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 מבוא

חברתית או , דתית, היסטורית)עצם הבעתה של דיעה בסוגיה השנויה במחלוקת ציבורית "...

 בהם תוכנו של הביטוי יהא בו כדי, מקרים חריגים ונדירים, איפוא, יהיו אלה. תמותר( אחרת

יהיו אלה מקרים המזעזעים את . ברגשותיו של הציבור, רצינית וחמורה״, להוות פגיעה ״קשה

 1"אמות הספים של הסובלנות ההדדית

 

כי המחוקק הוא , ברור? האם גישתו של הנשיא ברק היא זו שמובילה את החקיקה הישראלית

אך בתי המשפט הם אלו שיוצקים פרשנות למקרים , שיוצר את המסגרת הנורמטיבית

 המזעזעים מקרים"לאותם רק מגבילים את חופש הביטוי  בתי המשפט אמנםהאם . הספציפיים

 ?כגישתו של הנשיא ברק "יתההדד הסובלנות של הספים אמות את

 . הכדורגל בישראל בעבודה זו נבחן את שאלות אלו תוך התייחסות למקרה הבוחן של מגרשי

מתייחס המשפט הישראלי לביטויים גזעניים כחלק  כיצד: שאלת המחקר שלנו היא, לפיכך

 ?בזירת מגרשי הכדורגל הביטוי מחופש

ההתנגשות בין חופש נציג את רעיון חופש הביטוי ואת . תתבסס על מחקר עיוני, המתודולוגיה

 .הביטוי בכלל וביטוי גזעני בפרט לבין הפגיעה ברגשות הציבור

 לקריאות גזעניות כלפי מיעוטיםבה בחרנו ואת הרקע , נסביר את ייחודיות זירת מגרשי הכדורגל

 .בישראל

 . ופש הביטוינבחן את התייחסות החקיקה והפסיקה הישראלית לשאלות במסגרת ח

וגישה " גישה קונטיננטלית: "משווה בהתייחס לשתי גישותבמשפט יון נקיים ד ,לבסוף

 ".אמריקאית
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 (.א"התשנ) 81, 5 ,חוברת א, מ הפרקליט" חופש הביטוי ומיגבלותיו", אהרן ברק 
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 ?חופש הביטוימהו 

לבקש , לרבות החירות להחזיק בדעות ללא כל הפרעה, כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי" 

ההכרזה לכל באי עולם בדבר , 31סעיף )" ידיעות ולקבלן ולמוסרן בכל הדרכים וללא סייגי גבולות

 (.2זכויות האדם

תלי מלים נכתבו על חופש הביטוי כזכות יסוד של האדם הנגזרת מהזכות לחירות וכמי שעומדת 

בחלק זו נערוך סקירה קצרה של התפתחות הרעיון והפיכתו לזכות משפטית . מדרג הזכויותבראש 

יסטורית של חופש הביטוי ולכן נתייחס קצרה היריעה מלהכיל את ההשתלשלות הה. מרכזית

 חופש בין נציג את ההתנגשות, לאחר מכן. מרכזיים בהיסטוריה" עוגנים"למספר נקודות או 

 .הציבור ברגשות הפגיעה לבין בפרט גזעני וביטוי בכלל הביטוי

 סקירה היסטורית

 העת העתיקה

הומרוס מוצגת האפשרות לדבר כבר בתיאוריו של . חופש הביטוי בא לידי ביטוי לראשונה באתונה

, בנאום ההספד המפורסם שלו, המנהיג האתונאי, פריקלס. 3באופן חופשי באסיפה הכללית

. 4(תוך רמיזה ליריבה המרה ספרטה)התייחס לחופש הביטוי כמבחין עיקרי בין אתונה ליריבותיה 

, ות של פרהסיהעקרונ. זכו הם לחופש ביטוי, אף כי אזרחי אתונה היוו מיעוט מכלל התושבים

 .5חופש ביטוי ושוויון דיבור באסיפות העם היו חלק מרכזי מהמדינה האתונאית

 יסוד בזכויות הכירה שלאכזו , מוגבלת בלתי ריבונית סמכותעצמם אמנם האתונאים לקחו על  

ובכך למעשה הפכו דמוקרטיה לשלטון מיעוט או  המדינה של כוחה את המסייגות ,אדם של

כי עבור אותם בעלי , אך ניתן לטעון, 6של מיעוט אזרחים השולט ברוב" טירניה קולקטיבית"

רמת ההשפעה הישירה הייתה גדולה יותר מרמת ההשפעה הישירה של אזרח , מעמד אזרחי

ס בולט דווקא "לפנה 611 משפטו של סוקרטס בשנת, בין כך ובין כך. בדמוקרטיה מערבית כיום

 . 7"חכם וצדיק מכל אדם, ובכלל... ״טוב מכל בני זמנולנוכח השתקתו של מי שנחשב עוד בזמנו כ

שהיה יריביו , פוליטיקאי, מרכזית נוספת להבנת חשיבות חופש הביטוי היא קאטו הצעיר דוגמה

ביטוי וההבעה בתקופת האימפריה הרומית קאטו עמד על חשיבות חופש ה. של יוליוס קיסר

, באסלאם. 8דמותו הפכה לסמל למאבק על זכות זו. ובסופו של דבר הוגלה על ידי קיסר והתאבד

שקיבלו את ההנהגה , ליפים'הלוא הם הח, חופש הביטוי הוכרז לראשונה בתקופת הראשידון

                                                           
2

 The Universal Declaration of Human Rights, in the UN website:  
26.7.15). :(Retrieved http://www.un.org/en/documents/udhr  

3
 Arlene W. Saxonhouse, Free Speech and Democracy in Ancient Athens, 2, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006).  
4

 .א"מ-ז"פרקים ל, פוקס. הקדים מבוא א, הלוי. א. אתרגם מיוונית והוסיף הערות , תולדות מלחמת פילופוניס ,תוקידידס 

 (.ט"תשי, מוסד ביאליק: ירושלים)
5

 (.8992 אוקטובר) 55, 55, 2 גיליון, המשפט ,"משפט סוקרטס ועקרון חופש הביטוי" ,רון דרור 
6

 .שם 
7

 אביב-תל-ירושלים, שוקן הוצאת) 881, שני כרך, ליבס. ג יוסף מיוונית תרגם, אפלטון כתבי: בתוך". פידון", אפלטון 

 .(ח"תשנ
8
 Ian C. Friedman, Freedom of Speech and the Press, 2 (New York: Facts On File, 2005). 

http://www.un.org/en/documents/udhr
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פש שכל הרעיון של חו, יש מי שטוען. 9טאב'ח-לספירה על ידי עמר בן אל 6-עוד במאה ה, ממוחמד

 .10לספירה 1-ביטוי אקדמי מקורו במנהג אסלאמי מתקופת מערכת המדרסה מהמאה ה

 ימי הביניים

אך עם פתיחתן של , תקופה זו ידועה בהיסטוריה המערבית כתקופת של בלימת רעיונות

ניצני רעיונות החירות . שהתרחבו בעת החדשה, האוניברסיטאות נפוצו הרעיונות של ההשכלה

ון 'שהעניק המלך ג, אותו כתב זכויות, 3030המודרניים באים לידי ביטוי במגנה כרטא בשנת 

אך נתפס כמסמך המעגן , המסמך אינו מעניק חופש ביטוי. 11שימרדו בו, לאצילים בעקבות איומם

 .את ביטול כוחם האבסולוטי של המלכים האנגלים וכנדבך מרכזי במהפכות החירות העתידיות

, שיצרה מהפכה בנושא חופש הביטוי בכך, נחשבת ככזו 3301-המצאת הדפוס על ידי גוטנברג ב

כי כל חומר , הכריז 8-כאשר הנרי ה, תפתח בתקופה זונושא הצנזורה ה. שאפשרה הפצת דעות

, על אף הסנקציות החמורות. דמות חדשה בנוף האנגלי, מודפס חייב לקבל את אישורו של הצנזור

וייתכן " העת החדשה"ניתן לראות בהמצאת הדפוס כתחילת . 12ספרים המשיכו להתפרסם בחשאי

 .דויקים חשובים פחותהתאריכים המ, לענייננו. 36 -וזו החלה רק במאה ה

 העת החדשה

במדינה חופשית הלשון צריכה להיות "כי , בספרו, תאולוג הולנדי, כתב ארסמוס 3036בשנת 

מרכזית  דוגמה. הרפורמציהאף אם ממבשרי , וזו על אף היותו חלק מהממסד הדתי 13"חופשית

על תנועתם של " היא ספרו של ניקולאוס קופרניקוס, ששלטה באותן שנים, לפרקטיקת הצנזורה

את האמונה הנוצרית במרכזיותו של כדור הארץ  באופן ישיראשר אתגרה , 14"גרמי השמים

שאשררה את עבודתו של קופרניקוס והביאה למעצרו , ולפיכך צונזרה ועבודתו של גלילאו גלילאי

 .363015-ב עד ליום מותו

ון 'ג. פורסם שנתיים לאחר מותו של גלילאי, המגן על חופש הביטוי, החיבור הבולט באותה תקופה

תקף את ההגבלות על חופש הביטוי בכלל ועל הצנזורה בספרים בחוק , משורר אנגלי, מילטון

מתייחס לניסיון הפרלמנט האנגלי  17אראופגיטיקה. בפרט 363616של Licensing Act) )הרישוי 

                                                           
9

 ,Javid Iqbal.אלו בחרו לשמור על חופש הביטוי של המוסלמים, ליף היה לעתים מזלזל ואף מעליב'אף אם היחס לח 
"Democracy and Justice: Islam's Political Message Restated", in (eds.): Ronald Bontekoe and Marietta 
T. Stepaniant, Justice and Democracy: Cross-cultural Perspectives, 241, 251 (Honolulu: University 

of Hawaii Press, 1997).  
10

 Hugh Goddard, A History of Christian-Muslim Relations, 100 (Edinburg: Edinburgh University 
Press, 2000). 

11
  Friedman, Freedom of Speech and the Press, Above n8, 2. 

12
 Ibid, 4. 
13

 .Desiderius Erasmus, The Education of a Christian Prince (1516).(. ש.ש א.מ.ז)נו תרגום של 
Translated by Lester K. Born [c.1936], 232 (original page), (Columbia University Records of 

Civilization, New York: Octagon Books, 1963). 
14

 Nicolaus Copernicus, De Revolutionibus, 1543 C.E. 
15

  http://plato.stanford.edu/entries/galileoGalileo Galilei at the Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Retrieved 24.7.15). 

16
 "June 1643: "An Ordinance for the Regulating of Printing", Acts and Ordinances of the 

Interregnum, 1642-1660 (1911), 184-186. 

(Retrieved 24.7.15). history.ac.uk/report.asp?compid=55829-http://www.british 
 

http://plato.stanford.edu/entries/galileo
http://www.british-history.ac.uk/report.asp?compid=55829
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בניגוד , וטוען בעד הצורך באחידות האומה באמצעות שילוב הבדלים בין פרטים פרסומיםלמנוע 

האמת באים לידי ביטוי רק כאשר כל  והכרת שלמידה, מילטון טען . לכפיית הומוגניות כצו מגבוה

שמאפשרת המחשבה , נקודות המבט נבחנות וכי צנזורה מונעת את ההתקדמות החומרית

שהצגת העובדות באופן ברור מאפשרת לאמת לנצח את חוסר , על כךעמד , כמו כן. החופשית

כי אם בבחינה פרטית של כל , אך זו החלטה שצריכה להיעשות לא על ידי אדם אחד, האמיתות

שנה  607מילטון התייחס מפורשות למסורת חופש הביטוי והפרסום ביוון  כי, חשוב לציין .18אדם

 .19"כמוהו כמי שהורג את ההגיון ,כי מי שהורס ספר טוב"קודם לכן וטען 

-ב" המהפיכה המהוללה"אך חוק הרישוי בוטל בסופו של דבר לאחר , ניו של מילטון נדחוטיעו

' יימס השני ממלכות אנגליה והכתרתם של ויליאם השלישי מאוראנז'לאחר הדחתו של ג. 3688

(The Bill of Rights)" מגילת הזכויות"נחתמה , ומרי השנייה
 של סמכויותיו את שצמצםחוק  ,20

החירות לשאת דברים העניק את , ולענייננו הפרלמנט אישור ללא מיסים הטלת הגביל, הכתר

 הפך למטרה עיקרית עבור הוגי תנועת ההשכלה כאמצעי לקידמה חופש הביטוי .בפרלמנט

לזכויות " על הממשל המדיני"התייחס ב, אחד הפילוסופים החשובים של ימנו, ון לוק'ג. ליברלית

 .21ממנה נובע חופש הביטוי, ביניהן החירות, טבעיות של האדם

בצרפת והפכו  ניכרת זכו לתפוצה, ההשכלה תנועת הוגי ידי על שהוצגו, המדיניים העקרונות

 הובילה הצרפתית המהפכה. (סלונים) מיוחדים שיחה במועדוניולוויכוחים  לשיחה מקובל לנושא

הצהרת זכויות האדם והאזרח . והאחווה השוויון, החירות בערכי שהאמינה ,האידיאולוגיה את

נאמר . וקניין חירות, חיים :טבעיות יסוד זכויות לשלוש זכאים האדם בני כל כי, קבעה( 3681)

ההבעה החופשית של המחשבות והדעות היא אחת הזכויות היקרות ביותר של "כי , בהצהרה

אלא שהוא אחראי לכל  ,יולהדפיס באופן חופש, לכתוב, לדברכל אזרח רשאי איפה : האדם

 . 22"החוקי במקרים שנקבעו על יד, ה בחופש זהשימוש לרע

 .ופה באופן ברורהמהפיכה האמריקאית אימצה את רעיונות הנאורות ואת ההתנגדות לשלטון כ

חופש , כאמור, הכרזת העצמאות האמריקאית הדגישה את הזכויות הטבעיות והחירות ממנה נובע

23הביטוי
לא כי , וקובע מעגן את חופש הביטוי, 3613-שאומץ ב, ב"התיקון הראשון לחוקת ארה. 

                                                                                                                                                                      
17

 Areopagitica: a defence of the liberty of unlicensed printing (London, 1886). .John Milton 
18

 E. Neville Williams. The Eighteenth-Century Constitution. 1688–1815, 26-29 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1960). 

19
 .Friedman, Freedom of Speech and the Press, Above n8, 4-6: מתוך.(. ש.ש א.מ.ז)תרגום שלנו  

20
 English Bill of Rights 1689, The Avalon Project. Yale Law School 

(Retrieved 25.7.15). http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp  
21

 .(ט"תשי, מאגנס: ירושלים) מאנגלית יוסף אור, השנייהעל הממשל המדיני המסכת  ,ון לוק'ג 
22

ת ספרים בשיתוף עם אוניברסיטת הדר הוצא, 8מקראות ארן ) 59-55, מקורות למהפכה הצרפתית ,(עורך)וולטר גראב  

 (.ט"תשל, אביב-תל
23

-זכויות מסוימות שאישהבורא העניק להם , האדם נבראו שווים-שכל בני, מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן" 

האדם -שכדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני: לחירות ולרדיפת האושר, וביניהם הזכות לחיים, אפשר לשלול מהם

 שבכל מקרה שצורת ממשל כלשהי נעשית מנוגדת למטרות: ממשלות אשר סמכויותיהן הצודקות נובעות מהסכמת הנמשלים
שייראו להם , ויארגן את סמכויותיו כך, ולייסד ממשל חדש שיושתת על עקרונות אלהזכותו של העם לשנותה או לבטלה , אלה

, (ארנון גטפלדפרופסור תרגם ) 6771ביולי  4הכרזת העצמאות האמריקאית ". כמבטיחות ביותר את ביטחונם ואת אושרם

 (.25.7.85-אוחזר ב) israel.org.il/publish/constitution/us_decl.htm-usembassy. ב בישראל"באתר שגרירות ארה

http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp
http://usembassy-israel.org.il/publish/constitution/us_decl.htm
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הזכות , העיתונותחופש , לא יוגבלו חירות הביטוי, לא יוגבל חופש הפולחן, יחוקק חוק הממסד דת

 .24לפנות לממשלה לשם תיקון עוולותהזכות להתכנס בדרכי שלום ו

על "שבספרו , ון סטיוארט מיל'היה ג, שהתייחס לסוגיית חופש הביטוי, פילוסוף מרכזי אחר

שניתן לכנותן , פיתח את נושא חירות המחשבה והדיון והציג מספר סיבות, (3801" )החירות

נפגעת , דעה מושתקת עשויה להיות נכונה ובהשתקה, לדידו. כות הביטוילעמידה על ז, תועלתניות

דעות שונות מאתגרות את הידע הקיים ואילו דעה שאין לה התנגדות מאבדת . החברה כולה

 .25חשיבה ביקורתיתכיוון שלא עוברת , ממשמעותה

 המאה העשרים

. כי חופש הביטוי הפך להיות חלק אינהרנטי מהשלטון במערב, נראה היה 07-עם תחילת המאה ה

-וביסוסה של המפלגת הנאצית בגרמניה עד עלייתה לשלטון ב 3136-המהפיכה הבולשביקית ב

 . החזירו את סוגית חופש הביטוי למרכז הבמה, בתקופה שבין שתי מלחמות עולם, 3166

. 26של החוקה Zweiter Hauptteil))" חלק השני"חה את חופש הביטוי ברפובליקת ויימאר הבטי

שלאחר מלחמת , חוסר היכולת להתמודד עם התקפות המפלגה הנאצית באה לידי ביטוי בגרמניה

המשרד הפדרלי להגנת והקמתו של " הדמוקרטיה המתגוננת"עם ביסוס עקרון , העולם השנייה

המאיימות על , נאציות-התמודדות עם מפלגות ניאושמטרתו הראשונית הייתה , (BfV) החוקה

 . 27המשטר

ב של אותה תקופה מספר פסקי דין ביססו את חופש הביטוי ואת המבחנים הבסיסיים "בארה

כי הממשלה לא יכולה להגביל את חופש , קבע השופט הולמס 28ב"ארה' ד שנק נ"ספב. להגבלתו

( "Clear and immediate threat") אלא אם הביטוי מהווה סכנה ברורה ומיידית, הביטוי

על חשיבות חופש , הפעם בדעת מיעוט, חזר הולמסשווימר ' ב נ"ד ארה"פסב. 29לביטחון הציבור

                                                           
24

 Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or".(. ש.ש א.מ.ז)תרגום שלנו  
prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of 
the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances", The 

Constitution of the United States of America, National Constitution Center, 

25.7.15). (Retrieved text-http://constitutioncenter.org/constitution/full  
25

 (.ז"התשס, הוצאת שלם: ירושלים) 18, על החירות, ון סטיוארט מיל'ג 
26

 The Reich Constitution of August 11th 1919 (Weimar Constitution) with Modifications, Article 
118: "Every German is entitled, within the bounds set by general law, to express his opinion freely in 
word, writing, print, image or otherwise. No job contract may obstruct him in the exercise of this right; 

nobody may put him at a disadvantage if he makes use of this right. There is no censorship; in case of 
the cinema, other regulations may be established by law. Also in order to combat trashy and obscene 
literature, as well as for the protection of the youth in public exhibitions and performances legal 

measures are permissible". 

 etreived 25.7.15)R )http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php   
27

 Rory O'Connell, "Militant: ראה, בהן החוקה החדשה ניסתה להתמודד עם לקחי העבר, ות נוספותאדוגמל 
Democracy and Human Rights Principles", Constitutional Law Review, No. 1, 84, 84-85 (2009). 

(1919) 28
 Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (מקרה שנק: להלן.) 

29
הואשמו בקשירת קשר לפגיעה בגיוס חיילים ולגרימת סרבנות , ל במפלגה הסוציאליסטית ואחרים"מזכ, שנק, במקרה זה 

, זכורה אמירתו של השופט הולמס. שנק הורשע. שחולק אשר התנגד למלחמה ולגיוס, בכוחות המזוינים וזאת על בסיס פמפלט

 "בתיאטרון וגורם לפאניקה" אש"זב לא תגן על אדם שצועק באופן כו זו, כי תהיה ההגנה המחמירה ביותר על חופש הביטוי

 Thomas I. Emerson, "Freedom of Expression in Wartime", University of, .(ש.א. ש.מ.ז. תרגום שלנו)
Pennsylvania Law Review 116, 975, 982-983 (1968). 

http://constitutioncenter.org/constitution/full-text
http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php
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כי אם , שאנו מסכימים עמם, עקרון של חוש המחשבה הוא אינו עבור אלו"כי , הביטוי בקובעו

 . 30"עבור אלו שאנו לא מסכימים איתם

ם נעשה ניסיון להפוך את חופש הביטוי לזכות "והקמת האולאחר מלחמת העולם השנייה 

ם "על ידי עצרת האו 3138-הזכות הפכה מוכרת בדין הבינלאומי עם אימוצה ב. אוניברסאלית

פרסם ישעיה  3108-ב. 31"האדם זכויות בדבר עולם באי לכל ההכרזה"בהחלטה פה אחד המכונה 

, "חירות שלילית"בו הבחין בין , "חירות של יםמושג שני"את ספרו , בריטי-פילוסוף יהודי, ברלין

המתייחסת לאפשרות לפעול בדרך של , "חירות חיובית"לבין , המתייחסת למניעה של הגבלות

כבר הפכה " רוח הליברליזם"בה , ביקורתו של ברלין תואמת את רוח התקופה. 32מימוש עצמי

, ך להשגת אותה חירות ולענייננואך הויכוח על הדר, (לפחות בעולם המערבי)כמעט מובנת מאליה 

החירות "שבא לידי ביטוי בתפיסת , הליברליזם הקלאסי. שריר וקיים, אותו חופש הביטוי

. 33מתעלם מחלוקת הכוח והמשאבים הקיימת בחברה ולמעשה מנציח מצב קיים, "השלילית

ה באמצעים של העדפ, בין היתר, המנוגדת לתפיסה הליברלית הקלאסית, התערבות המדינה

 .אך זה כאמור ויכוח שעודנו קיים, שיכולה לאפשר את מימושו של הפרט, מתקנת היא זו

כי לכל , נקבע 31ובסעיף  תהאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניונחתמה  3166-ב

תכלול את החופש "...הזכות לחופש הביטוי וזו , הזכות להחזיק בדעותיו ללא הפרעהאדם תהיה 

, אם בכתב, אם בעל פה, ללא התחשבות בגבולות, ולקנות ידיעות ואידיאות מכל סוגלקבל , לבקש

, הזכות כפופה להגבלות ".או בכל אמצעים אחרים שיבחר בהם, אם בצורת אמנות, אם בדפוס

, שחייבות להיקבע מפורשות בחוק ורק לצורך שמירה על זכויות או שמו הטוב של הפרט או

 .34בריאות הציבור או מוסר הציבור, תקנת הציבור, ון הלאומילשמירה על הביטח, במקרה אחר

תוך שהוא חוזר על , ב"ש העליון בארה"קבע ביהמ, 35אוהיו' מקרה ברנדנבורג נב, 3161בשנת 

אלא אם הוא מכוון להביא , כי הממשלה לא יכולה למנוע נאום, ד שנק"הנוסחה שנקבעה עוד בפס

התיקון : במלים אחרות, ידיית באופן ממשי ומילהסתה וזו צפויה לגרום לפעולה בלתי חוק

אך אינו מגן על נאום שסביר , לחוקה מגן על זכות לתמוך בשימוש בכוח או באלימות הראשון

 .ביא לעבירה ממשית ומיידיתשי

 הציבור ברגשות הפגיעה לבין בפרט גזעני וביטוי בכלל הביטוי חופש בין ההתנגשות

                                                           
30

 United States v. Schwimmer, 279 U.S. 644 (מקרה שווימר: להלן.()ש.א. ש.מ.ז. תרגום שלנו .)באותו מקרה ,

כי תהיה מוכנה להילחם עבור , שעמדה על זכותה שלא להישבע, אישה ממוצא הונגרי, שווימר של נדחתה בקשת האזרחות

  .ב בשל היותה פציפיסטית"כחלק משבועת האמונים לארה, מדינתה

 Laura Ruttum, Rosika Schwimmer Papers (Manuscripts and Archives Division, The: ראה, להרחבה
New York Public Library, New York, 2008). 

 31
 Everyone has the right to freedom of opinion and": להכרזה קובע את הזכות לדעה והביטוי 89סעיף , כאמור

expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and 
impart information and ideas through any media and regardless of frontiers", The Universal 

Declaration of Human Rights, About n2. 
32

 .(א"תשל, רשפים: תל אביב) (שרת יעקב: עברית)ארבע מסות על חירות , ישעיהו ברלין 
33

מילים , ליאת לבנון(: עורכת)בתוך , "או בכבוד האדם/הטרדה מינית כפגיעה בשוויון האישה ו: הערך המוגן" ,אורית קמיר 

 (.א"תשע, המכון הישראלי לדמוקרטיה) 291-295 ,292  סוגיות בהטרדה מינית מילולית: מטרידות
34

 (International Covenant on Civil and Political Rights)אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות  

באוגוסט  81האמנה אושררה ביום . 8955, בדצמבר 89ישראל חתמה ביום . 8955, בדצמבר 85יורק ביום -נעשתה בניו

 ,בינואר 1לגבי ישראל ביום ונכנסה לתוקף  8998

  2899) (Retrieved:27.7.15 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
35

 Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (מקרה ברנדנבורג: להלן.) 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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הוא יונק . מבוסס על זכות החירות, בחלק הקודם של העבודה אותו רעיון שהוצג, "חופש הביטוי"

במהלך ההיסטוריה הוצגו מספר רציונלים לכינונה של הזכות . מאותה זכות כענף מרכזי שלה

 .וחשוב להציגם כדי ללמוד על ההתנגשות האפשרית עם האינטרס הציבורי של רגשות הציבור

כבר הזכרנו את . החלפה חופשית של דעות חופש הביטוי מאפשר בירור האמת בדרך של, ראשית

" שוק הרעיונות"שרק החלפה חופשית של דעות ב, גישה זו עומדת על כך. מיל וגישתו התועלתנית

 . 36תבחן באופן המיטבי את המחשבה

הביטוי . חופש הביטוי הוא חלק אינהרנטי לתהליך הדמוקרטי ובלעדיו דמוקרטיה אין, שנית

להפעיל , הזרמת מידע מהממשל לעם ויכולת מצד העם, "ל רעיונותשוק ש"מאפשר את קיומו של 

 . 37בקרה על נציגיו

. 38חופש הביטוי מקיים את האינטרס של הפרט להגשים עצמו בדרך של ביטוי עצמי, שלישית

האדם "והתפיסה של " הצו הקטגורי"המבסס את , גישה זו שואבת את מקורותיה מעמנואל קאנט

אשר מבססת את , בהבעת המחשבה כזכות אינהרנטית לאדםתפיסה זו רואה ". כתכלית

 .39האוטונומיה שלו

דרך זו ,  לפי אמרסון. חופש הביטוי מאפשר שינויים בדרך של שכנוע ולא בדרכים אלימות, לבסוף

של השגת האיזון העדין בין שסעים , השגת קהילה יותר סתגלנית ובו זמנית יותר יציבה מאפשרת

 .40בריאים וקונצנזוס נדרש

 חברה דמוקרטית שוחרת...": כדברי הנשיא ברק. 41יחסיופש הביטוי הוא ח, ככל זכות אחרת

אך מאידך גיסא היא , האדם על פי מהותן הפנימיתחופש מכירה מחד גיסא בהיקפן של זכויות 

                                                           
36

" המבחן הטוב ביותר של האמת הוא כוחה של המחשבה להתקבל בתחרות חופשית בשוק הרעיונות", לדברי השופט הולמס 

(Abrams v. United States 250 U.S. 616, 630 (1919 .( 1)ד מא"פ, רשות השידור' כהנא נ 199/15צ "צוטט בבג

 (.פרשת כהנא: להלן) 272, 255
37

 -זכויות האדם והאזרח בישראל, רות גביזון וחגי שינדור: )עורכים)בתוך  ,"צידוקי חופש הביטוי" ,רמרדכי קרמניצ 

כי לדידו חופש , רואה בקשר הזה כה מהותי עד Meiklejohn .(8998, לזכויות האזרח בישראלאגודה ) 21, 'כרך ב, מקראה

 Alexander Meiklejohn, Free Speech and its. הביטוי בתחום הפוליטי מוגן אף יותר מזה שבתחומים אחרים
Relation to Self-Government, 26 (New York: Harper Brothers Publishers, 1948). 

כשנביא דעתנו " (:ל מפראג"המהר)רבי יהודה אריה ליווא ראה למשל דברי . עולה גם במשפט העברי" שוק הרעיונות"נושא 

, ושמעם אליו יותר מועט, יהיה קיבול דברינו אצל אוהבי האמת יותר חלש, טענות החולקים עלינו[ בלי]=וטענותינו בלתי 

אך ראוי , י שירצה לדון בדין האמת שלא יהיה מכעיס לבעל מחלוקתו שונא לווראוי מ. יותר גדול[ חשדם בנו]=וחושדים לנו 

[ האמת]=שלא כיוון לקנטר רק להגיד האמונה [ בעל המחלוקת]=ובפרט אותו . חומל עליו ומדבר עמו בנחת, שיהיה מודה לו

, שאם כן לא יהיה בירור הדת 'אל תדבר ותסתום דברי פיך'אין לומר אליו , אף אם הדברים הם נגד אמונתו ודתו, אשר אתו

אם היה אפשר לי לדבר הייתי 'ולא תאמר , תדבר ככל חפצך וכל אשר אתה רוצה וחפץ לומר'ואדרבה דבר כמו זה אומרים 

ספר באר  ,יהודה ליואי בן בצלאל". זה הוא מורה על חולשת הדת, כי אם עושה זה שסותם את פיו שלא ידבר' מדבר יותר

 .(א"תשל ,ירושלים, דותהוצאת יה)נ "ק ,הגולה
38

לדידו ואולם חשיבותו של , 171, 178, (2)ד ז "פ, שר הפנים' קול העם נ 77357ץ "בגראה דבריו של הנשיא אגרנט ב 

לתת ביטוי מלא , באשר הוא אדם, דהיינו לעניינו של כל אדם, העיקרון נעוץ גם בהגנה שהוא נותן לאינטרס פרטי מובהק

להביא את דעתו על כל נושא שהוא חושבו ; את האני שבו, עד הגבול האפשרי, לטפח ולפתח: האישיותלתכונותיו ולסגולותיו 

הלכת קול העם , פרשת קול העם: להלן) "כדי שהחיים ייראו כדאיים בעיניו, להגיד את אשר בליבו -בקיצור ; כחיוני בשבילו

 (.צ קול העם"בג או
39

 (.ע"תש) 259, 217ח  עלי משפט, "החיוניים הסבירות והאיזוניםהגנת , הזכות המוסרית", עם-טרייגר בר קים 
40

 177Thomas Emerson, "Toward A General Theory of The First Amendment", Yale Law Journal 72, 
. בדרך שאינה אלימה" שחרור קיטור"גישה פונקציונלית תראה בחופש הביטוי כאמצעי ל .(.ש.א ש.מ.ז)תרגום שלנו  (1963). 

הטמון בסדר , שמירה על הסדר הקיים ומניעת הקונפליקט" שחרור קיטור"תראה באותו , קונפליקטואלית, גישה אחרת

האוניברסיטה : רעננה)ת תיאוריות סוציולוגיות מודרניו, ריצר' ורג'ג". שחרור לחץ מבוקר"החברתי באמצעות אותו 

 (.2225, הפתוחה
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, מדובר בפרשנות? ומה הוא אותו היקף. 42"אינה מגינה על זכויות האדם כדי מלוא היקפן

הכל "...שנקבעו לזכויות האדם , ה החוקתי של החברה והמידות החוקתיותהמבוססת על המבנ

היחסיות של הזכות : ררוצה לומ. 43"ותוך דחיית הארעי והחולף, תוך התחשבות בערכי ובבסיסי

שמחוץ לזכות , כי אם בערכים אחרים, אינה בשל איזושהי מהות פנימית של הזכות עצמה

, לעתים אותם ערכים או אינטרסים גוברים ולרוב, רתלעתים הזכות גוב. מתנגשים בה שלעתים

 .אלא ויתור ופשרה, ממוצע או חציוןכ" מתמטי" שאינו, נפגשים השניים באמצע

, אך בבחינת אותה יחסיות הזכות, כי יסודות הדמוקרטיה כוללים את אותו חופש ביטוי, ברי

 כנגד מתקומם הרחב הציבור שבהם, הקשים במקרים דווקא הוא הדמוקרטיה של מבחנה"

 . מקרה מרכזי של אותו ביטוי הוא הביטוי הגזעני. 44..."הדיבור

יש מי שרואה בביטוי הגזעני כאנטיתזה של ממש ? נשאלת השאלה האם קיימת זכות לביטוי גזעני

יש מי , לעומת זאת. 45לעקרונות עליהם מבוסס חופש הביטוי ולפיכך אינו להגן עליו ולקבלו

וכי יש צורך  46גם אם לצורך מאבק באותה גזענות, זה חלק מחופש הביטוי שרואה בביטוי מסוג

. לזהות את הביטוי הקיצוני ביותר או המסוכן ביותר על מנת שיהיה ניתן להגביל את חופש הביטוי

המגבלה תונח לא בשל מהותה הפנימית של , כי בהתאם לתפיסה שרואה בזכות יחסית, ניתן לומר

 .באותה זכות" מתנגש"ש אלא בשל ערך אחר, הזכות

ברור שיש צורך לבחון מהו אותו אינטרס מתנגש ועד כמה הפגיעה , אם נקבל את הגישה האחרונה

נצטרך : נגיע לאותה תוצאה, אך גם אם נדחה גישה זו ונבקש לדחות כל ביטוי גזעני, בו חמורה

סוד של המשפט לשאול האם הביטוי הוא אכן גזעני ולפי עקרונות הי, לבחון כל מקרה לגופו

 . 47נצטרך לבחון האם נעברה עבירה, ביניהם עקרון החוקיות, הפלילי

 48חוק העונשיןאם לפי חוק מוגדר כדוגמת , בחינת הביטוי ומידת פגיעתו: זהה, אם כן, התוצאה

בעבודה זו בחרנו ". מחוץ למהות הפנימית של הזכות"ואם לפי עקרונות מופשטים אחרים ש

, כך בשלוזאת  אפשריים אינטרסים מגוון מתוך ,הציבור רגשות של האינטרסעקרון או להתמקד ב

 .בהן נעסוק במהלך העבודה, תהשונו הזירות בשלוש זה באינטרס רלבנטיות רואים אנוש

                                                                                                                                                                      
41

 .171 ,לעיל 11. ש.ה, העם קול פרשת 
42

 (21.25.2225, פורסם בנבו) 7 ,יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית' מפלגת שינוי מפלגת המרכז נ 2895/25ץ "בג 

 (.פרשת שינוי: להלן)

 43
: להלן) 827' פס, 222( 2) סא ,הפנים שר' נ בישראל הערבי המיעוט לזכויות המשפטי המרכז עדאלה 7252/21 ץ"בג

 (.פרשת עדאללה
44

הוא משתרע על הביטוי שאוהבים (. "פרשת סנש: להלן) 111, 187( 1)נג , רשות השידור' גיורא סנש נ 5825/95ץ "בג 

המועצה לביקורת סרטים ' נ  .Universal City Studios Inc 125/11צ "בבג". לשמוע ועל דעות מרגיזות וסוטות

 (.פרשת יוניברסל: להלן) 15, 22( 2)ג"מ, ומחזות
45

 David Kretzmer, "Freedom of Speech and Racism", Cardozo Law Review 8, 445-513:ראה למשל 
(1987).  

46
דברי השופט ברק ". גם את החופש של הביטוי הגזעני', הפנימית'מבחינתו , כי חופש הביטוי כולל בחובו, סבור אני"... 

