
והמונופוהציבורתקנת
ההימורימ"בשוקהממשלתי

מבוא

ברקאהודהיוצאהממשלהראששלהכושלתיזמתמ

בנגביקזינושללהקמתולפעולשוחט,בייגההאוצרושר

זושבמידהנושאהציבוריהדיוןלמרכזקלהלשעההחזירה

המאהשלהאחרוןבעשוריומנומסדרלרדתסירבאחרתאו

ניצימ,מחנותשללהתכנסותמעדימהיינושובהעשרימ'.

לאהפעמההתפקדותבמחוזותינו,למקובלשבניגודאלא

חלוקותלאואףוימין,לשמאלהפוליטיתהחלוקהאתתאמה

חצההחדשהליזמהההתנגדותקומורגלימ.אנובהןאחרות

חילוניותכנסתחברותהמוכרות:החזיתותכלאתהפעמ

חזןנעמיכדוגמתהפוליטית,המפהשלהשמאלימהקצה

מפאתידתיימכנסתחבריעמפעולהשיתפומאור,וענת

משהכגוןחרדיימ,כנסתחבריאלון;בניכדוגמתהימין,

חבריעמחדאבצוותאעצממאתמצאואזולאי,ודודגפני

כגוןהדתית,בכפייההמלחמהאתדגלמעלשחרתוכנסת

לנדאועוזיכמומובהקימ,ליכודאנשיואילופריצקי;יוסי

מחבריאחדעממשותףלמאבקנושאמצאושלומוסילבן

יוסיהמשפטימשרהעבודה,בממשלתהבכירימהקבינט

החדשה-היזמהעוררההפוליטיקאימבקרברקלאאךביילין.

ביותרהבכירההמשפטיתהסמכותערה.כהתגובהישנה

אליקימלממשלה,המשפטיהיועץהציבורי,בשירות

היזמה.נגדקולהאתהיאאףלהשמיעמיהרהרובינשטיין,

המשפטיהיועץאמררע"ריחמדיפתתופעההיא"קזינו

נושאימישערכימ,בעלת"בחברהכיוהוסיףלממשלה,

ערכימ,יסודעלקמהישראלמדינתבכסף.נמדדימשאינמ

עבירההמבההימורימבכדיולאישראל,נביאיחזוןלאור

 • 3Iפלילית'

כיהרושמאתיוצרתומכובדתרחבהכהמתנגדימחזית

ובתיבכלל,הימורימשללקיוממהיתרמתןכנגדנימיעוהט

האווירלחללואכןומשכנעימ.חזקימהנמבפרט,קזינו

"קזינוומגוונות:רבותסיסמאותהוויכוחבלהטנזרקות

למינהל.המכללהשלהאקדמיהמסלוללמשפטים,הספדביבתמדצהלמשפטים,'דוקטוד

 8המשפט

סביבירוכז"הפשעהתמכרות",תופעתליצורעלולבארץ

"במקומותמשפחות",אלפילהרוסעלול"קזינוהקזינו",

תופעההמ"הימורימבפשע",עליהנרשמהקזינושיש

החברתיותמההשלכותלהיזהר"ישמעיקרה",שלילית

הימורימתכנית"כלקזינו",להקמתהיתרשלוהחינוכיות

באלה'.וכיוצאאנוש"לחולשותופסולהמבישהכניעההיא

לניהולהיתרמתןכנגדהטעמימהאמכצעקתה?האמנמ

חזקימכהאכןהמישראלמדינתבתחומיהימורימ

זהכיצדכך,ואמסוברימ?היזמהשמתנגדיכפיומשכנעימ

פסולה?כהיזמהאחרהאוצרושרהממשלהראשנתפתו

מרביתובכללןהמערב,מדינותבמרביתשהריהמ,רקולא

לרבותאירופה,ממדינותניכרוחלק 5ארצות-הבריתמדינות

פרטיימ.הימורימשלקיוממהותרוהשמרנית,אנגליה

ביקורתיבאופןלבחוןהנהזהמאמרשלהממוקדתמטרתו

במדינתההימורימשוקשלהקיימהמשפטיהמבנהאת

הןקשות,מגבלותבהטלתמחדהמתאפיין,מבנהישראל.

