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 יהיהחלטת הרשות השנתגובת המכון הישראלי לדמוקרטיה בנוגע ל

 בנושא האיזון בין הרשויות לדמוקרטיהתשדירי המכון הישראלי שלא לשדר את 

 

 פרופ׳ יובל שני, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה

 

שידורי את להפסיק שעבר בשבוע החליטה השנייה ברשות פרסומות מחלקת

זותשדירי החלטה הרשויות. בין האיזון בנושא לדמוקרטיה הישראלי המכון

לדעת המכון,מבוססת להנהלת עמיתי ולדעת החוקי, של שגוייה פרשנות יםעל

שידורייםהמסדיר בחירותאת בתקופת טלוויזיה לרבות השנייה, הרשות לחוק

התש״ן ורדיו, ,1990-לטלוויזיה פגיעה ולאותוצאתה הביטוי.קשה בחופש מידתית

 להלןהנימוקיםשבבסיסעמדתנו:

פוליטיובלתימפלגתי-אהמכוןהישראלילדמוקרטיההנוגוףמחקרופעולהעצמאי

ה הדמוקרטיה לחיזוק בתחוםהפועל פועלו על העצמאות. מגילת ברוח ישראלית

 בשנת המכון זכה בישראל השיח על וההשפעה ישראל.2009המחקר בפרס

 אינו קוראבפוליטיקהעוסקהמכון אינו זומפלגהעבורהצביעמעודדאנשיםלאו,

 אחר, גושמפלגותכזהאו אחרתאו אינוומפלגותבגושאובמפלגהתומךאינואו

.לבבחירותכהגדרתובחוקגוףפעי

 

את .1 לדמוקרטיה הישראלי המכון מקדם השוטפת, פעילותו במסגרת

על גם אלא הרוב, שלטון על רק מבוססת אינה דמוקרטיה כי התפיסה

 החוק שלטון כגון אחרים ווערכים יסוד, חירויות על ביןכןהגנה איזון

סמכויות ביזור או רשויות הפרדת לעתים )המכונה השלטון רשויות

הבחירות שהוכרזו לפני הרבה זמן, מזה פועל המכון שלטוניות(.

והציבור ההחלטות מקבלי בקרב המודעות את לקדם מנת על האחרונות,

בדמוקרטיה העליון המשפט בית של תפקידו לחשיבות בישראל

 על וזאת יחסיהישראלית, בנושא עתידית רפורמה כל כי להבטיח מנת

בעקרונות לפגיעה תגרום ולא מאוזנת תהיה השלטון רשויות בין הגומלין

לאחרונה הפיק שהמכון התשדיר מטרת גם זו דמוקרטיה. של בסיסיים

נועד השיחאשר את לעודד שלבהציבורי יסוד אבן שהוא עקרוני עניין

ולה דמוקרטי, משטר בית כי כללדגיש של יסוד זכויות על מגן המשפט

ללאהבדלהשקפהפוליטית ביןאוהאזרחים, לאיזון וקורא״כן מפלגתית,

 הרשויותולאלריסוקביתהמשפטהעליון״.
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חופשהביטוי

למערכת .2 הקשורים תכנים לשדר משדרים גופים בסמכות לדיון המוצא נקודת

 הביטוי חופש הנה פוליטית, במחלוקת להימצא העושים או מוגןההבחירות

בכרינ׳המועצהלביקורת316/03בישראלכזכותיסודחוקתית)ראולמשל:בג״ץ

אדםאוחבר(.שמירהעלחופשהביטוימאפשרתלכל249(1סרטים,פ״דנח)

אנשיםלהיותמעורבולהשפיעעלענייניהשלהחברהבההםחיים)ראולמשל:

היאו(,255(3כהנאנ'הוועדהמנהלשלרשותהשידור,פ״דמא)399/85בג"ץ

קשורהקשרהדוקלכבודהאדם,אוטונומייתהרצוןוחופשהבחירהשלהפרט)ראו

 בג"ץ מ8988/06למשל: מפקד נ' זהב מיוםמשי דין פסק ירושלים, חוז

 .(27.12.06

,ערכיהחברהומוסדותיה,מצוייםבלבהשיחהציבורישנושאיםהביטוייםשעניינם .3

שלהזכותלחופשביטויותנאיחיונילקיומוולהתפתחותושלבתוךהגרעיןהקשה

דעות החלפת מאפשר אשר הוא הדמוקרטי. עמדה,המשטר גיבוש גם ,ולכן

 בנושאיםהעומדיםעלסדרהיוםהציבורי.

