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 עתירה דחופה למתן צו על תנאי 

 (לפני ערב יום כיפור)ובקשה למתן צו ביניים וקיום דיון דחוף 

 : מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי המופנה אל המשיבים והמורה להם לבוא וליתן טעם

 לקיים את שידוריה כרגיל במהלך יום הכיפורים.  לאפשר לעותרת מדוע לא .1

 1987-ח''תשמה(, בעל רישיון לשידורים( )בזק ושידורים)לכללי התקשורת ( ד)א5סעיף  תוקןילא מדוע  .2

 על העותרת., כך שלא יחול האוסר על שידורי טלוויזיה ביום הכיפורים"( כללי התקשורת: "להלן)

לקיים את שידורי האוסרים עליה ו לעותרת 2הרישיון המיוחד שהעניקה המשיבה סעיפי יבוטלו מדוע לא  .3

 . ביום הכיפורים הערוץ
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 בקשה למתן צו ביניים וקביעת דיון דחוף

המורה להם לאפשר לעותרת ובית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על הוצאת צו ביניים אל המשיבים 

וזאת , 2017בספטמבר,  30-ו 29  כיםבתאריכרגיל במהלך יום הכיפורים הקרוב החל  שידורי הערוץלקיים את 

 . עד להכרעה הסופית בעתירה

מהנימוקים המפורטים  וזאת ,על קיום דיון דחוף לפני יום הכיפורים כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד

 :להלן

בעלת הרישיון היחידה בישראל לשידור ערוץ טלוויזיה ייעודי , יינה של הבקשה הינו לאפשר לעותרתענ .1

 לקיים את שידוריה כרגיל, המשדרת בשפה הערבית עבור האוכלוסייה הערבית בישראל, בשפה הערבית

 .ביום הכיפורים

היא מחויבת , לשידור ערוץ טלוויזיה ייעודי בשפה הערבית את רישיונה 2011 בשנתהעותרת מאז קיבלה  .2

בו היא מנועה מלעשות זאת בהתאם  –למעט ביום הכיפורים , להפעיל את הערוץ בכל ימות השנה

לתנאי הרישיון שהוענק לה על ידי  23.1ם להוראות סעיף לכללי התקשורת וכן בהתא( ד)א5להוראות סעיף 

 . 2' המשיבה מס

אל , אבר'מר בסאם ג, דירקטוריון העותרת ר''פנה יו, כשבועיים לפני יום הכיפורים אשתקד, 27.9.16ביום  .3

, שגב-ר יפעת בן חי''ד"(, 2המשיבה "או " המועצה: "להלן)ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ''יו

. 2016לקיים את שידורי הערוץ ביום הכיפורים  1' בבקשה לתקן את תנאי הרישיון כך שיותר לעותרת מס

להחשיך את מסך שידוריה באותו יום בשל מאחר ולא התקבלה כל תגובה לאותה פנייה נאלצה העותרת 

 .החשש שקיום השידורים תוך הפרת תנאי הרישיון תגרור הטלת סנקציות מצד המועצה

ר המועצה מטעמה של "שתי פניות נוספות ליו, 31.7.17 -ו 30.3.17בוצעו בתאריכים , מאז אותה פנייה .4

בבקשה לתיקון רישיונה באופן שיותר לה לקיים את שידורי הערוץ ביום הכיפורים הקרוב , העותרת

 . אשר אף הן לא זכו לכל תגובה, 30.9.17המיועד לחול ביום 

סוכם על עריכת ישיבה בין נציגי שני הצדדים ביום  2אבר עם המשיבה 'ג פה שניהל מר-בשיחות בעל .5

גם . 26.7.17אשר בוטלה על ידי המועצה דקות ספורות לפני המועד שנקבע לקיומה ונדחתה ליום , 18.7.17

פגישה זו נדחתה אף . 7.8.17בוטלה על ידי המועצה ונקבעה מחדש ליום  26.7.17הפגישה שנקבעה ליום 

יום אחד לפני הישיבה , 27.8.17אך ביום . 28.8.17ונקבעה מחדש ליום ( הפעם לבקשת העותרת)היא 

 . 13.9.17על ביטולה ודחייתה ליום  2הודיעה המשיבה , ועדתהמי

 פניה נוספת מטעמה של העותרת 27.8.17נשלחה ביום , 28.8.17בעקבות ביטול הישיבה שנועדה ליום  .6

שנדחתה  כי לא תוכל להמתין לקיום הישיבה, 2למשיבה ודיעה העותרת במסגרתה ה, 2ר המשיבה "ליו

 . בנושא בו עסקינן מתבקשת בדחיפות 2וכי עמדתה של המשיבה  13.9.17ונקבעה ליום 
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 נשלח מטעמה של העותרת 31.8.17לא זכתה אף היא לכל מענה וביום  27.8.17מיום פנייתה של העותרת  .7

באופן שיותר , לפעול לתיקון רישיונה של העותרת במסגרתו התבקש השר, תמכתב פנייה לשר התקשור

 . 30.9.17לעותרת לקיים את שידורי הערוץ ביום הכיפורים הקרוב שעתיד לחול ביום 

שעות ספורות לפני , 13.9.17לא למותר לציין שגם פנייה זו לשר התקשורת לא זכתה לכל מענה וכי ביום  .8

על ביטולה והיא נקבעה  2הודיעה המשיבה , 2לנציגי המשיבה נציגי העותרת  המועד שנקבע לישיבה בין

 .שלושה ימים בלבד לפני יום הכיפורים – 27.9.17מחדש ליום 

מלהגיש את העתירה במועד מוקדם יותר בשל הציפייה כי העניין יידון בהקדם  הנמנעת יודגש כי העותר .9

 . ושנדחו שוב ושוב במסגרת אחת הישיבות שהתחייבה המועצה לקיים

, לאחר שהעותרת מיצתה את כל האפשרויות לשטוח את עניינה בנושא זה ואאיפעתירה זו אם כן מוגשת  .10

ואף לא המשיבים לדון בבקשתם  בפני גורמי האסדרה הנוגעים ולאחר שהתחוור לה שאין בכוונת

