
מאסר  שלוש  שנ ים  או   כ פל  הק נס    -דינו  ,  הגרלה  או  הימ ור,  המארגן  או  ע ורך  משחק  אסור      .225

 ).4)(א(61האמור בסעיף 
הבאים  להע יד  על  זכות   לה שתתף  בה גרל ה  או  , או  כל דבר  אחר, מוכר  או  מפיץ  כרטיסים, המציע     .227

מאסר  שנה  אחת  או   -דינו  ,  וכן  המדפיס  או   המפרס ם  הודעה  על  ה גרלה  או  ע ל  הימור,  בהימור

 ).3)(א(61כפל הקנס האמור בסעיף 
  

 ?של העבירה נעברה בישראל" מקצתה"האם 
  

אירגון  ועריכת  הי מורי ם  וכן:  חשוב  לצ יין  כי  החש דות  ה מיו חס ים  לחשוד  ולחברה   הם  בשת י  עבירות,  ראשית  לכל 

 ).לחוק העונשין 227 -ו 225עבירות לפי סעיפים . (פרסום הודעה על הימור
  

על  מערכת  עובדתית,  בענין  בו  אנו  עוסקים,  תנאי  ל החלת  הדי ן  הפל ילי,  עינינו  כי  רואות  שעל  פי  הוראות  החו ק

עונה  להגד רת,  האם  הדוג מא  השנ יה  לע יל.  7כאמור  בס עיף  "  עבירת  פנים"הוא  שהמק רה  יענה   להג דרת  ,  מסוימת
מקצתאזי  הש אלה  היא  הא ם  ,  לא  כל  העבי רה   נעברה  בישר אל,משום  שלכאורה,  ובמילים  אחרות?  "עבירת  פנים"

 ?העבירה של עריכה או אירגון הימורים בוצעה בישראלכל או האם יתכן גם כי ? מהעבירה נעברה בישראל
  

ל  ובא רץ  לא  נעשה   כל  מעשה  שנ יתן''כ  ה חשוד  היא  שפ עול ות  אירג ון  ועריכת   ההימו רים  נעשו   כולן  בחו''טענת  ב

לפי.  אין  ל חשוד  ול מע שיו  זיקה  ע ניינית  משפטית  לדין  הי שראלי.  להכניסו  תחת  הגדרת  אירגון  ועריכת  הימ ורים

אזי  קיים  נתק  ברור  ומ חוייב  המציא ות   בין  אירגון,  לחוק  העונשין  עסק ינן   225ככל  שבעבירה  ל פי  סעי ף  ,  שיטה  זו
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העובדה ש בכל מ קום  ו מקום ברחבי ה עול ם נכנסים מה מרי ם לאתר. ל לבין המה מרים  בארץ ''ועריכת ההימורים בחו

 ?האומנם. אינה יוצרת כפיפות לדיני כל הארצות בעולם, ומהמרים, ההימורים הוירטואלי של החברה
  

?יהיה  מק ומ ם  אש ר  יהיה,  כפי  שיטת   ה חשוד  ניתן  ל נתק  בין  המהמרים  ל בין  עורכי  ההימ ורים,  השאלה  ה יא   ה אם 

הרי  אז  זרק ור  החו ק  מאיר  אך  ורק   את,  האם  נכונה  הטע נה  כי  ככל  שבעב ירה   של  א יר גון   ו עריכת  הימורים  אנו  דנים

תוך  שה מה מרי ם  נותרים  בחושך  בבחינ ת  אינם,  אשר  לגירס ת  החשו ד  בגיברלטר,  אזור  הי מצ א  ע ורכי  ההימורים 

 ? האם יעלה על הדעת לבחון עריכה ואירגון הימורים ללא מהמרים? רלבנטיים לעריכת ואירגון ההימורים
  

לחוק  225אמנם  העבירה  לפ י  סעיף  .  אין  מהמר  לל א  מארגן  ה ימו רים  ואין  מארגן  הימ ור ים  לל א  מה מר,  לדעתי
אלא  שה יא  כוללת  ברשת ה  כחלק  מ ארגון   ועריכת  ה הימ ורים  גם  את,  מתייחסת  למא רגנ י  ההימורים,  העונשין

ואין  נ פקא  מינה   א ם  המה מרים .  הגבול  המשפטי  הצמ וד   ל גבו ל  הפ יסי   בין  מדינות  אינו  עו שה  את  ההבדל.  המהמרים

דהינו,  מצויים  בטריטוריה  בעל ת  ת חו לה  מ שפטית  שונה   מה מקום  בו  מצויי ם  האמצ עים   ה פיסיים   ל קיום  ההי מורי ם

 .שרתי המחשב
  

,מארגן  ה הימורים.  דהיינו  בחי נה  מהותית  ש ל  מעשי  הא ירג ון  וערי כת  הה ימ ורים,  נסמכת  על  מהו ת  הענין,  מסקנה  זו

לפיכך  ח לק.  הקשר  הוא  קשר  ת לו תי  סימביוטי.  אלא  ה וא  שואב  ק יומ ו  מקיומם  של  מה מרים,  אינו  פ ועל   בחלל  ריק

.שידולו  וש כנועו  ל המר  עד  כי י המר ב פועל ,  פניה  אל יו,  בלתי  נפרד  של  אירגון  ועריכת  הה ימו רים  הוא  אי תור  ק הל  י עד

 .פעולות אלה הן חלק אינטגראלי שאינו ניתן להפרדה מפעולות עריכת ההימורים
  

איתרו  וגילו  כי  הצ יבור,  שהחשוד  בי חד  עם  הנה לת  החברה ,  ואף  מעבר  לכך,  עיון  בחו מר  הח קי רה  מגלה   חשד  סבי ר

לפיכך  ה קימו  אתר  בש פה  הע ברית  ל קהל.  הישראלי  ה וא  קהל  יעד  בעל  פוטנציאל   ה ימורים  חשו ב  ביותר  מבחינתם

כמו  הצ עות   לה מר  ע ל,  עולה  בבירור  מת וכן  הדברים   ה מצ ויים  באת ר  העברי,  הפניה  לקהל  ה ישראלי  דווקא .  ישראלי

בין  ה יתר  א פשר  להמר"  מכבי  תל  אביב"מי  תהיה  ס גנית  האלופה  של  ,  לדוגמא.  תוצאות  קבוצו ת  ספורט   ישר אלי ות  

 .נראה לי שלא? "עירוני נהריה"האם מאן דהוא שאינו ישראלי יודע ומכיר את קבוצת ". עירוני נהריה"על 
  

החודרת  לכל ,  ולמעשה  מצ ויים  אנו  בעיצ ומה  של  מהפכה  היא   מ הפכת  האינטרנט,  בעידן  טכנולוג י  זה  בו  אנו  מצויים

