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 הכרעת דין

  
נגדו  נמח ק,  1'  נאשם  מס  -ועמוס  חלפון")  הנאשם"להלן    (2נאשם  מס    -כנגד  הנאש מי ם  ער ן  ר וק  .  1

-ארגון  וער יכ ת  משחק  א סור   2הוגש  כתב  אישום  ה מי יחס  לנאשם  ,  כתב  הא יש ום  מחוסר  איתור ו
ביידעו  ש מתנהל,  החזקת  ה מק ום   בו  נערך   המשחק,  ולנאשם  השני,  לעובדות  2'  ראה  עובדה  מס
 . לכתב האישום 4-ו 1ראה עובדות  -בו משחק אסור

להלן הדירה(ג -התנהל  בדירה בבנ יין  ה סי טי  טאוור בר, אין חולק ש במועד  המ צויין  בכתב הא יש ום     
להלן  המשחק  או  טקסס(פוקר  טקסס  הו לדם  :  משחק  קלפי ם,  י  חלפון"המוחזקת  ע)  או  המקום

וכן  אי ן  חולק  כ י  ח לפון  לא  היה   בדירה  בעת   "גולדן  טק סס   פוק ר"המכונה  בכתב  האישום      ,)הולדם
אשר  לפי   ה נטען   ש ימ ש  כדילר   במשחק  וכ מנהל ,  2ונכח  בה   נא שם  ,  ל"פשיטת  המשט רה  במ ועד  הנ

 . יטונים וקלפים'קיבל כסף מהשחקנים וחילק להם ז: פעיל במקום
  

.עולות  מניסוח   העובד ות   ו מלש ון  ה ור אות  הח וק,  העבירות  המיוחס ות   ל נא שמ ים  כמפו רט  לע יל
יוחסה  עבירה  לפי  1לנאשם  ;  חל  ה יפוך,  בסעיפי  ה חו ק  שנ רשמו  בשתי   ה ורא ות   הח יק וק,  דא  ע קא 

2ולנאשם  ,  ארגון  ועריכת  משחק  אסור  -)  להלן  החוק  (1977  -ז"לחוק  העונשין  תשל  225סעיף  
נראה  שמדוב ר  בטעות  קו למוס  של.  החזקת  מקום  משחקים  אסור ים  -לחוק  228עבירה  לפי  סעיף  

התביעה  ל א.  228ולא    225הוא    2התובעת  מנס חת  כתב  האישום  והסעי ף  הנכון  לג בי  נ אש ם  
 .ביקשה בשום שלב לתקן טעותה

  
,ולמעשה  גם  של  ההגנה,  ונקודת  המו צא  של  ה תביעה,  בלבד  2המשפט  הת נהל  כ אמו ר  נגד  נא שם        

אני  מ קבל ת,  בנסיבות  אל ה.  ניהול  ה מש חק  ולא  בהח זקת  המקום/היתה  ש הו א  מואשם  בא רגון
 .טענתו שאינו המחזיק במקום ועל כן לא ראיתי צורך לדון בטענותיו בנקודה זו

  
 :תמצית עובדות כתב האישום. 2

בשמשו"  גולדן  טק סס   פוק ר"  -ל  מש חק   פוקר  "ארגן  וער ך  הנ אשם  בדירה  הנ  24.11.05ביום        

 . כדילר
יטונים  בתחילת'מחולקים  לו   ק לפ ים  וז,  כל  ש חק ן  מפק יד   כסף  א צל  הדילר :  " וכך  מתואר   ה משח ק      

5קלפים  ביד   והד יל ר  פתח    2קלפים  וכל   ש חק ן  א שר  קיבל  לפני   כ ן    5הדילר  פות ח  .  המשחק
וזה  תלו י  במזל  -יטון'ומשהחל  לה שתתף  מכני ס  ז,  השחקן  מחליט  או  לזר וק   א ו  להשת תף,  קלפים

ניסוח  כת ב  הא יש ום  בל תי."  (הזוכה  משיוצא   ל ו  רצף   קלפים  י ותר  גבו ה.  ולא  בהבנ ה  או   בי כו לת

1

 יפו-בית משפט השלום תל אביב 003814/07 פ
  

 :בפני השופטת רחל גרינברג' כב :תאריך  26/06/2008

 :בעניין3 מדינת ישראל  
   ד"כ עו"י ב"ע ירון גולומב המאשימה

   ד  ג  נ  
 נמחק  –חלפון עמוס  . 1  

 נוכח–רוק ערן . 2
  

   ד"כ עו"י ב"ע נפתלי לוין  הנאשמים
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תיקנתי  מעט   את  ה ניס וח  ו הוס פתי  פיסוק  מבל י  לשנות,  מוקפד  בלש ון   ה מעטה  ול שם   הבנ ת  הכתו ב
 ).את התוכן

  
 :225העבירה בה הואשם הנאשם היא אפוא לפי סעיף . 3

 איסור הגרלות והימורים"   
 ..."דינו...המארגן או עורך משחק אסור    

  
 :224מוגדר בסעיף " משחק אסור"  
והתוצאות  ת לו יות ,  משחק  שבו  עשו י  אדם  לזכות  בכסף  או  בטובת  הנאה  לפי   תוצ אות   המש חק "    

 ."בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת
  

אין  חו לק   כי  המ שחק  מני ב  רוו ח  כס פי  למנצח  א ו  לזוכים   במ קומ ות   הר אשונים  בטורנ יר  ו כפועל       
 . יוצא הפסד כספי לאחרים

  
יודגש  כבר  ע תה   כי  ההגנ ה  ל א  טע נה,  בהתייחס  לטע נו ת  מ סויימות  שהעלה  ה נאשם  בעדותו      

המוציאות  מכלל   האיסור   שבח וק   ק יומו,  230כלשון  סעי ף  "  נסיבות  מ יו חדות "לתחולתן  ש ל  
ל  קובע"הנ  230סעיף  .  אשר  אלמלא  א ותן  נסיבות  היה   נח שב  כמש חק  א סור,  ועריכתו  של  מש חק

מגדר  שעש וע    אינו  חורג)  2(;  המשחק  נ ועד   ל חוג   א נש ים  מסויי ם)  1:  ( שלושה  תנא ים   מצט ברים
 .לא נערך במקום משחקים אסורים) 3(; או בידור

  

אך  כופר  בביצוע  העבירה,  הנאשם  מודה  שהיה  במק ום  וארגן  מ בחינה   מנהל ית   את  ה מש חק.  4

בתום  פרשת   הת ביע ה  טע ן  שא ין   עליו  להשיב".  משחק  אסור"המיוחסת  לו  ב טענה   שה משח ק  א ינ ו  

 :ואלה עיקרי טענות ההגנה  .טענתו נדחתה והנימוקים יובאו בהכרעת הדין, לאשמה
  

הטענה ה מרכ זית ה יא  כ י  מש חק  הפ וק ר  טקסס הו לדם אינו  מ שחק  אס ור  שכ ן  תוצאותיו  אי נן      .א

 . בהבנה ויכולת  תלויות בגורל אלא

  

עליה  אין  -המאשימה  ל א  הוכ יח ה  קיומו   ש ל  קשר  כלשה ו  בין   א קר איו ת  חל וקת  הקלפים    .ב
ניצחון  בטורניר  ול א  במש חק,  שהיא  לשיטת  ההג נה,  לבין  השג ת  הת וצאה  במשח ק  -מחלוקת

מרכיב  המזל  אינו  הגורם  המכריע  בהשגת  התוצאה.  בודד  או  במשחקונים  במהלך  הטורניר

ידע  בסי סי   בח יש ובים:  עליהם  נמני ם,  והיא  תלויה  בכישוריו   של  השחקן  המיו מן
,יכולת  לפענח א סטר טגיה  של  הירי ב, חישובי  תו חלת  רוו ח והפסד, סטטיסטיים  וה סת ברוי ות 

 .ולזהות את הבלוף אצל היריב ועוד" לבלף"יכולת 
  

החוקר  שחקר  א ת  ה נא שם  לא  פרט.  המשחק  ה מת וא ר  בכ תב  האישום  אינו  ט קס ס  הול דם               .ג
כי  הה שמ טה   הי תה  במכוון,  ההגנה  טוע נת.  את  כלל י  המשח ק  במ לואם  כ פי  ש מסר   ל ו  הנאשם

 . וביודעין כדי לא לתת ביטוי לרכיבי ההבנה והיכולת הנדרשים משחקני המשחק

  

לפי  סעי ף"  טעות  במ צב  מ שפ טי "ולבסוף  טוען  הנא שם   ל פטור  מאחריות  פלי לי ת  מכ וח  סי יג      .ד

א"וזאת  לא ור  העוב דה  כי  ה שתת ף  בשל ושה   טור ני רי ם  שנערכו  אחת  לש נה  בת,  ט  לחו ק"י  34
 לחיזוק  הט ענ ה.  ולפיכך  ס בר  שה מש חק  א ינ ו  א סור  ל פי  החוק ,  וקיבלו  א ת  א יש ור  המשטרה 

כתב,  ש  ב ארץ"כי  ח וק יותו  ש ל  משחק  הטקסס  הולדם  טרם  נדונ ה  בבי מ,  כ  הנאשם "מדגיש  ב 

ראה  הסעי ף  -"הטעות  הית ה  בל תי  נמנעת  באו רח  ס ביר"ולכן  ,  האישום  הנוכ חי  ה וא   תקד ימי
 . ל"הנ
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,האם  תוצא ות   מ שחק  הפוקר  טקס ס  הול דם,  אפוא,  השאלה  העיקרית  העומדת  לה כרעה  היא.  5

הכל  מסכי מים  כי  לגורל   ה שפע ה  על  תוצא ות".  תלויות  בגורל  יותר  מ אשר  בה בנה  או   ביכולת"
וכן  טו ענת  ההגנה,  השפעתו  אינה  מכ רעת   ועל  כן   א ינו  משחק  אסור,  אך  אלי בא  דהגנ ה,  המשחק

מרכיב,  כי  במהלך  טורניר  טקסס  ה ולד ם  נערכים  עש רות   א ו  מאות  מש חק ונים  וככל  שגדל  מספר ם
 . הגורל או המזל פוחת השפעת הידע והמיומנות של השחקנים עולה

  
כ"וב,  לא  מצ ד  התבי עה   ולא  מצד  ההגנה,  יצויין  כ י  במש פט  לא  הובאו   עדויות  של   מ ומח ים     

הידע,  הצדדים  הסתפקו  בהבאת  עדו יות  של   ש חק נים  מנ וסי ם  א שר  העידו  על  כל לי  ה מש חק
 . משחקן על מנת לנצח בטורניר, לשיטתם, והמיומנויות הנדרשים

  

.מדברי  ה עדים  ע ולה   כי  ק יימים  משחקי  פוקר  שו ני ם  אשר   ל כל  אחד  מע רכת  כל לי ם  מ שלו     .6

יטונים  של'המנצח  הוא  מי   ש גור ף  את  הז.  שחקנים  בש ולח ן  10בטקסס  הול דם  מ שח קי ם  

סבב  מש חק  נמשך  בין   שעתיים  ל של וש  ומ ורכ ב  ממשחקונים  עד   לני צחון  של .  השחקנים  הא חרים 

המנצח  בשול חן .  מאות  וא ף  אל פי ם  -בטורנירים  יש  מ ספר  רב   של  מש תתפי ם.  אחד  הש חק נים 

