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 6183 /17 העליון                                                                      בג"צמשפט הבבית 

        בירושלים 
 1.8.2017 -הוגש ב    בשבתו כבג"צ 

 
 599000650מספר מפלגה מרצ  .1

 תל אביב 1 מרח' יגיע כפיים
 14811אמצעות ב"כ עו"ד ערן לב מ.ר. ב

 64739, אביב-תל  24רחוב הארבעה מ                
  1533-6959613פקס':  03-6964139טל':              

 (03-6244099)פקס  נוסף:     
        
   
  ת עותרה     

 
 –נ ג ד  -

 

 הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו  .1

 עו"ד יאיר עשהאל ממשרד עו"ד אברמזןן ושות'   אמצעותב
 93386 ם ירושלי)בית  הטיילת(  2מרח' ביתר 

 02-5654001פקס:  02-5654000טל: 
 

 512096306רדיו ללא  הפסקה בע"מ ח"פ   .2

 עו"ד יורם שפטל   .3
 שניהם באמצעות עו"ד עמר רייטר ושות'

 52506 רמת גן א'  14מרח' אבא הלל סילבר 
  074-7157778 פקס: 074-715777טל:       
 ובאמצעות עו"ד ד"ר הלל סומר       

 הרצליה  167ת"ד        
  09-9565003פקס:  09-9527235טל:       

  
 

 המשיבים
 

וצו  למתן צו על תנאידחופה עתירה 
  ביניים

      
  הוהמורה ל  1 ,הצו על תנאי, המכוון למשיבתן יבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת ל

 טעם: ןלהתייצב ולת

מוש יה( לעשות שיי)להלן: הרשות השנ 1המורה למשיבה מדוע לא יינתן צו  .א

 –לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התש"ן  49בסמכותה הקבועה בסעיף 

בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה /או )להלן: חוק הרשות השנייה( ו 1990
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ולהורות על נטילת זמני שידור  2007 –התשס"ז )נטילת זמני שידור( ורדיו 

)להלן:  3יב )להלן: רדיו ללא הפסקה( בשל היות תכניתו של המש 2מהמשיבה 

לחוק  46שפטל( "שפטל עצבני" משום שידור אסור בהתאם להוראות סעיף 

 הרשות השנייה.

ובנוסף ולחילופין מדוע לא יינתן צו המורה לרשות השנייה ו/ או למועצת  .ב

הרשות השנייה ו/ או למנכ"ל הרשות השנייה לעשות שימוש בסמכותם 

לחוק ( 2) 23ו/ או סעיף ( 10) 23)ב'( ו/ או סעיף  48בסעיף  , בין היתר,הקבועה

לכללי הרשות השנייה  )ו'(4סעיף  )ד'( ו/או4ו/ או בסעיף הרשות השנייה 

 1999 –לטלוויזיה ורדיו )שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון( התשנ"ט 

, ולהורות על הפסקת שידורה של התכנית "שפטל )להלן: כללי השידור(

  עצבני". 

 ינייםעתירה דחופה למתן צו ב

לעשות שימוש  1בית המשפט הנכבד מתבקש לתן צו ביניים אשר יחייב את המשיבה 

)במסגרת הבקשה למתן צו על תנאי( בסמכויות המוקנות לה מכוח פסקה ב' הנ"ל 

 ולהורות על השעיית התכנית "שפטל עצבני" עד למתן פסק דין סופי בעתירה.

 ולהלן נימוקי הבקשה: 

בוטות  תלחויותהפך שפטל את תכניתו לבמה  להשכפי שמפורט בעתירה זאת,  .1

 ומסיתות בציבורים שלמים בכלל ובעותרת בפרט.

לא זו גם זו, אלא ששפטל אף התחייב בפני ציבור מאזיניו, במהלך התכנית  .2

כי יקדים מדי שבוע "פינה מיוחדת" להוקעתה של  21.7.2016 -ששודרה ביום ה

 .העותרת

את שפטל  יינותוח ההשתלחות וההסתה המאפלעניינו חשוב להדגיש כי גסות הר .3

במהלך הימים האחרונים, כאשר בהתבטאויות תקשורתיות  שונות הגיעו לשיאן 

 30.7.2017 -בעניין פסק הדין שניתן על ידי בית  הדין הצבאי לערעורים ביום  ה

בעניין לקוחו החייל אלאור עזריה כינה שפטל את הרמטכ"ל כ"עלוב  נפש הנראה 

  ן שמן בעירייה".   כמו פקידו
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הנה כי כן, ברי כי אי מתן צו הביניים המבוקש עלול לגרום לנזק בלתי הפיך  .4

לעותרת, כמו גם לאינטרסים העומדים בבסיס חוק הרשות השנייה והכללים 

 המיישמים אותו.

יתירה מזאת: מתן ההיתר לשפטל להמשיך להסית ולהתשלח עלול לעודד ואף   .5

 .לגרום למעשי אלימות קשים

לעומת זאת, אין במתן הצו המבוקש כדי לגרום לנזק בלתי הפיך למי מן  .6

להשעות את השדר רון  2המשיבים, כפי שעולה מהאופן בו מיהרה המשיבה 

קופמן, בגין התבטאויות הקלות שבעתיים בחומרתן מאלה המאפיינות את 

   לעתירה זאת(. 6)ר': חלק ג' לעיל ונספח  תכניתו של שפטל.  

   תמצית העתירה  -מסגרת עובדתית -חלק א'

 הנה מפלגה המאוגדת בהתאם לחוק המפלגות בישראל.)להלן: מרצ( העותרת  .7

חוק הרשות שהוקמה מכוח )להלן: הרשות השנייה( הנה רשות  1המשיבה  .8

"באופן שוטף על ביצוע השידורים בידי  , והמוסמכת, בין היתר לפקחהשנייה

 .(לחוק הרשות השנייה (2) 23מורשים לשידורים.." )ר': ס' 

)להלן: רדיו ללא הפסקה(, הנה חברה מאוגדת בישראל, שהנה אחד  2המשיבה  .9

מכוח הוראות חוק הרשות ו/ או "בעלי הזיכיון לשידור" "המורשים לשידור" 

 השנייה.

ראת )להלן: שפטל( הנו עורך דין בישראל המגיש ומנחה תכנית הנק 3המשיב  .10

שיחות עם מאזינים לנהל שפטל מתיימר לכה "שפטל עצבני", שהנה תכנית במה

המתקשרים לאולפן בסוגיות שונות שעל סדר היום. תכנית זו הנה תכנית בת 

שעתיים, המשודרת בשידור חי בתחנת השידור "רדיו ללא הפסקה" מדי יום 

של כל  יום  ובשידור חוזר בשעות הלילה 12:00-14:00חמישי בין השעות  

 .חמישי

הפך את הבמה  ,ומשתלח ,בוטה ,ס רוחאיש גשל שם  ושפטל, אשר עשה ל .11

לבמה קבועה  1-2התקשורתית השבועית בת השעתיים  שניתנה לו ע"י המשיבות 

לרבות בראש בהווה ובעבר, מחנה השלום וראשיו, כנגד להסתה ולדברי בלע 

בקבוצות מיעוט כדוגמת ערבים ז"ל, כמו גם הממשלה המנוח יצחק רבין 

בבית המשפט העליון ך את תכניתו גם לבמה להשתלחות . שפטל הפוהומואים

  , ולמעשה בכל גורם שאינו "מתיישר" עם עמדותיו הקיצוניות.ושופטיו
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מלנקוט בצעדים  כנגד "רדיו ללא  1עניינה של עתירה זו הנה הימנעות המשיבה  .12

וזאת בעקבות סדרת התבטאויות חסרות ו/ או כנגד תכניתו של שפטל הפסקה" 

יצוין כי  בפרט ומחנה השלום בכלל.   העותרתפותן של שפטל כנגד תקדים בחרי

הימנעות זאת הנה תמוהה ביותר, בין היתר לאור העובדה ש"רדיו ללא הפסקה" 

מיהרה להסיר מלוח השידורים את תכניתו של פרשן הספורט רון קופמן, וזאת 

 המשך,דברים, שכפי שיורחב ב -ת התרבות מירי רגברדברים שאמר כנגד שבגין 

 נופלים עשרות מונים בחומרתם מדברי הבלע השבועיים של שפטל.

