
  
 

  

  בבית המשפט העליון 
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
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  22.3.17קבוע לדיון ליום 

 רובישטיין' אהמשה לשיאה בפי כב' 
 ון' ברעוח' מלצר  והשופטים

   

 האגודה לזכויות האזרח בישראל  בעיין:

  דן יקירע"י ב"כ עוה"ד  
  , תל אביב75חלת בימין מרח'  
 ;תהעותר 03-5608165פקס':  ;03-5608185טל':  

   

   -גד  -  

   

             יה לטלוויזיה ולרדיויהרשות הש 

  ע"י ב"כ עוה"ד יאיר עשהאל וגה גל
 ממשרד א. אברמזון ושות', עורכי דין

 (בית הטיילת), ירושלים 2מרח' ביתר 

 02-5654001; פקס': 02-5654000טל': 

 ;המשיבה

  

  תירה למתן צו על תאילע משיבהתגובה מטעם ה

(כב' המשה  2.3.17-ו )הדל' (כב' השופט  5.2.2017 םהימימ ת בית המשפט הכבדובהתאם להחלט

הרשות יה לטלוויזיה ולרדיו (להלן: "י, הרשות הש, מתכבדת המשיבהלשיאה א' רובישטיין)

להגיש את תגובתה לעתירה. הרשות" או "יהיהש ("  

   בהוצאות ובשכ"ט עו"ד. תלחייב את העותרולדחות את העתירה בית המשפט הכבד יתבקש 

  :ואלו ימוקי התגובה

  והעובדות הצריכות לעיין הצגת הצדדים  .א

ה עמותה הי ,תהעותרהיא כעולה מאתר העותרת, האגודה לזכויות האזרח בישראל,  .1

יטוי משמירה על חופש הבאדם "בכל קשת זכויות האדם:  לשמירה וקידום זכויותעילה פה

ועד מימוש הזכות לבריאות, מהגה על זכויות האדם בשטחים הכבושים ועד לחופש 

הפולחן, ממאבק לשוויון אזרחי מלא ועד להגה על הפרטיות שלו באיטרט. כל זאת, על 

 -אתר העותרת " (...מת לחולל את השיויים המערכתיים והחברתיים הדרשים

http://www.acri.org.il/he/mission.(חזון העותרת ,  

 חוק הרשות השיה הוקם מכוחה, היה תאגיד סטטוטורי אשר יהרשות השי ,המשיבה .2

 . תפקידה)"היחוק הרשות השיאו " "החוק(להלן: " 1990-לטלוויזיה ורדיו, התש"ן

וה יהיהמרכזי של הרשות השר',( קיום שידורים ופיקוח עליהם בהתאם להוראות החוק י 

כללים, ביה לקבוע י). החוק מסמיך את מועצת הרשות השלחוק (א)5סעיף בין היתר, 
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, לחוק 88 -) ו6(א)(24איסורים ומגבלות על שידור תשדירי פרסומת (ר', בין היתר, סעיפים 

 לשידור האסורים פרסום שאיובכללים,  תקבע) הקובע כי המועצה 2(88ובפרט סעיף 

 ). .מסוימות בסיבות או כלל דרך, פרסומת כתשדירי

("סלבס") אשר כל  ידועיםטלוויזיה המציג פרסומת בהתשדיר שוא העתירה היו תשדיר  .3

תמליל התשדיר יובא להלן (אם כי והתשדיר ממשיך לאדם הבא.  שפטאחד מהם אומר מ

מטבע הדברים, הואיל ומדובר בתשדיר טלוויזיוי, חלק מהמסרים "הולכים לאיבוד" כאשר 

  מתייחסים לתמליל לבדו):

  מה הזכויות שלי?  דאירה עוומ
  אי יודע מה החובות שלי. חזרות, הצגות, צילומים  ישראל אטיאס

  זכויות אדם  עית ארליך
  הזכויות שמגיעות לי מעצם זה שאי אדם  מייקל לואיס

  לביטחון אישי הזכות  גלית גוטמן
  לפרטיות הזכות  דפי ליף

  הזכות לשוויון  דורון מטלון
  י האדם ולדו חופשיים ושוויםכל ב  גלית גוטמן

  גזע –ללא הבדל   דפי ליף
  דת, או לאום  דאמירה עוו

  אז שלא ישפטו אותי ויתייגו אותי בגלל צבע העור שלי  טיטי אייאו
  וששים יקבלו שכר שווה לגברים  ת גוטמןילג

  הזכות לדבר ערבית בלי לחשוש  מירה עווד
  חופש דת  יעל רייך

  פיה דתיתחופש מכ  ישראל אטיאס
  הזכות לא להיות מפוטר בגלל דעה פוליטית  גלית גוטמן

  הזכות לאהוב ולהתחתן עם מי שאי בוחרת  טיטי אייאו
  גם אם אי הומו  אדיר שטייר

  הזכות לחיוך חימי  ישראל אטיאס
  הזכות להפגין גם על ושאים במחלוקת  דפי ליף
  גם אם את בדעת מיעוט  יעל רייך

  הזכות לשירותי בריאות  מייקל לואיס
  חופש ביטוי אומותי, בלי צזורה  גלית גוטמן

  הזכויות שלו  דפי ליף
  זה הדבר הכי חשוב בחיים שלו  עית ארליך

  אל תשכחו את הזכויות שלכם  דפי ליף
  אין שוויון   מירה עווד

  אין חירות   דורון מטלון
  אין כבוד   גלית גוטמן

  על זכויות אדם במקום שלא שומר   יעל רייך
  זכויות אדם   ישראל אטיאס

  כי בלי זה אחו לא שווים  טיטי אייאו
  אי לא שווה  אדיר שטייר

  "אי לא שווה  גלית גוטמן

פה אל , 10החדש בע"מ, בעל הרישיון לשידורי טלוויזיה בערוץ  10ערוץ  1.11.16ביום  .4

הרשות  כלליל 11 סעיףתשדיר בבבקשה לחוות דעת מוקדמת בדבר עמידת הה יהרשות השי

כללי (להלן: " 1994-השיה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה), התש"ד

 והובהר ל ,לשירות הציבור, לשדר את התשדיר כתשדיר 10בהמשך לפיית ערוץ  ").האתיקה

על מת שלא  אלא דרשים תיקוים לתשדיר ,לא יתן לשדר את התשדיר כפי שהואכי 

שביקשה העותרת  וסףיוער, כי הועבר אל הרשות תשדיר  .ד בסתירה להוראות הדיןיעמו
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לשדר, אך דומה כי גם העותרת עצמה הביה כי אותו תשדיר וסף איו עומד בהוראות הדין 

  וויתרה על שידורו.

, 2כי התשדיר עלה לשידור בערוץ אליה)  10(מפיית ערוץ התברר לרשות  13.12.16ביום  .5

בדיקת תשדירים לאחר "בו ביום ראש מחלקת פרסומות העבירה על גבי טופס . וקןמבלי שת

(בהתאם להחלטה הקודמת שמסרה לערוץ  דרישה לתיקון התשדיר - את החלטתה  "שידור

  .)על פהב 10

שיוסרו ממו כי התשדיר יותר לשידור לאחר , ראש מחלקת פרסומות קבעה ,בהחלטתה .6

 לכללי 11במחלוקת ביגוד לכלל  יםשוי יםבושאמסר  המעבירותהתבטאויות מספר 

 , כמפורט להלן: האתיקה

 לשדר יתן ", . גם אם אי הומוהזכות לאהוב ולהתחתן עם מי שאי בוחרת"במשפט   .1

 "גם אם אי הומו"; , ללא המיליםמשפטה את

סיפא המשפט, ללא ה לשדר אתיתן " מבלי לחשוש"הזכות לדבר ערבית,  במשפט  .2

  ";"מבלי לחשוש

יתן . במקום שלא שומר על זכויות אדם". אין כבוד. אין חירות. אין שוויון" במשפט  .3

 "אין כבוד, אין חירות, אין שוויון".  - המילים  לשדר את המשפט ללא

 לתגובה זו. 1ספח , מצ"ב כ13.12.16פרסומות, מיום החלטת ראש מחלקת  -

בקשה לעיון מחדש בהחלטת ב העותרת יה מכתב מטעםישלח לרשות הש 18.12.16ביום  .7

הבקשה התייחסה לשי  .לעתירה) 2ראש מחלקת פרסומות (המכתב צורף כספח ע/

 תשדירים:

 .התשדיר המקורי (אשר הובא לעיל) .7.1

רק את האמירה "הזכות  -האמירות ה"ל שלוש מבין  -התשדיר המקוצר הכולל  .7.2

 ."בלי לחשוש לדבר ערבית

  .תשדירעיין ההרשות בפועל לבין ציגי העותרת ב התקיימה פגישה בין מכ"ל 3.1.17ביום  .8

ן תשדירי יבעילפי הדין מטרת הפגישה היתה להסביר לציגי העותרת את הכלל החל 

יוכל ן וי, כך שתיווצר הבה בעיפרסומת העוסקים בושאים השויים במחלוקת בציבור

 להיות משודר תשדיר מתוקן על ידי העותרת.