מחדלם של הינו תולדה של זמנים קצר שכל כולו לוח לסד  תדבר אשר דחק את העותר, יחס אליהלהתי

 .להתייחס לבקשות החוזרות ונשנות של העותרת בנושא זה המשיבים

מה במהותו לסעד הסעד שהתבקש בו דואשר ו, עליו נפרט בהרחבה בהמשך, רדיו אשמסץ ''בבגנציין כי  .11

המתיר להם לשדר ביום כיפור  תהוציא בית המשפט הנכבד צו ביניים לטובת העותר, המתבקש בעתירה זו

וזאת תוך הסתפקות בתגובת המשיבים לעתירה וללא  אחד בלבד אחרי יום הגשת העתירה מייםוישחל 

 .((30.7.14, בנבו )פורסם, שר התקשורת' רדיו אשמס נ 6587/14 ץ''בגראו ) עריכת דיון בפניו

בית המשפט הנכבד ייעתר לבקשה למתן צו ביניים כמפורט בבקשה זו  כי תהעותרת בנסיבות אלו מבקש .12

יורה על קיום דיון דחוף בעתירה שייערך לפני יום הכיפורים של השנה  –וככל שימצא זאת לנכון ומועיל 

 .הזו

 :הצדדים לעתירה

ערוץ ה –וי .בעלת הרישיון והמפעילה של ערוץ הטלוויזיה הלא טי, מ''הינה חברה פרטית בע העותרת  .13

פועל מכוחו הערוץ . )להלן: "הערוץ"( המשדר בשפה הערבית לאוכלוסייה הערבית בישראל היחיד ייעודיה

בזק )לחוק התקשורת  1לד6-ו' ח6בתוקף סמכותה לפי סעיף  2של הרישיון שהוענק לו על ידי המשיבה 

עצמי ללא תמיכה הערוץ מממן את שידוריו באופן "(. חוק התקשורת: "להלן) 1982-ב''התשמ(, ושידורים

  .ממשלתית וללא מימון ציבורי

 , שר התקשורת, הוא הגורם הממשלתי האמון על ביצוע חוק התקשורת.1המשיב  .14

ב לחוק 6מכוח  שהוקמההינה מועצה ציבורית , המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין ,2המשיבה  .15

, כללי התקשורת ה לחוק התקשורת קבעה המועצה את6מתוקף סמכותה לפי סעיף  .התקשורת

 .של בעלי רישיון לשידורים כדוגמת העותרת הםוחובותי הםהמסדירים בין היתר את זכויותי
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 רקע עובדתי

וזאת למרות , בימי כיפור י הערוץרודישקיים את מל תעניינה של עתירה זו הוא באיסור המוטל על העותר .16

בישראל אשר אין  לאוכלוסייה הערבית , המיועדבשפה הערביתשמדובר ברישיון להפעלת ערוץ ייעודי 

הן , כפי שיפורט בהמשך. בינה ובין יום הכיפורים כל זיקה דתית, תרבותית, או חברתית מכל מין וסוג

אוסרים על שידור , 2המשיבה שנקבעו על ידי , תנאי הרישיון המיוחד שניתן לעותרת והן כללי התקשורת

 .וזאת ללא הסמכה מפורשת בחוק יםכיפורהביום 

 :ערוץ ייעודי לאוכלוסייה הערבית

 בישראל, יתלאוכלוסייה הערב פונהה ,היוזמה להקמת ערוץ טלוויזיה ייעודי בשפה הערביתשל  ראשיתה .17

, לוויזיה ייעודייםבדבר הקמתם של חמישה ערוצי ט ,9.5.1997מיום  1997מס׳  לההייתה בהחלטת הממש

לה פורסם מכרז בו זכתה העותרת ושלאחריו ניתן  2010בשנת . וביניהם ערוץ טלוויזיה בשפה הערבית

–המוגדר בכללי התקשורת שהתקינה המועצה כ  בשפה הערביתייעודי טלוויזיה  ערוץלהפעלת הרישיון 

רוץ המיועד בעיקרו למגזר מסוים שפה, תרבות או מורשת, עשידור בעל מאפיינים ייחודיים, כגון: "ערוץ 

 ." ]הדגשה אינה במקור[או ערוץ המוקדש בעיקר לנושא אחד בציבור

קהל היעד והמסגרת הנורמטיבית המסדירה , תכני השידוראפיון , על מטרות הקמת הערוץעל מנת לעמוד  .18

 הרישיון שהוענק לעותרת. רלוונטיים קטעים להלן נביא את , את הפעלתו

המיועד בעיקרו לציבור דוברי , הערוץ נשוא רשיון זה יהיה ערוץ ייעודי בשפה הערבית 29.2
 .ואשר ישודר במתכונת של ערוץ טלוויזיה כללי לכל המשפחה, הערבית בישראל

, ות החיים בישראללאורח, שידורי הערוץ יקיפו מגוון רחב של נושאים ויתנו ביטוי הולם 29.3
להווי החיים בישראל ולהוויה התרבותית והחברתית של ציבור דוברי הערבית במדינת ישראל 

 .על כל מרכיביו וגווניו 
בשידורי הערוץ תינתן במה לאמנים יוצרים וליצירה המקורית של ציבור דוברי הערבית  29.4

 .ץ וייעודובמדינת ישראל במכלול רחב של תחומים התואמים את אופי הערו
הן מבחינת , שידורי הערוץ יכללו מגוון רחב של תכניות התואמות את הערוץ וייעודו 29.5

בלוח שידורי הערוץ ישובצו תוכניות המתאימות לכל . מתכונת התכניות והן מבחינת נושאיהן
 .המשפחה ולכל הגילאים ותכניות לקהלי יעד שונים

 .2/ע -ו 1ים ע/כנספח ניםומסומ פיםמצורפיו פועלת העותרת -רישיון עלמכרז ומהמה יםהעתק ==

 

 :יםכיפורהביום  יםשידורהאיסור 

 לעברית יתורגמו ולא עצמיים שידורים ישודרו לא הכיפורים ביום" כי קובע התקשורת לכללי( ד)א5 עיףס .19