הפניות  –דברי הבלע של שפטל כנגד מרצ  -'בחלק 

 המוקדמות ותשובת נציג היועמ"ש

בפרט ואת מחנה השמאל בכלל כפי שפורט למעלה הפך שפטל את העותרת  .13

 למטרה מועדפת להסתה והשמצות חסרות רסן.

 את הדברים הבאים:  וכך, בין היתר, אמר שפטל .14

"מרצ היא זרוע פוליטית של כל כנופיות הפשע הפוליטיות" "גלאון    .א

שהייתה דוברת של החמאס הח"מ(   -יו"ר מרצ -)ח"כ זהבה גלאון

 (.18.2.2016 -בפועל".)תכנית מיום ה

"יודו קוויזלניגים טמאים ונאלחים כמוך" "סרסור של האויב  .ב

החמאס חד המה...  ( ומרצחיהח"מ -הערבי" "אתה )השמאל

 (.25.2.2016 -סרסורים של הג'יהאד הפאשיסטי" )תכנית מיום ה

 -"הפרצוף המכוער, הטמא, המחליא והמזוהם של הצואה הפרו .ג

ס חמישי לכל דבר יפלסטינית בציון. זה השמאל. השמאל הוא גי

השפל שבחזירים שבציון.  (הח"מ  -שלום עכשיותנועת ) .ועניין"

לשינים לא תהא תקווה. שלום עכשיו זה האדומים כמובן" "ולמ

ארגון של מלשינים שממומן ע"י מעצמות חוץ עוינות ביותר לעצם 

קיומה של ישראל... ותמורת הכספים הוא מלשין. זה השמאל" 

 .   (12.6.20149 -)תכנית מיום ה

בפועל...סרסור של הג'יהאדו הח"מ(  -)ח"כ מטעם מרצ" אילן גילאון  .ד

 -)מפלגת הפועלים המאוחדת"מפם.  בי"פאשיזם הער -שהידו –

.. כנופיה פוליטית הח"מ( -שהנה אחת המפלגות שמהן נוסדה מרצ

בולשביקית בזויה... העבדים הכי בזויים. המעריצים הכי נאלחים של 

 -. )תכנית מיום ה.. שמאלנים הם אנטישמים קיצוניים"  ןסטאלי

12.11.2015.) 
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טני של גרמניה הנאצית, "אין פלא שמפלגה כמו מרצ מציעה חוק ש .ה

לסימון מוצרים של יהודים. אלה חוקי נירנברג פרופר..... מרצ 

 (.12.6.2015 -)תכנית מיום ה הולכת לאורם של הנאצים".

"מי שחשב שיש איזשהו בור תחתיות שפל, בזוי טמא ואנטישמי  .ו

שמרצ לא תרד אליו. הוא טעה טעות קשה". "רק בזכות העבר 

ושל האמא הפוליטית  שלה מפ"ם השומר  הפוליטי הפושע של מרצ

הצעיר, נוכל להבין את הפשע נגד העם היהודי שמרצ ביצעה הפעם".  

"ההיסטוריה הפוליטית של מרצ היא לא יותר ולא פחות מאשר 

שרשרת של פשעים מתועבים וחמורים נגד העם היהודי".   )תכנית 

 (.11.6.2015 -מיום ה

ושי בהתגלמות הכי בזויה של ן היא... חלאת המין אנ"זהבה גלאו .ז

.צואה ורפש שמוציאה מתוך הלוע הטמאה והבוגדנית ...המושג הזה"

 (. 25.6.2015 -שלה". )תכנית מיום ה

.. היא הח"מ( -)ח"כ מטעם מרצ "הנקרופילית הפוליטית תמר זנדברג    .ח

 (.7.4.2016 -עולה לקבר של ערפאת ומפיצה את התמונה". )תכנית מיום ה

פנתה העותרת ליועמ"ש וליו"ר המשיבה  29.6.2016 -וביום ה 28.6.2016 -ביום ה .15

,בהם  פירטה את המסכת 1-2 כנספחיםבהתאמה במכתבים שהעתקיהם רצ"ב  1

שתוארה לעיל, ואף ביקשה כי יינקטו צעדים לרבות הסרת תכניתו של שפטל 

 מלוח השידורים. 

, שהעתקו רצ"ב שיגר נציג היועמ"ש מכתב תשובה לעותרת 20.7.2016 -ביום ה .16

בו השיב, בין היתר, כי לא מצא בהתבטאויות שפורטו בפנייה משום , 3 כנספח

(, אך הוסיף וציין כי: 4"חשד לביצועה של עבירה פלילית כלשהי" )שם, בסעיף 

"לאחר שבחנתי את פנייתך, מצאתי לנכון להעבירה בפני הרשות השנייה 

תלונות בנוגע להפרה כללית לטלוויזיה ולרדיו שהיא הגוף האמון על בדיקת 

 (.3נטענת של כלליה, ומשם תיענה". )שם, בסעיף 

 לא טרחה להגיב  לפניות אלה עד עצם היום הזה. 2המשיבה   .17

פנתה העותרת לשפטל במכתב שהעתקו רצ"ב  19.7.2016 -יתירה מזאת: ביום ה .18

במסגרתו התריעה בפניו כי דבריו מהווים משום הוצאת לשון הרע,  ,4 כנספח

 במסגרתו אף נדרש להתנצל בפני העותרת במסגרת השידור הבא של התכנית.ו

למותר לציין כי שפטל לא התנצל בפני העותרת ואף לא טרח להתייחס לפניותיה.  .19

)מיד  21.7.2016 -שפטל אף הגדיל לעשות ובמסגרת התכנית ששודרה ביום ה

יקדיש  לאחר קבלת מכתב ההתראה של העותרת(, התחייב בפני המאזינים כי
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החל מהשידור הבא "פינה מיוחדת" במסגרתה יוקיע את העותרת ואת הוריה 

 האידיאולוגים: מפ"ם ותנועת השומר הצעיר.

 היסטוריית ההתבטאויות משולחות הרסן של שפטל –' גחלק 

שפטל הנו שור מועד הידוע מזה שנים בסגנון התבטאויותיו כפי שפורט למעלה,  .20

 זה מן הראוי לאזכר את פסק דינו של בימ"שבהקשר משולחות הרסן. ואכן, 

הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בת"א יפו נ' עו"ד  1734/00בעל"ע  נכבד זה 

ערעור כנגד פסיקת (. באותה הפרשה נדון 1,1,2002 -)פס"ד מיום היורם שפטל 

הטיח שפטל בפני בתי הדין לאתיקה של לשכת עורכי הדין שעסקו בדברי בלע ש

הלוואי שתיפול עליך י: "ע"פ איחל כ"דור שלם דורש שלום"  דובר תנועת

". שפטל לא הלוואי שתיפול עליך הקטיושה הבאה -הקטיושה הבאה. שמעת

הכחיש שאכן אמר את הדברים אלא טען כי אין להם קשר לעיסוקו כעורך דין. 

