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  המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: בית

בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, מפעל הפיס, , להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיבלמבקש לאשר  .א

 )להלן: חוק תובענות ייצוגיות(;  2006-תשס"ו

 ;1נספח לבקשה זו כמצורף  נוסח התובענה הייצוגית  

 מי שהימרהתובענה תוגש בשם כל כי ות ייצוגיות, לחוק תובענ( 1)א()14-ו 10, בהתאם לסעיפים לקבוע .ב

סכום העולה  –)ולחלופין  ש"ח 5 העולה עלסכום  השתתפות בהגרלה אחתושילם עבור  KENOבהגרלת 

הימור באמצעות טופס על ידי או  ,"הכפלת טופס" בטופס המשחק בחירתעל ידי וזאת , ש"ח( 7על 

"KENO "הכוללים דמי ההשתתפות ו ;ש"ח 7דמי השתתפות בסכום של  בחירתאו באמצעות  ,שיטתי

החל משבע שנים לפני ; כל זאת ןבה וזכיותיהכולל של סכום העל  וליםעות אלה לרבהגשהוא שילם 

 מתבקשלחלופין בית המשפט הנכבד ; הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורההגשת בקשה זו ועד 

 לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה;

 וכוח-וכי באי, הייצוגי התובעיהיה  ( לחוק תובענות ייצוגיות, כי המבקש2)א()14ף לקבוע, בהתאם לסעי .ג

 ח המייצגים;והכ-החתומים על בקשה זו יהיו באי

בבקשה זו מקימים המתוארים ם מעשיה לחוק תובענות ייצוגיות, כי (3)א()14לקבוע, בהתאם לסעיף  .ד

לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ )להלן: פקודת  63הפרת חובה חקוקה לפי סעיף  תביעה בגיןעילות 

)להלן:  1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 30בטלות חוזה פסול לפי סעיף השבה מכוח הנזיקין(; 

 ;1970-בשל הפרת חוזה(, תשל"א הפרת חוזה לפי חוק החוזים וחוק החוזים )תרופות חוק החוזים(;

חוק ל 39-)א( ו12הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת לפני כריתת חוזה ובביצועו לפי סעיפים 

 )להלן: חוק עשיית עושר ולא במשפט(; 1979-עילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט; החוזים

 ;בבקשה זושעולה מן העובדות הוכל עילה לפקודת הנזיקין;  35רשלנות לפי סעיף 

 יהיו הסעדים בתובענה הייצוגית:  האלכי  ( לחוק תובענות ייצוגיות,4)א()14, בהתאם לסעיף קבועל .ה

פיצוי חברי הקבוצה בגין הנזק שנגרם להם כתוצאה מהשתתפות בהגרלות בהן דמי ההשתתפות  (1)

"הכפלת טופס",  בחירתיל )דרכים שצויינו לעאחת או יותר מהב ש"ח( 7ש"ח )ולחלופין  5עלו על 

סכומים שנגבו שלא כדין ה, וכן השבת (ש"ח 7שיטתי" או הימור על  KENOהימור בטופס "

 בהגרלות אלה; 

 7ש"ח )ולחלופין  5כך שדמי ההשתתפות בהגרלה אחת לא יעלו על  ,KENOתיקון טפסי הגרלת  (2)

 KENOוביטול טופס " לרבות בדרך של מחיקת האפשרות להכפיל את סכום ההשתתפותש"ח(, 

 ;שיטתי"

 מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן (3)

)ג( לחוק 20עיף כולה או חלקה, או לטובת הציבור, בהתאם לסכל סעד אחר לטובת הקבוצה,  (4)

  ;תובענות ייצוגיות

-באופן שייקבע על תפורסםכי ההחלטה בבקשה זו לחוק תובענות ייצוגיות,  25, בהתאם לסעיף הורותל .ו

, על כתובותיהםהודעה אישית לחברי הקבוצה אם למשיב נתונים ב, לרבות המשפט הנכבדידי בית 

וכן להורות כי המשיב עיתונות, בו בפרסומי המשיבמכירה של המשיב, העמדות כל במודעות בולטות ב

 ישא בעלות הפרסום ומשלוח ההודעות; 

וסח המוצע או בנצוגיות, את התובענה כתובענה ייצוגית, לחוק תובענות יי 13לאשר, בהתאם לסעיף  .ז

המשפט הנכבד ראוי לשם הבטחת ניהול שייראה בעיני בית המשפט יחליט, הכל כפי בכל שינוי עליו בית 

 הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית; וכן

 . ובשכר טרחת עורכי הדין את המשיב בהוצאותלחייב  .ח
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   מבוא - חלק ראשון

 יםשההימורבמדינת ישראל חל איסור על הפעלת הגרלות והימורים. האיסור נועד למנוע נזק חמור  .1

 וצרות אחרות. מצוקה כלכלית עבודה, ה םהתמכרות המובילה לפירוק משפחות, אבדן מקו - םמיגור

לספק שירותי לתת היתר רשאי ( ךהסמיהוא שר האוצר )או מי שהמחוקק קבע חריגים לאיסור.  .2

 לציבור. שנועדו לצמצם את נזקי ההימורים הנגרמים  תנאיםקובע , והוא כזה ניתן למשיבהיתר  הימורים.

  תהגרלפעמים רבות בכל יממה. באופן ממוכן, נערכת ש, KENOה בשם הגרל הפעלתמאפשר  ההיתר .3

 גבוהים יחסית. וסיכויי זכיה בגלל תדירות ההגרלות , פופולרית KENO-ה

 ההשתתפות עלותההיתר קובע כי "והפופולריות שלהן,  KENO-הנוכח התדירות הגבוהה של הגרלות  .4

גרלת ה תקנון היא, 2005" 777הגרלה "פיס  תכנית ."חדשים שקלים 7-ל חדש שקל 1 בין תהיה בהגרלה

KENO  :לטבלה ₪  5או ₪,  ₪3,  2"מחירי ההשתתפות לכרטיסי קינו יהיו בסך מורה כי  ,(התקנון)להלן

 ...". ]'המחיר לטבלה'[ אחת להגרלה אחת

 בודדת על סכום גבוה  KENO תההיתר הבטיח כי המשתתפים בהימורים לא יוכלו להמר בהגרלמוציא  .5