רוצה  לומר  כי  אף  ש שרתי.  הרי  חוב ה  ל ערוך  שינוי  מח שבתי   בתפ יסת  המ צי אות  המשפ טי ת  הש ונה,  תחומי  ה חיים 

,ל''מצויים  בחו,  באתרו  שבשפה  הע ברית,  נדלר  כפי  שהוא  מכנה  עצמו'שהם  למעשה  הקזינו  של  צ,  המחשב

התחום.  הרי  אי ן  שטחו  של  הקזינו  מצ טמצם   למיקום  השרת ים  בלבד,  הציבור  הי שראלי  להמר  בק זינו    ומזמינים

התחום  הוא  זה  שבו  נעשה  שימוש  אינטרא קטיבי   על  ידי  המהמרים  ה מצ ויים  בכל.  הטריטוריאלי  רחב  הרבה  יותר

 .מקום ומקום ברשת ותוחם את מיקום השרתים
  
.הרי  מי קום   ה קזינו  ילך  אחר  מ קומם  של  המתקשרי ם  אליו  ומהמרים  א צלו ,  ככל  שא ין  קזי נו  ללא  מהמרים,  לפיכך  

מקצתן,  לפיכך.  של  הע בירה"  מקצתה"בביטוי      היא    לחוק  הע ונשין  7לשון  ס עי ף      ,מבחינה  משפטית,  ובמקרה  דנן
ובלשון.  ומקצתן  מ תבצע ות  בישראל    ,מתבצעות  בג יבר לטר,  החברה  וה חשוד,  לכאורה,  העבירות  שמ בצע ת    של

אם  תחום   בי צוע  ע בירה  הוא   קו  דמ יונ י  הרי  הוא  תו חם  בת וכו  את  השרתים  בג יברלט ר  ואת,  אילוסטרטיבית

כשהם  מהמרים  ב אתר,  המהמרים  באי נטרנ ט  בכל  מקום  ומקום  בו  הם  מצויים   ביח ד  עם  מחשביה ם  ומסכיה ם

 .ההימורים
  

 .פעולות אירגון הימורים
  

והחשוד  אף  מסביר  בהו דעתו,  אין  ח ולק  על   כ ך.  בחנתי  במקרה  דנן  מה  היו   פ עול ות  אירג ון  ההימורים  של  הח ברה

אנו  עושים  זאת  באמצעות"  -    החשוד  משיב.  נדלר  מפרסמת  בישראל'כיצד  חברת  ו יקטור  צ  –במשטרה  עת  נשאל  

-תרגום  חופ שי  לע ברית  מהש פה  ה אנגלית  "  (אנו  ג ם  עוש ים  הרבה  יח סי  ציבור  בי שראל.  סוכנויות  פ ירסום  באירופה 

 ).ה.א
  

,נעשה  באופ ן  אגרס יבי  בתח ום  המ דינה,  מחומר  ה חקירה  עולה  כי  הפ רסום   לא תר  הה ימורים  של   החברה,  מעבר  ל כך

בפרסומים  אל ה  מצוי  תמ ריץ  עז  ל ישראלים  ל המ ר  באתר.  באתרי  אינטרנט  יש ראל יים  ובכתבות  נ רחבות  באינטרנט
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הוא  מצ יין  במפורש  הפוטנציאל ,  בכתבות  המופי עות  בחומר  החקירה  בה ן  התרא יין  ה חשוד,  יתירה  מזו.  של  הח ברה 

משקיעה  הח ברה   מש אבים   רבים ,  כפי  שעו לה  מחומ ר  הח קירה,  משום  כך.  ההימורים  ה רב  ה גל ום  בציבור  היש ראל י

אין  מ דובר  בפרס ום  ג רידא  אלא   במסע   פרסומ י  מתוכנן ,  משמע.  בעידוד  אקט יבי  של   ישראלים  דווק א  להמר  א צל ם

 .להפליא הפונה באופן ממוקד לציבור הישראלי ומעודד אותו להמר
  

הוא  ה אינטראקטיביות  הרצו פה,  הנעשה  בחלקו  בתחום  המדינ ה,  מרכיב  נוסף  ורב  מש מע ות  ל עני ן  אירג ון  הה ימורים

בכל  זמן   וע ת  ש המ המר  יושב  מול  מסך  המ חש ב  ו מה מר  הרי   הוא.  והבלתי  פו סקת  שבין  המהמר  לא תר  ה הימורים

שהרי  בחינת  פעולו תיו   ש ל  המהמר  באמצ עות   המחשב.  עם  אתר  ההימורים"  תן  וקח"מצוי  בקשר  מתמיד  בחינת  

בדרך  כלל   באמצ עות  עכבר  המחשב  א ו  בא מצעי  טכנולו גי  מ מוחשב,  מראה  כי  המהמר  נותן  פק ודות   והוראות  לאתר

נעשה  מחברו ת  כרטיסי  אשראי  ישראל יות,  לפי  ה חומ ר  המצוי  בתיק   ה חקירה,  התשלום  ע בור   ההימ ורים .  אחר

שכאשר  א ותו  מהמר  מפ סי ד  כסף  הרי,  משמע,  על  פי  הוראותיו  לע שות  כן,  המהמר  ה ישראלי-המחייבות  את  הל קוח

שלמעשה  מש מע ות    עינינו  כי  רואות.  לזכות  את  אתר  הה ימורים,  הוא  למ עשה   מ ורה  ל חברת  כרטיס י  האשראי  שלו

הוא  הדין  ב אשר  ל זיכ וי.  ל''הדבר  היא  ש הת שלו ם  משו לם  מישר אל  ומועבר  באמצעות  ח יוב  כרטיס  האשרא י  לח ו

,קיימת  לפ נינו.  ל  ומזכה  את  חשבונו  של  המהמר  בישראל''אזי  הזי כוי  הכס פי  מגיע  מח ו,  אם  זוכה   ה מהמר.  המהמר

 . תנועה דו סטרית מובהקת העוברת דרך התחום הטריטוריאלי הריבוני של מדינת ישראל  ,איפוא
  

"מביאה  ומוציאה"עדיין  היא  מולכת  בבחינת  ,  ואין  לשכוח   כי  אף  שמ דוב ר  בתקשורת  מחשבים  שאינה   נראית  לע ין

שהרי  לחיצות  על   לחצ ני  העכבר  כמו  גם   ע ל  קלידי  המק לדת  הן  פקודות  העוברות.  בסופו  של  דבר  באמצ עים  פיסיים