 .218 ,לעיל 15. ש.ה, כהנא פרשתב( כתוארו דאז)
47

נקבעו פוי בגינה כי אין להטיל אחריות פלילית על אדם בלא שיסודות העבירה והעונש הצ, עקרון החוקיות בפלילים קובע 

 (ד"תשמ, סאקר ש"ע. השוואתי ומשפט חקיקה למחקרי המכון) 5-5, כרך א, יסודות בדיני עונשין ,ז פלר"ש. פיו-בחוק או על

, הקובע כי אין ענישה אלא לפי חוק, (חוק העונשין: להלן) 6777-ז"תשל, חוק העונשין 8מעוגן בסעיף ומעוגן ב

 .כי אין עונשין למפרע ,הקובע, לחוק העונשין 1ובסעיף 
48

 ".מאסר חמש שנים -דינו , המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות"כי , קובע, לדוגמהחוק העונשין ל( א)ב855סעיף  
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התייחס הנשיא אגרנט לאינטרסים למענם , פרשת קול העםב ?"רגשות הציבור"מהו אינטרס 

 ,מניעת חילול רגשות דת ואיסור פרסום דברי תועבהביניהם , הכרחי לצמצם את חופש הביטוי

והוא " מושג מורכב ורחב"שלדבריו הינו , התייחס לאינטרס, לאחר מכן. הפוגעים בערכי המוסר

ומה הוא  .49קיום הסדר הציבורי והבטחת שלום הציבורבמושג זה כלל את ". בטחון המדינה"

החובק גוונים רבים וכי אין , "ומורכב רחב"גם כאן ההתייחסות היא למושג ? אותו שלום ציבור

אך כבר , "רגשות הציבור"ל התייחסות למושג "אין בפסק הדין הנ, אמנם .50לקבוע מסמרות לגביו

שהוזכרו בפרשה מרכזית ומוקדמת מבחינה ההיסטוריה , מההתייחסות לשלל המושגים

 ". ת הציבוררגשו"על הבעייתיות בהגדרת מושג  ניתן ללמוד, המשפטית של מדינת ישראל

, ומחזות סרטים לביקורת המועצהנפסל על ידי ש ,סרט להצגת שיוןירצ "ביטל בג 3101בשנת 

השופט . 51תרבות וחסר גס בהיותו, מהציבור שליליות ביקורות ונתקבלו מה-זמן שהוצג לאחר

" או העלול לגרום לשחיתות המידות", זילברג התייחס לשיקול של פגיעה במוסר או בטעם הטוב

אך לא התייחס מפורשות למושג מוגדר של , שעוררה הצגת הסרט, ף להדים שליליים מרוביםוא

, על ההלכה בקובעו, חזר השופט ויתקון, במקרה אחר, שלוש שנים לאחר מכן". רגשות הציבור"

כי הוא יחנך לערכי רוח ותרבות הנחשבים , ויש למנוע, אמצעי חינוךהינו , בימנו, הסרט"...כי 

 .52"בעיני הציבורשליליים 

ץ כוכבי "בבג. באופן מפורש בפסיקתו" רגשות הציבור"ץ למושג "התייחס בג 67-בתחילת שנות ה

". הוא רגיש ביותר"כי הנושא עצמו , התייחס השופט עציוני לקושי להגדיר מושג זה והסביר, שמש

ופט את שההתייחסות הייתה בהקשר של פגיעה ברגשות הציבור הדתי ובכך עיקר הש, דא עקא

 .פרשת קול העםשכבר הזכרנו ב, 53הדיון הכללי וחזר לאינטרס של חילול רגשות דת

עצמאי כמושג בעל סטטוס " רגשות הציבור"צ ל"בה התייחס בג, ההחלטה המרכזית הראשונה

' יצחק לאור נ 12685ץ "בגבהייתה , או בעבירה על חוק ,במוסר, ממקורות הפגיעה ברגשות הדת

לפיה פגיעה , ל את הטענהכי ניתן לקב, שם קבע בית המשפט, טים ומחזותהמועצה לביקורת סר

בין אם פגיעה זו באה במעשה עבירה ובין אם "...הביטוי ברגשות הציבור עשויה להגביל את חופש 

, למרות זאת. 54"הפוגע ברגשות הציבור ובשלומו, היא באה במעשה בלתי מוסרי או במעשה אחר

                                                           
49

. ש.ה, ץ קול העם"בג. שאינם לענייננו, וכן את איומי פלישת אויב מבחוץ וסיכול הפיכה בכוח על ידי גורמים עוינים מפנים 

 .179, לעיל 11
50

 .112, שם 
51

ראש המועצה לביקורת סרטים -יושב-ו, הפנים-המנהל הכללי של משרד, הפנים-שר' כהן נמרסל  855/59ץ "בג 

 .215, 211, יד , ומחזות
52

 2522, 2527ד טז "פ, (המועצה לביקורת סרטים ומחזות)' גרי ואח' מ נ"בע" אולפני הסרטה בישראל" 251/52צ "בג 

 .(.ש.א. ש.מ.ז. הדגש במקור()שראלפרשת אולפני הסרטה בי: להלן)
53

לא קל לקבוע מה כן ומה לא יפגע . הוא בעל משמעות רחבה והנושא עצמו הוא רגיש ביותר" רגשות הציבור"המושג " 

, למשל, כשמדובר. בנסיבות המקרה ובהקשר ענינים שבהם השאלה מתעוררת, כפי שכבר אמרתי, ברגשי הציבור והדבר תלוי

, רשם החברות' כוכבי שמש נ 825/72ץ "בג..." ידי שימוש במלה שיש לה אסוציאציה דתית-ר דתי עלבפגיעה ברגשות ציבו

 .585, 525( 8)כה 
54

נודעת ללב  (.פרשת לאור: להלן) 512, 528( 8)מא , המועצה לביקורת סרטים ומחזות' יצחק לאור נ 85/15ץ "בג 

ילד הייתי , אני עצמי. "והמינהל הצבאי בשטחים לכיבוש הנאציל "ברק לעניין השוואת צה( כתוארו דאז)אמירתו של השופט 

ההקבלה בין חייל . כאשר על גופי דברים שהעברתם אסורה, ידי הצבא הגרמני-וחציתי גדרות וגבולות שנשמרו על, בשואה

אשר בה , יתאנו חיים במדינה דמוקרט, עם זאת. גרמני העוצר ילד זה לבין חייל ישראלי העוצר נער ערבי צורבת את לבי

כוחה של זו . הערבים לאוזניי, של זו אינה ההכרה בזכותי לשמוע דברי נועם כוחה. צריבת לב זו היא לב לבה של הדמוקרטיה

 .521, שם". בהכרה בזכותו של הזולת להשמיע דברים הצורמים את אוזני והצובתים את לבי
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הכלול במסגרת המושג , היבט של שלום הציבורכ הוגדרו, לרבות רגשות דתיים, רגשות הציבור

 .55"סדר ציבורי"הרחב יותר של 

ההגנה מפני פגיעה ברגשות הציבור מהווה אינטרס ציבורי הראוי כי , בפסיקה מאוחרת נקבע

חלק מהאינטרס מהווה הגנה זו כי זו , הנשיא ברק קבע ץ משי זהב"ובבג 56להגנה בפני עצמו

ההגנה על רגשות הציבור עשויה להתחייב גם , כי במקרים מסוימים"ו לשמירה על הסדר הציבורי

בנסיבות בהן הביטוי הפוגע ברגשות עולה כדי ביזוי והשפלה , מההגנה על ערך כבוד האדם

 .57"היוצרים פגיעה מהותית בכבוד

הביטוי על בסיס הפגיעה ברגשות  ש העליון החליט להגביל את חופש"בה ביהמ, פעם הראשונהה

בה נפסל לשידור תשדיר תעמולת בחירות בשל , 0776בשנת  פרשת שינויהציבור עצמה הייתה ב

הנדבקים לרגלו של אדם חילוני ההולך ברחוב , חרדים על פי לבושם, דמויות של אנשים"... הצגת

ים של הסובלנות בדרך שמזעזעת את אמות הסיפ" ונגררים אחריו על הכביש בצורה מבישה

הפוגע בכבוד האדם בכלל והיהודי החרדי , הנשיא ברק התייחס לתיאור מבזה ומשפיל. ההדדית

 .58תוך שהוא מקשר זאת לתעמולה הנאצית, בפרט

שנכלל בדרך כלל במסגרת מושג רחב עוד יותר , הוא מושג מורכב" רגשות הציבור", אם נסכם

הגדרת הפגיעה . 59"(שלום הציבור"ג מקביל בשם ולעתים גם במסגרת מוש" )סדר ציבורי"והוא 

פגיעה בערכים תרבותיים ומוסריים , אך זו כוללת באופן הרחב ביותר פגיעה ברגשות דת, קשה

רגשות הציבור מתחלקים לשתי פגיעות , כלומר. 60אחרים וביזוי והטלת כתם על אותם ערכים

 :אפשריות

 -או,  יעה שתביא להפרת הסדר הציבוריפג .3

 .61"בכבוד מהותית פגיעה ביזוי והשפלה היוצרים"...שתביא ל, פגיעה .0

 

 

                                                           
55

, בהקשר שלפנינו נכללים בו פגיעה בקיום המדינה. הקשרפי ה-שהגדרתו קשה ומשתנה על, הוא מושג רחב" סדר ציבורי"" 

וכיוצא , בהבטחת הליכי משפט הוגנים, בשמו הטוב של האדם, ברגשות הדת, במוסר, בשלום הציבור, במשטרה הדמוקרטי

 .512, שם". הנוגעים לסדר הציבורי, בהם עניינים
56

פרשת גור : להלן)( 2228) 275-275, 257 י נה"פד ,הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו' גור אריה נ 8585/28צ "בג 

 (.אריה
57

אילן ' יהודה משי זהב נ 1911/25ץ "בג: מצוטט בתוך .לפסק דינו של הנשיא ברק 85' פס, לעיל 52. ש.ה ,ינויש פרשת 

 (.משי זהבפרשת : להלן) (27.82.2225, פורסם בנבו) 89, מפקד מחוז ירושלים-פרנקו
58

 Yaacov Ben-Shemesh, "The Deficiencies of Balancing: Restricting Speech due to Offence to 
Feelings", in: (Eds. Gideon Sapir, Daphne Barak-Erez, Aharon Barak) Israeli Constitutional Law in 

the Making, 239, 245 (Oxford, United Kingdom; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013). 

" לא אדם"ל, ההופך את היהודי החרדי ליצור חסר פנים, כי יש בו דמיון מעורר חלחלה לתעמולה אנטישמית, לכך הוא הטעם"

והוא פוגע , תיאור זה מבזה ומשפיל. סופו של חרדי זה שהוא מתאדה ונעלם בעשן. הזוחל על הרצפה והנצמד כעלוקה לחילוני

הוא מעלה בעיני המתבונן . הוא מפשיט ממנו את צלמו ואת כבודו כאדם. טבפר ובכבודו של היהודי החרדי, בכבוד האדם בכלל

לפסק דינו של  85פסקה  ,לעיל 52. ש.ה, שינוי פרשת". זכרונות קשים של מליוני אחינו שעלו באש במשרפות הנאציות

 .הנשיא ברק
59

פרשת האגודה : הלןל) 71, 52( 2)י נז"פד, 61-ר ועדת הבחירות לכנסת ה"יו' האגודה לזכויות האזרח נ 558/21צ "בג 

 .(לזכויות האזרח
60

 (.פרשת בכרי: להלן) 271, 259( 8)נח , המועצה לביקורת סרטים' מחמד בכרי נ 185/21ץ "בג 
61

 .לפסק דינו של הנשיא ברק 85' פס, לעיל 52. ש.ה, ישינו פרשת 
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 התנגשויות זכויות

 62רצון להגן על הסדר הציבורי: הרצון להגן על רגשות הציבור מורכב משני אינטרסים, כאמור

כל אחד מאינטרסים אלו עלול להתנגש עם חופש הביטוי בכלל . 63ורצון להגן על כבוד האדם

 .64והביטוי הגזעני בפרט

 (והביטוי הגזעני)חופש הביטוי     סדר ציבורי. 3 רגשות הציבור

 (והביטוי הגזעני)חופש הביטוי     כבוד האדם . 0

 

: או במילותיו של הנשיא ברק, היא פועל יוצא של חברה דמוקרטית" רגשות הציבור"הגנה על 

אך , 65"והנפש ההרגשות על גם להגן צריכה והרכוש הגוף, החיים על המגינה דמוקרטית חברה"

 זכויות. "כשם שחופש הביטוי הוא זכות יחסית גם הסדר הציבורי וכבוד האדם אינם מוחלטים

  .66"חוקה אינה מרשם להתאבדות לאומית. לאומי לכליון במה אינן אדם

ות קונקרטיות להתנגשות מן הסוג הראשון ניתן לראות בחוק העונשין בסעיפים העוסקים דוגמא

דוגמה . 68בפקודה למניעת טרור בנושא פרסום אהדה לטרור, 67והפרעה לשלום הציבורבהמרדה 

 .69חוק איסור לשון הרעבקונקרטית להתנגשות מן הסוג השני ניתן לראות 

בפרקים הבאים נבחן את ההתנגשות בין חופש . הכדורגלזירת מגרשי בעבודה זו בחרנו להתמקד ב

 .הסדר הציבורי וכבוד האדם: הציבור על שני סוגיהםהביטוי של הביטוי הגזעני לבין רגשות 

 "המטריה הנורמטיבית"או  פסיקה עקרונית בנוגע לחופש הביטוי

שהונחו , נציג את העקרונות המרכזיים, ניכנס לעובי הקורה בהתייחס לזירות השונותלפני ש

 .בפסיקה בישראל לגבי חופש הביטוי
                                                           

62
 .התנגשות מן הסוג הראשון: להלן 
63

ברק מעמיד במרכז את המושג את חיי האדם . הוא מושג מורכב בפני עצמו" כבוד האדם. "התנגשות מן הסוג השני: להלן 

, "כבוד האדם כזכות חוקתית" ,אהרן ברק. בחירה והפעולה של האדםחופש ה, האוטונומיה של הרצון הפרטי, וחירותו

, דווקא הזכות לחינוך, לדידו של ברק(. אדם כזכות חוקתיתכבוד ה: להלן( )ד"תשנ) 277, 278 ,חוברת ג, מא הפרקליט

, "כבוד האדם"על סוגים שונים של כבוד במושג . 215, שם .לבריאות ולרווחה חברתית אינן חלק מכבוד האדם, להשכלה

, 85 וכבוד האדם או השפלת ,אלוף הראבן וחן ברם (םעורכי: )בתוך, "ההגנה החוקתית על כבוד האדם", דליה דורנר: ראה

 ישראליות: כבוד של שאלה, וכן אורית קמיר (ס"תש, מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים) 28-22

 .(2225 ,הוצאת כרמל ,ירושלים) 52-89, האדם וכבוד
64

ציבוריים כזכויות אינטרסים ", רייכמן גזל אייל ואמנון אורן: ראה, לשאלה האם אינטרס ציבורי הוא זכות חוקתית כשלעצמו 

מעשיה  בהם ,יש לתחום את חובותיה החוקתיות של המדינה למקרים, לדידם. (א"תשע) 97 (8)מא ,משפטים, "?חוקתיות

. 852, שם, "אינטרס הציבור"מסוים וכל פגיעה אחרת תיוותר בגדר  באדם, בהסתברות שאינה שולית, ישירות פוגעים

 .בעבודה זו לא נדרש להבחנה זו
65

 (.פרשת חורב: להלן) 55, 8( 5)ד נא "פ, שר התחבורה' חורב נ 955285/ץ "בג 
66

כי יש להגביל את , אנחנו מקבלים את ההנחה, לצורך הניתוח. 271, לעיל 51. ש.ה, "כבוד האדם כזכות חוקתית" ,ברק 

דרשת על מנת להגביל את גם אם ניתן להתווכח על השאלה מהי אותה רמת פגיעה נ, "פגיעה ברגשות הציבור"חופש הביטוי מ

-Ben: ראה למשל. כי אין להכיר כלל באינטרס של פגיעה ברגשות הציבור, יש מי שטוען. חופש הביטוי במקרה זה
Shemesh, "The Deficiencies of Balancing", Above n58, 248.. 

 67
 .חוק העונשיןל 819-811סעיפים  

68
 .5סעיף , 6741-ח"תש, פקודת מניעת טרור 
69

לשון הרע היא " :כי, קובע 8סעיף (. חוק איסור לשון הרע: להלן) 6715 -ה"תשכ, איסור לשון הרעחוק  

– דבר שפרסומו עלול 

 ;לבוז או ללעג מצדם, להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה   (8)

 ";התנהגות או תכונות המיוחסים לו, לבזות אדם בשל מעשים   (2)
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בית המשפט העליון ביטל את . קבע את יסודות השיח לגבי חופש הביטוי בישראל צ קול העם"בג

 31מכוח סעיף , המזוהים עם התנועה הקומוניסטית, החלטת שר הפנים לסגור שני עיתונים

, זכות עילאית זו"... כי, הנשיא אגרנט עמד על חשיבות חופש הביטוי וקבע. 70פקודת העיתונותל

מהווה את התנאי המוקדם למימושן של כמעט  -כות לחופש המצפוןזה -אשר ביחד עם בת זוגתה

ובית  סכנה לשלום הציבורכי יש  ,קבע באותו המקרה, שר הפנים. 71"תכל החירויות האחרו

". מבחן הוודאות הקרובה"המשפט העליון קבע את המבחן הקובע להגבלת חופש הביטוי הוא 

ומעדיף ( שלום הציבור וחופש הביטוי, באותו מקרה)אינטרסים מבחן זה בוחן התנגשות בין שני 

: באותו מקרה)הביטוי  עקבהיא האם , אם כך, השאלה שיש לשאול. 72אינטרס אחד על פני האחר

 ,(הציבור לשלום סכנה: באותה מקרה)פגיעה באינטרס הציבורי  של אפשרות נוצרה, (הפרסום

 .בלתו של חופש הביטוירק תשובה חיובית יכולה לאפשר הג? לוודאי קרובה שהיא

או בזכות שיש , כדברי הנשיא אגרנט" זכות עילאית"האם מדובר ב, התקיים ויכוח, באותה תקופה

צידד , למשל, השופט לנדוי. להעמידה כערך מתחרה שונה לערכים אחרים על כפות המאזניים

 של אפקי ום״תיח אלא, סתם זכות כנגד על״״זכות  של" אנכי"דירוג "לפיה לא מדובר ב, בגישה

, עם מינויו של אהרן ברק לבית המשפט העליון, בין כך ובין כך. 73"...שווה מעמד בעלות זכויות

הלכת שהונח ב, שיח חופש הביטוי שב להתמקד בעקרון הוודאות הקרובה, לצידו של מאיר שמגר

צ "אימץ את נימוקי ורוחו בג, כתוארו דאז, השופט ברק, זלצברגר-עוזו זלצברגרלדברי . קול העם

פסק למשל ב, וההפגנה ההתקהלותקול העם ואף הרחיב את מבחן הוודאות הקרובה גם לחופש 

  .74דין סער

. 318375-ב 33-הביטוי הגזעני עלתה לראשונה בפסיקה עם כניסתה של מפלגת כך לכנסת השאלת 

 כיוון, הרשימה את לפסול סמכות המרכזית הבחירות לוועדת איןכי , בית המשפט העליון קבע

 77הכנסת: הכנסת תיקנה את חוק יסוד, בעקבות זאת. 76כן לעשות לה המאפשר חוק שאין

 מטרת מתוך" דבר פרסוםהמגדירים גזענות ואוסרים , חוק העונשיןסעיפים להוכנסו , ולענייננו

 . 78"לגזענות להסית

                                                           
70

 .6777פקודת העיתונות  
71

 .171 ,לעיל 11. ש.ה, העם קול פרשת 
72

 (.התשמ״ט) 178 ,2יד  עיוני משפט, החוקתי״״מבחן הוודאות הקרובה במשפט  ,אבנר ברק 
73

לניתוח הוויכוח . "(הארץ"עניין עיתון : להלן) 155, 117, ( 1)פ״ד לב, "חברת החשמל נ׳ הוצאת עיתון ״הארץ 9/77ד״נ  

, "למסורת חופש הביטוי בישרא", זלצברגר-עלי זלצברגר ופניה עוז: ראה, במשפט הישראליוהמסורות המשפטיות השונות 

 .(2225, רמות: תל אביב) 52-51, 27, התרבות המשפטית של חופש הביטוי! מדברים, שקט, מיכאל בירנהק(: עורך)בתוך 
74

 ופט ברק הפעיל את מבחן הוודאותהש(. צ סער"בג: להלן) 859( 2)פ״ד לד, שר הפנים והמשטרהסער נ׳  851/79בג״צ  

, נטל ההוכחה על המשטרה להראות. כי המשטרה יכולה למנוע רישיון להפגנה רק על בסיס של סכנה לבטחון הציבור, וקבע

מסורת חופש הביטוי ", זלצברגר-זלצברגר ועוז. כי היא אמיתית והיא בוודאות קרובה, שסכנה לביטחון הציבור קיימת

 . העוסק בזירת ההפגנות, בנספחראה החלק , להרחבה. 51, עילל 71. ש.ה, "לבישרא
75

הליגה להגנה יהודית שמיסד הרב מאיר כהנא : J.D.Lכהמשך ישיר ל 72-שהוקמה בראשית שנות ה, היא תנועה" כך" 

, M.Aעבודת ) מרצח כהנא ועד הסכמי אוסלו" כך", אלימות פוליטית בימין הקיצוני בישראל, אילן לגזיאל. ב"בארה

 (.8995מרץ , האוניברסיטה העברית בירושלים
76

 .15( 1)ח "ד ל"פ, ראש ועדת הבחירות -יושב' עשרה נ -ך לכנסת האחת"כוח רשימת כ -כבא, משה ניימן 2/15 ב"ע 
77

שהסמיך את ועדת הבחירות המרכזית לפסול רשימות אם בין , א7והוסף סעיף  הכנסת: חוק יסודשונה  8915בשנת  

; הכחשת אופייה הדמוקרטי של המדינה( 2); שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי( 8: )מטרותיה אחת מאלו

 שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית"שינה כך שייקרא (  8)א 7סעיף  תוקן 2222בשנת . הסתה לגזענות( 1)

 ".נגד מדינת ישראל, של ארגון טרור של מדינת אויב או, תמיכה במאבק מזוין("1)א7והוסיף סעיף " ודמוקרטית
78

 .בהתאמה, ב855-א ו855סעיף , חוק העונשין 
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בעתירה זו . כי חופש הביטוי הוא זכות מדרגה גבוהה יותר, התחזקה העמדה, 79פרשת כהנאב

 גם חלות" הביטוי חופש" את המרכיבות והזכויות החירויותכי , כתוארו דאז, השופט ברק, קבע

צ לבטל את החלטת רשות השידור לא "במקרה זה החליט בג. 80והטלוויזיה הרדיו שידורי לעניין

 חדשותי ערך בעלות ידיעות רק"ולשדר " כך"מאיר כהנא ועל תנועתו לשדר ראיונות וכתבות על 

כי , ואף 82כי הביטוי הגזעני נכלל בגדר חופש הביטוי, השופט ברק הציג את משנתו. 81"מובהק

 . 83"ערך עליון"אף הוא עמד על חשיבותו של חופש הדיבור כ, השופט בך לא קיבל עמדה זו

תוך שהוא מצביע על שלוש נקודות , הוודאות הקרובההשופט ברק חידד את מבחן , באותה פרשה

אך גם לא מגיע לרמה של ודאות , המבחן אינו מסתפק באפשרות תיאורטית, הראשונה: מרכזיות

ההגבלה צריכה להיות אמצעי אחרון ולא ראשון וזאת מול ודאות , השנייה, 84ברורה ומיידית

תוך התאמת הפגיעה לגודל , ומטריאליתהפגיעה צריכה להיות ממשית , קרובה כאמור והשלישית

 . 85הסכנה ולסיכויי התרחשותה באותו המקרה

. כבוד האדם וחירותו: חוק יסודו חופש העיסוק: חוק יסוד: נחקקו שני חוקי יסוד 3110-ב

זכויות , לפחות מבחינת השיח הקיים, העלתה, 86מושג שטבע הנשיא ברק, "המהפכה החוקתית"

אם , חופש הביטוי הפך להיות, במצב עניינים זה. 87חוקיות -ות עלזכויות חוקתיאדם לרמת של 

נקודת משען הפרושה "כי אם , לא רק בפועל" זכות עילאית", להשתמש במונחיו של השופט אגרנט

, אף כי חופש הביטוי אינו נכלל מפורשות בחוקי היסוד החדשים. 88מעל דברי החקיקה כולם

 . 90"זכות בלתי מנויה"ובלשון המלומדים כ 89הפסיקה פירשה הזכות כחלק מכבוד האדם

                                                           
79

 .לעיל 15. ש.ה, כהנא פרשת 
80

 בנספח העוסקראה החלק , להרחבה בנושא חופש הביטוי בזירת הטלוויזיה. שם, לפסק דינו של השופט ברק 88' פס 

 . בתכניות ריאליטי
81

 .לפסק דינו של השופט ברק 1' פס, לעיל 15. ש.ה, כהנא פרשת 
82

העוסק בהתנגשות בין חופש הביטוי בכלל וביטוי גזעני  ראה החלק ,לעניין הוויכוח סביב שאלה זו. לעיל 55. ש.ראה ה 

 .בפרט לבין הפגיעה ברגשות הציבור

 83
מירבי כדי לשמור ויש לעשות מאמץ , גם בעיניי חופש הדיבור וחופש ההתבטאות בכלל הינם ערך עליון במשטר דמוקרטי"

השופטת נתניהו בחרה שלא להתייחס . לפסק דינו של השופט בך 2' פס, לעיל 15. ש.ה, כהנא פרשת." עליהם מכל משמר

 .לסוגיה
84

לפסק דינו של  11' פס(. clear and present danger)הברית בעניין הסכנה הברורה והמיידית -המבחן המקובל בארצות 

 .שם, השופט ברק
85

המאפשרת הגבלת חופש , "ממשית ומטריאלית"נידונה השאלה מה היא אותה פגיעה , לעיל 55. ש.ה, סנש פרשתב. שם 

רק , לאור החשיבות הרבה שאנו מעניקים במשטר דמוקרטי לחופש הביטוי ולחופש היצירה"...קבע כי , הנשיא ברק. הביטוי

עבר לרמת הסבולת שכל אדם נוטל על עצמו בחברה היא פגיעה מ, כלומר –רצינית וחמורה , פגיעה ברגשות שהיא קשה

הסתברות . על חופש הביטוי וחופש היצירה –הגנה  כלומר מניעת –עשויה להצדיק הטלת הגבלות  –דמוקרטית 

 . לפסק דינו 22' פס."התרחשותה של פגיעה זו ברגשות צריך שתהא בגדר של ודאות קרובה
86

 .(8992) 9א  משפט וממשל, "זכויות יסוד מוגנות: המהפכה החוקתית", אהרון ברק 
87

כי  ,קבע בית המשפט העליון, 228( 5)ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 5128/91א "בע 

לביקורת על התפיסה כאילו  .דינו של הנשיא ברק' לפס 17' פס .היסוד נהנות ממעמד חוקתי על חוקיהזכויות המנויות בחוקי 

העצמת שיח הזכויות החוקתיות בעקבות המהפכה " ,שגב( שוקי)יהושע : ראה, ה להגנה על זכויות אדםמרהמהפכה החוקתית ת

 .(2281דצמבר  ,ד"תשע) 215, טז משפט ועסקים, "?האומנם תרמה המהפכה החוקתית להגנה על זכויות אדם: החוקתית
88

 .82, לעיל 15. ש.ה, "כויות יסוד מוגנותז: המהפכה החוקתית. "ברק 
89

פרשת ראם : להלן)  819, (5)ד מז"פ, 'עיריית נצרת עילית ואח' ראם מהנדסים קבלנים נ 825/92א "ע: למשל 

 81' פס". כבוד האדם וחירותו: האדם וחירותו בחוק יסוד כיום ניתן להסיק את חופש הביטוי בהגנה הניתנת לכבוד. "(מהנדסים

היועץ ' מ נ"בע" המפקד הלאומי" 82221/21ץ "בבג ,כתוארה דאז ,ראה גם השופטת נאור. לפסק דינו של השופט ברק

על  קשורה, חופש הביטוי הפוליטי, דעתי היא כי הזכות נשוא ענייננו": לפסק דינה 25' פס, 785( 5)סב , המשפטי לממשלה

 ...".בקשר ענייני הדוק לכבוד האדם" פי תפיסתנו המשפטית
90

 (.ז"תשנ) 255, 257, ח"כ משפטים, "על היקפה של המהפכה החוקתית -מנויות -הזכויות הבלתי" ,הלל סומר: ראה 
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, שניתן לפגוע בה רק בחוק ,הופכת את הזכות לכזו" זכות בלתי מנויה"טוי להפיכת חופש הבי

החוק הפוגע , הפגיעה חייבת להיעשות בחוק: מרכיבים 3פסקה זו כוללת . שעומד בפסקת ההגבלה

 הפוגע נועד ל׳׳תכלית ראויה״ החוק, "חייב להיות חוק ״ההולם את ערכיה של מדינת ישראל

פסקת ההגבלה , לדידו של קרמניצר. 91"ה שאינה עולה על הנדרש״במידהחוק פוגע בזכויות ו

שפוגע פחות , שהפגיעה בזכות היסוד תהיה האמצעי, מעגנת את מבחן איזון האינטרסים במובן זה

 הנזק שסוג ככל"..., זועל פי גישה . לא יעלה על התועלת במניעה, מאחרים בזכות היסוד ושהנזק

וודאות "אין דרישה ל: כלומר". ברמת הסתמכות נמוכה יותר להסתפק מתבקש, יותר חמור הוא

 .92אלא למבחן איזון אינטרסים" קרובה

פרשת הרב ב. מספר פסקי דין המשיכו לדון בשאלת חופש הביטוי" המהפכה החוקתית"לאחר 

. 93אדם בעבירה של פרסום הסתה לגזענות, לראשונה, הרשיע בית המשפט העליון עידו אלבה

לאחר שפרסם והפיץ , פרסום הסתה לגזענותבעבירה של ת המשפט המחוזי אלבה הורשע על ידי בי

 . 311394בשנת  "גוי הריגת הלכות בירור" בנושא מאמר

 ונתוכוו"כי המחוקק , וקבע בעבירה זו מה טיבה של המחשבה הפלילית הנדרשתבחן  השופט מצא

להגביל את תחולת האיסור הפלילי על פירסום הסתה לגזענות למקרים שבהם הפירסום נעשה 

, דובר בעבירה התנהגותיתאמנם מ, כלומר. 95"להסית רצוןהיינו שלמפרסם יש , להסית במטרה

 צריךאך , חשוב אינה לאו אם לגזענות הביא לגזענות המסית פירסום אם השאלהבמסגרתה 

, שהסתפק במטרה להסית ,בניגוד לשופט מצא. 96"כוונה" של נפשי מצב גם במפרסם להתקיים

לדברי . שתוכן האמירה צריך לבטא גזענות, עמדה על כך, שמייצגה הוא הנשיא ברק, דעת הרוב

פגיעה זו היא לתכלית . ה לגזענות פוגע בחופש הביטויסתהאיסור על פירסום ה: "הנשיא ברק

היא נועדה לקיים את שלום . הנפגע ועל שוויונו ד האדם שלשכן היא נועדה לשמור על כבו, ראויה

במסגרת כללי הפרשנות  –פרשנות ראויה של האיסור הפלילי צריכה להבטיח , עם זאת. הציבור

, אין להסתפק במטרה להסית לגזענות כי פגיעה זו לא תהא מעבר למידה הדרושה –המקובלים 

מובנו של הטקסט . אינו מסית לגזענות, הקשרו פי פירושו התכליתי על רקע-על, אם הטקסט עצמו

פי -אך טקסט שעל. לשומע עשוי לנבוע מתוכנו הוא או מהנסיבות הסובבות את פירסום הטקסט

אין בו כל הסתה לגזענות אינו הופך לטקסט אסור רק בשל קיומה , כפי שהוא מובן לשומע, תוכנו

 .97של מטרת הסתה

 חשבה בפרשת זו ורוב של ארבעה מול שלושה שופטים מבחן הוודאות הקרובה נדח, לעומת זאת

 מתוך, למצער" הדבר את רסםשאם פ, לדברי השופט מצא די בכך. הסתברות בנוסחת צורך שאין

                                                           
91

 . כבוד האדם וחירותו:  יסודחוק ל 1סעיף  
92

 .(ט"תשנ) 827, 825 ל, משפטים, ״בירור הלכות הסתה לגזענות״: פרשת אלבה" ,מרדכי קרמינצר 
93

לניתוח גישות השופטים (. פרשת אלבה: להלן) 295, 228( 5)ד נ"פ, מדינת ישראל' הרב עידו אלבה נ 2118/95פ "ע 

 . לעיל 92. ש.ה, ״בירור הלכות הסתה לגזענות״: לבהפרשת א. "קרמיניצר: ראה, בהחלטה זו
94

 .ענייננומם שאינ ,האישום בעבירות נוספות באלבה הואשם בכת 
95

 .(.ש.א. ש.מ.ז. דגשים שלנו) 258, לעיל 91. ש.ה, אלבה פרשת 
96

עליו  –( א)ב855ובלשון סעיף ; "במטרה לגרום לאותן תוצאות"לחוק עליו לפרסם את הדבר ( 8()א)22בלשון סעיף " 

. "רצון להסית לגזענות: ולענייננו –זהו מצב נפשי של חפץ בגרימת התוצאה ". מתוך מטרה להסית לגזענות"לפרסם את הדבר 

 .252, שם. לפסק דינו של השופט מצא 81' פס
97

 .שם, לספק דינו של הנשיא ברק 2-8 'פס 
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כי , נקבע, בין כך ובין .98"לגזענות יסית שהפירסום, לוודאי קרובה כאפשרות, מראש ראייה

 .במקרה זה התמלא היסוד הנפשי הרגיל של מטרה להסית לגזענות

שאין מדובר , התייחס השופט תאודור אור למבחן הוודאות הקרובה ועמד על כך, 99פ כהנא"דנב

כאשר הערך העומד אל מול חופש , לפיו. כאשר בוחנים את ערך חופש הביטוי, במבחן היחיד

המבחן שיינקט הוא זו של האפשרות , "מהמעלה הראשונה"שהם , ערכיםהביטוי הוא אחד מה

 בסולם יותר גבוה עומד החברתיככל שהערך המוגן "...ש, התפיסה היא. 100הסבירה או הממשית

במקרה . 101"ולהפך בו הפגיעה להתממשות הנדרש הפוטנציאל מידת את למתן יש כך, החשיבות

נוסחת האיזון שנקבעה היא מידת הוודאות , הציבורישל התנגשות בין חופש הביטוי לבין הסדר 

 .102הקרובה

חוק )לבין טוהר הבחירות ( הפוליטי)ץ דן בהתנגשות בין חופש הביטוי "בג פרשת שינוי השנייהב

 של המיוחד הגיליון חלוקת את לאסור מקוםכי אין , נקבע(. הקשור באיסור מתן מתנה, התעמולה

 על שאסרה ,המרכזית הבחירות ועדת ר"יו החלטתבניגוד ל, במלואו "הבדו שרלי" השבועון

 מבחינה המחמירה הדרישה זה בהקשר נבחרה, לענייננו. הצרפתי המגזין גיליון של בחינם חלוקה

שבית המשפט העליון נקט במבחנים , השופט סולברג עמד על כך .הפגיעה דרגת לגבי הסתברותית

 .103אחרים יסוד-ערכי לבין הביטוי חופש שבין באיזוןגמישים יותר 

אך , שמבחן הוודאות הקרובה הוא אמנם הנפוץ ביותר, ברק על כך' פרופ בספרו עמד, לסיכום

כי זו אינה נוסחת האיזון העקרונית היחידה להתנגשות בין חופש הביטוי לערכים , הדגיש

מידת " :Canwest Global Communications Corp105א "בע פוגלמן כדברי השופט. 104אחרים

לפי סוג הביטוי ומאפייניו וכן בהתאם למשקל הזכות , בין היתר, ההגנה על חופש הביטוי תקבע

קרי ככל שחשיבותם להגשמת , חופש הביטוי" ליבת"ככל שהביטויים חוסים תחת . המתנגשת בו

 ."כן יורחב היקף ההגנה עליהם, המטרות העומדות בבסיס חופש הביטוי גדלה

 

 

 

                                                           
98

פסק־הדין בעניין אלבה הוא מהלומה סופית , כאמור: "לדברי קרמניצר. 255, שם. לפסק דינו של השופט מצא 28' פס 

כמו גם בעבירה , שוללים את עצם קיומו של אלמנט הסתברותי אובייקטיבי בעבירת ההסתה לגזענות, רוב השופטים. להנחה זו

 :לבהפרשת א"". וממילא אינם מגבילים את התפרסותה למקרים הכוללים ודאות קרובה, לפקודה למניעת טרור 5לפי סעיף 

 .829, לעיל 92. ש.ה, "ת״בירור הלכות הסתה לגזענו
99

 (.פ כהנא"דנ: להלן) 855( 5)נד , בנימין כהנא' מדינת ישראל נ 8719/91פ "דנ 
100

 .512, 515( 8)נב , מדינת ישראל' בנימין כהנא נ 5595/95פ "מעבצטטו  
101

 .לפסק דינו של השופט אור 18' פס, לעיל 99. ש.ה, כהנא פ"נד 
102

 .שם 
103

, (25.22.2285, פורסם בנבו) 02-ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה"יו' מפלגת ישראל ביתנו נ 979/85ץ "בג 

 .לפסק דינו של השופט סולברג 52' פס(. פרשת שינוי השנייה: להלן)
104

 .(ס"תש, נבו, ירושלים) 525 -515, אמבחר כתבים , (עורכים -חיים ה׳ כהן ויצחק זמיר)אהרן ברק  
105

 .לפסק דינו של השופט פוגלמן 82' פס, אלי עזור' נ Canwest Global Communications Corp 5921/82א "ע 

 .(22.27.2285, פורסם בנבו) 
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 כדורגלהמגרשי 

תרבותיים , פוליטיים, המשקפת ואף מחדדת פרמטרים חברתיים, הוא מעין מראה הכדורגל"

 .106"וכלכליים

, 107לאומיים וחברתיים רחבים, ספורט בכלל וכדורגל בפרט טומנים בחובם רבדים פוליטיים

 זהות וגיבוש אומה בינויל כמכשיר ועד לשימוש בספורט  108הנעים מהזדהות הפרט עם קבוצתו

כיוון שמדובר בספורט , משחק הכדורגל ולאו דווקא בענפי ספורט אחריםבחרנו ב .109לאומית

, בין היתר, פורט באה לידי ביטויהפוליטיות של הס, בישראל. 110הפופולארי בישראל ובעולם

באמצעות  בשאיפה ליצירת קונצנזוס לאומי וזהות אחידה למדינה הטרוגנית באוכלוסייתה

לבין " ואנחנ"שמבחין בין , ברגש השנאהאך גם , 111נבחרת הלאומית של ישראל בכדורגלה

 .113שחוצה גם את הכדורגל הישראלי, (יהודים וערבים)לאומית  -האתניתועולה בחלוקה  112"הם"

, בהם ניתן לבטא בו תחושות, "תחום הרשאה"מגרשי הספורט בכלל ומגרשי הכדורגל הם ה

ומחאה " בלתי נורמטיבית"כמו לשון , שמחוץ למגרש הכדורגל נתפסות כבלתי נורמטיביות

בלתי "מהי אותה לשון . 115אמצעי לפורקן מתחים ולביטוי עצמישנתפס כ, זהו מרחב. 114פוליטית

 .שנעסוק בהן בפרק זה, אלו השאלות? ומהן גבולותיה" נורמטיבית

 קריאות גזעניות כלפי מיעוטים במגרשי הכדורגל בישראל

, 116שיחקו בה קבוצות ערביות" לכדורגל בישראלההתאחדות " של לקיומה הראשונות שניםבאף ש

 הערביות עברו לשחק והקבוצות" תהספורט הפלסטינית הכללי התאחדות"הוקמה  3163-כבר ב

התשתית הספורטיבית  הלאחר ממלחמת העצמאות קרס. במסגרת התאחדות הספורט הערבית

בקבוצות הליגות שחקנים ערבים החלו להשתלב . והחל שלב של היטמעות במסגרות הציוניות

 3116-ב .117אך גם אלימות פיזית, שכללה אמירות גזעניות, שחקנים אלו נתקלו באלימות. השונות

                                                           
 106

 .(2227, ח"תשס ,פרדס :חיפה) 229, אוהדי כדורגל ישראלים !:איזו מלחמה מענגת, הו, פורת-אמיר בן 
107

www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-( 21.21.2282" )?מדוע הכדורגל כל כך פופולרי" ,אילן תמיר 
3415428,00.html (85.1.85-אוחזר ב) 

108
 .52, לעיל 825. ש.ה, !איזו מלחמה מענגת, הו. פורת-בן 
109

 Lynette Steenveld and Larry Sterlitz, "The 1995 Rugby World Cup and the Politics of Nation- 
Building in South Africa", Media, Culture & Society, Vol .20, 609- 629 (1998). 