  ".עצמיים שאינם שידורים
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 קיום על העותרת תקפיד, השידורים מועדי לרבות, הערוץ לתפעול שנוגע מה בכל כי קובע לרישיון 3 סעיף .20

 לרישיון 23.1 סעיף .המועצה הוראות קיום ועל, פיו על שהותקנו התקשורת כללי, התקנות, התקשורת חוק

 כל לאורך וסדיר רציף, תקין באורח, הרשיון פי על הערוץ את יפעיל הרשיון בעל" כי וקובע ממשיך

 ."הכיפורים ביום למעט, השנה ימות בכל, הרשיון תקופת

, תפקידיה יתר בין, כי קובע המועצה סמכויות את שמונה התקשורת לחוק( א()1)ה6 סעיףלעומת זאת,  .21

, ומועדיהם היקפם, רמתם, תכנם, נושאיהם, השידורים ״סוגי לגבי המדיניות קביעת על מופקדת המועצה

 הם) כללים לקבוע המועצה את מסמיך לחוק 5ה6 סעיף, בהמשךו. וביטולו״ לשידור ערוץ אישור לרבות

  .רישיון בעלי על כמפקחת לתפקידה ביחס שונים נושאים המסדירים( ענייננו מושא התקשורת כללי

 דבר כל בנמצא אין משנה כחקיקת 2 המשיבה ידי על שהותקנו התקשורת כללי מלבד, כי אפוא וצאי .22

 המשפטי בטיעוננו שיפורט וכפי לעיל שצוין פיכ. יםרכיפוה ביום שידורים על האוסר ראשי חקיקה

 .2 המשיבה החלטת של תולדה הינו יםכיפורה ביום שידורים קיום על האיסור, בהמשך

 :מיצוי הליכים

מר , פנה יו׳׳ר דירקטוריון ובעל השליטה של העותרת, כשבועיים לפני יום הכיפורים האחרון 27.9.16ביום  .23

בבקשה לתקן את תנאי הרישיון כך שיותר , שגב-ד׳׳ר יפעת חי בן, 2אל יו׳׳ר המשיבה , בסאם ג׳אבר

 .לפנייה זו לא התקבל כל מענה. שידורי הערוץ ביום הכיפוריםת אלקיים לעותרת 

ביום . אך שוב לא התקבלה כל תגובה לפנייה, 2בשנית ליו׳׳ר המשיבה פנתה העותרת  30.3.17ביום  .24

למתן מענה דחוף לפניותיהם  דרישהתוך , במכתב תזכורת נוסף ושלישי במספר פנתה העותרת 31.7.17

פה בין מר ג׳אבר  ובמסגרת שיחות בעל, לאחר הפנייה השלישית. יםכיפורהבשל התקרבות מועד יום 

. נושא בו עסקינןשבין היתר תדון ב, 18.7.17הוחלט על עריכת ישיבה בין הצדדים ביום  ,2לנציגי המשיבה 

הישיבה המתוכננת בוטלה על ידי המועצה דקות ספורות לפני המועד שנקבע לקיומה והיא נדחתה ליום 

פגישה זו . 7.8.17בוטלה על ידי המועצה ונקבעה מחדש ליום , 26.7.17גם הפגישה שנקבעה ליום . 26.7.17

 . 28.8.17ונקבעה מחדש ליום ( הפעם לבקשת העותרת)נדחתה אף היא 

 .בהתאמה 4ע/-ו 3/כנספח ע ןמסוממצורף ו 31.7.17מיום ו 30.3.17שתי הפניות מיום מהעתק == 

מתוכן , פעמים 3אשר מועד קיומה נדחה כבר , לפני הישיבה המתוכננת יום אחד בלבד, 27.8.17ביום  .25

עוד . 13.9.17ליום , על ביטול הישיבה ודחייתה בפעם הרביעית 2הודיעה המשיבה , פעמיים על ידי המועצה

והודיע להם כי בשל סד הזמנים הקצר בין המועד  2באותו יום פנה ב׳׳כ העותרת בדחיפות למשיבה 

אין ביכולתה של העותרת להמתין וכי עמדת המשיבה , יםכיפורההמתוכנן לעריכת הישיבה לבין מועד יום 

 .מתבקשת בדחיפות 2

 .5/מסומן כנספח עמצורף ו 27.8.17פניית העותרת מיום מהעתק == 
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וביקשה את התערבותו בתיקון תנאי הרישיון לפי ( שר התקשורת) 1למשיב  פנתה העותרת  31.8.17ביום  .26

 . לחוק התקשורת( ה)ח6סמכותו המעוגנת בסעיף 

 .6ע/ מסומן כנספחמצורף ו 31.8.17פניית העותרת מיום מהעתק == 
 
 

 הטיעון המשפטי

, הן על פי תנאי המכרז בו זכתה העותרת והן על פי תנאי הרישיון, הערוץ מעצם טבעו והגדרתו, כאמור .27

והמשפט י פקודת סדרי השלטון "שעפ, נוצרים ודרוזים, מוסלמים – ערביתההוא ערוץ ייעודי לאוכלוסייה 

ואין לכפות , 1954י החלטת הממשלה משנת "ניתנת להם הזכות לקיים ימי מנוחה בחגיהם כפי שנקבעו ע

 . במדינת ישראל האוכלוסייה היהודיתעליהם לקיים ימי מנוחה בחגים של 

 חופשב ,והתקשורתבחופש הביטוי בחופש הדת, בחופש מכפייה דתית, מהווה פגיעה חמורה  כאמורכפייה  .28

אלא , בלבדהפגיעה האמורה אינה מנת חלקה של העותרת , בנוסף לכך. ובקניינה העיסוק של העותרת

החשכת שידורי הערוץ . בישראל ערביתההאוכלוסייה  –הערוץ, קרי  בכל אוכלוסיית צופימהווה פגיעה 

 –קהל היעד של הערוץ ל פגיעה חמורה בחופש הביטוי ובזכות לכבוד ש מקיימת יםכיפורהבמהלך יום 

