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במסגרתו (ככל שאכן תיקבע הפרה), ו "שפטל עצבי" בתכית 3להתבטאויות המשיב 

 . תישקל קיטת סקציות בגין

ות העותרת ביחס עוד הודיעה הרשות בתגובתה, כי במסגרת ההליך ייבחו תלו .3

זכות טיעון וכי יהיה בידם  3-ו 2בתכיתו, כי תועק למשיבים  3להתבטאויות המשיב 

להעלות כל טעה רלבטית ובכלל כך בוגע למועדי ההתבטאויות ופיית העותרת, וכי 

 הדברים ייבדקו ויישקלו על ידי הרשות. 

. הליך ההפרות, כולל העקת 2-3למשיבים קיום הליך הפרות אודות העותרת יודעה על  .4

ובחית הטעות שהועלו במסגרתו, הושלם בתחילת החודש הוכחי. ואולם, זכות טיעון 

יה הוגשה יממש בסמוך למועד קבלת ההחלטה על ידי ועדת ההפרות של הרשות הש

 העתירה.

בגין ההתבטאויות שוא העתירה הראשוה התקבלה החלטת ועדת ההפרות  כי ,עוד יצויין .5

 .התבטאויות וספותבגין וכן 

כך או כך, . 3.8.17ביום וההחלטה התקבלה  1.8.17כך יצא שהעתירה הוגשה ביום  .6

 .העתירה שבפיו התייתרהמשהתקבלה החלטה, 

  הצגת הצדדים  .ב

ות "), היה מפלגה המאוגדת בהתאם לחוק המפלגמרצ, מפלגת מרצ (להלן גם "העותרת .7

 בישראל.

, הרשות השייה, היה תאגיד סטטוטורי אשר הוקם מכוח החוק, תפקידה 1המשיבה  .8

 המרכזי של הרשות השייה היו קיום שידורים ופיקוח עליהם בהתאם להוראות החוק. 

"), היה בעלת הזכייית" או "התחה, רדיו ללא הפסקה בע"מ (להלן גם: "2המשיבה  .9

  באזור גוש דן, שיתן מכוח חוק הרשות השייה. זיכיון לשידורי רדיו אזורי

, עו"ד יורם שפטל, היו מגיש תכית שבועית בשם "שפטל עצבי" באורך שעתיים 3המשיב  .10

לעיתים קיצויות  ,ברדיו ללא הפסקה. במסגרת תכיתו מביע עו"ד שפטל עמדות ודעות

  ").התכית" :ובסגון בוטה (להלן גם

  לעייןהעובדות הצריכות עיקרי   .ג

, עו"ד יורם שפטל, "שפטל עצבי", משודרת ברצועה שבועית בימי 3תכיתו של המשיב  .11

כית מדובר בת, תחת "רדיו ללא הפסקה". 2חמישי במסגרת שידוריה של המשיבה 

כית ומאזיים העולים לשידור, על עייי היום, שמהותה היא הבעת דעה של מגיש הת

אף כית של מגיש דעתי, בעל "סגון ייחודי" והמאזיים כי מדובר בת ,ועכאשר מראש יד

 כית והמגיש.מכירים את אופי הת

כוללת בלוח שידוריה גם תכיות של מגישים דעתים אחרים, בעלי "סגון  2המשיבה  .12

ייחודי" משלהם, המביעים את דעותיהם במהלך התכית ואשר דעותיהם מצויות בצד 

 האחר של המפה הפוליטית, כמו למשל התכית הידועה של תן זהבי, "זהבי עצבי".

, במועדים שוים, 3העותרת מתייחסת בעתירתה למספר התבטאויות של המשיב  .13

, 18.2.16, 12.11.15, 11.6.15, 26.6.14, 12.6.14( שתייםהמתפרשים על פי תקופה של כ
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במסגרת התכיות ששודרו באותם המועדים,  ).21.7.16 -ו 12.6.16, 7.4.16, 25.2.16

התבטא עו"ד שפטל בבוטות כגד גורמים מסוימים, ובכללם מפלגת מרצ ואישים מרכזיים 

 שבה.

חלקם אמרו  ואולםיצויין, כי העותרת מביאה בעתירתה ציטוטים מפיו של עו"ד שפטל,  .14

רשות השייה אך מובן כי ה. על במות אחרות ולא במסגרת תכיתו ברדיו ללא הפסקה

ממוה על פיקוח על שידורי בעלי הזיכיוות והרישיוות לשידורים ולא על כל דבר שאמר 

 על ידי מגיש זה או אחר בפורומים אחרים.

פה מכ"ל הרשות אל מהלי תחות הרדיו האזורי והודיע להם על החיית  18.4.16ביום  .15

עיין רמת השיח בתחות הגברת האכיפה בועדת הרדיו של מועצת הרשות, בושא "

". במכתבו הבהיר המכ"ל כי על מהלי התחות לשים דגש לעיין דרך ואופן הרדיו האזורי

 הבעת ביטויים ועמדות, ולרען את ההחיות בעייים אלו למגישים בתחות.

 לתגובה זו. 1כספח מצ"ב  18.4.16מכתבו של מכ"ל הרשות מיום  -

 2, בבקשה להטיל על המשיבה השייהפה מזכ"ל מרצ, מר מוסי רז לרשות  29.6.16ביום  .16

מלוח  3את מלוא חומרת הסקציות הקיימות בחוק ולהסיר מידית את תכיתו של המשיב 

ה בהתבטאויותיו של יהשידורים, לוכח טעתו להפרות חמורות של כללי הרשות השי

העותרת. כן, הביע מזכ"ל מרצ חשש כי התבטאויותיו עו"ד שפטל שעולות כדי הסתה כגד 

  של עו"ד שפטל יובילו לקיטת פעולה אלימה ופוגעית.  

שמה לה למטרה  השייההרשות השיב מכ"ל הרשות למזכ"ל מרצ כי " 11.7.16ביום  .17

". כן, כתב מכ"ל הרשות להגביר את האכיפה בעין רמת השיח בתחות הרדיו האזורי

 ".גרת זו, יבחו גם את התבטאויותיו של מר שפטלבמסהשייה כי "

  לתגובה זו. 2כספח מצ"ב  11.7.16מכתבו של מכ"ל הרשות מיום  -

התקבלה ברשות השייה פייתו של עו"ד שלומי אברמזון מפרקליטות  20.8.16ביום  .18

התבטאויות עו"ד יורם שפטל גד מחה תפקידים מיוחדים, בקשר עם " -המדיה 

" בעקבות שתי תלוות שהתקבלו אצל היועץ תכית רדיו בהחייתו השמאל במסגרת

המשפטי לממשלה בעיין זה, ממזכ"ל מפלגת מרצ ומח"כ יואל חסון, ולאחר שמצא על 

ידי היועץ המשפטי לממשלה שאין חשד לביצוע עבירה פלילית באף אחת מההתבטאויות, 

  וכי אין מקום לפתוח בחקירה פלילית בעיין זה.

  לתגובה זו. 3ספח , מצ"ב כ20.8.16אברמזון מיום שלומי מכתבו של עו"ד  -

בסיבות אלה, היה בכוות הרשות לפתוח בהליך הפרה בקשר לעיין והיא החלה בהכת  .19

פייה מסודרת בוגע לכך. ואולם, קודם להשלמת האמור, הוגשה העתירה הראשוה, ביום 

 הליך כאמור עד מתן הכרעה בעתירה., ועל כן הרשות השהתה את פתיחת ה21.9.16

את תגובתה לעתירה הראשוה. בתגובה הודיעה  השייההגישה הרשות  16.11.16ביום  .20

הליך הפרה ביחס להתבטאויות  3-ו 2כי בכוותה לקוט כגד המשיבים  השייההרשות 

בתכיתו ותישקל קיטת סקציות בגין. במסגרת ההליך ייבחו תלוות העותרת  3המשיב 

זכות טיעון וכי יהיה בידם  3-ו 2בתכיתו, תועק למשיבים  3ביחס להתבטאויות המשיב 
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למועדי ההתבטאויות ופיית העותרת, וכי  להעלות כל טעה רלבטית ובכלל כך בוגע

 הדברים ייבדקו ויישקלו על ידי הרשות.

  לתגובה זו. 4ספח תגובתה של הרשות לעתירה הראשוה (ללא ספחיה), מצ"ב כ -

), מיום ארז, ומ' מזוז-כב' השופטים ע' פוגלמן, ד' ברק( בפסק דיו של בית המשפט הכבד .21

8.12.16, ה ומחקה העתירה הראשו קבע שיש למצות תחילה את ההליך שתקיים הרשות

 בעיין.

, לקבלת 2, פתה הרשות השייה אל מכ"ל המשיבה 5.1.17בהתאם לאמור, ביום  .22

התייחסות הזכייית להתבטאויות כגד מפלגת מרצ המפורטות בעתירה הראשוה. 

ון בכוות הרשות לבח 2כי לאחר קבלת התייחסות המשיבה  ,במכתבה הבהירה הרשות

האם התבטאויות אלו, או איזו מהן, עולות לכדי הפרה של הוראות החוק או הכללים על 

 כל המשתמע מכך.

  לתגובה זו.   5כספח , מצ"ב 5.1.17מיום  2מכתב הרשות השייה אל המשיבה  -

ה על מת לברר אילו צעדים קטים כגד יפתה מפלגת מרצ לב"כ רשות השי 9.1.17ביום  .23

 ומה תוצאתם. 3-ו 2המשיבים 

  לתגובה זו.   6כספח , מצ"ב 9.1.17מכתב מרצ מיום  -

השיבו ב"כ הרשות השייה לפיית מרצ האמורה והובהר במכתבם כי הושא  24.1.17ביום  .24

 מצא במהלך בירור וכי בתום ההליך תשוב הרשות ותודיע אודות תוצאותיו.

   לתגובה זו.  7כספח , מצ"ב 24.1.17מכתב ב"כ הרשות מיום  -

בהמשך למכתבה של הרשות בעיין רמת השיח בתחות הרדיו האזורי, ולאור תלות מרצ  .25

מהעת האחרוה  3אודות שידוריו של עו"ד שפטל, בחה הרשות מספר תכיות של המשיב 

ובו פורטו מכתב וסף בגין התבטאויות עו"ד שפטל  2שלח למשיבה  25.1.17ביום ו

ההתבטאויות אשר יש בהן כדי להוות הפרה לכאורה של הוראות החוק, כללי הרשות 

 השייה וכתב הזיכיון של רדיו ללא הפסקה.

  לתגובה זו. 8כספח , מצ"ב 25.1.17מיום  2מכתב הרשות השייה אל המשיבה  -

, ביחס 2התקבלו אצל הרשות תגובות ב"כ המשיבה  28.2.17-ו 16.2.17בימים  .26

להתבטאויות עו"ד שפטל הכלולות במכתבי הרשות. המדובר בתגובות רחבות ולרשות 

 דרש זמן לבחית האמור בהן וגיבוש עמדתה ביחס להתבטאויות.

  לתגובה זו.  9כספח , מצ"ב 28.2.17-ו 16.2.17מהימים  התחהתגובת ב"כ  -

 יה בוגע להליך ההפרה.יופתה מפלגת מרצ לב"כ הרשות הששבה  16.5.17ביום  .27

  לתגובה זו.  10כספח , מצ"ב 16.5.17מכתב מרצ מיום  -

, בכל הוגע בראשות מכ"ל הרשותהחלטתה של ועדת הפרות יתה  3.8.17ביום  .28

קבע, כי חלק . 25.1.17-ו 5.1.17להתבטאויות עו"ד שפטל הכלולות במכתבי הרשות מיום 

מהוות הפרה של  ,25.1.17הכלולות במכתב הרשות מיום  מהעת האחרוה, ויותמההתבטא
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לטלוויזיה ורדיו  השייהא לכללי הרשות 11סעיף  ,) לחוק הרשות השייה4(א)(46סעיף 

(ג) 2"), סעיף כללי האתיקה" -(להלן  1994- (אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו), תש"ד

 -(שידורי תכיות רדיו בידי בעל זיכיון), התש"ט  לכללי הרשות השייה לטלוויזיה ולרדיו

לכתב הזיכיון של  35- ו 31.1, 27, 26") והוראות סעיפים כללי השידורים" -(להלן  1999

עיצומים כספיים בסך כולל של  על התחה הוטלו בגין כלל ההפרות כאמור. התחה

 . בתוספת מע"מ₪  120,000

כגד מפלגת מרצ כפי שאלו כללו בעתירה גם להתבטאויות ההחלטה עוד, התייחסה  .29

 כי:  ,. בעיין זה קבע5.1.17הראשוה וצורפו למכתב הרשות מיום 

"המדובר בהתבטאויות קשות ובוטות המצויות "על גבול 
הסבל" כאמור ואף ייתכן שחלקן מצוי קרוב לגבול מצידו 
השי. יחד עם זאת, הפייה לרשות השייה בתלוה (מטעם 

ץ) ערכה זמן רב יחסית לאחר שידורן, ועל כן חלף מפלגת מר
זמן רב ממועד ההתבטאויות ועד לפיית הרשות השייה לתחה 
בהליך הפרה. עובדה זו בצירוף היותן התבטאויות העוסקות 
באישי ציבור אשר על הרשות להוג באיפוק וריסון רב יותר 
לגביהן (אף זאת עד גבול מסויים) וכן העובדה כי מדובר 

, הובילו לכך 18.4.16בהתבטאויות ששודרו לפי מכתבי מיום 
  שלא קבעו הפרות בגין התבטאויות אלה." 

  לתגובה זו. 11כספח , מצ"ב  3.8.17מכתב מכ"ל הרשות מיום  -

עדת ולו ערר על ההחלטהעל ידי הזכייית הוגש  8.8.17כי ביום לשלמות התמוה יצויין  .30

ה ועדת מהווה עררה ועדתו(יה, יהערר של מועצת הרשות השהרשות מועצת של מש 

 . מועד קרובערר בדון בל ההערר עתידועדת . )מחבריה ומורכבת היהשי

לעותרת אודות החלטת הרשות בעיין תלותה.   השייההודיעו ב"כ הרשות  14.8.17ביום  .31

  בו. מרץ בין היתר, כי הוגש ערר כאמור וכי ועדת ערר עתידה לדון-עותרתבמכתב הודע ל

  לתגובה זו.  21כספח , מצ"ב (ללא ספחיו) 14.8.17מכתב ב"כ הרשות מיום  -

היה יסוד  אילובוסף, גם . מיצתה את עצמה יאדין העתירה להידחות שכן ה  .ד

 הבכל מקרה, אין יסוד לסעדים הקיצויים המבוקשים בלעתירה, 

שהיה הרשות  -כאמור, עייה של העתירה הוא בדרישת העותרת כי הרשות השייה  .41

והרישיוות המסחריים לשידורי טלוויזיה  המפקחת על פי חוק על שידורי בעלי הזיכיוות

, המשודרת בתחת 3תורה על הפסקת שידורה של תכיתו השבועית של המשיב  -ורדיו 

רדיו ללא הפסקה (סעד ב' בעתירה). כן מבוקש כי הרשות השייה תורה על טילת זמי 

(סעד א' לעתירה). (ראה כי "סידור" הסעדים בסדר זה היו כון  2 שידור מאת המשיבה

כל זאת, בשל כך שלפי העותרת המדובר ב"שידור אסור" כמשמעות המוח  יותר מהותית).

 לחוק הרשות השייה. 46בסעיף 

עוד מבוקש, במסגרת העתירה, מתן צו בייים אשר יחייב את הרשות השייה להורות על  .42

ת (כלשון המבוקש בבקשה) עד למתן פסק דין סופי בעתירה. הווה אומר, "השעיית" התכי

העותרת מבקשת כי התכית "תורד מלוח השידורים" עתה כ"השעייה", וכאשר ייתן פסק 

 הדין (בהחה שהעתירה תתקבל) יהפוך הדבר למצב קבוע.
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כפי שיפורט להלן, הסעד המבוקש היו חריג ואף במקרים בהם מצאה הרשות כי  .43

לחוק, לא הפסיקה  46התבטאות זו או אחרת מהווה "שידור אסור" כהגדרתו בסעיף 

, כמבוקש בעתירה. עם זאת, הרשות שידורה של תכית שבועית, מראש, וללא הגבלת זמן

ולמען שלמות התמוה, קודם לפירוט בעיין זה פה לבחית סמכויות הרשות השייה 

 בעיין ואופן הפעלתן.

 5יא רשות ציבורית שהוקמה לפי חוק הרשות השייה. זו לשוו של סעיף רשות השייה הה .44

 ":תפקידי הרשות וסמכויותיהלחוק אשר כותרתו "

תפקידיה של הרשות יהיו קיום שידורים ופיקוח עליהם, (א)  "
וזאת בתחומי הלימוד, החיוך, הבידור והמידע בושאי 

  מדייות, חברה, כלכלה, משק, תרבות, מדע, אמות וספורט. 
  –במילוי תפקידיה תפעל הרשות במגמה   (ב)
...  

לטיפוח אזרחות טובה ולחיזוק ערכי הדמוקרטיה   )2(
  וההומיזם;

למתן ביטוי מתאים למיגון התרבותי של החברה    )6(
הישראלית באזורי הארץ השוים ובצורות ההתיישבות השוות 

  ולהשקפות השוות הרווחות בציבור;
  לשידור מידע מהימן, הוגן ומאוזן;  )7(
  ) למוע שידורים אסורים לפי חוק זה, ...."10(

אופן שוטף על ביצוע תפקידה של מועצת הרשות השייה הוא, בין היתר, לפקח ב .45

) 2(23סעיף השידורים בידי מורשים לשידורים, ועל קיום השירותים שהם ותים (ר' 

 ). לחוק

הרשות השייה אמוה מכוח החוק על פיקוח על תכים המשודרים בשידורי תחות הרדיו  .46

 . 2המשיבה  -האזוריות, ובכללם גם שידורי הזכייית 

שית בדרך של מתן זיכיוות לשידורים, שהוא זיכיון הפעלת תחות הרדיו האזוריות ע .47

מאחר ששידורי הרדיו עשים תוך שימוש במשאב  .למשאב ציבורי אשר היו משאב מוגבל

מוגבל המועק לגורם מסוים שזכה בכך, ישן הוראות חוק שוות, המביאות לידי ביטוי 

 לל הציבור. את היות כלי זה, "כלי ציבורי" אשר אמור לשרת ולהיות פתוח לכ

 (א) לחוק, שעליו מתבססת העותרת בעתירתה, כי:46כך למשל, קובע סעיף  .48

  –(א) "בעל זכיון לא ישדר שידורים שיש בהם 46"
  עבירה פלילית או עוולה אזרחית לפי כל דין;  )1(
הסתה לגזעות, לאפליה או לפגיעה ממשית באדם או   )2(

לאום, מין,  אדם, על רקע השתייכותם לדת, גזע,-בקבוצת בי
  חיים או מוצא;- עדה, אורח

תעמולה מפלגתית למעט תעמולת בחירות המותרת על פי   )3(
  דין;

הפרת איסור שקבעה המועצה בכללים לפי הוראה אחרת   )4(
  של חוק זה."

בחוק קבעו סמכויות שוות להתקת כללים לשם ביצוע הוראות החוק, בין היתר גם לגבי  .49

 .(א) לחוק)24סעיף לחוק (ר'  46שידורים אסורים כאמור בסעיף 

המסדירים האתיקה וכללי השידורים כללי  מכוח סמכויות המועצה הותקו, בין היתר, .50

 הוראות שוות בוגע לשידורים ובהן: 
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 ללי השידורים ולפיו:(ג) לכ2סעיף 

 וייתן המישדרים של אותה איכות על יקפיד זיכיון בעל"
 ".מאזייו לקהל אותה ביטוי הזדמות

  א לכללי האתיקה:11סעיף 

 בטעם פגיעה משום בו שיש משדר ישדר לא זיכיון בעל) א("
  . הטוב

 אדם של בכבודו פגיעה בו שיש משדר ישדר לא זיכיון בעל) ב(
 פגיעה שתהיה יכול חדשות בשידורי ואולם; הציבור ברגשות או

 היא והפגיעה בכך מובהק ציבורי עין קיים אם, כאמור
 ".הציבורי העין לקיום הדרשת ביותר הפחותה

כפי שפורט לעיל, הרשות השייה פועלת לאכיפת רמת השיח בהתאם לסמכויותיה ו .51

 תכית "שפטל עצבי".בתכיות בעלות הזיכיון לשידורי רדיו אזורי ובכלל כך ב

בצד האמור, הרשות השייה רואה לכון להדגיש, כבר בשלב זה, כי אף במקום בו  .52

התבטאויות מסוימות בתכית מהוות הפרה של הוראות החוק והכללים, צעד של איסור 

המשך שידורה של תכית מסוימת העוסקת בעייים פוליטיים, בשל התבטאויות אלה, 

 לא קט עד כה, ולא בכדי. היו צעד קיצוי אשר

מקום של כבוד בהיכל זכויות היסוד של כבר קבע לגבי הזכות לחופש הביטוי כי יש לה " .53

חשיבותה המכרעת של זכות . בשורה ארוכה של פסקי דין הועלתה על ס "1"האדם

  .2"עילאית זו

"בלא משום ש הביטוי הפוליטי מצוי בליבתו של חופש הביטוימתוך מגוון הביטויים,  .54

. יפים לעיין זה דברי כב' השופט 3"הדמוקרטיה מאבדת את שמתה חופש הביטוי,

(פורסם בבו,  איתמר בן גביר ' אמון דקר 10520/03ע"א (כתוארו אז)  א' ריבלין בר

  "):עין בן גביר" -) (להלן12.11.06

- ושיח חופשי בושאים פוליטיים וציבוריים מצוי בלב-"שיג
ביטוי. "דעות והשקפות בתוך כל חברה הן ליבו של חופש ה

השוי הוא גלוי;  -תמיד שוות  ומגווות; בחברה חופשית 
השוי הוא מוסווה ומוסתר. חילופי  -בחברה טוטאליטארית 

הדעות, הליבון של ההשקפות, הוויכוח הציבורי, הרצון לדעת 
וללמד ולשכע, כל אלה הם כלים חיויים העומדים לרשות כל 

ל השקפה וכל אמוה בחברה חופשית" (דברי השיא דעה, כ
יימן ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית  3, 2/84ע"ב שמגר ב

עשרה; אברי ' יו"ר ועדת הבחירות לכסת -לכסת האחת
  )...278, 225) 2עשרה, פ"ד לט(-האחת

כלים החשובים להגשמת "הביטוי החופשי הוא אחד ה
השותפות הדמוקרטית. מכאן החירות העומדת לכל אדם 
במדיה הדמוקרטית להביע באורח חופשי את התרעומת 
שבליבו. מכאן החירות העומדות לו לאדם להביע את דעתו 
בעייים שעל סדר היום, אפילו יהיו אלה דעות קיצויות 

                                                 
  .398, 393)2(, פ"ד לחהדרומי של משטרת ישראללוי ' מפקד המחוז  153/83השיא א' ברק בבג"ץ כב'  1
הוצאת עתון  723/74; ע"א 878, 879, פ"ד ז הפים- חברת "קול העם" בע"מ ' שר 73/53בג"ץ עייו בין היתר ב 2

וביק ' הרשות השיה  2888,2890,2891/97בג"ץ  ;281)2(, פ"ד לא"הארץ" בע"מ ' חברת החשמל לישראל בע"מ
  ").עין וביק" - ) (להלן 193)5(פ"ד א ,לטלוויזיה ולרדיו

השופטת כב' לפסק דיה של  23 פסקה, לממשלה"המפקד הלאומי" בע"מ ' היועץ המשפטי  10203/03ץ בג" 3
 ).20.8.2008(פורסם בבו, מיום  (כתוארה אז) מ' אור
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ת. איש איש ומכעיסות, ואפילו יוסחו בלשון צורמת ומקוממ
ולשוו, איש איש ואופיו, איש איש והרקע התרבותי בו צמח." 

  לפסק דיו של כב' השופט ריבלין) 16-17(סעיפים 

, את חשיבותו של הביטוי בן גבירגם כב' השופטת א' פרוקצ'יה, ביטאה בפסק הדין בעיין  .55

התקשורת במתן הפוליטי בקיומה ובשמירתה של הדמוקרטיה וכן את תפקידה הבולט של 

  ביטוי לדברים (וראו גם הפיות המובאות בפסק הדין):

"במישור הכלל, חופש הביטוי חיוי להגה על התהליך 
בכרי '  316/03בג"צ הדמוקרטי בחברה חופשית (פרשת כהא; 

פרשת  –(להלן  277, 249) 1(המועצה לביקורת סרטים, פד"י ח
הביטוי,  אורבך, המודל הדמוקרטי של חופש-בכרי); א' דיין

). הוא מבטיח חופש השמעת דעות 377עיוי משפט, תש"ז, 
ומחשבות שבאמצעותו מתגבש רצון העם וקבעים מהלכי 

החירות לדעת, השלטון. הפן האחר של חופש הביטוי הוא 
ולקלוט מידע, ומגוון מסרים של מחשבה ודעה. בלעדיו לא יתן 

בלא חופש ביטוי לבסס משטר דמוקרטי הבוי על רצון העם; 
אישי ופוליטי, תרבותי ודתי לא יתכן לבסס משטר חפשי, הבוי 

   [...]. על שלטון העם

הזכות לחופש ביטוי, המשלבת חופש לביטוי עצמי עם הזכות 
קתה לאמצעי התקשורת מעמד מיוחד ככלי המשקף לדעת ה

את חירות הביטוי על שתי פיה; זכות הבעת הדעה, וחירות 
לקלוט דעה ומידע. היא אמן הציבור, המופקד על חופש 

כיווית -הביטוי של הפרט ומגיה על הזרימה החופשית והדו
של מידע, רעיוות ודעות מהציבור אל התקשורת, וממה 

לפסק דיה של כב' הש'  13(סעיף  ".יבורבחזרה אל הצ
  הח"מ). -פרוקצ'יה; ההדגשות הוספו 

בשל חשיבותו של הביטוי הפוליטי במשטר הדמוקרטי, פסק כי מבין סוגי הביטויים, ההגה  .56

 שתיתן לחופש הביטוי הפוליטי תהא רחבה במיוחד:

"מבין סוגי הביטויים השוים, ההגה היתת לחופש הביטוי 
היא  - שהוא תאי הכרחי לקיומו של הליך דמוקרטי  -  הפוליטי

  רחבה במיוחד." 