קיבל טענה זו והחליט על כן לדחות את הערעור שהוגש כנגד נכבד ביהמ"ש ה

של שפטל מביצוע עבירה אתית. עם זאת קיימת, לענייננו  חשיבות רבה זיכויו 

 לקביעתה של כב' השופטת שטרסברג כהן, על פיה:

"ההתבטאויות האמורות מיועדות היו לבטא השקפה של 

במקצועו, שלא בהקשר למקצועו. על  ןעורך די -המערער

דברים אלה ניתן לומר: האדם הוא סגנונו, הסגנון מתבטא 

ותו, בהתבטאויותיו ובכל הליכותיו. התבטאויותיו בהתנהג

של המערער הן סגנונו לביטוי דעותיו הפוליטיות. על סגנון 

גאה, באשר הוא חזר עליו יותר  -ככל הנראה -זה הוא

מפעם אחת והצהיר כי יחזור עליו בעתיד. נראה לי, כי 

בעיני בן תרבות, סגנון התבטאויותיו של המערער, הוא 

ביע על אטימות לרגישות ולרגשות. עם זאת, בוטה, גס ומצ

אין ההתבטאויות מהוות עבירה וגם לא עבירה אתית, 

 באשר הן חוסות בצילו של חופש הביטוי..".    

 2המשיבה למותר לציין כי פסיקה זו מעמידה באור תמוה את עצם החלטת  .21

, תכנית שבועית בת שעתיים העוסקת בנושאים ציבוריים רגישיםלהפקיד הגשת 

ביחס לשיבוץ  1כמו גם את שתיקתה של המשיבה  ,דווקא בידי אדם כשפטל

 תמוה זה.

כתב  -שפטל ניתן למצוא גם בדברי גיא לררלסגנונו המוכר של עדות נוספת  .22

 :20,3,2009 -של הטלוויזיה ביום ה 10תכנית ה"מקור" ששודרה בערוץ 
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הוא אמנם נחשב לפליליסט מצליח, אבל כמעט מוחרם "

המשפטית....עם התבטאויות תוקפניות וקיצוניות כל  בבראנז'ה

כך, שפטל היה אמור לעשות את דרכו, לאט ובטוח אל נידוי 

ובידוד חברתי. אלא שבדרך... זה ממש השתבש... אחרי שהוקע 

במילייה המשפטי, שפטל הפך פתאום לכוכב תקשורת...שפטל 

 60הפך למחליפו של נתן זהבי בתכניתו... לא מזמן שפטל חגג 

שנות מדון. הוא התקוטט עם ערבים וניצולי שואה 

 ". והומוסקסואלים ואנשי פרקליטות

כמו גם במות ציבוריות אחרות  ,הפך את תכניתושפטל  ואכן, כפי שצויין למעלה,  .23

להשתלחות גסה, הגובלת בהסתה פרועה  לבמהבהן הנו משמיע את דעותיו, 

י הסכם אוסלו ובהם ראש ובפרט באדריכל בכלל באנשי מחנה השלום בישראל

הממשלה המנוח יצחק רבין.  כל זאת נעשה בסגנון פראי ומשולח רסן המזכיר 

 . 4,11,1995 -את סגנון מסע ההסתה שקדם לרצח ראש הממשלה ב

במסגרת זו לא נרתע שפטל משימוש בסילופים היסטוריים גסים כדוגמת העלאת  .24

ם המדינה, פיקד על רצח הטענה על פיה  "רה"מ הזה שנרצח... חודש לאחר קו

אנשי אצ"ל שהיו במים ושחו חסרי אונים והוא ירה עליהם בתותחים...  18של 

 (. 7,1,2010 -המיום הכול במטרה כדי לרצוח את מנחם בגין" )שידור 

במסגרת זו לא נרתע שפטל גם מהשמעת טענות שקריות נוספות על פיהן "פושעי  .25

רוגי הטרור מאז חתימת ההסכם, אוסלו" )כלשונו( נושאים באחריות לכל ה

אלף רוצחים". ויודגש: "פושעי  40ולהבאתם לתחומי השליטה הישראלית של "

אוסלו" אינם אלא )בין היתר( ראש הממשלה הנרצח יצחק רבין ונשיא המדינה 

 שמעון פרס.לשעבר 

טענות שקריות נוספות של שפטל ניתן למצוא גם במהלך התכנית ששודרה ביום  .26

ישראלים מטרור  1500:"בעקבות מלחמת אוסלו מתו  בה אמר כי 29,1,2009 -ה

רוצחים מזוינים בנשק". כמו כן  40,000ו"רבין ...הכניס לארץ , בארבע שנים"

"רבין הכניס לארץ ישראל ארבעים אלף רוצחים  אמר שפטל באותה התכנית כי:

 מזוינים בכלי נשק אוטומטים". 

גם בקבוצות אחרות ניתן למצוא  דוגמא נוספת לסגנונו המשתלח של שפטל .27

"לדעתי  על פיהם: 6,8,2009 -בדברים נוספים שאמר בשידור ה

ההומוסקסואליזם היא סטייה מינית מחליאה ודוחה ואני גם מסכים איתך לכך 

 שהכת הזאת יש לה שליטה ללא מיצרים בערוצי התקשורת". 
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 10" בערוץ בדומה לכך אמר שפטל בכתבת הטלוויזיה ששודרה בתכנית "המקור .28

:"אני לא מרגיש נוח בחברה של הומו". דברים אלה נאמרו  כי 20,3,2009 -ביום ה

הסופר אייל מגד,  -ידידו של שפטל -בעקבות דברים שאמר במסגרת אותה תכנית

ע.ל.( החליט לנתק את קשריו  עם חבר אחד קרוב שלנו,  -"הוא )שפטל על פיהם:

 אל, בגלל היותו הומוסקסואל".  שהוא, תסלח לי, רחמנא לצלן, הומוסקסו

 משפט לא רק בשמאל ובקבוצות מיעוט משתלח שפטל אלא גם בביתויודגש:  .29

)במהלך שיחה עם המאזינה  29,1,2009 -המיום ובשופטיו. וכך בשידור  זה נכבד

"בימ"ש העליון של מדינת ישראל מורכב מאנשים  "חוה"(, אמר שפטל כי:

ת קילומטרים שמאלה מהמרכז, והם שרובם המכריע, השקפת עולמם ניצב

עושים שימוש בכוחם השיפוטי כדי לקבע את המיעוט הערבי במדינת ישראל 

כגייס חמישי שרשאי להתנגד באמצעות נציגות בכנסת להמשך קיומה של מדינת 

 ישראל כמדינה יהודית".   

 כי:  20,3,2009 -ביום ה 10במסגרת תכנית "המקור" ששודרה בערוץ  ואילו, .30

חנו חיים בדיקטטורה של בג"צ. זו מערכת משפט איומה "אנ

ונוראה. דיקטטורה פוסט ציונית שחותרת בהתמדה לביטולה של 

 מדינת ישראל כמדינה יהודית". 