לטת המכ"ל בפועל בעיון החוזר שערך בעיין והיא מסרה התקבלה הח 5.2.17ביום  .9

לעותרת ביום למחרת. ההחלטה הותירה על כה את החלטת ראש מחלקת פרסומות. עוד 

 .) הוגשה העתירה דן5.2.17באותו היום (
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 לתגובה זו. 2ספח , מצ"ב כ5.2.17החלטת המכ"ל בעיון החוזר, מיום   -

(שמסתבר כי התקבלה אצל העותרת כ"ל בעיון החוזר עם קבלת החלטת המ 6.2.17ביום  .10

 .ביקשה העותרת מהמשיבה לדון בעתירה כבעררלאחר הגשת העתירה) 

  לתגובה זו. 3ספח מצ"ב כ, 6.2.17הודעת האימייל מטעם העותרת, מיום  -

 .העותרתבערר ועדת משה של מועצת הרשות השייה, שהיה , ועדת הערר הד 5.3.17ביום  .11

בעיון להותיר את החלטת המכ"ל בפועל  ארוך שקיימה בושא, החליטה הוועדהלאחר דיון 

 :בהחלטת הוועדה קבע כך ., ברוב דעותלאחר ההצבעה הערר דחה החוזר על כה.

דעת הוועדה איה וחה מכך שמשודרים בשידורי המורשים לשידורים  .1
רה, תשדירים המוגדרים כ"תשדירים לשירות הציבור" המשודרים ללא תמו

וזאת כאשר מדובר בתשדירים מטעם גופים שפעילותם איה בלב הקוצזוס, 
לחוק.  46יהיו מכל כיוון שהוא, דבר שעל פיו איו מתיישב עם הוראת סעיף 

הוועדה סבורה כי תשדירים לשירות הציבור, שכידוע מעיקים הלכה למעשה 
דו לפעילות זמן שידור יקר ללא תשלום, ישרתו את מטרתם ותכליתם וייוח

המצויה בקוצזוס כגון: למען זהירות בדרכים, וער בסיכון, סיוע לקשישים, 
מלחמה בסרטן, וכיוצ"ב. הוועדה סבורה כי על מועצת הרשות לחדד את הדבר 

 לגופי השידור, על מת שלהבא יפעלו בהתאם.
יחד עם זאת, במקרה הוכחי, ולאור הצורך כאמור בהבהרה של החייה זו בפי  .2

גופי השידור,  הוועדה סבורה כי מן הראוי שההחיה תחול מכאן ולהבא, 
ולפיכך לא תמע את שידורו של תשדיר זה כתשדיר שירות לציבור ללא תמורה 

 מן הטעם הזה.
 המפקדלכללי האתיקה ולאור הלכות  11הוועדה בחה את התשדיר לאור כלל  .3

היו חוקתי וראוי וכי  11אשר קבעו כי כלל  והארץ העם להצלת והמטה הלאומי
אין מקום בשידורי הטלויזיה והרדיו לתשדירי פרסומת המעבירים מסר 
בעייים שויים במחלוקת ציבורית, אלא יש להותיר את השיח בושאים 

לשידורים  -שאין חולק על חשיבותו בחברה דמוקרטית  -השויים במחלוקת 
שמאפשר "במה שוויוית"  הרגילים עצמם, שם יתן, ואף חובה, ליישמו באופן

(ב) לחוק 47סעיף  -לבעלי הדעות השוות בציבור באותם הושאים (ראו למשל 
הרשות השיה), דבר שמטבע הדברים כמובן איו ישים בתשדירי פרסומת. 

האמור, ידועים, פורטו על ידי  11הטעמים העומדים ביסוד ההגבלה שבכלל 
 אין צורך לחזור עליהם במפורט. בית המשפט העליון בפסקי הדין האמורים ו

בעין זה יש גם לזכור כי ככל שיותר קידום מסרים מצד אחד, יהיה על הרשות  .4
השייה להתיר גם מסרים מצד אחר, שכן מובן כי חופש הביטוי איו עצר רק 
בקידום מסרים אשר גורם מסוים רואה אותם כבעלי חשיבות. בהקשר זה 

סוים מבטא את עמדת המחוקק והפסיקה יוסף, כי אף אם יח שתשדיר מ
כפי שלמעשה טועת בעייו האגודה בוגע להכרה בזכות  -בושא זה או אחר 

אין בכך כדי  -להטב"ים להישא בישראל (ואגב, ספק רב אם אכן כך הדבר) 
 להפוך את העמדה האמורה למסר בושא שאיו שוי במחלוקת ציבורית.

את העובדה שבדרך של שגרה, בוחת הרשות  הוועדה אף הביאה בין שיקוליה .5
לכללי האתיקה והפסיקה  11השייה תשדירים רבים לאורו של כלל 

הרלווטית בושא, ומחילה עליהם את אותם העקרוות, וזאת מתוך ראיית 
האיטרס הציבורי הרחב לפיו דעות (מצד זה או אחר של הציבוריות 

בפרסומות או בתשדירים לשירות הישראלית) מקומן בתכיות ובשידורים ולא 
באופן הוגן ושוויוי, ואם הייתה הרשות  11הציבור. מובן כי יש ליישם את כלל 

מתירה ביטויים השויים במחלוקת ציבורית בתשדיר אחד, היה עליה להתירם 
 גם במקרה אחר. 

 לאור כל האמור, החליטה הוועדה כדלקמן: .6
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גם אם אי עם מי שאי בוחרת.  לעיין האמירה "הזכות לבחור ולהתחתן 6.1
העותרת טועת כי המאבק לשוויון של בי זוג בי אותו המין הוא  -" הומו

חלק בלתי פרד מהמאבק לזכויות אדם בישראל, וכי ישואין בין בי זוג 
בי אותו המין "הוכרו בישראל". הוועדה סבורה כי מבלי להיכס לשאלה 

בי זוג להטב"ים להישא בישראל,  באיזו מידה הוכרה עד כה זכותם של
 –עצם החובה לרשום בי זוג בי אותו המין אשר ישאו מחוץ לישראל 

ואים רשאים כיום להישא בישראל ואף במדיות רבות אחרות בעולם 
איה הופכת את העיין לושא אשר איו מצוי במחלוקת בציבור, כמו 

מלחמה בסרטן, וכיוצ"ב.  זהירות בדרכים, וער בסיכון, סיוע לקשישים,
כאמור לעיל, בעיין זה אף האגודה עצמה צייה כי מדובר בושא שמצא 

  ב"מאבק משפטי", ומכאן שעצם הצורך להיאבק עליו מדבר בעד עצמו. 
ומקבלת את  מבחן "התשדיר ההפוך" הוועדה אף שקלה בעיין זה את

אם יותר  כןעמדת ראש מחלקת פרסומות והמכ"ל בפועל בעיין. זאת, ש
של להט"בים  םזכות שוי במחלוקת כדוגמתתשדיר המעביר מסר 

יהיה על הרשות להתיר גם שידור תשדירי ש הרי, בישראל להישא
זאת בשוה מאותם ושאים המצויים  פרסומת המצדדים בעמדה וגדת.

בקוסזוס, בהם אין "תשדיר הפוך" ואם יהיה, הוא לא יותר לשידור 
  עד היגה בשכרות, גד סיוע לקשישים וכיוצ"ב). תשדיר ב -(כגון 

למבחן "התשדיר ההפוך" יתן להוסיף גם את עין "התשדיר המקביל",  6.2
דהייו ככל שתתיר הרשות את שידורו של תשדיר זה ללא השיויים 
שדרשו, תתבקש הרשות להתיר תשדירים בושאים וספים שהים 

או המתגד, לזכות להתפלל בכל  שויים במחלוקת כגון: תשדיר המצדד,
מקום בישראל לכל הדתות, סוגיית התרת, או הגבלת, ביצוע הפלות ללא 

  כל תאי וכיוצ"ב.
הוועדה  –לעיין האמירה הוגעת לזכות לדבר ערבית "בלי לחשוש"  6.3 

סבורה כי אין מחלוקת על זכותו של כל אדם בישראל לדבר בכל שפה אשר 
דה מקבלת את הקביעה לפיה המילים "בלי יחפוץ בה. ואולם, הווע

לחשוש" הופכות את התשדיר לכזה המעביר מסר לפיו המציאות הקיימת 
כיום בישראל היא שישו חשש לדבר בשפה הערבית. יתירה מזו, הוועדה 
סבורה שהטרמיולוגיה בה וקט התשדיר משקפת רטיב ציבורי שגוי 

הוא גורם לגאווה ולא  הוגע לשימוש בשפה הערבית, אשר השימוש בה
  לחשש או להפחדת האחר. 