לקיימהאפשרותעלהאזרחי,במישורוהןהפליליבמישור

הימורימהיצעשלבפריחתוומאידךפרטיימ,הימורימ

גופימשניידיעלבעיקרוהמופעלממשלתית,בחסות

 • 6בספורטההימורימלהסדרוהמועצההפיסמפעלציבוריימ:

אתלבטלמקומשישהיאלהלןשתוצקהמרכזיתהתזה

שלבמשטרולהמירוההימורימ,בשוקהממשלתיהמונופול

המשקלעיקרזאת,עמרישוי.באמצעותממשלתיפיקוח

בנימוקימאלאהסופית,במסקנהדווקאלאובעינימצוי

לעניותבהמ,ישאשרנימוקימ-להלןשיפורטוהשונימ

קיומלשמההכרחיהעיוניהבסיסאתלהרחיבכדידעתי,

זה.מורכבבנושאועניינימעמיקציבורידיון

מהו?"הימור" :'אפרק

"הימור",בגדרהואסיכוןנטילתשלסוגכלמסוימ,במובן

שלמרכיבבחובהכוללתעושימשאנופעולהוכלומאחר

נפסקבלתירצףהואחיינומימייומשכלהריסיכון,נטילת

אחיזהלוישאמגמהביטוי,שלזהמובן . 7הימורימשל



הקלפיםיימשחקסזאן:פול

מרביתממנווהושמטומקום,אילוציבשלקוצרכאןהמתפרסםהנוסח

המשפט.העתכתבשלהקרובבכרךיפורסםמלאנוסחהאסמכתאות.

מאוטנר,מנחםפרופישלבהנחייתוסמינריוניתבעבדוהזהמאמרשלתחילתו

הייתהגםשזאתלהניחישלעשור,קרובפניעלהעקביעידדווואלמלא

אךמבראשית,העבדוהאתלשכתבצורךמצאתיהפרסוםלצורךאחריתו.

עלימקובליםעדוםבשעתו,שהצגתיהטיעוניםעיקריכיגיליתילשמחתי

הערותוהעירקראאשרפורת,אריאללפרופיהעמוקהתדותיכיום.גם

קלמנטאלוןד"רמדינה,ברקד"רחמדני,אסףולמרהמקורית,לטיוטה

האקדמיהמסלוללמשפטים,הספרבביתהמחלקתיהסמינריוןומשתתפי

מיוחדתתודהזו.לטיוטההערותוהעירוקראואשרלמינהל,המכללהשל

זה.נוסחובהכנתהחומר,בעדכוןהרבסיועועלויינשטיין,חןלמראניחב

החומר,באיתורהאדיבסיועהעלצביבןרוניתלגברתלהדוותאבקשכן

עללס,תרזהוגברתאורןליאורמרהמשפט,העתכתבמערכתולחברי

לפרסום.המאמרבהכנתוסיועםהערותיהם

העמדות-מאליוהמובןאתלהבהירלנכוןאנימוצאהנושאשלאופיונוכח

בלדב.הכותבאתמחייבותבמאמרהמובעותוהדעות

אתתבדוקהממשלהכיהאוצרושרהממשלהראשסיכמו 1999באוקטובר . 1

בתוךהקזינואתלהקיםמטרהמתוךוזאתבנגב,קזינובתיהקמתנושא

ההתנגדותלאורכי 2000פברוארחדושבסוףהאוצרשרהדויעזאתחרףשנה.

עתה,לעתהתכנית,יודרתהכנסתחבריבקרבההצעהנתקלהבההעזה

** 

מהפרק·

קזינוובתיבכלל,פרטייםהימוריםשלהפעלתםלהתירפוליטיותיזמות . 2

שנתבראשיתשחלף.בעשורפעמיםמספרהועלוישראלבמדינתבפרט,

בדימוסהשופטבראשותועדהפרס,שמעוןדאז,האוצרשרמינה 1990

הוועדה,בישראל.והימוריםהגרלותלהתרתהמדיניותאתלבחוןכהןבנימין

כהן"),בנימיןועדת"דו"ח(להלן: 1991בפברוארשלההדו"חאתהגישה

בתחוםולאכיפהולפיקוחלרישויעצמאיתרשותהקמתעלהמליצה

שלהארגוניהמבנהושינויהפיסמפעלשלהמונופולהפסקתעלההימורים,

תוצאותעל ) On-Track (היפודרוםבתוךלהימוריםהיתרמתןעלזה,גוף

החששבשלובעיקרבולט,(באי-רצוןבאילתקזינוהקמתועלסוסים,מרוצי

יושמו.לאככולן,רובןהוועדה,המלצותבטאבה).קזינומהקמת

דןיחזקאל,אביהכנסתחברישלפרטיותחוקהצעותבעקבות , 1995ביולי

החליטהברעם,עוזידאז,התיירותשרשלובתמיכתושטרית,ומאירתיכון

משהבראשותועדהשלמינויהעלההימוריםנושאלבחינתהשריםועדת

דבצמברשהוגשהוועדה,דו"חבישראל.הקזינונושאהסדרתלבחינתביש

שלהקמתובשאלתככולורובומתמקדגביש"),ועדת"דו"ח(להלן: 1995

נושאשלאחריםלהיבטיםכמעטמתייחסואיננוישראל,במדינתקזינו

ההימוריםאפשרויותשלאורהיאהדו"חמחברישלהמוצאנקדותההימורים.