 כך הוגבל ההפסד שיכול להיגרם למהמרים. ש"ח.  5 -נמוך יותר ש"ח. המשיב קבע בתקנון רף  7-מ

 . , בשלוש דרכיםוהתקנון את ההיתר מפר המשיב .6

ש"ח, תוך הפרת  7כשדמי ההשתתפות עומדים על בודדת  השתתפות בהגרלהמאפשר המשיב  ,ראשית .7

כל הפרה של , כיוון שההיתר מפנה אל התקנון .הקבועה בתקנון ש"ח בהגרלה אחת, 5מגבלת ההימור של 

 גם הפרה של ההיתר.מהווה התקנון 

"הכפלת שהמשתתף בוחר. פעולה זו מכונה  המשיב מאפשר לבצע הכפלה של דמי ההשתתפותנוסף על כך,  .8

דמי ההשתתפות בכל כפולה  ניתן להכפיל את .KENO-טפסי הגרלת ה בכלזו מופיעה אפשרות . טופס"

שקלים  ,או אפילו מאות ,מחיר ההשתתפות בהגרלה יכול לעמוד על עשרותשתיבחר. כתוצאה מכך 

ש"ח וביצע הכפלה של הטופס פי עשרה, ישלם  5למשל, מהמר שבחר דמי השתתפות בסכום של חדשים. 

ש"ח  5זוהי כמובן הפרה גסה של המגבלה על סכום ההשתתפות של ש"ח.  50עבור ההגרלה סכום של 

 ש"ח, בהיתר(.  7שבתקנון )וכן 

ופס זה מאפשר הימור . טשיטתי" KENO" , שמכונהמשחק טופסמאפשר להמר באמצעות המשיב לבסוף,  .9

מוכפלת ההשתתפות  עלות. צירופים 36או  8של צירופי מספרים,  על מספר רבבאמצעות טבלה בודדת 

למשל, מהמר שבחר דמי השתתפות בסך גם בדרך זו נפרצת מגבלת העלות.  .הצירופיםבהתאם למספר 

  ש"ח. 108צירופים, ישלם בהגרלה בודדת סכום של  36של  שיטתי" KENO"ש"ח בטופס  3של 

    המשיב משלב בין שלוש ההפרות, כך שלעתים ההיתר והתקנון מופרים בכל שלוש הדרכים. .10

  תקנון.היתר ובמופיעות בלא  שיטתי" KENOמילוי טופס "אפשרות אפשרות הכפלת הטופס ו .11

 בכך לתחום את הפסדיהם.מוציאים על הימורים, והסכומים שהמשתתפים  הגביל אתנועדו להמגבלות  .12

 .ולהפיק מכך רווח גדול שלא כדין להפר את ההיתר. למרות זאת, הוא בחר המשיב יודע זאת היטב

על המשיב לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזק שנגרם להם כתוצאה מהפרת התנאים והמגבלות  .13

הליך כדין. ויפעל , היטב אחר כל התנאים והמגבלותלהבטיח כי המשיב ימלא המוטלים עליו. כמו כן, יש 

 אלה. חשובות נועד להשיג מטרות זה 
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 בדרכים שונות ש"ח 5על  העולהמאפשר הימורים בסכום המשיב  -העובדות  -חלק שני 

לחוק  228-225. האיסור מופיע בסעיפים אסורה במדינת ישראל הפעלת שירותי הגרלות והימורים .14

מורה כי האיסור לא העונשין ( לחוק 2)א()231עם זאת, סעיף  .)להלן: חוק העונשין( 1977-, תשל"זהעונשין

 ידו. -שר האוצר או ממי שהוסמך עלשל חל על הימורים שעורך המשיב, על יסוד היתר 

המשיב פעל ופועל לבקשה זו בתקופה הרלוונטית המשיב פועל מכוח היתרים, אשר מתעדכנים מעת לעת.  .15

 31ביום יפוג )שתוקפו  2017בפברואר  14-ו 2012בפברואר  1 ,2007במרץ  1בימים  מכח היתרים שניתנו

הם באופן מפורט ביותר.  ,את דרכי ההפעלה של משחקי ההימוריםקובעים (. ההיתרים 2021בדצמבר 

 . הימוריםהגרלות ו -ושנוי במחלוקת את המשיב מלעשות כרצונו בתחום בעייתי  יםגבילמ

 .2 נספחמצורף לבקשה זו כ 2007מרץ ב 1נוסח ההיתר מיום 

 .3 נספחמצורף לבקשה זו כ 2012בפברואר  1נוסח ההיתר מיום 

 .4נספח מצורף לבקשה זו כ 2017בפברואר  14נוסח ההיתר מיום 

 לכל אחד מההיתרים בהתאם לנספח המצורף, KENO-הגרלת ההיתרי משרד האוצר מתירים את ביצוע  .16

, בהתאמה(. בנספחים של שלושת 2017-ו 2012, 2007להיתרים מהשנים  103-ו 57.7.2, 1.4.2סעיפים )

   -ההיתרים נקבעה מגבלה בענין דמי ההשתתפות )ההדגשה כאן ולהלן הוספה( 

  "קלים חדשיםש 7-שקל חדש ל 1"עלות ההשתתפות בהגרלה תהיה בין 

 (חסרי משמעות, בהבדלים טכניים 2017-ו 2012, 2007השנים מ יםלהיתר לנספח 2.2)סעיף 

לקדם פיתוח של משחקים ... "מטרת היתר זה , מוציא ההיתר גילה דעתו כי 2017משנת  בהיתר .17

 ... הימורים של השליליות ההשפעות מפני פגיעות ואוכלוסיות קטינים על ולהגן לשמורבאחריות, 

 2.2)סעיף  הענקתו של היתר זה מותנית בקיום התנאים האמורים בו, לרבות במהלך תקופת ההיתר... "

 .להיתר(

שמשקיעה את כספה  בראותו לנגד עיניו את סכנת ההימורים ואת הצורך להגן על אוכלוסיה חלשה ,הנה .18

    .ש"ח 7לסכום של  KENOהגרלת כל , מוציא ההיתר הגביל את עלות ההשתתפות בבהימורים

נוטל טופס המשתתף . של המשיבייעודיות מבוצעת בנקודות מכירה  KENO-ההשתתפות בהגרלת ה .19

. המשתתף גם בוחר את דמי 70, ומסמן בטבלה שבעה מספרים מתוך משחק המכיל טבלה בודדת

ש"ח. לאחר סימון הטופס והזנתו במסוף, המשתתף מקבל כרטיס  7או  5, 3, 2 –ההשתתפות בהגרלה 