. במקום אין כבוד. אין חירות. אין שוויוןלעיין האמירה בתשדיר לפיה ""  6.3
הוועדה סבורה, כי אמם יש קוצזוס  - שלא שומר על זכויות אדם." 

בדבר הזכות לכבוד, לחירות ולשוויון, אולם מצפייה בתשדיר עולה תמוה 
בתשדיר מועבר המסר לפיו רת בעמדת האגודה, שכן הפוכה לזו המתוא

ישראל הה מקום שאיו שומר על זכויות אדם והיו מקום שבו אין כבוד, 
. הוועדה כמובן איה כסת לשאלה האם מסר זה אין חירות ואין שוויון

היו כון אם לאו, אלא מסתפקת בכך שמדובר בושא שהיו שוי 
תשדיר פרסומת ובוודאי שלא בתשדיר במחלוקת ולפיכך אין מקומו ב

  "לשירות הציבור". 

הוועדה מדגישה את החשיבות שהיא רואה בקיום שיח זכויות אדם בישראל,  .7
ובקיום דיון ציבורי ער ותוסס בכלל הסוגיות החברתיות והציבוריות הדוות 
כיום בישראל, וכי בשידורי הרדיו והטלוויזיה בישראל התוים לפיקוח 

רחב. יחד עם זאת, - ייה, הדבר אכן מתקיים דההרשות הש פקטו כיום באופן
מכל צד  –הוועדה איה יכולה להתיר הבעת דעות בושאים השויים במחלוקת 

במסגרת של פרסומות ובוודאי שלא  – שהוא של המפה החברתית או הפוליטית
 במסגרת של "תשדירים למען הציבור" המשודרים ללא תמורה.

י בהחלטתה זו היא מביאה לידי ביטוי לא רק את הוראות הדין הוועדה סבורה כ .8
והפסיקה בושאים אלה, אלא אף את האיטרס הציבורי הרחב אשר מחייב כי 
תחום הפרסום בטלוויזיה לא יהפוך לתחום בו "בעל המאה הוא בעל הדעה", 
ויתירה מזו, כפי שמעלה המקרה שבפיו, גוף השידור הוא זה שיחליט מהן 

המסוימות אותן הוא משדר כ"תשדיר לשירות הציבור" (ללא תמורה)  הדעות
 ומהן הדעות אשר לא ישודרו על ידו.
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לאור כל האמור, הוועדה מחליטה להותיר על כה את החלטת מכ"ל הרשות  .9
 . בפועל כי התשדיר יותר לשידור לאחר תיקון שלוש הקודות שצויו כאמור

  ובה זו.לתג 4ספח מצ"ב כהחלטת ועדת הערר,  -

ויישומה על התשדיר דן מובילים למסקה כי אין עילה  המסגרת הורמטיבית  . ב

 לפסילת החלטת הרשות

40. יהם קיום שידורים ופיקוח יחוק הרשות השיה מגדיר את סמכויות ותפקידי הרשות, ובי

 ) לחוק). 10(ב)(5-(א) ו5עליהם, תוך מיעת שידורים אסורים לפי החוק (ר' סעיפים 

ברשימה של  רגילים שידורים על " קובע הגבלהשידורים אסוריםלחוק, שכותרתו " 46סעיף  .41

 מקרים:

   - לא ישדר שידורים שיש בהם  מורשה לשידורים(א) "

  ) עבירה פלילית או עוולה אזרחית לפי כל דין; 1(

-) הסתה לגזעות, לאפליה או לפגיעה ממשית באדם או בקבוצת בי2(
חיים או -דת, גזע, לאום, מין, עדה, אורחאדם, על רקע השתייכותם ל

  מוצא; 

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

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

) 4) עד (1(ב) שידור כון והוגן של מעשה שהיו ביגוד לאמור בסעיף קטן (א)(
  .יף זהלא יהווה הפרה של סע

 בכתב בין, בעקיפין ובין במישרין בין, בשידוריו יתן לא לשידורים מורשה) ג(
 לדעות - תאגיד הוא ואם, האישיות לדעותיו ביטוי כל, אחרת הבעה בדרך ובין

  . בו העין בעלי לדעות או מהליו

  .…") ד(

 בשידורי ןאיזו חובת הקובע, היהשי הרשות לחוק 47 סעיף את גם להזכיר חשוב זה בהקשר .42

  :היהשי הרשותחוק  המורשים לשידורים לפי

   תגובה אפשרות מתן. 47

 משמעות יש שלתכו היום בעיי בשידור כי יבטיח מורשה לשידורים) א(
  . בציבור הרווחות שוות לדעות אות ביטוי יהיה ציבורית

 סיבות את ההולם באופן תגובה אפשרות מתן בדבר כללים תקבע המועצה) ב(
  .מהשידורים במישרין להיפגע עלול או שפגע למי, יןהע

 לרשות ביחס הקובע, היהשי הרשות לחוק) 7)(ב(5 סעיף את גם האיזון חובת לעיין וראו .43

) 6)(ב(5 סעיף ואת "ומאוזן הוגן, מהימן מידע לשידור" תפעל תפקידיה במילוי כי, היהשי

... הישראלית החברה של התרבותי וןלמיגו מתאים ביטוי למתן" לפעול תפקידיה בין הקובע
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 . "בציבור הרווחות השוות ולהשקפות

(א) אף על פרסומות וקובע הגבלה 46לחוק מחיל את האיסורים האמורים בסעיף  86סעיף  .44

יה תקבע ילחוק קובע, באחד עשר סעיפיו הקטים, כי מועצת הרשות הש 88 וספת וסעיף

את  , בין היתר,. המדובר ברשימה הכוללתשוים בוגע לתשדירי פרסומת בלבדכללים 

, שאים קיימים לגבי הסמכות לקבוע מגבלות ואיסורים שוים לגבי שידור תשדירי פרסומת

  ה הקובע כך:ילחוק הרשות השי 88. לעייו חשוב בעיקר חלק מסעיף שידורים רגילים

, "המועצה תקבע כללים בכל הקשור לשידורם של תשדירי פרסומת, בין היתר
  בושאים אלה:

...  

) ושאי פרסום האסורים לשידור כתשדירי פרסומת, דרך כלל, בסיבות 2(
  מסוימות או בשל היותם פוגעים בטעם הטוב או ברגשות הציבור. 

 "...  

להשלמת התמוה ציין את הוראות החוק המסדירות את אישורם של תשדירי פרסומת על  .45

י הרשותלחוק  89סעיף יה. יידי הרשות השכך קובעה יהש:  

להגיש לאישורה המוקדם העתקי  מורשה לשידורים"הרשות רשאית להורות ל
תמלילים וסרטים של תשדירי פרסומת, כולם או מקצתם, ורשאית היא שלא 
לאשר שידור תשדירי פרסומת או להתות את אישורה לשידור כאמור 

  בתאים, הכל בהתאם לכללים שקבעה לפי חוק זה".

 בחוק הגבלה מקבילה על השידורים הרגילים.  אין ה מובן, כיגם בעיין ז .46

 הרשותכללי את בהתאם לסמכותה קבעה מועצת הרשות השייה את כללי האתיקה ו .47

להלן: ( 1992-ב"התש), טלויזיה בשידורי פרסומת תשדירי שיבוץ( ורדיו לטלויזיה השיה

כללים אלו פרסומת.  תשדירי הקובעים הסדרים שוים לגבי שידור"), כללי השיבוץ"

 עומדים לצד כללי האתיקה, ושי אלו יחדיו מסדירים את שידור תשדירי הפרסומת.

שוא  המורשות לשידורים ישדרו את התשדירשבהקשר זה, כי העותרת ביקשה יצויין עוד  .48

  - , שהיו תשדיר המשודר ללא תמורה"הציבור לשירות תשדירכ" עייו

 של מסחרי עין לקדם מיועד שאיו, יבורהצ לשירות הודעה או תשדיר"
 ידי על ובין זיכיון בעל ידי על בין תמורה בלא המשודר, כלשהו גוף

  השיבוץ) כלליל 1(סעיף "  ;הרשות

, כפי שהם חלים על כל תשדיר פרסומת על תשדיר לשירות הציבור חלים כללי האתיקה .49

א(ב) לכללי 1כפי שקבע בסעיף  -מה עליהם  איו לכללים 11שסעיף  -  סעיפים מספר למעט

  .האתיקה

המורשה  אחת הגזרות מהחובה לאיזון בשידורים ומיעת מתן ביטוי לדעותיו האישיות של .50
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אשר יסודו עוץ  -לגביו פרט בסמוך להלן  -לכללי האתיקה  11 סעיףהיה  לשידורים,

ת מוצרים בהכרה כי תשדירי פרסומת ברדיו ובטלוויזיה ועדו ביסודם לקידום מכיר

 ושירותים ואים הבמה ליהול שיח בושאים השויים במחלוקת בציבור. 