, 157) 2פ"ד ז(אידור ' ראש עיריית ירושלים,  6226/01(בג"ץ 
 ).לפסק דיה של כב' השופטת ד' דורר 3), פיסקה 2003( 164

בעייו, עצם זהותה של העותרת, מפלגה המאגדת בחרי ציבור ופועלת בשדה הפוליטי,  .57

ידה כי הביטויים מושא העתירה דן הים ביטויים פוליטיים. האמירות מושא עתירה זו מע

הן אמירות המתגדות למפלגת מרצ כמפלגה פוליטית בעלת אג'דה ברורה, ומקצתן 

 במסגרתם תפקידם כבחרי ציבור.  -מתייחסות לחברי כסת מטעם מפלגת מרצ, גם זאת 

השיח הציבורי והביקורת על אשי ציבור העשית בגדרו הם מאפייים מהותיים של חברה  .58

חופשית במשטר דמוקרטי. קיים קושי לתק בין מתן ביטוי לעמדות בושאים שלציבור עיין 

בהם, לבין התייחסות לאשי הציבור עצמם ולאישיותם, כמובילים של העמדות החברתיות 

ציון מורדוב ' ידיעות  9462/04דים במחלוקת ציבורית (ע"א והושאים הרעיויים העומ

)). מעבר לכך, פסק כי אדם המערב עצמו מבחירה בחיים 28.12.05(פורסם בבו,  אחרוות

הציבוריים, חושף עצמו מדעת לפגיעות אפשריות כלפיו, שהן פועל יוצא מהדימיקה 

יותר מאשר לאזרח מן השורה  המתרחשת בחיים הפוליטיים. לאיש ציבור גם גישות קלה
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ד"ר יולי ודלמן '  89/04להתגון כגד אמירות פוגעיות, באמצעות אמצעי התקשורת (ע"א 

 לפסק הדין). 31,  סעיף 2030), 3(2008על -תק תן שרסקי ואח'

. היקף הביטוי הוא זכות חשובה, אין מדובר בזכות מוחלטת בד בבד, אין ספק כי אף שחופש .59

חופש הביטוי ייגזר ממידת הפגיעה בו וכן מטיבו, משקלו ומידת הפגיעה בו ההגה על 

לפסק דיה של כב' הש'  1ס' בן גביר, במקרה הספציפי, של הערך שכגדו הוא מתמודד (

  פרוקצ'יה). 

בהתאם לאמור, ולמרות מגבלות שוות הקבועות בחוק בוגע להבעת עמדות מסוימות  .60

, הבעת עמדה של בעל הזיכיון, דבר האסור לפי הוראה (למשל, עמדה גזעית או להבדיל

הבעת עמדה זו או אחרת, חריגים  תגבילמפורשת בחוק), המקרים שבהם הרשות השייה 

  הם.

במקרה דן, כפי שצוין לעיל, היועץ המשפטי לממשלה דרש לסוגיה, בחן את ההתבטאויות  .61

לרבות עבירת  -, קרי כלשהי שוא העתירה, וקבע כי אין בהן חשד לביצוע עבירה פלילית

היועץ המשפטי לממשלה קבע למעשה כי ההתבטאויות האמורות אין מצדיקות . הסתה

מובן כי יש אפילו פתיחת חקירה בחשד לעבירה על החוק, לרבות, כאמור, בוגע להסתה. 

   לתת משקל לכך בכל דיון בחומרת ההתבטאויות.

ות עילה לתביעת לשון הרע אזרחית, באשר לטעת העותרת כי חלק מההתבטאויות מהו .62

ככלל, מקומו של בירור טעות בדבר לשון הרע היו בבית המשפט האזרחי. ממילא הרשות 

השייה איה אמוה, ולפי כללו של דבר, אף אין בידיה הכלים, על מת להל הליך של בירור 

 תביעת לשון הרע אזרחית בין צדדים יצים.

כי ההגבלה תהא  ,ביטוי כלשהו בשידורי זכייית, ייעשה מאמץ על כל פים, גם שעה שיוגבל .63

על בעלת פגיעה קטה ככל האפשר בחופש הביטוי הפוליטי עצמו. הגבלה גורפת האוסרת 

שידור עתידי, היה הקשה ביותר. קל וחומר שעה שלא מבוקש בעייו איסור שידור של 

(על דרגות החומרה ראו למשל: כתבה מסוימת למשל, אלא "הורדת" תכית שבועית כליל 

 ). 5 (661 ,676(סטיישן פילם בע"מ ' המועצה לביקורת סרטים,  4804/94בג"ץ 

יתן להשמיע עמדות קיצויות ולא  כית דןכי במסגרת תכיות מסוג הת ,הרשות סבורה .64

אהודות. בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל, הלכה היא כי ככלל, אף התבטאויות מרגיזות, 

, קיצויות, מכעיסות, ואפילו מוסחות באופן צורם ומקומם, עשויות לחסות תחת בוטות

חופש הביטוי, בפרט אם הן עוסקות בעייים פוליטיים, תחום אשר כאמור מצוי בליבת 

 הזכות לחופש הביטוי.

אין באמור כדי להתיר כל התבטאות שהיא, ואולם יש בו כדי לחזק את העמדה שלפיה  .65

ית בעקיטתו עשויה הורדת תכי, שה צעד קיצואמרו בה, היי היום, בשל דברים שיי

 להישקל אך במקרה יוצא דופן.
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כית כית ותוסיף, כי בעל זיכיון איו דרש לאזן בין מגוון הדעות בחברה הישראלית בכל ת .66

כיות שמשדר ודי ביישום דוקטרית ההגיות, בהתאם לפסיקה בעיין, במבט על מכלול הת

 על הזיכיון: ב

"ביסוד "דוקטרית ההגיות" עומדת, אפוא, החובה להציג 
באופן מאוזן ושוויוי את מכלול הדעות בושאים בעלי משמעות 
ציבורית ולהימע מהצגתם באופן חד מימדי שאיו משקף 

חובות איזון אלה חלות על אמה את קשת הדעות באותו ושא. 
   ."משודרות על ידוהגוף המשדר לגבי מכלול התוכיות ה

לפסק דיה של כב' השופטת חיות בעיין בג"ץ  7(פסקה 
ח.ל. חיוך לשלום בע"מ ' רשות השידור והרשות  10182/03

 הח"מ) -); ההדגשה הוספה 25.11.04(פורסם בבו,  השייה

הרשות  ,בהתאם להתחייבותה בפי בג"ץ ולאור תלות מרצ כפי שפורט לעיל, במקרה דן, .67

של עו"ד שפטל בתכיותיו  ואף קבעה הפרות בגין חלק מההתבטאויות בדיקה הליךקיימה 

לגבי ההתבטאויות הכלולות בעתירה והטילה עיצומים כספיים בגין.  מהעת האחרוה,

שהפייה לרשות השייה בתלוה (מטעם  כךלא קבעה הפרה בשל הראשוה (ובעתירה דן) 

היותן התבטאויות העוסקות באישי  בשלשידורן ו) ערכה זמן רב יחסית לאחר צמפלגת מר

 ציבור אשר על הרשות להוג באיפוק וריסון רב יותר לגביהן.

רמת  עייןלכי אין יסוד לטעות העותרת כי הרשות איה וקטת בצעדים  ,מכל האמור עולה .68

 .השיח

מיצתה עצמה ויש כל זאת וסף לכך שכאמור, לאחר שהתקבלה החלטה בעיין, העתירה  .69

כידוע, בית המשפט איו והג לדון בעתירה תאורטית, אשר בהקשר זה וסיף כי  לדחותה.

איה דרשת לפתרון סכסוך קוקרטי ועדכי בעת הדיון בה. ר' למשל  דברי בית המשפט 

 :204) 3, פ''ד סד(אילן ' בית הדין הארצי לעבודה- אויברסיטת בר   1181/03העליון בבג"ץ 

ת משפט זה, כי הוא איו והג להיזקק "כלל קוט בידי בי
לעתירות בעלות אופי תיאורטי. עתירה תיאורטית מוגדרת 

קיימא בעת - כעתירה אשר איה דרשת לפתרון סכסוך בר
 העיסוק בה"..

  לפיכך יש לדחות את העתירה דן. .70

   אין יסוד לטעת ההפליה בעתירה  ה.

 מגיש/שדר מסוים מסוימת של ותמערבת בין צעדים שקטו עקב התבטאטעת "ההפליה"  .71

"בביתה פימה" (כפי שאירע במקרה המובא בעתירה בתכיתו של מר רון  הזכייית על ידי

כרשות המפקחת. מובן כי יש הבדל גדול  הרשות השייהקופמן), לבין סקציות שקטה בהן 

 בין השיים.

תכית הספורט בתחת במקרה המובא בעתירה, בוגע להשעייתו של מר רון קופמן, שדרן  .72

רדיו ללא הפסקה, ההשעיה האמורה בוצעה על ידי תחת רדיו ללא הפסקה, מבלי שהרשות 

לעתירה  35השייה הייתה מעורבת בכך. עובדה זו עולה אף מעיון בטיעוי העותרת (ר' ס' 

 38"); ס' על השעייתו של פרשן הספורט והעיתואי רון קופמן 2המשיבה הודיעה ("
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 6") וכן ספח להשעות את קופמן 2המשיבה האופן המהיר והזריז בו מיהרה "לעתירה (

 לעתירה). 

מובן כי לא יתן להעלות טעת הפליה כלפי הרשות הציבורית על בסיס מקרה שבו קטה  .73

כל זאת וסף על כך שיתן לטעון צעדים "בביתה פימה" בוגע למגישים/שדרים.  הזכייית

התבטאויות שוות שעה שהן עשות במסגרת תכית ספורט לבין כי ממילא יש הבדל בין 

 התבטאויות דומות שעשות במסגרת תכית בעייי היום, כבעייו.

אין יסוד לטעה גם לגופה. די לציין בעיין זה, כי הצעד של מתן למען הסר ספק, יובהר, כי  .74

בשל דברים שאמרו הוראה האוסרת על המשך שידורה של תכית העוסקת בעייי היום 

בה, לא קט על ידי הרשות השייה עד היום באף מקרה, והעתירה אף איה מצביעה על 

כי לא יתן לטעון בעיין זה להפליה שהרי טעת הפליה חייבת  ,מקרה כזה. ממילא ברור

 להתבסס על כך שהצעד המבוקש כן קט על ידי הרשות הציבורית במקרה אחר.

עד של עצם פתיחת הליך הפרה, במקרים המתאימים הרשות השייה לעומת זאת, באשר לצ .75

פותחת בהליכי הפרה בוגע לתכיות שוות (כולל, אגב, כגד התכית דן). ממילא גם בעיין 

להתבטאות עו"ד שפטל ביחס לרמטכ"ל מיום כך עשה גם בוגע  זה אין יסוד לטעת הפליה.

  .לעתירה) 3(אשר הוזכרה בסעיף  30.7.17

  לתגובה זו. 31ספח מצ"ב כ 1.8.17מכתב הרשות מיום  -

 כי אין יסוד לטעת ההפליה.די באמור על מת להסיק  על כל פים, .76

  דין הבקשה למתן צו בייים להידחות  .ו

בייים, השעיית תכיתו  לקבל, כסעדבייים, מבקשת העותרת  צו למתן במסגרת הבקשה .77

טרם דיון לגופה של העתירה. המדובר בסעד הזהה במהותו לסעד של עו"ד שפטל, וזאת 

הלכה היא כי בית המשפט המבוקש בעתירה עצמה.  -בדבר הפסקת שידור התכית  -השי 

 ץ"בגאיו והג להעיק סעד בייים הזהה לסעד עיקרי המבוקש בעתירה גופה (ראו למשל: 

 ).679), 1(95 על-תק, 'אח 5-ו ישראל ממשלת' ' ואח מאיר שמואל 846/95

שלא הוצג לו  מסוג צו עשה המבקש לשות מצב קיים, כמו כן, מדובר בסעד בייים קיצוי, .78

באופן הפוגע בחופש הביטוי של יהגו, הלכה למעשה, כי  המבקשכל תקדים בבקשה, 

 .עיין בעתירהוזאת טרם הכרעה לגופו של  3-ו 2המשיבים 

הבקשה איה מבססת את התאי הדרש של , ראשיתאל האמור יש להוסיף גם את אלו:  .79

מן האמור לעיל עולה כי העתירה  ,. למעשהשכוע כי סיכויי העתירה להתקבל הים טובים

איה מבססת גם את התאי המצטבר השי  , הבקשהשית. התייתרה וכי דיה להידחות

קל וחומר שאין יים, דהייו כי מאזן הוחות מחייב את מתן הצו. הדרש לשם מתן צו בי

התאים, שכידוע דרשים שיהם לשם קבלת הצו (בג"ץ  שיהבקשה מבססת קיומם של 

 )).1999( 176) 2(99על -, תקהבטחון שר'  עופר 2641/99
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ותרת כדי לממשלה כי אין באף אחת מההתבטאויות עליהן קובלת הע ץ המשפטימטעם היוע

צעד כאמור של איסור שידור להניח כי אפוא קשה להקים חשד לביצוע עבירה פלילית כלשהי. 

אף אם הליך ההפרה יסתיים במסקנה כי בוצעה בענייננו יינקט על ידי הרשות השנייה התכנית 

סעד זה אף הוא  הפרה של כללים הקבועים בדין בקשר לשידורים. מכל מקום ובנוסף לאמור לעיל,

 וקדם. מ

, לאחר שקיבלה, עוד ייאמר כי ממילא היה בכוונת הרשות השנייה לנקוט בהליך הפרה כאמור

 אך העתירה דנן שהוגשה לבית המשפט ,, את המכתב מטעם היועמ"ש לממשלה68.8.82ביום 

ובנסיבות שנוצרו, סברה הרשות כי עליה להמתין תחילה  של מהלך זהאת יישומו הקדימה 

  .בעתירה שהוגשה להחלטת בית המשפט

 .השנייה העובדות בתגובה זו נתמכות בתצהירו של מר ניר שוויקי, מנכ"ל בפועל של הרשות

 ואלו נימוקי התגובה:

 הצדדים .א

 - גם מפלגה המאוגדת בהתאם לחוק המפלגות בישראל )להלןמפלגת מרצ, הינה  ,תהעותר .8

 "(.מפלגת מרצ"

נה תאגיד סטטוטורי אשר הוקם מכוח , היולרדיו לטלוויזיה הרשות השנייה ,8המשיבה  .6

" או חוק הרשות השנייה" - )להלן 8991-חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן

"(. תפקידה המרכזי של הרשות השנייה הינו קיום שידורים ופיקוח עליהם החוק"

בהתאם להוראות החוק. מועצת הרשות השנייה הינה הממונה על התווית קווי הפעולה 

 . השנייהות של הרש

" או הפסקה ללא רדיו" או "הזכיינית" - )להלן גם רדיו ללא הפסקה בע"מ ,6המשיבה  .3

שניתן מכוח חוק הרשות  ,בעלת זיכיון לשידורי רדיו אזורי באזור גוש דן נההי, "(התחנה"

 .השנייה

רדיו ללא תחנת ב"יורם שפטל" שבועית התכנית העו"ד יורם שפטל, הינו מגיש , 3המשיב  .4

עמדות ודעות כאלה ואחרות,  , באופן תדיר,במסגרת תכניתו מביע עו"ד שפטלקה. הפס

 ."(התכנית)להלן גם: " בסגנון בוטהו לעיתים קיצוניות

 והעתירה רקע עובדתי .ב

המשודרת  ,"יורם שפטל"תכניתו של עו"ד יורם שפטל,  מצויהעתירה זו במרכזה של  .5

 לא הפסקה. רדיו ל תחנתשידורי ברצועה שבועית בימי חמישי ב

שהינה הרשות המפקחת על  - השנייהעניינה של העתירה הוא בדרישת העותרת כי הרשות  .2

תורה  -ורדיו  טלוויזיההמסחריים לשידורי  והרישיונות הזיכיונותפי חוק על שידורי בעלי 

, המשודרת בתחנת רדיו ללא 3על הפסקת שידורה של תכניתו השבועית של המשיב 

תורה על נטילת זמני שידור מאת  השנייהה(. כן מבוקש כי הרשות הפסקה )סעד ב' בעתיר

11/76.
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נראה כי "סידור" הסעדים בסדר זה הינו נכון יותר )סעד א' לעתירה(. ) 6המשיבה 

 (. מהותית

להורות על  השנייהעוד מבוקש, במסגרת העתירה, מתן צו ביניים אשר יחייב את הרשות  .7

למתן פסק דין סופי בעתירה. הווה אומר,  "השעיית" התכנית )כלשון המבוקש בבקשה( עד

וכאשר יינתן  ,העותרת מבקשת כי התכנית "תורד מלוח השידורים" עתה כ"השעייה"

 פסק הדין )בהנחה שהעתירה תתקבל( יהפוך הדבר למצב קבוע.     

המופיעה כבר בנוסח בקשת הסעדים  -העתירה וסעדיה האמורים נסמכים על הטענה  .8

לחוק  42האמורה מהווה "שידור אסור" כמשמעות המונח בסעיף  שלפיה התכנית -עצמם 

 .השנייההרשות 

ומאזינים העולים דעה של מגיש התוכנית ההבעת בא ימדובר בתוכנית שמהותה הכידוע,  .9

בעל "סגנון , דעתנימגיש  של בתוכנית מדובר כי ידוע מראש כאשר, היום ענייני על, לשידור

  .והמגיש התוכנית אופי את מכיריםף א התוכנית של והמאזיניםייחודי" 

, בעלי "סגנון אחרים גם תכניות של מגישים דעתנים לוח שידוריהכוללת ב 6המשיבה  .81

בצד אשר דעותיהם מצויות המביעים את דעותיהם במהלך התכנית ו משלהם, ייחודי"

 "זהבי עצבני". של המפה הפוליטית, כמו למשל התכנית הידועה של נתן זהבי  האחר

 שונים מועדיםב, בתכניתו, שפטל ד"עו של התבטאויות למספר מתייחסת רההעתי .88

, 88.6.82, 86.88.85, 88.2.85, 62.2.84, 86.2.84) שנתייםכ של תקופה פני על המתפרשים

, המועדים באותם ששודרו התכניות במסגרת. (68.7.82 -ו 86.2.82, 7.4.82, 65.6.82

 ואישים מרצ מפלגת ובכללם, וימיםמס גורמים כנגד בבוטות שפטל ד"עו התבטא

 . שבה מרכזיים

נאמרו על  םשל עו"ד שפטל, אך חלקמפיו ציטוטים בעתירתה מביאה יצוין, כי העותרת  .86

ממונה  השנייההרשות  , ומובן כיבמות אחרות ולא במסגרת תכניתו ברדיו ללא הפסקה

י שדר זה או ר על ידולא על כל דבר שנאמ והרישיונות הזיכיונותעל שידורי בעל  פיקוח על

 אחר בפורומים אחרים. 

בפועל מכתב למנהלי  השנייההוציא מנכ"ל הרשות  בהקשר זה יצוין, כי לפני כמה חודשים .83

רמת השיח בתחנות הרדיו  בענייןהגברת האכיפה " בנושאהאזוריות, תחנות הרדיו 

 תשונות, ניכר עקב כך שבתכניות שונות המשודרות על ידי זכייניות שידורי רדיו ,"האזורי

ברמת השיח, בעיקר בתכניות מסוג התכנית נשוא העתירה  מסוימתהתדרדרות לאחרונה 

 דנן.  

 לתגובה זו. 1נספח מצ"ב כ 88.4.82מיום  השנייהמכתבו של מנכ"ל הרשות  -

, בבקשה כי תכניתו של עו"ד שפטל תוסר השנייהלרשות  צפנה מזכ"ל מר 69.2.82ביום  .84

 השנייההפרות חמורות וחוזרות של כללי הרשות בטענה למלוח השידורים, 
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חשש כי באותה הפנייה כן הובע  .שעולות כדי הסתה התבטאויותיו של עו"ד שפטלב

 של עו"ד שפטל יובילו לנקיטת פעולה אלימה ופוגענית.  יוהתבטאויות

שנכללו בתכנית במועדים שונים  מסוימותכי אף שהעתירה מפנה לאמירות  יצוין .85

המדובר בתלונה רגילה, המבקשת כי הרשות השנייה תנקוט בהליכי הפרה ששודרה, אין 

ואם תגיע למסקנה שאכן  שדרבגין התבטאות זו או אחרת, תעניק זכות טיעון לזכיינית ול

 בוצעה הפרה, תשקול הטלת סנקציה מתאימה. 

 הינו "שידור אסור" ולפיכך התכנית שידור עצםהעותרת,  -בענייננו, לטענת מפלגת מרצ  .82

של התכנית  מתבקשים בעתירה שני סעדים המשלימים האחד את השני: הפסקת שידורה

בגין כך  6המשיבה  - מכאן ואילך; והטלת סנקציה של נטילת זמני שידור מהזכיינית

 שהתכנית האסורה שודרה עד כה.

בהמשך לכך, טרוניית מפלגת מרצ אינה מורכבת באופן שבו בנויה תלונה המוגשת לרשות  .87

בנויה כך  טרוניית העותרתכנגד דברים שנכללו בתכנית זו או אחרת.  השנייה

שהתבטאויות השונות המובאות בה, מהוות אך דוגמאות או ראיות לטענת מפלגת מרצ 

שלפיה מדובר בתכנית האסורה בכללותה לשידור, על כל הנובע מכך, ולפיכך יש לאסור 

 את המשך שידורה. 

דוגמת באופן רנדומלי קטעים  השנייהברים, הרשות במהלך הרגיל של הדכי  יצויןעוד  .88

 82מפקחת על שידורי  השנייההרשות . האזוריותרדיו היות המשודרות בתחנות נמתוך תכ

מפקחת גם על  השנייהתחנות רדיו אזוריות הפרושות בכל רחבי הארץ )וכידוע, הרשות 

תחנות ל אחת מלשידורי כ כל העתאינה מאזינה המסחריים( והיא  הטלוויזיהשידורי 

  ., אלא כאמור באופן רנדומליהאזוריותהרדיו 

כי המכתב הועבר  צלמזכ"ל מר השנייההרשות בפועל של מנכ"ל ההשיב  88.7.82ביום  .89

רמת  בענייןשמה לה למטרה להגביר את האכיפה  השנייההרשות לטיפולו, וכן ציין כי "

 ".אויותיו של מר שפטלבמסגרת זו, נבחן גם את התבט. השיח בתחנות הרדיו האזורי

 .לתגובה זו 2נספח מצ"ב כ 88.7.82מיום  השנייהמכתבו של מנכ"ל הרשות  -

פנייתו של עו"ד שלומי אברמזון מפרקליטות  השנייההתקבלה ברשות  68.8.82 ביום .61

התבטאויות עו"ד יורם שפטל נגד מחנה בקשר עם " ,תפקידים מיוחדים -המדינה 

", בעקבות שתי תלונות שהתקבלו אצל היועץ יתוהשמאל במסגרת תכנית רדיו בהנחי

זה, ממזכ"ל מפלגת מרצ ומח"כ יואל חסון, ולאחר שנמצא על  בענייןהמשפטי לממשלה 

אין חשד לביצוע עבירה פלילית באף אחת מההתבטאויות, ידי היועץ המשפטי לממשלה ש

  זה. בענייןלפתוח בחקירה פלילית וכי אין מקום 

 .   לתגובה 3נספח , מצ"ב כ8.8268. יה ביוםיקבל ברשות השנמכתב עו"ד אברמזון שהת -

והיא החלה בהכנת  לענייןהיה בכוונת הרשות לפתוח בהליך הפרה בקשר בנסיבות אלה,  .68

. ואולם קודם להשלמת האמור, הוגשה העתירה דנן, ביום פנייה מסודרת בנוגע לכך

68.9.82. 
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הליך הפרה, כעת שינוהל על ידה בנסיבות אלה סברה הרשות השנייה כי אין טעם לכך  .66

כאילו לא הוגשה עתירה, אלא נכון יותר יהיה להעלות את טענותיה בפני בית המשפט 

הנכבד, ובכללן הטענה כי מדובר בעתירה מוקדמת, וככל שתתקבל הטענה, אזי יתקיים 

 על ידה הליך הפרה כאמור.

 יש לדחות את העתירה על הסף בשל היותה עתירה מוקדמת  .ג 

עותרת מציינת כי פנתה ליועץ המשפטי לממשלה באותו ענין ועל יסוד אותן התבטאויות ה .63

לדבריה ההתבטאויות העולות עתירה זו, בבקשה כי יורה לפתוח בחקירה בגין  אונש

נספח מצורף כ" )המכתב במפלגה הבוחרים ציבור וכלפי ונבחריה מרצ כלפי הסתה לכדי"

תבטאויות שהובאו בפנייה כדי להקים חשד לביצוע בהאין לעתירה( ונענתה על ידו כי  8

יש להפנות  וכי בענייןולפיכך אין בכוונתו להורות על קיום חקירה  כלשהיעבירה פלילית 

 לרשות השנייה.  הענייןאת 

כי מעתירת העותרת עולה למעשה כי היא השלימה עם עמדת היועמ"ש לממשלה  יצוין .64

הרשות השנייה,  ,על כל פנים. רה כלשהישלפיה ההתבטאויות אינן עולות לכדי עבי

קביעתו האמורה של  אינה המסגרת הנכונה להשיג על ,הנוכחיתולמעשה גם העתירה 

כי אין באף אחת מההתבטאויות כדי להקים חשד לביצוע עבירה  היועמ"ש לממשלה

 . להשיג עליה כאמורככל שהעותרת סבורה כי יש יסוד  ,פלילית כלשהי

גם אם נקבל את קביעת היועמ"ש כי אפוא למעשה טוענת  ,מפלגת מרצ - העותרת .65

לממשלה כי אף אחת מההתבטאויות אינה מקימה חשד לביצוע עבירה פלילית כלשהי, 

 מחויבתהאסור על פי דין ולפיכך הרשות השנייה עדיין התכנית כולה עולה לכדי שידור 

להטיל סנקציה של וכן  ,6המשיבה  - הזכייניתלהורות על "הורדת" התכנית משידורי 

 נטילת זמני שידור בגין שידור התכנית עד כה. 