לאחר  שבחר  על   מה  י ניח  כספו  בהימור  ול שם,  שהמהמר  הישראלי ,  יוצא  אם   כן .  שהם  כבלי  ה תק שורת "  בצינורות"

–אין  ס פק  שתחילת  ה מעשה  .  ל''מעביר  פקודה  לחו,  למעשה,  הרי  הוא ,  במחשבו"  כפתור"השלמת  הפ עול ה  לוח ץ  על   

הקזינו  מחובר  לאותו.  הדבר  נ כון  לשני   ה כיוונים  ג ם  של  המה מר  וגם  של  הקזינו .  ל''וסופו  בחו,  ההימור  בישרא ל

תבוא  לידי   ביטוי,  של  המהמר  תגיע   אל יו    דהיינו  שה פקודה,  והאינטרס  שלו  שהה ימור  י גיע,  צינור  המג יע  מ ישרא ל

למעשה  תח ילת ה"  העבירה  ה אקטיבית",  ומשום  כך.  וברי  ש אי ן  ע ריכת  הימור  ללא  מהמר  השול ח  הורא ה.  ממוחשב

 .ל''וסיומה בישראל ולכן מקצת מהעבירה היא בארץ וחלקה האחר הוא בחו
  

שיתכן  כי   ה הימורים  אינם,  כביכול,  בלשון  אזהרה    נטען  כי  בהנחיו ת  המפ ורסמות  ב אתר  נאמר,  שקוים  לפני    בדיון

.הטענה  ה יא  שבכך  יצ אה   החברה  ידי  חובתה.  חוקיים  במקו ם  בו  מצ וי  המהמר  לפי כך  עליו  ל ברר  זאת  בטרם  יהמר

ברור.  הדבר  דו מה  ל סוחר  סמים   ה אומר  ל נרקו מן  בט רם  ימ כור  לו  הסם  כי  הסם  מסוכ ן  לבריאות.  אין  בכך  ולא  כלו ם

 .שאין בכך כדי להשפיע ולו ברמז על הנרקומן אשר כל חפצו הוא להשיג את הסם, לכל
  
ההימור  באינטרנט  אינו,  כי  במ דינות  הע ולם ,  שהחברה  י ודעת  ומו דעת ,  הוראה  זו  מצב יעה   על  כך,  ההיפך  ה וא  ה נכון  

ואין  מ חלוקת  ש החברה   לא  חסמה  מהמ רים  ישראל יים,  המחדל  שב אי  חסימ ת  המ המ רים  הישראליים,  לפיכך.  חוקי

.שמטרתו  לקדם  ההימורים  מי שראל,  הוא  מח דל  שיש  בו  כדי  נדבך  נ וסף  למערכת   ה אי רגון  הכוללת,  מגישה  ל אתרה 

תוך  ע ידודם  להמר  הימורים   ב לתי,  רצון  הח ברה   והחש וד  ל מנוע  פ גיעה  במדי נת  יש ראל   ובתושביה,  אם  אכן

חסימת  גישה,  היה  ע ל  החברה  ל עשו ת  פעולה  פשו טה   בתכל ית,  ופגיעה  באינטרס   ציבורי  חש וב  בי שראל    מבוקרים

 .מישראל
  

 .פירסום הימורים, לחוק העונשין 227חשד לעבירה לפי סעיף 
  

הרי  ירופאו  משום  שהם,  מנוגדים  ל חוק  הם,  אחת  הטע נות   ה יא  שגם  אם  המ עש ים  שנעשו  כאן.  ולענין  אח ר

בבחינת  אינ ך  יכ ול  לסייע   ל ביצו ע  מעשה  חוקי   ובתוך.  בגיברלטר  -מתייחסים  למ קו ם  בו  ער יכת   ה הימורים  מותרת   

עברו,הרי  קיים  חשד  סביר  כי  החברה  והחשוד  כמנהל ה,  וככל  שבחשד  סביר  עסקינן,  לענין  טענה  זו.  כך  לבצע  עבירה

עולה  כי  החברה  עברה,  על  פ י  חומר  ה חקירה,  לעיל    כפי  שצי ינתי.  העבירה  ש ל  פירסום  וה פצת  הי מורי ם  בי שראל

יש  ותי טע ן. מקצתה ביש ראל  ו לאו דווקא  כולה ,לחוק הע ונשין דה יינו פירסום  אודות  הימ ורים 227עבירה ל פי  סעיף  
הרי  לנוכח   ה עובדה   שההימורים  בגיברלטר  מותרי ם  אזי  פירס ומי ם  בתח ום  מדי נת  ישראל,  הטענה  כי  א ף  על  פי  כן

 .לפי שאין להאשים אדם בפירסום אסור למעשה שהוא מותר. אינם בגדר עבירה
  

אינה  עושה   את  מעשה  ה פירסום    העובדה  ש ההימורים   בגיברלטר  מותרים.  התשובה  לטע נה  זו  היא  פשו טה   ב תכלית
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ואין  נ פקא  מ ינה   אם,  ונפרדת"  עצמאית"לחוק  עב ירה     227העבירה  ל פי  ס עי ף  .  וההפצה  בתחום   ה מדי נה  חוק יים
לא  ה תיר,  ברי  כי  המח וקק  אשר  רצה  למנו ע  תופע ת  ההימורים.  הפירסום  מ ופנה  למק ום  בו  ההי מורי ם  מותר ים

ברור  הוא  שפירסום.  ל  תוך   איסורם  בארץ''שהרי  איזה  הגיון  יש  בעי דוד  ה ימ ורים  בחו.  ל''פירסום  הימורים  בח ו

פרשת  הטוט ו"בענין  זה  ראוי  לע יין  בפסק  הד ין  בענ ין  המכונה  .  מעודדים  תופעה  זו,  ל''הימורים  גם  אם  נעשים  בחו

המועצה  להסדר  הימורים  בספו רט  הח לטה  מיום'  מ  נ''מועדון  מנויי  טוטו  זה ב  בע   2409/01)  ים(א  ''ת".  (הספרדי

 ].לא פורסם [28.8.01
  

שנעשו  בא רץ  ל קי דום  הימורים  שנעשו  כדין,  פירסומםבאותו  מקרה  דובר  ע ל  פעול ות  אירגון  הימורים  לרבו ת  

.הטענה  ה יתה  כ י  ל נוכח  ה עובדה  כ י  בספרד  הה ימו רים  הללו  חוקיים  ממ ילא  האירגון  והפ ירסו ם  בא רץ  ח וקי.  בספרד

 :השופט צבן' וכך קובע כב. הטענה נדחתה
  

בוצעה  בי שראל  הוא  בדיקה  האם   מרכיב  מ הותי  של  א ות ה  עבירה  הת הווה"  מקצת  העבירה"המבחן  הק ובע  האם  "