 .4 חופשהביטוי הרבהשל היקףועוצמתההגנההניתנתלומחשיבותו שפיעהעל

 בג"ץ למשל: נז)6226/01)ראו פ״ד ירושלים, עיריית ראש נ' 2אינדור (.157(

הגנהזוצריכהלקבלמשנהתוקףדווקאובמיוחדבתקופתבחירות,בהקייםשיח

יותרמאש חופשער והזיקהבין מדיניות, ימותהשנהסביבשאלותשל רבשאר

לזכותליטולחלקמהליךהדמוקרטי ,הביטוי חזקהבמיוחד. קידוםדיוןלשיטתנו,

 בנושאים וציבורי ישראל,עקרוניים מדינת של החוקתי המבנה כגון מהותיים,

 מסודר, מצע אין בבחירות מהמפלגות לחלק שבו בעידן במיוחד ושבוהכרחי

ספורט במשחק מדובר כאילו נעשה הפוליטיקה של התקשורתי ללא,הסיקור

 ציבוריותהישראלית.בהתייחסותענייניתלחלקמהסוגיותהבוערות

מעמדוהרםשלחופשהביטוימשליךעלפרשנותהחקיקההספציפיתהמסדירה .5

הע או הבחירות למערכת הקשורים בנושאים תשדירים להימצאלוליםשידורי

אשרעלכן,ישלפרשבצמצוםהגבלותעלחופשהביטוי,כגוןבמחלוקתפוליטית.

עלפרסוםתכניםהשנויים הגבלותעלתעמולהמפלגתיתבשידוריםציבורייםאו

 במחלוקתציבורית.



"תשדירשנויבמחלוקת"

 

לטלוויזיהורדיו)אתיקהבפרסומותלטלוויזיהורדיוהשנייהלכלליהרשות11סעיף .6

תשדירפרסומתאוסרעלשידור״1994-)אתיקהבפרסומתבטלוויזיה(,התשנ״ד

חברתי פוליטי, בנושא מסר העברת בו שיש במחלוקת, השנוי כלכלי או ציבורי
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.בציבור למשל: בעברמספרפעמיםבפסיקה)ראו זהנדונו בג"ץהסדריםמסוג

פ״דנט)10182/03 רשותהשידור, בג"ץ409(3ח.לחינוךלשלוםנ׳ 1893/92;

מו) פ״ד השידור, רשות נ' לבחור816(4רשף יש כי קבע המשפט ובית ,)

על והגבלות איסורים של תחולתם היקף את הניתן ככל המצמצמת בפרשנות

 חופשהביטוי.

בצורהמרחיבהפרשיתרעלכן,בג״צביקרבעברניסיונותשלהרשותהשנייהל .7

במחלוקת" שנוי "עניין המונח )ראואת הביטוי חופש של חשיבותו בגלל וזאת ,

המפקדהלאומינ.היועמ"ש,פ״ד10203/03למשל:דבריהשופטתבינישבבג״ץ

קרי,אם–(.כמבחןעזר,הציגביהמ״שאתמבחן״התשדירההפוך״715(4סב)

ממשל קיימתהתכנותשל של הפוךהפקתו מסר בעל )תשדיר 1169/17בג״ץ

 .(13.9.17זרחנ׳הרשותהשנייהלטלוויזיהולרדיוהאגודהלזכויותהא

 .8 הרשויות בין האיזון בנושא התשדיר לפיה העמדה כי בדעה בסוגיהאנו עוסק

את לרסק" לומרשקריאה"לא ניתן האם אינהעמדהסבירה. שנויהבמחלוקת,

האםביתהמשפטהעליוןהיאענייןהשנויבמחלוקתשלממשבציבורהישראלי?