יש מקום לפתוח בענייננו בהליך הפרה, במסגרתו תוענק לזכיינית הרשות השנייה תטען כי  .62

, בהתאם בענייןולשפטל זכות טיעון ולאחר מכן יתקיים במוסדות הרשות השנייה דיון 

הרשות השנייה איננה  ,הענייןסיבות כי בנ יצויןבהקשר זה לכללים החלים בהקשר זה. 

 ,להתבטאויות השונות המובאות על ידי העותרת ההפניות את זה בשלב לברוררואה לנכון 

י כלל ההתבטאויות האמורות. עם זאת, מובן כי יהיה בידתחנה לגבי וכי בכוונתה לפנות ל

, ית העותרתופני ההתבטאויותלהעלות כל טענה רלבנטית, ובכלל כך בנוגע למועדי  התחנה

 . הרשות ידי על ויישקלו ייבדקו והדברים

כי על  , למרות המענה שקיבלה מאת הרשות השנייה,גם אם סברה העותרתיתר על כן,  .67

הרשות השנייה מוטל היה לפתוח הליך הפרה מוקדם יותר, וכי קמה לה עילה לפנייה 

יש עתירה לבית המשפט בבקשה לקבלת סעד, לכל היותר היה עליה להגכעת  בעניין

 .בענייןהמבקשת מבית המשפט להורות לרשות השנייה לפתוח בהליך הפרה 

, התכניות של תמלולהקלטה או  לעתירתה צירפה לא אף העותרת כי יצוין בשולי הדברים .68

יש על פי רוב, זאת אף ש. טיעוניה מעלה היא לגביהן אשר, הרלבנטיים חלקיהן לפחות או
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כדי נאמר לפניה ולאחריה( ש)כולל מה היא נאמרה לשמוע התבטאות יחד עם ההקשר בו 

 לעמוד על טיבה המלא ומידת חומרתה. 

ללא שהתקיים  6-3ברור כי אין מקום לנקיטת סנקציות כנגד המשיבים על כל פנים,  .69

הליך הפרה כנדרש, שבמסגרתו יוכלו הם להעלות עמדתם וטענותיהם, לרבות לגבי  ןבעניי

העתירה שבפנינו הינה עתירה כך על מנת לקבוע כי פרטי ההתבטאויות השונות. די ב

 מוקדמת ויש אפוא לדחותה על הסף. 

כידוע, עתירה המוגשת לבית המשפט בקשר עם עניין לגביו טרם התקבלה החלטה אצל  .31

ץ "גהרשות המוסמכת, היא עתירה מוקדמת, ובית המשפט לא יידרש לה )ר' למשל: ב

)פורסם  הה נ' המועצה הארצית לתכנון ובניהעמותה להגנת הסביבה כרמל מנש 6629683

' עמ( 6) ב"נ י"פד - מ"בע לבטוח' חב ציון' נ ישראל מדינת 564698 א"בע(, 83.81.83 בנבו, 

845.) 

 .לאור האמור מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה על הסף .38

לתוצאה  יובילעל ידי הרשות השנייה, שיינקט כאמור ההפרה ככל שהליך למותר לציין כי  .36

 .אשר העותרת תסבור כי יש בידה עילה לעתור כנגדה, שערי בית המשפט פתוחים בפניה

בידה עילה לעתור כנגד יש , דהיינו אם התחנה תסבור כי ואולם הוא הדין "בכיוון ההפוך"

 כך )לאחר מיצוי זכות ערר במסגרת מוסדות הרשות השנייה(.

המפקחת, על שידור תכנית מעבר לנדרש נוסיף כי איסור מצד הרשות   .ד

 צעד והינ, שבה שונות התבטאויות בשל, העוסקת בעניינים פוליטיים

 קיצוני

כפי שפורט לעיל, העתירה דנן הינה עתירה מוקדמת, שכן אין מקום לעסוק בהטלת  .33

שבמסגרתו בטרם התקיים הליך הפרות  ,6-3של המשיבים  סנקציות בגין הפרות נטענות

ברור כי . וטענותיהם, לרבות לגבי פרטי ההתבטאויות השונות יוכלו הם להעלות עמדתם

ללא שהתקיים בעניינם הליך הפרה  6-3אין מקום לנקיטת סנקציות כנגד המשיבים 

 .כנדרש

רות הנטענות, פין ההמאחר שכאמור, אין מקום לעסוק בשלב זה בשאלת הסנקציות בג .34

, הינו מוקדם, וזאת אף הרי שגם העיסוק בשאלה האם לאסור על המשך שידור התכנית

בדרך של קל וחומר. הווה אומר, אם טרם הגיע השלב שבו יש לעסוק בשאלה האם יש 

כיוצ"ב, קל , או כל מקום להטלת סנקציה של נטילת זמני שידור, או הטלת עיצום כספי

וחומר שאין מקום לעסוק כעת בשאלה האם קמה הצדקה לאסור את המשך שידור 

 התכנית.

אף אם בזהירות הראויה במצב  -עם זאת, ולמען שלמות התמונה, להלן נפרט קמעא  .35

הדברים דנן שבו כאמור, טרם התקיים דיון במוסדות הרשות השנייה במסגרת הליך 
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ונצביע על כך כי מדובר  הסעד המבוקש בדבר איסור המשך שידור התכנית בעניין -הפרה 

  .בצעד קיצוני שיישמר למקרה חריג

יה. תפקידי הרשות ייה היא רשות ציבורית שהוקמה לפי חוק הרשות השניהשנ הרשות .32

 לחוק וכוללים, בין היתר, כדלקמן: 5מוגדרים בסעיף 

  תפקידי הרשות וסמכויותיה . 5"

, וזאת קיום שידורים ופיקוח עליהםתפקידיה של הרשות יהיו  )א( 
חברה,  בתחומי הלימוד, החינוך, הבידור והמידע בנושאי מדיניות,

 כלכלה, משק, תרבות, מדע, אמנות וספורט' 

 –במילוי תפקידיה תפעל הרשות במגמה  )ב(  

לטיפוח אזרחות טובה ולחיזוק ערכי הדמוקרטיה  (2)
 וההומניזם;

למתן ביטוי מתאים למיגון התרבותי של החברה   (6)
הישראלית באזורי הארץ השונים ובצורות 

ת הרווחות ההתיישבות השונות ולהשקפות השונו
 בציבור;

 ;לשידור מידע מהימן, הוגן ומאוזן (7)
 ";( למנוע שידורים אסורים לפי חוק זה ]...[11)

תפקידה של מועצת הרשות השנייה הוא, בין היתר, לפקח באופן שוטף על ביצוע  .37

 לחוק(.  (6)63השידורים בידי מורשים לשידורים, ועל קיום השירותים שהם נותנים )סעיף 

 הרדיותחנות על תכנים המשודרים בשידורי חוק על פיקוח האמונה מכוח ה יניהשהרשות  .38

 . 6המשיבה  -הזכיינית , ובכללם גם שידורי האזוריות

נעשית בדרך של מתן זיכיונות לשידורים, שהוא זיכיון האזוריות הפעלת תחנות הרדיו  .39

שימוש במשאב נעשים תוך הרדיו שידורי ש מאחר .למשאב ציבורי אשר הינו משאב מוגבל

, המביאות לידי ביטוי חוק שונותמוגבל המוענק לגורם מסוים שזכה בכך, ישנן הוראות 

 את היות כלי זה, "כלי ציבורי" אשר אמור לשרת ולהיות פתוח לכלל הציבור. 

 כי: עליו מתבססת העותרת בעתירתה,ש, )א( לחוק42קובע סעיף כך למשל,  .67

 –שיש בהם  בעל זכיון לא ישדר שידורים" )א( 66"
 עבירה פלילית או עוולה אזרחית לפי כל דין; (1)
הסתה לגזענות, לאפליה או לפגיעה ממשית באדם או  (2)

אדם, על רקע השתייכותם לדת, גזע, לאום, מין, -בקבוצת בני
 חיים או מוצא;-עדה, אורח

תעמולה מפלגתית למעט תעמולת בחירות המותרת על פי  (3)
 דין;

בעה המועצה בכללים לפי הוראה אחרת הפרת איסור שק (6)
 של חוק זה."

, בין היתר גם לגבי בחוק נקבעו סמכויות שונות להתקנת כללים לשם ביצוע הוראות החוק .68

 .(לחוק )א(64סעיף לחוק )ר'  42שידורים אסורים כאמור בסעיף 

קה ורדיו )אתי הכללי הרשות השנייה לטלוויזי הותקנו, בין היתר,יות המועצה מכוח סמכו .69

 ,בשידורים המסדירים את עקרונות האתיקה, 8994-ורדיו(, התשנ"ד הבשידורי טלוויזי

 –וכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון(, התשנ"ט 
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, שגם בהם ", בהתאמה(כללי שידור התכניות" -" וכללי האתיקה" -)לעיל ולהלן  8999

 . בנוגע לשידוריםמצויות הוראות שונות 

בצד האמור, הרשות השנייה רואה לנכון להדגיש, כבר בשלב זה, כי אף אם הליך ההפרה  .31

יסתיים במסקנה כי בוצעה בענייננו הפרה של כללים הקבועים בדין בקשר לשידורים, 

העוסקת בעניינים  מסוימתהזכיינית את המשך שידורה של תכנית צעד של איסור 

 , ולא בכדי.לא ננקט עד כהאשר  יות אלה, הינו צעד קיצוני, בשל התבטאופוליטיים

שלגבי אף אחת בענייננו, היועמ"ש לממשלה קבע , בהקשר זה יש לזכור כי כאמור

מטבע  לביצוע עבירה פלילית כלשהי. שדמההתבטאויות המובאות בעתירה אין אפילו ח

 ., והדברים ברוריםהדברים, גם לכך ישנה חשיבות בקשר לענייננו

מקום של כבוד בהיכל זכויות היסוד של " היש לבר נקבע לגבי הזכות לחופש הביטוי כי כ .61

חשיבותה המכרעת של זכות בשורה ארוכה של פסקי דין הועלתה על נס ". 1"האדם

 .2"עילאית זו

בלא "משום ש מצוי בליבתו של חופש הביטוי הביטוי הפוליטימתוך מגוון הביטויים,  .61

 זה דברי כב' השופט לענייןיפים . 3"מאבדת את נשמתההדמוקרטיה  חופש הביטוי,

)פורסם בנבו,  ראיתמר בן גביר נ' אמנון דנקנ 81561613א "עא' ריבלין בר )כתוארו אז( 

 :"(ענין בן גביר" -)להלן (86.88.12

-ושיח חופשי בנושאים פוליטיים וציבוריים מצוי בלב-"שיג
ברה הן ח ליבו של חופש הביטוי. "דעות והשקפות בתוך כל

השוני הוא גלוי;  -ומגוונות; בחברה חופשית  תמיד שונות 
השוני הוא מוסווה ומוסתר. חילופי  -בחברה טוטאליטארית 

הדעות, הליבון של ההשקפות, הוויכוח הציבורי, הרצון לדעת 
וללמד ולשכנע, כל אלה הם כלים חיוניים העומדים לרשות כל 

ית" )דברי הנשיא דעה, כל השקפה וכל אמונה בחברה חופש
ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית  3, 28/6"ב עבשמגר 

עשרה; אבנרי נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת -לכנסת האחת
 (.../27, 225( 2ד לט)עשרה, פ"-האחת

"הביטוי החופשי הוא אחד הכלים החשובים להגשמת 
הדמוקרטית. מכאן החירות העומדת לכל אדם השותפות 

במדינה הדמוקרטית להביע באורח חופשי את התרעומת 
שבליבו. מכאן החירות העומדות לו לאדם להביע את דעתו 
בעניינים שעל סדר היום, אפילו יהיו אלה דעות קיצוניות 
ומכעיסות, ואפילו ינוסחו בלשון צורמת ומקוממת. איש איש 

, איש איש והרקע התרבותי בו צמח." אופיוולשונו, איש איש ו
 (ריבלין פטהשוכב' לפסק דינו של  82-87)סעיפים 

                                                 
 398, 393(6), פ"ד לחלוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל 853683הנשיא א' ברק בבג"ץ כב'  1
הוצאת עתון  763674; ע"א 878, 879, פ"ד ז הפנים-"קול העם" בע"מ נ' שר חברת 73653בג"ץ עיינו בין היתר ב 2

נוביק נ' הרשות השניה  6888,6891,6898697בג"ץ  ;;688(6), פ"ד לא"הארץ" בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ
 "(.ענין נוביק" -( )להלן 893(5), פ"ד נאלטלוויזיה ולרדיו

השופטת כב' לפסק דינה של  63 פסקה, לממשלהנ' היועץ המשפטי "המפקד הלאומי" בע"מ  81613613ץ בג" 3
 (.61.8.6118)פורסם בנבו, מיום  )כתוארה אז( מ' נאור
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את חשיבותו של הביטוי , בן גביר בעניין הדין בפסקביטאה , השופטת א' פרוקצ'יהכב' גם  .46

וכן את תפקידה הבולט של התקשורת במתן  דמוקרטיהקיומה ובשמירתה של ההפוליטי ב

 :ם הפניות המובאות בפסק הדין(ג או)ור ביטוי לדברים

"במישור הכלל, חופש הביטוי חיוני להגנה על התהליך 
בכרי נ'  316813"צ בגפרשת כהנא; הדמוקרטי בחברה חופשית )

פרשת  –)להלן  277, 262( 1)המועצה לביקורת סרטים, פד"י נח
הביטוי,  אורבך, המודל הדמוקרטי של חופש-בכרי(; א' דיין

חופש השמעת דעות  (. הוא מבטיח377עיוני משפט, תשנ"ז, 
ומחשבות שבאמצעותו מתגבש רצון העם ונקבעים מהלכי 
השלטון. הפן האחר של חופש הביטוי הוא החירות לדעת, 

מסרים של מחשבה ודעה. בלעדיו לא ניתן  ומגווןולקלוט מידע, 
בלא חופש ביטוי לבסס משטר דמוקרטי הבנוי על רצון העם; 

אישי ופוליטי, תרבותי ודתי לא יתכן לבסס משטר חפשי, הבנוי 
  .]...[ על שלטון העם

הזכות לחופש ביטוי, המשלבת חופש לביטוי עצמי עם הזכות 
לי המשקף לדעת הקנתה לאמצעי התקשורת מעמד מיוחד ככ

את חירות הביטוי על שתי פניה; זכות הבעת הדעה, וחירות 
לקלוט דעה ומידע. היא נאמן הציבור, המופקד על חופש 

כיוונית -הביטוי של הפרט ומגינה על הזרימה החופשית והדו
של מידע, רעיונות ודעות מהציבור אל התקשורת, וממנה 

הש' כב' לפסק דינה של  83)סעיף  ".בחזרה אל הציבור
 .(הח"מ - ; ההדגשות הוספופרוקצ'יה

בשל חשיבותו של הביטוי הפוליטי במשטר הדמוקרטי, נפסק כי מבין סוגי הביטויים,  .43

 :ההגנה שתינתן לחופש הביטוי הפוליטי תהא רחבה במיוחד

"מבין סוגי הביטויים השונים, ההגנה הניתנת לחופש הביטוי 
היא  -דמוקרטי  שהוא תנאי הכרחי לקיומו של הליך -הפוליטי 

 " .רחבה במיוחד

, 857( 6פ"ד נז)אינדור נ' ראש עיריית ירושלים,  2662618בג"ץ )
 (.דורנרד' שופטת פסק דינה של כב' הל 3(, פיסקה 6113) 824

 , מפלגה המאגדת נבחרי ציבור ופועלת בשדה הפוליטי,בענייננו, עצם זהותה של העותרת .44

האמירות מושא עתירה פוליטיים.  םינם ביטוייהמושא העתירה דנן כי הביטויים  המעיד

, ומקצתן ברורהמתנגדות למפלגת מרצ כמפלגה פוליטית בעלת אג'נדה הן אמירות הזו 

 . במסגרתם תפקידם כנבחרי ציבור –, גם זאת מתייחסות לחברי כנסת מטעם מפלגת מרצ

. מוחלטת אין מדובר בזכות, חשובההביטוי הוא זכות  חופשאף שכי  ספקאין בד בבד,  .45

ומידת הפגיעה משקלו , מטיבוהפגיעה בו וכן  ממידתגזר ייהיקף ההגנה על חופש הביטוי 

 ק דינה של כב' הש'לפס 8ס' , בן גבירשל הערך שכנגדו הוא מתמודד ) ,בו במקרה הספציפי

  (.פרוקצ'יה

 מסוימותבהתאם לאמור, ולמרות מגבלות שונות הקבועות בחוק בנוגע להבעת עמדות  .42

, דבר האסור לפי הוראה הזיכיון, עמדה גזענית או להבדיל, הבעת עמדה של בעל )למשל

 חריגים ,יה תגביל הבעת עמדה זו או אחרתימפורשת בחוק(, המקרים שבהם הרשות השנ

 .הם
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בחן את , נדרש לסוגיהלממשלה , היועץ המשפטי לעיל שצויןבמקרה דנן, כפי  .47

מובן כי  כלשהי. עבירה פליליתביצוע חשד לבהן , וקבע כי אין נשוא העתירהההתבטאויות 

 יש לתת משקל לכך בכל דיון בחומרת ההתבטאויות.

לתביעת לשון הרע אזרחית, באשר לטענת העותרת כי חלק מההתבטאויות מהוות עילה  .48

ממילא מקומו של בירור טענות בדבר לשון הרע הינו בבית המשפט האזרחי. ככלל, 

אף אין בידיה הכלים, על מנת לנהל הליך כללו של דבר, לפי הרשות השנייה אינה אמונה, ו

 .של בירור תביעת לשון הרע אזרחית בין צדדים ניצים

, ייעשה מאמץ כי ההגבלה זכייניתשעה שיוגבל ביטוי כלשהו בשידורי גם על כל פנים,  .38

הגבלה גורפת  פגיעה קטנה ככל האפשר בחופש הביטוי הפוליטי עצמו. תתהא בעל

ור עתידי, הינה הקשה ביותר. קל וחומר שעה שלא מבוקש בענייננו האוסרת על שיד

על דרגות ) למשל, אלא "הורדת" תכנית שבועית כליל מסוימתאיסור שידור של כתבה 

סטיישן פילם בע"מ נ' המועצה לביקורת סרטים,  4814694בג"ץ החומרה ראו למשל: 

 (. 272 ,228( 5נ)

ניתן להשמיע התכנית דנן רת תכניות מסוג במסגהשנייה סבורה כי הרשות כי  יצוין .49

הלכה היא כי ככלל, אף לעיל, בהתאם לפסיקה שהובאה  עמדות קיצוניות ולא אהודות.

, קיצוניות, מכעיסות, ואפילו מנוסחות באופן צורם ומקומם, תבטאויות מרגיזות, בוטותה

, תחום אשר ם פוליטייםאם הן עוסקות בענייניבפרט עשויות לחסות תחת חופש הביטוי, 

 כאמור מצוי בליבת הזכות לחופש הביטוי.

אין באמור כדי להתיר כל התבטאות שהיא, ואולם יש בו כדי לחזק את העמדה שלפיה  .51

 עשויההורדת תכנית בענייני היום, בשל דברים שנאמרו בה, הינה צעד קיצוני, שנקיטתו 

 מקרה יוצא דופן.להישקל אך ב

 ם דוקטרינת ההגינותמתיישבת ע השנייהעמדת הרשות  .ה

העותרת טוענת, ככל הנראה, כי יישום נכון וראוי של דוקטרינת ההגינות יהא כזה, שבו  .58

הרשות השנייה אינה  איזון בין מגוון הדעות בחברה הישראלית. רךבכל תכנית ותכנית ייע

מקבלת עמדה זו, וסבורה כי ככלל, מורשה לשידורים יכול לעמוד בחובת האיזון גם באופן 

וחבי ועל פני פרק זמן ארוך מהותית מאשר אורכה של תכנית ספציפית המשודרת במועד ר

 . נבהיר. מסוים

ת הבעת דעה בענייני היום, אין לראות פסול בכך ותכנילוח השידורים, הכולל גם במסגרת  .56

. ודאי במפה הפוליטית מסויםהמזוהה עם דעות של צד  הינה בעלת אופי מסוימתשתכנית 

כניות מסוג זה ניתן גם להשמיע עמדות קיצוניות, וכי ניתן גם לעשות זאת כי במסגרת ת

על התחנה לפעול לשמירת "איזון  ,. עם זאתמסויםבתכנית ספציפית, באופן עקבי לכיוון 

רוחבי", דהיינו כי בתמונה הכוללת ועל פני תקופה, יהיה ביטוי ראוי לעמדות השונות 

 . הרווחות בציבור
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בהן מוטחת ביקורת על הצד  תכניות ןישנ ,תחנת רדיו ללא הפסקהי שידורבבמקרה דנן,  .53

בהן מוטחת ביקורת על הצד  שפטל ותוכניותזו של השמאלי של המפה הפוליטית כגון 

את ת והתכני נישדר יםשגם הן תכניות שבועיות, בהן מביע ,הימני של המפה הפוליטית

שבועית, תכניתו  הברצועלמשל, כיום ברדיו ללא הפסקה משודרת כך,  .באופן עקבי םדעת

, ואשר הצד השמאלי של המפה הפוליטית בישראל עם ה בבירור, המזוהשל מר נתן זהבי

  . בבוטותבאופן קיצוני ו, לעתים ודעתאת  -נתן זהבי  - המגישמביע השדר  הגם במסגרת

, הרשות השנייה שלפיה אין חובה ליישם את האיזון בתוך כל תכנית ותכניתשל זו עמדה  .54

אלא ניתן לבצע את הדבר במבט על מכלול התכניות שמשדר מורשה לשידורים, זכתה 

 , שקבעה כי: להכרה בפסיקת בית המשפט העליון

 
להציג  החובה"דוקטרינת ההגינות" עומדת, אפוא,  ביסוד"

בנושאים בעלי משמעות  הדעותבאופן מאוזן ושוויוני את מכלול 
ימדי שאינו משקף מהצגתם באופן חד מ ולהימנעציבורית 

אלה חלות על  איזוןחובות באותו נושא.  הדעותנאמנה את קשת 
)פסקה . "כלול התוכניות המשודרות על ידוהגוף המשדר לגבי מ

. ל.ח 81886613ץ "בג ןבענייהשופטת חיות כב' לפסק דינה של  7
)פורסם  השנייה והרשות השידור רשות' נ מ"בע לשלום חינוך
 הח"מ(. -גשה הוספה (; ההד65.88.14בנבו, 

 לאור האמור יש לדחות גם טענה זו של העותרת.  .55

  פליה בעתירההאין יסוד לטענת ה .ו

. ובהיר מדויקטענה מציגה עובדות באופן לא התחילה ייאמר כי  - פליהההבאשר לטענת  .52

כנגד שננקטו עקב התבטאות, מערבת בין צעדים הטענה בעיקר אמורים הדברים בכך ש

מקרה המובא )כפי שאירע ב פנימה" ה"בבית לנקוט הזכייניתבחרה ש םמסוימגיש6שדר 

כרשות  השנייההרשות לבין סנקציות שנקטה בהן  ,רון קופמן(מר תכניתו של בעתירה ב

  . מובן כי יש הבדל גדול בין השניים המפקחת.

זה, כי הצעד של מתן הוראה  בענייןציין די ל לגופה.גם על כל פנים, אין יסוד לטענה  .57

בענייני היום בשל דברים שנאמרו בה, לא העוסקת המשך שידורה של תכנית  על האוסרת

ננקט על ידי הרשות השנייה עד היום באף מקרה, והעתירה אף אינה מצביעה על מקרה 

חייבת להתבסס הפליהשהרי טענת  להפליהזה  בענייןממילא ברור כי לא ניתן לטעון  .כזה

 .  ידי הרשות הציבורית במקרה אחר על כך שהצעד המבוקש כן ננקט על

לפתוח  השנייהפתיחת הליך הפרה, בכוונת הרשות עצם לעומת זאת, באשר לצעד של  .58

שננקט על ידי הרשות השנייה, מפעם לפעם, במקרים  צעדכאמור הליך במקרה דנן, 

 זה אין בענייןממילא גם ת שונות )כולל, אגב, כנגד התכנית דנן(. ומתאימים, בנוגע לתכני

  יסוד לטענת הפליה.

בתחנת  תכנית הספורט , שדרןקופמןרון השעייתו של מר במקרה המובא בעתירה, בנוגע ל .59

 מבלי , ת רדיו ללא הפסקהתחנבוצעה על ידי האמורה  ההשעיה הפסקה, ללארדיו 
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מכתב הרשות השנייה אל 
 5.1.17מיום  2המשיבה 
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 9.1.17מכתב מרצ מיום 
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מכתב ב"כ הרשות מיום 
24.1.17 
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מכתב הרשות השנייה אל 
 25.1.17מיום  2המשיבה 
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תגובת ב"כ התחנה מהימים 
 28.2.17-ו 16.2.17
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 לכבוד
  תוכןסמנכ"ל מר עידן אור, 

 באמצעות דוא"ל      הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
 
 

 שלום רב,
 

  התבטאויות עו"ד יורם שפטל הנדון:
 )646/12/2016מכתבכם  סימוכין: (

 
פנייתו של הפסקה בע"מ למכתבכם שבסימוכין, בקשר עם אנו מתכבדים להשיבכם בשם רדיו ללא 

 מזכ"ל מרצ אל יו"ר הרשות השנייה.
 