)במהלך שיחה עם המאזין רונן גולדשטיין( אמר  3,9,2009 -ואילו בשידור מיום ה .31

 שפטל:

 המשפט-השופטת עדנה ארבל גם היא פרסמה באתר בית.."

העליון שיש לה תואר שני במשפטים. דבר שלא היה ולא נברא. 

כלומר, זה לא שזה עבר לחלוטין בשתיקה.  .וגם העניין הזה נחשף

עצם העובדה שהיא פרסמה שיש לה תואר שני ואין לה תואר שני 

זה פורסם. אבל שום התנפלות לא הייתה עליה. שום מסע 

ות אותה לשופטת תקשורתי מאורגן. איש לא אמר שלא צריך למנ

המשפט העליון -המשפט העליון. והרי שופטת של בית-של בית

צריכה להיות נקיית כפיים כפול עשר מאשר שר בממשלה ... אבל 

ברור לגמרי ששיפוט שזה סמל טוהר המידות, סמל ניקיון 

הכפיים. שופט חייב וצריך להיות עוד יותר נקי כפיים מכל שר 

והנה מתברר שגב' ארבל שמועמדת במ"י וגם אפילו יותר מרה"מ. 

המשפט העליון, פרסמה לגבי עצמה, את -אז, והיום שופטת בית

אותו דבר הטעייה כמו הגב' אסתר טרטמן. אלא מה, אסתר 

טרטמן שייכת למפלגה לאומית. הגב' עדנה ארבל ידועה כאשה 

עם השקפות שמאליות קיצוניות, לכן התקשורת שלנו, 
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שעות ביום  24הערבי, כמעט  המרושעת, שמשרתת את האויב

כמובן עשתה מטעמים מהעניין של אסתר טרטמן וכמובן עברה על 

סדר היום, כמעט באופן טוטאלי, על מעלליה של הגב' עדנה ארבל 

ואני חושב מעבר לזה כל המוסיף גורע ... כשם שאנו חוזים ממש 

בימים האלה בסיום עידן השליטה של השמאל הקיצוני בוועדה 

נחזה בכך שהאחיזה הטוטאלית, וופטים, לא ירחק היום למינוי ש

המוחלטת של השמאל הקיצוני בתקשורת הישראלית 

 .מתרסקת"

נשואת עתירה  -התנהגותו ודבריו שלוחי הרסן של שפטל במסגרת תכנית הרדיו .32

נתן  29.10.2013 -זאת, הגיעו גם לפתחה של המערכת המשפטית. וכך, ביום ה

סק דין בו קבע כי דברים שאמר שפטל במהלך בית המשפט המחוזי בת"א פ

התכנית היוו לשון הרע ואף חייבו בתשלום פיצוי והוצאות משפט.  פסק הדין 

 .5 כנספחרצ"ב הולצמן נ' שפטל,  52910-09-12שניתן במסגרת ע"א 

 וכך מתוארים דברי הבלע של שפטל במסגרת אותו פס"ד: .33

יתו של המשיב, עו"ד במסגרת תוכנ 17.09.12במהלך משדר רדיו מיום "

(, "התוכנית השנייה"( )להלן: "המשיב"או  "שפטל"יורם שפטל )להלן: 

ציין שפטל את הדברים הבאים ביחס למערער, אמנון הולצמן )להלן: 

"בתוכנית שעברה עלה לשידור אדם חצוף, (: "המערער"או  "הולצמן"

תוך  , פנאט שמאלי קיצוני, שבעזות מצח,רמאי פתולוגיבריון לשוני, 

סילוף בזוי של העובדות, אמר, לא פחות ולא יותר מאשר בחברון בטבח 

הנורא שעשו שמה ביהודים בחברון מספר הערבים שנהרגו שווה למספר 

 היהודים...

, איש, איך קוראים להם? גוש שלום, הנאלח הזה, הבזוי, הרמאי

 מהטיפוסים הנאלחים שכמותו זורקים אבנים על חיילי צה"ל בבילעין...

הרמאי המתועב הזה שעלה לשידור בשליחותו ובשירותו של האויב 

רמייה כלפי עמו, כלפי  הערבי, שכל ימיו וכל חייו מוקדשים לשקרים,

אלה הדברים  ר.ל.ש(. -)הדגשות שלי  בשירות הרוצחים הערבים..."ארצו 

שאמר שפטל בפתח התוכנית, ובהמשך, במסגרת שיחה עם מאזינה שעלתה 

 ואמר שפטל כך: לשידור, הוסיף

 מאזינה: אמנון הולצמן, שעלה בשבוע שעבר

 ?זה השרץ, אמנון הולצמן קוראים לושפטל: אה, זה היה, 

 מאזינה: ...

 שפטל: תולעת יעקב... 
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 מאזינה: ...

  שפטל: הוא, הפרצוף הזה זה בדיוק הפרצוף שבתקופת הישוב המאורגן... 

 1" )פסקה ר.ל.ש( -לי )הדגשות ש"היה משתתף בפעולות טרור עם הערבים

 .לפס"ד(

 בסיומו של פס"ד קבע בימ"ש המחוזי כי: .34

בבואנו לבחון את הדברים שנאמרו על ידי המשיב בתוכנית השנייה, אני  "

סבורה שיש בדברים שנאמרו על ידו, הן בפתיח לתוכנית והן במהלך השיחה 

פים, עם המאזינה, משום לשון הרע כלפי המערער. המשיב נקט בביטויים חרי

"מהטיפוסים הנאלחים שכמותו , "בזוי", "רמאי"משפילים ומבזים כגון 

"הרמאי המתועב הזה שעלה לשידור , זורקים אבנים על חיילי צה"ל..."

"שכל ימיו וכל חייו מוקדשים , בשליחותו ובשירותו של האויב הערבי"

, לשקרים, רמייה כלפי עמו, כלפי ארצו בשירות הרוצחים הערבים..."

"..הפרצוף שבתקופת הישוב המאורגן... היה משתתף בפעולות , ""שרץ

 . טרור עם הערבים..."

אינני סבורה כי יכולה להיות מחלוקת שאובייקטיבית, על פי כל קריטריון 

של האדם הסביר, יש בביטויים הנ"ל כדי להשפיל אדם ולבזותו בעיני 

כאשר לא מדובר אחרים. מדובר בביטויים חריפים ביותר, שהושמעו בפומבי, 

בביטוי אחד בודד כי אם בביטויים שחזרו על עצמם מספר פעמים. זאת ועוד, 

 -מעבר לביטויים המייחסים למערער תכונות כגון "רמאי", "בזוי" או "שרץ" 

, מעשים פלילייםשהם חמורים כשלעצמם, ייחס המשיב למערער גם 

שיתוף פעולה כשהאשימו בהשלכת אבנים על חיילי צה"ל, ובמעשי בגידה ו

עם האוייב הערבי, תוך שציין כי המערער פועל "בשירות הרוצחים הערבים", 

דברים שאינם נכונים וכמובן לא הוכחו. יודגש, כי הדברים לא נאמרו בלהט 

הויכוח, אלא בתוכנית השניה כאשר המערער כלל לא היה שותף לה, ולא 

שאינם חוסים תחת התנהל בין השניים כל שיח או ויכוח פוליטי, ודברים 

 הגנת אמת הפרסום )כפי שיפורט להלן(. 