 .בישראל האוכלוסייה הערבית

אינה עומדת  ערביתההפגיעה בזכויות החוקתיות של העותרת ושל האוכלוסייה , כפי שיפורט בהמשך .29

 אינההיא נעדרת כל תכלית ראויה ו, היא נעשית ללא הסמכה מפורשת בחוק: אי פסקת ההגבלהבתנ

 .עומדת במבחני המידתיות

 :אשמס"ההליך בעניין "רדיו 

ץ ''בגבאת ההליך קצרה ב עתירה דנן, נבקש תחילה לסקורבין הלוהזהות שבינו בשל חשיבות הנושא  .30

שהגיע לפתחו של ( רדיו אשמס )להלן: עניין (30.7.14)טרם פורסם, , שר התקשורת' רדיו אשמס נ 6587/14

 .לסעד המבוקש בעתירה זו זהההסעד שהתבקש בו ר שאבית המשפט הנכבד ו

בעקבות סירוב מועצת הרשות  עתר המפעיל של תחנת ״רדיו אשמס״ לבית המשפט הנכבד, באותו עניין .31

לתקן את תנאי הזיכיון כך שיותר לתחנה לשדר ביום ( הרשות)להלן גם: השנייה לטלוויזיה ולרדיו 

שידורי )לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ( ב)3במסגרת העתירה התבקש שינויו של כלל . הכיפורים

 . יםכיפורהוסר על בעל זיכיון לשידורי רדיו לשדר ביום הא 1999-תשנ׳׳טה(, תכניות בידי בעל זיכיון

לשדר ביום  ופט הנכבד צו ביניים לטובת העותר המתיר לבעקבות הגשת העתירה הוציא בית המש .32

עניין, בישיבה עריכת ולאחר , לאחר הוצאת צו הביניים. הכיפורים שחל יומיים בלבד אחרי הגשת העתירה

בעקבות קבלת הסעד . יםכיפורהמסירובה לתקן את הכלל האוסר על שידורי רדיו ביום הרשות בה חזרה 
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 את החלק להלן נביא .הגישו הצדדים בקשה מוסכמת למחיקתה, העותרים והתייתרות העתירה ולו עתר

העיקרי מבקשת הצדדים למחיקת העתירה והמתייחס לשיקולים שהובילו את מועצת הרשות השנייה 

 :לתקן את כלליה

( 'המועצה': להלן)מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו , 2קיימה המשיבה  8.7.15ביום "]..[ 
לגבי , כיפורלכללים לעניין שידורים ביום ( ב)3דיון בסוגיית החרגת האיסור הקבוע בכלל 

 שידורי תחנות רדיו אזוריות המשדרות לאוכלוסיה הערבית בשפה הערבית
ולאחר ששקלה את השיקולים הרלוונטיים השונים והביאה בגדר שיקוליה , בתום הדיון בנושא

את הזכויות והצורך להתחשב ככל , ומאידך, האמור( ב)3את הערכים והתכליות של כלל , מחד
באופן , לכללים( ב)3החליטה המועצה לתקן את כלל , מיעוטים הניתן בצרכי אוכלוסיות

, שהוראות הכלל לא יחולו על שידורי תחנות רדיו אזוריות המיועדים לאוכלוסיה הערבית
 .ובלבד שלא יעבדו בהן יהודים ביום כיפור, בשפה הערבית

 ".ומכאן הבקשה למוחקה, התייתר הצורך לדון ולהכריע בעתירה, לאור האמור

 .7/כנספח ע םומסוממצורף הבקשה המוסכמת למחיקת עתירת רדיו אשמס עתק מ== ה

הורה בית המשפט על מחיקת העתירה תוך חיוב המשיבים , ידי הצדדים וכמבוקש על, בפסק דינו הקצר .33

 .ד''בהוצאות שכר טרחת עו

לעומת רדיו אשמס , על אף השוני בזהות הגורם המפקח על פעילות שני כלי התקשורת, מטבע הדברים .34

הרי , זיכיון/ועל אף ההבדלים בכללים שמסדירים את זכויות וחובות בעל הרישיון, העותרת במקרה דנן

הן מבחינת הזכויות החוקתיות הנפגעות והסעד , עולה על השונישני המקרים שלצורך ענייננו הדמיון בין 

 .כיפור המבוקש והן מבחינת מעמד המסגרת הנורמטיבית המטילה את האיסור לשדר ביום

 :ובחופש המצפון יתדתכפייה בחופש מ, הפגיעה בחופש הדת

שידורים ביום כיפור פוגע קשות בזכויותיה החוקתיות, ובזכויותיו של לקיים  האיסור המוטל על העותרת .35

על אף שלא מדובר ביום י במדינה, לחופש דת, לחופש מכפייה דתית ולחופש המצפון, וזאת ערבהציבור ה

חוקי על פי דתם ואמונתם ולא על פי לא , או עבור הקהל שהיא משדרת אליו עובדי העותרתמנוחה עבור 

גי דת אחת על בני עדה אחרת כאשר עצם השידור בערבית ולאוכלוסייה מדובר בכפיית מועדי וח. המדינה

 5016/96 ץ"בגראו לעניין זה, ) דת של האוכלוסייה היהודיתה ותהערבית אינו פוגע כלל ועיקר ברגש

 .((1997) 1( 4)נא "דפ, התחבורה שר נגד חורב

 1948-ח"תשה, לפקודת סדרי השלטון והמשפט( א)א18כפייה זו אינה מתיישבת עם רוח האמור בסעיף  .36

שני ימי ראש  –שבת ומועדי ישראל : "שמתייחס לימי המנוחה הרשמיים והקבועים במדינת ישראל כ

הם ימי  –ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות , עצרת של סוכותראשון ושמיני , יום הכיפורים, השנה

אולם סעיף זה קובע שמי שאינו יהודי ניתנת לו הזכות לקיים ימי ". המנוחה הקבועים במדינת ישראל

שאינם יהודים ל: "החלטת הממשלהעל פי חגים אלה ייקבעו לגבי כל עדה , מנוחה בשבתו ובחגי עדתו

חגים אלה ייקבעו לגבי כל עדה על פי החלטת הממשלה . בתם ובחגיהםהזכות לקיים ימי מנוחה בש

בישיבת בהתאם לחגיה נקבעה  ערבית". ההסדרה של ימי המנוחה של האוכלוסייה השתפורסם ברשומות
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חג המולד  א. חגי הנוצרים: כלהלן: "ובה נקבעו ימי המנוחה למי "שאינם יהודים 30.5.54 הממשלה מיום

. )שני ימים(; ראש השנה; התגלות; יום ששי לפני פסחא' יום שני לפסחא; עליה שמימה יום שני לשבועות

חגי ג. . אדחא-חג אל; פיטר-חג אל; חג מולד הנביא; הראשון במוחרם )ראש השנה( חגי המוסלמים:ב. 