קזינובתיהקמתלאפשרמקוםישישראלאזרחיבפניהפתוחותבקזינו

מוסדשלמחסרונותיו,רקולאמיתרונותיו,ליהנותשנוכלמנתעלבארץ

קזינו,בקיוםוהחסרונותהיתרונותשלתמציתיתסקירהלאחרלפיכך,זה.

אתלאפשרשישהקזינובתימספרכגוןביצועיותבשאלותהדו"חמתמקד

הפיקוחדרכיהפעלתם,עללהטילשישמגבלותהגיאוגרפי,מיקומםהקמתם,

ועדהשלהמלצותיהגםכידוע,באלה.וכיוצאהמיסוישיטתפעילותם,על

עדיין.יושמולאחוק,הצעתטיוטתלכדיידהעלשגובשולמרותזו,

 • 6.10.1999הארץשנה"בתוךבנגבקזינולהקים"כוונהבסוקמיראו . 3

עדמהדתיות-הקזינונגדבכנסתרחבה"חזיתצביזימתוךהםהציטוטים . 4

 ; 7.10.1999הארץמצוקה"לכלפלא"תרופת ; 7.10.1999הארץחד"ש"

 • 1 9.1.1998הארץמהלוטו"לא"זהיובלאיכהן;בנימיןועדתדו"ח

 National Gambling !mpact Studyה-אתהקונגרסמינה 1996בשנת . 5

Commission שלוהחברתיותהכלכליותהשלכותיהםאתלבחוןמנתעל

(להלן: 1999ביוני-18בהוגשאשרהוועדה,דו"חבארצות-הברית.ההימורים

בארצות-ההימוריםתופעתלגביערךרבמידעמספק ,)" NGISC"דו"ח

 ] www.ngisc.gס v/reportsחיוכלולהורידומהאתר/ ..דבוהמעונייניםהברית.

) 15.2.2001 fimpt.html] (last visited on • 

וה"ספורט-הפיסמפעלבמסגרתהימוריםעל 998-1בהלאומיתההוצאה . 6

עלהלאומיתמההוצאהיותרש"ח,מיליאדר 1.36עלעמדהבלדבטוטו"

הטבע.בחיקבילויאולקולנועהליכהספרים,קריאתכגוןפנאיפעילויות

 •-26 1טבלה 1999 ) 50 (לישראלסטטיסטישנתןןראו

 c. Urbanowicz "To Gamble. or Not To Gamble: !s There A Question ?"השוו:.ד

urban/public _ h1ml/gaming/to _gamble.h1ml] (last visited ~ www.csuchico.edu/ [ 

) 15.2.2001 on . 
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מייחסימשאנולמשמעותחופףאיננוהיומ-יומ,בשפת