 . מתמודד עם המנצחים בשולחנות האחרים
   .המנצחים בטורנירים הגדולים הם השחקנים שהגיעו לשלושת המקומות הראשונים
בעוד,  הקופה  -חלק  מה עד ים   התייחס ו  לפוק ר  קר יבי ים  שבו  ה שח קני ם  משחקים  מו ל  הדי לר

 . שבטקסס הולדם המשחק מתנהל בין השחקנים עצמם
  

 :ואלה כללי המשחק
,המשחק  מתח יל   בחלוקת  ש ני   קלפים  ל כל  שחקן  הגלו יי ם  רק  לו  ונסת רי ם  מ הא חרי ם          .א

 . קלפים 52, כידוע, בחפיסת קלפים". קלפי כיס"הנקראים 

נערך  סבב  ה כר זות  ר אשו ן  בו  מ חליט  כל   שחקן  אם  ברצ ונו  ל הש תתף ,  אחרי  קבלת  הקלפים            .ב

 .יטונים או לפרוש'במשחק תמורת סכום מסוים של ז

כל  –"  קלפי  קהילה"הנקראים      קלפים  לעין  הש חקנים  3הדילר  פותח  ,  לאחר  סבב  ההכרזו ת             .ג
פתיחת  ה קלפים.  שחקן  יכול  לע שות   שימוש  ב קלפ ים  אל ה  לי צי רת   הצרו ף  הדרוש  במשחק

 .Flopנקראת 
נערך  ס בב  הכרזות  ש ני  בו  מ חלי ט  כל  ש חק ן  אם  ברצו נו  לה משיך  במ שחק  תמ ורת  סכ ום            .ד

 . יטונים'מפסיד את הז  -אם פורש בשלב הזה. יטונים או לפרוש'מסוים של ז

 .Turn  מגלה הדילר קלף קהילה נוסף שנקרא-לאחר סבב הכרזות זה פותח     .ה
עתה  נע רך  סבב  הכ רזות   שלי שי  בו   כל  שחקן  שו קל   ומחליט  אם  בר צונו  ל הש תתף  א ו  ל פרוש               .ו

 .ואם פורש מפסיד את השקעתו

 .Riverלאחר סבב ההכרזות השלישי הדילר פותח עוד קלף קהילה הנקרא        .ז
 . נערך סבב הכרזות רביעי המתנהל כקודמיו     .ח

show)השחקנים  שנותר ו  חו שפי ם  את  קלפי  הכי ס  שלהם   ,  לאחר  סבב  ההכר זות  האח רון          .ט
down)  ,  יטונים'בדירוג  היד יים  של   המש חק   הוא  הזו כה  בז"  היד  הטובה  ביותר "ובעל

   .שהצטברו בקופה

  

 :להלן עוד מספר נתונים רלוונטיים להבנת המשחק
וזכות  הדיבור   עו ברת"  צק"השחקן  רשא י  לה כר יז  ,  במהלך  ההכרזות,  כעולה  מהעדוי ות          .א

 . לשחקן הבא אחריו
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תתכן  סיטוא ציה  לפי ה  ה זוכה  בקופה  הו א  הא חרון  שנשא ר  במשח ק  לא חר  ש ית ר  השחקנ ים            .ב

אין  ה וא,  לפי  כ ללי  התא חדות  הפוקר,  במצב  זה .  פרשו  מ לכתח ילה  או   במהלך  ס בבי  ההכ רזו ת
או  ש הי ה"  בילף"חייב  ל חשו ף  א ת  קלפי  הכיס  של ו  והש חק נים   האחרים  א ינ ם  י ודעים  א ם  

 . בעל היד הטובה ביותר בדירוג הידיים של המשחק

  

אחד  הש חק נים   במשחק  נשוא  כ תב  -העד  היחיד  מ טעם  הת ביעה  הוא  מר  יע קב  ב נבנישתי .  7
כראיה  נוספת   מטעם  התבי עה   הוגשו.  י  ח לפון "אשר  הוזמן   להש תתף  במשח ק  ע,  האישום

 .בהסכמה שתי הודעותיו של הנאשם

  
 :עיקרי עדותו של בנבנישתי  

משחק  נפוץ  ו מקובל  באר ץ  בעולם  א שר   נערכות  בו ,  הולדם  -המשחק  בו  שיחקו  הו א  פוקר  ט קס ס
בעת,  ולימים,  העד  הכיר  את  ה מש חק   מא תרי   אינ טרנט  בה ם  שיחק.  אליפויות  רבות   משתת פים

רואה.  העמיק  ה תעניי נותו  ולמד  על   ה משחק  מקריאת  מא מרים ,  שהחלים  מת אונת   עבו דה   קש ה
את  חל פו ן  הכיר  על  ר קע   התעניינותם  ה מש ותפת.  עצמו  בעל  ידע   ויכולת   ל שח ק  באליפות  הארץ

מלבד  שת י  ה זדמנויו ת  בהן  שיחק  א צל,  לא  שיחק  במועדו נים  אלא  באינט רנט,  לדבריו.  במשחק
 . חלפון בסיטי טאוור

  
להלן  אתייחס  לד בריו   ע ל.  ראה  לעיל  -העד  פירט  את  כללי  המשחק  אש ר  לגביה ם  א ין   מ חל וקת

 : התנהלות המשחק נשוא כתב האישום וחלקו של הנאשם בארגונו
  

את.  לא  ה יה  די לר  אל א  כל  שח קן  חי לק  א ת  ה קלפים  בתורו,  שחקנים  10במשחק  השתתפו  
למשל  א ם  גובה";  האסימונים  ק נה  אצל  הנ אש ם  בסכום  ש נקב ע  כדמי  ה שת תפות  בטורניר

במהלך).  8  -6'  ש  8'  עמ  ( ."אסימונים    20ומקבל  ₪    50אני  נותן  לע מוס   ,  ₪  50ההשתתפות  הוא  
.ששיחקו  ביניהם  והמנצח  זכ ה  בדמ י  ה הש תתפו ת    השולחן  ה צטמצם  ל שנ י  שח קני ם,  הטורניר

.₪  500שחקנים  מש תתפים   במ שח ק  אז י  הזכייה   בטורניר  אחד  ה יא   מ קס ימ ום    10הואיל  ו רק   

טורניר  נ משך  בין .  משלמים  שוב  דמי   הש תתפות,  אם  מש חקים  טור ני ר  נו סף).  14  -13'  ש  8'  עמ(
.הוא  עצמו  ש יח ק  טו רניר   א חד  וה פסי ד.  שעתיים  לשלוש  וני תן  לש חק   בע רב  אחד   מ ספר  טורנירים

 .מדמי ההשתתפות 10%בעל המקום מרוויח , לדבריו
  

,יש  בחו ר  בשם  רוקי :  " ח  וא מר  לו  בטל פון"חלפון  ה יה   בבי.  ביום  ה אי רוע  היו  בדירה  אנשים  ר בים 

 ). 22-23' ש, 8' עמ" (יטונים'תן לו ותקבל ז

  
חשיבה"בנוי  על   טקסס  ה ולד ם  משחק  ה  ,לפי  הי דע  שרכש   על   אודו ת  המשחק,  לדבריו

והזכייה  אי נה  תלוי ה  ר ק  19%אחוזי  ה הימו ר  בכל  מש חק   הם   בשיעור    ).  6'  ש  7'  עמ  ("ואסטרטגיה
הוא  בעל  סיכויי   ה זכיי ה"  לבלף"העד  של ל  את  הטע נה  כי  ש חקן  היודע  .  בקלפים  שמ קבל ים

ושחקן  בעל   יד  ח לש ה  יח סית  מצליח,  "בלוף  הוא  חל ק  אינטגר אלי  מהמש חק"אך  ציי ן  כי   ,  הגבוהים
 . מהמשחק שחקן בעל יד חזקה" לזרוק"בדרך זו 

  
:העד  אי שר   כי  לש חקן  אין  שליט ה  על  ה קלפים  שה וא  מ קבל   ועל   הק לפ ים  הנפתחים   על  הש ולח ן

אף.  אין  ל אף   אחד  ש לי טה  על   ה קלפים  הנ וס פים  שנפתחים .  אין  ל י  שלי טה  ע ל  ה קלף  שאני  מ קבל "

 ).15-16' ש 9' עמ."(אחד לא יכול לחזות איזה קלפים יפתחו

  

 :בחקירתו הנגדית הוסיף ואמר. 8

 ).24-25' ש  9' עמ. (המשחק המתואר בכתב אישום אינו טקסס הולדם          -
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 .וגובה ההכרזות הם בשליטת השחקן" בלוף"ה          -

הפסדים  במספר  מש חקונים .  מטרת  הש חקן  היא   לז כות   בפר סי ם  ה סופי ים  של  ה טורניר                    -
 . במהלך הטורניר אינם פוגעים בסיכוייו לזכות בפרס הסופי

בזמן  ש הו א  סבור   שיש  לו  י ד:  " ... וכך  הג די ר  העד  את   המט רות  העומדות  ל עיני  ה שח קן                     -
בזמן  ש הו א...יטונים  ש להם 'למשוך  פנימ ה  בעורמה  שחקנים   אחר ים  כ די  ל זכו ת  בז,  תחרותית

שחקן  במשחק  צריך  ל דע ת.  לא  להצטר ף  להכרזה,  לא  בטוח   שיש  לו  יד  תחר ותית

 ).13-16' ש, 10' עמ (. "סטטיסטיקה

הסטטיסטיקה  לגבי  המש חק   הי א  ה סבי רו ת  כמ ה  פעמי ם"    :ולעניין  השי מוש  בס טטי סט יק ה                    -
.יכול  ל היו ת  שאנ י  א קבל   את  א ות ה  יד   פעמ יים.  באותו  משח ק  אקבל  את  א ותו  ק לף 

 ).18-20' ש, 10' עמ ("  .הסטטיסטיקה היא אחד למיליון

שחקן  צ ריך  להכי ר  את":  לביסוס  טענתו  כ י  המ שח ק  מבוס ס  ע ל  חשיבה  ואס טרט גי ה  אמ ר                    -

אם  שחקן";  )12  -11'  ש  11'  עמ  ("האסטרטגיה  של   הירי בים  ש לו   אש ר  משתנה  מ די  פעם
היריבים  יאתרו  זאת  מהר  ו סבי ר  שיסיי ם  את  הטו רני ר  בין,  מתבסס  בעי קר  על  מזל

שחקן  אשר   קי בל  יד  חז קה  עלול  להבריח  א ת  כולם  ול א    ;)13-14'  ש  11'  עמ."  (הראשונים
11'  עמ(הנה  סוג  ש ל  אסט רטגי ה  )  ראה  להלן  כלל י  משח ק"  (ק'צ"גם ה שי מו ש ב. לזכות  בכלום

 ).18-19' ש, 

העד  אישר כ י  על  מנ ת להצט רף  להכר זה  הראשונה  על  הש חק ן לקחת  בחשבון  מה  הסבירות                    -

לדבריו  א ם  שח קן  מצ ליח  להוצ יא   יד  חזקה .  שיפתחו  בשל ב  ה פלופ  קלפים  שי תאי מו  לצרוף
 . זה לא עניין של מזל

-בו  הש תתפו  כ ,  א  התקי ים  באישור   המשטר ה  ט ורני ר  אליפ ות   יש ראל-בגני  התערו כה   בת                  -