 .(יתרו) חג הנביא שועיב; חג אלדחא הדרוזים:

 .8/כנספח עמצורף ומסומן  30.5.54מיום  מהודעת הממשלההעתק == 

ימי המנדט מחופש הדת והמצפון נמנה על זכויות היסוד הנשמרות לכל העדות הדתיות המוכרות עוד  .37

כי אין תוקף לסירובה , נקבע אף לפני חוקי היסוד, כך למשל(. לדבר המלך במועצתו 83ראו סימן )הבריטי 

לשם קיום תפילה , לותה לתנועת היהדות המתקדמתשל מועצה מקומית להשכיר אולם ציבורי שבבע

ץ "בג :ראו)רק משום שאינה עולה בקנה אחד עם דרך התפילה האורתודוקסית , במקום בחג הסוכות

 ((.1962) 2113, 2101 ד טז"פ, המועצה המקומית כפר שמריהו' פרץ נ 262/62

עכו קנסות מהעירייה על פתיחת קיבלו בעלי עסקים ערבים מהעיר , הדומה מאד לענייננו, בעניין אחר .38

לאחר פנייה לבית . וזאת לפי חוק עזר האוסר על בעלי עסקים בעיר לעבוד בימי שבת, עסקיהם בימי שבת

ל אך ורק על אזורים בהם יש "התחייבה עיריית עכו להחיל את סעיפי חוק העזר הנ ,המשפט העליון בעניין

ל קיבלה תוקף של פסק דין על ידי בית "חייבות הנההת. בעכוהיהודית אוכלוסייה לרוב גדול ומובהק 

 .((22.2.2009פורסם, לא ) עיריית עכו' דאו נ 4326/07 ץ"בג: ראו) המשפט העליון

לרבות קבוצות , שונות בציבור [קבוצותובזכותן של "]ל פוגעת קשות גם בעיקרון הפלורליזם "הכפייה הנ .39

" .איש באמונתו יחיה .כל קבוצה בדרכה, והמסורתהדת , לבטא את עצמן בתחום התרבות, מיעוט דחויות

 4805/07ץ "בג: ראו גם(. (1999) 375, 337( 5)ד"פ, השר לענייני דתות' התנועה המסורתית נ1438/98ץ "בג)

ץ "בג(; 2008) 571( 4)סב, משרד החינוך' התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ –המרכז לפלורליזם יהודי 

הבית הפתוח בירושלים לגאווה  343/09ץ "בג(; 17.9.2014, פורסם בנבו) הכנסת' רובינשטיין נ 3752/10

 .((2010) 1( 2פ"ד סד) ,עיריית ירושלים' וסובלנות נ

הפסקת שידורי העותרת פוגעת גם בכבודם וברגשותיהם של צופיה שרובם ככולם כאמור הם בני  .40

יום מנוחתם ודתם של בני האוכלוסייה שאינו , האיסור לשדר בערבית ביום כיפור. ערביתההאוכלוסייה 

מסר זה . משדר להם מסר לפיו מדובר באוכלוסייה במעמד נחות שצרכיה אינם נלקחים בחשבון, הערבית

שר ' מילר נ 4541/94ץ "בג: ראולעניין זה, ) בזכות החוקתית לכבוד ,אם כן ,הוא מסר משפיל ופוגעני ופוגע

ד "פ, שר העבודה והרווחה' שדולת הנשים בישראל נ 2671/98 צ"בג; (1995) 132, 94( 4)ד מט"פ, הביטחון

ץ "בג(; 1998) 177, 167( 5)ד נב"פ, השר לענייני דתות' עדאלה נ 244/98 ץ"בג(; 1998) 658-659, 630( 3)נב

 13פסקה , 1( 1פ"ד סא), ראש הממשלה' ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ 11163/03

לשכת  –ב "לה 6304/09ץ "בג; (וועדת המעקב העליונה)להלן: בג"ץ  (2006) ברק' השופט אלפסק דינו של 

, פורסם בנבו) 76-77פסקאות , היועץ המשפטי לממשלה' ארגוני העצמאים והעסקים בישראל נ

2.9.2010) .) 
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 :של העותרתובזכות הקניין הפגיעה בחופש העיסוק 

פוגע , עובדיהויום המנוחה של  האינו יום מנוחתכאמור ש להחשיך את מסכיה ביום כיפור, תהעותרחיוב  .41

הזכות לחופש העיסוק הוכרה כזכות חוקתית  .לחופש העיסוקעובדיה צוות ו העותרתבזכות החוקתית של 

רנו נגד 'בז 1/49 ץ"בגבבית המשפט העליון עוד על ידי ואף הוכרה כזכות יסוד , חופש העיסוק: בחוק יסוד

בפסקי דין לחופש העיסוק העל של הזכות  בית המשפט חזר על מעמד((. 1994) 80' ד ב"פ, שר המשטרה

ולאחר חקיקת חוק  ,(1983) 337( 3)ד לז"פ, מיטרני נגד שר התחבורה 337/81 ץ"בגבמאוחרים יותר כגון 

כלל  726/94 ץ"בגבחופש העיסוק חזר בית המשפט הנכבד והדגיש את מעמדה החוקתי של זכות זו : יסוד

 (.1994) 471, 441( 5)ד מח"פ, מ נגד שר האוצר"ה לביטוח בעחבר

בקניינה, זאת לנוכח  מהווה פגיעה קשה ערוץ ביום הכיפוריםה חיוב העותרת להפסיק את שידורינוסף, ב .42