משתמשמשפטןכאשרהמשפט.בשדה"הימור"למונח

מכוחמאשרהסכמימ,שלמסוימלסוגכוונתוזהבמונח

אירועיתרחשאמזכייה,הצדדימלאחדלפחותמובטחת

סיכוייעלממששלהשפעהאיןלזוכהאשרמקרי,

ממששלאינטרסאולחזותומיוחדתיכולתהתרחשותו,

תוצאותיועלהתערבות"פיס",כרטיסרכישת . 8במניעתו

בלקאופוקרבמשחקחלקנטילתכדורסל,משחקשל

הזוכההסוסזהותעלהימוראובינגובערבהשתתפותג'ק,

שלמרכיביהכלעלהעונותפעולותהןדרבי,בקנטקי

לקמבודיה,טיולבנג'י,קפיצתזאת,לעומתזו.הגדרה

עריכתויחלה,במידהתרופהשלרוכשלפצותהבטחה

נחשבימאינמספקולטיבית,מניהרכישתאוביטוחהסכמ

מרכיבכוללימשכולמלמרותל"הימור",משפטיתמבחינה

נוספיממרכיבימעלעונימאףוחלקמסיכון,נטילתשל

"הימור".המונחשלהמשפטיתבהגדרה

הטלתהיאאלוהוראותשלהמעשיתהמשמעות . 9פלילית

בסיסעלפרטיימהימורימלקיימהאפשרותעלגורףאיסור

רקלאהשלכהזהלאיסורישראל.מדינתבתחומיעסקי

הימורימחוזה-האזרחיבמישורגמאלאהעונשי,במישור

בטל,ולפיכךפסול,חוזהבגדרהואפליליתעבירההמהווה

(חלקהחוזימלחוק 31-30סעיפימהוראותמכוחוזאת

החוזימ")."חוק(להלן:-1973תשל"גכללי),

שלאכיסתםעלהאזרחיתהמגבלה . 2

-חוקייםהימוריםחוזי
להיותיכולהעונשין,חוקפיעלאסורשאיננופרטיהימור

לולתתכוונהכלשאיןג'נטלמניהסכמאלה:משניאחד

לאבטל,שאיננוהגמאשררופף","חוזהאומשפטיתוקף

שמבחינהלמרותהחוזימ.לחוק 32סעיףהוראתפיעלייאכף

היאהמעשיתשהנפקותהריהשניימ,ביןשוניקיימעיונית

לתבועאפשרותשאיןהריבמלואו,ההסכמבוצעאמ-זהה

ידיעלולאהמהמרידיעל(לאהשבה

איןאזכיההסכמ,בוצעלאואמהמארגן),

לשמהמשפטבמערכתלהסתייעאפשרות

בלבדסי.השבהתביעתלצורךאלאאכיפתו,

המגבלהעלמוסיפההאזרחיתהמגבלה

גוזרתהיא-אותהומשלימההפלילית,

לתמיכתהיזכהלאפרטי-חוקיהימורשאפילו

החוק.אכיפתמערכתשל

ההימוריםשוקשלהמשפטיהמבגה : tבפרק

שוקשלדמותואתמעצביממרכזיימהסדרימשלושה

הישראלי:ההימורימ

-סרטייםהימוריםעריכתעלהסליליתהמגבלה . 1
העונשין,לחוק ) 235- 224(סעיפימיבסימן ,'חפרק

בכפוףכיקובעהעונשין"),"חוק(להלן:-1977תשל"ז

הןהעונשין,לחוק-231ו 230בסעיפימהמנויימלחריגימ

עבירהמהווהכמהמרבהמהשתתפותוהןהימורימארגון

 10המשפט

ות Oבחהימוריםשללקיומםהיתרים . 3

ממשלתית-

האזרחיתוההגבלההפליליהאיסורבצד

היתרימלמתןפתחיממספרהמחוקקהותיר

מפעלידיעלבעיקרוזאתהימורימ,לפעילות

כךבעקבותבספורט.ההימורימלהסדרוהמועצההפיס

היחידימהמסחריימההימורימבומצבלמעשה,הלכהנוצר,

עלממשלתית,בחסותנערכימישראלבמדינתהמותרימ

שלהכנסותיהממתוקצבימ.בלתיציבוריימגופימידי

מופנותאלאהמדינה,לתקציבמוזרמותאינןאלהתאגידימ

עלאחרות,אואלהבמגבלותהנקבעות,ציבוריותלמטרות

כן,עליתראלה.תאגידימהמנהלימהגופימהחלטתפי

ניתןבספורט,הימורימלהסדרוהמועצההפיסלמפעל

מזה,"לוטו"הימורי-העיקריתפעילותמבתחומימונופול

מכךכתוצאהמזה.ספורטאירועיתוצאותעלוהימורימ



פרטיימ,גורמיממצדחוקיתלתחרותצפויימהמשאיןרקלא

הוגבלהיי.קיימת,ודאישהיאאףביניהמ,התחרותשגמאלא

עלדה-פקטוממשלתילמונופולקריזה,להסדרהחלופה

לגופימגמהמאפשררישוי,שלמשטרהיאההימורימ,נושא

זאתאךזה,בענףלפעולרווחהפקתשמטרתמפרטיימ

משטרמפקחת".ציבוריתרשותשלהפקוחותעיניהתחת

ארצות-ממדינותניכרובחלקבאנגליה,בהצלחההונהגזה

לידיימההימורימשוקהפרטתהואהמעשיופירושוהברית,

ההימור,בטיבתלויותהציבוריהפיקוחשלמטרותיופרטיות.

ביןזהותאיןלמשל,כך,בו.הכרוכותהסכנותובאופי

מארגוןהקיימימלאלהקזינו,מעסקיהנובעימהסיכונימ

הגינותהבטחתובראשן,יסו,דמטרותזאת,עמבינגו.ערבי

הענף,עלעבריינימגורמימהשתלטותמניעתההימורימ,

קשישימקטינימ,(כדוגמתחלשותאוכלוסיותשלהגנתן

החברתיות,ההשלכותעלופיקוחכפייתיימ),ומהמרימ

סוגילכלמשותפותהתעשייה,שלוהסביבתיותהכלכליות

ההימורימ.