110
 soccer-http://www.britannica.com/sports/football באנציקלופדיה בריטניקה"  "Footballהערך: ראה למשל 

 .(85.1.2285-אוחזר ב)
111

 -דמוקרטית פוליטית תרבות של בהתפתחותה משווה מחקר: וישראל ב"ארה, בבריטניה ופוליטיקה ספורט, נבו עדו 

 האוניברסיטה, לפילוסופיה דוקטור תואר קבלת לשם חיבור) 15, האתנית ההטרוגניות תופעת של הספורטיביים ביטוייה

  .(2225 ה"תשס, בירושלים העברית
112
 .891 ,לעיל 825. ש.ה, !מענגת מלחמה איזו, הו. פורת-בן 
113

 .55, םש 
114

 .25, שם 
115
 551, (5)לב מגמות ,"להמקרה של הכדורגל בישרא: אקולוגיה של אלימות בספורט" ,משה סמיונובו מירה פרבשטיין 

(8992.) 
116

תרבות הגוף , חיים קאופמן וחגי חריף(: עורכים)בתוך , "לאומיות שנאלמה: הכדורגל הפלסטיני בישראל" ,תמיר שורק 

 (.ג"תשס, מכון וינגייט: נתניה) 511, והספורט בישראל במאה העשרים
117

קודם נביא שחקן זר "  ,אשר גולדברג. היה השחקן הכדורגלן הערבי הראשון בקבוצה יהודית, ערבי נוצרי, בולוסבולוס  

עוד (. 21.1.2285-אוחזר ב) www.haaretz.co.il/misc/1.853561( 29.28.2221" )אחר כך אולי ערבי ישראלי, מוסלמי

ונתקל בשורה של גילויי  8975-ששיחק לראשונה בנבחרת ב, הכדורגל הערבי בנבחרת ישראל, ציין את רפעת טורקנ

www.al-" בגזענות בכדורגל מלחמתו של רפעת טורק" ,שלומי אלדר.גזענות
superstar.html-soccer-arab-first-israels-turk-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/02/rifaat יואב: וראה גם 

http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3415428,00.html
http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3415428,00.html
http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3415428,00.html
http://www.britannica.com/sports/football-soccer
http://www.haaretz.co.il/misc/1.853561
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/02/rifaat-turk-israels-first-arab-soccer-superstar.html
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/02/rifaat-turk-israels-first-arab-soccer-superstar.html
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/02/rifaat-turk-israels-first-arab-soccer-superstar.html
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הערבים , החלו להישמע קריאות גזעניות נגד האסלאם, כאשר עלתה קבוצת בני טייבה לליגת העל

מד ר ירושלים נשמעים תדירות קללות נגד הנביא מוח"במשחקי קבוצת בית .והנביא מוחמד

ללא קשר מופיע בשירי נאצה , סלים טועמה, אביב לשעבר-תלשחקן הפועל . 118והאסלאם בכלל

 .119להימצאותו על מגרש הכדורגל

עם הסרת  3181שראלי רק בשנת אלו הפכו להיות חלק מנוף הכדורגל הי, באשר לשחקנים זרים

שחקן , מקנאקיסיריל אביב את -החתימה מכבי תל 3116-ב. 120האיסור הבאת שחקנים זרים

ים קנים ישראלגם שח. 121נהמות והשלכת בננות, שנתקל בקריאות גזעניות ,שחור מנבחרת קמרון

. ס.נתקל בנהמות מאוהדי מ, יליד אתיופיה, ברוך דגו. נתקלו בקריאות גזעניות על רקע צבע עורם

 . 122אשדוד כשעבר לקבוצת מכבי תל אביב

                                                                                                                                                                      
( 85.21.2285"" )גם אם זה הדבר האחרון שאעשה, ר"לא אפסיק את המאבק שלי בבית: "טורק( ימי'ג)רפעת " ,'בורוביץ

soccer/beitar/1.2708533-www.haaretz.co.il/sport/israel (85.21.2285-אוחזר ב) .כי נבחרת ישראל , יש לציין

, ראלדוגמה לכך היא הרחקתו מהנבחרת של בלם נבחרת יש. שיחקה תפקיד מכיל ולא מדיר כלפי אזרחיה הערבים של המדינה

לאומיות : הכדורגל הפלסטיני בישראל". שורק. בעקבות התבטאויות גזעניות כלפי רפעת טורק וזאהי ארמלי, שלמה קירט

 .לעיל 885. ש.ה, "שנאלמה
118

, ר והנפת שלט"שהשמיעו אוהדי בית, את הקריאות הגזעניות 2281המטה למאבק בגזענות בישראל מציין בדוח הגזענות  

מ עם שני שחקנים מוסלמים גיאורגים ורצון בעלי הקבוצה דאז ארקדי "בעקבות המו, "טהורה לעד ר"בית"שכתוב עליו 

 . 2281דוח הגזענות . המטה למאבק בגזענות בישראל. גאידמק לצרפם לקבוצה
www.fightracism.org/cat.asp?cat=14 (2285.85.1-אוחזר ב.) 

 :קריאות נגד קבוצת בני סכנין, ראה למשל, ר ירושלים"עוד על קריאות גזעניות במשחקי בית

Joel Grinberg, "Racist taunting plays on at Israeli soccer matches; To combat unsportsmanlike conduct, 
monitors attend games in stadiums across the country and report slurs to lawmakers and the media", 

Chicago Tribune [Chicago, Ill] (10 Apr 2005) 
 teams-soccer-sakhnin-arab-10/news/0504100435_1_israeli-04-http://articles.chicagotribune.com/2005

(Retrieved 18.8.2015).  

רובן , קריאות גזעניות במגרשי הכדורגל" .אתר הקרן החדשה לישראלראה עדכון על קריאות גזעניות במגרשי הכדורגל ב

-אוחזר ב) nif.org.il/programs/soccer/newsupdates/2015/11/03/869 (2285/8821/" )י אוהדים"הושתקו ע

88.88.85.) 
119

במקרה זה זוכה (. 28.25.2285, פורסם בנבו) שמואל פרץ' מדינת ישראל נ 19225-22-88( ם-י)פ "ת: דוגמהראה ל 

קהל רב החל , ר ירושלים למכבי נתניה"בין בית" טדי"ש במשחק באצטדיון , אך אין עוררין על כך, הנאשם מקריאות גזעניות

' מלות השירים כפי שהן מצוטטות בהכרעת הדין בפס. אף כי לא השתייך לקבוצה היריבה, העוסק בשחקן סלים טועמה, לשיר

5 : 

 לא יודע? מה סלים עושה פה"

 מה זה פה בכלל אני שואל

 ,מכל הצדדים אני שומע

 טועמה פה זה ארץ ישראל

 פה זה ארץ ישראל טועמה

 פה זה מדינת היהודים

 אני שונא אותך סלים טועמה

 (.עניין פרץ: להלן... )"אני שונא את כל הערבים
120

הפועל חיפה ייבאה , דוגמהל, 8952-ב. צומצם של זרים לישראלבה הגיעו מספר מ, 8952-ל 8952-למעט תקופה קצרה מ 

שיכלו , שחקנים זרים יהודים, כמובן, כל אלו לא כוללים. בקפריסין( Apoel FC)את השחקן הזר הראשון מאפועל ניקוסיה 

 :Guy Ben- Porat and Amir Ben- Porat, "(Un)bounded Soccer. לקבלת אזרחות ישראלית עם חזרתם לישראל
Globalization and Localization of the game in Israel", International Review for the Sociology of 

Sport, 39 (4), 412, 430 (2004). 
121

 (21/25/81" )גזענות בספורט הישראלי" ,איילת כץ. מיכל יערון 

www.wingate.org.il/Index.asp?ArticleID=6224&CategoryID=267 (85.1.85-אוחזר ב). 
122

" חשוב שבחר דווקא לנהום; לא חשוב למה נהם הקהל כלפי כדורגלן שחור: נהמות גזעניות בהחלט" ,עוזי רושה 

(9.1.22288)www.haaretz.co.il/misc/1.687581 (85.1.2285-אוחזר ב.) 

http://www.haaretz.co.il/sport/israel-soccer/beitar/1.2708533
http://www.fightracism.org/cat.asp?cat=14
http://articles.chicagotribune.com/2005-04-10/news/0504100435_1_israeli-arab-sakhnin-soccer-teams
http://nif.org.il/programs/soccer/newsupdates/2015/11/03/869
http://www.wingate.org.il/Index.asp?ArticleID=6224&CategoryID=267
http://www.haaretz.co.il/misc/1.687581
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 .0733123 – 0733 הספורט בעונות גזעניות בהתבטאויות המשטרה טיפול

האם הן נתפסות כחלק ממרחב הרשאה והשתתפות ? כיצד מתייחס החוק לאמירות אלו

 124?קולקטיבית של האוהדים במשחק או כעבירה על החוק

 המסגרת הנורמטיבית

 הוא באשר אדם של בכבודו או, בגופו, בחייו פוגעים אין"כי , כבוד האדם וחירותו קובע: חוק יסוד

ביזוי "...שתביא ל, כי פגיעה בכבוד האדם יכולה להיות גם כזו, בפרק הקודם למדנו .125"אדם

שההגדרה בחוק היסוד היא כה רחבה , הבעיה היא .126"בכבוד מהותית פגיעה והשפלה היוצרים

האם , שקשה לקבוע האם קריאה גזענית אכן פוגעת בכבודו של אדם באשר הוא אדם ואם כן, עד

שאלה אחרת היא האם הגבלת חופש הביטוי כשלעצמה אינה . ת במתחם זהכל קריאה גזענית נופל

 .127פוגעת בכבוד האדם

שורה של חוקים מנסים . כדורגלכעת נתייחס להתמודדות החקיקה עם קריאות גזעניות במגרשי ה

יש , לשם כך. 128שקשורים לביטוי גזעני, נתייחס רק לאלו, לענייננו. להתמודד עם נושא הגזענות

גילוי , ביזוי, השפלה, רדיפה": מגדיר גזענות כך 129חוק העונשיןא ל333סעיף . גזענותלברר מהי 

והכל בשל צבע , או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, עוינות או אלימות, איבה

  ".אתני-או השתייכות לגזע או למוצא לאומי

המפרסם דבר "כי , קובע 130וק העונשיןחב ל333סעיף ? כיצד נתייחס לביטוי גזעני במגרש הכדורגל

האם קריאה במגרש כדורגל היא אך , "מאסר חמש שנים –דינו , לגזענות מתוך מטרה להסית

בין , כל אמצעי שמיעתי העשוים להעלות מלים או רעיונות"..., הגדרות החוק ברורות? פרסום

 ,גם בדברים שבעל פהיכול להיות " פרסם"הינו פרסום ומי ש" לבדם ובין בעזרת אמצעי כלשהו

. ש.מ.ז. את המלים)ציבורי יכולים לשמוע אותם באופן שאנשים הנמצאים במקום "למצער 

                                                           
123

 .(2285-ו"התשע) 518, א11דוח שנתי . מניעת אלימות בספורט -משרד התרבות והספורט  .מבקר המדינה 
124

 Gary Armstorng, Football Hooligans-Knowing the Score, 128 (Oxford/New York: Berg, 1998).  
125

 .כבוד האדם וחירותו: חוק יסודל 2סעיף  
126

 . 88 ,לעיל 52. ש.ה, שינוי פרשת 
127

 (.פרשנות במשפט: להלן)(תשנ׳׳ד ,ירושלים) 527', כרך ג, פרשנות במשפט ,אהרן ברק :ראה למשל 
128

סעיף )מהתמודדות לבחירות לכנסת על סמך הסתה לגזענות המאפשר פסילת רשימה , הכנסת: חוק יסודלא נרחיב בנוגע ל 

המאפשר מניעת רישום מפלגה על ידי רשם המפלגות על סמך הסתה , חוק המפלגותל, (הכנסת: יסוד-חוקל( 2()א)א7

נשיאות : "הקובע כי בנוגע להצעת חוק פרטית, תקנון הכנסתול( 6770-ב"התשנ, חוק המפלגותל( 2)5סעיף )לגזענות 

א תאשר הצעת חוק שלדעתה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי או שהיא גזענית הכנסת ל

ו "מעודכן ליום ט)החלטות בענייני נוהל כללי האתיקה והחלטות ועדת האתיקה : תקנון הכנסתל( ה)75סעיף " )במהותה

ר חזאו)  main.knesset.gov.il/Activity/Documents/RulesOfProcedure.pdf( 2285בפברואר  5-ה "בשבט התשע

 (.81.1.85-ב
129

 .א855סעיף , חוק העונשין 
130
 (.איסור פרסום הסתה לגזענות: להלן)ב 855סעיף , חוק העונשין 

http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/RulesOfProcedure.pdf
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להוות עילה להרשעה בעבירת איסור  יכולהקריאה גזענית במגרשי הכדורגל : כלומר, 131.("ש.א

 . לגזענותהסתה פרסום 

 132.אלא ואם היה בו אמת או ל אין נפקא מינה אם הפרסום הביא לגזענות או"...כי , חשוב לציין

מרחב "עניין שלא קל בהכרח להוכיחו ב, הסעיף דורש מטרה להסית לגזענות, אף על פי כן

קובע סנקציות מחמירות לעבירות ממניע  חוק העונשין, לבסוף. של אצטדיון הכדורגל" ההרשאה

לראות בחלק ייתכן וניתן . 133"עבירות השנאה"המכונות , 0'עבירות תחת סימן א: גזעני

 .134הנכנסת בגדרו של סעיף החוק, מהקריאות הגזעניות עבירה של איומים

יש קושי להוכיח מטרה להסית לגזענות ולכן דרך נוספת להתמודד עם הסוגיה יכולה , כאמור

, שמטיף, מואגד לא או מואגד, אדם בניכחבר , בין היתר, זו מוגדרת. להיות התאגדות אסורה

החוק מעמיד רף . אך הקושי הוא בהגדרת חבר בהתאגדות מסוג זה, 135מסית או מעודד גזענות

הטפה , כתב אישום על עבירות של התאגדות אסורה, לא זו בלבד. 36136מינימלי של גיל 

יוגש רק בידי היועץ המשפטי לממשלה או , להתאגדות אסורה וחברות בהתאגדות כזו

 .137בהסכמתו

הנושא דרך אחרת להסתכל על , שחלק מהקריאות הגזעניות מכוונות לפגיעה בדת האסלאם כיוון

פרסום הינו כל , כאמור". דת ברגשי פגיעה"המתייחס ל, חוק העונשיןל 366סעיף היא באמצעות 

 גסה פגיעה לפגוע כדי בו שיש רסוםפ"...ולכן  רעיונות או מלים להעלות אמצעי שמיעתי העשוי

 גסה גיעהפ"...שיש בו לפגוע , או השמעת קול" אחרים של הדתיים ברגשותיהם או באמונתם

 .138אף הם להיכלל תחת הקריאות במגרשים, יכולים, של פלוני" הדתיים ברגשותיו או באמונתו

גזענית במגרשים יכולה להיות מוגדרת גם מנקודת המבט של הציבור הכללי בדרך של התנהגות 

 במקום פסולה התנהגות. שאליו כוונה הקריאה הגזענית, מטרד ולא דווקא של נפגע מסוים

גישה כזו . 139השלום ודינה מאסר שישה חודשים להפרת להביא שעלולה, כוללת גם כזו, ציבורי

 .הסדר הציבורי שמה במרכזה את האינטרס של

חוק איסור באה לידי ביטוי ב, כחלק מרגשות הציבור, חלק מהתמודדות עם הפגיעה בכבוד האדם

, לבזות אדם בשל גזעו" ,לענייננו, כדבר שפרסומו עלול "לשון הרע"החוק מגדיר . לשון הרע

, העונשיןחוק בדומה ל. 140"נטייתו המינית או מוגבלותו, מינו, גילו, מקום מגוריו, דתו, מוצאו

אך כאן , 142וגם דרך הבעת לשון הרע אינה חייבת להיות מושלמת 141פרסום יכול להיות בעל פה

                                                           
131

 .כד15סעיף , שם 
132

 .(ב)ב855 סעיף, שם 
133

, מוצא עדתי, קבוצה דתית, או של עוינות כלפי ציבור מחמת דת 8'העובר עבירה מתוך מניע של גזענות כהגדרתה בסימן א" 

. "הכל לפי העונש הקל יותר, כפל העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים –דינו , נטיה מינית או היותם עובדים זרים

 (.א)ו855סעיף , שם
134
 (.ב)ו855סעיף , שם 
135

 .855סעיף , שם 
136

 .857סעיף , שם 
137

 .852סעיף , שם 
138

 .871סעיף , שם. פגיעה כאמור דינה מאסר שנה 
139

 (.5()א)285סעיף , שם 
140

 .חוק איסור לשון הרעל( 5)8עיף ס 
141

 .חוק העונשיןכד ל15השווה לסעיף . 2סעיף , שם 
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 "לשון הרע על ציבור"על עבירה של כתב אישום בשל עבירה נת כלפי אדם אחד ולשון הרע מכוו

חשובה מכך היא ההבחנה בין לשון הרע  .יוגש רק על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו

שעונשה מאסר שנה אחת , כוונה לפגוע היא חלק ממרכיב העבירה. בכוונה לפגוע לבין פרסום אחר

פרסום לאדם או יותר , לעומת זאת. אדם או יותר זולת הנפגע-וזאת אם הפרסום הוא לשני בני

 לשון בשל עבירה  כי, יש לציין. 143תהא עוולה אזרחית, אם נעשתה ללא כוונה לפגוע, זולת הנפגע

, לבסוף .144המשפט לבית קובלנה הגשת ידי על להאשים הנפגע רשאי בהן ,העבירות בין היא הרע

 הגנת"שבאה לידי ביטוי בכלל , כולל הגנה מובנית, חוק איסור לשון הרע, חוק העונשיןבניגוד ל

ין יהיה אמת והיה בפרסום ענאם הדבר שפורסם , לא תהיה זו לשון הרע: כלומר, "הפרסום אמת

 .145לעמוד בכלל זה תוכלש, קריאה גזענית כשלעצמה לא נראה, נונלעניי. ציבורי

 חקיקת ספורט ספציפית

בעקבות מקרים "...ט החלה את עבודתה ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האלימות בספור

בעידודם של ספורטאים מצד אוהדים ולעיתים , וגזענותחוזרים ונשנים של ביטויי אלימות 

שירים וביטויים גזעניים שנהיו חלק , אלימות מילולית ופיזית, במגרשי הכדורגל ומחוצה להם

, הוועדה המליצה להחמיר ענישה על מעשי אלימות וגזענות .146"בלתי נפרד מהווי המגרשים

יות אוהדים ולהטיל סנקציות קבוצתיות ואיש של ואלימות גזעניות ושירהלאסור על נהמות 

 .147א"א ואופ"בהתאם לכללי פיפ

חוק הבטיחות במקומות תוקן ( והערות משרדי הממשלה הנוגעים לדבר)בעקבות הוועדה 

החוק הקודם לא כלל התייחסות ספציפית להוראות בטיחות נדרשות . 1152 -ג"התשכ, ציבוריים

 הבטיחות חוק. שיוכלו להרתיע את מפריו, באירועי ספורט ולא כלל סנקציות משמעותיות

" אירוע ספורט"כלל הגדרות מדויקות ל, 2002148-ב"התשס, (2' מס תיקון) ציבוריים במקומות

הוראות "והעניק לשר הפנים סמכות לקבוע  149"מקום בו מתקיים אירוע ספורט"ו" זירת ספורט"

 כי לשוטר סמכות להרחיק אדם, עוד נקבע . 150..."וכללי התנהגות לשם שמירה על הסדר הציבורי

וכן ניתנה האפשרות לקבל צו הרחקה או  151וע ספורט כדי להבטיח את הסדר הציבורימאיר

 . 152הגבלה מאירועי ספורט

                                                                                                                                                                      
142

 .חוק העונשיןב (ב)ב855לסעיף השווה . חוק איסור לשון הרעל 2סעיף  
143

ללא הוכחת , שקלים חדשים 52,222ש יכול לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על "בימ. 7-ו 5סעיפים , שם 

 .שם, (ג)-ו (ב)א7סעיפים . הפיצוי יכול להיות מוכפל, אם הייתה כוונה. במשפט בשל עוולה אזרחית נזק
144

 .1סעיף , שם 
145

כי מדובר באמירה היסטורית או דתית , "מוחמד מת"טיעון שעלה לא אחת סביב הקריאה , בסוגיה זו .85סעיף , שם 

משטרת  -מדינת ישראל  5719-82-82( ם-י)י "מ: ראה למשל. נדחה על ידי בתי המשפט, המיועדת לספק לשומע מידע

במסגרת הרצאה ' מוחמד מת'א דומה האמירה ל(. "ד אלירן לוי"פס: להלן(.)28.82.2282, פורסם בנבו) אלירן לוי' ישראל נ

על מקורות האסלאם או בשיעור היסטוריה לצעקה ברוח זה במגרש כדורגל בסמוך לקריאות האחרות של הקהל כפי שמפורט 

 .88' פס, שם". לעיל
146

 (2003מרץ  05, ג"אדר ב תשס' א) סיכום תקופתי -ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האלימות בספורט  

www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/sport15.htm  (89.1.2285-אוחזר ב.) 
147

 .ההתאחדות האירופית לכדורגל: א"אופ. לאומית לכדורגל-ההתאחדות הבין: א"פיפ. שם 
148

 (2' תיקון מס)חוק הבטיחות : להלן 
149

 .8סעיף , שם 
150

 .(7()א)2סעיף , שם 
151

 .א88סעיף , שם 
152

 .ג88-ב88סעיפים , שם 

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/sport15.htm
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נעשו שלושה תיקונים  2007153-ה"התשס, (3' מס תיקון) ציבוריים במקומות הבטיחות חוקב

כאשר במקום , הורחבה סמכות שוטר להרחיק אדם מאירוע ספורט, ראשית. מרכזיים לענייננו

מספיקה הפרעה לסדר , חשד להפרעה לסדר הציבורי רק במקרה של אדם המתנהג באופן אלים

אותו רשאי בית , הוארך משך צו ההרחקה, שנית. 154הציבורי או חשד שתתקיים הפרעה כזו

נקבעה עבירה , לבסוף. 155ט לתת נגד אוהד מתפרע מעונת ספורט אחת לשלוש עונותהמשפ

 .156שעונשה שנת מאסר, ספציפית של קריאות גזעניות

גל האלימות בכדורגל הישראלי לא שכח והוחלט על חקיקת חוק , על אף החקיקה הספציפית

 למניעת ועצההממכונן את  חוק איסור אלימות בספורט. 157בספורט להתמודדות עם אלימות

מציב תנאי סף לקיום אירוע ספורט וקובע מיהם בעלי התפקידים הנדרשים , בספורט אלימות

 מאדםדרוש סדרן רשאי ל. חוק זהנושא הרחקת אוהדים הפך להיות מרכזי ב ,לענייננו. לקיומו

ו ואף להוציאו באישור הממונה אם הפריע לסדר הציבורי ולא נענה להתראותי לעזוב את המקום

, לסדר הציבורי יבצע עבירה לפי החוק מפריעשאותו ה, סביר חששאם לסדרן , מעבר לכך. 158עליו

 . 159והוא רשאי לעכב, למשל עבירה של קריאה גזענית

למנוע כניסתו לאירוע ואף , ניתנה לשוטר סמכות להרחיק אדם מאירוע ספורט, באשר למשטרה

 היה לו חשד שיפריע, שלמצער, לו לאחר לא נשמע אדם להוראות שנתןאם , להשתמש בכוח סביר

לא תעלה ש תקופה למשך ספורט מאירועי אדם להרחיק מוסמך משטרה קצין. 160הציבורי לסדר

 6שלא תעלה על  תקופה למשך ספורט להרחיק אדם מאירועיהוסמכו בתי המשפט  .161מיםי 67 על

בתחנת משטרה לקבוע גם חובת התייצבות  בית המשפט יכול, ואם אם אכן ניתן צו כזה 162שנים

, הוסיף להגדרת קריאות גזעניות החוק, אם נתייחס לביטוי הגזעני .163לפני פתיחת אירוע הספורט

העונש על עבירה זו עומד על . את ההתבטאות החזותית (3' תיקון מס)חוק הבטיחות שהופיעה ב

 . 164שנתיים מאסר

גם לבקשת תובע אם הפר הסדר הציבורי באירוע  להרחיק אדםכי בית המשפט רשאי , יש לציין

לספורט ואף אם לא ציית להוראות  הקשורה עבירה שעבר ,סביר חשד לגביו או שקיים, ספורט

                                                           
153

 (.1' תיקון מס)חוק הבטיחות : להלן 
154

 .א88 סעיף 
155

 (.ג()2()א()ג)88סעיף , שם 
156

שיש בהם משום , יחד עם אחר או במקהלה, צלילים או נהמות, קריאה חוזרת ונשנית של מילים"קריאות גזעניות הוגדרו כ 

והכל בשל צבע , ציבור או חלקים של האוכלוסיה, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, עוינות, גילוי איבה, ביזוי ,השפלה ,איום

 .2א88 סעיף, שם ".אתני–לדת או למוצא לאומי, או השתייכות לגזע
157

הצעת חוק ראה , קלעניין מטרת החו(. חוק איסור אלימות בספורט: להלן)  0221–ח"התשס, חוק איסור אלימות בספורט 

 :(18.1.2221, ח"התשס' ד באדר ב"כ) 255, 004הכנסת  –הצעות חוק , 0221–ח"התשס, איסור אלימות בספורט

מוצע בהצעת החוק המתפרסמת בזה לקבוע בחוק נפרד הוראות לטיפול בנושא האלימות , לשם התמודדות עם תופעה קשה זו"

 ..."בספורט
158

 .(א)88סעיף , שם 
159

 .(ב)88סעיף , שם 
160

 .82סעיף , שם 
161

 .(ב)81סעיף , שם 
162

 .(ב()8()א)81סעיף , שם 
163

 .(ג)81סעיף , שם 
164

 .85סעיף , שם 
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 הנלמד, "בסיס סביר לחשש"ישנו רק ניתן להרחיקו אף אם . 165שוטר או סדרן של אירועי ספורט

 .166גזענית התבטאות להתבטא או ספורט באירוע כי הוא עתיד להפר הסדר הציבורי, מהתנהגותו

שהיא קיימת לפני הרשעה ככלי , ראינו. הרחקת האוהדים היא כלי מרכזי בחוק החדש, כאמור

נקודת המוצא , אדם שהורשע בעבירה הקשורה לספורט. אך זו קיימת גם ככלי ענישתי, מניעתי

אין נפקא , במקרה זה. שנים 0שיש להרחיקו מהמגרשים וניתן לעשות כן לתקופה של עד , היא

כי , חשוב לציין. כי ביצע את העבירה, כל עוד נקבע, מינה אם מדובר בהרשעה או באי הרשעה

 . 167החלטה שונה של בית המשפט מחייבת פירוט נימוקים מיוחדים בהחלטה

, 168תקנות איסור אלימות בספורט, לימור לבנת, פרסמה שרת התרבות והספורט דאז, 0730בשנת 

האוסר התבטאות , הכולל סעיף נפרד, 169התקנת שלט כללי התנהגות באירועי ספורטהמחייבות 

ולענייננו נוספה הוראה רלבנטית אחת והיא  חוק איסור אלימות בספורטתוקן  0733בשנת  .גזענית

, כי שוטר רשאי להרחיק וסדרן רשאי להוציא אדם, זו קובעת. סמכות ההרחקה בהפרה חוזרת

ם זה הפר תנאי ההרחקה וקצין המשטרה יוכל להרחיקו לתקופות א, שהורחק בהוראת קצין

 .170נוספות

נציין את תקנון המשמעות של ההתאחדות , לסיום סקירה קצרה זו של החקיקה בנושא זה

. א ומחויבות לתקנוניהן"א ובאופ"בפיפ רשומה עמותהההתאחדות היא . 171לכדורגל בישראל

טפעילותה מוסדרת גם ב ה, והיא גוף 172חוק הספור תקנון . 173המבוקר בידי מבקר המדינ

, בהתייחס לשחקני הכדורגל עצמם ועבירות קבוצה, ההתאחדות קובע שורה של עבירות פרט

לתקנון אף   30סעיף . ממלאים תפקידי בקבוצה וקהל אוהדים, הכוללות עבירות של השחקנים

ממלא תפקיד ולהתנהגות , מגדיר באופן מפורש אחריות שילוחית של קבוצה לעבירות שחקן

שעבירה המופיעה בתקנון ונעברה לא על ידי שחקן או , אלא שחזקה, לא זאת בלבד. אוהדים

 .174נעשתה על ידי אוהד אותה הקבוצה, ממלא תפקיד בקבוצה

                                                           
165

 .(8)87סעיף , שם 
166

 .(2)87סעיף , שם 
167

 .89סעיף , שם 
168

, 7818קובץ התקנות ) 0260-ב"התשע, (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם)תקנות איסור אלימות בספורט  

 (.28.25.2282, ב"בתמוז התשע' א
169

 .1תקנה , שם 
170

הגיעה למליאת הכנסת הצעה נוספת , באותה שנה. 0264-ה"התשע, (תיקון)חוק איסור אלימות בספורט ל א81סעיף  

נסיבות  - עבירה הקשורה לספורט -תיקון )הצעת חוק איסור אלימות בספורט . להתמודדות עם תופעת האלימות בספורט

הכל לפי העונש הקל , מאסר עשר שנים או כפל העונש הקבוע לעבירה ,א85מוצע להוסיף סעיף  .0264-ד"התשע, (מחמירות

או , במהלך אירוע ספורט או בסמוך לו, ביצוע העבירה בקשר לאירוע ספורט"שהן , יותר לעבירה על החוק בנסיבות מחמירות

בין , דברי ההסבר להצעה מתייחסים". ירה כלפיו היה בדרכו לאירוע ספורט או ממנומבצע העבירה או מי שהעבירה נעבכאשר 

 .ההצעה אושרה בקריאה טרומית בכנסת. לנושא הגזענות ולשמירה על הסדר הציבורי, היתר
171

תקנונים אלו מעודכנים נכון , על פי אתר ההתאחדות(. ההתאחדות ןתקנו :להלן) ההתאחדות לכדורגל -תקנון המשמעת 

יש , למרות זאת .(22.1.2285-אוחזר ב) football.org.il/Association/Rules/Pages/Rules.aspx -2285חודש ינואר ל

מדובר בארגון וולונטארי שלא הוקם מכוח חוק . תחיקתי פועל בעלת משנה חקיקת של מעמד הוקנה לתקנון כי לא, לציין

ההתאחדות לכדורגל ' עמותה נ -ארגון שחקני הכדורגל בישראל  125/11א "ע. והתקנון לא כפוף לאישור רשות כלשהי

 .825, 219, (5)מה , בישראל
172

 (. חוק הספורט: להלן) 6711-ח"התשמ, חוק הספורט 
173

, הכנסת) 5 ,יישום ההמלצות בדוח ועדת סטרשנוב: ענף הכדורגל בישראל ,יובל וורגן: ראה, לסקירה מרחיבה בנושא 

 (22.1.2285-אוחזר ב), www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02783.pdf  (2288, מרכז מחקר ומידע
174

 .לעיל 878. ש.ה, תקנון ההתאחדותסיפא ל. ב85סעיף  

http://football.org.il/Association/Rules/Pages/Rules.aspx
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02783.pdf


24 
 

שיקול הדעת של בית הדין . 175אושרה הוספת עבירה של קריאות גזעניות של קהל אוהדים 0737-ב

שנענשות על התנהגות , קבוצות. 176ראל בכל הקשור לענישה הוא רחבשל ההתאחדות לכדורגל ביש

הרשעה . הכוללים מדרג ענישה בהתאם לחזרה על עבירות, אוהדים מחויבות בעונשים מחמירים

עריכת )קיום משחק הבית הבא ללא קהל או כמשחק רדיוס  מחייבת, יג00בעבירה לפי סעיף 

בהרשעה שנייה באותה עונת . ח"ש 37,777-חת מקנס שלא יפ, עם קהל( משחק שלא במגרש הביתי

הרשעה שלישית כבר מחייבת . העונש כבר עולה לשני משחקים כאמור וכפל הקנס לפחות, כדורגל

 .177נקודות ליגה ממאזן הקבוצה וקנס משולש לפחות 0הפחתת 

 פסיקה

 אלימות איסור חוקנושא חופש הביטוי במגרשי הספורט הגיע לבתי המשפט עוד לפני חקיקת 

 בקשותדובר במספר  178בבית משפט השלום בירושלים 0776ד שניתן בשנת "בפס. בספורט

 שהתקיים ,כדורגל משחק במהלךשאירעו , עקב אירועים, "טדי" מאצטדיון הרחקה צו להוצאת

שני , לענייננו .בירושלים טדי באצטדיון, חיפה ומכבי ירושלים ר"בית הקבוצות בין 33.30.76-ב

יוחסו למשיבים קללות שהפריעו ובהם  (2' תיקון מס)הבטיחות  חוקעל פי הוגשו , תיקים שאוחדו

 .לסדר הציבורי

מטרת "...לדבריה . (2' תיקון מס)חוק הבטיחות ן עמדה על תכליתו של גונ -אגמון תהשופט

החקיקה הינה למנוע ממי שהוכיח שהוא מהווה סכנה לשלום הציבור באירוע ספורט מלהכנס 

כי , עוד ציינה. 179"לארועי ספורט ולחזור על מעשיו וזאת כדי להבטיח בטיחות במקומות ציבוריים

אך , החוק מגביל את חירותו של אדם ולכן ייתכן ויש לבחון האם הוא עומד בפיסקת ההגבלה

, גם כיוון שלא נטען שהחוק אינו חוקתי וגם בשל העובדה, ה הדבר אינה נדרש ממנהבמקרה ז

ואז בוודאי שמתקיימים מבחני  180המעצרים חוק הוראות עליו שיחולו כך, שניתן לפרש החוק

ן להטיל את מבחני פסקת ההגבלה בדרך גונ -אגמוןבחרה השופטת , בדרך זו. פסקת ההגבלה

 הרמוניהה", בצטטה את הנשיא ברק, לדבריה. (2' יקון מסת)חוק הבטיחות עקיפה גם על 

, שאם בחר המחוקק לפגוע בזכויות, ומכאן" אדם זכויות המשקפת פרשנות מחייבת החקיקתית

 השיקולים פי על, ובעניננו, הנדרש על עולה שאינה ובמידה ראויה לתכלית היא שהפגיעה חזקה"...