התבטאויותיו של עו"ד שפטל בשני המקורות הבאים לתייחס תבקשנו להנ שבסימוכין םכמכתבב .1

 . המצויינים במכתבכם
 29.6.2016של מזכ"ל מרצ מיום מכתבו   1.1  
 .21.9.2016אותה הגישה מפלגת מרצ ביום  7336/16לעתירת בגץ שמספרה  13פסקה  1.2  
 

 התייחסותנו תהיה לטענות המשפטיות שהועלו בידי מרצ במקורות אלו, כמפורט להלן. 
 

 האמירות המיוחסות למר שפטל .א
סגרת למכתבו מפנה מר רז את הרשות לציטוטים, לכאורה, מדבריו של עו"ד שפטל במ 2בעמוד  .2

                 25.2.2016, 12.6.2014, 26.6.2014, 12.11.2015, 12.6.2015, 11.6.2015תוכניותיו מהימים: 
 .18.2.2016-ו

לכללי  א(ב)11, א(א)11 ,8, 6פים , אמירות אלו עומדות, לכאורה, בניגוד לסעילטענת המפלגה .3
 כללי(להלן: " 1994-דיו), תשנ"דלטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בשידורי טלוויזיה ור הת השניוהרש

 .")האתיקה
 26.6.2014 על ההפנייה לדבריו של עו"ד שפטל מיום מרץלא חזרה  לעתירה 13סעיף במסגרת  .4

 .7.4.2016וביום  25.6.2015ותחת זאת הוסיפה הפניות לדברים שלכאורה אמר עו"ד שפטל ביום 
לחוק הרשות השנייה שלדעת  במסגרת סעיף זה אף אין כל הפנייה לכללי הרשות השנייה או

עם זאת, בהמשך העתירה נטען כי  העותרת הופרו במסגרת שידור תוכניתו של עו"ד שפטל.
 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו.  46שידורים אלו מהווים "שידור אסור" בהתאם לסעיף 

וי, הינה ייאמר מייד: מטרתה של מפלגת מרצ, מפלגה שלכאורה חרתה על דגלה את חופש הביט .5
להשתיק את קולו של שפטל שהינו ממבקריו החריפים של השמאל, ככלל, וגם של מרצ, בפרט. 

 רדיו ללא הפסקה נותנת במה למגוון רחב של דעות, ודעותיו של עו"ד שפטל בכלל זה. 
בהקשר זה, יש לציין את העובדה שמרצ ערכה "מסע דייג" על פני התבטאויות בתקופה של  .6

אין המדובר בתלונה "טריה" על אמירה מסויימת, אלא בנסיון רחב היקף של   למעלה משנתיים.
 מרצ לדלות טענות, מן הגורן ומן היקב. 
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 מרצ מסלפת את דבריו של עו"ד שפטל ומוציאה אותם מהקשרםההטעיות העובדתיות:  .ב
 םמהמקרי בחלקלמרבה הצער, מעיון במכתבו של מר רז ובעתירה ניכר כי מפלגת מרצ ציטטה  .7

גרום לרשות להורות "להסיר את למתוך מטרה  . באופן חלקי ומגמתי שפטלאת דבריו של עו"ד 
  התכנית של יורם שפטל מהאוויר")

ראשית ייאמר כי מדובר בתוכנית  – 12.6.2014האמירה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  .8
 התנהלות זו שלעיל, כאמור ל פנייתו של מר רז לרשות. (!) לפני אשר שודרה למעלה משנתיים

 . של עו"ד שפטלל מנת להביא להשתקתו מחישה כי המדובר במסע דיג רחב היקף עמ
הינו בידי רז / מרצ ואף הציטוט שלהם  ו"ד שפטל אינם מובאים בהקשרם,שנית, דבריו של ע

חלקי ומסולף. עו"ד שפטל שוחח עם מאזין אשר ביקש לספר את סיפורו של בנו, קצין בצה"ל 
נחיית מפקדיו נטל חלק בעוצר על כפר ערבי. במהלך פעילות מבצעית זו, כך לטענת האב, אשר בה

צלמת של ארגון 'מחסום ווטש', צילמה אותו, העלתה את תמונתו לפייסבוק וכתבה כי מדובר 
השיב  בתגובה לדברים אלהבתמונה של "פושע מלחמה ישראלי, קצין פושע מלחמה ישראלי.". 

מע, זה, מה שאתה מספר לי ולמאזינים, כמובן, זה הפרצוף המכוער, הטמא כן. תש עו"ד שפטל: "
פלשתינית בציון. זה השמאל הישראלי במיטבו. זה השמאל. -המחליא והמזוהם של הצואה הפרו

השמאל, השמאל היום הוא גייס חמישי לכל דבר ועניין. כאשר כמובן השקר הבזוי זה כלי הנשק 
ות פעמים, מי שלא צודק חייב, אבל ממש חייב, כאשר הוא המרכזי שלו, כי כפי שאמרתי מא

להציג את הבן שלך כפושע מלחמה זה דבר שרק השפל שבחזירים מדבר להזדקק לרמייה ושקר. 
לא מדובר באמירה כלפי כלל ." (ההדגשות אינן במקור). שבציון האדומים, כמובן, יכול לעשות

קשי יבכנגד גורם  ש לגיטימית לא בהבעת דעהבדבריו של עו"ד שפטל) א מרצ (ששמה אף לא נזכר
. בהמשך מספר רק בשל מילוי תפקידם – פושעי מלחמההעושים מלאכתם כלהציג חיילי צה"ל 

מאיימת כי תמסור את פרטיו לבית אותו מאזין כי הצלמת אשר הציגה את בנו כפושע מלחמה 
או, או, או, או. תראה,  "השיב שפטל:  אלוהדין הלאומי לפשעי מלחמה בהאג. בתשובה לדברים 

שוב, שוב. לא בכדי, לא בכדי, ברכת המינים נכתבה, בין השאר, עבור השמאל האדום הטמא 
בדורנו, 'למלשינים לא תהי תקווה'. 'שלום עכשיו' זה ארגון של מלשינים שממומן על ידי מעצמות 

עדיין בפה מלא, אבל חוץ עוינות ביותר לעצם קיומה של מדינת ישראל, עם כי הן לא מודות בזה 
זו המדיניות שלהן בפועל. ותמורת הכספים שהוא מקבל הוא מלשין. תמורת הכספים שהוא 
מקבל הוא מלשין. זה השמאל. זה השמאל. לכן ברכת המינים מכוונת כלפיו, 'ולמלשינים אל תהי 

עמדה הבעת הביקורת על כך ש"שלום עכשיו" ניזונה מתרומות זרות היא  תקווה'. זה השמאל."
 ביקורתית לגיטימית, שאף היתה נושא למספר יוזמות חקיקה. 

במסגרת תוכנית זו חיווה מאזין  – 6.201426.האמירה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  .9
יש טרור מבית, שאני קורא לו טרור אידיאולוגי וטרור משפטי. של עמותות משמאל,  דעתו כי "

" שוב, קיצוני, שזה הרבה יותר מסוכן מהטרור הפיזי.עמותות שמאל קיצוני וקרנות של שמאל 
רם שפטל אחוז דיבוק בכל הנוגע ובניגוד לאמור במכתבו של מזכ"ל מרצ לא מדובר במצב בו "יו

 אודות השמאל הקיצוני.  לגת מרצ ונבחריה". מדובר בהבעת עמדה לגיטימיתפלמ
ו נטייה להגזים בחשיבות ובסכנה אני חושב שיש לנ" במסגרת דיון זה חיווה עו"ד שפטל דעתו כי: .10

של החוליגנים האדומים בקרבנו, סרסוריו של האויב הערבי. ואני אתן לך דוגמה קטנה. באנגליה, 
ובראש ובראשונה באנגליה, בני בליעל אדומים וטמאים, כמו הבן של שולמית אלוני, עושים ימים 

הייצוא הישראלי לבריטניה  כלילות במסגרת חרמות על מדינת ישראל. בשלוש שנים האחרונות
אחוז וזה נותן קנה מידה עד כמה באמת הם, במירכאות כפולות ומכופלות, הם  25-גדל ב

מסוכנים. מנוולים המה אדומי ציון, סרסוריו של האויב הערבי, אכן כן, אבל לא מסוכנים, לא 
   " היינו, את דבריו של עו"ד שפטל יש להבין בהקשר שבו נאמרו.מסוכנים.

שר לדברים אשר נאמרו על ידי עו"ד שפטל (אף אם בתקיפות) הרי שלו היו מובאים אלו בהק .11
במלואם על ידי מפלגת מרצ היה מתחוור שוב כי דברים אלו לא נאמרו ביחס למפלגת מרצ אלא 

ברחבי העולם כדי שונות מר אודי אלוני אשר מנצל במות פומביות  הלותו האישית שלהתנביחס ל
ואף ניסה לקחת חלק במשט המרמרה.  "הפשיסטית" שראל ואת התנהלותהלתקוף את מדינת י

נושא זה זכה לסיקור תקשורתי. ראו למשל: 
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1176256 ;

http://www.israelhayom.co.il/article/358381   
במסגרת תוכנית זו אכן עסק מר  – 11.6.2015האמירה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  .12

שפטל במפלגת מרצ. יחד עם זאת, נמנעת מהמפלגה מלבאר את הקשר התבטאויותיו של עו"ד 
. במסגרת תוכנית זו עסק כך שנוצר הרושם (המוטעה) כאילו אמירות אלו נאמרו בחלל ריק שפטל

בהתנחלויות.  יוצרושל מפלגת מרצ לסימון מוצרים שמעוררת מחלוקת צעת חוק השדרן בה
בדברי ההסבר להצעת החוק אף נכתב כי "ליישוב או לעיר שבן נוצר מוצר נודעת חשיבות 
רבה...ובאשר לנסיבות ייצורו, לרבות אם מדובר בשטח השיפוט של ישראל או בשטח המוחזק על 

זו זכתה לביקורת נוקבת מצד גורמים רבים ולא רק מצד ידה בדרך של כיבוש". הצעת חוק 
 השדרן. 
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מי שחשב בהקשר זה השדרן, אשר אינו מסתיר את נטיותיו הפוליטיות הימניות, חיווה דעתו כי " .13
ליו, הוא טעה טעות קשה. זוי, טמא ואנטישמי, שמרצ לא תרד אר תחתיות שפל, בושיש איזשהו ב

י מפלגה דויה ביותר שהוגשה אי פעם לכנסת ישראל על יוהשבוע הוגשה לכנסת הצעת החוק הבז
 לא הובאה בציטוט אשר הוצג על ידי מפלגת מרצ).האמירה המודגשת " (כלשהי.

רק באמצעות העבר הפוליטי הפושע של מרצ ושל האמא הפוליטית שלה, ובהמשך אמר השדרן: " .14
ביצעה הפעם. כי  מפ"ם, 'השומר הצעיר', נוכל להבין את הפשע נגד העם היהודי, שמרצ

ההיסטוריה הפוליטית של מרצ, היא לא יותר ולא פחות, מאשר שרשרת פשעים מתועבים 
וחמורים נגד העם היהודי. ראשית, האמא של מרצ, מפ"ם, 'השומר צעיר', שדרך אגב, זה המ"ם 

 ציונית קיצונית, באופן כזה שקשה אפילו להעלות על הדעת-של מרצ עד היום, הייתה מפלגה אנטי
ציוני." האמירה המודגשת לא הובאה -שיהודי, אפילו בלתי ציוני, יכול להיות עד כדי כך אנטי

בציטוט אשר הוצג על ידי מרצ אף על פי שהיותה של מפ"ם מפלגה אנטי ציונית קיצונית נכון 
מבחינה היסטורית. עם פרישת אנשי אחדות העבודה מהמפלה אכן נותרו כה רק יוצאי השומר 

 ו במשטר קומוניסטי ששלל את הרעיון של מדינה יהודית.שתמכ הצעיר
(תאריך זה נכתב בטעות. ביום זה לא  12.6.2015לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  תהאמירה המיוחס .15

שודרה התוכנית. האמירה אליה מפנה מזכ"ל מרצ היא חלק מהתוכנית אשר שודרה ביום 
לסימון מוצרי התנחלויות אומנם במסגרת הדיון העוסק בהצעת החוק של מרצ  – )11.6.2015

התבטא השדרן בחריפות כנגד התנהלותה של מרצ ואמר כי מדובר ב"מפלגה שתציע לכנסת חוק 
ברוח נירנברג, סימון של מוצרים שמיוצרים על ידי יהודים, כדי להפחית באמצעות הסימון הזה 

ים לשדרן יחד עם זאת, הדברים המיוחסאת מספר האנשים שיקנו את המוצרים הללו." 
 13וכן בסעיף  12.6.2015צ לתוכנית מיום במסגרת ההפנייה המופיעה במכתבו של מזכ"ל מר

   .מצאו בידי התחנה בשידורלעתירה לא נ
ברים אשר אמר השדרן ביום בד -  12.11.2015האמירה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  .16

הפוליטית של חה"כ גילאון. מדובר , ביקש עו"ד שפטל להעביר ביקורת על פעילותו 12.11.2015
בביקורת על תפקידו הציבורי של אדם, במסגרת פעילותו כנבחר ציבור. נבחר ציבור אשר, יש 

 לציין, מקבל במה תקשורתית נרחבת להביע את דיעותיו ועמדותיו הפוליטיות (לרבות בתחנה).
, הוא סרסור של הפוליטית בפועל, כל פעילותואילן גילאון, במסגרת זו חיווה השדרן דעתו כי: " .17

פשיזם הערבי, בהיבטים הכי גרועים והכי אפלים שלו. הוא כמובן במרצ מצד המ"ם של -הג'יהדו
מרצ, מפ"ם. אותה כנופיה, ואין להגדיר זאת אחרת, כנופיה פוליטית בולשביקית בזויה, 

אותם. הם גם שהערצתו לגדול הרוצחים בתולדות המין האנושי, סטאלין, זה הדבר שהכי מאפיין 
חיללו שבת והוציאו את 'על המשמר' ביום שבת. כנראה העיתון היהודי היחיד בעולם שיצא לאור 

 " ביום שבת. למה? כי סטאלין מת וצריך לבכות אותו ואי אפשר לחכות עד יום ראשון.
 ואחר כך, ואחר כך כל מיני שמאלנים קיצוניםהתוכנית אומר השדרן את המילים: " בהמשך .18

, שאני מעולם לא יעלה על יש להם טענות לשפה שלי ים, שעולים מדי פעם לשידור כאן,אנטישמ
דעתי לומר לגבי מישהו, תוך שימוש במילים, שאותם מחבלים פוליטיים אמרו בועדת הכנסת 
כשגופשטיין היה שמה. "  (הציטוט הובא על ידי מר רז באופן חלקי וחסר) וזאת בהתייחס 

במסגרת  10.11.2015עת לאופן התבטאותו של ח"כ גילאון אשר ביום לאמירתו של המאזין הנוג
אתה המיץ של בנצי גופשטיין ואמר לו: " "הדיון בוועדת הפנים של הכנסת פנה ליו"ר ארגון להב

לסיקור בנושא ". כך ממש! ס קלאן היהודי, אתה הזבל שבזבלקהזבל, אתה העורלה של הקו קלו
  http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-512098זה ראו, למשל: 

האמירה לא הוצגה בפני הרשות  - 25.6.2015המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  האמירה .19
במלואה ואף הקשר הדברים לא הובא. ראשית, הדברים נאמרו במסגרת שיח עם מאזין בו נדונה 

למשטר  שלטונואת  השוואתהכנותה את רה"מ נתניהו גזעניו בהתנהלותה של הגב' גלאון ב
 מי"  הנאצי. שנית, דבריו של מר שפטל הובאו באופן מקוטע ומסולף. הדברים המלאים הם:

 במידה, גלאון וזהבה"ובהמשך:  ".האנושי המין חלאת הוא, נאצי למשטר נתניהו את שמשווה
 .הזה המושג של בזויה הכי בהתגלמות האנושי המין חלאת היא...חלא היא, זה את עשתה והיא
 בראש שעומד מי את להשוות אסור שבה בעולם דמוקרטיה אין, דמוקרטיה אין, אבל, אבל

 חופש במסגרת זה. החוק על עבירה לא זה. אדמות עלי בזוי והכי נמוך הכי לדבר השלטון
 ממה את לומר הזאת הנאלחת הגברת על לומר, כאלה דברים אחר, מחייב כמובן וזה, הביטוי

 תוכל לא היא חוקית שמבחינה להביא אופן בשום יכול לא זה אבל. רגע לפני עליה שאמרתי
  ".שלה והבוגדנית הטמאה, האדומה הלוע מתוך הזה הרפש ואת הצואה את להוציא
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שוב מוצעת מהקשרה ואינה מובאת  – 18.2.2016האמירה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  .20
"מה ת התוכנית הנ"ל היו כדלקמן: במלואה על ידי מר רז. דבריו של השדרן במלואם, במסגר

שמרגיז את הגברת גלאון, זה שאזרבייג'ן, שהיא מדינה מוסלמית מקיימת יחסים מצוינים עם 
מדינת ישראל. כי הרי מרצ היא זרוע פוליטית של כל כנופיות הפשע הפוליטיות, שפועלות למען 

גלאון רוצה את בידודה בידודה של מדינת ישראל והשמצתה כמדינה, כמדינת אפרטהייד. ולכן 
של ישראל, ולא מצב שבו מדינת ישראל יש לה יחסים פנטסטיים עם מדינה מוסלמית כמו 

הדברים שהובאו בהדגשה אינם מופיעים במכתבו של מר רז וי בהם כדי לתת הקשר  אזרבייג'ן."
 לדברים של השדרן כולם.

דבריו של השדרן באופן חלקי  בנוגע לח"כ גלאון, גם הפעם בחרה מרצ להביא את לאמירה ואשר .21
כך שמשתמע מהם כאילו הגברת גלאון הינה דוברת קבועה של החמאס. הדברים המלאים הינם: 

 לפני 'חומת מגן'"זה מה שלא מוצא חן בעיני הגברת גלאון שהייתה דוברת של החמאס בפועל 
הציטוט  " (חלקו שלואמרה לנו שאם צה"ל ייכנס למחנות הפלטים יהיה טבח בחיילי צה"ל

המודגש לא הוצג על ידי מפלגת מרצ במכתבה או בעתירה). דברים בלשון זו אכן נאמרו על ידי 
הגברת גלאון ובאופן שבו נאמרו אכן ניתן לפרשם באופן שבו בקונטקסט של מבצע "חומת מגן" 

יוער בהקשר זה כי (ולא באופן כללי) הם מקדמים את האינטרסים של החמאס ומייצגים אותם. 
דותיה של ח"כ גלאון אשר לא אחת חזרה על דעתה כי הפתרון לסוגיית טרור החמאס הוא עמ

בהידברות עם ארגון זה זכתה לביקורת נוקבת של אישי ציבור ותקשורת מכלל קצוות הקשת 
 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/416/294.htmlהפוליטית. בהקשר זה ראו, למשל:  

שוב האמירה המיוחסת לשדרן לא  – 25.2.2016טל בתוכנית מיום המיוחסת לעו"ד שפ האמירה .22
(לא  מחולון נאמרה כלל על תנועת מרצ או על מי מחבריה. במסגרת שיחה עם מאזין בשם אריה

. חיווה המאזין דעתו כי הטבח במערת פרטים אישיים מזהים אחרים אודותיו) כל נמסרו
: למאזין עצמוובה לטיעון זה השיב השדרן, ש"כדי להרוס את הסכמי אוסלו". בתהמכפלה בוצע 

"לא, אני לא עוזב את זה, רמאי פתולוגי נאלח שכמוך, אני לא עוזב את זה. תראה, ברל כצנלסון, 
קוויזלינגים טמאים ונאלחים כמוך, איך זה יכול להיות -שהיה איש שמאל קיצוני, אמר על יודו

ם עושים זה טוב בעיניהם וכל מה שמסתובבים בינינו אנשים, שכל מה שהמרצחים הערביי
חרף העובדה שאתה ומרצחי החמאס  ובהמשך אמר השדרן: " שהיהודים עושים זה רע בעיניהם."

 –חד המה, אתה ומרצחי החמאס חד המה, מצרים על כל בית שנבנה ביהודה ושומרון." שוב 
נית כלפי ולא כנטען במכתב ובעתירה באמירה המופמדובר באמירה המופנית כלפי המאזין 

 השמאל בשאר הוא (ואף לא כלפי מרצ)
נאמרו בהקשר מסויים, למאזין מסויים ובוודאי לא באופן שבו מציגה שפטל  של עו"דדבריו  .23

 מפלגת מרצ אמירה זו במכתבה ובעתירה.
במהלך שידורה של תוכנית זו ביקש  – 7.4.2016לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  המיוחסת האמירה .24

אשר צולמה בצידו של קברו של יאסר ת על התנהלותה של ח"כ זנדנברג השדרן להעביר ביקור
במסגרת זו השתמש השדר בביטוי אדם שגרם למותם של מאות ואולי אלפי ישראלים. , ערפאת

 עליו (כנראה) יצא קצפם של העותרים. "נקרופיליה פוליטית"
 

והנסיון  מר זנדברגל היוו ביקורת לגיטימית על פעולתה הציבורית של ח"כ תדבריו של שפט .25
 . להלן נביא את דבריו במלואם: להשתיקם חמור הוא בעינינו

"אבל העובדה שהשמאל כולו, למשל הנקרופילית הפוליטית הגזענית, תמר זנדברג, בשעה 
שכל עם ישראל עולה בשלושת הרגלים לירושלים, היא עולה לקבר של ערפאת, והיא גם גאה 

על הקבר של ערפאת במרשתת, לא פחות ולא יותר, כי בזה, והיא מפיצה את הצילום שלה 
זה מעשה לטעמה שיש להתגאות בו. עכשיו, שימו לב המרצ האלה, שימו לב מה שקורה 

שעולים על קברי אבות, אבל הם בעצמם עולים לקבר של ערפאת. אצלם. הם בזים ליהודים 
צדיקים, ולהתבשם  איזה חרפה ואיזה בושה. לבוז ליהודי, שעולה לקברי אבות או לקברי

 מלעלות לקברו של ערפאת ולהפיץ את זה באינטרנט". 
"אז כמובן, הנקרופילית הפוליטית, כי זאת נקרופיליה פוליטית, לעלות לקבר של רוצח 
ערבי זו נקרופיליה פוליטית, אין שום דברך אחרת להגדיר את זה. אז הנקרופילית 

ראלית היהודייה המצויה, מהרעיון, מגדירה את הסלידה של היש הפוליטית הזאת, היא
שבחדר לידה, לאחר הלידה, היא רוצה להיות בקרב בני עמה, מה לעשות, ולא בקרב עם 
שונאיה, זה, היא מיהרה, וכמובן אחריה רצו כל המחבלים התקשורתיים, להגדיר את זה 

בין זה לבין  כגזענות. זו איננה גזענות, זו היא סלידה מהאויב. זו היא סלידה מן האויב. אין
 גזענות דבר, כמובן". 

 
, למען הסדר יובהר כי הביטוי "נקרופיליה פוליטית" הינו ביטוי מקובל בשיח בעברית ובאנגלית  .26

נראה כי הביטוי נטבע בידי הסנטור . בין היתר לאקט פוליטי שיש בו הקשר של קברים או גופות
ורת על הרפובליקאים המחבבים ביק –האמריקני הבכיר לשעבר ברני פרנק בדיוק להקשר זה 

 דמוקרטים מתים. 
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 ראו לעניין זה, למשל את המקורות הבאים:
     26.1 000351-ianecrophil-now/2007/02/political-http://www.politico.com/blogs/politico  

 Barney Frank has done it again. The eloquent and fiery Massachusetts(ציטוט: 
Democrats just introduced another offering to the congressional vernacular: 
"Political necrophilia" - The Republican love of dead Democrats. Whatever your 
politics, you gotta give it to the guy for his turn-of-phrase. 

     26.2 https://muse.jhu.edu/article/3299  מאמר שכותרתוPolitical Necrophilia 
26.3 1.2934203-p://www.haaretz.co.il/opinions/.premiumhtt  מאמר של גדעון לוי בעתון)

הארץ שטוען שההחלטה הפוליטית לא להשיב גופות של מפגעים פלסטיניים למשפחותיהם 
 היא "נקרופיליה מבחילה")

 
 סיכום עד כאן

 מרבית הציטוטים שהובאו במכתב התלונה סולפו ו/או הוצאו מהקשרם. •
 ול כלל לא עסק במרצ, בניגוד לנטען. חלקם הגד •
מרבית הציטוטים מהווים ביקורת (נוקבת, אכן) של איש ימין כלפי גופים בשמאל הישראלי.  •

 הביקורת עוסקת בשדה הפוליטי, הנהנה מחופש הביטוי הנרחב ביותר. 
 
 

 המסגרת המשפטית  .ג
ה ובעתירתה. נציין כי במסגרת חלק זה נדון באותם חוקים וכללים אשר הועלו בידי מרצ במכתב

מרצ לא הציגה עמדה אחידה בין המכתב לבין העתירה, ושינתה גם את הבסיס המשפטי שלהפרתו 
 טענה. 