 . 16,000$+₪  54,000 וסכום הפרסים 585₪דמי ההשתתפות היו . שחקנים 320
  

  
  

  
  

 פרשת ההגנה 

  

   גרסת הנאשם

  

בהם,  הולדם  -טורנירים  ש ל  מש חק   פוקר   טקסס,  בישראל  ו בע ולם,  מתקיימים  בכל   שנ ה,  לדבריו.  9
בישראל  התק יימו   טורנ ירים.  ב"אליפות  העולם  נע רכת  בא רה .  לוקחים  חלק   א לפי   משת תפים

הטורנירים.  אנשים  ו הו א  בינ יהם   360  -בשלוש  השנ ים  האחרונות  ב גני   התע רוכה   בהשתתפות  כ
.י  חבר ת  א בטחה   ושוטרי ם"י  ה תקש ורת  ואו בטחו  ע"סוקרו  ע,  בישראל  קוימו  בא יש ור  המשטרה

 . ₪ 1,300כל משתתף שילם דמי כניסה בסך 
אמר  כי  בע צמו  ארגן  ט ורנ יר  טקסס  הול דם  בגני   התע רוכה  באישו ר,  1/ת  -בהודעתו  במש טרה

 . והוסיף כי ביום יום מארגן ומביא קבוצות אנשים לדירה בסיטי טאוור כדי לשחק, המשטרה
  

יטונים  ומחל ק  ל חבר ה'אני  מ אר גן  את  הז":  על  חל קו   בא רגון  ה מש חק  אמר  בהו דעת ו  במש טרה     .10

 ).4 -3' ש 1/ת(." ובסוף מתחשבנים על התוצאה
  

וכך  הש יב  לש אלת  התובע  ה אם   1/ש  נ יסה  לס גת  מהדברים   הבר ורים  שא מר   ב ת"בעדותו  בבי המ    
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 :הוא מודה שארגן את המשחק
אנחנו  מ שח קים,  זו  ק בוצ ה  סגורה,  אנחנו  קבוצ ה  שחקני  פוק ר.  תקראו  ל זה   איך  שא תם  רוצים"

 . בזמנו שיחקנו בסיטי טאוור, בכל מיני מקומות
 .מייחסים לך שארגנת את המשחק במקום. הודית בעובדות. ש
לא  ז כור   לי  כ מה   אנשים  שי חק ו.  אנחנו  קבוצ ה  שמתארגנים   למש חקי   פוקר.  לא  ע בור  אף  אח ד.  ת

 ). 15 -11' ש 41' עמ(". בקבוצה
,ל"הנ  230י  ההגנ ה  כי  המ שחק  נו פל  בגד רו  של   ס עיף   "לא  נטען  ע,  כפי  ש ציינתי  לעיל,  ודוק

 .אינו מקיים את שלושת התנאים הנדרשים לתחולתו, שעל פניו, ואוסיף
  
בפתח  ע דותו  טע ן  הנאשם  כי  הדברי ם  שנרשמו  בה ודעתו  על   אופן  המשח ק  ש גו יי ם  ו הכ חיש    .11

טקסס  הולד ם  זה  משחק":  הוא  כד לקמן,  ממנו  מ סתיי ג  ה נא שם  1/תיאור  המשח ק  בת.  אמירתם
הדילר פותח , קלפים ביד 2ואחרי  שהוא  קי בל , קלפים ביד 2פוקר אמ ריקאי  שבו כל  שח קן  מק בל 

קלפים  הכי  חזקים   הם  היד   5-והמטרה  של  המשחק  היא   שהרכ ב  ה,  קלפים  פתוח ים  על   הש ולח ן  5
 ).8 -6' שם ש (."המנצחת

  
למעט  האמור   כי  המנצח  הוא  מי,  יצויין  כ י  כתב  הא יש ום  נו סח  בהת אמה  לד ברי  הנאשם  בהו דעת ו    

ההגנה  ט וענת  כי   המש חק   המתוא ר  אינו  טקסס  הו לדם  ו למע שה   משחק    .שבידו  ר צף  קל פים  גבוה
 . כזה לא קיים

  
זה  היה   אחר י  ה רבה";  הנאשם  עומ ת  עם  דבריו   בהודעה  ו טען  כי   ח תם  עליה  מבלי   ל קר וא  אותה       

'עמ ( ."ואני  סמכת י ע ל  שו טר  במשטרת י שר אל ש יכת וב  את  מילותי אחת לאחת...שעות במשטרה
זכור  לי  שהו א  חקר,  ת-לא  ז כור   לי  שהוא  הקר יא   לי   את  כ ל  ההודע ה  מא"וכן  ).  21-22'  ש,  33

 ).16-18' ש, 36' עמ(. " ושאל שאלות וכל שאלה הוא כתב ומלמל בזמן שהוא כותב
  

ההודעה  הוג שה  בהסכמה  ללא ,  ראשית:  דברי  הנאשם  בנקו דה   ז ו  אינם   אמי נים   עלי   משתי  סיבו ת
שורות  בלבד  ו בה  ת יאור   חלקו  ש ל  8-כ,  ההודעה  כ ולה   קצרה  בי ותר,  שנית.  חקירת  גובה   ההודעה

גם  אם  הנאשם  ל א  טר ח  ל קר וא  את  הה ודע ה.  הנאשם  בא רג ון   המשחק  ותיאור   המשחק  ע צמו
איני  מא מינה   לו  שלא   שם  ל ב  לחוסר,  כפי  ש הוא  עצמו  מ אשר ,  י  ה שו טר"והסתפק  בה קר אתה   ע
י"נאמרו  לחו קר   כל שונם   ע,  המסקנה  ה יא   ש הד ברים  האמורים  בהודע ה.  הדיוק  ברי שום  דבריו

 .הנאשם והם הבסיס לנטען בעובדות כתב האישום
  

,בנקודה  זו  נות ר  עוד  ל הת ייח ס  לטענה  כי  הזכייה   במשח ק  אינה  כפי   שרשום  בכתב  האישום 
לפי  חוק י  המשחק  על יה ם  ה עידו.  שלא  הר צף  הגבוה  קובע  את  ה יתר ון  ומביא  לז כייה ,  דהיינו

.הזכייה  או   הית רו ן  של  השחקן   לא  נקבע   לפי   הרצ ף  הג בוה   דו וקא;  העדים  טענה  זו  נכ ונ ה  ב יס ודה
אין  מ חלו קת   לגבי  העו בדה   כי,  ועדותו  של   בנבני שתי   1/על  י סו ד  ד ברי  ה נא שם  בת,  דא  עקא 

זאת.  הנאשם  ני הל   במ קום  מש חק   טקסס  הולד ם  ולא  משח ק  אחר,  במועד  המצויין  בכ תב  ה אי שום
גבוה,  צרוף  קלפים/אין  מ שמעות  עו בדתית  א ו  משפט ית  איזה  רצף,  לצורך  ה הכרע ה  במשפט ,  ועוד

 . מקנה את הניצחון במשחק, או אחר
  

המטרה  של"  :  כי  הנאשם  ה סת ייג   בעקי פין  גם  מדבר יו  באש ר  למטרת   המשחק,  ועוד  יודגש
נאמן  ל קו   הה גנה  בו).  ראה  לעיל  (."קלפים  הכ י  חזקים   הם  היד   המנצחת  5-המשחק  הי א  ש הרכב  ה

מטרת  המשח ק  היא  לזכ ות  בתחר ות  על  יד י  צבירת  ה אס ימ ונ ים  ש ל:  " אמר  בעדותו,  בחר
יכול  ל היות  ששחקן"וכן  ,  )25  -24'  ש  33'  עמ  (".השחקנים  ולשרוד  ולה גיע  כ מה   שי ות ר  ר חוק 

 ). 1' ש 34' עמ (."יפסיד הרבה משחקונים אבל עדיין ישיג את תוצאת המשחק
  
מזל  מרכיב  קטן  יחסית  בת וצאת-המשחק  דור ש  ידע  ומי ומנות  ולגורל ,  לשיטת  הנאשם    .12

אינם  מתבססים  רק   ע ל  הק לפי ם  ש חול קו   ל ו,  שיקוליו  של  שח קן  אם   ל היכנס  ל משח ק.  המשחק
ההגדרה  יד  חזק ה  וחלשה":  ובלשונו  של  הנאשם.  לא  בהכרח  יוצא  מהמשחק,  "יד  חלשה"ובעל  
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כל  שח קן   מ קבל  מאות  א ו  אלפים  של  ידיי ם  בטורניר.  במשחק  ניתן   על  פי  ש יקול   ד עת  של  הש חק ן
שחקן  טוב  ידע  ל שח ק  עם  כל ...בגלל  שזו  כמות  יותר   גדולה  יש  אי זון  בחלו קת  ה קלפי ם...גדול
 ).13 -10' ש 34' עמ (."יד
מציין  הנאשם   א ת,  כדוגמא  לג ורמים  המ שפי עים  על   ה מש חק   ושא ינם  ת לויים  בחלוקת  הקלפים         

לא  יודע  מה,  שחקן  ר אשון  מ חליט  ל עשות  ה כרזה  כלש הי  ":חשיבות  מיקומו   של  השחקן  בשול חן
לעומת  זאת  ה שח קן  שיוש ב  אחר ון   קי בל  את  כל ,  השחקנים  ש לאחריו  י עשו  ו איך  ה ם  יתנ הל ו

 ).3-6' ש, 35' עמ." (האינפורמציה והמידע איך השחקנים לפניו שיחקו
  

המדמים  שנ י  ק לפי   כיס  ו שלו שה,  3/נ  -קלפים  מוד פסי ם  ע ל  דף   נייר  5הנאשם  הד גי ם  באמצעות  .  13
,"outs"קלפים  המכוני ם  ,  כיצד  בי כול תו   לחשב  אי זה  קלפי  קה יל ה  יפתחו,  "פלופ"  -קלפי  ק הילה

אפשרויות  15הוא  הדגים   .  אשר  ישפרו   באופן   מ שמע ות י  את  רצ ף  הק לפ ים  בהם  הוא  מח זיק 
 . לפרוטוקול 34' ראה עמ, שכאלה

  
חשיפת  היד(” Show Down"כמו כ ן א מר  הנאשם כי  מר בית  המשחקונים  אי נם  מס תי ימים  ב       

 . ובמרביתם שחקן אחד מצליח להבריח את יתר השחקנים, )בשלב הסופי של המשחק
אם  בסוף  ה מש חק  נ ות ר  שחקן  אחד  בלבד  ל אחר   ש כל  ה יתר   ל א  נכנסו,  כפי  ש נא מר  לע יל           

לנתון  זה  מש קל   ל גבי   הטענה   כ י.  אין  הוא   חייב  לגלו ת  את  קל פי  הכ יס   שלו    ,למשחק  או   פרש ו
חלק  מש מעותי   של   מי ומנות  השחק נים   הי א  יכולתם   ללמוד  את  הטקטיקה  ודר ך  החשיבה  של 

הוא  מק שה  על  האחר ים  ל התחקות  אחר ש יקול יו , למעשה  אם  המנצח  לא  ח ושף  קלפיו . היריבים
ד  אק סלרוד"ראה  עדותו  ש ל  עו,  ומהלכיו  בה ם  י וכל ו  להיעז ר  בסיבובים   הבא ים   של  המ שחקוני ם

 .בהמשך
  
  