 .181"המעצרים בחוק דומות הגבלות להטלת שנקבעו והמבחנים

 בבקשה 3 המשיב למעט"כי , ד את פעולת המשטרה בקובעה"ן מבקרת בפסהגונ -אגמוןהשופטת 

 זו עובדה. המשחק החל בטרם למגרש מחוץ נעצרו הבקשות בשלושת המשיבים יתר כל, השנייה

 התנהגות מפני האחרים את להרתיע מנת על. הרתעתית הייתה העיכוב שמטרת כך על מצביעה

 האדם כבוד: יסוד לחוק מנוגדת כשלעצמה זו מטרה. המשחק תחילת עם המגרש על פרועה

 או להעניש יש. עצמה בפני כמטרה ולא כאמצעי משמשים בענייננו המשיבים שכן, וחירותו

                                                           
175

 .יג22סעיף , שם. של קהל אוהדיםאושרה הוספת עבירה של קריאות גזעניות  2282-ב 

 176
זו בחרנו  בעבודה. 8,.סעיף י, שם .אושרה הוספת עבירה של התבטאות גזענית של פרט 2221-ב .22-28סעיפים , שם

אך נושא חשוב לא פחות או חופש הביטוי של שחקני הכדורגל עצמם וממלאי תפקידים , להתמקד בחופש הביטוי של הקהל

  ".בין השחקנים לבין הקהל"שניתן לומר שהם , אחרים
177

 .89.82.2282-אושר בישיבת הנהלת ההתאחדות ב. 8סעיף יא, שם 
178

 (.פרשת פלונים: להלן) (85/82/2221) 8221, (5)2221של -תק, פלונים' מדינת ישראל נ 5555/21( ירושלים)ש "ב 
179

 .1' פס, שם 
180

 (.חוק המעצרים: להלן) 6771-ו"תשנ, (מעצרים -סמכויות אכיפה )חוק סדר הדין הפלילי  
181

 .1' פס ,לעיל 871. ש.ה ,פלונים פרשת 



25 
 

 את הרואה הקהל הרתעת למען שימוש בהם לעשות ולא, מעשיהם בגין מסוימים משיבים להרתיע

כי בקשות המשטרה , מוסיפה השופטת ואומרת. "הכדורגל למגרש בכניסה מבוצעים המעצרים

 לבין שנעשו המעשים בין קשר שאיןהתייחסו למעשים שונים לחלוטין שיוחסו למשיבים ומכאן 

 המקסימום) הנוכחית המשחקים בעונת הכדורגל משחקי מכל הרחקההיא , המתבקשת התרופה

 . בקשות אלו מצביעות על חוסר מידתיות בבקשות. (באותה תקופה החוק אפשרש

ן על הבעייתיות גונ -אגמוןמצביעה השופטת  (2' תיקון מס)הבטיחות  חוקבניתוח סעיפי , למעשה

 או בעבר המעשים ביצוע את לבסס כדי להציג המשטרה שעל הראיות מהן קובעאינו "...ש, בחוק

 המעשים בין היחס ומה, מהסעיף מתחייבות סכנה או, חשש רמת איזו ,בעתיד להתקיימותם חשש

שעלולה להיגרם פגיעה , בשל העובדה". המתבקש הצו לבין, ייעשו כי חשש שקיים או, שנעשו

. כבוד האדם וחירותו: יש לפרש ההליך לאור הוראות חוק יסוד, שהיא זכות חוקתית, בחירות

בקשות שחרור בתנאים  שחלים בחוק המעצרים לגבי, שאותם האיזונים, אם כן, המסקנה היא

 .יחולו גם כאן

בדבריה היא . שנעשתה כאן ללא הבחנה, ן עומדת על הפגיעה בחירותגונ -גמוןהשופטת א

השופטת , כמו כן. 182לפחות בכל הקשור לקללות, מתייחסת באופן מקל למדי לפעולת המשיבים

רוע ספורט לבין היא מבחינה בין פעילות במהלך אי": במהלך המשחק"בוחרת בפרשנות הצרה של 

 הוראה כל קיבלו לא המשיביםכי , קובעת השופטת, לבסוף. 183"לפני שהמשחק החל"פעילות 

 .לקלל להפסיק נתבקש או הוזהר לא מהם אחד אףו שוטר או סדרן, בטיחות מאחראי

אף כי השופטת עומדת על חשיבות המאבק באלימות הפושה בחברה הישראלית בכלל , לסיכום

שנהגו אמנם , פסק הדין מבקר את התנהלות המשטרה כלפי קטינים, 184בפרטובמגרשי הספורט 

. זו בבקשה דיון לקיים מנת על, הספר לבית ללכת במקום, המשפט לבית הובאו"...אך , לא כראוי

 בידי כאשר, זאת כל. הגב על ילקוטו את נושא כשהוא המשפט בית באולם ישב מביניהם הקטן

לא הגיע  0אלא שאביו של המשיב , לא זאת בלבד ."משיביםה כנגד ראיות כמעט אין המבקשת

 מהוריו אחד בהעדר, מפיו ניתנת 30 בן נער של הסכמתו כי ,ציין לא המבקשת נציגלבית המשפט ו

 והזהירותמעוררים שאלות לגבי שיקול הדעת "כל הדברים שהוצגו . סניגור עם שוחח לא וכאשר

 . ודי לחכימא ברמיזא". אלו בקשות בהגשת המבקשת שנקטה

כהן . 185זועבירה הורשע יוסף כהן ב 0773-ב, איסור פרסום הסתה לגזענותבהתייחס לעבירת 

" טדי" דיוןטצבאי 8.30.73 ביום שנערך ,כדורגל משחק של שסמוך לתחילתו, בכך ורשעה

                                                           
182

, בנסיבות של משחק כדורגל, קללה הנאמרת. יש לזכור כי מדובר במשחק כדורגל. כל שהוכח הוא שהמשיבים קיללו" 

גם אם סבורה אני כי התבטאות . לא יכולה להיחשב כהפרת הסדר הציבורי, מבלי שנלוות אליה ההתפרעות או התנהגות אלימה

אין מקום להטיל מגבלות אלו . להטיל מגבלות על חירותו של אדם יש לזכור שהבקשה מוגשת כדי, כזו או אחרת אינה ראויה

 .5' פס, שם". על מי שקילל במגרש כדורגל או מחוצה לו
183

מכאן . כלל לא נכנס למגרש וטרם רכש כרטיס 2המשיב . בענייננו הוכח כי המשיבים עוכבו לפני שהמשחק החל" 

 .שם". כדרישת החוק, שההתנהגות המיוחסת למשיבים אירעה שלא במהלך המשחק
184

הופכת  החברה שלנו. או האלימות במגרשי הספורט בפרט, זו כדי להקל ראש בתופעת האלימות בכללאין בהחלטה " 

ולהטיל עליהם עונשים , להעמיד את אותם אנשים אלימים לדין, אולם יש לטפל באלימות בכלים של המשפט הפלילי. אלימה

יש להקפיד על חירויות הפרט כראוי , בשלב בו אנו נמצאים בו מדובר בחשדות בלבד, אולם. כבדים אם יימצאו אשמים בדינם

 .7' פס, שם". לחברה דמוקרטית
185

על החלטה זו . (ם כהן יוסף-פ י"ת: להלן) (85.25.2225, פורסם בנבו) כהן יוסף' מדינת ישראל נ 1729/22( ם-י)פ "ת 

שהתייצב לדיון באיחור משמעותי ושאת עדותו ביקש , הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בשל אי התרת השמעתו של עד הגנה

הורה כי התיק יוחזר , המחוזי ביטל את פסק הדין. רשת ההגנההסניגור שישמע לאחר סיכומיה של באת כוח המאשימה בתום פ
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 "לערבים מוות" השמיע קריאות, ן קבוצת עירוני אשדודר ירושלים ובי"בין קבוצת בית, בירושלים

ר "רגל ביתהכדושציינה את מותו של אוהד מאוהדי קבוצת , דומיהבסיומה של דקה וזאת 

כי , קבע, רן -חיים לי, שופט בית המשפט השלום בירושלים .ירושלים בפיגוע על רקע לאומני

 הוזהר אם בין רכיביה כל על גזענות דברי השמעת של עבירה משכללת"..., "מוות לערבים"קריאת 

 . 186"לאו אם ובין, מהשמיעה לחדול או להשמיעה שלא הנאשם

כהן לא התכוון , כי בנסיבות הדברים, קבע בית המשפט, לגזענות להסית מטרהה תשירלעניין ד

אך הדגש הושם , 187לדברי כהן בחקירה, אמנם, רן בחר להתייחס -השופט לי. אלא להסית לגזענות

מהסמיכות המיידית שבין "על מה שנלמד תוכן הדברים ובעיקר , ות אמירת הדבריםעל נסיב

ובין זהותו ( כשהנאשם הוא חלק מהמון הקורא בקול גדול קריאות דומות)קריאת הדברים 

, לבסוף .188"הלאומית של מי שבשל תוצאתו הטרגית של מעשהו התקיימה אותה דקת דומיה

דרישת  המסבירים את, שייתכן ומייתרת את שאר הטיעונים, מסיים השופט באמירה נוקבת

 אדם להמית קריאה שעניינם ביטויים ובהם, שפתיו דל על מעלה אדם שאין ביטויים יש: "המטרה

 הסתה בגדר היא, נאמרו בהן בנסיבות, אמירתם. אחר לאום או דת, לגזע השתייכותו משום אחר

 .189"לגזענות

לפסיקתה של  דראל ארנון השופטהתייחס , בבית משפט השלום בירושלים 0770-ד שניתן ב"בפס

השופט דראל חוזר על ההבחנה בין שתי אפשרויות להרחקת . בפרשת פלונים גונן -אגמוןהשופטת 

 באופןמצב בו התנהג אדם בעבר , האחת: (2' תיקון מס)חוק הבטיחות  לפיאדם מאירוע ספורט 

מצב בו , השנייה. ובנוסף לא ציית להוראות ספורט באירוע הציבורי הסדר את הפר או אלים

 אלים באופן להתנהג עלול הוא כי לחשש סביר בסיס נותנתהתנהגות אדם במהלך אירוע ספורט 

, בשני המקרים. 190בעבר באלימות נהג או הציבורי הסדר את הפר לא אם אף ספורט באירוע

 .הסמכות היא מניעתית ולא ענישתית

קובע השופט , מהווה הסתה לגזענות" מוות למחבלים"בהתייחסו לשאלה האם השמעת קריאות 

 משחקת בו ,'טעון' כדורגל במשחק" לערבים מוות" קריאות השמעתכי זו אינה שונה מ, דראל

חוק אלא ש, ולו זו בלבד 191לגזענות הסתה לכאורה מהווהה, ערבים הם ששחקניה קבוצה

 .פך את הקריאות האלו לעבירה שעונשה שנת מאסרהו( 3 'מסתיקון )הבטיחות 

                                                                                                                                                                      
מדינת ' ד דוד הלוי נ"כ עו"ב -יוסף כהן  9298/25פ "בע. עדותו של עד ההגנה ולסיכומי הצדדים בעקבותיה לשמיעת

רן לפסול עצמו  -את ערעורו של הסנגור על החלטת השופט חיים לי דחה הנשיא ברק, (82.22.2225, פורסם בנבו) ישראל

פורסם ) כהן יוסף' מדינת ישראל נ 1729/22( ם-י)פ "רן בת -פסק השופט חיים לי 2225-ב. מלהשלים את שמיעת הראיות

 (.ד יוסף כהן"פס: להלן( )28.21.2225, בנבו
186
 .81' פס, לעיל 815. ש.ה, כהן יוסף ד"פס 
187

שנמסרה מייד לאחר האירוע במשרד , ובהודעתו במשטרה, וד עולה מתוך חומר הראיות כי הנאשם נלקח מייד לחקירהע" 

נא לראות את הודעתו של ". )זה מה שאני חושב"הודה באמירת הדברים והסביר את אמירתם באומרו , החקירות שבאצטדיון

אני "נרשם מפי הנאשם כי , שאף עליו סירב לחתום, הנאשםח עיכובו של "בדו(. עליה סירב לחתום, 8/ת, הנאשם במשטרה

 .5' פס, לעיל 815. ש.ה, כהן יוסףם -פ י"ת(". 1/ת" )אמרתי מוות לערבים כי זה מה שהרגשתי באותו זמן
188

 .82 'פס, שם 
189

 .88' פס, שם 
190

  :ראה (.ד סמרלי"פס: להלן) 5' פס, (81.88.2225, פורסם בנבו) מני סמרלי' מדינת ישראל נ 88112/25( ם-י)מ  

 .1' פס, לעיל 871. ש.ה ,פלונים פרשת
191

לעומת ' מוות למחבלים'איני מייחס חומרה פחותה לקריאות : "82' וראה גם פס 7' פס, לעיל 892. ש.ה, סמרלי ד"פס 

א פחות וניתן שכן בהקשר הדברים שבו נשמעו הקריאות השמעת קריאות אלה חמורה ל( 'מוות לערבים')הקריאות האחרות 

לעניין ". 'מחבלים'להבין ממנה כי מבחינת הקורא השחקנים והאוהדים של קבוצת הכדורגל של בני סכנין שהם ערבים הם גם 
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האחד הוא היבט פלילי : מצביע השופט באופן ברור על שני היבטים בקריאות אלו, בפסיקתו זו

 מתסיסות, היצרים את משלהבות "אלו הן קריאות ש. והשני הוא היבט של הפרת הסדר הציבורי

. הסתה דברי של קולנית למקהלה בודדות קריאות הופכות מהרה ועד האחרים האוהדים את

. הכדורגל במגרשי קריאתן את לסבול ואין' מילולית אלימות' בגדר הן מדובר בהן הקריאות

 של הכדורגל ואוהדי שחקני כלפי לגזענות במגרש הנוכחים האוהדים את מסיתות כאלה קריאות

 .192"ממש פיזית לאלימות עידוד כוללות והן היריבה הקבוצה

אך עומד על חשיבות הסדר , שנבחנה בפרשת פלונים, חוזר לשאלת המידתיות השופט דראל

 ר"בית קבוצת של הכדורגל במשחקי נוכח להיות המשיב על רבו נאס, במקרה דנן. הציבורי

בחר השופט להרחיקו המשיב , ((3' מס תיקון) הבטיחות חוקלאחר ) עונות שלוש למשך ירושלים

שכבר הורחק ממשחקי כדורגל והורשע בעבירות , משתי עונות כדורגל בהתחשב בעברו של המשיב

 .193ירושלים ר"בית הכדורגל אוהד את קבוצתשהוא , שהיו קשורות לכך, אחרות

י כ, בו נקבע ההלכה, 194ד בעניין שמואל טחן"שהגיע לבית המשפט העליון הוא פסה, מקרה מרכזי

כאשר אישר בית המשפט את פסק דינו של בית , היא הסתה לגזענות" מוות לערבים"הקריאה 

דחה , בהחלט קצרה, השופט לוי. לגזענות הסתה פרסוםאשר הרשיע את טחן ב, המשפט המחוזי

, כי מדובר באכיפה חלקית ולא באכיפה בררנית, בקובעו, את טענות ההגנה מן הצדק של המבקש

" נבחר"המבקש נמנה עם קומץ כי ", קבע, בית משפט השלום בירושלים, ניתבאשר הערכה הדיו

השופט . "בקריאותיהם הגזעניות את הצופים האחרים שסחפו אחריהם, של אוהדים מתסיסים

 אשר הצופים ממאות ואחד אחד כל עם הדין מיצוי"...לוי הצביע על הקושי האובייקטיבי ב

 לגזענות הסתה פרסום, כאמור ".חלק .(ש.א. ש.מ.ז. הגזענותתופעת )בה  לוקחים הצער למרבה

שעות של  007העונש שהוטל על טחן עמד על , במקרה זה. שנות מאסר 0היא עבירה שעונשה 

המשפט להמיר בתשלום לידי -אותו הסכים בית, ח"ש 3,777שירות לתועלת הציבור וקנס בסך 

 ".ערבי-ארגון הפועל למען דו קיום יהודי

הוגשה בקשה להרחיק אדם  0737בשנת . חוק איסור אלימות בספורט ,כאמור, חקקנ 0778-ב

, שופט בית המשפט השלום דראל קבע. 195לחוק החדש 38-ו 36ממגרש כדורגל בהתאם לסעיפים 

 כי, המשיב טען. אינה אמירה היסטורית גרידא" מחמד מת", אלירן לוי, כי אמירתו של המשיב

 אם, זה את שצעקו איש אלפים שלושת לעצור צריכים היו גזענית קריאה זה מת מחמד אם"

השופט ". אותו עוצרים שהיו מאמין לא אני? אותו עוצרים היו מת רבנו משה אומר היה מישהו

וכי  196"מושמעים הדברים שבו והמקום הזמן, ההקשר בהינתן"כי יש לפרש האמירה , דראל קבע

, "מחמד פועל בניין"ו" מוות לערבים"האמירה מיועדת לפגוע בציבור הערבי ומשתלבת בקריאות 

                                                                                                                                                                      
השופט דראל מפנה לפסק דינו של בית משפט השלום . לחוק העונשין' ב855זו מהווה עבירה לפי סעיף , הסתה לגזענות

 ((.לא פורסם) יוסף כהן' י נ"מ 1579/21( ם-י. )פ.בת( קלמנוביץ-השופטת מאק' כב)בירושלים 
192
 .9' פס, לעיל 892. ש.ה, סמרלי ד"פס 
193

היזק לרכוש , החזקת אגרופן או סכין למטרה לא כשרה, הרשעה פלילית קודמת בעבירה של תקיפה בתנאים מחמירים 

למרות שבעקבות ההרשעה ריצה המשיב עונש מאסר בפועל ותלוי ועומד כנגדו עונש מאסר על תנאי הוא שב . במזיד וגניבה

 .89' פס, שם. הסתה לגזענות ליציעים והשמיע את הקריאות הנזכרות לעיל המהוות לכאורה
194

 (.פרשת טחן או הלכת טחן: להלן) (21.25.2225, פורסם בנבו) מדינת ישראל' מואל טחן נש 8252/25פ "רע 
195

 .לעיל 815. ש.ה, לוי אלירן ד"פס 
196

 .88' פס, שם 
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, דורש חשד סביר 36שסעיף , בית המשפט עמד על כך. 197שמטרתן ביזוי האוכלוסייה הערבית

. השונה מהרף הנדרש להעמדה לדין בכתב אישום, שעבר על עבירת ספורט וכי מדובר ברף נמוך

 .199והטיל צו הרחקה למשך שנה ממגרשי הכדורגל 198ר השופט דראל על הלכת טחןחז, לבסוף

חוק איסור ל 30לפי סעיף  בעבירה של איסור התבטאות גזענית, משה עובדיה אשםהו 0733בשנת 

 התבטאות משום בו שיש ,ערבי ממוצא כדורגל בשחקן העוסק שיר שרשבכך , אלימות בספורט

עובדיה הודה במעשים ובית . 30.3.33 -ב ירושלים ר"בית קבוצתבמהלך משחק של  וזאת גזענית

, באותה שנה. 200תוך שהוא מטיל עליו צו מבחן, המשפט בחר להתחשב בו ולהימנע מלהרשיעו

 גזעני אופי בעל לחן עם שירים ששר ,בכךמי שהודה , הוגשה בקשה להרחיק את יוחאי ועקנין

. 201ועקנין הורחק למשך שנה מהמגרשים .ירושלים ר"בית קבוצת של כדורגל משחק במהלך

 .202עד ידי על הנאשם בזיהוי בעיה בשל זו בעבירה מאישום נאשם זוכה שנה באותה אחר במקרה

הקוראים , "המון של אנשים"בזיהוי אדם אחד מתוך , שעלה, החשיבות היא בקושי, לענייננו

 .203קריאות אלו

השופט . 204בעניין אלפסי 30לפי סעיף בית המשפט בחן את שאלת מתחם העונש ההולם בעבירה 

 : שיקולים 0עמד על  מינטקביץ ירון

בין אם כלפי מגזר ובין אם כלפי , האם קיימת קריאה לאלימות: אופי ההתבטאות .3

 ?יחידים

אשר , האם הונפו שלטים או נלבשו בגדים עליהם התבטאויות גזעניות: תכנון מוקדם .0

 קריאות הקוראים אנשים "לעומת , זאת ?הוכנו מראש או האם יש שימוש בציוד הגברה

 ".מוקדם תכנון ללא אחרים אחרי כהסחפות גם להתפרש היכול דבר, בקהל גזעניות

 ?האם בתוך מגרש ספורט מול קהל או מחוץ למגרש: מקום העבירה .6

 ?האם בזמן משחק מול קהל או בזמן אימון: זמן העבירה .3

 הנאשמים של גבם על ההלכה לחרוש"...שלבי אכיפה ראשוניים ולכן אין : חקיקה חדשה .0

 .205"הראשונים

נמוך וזאת כי -הנאשמים עברו עבירה ברף הבינוני, כי במקרה זה, השופט מינטקוביץ קבע

לא הוכנו שלטים או נלבשו חולצות ומדובר , לא מעודדות אלימות או פגיעה באיש 206ההתבטאויות

שקריאה לאלימות , התייחס לכךכי השופט מינטקוביץ לא , יש לציין. 207בשירה יחד עם אחרים

הנפת , כמו כן. לחוק העונשין 0ד333יכולה להיתפס כבר בגדרה של הסתה לאלימות לפי סעיף 

                                                           
197

 .81' פס, שם 
198

 .85' פס, שם 
199

 .89' פס, שם 
200

 .(25.25.2282, פורסם בנבו)משה עובדיה ' מדינת ישראל נ 19881-22-88( ם-י)פ "ת 
201

 (. עניין ועקנין: להלן) (29.21.2288, פורסם בנבו) יוחאי ועקנין' מדינת ישראל נ 85115-21-88( ם-י)י "מ 
202

 .לעיל 889. ש.ה, פרץ עניין 
203

תיים של חמישה אנשים בו העובדה שעוד המון של אנשים שרו יחד את מילות השיר והאפשרות להתמקד בקריאת שפ" 

 .לדברי השופטת חנה מרים לומפ 21' פס, שם". זמנית נראית לי בלתי אפשרית
204

 (.עניין אלפסי: להלן) 1-2, (29.21.2285, פורסם בנבו) מאור אלפסי' מדינת ישראל נ 88212-25-88( ם-י)פ "ת 
205

 .5-1, שם 
206

את אותו , ביחד עם אחרים, השניים שרו, "טדי"משחק כדורגל באצטדיון  בהמלך, 22:22בסמוך לשעה  12.8.88ביום  

 .לעיל 889. ש.ה, פרץ עניין. עניין פרץהשיר שאוזכר ב
207
 .5, לעיל 225. ש.ה, אלפסי עניין 
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סעיף . חוק העונשיןב ל333סעיף שב, שלטים או לבישת בגדים כבר משכללת את עבירת הפרסום

לגבי סוגיית השירה ביחד עם . כאמור" פרסום"אינו דורש  חוק איסור אלימות בספורטל 30

 . 208שאלה ראייתית ולא שאלה מהותית, לעניות דעתנו, זו, אחרים

הליך ערעור על מעצר עד תום עלתה שוב ב, שעלתה בעניין אלפסי, "שאלת מקום העבירה"

שקראו קריאות , "אוהדים"כי בית המשפט הסכים להרחיק , ראינו, עד כה ,כאמור. 209ההליכים

? "בסביבת המשחק"אל מה באשר לאירועים ש, גזעניות במגרשים במהלך המשחקים עצמם

המושמעות מחוץ  ,כי גם התבטאויות גזעניות ,בן אורנאוה קבעה השופטת  בעניין בנישו

אך , איסור אלימות בספורט חוקל 30בסעיף  כלולות בתחומי האיסור הפלילי הקבוע ,לאצטדיון

, שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, צמצם השופט אריה רומנוב, 210בערעור על מעצר ימים

 כפי, "ספורט אירוע", לדידו .טדיון בלבדכי הכוונה היא לסביבה הקרובה לאצ, קביעה זו באומרו

השופט  .211"ספורט פעילות בזירת" המתקיים אירוע הוא, עולה לחוק 3 בסעיף מופיעה זו שהגדרה

לית החוק נועדה לתפוס ברשתו כי תכ"המצביע על כך , הדין בעניין בנישו רומנוב ציטט את פסק

היינו את המתגודדים בתוך או בסמוך למקום הפעילות , גם את הסיטואציה הנדונה

ולאוזני המושמעות תוך כדי המשחק  -אשר יש חשש כי קריאותיהם הגזעניות , הספורטיבית

  .212"וילבו את האווירה ויבזו את מי שהן מכוונות כלפי -  הצופים בו

 סעיפים להוראות בהתאם ביקשה המדינה להרחיק את אלפסי ושניים נוספים, בעניין אלפסי השני

36-השופט רומנוב הבחין בין הדרישות השונות בסעיפים . בספורט אלימות איסור חוקל 38-ו 36

 יסודהינו " לגזענות הסתה פרסום איסור"אחד מרכיבי עבירת . חוק העונשיןב ל333לבין סעיף  38

וס במהלך הושמעו בתוך האוטובש ,גזעניותדובר היה בהתבטאויות , במקרה זה. "הפרסום"

לעומת סעיף ". פרסום"שאין , ומכאן ולא באצטדיון עצמו או בסמוך לו הנסיעה מירושלים לסכנין

כי אותו ביטוי , אך נדרש, אינו כולל רכיב של פרסום, בספורט אלימות איסור קחוב 30סעיף , זה

 . לאצטדיון הקרובהאין זו הסביבה , כאמור". ספורט אירוע מהלךב"יהיה 

 ?אימון בזמן או קהל מול משחק בזמן האם יש חשיבות לשאלה האם הקריאות הגזעניות נאמרו

בהחלטה . למעשה שאלה של מיקום, אף היא, שעלתה בעניין אלפסי, "שאלת זמן העבירה"

, מפורשת בצורה נדונה לא עצמה השאלה, בעניין בן אברהם, 213שניתנה על ידי בית המשפט העליון

                                                           
208

מתחם העונש ההולם את העבירה נע בין "...כי , קבע השופט מינטקוביץ, בגזר הדין. לעיל 228. ש.ה, ועקנין ענייןראה  

הנאשמים קיבלו אחריות , ובמקרה זה" צ ועד מאסר קצר אותו ניתן לרצות גם בדרך של עבודות שירות"מאסר מותנה ושל

על . שהעבירה אינה מאפיינת את דרכם בחיים וחלפו ארבע שנים מיום ביצוע העבירה, מדובר באנשים נורמטיביים, למעשיהם

תוך שהוא בוחר , צ"קבע השופט עונש מקל של של, לפיכך. שהוצג לעיל" שיקול החקיקה החדשה"מוסיף השופט את , אלו

כי , יש לציין". לחרוג מעט ממתחם העונש ההולם ולהמנע מהשתת מאסר מותנה ולהטיל תחתיו התחייבות להמנע מעבירה"

אין צורך להכביר מלים על הכיעור והחומרה . "גזעניותהחלטה זו התקבלה על אף רטוריקה מחמירה בנוגע להתבטאויות 

ואדם , על המגרש כולם שווים. בספורט הוא ערך השוויון אחד הערכים החשובים. שבגזענות בכלל והתבטאויות גזעניות בפרט

ני אדם וליצור הספורט אמור לאחד בין ב. אמונתו הדתית או נטייתו המינית, מוצאו, לא על פי צבע עורו, נמדד על פי כישוריו

של התבטאויות גזעניות , תופעה מכוערת זו. ולא לפלג בינהם ואינו אמור להוות רקע להפליה על רקע גזעני, שפה משותפת

יש טעם רב לאכוף הוראות , לאור זאת. תחת כל הערכים אותם בא הספורט לקדם והיא היפוכה של הרוח הספורטיביתחותרת 

 -81/25/85הוגש ערעור ונפתח תיק נפתח תיק בבית המשפט המחוזי ירושלים ביום . 1, םש. הדין ביחס לאיסור ההתבטאויות

 (.22.9.85פורסם בתקדין ) מדינת ישראל' עשור נ 25911-25-85( ם-מחוזי י)פ "ע
209

 (.עניין בנישו: להלן( )לא פורסם()82.1.81החלטה מיום ) בנישו נגד מדינת ישראל 8912-21-82ת "עמ 
210

 (.עניין אלפסי השני: להלן( )81.25.2281, פורסם בנבו) מאור אלפסי' מדינת ישראל נ 81211-25-81( ם-י)י "עמ 
211

 .87' פס, שם 
212

 .(.ש.א. ש.מ.ז) הדגש במקור. 89' פס, שם 
213

  (.עניין בן אברהם: להלן) (81.25.2281, פורסם בנבו) מדינת ישראל' יעקב בן אברהם נ 8159/81פ "בש 
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 קריאות לבין או קהל מול משחק בין הבחנה אין כי, המשפט בית של מפסיקתו להבין ניתן אך

ר ירושלים לשתי עונות כדורגל וזאת לאחר "קש הורחק ממשחקי קבוצת ביתהמב .אימון בזמן

 שהוא תוך ,הסדר במקום והפר התאמנה שהקבוצה שעה, הקבוצה של האימונים במגרש שנכח

 אלימות איסור לחוק 36כי סעיף , השופט הנדל קבע. 214ושחקנים הקבוצה קברניטי את מגדף

 שמעשיו בפועל אך גם מי באלימות שהתנהג מי המאפשר הרחקת, הוא סעיף מניעתי בספורט

 . בעתיד כן לעשות עלול הוא כי ,לחשש סביר בסיס נותנים

חוק ספציפי שנוצר כדי לעקור את העשבים השוטים "..., השופט הנדל עמד על חשיבות החוק

 הפרט של זכותו על לשמור כדי בהם שיש ,ביקורת ומנגנוני והצביע על איזונים" בשדה הספורט

, שלוש שנים כתקופת הרחקה מקסימלית היא מידתית והעובדה, לדידו של השופט הנדל. ורחקהמ

גם , כי צו הרחקה ניתן רק באישור ערכאה משפטית מאפשרת עמידה על זכויות המורחק

 המעצרים חוק בין השופט הנדל חזר לדון בשאלת היחס, חשוב מכך. 215באמצעות זכות הערעור

מבחני פסקת את , כאמור, שהטילה, גונן -בניגוד לשופטת אגמון. בספורט אלימות איסור חוק לבין

 לשחק" אין כי", השופט הנדל סבור, (2' תיקון מס)חוק הבטיחות ההגבלה בדרך עקיפה גם על 

 איסור שעניינו ופרטני חדש חוק חקיקת"...מטעם שמדובר ב" אחת ובעונה בעת" המגרשים בשני

שגישה זו , יש מי שטוען .216"משלו ומניעתיות עונשיות סנקציות הקובע, בספורט אלימות

 -מחמירים יותר , שבו שולטים חוקים אחרים, עלולה להוביל ליצירת אי בודד בתחום המשפט"...

וזאת בניגוד חריף לדין  -העילות ותקופות ההרחקה  ,תרמת הראיות הנדרש, מבחינת הסמכויות

, הדין הכללי עם אחד בקנה שיעלה באופן"... וכי החוק הספציפי צריך להיות מפורש 217"הכללי

 ברובד לרבות, הפרט בחירויות בנושאים העוסקים וחירותו האדם כבוד: יסוד חוק ועם

 .218"המידתיות

, בחר בית המשפט לזכות את אדם דניאל על אף, במקרה אחר, "שאלת זמן העבירה"ובחזרה ל

דניאל קרא קריאות גנאי נגד בעלי קבוצת . 219ספורט באירוע גזענית התבטאות של בעבירה שהודה

ני בסמוך 'צ'מוסלמים ממוצא צ, מאמנה ושני שחקניה החדשים של הקבוצים, ר ירושלים"בית

שהקריאות , לא עלתה השאלה האם יש חשיבות לכך, גם במקרה זה. 220לתחילת אימון הקבוצה

 . נאמרו בזמן אימון ולא בזמן משחק

                                                           
214

 .2' פס, שם 
215

חוק הספורט אינו מכיל זכות ערר על החלטה בדבר צו הרחקה ובהחלטתו ייסד אותה בית המשפט במו , למעשה .7' פס, שם 

 (.2281יוני ) 885, 882, 22גיליון , עורך הדין, "חוק לא ספורטיבי" ,דוד ברהום. פיו
216

 .5' פס, לעיל 281. ש.ה, בן אברהםעניין  
217

 .885, לעיל 285. ש.ה, "חוק לא ספורטיבי", ברהום 
218

 .שם 
219

 (.27.25.2285, פורסם בנבו) אדם דניאל' מדינת ישראל נ 85512-22-81( ם-י)פ "ת 
220

כשהוא לובש חולצה ועליה ציור של ילד מטיל מימיו על ראש כרות ושותת דם עטוף "...הגיע למגרש , כמו כן .8, שם 

 72גם ! בטל הדבר בטל אהבה: "א הנאשם כרזה עליה נכתבבנוסף נש". אנטי 622%מוחמד מת "טורבן ולצדו הכיתובים 

נדאללה מגן ירושלים : "ולצדה תמונתו של שחקן לשעבר של הקבוצה ותחתיה נכתב" !שנות מאסר לא ישנו את דעתי

. ש.מ.ז. ההדגשות במקור) 2-8 ,שם""" הקיצונים לא ישתנו, ר"לא מציע למוסלמי להגיע לבית: "לשעבר בריאיון מיוחד

כי יש להעדיף את האינטרס השיקומי של הנאשם על , קבע השופט מינטקוביץ, בחוזרו על שאלת מתחם העונש ההולם(. .ש.א

השווה . וצו מבחן צ"בוטלה הרשעתו והושתו אחריו של, לפיכך. שיקולי הענישה האחרים ולחרוג ממתחם העונש ההולםפני 

 .לעיל 225. ש.ה, אלפסילעניין 



31 
 

כי גם משחק אימון ללא קהל נכלל באירוע , ביב נקבעא-בהחלטה של בית משפט השלום בתל

 שהתמקמו על דיונה, 222"אוהדים"ביקשה המדינה להרחיק שלושה , במקרה זה. 221ספורט כאמור

 מכבי שחקן כלפי גזעניות אביב בקרית שלום וקראו קריאות-סמוך למגרש האימונים של מכבי תל

, "מחבל יא ערבי יא", "הערבים את נזיין לנצח ל"לצה תנו: "היתר בין, ראדי מהראן, אביב תל

 .223"מחבל יא מדינה לך אין, שרמוטה יא זונה בן יא ראדי"

 36לבין צו הרחקה לפי סעיף , השופט שמאי בקר הבחין בין רף הראיות הנדרש להרשעה בפלילים

 כתב של הגשתו כלל דורש אינו"זה  כי חוק, תוך שהוא קובע, חוק איסור אלימות בספורטל

 מפעילות, מפיץ שהוא הגזעני הארס ואת אותו, להרחיקו בכדי, פלוני נגד אישום

כשהראשון אינו מחייב הרשעה או , 31לסעיף  36עמד על ההבדל בין סעיף , כמו כן. 224"ספורטיבית

שנים ואילו האחרון מתייחס להרחקה או  6אפילו הגשת כתב אישום להרחקה או הגבלה של עד 

בכך ביצע המחוקק איזון בין האינטרס לנכוח . שנים 0-עולה ל הגבלה לאחר הרשעה וכאן הרף

החוק , למעשה. "אם הוא בריון אלים או גזען, הוויתור על העונג שבנוכחותו"באירוע ספורט לבין 

את קריאתו של השופט לבתי המשפט , ראוי עוד לציין .225טומן בחובו את האיזונים הנדרשים

 בנצחון"...הייעודי  החוק באמצעות, ולסייע "למגרשלעלות ", "להסיר מעליו את האימונית"

 בביטוי כולם המגולמים ערכים, והבערות הגזענות, האלימות על האלימות-ואי השוויון, הספורט

  .227בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המורשעים. Play-Fair"226 הנשגב

התייחס סגן הנשיא , בהחלטה שניתנה בבית המשפט לנוער בבית המשפט המחוזי בירושלים

  אלימות איסור חוקב ההגדרות כי יישום, וקבע" העבירה זמן שאלת"ל, השופט משה דרורי

 -ג"תשכ, ציבוריים במקומות הבטיחות חוקול, 1188 -ח"תשמ, הספורט חוקל מפנה, בספורט

                                                           
221

השופט שמאי (. 25.88.2285, פורסם בנבו) רז מזרחי' פרקליטות מחוז תל אביב פלילי נ 18159-88-85( א"ת)ת "מ 

, ליגה או גביע, רשמי: הוא כל משחק כדורגל, למען הסר ספק משחק כדורגל לצורך צו ההרחקה"כי , בקר קובע באופן ברור

 .81' פס". מנערים ועד בוגרים, לרבות משחקיה של נבחרת -וכאמור , או ידידות( עם כדור או בלעדיו)משחק אימון 
222