השתתפות, עליו מופיעים המספרים שהוא בחר, דמי ההשתתפות בהגרלה, מספר ההגרלות הרצופות בהן 

 70מתוך  17בגורל באופן ממוכן, ועולים הוא משתתף וסכום התשלום עבור הכרטיס. ההגרלה מבוצעת 

פרס משתנה בהתאם לכמות המספרים שהמשתתף ניחש נכונה, ובהתאם לדמי המספרים. סכום ה

. ייעודיותה בנקודות המכירהמסכים המוצבים בת וההגרלה מוקרנההשתתפות שהוא שילם. תוצאות 

ככל הידוע למבקש, במשך . "777בשם "פיס  ,אחר של המשיבהגרלה משחק של ממוחשבת זוהי מתכונת 

   לא התקיימו, ולאחר מכן חודשו. KENO-הות הגרל 2017מספר חודשים בשנת 

 .5נספח מצורף לבקשה זו כ KENO טופס הגרלתדף 

החל משעה  ,כל חצי שעהאחת להתבצעו ההגרלות במהלך רוב התקופה הרלוונטית לבקשת האישור  .20

 לנספח ג' ולנספח ט' להיתרים 2.3סעיף ראו ) פעמים ביממה 24, בלילה 22:30השעה בבוקר ועד  11:00

 לנספח ז' להיתר(. 2.3הופחתה תדירות ההגרלות )סעיף  2017(. בהיתר משנת בהתאמה
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 2007. ההיתרים מהשנים 2005מוסדרת גם בתקנון שהוצא בשנת  KENOהגרלת  ,בנוסף להוראות ההיתר .21

להיתרים,  57.7.2-ו 1.4.2בהתאם לתקנון )סעיפים יבוצעו קובעים כי בנוסף להיתר, ההגרלות  2012-ו

₪  5או ₪,  ₪3,  2לתקנון מורה כי "מחירי ההשתתפות לכרטיסי קינו יהיו בסך  42.2ה(. סעיף בהתאמ

 5...". הנה, התקנון מורה על מחיר השתתפות מקסימלי של ]'המחיר לטבלה'[  לטבלה אחת להגרלה אחת

  הגרלה.טבלה אחת לש"ח ל

 . 6נספח צורף לבקשה זו כ, מ2005במאי  31מיום  5400כפי שפורסם בילקוט הפרסומים  ,תקנוןה

בכל  לטבלה אחתש"ח  5תקנון. התקנון מורה כי מחיר ההשתתפות המירבי יהיה ההמשיב מפר את  .22

 . זוהי חריגה מהתקנון. הלהגרל ש"ח 7המשחק מגיעים עד  בטופס האפשרייםהגרלה. דמי ההשתתפות 

לות אופן ביצוע ההגרתקנון, הוא גם מפר את ההיתרים. אלה קובעים כי "... הבכך שהמשיב מפר את  .23

  2007להיתרים מהשנים  57.7.2-ו 1.4.2ועדכוניו" )ראו סעיפים  2005' 777פיס 'הגרלה ייעשה לפי תכנית 

 (. על כן, כל הפרה של התקנון היא גם הפרה של ההיתר. 2012-ו

)ואת התקנון( בדרך נוספת, חמורה בהרבה. במשבצת התחתונה ביותר בטופס  מפר את ההיתרהמשיב  .24

פעולה )על ידי הכפלתם ש"ח,  7-אל מעבר ל דמי ההשתתפות, ניתנת אפשרות להגדיל את KENO-המשחק 

הוא מכפיל את  או מבקש אותה מהמוכר, ,פס"(. כאשר המהמר מסמן אפשרות זומכונה "הכפלת טוה

פי שניים, ארבעה, עשרה, מאה או כל  -. המהמר יכול להחליט על כל כפולה סכום ההשתתפות בהגרלה

המשתתף מקבל כרטיס השתתפות נפרד עבור כל  ,לאחר הזנת טופס המשחק במסוףכפולה אחרת. 

 דמי ההשתתפות מוכפלים בהתאם.  כפולה, ו

בספטמבר  11מיום  ,ו לאחר הכפלת הטופסדפסשהו ,KENOבהגרלת של המבקש כרטיסי השתתפות 

   .7נספח מצורפים לבקשה זו כ, 2017

 אפשרות ההכפלה מופיעה בכל אחד ואחד מטפסי ההגרלה שהמשיב מנפיק.  .25

, המשיב חורג מהוראות ההיתר. ההיתר קובע KENO-במתן האפשרות להכפיל את טופס הגרלת ה .26

. ש"ח 7יהיו, לכל היותר, במפורש כי דמי ההשתתפות שהמהמרים ישלמו עבור השתתפות בהגרלה אחת 

העולים על הסכום המותר, בדרך של דמי השתתפות קביעת ש"ח.  5 –התקנון קובע סכום נמוך יותר 

 . והתקנון הכפלה, מהווה הפרה בוטה של ההיתר

ש"ח למשל, והוא מבקש להכפיל את הטופס פי שניים, עלות  5כאשר המהמר בוחר דמי השתתפות של  .27

ש"ח. בכך המשיב מפר את ההיתר. כאשר המהמר  10רלה כבר עומדת על ההשתתפות שלו באותה הג

 מכפלות של פי שלושה, ארבעה או יותר, החריגה כמובן קשה יותר. בוחר

. בהתאם "הכפלת טופס" –מוזר במינוח המשיב מבין היטב כי פעולותיו פסולות. על כן, הוא עושה שימוש  .28

והטבלה טופס הני כרטיסי השתתפות עבור הוא מקבל שלכך, כאשר המהמר מכפיל את הטופס פי שניים, 

. כך נפרדים עבור כל אחד מכרטיסי ההשתתפותכמובן שהמשתתף משלם דמי השתתפות . שהוא מילא

 ש"ח, וההיתר מופר.  5 בהגרלה עולים עלהוא משלם פות שתיוצא כי דמי ההשת

הפסולה. בהיתר נקבע כי עלות את ההתנהלות הצגת העניין כהכפלה של הטופס לא יכולה להכשיר  .29

בין אם הסכום ש"ח פסולה,  7-ש"ח. עלות השתתפות שגבוהה מ 7-ש"ח ו 1ההשתתפות בהגרלה תהיה בין 