ירהפוךהקוראלרסקאתביתהמשפטאולאפשרמתןכוחבלתימוגבלצפויתשד

הגנהעלהמוסדותהדמוקרטייםהיאדברמקובלהןעלהימיןלפוליטיקאים?ודוק,

עלהשמאלבישראל שולייםקיצוניים(והן שולי מפלגההמיוצגת)זולתאולי ואין ,

הרשותהשנייהמהחלטתהעולהבכנסתהחולקתעלעמדהזו.למעשה,האמירה

כמוסדלהגנהעלזכויותהואנושאשנוי,לפיה שלביתהמשפטהעליון חשיבותו

פגיעהבערךמשטריציבורימהווהבעצמההיאאמירהקשהובעייתית,ו,במחלוקת

 בבג״ץ ברון השופטת דברי )השוו: 1169/17בסיסי מבוטל״: בלתי קושי קיים

ז המקדם שתשדיר אפשר כי הרעיון, חברתיבעצם מסר יהווה אדם כויות

במחלוקתופוליטי ״שנוי כן(. כמו , עומדתבסתירהלמושכלותבסיסיותההחלטה

לפיהןבחברההישראלית,כמובכלחברהדמוקרטית,קיימיםערכייסודהמהווים

בית של תפקידו פוליטית. מחלוקת לכל מעל המצויים החברתי, לקיום בסיס

כזה יסוד עקרון מהווה המדינה, תושבי של יסוד זכויות על להגן המשפט

 מעבר בכך. עוסקים אחדוהתשדירים קיצוני שקול בכך די לפיה, העמדה לכך,

במחלוקתאינה לשנוי אתהערך להפוך כדי יסוד ערך על יערער בשיחהציבורי

 סבירה.היאמתגמלתאתהקיצוניותוחותרתתחתיסודותהחברהשלנו.

 .9 התשדיר בו עוסקים השיחשאנו את להעשיר מטרה מתוך חשוב נושא הציג

הדמוקרטיהתבעקרונובישראלהציבורי ליבת שהם היסוד את ולקדם תפיסה,

שולפיה, ביוזמות הציבורי להביאהדיון הרשויותנועדו בין הכוחות יחסי לשינוי

ביתהמשפטצריכהלהיעשות,בישראל של בסיסההכרהבחשיבותתפקידו על

 הישראלית בדמוקרטיה במחלוקת–העליון מצויה אינה עצמה שהיא הכרה

 ציבורית.
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מולהמפלגתיתתע

 

,ההחלטהלהפסיקאתשידוריהתשדיריםלבחינתמגבלהחוקיתרלוונטיתאחרת .11

 בסעיפים ו3)א()46מצויה התש״ן86–( ורדיו, לטלוויזיה השנייה הרשות -לחוק

ביתהמשפטהגדירבעבראת1990 האוסריםעלשידור״תעמולהמפלגתית״. ,

השפעהואשהאפקטהדומיננטישלוההמונח״תעמולהמפלגתית״ככוללתביטוי

התייחסות והכולל חדשות, או אמנותי אחרכגון עלהציבורולאאפקטדומיננטי

בג"ץ למשל: )ראו בישראל״ מפלגות בין במחלוקת השנויים ״לנושאים ישירה

 (.25(3לטלוויזיהולרדיו,פ״דמח)השנייהח"כיעקבשמאינ'הרשות7012/93

ב .11 כופריםמכל באנו טענהכל המונח בגדר נופל "תעמולהמפלגתית"שהתשדיר

פוליטיולאמפלגתי,-המכוןהישראלילדמוקרטיההנוגוףאבפסיקה.כאמורלעיל,

והואאינוקוראלתמוךאולאלתמוךבמפלגהמסוימתאובגושמפלגותמסוים.גם

אינו-הצורךבשמירהעלביתהמשפטהעליון–הנושאהמרכזיהמוצגבתשדיר

מצוי כאמור, בישראל, מפלגות בין ממש של דבריבמחלוקת את למשל )ראו

מיום סגל לאודי בראיון התשדיר של במסר שקד לשעבר השרה של התמיכה

.1(6.8.19 ישירהאתהביקורת ההמצויהבלתי יוזמות על בעברבתשדיר שעלו

 הכנסתלהתגברות הפוליטיקאים( העליון)או המשפט בית ,על לאוריש להבין

–״כןלאיזוןביןהרשויות,לאלריסוקביתהמשפטהעליון״–המסרהמרכזישלו

חוקתי הסדר בכל המשפט בית של מעמדו על לשמירה הקוראת כעמדה קרי,

עתידי התייחסות בו אין מקום, מכל ישירה. מסוימת ליוזמה המצויהכלשהי

דיר בעינינו הנה דווקא למעשה, חשיבות התשבמחלוקתביןהמפלגותבישראל.