קבוצת מכבי תל " אוהדי"כ, משום מה, הבקשה מכנה את המשיבים: "קר מתייחס בהרחבה לשימוש במלה אוהדיםהשופט ב 

יצא מגדרו בניסיון להפסיק את , מכבי תל אביב, כיצד המועדון עצמו, באותה הנשימה, הבקשה עצמה מתארת, ואולם. אביב

וללא הנד , בנקל –כאשר ניכר במועדון כי היה מוותר , ביניהם המשיבים כאן, "פנטיקס"פעילותם הפלילית לכאורה של ה

הוא  -" אהדה"לקרוא לפעילות של המשיבים כאן : ואולי זה העיקר, יתר על כן. של המשיבים הללו" אהדתם"על  -עפעף 

מתייחס , ידיד: "כך" אוהד"מגדיר , 8991מהדורת , (המילון החדש בחמישה כרכים)מילון אבן שושן . פשוט כך, אבסורד

גסות ואלימות כפי שקראו המשיבים כלפי מהראן , בוטות, מה לקריאות גזעניות? אֵיה היא החיבה? היכן היא הידידות ".בחיבה

, בהתנהגותם כמתואר בבקשה, המשיבים? ולידידות או לחיבה, מסתכם בהיותו ערבי" חטאו"שכל , שחקן מכבי תל אביב, ראדי

אולם דבר אחד , (כמובן, והכל לכאורה)אנשי ריב ומדון , מסיתים לאלימות, זעניםג –למשל , יכולים לזכות בשמות תואר רבים

ובוודאי לא אוהדים של האידיאל , לא אוהדים של ספורט, לא אוהדים של מכבי תל אביב; הם לא –אוהדים : ברור ונהיר

 .7' פס, שם". וויוןהלוא הוא עקרון הש, אלא גם של הספורט, הנשגב העומד לא רק בבסיסה של מדינה דמוקרטית
223

יא בן ? אין לך מדינה, ראדי יא בן זונה: "כי קרא לעברו של השחקן מהראן ראדי, הודה 8המשיב , רז מזרחי .2' פס, םש 

 -כי אכן הלה צעק לכיוונו של השחקן ראדי, ההגנה הודתה: 2המשיב , לגבי עוז דניאלי". יא ערבי יא מחבל" -ובנוסף" אלף

, שם. ל צועק קריאות גזעניות"אשר במסגרתו נראה הנ, שיהה עצמו בסרטון, 1המשיב , לגבי מתן כהן. "?איך ההריסות בעזה"

 .5' פס
224

 .82' פס, שם 
225

, או באירועי ספורט, כי הזכות לבקר במגרשי כדורגל, כך יש לקרוא את הוראות החוק, המחוקק סבר: "לדברי השופט בקר 

מקומך  –אם אתה גזען ; כי היא זכות הנסוגה מפני ערכי יסוד של שוויון ומניעת אלימות, או שלפחות, איננה זכות יסוד עילאית

 ,הדגש על חזר בקר השופט. 81' פס, שם." זה הוא דבר המחוקק. א חלקך ביציעלא יה –אם אתה אלים . לא באירוע ספורט
 .82-88' פס, שם. את השופט הנדל בצטטו ,עניין בן אברהםב שניתן

226
 .85' פס, שם 
227

רז מזרחי  55221-88-85ת "עמ". אוהדי כדורגל"כי העוררים אינם ראויים להיקרא , השופט עודד מודריק קבע אף הוא 

הוחלט לקבל הערעור רק לגבי חובת ההתייצבות  .(27.82.2285, פורסם בנבו) 5, פרקליטות מחוז תל אביב פלילי' נ' ואח

 .7, שם .ההרחקה לא תחול על שחקן פעיל רשום לגבי משחקי של קבוצתו, כן. בתחנת משטרה רק לזמן ההפסקה במשחק
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 .228אלימות בספורט איסור חוק במסגרת נכלל אימונים מגרש גם לפיה ,פרשנות וזה יוצר 5211

 למניעת חוק"ל 36 סעיף הפעלת החלטות שניתנו בעניין, סקר השופט דרורי, עוד בהחלטתו

תמונת המצב מעידה על תקופות קצרות של חודשים או שנה אחת  ,לדבריו. 229"בספורט אלימות

 .230של הרחקה

כי המאשימה אוכפת אכיפה בררנית בעבירה של , הזכרנו טענה שעלתה, בפרשת טחן, לסיום

, שמעבר לראייתי, אך הקושי, הטענה נדחתה, כזכור, באותה מקרה. לגזענות פרסום הסתה

 בתיק שהגיע לבית משפט השלום בירושלים. 231למצות הדין עם אדם מתוך המון אדם ברור

כי באותו המקרה , בית המשפט השתכנע, בעבירה של התבטאות גזענית במהלך אירוע ספורט

הפליה  לאותה הסבר כל כי אין, שעוכב בתחילה, נוסף לבין אדם הנאשמים בין הפלתה המאשימה

 . 232ולפיכך בוטל כתב האישום

 משפט משווה

 מחופש כחלק הגזעניים צרה היריעה מלערוך בחינה השוואתית נרחבת של נושא הביטוייםק

כי נושא חופש הביטוי , ת לעילכפי שכבר הוסבר בסקירה ההיסטורי, נציין, לענייננו. הביטוי

המערב עוד מתקופת יוון הקלאסית ומהווה נדבך מרכזי בזכויות האדם והאזרח  התפתח בתרבות

קשה יותר היום לבטא מחשבות , כי באופן כללי, עוד ניתן לומר .בכל הדמוקרטיות המערביות

 .233גזעניות באופן פרובוקטיבי בכל הדמוקרטיות

הזכרנו כבר את . טויכי קיימות מספר אמנות בינלאומיות המתייחסות להגבלת חופש הבי, נציין

חופש הביטוי יכול , כשאר הזכויות באמנה. הכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדםל 31סעיף 

כאשר המטרה היחידה היא הגנה על חירויות אחרים וכדי להשיג את , להיות מוגבל לפי חוק

ותיר סעיף שמ, 234סדר ציבורי ורווחת הכלל בחברה דמוקרטית, הצודקים של מוסריותהצרכים 

מכיר בחופש הביטוי  235יסוד וחירויות אדם זכויות להגנת אמנהב 37סעיף . פתח למגבלות שונות

 הינה ובלבד שההגבלה הביטוי חופש את להגביל ניתן שבגינם ,ומציג רשימת ארוכה של אינטרסים

 ומדיניות אזרחיות זכויות בדבר הבינלאומית האמנה הזכרנו גם את. 236חוק פי על היא ההגבלה

                                                           
228

 .(25.21.2281, בנבו פורסם) 85-85' פס, מדינת ישראל' פלוני נ 12221-22-81( ם-י)י "עמ 
229

 .(. ש.א. ש.מ.ז) כך במקור 
230

הוא אסיפה , על פי עניינו והקשרו, בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים" אסיפה"המונח "...כי , השופט דרורילאחרונה קבע  

אשר אחראיות  ,ואשר נמצאת בפיקוח רשויות מדינת ישראל, אשר עליה חלים דיני מדינת ישראל, בתוך תחום מדינת ישראל

( ם-י)י "עמ. אין תחולה טריטוריאלית לחוק הבטיחות מחוץ לתחומי מדינת ישראל, ולפיכך..." לבטיחות של אותה אסיפה

עקב , במקרה זה דובר בבקשה להרחיק המשיבים(. 29.82.2285, פורסם בנבו) מדינת ישראל' פלוני נ 59995-27-85

ר ירושלים "בין בית, במשחק כדורגל שהתקיים בבלגיה, 85.7.85יבים ביום ביצעו המש, שלטענת המדינה, אירועי אלימות

' מתפרעי שרלרואה': ש קבע"ביהמ" ,גיא בן זיו. השופטת שירלי רנר, יראה גם החלטת שופטת בית המשפט המחוז. לשרלרואה

 (.28.82.85-אוחזר ב) html?ref=hp-www.one.co.il/Article/15.16/1,1,2,0/259017( 89.82.2285" )ישובו לטדי
231

 .לעיל 889. ש.ה, פרץ ענייןבוכן לעיל  895. ש.ה, טחן פרשתראה  
232

 (.85.25.2285, פורסם בנבו) מנשה מני' מדינת ישראל נ 81-22-85589( ם-י)פ "ת 
233

 Erik Bleich, "The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies", Journal of 
Ethnic and Migration Studies, 37: 6, 917, 918 (2011). 

234
  Above n.2.(2)Article 29 ,The Universal Declaration of Human Rights 
235

 Convention for the Protection of Human Rights and ,האמנה להגנת זכויות אדם וחירויות יסוד 
,Fundamental Freedoms 8951-ונכנסה לתוקף ב 8952-אומצה ב . 

).(Retrieved: 16.10.15  treaty/005/conventions/-list/-http://www.coe.int/en/web/conventions/full  

 236
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 אפליה של הצורות כל ביעור בדבר ם"האו אמנת. 237והמגבלות על חופש הביטוי במסגרתה

יחוס , צבע, על בסיס גזע מחייבת את המדינות החתומות עליה למנוע כל צורה של אפליה 238גזעית

באמנה מחייב המדינות החתומות  3סעיף  .מוצא לאומי או אתני של קבוצות שונות, משפחתי

תוך אימוץ , הצדקת או קידום שנאה ואפליה גזעית בכל צורה שהיא, גזעניתלגנות תעמולה 

לשם קידום , כמו כן. אמצעים מיידיים לעקור מן השורש הסתה לאפליה או מעשי אפליה כאמור

אלימות על רקע גזעי והסתה , המדינות מחויבות להכריז על הפצת רעיונות גזעניים, עקרונות אלו

ישה וכן להוציא מחוץ לחוק ארגונים ופעילויות המעודדים ההתנהגות לאלימות מסוג זה כברי ענ

 רטר'הצעוד נציין את . 239כי מדינות שונות הגישו הסתייגות מסעיף זה, חשוב לציין. שהוזכרה

בדגש על , קובע את חופש הביטוי והמידע 33סעיף . 240האירופי האיחוד של היסוד זכויות בדבר

 .מתייחס לחופש ההתאגדות והאסיפה 30 סעיף. הגנה על פלורליזם תקשורתי

מסגרת החלטה למלחמה בביטויים גזעניים וביטוי שנאת  0778-מועצת האיחוד האירופי אימצה ב

. 241מסגרת זו דורשת מהמדינות החברות לחוקק חקיקה נגד גזענות. זרים באמצעות החוק הפלילי

-ב: נותרו ברמה בלתי מחייבתאך רובן , הפרלמנט האירופי החליט מספר החלטות בנוגע לגזענות

הכרזה שאומצה על ידי , חמישה חברי פרלמנט אירופי הכריזו על מלחמה בגזענות בספורט, 0776

על , הכרזה זו מגנה את כל צורות הגזענות במשחקי כדורגל. 33.6.0776242-הפרלמנט האירופי ב

האיחוד להגן מפני לאמנת  36המגרש ומחוצה לו ומדגישה את מטרת האיחוד האירופי תחת סעיף 

התקבלה החלטה לגבי מצב הזכויות  0771-ב. 243המבוססת על מוצא אתני או לאומיות, אפליה

המדגישה את חשיבות הספורט בקידום סובלנות וכבוד הדדי תוך , הבסיסיות באיחוד האירופי

קריאה לגופי הספורט הלאומיים והאירופים להמשיך במאמציהם להילחם בגזענות ובשנאת 

 . 244זרים
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238
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   European Union Agency for Fundamental Rights, Racism, ethnic discrimination and exclusion 
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-racism-Report-http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207 20 (October 2010) Union
(Retireved: 7.10.15) sport_EN.pdf 
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 Declaration of the European Parliament on tackling racism in football P6_TA(2006)0080 (14 

March 2006) 
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 European Parliament resolution on the situation of fundamental rights in the European Union 
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זו . 3180-שנכנסה לתוקף ב, של מועצת אירופה 245עוד חשוב לציין את האמנה נגד אלימות צופים

שהיא הפכה להיות המסגרת החוקית , מדינות ומחייבת אותן במידה כזו 33אושררה על ידי 

לאחר שולחן  3116-ב. 246האמנה לא מתייחסת באופן מפורש לגזענות, למרות זאת. במדינות אלו

יותר מחצי מחברות מועצת אירופה מינו שגרירים , "סובלנות ומשחק הוגן, ספורט"עגול בנושא 

סובלנות ומשחק הוגן במטרה לקדם סובלנות וכבוד בין אחרים בספורט , לאומיים לספורט

 .247במדינותיהם ולבסס תכניות להשגת מטרה זו

ים וחוסר שנאת זר, נציין את החלטת האסיפה הכללית של מועצת אירופה למניעת גזענות

והמלצת ועידת השרים של מועצת אירופה למדינות החברות  0777248סובלנות בספורט משנת 

 . 0773249שנאת זרים וחוסר סובלנות בספורט , למניעת גזענות

עם . שניתן לכנותן כדמוקרטיות, חופש הביטוי הוא סוגיה מרכזית בכל שיטות המשפט, כאמור

, ניתן להתייחס לשתי גישות, באופן כללי. נה למדינהדרכי ההגבלה על הזכות שונות ממדי, זאת

שמקורה בגרמניה ובניסיון , "הגישה הקונטיננטלית: "שמקורן בניסיונות היסטוריים שונים

שמקורה , "הגישה האמריקאית"הכושל של רפובליקת ויימאר להחיל קבוצות אנטי ליברליות ו

. ששרתה בהן, והגבלת הביטוי החריפהארצות הברית  שלפני הקמת, בניסיון המושבות הבריטיות

משטר אירופי המגביל סוגי ביטוי שונות : ניסיונות אלו יצרו משטרי חופש ביטוי כמעט הפוכים

 .250שאינו אוסר ביטוי מלבד הקיצוני ביותר, משטר אמריקאי, בקפדנות ולעומתו

וי בהגנה מה שבא לידי ביט, מעמיד את חופש הביטוי במעלה סולם הערכים המשטר האמריקאי

שופט בית המשפט . 251על חופש הביטוי והעיתונות כבר בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית

בדיוק על הרציונל עליו  252המדינת קליפורני' מקרה ויטני נב עמד  (Brandeis)העליון ברנדייס

תוך אמונה , ב חוקקו החוקה"אלו שזכו בעצמאות ארה, לדידו. ב"מבוסס חופש הביטוי בארה

כפי שהוא מיושם באמצעות דיון ציבורי והימנעות מכפיית השתקה באמצעות , בכוח ההיגיון

שטרי שאף על פי שהיו מ, מייסדי האומה האמריקאית הכירו בהימצאותם של משטרי רוב. החוק

הזכרנו . 253כך שיובטחו חופש הביטוי וחופש האסיפה, רוב היו משטרים טירניים ותיקנו החוקה

שהצביעו על מרכזיות חופש הביטוי , 256וברנדנבורג 255שווימר, 254גם את פסקי הדין במקרי שנק

 .והציגו מבחנים מחמירים להגבלתה

                                                           
245
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246
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247
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 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec. (2001) 6 of the Committee 
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. אפילו קיצוניים ופוגעניים ,שהיא מגנה על סוגים רבים של חופש הביטוי, ב ייחודית בכך"ארה

, הראשונה. כי ישנן שלוש זירות מרכזיות לביטוי, נקבע 257בהחלטת בית המשפט העליון בעניין פרי

טרמינלים של שדות : כמו, כוללת בנייני ממשל ורכוש שאינו פתוח לציבור, "פורום לא ציבורי"

גביל את חופש הביטוי היא בפורום זה יכולת הממשלה לה. בתי סוהר או בסיסים צבאיים, תעופה

פורום ציבורי ", קטגורית הביניים, השנייה.  אך גם כאן יש לבחון כל מקרה לגופו, הגדולה ביותר

ספריות ומתקני מפגשים , מיועדת באופן מכוון לציבור להבעת דעות וכוללת תיאטראות, "מוגבל

, שלה הקימה מוסדות אלוברגע שהממ. אך זו מוגבלת, כאן ניתן לקיים פעילות. אוניברסיטאיים

הגבלות אלו חייבות . מקום וסוג הנאום, החוקה מאפשרת להגביל את חופש הביטוי בהתאם לזמן

הפורום הציבורי "הזירה השלישית היא . להיות מיושמות באופן שוויוני כלפי כל הציבור

על . בותות לזירה זו הם פארקים ורחודוגמה. המאפשר את חופש הביטוי הרב ביותר, "המסורתי

מנת להגביל את חופש הביטוי בזירה זו רק אם יש אינטרס ציבורי חשוב ושההגבלה נעשית באופן 

הסדר , הפגנה תוכל להיות מוגבלת באיסור לגרום להפרת שלום הציבור, בהקשר זה. 258מידתי

 .259כמו היזק לרכוש, ציבורי וכן לפגיעה בזכויות פרט שונות

 Hate Crimes-ה"(. "hate speech)נאום שנאה "חסים לקיימים חוקים המתיי, ב כיום"בארה

Sentencing Enhancement Act260 חומרה אם  מתייחס לפשעים במסגרתם ניתן להעניש ביתר

מוגבלות או נטייה מינית של כל אדם , נדר'ג, אתניות, מוצא לאומי, דת, צבע, הנאשם פעל בשל גזע

 Hate Crimes-נחקק ה 0771-ב .261שהקורבן שייך לאחת מהקבוצות הללו, או בשל חשיבה

Prevention Act262 ,המקומיות  שמעניק סמכות לרשויות הפדרליות לסייע למדינות ולסמכויות

הברית את הזכות לחקור  ארצות של המשפטים להתמודד עם פשעי שנאה וכן מעניק למחלקת

החוק מעניק לאכיפה , מעבר לכך. היכן שחוקי מדינות נתפסים כלא מספקים, ולהעמיד לדין

 .263ברמה הפדרלית אפשרויות שונות להתמודד עם הפרה

בספורט האמריקאי " בלתי נתפסים"ים הם כי שירים גזעני, ב יש הטוענים"באשר לספורט בארה

 מרכז, אמריקה צפון של הכדורגל ב שייכת מבחינה ארגונית לקונפדרציית"ארה. 264העכשווי

כפופה לפרוטוקול בנוגע למקרי גזענות  וככזו( Concacaf)האיים הקריביים  מדינות ושל אמריקה

ברגע שהם שומעים קריאות , בין היתר, אשר קובע כללי פעולה לשופטי כדורגל, 265בעת משחקים
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שבסמכות שופטי המשחק החל מעצירת המשחק , הפרוטוקול מגדיר פעולות שונות. גזעניות

 .ודרישה להפסקת הקריאות וכלה בהפסקת המשחק לחלוטין

 זעניים נאסרה בחוקהסתה לדברי שנאה ג. החוק הבריטי מגביל את חופש ההפגנה, בבריטניה

, כשנאה נגד קבוצת אנשים המוגדרים כקבוצה ביחס לצבע" שנאה גזעית"המגדיר , 3186266משנת 

מתייחס לאפשרות של שימוש  38סעיף . או מוצא אתני או לאומי( כולל אזרחות)לאום , גזע

בין התנהגות או הצגת של חומר כתוב ומתייחס מפורשות לקיומם בין אם באופן פרטי ו, במלים

 08-60סעיפים . 267חוקק חוק נוסף 3118-ב. מה שמרמז על שימוש בהפגנות, אם באופן ציבורי

 Racially or religiously)לחוק מתייחסים לעבירות מחמירות על עבירות על רקע גזעני או דתי 

aggravated offences)268
. 

רבות השתנה מאז דוח . הדמות של החוליגן הבריטי נטועה בדמיונם של רבים, באשר לספורט

שאפשר , 270"חוק צופי הכדורגל"נחקק  3181-לענייננו ב. 269ועדת טיילור בעקבות אסון הילסבורו

 Football (Offences)נחקק  3113-ב .שנים 0להרחיק עברייני כדורגל ממגרשים לתקופה של עד 

Act271 , חוק זה קיבל חיזוק נוסף עם  .ל לעבירהקריאות גזעניות או מגונות במשחקי כדורגשהפך

על חקיקה זו יש להוסיף את  .0777272-וב 3111-חקיקת כניסתם של תיקוני חקיקה נוספים ב

הקובעות מהי התנהגות בלתי ראויה במשחק כדורגל , (FA-ה)תקנות התאחדות הכדורגל האנגלי 

מאפשרות לסדרנים להרחיק עבריינים מתחומי המגרש ואת  תקנות אלו. ומהן השלכותיה

 .273האפשרות להרחיקם ממשחקים
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. מאוהדי ליברפול במשחק חצי גמר הגביע נגד נוטינגהם פורסט 95בו נמחצו למוות , 85.5.19-שהתרחש ב אסון כדורגל 

במגרש  ,פורת-רוני לידור ואמיר בן, יאיר גלילי. חוקים להתמודדות עם קריאות גזעניות לחקיקת, ן היתריב, הדוח קרא

 .(2229, ט"תשס ,וניברסיטה הפתוחההא: רעננה) 585, יספורט וחברה בתחילת האלף השליש: המשחקים
270

 Football Spectators Act 1989 
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(Retrieved 23.9.15) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/19/contents 
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 זכויות להגנת האמנהבעקבות . התפיסה האירופית מבוססת על ניסיון היסטורי שונה, כאמור

 רחבה פרשנותבית המשפט האירופי לזכויות אדם העניק לחופש הביטוי , דיסו וחירויות אדם

. כולל התנהגות ומחאה, (לבוש, קולנוע, טלוויזיה, כתיבה: למשל)וכלל בו כל צורה ונושא  ביותר

נאצית לא זוכה להגנה של סעיף -שפעילות ניאו, הניסיון ההיסטורי המר הביא לכך, למרות זאת

וכי צורך חברתי דחוף  275על מנת להגביל את חופש הביטוי יש צורך בביסוס משכנע ביותר. 37274

בחינת הגבלה כאמור תעשה על פי . פש ביטוי יכול לעמוד למבחן בית המשפט האירופילהגבלת חו

 .276שאלת המטרה הראויה ומבחן המידתיות

כמי שעומדת במרכז הניסיון האירופי ההיסטורי בכל הקשור , מעניין להתייחס למקרה של גרמניה

קובע באופן , לעיתונות לחוקה הגרמנית מעגן את חופש הביטוי ובהתייחס 0סעיף . לחופש הביטוי

בחוקים , ההגבלה על זכויות אלו תהיה במסגרת חוקים כלליים. כי לא תהיה צנזורה, מפורש

החוק הפלילי הגרמני , כך למשל .277ובזכות לכבוד אישי( young persons)להגנה על צעירים 

(Strafgesetzbuch) ,278ציתאוסר באופן מפורש שימוש בסמלים נאצים או שימוש בתעמולה נא . 

נאלצה גרמניה להתמודד עם משבר , 3117-ואיחודה של גרמניה ב 3181-לאחר נפילת חומת ברלין ב

בתי המשפט החלו . 279באובדן ערכים ובשנאת זרים גוברת, בין היתר, שבא לידי ביטוי, פנימי

המתייחסים להסתה לשנאה ולהפצה  ,לחוק הפלילי הגרמני 367-363לעשות שימוש גובר בסעיפים 

אפשר איסור פעולות שונות " הדמוקרטיה המתגוננת"ביסוס עקרון . 280של תיאורי אלימות

 6אסר הממשל הפדרלי קיום הפגנות לציון  3113-ב, כך למשל. הכלולות במסגרת חופש הביטוי

 .281האיסור איש נעצרו לאחר שהפרו את 377-סגנו של היטלר וכ, שנים למותו של רודולף הס

בלגיה , כך למשל. מדינות אירופה הגבילו את הביטוי הגזעני בדרכים נוספות בשנים האחרונות

קריאות שנאה או קריאות לאלימות נגד פרט , הכוללות כוונה להפלות, מענישה הצהרות פומביות

, החוק הדני אוסר הצהרות פומביות. שושלת או לאומיות, מקור, צבע, או קבוצה בשל גזע

אמונה או נטייה , אתני/מקור לאומי, צבע עור, מעליבות או משפילות על בסיס גזע, איימותהמ

בעוד , המבוססים על עליונות או גזע ואפליה גזענית, איטליה אסרה הפצת רעיונות. מינית

, צבע, הכוללת ביטויים המאיימים או מציגים בוז על בסיס גזע, ששוודיה מענישה הסתה גזענית

 .282יאתנית או אמונה דת/ומיתהשתייכות לא

                                                           
274
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275
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הכדורגל האירופי ממשיך להתמודד עם . נושא הגזענות בספורט הוא נושא מרכזי בעולם כולו

העמידה את נושא הגזענות במרכז  א"אופש מקרים של קריאות גזעניות במגרשים וזאת על אף

נושא האמירות הגזעניות והאמירות האנטישמיות בפרט , במזרח אירופה, לדוגמה .283פעילותה

מקרים כאלה במשך שנתיים  03אוקראינה נאלצה להתמודד עם . הוא בעיה גוברת לא רק בכדורגל

. פולין ואוקראינה מתמודדות עם סוגיה זו באמצעות חקיקה הקשורה לגזענות ואפליה. 284בלבד

אך , ית שינתה  את החוק הפלילי שלה בנוגע לאלימות גזעניתהממשלה האוקראינ, 0778-ב

, לחוק הפלילי האוקראיני קובע קווים מנחים לשיפוט 66סעיף . 285התיקונים לא פתרו את הבעיה

שנאה "כולל על בסיס , אשר מזהים גורמים מתסיסים המובילים לפסקי דין מחמירים יותר

 .286ה על שופטים להשתמש בכלים אלואין חוב, למרות זאת". לאומית או דתית, גזעית

בלתי , כי היא עומדת נגד מגמות גזעניות, התאחדות הכדורגל הגרמנית קבעה בתקנונה, בגרמניה

יוצרו מנגנוני  0776-ב. 287חוקתיות ושל שנאת זרים וכל התנהגות מפלה ובלתי הומנית אחרת

אחר באמצעות הצהרות  שפוגע בכבודו של, מתייחס לאדם 1לענייננו סעיף . סנקציות מחייבים

דת או מקור או שמתנהג בכל דרך לא , שפה, צבע עור, מפלות ומכפישות ביחס לגזע, משפילות

-ל 30יוטל קנס שבין , בנוסף. הרחקה לפחות לחמישה שבועות: עונשו. הומנית או גזענית אחרת

איסור , ין היתרהכולל ב, נכתב מודל לא מחייב לביטחון באצטדיונים, נוסף על כך. אלף יורו 377

. מועדונים רבים בחרו ליישמם, על אף היות המודל לא מחייב. על הכנסת חומרי תעמולה גזעניים

כולל התנהגות , עוד הוכנסה אפשרות להרחקה זמנית ממשחקים של מי שמהווים סכנה לציבור

יוון נראה כי הגזענות במגרשי הכדורגל בגרמניה נוטה כיום לכ. 288בכל רחבי המדינה, גזענית

של פרויקטי , הליגות המקומיות והחובבניות שם קיימת מעורבות קטנה יותר של המשטרה

 . 289אוהדים ושל השקעת משאבים מצד בעלי הקבוצות

 הצגנו שתי גישות או שני אבות טיפוס להתמודדות עם ההתנגשות בין חופש הביטוי לבין, לסיכום

על אף הנסיבות ההיסטוריות . גזעניתהבאה לידי ביטוי באמירה ה, הציבור ברגשות הפגיעה

נראה כי המאבק בגזענות מתכנס , היוצאים כל אחד מנקודת מוצא שונה, והטיפוסים האידיאליים

 ותדוגמה, אף על פי כן. סביב נקודות משיקות ובכל מקרה מכוון לבחינה של כל מקרה לגופו

קיצוניות במיוחד כמו ביטויים ניאו נאציים זוכים להגנה מסוימת במשפט האמריקאי בניגוד 

נראה שבכל העולם המערבי מושם דגש רב על נושא החינוך והחשש , בין כך ובין כך. לאירופאי

 .ממשפטיזציה של המרחב הציבורי ועל כך נוסיף בפרק הסיכום
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 סיכום

 290"ךלהגן על זכותי על מנת את נפשאך אחרף , ״איני מסכים עם דבריך

 הביטוי מתייחס המשפט הישראלי לביטויים גזעניים כחלק מחופש כיצדבעבודה זו בדקנו 

 ?בזירת מגרשי הכדורגל

 בכלל הביטוי חופש בין ההתנגשותאת  הצגנו, יון חופש ביטוי והתפתחותולאחר שסקרנו את רע

, כמו כן. פסיקה עקרונית בנוגע לחופש הביטויוכן  הציבור ברגשות הפגיעה לבין בפרט גזעני וביטוי

, הראנו כי המבחן הנפוץ ביותר, לבסוף. על חופש הביטוי" המהפיכה החוקתית"הצגנו את השפעת 

אך הדגשנו כי החשיבות לנוסחת איזון בין , "מבחן הוודאות הקרובה"בו בחר בית המשפט הוא 

 . חופש הביטוי לערכים אחרים

ל חוקים כלליים וספציפיים מתייחס לנושא הגזענות בספורט ולביטוי הגזעני כי שורה ש, ראינו

הצגנו את הקשיים , בנוסף. והתייחסנו לשינויים שחלו בפסיקה על רקע ההחמרה בחקיקה. בפרט

האם בתי המשפט היא : קושי זה מעלה את השאלה. בהעמדתם לדין של נאשמים בעבירות שונות

בה יש להתמודד עם תופעות , האם זו הזירה היחידה או המרכזית? הזירה הנכונה להתמודדות

יש לראות בחיוב הפעולות שעושים המועצה "כי , דוח מבקר המדינה התייחס לשאלה וקבע? אלו

ימות לחיזוק הקשר עם גופים פרטיים ועמותות מהמגזר השלישי העוסקים במניעת אל 291והמשרד

-מגזריות ורב-בין, משרדיות-לפתח ולקדם גם יזמות בין, בסיוע המועצה, לפיכך עליו... בספורט

עליו לנקוט פעולות . ל"תחומיות בנושאים אלו תוך התבססות על מחקרים ומודלים שפותחו בחו

להגדלת מספר ארגוני האוהדים והעמותות מהחברה האזרחית שיפעילו בסיועו התקציבי 

. 292"ינוכיים שיבאו לידי מניעת אלימות וגזענות בספורט והקניית ערכים ספורטיבייםפרויקטים ח

פרויקטים אלו צריכים להתקיים לצד ענישה פלילית וייתכן ואף באמצעות סנקציות נגד הקבוצות 

 . 293עצמן

אלו . הפגנות ותכניות ריאליטי: מציג שתי זירות להשוואה עם זירת מגרשי הכדורגל 3נספח 

בחינה מעניינת של הדמיון והשוני בין הזירות מבחינה החקיקה ותפיסת בתי המשפט מאפשרות 

 הראוי מצבההשוואה מאפשרת התייחסות ל .כפי שזו באה לידי ביטוי בפסיקה, את הזירות

מחקר עתידי מעניין יוכל לבחון זירות נוספות ולבדוק האם המחוקק ובתי המשפט . בעניינו

זירה בולטת . בחקיקה ספציפית ובהלכות ספציפיות בהתאמהמושפעים מהלך הרוח הציבורי 

 .בהקשר זה היא אתרי האינטרנט והרשתות החברתיות בפרט

חופש , אך מאידך גיסא, זכויותיו של המיעוט הן אבן יסוד בדמוקרטיה ליברלית, מחד, לסיכום

. אחד בשני קיים צורך לשמור עליהם פן ינגוס. הביטוי אף הוא יסוד מוסד בהוויה הדמוקרטית

בין אם מדובר בביטויים . גזענות היא תופעה מחרידה ואין חשיבות מי הוא שעומד מאחוריה

                                                           
290

 I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it", quoted in: ." 

S.G. Tallentyre (Actual author and translator: Evelyn Beatrice Hall), Voltaire in His Letters: Being a 
.9), 191G. P. Putnam’s SonsNew York, ( , 65CorrespondenceSelection from His  
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 .(ש.א. ש.מ.ז)בהתאמה , והספורט התרבות ומשרד המועצה הלאומית למניעת אלימות בספורט 
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 .(2285-ו"התשע)) 512  א11דוח שנתי . מניעת אלימות בספורט -משרד התרבות והספורט . מבקר המדינה 
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( 82.25.85) "הפחתת נקודות מצמצמת קריאות גזעניות: ח"דו", כלכליסטשירות  

3661464,00.html-www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L (28.82.85-אוחזר ב) 

http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3661464,00.html
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כדוגמת נהמות כלפי שחקנים שחורים ובין אם מדובר בביטויים , גזעניים בתוך החברה היהודית

 יש לגנותה, של חלקה היהודי כלפי חלקה הערבי ולהיפך: גזעניים בתוך החברה הישראלית בכלל

 .  ולהוקיעה

, כאשר מדובר במיעוט מול רוב, יש צורך ברגישות רבה יותר, עם כל הקושי שבדבר, למרות זאת

אין . כתוב ומפורש כאשר מדובר באמירה ולא בביטוישר מדובר ביחיד מול קבוצת אנשים וכא

יהודית "על פי הגדרת המדינה כ, כי העם היהודי, עלינו לזכור. להתעלם מהקשר הביטויים

לא רק , אמירות גזעניות. הוא רוב מובנה במדינת ישראל חוק השבותובאמצעות " ודמוקרטית

חוק לנוכח , זאת ועוד. אלא שהן פוגמות ברקמת החיים העדינה ממילא בישראל, שאינן מוסריות

עלינו לשמור על  ,ון ההיסטורי של העם היהודיועל רקע הניסי כבוד האדם וחירותו: יסוד

אף אם איני : "בפראפרזה על הדברים המיוחסים לוולטיר. זכויותיהם של מיעוטים בישראל

ישראלי -גם אם הסכסוך הערבי". אחרף את נפשי על מנת להגן על זכותך, מסכים אתך

 .לחורבנו הואאובדן המוסריות מצד הרוב סופו שיביא , ישראלי נמצא ברקע-והפלסטיני
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 ביבליוגרפיה

 עברית

 חקיקה

הרחבה וארגון מחדש של מערך שידורי הטלוויזיה . "31-של הממשלה ה 2222 החלטת ממשלה

 (.0776.37.33"( )דוח פלד)"והרדיו לציבור 

" הגדלת השקיפות והיעילות בתחום ניהול התדרים" .31-של הממשלה ה 2228החלטת הממשלה 

(71.33.0778.) 

 (.ד"תשנ) 5222, 2715 ילקוט הפרסומים. 2777החלטת ממשלת ישראל 

 "(צ"גל)" ל"צה גלי" 210517 ע "הפ

' ד באדר ב"כ, 222הכנסת  –הצעות חוק ,  2008–ח"התשס, הצעת חוק איסור אלימות בספורט

 311312008, ח"התשס

, (נסיבות מחמירות -לספורט עבירה הקשורה  -תיקון )הצעת חוק איסור אלימות בספורט 

 2012-ד"התשע

, (סויסה' כ ר"הצעת ח) 1183-ג"התשמ, איסור הפרעה לאסיפה( תיקון)הצעת חוק העונשין 

 (6.6.3186) 3636, 6מושב , 37כ כנסת "דה

, 37כ כנסת "דה( שחל' כ מ"הצעת ח) 1181-א"התשמ, הצעת חוק חופש אסיפות עצרות ותהלוכות

 (30.30.80) 670-673 ,מושב שלישי

כ כנסת "דה( זכין' כ ד"הצעת ח) 1183 -ג"התשמ, הצעת חוק להבטחת חופש האסיפה והמחאה

 (33.6.3183) 0771-0730, מושב רביעי, 37

   2008–ח"התשס, חוק איסור אלימות בספורט

  2012-ה"התשע, (תיקון)חוק איסור אלימות בספורט 

 1157 -ה"תשכ, חוק איסור לשון הרע

 1177-ז"תשל, חוק העונשין

 1170-י"התש, השבות חוק

 סתהכנ: חוק יסוד

 כבוד האדם וחירותו:  חוק יסוד

 1112-ב"התשנ, חוק המפלגות

   1188-ח"התשמ, חוק הספורט

  2005-ן"התש, חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 1175-ו"התשט, חוק השיפוט הצבאי

 1182-ב"תשמ, (בזק ושידורים)חוק התקשורת 

  1115-ו"תשנ, (מעצרים -סמכויות אכיפה )חוק סדר הדין הפלילי 

  1157-ה"חוק רשות השידור התשכ

 2012-ב"התשע, (27' תיקון מס)חוק רשות השידור 

fs.knesset.gov.il//18/law/18_ls2_196368.pdf (37.1.30-אוחזר ב.) 

 2003-ד"התשס, חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת

 1135, פקודת החוק הפלילי

http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_ls2_196368.pdf
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 1172-ב"התשל, [נוסח חדש]פקודת הטלגרף האלחוטי 

  פקודת המטה הארצי של משטרת ישראל בדבר רישוי אספות ותהלוכות

 1171-א"התשל, (נוסח חדש)פקודת המשטרה 

 1133פקודת העיתונות 

 1128-ח"תש, טרור פקודת מניעת

 2012-ב"התשע, (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם)תקנות איסור אלימות בספורט 

 (03.76.0730, ב"בתמוז התשע' א, 6363קובץ התקנות )

ו "מעודכן ליום ט)החלטות בענייני נוהל כללי האתיקה והחלטות ועדת האתיקה : תקנון הכנסת

( 0730בפברואר  3-ה "בשבט התשע

main.knesset.gov.il/Activity/Documents/RulesOfProcedure.pdf  (38.8.30-ר בחזאו.) 