קיימותהאמהיאזהבמאמרלהתמקדאבקשבההשאלה

ההימורימ,בתחומבישראלהנוהגהמשפטילמשטרהצדקות

המונעותואזרחיותפליליותמגבלותבהטלתמח,דהמתאפיין

ומאידךעסקי,בסיסעלפרטיימ-חוקיימהימורימשלקיוממ

-הכלכליהיקפה(מבחינתענפהתעשייהשלבפיתוחה

הציבור)בפנימעמידהשהיאהמוצרימהיצעמבחינתלא

מהמתחילהאבחןכךלשמממשלתית.בחסותהימורימשל

מטבעלהימורימ.ההתנגדותבבסיסהעומדימהשיקולימ

גדלגמכךיותר,חזקימהנמאלהששיקולימככלהדברימ,

השוקפעילותאתהמגבילהממשלתיתבהתערבותהצורך

לשניימ:אלהשיקולימאחלקהדיוןבהירותלשמהפרטי.

ומנסימעצמו,במהמרהמתמקדימפטרנליסטיימשיקולימ

רציונלית;איננהבהימורההשתתפותעצמלפיהטענהלבסס

רצויההימוראמגמכיהמדגישימהציבור,תקנתושיקולי

המסקנהלחברה.נזקיובשלפסולהואהמהמר,מבחינת

המושמעימשהטיעונימהיאהקוראאתלהובילאבקשאליה

איןמקרהבכלוכימשכנעימ,אינמהימורימכנגדתדירות

ארגוןעלגורףאיסורשלהטלתולהצדיקוכדידיבהמ

הנימוקימבחינתלאחרהשני,בשלבפרטיימ.הימורימ

הקיימותההצדקותאתלבחוןאעבורהימורימ,להגבלת

זהבהקשרטענתיזה.בתחומממשלתימונופולליצירת

מקבלימאמאףלהצדיקניתןלאזהממשלתישמונופולתהיה

פסול.מוצרבהימורימהרואההערכיתהעמדהאת

ישהאם-להימוריםהביקושצד :'גפרק

לפטרנליזם?הצדקה

בהשישתופעההנולהימורימוהעקביהניכרהביקוש

ההימורימומארגןמאחרכיברורלכולנותמיהה.לעוררכדי

הסתברותישבאופןהרידבר,שלבסופולהרוויחחייב

ובניגודזאת,למרותמשתלמ.איננוההימור(אקטוארי)

הנוטלימהמרבימסיכונימ,להפחיתהטבעיתלנטייתנו

שלהמתמשכת(והצלחתהבהימורימשיטתיבאופןחלק

ליישבניתןכיצדתעיד).הפיס"מפעלשלהמנויימ"תכנית

בעלויותמפוקפקימסיכויימלרכושהעזהתשוקתנובין

מרביתאתהמאפיינתהסיכוןשנאתלביןניכרותכספיות

שאדמהואזולשאלההאינטואיטיביהמענהפעולותינו?

העדפותיו,מערכתאתהנוגדבאופןפועלבהימורחלקהנוטל

מפניעליולהגןמקומישכןועלרציונלי,בלתיבאופןקרי

לשכנעשאנסהכפיפטרנליסטי.כלללקבועכלומרעצמו,

והואמאחרזה,טיעוןקולקבלקשההדברימ,בהמשך

לגרומהיכולימלגיטימיימטעמימשלמקיומממתעלמ

מןזה,טיעוןקועלבמתקפהאצאבטרמאךלהמר.לאדמ

 .פירוטביתרלהבהירוהראוי

 ) lotteries ("הנרלה" ,) gaming ("משחק"ביןמבחיןהישראליהמחוקק . 8

ולכךהעונשין),לחוק 224טעיףאתבמיוחד(ראו ) gambling (ו"הימור"