יסודות  בדיני"ז  פלר  ''ש  ;  133,  143ד  מד  ''יל  פ'אברג'  מדינת  ישראל  נ  84/88פ  ''ע:  ראה.  (בתחום  המדינה

בענייננו  כל  ה ארגו ן  ו פר סו ם  ההי מורי ם  בטוט ו  הספרדי   נערכו  בישראל  וד י  בכך.  266)  ד''תשמ  –'  חלק  א"  (עונשין
 ". כהגדרתה לעיל" עבירת פנים"כדי לקבוע כי המדובר ב

  
  

 .ל''בישראל ומקצתה בחו  מקצתה של העבירה
  

מקצתהעבירה  שנעברה  כולה   או  "    לחוק  העונשין  היא  7לשון  סעיף  .  בענין  בו  אנו  עוס קים  מתע וררת  ש אל ה  נוס פת
הרי  ממיל א  אתה  אומר  כי  ה חלק  האחר  של ,  של  הע בירה  נעברה   בי שראל "  מקצתה"אם  ".  בתוך  שט ח  ישראל 

האם  המבחן.  נשאלת  השא לה   מ הו  ה מבחן  הראוי,  לפיכך"  כולה"מתייחס  ל "  מקצתה"המונח  .  ל''העבירה  בו צע  בחו 

שהרי  במקרה   דנ ן  איל ו  כל.    היה  מבוצע   בארץכל  המ עשהל  או   ש מא  א ילו  ''  היה  מבוצע   בח וכל  המ עשההוא  איל ו  

ואם  ה מעשה  מות ר.  ל''ממילא  ל א  הי תה   מת בצע ת  ע בירה  כלשה יא  לפי   שה מעשה   מות ר  בחו,  ל''המעשה  ה יה  ב חו

?ל  שמא  גם  חל קו  שבוצ ע  בא רץ  אף  ה וא  י הא  ח וקי''בחו"  חוקי"אם  הוא  ?  מה  נפקא  מינה   ש חלקו  בוצע  בארץ ,  ל''בחו

ל  וגם   בא רץ  ממ ילא  א תה   אומר  שאין  זה  משנה  שח לק ו''אילו  המעשה   היה  בל תי  ח וקי   גם  בחו,  ולמען  ההשווא ה

 .בוצע בארץ) של העבירה" מקצתה("
  

הרי,  ל''שאף  כי  מ קצת ה  של  העבירה  נע ברה  בארץ  הרי  לנו כח   העו בדה   שאי ן  במ עשה  כדי  עבירה   בחו,  במילים  אחרות

 .עבירה" יוצרת"גם מקצתה אף שנעשתה בארץ אינה 
  

"ישראלית"הבחינה  ה יא  .  ל''שאין  בו חנים  כל ל  מה  דינו  של  המ עשה  המושל ם  בחו,  האנטיתזה  ל טיעון   זה   ה יא

ואין  זה  משנה.  האם  אז  היתה  נ עברת  עבירה,  אילו  המעשה  המושלם  כו לו  בוצע  בארץ :  השאלה  היא  אחת    ,פנימית

ראוי"  הטוטו  הספרדי"רוצה  ל ומר  כי  הה גיו ן  ש עמ ד  בבסיס  הקביע ה  בפר שת   .  ל''מה  דינו  של  המעש ה  המושל ם  בחו

 .של העבירה" מקצתה"שתעמוד גם בפרשנות 
  

על  מנת  לבחון   ת כלית  ה חקיקה  ככל  שהיא  מ תי יחסת .  אני  סבור  שהת שו בה   לשא לה   זו  מצ ויה  בת כלית  החקיקה

האינטרס  הצ יבור י  בהגנה.  לחוק  הע ונשין  יש   ל מקד  ענ ייננו  בערך  הח ברתי   ה מו גן  שבע בירה  בה  אנו  עוסקים  7לסעיף  
החלת  הדי ן  ה פל ילי  על  מאר גני  הה ימו רים  הוא  הפגיעה,  על  הע רך  החברתי  במ ניעת  עב ירות   הה ימורים  ובת וך  כך 

המחוקק  ל א  בא  לה גן  על  מארג ני  ועו רכי   ההימורים  אלא   על   המ המ רים  ומעגל  הנפ גע ים  הרח ב.  הקשה  במהמרים

להתיר  א יר גון ,  הרי  לא  יהיה   זה   ה גיו ני,  אם  ה אינ טרס  המ וג ן  הוא  המהמרים  בפועל  ובכוח,  לפיכך.  הסובב  אותם

שהרי  בתוך  כך  אנו,  לאינטרנט  ש ל  כ ל  אדם"  בלתי  נסבל ת"ולנוכח  ה נגי שות  ה,  הימורים  בארץ  ת וך  ק ידומ ם  ל מע שה

משום  שמקצ ת  ה עבירה  הי א  בארץ  מסוימת  בה    אך  ורק ,  המהמרים  באי נטרנ ט    מכניסים  צ יבור  רחב  ביותר  למעגל

 .ההימורים מותרים
  
 ?"כולה"בארץ או שמא " מקצתה"האם אכן רק  
  

האם  קו  ה גבול   טריטוריאלי   ה פיסי  המ פרי ד  בין   מדינות  הוא   המבחן  ה מה ות י.  וענין  א חר  שמצאתי  ליתן  עליו  הדע ת
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האם  מבח ן  הגבול  הטריטוריאלי  הוא   המבחן  המהותי  אשר  יש   בו  כדי  להביא  למ סקנה   כי?  לסמכות  השיפוט

ואעיר  כי?    נע ברה  בארץכולההעבירה  ,  שמא  נאמר  כי  ע ל  פי  מבחן  מהות י?  של  העבירה  נעברה   בארץ "  מקצתה"

 .שציינתי לעיל  לחוק העונשין כפי 227בהציבי שאלות אלו אין כוונתי לעבירת הפירסום לפי סעיף 
  
השפעת.  הרי  חובה  ל בחון  המשמעות  המיו חדת  ש יש  לאינטרנט  בע נין  דנן,  הואיל  וה ענין  דהי ינו  הימורים  בא ינטר נט   

לאינטרנט  ה שפע ה  רחבה  ביות ר  על   כ ל,  כפי  שארחיב  הדיבור  להלן ,  האינטרנט  רח בה   וחודרת  לכל  תחומי  חיינו

העבירה  ש ל  אירגון   כל   אזי  כ י,  משום  כך  אני  סבור  שככל  ומדובר  בהימורים  בנסיבות  המ קרה   דנ ן,  תחומי  ה חיים 