 1115-ו"התשנ, (השימוש בתדרי רדיו)תקנות רשות השידור 

 פסיקה

 (33.76.0773, פורסם בנבו)מדינת ישראל ' אדם אשואל נ 6031/73פ "ע

, (המועצה לביקורת סרטים ומחזות)' גרי ואח' מ נ"בע" אולפני הסרטה בישראל" 036/60צ "בג

 .0376ד טז "פ

 (30.33.0776, פורסם בנבו) אמנון דנקנר' איתמר בן גביר נ 37007/76א "רע

 616( 0)ד לח"פ ,מיהדרו המחוז מפקד 'נ לוי אלן 86306/ץ "בג

 606( 3)לז , הוועד המנהל של רשות השידור' אמנון זכרוני נ 036/80ץ "בג

, (0)מה , ההתאחדות לכדורגל בישראל' עמותה נ -ארגון שחקני הכדורגל בישראל  800/88א "ע

781 

 077( 3)ד סב "פ מפקד מחוז ירושלים' בן גביר נ 666/71ץ "בג

 (לא פורסם()30.6.36החלטה מיום ) בנישו נגד מדינת ישראל 3187-76-30ת "עמ

 336( 6)פ״ד מז, התקשורת רברנד נ׳ ש 6360/10בג׳׳ץ 

 060( 3)נב , מדינת ישראל' בנימין כהנא נ 6616/16פ "ע

 003( 3)ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק המזרחי המאוחד בע 6803/16א "ע

 066( 0773)י נה "פד ,הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו' גור אריה נ 3033/73צ "בג

 836( 6)נג , רשות השידור' גיורא סנש נ 6306/13ץ "בג

 60( 0)י נז"פד, 15-ר ועדת הבחירות לכנסת ה"יו' האגודה לזכויות האזרח נ 603/76צ "בג

גיל הפקות ' ברנס נ ד דיקלה"עו, ד דן אשכנזי"כ עו"ב -הלפרין אסף  03383-73-33( א"ת)צ "ת

 (73.73.0733, פורסם בנבו) "מאסטר שף"מ כמפיקת התוכנית "בע

 630( 3)סב , היועץ המשפטי לממשלה' מ נ"בע" המפקד הלאומי" 37076/76ץ "בג

  003( 0)ד נ"פ, מדינת ישראל' הרב עידו אלבה נ 0863/10פ "ע

   660( 6)לה , רשות השידור' ויקי שירן נ 3/83ץ "בג

 (3)כרך כד , י"פד, שר הדואר-רשות השידור ו, שר העבודה' שמחה מירון נ 086/61צ "בג

 666( 6)פ״ד לב, "חברת החשמל נ׳ הוצאת עיתון ״הארץ 1/66ד״נ 

 .3( 3)ד נא "פ, שר התחבורה' חורב נ 160736/ץ "בג

-הששראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת -יושב' חרות התנועה הלאומית נ 030/76ץ "בג

   607( 3)נז , השופט מישאל חשין  כבוד, עשרה

http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/RulesOfProcedure.pdf


43 
 

 (06.30.0776, פורסם בנבו) מפקד מחוז ירושלים-אילן פרנקו' יהודה משי זהב נ 8188/76ץ "בג

 306( 0)ד מח"פ ,'אח 7-ניצב יהודה וילק ו' יוסף דיין נ - 0383/16צ "בג

 (30.70.0776, פורסם בנבו) מדינת ישראל' ד דוד הלוי נ"כ עו"ב -יוסף כהן  1713/70פ "ע

 (33.73.0733, פורסם בנבו) מ"שידורי קשת בע' אייזנברג נ( קו'ג)יעקב  3176-73-33( א"ת)א "ת

 (38.73.0736, פורסם בנבו) מדינת ישראל' יעקב בן אברהם נ 3861/36פ "בש

 303( 3)מא , המועצה לביקורת סרטים ומחזות' יצחק לאור נ 33/86ץ "בג

, פורסם בנבו) מ"רשת נֹגה בע' מ נ"שידורי הערוץ החדש בע - 10ישראל  0730-30( א"ת)א "ת

70.30.0730) 

 000( 6)ד מא"פ, רשות השידור' כהנא נ 611/80צ "בג

 070( 3)כה , רשם החברות' כוכבי שמש נ 303/67ץ "בג

 .673( 0)ד מ''פ, שר הפנים, הרב יצחק פרץ' כמאל דאהר נ 338/80ץ "בג

 (06.73.0733, פורסם בנבו) אדם דניאל' מדינת ישראל נ 33667-70-36( ם-י)פ "ת

 (03.30.0737, פורסם בנבו) לוי אלירן' נ ישראל משטרת - ישראל מדינת 0661-30-37( ם-י) י"מ

   330( 0)נד , בנימין כהנא' מדינת ישראל נ 3681/18פ "דנ

   (71.76.0733, פורסם בנבו) ועקניןיוחאי ' מדינת ישראל נ 36663-76-33( ם-י)י "מ

 (06.76.0770, פורסם בנבו) השר לבטחון פנים' ע נ"מועצת יש 0161/70ץ "בג

 033( 3)ד נ"פ, מפקד מחוז ירושלים -ניצב אריה עמית ' ע נ"מועצת יש 3108/16צ "בג

 (76.33.0770, פורסם בנבו) איאד סוב לבן' מדינת ישראל נ 3066/77( ם-י)פ "ת

 (00.76.0776, פורסם בנבו) בן גביר( בן צדוק)איתמר ' מדינת ישראל נ 0000/76( ם-י)פ "ת

  077( 3)ד סב''פ, משטרת ישראל' מטה הרוב נ   0006/70ץ "בג

 (םלא פורס) יוסף כהן' י נ"מ 6661/76( ם-י. )פ.ת

 (36.76.0773, פורסם בנבו) כהן יוסף' מדינת ישראל נ 6671/70( ם-י)פ "ת

 (03.76.0776, פורסם בנבו) כהן יוסף' מדינת ישראל נ 6671/70( ם-י)פ "ת

 (01.76.0730, פורסם בנבו) מאור אלפסי' מדינת ישראל נ 33787-70-33( ם-י)פ "ת

 ( 36.70.0736, פורסם בנבו) מאור אלפסי' מדינת ישראל נ 38088-70-36( ם-י)י "עמ

 (36.33.0770, פורסם בנבו) מני סמרלי' מדינת ישראל נ 33680/70( ם-י)מ 

 (33.70.0733, פורסם בנבו) מנשה מני' מדינת ישראל נ 36-70-33631( ם-י)פ "ת

 (73.76.0730, פורסם בנבו)משה עובדיה ' מדינת ישראל נ 61336-70-33( ם-י)פ "ת

  (36/30/0776) 3708, (3)0776של -תק, פלונים' מדינת ישראל נ 0306/76( ירושלים)ש "ב

  (03.70.0730, פורסם בנבו) שמואל פרץ' מדינת ישראל נ 61706-70-33( ם-י) פ"ת

 031( 3)נח , המועצה לביקורת סרטים' מחמד בכרי נ 636/76ץ "בג

, פורסם בנבו) 20-הבחירות המרכזית לכנסת הר ועדת "יו' מפלגת ישראל ביתנו נ 161/30ץ "בג

00.70.0730) 

, פורסם בנבו) יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית' מפלגת שינוי מפלגת המרכז נ 0313/76ץ "בג

08.76.0776) 

ראש המועצה -יושב-ו, הפנים-המנהל הכללי של משרד, הפנים-שר' מרסל כהן נ 336/01ץ "בג

  086יד , לביקורת סרטים ומחזות

http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/s03002225-169.htm
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ראש ועדת  -יושב' עשרה נ -ך לכנסת האחת"כוח רשימת כ -כבא, משה ניימן 0/83ב "ע

 80( 6)ח "ד ל"פ, הבחירות

, פורסם בנבו) הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו' מ נ"סחר מזון בע1 ע1נטו מ 006/73ץ "בג

73.71.0773) 

  666( 3)ד יח"פ, ריס נגד הממונה על מחוז חיפה'ג סברי 006/63צ "בג

  .361( 0)פ״ד לד, סער נ׳ שר הפנים והמשטרה 338/61בג״צ 

( 0)סא , שר הפנים' עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ 6700/76ץ "בג

070 

 616( 3)ד מח"פ ,מפקד תחנת ירושלים' עם כלביא נ 6608/16צ "בג

 (07.71.30 ,פורסם בתקדין) מדינת ישראל' עשור נ 03186-70-30( ם-מחוזי י)פ "ע

 (71.37.0730, פורסם בנבו) מדינת ישראל' פלוני נ 31116-76-30( ם-י)י "עמ

  (03.33.0733, פורסם בנבו) רז מזרחי' פרקליטות מחוז תל אביב פלילי נ 63801-33-33( א"ת)ת "מ

 863, (0)ד ז "פ, שר הפנים' קול העם נ 66/06ץ "בג

 (381)פ׳׳ד מז ,נ׳ עירית נצרת עילית ואח׳ ראם מהנדסים קבלנים בע׳׳מ 370/10ע״א 

 (76.30.0733, פורסם בנבו) פרקליטות מחוז תל אביב פלילי' נ' רז מזרחי ואח 06008-33-33ת "עמ

 (06.73.0776, פורסם בנבו) מדינת ישראל' מואל טחן נש 3000/76פ "רע

, פורסם בנבו) אלי עזור' נ Canwest Global Communications Corp 6176/30א "ע

00.76.0730) 

 00( 0)ג"מ, המועצה לביקורת סרטים ומחזות' נ  .Universal City Studios Inc 876/88צ "בג

 ספרים

, הוצאת שוקן)כרך שני , ליבס. תרגם מיוונית יוסף ג, כתבי אפלטון: בתוך". פידון", אפלטון

 (.ח"תשנ ,אביב-תל-ירושלים

מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה : בתוך הקופסה .(קרמניצרבהנחיית מרדכי ) ענת, באלינט

, ב"סיוון תשע, רושליםי, המכון הישראלי לדמוקרטיה) 17מחקר מדיניות  :המסחרית בישראל

 (.0730יוני 

, הוצאת בבל: תל אביב), סבניה-נרי גבריאל: תרגום מצרפתית ,על הטלוויזיה. פייר, בורדייה

3111). 

 .(0770, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב)' כרך ג, עבודהדיני  .רות ,בן ישראל

 .(0776, ח"תשס ,פרדס :חיפה) אוהדי כדורגל ישראלים !:איזו מלחמה מענגת, הו. אמיר, פורת-בן

 .(א"תשל ,ירושלים, הוצאת יהדות) ספר באר הגולה. יהודה ליואי ,בן בצלאל

 .(א"תשל, רשפים: תל אביב), (יעקב שרת: עברית)ארבע מסות על חירות . יהועיש, ברלין

 .(ס"תש, נבו, ירושלים)א מבחר כתבים , (עורכים -יים ה׳ כהן ויצחק זמירח) אהרן, ברק

 .(כרך ג, תשנ׳׳ד ,ירושלים)פרשנות במשפט . אהרן, ברק

ספורט וחברה בתחילת האלף : במגרש המשחקים. אמיר, פורת-ובן רוני, לידור, יאיר, גלילי

 .(0771, ט"תשס ,האוניברסיטה הפתוחה: רעננה)השלישי 

הדר הוצאת ספרים בשיתוף עם , 3מקראות ארן ) מקורות למהפכה הצרפתית(. עורך)וולטר , גראב

 .(ט"תשל, אביב-אוניברסיטת תל

 (.3113, נבו: ירושלים) 1111-1128, בטחון המדינה ושלטון החוק -ישראל .מנחם, הופנונג



45 
 

 הצורך: הרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית בישראל. דינה, עומר-ועברי יזהר, טל

, ע"כסלו תש, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה) 75מחקר מדיניות  :בהקמת רשות תקשורת

 .(0771נובמבר 

 מרצח כהנא ועד הסכמי אוסלו" כך", אלימות פוליטית בימין הקיצוני בישראל, אילן, לגזיאל

 (.3113מרץ , בירושלים האוניברסיטה העברית, M.Aעבודת )

 (.ט"תשי, מאגנס: ירושלים)מאנגלית יוסף אור , על הממשל המדיני המסכת השנייה. ון'ג, לוק

 (.ז"התשס, הוצאת שלם: ירושלים) על החירות. ון סטיוארט'ג, מיל

מחקר משווה בהתפתחותה של תרבות : ב וישראל"ארה, ספורט ופוליטיקה בבריטניה. עדו, נבו

לשם חיבור ) תפעת ההטרוגניות האתניביטוייה הספורטיביים של תו -פוליטית דמוקרטית

  (.0770 ה"תשס ,האוניברסיטה העברית בירושלים, קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

, ש סאקר"ע. השוואתימשפט המכון למחקרי חקיקה ו) .כרך א יסודות בדיני עונשין, ז"ש, פלר

 .(ד"תשמ

 (.0773, הוצאת כרמל, ירושלים) ישראליות וכבוד האדם -שאלה של כבוד. אורית, קמיר

, הוצאת שוקן: ירושלים)' כרך ב, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל .אמנון ,ייןרובינשט

3116). 

 (.0776, האוניברסיטה הפתוחה: רעננה) תיאוריות סוציולוגיות מודרניות. 'ורג'ג, ריצר

. הקדים מבוא א, הלוי. א. תרגם מיוונית והוסיף הערות א, תולדות מלחמת פילופוניס. תוקידידס

 .(ט"תשי, מוסד ביאליק: ירושלים) פוקס

 דוחות

הרשות השנייה , "31דוח שנתי מספר . 0736ד "תשע-ג"תשע: דוח פניות הציבור". אפרת, דסקל

 .(0733, ד"תשע) 6 נציב פניות הציבור: ורדיולטלוויזיה 

www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Doch_Natziv_2013.pdf (36.1.30-אוחזר ב) 

הוועדה , "67/78/0730 -70/71/0730: 0730/66שבוע מספר : דירוג תוכניות הטלוויזיה השבועי"

 (36.1.30-אוחזר ב) http://212.150.52.211/scripts/rating10.asp הישראלית למדרוג

 70, ג"אדר ב תשס' א ) סיכום תקופתי -ספורט ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האלימות ב

 (.31.8.0730-אוחזר ב) www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/sport15.htm  (0776מרץ 

 .(55' מס) 2017שנתון סטטיסטי לישראל לשנת , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

-ו"התשע) א55דוח שנתי 1 מניעת אלימות בספורט -משרד התרבות והספורט  .מבקר המדינה

0730.) 

מוגש לוועדת , "חופש הביטוי :מסמך רקע בנושא. "גבריאלה, שוורץ, לטם ,בן בשט, הלל, סומר

 (.0770בפברואר  08, ה"תשס' ט באדר א"י) 3, חוק ומשפט של הכנסת, החוקה

 

 מאמרים

 .(תשנ״ט) 01, (3)ל, משפטים, "הסדרת חופש הביטוי בחברה מקוטבת. "איל, בנבנשתי

 בעקבות בג״ץ: בין ביטוי ציבורי לכבוד פרטי -קלישאות חוקתית . "מיכל, טמיראריאל ו, בנדור

 (.ב"תשס) 606 ,לב משפטים, "836( 6)ד נג"פ, סנש נ׳ רשות השידור 6306/13

 (.0736יוני ) 330, 07גיליון , עורך הדין, "חוק לא ספורטיבי. "דוד, ברהום

 (.התשמ״ט) 663, 0 יד עיוני משפט, ״מבחן הוודאות הקרובה במשפט החוקתי״. אבנר, ברק

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Doch_Natziv_2013.pdf
http://212.150.52.211/scripts/rating10.asp
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/sport15.htm
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/sport15.htm
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 (.3110),1א  משפט וממשל, "זכויות יסוד מוגנות: המהפכה החוקתית. "אהרון, ברק

 (.א"התשנ) 0, חוברת א, מ הפרקליט, "חופש הביטוי ומיגבלותיו. "אהרן, ברק

 (.ד"תשנ) 063 ,חוברת ג, מא הפרקליט, "כבוד האדם כזכות חוקתית. "אהרן, ברק

 16, (3)מא ,משפטים, "?אינטרסים ציבוריים כזכויות חוקתיות. "אמנון, אורן ורייכמן, גזל אייל

  (.א"תשע)

כבוד  ,הראבן וחן ברםאלוף (: עורכים)בתוך , "ההגנה החוקתית על כבוד האדם. "דליה, דורנר

 .(ס"תש, מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים) 36, האדם או השפלתו

 (.3110אוקטובר ) 03 ,0גיליון , המשפט, "משפט סוקרטס ועקרון חופש הביטוי. "רון, דרור

ריאליטי הופעת עורכי דין ומתמחים בתוכניות "הארצית של ועדת האתיקה  366/33אתהחלטה 

 (.0733) 6, 33 אתיקה מקצועית ,"בטלוויזיה

בחינת הקשר בין השפלה בתכניות מציאות ": כוכב מושפל. ""ענבל, סיני-יונתן ובר, כהן, גבי, וימן

 (.0771מרץ ) 3 ,6ון יגיל, כתב עת ישראלי לתקשורת: מסגרות מדיה, "ובין הנאת הצופים מהן

  .(ו"תשנ) 071 ,ג משפט וממשל ,"המסחריעל חופש הביטוי . "יפה, זילברשץ

 ,מיכאל בירנהק(: עורך)בתוך , "מסורת חופש הביטוי בישראל. "פניה, זלצברגר-ועוז עלי, זלצברגר

 .(0776, רמות: תל אביב) 06, התרבות המשפטית של חופש הביטוי :!מדברים, שקט

 066, ח עלי משפט, "החיוניים הגנת הסבירות והאיזונים, הזכות המוסרית", קים, עם-טרייגר בר

 (.ע"תש)

 .(ג"תשל-ב"תשל) 03, כרך ב, עיוני משפט ,"הזכות להפגין ולהתקהל בישראל" .דוד, ליבאי

עיוני , "זירה חדשה להתמודדות בסוגיית חופש הביטוי -טלוויזיה בכבלים בישראל . "עמיר, ליכט

 .(3113אפריל ) 16, (3)טז משפט

 006, ח"כ משפטים, "על היקפה של המהפכה החוקתית - מנויות-הזכויות הבלתי" ,הלל, סומר

 (.ז"תשנ)

 המקרה של הכדורגל: אקולוגיה של אלימות בספורט" .משה, סמיונובמירה ו, פרבשטיין

 .367-338, 3117, (3)לב מגמות ,"לבישרא

פורום קהלת . 8' מדיניות מסנייר , "ביקורת והמלצות מעשיות? מניין ולאן: ל"גלי צה. "אייל, צור

 .(0733יולי  -ד"תמוז תשע) 3 ,רות הפרטחי, ריבונות לאומית :תלמדיניו

בתוך , "או בכבוד האדם/הטרדה מינית כפגיעה בשוויון האישה ו: הערך המוגן. "אורית, קמיר

המכון הישראלי ) 017, סוגיות בהטרדה מינית מילולית: מילים מטרידות, ליאת לבנון(: עורכת)

 .(א"תשע, לדמוקרטיה

 (.ט"תשנ) 370, ל, משפטים, ״בירור הלכות הסתה לגזענות״: פרשת אלבה. "מרדכי, קרמינצר

זכויות האדם , רות גביזון וחגי שינדור: )עורכים)בתוך  ,"צידוקי חופש הביטוי. "מרדכי, קרמניצר

 .(3113, האזרח בישראלאגודה לזכויות ) 08, 'כרך ב, מקראה -והאזרח בישראל

, המשפט, "?"נאצי"האם מותר לומר על גזען שהוא  -תקשורת ולשון הרע, גזענות. "יובל, קרניאל

 .(ז"תשס) 371 ,כרך יא

האומנם : העצמת שיח הזכויות החוקתיות בעקבות המהפכה החוקתית" .(שוקי)יהושע , שגב

 דצמבר, ד"תשע) 060, טז ועסקיםמשפט , "?תרמה המהפכה החוקתית להגנה על זכויות אדם

0736). 
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חיים קאופמן (: עורכים)בתוך , "לאומיות שנאלמה: הכדורגל הפלסטיני בישראל". תמיר, שורק

 .(ג"תשס, מכון וינגייט: נתניה) 366, תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים, וחגי חריף

 אינטרנט

פצועה אחת קל והשאר נפגעי ; מכונית תופת התפוצצה ברחוב בית ישראל בירושלים. "איי אונליין

 (3.3.36.ב -אוחזר) www.themarker.com/misc/1.41927( 78.70.0773" )הלם

 (00/70/0771, ט"ח שבט תשס"כ) "וידאו נדיר: 'הפגנת החצי מיליון'עשור ל" .שי ,איזנברג

-ttp://www.bhol.co.il/8466/%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8h

-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA

-%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%99

-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F

-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95

%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8.html (00.30.36 -אוחזר ב) 

www.al-" פעת טורק בגזענות בכדורגלמלחמתו של ר. "שלומי, אלדר

-soccer-arab-first-israels-turk-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/02/rifaat

superstar.html ( 36.78.0730-באוחזר.) 

 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.645628,00( 76.73.73" )אני החפרפרת"

 (.06.8.30-אוחזר ב)

" אוהדים י"ע הושתקו רובן, הכדורגל במגרשי גזעניות קריאות" .אתר הקרן החדשה לישראל

(/0730/3376 )nif.org.il/programs/soccer/newsupdates/2015/11/03/869 (אוחזר ב-

33.33.30.) 

גם אם זה הדבר , ר"לא אפסיק את המאבק שלי בבית: "טורק( ימי'ג)רפעת . "יואב', בורוביץ

 soccer/beitar/1.2708533-www.haaretz.co.il/sport/israel( 36.78.0730"" )ן שאעשההאחרו

 (.36.78.0730-אוחזר ב)

המכון הישראלי , 36גיליון , פרלמנט, "הזכות להפגין וגבולותיה(. "עורכת) דנה, בלאנדר

 (. 0773מרץ )לדמוקרטיה 

-www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D

%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7

%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99

-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-D7%95%D7%9F%

-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F

%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%

 (.36.30.30-באוחזר )   /94

 (31.37.0730" )ישובו לטדי' לרואהמתפרעי שר': ש קבע"ביהמ" .גיא, בן זיו

16/1,1,2,0/259017.html?ref=hp-http://www.one.co.il/Article/15 (03.37.30-אוחזר ב.) 

http://www.themarker.com/misc/1.41927
http://www.bhol.co.il/8466/%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8.html
http://www.bhol.co.il/8466/%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8.html
http://www.bhol.co.il/8466/%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8.html
http://www.bhol.co.il/8466/%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8.html
http://www.bhol.co.il/8466/%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8.html
http://www.bhol.co.il/8466/%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8.html
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/02/rifaat-turk-israels-first-arab-soccer-superstar.html
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/02/rifaat-turk-israels-first-arab-soccer-superstar.html
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/02/rifaat-turk-israels-first-arab-soccer-superstar.html
http://www.al-monitor.com/pulse/iw/originals/2013/02/rifaat-turk-israels-first-arab-soccer-superstar.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-645628,00.html
http://nif.org.il/programs/soccer/newsupdates/2015/11/03/869
http://www.haaretz.co.il/sport/israel-soccer/beitar/1.2708533
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.one.co.il/Article/15-16/1,1,2,0/259017.html?ref=hp
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 (71.73.0776" )אחר כך אולי ערבי ישראלי, קודם נביא שחקן זר מוסלמי" .אשר, גולדברג

www.haaretz.co.il/misc/1.853561 (06.8.0730-אוחזר ב .) 

( 36.33.76" )"החברתי במאבק חייל להיות אמשיך". "מיכל, דניאל

2816523,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L (6.3.36) 

 לרסן המשטרה את להנחות: לממשלה המשפטי ליועץ האגודה. "האגודה לזכויות האזרח בישראל

 (.00.30.30אוחזר ) www.acri.org.il/he/31954( 0733 ביולי 33: בתאריך עודכן" )פורעים קבוצות

באתר שגרירות , (פרופסור ארנון גטפלד  תרגם) 1775ביולי  2הכרזת העצמאות האמריקאית 

-אוחזר ב) israel.org.il/publish/constitution/us_decl.htm-usembassy. ב בישראל"ארה

06.6.30.) 

 2013דוח הגזענות 1 המטה למאבק בגזענות בישראל

http://www.fightracism.org/cat.asp?cat=14 (36.8.0730-אוחזר ב.) 

מרכז מחקר , הכנסת) יישום ההמלצות בדוח ועדת סטרשנוב: ענף הכדורגל בישראל. יובל, וורגן

 (.8.073000.-אוחזר ב) www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02783.pdf (0733, ומידע

 (73.76.0733" )נעצרו 01; מאות פעילי ימין צעדו בירושלים במחאה על רצח הנערים. "ניר, חסון

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2363569 (30.3.36 -אוחזר ב). 

( 06.70.0736" )הריאליטי השתלט על הטלוויזיה בישראל. "נתי, טוקר

themarker.com/advertising/1.2027656www. (06.8.30-אוחזר ב.) 

פעם אחר פעם מלוהקים מזרחים לליצני החצר הברברים של הברודקאסט . "נתי, טוקר

 (.33.1.30-אוחזר ב) www.themarker.com/advertising/1.2134500 (76.37.0736" )הישראלי

 (78/70/36" )גזענות בספורט הישראלי. "איילת, כץ. מיכל, יערון

www.wingate.org.il/Index.asp?ArticleID=6224&CategoryID=267 (36.8.30-אוחזר ב). 

-אוחזר ב) 1112-התשנ״ד, (אתיקה בפרסומות בטלוויזיה)טלוויזיה ורדיו כללי הרשות השנייה ל

31.8.30) 63.pdf-www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/b 

 (06/73/30" )יהוד-איטבח אל: "הכו במקלות וצרחו". חיים, לב

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/291833 (36.3.36 -אוחזר ב) 

www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-( 76.7707." )הקשר הישראלי: מציצים. "שחר, מגן

17556,FF.html (06.8.30-אוחזר ב.) 

" כך הגיב הממסד לפנתרים השחורים: הגנזך חושף". חגי, צורף, נורית, מדר

00.html-65730-D-www.news1.co.il/Archive/0024 (6.3.36-אוחזר ב) 

  (38/33/0733" )בית המשפט העליוןשידור חי בווידיאו מדיון ב: לראשונה. "חן, מענית

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000987193 (6.1.30-אוחזר ב)  

" ללא אכיפה, ה ברחבי ירושלים"פעילות מסיתה של ארגון להב: נייר עמדה. "עיר עמים

(73/78/0730) 

-amim.org.il/policy_papers/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-www.ir

-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94

-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2

http://www.haaretz.co.il/misc/1.853561
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2816523,00.html
http://www.acri.org.il/he/31954
http://usembassy-israel.org.il/publish/constitution/us_decl.htm
http://www.fightracism.org/cat.asp?cat=14
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02783.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2363569
http://www.themarker.com/advertising/1.2027656
http://www.themarker.com/advertising/1.2134500
http://www.wingate.org.il/Index.asp?ArticleID=6224&CategoryID=267
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/שולחן%20העבודה/סמינר%20חופש%20הביטוי/www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/b-63.pdf
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/291833
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-17556,FF.html
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-17556,FF.html
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-17556,FF.html
http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-65730-00.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000987193
http://www.ir-amim.org.il/policy_papers/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.ir-amim.org.il/policy_papers/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.ir-amim.org.il/policy_papers/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA

-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94

%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D 

 (00.30.30-אוחזר ב)

 lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10866" השילומים מגרמניה". אביגיל, אורן ,חיה, רגב

 .(08.33.30-אוחזר ב)

חשוב שבחר ; לא חשוב למה נהם הקהל כלפי כדורגלן שחור: נהמות גזעניות בהחלט. "עוזי, רושה

 (.36.8.0730-אוחזר ב) http://www.haaretz.co.il/misc/1.687581(6.0773.31" )דווקא לנהום

לא ניתן להחדיר תרבות ריאליטי לאולם : "נשיא בית המשפט העליון. "ליאור, שדמי שפיצר

-אוחזר ב) www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4644502( 76.76.0733" )הדיונים

6.1.30.)  

 t.gov.il/heb/tv/index.htmlhttp://elyon1.cour העליון המשפט בבית דיונים של וידאו שידורי

 (. 6.1.30-אוחזר ב)

( 37.76.30) "הפחתת נקודות מצמצמת קריאות גזעניות: ח"דו", כלכליסטשירות 

3661464,00.html-www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L (03.30.30-אוחזר ב) 

( 0736בספטמבר  07: עודכן בתאריך) "מדריך משפטי להגנה על חופש המחאה" .נירה ,שלו

www.acri.org.il/he/5535 (36.3.36 -אוחזר ב). 

 (06.78.0737" )?מדוע הכדורגל כל כך פופולרי" .אילן, תמיר

3415428,00.html-www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L (36.8.30-אוחזר ב). 

 תוקן, 36.0.16 ביום העיתונות מועצת במליאת אושר) תקנון האתיקה של מועצת העיתונות

( 38.1.78, 00.6.76, 36.6.76, 36.0.70,6.3.76, 6.1.11, 06.6.16-ב תהעיתונו מועצת במליאת

www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26627 (8.073003.-אוחזר ב) 

 ההתאחדות לכדורגל -תקנון המשמעת

http://football.org.il/Association/Rules/Pages/Rules.aspx (00.8.0730-אוחזר ב)  

 אנגלית

 חקיקה

Basic Law for the Federal Republic of Germany 

http://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_l

aw-data.pdf (Retrieved 17.10.15) 

Council of Europe, Resolution on preventing racism, xenophobia and 

intolerance in sport (N0 4/2000). 

http://www.coe.int/t/dg4/sport/Resources/texts/spres00.4_en.asp (Retrieved 9.10.15) 

Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec. (2001) 6 of 

the Committee of Ministers to Member States on the prevention of racism, 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10866
http://www.haaretz.co.il/misc/1.687581
http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4644502
http://elyon1.court.gov.il/heb/tv/index.html
http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3661464,00.html
https://www.acri.org.il/he/5535
http://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3415428,00.html
http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26627
http://football.org.il/Association/Rules/Pages/Rules.aspx
https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/sport/Resources/texts/spres00.4_en.asp


51 
 

xenophobia and racial intolerance in sport, adopted by the Committee of 
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Crime and Disorder Act 1998 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/contents (Retrieved 1.10.15)  

English Bill of Rights 1689, The Avalon Project. Yale Law School 

http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp (Retrieved 25.7.15) 

European Parliament resolution on the situation of fundamental rights in the 

European Union 2004-2008 (2007/2145(INI)) (14 January 2009). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-

2009-0019+0+DOC+XML+V0//EN (Retrieved 5.82.2015) 

Football (Disorder) Act 2000 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/25/contents 

(Retrieved 23.9.15) 

Football (Offences) Act 1991 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/19/contents 

(Retrieved 23.9.15) 

Football (Offences and Disorder) Act 1999 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/21/contents (Retrieved 23.9.15) 

Football Spectators Act 1989 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/37/contents 

(Retrieved 23.9.15) 

H.R.1152- Hate Crimes Sentencing Enhancement Act of 1993, 103rd Congress 

(1993-1994), http://www.congress.gov/bill/103rd-congress/house-bill/1152 

(Retrieved 1.10.15) 

H.R.1913 - Local Law Enforcement Hate Crimes Prevention Act of 2009 

http://www.opencongress.org/bill/hr1913-111/show (Retrieved 1.10.15) 

June 1643: "An Ordinance for the Regulating of Printing", Acts and Ordinances of 

the Interregnum, 1642-1660 (1911), 184-186 http://www.british-

history.ac.uk/report.asp?compid=55829 (Retrieved 24.7.15) 

Public Order Act 1986, Section 17 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents (Retrieved 1.10.15) 

The Constitution of the United States of America, National Constitution Center 

http://constitutioncenter.org/constitution/full-text (Retrieved 25.7.15) 

The Racial and Religious Hatred Act 1986 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/1/contents  (Retrieved 1.10.15) 
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https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=217045
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/contents
http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0019+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0019+0+DOC+XML+V0//EN
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 הפגנות ותכניות ריאליטי: זירות ציבוריות להשוואה: 1נספח 

 הפגנות

למטרת , במקום מסוים, המאופיינת בנוכחות פיזית של יחיד או קבוצה ,הפגנה היא צורת ביטוי

זו יכולה להיות להתבטא בהכרזת סיסמאות . הבעה פומבית של עמדה בסוגיות ציבוריות שונות

הפגנות תמיכה , פוליטיות, משמשת כלי להשגת מטרות שונות כגון לאומיות זו .וכן בהנפת כרזות

 . ועוד

בה , 3166המפורסמות במאה הקודמת התקיימה בארצות הברית בשנת אחת ההפגנות החשובות ו

 March on)" וחירות תעסוקה למען לוושינגטון המצעד"מפגינים היא  077,777 -נכחו כ

Washington for Jobs and Freedom .)קינג נאם  ר'ין לותבהפגנה זו לוחם זכויות האדם מרת

 .294וקרא לשוויון בין גזעי ולקץ האפליה בארצות הברית" יש לי חלום"את נאומו המפורסם 

 הכרזה לכל באי העולםזכות ההפגנה הינה זכות יסוד בזכויות האדם והיא מהווה אבן יסוד ב

ההפגנה מהווה . 3138-ם ב"העצרת הכללית של האואשר אומצה על ידי , 295בדבר זכויות האדם

זכות זו מורכבת . מרכזי להבעת דעות ולהעלאת סוגיות חברתיות על סדר היום הציבורימכשיר 

 .כפי שיפורט להלן, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות: משתי זכויות למעשה

כי הזכות לחופש ביטוי תכלול את , נקבע, 296אמנה להגנת זכויות אדם וחירויות יסודל 37בסעיף 

רשות ציבורית וללא סייגי  מידע ורעיונות ללא התערבותלקבל ולמסור , החופש להחזיק בדעות

הגנה על בריאות הציבור , בכפוף לתנאים מגבילים של פגיעה בביטחון לאומי, כל זאת. גבולות

לרבות הצטרפות או , את חופש ההתקהלות וההתאגדות לאמנה מתיר 33סעיף . ומניעת פשע

האמנה הבינלאומית בדבר הוא , זכות זושנתן משנה תוקף ל, הסכם רשמי נוסף. הקמה של איגוד

וכי חופש , כי לכל אדם הזכות להחזיק בדעותיו ללא הפרעה, ה נקבעב תזכויות אזרחיות ומדיניו

. הביטוי כולל את החופש לבקש ולקבל ידיעות ללא התחשבות בגבולות ובכל האמצעים בהם יבחר

 .297ניתן לראות כי הזכות כפופה לסייגים שיציב החוק, גם כאן

הנשיא ברק  .298כבוד האדם וחירותו :חוק יסודבמנויה הזכות להפגין מוגנת כזכות אין , בישראל

זהו חופש . כבוד האדם הוא חופש הרצון של האדם", לדבריו. כבוד האדם ךגוזר זכות זו מתו

המונח , החופש לפתח את האישיות... הבחירה הניתן לו לפתח את אישיותו ולקבוע את גורלו

 .299"תהלוכה והפגנה, חופש האסיפה... משמעו, האדם ביסוד כבוד

אין מדובר בזכויות , אף שחירויות ההפגנה והאסיפה נחשבות כאבני יסוד של כל משטר דמוקרטי

אשר אינם , נוכחותם הפיזית של המוני אנשים עלולה לפגוע בזכויות נוגדות של אנשים .מוחלטות

ובין אם מדובר ( אמירה גזענית: למשל)עצמו בין אם מדובר בתוכן ההפגנה , משתתפים בהפגנה

, דרכי ההסדרה של החירות .(פגיעה בחופש התנועה של אחר: למשל)שבה מועבר המסר  ,בדרך

 . תידונה בחלק החקיקה בהמשך פרק זה, אשר תכליתן למנוע פגיעה אנושה בחירויות אחרות
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. 300להתאספותבר על זכות דו הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדםכבר ב -חופש ההתאגדות

ובכך בעצם  קבוצה לצורך הגשמת יעדים משותפיםזכות ההתאגדות הינה זכותו של אדם לחבור ל

ההכרה בחופש ההתאגדות . "301לקדם את האינטרסים הפרטיים שלו באמצעות קבוצה מאורגנת

במשטר . המבדילים משטר דמוקרטי ממשטר טוטליטרי, הוא אחד מסימני ההיכר המובהקים

טליטרי רואה המדינה את הפרט כאטום בודד אשר כל קיומו ופעילותו מוקדשים לטובת טו

 . 302"המדינה

 הפגנות בישראל

אמירות בעוסקות , שבמהותן, אך בחרנו לציין הפגנות משפיעות, הפגנות רבות ידעה מדינת ישראל

לאחר שנחתם , 3100כבר בשנת  .נוסף להיותן סממן מרכזי לסוגית חופש הביטוי, גזעניות בכלל

הסכם השילומים בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ובמסגרתו הועבר כסף 