 : בחקירתו הנגדית הוסיף ואמר. 14
 . 30% -כי אלמנט המזל במשחק הוא כ 1/מאשר דבריו בת     -   

האקראית  של        החלטת  ה שחקן  אם  ל שח ק  או  לפרו ש  הי א  טאקטית   ו לא  מותנית  בחלו קה      -      

 . הקלפים
אך  א יש ר,  במשחק    הנאשם  עמד   על  חשי בות  ה מעקב  ולימוד  ד רך   המשח ק  ש ל  המ שתתפים       -

דהיינו  קיום   משחקונים  ח וזרי ם  ונשנים   עם  א ותם,  שניתן  לעש ות  זאת  ר ק  לאורך  זמ ן
 .משתתפים

  
 .בולטים וקצין משטרה' עדי הגנה נוספים הם שחקני טקסס הולדם שניים מהם שחקני ברידג

  
 ד אקסלרוד"עדותו של עו. 15
,אליו  א תייחס  בהמ שך ,  1/לפי  נ.  ם  של  לש כת  ע ורכי  הדין -ד  אקסלרוד   מ כהן  כרא ש  ועד  מחוז  י"עו
ייצג  את  ישר אל".  ובתורת  הס יכויים   וההסתברויות  הכ רוכ ות   בו'  במשחק  הב רי דג "מתמחה      הוא

מדברי  העד  עול ה  כי  התבק ש  בתיק   זה  להופי ע  מטעם  ההג נה  כעד .  בינלאומיות'  בתחרויות  ברידג
ניתנה  ע ל  י דו  ב מסגרת  פעילותו  לארג ון,  2003שנערכה  בשנת    1/ד  נ"חווה.  מומחה  אך  סרב

 .בעדותו חזר וציין כי בתיק הנוכחי אינו מעיד כעד מומחה. תחרות טקסס הולדם
שניהם  משח קי  קל פים  בהם  נצרכ ת,  לדבריו',  העד  ערך  הק בלה   בי ן  מ שחק   טקסס  הולדם  לברידג

לדעתו  ליסוד  ההבנ ה  ו הי כול ת  מש קל   רב,  ובאשר  לט קס ס  הולדם .  מידה  רבה  של   מיומנ ות  וידע

 . יותר בקביעת תוצאת המשחק מאשר לרכיב הגורל

    

:משחקן טקסס הולדם, לדבריו, ההבנה והמומחיות הנדרשים, ולהלן לקט מדברי העד לגבי הידע 
את  הידע  יכול  לרכוש...קומבינציות  הוא  ידע  הכרחי...הידע  בהסתברות  של  חלוקות  קלפים"                    -

".האבחנה  בין  שחקנים  שוני ם  היא  בטכ ניק ות  שמע בר  ל זה.  כל  שחקן   בלימוד  בר מה  מסוימת
 ).17 -15' ש 17' עמ(
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היא  פו נק ציה  של,  ההערכה  לפי   ת ורת  ההסתברות:  ועוד  ה וסיף   מ ר  אקסל רוד  לגבי   ה הסתברות

למעשה  ה וא  מעריך  מ תוך.  פוזיציה  ו כמו ת  אסימונים :  גורמים  מ שת ני ם  ת וך  כדי  המ שחק   כגון

שכן  א ינו  רואה  את  הק לפי ם,  ההתנהגות  הש חקנ ים  את  ההסתב רות  ל קבלת   קלף  ספצ יפי  שי פתח

העד  חזר  ואי שר   שאין  באפ שרותו   לדעת  בו ודאו ת  אי זה   ק לף  יקבל  מעבר.  הנמצאים  בידי  האח רי ם

 . לקלפים שנפתחו
  

המיומנות  שמבדילה  בי ן,  מעבר  להכר ה  הנ צר כת  של  ס טטיס טיקו ת  וחלוקת  קל פים"                    -
לכאורה  בני גוד  למתבקש  מה כר ת,  המומחים  הי א  בהתאמה  בשינ וי   טקטיקות  המשחק

כמות  האסימונים ...מיקום  השחקן :  כגון,  על  פי  אל מנ טי ם  ח יצ ונ יים  נו ספי ם,  ההסתברויות
,שלא  בה כרח  רק   על  פי  ט בלא ות  ההסתברות  המו כרו ת  והתנה גות  השחקנים  האחר ים

 ).25 -18' ש 17' עמ (".קריאה והבנה של השחקן
הערכתו  ל טיב  ה קלף  שמח זי ק  שחקן   אחר  היא  על  פי  צורת  המ שחק  ש לו  ותגו בתו   ה עניי נית         

 .אם הוא פורש או נשאר במשחק -למשחק 
  
אתה  יוצ ר  רושם  שהק לף .  לפעמים  יש  בלו ף  ":ל"על  ההערכות  הנ"  בלוף"ובאשר  לה שפעת  ה                    -

ועוד  הוס יף  כ י  הערכ ת  המשחק  של ).  9  -8'  ש  18'  עמ  (."שלך  טו ב  יותר   מאש ר  הוא  באמ ת
 .אינה מתבססת על תנועות פניו של השחקן אלא על אופן המשחק שלו  האחרים

  
,הזכייה  היא  פונ קציה  של  יכ ולת  ניהול  המ שחק  של  אותו  שחק ן:  "וכך  מסכם  העד  את   דברי ו                   -

מזל  חשו ב).  "13  -10'  ש,  שם."  (הרבה  יותר  מ אש ר  איכו ת  הק לפי ם  או  מספר  המ שחקונים
לי  יד וע.  צריכים  גם  ט כנ יקה  וה כר ת  א סט רטגי ה.  אבל  כ אן  זה  ל א  מס פיק...בכל  מ שחק  

 ).3 -1' ש 20' עמ (."ששחקן המבסס את משחקו על מזל ילך מהר מאד הביתה
מעבר  לטבלאו ת  חיש ובי  ה הס תבר ות   בהם ,  בחקירתו  הנ גד ית  אי שר  כ י  יכולת  ניה ול  המשחק                              -

מושתתת  על  ה ערכ ות  ו הנ חות  שלו  לגבי  א ופן  ה מש חק   ש ל  השחק נים,  נעזר  שח קן  מי ומן 
העד.  המשחקונים  הנער כים  בזה  א חר  זה  -המצטברות  תוך  כדי  המ שחק   עצמו,  האחרים

אלא  רק  לא ורך,  הדגיש  כ י  אין  באפש רותו  להעריך  ש חקן  אם   הו א  טו ב  כבר  בס יבוב  ה רא שון 
   . זמן לפי הצלחתו במשחק

  
 1/ד נ"חווה 

חוות  הדעת  נית נה  בקשר  לח וקיות  ארגון   תח רות   ר בת  מש תתפים   ש ל  טק סס  הולדם  ועניינה      
כי  יסו ד  ההבנה  וה יכ ולת,  כפי  ש העיד   גם  בפני ,  י  ה עד"נאמר  ע   1/בנ.  חוקיותו  של  המשחק

והעד,  ד  לא   נ יתנה  כאמ ור  בתי ק  ז ה"חווה.  עולים  על  רכיב  המזל  ועל  כן  המ שח ק  חוקי,  במשחק
העד  סי רב  להשיב.  חזר  וציין   שאינו  מ ופיע   כעד  מומ חה  אל א  כמי  שמנוס ה  ובקיא  בר זי  המשחק

 .לשאלות התובע בנוגע לניתוח המשפטי שכתב בחוות דעתו הואיל והוא אינו מעיד כעד מומחה
הוא  סי רב  ל השיב  ל שא לות  הת וב ע  בנוגע  לני תוח  המשפטי  שכ תב  בחוות  דע תו   הו אי ל  וא ינו  מ עי ד

 .משקלה הראייתי נמוך ביותר, 1/לאור התייחסות העד לנ. כעד מומחה
  
  

 :עדותו של מר יוסף רול. 16
,מניסיונו.  ושחקן  טק סס   הולדם  ה מש חק  בטורנירים  בארץ  ובע ולם'  היה  אלוף   י שראל  בב רי דג 

שחקנים  ו הפ רסים  יכו לי ם  להיו ת  עשר ות  8,000  -בטורנירים  הג דו לים  מספר   ה משתתפים  הגיע  ל

טורניר  אח ד:  " על  ה טו רניר ים  הג דולים  אמר.  הטורנירים  ז וכים  לחשי פה  תקשורתית.  מיליוני  דו לרי ם

בשביל  שיהי ה  כ מה   שפחות  מזל ,  מורכבים  מה מון  ידי ים,  יכול  להמש ך  שלו שה  או  א רבעה  ימ ים

העד  ).2-6'  ש,  46'  עמ  (."בטורניר  אר וך  השחקני ם  הטובים  מגי עי ם  ל של בים  האחר ונים.  ויותר  י דע 
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לטקסס  הולדם  הוא   החלק  ה קטן  יח סי ת'  כי  המ כנה  המ שותף   בין  ב רי דג ,  חזר  על  דב רי   מר  אק סל רוד 

   .ידע 100%הוא ' אך הוסיף כי משחק הברידג, של אלמנט המזל במשחק

צריך  יכ ולת  ניתו ח  גבוהה  מא וד  של  מ צב":  לדבריו  ש חק ן  ט קס ס  הולד ם  ט וב  נדרש  לכישו רי ם  ה באי ם

יש  המון   חומר  עי ונ י  שצר יך,  צריך  ל למ וד  המון,  סבלנות,  צריך  תכ ונ ות   אופי  של   קו ר  ר וח,  מסוים

יש  תחום,  יש  מא ות  ספרים .  חומר  עיוני   בשני  ה תחומ ים.  לחקור  את  הנושא  ל עומ ק,  לקרוא

וגם'  יש  סטטי סטיקה   בברידג .  אנשים  מלמדים  מה  הד רך   הנ כונה,  תחום  נ יסיון  ע בר,  סטטיסטי

עצם  זה  שהפעולה.  זה  מק טי ן  את  א למנט   המזל,  יכולת  הנ יתו ח  וה ידע  הבסי סי   במשחק....בפוקר

-9'  ש,  46'  עמ  "(."חוזרת  על   עצמה  מס פר  רב  של  פע מי ם  זה  ג ם  מקטין  את  אלמנט  ה מז ל  למינ מום
22.( 

הסברה  כי  תוצ את  ה משח ק  מ ותני ת  בגורל  י ות ר  מא שר   בידע  בגל ל  חלוקת  הק לפי ם,  לדידו
אלמנט,  בתחרויות  המורכ בות  ממאות  או  אלפי  ידיים,  אך  ל טווח   ארוך,  האקראית  נכו נה  ביסודה

את,  לטווח  א רוך,  מקטינים  –יכולת  הניתוח  והיד ע  הבסיסי   וחז רה  על   ה פעולו ת  .  המזל  מ תבט ל
 .אלמנט המזל

  
ואילו  בט ורנ יר   של  ,  5%-בטורניר  ש נמ שך  מ ספר  ימים   שי עור   אל מנ ט  המזל  הוא  פחות   מ ,  להערכתו

 .העד אישר כי קשה לכמת את מרכיב המזל במשחק. 30%עד  20% -שעה אחת שעורו עולה ל
  

  : ועוד הוסיף לגבי שיקולים והסתברויות במשחק
ההחלטה  של הם   אם  לפר וש  היא  פרי  הערכ ה  של  מצב,  בסיטואציה  של  ע ימו ת  ב ין  שנ י  ש חקנים