 " קובע כך: פרסומת בושאים השויים במחלוקתלכללי האתיקה שכותרתו " 11סעיף  .51

לא ישדר בעל זיכיון תשדיר פרסומת שיש בו העברת מסר בושא פוליטי, "
  "חברתי, ציבורי או כלכלי השוי במחלוקת בציבור.

" בפי הרכב מורחב של שבעה המפקד הלאומיהועמד למבחן בפרשת " האמור 11סעיף  .52

שופטי בג"ץ, והוכר באותו פסק הדין כחוקתי וראוי. כל זאת דווקא מתוך הכרה בחשיבות 

העקרון של חופש הביטוי והצורך להל שיח ציבורי פתוח בושאים השויים במחלוקת 

צריך שייעשה בשידורים הרגילים ולא בתשדירי פרסומת בציבור באופן הוגן ושוויוי, דבר ש

 המקים מטבעם יתרון לגורם זה או אחר בציבור.

על ש דומה חל כאמור לפי הדין גם על תשדירים לשירות הציבור, אלא 11 סעיףלא זו בלבד ש .53

תשדיר לשירות הציבור חלים הרציואלים האמורים לעיל מכוח קל וחומר. זאת שכן 

ללא  ,זמן פרסום יקרמורשה לשידורים מעיק מדובר במצב בו הציבור  בתשדיר לשירות

שישודרו על מת כי הדבר עשה  ילפי בחירתו, ובר ,לגורם מסויים זה או אחר ,תמורה

כגון זהירות בדרכים,  והמצויים בקוצזוס, תשדירים המהווים שירות לקהילהבמסגרת זו 

 בסרטן וכיוצ"ב.סיוע לוער בסיכון, סיוע לקשישים, מלחמה 

, אסור למורשה לשידורים ליתן ביטויבהתאם להוראות חוק הרשות השייה, הווה אומר,  .54

, שכן עקרוית בתשדיר זאת .לחוק שהובא גם לעיל) 46(ר' סעיף  לדעותיו האישיות בכל דרך,

 שירות לציבור, הגורם המפרסם והמסר המועבר בתשדיר אמורים להיות בלב הקוצזוס.

המוקצה לפי שיקול דעת המורשה לשידורים  - מתן אפשרות לשדר תשדיר פרסומת לפיכך, 

 מוצדקתכולל כזו שלדעת רבים  ,מסוימת בציבורדעה לבעלי עמדה או  ,ללא תמורהו

 . על פיו מצריך לכל הפחות זהירות רבההיו בעייתי, ו - וחשובה 

וי לעמדות אישיות של מתן ביטאף חשש לפרשות אחרת משמעה פגיעה באיזון בשידורים ו .55

 . הוראות מפורשות ויסודיות שבחוק הרשות השייההמורשה לשידורים, ביגוד ל

לכללי  11 סעיףבהרכב מורחב של שבעה שופטים, כי כאמור, קבע,  פרשת המפקד הלאומיב .56

כי הוא עומד בדרישות ו מבחי המידתיותואת  התכלית הראויהמקיים את מבחן  האתיקה

פרשת המפקד הלאומי עסקה  (יצוין כיחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. פסקת ההגבלה שב

), רדיו בשידורי בפרסומת אתיקה( ולרדיו לטלוויזיה יהיהש הרשותלכללי  5בסעיף 

לכללי האתיקה החל בשידורי  11 סעיףהעוסק בשידורי רדיו והמקביל ל 1999-ט"התש

 ,'ואח לממשלה המשפטי היועץ'  מ"בע" הלאומי המפקד" 10203/03 ץ"בג; ר' ויזיהוטל

 .)")פרשת המפקד הלאומי(לעיל ולהלן: " 3172), 3(2008 על-תק



- 9-   

בפסק הדין בפרשת המפקד  מ' אור(כתוארה דאז) יפים לעיין דבריה של כב' השופטת  .57

 :לכללי האתיקה 11סעיף אודות תכלית הלאומי, 

 הוגים שידורים להבטיח בעייו היא הכללים של העיקרית התכלית"
 ההגיות דוקטרית של בתחולתה כרסום למוע ועדו הכללים. ומאוזים

 תשדירי במסגרת פוליטיים מסרים העברת ידי על" פריצתה"ו בשידורים
 ההגיות דוקטרית לשלום חיוך בפרשת שצוין כפי שבה מסגרת, הפרסומת

  )48, פסקה הלאומי המפקדפרשת ( ".ליישום יתת איה

במדיה חשוב ון בעייים חברתיים השויים במחלוקת בציבור, היו לגיטימי ואף די - ויודגש  .58

בשידורי הטלוויזיה  מתקיים, הלכה למעשה, ובאופן רחב,הוא אין חולק כי דמוקרטית. 

המורשים לשידורים לתת ביטוי לדעות על אשר כה ישתחת פיקוח הרשות השי והרדיו

 יה).ילחוק הרשות הש 47), 5(45, 41, 7(ב)5ו סעיפים (רא בשידוריםהשוות הרווחות בציבור 

 זאת כמובן באופן המקיים איזון ראוי.

אין  יזיה וברדיוובטלו בתשדירי פרסומתוכפי שקבע בעיין המפקד הלאומי, יחד עם זאת,  .59

 מקום להעקת במה להעברת מסרים בעייים השויים במחלוקת בציבור.

לגבי החלטתה כי ב -וודאי איה מפרטת ומבססת  -רתה בעתיבבירור העותרת איה טועת  .60

התשדיר דן פעלה הרשות השייה בחריגה מסמכות, תוך הפלייה פסולה, או באופן המקים 

עילת ההתערבות היחידה שעשויה עילת התערבות ברורה אחרת לפי כללי המשפט המיהלי. 

היחה העותרת לא ולכך וי, פעולה בחוסר סבירות קיצבעייו היה רלבטית להיות אפוא 

 דרש.  ביסוס

ה או ילחוק הרשות השי 88איה טועת בעתירה כי הוראת סעיף  אףהעותרת יתר על כן,  .61

איה הים בלתי חוקיים או בלתי חוקתיים, אלא לדבריה היא " ,כללי האתיקהל 11סעיף 

ולחסימה  שותפה לפרשות המרחיבה שאימץ בית המשפט הכבד לכללים שוא העתירה

  לעתירה). 17" (ר' ס' .הכמעט הרמטית של כל תוכן פוליטי משידורי התשדירים והפרסומות

בפרשת המפקד  הלהלכה שקבע "ה שותפהאי"עם כל הכבוד לעותרת, העובדה כי היא  .62

ן יהלאומי, אין בה כדי לבטל הלכה שקבעה על ידי בית המשפט העליון בפסק דין שיתן בעי

לפעול בהתאם  , כרשות מיהלית,על הרשות השייה .ב של שבעה שופטיםזה ממש, בהרכ

לדין ולפסיקה. העתירה דן חסרה טעה וביסוס ממשיים כי הרשות השייה איה עושה כן, 

  ודי בכך על מת לדחותה.

הותירה "חלון צר" לשידור פרסומות הוגעות לושאים הפסיקה כי אמם  ,מעבר לצורך יוסף .63

, דהייו גרידא" ייב"איפורמטלוקת בציבור, וזאת בתאי שמדובר בתשדיר השויים במח

תשדיר המודיע לציבור "באופן יבש", על קיומה של עמותה זו או אחרת, ומוסר פרטי 

חיוך לשלום בע"מ ' רשות  ח.ל. 10182/03 ץבג"(ראו למשל ב . הא ותו לאהתקשרות שלה

  .))"פרשת חיוך לשלום(להלן: " )2004( 417-418, 409) 3, פ"ד ט(השידור
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רלבטי מטבעו  ,שקבע כאמור בפסיקה(תשדיר איפורמטיבי) באגב וסיף כי אותו החריג  .64

רובם יזיה. זאת מכיון שברוב ויותר לתשדירי פרסומת ברדיו מאשר לתשדירי פרסומת בטלו

היה  ויזיה, הכולל גם את המרכיב החזותי ואשר הפקתווהמקרים תשדיר פרסומת בטלשל 

בהעברת איפורמציה יבשה גרידא. המקרה שבפיו, כמו אחרים,  לא יסתפק, מהותיתיקרה 

המטה להצלת העם ובפרשת  חיוך לשלוםמלמד, מיה וביה, שכך פי הדברים. ואכן בפרשת 

, ומצאה הדרך לצמצם את התשדיר כך שיהיה ברדיומדובר היה בתשדיר פרסומת  והארץ

 איפורמטיבי גרידא.