מהותה של ההפגנה הייתה . 303נגדהתקיימה הפגנת , לישראל כפיצוי על הנזק והסבל של השואה

 .לאומית והמפגינים מחו כנגד החלטות הממשלה

ניתן לציין מספר הפגנות , ית ברגשות הציבורכאשר בוחנים את חופש הביטוי למול פגיעה אפשר

נגד קיפוח  "הפנתרים השחורים" מאבקם שלמסגרת ב. משמעותיות בהיסטוריית מדינת ישראל

אשר , התקיימה ההפגנה הגדולה מכולן 3163מאי  38-ב. ו מספר הפגנותהתקיימ ,על רקע עדתי

. 304זריקת בקבוקי תבערה והמון זועם, ההפגנה כללה אלימות. מפגינים 6,777 -ל 0,777כללה בין 

גולדה , הממשלה דאז תאף שרפו במהלך הפגנה בובה בדמותה של ראש 3163באוגוסט  08-ב

 .305מאיר

נגד בית כוונה  דים ברחבי הארץבמספר מוקסדרת הפגנות של האוכלוסייה החרדית , 17-בשנות ה

הפגנת "התקיימה  3111-ב. כי הוא משנה את הסטטוס קוו בענייני דת ,המשפט העליון בטענה

ההפגנות אף כללו . קריאת מזמורים ותקיעת שופרות, עיקרי ההפגנה היו תפילות". החצי מיליון

הפגנה נוספת  .306"ד הדתדי להסתה נג"ו, "צ"הדיקטטורה של בג: "ביניהן, כרזות נגד בית המשפט

כאשר עשרות , ההפגנה החלה. 307הינה הפגנת הימין נגד ראש הממשלה יצחק רבין והסכמי אוסלו

הפגנה זו מבטאת את חופש הביטוי . אלפי יהודים יצאו לרחובות וניסו להתנגד להסכמי אוסלו

                                                           
300
"The Universal Declaration of  "The right of peaceful assembly shall be recognized: להכרזה 12סעיף  

Human Rights, Above n2. 
301

 ,אמנון רובינשטיין: וגם. 127, (2222, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה :אביבתל ) 'כרך ג, דיני עבודה, ות בן ישראלר 
 (.8995, הוצאת שוקן: ירושלים) 8885, 'כרך ב, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל

302
בטחון  -ישראל: להלן( )8998, נבו: ירושלים) 222, 6776-6741, ושלטון החוקבטחון המדינה  -ישראל ,מנחם הופנונג 

 (.ה ושלטון החוקהמדינ
303

שנתון סטטיסטי לישראל  ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נפש מיליון 8,529.5האוכלוסייה עמדה על  8952בשנת  

" השילומים מגרמניה" ,אביגיל אורן, חיה רגב. מפגינים 5,222בהפגנה השתתפו  .2.8לוח  ,(11' מס) 0265לשנת 

lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10866 (21.88.85-אוחזר ב .) 
304

D-.news1.co.il/Archive/0024www-" כך הגיב הממסד לפנתרים השחורים: הגנזך חושף", חגי צורף, נורית מדר 
00.html-65730 (1.8.85-אוחזר ב) 

305
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-( 81.88.21" )"החברתי במאבק חייל להיות אמשיך". "מיכל דניאל 

2816523,00.html (5.8.85) 
306

 (22/22/2229, ט"ח שבט תשס"כ" )וידאו נדיר: 'הפגנת החצי מיליון'עשור ל", שי איזנברג 

-http://www.bhol.co.il/8466/%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8
-%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA
-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F

8.html%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95 (אוחזר ב- 

25.82.85.) 
307

 (Joel Greenberg, "Angry Crowds in Jerusalem Protest Arafat's Visit to Gaza" (July 3, 1994 

-to-visit-s-arafat-protest-jerusalem-in-crowds-http://www.nytimes.com/1994/07/03/world/angry
(Retrieved: 3.1.16) gaza.html  

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10866
http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-65730-00.html
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ציבור ומחו בה נכחו פעילים ואנשי , ההפגנה, מחד. ואת התנגשותו מול פגיעה ברגשות הציבור

ל במדי "הונפו כרזות של יצחק רבין ז, גלויות כנגד הממשל והחלטות ראש הממשלה ומאידך גיסא

 .פעולה שקשה להישאר אדישים לה ויש בה משום פגיעה ברגשות הציבור, אס.אס

התקיימו מספר , בשנים האחרונות. כמעט ולא קיימת התייחסות לתוכנן של ההפגנות, בפסיקה

הסתה לגזענות , אשר עיקרן אמירות גזעניותשחלקן התפרסמו בתקשורת ו, הפגנות וצעדות

 -ה לכיכר ציון ולשיטות פעולה הרגילות שלהן"חזרה להב  03.0.30ב. "וצעדות שנאה למיניהן

בעקבות אירועים  ,0733בשנת . 308"קריאות נגד ערבים.. צעדות שנאה, נוכחות מאיימת בכיכר ציון

פתלי יעקב נ, עד מיכאל שער-פתם ורציחתם של שלושת הנערים גילשהחלו בחטי, אלימים בישראל

, התקיימו הפגנות רבות ברחבי הארץ ,"צוק איתן"פרנקל ואיל יפרח בגוש עציון והמשיכו במבצע 

, כך למשל. הסתה ואלימות, הפגנות אלו התאפיינו בגזענות רבה. הן מצד יהודים והן מצב ערבים

וצעקו " כהנא חי"לבושים בחולצת , גברים יהודים 07-ו כהתקהל, במתחם קניות, בפרדס חנה

התקיימה הפגנה  3.6.33-ב ,כך היה גם בירושלים. 309"זועבי זונה"ו, "מוות לערבים"אמירות כגון 

התקיימו , מנגד. 310"מוות לערבים"שקראו לנקמה על רצח שלושת הנערים וצעקו  ,של פעילי ימין

התפרצו צעירים ערבים לשכונת הדר , 0730-ב ,לדוגמה באותה העת הפגנות כנגד יהודים

 .311דיהו-איטבח אל'וברי אורח וצועקים מכים ע, במקלותכשהם חמושים  שבחיפה

 נורמטיביתההמסגרת 

כנגד האינטרס . אין לצפות לכך שריבון יעניק לפרטים זכות אבסולוטית להתקבל ולהפגין"

הקושי של . הציבורי ונוחות הכללהציבורי בשמירת חופש המחאה ניצב האינטרס בשמירת הסדר 

 .312"כל מחוקק הוא להציב את קו הגבול בין האינטרסים הללו העלולים להתנגש

גם לאחר הקמת המדינה ושינויי . 3166313 -השלטון הבריטי ב דיינקבעה תחילה על הזכות להפגין 

ליבאי המצב הנורמטיבי אליו התייחס , 3166-בהם חקיקת חוק העונשין ב, החקיקה שחלו

שבאה לידי ביטוי , אלא חקיקה מגבילה, אין הגדרות פוזיטיביות להפגנה. לא השתנה, במאמרו

 .314פקודת המשטרהובפרק השישי של חוק העונשין ב

בה הוגדרה חירות ההפגנה כזכות יסוד והוצעו הסדרים ליברליים , הוגשה הצעת חוק 3163בשנת 

. 316שהמצב והתקופה אינם מאפשרים זאת, ההצעה נדחתה בטיעון .315לרישוי והסדרת ההפגנות

                                                           
308

www.ir-( 2285/2125/" )ללא אכיפה, ה ברחבי ירושלים"פעילות מסיתה של ארגון להב: נייר עמדה. "עיר עמים 
-D7%99%D7%A8amim.org.il/policy_papers/%D7%A0%D7%99%
-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94
-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA
-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94

%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D (25.82.85-אוחזר ב) 
309

 עודכן) "פורעים קבוצות לרסן המשטרה את להנחות: לממשלה המשפטי ליועץ האגודה", האגודה לזכויות האזרח בישראל 

 (.25.82.85אוחזר ) www.acri.org.il/he/31954 (2285 ביולי 88: בתאריך
310

 (28.27.2285" )נעצרו 29; מאות פעילי ימין צעדו בירושלים במחאה על רצח הנערים", ניר חסון 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2363569 (82.8.85 -אוחזר ב.) 
311

 (25/28/85" )יהוד-איטבח אל: "הכו במקלות וצרחו", חיים לב 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/291833 (81.8.85 -אוחזר ב). 
312

 .(ג"תשל-ב"תשל) 55, כרך ב, עיוני משפט ,"הזכות להפגין ולהתקהל בישראל" ,דוד ליבאי 
313

 6771, פקודת החוק הפלילי 
314

 (.פקודת המשטרה: להלן) 6776-א"התשל, [נוסח חדש]פקודת המשטרה  
315

 .899 ,לעיל 122. ש.ה, המדינה ושלטון החוקבטחון  -ישראל ,הופנונג 
316
 .שם 
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ואף זכו לרוב בקריאה  317הוגשו עוד שלוש הצעות דומות, 87-במחצית הראשונה של שנות ה

 .חוק ומשפט-בוועדת החוקה "נקברו"אך , טרומית

דברי בשני  באה לידי ביטויהמטילה מגבלות על הזכות להפגין  ,החקיקה העיקרית בישראל

התקהלות " ,חוק העונשיןל 303סעיף . 318פקודת המשטרהוחוק העונשין  :עיקריים חקיקה

קובע כי עבירה תהיה התקהלות של שלושה אנשים לפחות וחשד סביר לחשש של , 319"אסורה

רישיון חובת  קובעים, "אסיפות ותהלוכות", לפקודת המשטרה 17-86סעיפים  .הפרת השלום

סה תחת הגדרת אסיפות ותהלוכות וההפגנה חאם , מפקד משטרת המחוז שיינתן על ידי, להפגין

 .320פקודהת בוהמוגדר

המטילות מגבלות על מאפיינים ספציפיים  ,קיימות הוראות ספציפיות, בנוסף להוראות אלו

פש אשר מקים מגבלה על חו, 1158-ח"התשכ, לחוק משכן הכנסת ורחבתו 6סעיף  :כגון, בהפגנות

פקודת  .ר הכנסת"באזורים אלו נדרשים אישור של יוהפגנות . ההפגנה במתחמי הכנסת וברחבתה

קבעה כללים , 3113משנת  321המטה הארצי של משטרת ישראל בדבר רישוי אספות ותהלוכות

 . לגבי אופן הטיפול בבקשה למתן רישיון להפגין

המעניקות סמכות לרשויות מקומיות להגביל במידת הצורך את  ,קיימות הוראות חוק נוספות

העוסקות בתכנון  ,הוראות אלו משתרעות על מספר חוקים ותקנות עירוניות. חירות ההפגנה

כי פגיעה בזכות יסוד מחייבת  ,איכות הסביבה ומניעת מטרדים אך לא הנמנע לציין, ובנייה

זכות  .322הסמכה בחוק ולכן יש לפרש את סמכויות הרשויות המקומיות בדווקנות ובצמצום

כבוד : חוק יסודב מעוגןה ,כחלק בלתי נפרד מכבוד האדם, קתיתמוגנת גם כזכות חו הפגנהה

 .מדובר בפרשנות הנגזרת מהחוק ועל כן נתייחס לכך בחלק הפסיקה. וחירותו האדם

 פסיקה

חופש הביטוי  ,יתנות לכל אזרח במדינה דמוקרטיתהנ ,נובעת משתי זכויות יסוד, הזכות להפגין

 3166כבר בשנת . מעמדן של זכויות אלו בישראל נקנה בפסיקת בית המשפט. 323והזכות להתאסף

                                                           
317

, מושב שלישי, 82כ כנסת "דה( שחל' כ מ"הצעת ח) 6716-א"התשמ, הצעת חוק חופש אסיפות עצרות ותהלוכות. א 

, (סויסה' כ ר"הצעת ח) 6717-ג"התשמ, איסור הפרעה לאסיפה( תיקון)הצעת חוק העונשין . ב, (85.82.12) 525-522

הצעת ) 6717 -ג"התשמ, הצעת חוק להבטחת חופש האסיפה והמחאה. ג, (1.1.8911) 8585, 1מושב , 82כנסת  כ"דה

 (.85.1.8915) 2282-2229, מושב רביעי, 82כ כנסת "דה( זכין' כ ד"ח
318

 .לעיל 181. ש.ה, פקודת המשטרה 
319

ומתנהגים באופן הנותן , ואפילו כשרה, או שנתקהלו למטרה משותפת, שלושה אנשים לפחות שנתקהלו לשם עבירה" 

או שבעצם התקהלותם יעוררו אנשים , לאנשים שבסביבה יסוד סביר לחשוש שהמתקהלים יעשו מעשה שיפר את השלום

מאסר  -דינו , והמשתתף בהתקהלות אסורה, ת אסורההרי זו התקהלו, להפר את השלום, ללא צורך וללא עילה מספקת, אחרים

 ".שנה אחת
320

ין מדיני או כדי לדון חמישים איש או יותר שהתקהלו כדי לשמוע נאום או הרצאה על נושא בעל ענ –" אסיפה" :11ף סעי 

ין שהם בתנועה ב, ממקום למקום, או המתקהלים כדי להלך יחד, חמישים איש או יותר המהלכים יחד –" תהלוכה" ;בנושא כזה

 ".בין שהם ערוכים בצורה כלשהי ובין אם לאו, ממש ובין אם לאו
321

 .(24.1215-אוחזר ב) www.police.gov.il/Doc/pkodotDoc/sug_2/120106_1.pdf . ר"פקודת מטא: להלן 
322

  www.acri.org.il/he/5535( 2281בספטמבר  22: עודכן בתאריך) "מדריך משפטי להגנה על חופש המחאה" ,נירה שלו 

 .(81.8.85 -אוחזר ב)
323

(. 2225מרץ )המכון הישראלי לדמוקרטיה , 51גיליון , פרלמנט, "הזכות להפגין וגבולותיה. "(עורכת) בלאנדר דנה 

-www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%

-7%95%D7%9FD7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D
-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA
-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F

%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/   ( באוחזר-

81.82.85.) 

http://www.police.gov.il/Doc/pkodotDoc/sug_2/120106_1.pdf
http://www.police.gov.il/Doc/pkodotDoc/sug_2/120106_1.pdf
https://www.acri.org.il/he/5535
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-43/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
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ת מזכויות היסוד כי חופש ההתאגדות הוא מעיקרי המשטר הדמוקרטי ואח ,קבע השופט ויתקון

  .324של האזרח

בהחלטה זו קבע . הינו פסק הדין החשוב ביותר בנושא ההפגנות 3161משנת  325ץ סער"בג

כי זכות האסיפה וההפגנה הן מזכויות היסוד של האדם , זרו דאכתוא, לראשונה השופט ברק

, היסוד של האדםכי משפטה של מדינת ישראל מכיר בחירויות , מן המפורסמות הוא. "בישראל

בין . נמנות אף חירות האסיפה והתהלוכה ,בין חירויות אלה. כפי שהן מקובלות במדינות נאורות

– ובין אם נראה בהן ביטוי לחופש הביטוי, העומדות בפני עצמןאם נראה בחירויות אלה כחירויות 

. חשיבות רבה נודעת להן בעיצוב דמותו של משטרנו הדמוקרטי –ואין לנו צורך להכריע בשאלה זו 

קיומה של אסיפה ותהלוכה הוא אחד האמצעים העומדים לרשות בני הציבור כדי להביע את 

 הוא לעתים יעיל יוצר וממשי יותר מאמצעי הביטויאמצעי ש, השקפותיהם בענייניה של המדינה

  .326"האחרים

, אמצעים להבעת השקפותיהם של הציבור ןשאסיפה ותהלוכה ה אף על פיכי , נקבע בפסק דין זה

יחסיות ואינן מוחלטות וכי יש למצוא איזון בין רצון היחיד להביע את , זכויות אלו מוגבלות

וכן רצון הציבור  בטחונו ורכושו, ד לשמור על שלומויהשקפתו בדרך של הפגנה לבין רצון היח

שלשוני האידיאולוגי של תוכן , ברק אף התייחס לאופי ההפגנה וקבעהשופט . לסדר ובטחון לאומי

ההפגנה אין חשיבות ואין זה ראוי לאפשר להפגנה אלמונית כוח משטרה ולהפגנה פלונית לא 

כה אין פרושו וחופש התהלו, מכל סדר ציבוריחופש האסיפה אין פרושו התפרקות . "לאפשר זאת

ואיזון בין " תן וקח"יש , "הכל או כלום"החברה אין בחייה המאורגנים של ...חופש ההתפרעות

 .327"האינטרסים השונים

פסק הדין עסק . 328ץ לוי"בבג, הגיעה שוב הסוגיה לפתחו  של בית המשפט, ארבע שנים לאחר מכן

לקיים הפגנה ותהלוכה במלאת " וועד נגד המלחמה בלבנון"בסירובה של המשטרה להתיר ל

". שלום עכשיו"פגנה שקיימה תנועת שנהרג במהלך ה, ל"שלושים לפטירתו של אמיל גרינצוויג ז

ן איזון שבי :שבין אינטרסים נוגדים, נדרש בית המשפט להכריע בסוגיית האיזון, בפסק דין זה

פגיעה , לבין פגיעה אפשרית בסדר הציבורי ובשלום הציבור, זכות היסוד להפגנה ותהלוכה

שהפעילה את , בית המשפט בחן את שיקול דעתה של המשטרה. קניין וחופש התנועה, בפרטיות

כי , על ההלכה הקודמת בקובעוחזר בית המשפט  ,גיסא חדמ. כותה והגבילה את הזכות להפגיןסמ

כשייכת לאותן חירויות המעצבות את אופיו , בצד חופש הביטוי או מכוחו, מוכרת.."ה גנזכות ההפ

בחוזרו על דבריו , השופט ברקקבע , אך מאידך גיסא ,329"של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי

יש צורך במציאת איזון בין רצון . כי חירות האסיפה והתהלוכה הינה מוגבלת ויחסית, סער צ"בגב

רכושו ושלומו לבין רצונם של קבוצת יחידים להביע את דעותיהם בדרך של היחיד לשמור על 

וחופש התהלוכה אין פירושו , ציבורי חופש האסיפה אין פירושו התפרקות מכל סדר. "הפגנה

 . "תחופש ההתפרעו

ומכיוון שזכות זו טרם  איזוןעל בית המשפט לקבוע מהי נוסחת ה, בהיעדר קביעה סטטוטורית

, האחת. שנעשית בשתי רמות, נקבעה בפסק דין זה נוסחת האיזון, רמלי בחוק יסודמצאה ביטוי פו

                                                           
324

 .579, 673( 5)ד יח"פ, ריס נגד הממונה על מחוז חיפה'גסברי  251/55צ "בג 
325

 .לעיל 75. ש.ה, סערצ "בג 
326
 .לפסק דינו של השופט ברק 2' פס, שם 
327

 .לפסק דינו של השופט ברק 7' פס, שם 
328

 (.  לויאלן ץ "בג: להלן) 191( 2)ד לח"פ ,מיהדרו המחוז מפקד 'נ לוי אלן 11851/ץ "בג 
329

 (.כתוארו דאז) לפסק דינו של השופט ברק 2' פס, שם 
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, השנייה. הלוקחת בחשבון את הנסיבות האקטואליות של האירוע נשוא הסכסוך, קונקרטית

 והקובעת אמת מידה כללית לאיזון בין ת בחשבון את האינטרסים הטיפוסייםהלוקח, עקרונית

סירבה המשטרה הסיבות בגללן , כי במקרה דנן ,נקבע. האינטרסים והזכויות המתנגשים זה בזה

הנדרשת לשם פגיעה  ,"ודאות קרובה"ו אירועי עבר ואין בהם כדי ליצור לקיים את ההפגנה אל

חופש התהלוכה אינו רק החופש של ילדים וזרי פרחים בידיהם ". בזכויות חופש הביטוי וההפגנה

עצם צעידתם מרגיזה ...אשר , אלא גם חופש הצעידה של אנשים, רחובה של העירלצעוד ב

הכעס שהם  אווזכותם זו אינה קשורה במידת החיבה , אלה כאלה זכאים לצעוד... ומעוררת כעס

 . 330"מעוררים

אחת . יותר את מעמדה של הזכות להפגין השנים רומם בית המשפט העליון עוד במרוצת

בית  שם קבע ,331מפקד מחוז ירושלים' דיין נבפרשת  ,3116בלה בשנת ההחלטות החשובות נתק

נדחתה בקשה לקיומה , ד"פסב. כבוד האדם וחירותו: וק יסודכי הזכות להפגין נגזרת מח ,המשפט

כי זהו קיפוח של זכות בסיסית , נטען על ידי העותר. של הפגנה מול ביתו של הרב עובדיה יוסף

במקרה . כיוון שבעבר כן ניתנו היתרים מסוג זה, יש גוון של הפלייהלחופש ביטוי ואף בהחלטה זו 

שיבטא את חשיבותה  ,החיכוך בין זכות האסיפה והתהלוכה לבין ערכים אחרים חייב איזון, הנדון

הגבלת זכות האסיפה אינה נגזרת ממהותה ". יחסיותה"אך גם יבטא את , של זכות ההפגנה

כדברי המשנה . שאלו הם האינטרסים הנוגדים ,יצונייםאלא משיקולים ח ,הפנימית של הזכות

תהלוכה או משמרת עשויות לפגוע ביכולתו של אדם להשתמש ברכושו , פהאס: "ברק לנשיא

הן , כאשר האסיפה או המשמרת מתקיימות על רכושו של אדם בלא הסכמתו. וליהנות ממנו

 . 332"פוגעות בזכות הקניין שלו

, ראשית .בהם האינטרסים מתנגשים ,ליישם במקרים ישד זה נקבעו מספר איזונים אותם "בפס

גוניות בנקודות -מחייבת רב, רב הגוניות של המצבים האפשריים" -"איזון העקרוני"ישנו ה

הטעם לכך . 333"שיהא בה כדי לפתור את כל הבעיות, אין לנקוט באמת מידה אחת ויחידה, האיזון

והבעייתיות שבהתנגשות , ים המתנגשים אינם תמיד בני אותה רמה נורמטיביתשהאינטרס, הוא

זהו איזון תאורטי שתוצאתו תלויה במכלול הנסיבות של , רוצה לומר". היא מסוגים שונים

 .המקרה הספציפי

עליונות זו . הינו על העליונה ,המתנגש עם האחר ,ידו של ערך מסוים ,באיזון זה -"איזון אנכי" 

רק לאחר שיתקיימו דרישותיה של נוסחת האיזון לעניין הסתברות הפגיעה בערך  ,תקבל תוקף

שקיימת והפסיקה קבעה נוסחת  ,ניתן להשוות להתנגשות בין זכויות נוספת. העדיף ומידתה

, לגבולות המדינה ההתנגשות בין האינטרס הציבורי לביטחון גובר על חופש התנועה מחוץ -איזון

 .334רק אם קיים חשש רציני לפגיעה בביטחון במידה ותתאפשר יציאה מהארץ

נוסחת . שיש לעשות כאשר הערכים המתנגשים בו הם שווי מעמד ,הוא איזון -"איזון אופקי"

נוסחת האיזון תקבע תנאים של . "335האיזון תבחן את הוויתור ההדדי של כל אחת מהזכויות

 . 336"כדי לאפשר חיים בצוותא של שתי הזכויות, זמן והיקף, מקום
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 .לפסק דינו של השופט ברק 25' פס, שם 
331

 (.פרשת דיין: להלן) 555, (2)ד מח"פ ,'אח 5-ניצב יהודה וילק ו' דיין ניוסף  - 2518/91צ "בג 
332

 .לדברי המשנה לנשיא ברק 85' פס ,שם 
333

 .לפסק דינו של המשנה לנשיא ברק 28' פס, שםמצוטט   
334

 שם, שם  
335

 .זכות התנועה וזכות התהלוכה הן שוות מעמד .575, שם 
336

 .שם 
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אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה אלא ", קובע כבוד האדם וחירותו :חוק יסודל 8סעיף 

ובמידה שאינו עולה על , שנועד לתכלית ראויה, בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל

אותה קבעה הרשות המחוקקת ובית המשפט מתבקש  ,כאן אנו רואים נוסחת איזון". הנדרש

תים לא קיימת נוסחת איזון לע". נוסחת איזון חקיקתית"זוהי  .לפרשה ולתת לה תוכן קונקרטי

ועל  337שנקבעות על ידי בית המשפט, "נוסחאות איזון הלכתיות"חקיקתית ויש צורך בפיתוח  של 

 . יתנגשו זו בזו, ם החוקתיותבית המשפט יהיה לנקוט בדרך זו במקום בו זכויות האד

פרשת עם ב 3116, ץ באותה שנה"ניתן בבג, בדבר הפגנה מול בית של איש ציבור, פסק דין דומה

כי מעונו , נקבע שם. שם נדחתה בקשה להפגין מול מעונו של ראש הממשלה בירושלים, 338כלביא

כי  ,דין זה הוזכר גם בפסק. ד ויש בו מסמליות השלטוןשל ראש הממשלה הינו בעל אופי מיוח

בני ביתו ושכניו , הזכות להפגין אינה מוחלטת וכי יש לאזן בין הזכות לפרטיות של ראש הממשלה

אשר בו כל זכות צריכה לוותר במקצת על מנת  ,כי האיזון הינו אופקי ,נקבע. לבין הזכות להפגין

הציבורי לשלום  שב באינטרסעל איזון זה להתח. לקיים איזון ראוי בין הזכויות המתנגשות

מטרתו של האיזון הינו לאפשר לקיים את כל הזכויות . ובצורך להבטיח תנועה חופשית הציבור

, נקבע שם ,339ע"ץ מועצת יש"בגניתן לראות דוגמא ב. מבלי שאחת גוברת על השנייה, ותהמתנגש

נשיא ארצות הברית ונשיא  צדקה המשטרה בסירובה לקיים הפגנה בזמן שהותם בארץ של כי

כי זהו איזון ראוי בין הסיכונים לבין האמצעים  ,נקבע. טורקיה וזאת לאור שיקולים ביטחוניים

 . הנדרשים להגנה על המפגינים ועל הציבור בכלל

ההפגנה וחופש הביטוי  בין זכותבהם השילוב , לא ידוע לנו על מקרים, עד לכתיבת שורות אלו

מספר מקרים נדונו , אף על פי כן. עליוןית המשפט בהגיעו לבכלל וביטויים גזעניים בהפגנות בפרט 

-ל 307התקיימה התקהלות אסורה ותהלוכה של בין , 340מקרה איאד סוב לבןב. בערכאות נמוכות

 :כגון ,הנאשם קרא קריאות. אשר כניסתם למתחם התפילה בהר הבית נמנעה מהם, צעירים 077

 ד זה התקיימו"בפס". אטבח אל יהוד"-ו" סדאם חוסיין השמד את תל אביב", "אללה הוא אכבר"

ת, הפגנה אסורה :מספר אלמנטים  ובמהלכה הושלכו אבנים ובקבוקים 341שהפכה להתפרעו

כאשר היו שם קריאות הסתה ותמיכה בארגון  ,חוק העונשיןעבר הנאשם על , בנוסףו

 . 342טרוריסטי

של  אסורהתוארה התקהלות בו , 343שואלאמקרה הגיע לפתחו של בית המשפט  0777בשנת 

ורגמו באבנים מכוניות עם  יישללא היתר בצומת הכניסה לרמת  תאספושה ,צעירים יהודים

תוקן כתב האישום והעבירה הייתה , בעקבות הסדר טיעון, ל"במקרה הנ. נוסעים ערבים

בפסק הדין לא קיימת התייחסות לתוכן ההפגנה ולאמירות והמעשים . התקהלות אסורה

 .הגזעניים של הנאשמים

תו יום הגיע פעיל הימין איתמר בן ובא, לפי כתב האישום. 344התרחש פיגוע נגד יהודים 8.0.73 -ב

בית משפט השלום ". ערבים החוצה" :שתוכנו היה ,גביר יחד עם אחרים לאזור הפיגוע והניף כרוז
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 ."מבחן הודאות הקרובה"של בו נקבעה נוסחת איזון , לעיל 52. ש.ה, אולפני הסרטה בישראלפרשת  
338

 (.פרשת עם כלביא: להלן) 791( 5)ד מח"פ ,מפקד תחנת ירושלים' עם כלביא נ 5551/91צ "בג 
339

 .558( 8)ד נ"פ, מפקד מחוז ירושלים -ניצב אריה עמית ' ע נ"מועצת יש 8921/95צ "בג 
340

  .(25.88.2222, פורסם בנבו) איאד סוב לבן' נמדינת ישראל  5577/22( ם-י)פ "ת 
341
 .חוק העונשיןל 852סעיף  
342

 .פקודת מניעת טרורל( א) 5סעיף  
343

 .(88.25.2228, פורסם בנבו) מדינת ישראל' אדם אשואל נ 1559/28פ "ע 
344

( 21.22.2228" )פצועה אחת קל והשאר נפגעי הלם; מכונית תופת התפוצצה ברחוב בית ישראל בירושלים. "איי אונליין 

www.themarker.com/misc/1.41927 (5.8.85.ב -אוחזר) 

http://www.themarker.com/misc/1.41927
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, בכתב או על פה, הזכות לחופש הביטוי מדירה עצמה מקום שבו נאמרים"כי  ,בירושלים קבע

של הזכות לחופש   אלה אינם יכולים לחסות בצילה. פרסומים גזעניים, ם או מוחזקיםנישאי

קייה מגזענות חופשית ודמוקרטית היא להיות נ, הביטוי באשר ענינה של חברה בת תרבות

  .345"ומתוצאותיה האיומות

 . יםחופש הביטוי ואיזון האינטרס, ות בדבר ההפגנותחשובץ שתי סוגיות "הגיעו לבג, 0770בשנת 

כנגד תכנית " טוריםשרשרת הטרק" ע לקיים הפגנת"ביקשה מועצת יששם  ,346ע"מועצת ישץ "בג

קבע , בהחלטתו. שעות ולכן בקשתם נדחתה 66-ההפגנה כללה חסימת רחוב ל .ההתנתקות מעזה

היא , אך בנוסף להיותה בעלת סמכות לכך ,כי המשטרה אמנם הגבילה את חופש ההפגנה, ץ"בג

. חופש התנועה והזכות לפרטיות, קניין :כגון ,עשתה זאת על מנת להגן על אינטרסים אחרים

השאיפה הינה לקיים . אך העותרות לא רצו בכך, תנאים מגבילים, המשטרה אף הציעה חלופות

ליה אתושבי העיר והבאים  כי זכותם של ,אך במקרה זה נקבע ,במידה המרבית את זכות ההפגנה

 .לחופש תנועה הינו חשוב יותר

ל מפעלים .ע.מטה הרוב וש, רצו העותרות, 0770בשנת  .347ץ מטה הרוב"בגניתן בפסק הדין השני 

בה דנו בבית  ,הסוגיה. לקיים הפגנת תמיכה בתכנית הממשלה להתנתק מרצועת עזה, חינוכיים

( גדרות ועוד, מאבטחים)הייתה דרישת המשטרה מהמפגינים לשאת בהוצאות האבטחה  ,המשפט

כי סמכותו של מפקד , בפקודת המשטרה, נקבע. הזכות להפגיןוסמכותה של המשטרה להגביל את 

המחוז ליתן רישיון או לסרב לתתו הינה הסמכה כללית ועמומה ואין בה את התנאים הדרושים 

נראה לי כי הפגנה על רקע פוליטי או " :ברקהנשיא דאז  קבעעוד . לבחוןשעליו  ,או את השיקולים

ם הנכללי, חופש הבחירה וחופש הפסילה, חברתי היא ביטוי לאותה אוטונומיה של הרצון הפרטי

348"במסגרת כבוד האדם כזכות חוקתית
 . 