. או הנפקת טפסים רבים , ובין אם מגיעים אליו על ידי מכפלות של סכום נמוך יותרהחורג נקוב בטופס

יב נוקט בגישה מניפולטיבית, שכל תכליתה הדבר מובן מאליו. ניתן רק להצטער על כך שגוף כמו המש

 היא לעקוף את החוק ולגרום להימורים בסכומים העולים על המותר. 
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 האפשרות להכפיל את דמי ההשתתפות כלל לא מופיעה בהיתר ובתקנון.  .30

 לטופס משחק  פרטבכל אלה המשיב לא מסתפק, והוא מצא דרך נוספת לעקוף את מגבלת הסכום.  .31

מתכונת  שיטתי". KENOטופס "באמצעות  KENO-ה תלהשתתף בהגרליכול המשתתף הרגיל,  KENO-ה

מספרים עליהם ניתן להמר בטופס המשחק  7, ולא על 70מספרים מתוך  9או  8זו מאפשרת להמר על 

המספרים  9או  8מתוך מספרים,  7 ים שלהאפשרי צירופיםאת כל ההמשתתף  המחשב יוצר עבור הרגיל.

מספרים.  7צירופים שונים של  8מספרים, מתקבלים  8שאם המהמר בוחר להמר על כך יוצא שסומנו. 

. לאחר הזנת מספרים 7צירופים שונים של  36כבר מתקבלים  – מספרים 9אם המשתתף בוחר להמר על 

  המספרים שהוא בחר.  9או  8בודד, בו מופיעים הטופס במסוף, המשתתף מקבל כרטיס השתתפות 

 .8נספח שיטתי" מצורף לבקשה זו כ KENOטופס "דף 

דמי מצירופי המספרים האפשריים  אחד כלהמשיב גובה עבור  ,שיטתי"KENO "ה מתכונת בהפעלת .32

שנבחרו  ,"שיטתי KENO"הימור בטופס בדמי ההשתתפות בהגרלה אחת כך יוצא ש נפרדים.תפות השתה

דמי  מספרים, 9שנבחרו בו  "שיטתי KENO"הימור בטופס בש"ח.  56-לש"ח  16נעים בין  ,מספרים 8בו 

יותר הרבה המהמרים משלמים יוצא כי  כך ש"ח. 252-לש"ח  72בין ההשתתפות בהגרלה אחת נעים בין 

ש"ח, כפי  7, ואף הרבה מעל תקנון, כפי שקבוע באחת ש"ח עבור השתתפות בהגרלה 5אשר הסכום של מ

 . היתרשקבוע ב

אפשרות זו ב בחירה .יימת אפשרות הכפלת טופסשיטתי" ק KENOגם בטופס "אם בכל אלה לא די,  .33

 םכמובן שג. פחותכל ה, פי שניים להיתר גם ללא ההכפלהמהאשר חורגים פות, תדמי ההשתאת  המכפיל

 בדרך זו מופרות מגבלות סכום ההשתתפות בהגרלה. 

והכפלת  "שיטתי KENO" לאחר מילוי טופס דפסושהו ,KENOבהגרלת  של המבקשהשתתפות  יכרטיס

 .9נספח לבקשה זו כ פיםמצור ,2017באוקטובר  24, מיום הטופס

מוגדר רק טופס רגיל, ובו טבלה תקנון בהאפשרות לשלוח טופס שיטתי כלל לא מופיעה בהיתר ובתקנון.  .34

( לתקנון מצויין כי "בכל טבלה שבטופס יסמן 1)13.1. בסעיף שיטתיאחת, ללא אפשרות לשליחת טופס 

לתקנון המתאר את טופס ההשתתפות  42המספרים ...", ובסעיף  70מספרים מתוך  7אדם לפי בחירתו 

ראו  KENO( על הגרלת 1)13.1לבקשה זו, לתחולת סעיף  6)נספח  שיטתי" KENO"כלל לא מופיע טופס 

 לתקנון(.  46סעיף 

ה הקובעת עלות נמוכה להשתתפות בכל הגרלה ברורה. שר האוצר ביקש להגן על מטרת ההורא .35

. מגבלה נמוך בכל הגרלהתמורת סכום רק ולאפשר להם לשחק  , להגביל את דמי ההשתתפותהמהמרים

. המגבלה KENO-הגרלות ה מוכת שמתקיימות בתדירות מאד גבוהה, ביחס להגרלו זו חשובה במיוחד

לסכומים משמעותיים ככל שמספר  יםהמצטברפים שהם מוציאים, בכס לשלוט מהמריםל תמסייע

 . ההגרלות בהן הם משתתפים עולה

המהמרים משתייכים לאוכלוסיה חלשה, חלק גדול מן  .גם לאור זהות המהמרים למגבלה זו חשיבות רבה .36

צאת הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים בישראל ומודל הק דוחראו  –הסובלת מקשיים כלכליים 

שלל השיטות הפסולות, שהמשיב  .15בעמ'  ,2016, שהוגש לשר האוצר בחודש אוגוסט הרווחים לציבור

 ת מטרה זו. ומסכלנקט על מנת לפרוץ את המגבלות, 

מצורף לבקשה זו לציבור ומודל הקצאת הרווחים דוח הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים בישראל 

 .01נספח כ
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, מן גדולהונוכח סכנת ההתמכרות הנמצא תחת מחלוקת קשה, שרגיש  נושאכאשר מדובר בהימורים,  .37

 , כי קבעבית המשפט הנכבד כבר . הקבועים בהיתר כל התנאיםי המשיב יקפיד על היה כההכרח 

בעו, מחובתנו להקפיד עם מארגן ההימורים, ימוצר קלוקל לפי טדווקא אם סבורים אנו שמדובר ב"... 

 11930-04-12מרכז( מחוזי ת"צ ) - "מניצול חולשותיו וקלות דעתו של המהמרולדרוש במפגיע כי ימנע 

 .(17.03.2016)פורסם בנבו,  35, פסקה אבידן נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט

המשיב מאפשר הימורים בסכומים העולים על הסכום בהפרת ההיתר המשיב גורם נזק רב למהמרים.  .38

בהן  KENOהמשיב, אשר מקיים הגרלות בהיתר ובתקנון. , המקסימלי שנקבע להגרלה בודדת

פועל שיטתי",  KENO", מאפשר הכפלה של סכום ההימור, ומנהיג טופס ש"ח 7המשתתפים מהמרים על 

שלא כדין, בכל אחת מדרכים אלה. כתוצאה מכך הוא מפיק לעצמו הכנסות, שלא כדין. הכנסות אלה 

 .זה נזקמעצימה  KENO-התדירות הגבוהה של הגרלות המשקפות את הנזק שנגרם למשתתפים. 