.אתה  יכול  להעריך,  אתה  לא  י כול   לדע ת  בד יו ק  מ ה  יש  לו.  אין  ידע  ט וטאלי":  הקלפים  בידי  האחר
 ).4-5' ש,47' עמ(." או מה הוא חושב שיש לך

  
מבלי  לד עת  איזה   קלפים  הו א"  ברחו"סיטואציה  בה  שח קן  אחד  הג יע  לשלב  האחרון  ו כל  שאר   

חלק  אחד   ש ל  הס קת  המס קנות  לגבי  היד יים  שכ ן  רא יתי   שבסוף":  מחזיק  נובעת  מ שת י  אפש רוי ות 
אדם  כל  הז מן ,  תלוי  מהס קת  המ סקנ ות  שלא  רא יתי ,  בחלק  הא חר.  מכל  הידיים   20%בערך  ,  פתחו
10אם  אדם  הימר  .  זו  יכולה  להיות  ה נחה   מוטעית.  אני  מניח  שהוא  שחקן  יותר   אגרסיבי,  מהמר
 ).18-21' ש,48' עמ." (הוא אגרסיבי, פעמים

  
 :עדותו של שחר פרקש. 17

כתב  עבודה  בנושא,  בעיסוקו  מנהל  השקעות  ונגזרות  פיננסיות,  שחקן  טקסס  הולדם,  העד      
הואיל  ובשוק  ההו ן  אין,  לדבריו.  שוק  ההון  ומש חק   טקסס  הו לדם ,  הדמיון  בק בלת  החלט ות

אזי  מט רתו  העי קר ית  הנה  להגי ב  ול נהל ,  באפשרותו  לד עת  מה  התוצאות  של  הח לטו ת  שהוא  מקבל
לתכנן  מהלכ ים  ול הגי ב  תחת,  "קור  רו ח"ההגדרה  העיקרית   של   הד מיון  זה  ",  לשיטתו.  את  הסיכו ן
העד  הדגים  את  תוח לת).  12-13'  ש,42'עמ"  (גם  במקרה  ש ל  הפסד  וגם  במקר ה  של  רווח ,  מחשבה

אם  אמשיך .  אני  לא  י כו ל  לדע ת  א ם  אר וויח  או   אפסיד,  בכל  פעם  שאני   משקי ע:  "הרווח  במניה
תוחלת  הרווח  שלי  הופכת   להיות,  כמובן  שצריך  לנהל  אותה ,  באסטרטגיה  זו  לאו רך  זמ ן

בהמשך  הסבי ר  כיצד  ה אסט רטגי ה  ש ל  המש חק   משפיעה   לאורך  זמן ).  19-21'  ש  42'  עמ"  (חיובית
אני  ר וצה  להתח שב  כמה,  כשאני  בא   בטק סס   הו לדם  לה מש יך   בסי בוב":  ולא  במ שחק  בודד   וכלשונו

פה  נכנס ת  א סט רטגי ה  ש ל,  מבחינתי.  יש  כבר  בקופה  ול פי  זה   אנ י  מס יק  כמ ה  א ני  יכול   להרוויח 
כי  אנ י  י כול  לה תחש ב  בסיכוי ים  מ סוי מים  כמה  אנ י  י כול  לה רוו יח   מה קופה  ו מה  יק רה  אם,  המשחק
אם  עושה   אסטרטגיה   כ זו  ל אור ך  ז מן  זו   בדיוק,  אני  ע לול   לה רוויח  א ו  להפס יד ,  במשחק  בודד .  אפסיד

 ).1-3' ש, 43' עמ." (אותה תוחלת לאורך זמן כמו במניה
  

לא  עבר   את  ה שלב  ה רא שון   ופרש  למר ות   של א,  העד  הע יד   כי  במרבית  המש חק ים  בהם  השת תף
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קלפים  ח זק ים  או  שקבעת י  ש לא"וזאת  מ שום   ש לא  היו  בי דו  ,  ראה  את  הקלפי ם  של  הש חק ן  האחר
 .לטענתו אלו שיקולים גם של שחקנים אחרים ,)20-23' ש 43' עמ(" שווה להיכנס עם הקופה שיש

  
אין  בדברי  עד  זה   כדי  לשפוך  אור  על  השאל ה  שבמ חלוקת  באשר   ל טי בו   של  המ שח ק  עצמ ו  ו על  כן 

   .התביעה לא חקרה אותו בחקירה נגדית
  

 רמי ידען, ק"רפ. 18
לא,  מכיר  את  חו קי   המש חק   מ עבודתו  במשטרה.  אביב  -ר  תל"העד  הנו  רא ש  מחל ק  מוס ר  בימ

.פ.ת  -ש  זה   "כפי  ש העיד   בתיק  אח ר  בבימ ,  מידת  הי כר ותו  את  כל לי   המ שחק  ט וב ה.  משחק  בע צמו
4213/07. 

הוא עומת עם תיאור . העד נשאל מי החליט לפשוט על הדירה של חלפון ואמר שאינו יודע

והשיב שישנן כל מיני וריאציות למשחק ומספר הקלפים שנפתחים , המשחק בכתב האישום

 . אינם שיקול מבחינתו

 לא ממש, כפי שלמדנו עליהם מפי עדים אחרים, מדברי העד עולה כי כללי המשחק
 .אין לייחס משקל לעדותו, לאור זאת. מוכרים לו ועל כן לא מצאתי לנכון לפרט דבריו 
  
 : 29.11.05מזכר מיום  - 2/נ

התקיים  בגני  20.9.05מהמזכר  עולה  כי   ש וטר   מ רי שוי   עסק ים  במר חב  ירקון  מסר   לחוקר  כ י  ביו ם  
החוקר  מו סיף  כי.  במזכר  לא   צויין  באיזה  מ שח ק  מדובר ,  התערוכה  אי רוע   ובמסג רת ו  התנהל  משח ק

העניין  הובא  לבדיקת  ה יוע צת   המש פטי ת  ש ל  משר ד  רי שוי   עסק ים  שה חל יט ה  כי   אין,  כפי  שדווח  ל ו
 . והאירוע נוהל במסגרת הרישיון הכללי של היכל הירידים, צורך ברישוי משטרתי נפרד

אין  לל מד  ד בר  על   עמד ת  המשטרה  ל גבי   משחק  הט קסס,  ל  ומע דותו  של  י דען"יודגש  כי   מהמזכ ר  ה נ
ל"או  תנא יו  לקי ום   האירוע   בגנ י  התערוכה  שמהותו  לא   בר ורה  מ המזכר   הנ /הולדם  ועל  ההיתר  ו

 .והשוטרים הנזכרים בו לא זומנו להעיד
  

 דיון
  

 ההיבט המשפטי

משחק  שבו":  לחוק  224לחוק  ה עו נשין   ה וג דר   בסעיף    225כמשמעו  בסעי ף  "  משחק  אסו ר.  " 19
והתוצאות  תלויות,  בשווה  כסף  או  בטו בת  ה נא ה  ל פי  תוצאות  המש חק,  עשוי  אדם  לז כות  בכס ף

משחק  אשר  בו  הגו רם   הד ומינ נטי   המ שפי ע  על",  משמע".  בגורל  יותר  מאשר  בהבנה  או   בי כולת 
השאלה  אם  משחק  מ סוים   עונה  ע ל.  סיכויי  הזכי יה  הנו  פועל   יוצא  של  מזל  ולא   של  י כולת 

 ).י.מ' אלקן נ 7761/01פ "רע(." שאלה עובדתית באופייה, מטבע הדברים, ההגדרה הזו היא

  

  .בכסף  הזכייה –אין מחלוקת בענייננו באשר לקיומו של התנאי הראשון הקבוע בהגדרה 
בנקודה  זו  א סתפק  בהפני ה  לד ברי  עד   ה תביעה  והנאשם  ל גבי  המשחק  הספצי פי  נשוא   כ תב  

 . האישום וכן לדברי עדי ההגנה לפיהם בטורנירים הגדולים ניתן לזכות בכסף רב

  

,בו  כפי   ש נל מד  מהראיות,  האם  משח ק  הפו קר   טקסס  הולדם,  השאלה  ה מר כזי ת  ה עומד ת  לד יון  היא
הגורם  ה דומיננטי  המש פיע  על "הוא  משח ק  בו  ,  מזל  עם  ידע  ומיומנות-משולבים  יסודות  של  גור ל

השפעתו  של  המזל,  כטענת ה הגנה ,  או  שמא,  "סיכויי  הזכייה  הנו  פו על  יו צא  של  מז ל ו לא  של  י כול ת
 .על תוצאת המשחק היא זניחה והאלמנט המשפיע והמכריע הוא ההבנה או היכולת

  

היועץ  ה מש פטי  בפס ק  דינו  של '  כהן  נ   207/59פ  "המבחנים  להכר עה  בס וגיי ה  זו  נקבעו  ע וד  בע
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 :2213ד "ד י"פ, הנשיא אגרנט

הכרחי  שיסוד  זה  י הווה  הג ור ם  ה מכרי ע'  משחק  הדורש  חכמה'כדי  שמשחק   קלפים  כלשהו   ייראה   כ"
במקום  שההשפע ה' ממשי'כי אותו י סו ד  ממ לא ת פקיד , ולכן ל א  יספי ק ה דבר, לגבי תוצ את  המש חק 

 ).ד -מול האותיות ג  2225' שם עמ (."המכרעת על התוצאה הינה בידי המזל או הגורל

 :ל"ש ממשיך ומתווה את אופן היישום של המבחן הנ"ביהמ

,הווה  אומ ר";  של  המש חק .)  ג.ר  –עצמי-פנימי"  (האינטרינסי"ייבחן  לאור   המבחן  "  הגורם  ה מכ רי ע"
טיבו  של   ה משח ק  ייקבע."  של  השחקן   המ עול ה  או  המ ומחה)  או  ני סי ונ ו(כי  אי נו  קובע   כאן  כש רו נו   
ברי  כי   ז וה י  קביעה  ע ובדתי ת  טהורה  ולא ור ה  יש":  ש  מ וסיף"וביהמ,  לפי  כלל י  המשחק  ומ טרת ו

שיש  לו  השפע ה  מכ רע ת  על   תוצ את,  משני  ה יסודות  הנ זכ רי ם,  מהו  ה יסוד,  על  דרך  הה גיון,  להסיק
 ).ג -מול האותיות ב 2226' שם עמ(". המשחק

  

ש  כי"קבע  בי המ,  )7761/01    פ"ראה  לעיל  רע (א  בענ יין  א לקן  -מחוזי  ת  71624/00פ  "בע,  זאת  ועוד 
אלא  במיד ת  היכ ולת  של,  מותנה  לא   בס יכ וי י  הזכייה  כ של עצמ ם,  היותו  של   ה מש חק  משחק  מזל "

 ).'שם סעיף ח." (לשנות סיכויים אלה) ידע והבנה(פעולה מושכלת 

  

 מסקנות

  

אולם  עיקר.  הנאשם  והם  אוזכרו  ג ם  בד ברי  עד י  ההג נה,  על  כללי  המ שחק  הע יד   עד   ה תביע ה.  20
,דברי  האחר ונים   הת ייחס ו  ל תיאו ר  הכישורים  והאסטרטג יה  הנ דר שי ם  לש חק ן  לש ם  זכייה   במשח ק