בהירותלצורך .) bettingiwagering ("התערבות"המונחאתנםלהוטיףניתן

למעטוזאתהללו,העטקאותטוניכללתיאור"הימור"במונחאשתמשדהיון

הדיון.לצורךחשיבותביניהםלאבחנהישבהםמקרים

עלהאיטורכנוןנוטפות,הנבלותנםנקבעואלהאיטוריםלאכוףבמטרה . 9

ופרשנותוזה,לאיטורחדש].[נוטחהמכטפקודתמכוחמזלמשחקיייבוא

חברהאריה 2910/98רע"אראוהעיטוק,חופשחוק-יטדו:עקרונותלאור

עליוןתקדיןומע"מ,המכסאףגישראלמדינתניבע"מ ) 1982 (לקלפים

אריה).עניין(להלן: 684 ) 3 ( 99

היאשאלה . 353- 350 , 344א)כרך(תשנ"א,חוזיםכהןוניפרידמןדיראו . 10

כאשרקרישכזה,הטכםשלעקיפהלאכיפהידוהמשפטביתייתןהאם

שטרעללמשל,אלא,עצמו,ההימוריםחוזהעלנשענתאיננההתביעה

מרינהניימיני 52/93 )ש"ב(ע"אאתזהלענייןראולהבטחתו.שניתן

 • 31 ) 3 ( 95מחוזיתקדיןפורטם),(טרםלייןשיפינג

"הימוריםהמארנניםהנופיםביןהתחרותהנבלתוננדבעדלשיקולים . 11

"הנרלותאריןאיראופרטיים,הימוריםאיטורשלההנחהתחתממשלתיים",

 , 265(תשמ"ח)יזלמסיםהישראליהרבעוןוהביצוע"החוק-והימורים

267 -268 • 

הראשי.המחוקקכיווןלוההטדרהיהשזהלטעוןניתןפורמליתמבחינה . 12

(לאזיפרני Greate Bay Hotel & Casino Inc . 996/94 )א"ת(ת"אהשוו

לאהיא,משחקי-מזלעריכתעלהעונשיןבחוקהאיטור"מטרתפורטם)

לרשותלשמורביקששהמחוקקמשוםאלא ...אלהשלמוטריותםחוטרבשל

שרשלההיתרמנננוןבאמצעותעליהם,הפיקוחאפשרותאתהמבצעת

בלתי-רצויותתופעות-לוואיבעקבותיהםלהיותועלולותהיותהאוצר,

אי-השימוש)דיוקליתר(אוהשימושלמעשה,הלכהזאת,עםלחברה".

למונופולהמשפטיהמשטראתהופכתהאוצרשרידיעלהרישויבטמכות

דה-פקטו.ממשלתי

 ~ 11המשפט
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זוהנאההנאה.לבעליומקנהאחר,נכסכלכמוכסף,

להניחניתןכאשרהאדמ,מחזיקבההכסףבכמותתלויה

זאת,עמהנאתו.גדלהכןכסףביותרמחזיקשהאדמשככל

מאה(לדוגמאנתונהכסףיחידתמתוספתההנאהמידת

מכספומפיקשאדמהשוליתהתועלתקבועה.איננהשקלימ)

המתעוררתהשאלהשבידו.הכסףלכמותבהתאממשתנה

השוליתהתועלתהאמ-זהשינוישלכיוונומהוהיא

הנאתוכסףיותרהפרטבידישישככל(קריעולהמכסף

אויותר)גדולהתהיהנוספימשקליממאהשלמתוספת

לפרטמעניקהנוספתנתונהכסףיחידתכל(כלומרפוחתת

מקודמתה)?הנאהפחות

עצמו,בפנימטרהאיננועושרהאדמבנימרביתבעבור

לאדממטרות.והגשמתצרכימלמילויאמצעירקאלא

מוצרימצריכתפירושהיותרגבוהההכנסהמהיישוב,

רכישתיותר,איכותיימלבילויימיציאהיותר,משובחימ

שאדמובהנחהכך,אמבאלה.וכיוצאיותררבכלכליביטחון

ידרגשהואלהניחישאזכירציונלי,באופןכספואתמקצה

היחסיתלהנאהבהתאמבכספוהאפשריימהשימושימאת

השירותימאוהמוצרימאתירכושתחילהלו.מקנימשהמ

בשלבימורקכספו,עבורהמרביתהתמורהאתלושנותנימ

שתועלתמשירותימאומוצרימירכושיותרמאוחרימ

שהנאתוהיאזהממדרגשתיגזרהתוצאהפחותה.מבחינתו

היא-פוחתתאךחיוביתתהיהנוסףשקלמכלהפרטשל

שישפר(דברנוספימשירותימאומוצרימלרכושלותאפשר

הפרטמבחינתהרכישותשלהאטרקטיביותאךמצבו),את

ותפחת.תלך

המבטח,מצדסיכוןשנאתעלהמצביעההביטוח,בהלת

תחתפוחתת.מכסףשהתועלתההנחהעמהיטבמתיישבת

למעןלוותרהמבוטחנדרשעליהמהכספימזו,הנחה

בחשיבותןפחותותהנאותלקנותלומאפשרימהיוהביטוח

ו. 3הביטוחמקרהיקרהאמיאבדאותמלכספימבהשוואה

יותרהמבטחבעינייקרהביטוחמתגמולישקלכללפיכך

לשלממוכןהואכןועלהביטוח,מדמימקבילשקלמאשר

אקטוארי.באופןמהמתחייביותרהביטוחבעבור

סיכוןאהבתעלהמצביעהההימור,חדוותזאת,לעומת

שוליתתועלתעלדווקאלכאורה,מלמדת,המהמר,מצד

בעבוראחדשקללשלממוכןהמהמראממכסף.עולה

אזכישקל,במיליוןלזכותלמיליוןמאחדפחותשלסיכוי

הזכייהכספימתוךשקלכלמעריךהואשבממוצעלהניחיש

שהנאתומכאןלהשקיע.נדרששהואהשקלמאשריותר

 12המשפט

האחרוןמהשקלמהנאתוגדולהנוסףמשקלהממוצעת

ההעדפהעולה.מכסףהשוליתהנאתוכלומר-שבידיו

איננההכלכלי,ההגיוןאתהתואמתמביטוח,הנגלית

חלקמנטילתהנגליתההעדפהעמכן,אממתיישבת,

פחותמייחסימשאנוכךעלמלמדתהאחתבהימורימ.