מהמגבלות המוטלות עליו, לפיהן עלות ההשתתפות בהגרלה באופן בוטה חורג חלק זה, המשיב  לסיכום .39

על ידי  –דרכים  לושש"ח )לפי ההיתר(. הוא מפר את המגבלות בש 7ש"ח )לפי התקנון( או  5לא תעלה על 

 KENO"ועל ידי הפעלת מתכונת  סכום ההשתתפות על ידי הכפלת ש"ח,  7תן אפשרות להמר בסכום של מ

 . התנהלות זו אינה חוקית. "שיטתי

 

 האישית והייצוגיתעילות התביעה  -שלישי לק ח

 נגד המשיב. מצויינותהקבוצה עילות תביעה  לחברי יםמקימ המעשים שהצגנו .40

תביעה בגין  לחברי הקבוצה עילת. הפרה זו מקימה והתקנון תנאי ההיתרכפי שהראינו, המשיב מפר את  .41

חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים  מפר"לפקודת הנזיקין מורה כי  )א(63הפרת חובה חקוקה. סעיף 

והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או  -למעט פקודה זו  -חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק 

חר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; להגנתו של אדם א

, הנכון פירושו לפי, החיקוק אם, זו בפקודה המפורשת לתרופה ההפרה בשל זכאי האחר האדםאולם אין 

 ."זו תרופה להוציא התכוון

חיקוק מוגדר ההיתר הוא חיקוק, כמשמעותו בפקודת הפרשנות ]נוסח חדש[ )להלן: פקודת הפרשנות(.  .42

כל חוק וכל תקנה בין שניתנו לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין שניתנו " –כך זו  לפקודה 1בסעיף 

מודעה, או "תקנה, כלל, חוק עזר, מנשר, אכרזה, צו, הוראה, הודעה,  –תקנה מוגדרת כך  ".לאחריה

לרבות צו, הוראה, הודעה,  ... מכוח חוק ... מסמך אחר, שניתנו מאת כל רשות בארץ ישראל או בישראל

מהגדרה זו עולה כי ההיתר  מודעה או מסמך אחר שניתנו על יסוד תקנה, כלל או חוק עזר כאמור".

 )או מי שר האוצרעל ידי ההיתר ניתן תחת הגדרת חיקוק. נופל לביצוע ההגרלות מהווה תקנה, ולכן 

 . ( לחוק העונשין2)א()231, מכוח סעיף שהשר הסמיך(

הדבר מובן . מבוקרת-בלתימפני הוצאת כספים ציבור המהמרים ן על כפי שהראינו, ההיתר נועד להג .43

יתרה מכך, בהיעדר שיקולים מיוחדים, יש לראות כל חובה שהוטלה מכוח חיקוק על אדם פרטי מאליו. 

, 629( 1, פ"ד מז)לסלאו נ' ג'אמל 2351/90ע"א  –יבורי, כהוראה לטובתו של הנפגע מהפרתה או על גוף צ

637-636 (1993.)  

לחוק העונשין, כחיקוק  228-225כך, יש לראות גם את האיסור לבצע הימורים, הקבוע בסעיפים נוסף על  .44

 שהופר, באופן שמקים עילת תביעה בגין הפרת חובה חקוקה. 
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בית  (,קונקטיב)להלן: ענין  (05.11.2015)פורסם בנבו,  קונקטיב גרופ בע"מ נ' דבוש 7141/13ע"א ב .45

ארז קבעה כי -כבוד השופטת ברק. בעלי אופי של הימורלרכישת מוצרים, מכרזים דן בהמשפט העליון 

לתבוע בנזיקין על יסוד  יכוליםוהם  ,הוראת חוק יכולה להיות מכוונת להגנת הציבור ולהגנתם של יחידים

להגן על הפרט נועד החוק בהם  יש להכיר בעילה של הפרת חובה חקוקה במצביםלדבריה, הפרתה. 

ההכרה לא גורע מככלי למניעת התמכרות,  איסור ההימוריםתפקיד החברתי החשוב של הבנוסף,  .התובע

 (. לפסק דינה 24-22ת )פסקאו שעלולים להתמכר להימוריםבכך שהוא נועד להגן גם על הפרטים 

ניק תרופה נזיקית אין לייחס להוראה עונשית כוונה להעככלל  כיסבר מזוז השופט כבוד חולקת,  הבדע .46

כבוד עם זאת, במקרים בהם כל המעורבים פעלו בניגוד לדין הפלילי.  מיוחדב הדבר נכון, ובשל הפרתה

שת שירות או מוצר, למשל פיצוי בעת רכישולל מקרים בהם יתגבש נזק בר כי הוא לא  צייןהשופט מזוז 

כבוד (. לפסק דינו 29, 26-23)פסקאות  הדין קובע הוראות בנוגע למוצר והמשווק מפר הוראות אלהכאשר 

 השופט דנציגר לא הכריע בסוגיה זו. 

האיסור על  – בגין הפרת החובה החקוקהמצויינת, עילת תביעה לחברי הקבוצה קמה לפי פסיקה זו,  .47

לדברי כבוד באופן נחרץ במסקנה זו. ביחס ארז תומכים -כמובן שדברי כבוד השופטת ברק. הימורים

אך לכלל זה מקימה סעד בנזיקין,  פי שהראינו, הוא סבור שככלל הפרת נורמה פלילית לא, כהשופט מזוז

 למוצר משווק והמשווק מפר הוראות אלה"הנוגעות הדין קובע הוראות ש במקרים" –חריגים קיימים 

ב ימחוי, מפעיל שירותי הימוריםש ,המשיבשבפנינו.  הדבריםזהו בדיוק מצב  .(29 , פסקהקונקטיב)ענין 

הנה, לפי כל הגישות, קמה מפר את אותם תנאים. . המשיב לעשות כן בהתאם לתנאים שקובע ההיתר

 לחברי הקבוצה עילה בגין הפרת חובה חקוקה. 