עדי  ההג נה  לא  ה ופ יע ו.  בהיותו  משחק   ש הגור ם  ה מכר יע  תוצאתו  הי א  יכ ולת   והבנה  ולא  מזל 
אלא  כשח קני ם  מקצועיים   ומ יו מנ ים  של,  כעדים  מומ חי ם  בת חומי  הידע   שלד עתם  נדרש  לשח קן 

 .טקסס הולדם

  

אולם  ה סנגור  טוען  בסי כומיו,  ההגנה  אינה  מתעלמת   מ גו רם   המז ל  הק יים   במשח ק,  כפי  ש כבר  נ אמר 
אלא  בטור ני ר  הכו לל  עשרות,  כי  תו צאת   המש חק  אינה   ז כי יה   במשחק  בודד   או   במספר   מש חק ונ ים

גם  עד י  ההגנה,  דא  עקא .  ולשם  כ ך  נדרשים  הי דע  ו המיומ נו ת  עלי הם  עמדו  ע די   הה גנה,  משחקונים
עליו,  מסכימים  כי   על  מנ ת  ש שח קן   י וכל  ל בטא  כישוריו  ו לנקוט   באסטרטג יה  המ קנה   לו  ית רון 

 . לשחק במשחקים רבים ואינו יכול לתת ביטוי לכישוריו במשחקון בודד

,טכניקות  והידע  הנדרשים  לשם  השגת  התוצאה,  ד  אק סלרוד  שהעיד  על  אסטרט גיות"עו,  כך  למש ל
 ;טען  כי  א ינ ו  יכול  להעריך  את  השחק ן  ה אח ר  מהמשחק  הר אש ון  ש הו א  משחק  עמו  אל א  לא ורך   ז מן

אני  ממש  לא  לומד  זא ת.יותר  טוב  ממנ י  ת  איך  אתה  לומד  מהסיבוב  הרא שון  שאת ה  ש חקן .  ש"
זה  לא   מספיק  כ די.    אל א  לאורך  ז מן  לפי  ה צל חתך  במש חק  ולפי  הצלח תי  במשחקמהסיבוב  ה רא שו ן

אין"וכן  טע ן  כ י      ).1-3'  ש,  24'  עמ,  19-24'  ש,  23'  עמ(."  ללמד  אות י  ש אתה   שחקן  יו תר  ט וב  ממני
אין  קש ר  גם  ל איכות,  קשר  בין   מספר  מ שח קונים  ששחק ן  מ פסי ד  לבין  ס יכוי יו  לזכות  בט ורני ר

הרבה  יותר  מאש ר  איכו ת,  הזכייה  היא  פונ קציה  של   יכו לת  ניהול  המ שח ק  ש ל  אותו  שחקן,  הקלפים
 ).10-13' ש, 18' עמ" (הקלפים או מספר המשחקונים

מנהל  הש קעות  שהעיד  ע ל  תוחלת  הר ווח  וה סב יר  כ יצ ד,  לגישתו  זו  מצטרף  עד   ההגנה  פרקש 
כשהוא  מדגי ש  כי   האסטרטגיה  מ שפ יעה  ל אורך,  האסטרטגיה  של  המ שחק  נכנסת  ב יחס  הימ ור  קו פה

אם  אני   עושה  א סטר טג יה,  אני  עלו ל  להרוויח  או  להפסיד,  במשחק  בוד ד.  " זמן  ולא   במשחק  בודד
 ).1-3' ש, 43' עמ"(כזו לאורך זמן זו בדיוק אותה תוחלת לאורך זמן כמו במניה

  
מותנית  ב גורל  י ותר  מאש ר  בידע   עקבכי  הטענה  שה תוצא ה  של   ה משחק  השחקן  יוס ף  רול  אי שר   
בתחרויות  המור כבות  ממאות  או,  לטווח  הארוך ,  לדבריו,  אך,  הנה  נכונה  -חלוקת  קלפים  אקראית  

 :אלפי ידיים אלמנט המזל מתבטל

התוצאה  ש ל  המ שח ק  מותנית  בגורל   י ותר  מאשר,  יש  סבר ה  ש חלו קת  הקלפים  ה יא  אק רא ית.  ש"
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זה  מה   שעש ו  .יכולה  ל היות  נכונה   חלוקה  ס פצי פיתהטענה  הזאת   לג בי  .  ת.  בידע  א ו  הבנ ה

לטווח  ארוך  זה  מבטל  את,  אלמנט  המזל  נשאר.  המורכבת  ממאות  או  אלפי   יד יי ם,  בתחרויות

'ש,46'  עמ  (."עדיין  א למנט   המ זל  י שנו ,  אחוז  י דע  100זה  נח שב  מ שח ק  של  '  ברידג."  אלמנט  ה מזל 

16-20.( 
  

מהסיבוב"וראה  ד בר י  הנאשם   ביח ס  לסיטואציה  בה  השחקן  שזכה  במ שחקון  לא  חש ף  את  קל פיו  
אני  גם  לא  אסכן.  אבל  מהמש חק ים  אח רי ם  של ך  אני  אל מד  את  המשחק  שלך,  הזה  אני  לא   אלמד

 ).14-18' ש, 40' ראה עמ(  "את מירב כספי

  

כזכייה  בטו רנ יר   המ ורכב  מעש רות  ואף "  תוצאות  ה משח ק"ההגנה  שו גה  בראותה  א ת  ,  לדידי.  21
לא  באה  בפני  כל  עד ות  כי  המשחק  מת קיים  אך  ורק   בדרך  של.  יותר  משחקונים  של  טק סס   הולד ם

יודגש  כי  הטורניר  מורכב,  כמו  כן.  יש  לראות  אפוא  כל  משחק  או   מ שחקון  בפני   עצמו.  טורנירים
זאת  ועוד  גם  במעבר .  ממשחקונים  ש עצם   הה שתת פות  בה ם  תל ויה   בכ סף  וכ ל  גם  בשלב  ההכרזות

 .ממשחקון למשחקון קיים אלמנט כספי

ההשתתפות  במשחק  כז ה  ה יא   ע ל  סמך   שני  הקלפים  שמ קבל   כ ל  שח קן   ועלי הם  אין  לו  כל   שלי טה 
כמו  כן  אי נו  יכול   לדעת  איזה   ק לפי ם.  ובהמשך  על  סמך   קלפי  קהילה  ש גם  אותם   א ינו  יודע  מר אש

כללי  משחק  אלה  מצבעי ם  בבר ור  כי  ה משחק  הוא.  נמצאים  בידי  המ שת תפים  הא חרים   במשח ק
על  אף  ש ההגנ ה  בחר ה,  גם  אם  את ן  מ שקל  לדבר י  העדי ם  באשר  לחישובי  הס תבר ות .  משחק  מז ל

המשחק  במ הותו,  ד  כה ן"על  פי   ה מבחני ם  שנקבעו  בפס,  גם  א ז,  שלא  לה ביא   עד   מומחה  בנקו דה  זו
 . חלוקה אקראית של קלפים והוא משחק אסור -על מזל   מושתת

  

הנה    כי  הי כול ת  ל הש פיע   על  ה שג ת  תוצאות  המשחקההגנה  ב סי כומ יה  טו ענת   ,  זאת  ועוד .  22

 . נחלתו של שחקן מיומן בלבד

-ד  אקסלרו ד  ו שאר   עד י  ההג נה  טענו  כי   האס טרט גיה   וכישורי  השחקן  נדרשים  בש לבי  הבינ יים "עו

או  א ם    "וזורק  את  היד "בעת  שע ל  ה שחקן  להחלי ט  אם   הוא  פורש  מהמשחק     -בשלבי  ההכרזה 

ד  אק סלרוד  על"לדברי  עו.  יטונים  ולהמשיך  במשחק'ברצונו  להשתתף  תמור ת  ס כום   מסוים   של  ז

,  נמ ני ם  י דע  בה סת ברו יות   ו סטט יס טי קות  של  ח לוק ת  ק לפיםהמיומן  ו המ קצ ועןכישורי  ה שח קן   

כמות,  יכולת  לשנות  טק טי קו ת  על   פי   אלמ נט ים  חיצונים  נוספים  כג ון  מיק ום   הש חקן  בשו לחן 

עיתוי  ה בלוף  ו זיה וי,  היכולת  לבלף,  היכולת  לפענ ח  את   אסט רטג ית  היר יב,  האסימונים  וני הולם

כשלשיטתו  אח ת  ה אי נדיקציה   המצביע ה  כי  ה משח ק  ה נו  משחק  יכול ת  ו לא  מ זל.  הבלוף  אצל  הי רי ב

 וכן  הו סיף).  12-15'  ש,  20'  עמ(זכייתם  של   אותם  שח קני ם  בתחרויות  עול מי ות  בינלאומיות      הנה

האקספרטבסופו  של   ד בר  .  אפשר  ל שח ק  בכמ ות  גד ולה  של  משחקונים  וע דיין   לנצח   בת חר ות "  כי  

 ).4-6'ש ,25' עמ (" יותרינצחו

לחוק  224סיווגו  של  המשחק   כמש חק מ זל  או  כמ שחק   יכו לת  ל פי  סעיף  .  גישה ז ו א ינה  מקובל ת  על י

 ". הממוצע"אלא על פי משחקו של השחקן , "המומחה"אינו נבחן על פי מיומנותו של השחקן 

של)  או  נס יונו(אינו  קובע  כא ן  כש רו נו   "ד  כהן  נ קבע  כ י  סיווג ו  של  מ שחק  יי עשה  לפי  טיבו  ו"בפס
 ". השחקן המעולה או המומחה
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נדון  משחק  של  רולטה  חשמ לית)  טרם  פו רסם(  מדינת  ישראל.  נ  'ורקשטל  ואח  929/96)  א"ת(פ  "בע

טענת  ההג נה  היי תה  כי  נ יתן  באמצעות  ח יש ובים  מת מטיי ם  מורכבי ם".בינגו  סי רק וס"שמכונה  
עריכת  החישובים.אותה"  לנצח"ועל  ידי  כך  ,  לחזות  את  מקום  נפיל תו  של  הכ דור  באו תה   מכו נה 

 .וודאי לא הייתה נחלתו של השחקן הממוצע, הללו דרשה מומחיות רבה
כדי  לה וביל ,  בית  המ שפט  דח ה  א ת  ה טענ ה  כי  די  בק יומה  ש ל  אפש רות   לגבור  על  המכונה  בדר ך  זו

בית.  ולא  גור ם  ה מז ל,  למסקנה  כי  ה גורם   הדומיננטי  באות ו  מש חק  ה וא  ג ורם  ההב נה  וה יכ ולת
לא  ה ייתה  לבח ון    כי  אין  ספ ק  שמטרת  ה מחוקק,  בין  היתר,    וקבעכהןהמשפט  הסתמך  על  פס ק  דין  

אנשים  שא ינם"    אלא  ע ל  פי  או פן  המשח ק  ע ל  יד י,  את  המשחק  על  פ י  י כו לתם  הנדירה  של  מ ומחים 
,למשחקים  מעין   אלה  אשר  על ולים   לה תמכ ר  ,בעלי  סמ כא   ו בעלי  מו מחיות  מופל גת  בתחו ם  ז ה

  ".זו והמטרה היתה למנוע תוצאה קשה, שגורם המזל רב בהם
יש  לל מו ד  ל או  דווקא",  המזל  א ו  ה יכ ולת:  כי  את  ה מסקנה  איזה  יס וד  גובר,  עוד  קב ע  בית  המשפט 