כי  -וודאי שאין פירוט וביסוס בעתירה  -, אין טעה מצד העותרת בעייול כל פים, ע .65

התשדיר דן היו איפורמטיבי גרידא ועומד בתאי החריג האמור כפי שקבעו בפסיקה. מעל 

התה פסק הדין את שידור התשדיר  חיוך לשלום הדרש ציין כי בפסק הדין בפרשת

ר שיויים על מת שהוא אכן יהיה איפורמטיבי גרידא, ובכלל ביצוע מספהאיפורמטיבי ב

 הסרת המילים "אתם תשפטו בעצמכם". ואידך זיל גמור. כך 

ם לשירות תשדירימסגרת ב ,שודר ללא תמורהמ תשדירהכי הואיל ו ,העותרת טועתעוד,  .66

הדעה. ל לפיו בעל המאה הוא בעל אהרציובעייו לא חל  ,של המורשה לשידורים הציבור

  לא יתן לקבל את הטעה ממספר ימוקים:

תשדירי פרסומת ב ראוי איזון ליצור, ומעשית עקרוית, יתן לא הדברים מטבע, ראשית .67

הוכר כמרכזי אף , שרציואל זהדי ב ויזיה וברדיו בעייים השויים במחלוקת בציבור.ובטל

 .את הטעה דחות, כדי להמפקד הלאומיבפסק הדין בפרשת 

צריך דווקא  ,לשירות הציבורבהחלט יש מקום לסבור כי היות התשדיר דן תשדיר , שית .68

, וודאי שלא להיפך. הווה אומר, לכך שהאמור בו ייבחן בהקפדה יתירה בהקשר זהלגרום 

משמעה, הלכה המשודר כתשדיר לשירות הציבור, ללא תמורה,  תשדירמדובר בהעובדה כי 

 לבעלי עמדה מסוימת ללא תמורה זמן פרסום הקצותבוחר למורשה לשידורים למעשה, כי 

אותן אסור לו לקדם בשידוריו, בהתאם  -אשר ייתכן שהיא מתאימה יותר לדעותיו שלו 

, ועל כל פים, היה עמדה מסוימת בושאים שלגביהם ישן הילחוק הרשות השי 46לסעיף 

 .זייואו מא לציבור צופיו ללא תמורה, אשר אין משודרות עמדות אחרות

הציבור בכללים המסדירים פרסומות ובחן  תשדיר לשירותמחוקק המשה הגדיר , שלישית .69

. גם מהאמור ובע כי מסוג זה את כללי האתיקה והחיל את הכללים הרלבטיים לגבי תשדיר

אשר לא יתן לכלול מסרים השויים במחלוקת  לשירות הציבורבתשדירים אין לכלול 

 -אחרת, שלפיה דווקא בתשדירי פרסומת לשירות הציבור תוצאה  תשדירי פרסומת.ב

שבהם המורשה לשידורים אף בוחר את הגורם שתוכם אמור להיות בקוצזוס ברור, ו

 את אותו זמן פרסומת המוקדש לתשדירים לשירות הציבורללא תמורה, ומקצה לו  המפרסם

תהיה ביגוד , לי האתיקהלכל 11 סעיףליתן יהיה לשדר תשדירי פרסומת העומדים ביגוד  -

  לדין, ואף חסרוותיה ברורים.
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70. וספת טע עוסק בזכויות אדם בחברה דמוקרטית אשר יש  תשדירשל העותרת היא כי הה

ואף הוכרו בפסיקתו של בג"ץ וכי אין לקבל עמדה, כי זכויות אדם וההגה  להן חשיבות רבה

 גם לטעה זו אין יסוד. עליהן היה שויה במחלוקת.

האם ואף לא , מסוימת זכותכי יש להעיק יתן לסבור מבחן לעיין זה איו החשיבות שה .71

בושא השוי במחלוקת האם מדובר היא השאלה  בפסיקה, אלאה זכות זו או אחרת הוכר

במחלוקת בציבור הין בושאים השויים . בעייו, ההתבטאויות שמבוקש לשדרן בציבור

 .לכללי האתיקה 11יף סעעומדות ביגוד להוראת והן 

החוק והפסיקה הכירו בזכויות אלה או קבל ויח כי בעייו אף אם לעיין זה יוער, כי  .72

  .ציבורית שוי במחלוקת המדובר בושא שאיואחרות, אין בדבר כדי להוביל למסקה כי 

ים בושא מסוילפיה מי שעמדתו המשתמעת, למעשה, ישו קושי בעמדת העותרת יתר על כן,  .73

ואילו מי  בתשדיר פרסומת, רשאי לפרסמה ,עמדת החוק והפסיקהעולה בקה אחד עם 

שיבקש לפרסם עמדה וגדת, לרבות כזו הקוראת למשל לשיוי החוק והפסיקה בושא זה או 

. ככל שזוהי עמדת העותרת, הרי דווקא בה בתשדיר פרסומת אחר, לא יהיה רשאי לפרסמה

 חופש הביטוי.  ישו קושי רב מבחית עקרוות

 שקבע כי אין עומדות בהוראות הדיןהתבטאויות פה לבחיה פרטית של הומן האמור  .74

 :והפסיקה

כאמור  - " גם אם אי הומוהזכות לבחור ולהתחתן עם מי שאי בוחרת. לעיין האמירה " .75

העותרת המילים "גם אם אי הומו". ללא בתשדיר, אך המשפט הכללת התירה את הרשות 

ר, פעיל לזכויותצייו אדיר שטייה בעתירתה כי מי שבחרה שיאמר את המשך המשפט הי 

העותרת טועת כי להט"ב שהיה שותף למאבקים משפטיים על זכויות בי זוג בי אותו המין. 

"המאבק לשוויון של בי זוג בי אותו המין הוא חלק בלתי פרד מהמאבק לזכויות אדם 

 לעתירתה). 23זוג בי אותו המין הוכרו בישראל." (ר' ס' בישראל, וישואין בין בי 

76. וי במחלוקת יבכל הכבוד, אין עילה להתערב בעמדת הרשות השושא השיה לפיה מדובר ב

 בעתירתה כי הוא מצוי "במאבק". ציית , אשר אף העותרת מבציבור

ם השויים בבחית תשדירים או אמירות בתשדירים "החשודים" בעיסוק בושאיזאת ועוד,  .77

. "התשדיר המקביל"ו "התשדיר ההפוך" בחיתל , בין היתר,יש רלבטיותבמחלוקת בציבור, 

שוה מסר שידור תשדיר פרסומת המצדד בעמדה וגדת, והמעביר יתן להתיר אם ההייו, 

למשל, תשדיר שיצדד בהמשך המצב הקיים כיום, שלפיו לכאורה בי זוג בי אותו  .הפוךואף 

  יכולים לקיים טקס ישואין בישראל. המין אים

 התבטאויות, תתבקש הרשות להתיר ה של התבטאות זועוד, ככל שתתיר הרשות את שידור .78

שהים שויים במחלוקת כגון: תשדיר המצדד, או  בושאים וספים בתשדירי פרסומת,
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סוגיית  השוות ללא כל הפלייה; הדתותבי המתגד, לזכות להתפלל בכל מקום בישראל לכל 

  התרת, או הגבלת, ביצוע הפלות ללא כל תאי (זכות האשה על גופה/ זכויות העובר) וכיוצ"ב.

אשר אם מתירים , זהו טבעם של תשדירים המעבירים מסר בושא השוי במחלוקת בציבור .79

  .על כל המשתמע מכךתשדירים אחרים הושאים מסרים שוים, גם להתיר לשדרם, יש 

זהירות בדרכים, סיוע לוער בסיכון, העוסק בושא המצוי בקוצזוס (זאת בשוה מתשדיר  .80

), ושאים שבהם אין קושי בהתרת התשדיר לשידור, סיוע לקשישים, מלחמה בסרטן וכיוצ"ב

  שידור "תשדיר הפוך" בעיים.  אין מקום לשכן ברור כי 

שוויוי, ולא יתן  מגרש םאי -בשוה מבמת השידורים הרגילים  -הואיל ותשדירי פרסומת  .81

 לכלשוויוי של לביטוי  ליתן מקום, דהייו ליישם במגרש זה את דוקטרית ההגיות

מסוג זה , אין מקום לתשדירים הרלבטי המעסיק את הציבורההשקפות והעמדות בעיין 

זהו גם הבסיס המרכזי לפסק הדין שיתן על ידי בית המשפט  במסגרת תשדירי פרסומת.

