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 *עו"ד ייב פרידהוף, / הגרלות לקידום מכירות

משתמשים לעיתים  תושוים אשר מעוייים להשיק מוצר חדש או לקדם מכירבתי עסק חברות ו

הגרלה עסק המבצע  . לקידום מכירותהגרלות דרך של ביצוע בכחלק ממאמצי קידום המכירות 

משרד האוצר עשוי למצוא עצמו של  היתר מראש קבלתאו  טרם ביצוע ההגרלה ללא ליווי משפטי

, שים 3של  מאסרעבירה פלילית שעושה המקסימלי היו (ואף את מהליו) תחת כתב אישום על 

  מביצוע העבירה? איך מעים אז  . לתביעות אזרחיות לחשיפהמעבר 

או עוסק בביצוע משחקים אסורים,  שמהל, מבצע,כי מי  מפורשות קובע הישראלי חוק העושין

החוק איו מבחין  . ממושכים ות והימורים עובר עבירה פלילית וצפוי בשל כך לעושי מאסרהגרל

כל הסדר שלפיו יתן, בהעלאת איסור על , וקובע או הימוריםבין הגרלה, משחק אסור לעיין זה 

גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף, או בטובת האה, והזכייה תלויה בגורל יותר 

לקיים הגרלות לפרסומת מסחרית וקידום חריג לכך הוא האפשרות   בהבה או ביכולת.מאשר 

היתר הכללי לקיום הגרלות אשר הוצא על ידי משרד מכירות בכפוף לשורה של תאים המויים ב

ית בכפוף לתאים הקבועים והמאפשר עריכת הגרלות לפרסומת מסחרוהמוארך מעת לעת האוצר 

בים וחשוב להתייעץ עם עורך דין בעל יסיון בתחום כבר בעת ביית תאים אלה מורכבהיתר. 

  .  ולא להמתין לרגע האחרון התכית העסקית להגרלה

יאושר מראש על ידי משרד האוצר וישמש  אדם אשרההיתר דורש מיוי בין יתר התאים להיתר, 

וק, ביצוע פקח על מבצע השיווק ומבצע ההגרלות.  המפקח לא רק יפקח על מבצע השיוכמ

ההגרלות והפרסומים הדרשים, אלא גם יגיש בסוף המבצע דו"ח מפורט בהתאם לכללים שקבעו 

בשורה של סוגיות  תאים מיוחדיםשורה ארוכה של ההיתר מציב כמו כן, ויטפל בפיות הציבור.  

ה וכמה פעמים בש אופן בו יפורסם מבצע השיווק, המועדים בהם יתן לבצע ההגרלהכמו למשל ה

ת ות הקשורו, המידע שצריך להיכלל בתקון ההגרלה ואופן פרסום התקון, דרישיתן לבצעה

, איסור על השתתפות במבצע של מקורבים לעורך ההגרלה או לאחר ההגרלהקיבוע המחירים ל

המפקח גם יהיה וכח בעת   המפקח, אופן פרסום תוצאות ההגרלה, אופן חלוקת הפרסים ועוד.

חשוב שיהיה מעורב ביסוח תקון ההגרלה, אשר יפורסם לציבור בדרכים ביצוע ההגרלה ו

  הקבועות בהיתר, ויוודא שההגרלה עומדת בכל תאי החוק כדי למוע אחריות.

, מומלץ לפות אשר על כן, וככל שהכם מתעתדים לבצע הגרלה לקידום מכירות בבית העסק

על מת שזה יחה אתכם כיצד לפעול על הגרלות  ובעל יסיון כמפקח עללעורך דין הבקיא בתחום 

כמפקח על ההגרלה. כאמור, אי קבלת יאושר על ידי משרד האוצר וכן לעמוד בתאי החוק מת 

של ההגרלה והפעולות המקדימות  כוןלא תכון היתר ממשרד האוצר טרם ביצוע ההגרלה ו

אלא אף להוות עבירה ים כספי להוצאות וסיכוים  לא רק לגרום שויע הדרשות מתוקף ההיתר

  פלילית.

                                                 
אין בסקירה  , העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיי חברות והגירה. עורך דין במשרד אפיק ושות' והי יב פרידהוףעו"ד י *

בטרם קבלת כל החלטה בושאים  המתמחה בתחום זהכללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com.או באמצעות הדואר האלקטרוי:  ,6093609-03לפרטים וספים:  המתוארים בסקירה זו.
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Sale Promotion Lotteries / Yaniv Friedhof, Adv.* 

Companies and businesses wishing to launch a new product or promote sales are often 
utilizing commercial lotteries as part of their promotional efforts. A business 
conducting a commercial lottery without legal support prior to the lottery or receipt of 
a permit in advance from the Israeli Ministry of Finance may find itself (and even its 
managers) under indictment for a criminal offense which maximum sentence is up to 
three years' imprisonment, beyond the exposure to civil claims. So how can one avoid 
committing the offense? 

The Israeli Penal Code explicitly sets that a person who conducts, performs or 
engages in prohibited gaming, lotteries, and gambling is committing a criminal 
offense and is is liable to long prison terms. The law makes no distinction between a 
lottery, a forbidden game or gambling and prohibits any arrangement whereby it is 
possible to win funds or other benefits, all based more on fate than on understanding 
or ability. An exception to this is the possibility of holding lotteries for commercial 
advertising and sales promotion, subject to a set of terms and conditions enumerated 
in the general lottery permit issued by the Israeli Ministry of Finance and extended 
from time to time and which enables commercial lotteries subject to the terms and 
conditions stipulated in such permit. Such conditions are complex and it is important 
to consult with an attorney with experience in that field as early as structuring a 
business plan for the lottery and not wait for the last minute. 

Among other terms stipulated in the permit, the permit requires the appointment of a 
person pre-approved by the Ministry of Finance and serving as supervisor of the 
lottery. The supervisor will not only supervise the lottery operation and the necessary 
publications, but also furnish the Ministry of Finance with a detailed report pursuant 
to the provisions of the permit and will deal with any client issues. Also, the permit 
sets a long list of requirement such as the dates on which the lottery can be performed 
and how many times a year it may be carried out, the information that should be 
included in the lottery bylaws and the manner by which the bylaws need to be 
published, requirements relating to the prices of the promoted products after the 
lottery, the prohibition on participation in the lottery of family and friends of the 
lottery organizer or the supervisor, the manner by which lottery results are to be 
published, the manner by which prizes should be distributed and more.  The 
supervisor is to be present when the lottery takes place and it is important that the 
supervisor is involved in the drafting of the lottery bylaws to be published to the 
public in the manners prescribed in the permit and ensure that the lottery meets all 
legal conditions in order to prevent liability. 

Therefore, if one intends to run a lottery to promote sales, one should consult with an 
attorney knowledgeable in this field and who has the experience as a supervisor of 
lotteries so that such attorney will be able to guide you on how to meet the legal  
requirements and will be authorized by Ministry of Finance as a supervisor.  As 
stated, failure to obtain a permit from the Ministry of Finance prior to the lottery and 
improper planning of the lottery and the preliminary actions required may not only 
cause financial risks but may also constitute a criminal offense. 

                                                 
 *Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. Nothing 
herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional 
details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