 
 א11כלל 

א(ב) לכללי 11 כלל" הטוב. בטעם פגיעה משום בו שישאוסר משדר " האתיקהא(א) לכללי 11 כלל .27
 "הציבור.משדר שיש בו פגיעה בכבודו של אדם או ברגשות אוסר "האתיקה  

, ובהקשר שבהן נאמרו , בנסיבות הענייןבאמירותיו של השדרןבכל הכבוד, איננו סבורים שיש  .28
על הוראות הסעיף. ההסבר לכך מתחלק בין היישום המשפטי של כללים דוגמת אלו,  מעברמשום 

אמירות השדרן כפי כפי שהורה בית המשפט העליון לפרשם, לבין נסיבותיהן הספציפיות של 
 . ו בהרחבה לעילשפורט

ים בו מחווה השדרן דיעה אודות איננו סבורים כי במקר – לעניין פגיעה בכבודו של אדם .א
התנהלות כזו או אחרת של ציבור בלתי מסויים או כלפי מאזין ספציפי שאינו ניתן לזיהוי 

ניתן לומר כי נפגע כבודו של אדם כשלהו. קשה למצוא ) 25.2.2016(במקרה של התוכנית מיום 
, כמובהר להלן) כאשר הוא לנסיבות הקיצוניות ביותרפגיעה בכבוד (שמלכתחילה מוגבלת 

 אינו מכוון למאזין מסוים הניתן לזיהוי בידי הציבור.
יוזכר בהקשר זה כי לא כל אמירה (מוצלחת יותר או פחות ככל שתהא) עולה כדי פגיעה  .ב

מנתח יקה בפרסומות המדריך של הרשות השניה לפרשנות כללי האתבכבודו של אדם. 
בצורה יפה את העקרונות אותם יש לבחון כאשר דנים בשאלה האם תשדיר יש בו כדי לפגוע 

(וברי כי העקרונות החלים על תשדירים פרסומות חלים מקל וחומר ואף  בכבודו של אדם
) האם התשדיר כולל התייחסות לאדם כחפץ או כמכשיר 1( :ביתר שאת שאת על שידורים)

) האם התשדיר מציג התייחסות לאדם, באשר הוא שייך לקבוצה מסוימת, 2( לא אנושי;
) האם התשדיר כולל פגיעה 3באופן שהוא מתחת לסף היחס הראוי לאדם באשר הוא אדם; (

) האם התשדיר מציג חריגה מגבולות החופש, באופן שיש בו 3בחופש הבסיסי של האדם; (
 . לים במקרה דנאאף לא אחד מהעקרונות הללו חפגיעה בזולת. 

גם כאן ניתן להקיש מהמדריך של הרשות השניה לפרשנות  – לעניין הפגיעה ברגשות הציבור .ג
, על שידור 3כללי האתיקה בפרסומות (גם במסגרת כללים אלו קיים איסור, במסגרת כלל 

תשדיר שיש בו "פגיעה בכבודו של אדם או ברגשות הציבור"). קובע המדריך לעניין זה כי: 
ונה היא לפגיעה חמורה ומשמעותית בערכי היסוד של הקבוצה. מדובר בפגיעה בליבה "הכו

הערכית של אותה קבוצה, ביחס משפיל ומזלזל בדבר היקר לה, שלא במסגרת מאבק רעיוני 
ו של השדרן, אשר לגיטימי (שכן מדובר בתשדיר פרסומת)." בכל הכבוד, דומה שאמירותי

, גם אם הן כנראה כדי פגיעה חמורה ומשמעותית כאמור מובאות כדיעותיו האישיות, עולות
אינן ערבות לאוזנם של מאזיני מרצ, שרוממות חופש הביטוי בגרונם וחוסר יכולת לשמוע 

  .ביקורת כלשהי בקדקודם
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בהיקש נוסף מהמדריך לפרשנות כללי האתיקה בפרסומת, הננו   -לעניין פגיעה בטעם הטוב .ד
כזה המעורר "תחושה קשה של אי נוחות או של מבוכה סוברים כי אין המדובר באייטם 

יוזכר, בהקשר זה, כי  נאורה פתוחה וסובלנית".מעבר לנדרש בשגרת חייו של אדם בחברה 
ביותר כגון:  קיצוניותהדוגמאות המובאות במדריך לעניין בפגיעה בטעם הטוב הינן דוגמאות 

 אדם העושה צרכיו בפומבי, הצגת חלקי גופות וכו. 
אף את המבחנים שהתווה בית המשפט העליון החלים לגבי יישום כלל זה, בקצרה:  רנזכי .ה

"כללי האתיקה (כמו החקיקה המסמיכה) מנוסחים ביד רחבה ביותר תוך שימוש בביטויים 
כלליים ועמומים ("הטעם הטוב", "רגשות הציבור", "פגיעה באדם", "רמיזות מיניות", 

דעתה של הרשות מתוחם לא רק בהגדרות הכוללניות של -"תפיסה עממית"). . . ואולם שיקול
הדעת -על שיקול כללי האתיקה; הוא מתוחם גם בגדרי המשפט המינהלי והמשפט החוקתי.

. עליו להתחשב בתכלית של הרשות בבואה ליישם את הכללים להיות סביר ומידתי
כלית כן עליו להתחשב בת(הספציפית) שלשמה הוסמכה המועצה לקבוע את הכללים. 

על .... הגנה על המשטר הדמוקרטי ועל זכויות האדם –(הכללית) של כל פעולות המינהל 
; בעלת קשר הגיוני לפגם שמבקשים . . .הפגיעה להיות מידתית: הפחותה ביותר האפשרית 

כללי האתיקה, הרחבים אכן, להסיר; שהשלכותיה תהיינה פחותות מן היתרון שבקיומה. 
יים לפירוש זהיר ואחראי כך שפגיעתם בחופש הביטוי תצטמצם אך מני ים לפי לשונם, ראו

 8.למידה ההכרחית למימוש תכליותיהם
כפי שהוא  -במקרים שבהם מסמיך החוק רשות מינהלית להגביל את חופש הביטוי, הדין " .ו

הוא שקובע את המבחנים שעל פיהם תחליט הרשות אם לשלול  -ידי בית המשפט -מתפרש על
, בית המשפט בוחן אם החלטתה של הרשות עומדת בתנאיהם של המבחנים את חופש הביטוי

אין לה, למועצה, " :439-438שהיא כפופה להם. עמד על כך השופט ברק בפרשת לאור, בעמ' 
. עצם גישתה דעת לבחור באפשרות, שאין בה ודאות קרובה ושאין בה סכנה קשה-שיקול

והתרחשותה היא קרובה לוודאי, אין בה  הסובייקטיבית של המועצה, כי לדעתה הסכנה קשה
המבחן לקיומה של ודאות קרובה ושל סכנה קשה הוא מבחן אובייקטיבי. על  כדי להכריע.

בית המשפט להשתכנע, כי מועצה סבירה רשאית הייתה, על בסיס העובדות שהיו לפניה, 
כי הדברים  חשוב לציין 9". להגיע למסקנה, כי הסכנה קשה וכי התרחשותה קרובה לוודאי.

לגבי פרסומת מסחרית, תוך הדגשה שההגנה עליה פחותה מאשר לגבי חופש נאמרו 
בפגיעה בתכנית רדיו  זהירות רבה עוד יותרהביטוי "הרגיל". מכאן, שעל הרשות לנהוג 

 שאינה בגדר פרסומת. 
 ובאשר לחופש הביטוי שאינו בפרסומות, נאמרו גם הדברים הבאים: .ז

אינם אפוטרופסים לטעם הטוב, שהוא מושג  -ט ואף בית המשפ -המועצה 
. אין לבית המשפט יומרה לחנך צופי תיאטרון או סובייקטיבי לפי עצם טבעו וטיבו

פי טעמם האמנותי של השופטים, ופאטרנליזם תרבותי כזה זר לתפיסותינו. -קולנוע על
ן יכולה בערך המוג וקיצוניתפי המבחנים הראויים, רק פגיעה רצינית, משמעותית -על

  .10לשמש עילה להתערבות בחופש הביטוי
 . המועצה והרשות אינם אפוטרופסים לטעם הטובוהדברים כמובן נכונים גם לענייננו. 

"רמת הסיבולת" של החברה שלנו להבעתן של דעות חולקות, ועוד אמר בית המשפט העליון:  .ח
דופן ניתן יהא להצביע  פי החוק, היא גבוהה ביותר. רק במקרים נדירים ויוצאי-הנעשות על

על פגיעה "קשה, רצינית וחמורה" של סרט, המעביר מסר חברתי שאין בו "קהל שבוי" ושאין 
אלה חייבים להיות מקרים המזעזעים את אמות הספים של . .  בו עבירה על החוק.
די אם נזכירכם, בהקשר זה, את קביעתו של בית המשפט העליון בעניין  הסובלנות ההדדית.

 ת, הנזכרים בריששינוי מפלגת המרכז נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 2194/06 בג"ץ
 מכתבנו. 

 .וביישום לענייננו, כאמור לעיל, זה איננו מקרה קיצוני של פגיעה בכבוד ובטעם הטוב .ט

                                                
 (כל ההדגשות הוספו, ה.ס.) 519) 1, פ"ד נט(נטו מ.ע. סחר מזון נ' הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו 226/04בג"ץ  8
9
 .10, בעמ' 1)2פ"ד מח( ,שות השידורקידום יזמות ומו"לות בע"מ נ' ר 606/93בגץ  
10
 .29, בעמ' 22) 2פ"ד מג( ,נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות universal city studios inc 806/88בגץ  
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, לשפטלהמיוחסות  עברכנגד התבטאויות  מרץעתירה מלינה הכי במסגרת בהקשר זה יוער  .י
כנגד אנשיה, ובפרט השוואת אנשיה ופועלה לעולם המושגים הלקוח  במקרים מסויימים,

אולם, " ועוד. ; "חוקי נירנברג)משואת העם היהודי וגרמניה הנאצית כגון "יודו קוויזלינגים"
העובדה, כי היא עצמה, באמצעות ובמכתבה בעתירתה  מפלגת מרצכפי הנראה "נשתכחה" מ

רה לא אחת את חרצובות לשונותיה, ונוקטת ללא אנשיה, נציגיה, וחברי הכנסת מטעמה, התי
הרף, ובשלל אמצעי התקשורת, באותם מטבעות לשון הלקוחים מעולם השואה נגד ציבור 

פירוט בנושא זה הובא בתשובת רדיו ללא  .עצמו באופן אישי שפטלואף כנגד הימין בישראל 
 הפסקה לעתירה, המצויה בידיכם, ולכן לא נאריך בו כאן. 

 
 6כלל 

עוסק בחובתו של זכיין של להבין בשידוריו בין דיווח עובדתי לבין דעה, לכללי האתיקה  6לל כ .29
  כותרתו של כלל זה ומטרתו הינה שמירה על אובייקטיביות בשידור.פרשנות או ניתוח של מידע. 

 . 6מרץ לא הראתה, ולו לכאורה, מדוע יש באמירות אלו משום הפרה של כלל  .30
ה תוכנית המשודרת בשידור חי, בה מביע השדרן את עמדותיו ודיעותיו תוכניתו של השדרן הינ .31

האישיות במגוון רחב של נושאים (חלקם מועלים על ידי מאזינים העולים לשידור וחלקם יזומים 
על ידי השדרן עצמו). ברי לכל אוזן כי עסקינן בדיעותיו האישיות של השדרן וכי אין הוא מבקש 

ו אחר. כאשר מבסס השדרן את דיעותיו על דוגמאות היסטוריות להביא דיווח עובדתי כזה א
בדברי מרצ לא הובאה טענה מבוססת  מהעבר ומההווה הדבר נעשה בצורה ברורה ומפורשת.

 העובדות שנזכרו בשידור. אי נכונותן של כלשהי לגבי
במה בהתאם לחובותיה כאמור לעיל, מעניקה רדיו ללא הפסקה, בהקשר זה מן הראוי לציין כי  .32

, ועמדות מכל קצוות הקשת הפוליטית והחברתית ואף למפלגת מרצ עצמה למגוון רחב של דיעות
עובדה  -אשר נציגיה וחברי הכנסת מטעמה מתארחים באופן תדיר בתכניות המשודרות על ידה 

 אשר למרבה הצער, "נשתכחה" מהעותרת בעתירתה ובמכתבה. 
ת, תמר זנדברג השתתפה בתכניתו של מר גבי (ומבלי למצות), חה"כ מטעם העותר לדוגמהכך  .33

; יו"ר המפלגה, חה"כ זהבה גלאון, התארחה בתכניותיהם של מר 12ושל מר נסים משעל 11גזית
; חה"כ מטעם העותרת, מר אילן גילאון, אשר התארח בתכניתו של 14ומר בן כספית 13נסים משעל

יוחדת לכבוד חג הפורים. בדומה אף הגיש לצדו תכנית "ספיישל" מ 24.3.2016מר גבי גזית וביום 
גם חה"כ עיסאווי פריג' מטעם העותרת מקבל במה באופן תדיר בשידוריה של רדיו ללא 

 15הפסקה.
 
 

 8כלל 
עין או ברשלנות דבר שאינו אמת, דעוסק בחובתו של זכיין שלא לשדר "ביולכללי האתיקה  8כלל  .34

 אינו מדוייק, או מטעה."
כי ישנה תחולה לכלל זה בנסיבות המקרה  המפלגהמדוע סוברת  בכל הכבוד הראוי, לא ברורה לנו .35

 : דנא כאשר
יסוד ה"יודעין" או "הרשלנות" אינו מתקיים במקרה דנא שכן עסקינן בשידור חי ועל כן אין   .א

ולא יכולה הייתה מרשתנו לצפות מראש איזה מאזין יועלה לשידור, לא כל שכן מה יהיה 
 בסוגייה אשר תידון בשידור. וו מה תהיה עמדתלבינו ו/א ןנושא השיחה בין השדר

של  אישית בהבעת דעהיסוד ההטעייה ו/או הכזב אינם מתקיימים במקרה דנא שכן עסקינן   .ב
 ולא בקביעת עובדה כזו או אחרת על ידה.  השדרן אשר ברור כי היא כזו

לויזיה לחוק הרשות השנייה לט 46הפנתה מפלגת מרץ את בית המשפט לסעיף  לבג"ץ בעתירתה .36
") בטענה כי אמירותיו של שפטל עולות כדי "שידור חוק הרשות(להלן: " 1990-ורדיו, התש"ן

 ).29.6.2016אסור" כהגדרתו בסעיף זה (הפנייה אשר נעדרת מפנייתה לרשות מיום 
ההתבטאויות המיוחסות למר שפטל אינן בגדר "שידור אסור" משאלו לעניין זה נתכבד להשיב כי  .37

 לחוק הרשות. 46לא אחד מבין התנאים הקבועים בסעיף  לא מקיימות אף
 

                                                
 . 17.4.2016; 11.2.2016; 9.6.2015; 29.5.2014לדוגמה תכניות מימים  11
 . 11.9.2016לדוגמה תכנית מיום  12
 . 23.12.2014-ו 15.3.2016; 27.3.2016 ;3.7.2016לדוגמה תכניות מיום  13
 . 1.5.2016-ו 14.7.2016, 6.9.2016לדוגמה תכניות מיום  14
, 2.2.2016, 11.4.2016ובתכנית של מר גבי גזית מיום  17.5.2016ראו לדוגמה בתכנית של מר נסים משעל מיום  15

24.1.2016 ,3.1.2016 . 
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אינן מהוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית שיש בהן כדי  שפטלהתבטאויות העבר המיוחסות ל
 .) לחוק הרשות השנייה)1(46להגביל את חופש הביטוי (ס' 

תוך  מהוות הוצאת לשון הרע לשטפלבעתירתה, כי התבטאויות העבר המיוחסות  מרץטוענת  .38
כדי  עולותאלו  ה של מרץומשכך לשיטת, 16הולצמן נ' שפטלשהיא מפנה לפסק הדין שניתן בעניין 

) לחוק 1(46עיף עבירה פלילית או עוולה אזרחית ומהוות "שידור אסור" בהתאם להוראות ס
בודדת מהעבר ת התבטאו , אף אםמרץלעתירה). אולם, בניגוד לטענת  43הרשות (ראו ס' 

 1965-על פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה של שפטלל מהוות הוצאת לשון הרע ת לשפטהמיוחס
אינן מהוות עוולה ), מבלי להביע כל דעה בעניין זה כמובן, אלו "חוק איסור לשון הרע"(להלן: 

התחנה או את של מר אזרחית או עבירה פלילית אשר יש בכוחן להגביל את חופש הביטוי 
  שפטל.

זה, כי בעניין הולצמן נ' שפטל לא בחר התובע לתבוע את התחנה, ומשום  יוזכר, בהקשרראשית,  .39
. משכך, אין בנמצא החלטה שיפוטית כי בעלת בלשון הרע דין נגד התחנה-לא ניתן פסקכך, 

 הזכיון הוציאה לשון הרע. 
ד שפטל, ובהן תוצאה זו אינה מקרית: לתחנה עומדות טענות הגנה נוספות על אלו שעמדו לעו" .40

 השידור החי הקבועה בחוק. הגנת 
כי אין בהתבטאויות המיוחסות בעתירה וקבע דעתו  כבר נתןהיועץ המשפטי לממשלה כב' , יתשנ .41

 . כלשהילמר שפטל משום ביצוע עבירה פלילית 
, אף אם התבטאויות עבר  מסוימות המיוחסות למר שפטל מהוות הוצאת לשון הרע על לישיתש .42

להגביל  אשר יש בכוחהאינן מהוות עוולה אזרחית מוכחש), אלו  פי חוק איסור לשון הרע, (והדבר
 התחנה ומר שפטל.את חופש הביטוי של 

לכך הינו, כי האיזון אותו מבצעים בתי המשפט בתביעות אשר עניינן חוק איסור לשון הרע  הטעם  .43
י במשפט המנהלי בו מבוקש כי הרשות תאסור אפריורית ביטוי פלונאינו אותו איזון המבוצע 

 בין שתי זכויות שוות מעמד, איזון אופקיכבענייננו. בתביעות לשון הרע, מצבעים בתי המשפט 
בין הזכות לחופש הביטוי לבין זכותו של הנפגע לשם טוב. לעומת  –(בהיותן נגזרות מכבוד האדם) 

מנגד  בין חופש הביטוי אשר תיסוג מפני האינטרס הציבורי הניצב איזון אנכיזאת, בענייננו מבוצע 
רק במצבים החריגים שבחריגים בהתאם למבחנים אשר נקבעו בפסיקה ותוארו לעיל. עמד על 

 ) לפסק הדין:842הנזכר לעיל (בעמ' סנש הדברים, בין השאר, כב' הנשיא א' ברק בעניין 
השימוש בחופש הביטוי ובחופש היצירה של מר לרנר ושל רשות השידור פגע "

איננו ב. האם פגיעה שכזו מוגנת היא? ודוק: בכבודה של חנה סנש ובשמה הטו
עוסקים ביחס בין חופש הביטוי מזה לבין כבוד האדם והשם הטוב מזה, כזכויות 
אדם המתנגשות זו בזו בגדרי המשפט הפרטי. איננו עוסקים באיזון אופקי בין 

כגון דיני הנזיקין  –זכויות אדם מתנגשות, אשר מטרתו לקבוע אם המשפט הפרטי 
מכירים בעילת תביעה ומעניקים סעד (של פיצויים או אכיפה).  –וזים או הח

בפנינו אין מונחת תביעתה של חנה סנש (או של יורשיה) כנגד מר לרנר ורשות 
-השידור. אין לנו עניין בדיני לשון הרע; אין לנו עניין בפיצויים; אין לנו עניין בצווי

האזרחית מורכבת היא וקשה. . כפי שראינו התביעה מניעה בגדרי הסעד האזרחי
עוסקים אנו בכבוד האדם של חנה סנש ושמה הטוב כחלק ענייננו שלנו הוא שונה. 

כבוד האדם כזכות הופכת לערך המהווה חלק מהאינטרס . מאינטרס הציבור
הציבורי. עוסקים אנו באיזון אנכי בין זכות אדם לחופש ביטוי ולחופש יצירה לבין 

. השאלה שלפנינו ל שמה הטוב וכבודה של חנה סנשאינטרס הציבור בשמירה ע
הינה, אם פגיעה בכבוד ובשם הטוב מצדיקה מצדה פגיעה בחופש הביטוי ובחופש 

, ולפיו ניתן לפגוע התשובה על שאלה זו ניתנת במסגרת האיזון (האנכי)היצירה. 
בחופש הביטוי ובחופש היצירה, רק אם הפגיעה תואמת את ערכיה של מדינת 

הפגיעה תהא תואמת את היא לתכלית ראויה ואינה מעבר למידה הדרושה.  ישראל,
ערכיה של מדינת ישראל, רק אם ההסתברות להתרחשותה היא קרובה לוודאי, 
ורק אם הפגיעה באינטרס הציבורי היא קשה, רצינית וחמורה. פגיעה כזו 
תתרחש, כאשר היא מעבר ל"רמת הסבולת" של החברה הישראלית בכל הנוגע 

כן, לא די בכך שכבודה של חנה סנש ושמה -פגיעה בכבוד האדם ובשם הטוב. עלל
הטוב נפגעו, כדי להצדיק פגיעה מקבילה בחופש הביטוי ובחופש היצירה. לא די 
בכך שהפגיעה בכבוד ובשם הטוב היא כבדה וחמורה. השאלה אשר עלינו לשאול 

 –צירה לבין השם הטוב בגדרי האיזון האנכי בין חופש הביטוי וחופש הי –עצמנו 

                                                
); בקשת רשות ערעור על פסק 29.10.2013(פורסם בנבו,  ד יורם שפטלאמנון הולצמן נ' עו" 52910-09-12ע"א (ת"א)  16

(פורסם באר"ש, עו"ד יורם שפטל נ' אמנון הולצמן  8279/13הדין נדחתה על ידי כב' השופט צ' זילברטל ברע"א 

20.3.2014.(  
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הינה אם הפגיעה בכבוד ובשם הטוב, כחלק מהאינטרס הציבורי הכללי, היא כה 
. השאלה שאנו חמורה עד כי היא מעבר לסף הסבולת של החברה הישראלית

צריכים להעמיד לנגד עינינו הינה, אם הפגיעה בחנה סנש היא בעלת ממדים כאלה, 
 "אמות הספים של הסובלנות ההדדית.עד כי נאמר עליה כי היא מזעזעת את 

 לפסק דינה):  15(בפס'  גביר-בןיפים לעניין זה גם דבריה של כב' השופטת א' פרוקצ'יה בעניין  .44
"בעוד חופש ביטוי המתמודד כנגד אינטרס ציבורי עשוי לחייב איזון אנכי, חופש 

מות ביטוי המתמודד כנגד ההגנה על שמו הטוב של הפרט מחייב איזון אופקי. א
לפסק דינו  28, שם, בפסקה סנש(עניין  י המצבים הן שונות המידה לאיזון בשנ

 של הנשיא). 

הרשות אלה עשויות להביא לתוצאה כי במקרה נתון,  קודות איזון שונות נ
הציבורית המוסמכת תהיה מנועה במישור המשפט הציבורי מהטלת הגבלות 

מפלס העוצמה המצדיק הגבלת צנזוריאליות על פרסום פוגעני שאינו מגיע כדי 
 ביטוי מפאת פגיעה ברגשות הציבור; בה בעת, אותו ביטוי עצמו שיו

, כדברי הנשיא תר לפרסום ברבים, עשוי להוות עוולה כלפי הפרט בגין לשון הרע
 :870, בעמ' אבנריברק בפרשת 

"חופש הביטוי משמעו החופש לפרסם, ללא צנזורה מוקדמת, וללא עיון מוקדם, 
האנשים או הגופים שעליהם הפרסום, ולא של רשות שלטונית כלשהי,  לא של

תוך נשיאה באחריות (אזרחית ופלילית), אם הדבר שפורסם מהווה לשון 
          הרע".