 ".המפקד הלאומי"בפרשת  כבדה

בי זוג מאותו המין החוק והפסיקה הכירו בזכויות קבל שאף אם  כיעוד בהקשר זה יצוין,  .82

של הזכות הרי כיום טרם הוכרה ( ובעייו לכאורה לא כך פי הדברים -להישא בישראל 

 גם אם האפשרות לרשום ,בפי גורם המוסמך לכך לפי דין להישא בארץבי זוג מאותו המין 

הזכויות בכך הפכו שר כדי להוביל למסקה אמואין ב - זוגות שישאו מחוץ לארץ הוכרה)

  .בציבור לכאלה שאין שויות במחלוקת שהוכרו

על כך שהושא איו מצוי בקוצזוס (וכך גם  האף העובדה כי דרש "מאבק" בעיין מעיד .83

תוך שצייה כי חבריה  לבהעל ראש המועצה אשר כתבה את אשר  תעולה מהסטטוס של יושב

מדובר רבים סבורים כי על הזכות לאהוב ולהתחתן כמו שהם רוצים). בעייו,  לחמים

למותר לציין,  .לא ראוי שהוא ייערך במסגרת תשדירי פרסומתבכל מקרה במאבק ראוי, אך 

תה כל מיעה לכלול דיוים בושא זה בשידורי המורשים לשידורים במסגרת יכי אין ולא הי

 התוכיות השוות המשודרות על ידם.

התירה את הכללת כאמור הרשות  -" בלי לחשושהזכות לדבר ערבית לעיין האמירה " .84

לטעת העותרת ישם מקרים לא מעטים . ללא המילים "בלי לחשוש"המשפט בתשדיר, אך 

בהם אסרו על דוברי ערבית לשוחח בערבית ולכן המסר ועד להדגיש את הזכות לדבר 

 ).23ית שהיה שפה רשמית, ללא מורא (ס' בערב

שכן ראה כי  ,העובדה שמדובר בשפה רשמית איה מעלה ואיה מורידה לעייויצוין, כי  .85

מילים "בלי לחשוש" הקושי בהתבטאות הוא בראוי שיהיה אפשר לדבר בכל שפה ללא חשש. 

מיד את הדובר הגורסת למעשה כי דיבור בערבית מע -שויה במחלוקת  -המביעות עמדה 

  .לפגיעה בו חשש כלשהוב
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וועדת הערר הוסיפה וצייה כי הטרמיולוגיה בה וקט התשדיר משקפת רטיב יתירה מזו,  .86

לשימוש בשפה הערבית, אשר השימוש בה הוא גורם לגאווה ולא לחשש או  ציבורי שגוי הוגע

 .להפחדת האחר

המציגות טעה  לים "ללא חשש"המי סרתהתירה את שידור משפט זה תוך הל כן, הרשות ע .87

תוך הותרת המסר לפיו כל אדם רשאי לדבר בישראל ו, שויה במחלוקת כמציאות קיימת

  בכל שפה שיחפוץ.

88. התבטאות זו, יהיה על הרשות יאופשר שידור פרסומת הכוללת אם ין זה יזאת ועוד, גם בע

ר, לכל יישוב בארץ, בלבוש כזה או אח , ללא חשש,לגבי הזכות להיכספרסומת גם לאפשר 

 יםשוי ושגם יהי יםתשדיר ,יישובים ערביםב , ללא חשש,הזכות לדבר בעבריתבדבר או 

. גם בעיין זה סברה הרשות שאין מקומה של התבטאות זו במסגרת תשדירי במחלוקת

 פרסומת.

 - " במקום שלא שומר על זכויות אדם .אין כבוד. אין חירות. אין שוויוןלעיין האמירה " .89

. רשות התירה לשידור את המשך המשפט ללא המילים "אין כבוד. אין חירות. אין שוויון."ה

לטעת העותרת אמירות אלו הוצאו מהקשרן שכן המשכו של המשפט הוא "במקום שלא 

שומר על זכויות אדם" וכי מדובר בקביעה שקשה לחלוק עליה וכי לא יתן ללמוד מאמירה 

ה מדית ישראל איה על זכויות אדם.זו, כי מדיה דמוקרטית או כי לא קיימת בה הג 

מהתשדיר כולו, מימת קולם של  התמוה המתקבלת מצפייה בתשדיר היא הפוכה. אולם, .90

הדוברים, מכך שידוען אחד אומר "אין כבוד", השי "אין חירות", השלישי "אין שוויון" 

ומר על זכויות אדם", "במקום שאיו ש מוסיף ,משמעותית ורק הרביעי, לאחר אתחתא

שומר על זכויות  שאיומקום  הלפיו ישראל הי -שאף ראה כמכוון  -רושם מצטבר  וצר

שהיו שוי במחלוקת בושא מסר  - אדם וכי בישראל אין כבוד, אין חירות ואין שוויון 

 ולפיכך אין מקומו בתשדיר פרסומת.

 אין מתקיימות זכויות אלהיו שוי במחלוקת ולפהמסר ה המעבירות אתהתבטאויות אלה  .91

לאור כל האמור, דרשה העותרת להסיר  לכללי האתיקה. 11 סעיףת ביגוד לובישראל, עומד

 מהתשדיר תוך שהותר לה לשדר תשדיר מתוקן. ההתבטאויות האמורותאת 

 בעיין (ר' לדוגמא באופן העולה בקה אחד עם הפסיקהבפועלה כאמור, והגת הרשות  .92

 השיה הרשות'  ר"ע והארץ העם להצלת המטה 7192/08 ץ"בגו לוםלש חיוךפרשת 

פרשת המטה להצלת עם להלן: "לעיל ו( 810' עמ ,809), 4(2009 על-תק ,'ואח ורדיו לטלויזיה

 .)")והארץ

 יותר לשידור בושא השוי במחלוקת קבע כי תשדיר לשלום חיוךבפרשת זכיר, כי  .93

 אזרחי ראשון מיום" המלים במקוםיים מסוימים: בשיוו כתשדיר איפורמטיבי גרידא,

 בית לכל שלחת ראשון מיום" המלים באו", בה'ז הסכם הצעת את מקבלים ישראל
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 תשפטו אתם: "התשדיר את שחתם המשפט הושמט כן". בה'ז הסכם הצעת בישראל

 ל כךאין חולק ע .גרידא חוצים את הקו האיפורמטיביזאת, כיוון שביטויים אלו ". בעצמכם

רחוקות יותר מאיפורמטיביות מאשר  שכללו בתשדיר שוא העתירה שבפיושאמירות 

אין בתשדיר דן ודאי האמירות בהן עסקין . חיוך לשלוםהאמירות ה"ל שבפרשת 

המטה פרשת באיפורמטיביות גרידא ולכן ראוי היה שלא ייכללו בתשדיר לשירות הציבור.

וי גוש קטיף. בית ירסומת למכירת רות זיכרון לזכר פדון תשדיר פ להצלת עם והארץ

מוזיאון גוש קטיף ייפתח... "פרסום איפורמטיבי שלשוו ורק אך המשפט הכבד התיר 

עוד באותו העיין,  ."ויכלול מצגת על תולדות הגוש; מבקשים תרומות שיתן להעבירן ל...

 :ש שוויוי וכימגרש הפרסומות איו מגרכך שעל  הכבדחזר בית המשפט 

 שלגביהם, במחלוקת השויים ושאים בגדרי עוררין ללא עסקין דידן ידון"ב
 מקום היה לא כן ועל, הוהגים הכללים הלאומי המפקד הדין בפסק אושרו
 להוג ויש היה וכך, כאמור, מעיקרא כתיתם התשדירים את לאשר

 או גוף כל או ערבים ,חילוים, חרדים, דתיים, מרכז, ומשמאל מימין בשכמותם
 עלולים" מסחריות" פרסומות לאילו לכל וברי, סוף לדבר אין כן לא שאם; צד
 עצם אלא אחר או זה מיוח, איפוא, איה בבסיס השאלה. להגיע או

  ".הפרסום

" מתקיים בכך הפחותה הפגיעה מבחן. "המידתיותעומדת גם במבחי דן  ההחלטה .94

אין בה העברת מסר בעייים שויים תוקת ששבאפשרות העותרת להגיש פרסומת מ

בשל התשדיר כולו יש למוע את שידור יתר על כן, בעייו יתן היה לסבור כי  .במחלוקת

הרשות קטה בהחלטה המידתית אך בעייים שויים במחלוקת, האמירות השוות שבו 

 ביותר וביקשה לתקן אך שלוש התבטאויות ולא את התשדיר כולו.