העובדה  ש השרתים  מצויי ם  מע בר  לתחום  שטח  המדינה   אינ ה  מש נה  דבר,  לדעתי.  ועריכת  הימורים  מ תבצעת  בא רץ

 .ואסביר  ואין בה כדי להביא למסקנה כי רק חלק מהעבירה בוצע בישראל
  

שאורחות  החיים ,  לא  א גזים  אם  או מר,  למעשה.  מזה  ל מעלה   מע שור  שנים   ה פך  הא ינטר נט   לחלק   בלתי   נפרד  מחיינו

.שונים  ת כלית  שינוי  מאלה   ש היו  קודם  עידן   זה,  כמעט  בכל   תחו מי  ה חיים  באינטרנט,  בעת  ה שימ וש  המסיבי

.לממשי"  כפר  גל ובלי",  הפכו  המוש ג  השחוק  במ קצת ,  האפשרויות  הע צומות  הגלומות  בשימוש  ברשת  האינטרנט

,"וירטואלי"הצימצום  הוא  אומנם  וי רטואל י  אל א ש המ ונח  . ברור שאין  מדובר בצימצו ם  פיסי של שטחי  כדור הארץ 

במובנים  רבי ם  ביות ר  של   שט חי  החיים  ולא,  העולם  הפ ך  להיות  כפר   ג לובל י.  אינו  מדויק,  שנשאב  מע ולם   ה מחשבים

אשר  מ חובר  באמ צעי   תקשורת,  היושב  בחדרו  בישו ב  ני דח   ככל   שיהי ה  באח ד  מקצוו ת  תבל    האדם.  באופן  וירטואלי

אותו  אדם.  למכירה  ספרים  או  חל קי  ח ילוף  למכוני ות    גולש  ונכנס  לאתר  בו  מ וצע ים,  כלשהוא  לרשת  ה אינ טרנט

,ומקבל  בדואר  לב ית ו,  משלם  בכסף  ממשי,  בעיר  ניו  יורק,  בבית  ע סק  וירטואלי,  קונה  ספר   או  ח לקי  חיל וף ל מכוניתו

"NEW YORK TIMES" –או כל שון  המא מר בע יתו ן , בחלוף זמן  את הספ ר ש רצ ה  בו או חלקי הח ילוף לבי תו
 ).עותק ממנו מצוי בתיק החקירה"( The Gambling Is Virtual the Money Is Real "25.7.06מיום 

  
ר  אברהם  ט ננב וים ''בענין  הש פעת  מהפכת  האינטרנט   על   ה משפט  ראו י  לעי ין  במאמרו  המאלף  של  הש ופט   ד

אף  שה מאמר  נכתב  ל פני).  133'  ח  עמ''כסלו  תש נ)  2(שערי  משפט  א"  (השלכות  רשת  האינטרנט  על  ה משפט  המהותי"
במיוחד  מענינים  ה דברי ם  ככל   שהם    .אקטואלי  הו א  ביות ר,  הרי  בחלו ף  ה שנים  ובע נין  בו  אנ ו  עוסק ים,  כתשע  שנים

 :נוגעים לאובדן המשמעות של הגבולות הטריטוריאליים
  

המרחק  הפיזי  מא בד  בהדרגה  כל .  נעלם  ל חל וטי ן  בעידן   האינטרנט)  ה.א  -הגבולות  הטרי טוריא ליים  (כל  זה   "

אותו.  אין  זה  משנ ה  ה יכן  נמצא  תוכן  מ סו יי ם  ופ עמים  רבות  איש   א ינ ו  י ודע  את  מק ורו,  מבחינות  רבות.  משמעות

התוכן  י כול   ל היות  מחולק.  תוכן  י כול   להופ יע  במק ומו ת  שונ ים  במקביל  ונ יתן   להעבירו  למק ום  אחר  על  פנ י  הגלובו ס

עובדות  אל ה  גם   משנות  א ת  י חסנו   למ רחק   ה מקובל.  כל  אחת   על  מחשב  א חר  ביבש ת  אחרת  ועוד,  ליחידות  שונו ת

 ).149' בעמ." (בין אנשים ומוסדות
  

הוא  ש ולי  יותר,  דהיינו  במק רה  שלנו   מ יקומם  של  שרתי  האינטרנט,  מיקום  מקור  הת וכן,  נראה  כי   בע ידן  האינטרנט

בעיקר, הרי  שמרכז הכובד, נראה כי  בהעדר  אמנו ת  בינל או מי ות  אשר  יהיה   בהן  כדי לקבוע הסדרים  מסוימים. וזניח

 . יהיה חייב לעבור אל נקודת הקצה דהיינו אל המחשב הבודד, זו של סמכות השיפוט הטריטוריאלית
  

מרבים  ל אזכר  בע נין".  כפר  הגלובלי"מעניין  לבח ון  סוגית  סמכו ת  השיפוט  בעני ננו  בראי   ה מש פט  בא רצות  א חרות  ב

לחברה  מ גוון.  ומקום  ע סקיה   בקל יפורני ה    חברה  זו  התא גדה  בדלוור.  YAHOO    זה  את  פסק  הדין  הידו ע  בפרשת

2000באפריל  .  שירותי  אינ טרנט  בין  הית ר  אתר  של  מכירו ת  פ ומבי ות  ובה ן  הוצע ו  למ כירה  מזכרות  ו פריטים  נא ציי ם
בדרישה,  UEJF)(ואגודת  הסטודנטים  היהודיים  בצרפת  )  LICRA(הליגה  נגד  השמצה   בצרפת  :  פנו  שני  ארג ונים

 .על כי עברו על חוק צרפתי האוסר הצגה פרסום ומכירה של פריטים נאציים, בכתב ואחר כך בתביעה כנגד החברה
  

-הצווים  כללו   סנקצי ות  כספי ות  .  הוציא  בית  המ שפט  הצ רפתי  צווים   כנ גד  הח ברה  YAHOOבסופו  של  הה ליך  כנגד  
 . צווי מניעה וחיוב בהוצאות, עונשיות

  
YAHOO   ובמקום  זאת  פנתה  לבית  משפט  המחו זי  ש ל  המחוז  הצ פונ י  של  קליפורניה  ,  לא  ע רערה   ע ל  הפ סיקה   נגדה)

(NDCal  –   בהיותה,  בסאן  חוזה   ו בקש ה  פסק  דין   ה צהרת י  לפיו  יש  לה כריז  על   ה פס יק ה  הצרפתית  כבלת י  תקפה
טענת  ההגנה  של  האירג ונים   ה יתה  שאין  לבית  המשפ ט.  סותרת  את  התיקון  הראשון  ל חוקה  הא מריקאית
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מכוונים  לעסקים"  הצרפתיים"אף  על  פי  שה צווים   YAHOO אישית  לדון  בבקשת      האמריקאי  סמכות  שיפוט
השופט  שדן  בהליך  זה  הח ליט   כי  יש  לבית  המשפט   סמכו ת  לדון  וכי  משו ם.  המצויים  במחו ז  ה צפו ני  של  ק ליפורניה 