ואבדן ההכנסה והמוניטין הכרוכים  כלכליים הכרוכים בהפסקת השידורים למשך יום שלםההפסדים ה

 .בהחשכת המסך הכפוייה

 :הפגיעה בחופש הביטוי ובחופש העיתונות

ואשר , המשדר באופן בלעדי לאוכלוסייה הערבית ובשפה הערביתהוראה המופנית אל אמצעי תקשורת  .43

מורה לא לשדר במועד חג יהודי פוגעת בצורה קשה ביותר בחופש הביטוי של כלל האוכלוסייה הערבית וכן 

חיוב העותרת להפסיק את שידוריה ביום על כן . של העותרת ועובדיה בחופש הביטוי וחופש העיתונות

 23.1 וסעיף התקשורת לכללי( ד)א5 עיףס) הפסקת השידורים לפועל הנקבעשמכוחם  הסעיפיםכיפור, ו

 . י במדינהערב, הן של העותרת  והן של הציבור ההעיתונותו פוגעים קשות בחופש הביטוי, (לרישיון

כבוד האדם : הזכות לחופש הביטוי נמנית על זכויות היסוד של האדם עוד בטרם חקיקת חוק יסוד .44

הפגיעה בזכות ((. 1953) 892-893, 871, י ז"פד ,קול העם נגד שר הפנים 73/53 ץ"בגראו: )וחירותו 

לא נעשית בענייננו על פי המבחנים המוכרים בפסיקה העליונה המתירים פגיעה החוקתית לחופש הביטוי 

 יבור אשר יכולה להצדיק פגיעה בחופש הביטוי צריכה להיותהצזה נקבע כי הפגיעה ברגשות לעניין בה. 

אשר בה , של פגיעה ברגשות' רמת סבולת'יש להכיר בכך כי קיימת " כאשר "חמורה ורצינית, קשה"'

רמת סבולת זו ...]כאשר[  והמתבקשת מעקרונות הסובלנות עצמם, מחויבים בניה של חברה דמוקרטית

 ץ"בג' )הכאשר הפגיעה ברגשות באה למנוע הגנה מחופש הביטוי ומחופש היציר, מצויה על סף גבוה ביותר

( 2003) 83, 65( 3)נח , המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין' לשוויון ייצוג נשים נ –ן .י.ש 5432/03

 .((פלייבויעניין : להלן)

והמשדר  בישראל נוכח העובדה כי הערוץ אותו מפעילה העותרת הינו ערוץ יעודי לאוכלוסייה הערבית .45

בשפה הערבית, לא יכולה להיות קיימת כל פגיעה ברגשות כל ציבור אחר, ומכל מקום לא יכולה להיות 

הרי ברור לכל  .אשר יש בה כדי להצדיק פגיעה כה חמורה בחופש הביטוי ורצינית"פגיעה "קשה, חמורה 

 ואינה מהווה את קהל היעד אליו הערוץ  נמנית על צופיאינה  היהודית בישראלהאוכלוסייה כאשר ש
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כאלה כהרי שממילא אין כל הצדקה לתפוס את שידורי הערוץ ביום הכיפורים , מיועדים שידורי הערוץ

 יהודיים.  לזול ופגיעה ברגשות דתמהווים זה

וכפי שנקבע ששידורי רדיו בשפה הערבית   יםכיפורהם ביום יפתיחת חנויות בישובים ערבינקבע שכפי ש .46

ביום הכיפורים, אינם מהווים פגיעה ברגשי דת יהודיים אשר יש בהם על מנת להצדיק את איסור קיומם, 

 .בשפה הערבית ביום הכיפוריםכך ממש יש להתיר גם את שידורי הערוץ הייעודי 

 :אי העמידה בתנאי פסקת ההגבלה

 :"י חוקלא נקבע עפ"י הוראה מפורשת בחוק או עפהאיסור על שידורי הערוץ ביום כיפור 

אינו מעוגן בדבר  ,לכללי התקשורת( ד)א5סעיף , ובכלל זה המוטל על העותרת לשדר ביום כיפור האיסור .47

הוראה בנמצא שום אין  - קהוראה מפורשת בחובסעיפי האיסור לא נקבעו חקיקה ראשי או מכוחו. 

ביום כיפור  קובעת כי שידורים בשפה הערביתה, עצמו לא בחוק התקשורתאף , בהסדר חקיקתי ראשי

גמת וכד, גם חוקים אחרים המסדירים את הרגולציה על אמצעי התקשורת, יתרה מזאת. הינם אסורים

 2014-התשע׳׳ד, וכן חוק השידור הציבורי הישראלי 1990-התש׳׳ן, חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

הוראות כוללים וזאת למרות שחוקים אלה . אינם כוללים שום הוראה האוסרת על שידור ביום כיפור

 .על בעלי רישיוןובמפורש רבות המטילות איסורים שונים 

את המדיניות לגבי לחוק התקשורת קובע כי המועצה מוסמכת לקבוע ( א()1)ה6סעיף אמנם , בהקשר זה .48

", אולם לווביטו לשידור ערוץ אישור לרבות, ומועדיהם היקפם, רמתם, תכנם, נושאיהם, השידורים סוגי"

או המסמיכה את  רביום כיפוהשידורים באופן מלא החשכת מחייבת ה ספציפית כל הוראהבסעיף זה אין 

או מצמצם בכדי למנוע פגיעה ך להתפרש באופן דווקני וסעיף זה צרי. לקבוע הוראה כאמור 2המשיבה 

  .פגיעה בלתי מידתית בזכויות יסוד חוקתיות

 של הכללי המטה ראש' נ קירש  2753/03 ץ"בגהנכבד בבית המשפט  פסיקתלעניין זה, רלבנטית במיוחד  .49

, הפרקטיקה שאימצו רשויות הממשלה והשידור בוטלהבו  (קירשעניין )להלן:  (2003) 359( 6)נז ד''פ, ל"צה