בוגע לתשדיר הפרסומת דן איה  היהשי הרשות של החלטתהמור לעיל עולה, כי כל האמ .95

ין וכי העותרת לא ביססה עילת התערבות שתצדיק את פסילת יחורגת מהדין החל בע

 . ההחלטה על ידי בית המשפט הכבד

  החלטת הרשות השייה ראויה וודאי איה לוקה בחוסר סבירות קיצוי  .ג

 שת, טרם יתערב בית המשפט בשיקול דעתה של רשות ציבוריתבהתאם להלכה המושר .96

כי שיקול דעתה לוקה בחוסר העותר כגדה לפרט ולבסס קביעה  , עלויפסול את החלטתה

, פורום ציבורי כרמל  מהל מקרקעי ישראל 8495/02סבירות קיצוי (ראו למשל: עע"ם 

ן בית המשפט מחליף את שיקול הדין). כן פסק, כי אי-לפסק 3, פסקה 1514)3(2003על -תק

) 4, פ"ד (שושן ' הרמטכ"ל 4537/96דעת הרשות המהלית בשיקול דעתו (ראו למשל: בג"ץ 

בית  ).93-94, 67) 5, פ"ד א(רומן קוגן ' הפרקליט הצבאי הראשי 5319/97; בג"ץ 423, 416

 המשפט העליון איו יושב כ"ועדת פרסומות עליוה".

מידה רבה של  ותמצריכ ןשמעצם טבע ותפעול ןתשדירי פרסומת, ה אישורם או פסילתם של .97

. המצטברים על פי תקופה מומחיות ויסיוןשיקול דעת בכל מקרה לגופו, בהתבסס על 

הן  כל העת, יםמתמודדהשייה רשות הגורמים המקצועיים בזה,  םבמסגרת תפקיד
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From:Dan Yakir [mailto:dan@acri.org.il]  
Sent: Monday, February 06, 2017 1:17 PM 
To: Liat Cohen 
Cc: Hila Shamir 
Subject:  ערר -לזכויות האזרח פסילת תשדיר האגודה  

 

  לכבוד
 מועצת הרשות השייה לטלוויזיה ולרדיו

 
 שלום רב,

 
מוגש בזה ערר על ההחלטה לפסול שלושה משפטים מתשדיר האגודה לזכויות האזרח. פיו עוד 

לרשות השייה בתלוה על החלטת הפסילה, אבל תשובת המכ"ל שדוחה את  18.12.16ביום 
אליו רק הבוקר בעיכוב בלתי סביר של חודש וחצי, ויום למחרת הגשת טעותיו (מצ"ב) שלחה 

  עתירה לבג"ץ גד ההחלטה.
  

  כל טעותיו פורטו בעתירה לבג"ץ שמסרה לרשות השייה אתמול ולוחיותכם היא מצ"ב בשית.
  

אודה לכם אם תדוו בערר בהקדם האפשרי ותבטלו את החלטת הפסילה כדי לייתר את הדיון 
  בבג"ץ.

  
  הערר. אודה לכן אם תאשרו את קבלת

  
  בברכה,

  
  דן יקיר, עו"ד

  היועץ המשפטי
  האגודה לזכויות האזרח בישראל

*** This email was scanned by the Security Systems of The Second  

TV&Radio Authority *** 
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מיום  הערר ועדת החלטת

05.03.2017  
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  תשע"ז ז' באדר     
2017 במארס 5   

 
   פרוטוקול ישיבת ועדת ערר מתאריך 05.03.2017

) 10:30-14:30, מועצה לישראל יפה(  
 

  
  יצחק בורבא   משתתפים:

  אוה מדז'יבוז', יו"ר המועצה    
  דורלי אלמגור

  סוהיר חאס
  יוכי פלר

  שפיק עבד
  

  
      

    
  

  עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית     וכחים:
  יר שויקי, מכ"ל בפועל    
  אופיר ביתן, עוזר מכ"ל    
  עידן אור, סמכ"ל תוכן    

  עו"ד מיכל גרוס, הלשכה המשפטית
  ליאת כהן, ע. יו"ר ומתאמת פעולות המועצה

  

  

  וייס אבי  "; 2חדשות ציגי "  :)1(לושא מס'  מוזמים
  עו"ד ישגב קדימון              
  עו"ד דקלה בירן              

  גיא סודרי
  אלון שי
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  11:20שפיק עבד כס 
  

  (אושרה פה אחד): 1החלטה מס' 
  

  )2(חדשות 
  גד) 2בעד,  4( 2החלטה מס' 

 בפועל הרשות ל"מכ החלטת על על ידי האגודה לזכויות האזרח שהוגש בערר דיון קיימה העדווה

יון החוזר. בהחלטתו בעיון החוזר הותיר מכ"ל הרשות את החלטת ראש מחלקת פרסומות על בע

כה, ולפיה התשדיר יותר לשידור לאחר שיוסרו ממו התבטאויות מסוימות אשר הופכות מספר 

לכללי הרשות  11משפטים הכלולים בו לכאלה אשר מעבירים מסר שוי במחלוקת ביגוד לכלל 

(להלן: "כללי האתיקה"),  -1994ייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה), התש"דהש

 : כמפורט להלן

התשדיר יותר , "הומו אי אם גם. הזכות לאהוב ולהתחתן עם מי שאי בוחרת"במשפט  1.1

  לשידור בכפוף להסרת המילים "גם אם אי הומו";

התשדיר יותר לשידור בכפוף להסרת המילים " לחשוש בלי"הזכות לדבר ערבית, במשפט  1.2

   "בלי לחשוש";

התשדיר ". אדם זכויות על שומר שלא במקום. שוויוןאין  .אין חירות .כבוד אין" במשפט 1.3

   יותר לשידור בכפוף להסרת המילים "אין כבוד, אין חירות, אין שוויון".

  

ראש מחלקת פרסומות  צפתה בתשדיר, עייה בכל המסמכים הוגעים בדבר, בהחלטת הוועדה

ומכ"ל הרשות בפועל, וכן בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט העליון בושא, 

אשר הוועדה התבקשה לדון בימוקיה כימוקי הערר. כן עמדו לגד עיי הוועדה העובדות 

  המפורטות להלן:

המשודר כידוע ללא התבקש להיות משודר כ"תשדיר לשירות הציבור", התשדיר הדון  .1

 ;2ע"י הגופים המשדרים בערוץ  תמורה

(אשר סבר כי  10בחן התשדיר ע"י הרשות השייה לבקשת ערוץ  2016בחודש ובמבר  .2

עומד בכללי הרשות השייה לעיין ושאים השויים במחלוקת ופה לצורך  איוהתשדיר 

 10עה הרשות לערוץ התייעצות עם מחלקת פרסומות ברשות), בחיה אשר בסיומה הודי

בחר (מטעמיו  10כי שידורו יתאפשר בכפוף לתיקוים מסוימים בו. בסופו של יום, ערוץ 

  שלו) שלא לשדר תשדיר זה כתשדיר לשירות הציבור או כתשדיר פרסומת.

  :כדלקמן עדהוהו קובעת, דיון קיום לאחר

תשדירים המוגדרים דעת הוועדה איה וחה מכך שמשודרים בשידורי המורשים לשידורים  .1

כ"תשדירים לשירות הציבור" המשודרים ללא תמורה, וזאת כאשר מדובר בתשדירים מטעם 

גופים שפעילותם איה בלב הקוצזוס, יהיו מכל כיוון שהוא, דבר שעל פיו איו מתיישב עם 

לחוק. הוועדה סבורה כי תשדירים לשירות הציבור, שכידוע מעיקים הלכה  46הוראת סעיף 

מעשה זמן שידור יקר ללא תשלום, ישרתו את מטרתם ותכליתם וייוחדו לפעילות המצויה ל

בקוצזוס כגון: למען זהירות בדרכים, וער בסיכון, סיוע לקשישים, מלחמה בסרטן, 

וכיוצ"ב. הוועדה סבורה כי על מועצת הרשות לחדד את הדבר לגופי השידור, על מת שלהבא 

 יפעלו בהתאם.
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במקרה הוכחי, ולאור הצורך כאמור בהבהרה של החייה זו בפי גופי השידור,   יחד עם זאת, .2

הוועדה סבורה כי מן הראוי שההחיה תחול מכאן ולהבא, ולפיכך לא תמע את שידורו של 

 תשדיר זה כתשדיר שירות לציבור ללא תמורה מן הטעם הזה.