המשיב, . זהו כמובן החיקוקאת מפר רק אחד מהצדדים , בענייננו קונקטיבענין להבדיל מכן,  יתר על .48

כל  ולא הוטלעל חברי הקבוצה  .ש"ח להגרלה בודדת 7סכום העולה על  לשלםמהמרים ל מאפשראשר 

 היתר. ההיתר ניתן למשיב, ועליו הוטלו המגבלות. הם לא פועלים מכח תנאי או מגבלה. 

לחוק החוזים מורה  30חברי הקבוצה מחזיקים בעילת תביעה בשל בטלות חוזה פסול. סעיף  על כך, נוסף .49

 –כי "חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור 

המשיב חורג שמבוצעים בהתאם להיתר. מחריג הימורים ובטל". חוק העונשין אוסר על קיום הימורים, 

  תנאי ההיתר, ועל כן החוזה בלתי חוקי, ודינו להתבטל.מ

הואיל ומדובר מקום להורות על השבה עקב בטלות חוזה, האם יש , שאלהה לדיון עלתהקונקטיב  יןבענ .50

פי -שכל צד קיבל את מבוקשו עלסעד ההשבה נשלל, בשל כך באותו מקרה , אם לאו. במשחק אסור

ענייננו שונה בשני שפעילות שני הצדדים הייתה כרוכה בהפרת החוק. משום בהתאם לציפיותיו, ו ,החוזה

להימורים של המשיב, בהתייחס אין הדבר כך.  –ההיבטים. בכל הנוגע לכך שכל צד קיבל את מבוקשו 

הגבלת ההימור בהגרלה כך  – והמחוקק ונותן ההיתר מונו כדי לייצג את הציבור ולהגדיר את מבוקש

, רק המשיב מפריתר על כן, זכות זו נשללה מהם. . ש"ח בכל הגרלה 7ההימור לא יעלה על סכום ש

אדם מהיישוב מרבית המשתתפים אינם מודעים להפרה שהמשיב מבצע.  .את ההיתר והתקנון בידיעה,

יכול להניח כי גוף ציבורי כמו המשיב, שמנהל הימורים בחסות החוק, פועל בהתאם למגבלות שהוטלו 

המהמרים הם קרבנות של התנהלות לא חוקית של כך יוצא כי למרבה הצער, להנחה זו אין בסיס.  עליו.

 המשיב. 
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לתקנון מורה כי  42.2סעיף הפרת חוזה.  קנים לחברי הקבוצה גם עילת תביעה בגיןמעשי המשיב מ .51

]'המחיר לטבלה אחת להגרלה אחת ₪  5או ₪,  ₪3,  2"מחירי ההשתתפות לכרטיסי קינו יהיו בסך 

זה. התקנון מהווה חוזה בין המשיב ובין המהמרים. המשיב  מחירים טווחלטבלה'[ ...". המשיב חורג מ

תקנון אינו האינו פועל בהתאם לתקנון. בכך המשיב מפר חוזה שנרקם בינו ובין חברי הקבוצה. בנוסף, 

התקנון מאפשר שיטתי". KENO מתיר את הכפלת דמי ההשתתפות, וגם לא מתיר הגרלות בשיטת "

שליחת טופס רגיל בלבד. גם מטעם זה יש לראות במעשי המשיב הפרה של ההסכם. נוסף על כך, יש 

לראות במעשים אלה הפרה של החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת, לפני כריתת חוזה ובביצועו, 

 לחוק החוזים. 39)א( ולסעיף 12בהתאם לסעיף 

חשבון חברי הקבוצה. המשיב נהנה מסכומי הימור גבוהים, על  ,המשיב גם עושה עושר ולא במשפט .52

. בדרך זו המשיב מקבל, שלא על פי זכות שבדין, נכס וטובת הנאה והתקנון הנגבים בניגוד לתנאי ההיתר

לחוק עשיית עושר ולא במשפט, המשיב חייב להשיב  1ציבור המהמרים. לפי סעיף  –שבאו לו מאדם אחר 

 . לאותו אדם את הזכיה

לפקודת הנזיקין  35מקימים לחברי הקבוצה עילת תביעה מכח עוולת הרשלנות. סעיף אף  י המשיבמעש .53

 שאדם מעשה עשה לא או, נסיבות באותן עושה היה לא ונבון סביר שאדם מעשה אדם"עשה  -כך מורה 

 מידת נקט לא או, במיומנות השתמש לא פלוני יד שבמשלח או, נסיבות באותן עושה היה ונבון סביר

 זו הרי - נסיבות באותן נוקט או משתמש היה יד משלח באותו לפעול וכשיר ונבון סביר שאדם, זהירות

 כפי לנהוג שלא חובה נסיבות באותן לו יש שלגביו, אחר לאדם ביחס כאמור התרשל ואם; התרשלות

שפועל מכח  ל הימורים סביר,ימפע. "עוולה עושה לזולתו נזק ברשלנותו והגורם, רשלנות זו הרי, שנהג

לחברי כן, על . המגבלות הקבועות בהיתר ובתקנון, לא היה מפר את ותקנון שהוא הוציא היתר שניתן לו

 הקבוצה קמה עילת תביעה גם מכח עוולת הרשלנות.  

 לחברי הקבוצה עילות תביעה.למבקש והנה, מעשי המשיב מקימים  .54

 

 והנזק שנגרם למבקש הייצוגית בתובענה הסעדים - ירביעחלק 

 עילות התביעה מזכות את חברי הקבוצה בסעדים הבאים: .55

פיצוי חברי הקבוצה בגין הנזק שנגרם להם כתוצאה מהשתתפות בהגרלות בהן דמי ההשתתפות  55.1     

"הכפלת טופס",  בחירתדרכים שצויינו לעיל )אחת או יותר מהש"ח( ב 7ש"ח )ולחלופין  5עלו על 

סכומים שנגבו שלא כדין הש"ח(, וכן השבת  7שיטתי" או הימור על  KENOהימור בטופס "

 בהגרלות אלה; 

 7ש"ח )ולחלופין  5כך שדמי ההשתתפות בהגרלה אחת לא יעלו על  ,KENOתיקון טפסי הגרלת  55.2     

 KENOש"ח(, לרבות בדרך של מחיקת האפשרות להכפיל את סכום ההשתתפות וביטול טופס "

 שיטתי";

 .יפקח על ביצוע פסק הדין מינוי בעל תפקיד אשר 55.3     
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 ת והמבקש החל להמר בהגרל 2017בשנת . מפעיל המשיבמפעם לפעם בהגרלות שהמבקש מהמר  .56

בין פעם לפעמיים   KENO-ה המבקש נוהג להמר בהגרלות. בהגרלות אלה הוא נחל הפסד כספי. KENO-ה

 בחודש, בממוצע.