באופן דומה, יתכן כי ביטוי הכולל לשון הרע לא ייאסר לפרסום בצווי מניעה, " 
עת, הוא עשוי להוות כדי שלא להגביל את חופש הפרסום הציבורי, אך, בה ב

רשת  10771/04"א רעמושא לתביעת לשון הרע בעקבות פרסום שלא נאסר (
 " ).308) 3() בע"מ נ' פרופ' אטינגר, פ"ד נט1992תקשורת והפקות (

תן סעד מניעתי לחוד, ואין במילים אחרות, תביעה בגין לשון הרע בעניין ספציפי לחוד, ועתירה למ .45
 : 202בעמ' נוביק האחת מחייבת את  האחרת. ראו לעניין זה גם עניין 

י חוק " פגיעה בלתי מוצדקת בשמו הטוב של אדם מקימה לו עילות, לפ
להגשת קובלנה פלילית נגד איסור לשון הרע, הן לתביעת פיצויים והן 

גיעה צפויה שלכאורה הפוגע. פגיעה צפויה בשמו הטוב של אדם, ולא גם פ
אינה מקימה לו  –ככלל, ובנתון לחריגים נדירים  –היא בלתי מוצדקת 

 ])."7אבנרי ואח' נ' שפירא ואח' [ 214/89ע"א זכות לקבלת סעד מניעתי (

ן בבחינת לשון הרע, אזי אף למעלה מן הצורך ובכל הנוגע לטענה כאילו מדובר בהתבטאויות שה .46
המופנות כנגד פוליטיקאים וחברי כנסת של העותרת (ראו  שפטלביחס להתבטאויות המיוחסות ל

(ח) לעתירה), אלו אינם יכולים לשמש כבסיס להגבלה אפריורית של 13-(ז) ו13לדוגמה סעיפים 
ם הטוב איננו כשל חופש הביטוי מן הטעם כי דינם של אנשי ונבחרי ציבור ומידת ההגנה על שמ

 אנשים מן היישוב. 
הטעמים לכך הם רבים ובכללם ניתן למנות את החשיבות היתרה של השמעת ביקורת כלפי אנשי  .47

ציבור ופועלם; מידת יכולתם והאמצעים העומדים לרשותם של אנשי ציבור (להבדיל מאנשים 
שרת את הציבור ממילא מהיישוב) להגן על שמם הטוב; וכן העובדה כי בעצם היבחרם ובחירתם ל

הם שמים את עצמם לביקורת על ידי הציבור מטעמו נבחרו (להרחבה בעניין זה ראו: א' שנהר 
]). משכך, הגנה על שמם הטוב של אנשי 1997[נבו הוצאה לאור,  75-70בעמ' דיני לשון הרע בספרו 

הווים לשון הרע), הציבור מטעם העותרת במסגרת דיני לשון הרע  (מבלי כמובן להודות כי אלו מ
העותרת חשים אינם יכולים להוות אכסניה להגבלת חופש הביטוי במישור הציבורי. ככל ונציגי 

, פתוחה בפניהם הדרך למצות עמו את הדין בבתי מר שפטלששמם הטוב נפגע מהתבטאויותיו של 
א עשו כן, המשפט האזרחיים בתביעה לפי חוק איסור לשון הרע. נכון למועד זה, נציגי העותרת ל

 ולא בכדי. 
אף מנועה מלהעלות על , זו מרץמכל מקום, להלן נראה כי בעניין ההתבטאויות המיוחסות לאנשי  .48

, שעה שזו בעצמה הניחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אשר עניינה ביטול עבירת טענה בעניין
 להלן.  , כפי שיפורט1977-לחוק העונשין, התשל"ז 288העלבת עובד ציבור  בהתאם לסעיף 

49/76.
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אינן מהוות הסתה למר שפטל אין מקום להגבלת חופש הביטוי: התבטאויות העבר המיוחסות 
לגזענות, לאפליה, או לפגיעה ממשית באדם או בקבוצת בני אדם על רק השתייכותם לדת, גזע, 

 ) לחוק הרשות)2(46לאום, מין, עד אורח חיים או מוצא (ס' 

 -כי הדברים (ההתבטאויות בעתירה המיוחסות למר שפטל , כי "לא יכול להיות ספק מרץטוענת  .49
הח"מ) מהווים משום הסתה לפגיעה ו/או קריאה לאפליה של אנשי שמאל ו/או אנשי מרצ, כמו 

לעתירה). מבלי לגרוע מכך שכלל ההתבטאויות  47 עיףגם של חברה הקהילה הגאה" (ס
מר לחסום את חופש הביטוי של שממילא אין בהן כדי  התבטאויות עברהמיוחסות למר שפטל הן 

, להלן נראה שאף בחינת אותן התבטאויות עבר המיוחסות למר שפטל בעתירה, אינן בעתיד שפטך
 לחוק הרשות.  46עולות כדי הסתה לפגיעה ממשית כלשון סעיף 

בראש ובראשונה דין טענתה של העותרת בעניין זה להידחות מן הטעם הפשוט, כי היועץ המשפטי  .50
הוא הגורם המוסמך על נקיטת הליכים פליליים בדבר קיומה של הסתה כלשהי (ראו  –לממשלה 

כבר הכריע כי לטעמו ההתבטאויות המיוחסות למר שפטל אינן ה לחוק העונשין), 144סעיף 
 3לנספח  4, כלשון היועץ המשפטי לממשלה הנכבד (פס' עולות כדי ביצוע עבירה פלילית כלשהי

ונה, ולמען הסר ספק, אדגיש כי לא מצאתי שיש בהתבטאויות "למען שלמות התמלעתירה): 
." די בכך כדי לדחות את שצוטטו בפנייתך כדי להקים חדש לביצועה של עבירה פלילית כלשהי

 טענות העותרת בעניין זה. 
על אף שכאמור היועץ המשפטי לממשלה כבר הביע את דעתו בסוגיה, לא נעשה את מלאכתנו  .51

נת הרבה למעלה מן הצורך, כי לגופו של עניין ההתבטאויות המיוחסות קלה ולהלן נראה, בבחי
 למר שפטל אינן עולות כדי ביצוע הסתה כלשהי. 

ועל מנת שלא ייצא הנייר חסר בהקשר זה, נסיר מעל  מרץ, הגם שהדבר לא נטען על ידי ראשית .52
המונח גזענות  .לגזענות(התבטאויות עבר) מהווים הסתה שפטל הפרק את האפשרות כי דבריו של 

 ) באופן הבא: "חוק העונשין"(לעיל ולהלן:  1977-א לחוק העונשין, התשל"ז144מוגדר בסעיף 
רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או  -גזענות" " 

והכל בשל צבע או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, 
 ";ניאת-השתייכות לגזע או למוצא לאומי

מופנות לכאורה כנגד אנשי שמאל (ובפרט אנשי  למר שפטלכלל ההתבטאויות המיוחסות  .53
העותרת) וכנגד קהילת הלהט"ב. ברי אפוא כי בין קבוצות אוכלוסייה אלו לבין "צבע", "גזע" או 

אתני" אין דבר וחצי דבר ומשכך, אין חולק כי לדברים אלו ובין הסתה לגזענות אין -"מוצא לאומי
שר. הדברים נאמרים כאמור בבחינת למעלה מן הצורך שכן עניין זה ממילא לא נטען על ידי כל ק

 העותרת בעתירתה. 
התבטאויות עבר) עולות כדי "הסתה  -(שוב מר שפטל עתה נעבר לבחון האם התבטאויותיו של  .54

 .שי העותרתלפגיעה ממשית" באנשי שמאל, אנ
לחוק הרשות הנ"ל,  46שית" לעניין הוראת סעיף נו מגעת, המונח "הסתה לפגיעה ממעתככל שידי .55

. משכך, לא נותר לנו אלא להקיש בדבר פרשנותו של לפרשנות שיפוטית מוסמכתלא זכה עד כה 
מונח זה מן הדין הפלילי (הגם שאין חולק כי אין אנו מצויים בגדרו של הדין הפלילי בהליך זה), 

 לחוק העונשין.   2ד144ומעבירת ההסתה לאלימות ולטרור הקבועה בסעיף 
 2831/95, בין היתר, בע"פ העליוןמשפט היסודות העבירה זכו לניתוח מעמיק בפסיקתו של בית  .56

), ומספר שנים "עניין אלבה") (להלן: 1996( 221) 5פ"ד נ(הרב עידו אלבה נ' מדינת ישראל 
' היועץ י"ב בחשוון התנועה לחיזוק סובלנות בחינוך הדתי נ 2684/12מאוחר יותר בבג"ץ 

 . בג"ץ תורת המלך") המכונה "2015(פורסם באר"ש, המשפטי לממשלה 
"הלכות הריגת גוי"  -בשני עניינים אלו דן בית המשפט העליון בפרסומם של חיבורים הלכתיים   .57

אשר לפי האישומים אשר יוחסו לנאשמים דשם, מתירים את  ) ו"תורת המלך",אלבה(בעניין 
 ועולים כדי עבירת ההסתה לגזענות והסתה לאלימות. דמם של האוכלוסייה הערבית 

בו  הרף המחמיריש כדי ללמד על תורת המלך, מהשוואת שני עניינים אלו, כפי שנעשה בבג"ץ  .58
נדרש ביטוי לעמוד על פי הפסיקה על מנת שזה יכלל בהגדרה של הסתה לאלימות (והסתה לפגיעה 

ים לשפטל בעתירה זו רחוקים מלעמוד בו. רף אשר הביטויים המיוחס -ממשית בהיקש לעניינו) 
קריאה מהשוואת עניינים אלו עולה כי על מנת שפרסום יחשב כמסית לאלימות עליו לשאת 

כגון הטלת חובה הלכתית לביצוע מעשה אלימות. כך תוארו הדברים מפי כב' , לפגיעה קונקרטית
 סק הדין): (פס' עג לפ תורת המלךהמשנה לנשיאה השופט א' רובינשטיין בבג"ץ 

 –(בעניין תורת המלך  בניגוד לספרם של המחברים –"קרי, בחיבורו של אלבה 
ישנה מסקנה הלכתית ברורה המטילה את "חובת המלחמה" על האדם  – הח"מ) 

הפרטי. ספרם של המחברים מסתיים אף הוא בפרק מסקנות (ששמו שונה 
שמדובר  –אמר כנ –במהדורה מאוחרת ל"מהלך הספר בקצרה", כדי שלא יובן 
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במסקנה הלכתית מחייבת), אך אין בו התיחסות להטלת חובה הלכתית על 
האדם הפרטי. ההתיחסות היחידה שניתן למצוא לעניין זה מופיעה באותה הערת 
שוליים אגב דיון בדעת יחיד של המהר"ל (ראו למעלה); אין מדובר איפוא 

 17הספר."בהבדל טכני גרידא, אלא בפער של ממש בהשלכות פרסום 

סלאח מחאג'נה  7669/15רע"א (דברים דומים עולים מפסק הדין בעניינו של השיח' ראאד סאלח  .59
אושרה הרשעת ), בו "עניין ראאד סאלח") (להלן: 18.4.20116(פורסם באר"ש, נ' מדינת ישראל 

בעבירת הסתה לאלימות. מקריאת דעות השופטים בפסק הדין עולה כי היסוד להרשעתו  סלאח
קריאתו המפורשת והקונקרטית לציבור מאמיניו ליציאה לביצוע מעשה לח עיקרו בשל סא
לה לפסק דינו -בפס' לג ו ראאד סאלח(קריאה לצאת לאינתיפאדה) (ראו לעניין זה: עניין  אלימות

 לפסק דינה של כבוד השופטת ע' ברון).  5-ו 1של כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין ופסקאות 
העבר המיוחסות לשפטל מגלה כי אין בהם שום קריאה לאלימות כלשהי, קל  בחינת התבטאויות .60

לביצוע מעשה פגיעה או אלימות כלשהם, בן בנו של קל וחומר ברמת  קונקרטיתוחומר לא קריאה 
הסתברות של "קירבה לוודאי" כפי שחזרה ושנתה הפסיקה. ככל שמדובר בהתבטאויות כלפי 

רי שלכל היותר יש בביטויים אלו משום האשמתם בשיתוף אנשי השמאל ואנשי העותרת בפרט, ה
פעולה עם "האויב הערבי" (כלשונו של שפטל), בקומוניזם ובאנטישמיות. מבלי להחוות דעה 
ביחס לתוכן הדברים כמובן, חיפשנו ולא מצאנו בדברים אלו כל קריאה, מכל מין וסוג שהוא, 

ת בפרט, בוודאי שלא פגיעה ממשית קרובה לביצוע פגיעה כלשהי באנשי השמאל או באנשי העותר
 לוודאי. משכך, דבריו של שפטל אינם  מהווים הסתה מכל סוג שהוא. 

ודוק, בדומה לעבירות פליליות אחרות אשר עניינן הטלת מגבלה על חופש הביטוי (כמו עבירת  .61
היועץ לשון הרע לפי חוק איסור לשון הרע), גם עבירת ההסתה לאלימות דורשת את הסכמתו של 

ה לחוק העונשין) והלא זה כבר 144המשפטי לממשלה על מנת להגשת כתב אישום (ראו סעיף 
אינן עולות כדי  מר שפטלחיווה את דעתו בעניינו (ובצדק, בכל הכבוד) כי התבטאויות העבר של 

 לעתירה).  3לנספח  4ביצוע עבירה פלילית כלשהי (ראו ס' 
ים והעדר פעולה כלשהי בעקבותיהם, אף הוא מוכיח כי לא יצויין כי חלוף הזמן הרב מאז השידור .62

 היתה בדברים משום הסתה של מאן דהוא. 
אינן מהוות הסתה כלשהי על פי המבחנים  מר שפטלהתבטאויות העבר של  -סיכומו של דבר  .63

 שנקבעו בפסיקה ויש לדחות את טענות העותרת בעניין זה. 
 

עומדות בניגוד לכללים שקבעה מועצת הרשות (ס' אינן  למר שפטלהתבטאויות העבר המיוחסות 
 ) לחוק הרשות)3(46) לחוק הרשות) או תעמולה מפלגתית (ס' 4(46

(ג) 2, כי התבטאויות העבר של מר שפטל עומדות בניגוד לסעיף מרץלעתירתה טוענת  45בסעיף  .64
ים שידור לכללי האתיקה (כהגדרתם לעיל) ומשכך מהוו 7-ו 5לכללי השידור ובניגוד לסעיפים 

על אף שכללים אלו לא  ) לחוק הרשות. בטענה זו אין כל ממש. 4(46אסור בהתאם להוראות סעיף 
 מצאו ביטויים בפנייתה של מרץ לרשות, נתכבד להתייחס גם אליהם, עתה.

 (ג) לכללי השידור קובע כך: 2 סעיף .65
" בעל זיכיון יקפיד על איכות נאותה של המישדרים וייתן הזדמנות ביטוי 

 נאותה לקהל מאזיניו."

סיפא של הסעיף ברי כי רדיו ללא הפסקה מעניקה הזדמנות ביטוי נאותה לקהל מהראשית,  .66
המאזינים של התכנית ואיננה מגבילה את זכותו של מי מציבור המאזינים להעלות לשידור 
ולהטיח במר שפטל את משנתו. אדרבה, רדיו ללא הפסקה מעודדת את המאזינים לעשות כן 

וחד בעלי דעה מהצד השמאלי של המפה הפוליטית המעוניינים להתעמת עם מר שפטל ועם ובמי
 טיעוניו בשידור. משכך, רדיו ללא הפסקה והתכנית אינם פועלים בניגוד להוראות סעיף זה. 

 
 כללי האתיקה אשר ענייני "אי משוא פנים" וזו לשונו:  5זהו הדין אף ביחס לסעיף  .67

יון שימוש לרעה במעמדו, בתפקידו או לא יעשה בעל זכ (א) .5 "
 בכוחו לשדר או להימנע מלשדר.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), יקפיד בעל זכיון  (ב) 
שלא יהיה בשידוריו כדי לקדם, במשירין או בעקיפין, את ענינם האישי, 
הכלכלי או הציבורי, שלו או של מנהל או בעל ענין בו, למעט אם קידום 

                                                
 ). תורת המלךלפסק דינו בעניין  56למסקנה זו הצטרף כב' השופט ס' ג'ובראן (ראו פס'  17
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ינו תוצאה נלווית הכרחית לשידור המשודר שלא מתוך ענין כאמור ה
 מטרה לגרום לקידום כאמור.

הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על תשדירי פרסומת  (ג) 
 המשודרים בהתאם להוראות כל דין.

לא הצביעה אף לא על דוגמה אחת בה בעל הזיכיון, קרי רדיו ללא הפסקה משתמש לרעה  צמר .68
משידור או כל עניין אישי אותו כביכול מבקשת רדיו ללא הפסקה במעמדו  לשדר או להימנע 

אף לא ראתה להקדים פנייה כלשהי לרדיו ללא  צמר. מר שפטללקדם באמצעות תכניתו של 
. לפיכך, ברי אפוא כי טענה זו נטענה בעלמא ואין בפני בית המשפטה תהפסקה בטרם הונחה עתיר

 לה כל אחיזה במציאות ומשכך יש לדחותה. 
לכה למעשה, התנהלותה של רדיו ללא הפסקה, לרבות באמצעות שידור התכנית, מגשימים את ה .69

הכללים אשר נקבעו מכוח חוק הרשות בהתאם לרוחם ותכליתם. כללים אלו כמוסבר לעיל, 
משקפים את דוקטרינת ההגינות אשר עניינה בראש ובראשונה מתן ביטוי למגוון רחב של דעות, 

לכללי האתיקה ואף סעיף  2שולי חופש הביטוי. כך קובעים לדוגמה סעיף לרבות דעות המצויות ב
 המוזכר אף בעתירה.  7

בשולי הדברים טוענת העותרת כי התבטאויות העבר המיוחסות למר שפטל עולות אף כדי  .70
לחוק הרשות. דומה כי טענה זו נטענה  46"תעמולה מפלגתית" במובן הפסקה השלישית שבסעיף 

רת תוכל, גם אם באופן מלאכותי ומאולץ, ל"צבוע" את טענותיה בכל אחד רק על מנת שהעות
, אשר אין חולק כי הן הפוכות מר שפטךהנ"ל. התבטאויות העבר של  46מתתי סעיפיו של סעיף 

אין בינם ובין תעמולה מפלגתית דבר וחצי דבר. שפטל, הגם שמשתייך  מרץלחלוטין מדעותיה של 
, אינו מייצג ואיננו דובר מטעם מפלגה פוליטית מרץי לזה של בדעותיו למחנה הפוליטי הנגד

לפיה דבריו של שפטל הם "תעמולה מפלגתית"  מרץכלשהי. ברור אפוא, כי ככל ותתקבל גישת 
הרי שכל ביטוי אשר אינו עולה אחד עם תפיסת עולמה ייחשב כתעמולה מפלגתית. מכאן ברור 

 מדוע גם אין לקבל גישה פרשנית זו. 
) לחוק הרשות אשר שהוא אינו רלבנטי לעניינו שכן דבריו של מר שפטל 4(46עיף אשר לס

 אינם עולים כדי "הפרת איסור שקבעה המועצה בכללים לפי הוראה אחרת של חוק זה" 
 
 

 לסיכום
מבצעת כאן נסיון להשתקתו של אחד חופש הביטוי,  מפלגה אשר נושאת את דגלמרצ,  .71

 חמור ביותר, ואל לרשות ליתן לו את ידה.  נסיוןזהו ית. ממבקריה החריפים בתקשורת הישראל
 מרצ מעולם לא פנתה אל רדיו ללא הפסקה בעניין זה.  .72
לעיל הראינו באריכות ובמפורט מדוע אף אחת מטענותיה של מרצ אינה נכונה מבחינה  .73

 משפטית. השבנו לכל הטענות אותן העלתה מרצ מן הגורן ומן היקב. 
ה להסכים עם איזו מעמדותיו של עו"ד שפטל. אולם תפקידה של הרשות השניה אינה צריכ .74

הרשות הוא לאפשר שיח ערני, ביקורתי בכל נושא ציבורי ובוודאי לאפשר ביקורת על מפלגה 
 פוליטית המנסה להשתיק את אחד ממבקריה הקשים ביותר.

המשפטית לאור חשיבותם של הדברים, אנו מציעים גם לקיים דיון בין אנשי התוכן והמחלקה  .75
של הרשות השניה לבין עו"ד שפטל והתחנה. בעבר, הובילו דיונים דומים לפתרונות אשר 

 ת חופש הביטוי, מחד, ורמה גבוהה של אתיקה ושמירה על הוראות הדין, מאידך. שמרו אי
 
 בכבוד רב,      

    
 ד"ר הלל סומר, עו"ד               , עו"דגבריאלה שוורץ           
 
 

 :העתק
 , הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיובפועל , מנכ"לניר שוויקימר 

 עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיועוזרת ראשית ליועצת המשפטית, עו"ד גילה ורד, 

 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיומר אורן טל, ראש אגף רדיו, 
 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו יר ביתן, עוזר מנכ"ל,מר אופ

 מר אור צלקובניק, מנכ"ל, רדיו ללא הפסקה בע"מ
 עו"ד יורם שפטל
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 גבריאלה שוורץ
 
 

 2017, בפברואר 28
 
 

 לכבוד       לכבוד        לכבוד
 מר אורן טל, ראש אגף רדיו     לילך אלפיה, תחום רדיוגב'       תוכןסמנכ"ל מר עידן אור, 

 הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו  השנייה לטלוויזיה ורדיוהרשות       הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
 

 באמצעות דוא"ל
 
  

 שלום רב,
 

  התבטאויות עו"ד יורם שפטל הנדון:
 "שפטל הפרה לכאורה")מכתבכם  סימוכין: (

 
 

הנוגעת שבסימוכין, ה של גב' אלפיה להשיבכם בשם רדיו ללא הפסקה בע"מ למכתבאנו מתכבדים 

(שתי  20.10.2016(שתי התבטאויות),  6.10.2016התבטאויותיו של מר יורם שפטל מהימים ל

 (שתי התבטאויות).   8.12.2016-(שתי התבטאויות) ו 24.11.2016, 3.11.2016התבטאויות), 

 
 כללי: .א

בפתח הדברים נעיר כי פעולת הרשות במקרה זה אינה נעשית בדרך שגרתית, והיא מהווה המשך  .1

 טיפול" לא שגרתי של הרשות, בלשון המעטה, בעו"ד שפטל. "
טאויותיו של עו"ד בקיימה הרשות השניה שימוע נרחב הנוגע להת 2012כזכור, בחודש אפריל  .2

שפטל. גם לעת ההיא, ביצעה הרשות מעקב יזום אחר התבטאויות עו"ד שפטל על פני תקופה 

 ארוכה, וביקשה לברר בבת אחת את כולן. 
מיעו עו"ד שפטל וב"כ התחנה את עמדתם. הרשות בחרה שלא להמשיך את התהליך בשימוע הש .3

 לאחר השימוע, לא קבעה כל הפרה, ולא קיימה דיאלוג עם התחנה בנושא זה. 
והנה עתה, שוב נדרשת רדיו ללא הפסקה להגיב לצרור תלונות שלוקט בשקידה בידי הרשות  .4

אף עיתויה של האזנה יזומה נרחבת זו אינו בהאזנה יזומה נרחבת, אולי חסרת תקדים. יתכן ש

מקרי, שכן רק לאחרונה נדרשה התחנה להגיב לעתירה שהוגשה בידי מפלגה פוליטית בישראל 

 המבקשת לסתום את פיו של עו"ד שפטל ולהסיר את תכניתו מן האוויר. 
לל שהפרוצדורה הננקטת על ידי הרשות של האזנה נרחבת כל כך לתכניות על מנת ללקט מהן  .5

אף היא  – ) והאחר2012כנגד עו"ד שפטל ( –הפרות לכאורה זכורה לנו רק בשני מקרים: האחד 

 . )2017( כנגד עו"ד שפטל
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יתרה מזו: האופן בו הוטחו במעורבב סעיפי "אישום" רבים ורחבים מאד, מבלי שהרשות טרחה  .6

מאד  מתייחס לאיזו התבטאות, ולאיזו חלופה של סעיפים רחבים חוק/כללים לציין איזה סעיף

 אף הוא מעורר אי נוחות רבה.    -מכוונת טענת ההפרה לכאורה  )כמפורט להלן(
 1994-של כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו), תשנ"ד 2כלל  .7

בכל משדריו, בנאמנות הזכיון לשרת "קובע, תחת הכותרת "חופש הביטוי" את חובתו של 

וזכות הציבור לדעת, לרבות הזכות לבטא דעות חריגות ולא  ובאחריות, את עקרונות חופש הביטוי

". אין בישראל עוד תחנת רדיו אזורית המגשימה בצורה נרחבת ומגוונת את עקרונות אהודות.

 חופש הביטוי וכלל אתיקה זה של הרשות השניה. 
במקביל, כידוע לכם, פועלת רדיו ללא הפסקה ללא לאות לפיקוח על השדרים הדעתנים  .8

ים אצלה, והיא מקיימת דיאלוג מתמיד עם הרשות השניה על מנת לשמר את חופש המשדר

 הביטוי, מחד, ואת עקרונות הדין והאתיקה, מאידך. 
בשנים האחרונות התקיים במספר מקרים דיאלוג בעל אופי עקרוני בין הרשות לבין התחנה,  .9

שסוכמו מול הרשות.  שבעקבותיו הנחו מנהלי התחנה את השדרים בצורה ברורה בהתאם לכללים

בכל המקרים הללו, נרשמו אפס הפרות החל ממועד הדיאלוג בנושאים עליהם התקיים הדיאלוג 

 המשותף והפורה. 
צר לנו שדרך זו לא ננקטה גם הפעם, במקום החיפוש, ממש מתחת לפנס, של התבטאויות  .10

ו מעוררת תחושה מסויימות של עו"ד שפטל, על מנת להציף את התחנה בהפרות לכאורה. גישה ז

לא נוחה הן מן ההיבט של חשש לסימונו של עו"ד שפטל כמטרה עקב דעותיו הפוליטיות 

הקיצוניות למדי, והן בשל התעלמותה מהתהליכים הקונסטרוקטיביים שהתחנה מקיימת מול 

 הרשות כל העת. 
השתנה לא ממש  –בהקשר זה יוזכר גם כי תכניתו של מר שפטל איננה תכנית חדשה, וסגנונה  .11

שהרשות  2012בשנים הרבות שהיא משודרת (ובוודאי שלא השתנה מהותית מאז השימוע בשנת 

היא שבחרה להפסיק את התהליך בו). ככל שהרשות מבקשת לשנות את הכללים ו/או את 

יישומם, מן הראוי שהדבר ייעשה בצורה מסודרת, לאחר דיון עם התחנה. זכותה וחובתה של 

שידור המסחרי עליו היא מפקחת. אולם יש דרכים לעשות שינוי כיוון הרשות לקבוע נורמות ב

 אינה הדרך.  -ומתקפת הפרות לכאורה בלא דיאלוג מקדים עם התחנה  –רגולטורי 
 –רצוי תוך שיתופו של עו"ד שפטל  –רדיו ללא הפסקה ישמח לייצר דיאלוג ענייני עם הרשות  .12

ידור התכנית המתחשבים במכלול שמטרתו לקבוע כללים ברורים של מותר ואסור בש

האינטרסים ובהם חופש הביטוי. נבקש לקיים דיאלוג זה בהקדם, כדי שתוצאותיו יהוו חלק 

 מהדיון בהליכי הפרה אלו. 
על אף האמור לעיל, ותוך שמירה מלאה על זכויות התחנה בהקשר זה , מחד, ועל זכויותיו של  .13

שהועלו במכתבם. יוזכר, לעניין זה, שעו"ד  נתכבד להשיב בתשובה מפורטת לטענותעו"ד שפטל 

ההתנהלות כי  לרשות אולם יוזכרוהמכתב אינו נשלח בשמו. איננו צד ישיר להתכתבות זו, שפטל 

(כפי שכבר נפסק בענייני  עלולה לפגוע במישרין בזכויותיו החוקתיות, על כל המשתמע מכךדכאן 

מול בעלי הזכיון אולם גם הרשות  פרסומות, שגם בהן התנהלותה הפורמלית של הרשות היא

 הכירה באינטרסים המוגנים של המפרסמים בהקשר להחלטותיה). 
מירותיו של מר שפטל המאוזכרות במכתבכם מן הפן העובדתי (סעיף ב' מכאן נעבור לניתוח א .14

למכתבנו) ולאחר מכן ננתח את דברי החוק המאוזכרים במכתבכם ואת אמירותיו של מר שפטל 

 טי (סעיף ג' למכתבנו). לבסוף, נסיים את מכתבנו בדברי סיכום. מן הפן המשפ
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  :אמירותניתוח ה .ב
של חלק מהאמירות נשוא מכתבכם. לעיתים,  להקשרבפרק זה נסב תשומת ליבכם, בין היתר,  .15

אמירה המובאת בלא הקשר הדברים, ונראית על פניה תמוהה או קיצונית יתר על המידה, 

אותה בהקשרה המלא. במקרים אחרים נצביע על "הדבקתם" מקבלת גוון אחר כאשר מציגים 

יחד של משפטים שלא נאמרו יחד, היוצרת, לכאורה, מראית עין של ריכוז אמירות קשות רציף, 

 שלא היה. 
האמירה במכתבכם   - 6.10.2016האמירה הראשונה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  .16

רות נפרדות ד עם זאת, בפועל מדובר באמישבסימוכין מובאת כחלק מציטוט אחד ארוך. יח

שניהל עם מאזין אלים שביקש לעלות לשידור  ארוך ל דיאלוגשחלקים שנאמרו על ידי השדרן כ

על מנת לתקוף את השדרן ולהאשים אותו, בין השאר, בהיותו אתאיסט ואף הטיח בשדרן 

ר לא היו ולא נבראו. ש"השמצת, קיללת, גידפת, על לא עוול בכפם יתומים, אלמנות" דברים אש

נאמרו דברים  אשר על כן את דבריו של השדרן יש להבין בהקשר שבו נאמרו וכחלק מהשיח בו

     אלה.