 .הרי אינה אכיפה) חופש הביטוי(שהפסיקה הצרפתית סותרת את התיקון הראשון לחוקה 
  

UNITED) (STATES ,האירגונים  הצרפ תיים  ערערו על  פסיקת ו של  בית  המשפט ל בית המשפט  לערעורים
COURT OF APPEAL FOR THE NANTH CIRCUIT,  כי לבית 23.8.04ביום   זה  החליט  ברוב דע ות

בית  המשפט   ל ערע ורים  נעתר   לבקשת.  אלא  שבכך  ל א  הס תיימה  הפרשה.  המשפט  המחוזי  ל א  ה יתה   סמכות  לדון

YAHOO והחליט לדון בענין זה בהרכב מורחב של אחד עשר שופטים . 
  

אלא  שבע נין  אחד  נמצא ה  דעת  רוב,  הדעות  נחל קו  בנושאים  שונים .  נחלקו  הדע ות  בין  ה שופ טים ,  גם  ב הרכב  המורחב

Yhoo!  Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme etראה .(והיא שהפסי קה הצרפתית על  פניה  אינה  בל תי אכיפ ה
L'Antisemitisme a French association;    L'Union des Etudiants Juifs de France a French association.(

  
אינה  מש קפ ת  ה דיון  המשפטי  בנוש אי ם  ה משפט יים  שעורר  המק רה  לרבות   נושאים,  השתלשלות  ההל יכ ים  לע יל

והיא משקפת  עמ דת המשפט  ה אמריקא י  בענין, ברורה היא YAHOOאלא שמגמ ת הפס יק ה  בפרשת  . שבסדרי ה דין
 .כפי שאפרט להלן, בו אנו עוסקים

  
גישת  המשפט  ה אמ ריק אי  במקרה  זה  ה יתה  להכיר  בסמכות  בית  המשפ ט  ל דון  במהותה  של  פסיקה  זרה   בע נין  שהו א

אף  א ם  יש  באכי פת ,  ואף  יותר  מכך,  ב''אף  על   פי  שאותו  מעשה  אינו  ע בירה  כלל  ו עיק ר  בארה,  עבירה  פ ליל ית  בצרפת

דהיינו  שבית ,  קובעת  נו רמה  ע ל  דרך  השל ילה   YAHOOאמנם  פרשת  .  הפסיקה  הזרה   כדי  פ גיע ה  בחופ ש  הביטוי

אלא  שהדיון,  היתה  מ וקדמת  מדי YAHOOמשפט  אמריקא י  אינ ו  משו לל  סמכות  ולגופו  של   ע נין  נק בע  כי  עתירת  
בבית  המ שפט  ל ערעורים  הב יע   גישה   מע וררת  ע נין  מ יוחד  לנ וכח  התפיסה   החוקתית  האמ ריקאית  ה אוחזת  בע רך

 .חופש הביטוי –עליון של התיקון הראשון לחוקה 
  

החילה ס מכות הש יפוט  שלה , שהמערכת המשפטית הצ רפת ית , היא  YAHOOהתוצאה בסופו של  של  יום בפ רשת 
אלא  שהיתה  לו  הש לכה  חו קי ת  בצרפ ת,  ב  באופן  ח וקי''בגין  מעשה   שלכאורה  בוצע  בארה ,  על  תאגיד  אמריקאי

אך  ורק,  ב''רוצה  ל ומר  שש יטת  המשפ ט  ה צרפתית  כפתה  א יסוריה  על   שיטת  ה מש פט  בארה.  באמצעות  האינטרנט

.ב''נמצאו כאמור בא רה  YAHOO למרות ש שרתי , משום  שמ שתמשי הקצה בצרפ ת ח וו  חווית  איסו ר ח וקי צ רפת י

,ב''היתה  לתק וף  הפסיקה  ה צרפת ית   ב ארה  YAHOOשהטקטיקה  ה מש פטית  של  ,  יש  לשים   לב  YAHOOבפרשת  
,משום  שהבינו  כי  עד  כמה  ברורה  ונחרצת  הג ישה  המשפטי ת  הצ רפתית,  באמצעות  ע רעור,  ולאו  דווקא  ב צרפת

לא  ה יססה   לקבוע  כי,  המערכת  ה משפטית  הצרפ תית.  בהחלת  הדי ן  ה צרפתי  א ף  על   פ י  שהמעש ה  נעש ה  מחוץ  ל צרפת

 .ב''מקום בו מצוי צרכן האינטרנט הוא מקום השיפוט אף אם שרתי האתר מצויים בארה
  

The pepleפסק דין אמ ריקאי  א חר  שיש  בו כדי  לבטא  הגישה האמריקאית בנוש א ה ימו רים באינ טרנט  הוא בענ ין  
of the State of New York v. World Interactive Gameing Corporation Golden Casino Inc. (1999 N.Y.

Misc. LEXIS 425) . החברה בת  התאגדה. ענינו של  פס ק דין  זה הוא  בח ברה בת של  חברה  שה תא גדה בדלוור

החברה  פ ירסמה   את  הקזינו  הוירטואלי  באת ר  האינטרנט .  באנטיגואה  ומשם  הפעילה  אתר  הימורים  באינטרנט
,ההימורים  באינטרנט   בניו  יורק   על  פ י  חוקיה.  באופן  שהפ רסו ם  כו ון  לת ושבי  ניו  יורק  ואלה   נ חשפ ו  ל פירסום ,  שלה

ההימורים  ה יו  נגישים  לא לה   שהצה ירו.  ההימורים  בא תר  נ חסמו   בפ ני  אלה  שהצהירו   כי  הם  מני ו  י ור ק.  אסורים

ניתן  בקל ות   ל עק וף   חסימה  זו  על   י די  ה צהרת   המשתמש,  מכל  מקום.  שהם  ממ די נות   ה מתירות  הימ ורים   באינטרנט

נפתחה  ח קי רה  פלי לית,  אסורים,  כאמור,ההימורים  באינטרנט,הואיל  ובמדינת  ניו  יורק .  כי  הוא   ממדינה  אחרת

 . ובסיומה נפתחו הליכים פליליים, כנגד החברה
  

החברה  טענה  כי  ה חוקים  הפ דראליים  וח וקי  מדינ ות  מסוימות  א ינם   א וס רים  הי מורי ם  באינ טרנט   ומכל  מקום