הכפיל את הטופס ש"ח,  7 בדמי השתתפות בסכום של הימר המבקש 2017בספטמבר  11, ביום למשל כך .57

המבקש  2017באוקטובר  10ביום  .לבקשה זו( 7)ראו נספח  (10ש"ח כפול  7) ש"ח 70והפסיד  ,פי עשרה

 19ביום . (5ש"ח כפול  7) ש"ח 35והפסיד  ,ש"ח, הכפיל את הטופס פי חמישה 7הימר בדמי השתתפות של 

 ש"ח. 35ש"ח, הכפיל את הטופס פי חמישה, והפסיד  7תתפות של המבקש הימר בדמי הש 2017בדצמבר 

באוקטובר  10שהודפסו לאחר הכפלת הטופס, מיום , KENOבהגרלת של המבקש כרטיסי השתתפות 

 .11נספח , מצורפים לבקשה זו כ2017

, 2017בדצמבר  19שהודפסו לאחר הכפלת הטופס, מיום  ,KENOבהגרלת של המבקש כרטיסי השתתפות 

 .12נספח מצורפים לבקשה זו כ

דמי ב בחר. המבקש מספרים 8ובחר  שיטתי", KENO" בטופס הימר המבקש 2017באוקטובר  24ביום  .58

דמי השתתפות שילם סך הכל המבקש ב .השיכפיל את טופס ההימור פי חמוהש"ח,  7השתתפות בסך 

הוא בהגרלה זו  .לבקשה זו( 9)ראו נספח  (5כפול צירופי מספרים,  8כפול  ,ש"ח 7) ש"ח 280של בסכום 

 .(בצירוף אחד מתוך השמונה זכיה -ש"ח  35פחות  ,השתתפותהש"ח דמי  280) חש" 245הפסיד 

, המבקש הרוויח 2017בהגרלה שנערכה בחודש אוגוסט . בלבדאחת  KENOת בהגרל הרוויחהמבקש  .59

 ש"ח.  70סכום של 

 KENO" בטופסבהן המבקש הכפיל את טופס המשחק או הימר לעיל, שצוינו  KENO-הגרלות הכל ב .60

ש"ח. על  70ש"ח. כאמור, המבקש הרוויח באחת ההגרלות  385 סכום של , הוא הפסיד במצטברשיטתי"

המבקש השתתף בהגרלות נוספות, בהן . ש"ח 315בסכום של נזק למבקש יותיו, נגרם לאחר ניכוי זככן, 

 נגרמו לו עוד הפסדים.

החל לברר את האפשרות להגיש הוא לאחר ש ,למען הגילוי המלא, המבקש השתתף בחלק מההגרלות .61

 תובענה ייצוגית בענין.

את הנזק  קשה למבקש להעריך באופן מדוייקהמבקש אינו יוצא דופן. הוא מהמר כמו רבים אחרים.  .62

המותר. המבקש מעריך, שנגרם לקבוצה כתוצאה ממתן האפשרות להמר בהגרלה אחת בסכום העולה על 

בדיון בתביעה  מכך. למעלהואף , מדובר בסדר גודל של מיליוני שקלים חדשים , כיכלליראשוני ובאופן 

 שוב הנזק ויישומה. את הדיון בנוגע לשיטה לחי קהייצוגית, לאחר אישורה, יהיה מקום להרחיב ולהעמי

( 1) –)ב( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לענין סעיף זה, כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק 4סעיף  .63

די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם  –( 1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן )א()

 .  על נקלה עומד בדרישה זוהמבקש לו נזק". הראינו כי 
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יהיה להעמיד את הסעד לרשות חברי הקבוצה במספר דרכים. כמובן שחברי  ניתןהתביעה,  תקבלתלכש .64

קבוצה שזכאותם תוכח, יקבלו את הכספים המגיעים להם. ניתן יהיה להוכיח את הזכאות 

חברי הקבוצה על ידי  זיהויקבלות, כרטיסי אשראי,  באמצעותהאינדיבידואלית בדרכים שונות, לרבות 

חברי הקבוצה ניתן יהיה לבחון את האפשרות של זיהוי ועוד. אף שאלונים , נקודות המכירהב מוכריםה

 העריך את גודל הקבוצה והיקף הנזקלניתן . מעבר לכך, בהליכים מסוג זה מערכות המשיב באמצעות

מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית  - תנובה 10085/08כלים סטטיסטיים. ראו ע"א  באמצעות

ניתן יהיה כל אלה  (. על יסוד04.12.2011פורסם בנבו, ) 58-42, פסקאות ראבי ןבישראל בע"מ נ' עזבו

לרבות השבה באמצעות תווי  ,לחוק תובענות ייצוגיות 20לבצע את ההשבה בשלל דרכים, לפי סעיף 

 גמילהאף ניתן יהיה לשקול את האפשרות שחלק מכספי הפיצוי ישמשו לתרומה לצורך סיוע ב קנייה.

צרשניה נ'  49683-08-10ת"צ )מחוזי מרכז( ראו  .הקשורות להליך זה , או למטרות אחרותמהתמכרויות

 .(05.05.2016)פורסם בנבו,  32, פסקה המועצה להסדר ההימורים בספורט

עמדה , 2015נכון לשנת מראה כי  לבקשה זו( 10)נספח  לבחינת ייעול שוק ההימורים בישראל דוח הוועדה .65

ביצועם המשיב מקצה כספים לפרויקטים, וכש. מיליארד ש"ח 4-כקופת מזומנים של לרשות המשיב 

 בקופה. המשיב משקיע כספים אלה בהשקעות בעלות תשואה, וכך מרוויח ותריםמתעכב הכספים נ

מ' )עמהשקעות שביצע  מיליון ש"ח 536-רווח של כהפיק המשיב  2015-2011. בין השנים סכומים נוספים

 הוא בעל אמצעים. , שאינם מוקצים לפרויקטים עתידייםסכומי עתק יב מחזיק בכל רגע נתוןהמש(. 32-31