 הלאומי המפקדלכות לכללי האתיקה ולאור ה 11הוועדה בחה את התשדיר לאור כלל  .3

היו חוקתי וראוי וכי אין מקום בשידורי  11אשר קבעו כי כלל  והארץ העם להצלת המטהו

הטלויזיה והרדיו לתשדירי פרסומת המעבירים מסר בעייים שויים במחלוקת ציבורית, 

שאין חולק על חשיבותו בחברה  - אלא יש להותיר את השיח בושאים השויים במחלוקת 

חובה, ליישמו באופן שמאפשר "במה  לשידורים הרגילים עצמם, שם יתן, ואף - דמוקרטית 

(ב) לחוק 47סעיף  - שוויוית" לבעלי הדעות השוות בציבור באותם הושאים (ראו למשל 

הרשות השיה), דבר שמטבע הדברים כמובן איו ישים בתשדירי פרסומת. הטעמים העומדים 

פסקי הדין האמור, ידועים, פורטו על ידי בית המשפט העליון ב 11ביסוד ההגבלה שבכלל 

 האמורים ואין צורך לחזור עליהם במפורט. 

בעין זה יש גם לזכור כי ככל שיותר קידום מסרים מצד אחד, יהיה על הרשות השייה להתיר  .4

גם מסרים מצד אחר, שכן מובן כי חופש הביטוי איו עצר רק בקידום מסרים אשר גורם 

אף אם יח שתשדיר מסוים מבטא מסוים רואה אותם כבעלי חשיבות. בהקשר זה יוסף, כי 

כפי שלמעשה טועת בעייו האגודה בוגע  -את עמדת המחוקק והפסיקה בושא זה או אחר 

אין בכך כדי  -להכרה בזכות להטב"ים להישא בישראל (ואגב, ספק רב אם אכן כך הדבר) 

 להפוך את העמדה האמורה למסר בושא שאיו שוי במחלוקת ציבורית.

ף הביאה בין שיקוליה את העובדה שבדרך של שגרה, בוחת הרשות השייה הוועדה א .5

לכללי האתיקה והפסיקה הרלווטית בושא, ומחילה  11תשדירים רבים לאורו של כלל 

עליהם את אותם העקרוות, וזאת מתוך ראיית האיטרס הציבורי הרחב לפיו דעות (מצד זה 

יות ובשידורים ולא בפרסומות או בתשדירים או אחר של הציבוריות הישראלית) מקומן בתכ

באופן הוגן ושוויוי, ואם הייתה הרשות  11לשירות הציבור. מובן כי יש ליישם את כלל 

מתירה ביטויים השויים במחלוקת ציבורית בתשדיר אחד, היה עליה להתירם גם במקרה 

 אחר. 

 לאור כל האמור, החליטה הוועדה כדלקמן: .6

 -" גם אם אי הומוהזכות לבחור ולהתחתן עם מי שאי בוחרת. לעיין האמירה " 6.1

לשוויון של בי זוג בי אותו המין הוא חלק בלתי פרד  המאבקהעותרת טועת כי 

מהמאבק לזכויות אדם בישראל, וכי ישואין בין בי זוג בי אותו המין "הוכרו 

בישראל". הוועדה סבורה כי מבלי להיכס לשאלה באיזו מידה הוכרה עד כה זכותם 

י זוג בשא בישראל, עצם החובה לרשום בי זוג להטב"ים להיי אותו המין אשר של ב

ואים רשאים כיום להישא בישראל ואף במדיות רבות  –ישאו מחוץ לישראל 

אחרות בעולם איה הופכת את העיין לושא אשר איו מצוי במחלוקת בציבור, כמו 

זהירות בדרכים, וער בסיכון, סיוע לקשישים, מלחמה בסרטן, וכיוצ"ב. כאמור לעיל, 

ה צייה כי מדובר בושא שמצא ב"מאבק משפטי", ומכאן בעיין זה אף האגודה עצמ

  שעצם הצורך להיאבק עליו מדבר בעד עצמו. 

ומקבלת את עמדת ראש  מבחן "התשדיר ההפוך" הוועדה אף שקלה בעיין זה את

שוי אם יותר תשדיר המעביר מסר  מחלקת פרסומות והמכ"ל בפועל בעיין. זאת, שכן

יהיה על הרשות ש הרי, בישראל להישאשל להט"בים  םזכות במחלוקת כדוגמת
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זאת בשוה מאותם  להתיר גם שידור תשדירי פרסומת המצדדים בעמדה וגדת.

ושאים המצויים בקוסזוס, בהם אין "תשדיר הפוך" ואם יהיה, הוא לא יותר לשידור 

  תשדיר בעד היגה בשכרות, גד סיוע לקשישים וכיוצ"ב).  -(כגון 

ן "התשדיר ההפוך" יתן להוסיף גם את עין "התשדיר המקביל", דהייו ככל למבח 6.2

שתתיר הרשות את שידורו של תשדיר זה ללא השיויים שדרשו, תתבקש הרשות 

להתיר תשדירים בושאים וספים שהים שויים במחלוקת כגון: תשדיר המצדד, או 

וגיית התרת, או הגבלת, המתגד, לזכות להתפלל בכל מקום בישראל לכל הדתות, ס

  ביצוע הפלות ללא כל תאי וכיוצ"ב.

הוועדה סבורה כי אין  – לעיין האמירה הוגעת לזכות לדבר ערבית "בלי לחשוש" 6.3 

מחלוקת על זכותו של כל אדם בישראל לדבר בכל שפה אשר יחפוץ בה. ואולם, הוועדה 

מקבלת את הקביעה לפיה המילים "בלי לחשוש" הופכות את התשדיר לכזה המעביר 

מסר לפיו המציאות הקיימת כיום בישראל היא שישו חשש לדבר בשפה הערבית. 

שהטרמיולוגיה בה וקט התשדיר משקפת רטיב ציבורי יתירה מזו, הוועדה סבורה 

שגוי הוגע לשימוש בשפה הערבית, אשר השימוש בה הוא גורם לגאווה ולא לחשש או 

  להפחדת האחר. 

. במקום שלא שומר אין כבוד. אין חירות. אין שוויוןלעיין האמירה בתשדיר לפיה ""  6.3

יש קוצזוס בדבר הזכות לכבוד, לחירות הוועדה סבורה, כי אמם  - על זכויות אדם." 

ולשוויון, אולם מצפייה בתשדיר עולה תמוה הפוכה לזו המתוארת בעמדת האגודה, 

בתשדיר מועבר המסר לפיו ישראל הה מקום שאיו שומר על זכויות אדם והיו שכן 

ם . הוועדה כמובן איה כסת לשאלה האמקום שבו אין כבוד, אין חירות ואין שוויון

מסר זה היו כון אם לאו, אלא מסתפקת בכך שמדובר בושא שהיו שוי במחלוקת 

 ולפיכך אין מקומו בתשדיר פרסומת ובוודאי שלא בתשדיר "לשירות הציבור". 

הוועדה מדגישה את החשיבות שהיא רואה בקיום שיח זכויות אדם בישראל, ובקיום דיון  .7

ציבורי ער ותוסס בכלל הסוגיות החברתיות והציבוריות הדוות כיום בישראל, וכי בשידורי 

פקטו -הרדיו והטלוויזיה בישראל התוים לפיקוח הרשות השייה, הדבר אכן מתקיים דה

עם זאת, הוועדה איה יכולה להתיר הבעת דעות בושאים השויים כיום באופן רחב. יחד 

במסגרת של פרסומות  – מכל צד שהוא של המפה החברתית או הפוליטית –במחלוקת 

 ובוודאי שלא במסגרת של "תשדירים למען הציבור" המשודרים ללא תמורה.

הדין והפסיקה הוועדה סבורה כי בהחלטתה זו היא מביאה לידי ביטוי לא רק את הוראות  .8

בושאים אלה, אלא אף את האיטרס הציבורי הרחב אשר מחייב כי תחום הפרסום 

בטלוויזיה לא יהפוך לתחום בו "בעל המאה הוא בעל הדעה", ויתירה מזו, כפי שמעלה 

המקרה שבפיו, גוף השידור הוא זה שיחליט מהן הדעות המסוימות אותן הוא משדר 

 א תמורה) ומהן הדעות אשר לא ישודרו על ידו.כ"תשדיר לשירות הציבור" (לל

לאור כל האמור, הוועדה מחליטה להותיר על כה את החלטת מכ"ל הרשות בפועל כי  .9

 . התשדיר יותר לשידור לאחר תיקון שלוש הקודות שצויו כאמור

                                                                                                               
  יצחק בורבא                                                                                                              
  יו"ר הוועדה                                                                                                              
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