כבר נקבע בפסיקה לא אחת כי ייחוס מעשי בגידה ושיתוף פעולה עם האויב 

נפסק כי ייחוס סיוע למעשי רצח וכינויי גנאי  .....הערבי מהווים לשון הרע

גסים יש בהם כדי לפגוע בשם הטוב, והאשמת ראש ממשלה בהיותו בוגד 

בעמו מהווה ייחוס פשע ובשל כך לשון הרע. כך גם נקבע לגבי ייחוס ביצוע 

 וההפניות שם(.  129עבירות פליליות )שנהר, בעמ' 

י כי הדברים שנאמרו על ידי לאור כל זאת, לא יכולה להיות מחלוקת בעינ

. 12-14)שם, בפסקאות  . "המשיב מהווים "לשון הרע" כהגדרתם בחוק

 ההדגשות הוספו(.
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גסות רוחו של שפטל באה לידי ביטוי גם במסגרת התבטאויותיו התקשורתיות  .35

שנעשו לקראת מתן פסק דינו של בי"ד הצבאי לערעורים בעניין לקוחו החייל  

במסגרתן כינה, כאמור, את  הרמטכ"ל  30.7.2017 -אליאור עזריה ביום ה

 כ"עלוב נפש הנראה כמו פקידון שמן בעירייה". 

למותר לציין כי די במסכת קשה זו כדי  לחייב הפסקה מיידית של שידורה של  .36

      .התכנית "שפטל עצבני"

 השעיית רון קופמן -'דחלק 

השעייתו של פרשן  על 2)או בסמוך לכך( הודיעה המשיבה  7.8.2016 -ביום ה .37

הספורט והעיתונאי רון קופמן, וזאת לאחר שהתייחס במסגרת תכנית הספורט 

לשרת התרבות והספורט גב' מירי רגב במלים הבאות: "בורה,  תחנהשל ה

טיפשה, כמה טמטום יש באישה אחת. היא הופכת את הספורט הישראלי לסניף 

כנספח לבד זה נס". רצ"ב של מרכז הליכוד. היא פשוט נחותה. זה שהיא הולכת 

 -כתבה בעניין זה שפורסמה במוסף "גלריה" של עיתון "הארץ" ביום ה, 6

8.8.2016. 

חשוב לציין כי במסגרת כתבה זו נכללה תגובת מנכ"ל "רדיו ללא הפסקה",  .38

 שאישר את דבר ההשעיה ואף הצדיקה במלים הבאות:

"שדרני התחנה מחויבים להשתמש בלשון נקייה ולהימנע 

יל ממלים וביטויים שיש בהם משום עלבון אישי והסתה כל

כלפי אדם, קבוצה באוכלוסייה, או גוף כלשהו. עקרונות 

אלו תקפים גם בעת מתיחת ביקורת, נוקבת ככל שתהיה, 

. ואינם שוללים כהוא זה את חופש הביטוי הנהוג בתחנה

השדרן רון קופמן חרג מנהלים אלו ועל כן הושעה כבר 

      התחנה". אתמול משידורי

מבלי להביע דעה ביחס לתוכן הדברים בגינם הושעה מר קופמן הרי שלא יכול  .39

להיות ספק כי המסכת הארוכה של התבטאויותיו המסיתות ושלוחות הרסן  של 

הדברים נכונים שפטל חמורה עשרות מונים יותר מהדברים שיוחסו לקופמן. 

ם מסיתים ויש בהם בעצם , באשר דברי שפטל הנן של ההתבטאויותתוכנביחס ל

מעבר בעוד שדברי קופמן אינם אלא עלבון אישי.  יעה במושאיהם,לפג הסתה

שפטל מהווים מסכת ארוכה ורבת שנים בעוד שבמקרה ההסתה של דברי  -לכך

דברי קופמן  –של קופמן עסקינן בהתבטאות חד פעמית. וחשוב לא פחות 

ת עוצמה, שעה שדברי מכוונים לשרה בממשלת ישראל שהנה אשת ציבור רב

 , ובהם מיעוטים.למיםשפטל מכוונים בעיקרם כנגד ציבורים ש
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להשעות את קופמן, מצביעה כאלף  2האופן המהיר והזריז בו מיהרה המשיבה  .40

אל מול מסכת ההסתה והתרת הדם בה נוהג  1-2עדים על כך ששתיקת המשיבות 

 .שפטל, לוקה באפליה חמורה ובחוסר סבירות קיצוני

לא קיימה את  1המשיבה  -העתירה הקודמת -'חלק ה

 התחייבותה לפתיחה ב"הליך הפרה"

. להלן: 7336/16פנתה העותרת לבית משפט נכבד זה )בג"צ  21.9.2016 -ביום ה .41

העתירה הקודמת(, בעתירה  למתן הסעדים המתבקשים במסגרת  עתירה זאת.  

 .7כנספח רצ"ב   , ללא נספחיה,העתק העתירה הקודמת

ר, פנייתה המוקדמת של העותרת אל היועמ"ש בגין התכנית "שפטל כזכו   .42

דלעיל(.  1)ר': נספח  28.6.2016 -עצבני" ודברי ההסתה שבה, נעשתה כבר ביום ה

 2בעניין זה )ר': נספח  1המשיבה גם אל פנתה העותרת   29.6.2016 -ביום ה

ה על העברת נציג היועמ"ש כי הור , כאמור,הודיע 20.7.2016 -ביום ה (.דלעיל

 לעתירה(. 3)נספח  1המשיבה תלונת העותרת לבחינת  

( הווה אומר: במשך 21.9.2016)הקודמת ליום הגשת העתירה אין מחלוקת כי עד  .43

 העותרת.להשיב לפניית  1המשיבה כחודשיים, לא טרחה 

לציין בפתח התגובה שהגישה  1המשיבה והנה, בעקבות הגשת העתירה "נזכרה"  .44

כי בכוונתה "לפתוח בהליך הפרה בעניין". ויודגש: ( 16.11.2016 -)ביום הלבג"צ 

לפרט, עד עצם היום הזה, באילו צעדים נקטה,  המשיבהעל אף האמור לא טרחה 

חלפו כחמישה " הקודמתעתירה "אם בכלל, על אף שבעת שהגישה את תגובתה ל

וכשלושה חודשים מיום פניית  -העותרתחודשים מיום פנייתה המוקדמת של 

אף לא טרחה עד  1המשיבה בנדון זה. וממילא ש 1המשיבה נציג היועמ"ש אל 

עצם היום הזה לתרץ מדוע לא נקטה בצעד כלשהו מיוזמתה, כמתחייב מהוראות 

 ."עתירה הקודמת"ל 1תגובת המשיבה  8כנספח רצ"ב   החקיקה הרלבנטיות.