במשפט  זה   נ דונה.  אין  ה ם  עוברים  על  חוקי  המקום  בו  מ צויים   ש רתי  האתר,  משמע.  ההימורים  בא נט יגואה   חוקיים

שאלת  סמכות  מדינ ת  ניו   יו רק  לה חיל   ח וקיה  על  גוף  מ שפטי  זר  הפועל  בטריטוריה   זרה   המתירה  את  אש ר  מ דינת   ניו

בית  המ שפט  ק בע  כ י  לא  די  בכך  שהה ימו רי ם  באנטיג וא ה  חוקיים   אל א  די  בכך  שההי מורי ם  מתבצעים.  יורק  אוסרת

העובדה  ששרת י  הא תר  מצויי ם  באנטיגוא ה  אין  בה.  בניו  יורק  ו העברתם  לאנטיג וא ה  היא  המ קנה  סמכות  הש יפוט 
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 .כדי לשמש מגן מפני תחולת החוק בניו יורק
  

היא תח ילתה של  ה מדי ניות , נראה כי  פ רשה  משפטית  זו. U.S. v. Jay Cohenפסק דין תק דימ י נוסף ה וא ב ענין 
פסק  הדין  בענין  כהן   ני תן  בשנ ת.  במיוחד  במ דינת   ניו  יורק,  בענין  בו  אנו  עוסק ים,  העקבית  של  המשפ ט  ה אמריקא י

ראה  את   היתרונות  הג לומים  ב מהפ כת  האינטרנט  והקים,  תושב  סא ן  פרנסיסקו,  אזרח  ארצו ת  הברית,  כהן.  2000

החברה  פרסמה  עצמה.  חברה  זו  עסקה  בין  היתר  בהימורים  באמצעו ת  הא ינט רנט.  חברה  באנטי גואה  1996בשנת  
בעקבות.  ב''בתקופה  קצרה  הרווי חה  הח ברה  סכו מי  ע תק  מהימ ורים  שבא ו  מ כל  רחבי  א רה.  ב''בתקשורת  בארה 

בגין  הפרה  של   ה חוק   האמרי קא י  שקבע  כי  מי  שעוסק  בעס קים  או,  חקירה  נעצר  כה ן  בניו  יורק  והועמד  לדי ן

ב  א ו  מ ציע ''הימורים  תוך  שהוא  מש תמ ש  במ ודע  בקווי  תקשורת  לצורך  מסחר  בתו ך  ה מדינ ה  או   בין   המדינות  באר ה

חשוב  לציין  כי  בחוק.  שירותי  הימורים  מק וונים  כול ל  משחק י  ספורט  ומק בל  סכומי  כסף  תוצ את  הה ימורים  ייענ ש

 .למקרה שהמעשה חוקי בין מדינות  והוא התייחס, הפלילי נקבע סייג לאחריות הפלילית
  

,כהן  טען  כי  משום  שפעילות  החברה  כולה  היא  מתוך  א נטי גואה  ושם  מע שי  החברה   חוק יים  ואף  קיבל  רש יון  לכך

חבר  מוש בעים.  הרי  אי ן  ס מכות  לבית  המשפט  לש פוט  או תו   ל פי  שלמ עשה  במק ום  פעילות   הח ברה  לא  עבר  עבירה 

.הרשיע אותו וגזר עליו עשרים ואחד חודשי מאסר, בבית המשפט בניו יורק דחה טענת כהן באשר לסמכות השיפוט

  
בית  המשפט   ל ערע ורים  דחה  טענ ת  כהן   כ י  פעולות   ה הימורים  של .  כהן  ערע ר  ל בית  המש פט  לע רעורים  וע רעורו  נדחה

בית  המשפ ט  קבע  כי  די  בכך  שההימו רים  אסורים   בני ו  יורק  כדי.  החברה  הן   ו בו צעו   באנטיג וא ה  שם  המעש ה  חוק י

הרציונל  בפס ק  דין  זה   הוא  שאין  זה  מש נה.  להפוך  מע שיו  של  כה ן  לעבי רה  ולה חיל   עליו  ס מכות  הדין  בניו  יורק

ולא"  משתמשי  הקצ ה"משמע  ב,  מרכז  הכובד  הו א  בפעולו ת  המה מרים   בני ו  יורק.  שהמעשים  מותרים  בא נטיגואה 

 .בפעולות החברה באנטיגואה
  

יחד  עם.  עד  כ י  לא   נ לך  אחר  דיני  העמים   כדי  למצוא  פת רון  לנוש א  מ שפ טי  שטרם  נדון  אצלנו,  דין  י שרא לי  לנו ,  אכן

שכן,  והתכלית  היא   א חת  כך  נראה,  נבחן  פסיק ה  זרה  משום  שה נושא  הוא  אח ד,  נראה  כי   בענין  בו  אנ ו  עוסקים,  זאת

 .הגנה מפני סכנת ההימורים –הערך החברתי המוגן ברור הוא 
  

מדינות  רבות  בהן  מדינת  י שראל   מצא ו  כי   בנו שא  זה  של  הימורים  רא וי  שהמח וקק  יחיל  המשפ ט  הפ לי לי  על   מנת

אין  ספק  כי  תופע ה  זו  של  הי מורי ם  כו ללת  בחובה   רעה  חולה.  ליתן  הגנה  על   ערך  חברתי  מוגן  והו א  מניע ת  הי מורי ם

בני  אדם.  אשר  נזקיה  עצומים,  תמימי  דעים  בכך  שמדובר  בתו פעה  שלילית  הרסנ ית ,  כך  נדמה,  הכל.  שיש  להלחם  בה

בני  אדם  נדח פים  לבצע  עבירות  פליליות  תוך  פ גיע ה  בזולת   על,  משפחות  מ תפרק ות   ונ הרסות,  נהרסים  ת רתי  מ שמ ע

מעלו  בכספי  בנק  עד  כי  מו טטו  אותו  כליל ,  והיה  מקרה  יד וע  שמח מת   הפסדי  הימו רים,  מנת  לממן  הפ סדי  ה ימו רים

משפחות  הג יעו   ל פת).  פרשת  הבנק  למ סחר(תוך  פגיע ה  ב אזרחי  המדינה  התמ ימ ים  א שר  הפק ידו  כס פם   בבנק  זה  

בשנים  הא חרונ ות  נש מע   כי   אחת  הדרכים ,  מעבר  ל כך.  לחם  מ שום   שאבי  המ שפ חה  ה פס יד  כ ל  כספו  ב הימורים 

 .הנפוצות להלבנת הון היא בהפעלת מועדוני הימורים ואירגון משחקים אסורים
  

הסכנה  הע צומה.  לחברה  ול פרטיה   מ ועצמים  עש רות  מונים   ככ ל  שמדובר  בהי מורי ם  באינ טרנט ,  נזקים  אל ה