אלא  דווקא  מא ותם  א נש ים  בש טח  ה מרבים  ל נצל  את ,  מעדויותיהם  התיאור טיות  של  מו מח ים
 ". המזל הללו שירותי המכונות הללו ומשחקי

  
באותו  ערב"בתיק  הנוכחי  ה עיד  עד  התבי עה  כי  בשני  ה טו רנירים  בה ם  ה שתתף  הפס יד   ,  הנה  כי   כ ן

הפסדתי  כי   הפס דתי   עם.  גם  בפעם  ה קודמ ת  לא  זכיתי .  לא  הספקנו  ל התח יל   ע וד,  לא  זכי תי  
 ."חשבתי שאני הכי טוב בלוח והתברר שיש יותר טובים ממני בלוח, הקלפים

  
השאלה,  בין  הית ר,  נדונה;  1,  )4(ה  "ד  מ"פ(  שאול  בצ רי .    נמ"אסטבלישמנט  נ הל  בע  813/88א  "ע-ב

ההגנה  ט ענה  כי  א ותם  מש חק ים.הימורים-אם  מכ ונות  מש חק   א לק טר וני ות   מסוי מו ת  הן  בגד ר  משח ק
,וכי  ככל   ש הש חקן   בע ל  ניסיון  ומיומנות  רבי ם  י ותר,  זריזות  יד יים   ו קו אורד ינצי ה,  דורשים  מיומ נות

לעניין,  מדובר  במש חק  של   יכולת  ולא  של   מזל,  על  כ ן.עולה  ה סי כוי   ש לו  לזכות  בנק ודו ת  רבות  יותר
 ".משחק אסור"ההגדרה של 

  
מומחיות  מס וי מת  גם  א ם  קיימת  א פשר ות  ל רכוש...  "הנשיא  ש מג ר  דחה  טע נה   זו  וקבע   כי   '  כב

רוב  הש חק נים  אינם.  מעין  אל ה"  מומחים"הרי  המ דובר   במספר  ל א  רב  של   ,  במכונות  המ שח ק
בעל,  מניין  יצמח ו  רווחי ו  של   המ שיב,  שהרי  א ם  לא  כן  ,מיומנים  ובא ים   לנסות  א ת  מזלם

 ). 6' בעמ, שם ("העסק
  

 .ל גם למקרה דנן"ויפים הדברים הנ
  

כרצף    גם  אם  אאמץ  ל צורך   הד יו ן  את  ט ענת  ההגנה  כי   לראות  את  מש חק   הטקסס  הול דם,  ברם.  23
 י  ה פעלת"בהם  שח קן  יכול  לבטא   את  כישוריו  ומיומנ ותו  ע,  משחקים  ולא   כמשחק  בודד 

,לאור  מכ לול   עד ויות  ההגנה,  גם  א לה,  אסטרטגיה  ו שיקו לים  שוני ם  המבוסס ים  על   י דע  וניסיון
 שלל  טענות  עדי   הה גנה   מסת כמות,  יתרה  מכך.  אינם  אל א  הש ערו ת  וה ער כות  ולא  הבנה   או  יכולת 

בסופו  ש ל  דבר  בהשערות  וה נחות   אשר  על   דרך   ההיפו ך  סותר ות   טיעוניה ם  בדבר  היו ת  ה משחק 
 .מבוסס על ידע ויכולת

  

כהן  נ דו נה     ד"בפס.  את  היר יבים"  לבלף"נאמר  כי  בין  המיומנויות  יש  ל כלו ל  את   הי כול ת  ,  כך  ל מש ל
חלק  מכריע   בהש גת  הני צחון  ועל  bluff  –של  ש חק ן  "  העמדת  הפני ם"הטענה  כי  במש חק  פו קר  יש   ל 

בין ת כונתו  ש ל  שחקן  זה  או  אח ר"בית  המשפט ד חה טע נה  זו  וק בע כ י  . כן  יש  ל סווג ו  כמש חק  יכולת 
של"  האינטרינסי"לבין  הכללים   הקובעים  את  אופיו  ,  בקשר  למצב  ה קלפים  שביד יו"  העמיד  פנים"ל

 ." אין ולא כלום, המשחק

  

פ  ט בלאות  ח יש וב  ניתן  ל דעת  מה   הה סת ברות  שק לף  מס וי ם  י פתח  ביחס"ד  אק סלרוד  ט ען  כי  ע"עו
ברם  בחקירתו  הנגדית   ט ען  כי  אי ן  באפשרותו  לדע ת  בווד אות  אי זה  ק לף.  לקלפים  ידועים  אחרים
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,אך  הוא   י כול  להעריך  מהתנ הלות   הש חק ן  וצורת  משח קו   לא ורך  זמן,  יקבל  מ עבר  ל קל פים  שנפתחו
,את  ההס תבר ות  לקבלת  קלף  מסו ים  שיפתח  ושה שח קן   מ חזי ק,  אם  הוא  פורש  א ו  מ משי ך  במשחק

למותר  לציין  כי  ה הגנ ה  לא   הג יש ה  את  טבלאות  חישוב.  מבלי  לראות   את  ה קלפים  שבי די   השח קן
 .ההסתברות

בכל  נתון  צריך  להח לי ט  באיזה  רמ ה  ה יריב  ח וש ב.  יש  המון   רמות  חשי בה"  העד  יוס ף  רול  טען  
.אתה  יכול   ל הערי ך,  אתה  לא   יכול  לד עת  בד יו ק  מה  יש  לו,  אין  ידע  טוט אל י.  ובאיזו  רמה  אתה   חוש ב

 ).4-6' ש, 47' עמ."(או מה הוא חושב שיש לך

  

שהרי  לאף;  ל  של  הסתברות  לקב לת  קל ף  מסו ים   מות נות  בג ור ל"ההשערות  וההערכות  הנ    ,מכאן
("אחד  מהשחקנ ים  אין  כל   ביקורת   ע ל  המצב  האמ יתי   של  קל פי  חבריו  או   הקלפים  הס גו רים  בקופה  

outs  (" אלא  הש חק ן  מו דרך   ר ק  על   יד י,  על  מנת  לער וך  חי שוב  הסתברותי  על  פי   נת ונ ים  אמ ית יים
ולפי  זה  ה וא   מעריך  ו משע ר  אם  י ש  ב ידיהם   צירופים,  הצהרותיהם  ביחס   להשתתפותם  במשחק

כאשר  קבלת  צירוף;  )ד  אקסלרוד"כפי  ש הס ביר  עו (בעלי  ע רך  ה עולה  על  צירוף   הק לפי ם  ש לו  
שלשחקן א ין  כל  שליטה  ,הקלפים של כל  שחקן מותנית ב גורל  ל אור   חלוקה  הא קר אי ת ש ל  הקלפים

 . על הקלפים שיקבל ויפתחו

  

גם  כאשר  בוחר  שחקן.  תוצאותיה  של  שי קול  דעת  שמפע יל  ה שח קן   מות נה  בגורל ,  כך  גם  כ ך
מותנית"הרי  השאלה   מה  יקבל  כתוצאה  מהחלטתו  היא ,  להשתתף ב הכרזה  בשל בי  הבי ניי ם במש חק 

 ".קלפי הכיס"קבלת -ולמותר לציין כי החלטתו להמשיך במשחק נשענת על הגורל הראשוני". גורל

הוא  מח ליט  מתי,זוג  קלפי ם,  שחקן  מקבל   מאות  או  אול י  אלפי  ידי ים"ולעניין  זה   ראה   ד בר י  ה נאשם  
.הוא  משלם  סכום  מינימאלי,  אם  הו א  החליט  להיכנס  עם  היד  טובה  והפוזיציה  טובה.  להיכנס

   )15-17' ש, 38' עמ."(צריך לשלם כסף) הפלופ(בשביל לקבל את השלישייה 

  
תלוי  באלמנטים  שונים  של,  ניהול  נכון  ש ל  האסימו נים"ד  אק סלרוד  "ראה  גם  דברי  העד  ע ו

התנהגות  השחקי ם  האחר ים   ו המטר ה  הי א  שהשחק נים  האח רים  בשו לחן  י אבד ו  את  הא סי מו ני ם
,שבידך    הקלפים    ובודאי  שאתה  צריך  ל התא ים  את  ה אס ימ ונ ים  ש לך  ל איכות,  שלהם  לטובתך

אתה  יוצ ר  רו שם  שהק לף   שלך  ט וב  יו תר  מא שר .  ולפעמים  יש   בל וף ,  להתנהגות  ה שח קים  האחר ים

 )5-7' ש, 18' עמ ( ".הוא באמת

  
בסיטואציה  בה  ה שח קן   שהגי ע  לש לב  האחרון   ו כל    טען  כי יוסף  רול   שה נו   ש חק ן  מקצועי  ,  כמו  כ ן

.זה  מח ולק   לש ני  חלקי ם.  ת":  שאר  השחק נים  ברחו  מבלי  לדעת  א יז ה  קל פים   הוא   מחזיק  נ וב עת 
.מכל  הידיים   20%בערך  ,  חלק  אחד   ש ל  הסקת  המס קנות  לגבי  הידיים  שכ ן  רא יתי   שבסו ף  פתחו

אני  מניח  שה וא  שחקן,  אדם  כל  הז מן   מה מר,  תלוי  מהס קת  המ סקנ ות  שלא  רא יתי ,  בחלק  הא חר
48'  עמ."(הוא  א גרסי בי,  פעמים  10אם  אדם  הי מר  .  זו  י כו לה  ל היות  הנחה  מוט עית.  יותר  אגר סיבי

 ).18-21' ש,
העיד  כי  במרבית  המשחקים  שהשתתף  לא  עבר  א ת,  מנהל  ההשקעות,  גם  עד  ההגנה  שחר  פרקש

לי  קלפיםאם  אין  " למרות  שלא  ראה א ת הקלפים  של  ה שחקן  הא חר  הואיל  ו , השלב ה ראש ון  ופרש
אני  מ עריך   שי ש  עו ד  שחקנים.  אני  פו רש ,    או  ש קבע תי  שלא  שווה  ל היכנס   עם  הק ופה   שישחזקים

אין  ל י  בע יה   לה יכנס  עם  כל  ק לף ,  אם  אני   יכ ול  לא  ל שים   שק ל.  שמחליטים  לקבל  כ אל ה  ה חלטו ת
 )23-20' ש, 43' עמ."(שיש

  

בו, poker Chance and skill  נוגה  אלון'  הסנגור מ פנה  בסי כומיו למ אמר ו של  פרו פ, זאת  ועוד 

לאלמנט  המזל  א ין ,  בהם  נו טל  ח לק  ש חקן  מיומן,  טוען  המ חבר  כי  במה לך   מ ספר  רב  ש ל  מש חק ונים

אין  מקום  לה גש ת  מאמ רים,  ראשון:  ועל  כך  יש   להשיב.  אלא  ל אלמנ ט  הי כול ת,  השפעה  מ שמע ות ית
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 . ש ותגובת התביעה"בשלב הסיכומים ללא קבלת אישור בימ, שהם ראייה לכל דבר, מקצועיים

רב  של   מ שח קו ני ם  יש'  גם  אם  לש חקן  שרכש  מו מחי ות   מופ לגת   בתחום  ומ שחק  לא ורך  מס    ,שנית