ות מלמלא את חוב 1המשיבה במהלך החודשים הרבים בהם נמנעה  ויודגש: .45

הפיקוח שהטיל עליה המחוקק, ולמעשה עד עצם היום הזה, הגביר  שפטל את 

, ונשאר נאמן להתחייבותו המשודרת העותרתמסכת ההסתה שלוחת הרסן כנגד 

כי יקדיש מדי שבוע "פינה מיוחדת" במסגרתה יוקיע את  21.7.2016 -מיום ה

 לעתירה(. 18ונציגיה )ר'" ס'   העותרת

מעלה כי  "עתירה הקודמת"ל 2-3וגשה ע"י המשיבים ואכן, עיון בתגובה שה .46

משיבים אלה לא רק שלא הכחישו את המסכת העובדתית שהוצגה במסגרת 
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לתגובה זאת ציטטו  27העתירה אלא אפילו מחזקים אותה. וכך, במסגרת סעיף 

ח"כ זהבה גלאון  -המשיבים עצמם את דברי  שפטל על פיהם כינה את יו"ר מרצ

כלא פחות מ"חלאת המין האנושי  (,2016ריל של שנת )בשידור מחודש אפ

בהתגלמות הכי בזויה של המושג הזה... הגברת הנאלחת... אבל זה לא יכול 

בשום פנים ואופן להביא שמבחינה חוקית היא לא תוכל להוציא את הצואה ואת 

הרפש הזה מתוך הלוע האדומה הטמאה והבוגדנית שלה". מדהים לציין כי 

פטל ביקש במסגרתם להגן שאו במסגרת התגובה כהוכחה לכך שדברים אלה הוב

  2-3לתגובת המשיבים  26-28דווקא על חופש הביטוי של ח"כ גלאון| )ר': ס' 

  (.9כנספח לעתירה הקודמת הרצ"ב,  

על אף האמור, ולמרות התנגדות העותרת, קיבל בימ"ש נכבד זה  את עמדת  .47

 -מסגרת העתירה הקודמת ביום הוהורה במסגרת פסק הדין שניתן ב 1המשיבה 

 על מחיקת העתירה, תוך ציון כי: 8.12.2016

כי בכוונתה לנקוט נגד  1"רשמנו לפנינו את הודעת המשיבה 

הליך הפרה במסגרתו ייבחנו תלונות העותרת ביחס  2-3המשיבים  

בתכניתו ותישקל נקיטת סנקציות בגינן.  3להתבטאויות המשיב 

רה שלפנינו להימחק, שכן יש למצות נוכח הודעת זו, דין העתי

. אין צורך לומר כי טענות 1תחילה את ההליך שתקיים המשיבה 

העותרת שמורות לה והיא תוכל לשוב ולעתור לבית המשפט אחר 

לפסק  3מיצוי ההליך האמור, ככל שתמצא לנכון". )שם, בסעיף 

 .10כנספח העתק פס"ד רצ"ב  הדין(.  

במכתב שהעתקו רצ"ב  1ת ופנתה אל  המשיבה שבה העותר 9.1.2017 -ביום ה .48

להודיע בהקדם האפשרי, האם   נדרשה המשיבה במסגרת מכתב זה . 11כנספח 

, 2-3מילאה אחר התחייבותה לבג"צ ולפרט אילו צעדים ננקטו כנגד המשיבים 

 (.11)ר': שם בס'  מתי, ומה תוצאתם.

כנספח תקו רצ"ב במכתב לאקוני, שהע 1השיבה המשיבה   24.1.2017 -ביום ה .49

בו ציינה כי: "הנושא נמצא איפה במהלך  בירורו על  ידי הרשות, כפי  , 12

 (.3 שנמסר בתגובת הרשות לבית המשפט טרם מחיקת העתירה". )שם, בסעיף

, שהעתקו רצ"ב 16.5.2017 -במכתב מיום ה 1העותרת שבה ופנתה אל המשיבה  .50

לפרט אילו צעדים ננקטו.   1ואשר גם במסגרתו נתבקשה המשיבה , 13כנספח 

 מכתב זה נותר ללא תשובה.

למותר לציין כי אין כמסכת עגומה זאת, הנמשכת  למעלה משנה  כדי להעיד  .51

כאלף עדים על כך שהמשיבה התרשלה בכך שלא נקטה, עד עצם היום הזה, 
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עתירה  ",  וכי הצהרתה  במסגרת תגובתה ל2-3בצעדים הנדרשים כנגד המשיבים 

 היוותה אלא מסך  עשן  לכיסוי מחדלה החמור.לא   "הקודמת

הדין שהורה על מחיקתה לא זו גם זו אלא שדומה כי עורך דין שפטל רואה בפסק  .52

משום מתן הכשר להתנהגותו המסיתה והוא אף מציג  "עתירה הקודמת"של ה

 זאת כניצחון אישי שלו מעל כל במה ותחת כל עץ רענן.  

ת הברירה  אלא לשוב  ולעתור לבית  משפט לא נותרה בידי  העותר לאור האמור .53

  נכבד זה. 

תכניתו של שפטל  מהווה "שידור אסור" בהתאם  –' וחלק  

לחוק הרשות השנייה המבסס את חובתה של  46לסעיף 

הרשות השניה לנקוט באמצעי של נטילת שידורים הקבוע 

 לחוק    49בסעיף 

 לחוק הרשות השנייה קובע כי: 46סעיף  .54

 ורים לא ישדר שידורים שיש בהם:"מורשה לשיד

 עבירה פלילית או עוולה אזרחית לפי כל דין. .1

הסתה לגזענות, לאפליה או לפגיעה ממשית באדם או  .2

בקבוצת בני אדם, על רקע השתייכותם לדת, גזע, לאום, 

 אורח חיים או מוצא.  מין, עדה

המותרת על פי תעמולה מפלגתית למעט תעמולת בחירות  .3

    דין.

סור שקבעה המועצה בכללים לפי הוראה אחרת הפרת אי .4

 של חוק זה".

לחוק מסמיך את הרשות השנייה לנקוט בסנקציה של "נטילת  49סעיף  .55

שידורים" "ממורשה לשידורים... ששידר שידורים אסורים כמשמעותם בסעיף 

עניין זה הוסדר גם על ידי כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )נטילת  ..".46

 .2007 –ור( התשס"ז זמני שיד

 ארבעדברי הבלע וההסתה של שפטל מהווים "שידור אסור" בהתאם ל .56

 .לחוק הרשות השנייה 46פסקאותיו של סעיף 
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ככל שעסקינן בפסקה הראשונה הרי שלא יכול להיות ספק כי דברים אלה  .57

"עוולה אזרחית" של הוצאת לשון הרע בהתאם לחוק איסור  )למצער( מהווים

יין זה מופנה בימ"ש הנכבד, בין היתר, לפס"ד של בימ"ש המחוזי לשון הרע. ולענ

 לעיל(.  5)נספח  הולצמן נ' שפטלבעניין 

ככל שנוגעים הדברים לפסקה השנייה הרי שלא יכול להיות ספק כי הדברים  .58

אנשי שמאל ו/ או אנשי ו/ או קריאה לאפליה של מהווים משום הסתה לפגיעה 

 הגאה.חברי הקהילה של  מרצ, כמו גם 

דברי שפטל המכוונים כנגד מפלגה מסוימת מהווים גם משום "תעמולה  .59

ולעניין זה מופנה בימ"ש  . 46מפלגתית" במובן הפסקה השלישית שבסעיף 

בו  ח"כ שמאי נ' הרשות השנייה, 7012/93הנכבד לפס"ד שניתן על ידו בבג"צ 

 נפסק כי:

תעמולה היא "מפלגתית" אם תוכנה מתייחס במישרין "

שאים השנויים במחלוקת בין מפלגות בישראל. לעניין לנו

את הדיבור "תעמולה מפלגתית" שבסעיף  זה, אין לצמצם

אך לתעמולה מפלגתית שעניינה הבחירות  (3)א'()46

 לכנסת".    