אינן  ,בכך שרוב גדול של המפלגות בישראל במערכת הבחירות הנוכחית

מבנה החוקתי של מדינת ישראל. ב ים הקשוריםמתייחסות כלל לנושא

מדובר בעניין השנוי  כי איןההתעלמות מהנושא בשיח המפלגתי מדגיש דווקא 

 .במחלוקת בין מפלגות בישראל

מגדירהתעמולה,החלטתהרשותהשנייהיתרהמזאת,התפיסההעומדתמאחורי .12

השיחמפלגתית מתקיים בהם לתנאים עוד מתאימה שאינה מרחיבה בצורה

שלפיה משקפתעמדה הרחבה ההגדרה ,הציבורי. הפוליטי הדיון מתבצעעיקר

שהתקשורתעצמהממוסדתובתקשורת וכן חלופיים; תוכן הלאבפרסוםבערוצי

מסוגלתלהבחיןביןתעמולהלביןתוכןחדשותיאחר.שניהמרכיביםהאלהאינם

כאשרראשהממשלהמנהלדףפייסבוק ראשית, המציאות. עומדיםעודבמבחן

                                                           

-policy/reelection-https://13news.co.il/item/news/politics/state1

323074/-shaked-2019/ayeletואילך.8:30:דקה
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הצפייהבערוץבעלהכוללערוץכתובוערוץמשודר מספרעוקביםדומהלאחוזי

 השיח כי ברור בישראל, רהציבוריטלוויזיה מתנהל התקשורתאינו דרך ק

 חשיבות יש ומכאן הממוסדת פחותה לתפקידה השנייה הרשות כמאסדרתשל

עהשיח הגבלות הבחירותוכאוכפת בתקופת שיח ברל כל שנית, הצופה-. דעת

בטלוויזיהמביןאתהקושילהפרידביןתעמולהלביןחדשות,ומודעגםלפארסות

כאשר ההוראות של דווקנית מאכיפה כתוצאה אירועיםשנוצרו שודרו למשל

:"שידוריז״להשופטמישאלחשיןשנהכתב18כברלפניב"דיליי"שלשתידקות.

שיחועוד-שיח,בדו-בראיונות,ברבי ,בחדשות,בתוכניותהמלל-הרדיווהטלוויזיה

כולםעד– למצואבתוכניות-טבלו עדשנתקשיתי תעמולהלרוב, לשפתםבדברי

ד בו היו שלא שידור תעמולהאלו החמיר.,2"...ברי רק המצב כי ספק אין ומאז

בדימוס המליצהועדהציבוריתבראשותנשיאתביתהמשפטהעליון זאת, לאור

.3בטלוויזיהוברדיוהשופטתדוריתבינישלבטלאתהאיסורעלשידוריתעמולה

 .13 הרשות של המרחיבההשנייההיצמדות ההגדרה מפלגתיתאל תעמולה ,של

ולמנוגדתלא ,בנושאפסיקתבג״צמכלולשלרקלעקרונותיסודשלחופשביטוי

 התעמולהבדרךגםאלא בעתהזאתלפרשאתחוקי אפשר אי לרוחהתקופה.

 וזאתבהתעלם האפשרית, ביותר במציאותמהרחבה שחלו המהותיים השינויים

עוצמהלישראל236/13התקשורתיתוהפוליטיתמאזשנחקקהחוק)השוו:בג"ץ

ב פורסם המרכזית, הבחירות ועדת ראש יושב אל15.1.13-נ' בנסיבות ,ו(.

ה שנבחרה אינפרשנות מגשימה התעמולהה דיני של והתכליות העקרונות את

לדעתגםובמיוחדתנותנהואינ ולזכותהציבור הולםלזכותלחופשביטוי משקל

 בתקופתבחירות.

סיכום



 .14 כי סבורים אנו הטעמיםהאלה, לטהההחמכל להפסיק תשדירכליל אתשידורי

רשויות בין לדמוקרטיהבנושאהאיזון הישראלי השנייההמכון היאאינהסבירה.

הובילהלפסילהשלתשדירשנועדלהעשיראתהשיחהפוליטי,בנושאלאמפלגתי

שאינושנויבמחלוקתציבוריתשלממשאגבפגיעהחמורהבחופשהביטוי,ופגיעה

 ר.באינטרסהציבו

לטובתקריאה,להבנתנו .15 לאפוליטי, חברהאזרחית, ההתגייסותשלארגון

הבהרת תוך השופטת, הרשות על לשמור הישראלית המפה חלקי לכול

                                                           

2
.150,עמ'2001לראשותהממשלהרותהמיוחדותהשופטחשין,חוברתהחלטותמבחי
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//bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/vadattaamula/Documents/https:
%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A9%20%D7

-%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20
%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf. 

https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/vadattaamula/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/vadattaamula/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/vadattaamula/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Decisions/vadattaamula/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
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 אינטרס היא הדמוקרטיה, לשמירהעל ערכההעליון ישראלי,-כללפטריוטי

 .התשדיריםכוונוורקלכך