 לפרק והרדיו יהזהטלווי שידורי כלל המפקיעה את ,2003האמריקאית על עירק בשנת  במהלך המתקפה

על . לנהוג יש כיצד הציבור תא להדריך תמנ-על האזעקה אות בהישמעו טיל ירי לאחר תדקו 15 עד של מןז

חקיקה לאף שעניין לנו היה בהפסקת שידורים לצורך הדרכת אזרחים בעיתות מלחמה, פסק הדין קבע כי 

 פירוש לתת יש, האדם בזכויות הפוגעות"והראשית המאפשרת הודעות מטעם הממשלה בעיתות חירום 

 שמתחייב למה ומעבר מעל זה כהוא לסייגה ולא מירבי קיום' לזכות לתת מגמה מתוך ומצמצם דווקני

 .369, בעמ' (קירש" )עניין .]...[ 'המחוקק מדבר ומפורשות ברורות

()א( צריכה להתפרש באורח דווקני ומצומצם 1ה)6, הרי שהסמכות הכללית בסעיף לענייננו דנןבהקשר  .50

ואין להרחיבה כדי לכלול בתוכה את הסמכות הגורפת בה בפגיעה בזכויות אדם, לנוכח הפגיעה הכרוכה 

 . , ואף אין לגזור ממנה קיומה של סמכות כאמורשל הטלת איסור על קיום שידורים ביום כיפור
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 ממושכלות הינו. עיקרון זה החוקיות עיקרוןהמועצה הינה רשות מינהלית הכפופה ל כי לעניין זה, נזכיר .51

 הסמיך שהחוק פעולות אותן רק לעשות ומוסמכת רשאית המינהלית הרשות" ולפיו, בלתם שאין היסוד

 הסמכות זמיר יצחק: עוד ראו((; 2010) 97 א כרך מינהלי משפט ארז-ברק דפנה." )לעשותן אותה

 הרשות בפעולת יש כאשר תוקף משנה מקבל זה עיקרון((. 1996, ראשונה מהדורה) 49 א כרך המינהלית

( 2)סד ד"פ, מסיםה רשות' נ מנאע 6824/07 ץ"בגב )ראו לעניין זה: דנן כבמקרה, יסוד בזכות פגיעה משום

 (.(מנאע עניין: להלן( )2010) 479

 םהבחנה ברורה בתחולתעורכים הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה שחוקים רבים בנושאי דת  .52

הגבלות כבמקרה  ,הלכה הפסוקה, ובהתאם ללכן. בבחינת כל דת תחייה על פי תורתה, על העדות השונות

 בג"ץבעמדת המשנה לנשיא חשין  :ין זה ראוילענ) בהסדר ראשי ותלהיות מוסדרמושא עתירה זו חייבות 

כי מאחר , יצוין בעניין זה. ((24.2.06 פסק דין מיום) וועדת המעקב העליונה נגד ראש הממשלה 11163/03

, ובעיקר מגבלות יום הכיפורביחס לבישראל ערבית הה ייסוהאוכלשמטיל מגבלות על ואין חוק 

להסדיר את הנושא ללא הסמכה  ראויהאינה שחקיקת משנה הוא אז ברור מאליו הרלבנטיות לנושא דנן, 

 . מפורשת בחוק הראשי

, המחוקק הראשי. מנוגד לחקיקה ראשית אחרת בספר החוקיםאף יסור על שידור ביום כיפור אנוסיף, כי  .53

התייחס לימי המנוחה הקבועים של העדות הדתיות במדינה תוך שהוא מתייחס לחגים הרשמיים , כאמור

לפקודת סדרי השלטון והמשפט כי ( א()א)18והוא קבע מפורשות בסעיף , יהודיות-של העדות הדתיות הלא

ה על חגים אלה ייקבעו לגבי כל עד. למי שאינם יהודים יש את הזכות לקיים ימי מנוחה בשבתם ובחגיהם

אה לפקודת סדרי השלטון והמשפט לא הוגדר יום 18בסעיף . פי החלטת הממשלה שתפורסם ברשומות

 .נוצרים ודרוזים, מוסלמים –הכיפור כיום מנוחה אצל הערבים 

ומועדים על  לפיה חוקים רבים מבצעים הבחנה ברורה בתחולת ימי מנוחההעובדה המשפטית  הנה כי כן, .54

הערבית  חקיקה ראשית שתאסור מפורשות ששידורים בערבית לאוכלוסייההעדר שונות והעדות ה

ולפיו הפגיעה  כי הפגיעה כאן לא עונה על התנאי הראשון של פיסקת ההגבלה יםבישראל ביום כיפור, מעיד

 .חייבת להיות על פי הסדר ראשי

 :לתכלית ראויה ולשדר ביום כיפור אינ העותרתעל  האיסור

 על העותרת לשדר מאחורי האיסורשאת התכלית  ות כפי שפורט לעיל הופכת בזכויות החוקתי הפגיעה .55

כנסת ' המועצה האזורית חוף עזה נ 1661/05 ץ"בג)ראו לעניין זה:  לתכלית בלתי ראויה ביום כיפור

 264, 235( 1)ד נז"פ, שר התחבורה' מנחם נ 4769/95 צ"בג :ראו גם (.2005) 570, 481( 2)ד נט"פ, ישראל

פורסם ) אדם נגד הכנסת 7146/12 ץ"בג; (2004) 729( 1)ד נט"פ, שר האוצר' מנור נ 5578/02ץ "בג(; 2002)

(; 2006) 697, 619( 1)סא ד"פ, הכנסת' נ בישראל השלטון לאיכות התנועה 6427/02 ץ"בג;  (16.9.13 ,בנבו

 ((.2002) 662, 640( 3)נו ד"פ, הכנסת ראש יושב' נ אורון 1030/99 ץ"בג

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%92%D7%A5%206427/02&Pvol=%D7%A1%D7%90
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%92%D7%A5%206427/02&Pvol=%D7%A1%D7%90
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%92%D7%A5%206427/02&Pvol=%D7%A1%D7%90
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%92%D7%A5%206427/02&Pvol=%D7%A1%D7%90
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%91%D7%92%D7%A5%206427/02&Pvol=%D7%A1%D7%90
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האיסור אינו לתכלית ראויה מאחר והוא מחיל את עצמו באופן גורף על כל כלי התקשורת , במקרה דנן .55