)ג'(  2הרי שסעיף  46ואילו ככל שנוגעים הדברים לפסקה הרביעית של סעיף  .60

ידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון( לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )ש

)להלן: כללי השידור(, קובעים כי: "בעל זיכיון יקפיד על איכות  1999 -התשנ"ט

נאותה של המשדרים וייתן הזדמנות ביטוי נאותה לקהל מאזיניו". למותר לציין 

כי תכניתו של שפטל, המשסע את המאזינים המתקשרים אליו בגסות רוח 

דבריהם אינם עולים בקנה אחד עם תפיסת עולמו קיצונית, כל אימת ש

(, אינו עומד שפטל נ' הולצמןהלאומנית הקיצונית )כפי שעולה מפס"ד בעניין 

 במבחן זה.

לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו(  5סעיף   .61

שימוש  )להלן: כללי האתיקה( קובע כי: "לא יעשה בעל זיכיון 1999 -התשנ"ד

 7לרעה במעמדו, בתפקידו או בכוחו לשדר או להימנע משידור". ואילו סעיף 

"בנושא בעל משמעות ציבורית, ייתן בעל זיכיון  לאותם כללים קובע כי:

רווחות בציבור ולא יעדיף דעה הבשידוריו ביטוי נאות ומאוזן לדעות השונות 

שפטל המבטלת בגסות  פני דעה אחרת". למותר לציין כי תכניתו של מסוימת על

ואלימות כל דעה שאינה עולה בקנה אחד עם השקפת עולמו של השדרן, חוטאת 

 אף להוראות אלה.  
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בהקשר זה ראוי לציין כי עמדת ההלכה הפסוקה הנה כי: "לנוכח האמור בסעיף  .62

( לחוק, דין הפרתם של כללי האתיקה, שנקבעו ע"י מועצת הרשות, כדין 4)א( ) 46

נוביק נ' הרשות  2888/97גופו.". )ר':  46שנקבעו בסעיף  הפרת האיסורים

 (.13פסקה השנייה, 

הנה כי כן מהווה תכניתו של שפטל "שידור אסור" בהתאם לכל ארבע פסקאותיו  .63

 לחוק הרשות השנייה.  46של סעיף 

חובתה של הרשות השנייה להביא להפסקת שידור  -'זחלק 

 תכניתו של שפטל

לנקוט בסנקציה של  1משיבה המסמיך את הייה, לחוק הרשות השנ 49סעיף  .64

 46"נטילת שידורים" מבעל זיכיון ששידר "שידורים אסורים" )בהתאם לס' 

בכל הנוגע  1לחוק(, אינו ממצה את "ארגז הכלים" העומד לרשותה של המשיבה 

 לשידורים מסיתים ופוגעניים. 

ח באופן שוטף על ( לחוק הרשות השנייה קובע כי הרשות "תפק2) 23סעיף ואכן,  .65

( לחוק קובע  כי הרשות 10) 23ביצוע השידורים בידי מורשים לשידור". סעיף 

)ד'(   4"תדון ותחליט בכל עניין אחר שייראה לה דרוש לביצוע תפקידיה".  סעיף 

קובע כי מנהל הרשות השנייה רשאי לפסול לוחות שידורים או  כללי השידורל

פסקה ו' שבאותו  רים שנמסר ע"י בעל זיכיון. לבצע תיקונים ושינויים בלוח שידו

לפסול לוחות שידורים או להתנות את  הסעיף מסמיכה את מועצת הרשות

. שתי הפסקאות אישורם "בתנאים או בשינויים שעל בעל הזיכיון לעשות בו"

קובעות כי החובה לעשות שימוש בסמכות זו מתקיימת מקום בו אותם שידורים 

ל"כללי השידור" אף  5סעיף   "בהוראות כל דין". ר,, בין היתאינם עומדים

 "תיאור תוכנם"או  "מבנה"מסמיך את מנהל הרשות השנייה לדרוש מבעל זיכיון 

 לחוק". 46של שידורים וזאת "לשם מניעת שידורים אסורים לפי סעיף 

 49במקביל לסמכות נטילת השידורים הקבועה בסעיף משמעות הדבר הנה כי  .66

)מועצת הרשות או מנהל ת השנייה ו/ או לאורגנים שלה לרשולחוק עומדת 

על הפסקת שידורה של גם להורות, בין היתר,  ולמעשה חובה הרשות( סמכות

      של שפטל. מסיתה מסוג תכניתו תכנית

קבע בימ"ש נכבד זה כי "העותרים נתלים נוביק בעניין יתן ואכן בפס"ד שנ .67

שידור. העיון בחוק הרשות  בסמכות הנתונה למנהל הרשות השנייה לאסור

השנייה, בכללי האתיקה ובכללי השידור מעלה כי למנהל  אכן נתונה סמכות 

 (.13כזאת.." )שם, בפסקה 
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לוקה בחוסר סבירות קיצוני  1התנהגות המשיבה  –' חחלק 

 ואפליה חמורה ועומדת בניגוד לדוקטרינת ההגינות

כפופה לביקורת  ,חוקהרשות השנייה, בהיותה תאגיד ציבורי הפועל מכוח  .68

המפקד הלאומי בע"מ  1020/03)ר': בג"צ  , ככל רשות שלטוניתשיפוטית מלאה

  (. 6פסקה ואח' נ' היועמ"ש ואח', 

המבחן שקבעה ההלכה הפסוקה לצורך אבחונם ופסילתם של שידורים אסורים  .69

הן ע"י רשות השידור והן ע"י הרשות השנייה הנו מבחן "דוקטרינת ההגינות", 

וה נגזרת של עקרונות השוויון ואיסור האפליה והמחייבת, על כן, את המהו

החלת עקרונות אלה על שידורים העוסקים בנושאים ציבוריים שנויים 

 במחלוקת. וכלשון בימ"ש נכבד זה:

"תכליתה של דוקטרינת ההגינות היא להבטיח "שוק 

רעיונות" חופשי המשקף באופן ראוי ושלם את מגוון 

עומד לדיון... אכן, "הרציונל של דוקטרינת הדעות בנושא ה

הצגת הזוויות השונות של סוגיה או  ההגינות מתבקש:

, ושמירה על איזון, או לפחות אירוע מסוימים לפני הקהל

איזון מינימלי, בין העמדות השונות, נועדו לשכלל את 

  ה)פסק "....זרימת המידע ולמנוע עיוותים וחסמי כניסה

 6128/93ר' גם: בג"צ פקד הלאומי. המבפס"ד בעניין  40

)שם נפסק כי  541, 529( 2פ"ד מ"ט )כהן נ' לשכת עו"ד, 

 "(."דוקטרינת ההגינות איננה אלא חלק מדיני האפליה

, בג"צ 203בעמ' נוביק נ' הרשות השנייה,  2888/97בג"צ 

, בג"צ 255,303( 3) פ"ד מ"אשירן נ' רשות השידור,  1/81

 399/85בג"צ נ' רשות השידור, גוש שלום ואח'  7144/01

( 3מ"א ) פ"דכהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור, 

ד. , 70דיני התקשורת המסחרית, י. קרניאל , 303, 255

איזון  -חופש הגישה לאמצעי התקשורתברק ארז 

עיוני משפטי י"ב  -אינטרסים בתחום הזכות לחופש הביטוי

שראל ערכים חופש העיתונות בימ. נגבי, , 196-200, 183

חופש ס דיל וא. נתנזון,  -, ו164-170בעמ' בראי המשפט, 

 (.120 -115, עמ' הביטוי בתקשורת

, הגם שנזנחה ע"י המשפט חלה במשפטנו מן הראוי לציין כי דוקטרינת ההגינות .70

 מקור מכורתה, וכלשון בימ"ש נכבד זה: -האמריקאי
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ורי, "דוקטרינת ההגינות בישראל מעוגנת איפה בהסדר סטטוט