שהרי  ידוע .  יהא  זה   קשיש  או  ק טין  עול  ימים  להמר  ב אינטרנט,  משום  הנג ישות   של  כל  אדם    בהימורים  בדרך זו   ה יא 

יכול  ויה א  זה  קטין  אש ר  בהקשה  קליל ה  על .  שאין  כל   דר ך  ל פקח  ול בקר  מי  הוא   המשתמ ש  במח שב  לצורך  הה ימור

יכול  הקטין.  איש  ל א  יש אל   ויחקור  אם  יש  בכך  ממש,  ומשעשה  כן  21-העכבר  יצה יר  כי  הוא  בג יל  ש ל  למעלה  מ
וזו  אינ ה אלא  אך דוג מא. תוך חיוב כרטיס החי וב ש ל  הוריו  מבלי  ש אל ה  ידעו  ע ל  כך, להמר בסכומי כסף  לל א הגבלה 

 .אחת של הנזק העצום שיש בהימורים באינטרנט
  

אדם  המכור,  משמע.  עובדה  ידועה  היא  ואין  צורך   בראיה  שהי מורי ם  היא  נטי ה  הת מכרו תית  ככל  התמכרות   אח רת

זמינות.  כל  מאוויו  בכל  שעה   משעות   היום  נתונים   ל הימורים,  חולה  הוא  ואי נו  מתפ קד  כלל  בחברה,  להימורים

שכן.  ההימורים  באינטרנט  יש  בה  ללא  ספק   כדי  להגדיל  ו להרחיב  מ עגל  ה הרס  והפגיעה  במת מכרים  עש רות  מ ונים 

כל  שעל   האדם  לעש ות ה וא  ל התחבר  בחדרו  שבביתו  לאינטר נט   ולהמר  בא ין  מפריע  מבל י ל היזק ק  לבתי  הימורים  ל א

 .'חוקיים תוך סיכון של פשיטה משטרתית מעצר חקירה וכו
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קיים  חשש  ממ שי  שריבוי  אתרי   אינטרנט  להי מו רי ם  יצמיחו  מעש י  הונאה  שה רי   בל א  פ יקוח  ובק רה  על   פ י,  כמו  כן

ל  ממיל א  את ה  אומ ר  ש יהא  זה  קש ה''חוק  ו בשים  לב  לכך  שמ פעילי  האתרים   פועלים  במעטה  של   ח ברות  זרות  בחו

 .ברור מתוך הנסיבות שככל שהמעשה אסור הרי המהמר המרומה יחשוש להתלונן במשטרה. לאתר את הרמאים
  

אשר"  קיימת  פירצ ה  בחוק ",  אל  ל ה  למע רכת  המשפ ט  לעמוד  מנגד  ולהסכים  עם  אלה   הא ומ רים,  משום  האמו ר  ל עיל 

כוונתם  שככל  שמ דובר  בהימ ורים  באינטרנט  אין מ קום  לאכ יפ ת  הח וק  על  מארגני  ה הימורים  אך משו ם שאלה  מצאו

על  החברה  לעשות  הכל  כדי  להגן  על  פרטיה.  להם  מקלט  מחסה  ומגן  בארצות  בהן  ההימורים  אינם  בלתי  חוקיים 

 .מפני אלה העושים כדי לפגוע בערכים חברתיים מוגנים
  
הטענה  ה יא.  כ  ה חשוד  הציג  לפני  הצ עת  חוק  פרט ית   שבא ה  לקבוע  הו ראות  חוק יות   בדבר  הימורים  באינטרנט''ב

פירצה"שבהצעת  ח וק  זו  יש   כדי  להצביע   על   כך  שהמח וקק  הביע   ומביע  דעתו  כי  בענין   זה   ש בו  אנו   ע וס קי ם  קיי מת  

.הרי  אין  בכך  כדי  להצביע  על  מצב  משפטי  רווח ,  עם  כל  הכבוד  לחבר  כנסת  היוזם  הצעת   חוק .  אין  בכך  ממש".  בחוק

הרי  אי ן"  פירצה  בחוק"ומשום  שטר ם  נקבע  במקומותינו  כי  ק יימ ת  .  המצב  המשפטי  הרו וח  הוא  זה  שהדין   קובע 

לא  מצ אתי  ל התייחס  לשאל ה  אם   יש  שוני  ב ין  הצ עת   חוק  ממשלתית  ל בין  הצעת   ח וק  פ רטי ת.  ליצור  עובדה  יש  מאין

 .אף שמבחינה עקרונית התשובה היא אותה תשובה כפי שהבעתי לעיל, איני מוצא מקום לדון בכך. לענין זה
  

לחוק  227סוף  דבר  שאני  ק ובע  כי  למצער  עברו  החשוד  והח ברה  עבירה  של  פי רסום  הי מורי ם  אסו רים   ל פי   סעיף  
 .העונשין

  
לפי  שמדוב ר,  על  פי  חומר  החקירה  שלפני  חלה  סמכות  שיפוט  של  בית  המש פט  על  שחרו רו  בערובה  של  החשוד

נעברה  225לפי  שמקצת  העבירה   לפ י  סעי ף  ,  לחוק  העונשין )  1)(א(7כפי  הגדרתה  בסעיף  "  עבירת  פ נים"ב
 .בישראל

  
אלא,  לחוק  העו נשין  נעבי רה  ביש ראל  225לפי  סע יף  ,  דעתי  היא  שלא  זו  בלבד  שמק צת  העבירה,  יחד  עם  זאת

לנוכח  מהות  האי נטרנ ט  כפי   ש דנתי   באריכות  בהח לטה  זו  הרי  כל  העבירה  של   אירגון   א ו  עריכת  הימורים   נע ברה

 .בישראל
  

 .אני קובע כי הערבויות שלפיהן שוחרר החשוד בעינם יעמדו לתקופה שנקבעה בדין, אשר על כן
  

הרי  אם  יד רש  הח שוד  להגיע  ל חקירה  וז ו  תהיה  11.1.07לנוכח  הה סכמה  אליה  ה גיעו  הצדדי ם  בדיון   מי ום   ,  כמו  כן

למותר  לציין  כי  הערבויו ת  הק יי מות  בתיק .  יום  לפחות  45בתראה  של  ,  יהיה  חייב  ל הגיע  לחקירה,  כ  החשוד''לב
 .יחולו גם על ענין זה

  
 בלשכה בהעדר הצדדים) 2007בינואר  29(ז "תשס, בשבט' ניתנה היום י

  
  

                                                           _________________

 שופט , הימן אברהם                  
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