גם במקרה זה מובאים  – 6.10.2016השנייה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיום האמירה  .17

שר נאמרו מדובר באמירות נפרדות א"הודבקו" דברים של מר שפטל כציטוט אחד כאשר בפועל 

בתגובה ישירה להתעמרויות, קללות ועלבונות שהטיח המאזין בשפטל וב"ימין גזעני" (כדברי 

מצאנו כי התבטאויותיו של מר שפטל, על אף היותן חריפות, המאזין). בכל הכבוד הראוי לא 

חורגות מגבולות שיח לגיטימי. זאת, בפרט כאשר המאזין בוחר ל"אחל" לשפטל במסגרת השיח 

איחולים כדוגמת: "שיהיה לכם יום כיפור שחור!", ולעשות שימוש במילים כגון "אימפוטנט הנ"ל 

 ממשלה) ועוד.המנוול" (ביחס לראש 

ברים אשר אמר השדרן בד - 20.10.2016בתוכנית מיום מיוחסת לעו"ד שפטל ראשונה האמירה ה .18

יטית של חה"כ ז"ל ביקש עו"ד שפטל להעביר ביקורת על פעילותה הפולבחלק זה של התוכנית, 

לרוה"מ (גם) שולמית אלוני. הגב' אלוני ז"ל הייתה ידועה בהתבטאויות (אף קיצוניות) הנוגעות 

הזכיר לי במסגרת ראיון לעיתון הארץ אמרה כי "נתניהו נתניהו ובין השאר (וכדברי מר שפטל) 

סיקור תקשורתי " (דבריה אלו של הגב' אלוני זכו לגבלס והוא תלמיד מצטיין של מוסוליני את

. ראו למשל: וברבות השנים אף הפך משפט זה למזוהה ומקושר עימה נרחב

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1033116                                                         

  וכן

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A

A_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99    

ל אשת ציבור ונבחרת ציבור ותפקידו הציבורי. שם קיצוניים ביותר דברימדובר בביקורת על  .19

 הבמה תקשורתית נרחבת להביע את דיעותי כזכור וכידוע קיבלהציבור אשר, יש לציין,  תנבחר

  .אשר כאמור, הובעו באופן קיצוני הפוליטיות הועמדותי

 גם במקרה זה ובכל הכבוד – 20.10.2016האמירה השנייה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  .20

הראוי מוצאים דבריו של עו"ד שפטל מההקשר שבו נאמרו. מדובר בדיאלוג בין מר שפטל לבין 

אחד של השדרן. האמירה הראשונה של מר  בריםמאזינה שבחרה לעלות לשידור ולא ברצף ד

שפטל נאמרה בתגובה לדברי המאזינה לפיהם השימוש במונח "פשיסטו נאצו נאצי" אינו נכון 

וגיה אשר, לדברי המאזינה "מטרידה אותה" משום שאין לטענתה קשר בין ביחס לטרור ערבי. ס

ל נועדה להבהיר את הקשר בין הדברים לפיו "אני לא מאמין שאת השניים. תשובתו של מר שפט
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הלאומנות הערבית בארץ ישראל,  תשנה, וייסד א 40-מד במשך למעלה מלא שיודעת, שמי שע

לית" יטנחוסייני". אשר לשימוש במילה "אינפ-אמין אלהיה לא אחר מאשר גנרל האס.אס. חאג' 

לדבריו המאזינה כאילו מר שפטל הינו אינפנטיל וכן לאמירה  בתגובה ישירההרי שזו נאמרה 

אינה קללה בשפה העברית "אתה בור ועם הארץ". ממילא יוער בהקשר זה כי המילה אינפנטיל 

האחרון של מר שפטל הרי שאלו נאמרו אלא מילה נרדפת למילה "ילדותי". אשר לקטע הדברים 

בתגובה לדבריה של המאזינה לפיהם השדרן הינו "אחד שהגן על הנאצי הזה, דמיאניוק המניוק 

ביקש להבהיר, אף אם באופן תקיף ובוטה כי לא  , שהותקף אישית בנקודה זו,הזה". מר שפטל

עם זאת, ולאחר  .לבישרא ניתן עובדתית לומר שדמיאניוק היה נאצי משיצא זכאי במשפטו

שהאזין לדברים בעקבות פנייתכם, החליט מנכ"ל רדיו ללא הפסקה להעיר למר שפטל לגבי חלק 

 מהביטויים בהם השתמש מר שפטל בשיחה זו, שלדעתו חרגו מן המקובל. 
במהלך שידורה של תוכנית זו ביקש  – 3.11.2016לעו"ד שפטל בתוכנית מיום  המיוחסת האמירה .21

אשר צולמה בצידו של קברו של יאסר יקורת על התנהלותה של ח"כ זנדנברג השדרן להעביר ב

מילה במסגרת זו השתמש השדר באדם שגרם למותם של מאות ואולי אלפי ישראלים. , ערפאת

דבריו של שפטל היוו ביקורת התחנה סבורה כי, בכל הכבוד, . "נקרופיליה פוליטית"ביטוי ב

 כ תמר זנדברג. להלן נביא את דבריו במלואם: לגיטימית על פעולתה הציבורית של ח"
קח, למשל, את הנקרופילית הפוליטית, הגברת זנדברג, שלועגת על מי שעולה לקברי " 

צדיקים, אבל היא עולה לקברו של ערפאת. והיא גאה בזה ומפיצה צילומים שלה על קברו 
ון איתה, שהיא . והגברת הזאת, קראתי ראישל גדול מרצחי הילדים היהודים מאז השואה

אומרת שאח שלה, שהיה שחקן כדורגל במכבי חיפה, אומרים עליו שהוא שחקן אינטליגנטי. 
ולמה אומרים עליו דבר כזה? שואלת משיבה הגברת זנדברג? כי הוא אשכנזי. לא פחות ולא 
יותר. כי הוא אשכנזי. כלומר, אתה לא יכול אינטליגנט אם אתה לא אשכנזי, לא פחות ולא 

 .יותר"
 

, למען הסדר יובהר כי הביטוי "נקרופיליה פוליטית" הינו ביטוי מקובל בשיח בעברית ובאנגלית  .22

נראה כי הביטוי נטבע בידי הסנטור . בין היתר לאקט פוליטי שיש בו הקשר של קברים או גופות

ביקורת על הרפובליקאים המחבבים  –האמריקני הבכיר לשעבר ברני פרנק בדיוק להקשר זה 

 טים מתים. דמוקר
 ראו לעניין זה, למשל את המקורות הבאים: .23

23.1.  -necrophilia-now/2007/02/political-http://www.politico.com/blogs/politico

t again. The eloquent and fiery Barney Frank has done iציטוט:  000351

Massachusetts Democrats just introduced another offering to the 

congressional vernacular: "Political necrophilia" - The Republican love of dead 

Democrats. Whatever your politics, you gotta give it to the guy for his turn-of-

phrase. 

23.2.   https://muse.jhu.edu/article/3299  מאמר שכותרתוPolitical Necrophilia 

23.3. 1.2934203-http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium  מאמר של גדעון לוי בעתון)

 הארץ שטוען שההחלטה הפוליטית לא להשיב גופות של מפגעים פלסטיניים למשפחותיהם

 היא "נקרופיליה מבחילה")
גם במקרה זה ישנה  – 24.11.2016בתוכנית מיום המיוחסת לעו"ד שפטל הראשונה האמירה  .24

חשיבות להבנת הקשר הדברים. המאזין "שמעון" הינו מאזין העולה דרך קבע לשידור ומקבל כר 

בות כינויו של ברי נאצה ובלע כלפי השדרן (לרדנרחב להבעת דעותיו ועמדותיו הגם שאלו כוללות 
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, 24.11.2016עובר לעלייתו לשידור במסגרת התוכנית מיום מספר שבועות . השדרן בשם "גבלס")

שימפנזות". "ו "עלה המאזין לשידור וכינה את כל בוחרי הליכוד באשר הם בשמות "בבונים

שבחר המאזין השדרן, אשר זיהה את המאזין על פי קולו ושמו עשה שימוש בעולם המונחים 

על מנת לשוחח עימו. כאשר יש לזכור כי מאזינים העולים לשידור עושים זאת מרצונם  מועצ

החופשי וכאשר בוחרים הם לעשות שימוש בטרמינולוגיה מסויימת אין התחנה סבורה כי יש 

 למנוע מהשדרן שימוש באותה טרמינולוגיה ממש בעת שיחה עימם.
במסגרת שיח שהתקיים עם  – 24.11.2016ם האמירה השנייה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מיו .25

מאזין שעלה לשידור ביקש המאזין לדון במספר סוגיות טעונות הקשורות בהתאבדותו של קצין 

יון בסוגיות המשטרה אפרים ברכה ז"ל וסוגיות נוספות הקשורות ברוה"מ נתניהו. במהלך הד

גם במקרה זה, . ר שפטלהרוחות הן מצד המאזין והן מצידו של מ להטומורכבות אלו אכן הת

עמדת מנכ"ל רדיו ללא הפסקה היא כי הדברים שאמר השדרן היו חריפים מאד, למרות 

 הנסיבות, והוא החליט להעיר על כך לעו"ד שפטל. 
כאן חיוני במיוחד להסביר  – 8.12.2016האמירה הראשונה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מים  .26

וכנית בשם ישראל קליין (אשר מרבה לקלל ולגדף את גולש המוכר לצוות התאת הקשר הדברים. 

בת חסותו ילדה השדרן) גלש לדף הפייסבוק של התוכנית והגיב לברכה אותה הקדיש השדרן ל

אבישג לכבוד יום הולדתה החמישי. תגובה זו של מר קליין כללה את האמירה הבוטה והדוחה 

הדברים הבאים (אשר "ד שפטל את עושידר בעקבות פרובוקציה גסה זו, "אבישג מוצצת זין". 

 צוטטו בחלקיות במכתבכם).
הפנים של -מגיב על תגובות של מאזינים וצופים בדף ספר ר"אני לעיתים נדירות ביות

הפנים. והפעם -התוכנית הזאת ו/או גם בתגובות על התוכנית עצמה, שלא במסגרת דף ספר

ביוב אנושי בהתגלמותו מהלך  חלאת אדם,-אני אחרוג, באשר מדובר באיך הייתי אומר, תת

הלא הוא אדון ישראל קליין, שבתגובותיו, שאני כמובן לא אחזור עליהן, על מנת על שניים. 

. אבל בתגובותיו, חלאת המין האנושי, לא לתת לו פרס ולעשות אותן נשמעות וידועות יותר

ואני מודיע  ,העיז לערב את אבישג בת החמש המהלכת על שניים הזאת, לא פחות ולא יותר,

לך, אדוני חלאת האדם, הביוב האנושי המהלך על שניים, ישראל קליין, שאתה תשלם על כך 

ביוקר. ובו ביום שאני אאתר את הכתובת שלך, ואני אאתר אותה מהר מאוד, אתה תצטרך 

להתמודד עם תביעה בסכום של שש ספרות, ולאו דווקא בצד הנמוך של שש הספרות, שתוגש 

 שפט".נגדך בבית המ

ות המתוארות לעיל ובכל הכבוד הראוי אין אנו סבורים כי נפל דופי באופן בנסיבות החריג .27

 התבטאותו של השדרן. 

תוכנית זו ביקשה  במסגרת – 8.12.2016ם והאמירה השנייה המיוחסת לעו"ד שפטל בתוכנית מי .28

שר לטענת מאזינה שעלתה לשידור לדון בדברים אשר, לכאורה, נאמרו על ידי מר לונדון א

המאזינה "בזמן האינתיפאדה השנייה הוא כינה את היהודים שהתפוצצו באוטובוסים, בורגנים 

מתפוצצים." כידוע, הפגיעה באזרחים כחלק ממתקפות טרור חוזרות ונשנות על ישראל הינה 

נושא טעון ורגיש ומר שפטל ביקש לבקר את דבריו ואת התנהגותו של מר לונדון. במסגרת דברי 

ורת של מר שפטל עשה מר שפטל שימוש במילים "מופרע פוליטי קשה". כן עשה מר שפטל הביק

שימוש במילים "נפש קטנה ומטופשת" כדי לחוות דעתו על תמיכתו של מר לונדון בצפון קוריאה 

במסגרת לחימתה בקוריאה הדרומית. אשר לציטוט השלישי המיוחסת למר שפטל הרי שהציטוט 

הפנים הדוחות,  - ואני לא מתכוון הפיזיות -נו אפשר ללמוד על הפנים המדויק והמלא הוא "ממ
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המכוערות, שלא לומר המחליאות, של השמאל הישראלי, שחלקים נכבדים ממנו כבר לא ניתן 

 להגדיר אותם כמשת"פים של האויב הערבי, אלא האויב הערבי עצמו". 

חריפים ויתכן שאף בוטים אך היות של מר שפטל בעניינו של מר לונדון עשויים לביקורת הברי ד .29

שימוש  אין התחנה סבורה כי לצורך הבעתם עשה מר שפטל שימוש בשפה חריגה לשיח דמוקרטי.

בצירופי מילים כמו "מופרע פוליטי" (מונח אשר נעשה בו שימוש לא אחת וחיפוש במרשתת יעיד 

ה "פנים" הינה תחליף ות" (כאשר הכוונה במילאעל כך), "נפש קטנה ומטופשת" או "פנים מחלי

למילה "צדדים" כפי שעולה מדבריו של מר שפטל) אינם עולים, לדעת התחנה, כדי ביטויים 

המזעזעים את אמות הסיפין בדרגה כזו שלא ניתן לאפשר אותם במסגרת שידורי תחנה המבקשת 

 לקיים שיח פוליטי וחברתי בנושאים מורכבים ולעיתים אף קשים.   

 

 המסגרת המשפטית  .ג
 

והרחבים מאד נציין כי האופן שבו פורטו הסעיפים הרבים נשוב ו , בראשית הפרק המשפטי

 תחושת אי נוחות, בלשון המעטה.  בהם "מואשמת" התחנה אף הוא מעורר

על איזה מהסעיפים הוא  –ראשית, מכתבכם אינו מציין לגבי כל אחת מההתבטאויות הרבות 

חנה ערימת מקרים, וערימת סעיפים, ומשאירה עובר לכאורה. הרשות משליכה לפתחה של הת

 לדמיונם של עורכי הדין של התחנה לנחש במה המדובר. 

שנית, הסעיפים שעליהם מסתמך המכתב הינם רחבים ביותר, עתירי חלופות. כך, למשל סעיף 

לחוק הרשות השניה עוסק בין היתר (!) בשידור המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית  46

דין. האמנם אנו מצופים להתגונן בפני טענה כנגד כל הפרה אפשרית של חוק כלשהו לפי כל 

במדינת ישראל?! ראוי היה כי הרשות תכוון את הטענה בצורה ברורה, ותצביע על החלופה 

 המדוייקת אליה היא מתכוונת בכל עניין ועניין. 

מרת על מלוא זכויותיה דרך התנהלות זו פוגעת בזכותה של מרשתנו להליך הוגן, ומרשתנו שו

 בהקשר זה, וגם על זכויותיו של עו"ד שפטל. 

 האמור להלן הינו בכפוף לאמור לעיל. 

 
ין כי מכתבכם לא הבהיר על איזה חלופה מסעיף זה ונצינשוב  –לחוק הרשות  46סעיף  1.ג

 שתבהירו, נבקש להגיב ספציפית על הטענה הספציפית. ככל המדובר. 

(ס' על פי כל דין אינן מהוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית  שפטלהתבטאויות המיוחסות לה

 .) לחוק הרשות השנייה)1(46
תבטאויותיו של עו"ד שפטל המתוארות לעיל מקיימות יסודותיה של לא מצאנו, בכל הכבוד, כי ה .30

עבירה פלילית או עוולה אזרחית כלשהי. אף הרשות במכתבכם שבסימוכין אינה מפנה לכל 

 ופרה באמצעות דבריו של עו"ד שפטל. ההוראת חוק אשר לטעמה 
לממשלה בטענה נזכיר כי כידוע לכם, היו בשנים האחרונות מספר פניות אל היועץ המשפטי  .31

לעבירות פליליות לכאורה של עו"ד שפטל בשידוריו. פניות אלו נדחו כולן בידי היועץ המשפטי 

 לממשלה. 
בחזקת למעלה מן הדרוש יובהר כי התחנה סבורה כי ממילא דבריו של עו"ד שפטל אינם עולים  .32

של התחנה ול להגביל את חופש הביטוי ש אשר יש בכוחהכדי עוולה אזרחית או עבירה פלילית 

 מר שפטל.
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שמו הטוב איזון אותו מבצעים בתי המשפט בתביעות אשר עניינן כך, למשל, נקבע לא אחת כי ב  .33

כאשר  בין שתי זכויות שאינן שוות מעמד יופקאיזון א של אדם מחד וחופש הביטוי מאידך מבוצע

ריגים שבחריגים חופש ביטוי תיסוג מפני האינטרס הציבורי הניצב מנגד רק במצבים החהזכות ל

בהתאם למבחנים אשר נקבעו בפסיקה ותוארו לעיל. עמד על הדברים, בין השאר, כב' הנשיא א' 

 ) לפסק הדין:842הנזכר לעיל (בעמ' סנש ברק בעניין 
השימוש בחופש הביטוי ובחופש היצירה של מר לרנר ושל רשות השידור פגע "

איננו מוגנת היא? ודוק: בכבודה של חנה סנש ובשמה הטוב. האם פגיעה שכזו 
עוסקים ביחס בין חופש הביטוי מזה לבין כבוד האדם והשם הטוב מזה, כזכויות 
אדם המתנגשות זו בזו בגדרי המשפט הפרטי. איננו עוסקים באיזון אופקי בין 

כגון דיני הנזיקין  –זכויות אדם מתנגשות, אשר מטרתו לקבוע אם המשפט הפרטי 
ת תביעה ומעניקים סעד (של פיצויים או אכיפה). מכירים בעיל –או החוזים 

בפנינו אין מונחת תביעתה של חנה סנש (או של יורשיה) כנגד מר לרנר ורשות 
השידור. אין לנו עניין בדיני לשון הרע; אין לנו עניין בפיצויים; אין לנו עניין 

 . כפי שראינו התביעה האזרחית מורכבת היאמניעה בגדרי הסעד האזרחי-בצווי
עוסקים אנו בכבוד האדם של חנה סנש ושמה הטוב וקשה. ענייננו שלנו הוא שונה. 

כבוד האדם כזכות הופכת לערך המהווה חלק מהאינטרס . כחלק מאינטרס הציבור
הציבורי. עוסקים אנו באיזון אנכי בין זכות אדם לחופש ביטוי ולחופש יצירה לבין 

. השאלה שלפנינו של חנה סנשאינטרס הציבור בשמירה על שמה הטוב וכבודה 
הינה, אם פגיעה בכבוד ובשם הטוב מצדיקה מצדה פגיעה בחופש הביטוי ובחופש 

, ולפיו ניתן לפגוע התשובה על שאלה זו ניתנת במסגרת האיזון (האנכי)היצירה. 
בחופש הביטוי ובחופש היצירה, רק אם הפגיעה תואמת את ערכיה של מדינת 

הפגיעה תהא תואמת את ישראל, היא לתכלית ראויה ואינה מעבר למידה הדרושה. 
ערכיה של מדינת ישראל, רק אם ההסתברות להתרחשותה היא קרובה לוודאי, 

רצינית וחמורה. פגיעה כזו  ורק אם הפגיעה באינטרס הציבורי היא קשה,
תתרחש, כאשר היא מעבר ל"רמת הסבולת" של החברה הישראלית בכל הנוגע 

כן, לא די בכך שכבודה של חנה סנש ושמה -לפגיעה בכבוד האדם ובשם הטוב. על
הטוב נפגעו, כדי להצדיק פגיעה מקבילה בחופש הביטוי ובחופש היצירה. לא די 

היא כבדה וחמורה. השאלה אשר עלינו לשאול בכך שהפגיעה בכבוד ובשם הטוב 
 –בגדרי האיזון האנכי בין חופש הביטוי וחופש היצירה לבין השם הטוב  –עצמנו 

הינה אם הפגיעה בכבוד ובשם הטוב, כחלק מהאינטרס הציבורי הכללי, היא כה 
. השאלה שאנו חמורה עד כי היא מעבר לסף הסבולת של החברה הישראלית

נגד עינינו הינה, אם הפגיעה בחנה סנש היא בעלת ממדים כאלה, צריכים להעמיד ל
 "עד כי נאמר עליה כי היא מזעזעת את אמות הספים של הסובלנות ההדדית.

איתמר בן גביר נ' אמנון     10520/03רעא -ב דבריה של כב' השופטת א' פרוקצ'יהיפים לעניין זה גם  .34

 לפסק דינה):  15 קה(בפס דנקנר

וי המתמודד כנגד אינטרס ציבורי עשוי לחייב איזון אנכי, חופש "בעוד חופש ביט
ביטוי המתמודד כנגד ההגנה על שמו הטוב של הפרט מחייב איזון אופקי. אמות 

לפסק דינו  28, שם, בפסקה סנש(עניין  י המצבים הן שונות המידה לאיזון בשנ
 של הנשיא). 

הרשות במקרה נתון, אלה עשויות להביא לתוצאה כי  קודות איזון שונות נ
הציבורית המוסמכת תהיה מנועה במישור המשפט הציבורי מהטלת הגבלות 
צנזוריאליות על פרסום פוגעני שאינו מגיע כדי מפלס העוצמה המצדיק הגבלת 

 ביטוי מפאת פגיעה ברגשות הציבור; בה בעת, אותו ביטוי עצמו שיו

, כדברי הנשיא לשון הרע תר לפרסום ברבים, עשוי להוות עוולה כלפי הפרט בגין
 :870, בעמ' אבנריברק בפרשת 
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"חופש הביטוי משמעו החופש לפרסם, ללא צנזורה מוקדמת, וללא עיון מוקדם, 
לא של האנשים או הגופים שעליהם הפרסום, ולא של רשות שלטונית כלשהי, 
תוך נשיאה באחריות (אזרחית ופלילית), אם הדבר שפורסם מהווה לשון 

          הרע".