חוקים רבים אחרים אכן עשו כאמור, . התרבותית והעדתית, בכל השפות ללא מתן משקל לשונות הלשונית

הנוגע למכירת מצות בחג  1986-ו"התשמ(, איסור חמץ)כך למשל בחוק חג המצות . ההבחנה הברורהאת 

נקבע חריג  1962-ב"התשכ, בחוק איסור גידול חזירו; שכונות ערביות בערים המעורבותהוחרגו הפסח 

 ל.לאוכלוסייה הנוצרית בישרא

שהתכלית היא  שכן, ככלתית כלשהי. אינו משרת תכלית חברו מאחרבנוסף, האיסור אינו לתכלית ראויה  .56

ביום כיפור,  וכלוסיית הרוב ושמירה על רגשותיהלצרכי האוכלוסייה היהודית, א השידורמרחב התאמת 

ומזכויותיה,  מהאוכלוסייה הערביתהתעלמות ההרי שהיא לכל הפחות, מעוררת קושי רב, וזאת לנוכח 

 כשאין בכך כדי להשליך כלל על חוויית האזרח היהודי בשמירה על מצוות דתו ביום זה.

 :הפרת עיקרון המידתיות

ו עומד בדרישת ההסמכה ואינו קיים את שידוריה ביום כיפור אינלהגם שנטען כי האיסור על העותרת  .57

ובזכויותיה  הפגיעה בזכויותיה של העותרתלתכלית ראויה, בבחינת מעל הצורך ולמען הזהירות, ייטען כי 

נניח שהאינטרס של הגנה על רגשות , וזאת גם במדינה אינה מידתית כלל ועיקר ערביתשל האוכלוסייה ה

 אינםהאמורה להשגת התכלית  ם שנבחרוהאמצעי, הרי שהציבור היהודי עונה על דרישת התכלית הראויה

עולה באופן מהם במדינה  ערביולציבור ה 1נגרם לעותרתשהנזק הרב ובאופן קיצוני גורפים , יםרציונאלי

 .להגשמת התכליתתועלתם קיצוני על 

לעיל, בהנחה שהתכלית של  כאמור :ההתאמה הרציונאלית בין האמצעי למטרה –מבחן המשנה הראשון  .58

לשם השגתו אינו מעלה או מוריד לצורך  שמירה רגשות ציבור הרוב, הרי שהאיסור המוטל על העותרת

כסדרם אינו משפיע כהוא זה על האוכלוסייה היהודית במדינה, הגשמתה. קיום השידורים על ידי העותרת 

לעיל משדרת ביום שהובא אשמס זה נציין כי העותרת בעניין עניין לשכן אין הוא מחויב להיחשף אליהם. 

 .ולא נגרמה שום פגיעה לרגשות הציבור היהודי כתוצאה מזה 2014מאז שנת  הכיפורים

, וזאת יםכיפורהלקיים שידורים ביום  בדמות הטלת איסור גורף על העותרתאשר על כן, האמצעי שנבחר,  .59

במדינה, אינו יכול להיחשב כאמצעי רציונאלי, שכן  ערביתתוך פגיעה בזכויותיה ובזכויות האוכלוסייה ה

 אין הוא מקדם את התכלית שיכולה להיות מועלית בענייננו. 

במדינה אינה עומדת  הערביתולזכויות האוכלוסייה  גיעה הנגרמת לזכויות העותרתהמסקנה היא כי הפ .60

 בקנה אחד עם דרישות מבחן המשנה הראשון של המידתיות.

הינו אמצעי גורף  האיסור על שידוריה של העותרת :האמצעי שפגיעתו פחותה – השנימבחן המשנה  .61

את התכלית של שמירה על רגשות הציבור תיות. החוטא לדרישת מבחן המשנה השני של עיקרון המיד

  הערבית.וזכויות האוכלוסייה  היהודי ניתן להשיג במלואה ללא הגבלה כאמור על זכויות העותרת

 





 תצהיר

 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  ,מכפר יאסיף______________ת.ז.  תומא לובנא אני הח"מ 

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

 

בעניין איסור על נ' שר התקשורת  הלא טי.ויבג''ץ  תעתירעושה תצהירי זה בתמיכה להנני  .1

 ביום כיפור.שידור 

 

  המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל.המרכז  –מתמחה בעדאלה הנני  .2

 

נכונות הן עפ"י  , לרבות ההתכתבויות,העובדות המפורטות בפרק העובדתי לעתירהכל  .3

 מיטב ידיעתי ואמונתי.

 

 הו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי נכון ואמת.ז .5

 

 

 

        __________________ 

 חתימת המצהיר               

 

 אישור

 

מר ________________  יע בפניהופ 179.24. מאשר כי בתאריך  מוחמד בסאם  אני הח"מ עו"ד 

 לעונשים הא צפויילהצהיר את האמת וכי  וכי עלי וולאחר שהזהרתי   ______________ ת.ז.

 עליו בפניי. םעשה כן, אישר את נכונות האמור לעיל וחתיהקבועים בחוק אם לא 

 

 

         _________________ 

 עו"ד ,                                    



 נספחים –תוכן עניינים 
 
 
 

 עמוד סימון שם נספח
 1 1ע/ חוברת המכרז בו זכתה העותרת

 37 2ע/ פיו פועלת העותרת-הרישיון על

 89 3ע/  30.3.17למועצת הכבלים מיום  תפניית העותר

 91 4ע/  31.7.17למועצת הכבלים מיום  תפניית העותר

 93 5ע/  27.8.17פניית העותרת למועצת הכבלים מיום 

 95 6ע/  31.8.17פניית העותרת לשר התקשורת מיום 

 98 7ע/ העתק מהבקשה המוסכמת למחיקת העתירה בעניין "רדיו אשמס"

 101 8ע/  30.5.54הודעת הממשלה מיום 

 

 
 
 














































































































































































