 . , במלואוהנזק שנגרם להםבגין חברי הקבוצה לפצות את 

אישור ה, יש לציין בבקשת 2010-לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע( 12)א()2-ו( 11)א()2 ותלתקנ בהתאם .66

משווי ההטבה לציבור  7.5%את הגמול ושכר הטרחה המבוקשים. המבקש עותר לקבוע גמול בשיעור של 

 לפי השיעורים שנקבעו בהחלטת ביתהנגזר משווי ההטבה לציבור, )בתוספת מס ערך מוסף(, ושכר טרחה 

ן נקבע כי "על כל (. באותו עני23.05.2012)פורסם בנבו,  שמש נ' רייכרט 2046/10המשפט העליון בע"א 

; על 25%הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של -מיליון ש"ח, ייפסק לטובת בא 5-סכום שנגבה בפועל עד ל

; ועל כל 20%מיליון ש"ח ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10-מיליון ש"ח עד ל 5כל סכום שנגבה בפועל בין 

לענין שווי  .(16" )פסקה 15%ר של ר טרחה בשיעומיליון ש"ח, ייפסק שכ 10סכום שנגבה בפועל מעל 

הגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם  ההטבה לציבור יש להביא בחשבון גם את שווי ההטבה העתידית.

  כוללים את שכר הטרחה וההוצאות בגין הדיון בבקשת האישור.

 

  כל התנאים לאישור התובענה כייצוגיתמתקיימים  - יישחמחלק 

תובענה זו חוק תובענות ייצוגיות. לפי  ,הנכבד מתבקש לאשר תובענה זו כתובענה ייצוגית המשפטבית  .67

 התנאים הדרושים לצורך אישורה כתובענה ייצוגית. כל אחר ממלאת 

ושילם עבור השתתפות  KENOכל מי שהימר בהגרלת הקבוצה אותה המבקש עותר לייצג, כוללת את  .68

"הכפלת בחירת ש"ח(, וזאת על ידי  7סכום העולה על  –ש"ח )ולחלופין  5סכום העולה על  בהגרלה אחת

דמי  בחירתשיטתי", או באמצעות  KENOטופס" בטופס המשחק, או על ידי הימור באמצעות טופס "

סכום העל  וליםעש"ח; ודמי ההשתתפות הכוללים שהוא שילם בהגרלות אלה  7השתתפות בסכום של 

הגשת התביעה הייצוגית לאחר ו בהן; כל זאת החל משבע שנים לפני הגשת בקשה זו ועד יותיזכהכולל של 

כבוד של  לפסק דינו 10פסקה ראו )קונקטיב הגדרה זו תואמת את קביעות בית המשפט בענין אישורה. 

 (. השופט מזוז
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)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת 3סעיף  .69

לתוספת  1בסעיף שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית...". השניה או בענין 

לענין שבינו תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר " –נקבעה הקטגוריה הבאה יה יהשנ

   .ניתן להגיש בגין מקרה זה תביעה ייצוגיתכן  על". לבין לקוח

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה 4סעיף  .70

)א(, המעוררת שאלות 3( אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 1ייצוגית כמפורט להלן: )

 בשם אותה –מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

הראינו כי המבקש אוחז בעילת תביעה אישית כלפי המשיב. על כן הוא רשאי להגיש תובענה קבוצה". 

 ייצוגית נגדו. 

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא 8סעיף  .71

שותפות לכלל חברי ( התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המ1כל אלה: ) שהתקיימו

( תובענה ייצוגית היא הדרך 2הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה; )

להניח כי ענינם של כלל חברי סביר ( קיים יסוד 3היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין; )

י ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג ( קיים יסוד סביר להניח כ4הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת; ... )

 תנאים אלה מתקיימים. וינוהל בתום לב". 

המשיב פועל באופן דומה כלפי כל . הקבוצהת התביעה משותפים למבקש ולכל חברי ושל עילהיסודות  .72

מתן האפשרות , כתוצאה משלא כדין KENO-החברי הקבוצה. הוא גובה מהם דמי השתתפות בהגרלות 

 . ש"ח בכל הגרלה( 7סכומים העולים על  –)ולחלופין  ש"ח בכל הגרלה 5להמר על סכומים העולים על 

לדון יידרש בירור עילת התביעה בית המשפט הנכבד לשם בהליך זה עומדות לבירור שאלות משותפות.  .73

מתיר ומנהל הימורים הוא בכך שוהתקנון פר את תנאי ההיתר מהאם המשיב  – ולהכריע בשאלות הבאות

המשיב רשאי לעקוף את הוראות האם  ;ש"ח( 7)ולחלופין  ש"ח באותה הגרלה 5בסכומים העולים על 

האם מעשי המשיב שיטתי";  KENOהגרלות "או באמצעות  ההיתר על ידי הכפלת סכומי ההימור

 יברור כועוד.  ;במעשיו מהמריםרם נזק לוהמשיב גומחדליו מקימים לחברי הקבוצה עילות תביעה; האם 

בהתדיינות  הבלעדי,אפילו המרכיב העיקרי, ים מהוו הקבוצהליתר חברי וש למבק פיםהמשות ותהיסוד

  . חברי הקבוצהולכל  משותפת למבקש ,עליה מבוססת הבקשה ,זו. המערכת העובדתית והמשפטית

שהשאלות המשותפות יוכרעו ברור כי קיימת אפשרות סבירה ואף למעלה מכך, , נוכח הנימוקים שהצגנו .74

 לטובת הקבוצה.

כפי שהראינו,  .הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקתמעמידה את תביעה ייצוגית  כי ספקאין  .75

במגבלות המשפטיות המוטלות על  םמהמרים רבים באים מקרב אוכלוסיה חלשה, ובוודאי אינם בקיאי

הקבוצה, בשמה המבקש תובע  גודלגם המשיב. אין ביכולתם להתמודד עם גוף רב עצמה, כמו המשיב. 

 את המשיב, מצדיק את אישור התובענה כייצוגית. 

עניינם של חברי הקבוצה מיוצג ומנוהל בדרך הולמת ובתום לב. המבקש פועל על מנת לתקן את הליקויים  .76

ות המשיב, ולהשיג סעד הולם עבור חברי הקבוצה. האינטרסים של המבקש זהים לאלה של כלל בהתנהל

 חברי הקבוצה. 
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