השאלה  איז ה ,  למרות  שה דבר   לא  ה וכ ח  בפני ,  יכולת  לשפר  את  ס יכ ויי   הזכ יי ה  או   לצ מצם  הפסדים

כפי,  בסיסי  של  המשח ק  עצמ ו  -צריכה  לה יחתך  על  פי  טיבו  המ הו תי ,  המזל  א ו  ה יכולת,  יסוד  ג ובר

 .י השחקן הממוצע ולא המקצוען"שמשוחק ע

של  משחק  הפוקר  טקסס   הולדם  הוא  כי  הזו כה   הוא  השחקן  שבידיו   צירו ף"  האינטרינסי"טיבו  
,קרי,  הקלפים  מחו לקים   ל שחקנים  בא ופן  אקראי .  הקלפים  הע ולה   בער כו  ש ל  זה  שבידי  א חרים 

האלמנט  המכריע   את  תו צאת,  כך  ש בסופו  של   יום ,  צירוף  ה קלפ ים  שבי די   כל  שחקן  נק בע  ביד י  גורל
 .המשחק אינו היכולת אלא המזל

  

יש  לז כור  את   מ די ניות   החקי קה  העו מדת  ב בסיס  החוק   ו מוסי פה  משק ל  יתר  וביסוס,  כמו  כן.  24
 :לאיסורים שנקבעו בו

האוסר  אירגון  או  ער יכה   של  מ שח קי ם  225יחד  עם  סע יף   ,  224סעיף  התכלית  הבר ורה  של   "
היא  מ ניעת  נזק  שע לול ,  האוסר  החזקה   א ו  ניהול   של   מ קום  למשחקים  אסו רים  228אסורים  ו סעיף  

הנזק  ה עי קרי   הנו בע  מ תוצא ות  הלווא י  של .  פנים  ש ונות  לנזק  זה.  ידי  מ שח קי  מזל-להיגרם  על
ההתמכרות  גור מת.  של  התמכרות  למשחק י  מ זל,  כמו  במדינות  אחרות,  התופעה  המוכר ת  בישראל 

-אך  הנזק.  לאדם  המ תמכר  למשחקי ם  אלה  ול בני   המשפחה  של  אותו  א דם ,  בראש  ובראשו נה,  נזק
 בין . מתפשט מעבר לכך אל הציבור הרחב -חברתי וכלכלי , חינוכי
ההתמכרות  ע לול ה  לדח וף  את  המת מכ ר  למשחקים   כ אל ה  ל פעילו ת  עבריי נית  לצ ורך   מימון,  היתר

מניעת  נזקים  אלה  ואחרים  היא   ה תכל ית  של  הוראות  החוק  הקובעות  כי  הא יר גון  א ו.  המשחקים
העריכה  של   משח קים  אס ור ים  וכן  ההחזקה  או  הנ יהו ל  של   מקום  למשחקים  אס ורים  הם  ע ביר ות

 ).371-370, 349, )4(ד נד"פ, מדינת ישראל' רומנו ובבאני נ, 9140/99פ "רע."(פליליות
  

לפי  ס עיף    הנו  מש חק  א סור "  טקסס  ה ולד ם"לאור  כל  ה אמו ר  לעי ל  אנ י  ק ובעת   כי  משחק  הפוק ר  
 . לחוק העונשין 224

  
ל  שהגיש  הסנג ור  התומכת  בטי עונ יו  ה ואיל"בהערת  א גב  אציי ן  כי  קש ה  להת ייחס   לפסי קה  מחו .  25

באתר–כך  ל דוג מא   חיפו ש  במא גרי  ה מי דע   .  והדין  שו נה  בכל  מד ינ ה  וזו  אינ ה  פס יק ה  חלו טה
העלה  כי  בי ת  ה משפט   הג בוה  במח וז  מזרח  בד נמ רק   הפך  את  פסק   הדין   שהגי ש-הרשמי  של   דנמרק  

בו נקבע  כי  המש חק  טקסס  הולד ם הנו  משחק יכול ת ול א Frederik Hostrup-pedersenהסנגור 
קבע  כי  מש חק   טקסס  הו לדם  הנו  מש חק   מ זל  ו כי  הט ורנ ירים  הם    בית  המשפט   ה גבו ה.  מזל

הרשיע  את  הנא שם  בה חזקת   מ קו ם    לפיכך.  מתכונת  של   ה ימורי ם  א שר  מותר ים  רק  בקזינו  חוקיי ם
 . יצוין כי הנאשם מתכוון לערער לבית משפט העליון.להימורים

 .ל הואיל והנאמר לעיל הנו בהערת אגב"ד הנ"לא ביקשתי מהסנגור להתייחס לפס
  

 ":טעות במצב משפטי"סייג . 26
  

".כוונה"לחוק  ה עונ שין  ה נו  עבירה  התנה גותי ת  שאי ן  עמה  דריש ה  של      225העבירה  לפי   סעי ף  
 .היסוד הנפשי הדרוש להרשעה לפי עבירה זו הנו מודעות כלפי טיב המעשה והתקיימות הנסיבות

שנים  ברצ יפות  השתתף  בט ורנ ירים  3במשך  ;  הנאשם  טוען   כי  לא   ני תן  ליח ס  לו   כוונה  פלי לי ת
בישראל  בידע ו  כי  המשט רה   נתנ ה  אי שור   לעריכתם  וכן  האמ ין   כי  המשח ק  ה וא  מ שחק  הבנ ה  ו יכולת

 . ואינו אסור

סבר  כי,  וכן  לאור   הנ ימוק ים  לע יל,  ש"הואיל  ומדו בר  במקרה   תק די מי   אשר  טר ם  נ דון   בבימ ,  לשיטתו

:בעניין  16מתוך  15דף 

28/06/20087474005604A3/$FILE/A11D37027F39EF2742257474002BB45B.html?OpenElement...



ט  לחוק"י  34המשחק  מותר  והטעות  מבחינתו  הייתה  בלתי  נמנעת  באור ח  סביר  כהגדרתה  בסעיף  
   .העונשין

  
כאל"  אסור"הגישה  הר ווח ת  היא  כ י  יש  להתי יחס  א ל  טעות  או  אי  יד יעה  בדבר   היות  המשחק  

34ולא  כטעות  בעובדה  לפי   סעיף  –ט  "י  34קרי  טעו ת  במצ ב  המש פטי   לפי  סע יף     –"  טעות  שבח וק"
 .מהוות חלק אינטגרלי של האיסור  לחוק 224וזאת משום שההגדרות בסעיף ; ח"י

:ט  מה ווה  חרי ג  ל כלל   זה"י  34'  סיפת  ס.  כלל  הוא   כ י  אי   יד יע ת  הדין   א ינה   פו טרת  מא חרי ות  פלילית
 ".בלתי נמנעת באורח סביר"לנאשם תעמוד הגנת טעות במצב משפטי מקום בו הייתה טעותו 

לעניין  ה אחרי ות  הפלילית  אין   נפקה   מינה  אם  האדם  דימה  שמעשיהו  א ינו:  "  יט  34וכלשון  סע יף  
זולת  א ם  הט עות,  עקב  טעות  בד בר  קיו מו  של  איסור  פלילי  או   בדבר  ה בנתו  את  האיסור,  אסור

 ."הייתה בלתי נמנעת באורח סביר
הנטל  לה וכח תו   מוטל  על   הנא שם  ועל יו  לה וכיח  כ י  ט עותו,  מאחר  ומ דוב ר  בסייג  לאח רי ות  פלילית

בלתי  נמנעת"היותה  ,  רכיב  סובייקטיבי  -"  טעות"קיום  ,  קרי".  בלתי  נמנע ת  באור ח  סביר"הייתה  
הדרישה  לכ ך  שהטעו ת  תהי ה  ב לתי   נמנעת  בא ורח   סביר  מצביעה.  רכיב  אובייקטיבי   -"באורח  סבי ר

יחול  על יו,  למרות  שפעל   באורח   סבי ר,  על  כך   שרק  א ם  לא  הי ה  בי די   הנא שם  למ נוע   את  ה טעות
 ).הרשות להגבלים עסקיים' בלילי נ 1672/06פ "ראה ע(הסייג 

  
הנאשם  לא  נקט   בכל ".  בלתי  נמנע ת  באופן   סביר"במקרה  דנן  לא   ה וכי ח  הנאשם  כי  ה טעו ת  היי תה  

 .אמצעים הסבירים העומדים לרשותו כדי לברר את היקף האיסור
 .זהו פסק הדין הראשון שדן בחוקיות משחק הפוקר טקסס הולדם, למיטב ידיעתי, אכן

אביב-עולה  כי   נערך  טור ניר  ש ל  המש חק   בתל   2/ד  אק סל רד  ונ"אמנם  מעד ותו  של  הנאשם   ועו
ברם  הנא שם  נ מנע  מלהציג   א ת  האישור  עצמו   לער יכ ת  הטורניר  או   להזמין   את,  באישור  המ שטר ה

,יתכן.  הגורם  ה מו סמך   שאישר  א ת  האירוע  ע ל  מנת  ל עמו ד  על  נימוקי ם  והשיק ולי ם  למ תן  האישו ר
כי  המ שט רה  אי שר ה  את  קיום  הא ירו ע  בגני  ה תערו כה  ב נסיבו ת  המקימות  את,  מבלי  לק בוע  מסקנ ות 

 . ראה לעיל –לחוק  230החריג שבסעיף 
טען,  שנערכה  כתמ יכה  לקבלת  אי שור   לערי כת   טורניר  ארצי  של  ט קס ס  הו לדם )  1/נ(בחוות  הדעת  

 .ל"כי על נסיבות קיום הטורניר חל החריג הנ, בין היתר, ד אקסלרד"עו
 . לחוק העונשין 230לא טען הסנגור לתחולת הפטור לפי סעיף , כאמור, בעניינו

  
אונרי  שם  נדו ן  לראשונה  סוו גו  של '  י  נ "מ    718/98    )נתניה(פ  "כ  הנא שם   מ סתמך   בסיכומיו  על  ת"ב

בית  המשפט   ק בע  כי   י ש  לסווג   א ת  משחק  הבי נגו  הח שמ לי.  משחק  הבי נגו  החשמלי  כ משחק  אסו ר
מניהול  מ קו ם  ל משח קים  אס ורים   ל גבי  מכ ונות  הבינ גו    אך  זיכה  את   הנ אשמים,  כמשחק  אסור

 .ל  שונו ת  מעניינו"נסיבות  פסק  הדין   הנ .  הואיל  והתקי ים  בעניינם  הסייג   ש ל  טע ות  במצב  המשפטי
,כמשחק  מותר  -לאורך  שני ם–ל  המ שטרה  עצמה  סיווגה  את   המשחק  הבי נגו  ה חשמ לי   "ד  הנ"בפס

שבעסקיהם  הופעלו   כל  או תן   שנים  בע יק ר,  ואף  א יש רה   מתן  וח ידוש  ריש יונות  עסק  לנ אש מי ם
 . ותוך הנחיית פקחיה כי הבינגו מותר, מבלי לאמר שאף זו מכונת מזל אסורה, מכונות הבינגו

  
 .טעות במצב המשפטי -לא הוכח התקיימות הסייג לאחריות פלילית, מכאן

  
 .לחוק העונשין 225אני מרשיעה את הנאשם בעבירה לפי סעיף , סוף דבר

  
 .במעמד הצדדים, )2008ביוני  26(ח "תשס, ג בסיון"כ, ניתנה היום
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