ואילוגדל,שעושרנוככלנוספת,כסףיחידתלכלחשיבות

יחידתכלשלחשיבותהעלייתעללכאורה,מצביעה,השנייה

המחשבהקומשתפר.הכלכלישמצבנוככלנוספת,כסף

להסבירמנתעלכילמסקנהאפוא,מוביל,לעילשתואר

חלקי,באופןולולוותר,עלינובהימורימההשתתפותאת

ביחסהכלכלהמדעשלהיסודהנחותמשתיאחתעל

אוהפרטימ,שלהרציונליותהנחתהפרטימ:להתנהגות

מכסף.הפוחתתהשוליתהתועלתהנחתלחילופין,

שישהאינטואיטיבילכוחלבובשימזו,בחירהנוכח

הקל,הפתרוןמכסף,הפוחתתהשוליתהתועלתלהנחת

כתוצרבהימורחלקלנטילתלהתייחסהואמדי,הקללטעמי

מייחסהמהמראמהמהמר.שלדעתובשיקולפגמשל

הכלכליההגיוןשמלמדכפילכסף,פוחתתשוליתתועלת

לומרניתןלאאזכיהביטוחימ,בהלתשמעידהוכפי

במיליממבחינתו.רציונליתפעולההנהבהימורשהשתתפות

שלהדעתבשיקולסיסטמתיכשלזההסברפיעלאחרות,

מערכתאתתואמותאינןשפעולותיולכךגורמהמהמר

להתמודדיכולאיננווהמהמרמאחרעצמו.שלוההעדפות

שתפקידההרידעתו,בשיקולזהפגמעמעצמובכוחות

אתלהגביללפחותאוולמנועעליו,לגונןהמדינהשל

 •ו 4Iעיוור'מפנימכשול"הסרבבחינתההימור,אפשרות

מערכתעממתיישבאיננושההימורהטיעוןודוק,

שינויתכליתשונההמהמרשלהסובייקטיביתהעדפותיו

כךעלבדיעבדמצטערימהמהמרימשמרביתמהקביעה

כשמדוברוהןבהימורכשמדוברהןבהימור.חלקשנטלו

מרביתהתממש,שהסיכוןלאחרשבדיעב,דהריבביטוח,

עובדהמבחינתמ.כדאיהיהלאהחוזהכימגלימהפרטימ

ישביטוחועסקיהימורימעסקישלארגוןמכךהנובעתזו,

מלכתחילהגמכיללמדכדיבהאיןעדייןעלות,

הפרט.מבחינתכדאיתבלתיהפעולההייתה ) Ex-Ante(קרי,

מצרימאנובדיעדבאשרומחדליממעשימרצופימחיינו

עלינוהיהמלכתחילהשגמללמדכדיבכךאיןאךעליהמ,

חייבתההימוררציונליותכנגדהטיעוןבבסיסמהמ.להימנע

(כלומרבהימורההשתתפותלעצמהמתייחסתטענהלעמוד

ולא ,) Ex-Anteההימורכדאיותאתהבוחנתטענה



- ) Ex-Postכדאיותואתהבוחנתכזו(קרילתוצאותיו

בהימורימחלקנטילתביןלכאורהסתירהבדברהטיעון

ללמדמבקשמכסףהפוחתתהשוליתהתועלתהנחתלבין

להסכמהכניסהבשלבהדעתבשיקולפגמשלקיומועל

כדיבוישלהבהירו,נוכלולאבמידהולפיכך,הימורימ,

פטרנליסטית.מדיניותבאימוץלתמוך

סיסטמתיבכשלמקורהבהימורהשתתפותכיהדעה

הנהאפשרית,שהיאהגמהמהמר,שלדעתובשיקול

היא-מאודעדנפוצהההימורימתופעתלכת.מרחיקת

טרמלפיכך,חברתיימ.ומעמדותתרבויותתקופות,חוצה

מצויה,כההתנהגותלפיההלכתמרחיקתלמסקנהנבוא

לבחוןמחובתנורציונלית,איננהבהימורימ,חלקכנטילת

ההסברימכלכיונשתכנעבמידהרקחלופיימ.הסברימ

קרי-ההימורלפרדוקסמענהלספקכדיבהמאיןהללו

השוליתהתועלתוהנחתההימורחדוותכיצדלהבהיר

ממערכתכחלקבצוותאלהתקיימיכוליממכסףהפוחתת

נאלץ-תועלתואתהממקסמרציונליפרטשלהעדפות

שאבקשכפיהמזל,למרבהזו.לכתמרחיקתלמסקנהלחזור

כן.לעשותצורךלנואיןלהלן,להראות

לארבעמתחלקימלהלןשיוצגוהשונימברימההס

פרדוקסאתלהבהירמבקשימהראשון,חלקמקבוצות.