והן בחוק הרשות  בחקיקה ראשית, הן בחוק רשות השידור

  .(המפקד הלאומילפס"ד בפרשת  41השנייה" )פסקה 

משמעות החלתה של דוקטרינת ההגינות הנה כפולה: בפן החיובי יש בהחלתה  .71

כדי למנוע פסילת שידורים שאמורים לאפשר פרישה של קשת הדעות  והעמדות 

י יש בהחלתה כדי להביא לפסילתם של להשליואילו בפן  .בחברה הישראלית

שידורים, הפוגעים, בין היתר, באיזון זה, מקום בו קיים מעין "כשל שוק" 

 בפרישת מלוא מניפת הדעות, וכלשון בימ"ש הנכבד:

"השוק החופשי עלול להיכשל. עלול להיווצר "כשל שוק 

חוקתי" בו חוג מצומצם של בעלי שליטה מכתיבים 

.  540)ר': בג"צ כהן בעמ'  ".הרעיונות" ומעצבים את" שוק

רשת חברת תקשורת והפקות בע"מ  4915/00ר' גם: בג"צ 

  (.451,471פ"ד נ"ט נ' ממשלת ישראל, 

 ", כי: "המפקד הלאומיבדומה לכך נפסק בפס"ד שניתן בפרשת    .72

"נקודת המוצא של דוקטרינת ההגינות היא שבכל הקשור 

קטרוניים כדוגמת לחופש הביטוי באמצעי התקשורת האל

הרדיו והטלוויזיה "שוק הרעיונות" אינו שוק חופשי 

ויעיל.... מכאן נובע הצורך  ב"הצבת סייגים לתהליך, 

המאיים להפוך את חופש הביטוי לזכות יתר של קבוצת 

ברק ארז מיעוט, תחת שיהא זכות המוקנית לכל" )דפנה 

(. הצבת הסייגים נעשית בדרך של פיקוח והסדרה של 186

נקודה נוספת המצדיקה את ההסדרה בשוק השידורים....

התקשורת מקורה בתפיסה ש"גלי האתר הם רכושו של 

ולא רכושו של פרט זה או אחר"... בתפיסה  הציבור

שאמצעי התקשורת האלקטרונית מהווים "במה 

הטלוויזיה  -ציבורית".... ובתפיסה שהתקשורת הציבורית

לי הם רשות "מבחינתו של המשפט הישרא –והרדיו 

שלטונית". מכאן נובע שעל המחזיק בבמה הציבורית 

מוטלות גם חובות.... בהקשר זה מקובלת עליי עמדת 

המדינה, לפיה תפקיד ההסדרה של חופש הביטוי בענייננו 

היא להבטיח קיומו של שוויון בהשתתפות בשיח הציבורי 

ולמנוע השפעה בלתי הוגנת ובלתי שוויונית על ציבור 

 ם והצופים.המאזיני
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בעוד שלעיתים קרובות יושג השוויון על ידי הסרת חסמים 

בפני ביטויים בפורומים בהם הנגישות לקהל הביטוי היא 

לעיתים, באופן גדולה והביטוי בהם הוא אפקטיבי....

פרדוקסלי לכאורה, תידרש דווקא פעולה מגבילה על מנת 

 להבטיח את השוויון המהותי בין הביטויים הפוליטיים.

גישה זו נסמכת במישור העיוני על התיאוריה 

הדמוקרטית של חופש הביטוי.... ועל תפקידה של 

"במתחם הציבורי"". )שם, פסקאות התקשורת כפועלת 

. ר': האסמכתאות הנוספת המובאות שם. ההדגשה 43-44

       הח"מ(. -הוספה

ת כפי המשך שידור תכניתו של שפטל עומד בניגוד משווע לדוקטרינת ההגינו .73

אשר המגיש שבה הפך אותה לבמה  ,שתוארה לעיל. המשך שידורה של תכנית

בלעדית לדעות קיצוניות, תוך שימוש בלשון גסה ומתלהמת, ותוך שיסוע אלים 

המרהיב עוז בנפשו לעלות לשידור ולהביע דעה השונה מאלו של וגס של כל מאזין 

ינו עולה בקנה אחד עם , אהולצמן נ' שפטל(המנחה )כפי שהוכח בפס"ד בעניין 

 עקרונות ההגינות והשוויון. 

המשך שידורה  של תכנית אשר המנחה שבה מצהיר בגלוי כי יקדיש פנה מיוחדת  .74

תכנית הרוויה בביטויי הסתה -מדי שבוע להשמצתה של מפלגה אחת ויחידה.

כנגד מיעוטים ובעלי השקפות פוליטיות שאינן לרוחו של המנחה, אינם עולים 

 עם דוקטרינת ההגינות. בקנה אחד

עם  1-2מסקנה זו מתחזקת לאין שיעור לאור האיפה ואיפה בה נהגו המשיבות  .75

שפטל בניגוד  לאופן הנחרץ והמהיר בו מיהרו להשהות את תכניתו של קופמן, 

נופלות בחומרתן עשרות מונים מהתבטאויותיו של שהתבטאויותיו )אם בכלל( 

 .שפטל

 ,נוהגות בכפפות של משי עם שפטל 1-2יבות בעוד שהמשכי ווכח, ימדהים לה .76

המשתלח במיעוטים ובציבורים שלמים, הרי שהן מיהרו להסיר את תכניתו של 

  קופמן שחטא בדברי עלבון כלפי שרה בממשלה. 

מודרכות  1-2לא ניתן, על כן, להשתחרר מהמסקנה המעציבה על פיה המשיבות  .77

הסטטוטורית  ןהתעלמות מחובת תוך ,על ידי רצון למצוא חן בעיני בעלי השררה

              לאפשר שיקוף הגון וראוי של מגוון העמדות השורר בחברה הישראלית. 

לנקוט מיוזמתה בהליכים כלשהם בעניין   1המסקנה כי אין בדעתה של  המשיבה  .78

התכנית "שפטל עצבני" מתחזקת גם לאור התנהלותה התמוהה )וזאת בלשון 
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הראשוניות של העותרת וביתר  פניותיהלפה מאז המעטה( במהלך התקופה שח

התחייבות  -שאת הפרת התחייבותה לבית משפט נכבד זה לנקיטת  הליכי הפרה

 שעמדה ביסוד פסק הדין שהביא לדחיית "העתירה  הקודמת".    

שמירת עקרונות האיזון, היעדר האפליה והשוויון בין דווקא כי אם כן  דומה .79

רונות העומדים בליבה של דוקטרינת ההגינות, עק -העמדות השונות בציבור

 מחייבת את מתן הסעדים המתבקשים במסגרת עתירה זאת.

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להעניק לעותרת את הסעדים המתבקשים 

בראשה של עתירה זאת ולחייב את המשיבים, ביחד ולחוד, בהוצאות העותרת, בתוספת 

 שכר טרחת עו"ד ומע"מ כדין.

 

  

 עו"ד ערן לב          

 תרב"כ העות         