באופן דומה, יתכן כי ביטוי הכולל לשון הרע לא ייאסר לפרסום בצווי מניעה, " 
הפרסום הציבורי, אך, בה בעת, הוא עשוי להוות כדי שלא להגביל את חופש 

רשת  10771/04רע"א מושא לתביעת לשון הרע בעקבות פרסום שלא נאסר (
 )." 308) 3() בע"מ נ' פרופ' אטינגר, פ"ד נט1992שורת והפקות (תק

אינן מהוות הסתה לגזענות, לאפליה, או לפגיעה ממשית באדם למר שפטל המיוחסות  ההתבטאויות
) 2(46או בקבוצת בני אדם על רק השתייכותם לדת, גזע, לאום, מין, עד אורח חיים או מוצא (ס' 

 לחוק הרשות)

בכל הכבוד הראוי דבריו של מר שפטל אינם מהווים כל הסתה לגזענות, להפליה או לפגיעה  .35

 ממשית באדם או בקבוצת בני אדם. 
הוא הגורם המוסמך על נקיטת הליכים  ,היועץ המשפטי לממשלהכזכור, נערכו מספר פניות אל  .36

. היועץ )1977-, תשל"זהעונשין ה לחוק144פליליים בדבר קיומה של הסתה כלשהי (ראו סעיף 

המובאות כי התבטאויותיו של עו"ד שפטל (בפרט אלו נמנע מלקבוע המשפטי לממשלה 

  .במכתבכם) עולות כדי הסתה
ועל מנת שלא ייצא הנייר חסר  דבריו של מר שפטל אינם מהווים הסתה. לא  לגופו של עניין .37

 . משיתלאפליה ולא ולפגיעה מ לא לגזענות,
(לעיל  1977-א לחוק העונשין, התשל"ז144המונח גזענות מוגדר בסעיף  - לעניין הסתה לגזענות .38

 ) באופן הבא: "חוק העונשין"ולהלן: 
רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או  -גזענות" " 

והכל בשל צבע או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, 

 ";אתני-ייכות לגזע או למוצא לאומיהשת

-"צבע", "גזע" או "מוצא לאומיבין דבריו של מר שפטל לבין רדיפה של חלקי באוכלוסיה בשל   .39

 אתני" אין דבר וחצי דבר ומשכך, אין חולק כי לדברים אלו ובין הסתה לגזענות אין כל קשר. 
אבל בדומה להגדרת המונח למונח אפליה אין הגדרה בחוק העונשין  – לעניין הסתה לאפליה .40

כלפי ציבור  "הסתה לאפליה"ובה "גזענות" אין ולא ניתן למצוא בדבריו של מר שפטל התבטאות 

 '. וכו כלשהואו צבע  , גזעאתני-או חלקים על רקע השתייכותם למוצא לאומי
נו מגעת, המונח "הסתה לפגיעה ממשית" לעניין עתככל שידי– לעניין הסתה לפגיעה ממשית  .41

. משפטהבית  ד כה לליבון די הצורך בפסיקתלחוק הרשות הנ"ל, לא זכה ע 46הוראת סעיף 

פרשנותו של מונח זה מן הדין הפלילי (הגם שאין חולק כי משכך, לא נותר לנו אלא להקיש בדבר 

אין אנו מצויים בגדרו של הדין הפלילי בהליך זה), ומעבירת ההסתה לאלימות ולטרור הקבועה 

 לחוק העונשין.   2ד144בסעיף 
הרב עידו  2831/95, בין היתר, בע"פ משפטהעמיק בפסיקתו של בית יסודות העבירה זכו לניתוח מ .42

), ומספר שנים מאוחר יותר "עניין אלבה") (להלן: 1996( 221) 5פ"ד נ(לבה נ' מדינת ישראל א

י"ב בחשוון התנועה לחיזוק סובלנות בחינוך הדתי נ' היועץ המשפטי לממשלה  2684/12בבג"ץ 

 . בג"ץ תורת המלך") המכונה "2015(פורסם באר"ש, 
"הלכות הריגת גוי"  -רסומם של חיבורים הלכתיים  בפ ים אלו דן בית המשפט העליוןבשני עניינ .43

), אשר לפי האישומים אשר יוחסו לנאשמים תורת המלך) ו"תורת המלך" (בעניין אלבה(בעניין 
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שם, מתירים את דמם של האוכלוסייה הערבית ועולים כדי עבירת ההסתה לגזענות והסתה 

 לאלימות. 
בו  הרף המחמיריש כדי ללמד על תורת המלך, מהשוואת שני עניינים אלו, כפי שנעשה בבג"ץ  .44

נדרש ביטוי לעמוד על פי הפסיקה על מנת שזה יכלל בהגדרה של הסתה לאלימות (והסתה לפגיעה 

רחוקים מלעמוד בו. מהשוואת  לשפטל שאמר ביטוייםרף אשר ה -ממשית בהיקש לעניינו) 

 קונקרטיתקריאה ת לאלימות עליו לשאת עניינים אלו עולה כי על מנת שפרסום יחשב כמסי

כגון הטלת חובה הלכתית לביצוע מעשה אלימות. כך תוארו הדברים מפי כב' המשנה , לפגיעה

 (פס' עג לפסק הדין):  תורת המלךלנשיאה השופט א' רובינשטיין בבג"ץ 
 –(בעניין תורת המלך  בניגוד לספרם של המחברים –"קרי, בחיבורו של אלבה 

ישנה מסקנה הלכתית ברורה המטילה את "חובת המלחמה" על האדם  – הח"מ) 
הפרטי. ספרם של המחברים מסתיים אף הוא בפרק מסקנות (ששמו שונה 

שמדובר  –כנאמר  –במהדורה מאוחרת ל"מהלך הספר בקצרה", כדי שלא יובן 
במסקנה הלכתית מחייבת), אך אין בו התיחסות להטלת חובה הלכתית על 

התיחסות היחידה שניתן למצוא לעניין זה מופיעה באותה הערת האדם הפרטי. ה
שוליים אגב דיון בדעת יחיד של המהר"ל (ראו למעלה); אין מדובר איפוא 

 8בהבדל טכני גרידא, אלא בפער של ממש בהשלכות פרסום הספר."

ראאד  7669/15דברים דומים עולים מפסק הדין בעניינו של השיח' ראאד סאלח הנדון ברע"א  .45

), בו "עניין ראאד סאלח") (להלן: 18.4.20116(פורסם באר"ש, סלאח מחאג'נה נ' מדינת ישראל 

נדחה ערעורו של סאלח וזה הורשע, בין היתר, בעבירת הסתה לאלימות. מקריאת דעות השופטים 

קריאתו המפורשת והקונקרטית לציבור בפסק הדין עולה כי היסוד להרשעתו של סאלח עיקרו ב

ראאד (קריאה לצאת לאינתיפאדה) (ראו לעניין זה: עניין  ציאה לביצוע מעשה אלימותמאמיניו לי

לפסק  5-ו 1לה לפסק דינו של כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין ופסקאות -בפס' לג ו סאלח

 דינה של כבוד השופטת ע' ברון). 
שהי, קל התבטאויות המיוחסות לשפטל מגלה כי אין בהם שום קריאה לאלימות כלהבחינת  .46

לביצוע מעשה פגיעה או אלימות כלשהם, בן בנו של קל וחומר ברמת  קונקרטיתוחומר לא קריאה 

חיפשנו ולא מצאנו בדברים אלו כל  הסתברות של "קירבה לוודאי" כפי שחזרה ושנתה הפסיקה.

קריאה, מכל מין וסוג שהוא, לביצוע פגיעה כלשהי באנשי השמאל או באנשי העותרת בפרט, 

בוודאי שלא פגיעה ממשית קרובה לוודאי. משכך, דבריו של שפטל אינם  מהווים הסתה מכל סוג 

  שהוא.
ליליות אחרות אשר עניינן הטלת מגבלה על חופש הביטוי (כמו עבירת ודוק, בדומה לעבירות פ .47

לשון הרע לפי חוק איסור לשון הרע), גם עבירת ההסתה לאלימות דורשת את הסכמתו של היועץ 

ואילו היועץ  ה לחוק העונשין)144המשפטי לממשלה על מנת להגשת כתב אישום (ראו סעיף 

 וג כלשהו.המשפטי לא האשים את מר שפטל בהסתה מס
אינן מהוות הסתה כלשהי על פי המבחנים שנקבעו  מר שפטלהתבטאויות  -סיכומו של דבר  .48

 . בפסיקה

                                                
 ). תורת המלךלפסק דינו בעניין  56למסקנה זו הצטרף כב' השופט ס' ג'ובראן (ראו פס'  8
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) לחוק הרשות) או 4(46אינן עומדות בניגוד לכללים שקבעה מועצת הרשות (ס'  מר שפטלהתבטאויות 
 ) לחוק הרשות)3(46תעמולה מפלגתית (ס' 

כפי שיפורט בהרחבה להלן, לא מצאנו כי התבטאויות שפטל עומדות בניגוד לכללים כלשהם של  .49

 א לכללי האתיקה.11(ג) לכללי השידורים וכלל 2הרשות ובכלל זה כלל 
 (ג) לכללי השידור קובע כך: 2 סעיף .50

" בעל זיכיון יקפיד על איכות נאותה של המישדרים וייתן הזדמנות ביטוי 
 יניו."נאותה לקהל מאז

, תוכניתו של מר שפטלהלכה למעשה, התנהלותה של רדיו ללא הפסקה, לרבות באמצעות שידור  .51

מגשימים את הכללים אשר נקבעו מכוח חוק הרשות בהתאם לרוחם ותכליתם. כללים אלו 

כמוסבר לעיל, משקפים את דוקטרינת ההגינות אשר עניינה בראש ובראשונה מתן ביטוי למגוון 

(א) לכללי 2כלל לרבות דעות המצויות בשולי חופש הביטוי. כך קובעים לדוגמה רחב של דעות, 

 השידורים.
"תעמולה ) לחוק הרשות, לא מצענו כי דבריו של מר שפטל עולים כדי 3(46אשר לסעיף  .52

דובר מטעם מפלגה  אשר אמנם אינו מסתיר את דיעותיו הימניות אינושפטל, עו"ד  .מפלגתית"

 פוליטית כלשהי. 
 

 לכללי האתיקה א11כלל  2.ג
א(ב) לכללי 11 כלל" הטוב. בטעם פגיעה משום בו שישאוסר משדר " האתיקהא(א) לכללי 11 כלל  .53

 "משדר שיש בו פגיעה בכבודו של אדם או ברגשות הציבור.אוסר "האתיקה  
, ובהקשר שבהן נאמרו , בנסיבות הענייןבאמירותיו של השדרןבכל הכבוד, איננו סבורים שיש  .54

. ההסבר לכך מתחלק בין היישום המשפטי של כללים דוגמת אלו, על הוראות הסעיף מעבר משום

אמירות השדרן כפי כפי שהורה בית המשפט העליון לפרשם, לבין נסיבותיהן הספציפיות של 

 . שפורטו בהרחבה לעיל

איננו סבורים כי במקרים בו מחווה השדרן דיעה אודות  – לעניין פגיעה בכבודו של אדם .א

תנהלות כזו או אחרת של ציבור בלתי מסויים או כלפי מאזין ספציפי שאינו ניתן לזיהוי ה

ניתן לומר כי נפגע כבודו של אדם כשלהו. קשה למצוא פגיעה בכבוד (שמלכתחילה מוגבלת 

, כמובהר להלן) כאשר הוא אינו מכוון למאזין מסוים הניתן לזיהוי לנסיבות הקיצוניות ביותר

 בידי הציבור.

זכר בהקשר זה כי לא כל אמירה (מוצלחת יותר או פחות ככל שתהא) עולה כדי פגיעה יו .ב

מנתח המדריך של הרשות השניה לפרשנות כללי האתיקה בפרסומות בכבודו של אדם. 

בצורה יפה את העקרונות אותם יש לבחון כאשר דנים בשאלה האם תשדיר יש בו כדי לפגוע 

חלים על תשדירים פרסומות חלים מקל וחומר ואף (וברי כי העקרונות ה בכבודו של אדם

) האם התשדיר כולל התייחסות לאדם כחפץ או כמכשיר 1( :ביתר שאת שאת על שידורים)

) האם התשדיר מציג התייחסות לאדם, באשר הוא שייך לקבוצה מסוימת, 2לא אנושי; (

כולל  ) האם התשדיר3באופן שהוא מתחת לסף היחס הראוי לאדם באשר הוא אדם; (

) האם התשדיר מציג חריגה מגבולות החופש, באופן 3פגיעה בחופש הבסיסי של האדם; (

 . אף לא אחד מהעקרונות הללו חלים במקרה דנא. שיש בו פגיעה בזולת

גם כאן ניתן להקיש מהמדריך של הרשות השניה לפרשנות  – לעניין הפגיעה ברגשות הציבור .ג

, על שידור 3לים אלו קיים איסור, במסגרת כלל כללי האתיקה בפרסומות (גם במסגרת כל
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תשדיר שיש בו "פגיעה בכבודו של אדם או ברגשות הציבור"). קובע המדריך לעניין זה כי: 

"הכוונה היא לפגיעה חמורה ומשמעותית בערכי היסוד של הקבוצה. מדובר בפגיעה בליבה 

א במסגרת מאבק רעיוני הערכית של אותה קבוצה, ביחס משפיל ומזלזל בדבר היקר לה, של

לגיטימי (שכן מדובר בתשדיר פרסומת)." בכל הכבוד, דומה שאמירותיו של השדרן, אשר 

 מובאות כדיעותיו האישיות, עולות כדי פגיעה חמורה ומשמעותית כאמור. 

בהיקש נוסף מהמדריך לפרשנות כללי האתיקה בפרסומת, הננו   -לעניין פגיעה בטעם הטוב .ד

דובר באייטם כזה המעורר "תחושה קשה של אי נוחות או של מבוכה סוברים כי אין המ

יוזכר, בהקשר זה, כי  נאורה פתוחה וסובלנית".מעבר לנדרש בשגרת חייו של אדם בחברה 

ביותר כגון:  קיצוניותהדוגמאות המובאות במדריך לעניין בפגיעה בטעם הטוב הינן דוגמאות 

 ת וכו. אדם העושה צרכיו בפומבי, הצגת חלקי גופו

אף את המבחנים שהתווה בית המשפט העליון החלים לגבי יישום כלל זה, בקצרה:  נזכיר .ה

"כללי האתיקה (כמו החקיקה המסמיכה) מנוסחים ביד רחבה ביותר תוך שימוש בביטויים 

כלליים ועמומים ("הטעם הטוב", "רגשות הציבור", "פגיעה באדם", "רמיזות מיניות", 

דעתה של הרשות מתוחם לא רק בהגדרות הכוללניות של -ואולם שיקול"תפיסה עממית"). . . 

הדעת -על שיקול כללי האתיקה; הוא מתוחם גם בגדרי המשפט המינהלי והמשפט החוקתי.

. עליו להתחשב בתכלית של הרשות בבואה ליישם את הכללים להיות סביר ומידתי

יו להתחשב בתכלית כן על(הספציפית) שלשמה הוסמכה המועצה לקבוע את הכללים. 

על .... הגנה על המשטר הדמוקרטי ועל זכויות האדם –(הכללית) של כל פעולות המינהל 

; בעלת קשר הגיוני לפגם שמבקשים . . .הפגיעה להיות מידתית: הפחותה ביותר האפשרית 

כללי האתיקה, הרחבים אכן, להסיר; שהשלכותיה תהיינה פחותות מן היתרון שבקיומה. 

י לשונם, ראויים לפירוש זהיר ואחראי כך שפגיעתם בחופש הביטוי תצטמצם אך מני ים לפ

 9.למידה ההכרחית למימוש תכליותיהם

כפי שהוא  -במקרים שבהם מסמיך החוק רשות מינהלית להגביל את חופש הביטוי, הדין " .ו

הוא שקובע את המבחנים שעל פיהם תחליט הרשות אם לשלול  -ידי בית המשפט -מתפרש על

חופש הביטוי, בית המשפט בוחן אם החלטתה של הרשות עומדת בתנאיהם של המבחנים  את

אין לה, למועצה, " :439-438שהיא כפופה להם. עמד על כך השופט ברק בפרשת לאור, בעמ' 

. עצם גישתה דעת לבחור באפשרות, שאין בה ודאות קרובה ושאין בה סכנה קשה-שיקול

תה הסכנה קשה והתרחשותה היא קרובה לוודאי, אין בה הסובייקטיבית של המועצה, כי לדע

המבחן לקיומה של ודאות קרובה ושל סכנה קשה הוא מבחן אובייקטיבי. על  כדי להכריע.

בית המשפט להשתכנע, כי מועצה סבירה רשאית הייתה, על בסיס העובדות שהיו לפניה, 

חשוב לציין כי הדברים  10". להגיע למסקנה, כי הסכנה קשה וכי התרחשותה קרובה לוודאי.

לגבי פרסומת מסחרית, תוך הדגשה שההגנה עליה פחותה מאשר לגבי חופש נאמרו 

בפגיעה בתכנית רדיו  זהירות רבה עוד יותרהביטוי "הרגיל". מכאן, שעל הרשות לנהוג 

 שאינה בגדר פרסומת. 

 ובאשר לחופש הביטוי שאינו בפרסומות, נאמרו גם הדברים הבאים: .ז

                                                
 (כל ההדגשות הוספו, ה.ס.) 519) 1, פ"ד נט(נטו מ.ע. סחר מזון נ' הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו 226/04בג"ץ  9

10
 .10, בעמ' 1)2ח(פ"ד מ ,קידום יזמות ומו"לות בע"מ נ' רשות השידור 606/93בגץ  
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אינם אפוטרופסים לטעם הטוב, שהוא מושג  -ואף בית המשפט  -המועצה 

. אין לבית המשפט יומרה לחנך צופי תיאטרון או סובייקטיבי לפי עצם טבעו וטיבו

פי טעמם האמנותי של השופטים, ופאטרנליזם תרבותי כזה זר לתפיסותינו. -קולנוע על

בערך המוגן יכולה  יתוקיצונפי המבחנים הראויים, רק פגיעה רצינית, משמעותית -על

  .11לשמש עילה להתערבות בחופש הביטוי
 . המועצה והרשות אינם אפוטרופסים לטעם הטובוהדברים כמובן נכונים גם לענייננו. 

"רמת הסיבולת" של החברה שלנו להבעתן של דעות חולקות, ועוד אמר בית המשפט העליון:  .ח

דירים ויוצאי דופן ניתן יהא להצביע פי החוק, היא גבוהה ביותר. רק במקרים נ-הנעשות על

על פגיעה "קשה, רצינית וחמורה" של סרט, המעביר מסר חברתי שאין בו "קהל שבוי" ושאין 

אלה חייבים להיות מקרים המזעזעים את אמות הספים של . .  בו עבירה על החוק.

בעניין  די אם נזכירכם, בהקשר זה, את קביעתו של בית המשפט העליון הסובלנות ההדדית.

 ת, הנזכרים בריששינוי מפלגת המרכז נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 2194/06בג"ץ 

 מכתבנו. 

 וביישום לענייננו, כאמור לעיל, זה איננו מקרה קיצוני של פגיעה בכבוד ובטעם הטוב. .ט
 
 
 שידוריםלכללי ה (ג)2כלל  3.ג

המישדרים" ולתת "הזדמנות בחובתו של זכיין "להקפיד על איכות נאותה של עוסק  (ג)2כלל  .55

 ביטוי נאותה לקהל מאזיניו".
כלל זה אינו קובע איסור. רדיו ללא הפסקה נותנת ביטוי נאות למאזיניה. יחד עם זאת, יש מקום  .56

להסיר משידור מאזינים התוקפים את השדר בצורה בוטה או מתנהלים באופן אחר שאיננו 

 מקובל. 
 אנו סבורים כי אין בהן כדי להפר הוראות כלל זה. מהתבטאויות השדרןכאשר בוחנים כל אחת  .57
דבריו של עו"ד שפטל, אם אף נאמרו בלשון חריפה ובוטה אינם מעידים על כך שהתחנה , ראשית .58

 אינה מקפידה על איכות נאותה של משדריה. 
ביחס לסיפא של הסעיף ברי אפוא כי רדיו ללא הפסקה מעניקה הזדמנות ביטוי נאותה  שנית, .59

זינים של התכנית ואיננה מגבילה את זכותו של מי מציבור המאזינים להעלות לשידור לקהל המא

ולהטיח במר שפטל את משנתו. אדרבה, רדיו ללא הפסקה מעודדת את המאזינים לעשות כן 

ובמיוחד בעלי דעה מהצד השמאלי של המפה הפוליטית המעוניינים להתעמת עם מר שפטל ועם 

 ללא הפסקה והתכנית אינם פועלים בניגוד להוראות סעיף זה. טיעוניו בשידור. משכך, רדיו
 
 כתב הזיכיון 4.ג

(ג) לכללי 2בדומה ליישום דלעיל של כלל  -  לכתב הזיכיון עוסק ב"איפיון התחנה" 26סעיף  .60

לכתב הזיכיון סבורה התחנה כי אין בדבריו של מר שפטל כדי  26השידורים, גם לעניין סעיף 

לכתב  26.1התחנה להקפיד על "איכות גבוהה של המישדרים" (סעיף להוות הפרת התחייבות 

הזיכיון). כן אין בדברים אלו כדי להעיד כאילו אין התחנה נותנת "הזדמנות ביטוי נאותה לקהל 

היעד של שידוריו". נהפוך הוא. בתוכניתו של מר שפטל (ובתוכניות התחנה בכלל) ניתנת במה 

יטיות, חברתיות ואחרות (לרבות כאלו הנוגדות את עמדותיו של למגוון רחב של דיעתו ועמדות פול

 מר שטפל. 

                                                
11
 .29, בעמ' 22) 2פ"ד מג( ,נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות universal city studios inc 806/88בגץ  
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כאמור לעיל, התחנה מקפידה כי  – לכתב הזיכיון עוסק ב"תוכנם של השידורים" 27סעיף  .61

שידוריה יעמדו בחוק ובכללי המועצה ולא נמצא כי דבריו של מר שפטל עומדים בניגוד אליה. 

הזיכיון הנוגע בתכניות "באיכות וברמה נאותות", ראו נא לכתב  27.2אשר להתחייבות שבסעיף 

לכתב הזיכיון עוסקים בשינויים בלוחות המישדרים המוצעים על  27.3לעיל. סעיף  התייחסותנו

 ידי בעל הזיכיון ולפיכך הוא אינו רלבנטי לענייננו אנו.

ל הסמכות ומעניק למועצה ולמנה" שידורים לא מספקיםלכתב הזיכיון עוסק ב" 31.1סעיף  .62

להוראות לבעל הזיכיון "לנקוט בפעולות שיפור באופן ובמועד שיקבעו". בכל הכבוד לא מצאנו 

כיצד קשורה הוראת סעיף זה לכתב הזיכיון לאמירות המיוחסות למר שפטל. בחזקת למעלה מן 

הדרוש יוער כי התחנה מצויה בחוד החנית מבחינת "תוכנם, גיוונם, פריסתם, איכותם" וכיו"ב 

 ל המשדרים המשודרים בה.ש

סעיף זה עוסק  - " לכתב הזיכיון עוסק ב"שידורים אסורים והגבלות על תוכן השידורים 35 סעיף .63

באיסור על שידור העומד בניגוד להוראות הדין. כאמור בניתוח המפורט דלעיל, לא מצאנו כי 

 . דבריו של מר שפטל עומדים בניגוד להוראת דין כלשהי
 

 לסיכום .ד
בעקבות  ן המקרים המתוארים לעיל, מצא מנכ"ל רדיו ללא הפסקה להעיר לעו"ד שפטלם מיבשני .64

 . פנייתכם, ולפעול למניעת הישנות מקרים דומים, וכך ייעשה
באיזון שבין חופש הביטוי לבין זכויות חוקתיות במקרים האחרים, רדיו ללא הפסקה סבור כי  .65

להביע את דיעותיו, אף אם בצורה חריפה שפטל  כותו של עו"דזיש לשמור על וחוקיות אחרות, 

  וביקורתית.
לצערנו, אנו נאלצים להתריע בדבר החשש כי הליך זה, שכאמור נוקט בטכניקות לא שגרתיות,  .66

נועד להשתיק את עו"ד שפטל על ידי אילוץ התחנה לשאת בסנקציות בגינו. הצבענו לעיל על 

 זה על הדברים.  הבעייתיות הרבה בעניין זה, ואנו חוזרים גם בסיכום
 –ביחד עם עו"ד שפטל  –רדיו ללא הפסקה ישמח לייצר דיאלוג ענייני כפי שנכתב במבוא,  .67

שמטרתו לקבוע כללים ברורים של מותר ואסור בשידור התכנית. נבקש לקיים דיאלוג זה 

בעבר, הובילו דיונים דומים בהקדם, כדי שתוצאותיו יהוו חלק מהדיון בהליכי הפרה אלו. 

נות אשר שימרו את חופש הביטוי, מחד, ורמה גבוהה של אתיקה ושמירה על הוראות הדין, לפתרו

 מאידך.
    
 בכבוד רב,      

                    
 ד"ר הלל סומר, עו"ד  , עו"דגבריאלה שוורץ           

 חברת עורכי דין –ד"ר הלל סומר 
 
 

 העתק:
 לטלוויזיה ולרדיו, הרשות השניה בפועל , מנכ"לניר שוויקימר 

 עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיועוזרת ראשית ליועצת המשפטית, עו"ד גילה ורד, 

 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מר אופיר ביתן, עוזר מנכ"ל,
 מר אור צלקובניק, מנכ"ל, רדיו ללא הפסקה בע"מ

 ד יורם שפטלעו"
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מכתב מנכ"ל הרשות מיום 
3.8.17 
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מכתב ב"כ הרשות מיום 
14.8.17 

73/76.



74/76.



 
 
 

 13נספח 
 

 1.8.17מכתב הרשות מיום 
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 תשע"ז אב,ב ט', ירושלים
 2017 ,אוגוסטב 01

   003 סימוכין:
 
 

 לכבוד
 אור צלקובניקמר 

 נכ"למ
 "רדיו ללא הפסקה"

 
 
 

 שלום רב, 
 

 הפרה לכאורה - 7201.07.27מיום  התכנית "שפטל עצבני",הנדון: 
 
 

 בידי אגף הרדיו העהאזנה שבוצלאחר וברשות השנייה בעקבות פניות מאזינים שהתקבלו 
 כדלקמן:השידור נכללה התבטאות נמצא כי במהלך כנית שבנדון, ולת

 
הרמטכ"ל שלנו, עלוב הנפש, שבכלל לא נראה כמו רמטכ"ל אלא נראה כמו איזה פקידון שמן "

ככה הוא , ככה הוא נראה ,ביוב של איזו שהיא עירייה. ככה הוא נראה, ככה הוא נראההבמחלקת 
 . זאת האמת וצריך להגיד אותה. "ככה הוא נראה, נראה

 
א 11-"פגיעה בשם הטוב או בפרטיות" ו 11סעיפים  מהווה הפרה לכאורה של האמירה דלעיל

לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו(,  ,"משדר פוגע"
 .1994 -התשנ"ד 

 
לאור זאת, אבקש להביא לידיעתך כי בגין הפרה לכאורה זו, שוקלת הרשות השנייה להטיל 

 ,סנקציה על התחנה. בטרם תתקבל החלטת הרשות בעניין אפשרות הטלת סנקציה כלשהי כאמור
 ימים. 7תוך , וזאת נבקש את תגובתכם להפרה לכאורה

 

                                                                                     .בהתאם להוראות כתב הזיכיוןלמען הסר ספק יובהר, כי תגובתכם תהווה גם שימוע בכתב 
           
                                                     

 
 בברכה,        

 
 

 אורן טל        
 ראש אגף רדיו                    

 
 
  :יםהעתק 

 עידן אור, סמנכ"ל תוכן, הרשות השנייה  
 עו"ד דורלי אלמגור, היועצת המשפטית, הרשות השנייה  
     הלשכה המשפטית, הרשות השנייהעוזרת ראשית עו"ד גילה ורד,    
 , אגף רדיו, הרשות השנייהלילך אלפייה   
 דליה לוי, אגף רדיו, הרשות השנייה   
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