התועלתהנחתעלחלקי,ולוערעור,באמצעותההימור

במידהכימדגימהשני,חלקממכסף;הפוחתתהשולית

להסתברותבנוגעפרטימביןדעותחילוקיוקיימימ

להסכמפתחנפתחאזכימסוימ,אירועשלהתרחשותו

חלקמהמשתתפימ;שנימבחינתורציונליכדאישהנוהימור

הזכייהכשהסתברויותשלפחותכך,עלמצביעהשלישי,

כדאיותאתלבחוןמפסיקיממאתנורביממאו,דנמוכות

לבחוןומעדיפימהסטטיסטיימ,הזכייהסיכוייפיעלההימור

אוגורלמזל,שלכענייןסובייקטיביות,במשקפיימאותה

מבקשתהאחרונהההסברימקבוצתולבסוף,האל;רצון

הכספיתלזכייהמוגבלתאיננהמההימורהתועלתכילהטעימ

בהימור.ההשתתפותמעצמהנאהגמכוללתאלאבלב,ד

כברלהדגישחשובאךחלופיימ,הנמהללוההסברימכל

מגווןלכלשווהבמידהרלוונטיימהמאיןכיזהבשלב

במשחקישההשתתפותבעודלמשל,כך,הקיימימ.ההימורימ

באמצעותבעיקרלדעתי,מוסברת,למיניהמ, IIלוטו IIה

השוליתהתועלתהנחתשלחלקית(דחייההראשוןההסבר

זכייהלסיכויי(התייחסותהשלישיוההסברמכסף)הפוחתת

נובעת,ספורטבהימורישהשתתפותהריסובייקטיביימ),

בהערכת(שוניהשנימהטעמדווקאהבנתי,למיטב

שבעצמהנובעת(ההנאההרביעיומהטעמההסתברות)

ההימור).

השוליתהתועלתהגחתשל<חלקית)דחייה . 1ג.

מכטףהפוחתת

אי-רציונליותמסקנתאתמחייבאיננוההימורפרדוקס

השוליתהתועלתהנחתאתלרכךמוכנימאנואמהמהמר

איננהנוסףשקלמכלהפרטותועלתבמידהמכסף.הפוחתת

להיותעשויההזכייהמכספיהיחסיתהנאתואזכיפוחתת,

ולכן,בהימור,ההשתתפותמדמיהיחסיתמתועלתוגבוהה

והואייתכןאקטוארית,מבחינהכדאיאיננוההימוראמגמ

אתלהסבירשניסוהיוואכן,המהמר.מבחינתמשתלמ

אתהעלובכירימכלכלנימזו.בדרךההימורפרדוקס

יורדתאיננהמכסףהפרטשלהשוליתתועלתוכיההשערה

הסברכמובןזהו .' 5ממנובחלקימרקאלאהתחומ,בכל

מחזקתרקבעתידהכלכליהמצבהבטחתלמעןנעשהשהביטוחהעודבה .ן 3

למרביתכילהניחמקובלכידוע,פוחתת.מכסףשהתועלתהטיעוןאת

למעןבהווהסיפוקיםלדחותנכונותםכןועלהווה,העדפתישהפרטים

שהםשהערךלהאמין,נוסףטעםמספקתרקבעתידטובתםהבטחת

אותומהערךיותררבהביטוח,מקרהיקרהאםשיקבלו,שקללכלמייחסים

הנוכחי.הכלכליבמצבםנוסףלשקלמייחסיםהם

 . A. Kronman "Patemalism and the Law of Contracts "השוו: .ן 4

763 ) 1983 ( . 92 Yale L.J . 

 L.J. Savage &ראו: . Savageו- Friedmanהיוזהפתרוןשהציעוהראשונים .ן 5

,. M. Friedman "The Utility .Analysis ofChoice Involving Risk" 56 Q.J. Econ 

בעקבותבהשהוכנסו(והשיפוריםהצעתםשלמפורטתלבחינה ) 1948 ( 279

 M.J. Machina"'Expected' Utility Analysisראו:עליה)שנמתחההביקורת

280-286 , 277 ) 1982 ( without the Independence Axiom" 50 Econometrica . 
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