כי למדינה  ,קבעאשר  ,ברק נשיאה דייל ע כבוד האדם וחירותו :חוק יסודבפסק דין זה פורש 

זוהי , הפן הראשון. חובת הגנה על הזכות החוקתית לחופש הביטוי ולהפגנה והיא בעלת שני פנים

החובה שלא לפגוע בזכותו של אדם לחופש ביטוי ולהפגנה על ידי הטלת איסור על , חובה שלילית

חוק ל 0החובה שלא לפגוע פורשה כנגזרת מסעיף (. status negativus)יכולתו לממש את זכותו 

המוטלת על המדינה להגן על הזכות , זוהי חובה חיובית, הפן השני. וחירותו כבוד האדם :יסוד

 כבוד האדם :חוק יסודל 3והיא פורשה כנגזרת מסעיף  status positivus))לחופש ביטוי והפגנה 

 .וחירותו

הביטחון כי עלויות דרישות , בפסק דין תקדימי, פסק בית המשפט בעניין זה 30.30.76-ב

והבטיחות בעת הפגנות יחולו על חשבון המשטרה ועל מגן דוד אדום וכי לא מארגני ההפגנה 

, שכאמור עד  ,את עוצמתה של זכות ההפגנה אמירה זו מחזקת. צריכים לשאת בנטל ההוצאות

ניתן לראות בכל . אלא כוחה הרב נובע מן הפסיקה, שכאמור עד היום לא נחקקה בצורה ראויה

שומר על ההלכה והקווים , העליון בפרטבית המשפט המשפט בכלל ו יתכי ב ,שהזכרנו ןדיה יפסק

 . המנחים אותה בנושא ההפגנות
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 .(25.25.2227, פורסם בנבו) בן גביר( בן צדוק)איתמר ' מדינת ישראל נ 2225/21( ם-י)פ "ת 
346

 .(27.21.2225, פורסם בנבו) השר לבטחון פנים' ע נ"מועצת יש 2979/25ץ "בג 
347

 (.ץ מטה הרוב"בג: להלן) 222( 8)ד סב''פ, משטרת ישראל' מטה הרוב נ   2557/25ץ "בג 
348

 .לפסק דינו של הנשיא אהרון ברק 81' פס, שם 

http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/s03002225-169.htm
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המשנה , בייניש ,הנשיאה דאזכאשר , 349משי זהבבפרשת איזון האינטרסים בא לידי ביטוי גם 

, על דעות ,בעיקר ,כי חופש הביטוי נועד להגן, קבעו פה אחד ה'ריבלין והשופטת פרוקצ ,לנשיאה

עניינן של העתירות היה להורות למשטרת ישראל לא לאשר . שעשויות להיות מקוממות

העתירות . התקיימותו של מצעד הגאווה בירושלים וזאת על מנת להגן על רגשות ובטחון הציבור

, על כך להסכמה "הבית הפתוח"אך יום לפני מועד המצעד הגיעו משטרת ישראל וארגון , נדחו

כי , נקבע. העוין יכול להיות מסוכןלאור העובדה שהקהל  ,אירוע יהיה במתכונת מצומצמתשה

, יכולה להיות פגיעה ברגשותיהם בהתקיימות מצעד גאווה, מנקודת מבטם של החוגים החרדים

אך על מנת לשלול את חופש הביטוי וההפגנה על הפגיעה להיות עוצמתית ומהותית וזה לא 

 .מתקיים בענייננו

אלא בשל  ,סירבה המשטרה לאשר הפגנה ולא בשל התקיימותה, 350בן גביר ענייןב, 0771נת בש

שהוכרה , "כך"מנהיגה לשעבר של תנועת , העותרים ביקשו לצעוד עם דגלי כהנא. מהותה ותוכנה

 3עבירה על סעיף , לכאורה, והכי פעולה זו מהו ,נימוקה של המשטרה לסירוב היה. 351ארגון טרורכ

, המשטרה סירבה לבקשת העותרים לצעוד בהפגנה עם דגלי כהנא .מניעת טרור פקודתל( ז)

לפקודה ( ז) 3עבירה על סעיף , לכאורה, בנימוק שזה מהווה, "כך"מנהיגה לשעבר של תנועת 

בית המשפט דחה את  .בהיותה מעשה שיש בו משום הזדהות עם ארגון טרור, למניעת טרור

 .העתירה ולא התערב בהחלטת המשטרה

 תכניות ריאליטי

 מתקדמים אנו. ליצירת מציאות למכשיר הופכת, הקלטה מכשיר להיות המתיימרת, הטלוויזיה"

 גישה של בורר נעשית הטלוויזיה. בידי הטלוויזיה מוכתב-מתואר החברתי העולם שבו לעידן

 .352"והפוליטי החברתי לקיום

או בימנו את )טלו מאדם את מקלט הטלוויזיה . הטלוויזיה היא חלק בלתי נפרד מעולמנו

הדומות לגמילה מחומרים כימיים כמו , ותוכלו לראות תופעות גמילה( הטאבלט או הטלפון הנייד

 השפעתה על, נעשו אינספור מחקרים על השפעת הטלוויזיה וביניהם. 353אלכוהול או סמים

... ועוד ועוד 357על ההון החברתי בחברה, 356על תפיסות של חוק וצדק, 355תופיזי 354בריאות נפשית

 . 358הוויכוחים אודות השפעת הטלוויזיה על אלימות ובעיקר אלימות בקרב בני נוער עודם נמשכים
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 .לעיל 57. ש.ה, משי זהבפרשת  
350
 (.עניין בן גביר: להלן) 222( 8)ד סב "פ מפקד מחוז ירושלים' בן גביר נ 111/29ץ "בג 
351

הכריזה הממשלה מכח סמכותה על פי  81.1.95מיום  2757כי בהחלטת ממשלת ישראל , יש להבהיר תחילה, בהקשר זה" 

 5222הפרסומים  ילקוט)כארגונים טרוריסטיים , צירופיהן ונגזרותיהן', כהנא חי'תנועת ', כך'לפקודה על תנועת  1סעיף 

 .יה'לפסק דינה של השופטת פרוקצ 81 'פס, לעיל 159. ש.ה, גבירבן עניין , "(2715' עמ, ד"תשנ
352

 .22, (8999, הוצאת בבל: תל אביב), סבניה-נרי גבריאל: תרגום מצרפתית ,על הטלוויזיה ,פייר בורדייה 
353

 Steve Sussman and Meghan B. Morgan, "Hidden addiction: Television", Journal of Behavioral 
Addictions 2(3), 2013, 125-132. 
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 George Hamstock, "The Effects of Television Violence on Antisocial Behavior: A Meta-Analysis1", 

Communication Research, vol.21, 1994, 516-546.  
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בעת שהם חווים , תכניות ריאליטי או תכניות מציאות הן תכניות המציגות אנשים אמיתיים

. אלו מקצינות עוד יותר את הוויכוחים לגבי ההשפעות שצוינו .359אירועים מתוכננים או אמיתיים

אנשים "שהם , משתתפים: בעלי מאפיינים משותפים 360סוגת הריאליטי כוללת תת סוגים רבים

כאשר מוענק פרס , המתחרים ביניהם, (אף כי לעתים משתתפים בתכניות גם ידוענים" )פשוטים

 . 361למנצח

ערוץ  וזכיינית" נטקינג"של חברת " ANY1HOME"הייתה הריאליטי הראשונה  הפקת, בישראל

" החפרפרת"הגיעה , לאחריה. זו שודרה דרך רשת האינטרנט בלבד .0777362בשנת  "רשת" 0

 0730-ב הנצפות התוכניות מכלל 07% 0730-עד כי ב, ובעקבותיה רבות אחרות 0363ששודרה בערוץ 

, של הוועדה הישראלית למדרוג" בועידירוג תוכניות הטלוויזיה הש"ב. 364ריאליטי כניותת היו

היו  0.1.0730,-ל 67.8.0730-בשבוע שבין ה, שלוש התכניות המובילות בצפייה בעשירייה הראשונה

 .365תכניות ריאליטי

, המציאות אל לקרב, מציאות לשקף יכולתן"...הסיבות להצלחת תכניות הריאליטי היא אחת 

שעל הגבול בין המציאות , אלו מייצרות מרחבתכניות . 366"מציאות לנבא או מציאות להסביר

אך , 367בתי המשפט ניסו להתמודד עם אמירות גזעניות בתכניות טלוויזיה, אמנם בעבר. לדמיון

 .שמאתגר את ההגדרות של מציאות ודמיון, מדובר במרחב חדש, כאמור, כאן

במהלך . 0736במאי " הגדול האח"מתכנית  מיילי וגילי רוני היא הדחת, מעניינת לכך דוגמה

הבית ובמסגרת הריב השמיע רוני מיילי אמירות גזעניות נגד בני  התכנית פרץ ריב בין כמה מדיירי

קיבלה תלונות לגבי  הציבור פניות נציבות. העדה האתיופית ונגד האוכלוסייה החד מינית בישראל
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, של רוני מיילי בנו. וזו החליטה להדיחו מהתכנית" קשת", 0פנתה לזכיינית ערוץ , אמירות אלו

 כלפי כוונו אשר ,ומופוביותוה גזעניותהתבטאויות  עלהודח בהמשך התכנית בעקבות תלונות , גילי

 .368התכנית משתתפי

הן , מצד אחד. שבין הביטוי המסחרי לביטוי האמנותי, תכניות הריאליטי נמצאות בתווך

אם באופן , פרסום מוצרים תוך שהן משלבות, גבוה( רייטינג)משודרות מתוך מטרה להשיג מדרוג 

, קנוי-לעתים מקורי לעתים מיובא, הן כוללות ביטוי יצירתי, מצד שני. 369גלוי ואם באופן סמוי

 .בעל פוטנציאל לגלם בתוכו את חופש הביטוי במובנו העמוק

 המסגרת הנורמטיבית

 המעניקים סמכויות פיקוח לשורה של, ות התקשורת בישראל מוסדרת בשורה של חוקיםפעיל

 התקשורתחוק . 370מצב המונע גיבוש תפיסה רגולטורית אחידה ומתואמת, גופים או רגולטורים

הם שירותי , המסגרת להסדרת תחום שירותי הבזקהוא  1182-ב"תשמ ,(בזק ושידורים)

 .371וניקציהטלקומ

קיימת . 372בזק שירותיו בזק פעולות בצעל החוק קובע חובת רישיון מאת שר התקשורת כדי

אך , 373"תוכן פוגעני"כחלק מהגדרת , לאומנית או גזענית הסתההתייחסות מפורשת לנושא 

ההתייחסות מופיעה בקשר לאתרי אינטרנט וחובת ספקי אינטרנט ליידע לקוחות בדבר קיום 

                                                           
368

נציב : רשות השנייה לטלוויזיה ורדיוה, "89דוח שנתי מספר . 2281ד "תשע-ג"תשע: דוח פניות הציבור", סקלאפרת ד 

 15, (2285, ד"תשע), (2285, ד"תשע) פניות הציבור

les/Doch_Natziv_2013.pdfwww.rashut2.org.il/editor/uploadfi (81.9.85-אוחזר ב.) 
369

כמו שעולה מהנתונים על השוק האמריקני ועל , תכניות המציאות מסתמנות כסוגה המובילה בשוק המיתוג הסמוי" 

בהנחיית )ענת באלינט ". כאן מדובר בשעות צפיית השיא בטלוויזיה, בניגוד לתכניות סגנון החיים והבוקר. המתרחש בישראל

המכון ) 75מחקר מדיניות : מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל: בתוך הקופסה, (י קרמניצרמרדכ

 .77, (2282יוני , ב"סיוון תשע, ירושלים, הישראלי לדמוקרטיה
370

הרגולציה של , עומר-יזהר טל ודינה עברי: ראה, לביקורת ולניסיונות ליצור רשות תקשורת אחת תחת רגולטור אחד 

המכון הישראלי ) 71מחקר מדיניות : הצורך בהקמת רשות תקשורת: שירותי התקשורת האלקטרונית בישראל

 .88, (2229נובמבר , ע"כסלו תש, ירושלים, לדמוקרטיה
371

העברה , שידור"הוא " בזק"כי , קובע( חוק התקשורת: להלן) 6710-ב"תשמ, (בזק ושידורים)חוק התקשורת ל 8סעיף  

מערכת אופטית או מערכות , אלחוט, באמצעות תיל, קולות או מידע, צורות חזותיות, כתב, אותות, ניםאו קליטה של סימ

, הקצאת תדרי רדיו: אך אינם רלבנטיים לעבודה זו הם, המוסדרים בחוק, שירותי תקשורת אחרים". אלקטרומגנטיות אחרות

תדרים לתקשורת , אלחוטית של שידורי טלוויזיה ורדיותדרים להפצה , הכוללת שירותי טלפוניה סלולרית)ותקשורת אלחוטית 

נוסח ]בפקודת הטלגרף האלחוטי הקבועים , (תדרים לחובבי רדיו ועוד, תדרים להפעלה של מערכות קשר צבאיות, לוויינית

 6715-ה"חוק רשות השידור התשכל 55הקבועה בסעיף , הקצאת התדרים לשירותי טלוויזיה ורדיו, 6770-ב"התשל, [חדש

, שידורי ערוץ הכנסת, 6771-ו"התשנ, (השימוש בתדרי רדיו)תקנות רשות השידור וב( חוק רשות השידור: להלן)

בחוק הרשות המוסדרים , שידורי הטלוויזיה הלימודית, 0227-ד"התשס, חוק שידורי טלוויזיה מהכנסתהמוסדרים ב

הוראות בהמוסדרים , ל"ידורי הרדיו של גלי צהש, (חוק הרשות השנייה: להלן) 0221-ן"התש, השנייה לטלוויזיה ורדיו

 6751-ו"התשט, חוק השיפוט הצבאיא ל2בסעיף  "((צ"גל" )ל"צה גלי" 0.2167  ע"הפ) 2.2587 'הפיקוד העליון מס

ל ולשאלה האם קיימת הצדקה להמשך קיומה של התחנה במסגרת הצבאית "למקרה המיוחד של גלי צה. חוק רשות השידורוב

, פורום קהלת למדיניות. 1' נייר מדיניות מס, "ביקורת והמלצות מעשיות? מניין ולאן: ל"גלי צה. "אייל צור: ראה, הקיימת

, התקבלו מספר החלטות ממשלה חשובות, ל חקיקה זונוסף ע(. 2285יולי  -ד"תמוז תשע) 8,רות הפרטחי, ריבונות לאומית

ח "כחלק מהמלצות דו, 76-של הממשלה ה 0444החלטת ממשלה במסגרת  הקמת מנהלת הסדרת השידורים לציבור: ביניהן

-של הממשלה ה 4001החלטת הממשלה  "(הרחבה וארגון מחדש של מערך שידורי הטלוויזיה והרדיו לציבור")"ועדת פלד 

 (.29.88.2221" )הגדלת השקיפות והיעילות בתחום ניהול התדרים"בדבר  76
372

 (.ב)2סעיף  ,חוק התקשורת 
373

 (.א)ט4סעיף , שם 

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Doch_Natziv_2013.pdf
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שירות יעיל החובה לציין את אפשרויות ההגנה מפניהם ולספק , אינטרנט פוגעניאתרים ותוכן 

 .374לסינונם

, חוק התקשורתל 3'ב בפרקהתייחסות לסוגיה זו בהקשר של שידורי טלוויזיה באה לידי ביטוי 

את מ מחויבים ברישיון, שידורי כבלים. ערוצית למנויים בכבליםב שידורי טלוויזיה רהעוסק ב

. המתייחס לתוכן השידורים עבר תיקוני חקיקה רבים, לחוק' סימן ה. 375המועצה לשידורי כבלים

 שיש"אוסר על בעל רישיון לשידורי כבלים לשדר שידורים , 0770-ב"תשס, 06' תיקון מס, נונלעניי

, חוק התקשורתל 0'פרק ב. 377וקובע סנקציה פלילית בצידו 376"לאומנית או גזענית הסתה בהם

לחוק  נז6ף סעי. 378התקשורתאלו מחויבים ברישיון שר . שידורי טלוויזיה באמצעות לווייןעוסק ב

 בהם שיש"שידורים  איסור: נונלעניי, כה6סעיף  הקיים בסעיף, מחיל את האיסור התקשורת

על מפיק ערוץ ועל מפיק ערוץ , על בעל רישיון לשידורי לוויין ,"לאומנית או גזענית הסתה

 .380ניתן להוסיף עיצומים כספיים, על הסנקציות הפליליות הנזכרות לעיל. 379עצמאי

חוק מוסדרים ב, 37ובערוץ  0בערוץ , באופן פתוח לציבורהמשודרים , השידורים המסחריים

. 382הפעלה וקיום שידורים, החוק קובע חובת קבלת זכיון או רישיון להקמה. 381הרשות השנייה

שיש , ר שידוריםודיש איסור וביניהן 383לשידורים מורשה בשידורי כלליות חובות קובע 'ג סימן

לאפליה או לפגיעה , הסתה לגזענותוכן  384דיןעבירה פלילית או עוולה אזרחית לפי כל בהם 

חיים ח אור, עדה, מין, לאום, גזע, על רקע השתייכותם לדת, אדםי ממשית באדם או בקבוצת בנ

שידור נכון והוגן של "כי , יש לציין .386הוא עבירה פלילית( א)36שידור לפי סעיף . 385או מוצא

שידורו : כלומר, יהווה הפרה של סעיף זה״ לא( 3)עד ( 3()א)מעשה שהינו בניגוד לאמור בסעיף קטן

, נוסף על איסורים אלו. 387אינו אסור, שנעשה על ידי אחר, שיש בו הסתה לגזענות, של ביטוי

 . 388(א)36האסורים לשידור לפי סעיף  ,קיימת הגבלה ספציפית על תשדירי פרסומות

                                                           
374

 (.ד)-ו (ג),(ב)ט4סעיף , שם 
375

 .ז6סעיף , שם 
376

טלוויזיה " ,עמיר ליכט: ראה, להשוואת ההסדר החקיקתי להסדר הקיים בארצות הברית ובבריטניה(. 5)כה5סעיף , שם 

 (.8998אפריל ) 888-882, 97 ,(8)טז עיוני משפט, "זירה חדשה להתמודדות בסוגיית חופש הביטוי -בכבלים בישראל 
377

מאסר שלוש שנים  –דינו  , מד5או  (5)-ו( 1), (2), (8)כה 6,ז5סעיפים  העובר על הוראות. "לז5סעיף , חוק התקשורת 

 ."שקלים חדשים 1,981,222או קנס 
378

 (.ב)מד5סעיף  ,שם 
379

 ,נב5סעיף  מי שמבקש לעשות שימוש בערוץ מערוצי בעל רישיון לשידורי לוויין בהתאם להוראות –" מפיק ערוץ עצמאי" 
קיימת אפשרות להגדלת העיצומים ב , כמו כן .מג6סעיף , שם". לשם שידור ערוצו באמצעות בעל רישיון לשידורי לוויין

 .ג17סעיף , שם. הפרה נמשכת והפרה חוזרת
380

רשאי הוא להטיל עליו , היה ליושב ראש המועצה יסוד סביר להניח כי בעל רישיון לשידורים עשה אחד מאלה"(: ב)8ב17סעיף , שם 

 ";כה5סעיף  הפר הוראה מהוראות( 1...) :לחוק העונשין( 8()א)58בסעיף  עיצום כספי בשיעור של פי שבעה מן הקנס הקבוע
381

ובזיכיונות שהוענקו , שהתקינה מועצת הרשות השנייה, שכוללת תקנות של שר התקשורת או כללים, וכן בחקיקת המשנה 

 .לגורמים המשדרים
382

 . 12סעיף . חוק הרשות השנייה 
383
 .8סעיף , שם. מורשה לשידורים הוא בעל רישיון לשידורים או בעל זיכיון לשידורים 
384

 .(8()א)55 סעיף ,שם 
385

 (.2()א)55סעיף , שם 
386

, (א)55שידורים בנושאים האסורים לשידור לפי סעיף  ,בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, מורשה לשידורים שקיים" 

 (.א)95סעיף , שם ."לחוק העונשין( 5()א)58כפל הקנס הקבוע בסעיף  -דינו 
387
 .(ב)55סעיף , םש 
388

-אוחזר ב) 6774-התשנ״ד, (אתיקה בפרסומות בטלוויזיה)ורדיו כללי הרשות השנייה לטלוויזיה (. 8)15סעיף , שם 

89.1.85 )63.pdf-bwww.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/ (כללי הרשות השנייה: להלן) ,תשדיר , אף הם, אוסרים

ניתן לציין . 5סעיף , כללי הרשות השנייה. אדם לאפליה או לפגיעה באדם או בקבוצת בני, פרסומת שיש בו הסתה לגזענות

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/שולחן%20העבודה/סמינר%20חופש%20הביטוי/www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/b-63.pdf
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אינו נוגע , השידור חוק רשותולכן , "השידור הממלכתי"תכניות ריאליטי אינן משודרות תחת 

אליהם נתייחס , החוק מציג מספר עקרונות בסיסיים, למרות זאת. ישירות לסוגיה הנבחנת

טיפוח  בין מטרותיה של רשות השידורכי , החוק מציין. בהמשך בפרק הפסיקה ולכן ראוי להציגם

את ערכי  חיזוקו 390שיקוף כל מרכיבי החברה הישראלית  ,389של שוויוןאזרחות טובה וערכים 

ביטוי מתאים על אלו יש להוסיף את החובה להבטיח . 391הפלורליזם והסובלנות, הדמוקרטיה

 .392ומאוזן של השקפות ודעות שונות הרווחות בציבור ושידור אינפורמציה מהימנה

קיימת , בניגוד למגרשי הכדורגל. שאזכרנו בפרק הקודם, חוק לשון הרענזכיר גם את , לבסוף

הוא , הביטוי הוא בדרך כלל של אדם אחד כלפי אדם אחר. לפעול במישור זה אפשרות נוחה יותר

 .מצולם והאדם אינו חלק מקהל רב ולכן נוח יותר לפעול גם במישור הראייתי

 פסיקה

שהגיעה לבתי המשפט , לא ידוע לנו על מקרה כלשהו של תכנית ריאליטי, עד כתיבת שורות אלו

אך , 394שמעו לא אחת טענות על גזענות בתכניות שונותאמנם נ. 393בהקשר של ביטויים גזעניים

, אף על פי כן. 395מקרה של ביטוי גזעני לא הגיע להכרעה בערכאות משפטיות, מסיבות שונות

מספר מקרים של ניסיונות להגביל ביטויים בכלל וביטויים גזעניים בפרט נידונו בהקשר של 

                                                                                                                                                                      
במליאת  תוקן, 85.5.95אושר במליאת מועצת העיתונות ביום )תקנון האתיקה של מועצת העיתונות ל 85גם את סעיף 

 ( 81.9.21, 25.5.27, 85.1.21, 81.2.22,7.8.21, 5.9.99, 25.1.97-מועצת העיתונות ב
www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26627 (28.1.2285-אוחזר ב:) יפרסמו עיתון או  לא. ]...[ 85״

, מין, דת, לאומיות, עדה, צבע עור, מוצא, נאי דבר שיש בו משום הסתה או עידוד לגזענות או לאפליה פסולה על בסים גזעעיתו

לא יציינו עיתון . אמונה או השקפה פוליטית ומעמד חברתי־כלכלי, מחלה או נכות גופנית או נפשית, נטייה מינית, עיסוק

 .ניינית לנושא הפרסום״ועיתונאי אפיונים אלה אלא אם הם נוגעים ע
389

 (.1)1סעיף , חוק רשות השידור 
390

 (.5)1סעיף , שם 
391

 (.82)1סעיף , שם 
392

חוק רשות השידור . "ומאוזן"הוסף " מתאים"ואחרי המלה  28/21/2282-לסעיף התקבל ב 27תיקון . 5סעיף , שם 

 (.82.9.85-אוחזר ב) fs.knesset.gov.il//18/law/18_ls2_196368.pdf  0260-ב"התשע, (07' תיקון מס)
393

תחולת דיני הנזיקין על כוללות את שאלת בחינת , שהגיעו לבתי המשפט, הקשורות לתכניות ריאליטי, סוגיות אחרות 

' אייזנברג נ( קו'ג)יעקב  8921-28-85( א"ת)א "ת) "תוכניות המציאות"להם חשופים משתתפי , הסיכונים הנפשיים והנכויות

: ראה למשל)טענות בדבר ניצול משתתפי תכניות על ידי הפקות התכניות , ((85.25.2285, פורסם בנבו) מ"שידורי קשת בע

הלפרין  25515-28-85( א"ת)תצ ב "שף מאסטר" מ כמפיקת התוכנית"גיל הפקות בע בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד 

, פורסם בנבו) "מאסטר שף"מ כמפיקת התוכנית "גיל הפקות בע' ד דיקלה ברנס נ"עו, ד דן אשכנזי"כ עו"ב -אסף 

 - 62ישראל  2285-82( א"ת)תא ) "הישרדות"לזכויות ההפקה והשידור של פורמט הטלוויזיה סכסוך בנוגע , ((28.28.2285

ניתנה החלטה על ידי ועדת האתיקה של , כן((. 25.82.2282, פורסם בנבו) מ"רשת נֹגה בע' מ נ"בע שידורי הערוץ החדש

כי אין איסור כללי על עורכי דין להופיע בתכניות טלוויזיה שלא במסגרת תפקידם המשפטי , לשכת עורכי הדין בישראל

אתיקה , "בתוכניות ריאליטי בטלוויזיההופעת עורכי דין ומתמחים " של ועדת האתיקה הארצית  851/88החלטה את)

 ((.2288) 7, 55 מקצועית
394

-מירב אלושר "ד, לשעבר חברת מועצת הרשות השנייהנוספת היא טענת  דוגמה, כמו כן. שצוין לעיל, ראה מקרה מיילי 

לליצני החצר הברברים של  -השונות  בישראל על סך עדות המזרח המפוארותפעם אחר פעם מלוהקים מזרחים "כי , לברון

פעם אחר פעם אנחנו המזרחים בישראל נאלצים להתבונן כיצד מוצגות בערוצים המסחריים המשפחות . הברודקאסט הישראלי

, באופן מורכב, אינו מתלהם, איך זה שלא מצליחה הטלוויזיה המסחרית ללהק את המזרחים באופן שאינו סטריאוטיפי, שלנו

איך זה שאנחנו לא רואים מזרחים . יפה למראה במובן שאינו וולגרי ונחות, משכיל, נינוח, בהיר מחשבה, ציונליר, חכם, נעים

אינם נופלים לאותה מלכודת  -המוטיבציות האנושיות שלהם , זהותם, בטלוויזיה שהשיח שלהם וההיגדים שלהם ותמונת עולמם

פעם אחר פעם " ,נתי טוקר (".המהוגן לכאורה)ותי האשכנזי המאיים על הסדר התרב, ישנה וגזענית של המזרחי האחר

 (27.82.2281" )לליצני החצר הברברים של הברודקאסט הישראלימלוהקים מזרחים 

www.themarker.com/advertising/1.2134500 (85.9.85-אוחזר ב.) 
395

. כי החשש מפגיעה ברייטינג מביא את מנהלי השידורים לפעול במהרה על מנת להתמודד עם סוגיות מעין אלו, ניתן לשער 

 .בה פועל עולם הטלוויזיה, כי כל פנייה לבתי המשפט תמשך זמן רב במיוחד בהשוואה למהירות, ברור

http://www.moaza.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26627
http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_ls2_196368.pdf
http://www.themarker.com/advertising/1.2134500
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דות הפוטנציאלית של בתי המשפט עם שידורי טלוויזיה ואלו יכולים להצביע על דרך ההתמוד

  .396מקרים עתידיים בזירת הריאליטי בדרך של היקש

צ שמחה "בבגבה נדרש בית המשפט העליון לנושא שידורי הטלוויזיה הייתה , הפעם הראשונה

זו נדונה במסגרת שאלת חוקיות . לעניין הפעלת שידורי הטלוויזיה הישראלית בשבת, 397מירון

בהתאם  פסק הדין ניתן באופן פורמליסטי למדי(. העבודהבתחום דיני )עובדים בשבת העסקת 

תוך התייחסות לדרישת זכות העמידה הישירה מצד העותר ומלבד אזכור קצר בדבר , לתקופה

לא  398..."הליהנות משידורים אל -יהודים כאחד א יהודים ול -מצופי הטלוויזיה בארץ "...מניעה 

 .שעלול להיפגע אם תתקבל העתירה, הייתה כל התייחסות לחופש הביטוי

עתרו , בפרשה זו. 399ץ ויקי שירן"בגת חופש הביטוי על מרקע הטלוויזיה עלתה לראשונה ביסוגי

על תולדות הציונות " עמוד האש"נגד הקרנת הסדרה " שיוויון למען ציונות - ש"צל" תנועתחברי 

י מפיקי "שהושקעו ע על פי מבחני הסבירות של המאמצים, מדי באופן יחסיחלק גדול "כי , בטענה

ובעריכת מחקרים , באיסוף חומר, בזמן ובממון, בחשיבה, הסידרה והצוות המועסק על ידם

, בלקן-אפריקה-אסיה בעוד שהגוש, מרכז ומערב אירופה, התמקדו בגושים של מזרח, ותחקירים

על פי מבחני , ולא הוקצו לו משאבים ראויים, מחקר ראוי לא נערך לגביו, לא זכה לטפול הולם

 . 400"חוטאת הסידרה בחוסר איזון משווע ואינה משקפת את כל שבטי ישראל"וכי  "הסבירות

בין אם הם ציבוריים או , שעתירה בנוגע לכלי תקשורת, השופט שמגר התייחס לכך, לענייננו

תוך שהוא מצביע על הזכות כחלק מתפיסות  ,צריכה להיבחן במסגרת כללי חופש הביטוי, פרטיים

אלא שהְכתבה לגורם המשדר את תוכן הדברים , לא זאת בלבד. היסוד במשפט הישראלי

שמהן עולה סכנה מוחשית וקרובה , נסיבות קיצוניות ורקצריכה להיבחן ביתר שאת , שישודרו

תביא לפסילה מעין  אחרחוקיות ברורה וגלויה בעלת גוון -או אי ,הרחבלוודאי לשלום הציבור 

עוד . פרשת קול העםשנטבעה עוד ב" קרוב לוודאי"השופט שמגר נצמד לנוסחת , כלומר. 401זו

כי זו מחייבת קיומם של שידורים מסוג , בהתייחסו לדוקטרינת ההגינות, הוסיף השופט שמגר

ייחסה פורת הת-השופטת בן. 402מוגדר ולא אוסרת שידורים ובכך שלל את אפשרות מניעת השידור

כי ההחלטה אינה מצביעה על מידה קיצונית של , לשאלת סבירות החלטת רשות השידור וקבעה

משום הטלת צנזורה בלתי נאותה על פעולתה של הייתה "...סבירות ולכן התערבות -אי

                                                           
 
396

של ריאליטי לבתי  התבטא נגד החדרת תרבות, וניסאשר גר, כי על אף שנשיא בית המשפט העליון לשעבר, מעניין לציין

של שידור וידאו ניסיוני מבית המשפט ( פיילוט)בשנה האחרונה התקיימה תוכנית הרצה , "משוב השופטים"המשפט בהתייחס ל

  .מה שמקרב עוד יותר בין הזירה המשפטית לזירת התקשורת, העליון

( 21.27.2285" )ניתן להחדיר תרבות ריאליטי לאולם הדיונים לא: "נשיא בית המשפט העליון" ,ליאור שדמי שפיצר

www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4644502 (5.9.85-אוחזר ב.)  

 העליון המשפט בבית דיונים של וידאו שידורי -לשידור באתר בית המשפט העליון

elyon1.court.gov.il/heb/tv/index.html (5.9.85-אוחזר ב  .)שידור חי בווידיאו מדיון בבית : לראשונה" ,חן מענית

  (5.9.85-אוחזר ב) www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000987193  (2285/8881/" )המשפט העליון
397

 .(8)כרך כד , י"פד, שר הדואר-רשות השידור ו, שר העבודה' שמחה מירון נ 217/59צ "בג 
398

 .155, שם. דברי השופט ברנזון 
399

 (.פרשת ויקי שירן: להלן) 155( 1)לה , רשות השידור' ויקי שירן נ 8/18ץ "בג 
400

 .לפסק דינו של השופט שמגר כתוארו דאז 85-85' פס, שם 
401

 .לפסק דינו של השופט שמגר 9' פס, שם 
402
 .לפסק דינו של השופט שמגר 2' פס, שם 

http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4644502
http://elyon1.court.gov.il/heb/tv/index.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000987193
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החוקר מבצע עבודתו לפי אמת סובייקטיבית משלו ואין להפריע בפרסומה גם אם . 403"הרשות

 . יקומו עליו עוררין

, במקרה אחר. כאן דובר בבקשה למניעת שידור בשל אי הכללת קבוצה מוגדרת בתכנית, כאמור

, קבע בית המשפט, 404ץ אמנון זכרוני"בגב. דווקא התקבלה עתירה נגד אי הכללת קבוצה מוגדרת

ברדיו או בטלוויזיה ראיונות יזומים עם לפיה אין לשדר , כי אין לקבל את החלטת רשות השידור

ף נציג בלעדי ולגיטימי "המזוהים עם מי שרואים באש, בשומרון ובחבל עזה, ור ביהודהראשי ציב

 . שומרון וחבל עזה, של הערבים היושבים ביהודה

השופט דב לוין התייחס לחופש הביטוי של הציבור הישראלי מבחינת חופש המידע ובמובן זה 

גם בתחומי , לותיו ותכניותיו בדרך כללפעו, ומגמותיו דרכו, ף"כי מידע על מהותו של אש, חיוני"...

 למען יהיו -בישראל ומחוצה לה  יובאו ויוצגו לפני הציבור הרחב, יהודה שומרון וחבל עזה

ושל מי שזוכר אך , כדי שיישמרו בתודעתו, למי שידעם או שכחם, הדברים ידועים למי שלא ידעם

משתמשים בכל במה כדי לפגוע  פ"כי דוברי אשאך קבע , 405"מבקש להשכיח ולהדחיק את הדברים

" האינטרסים החיוניים"באינטרסים חיוניים ולכן ניתן להגביל את חופש הביטוי לצורך ההגנה 

מדיניות כללית "במקרה זה  היא שאומצה , אף אם החלטת הרשות המינהלית, של מדינת ישראל

אך השופט לוין  ,"ותהוודאעקרון "נוגדת את  תפיסה זו, לכאורה. 406"אפילו לכאורה היא גורפת -

שראוי שתופעל , חזר לשאלת סבירות ההחלטה ועמד על סמכותה הרחבה של רשות השידור

שהרשות לא , לנוכח סמכות זו בחר להתמקד בכך. 407בסבירות במיוחד לנוכח הסמכות הרחבה

גורפת ההחלטה ובכך הפכה " ף"מזדהים עם אש"ו" אישי ציבור" םמשמעית מיה-חדהגדירה 

שדווקא , בהצביעו על כך" עקרון הוודאות"הקפיד השופט בך להתמקד ב, לעומתו. 408ימדוכללית 

הסכנה "לכלל של חייבים להיות כפופים , כלי תקשורת המוניים ומרכזיים כמו טלוויזיה ורדיו

עוד עמד על ההבחנה בין הבאת הדברים בשם אומרם לבין הבאתם  .409"הברורה והמיידית

מתווך אינו יכול להבטיח הצגה מאוזנת והוגנת של השאלה . באמצעותם מתווכח בעקיפין

 .410האינטרס הציבורי בקבלת מידע מקיף ומהימןנפגע , בכך. הנידונה

בחלק העוסק , הגזענותביחס לנושא . עד כה התייחסנו להגבלת חופש הדיבור בטלוויזיה בכלל

כתוארו , ולקביעת השופט ברק פרשת כהנאהתייחסנו ל, בפסיקה עקרונית בנוגע לחופש הביטוי

וכי הביטוי הגזעני נכלל בגדר חופש  411והטלוויזיה הרדיו שידורי לעניין גם חל הביטוי כי חופש, אז

רשות השידור החליטה לא לשדר ראיונות וכתבות על מאיר כהנא ועל תנועתו , כאמור. 412הביטוי

                                                           
403

 .פורת-פסק דינה של השופטת בן, שם 
404

 (.פרשת זכרוני: להלן) 757( 8) לז, הוועד המנהל של רשות השידור' אמנון זכרוני נ 251/12ץ "בג 
405

 .לפסק דינו של השופט לוין 7' פס, שם 
406

שחופש הביטוי של רשות הציבור נובע , חזר בית המשפט על כך, במקרה אחר. לפסק דינו של השופט לוין 82' פס, שם 

הביטוי אינו רק של אדם חופש . 852-852, 851( 1)פ״ד מז, התקשורת רברנד נ׳ ש 1572/92בג׳׳ץ  -"הציבור לדעתזכות "מ

 ".זכות הציבור לדעת"אלא של הרשות עצמה וזה נובע מ, באמצעות הרשות
407

 .לפסק דינו של השופט לוין 1' פס, שם 
408

 .לפסק דינו של השופט לוין 82' פס, שם 
409

 .לפסק דינו של השופט בך 7' פס, שם 
410

 .לפסק דינו של השופט בך 88' פס, שם 
411

 . שם, פט ברקלפסק דינו של השו 88' פס 
412

 . 55. ש.ראה ה 
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בית המשפט התייחס לשיקול הדעת . 413"מובהק חדשותי ערך בעלות ידיעות רק"ולשדר " כך"

לפעול "...את החובה  כי זו כוללת, הפועלת מכוח החוק וקבע, המנהלי הנדרש מרשות ציבורית

ללא שרירות ותוך התחשבות בכל השיקולים , ללא אפליה, רותבסבי, לב-בתום, בהגינות

חייבת ליתן זמן שווה לכל  [.(ש.א. ש.מ.ז)הרשות ]אין "..., אמנם .414"הרלוואנטיים ובהם בלבד

ת חובה לפעול מתוך קיימ. 415"אך אסור לה להפלות בין דעות והשקפות, הדעות ולכל ההשקפות

( מלבד אלו בעלי ערך חדשותי מובהק)כי ההחלטה לפסול את השידורים , עוד נקבע. שוויון והגינות

אינה עולה בקנה אחד עם מבחן  המעוגנת בנסיבותיו של כל ביטוי וביטוי, ללא בחינה עניינית

אם קיימת ודאות , תוך בחינת השאלה, "הוק-אד"הבחינה צריכה להיעשות . הוודאות הקרובה

 .416םהציבורי אם דעה מסוימת תשודר בזמן מסויקרובה של נזק ממשי לסדר 

כי בחינת פעילות הרשות אינה כוללת רק את השאלה האם ננקט מבחן ראוי , בית המשפט הוסיף

. 417אלא אף את השאלה האם המבחן הראוי הופעל במסגרת מתחם הסבירות, בהחלטת הרשות

של דעות והשקפות " רעהנטייה "כי לא נשקלה השפעת דברי העותר על הסדר הציבורי ו, הוחלט

הוא זה שצריך להכריע , אליו נדרשנו, מבחן הוודאות הקרובה, למעשה. אינה מצדיקה אי שידורן

 .הכף ובכל מקרה לגופו

שם דחה בית המשפט עתירה , פרשת סנששאלת הפגיעה ברגשות הציבור עלתה באופן ברור ב

 .תו בכבוד האדם וברגשות הציבורמחזה טלוויזיה בשל היותו לשון הרע ובשל פגיעלמנוע שידור 

התייחס לשאלת הטיעון הראשון . הנשיא ברק התייחס לשני טיעונים מרכזיים לדחיית העתירה

לא נפל בהחלטת הרשות אותו חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבותו של "כי  ,הסבירות וקבע

חופש הביטוי וחופש היצירה מזה ואינטרס הציבור  בהתנגשות בין. "המשפט הגבוה לצדק-בית

הטיעון השני התייחס להיקף התערבות בית המשפט . גובר במקרה זה חופש הביטוי, מזה

נדרשות "לפיה , פרשת שירןבשאוזכרה  ,בהחלטת הרשות ושם חזר הנשיא ברק על ההלכה

רשות השידור לעשות דופן בחריגותן כדי להצדיק החלטה שיפוטית האוסרת על -נסיבות יוצאות

מותר לפגוע בחופש הביטוי של יצירה . 418"מעניק להשימוש בחופש היצירה ובחופש הביטוי שהדין 

בחברה  הפוגעת ברגשות רק כאשר הפגיעה ״מזעזעת את אמות הספים של הסובלנות ההדדית

 .419וזו לא קיימת במקרה זה "דמוקרטית

לדידו של ". דוקודרמה"היא התייחסות הנשיא ברק לסוגת ה, נוננקודה נוספת רלבנטית לעניי

. המשתמש בדמויות ידועות מהחיים כבסיס ליצירה האמנותית, אנר אמנותי'הו זז", הנשיא ברק

                                                           
413

 .לפסק דינו של השופט ברק 1' פס, שם 
414
 .לפסק דינו של השופט ברק 52' פס, שם 
415
 .שם, שם 
416
 .ברק לפסק דינו של השופט 58' פס, שם 
417
 .לפסק דינו של השופט ברק 55' פס, שם 
418

 .לפסק דינו של הנשיא ברק 11-12' פס, פרשת סנש 
419

העלול להוביל , לביקורת על ביקורת על פסק הדין. 15.ש.ה. לפסק דינו של הנשיא ברק 22' וראה גם פס. שם, שם 

בין ביטוי ציבורי לכבוד  -קלישאות חוקתית ", אריאל בנדור ומיכל טמיר: בפועל בחופש הביטוי שיפגע, "מדרון חלקלק"ל

 . (ב"תשס) 557, 521 ,לב משפטים, "187( 1)ד נג"פ, סנש נ׳ רשות השידור 5825/95בעקבות בג״ץ : פרטי

 יצר למעשה( ובתוכו ״רגשות הציבור״)כי השיח של התנגשות בין חופש הביטוי לי׳סדר הציבורי״ , בנדור וטמיר טוענים

שיח כזה , גם אם אין מניעה משפטית דווקנית כמו מבחן הוודאות הקרובה. פוטנציאל של הגבלת כל ביטוי המעודד התנגדות

שהתקבלה על , ולדידם עניין זה בא לידי ביטוי בהמלצת בית המשפט להימנע משידור הקטע הנדון עלול לתרגום לפגיעה בפועל

 .ידי רשות השידור
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הנשיא ברק אף מצביע על הקושי לפרש את . 420"מציאות ודמיון, מטבע הדברים, הוא מערב

המציאות משמשת לו . פרשן יוצר"ר היצירה הוא כיוון שמחב, היצירה הזו במסגרת דיני לשון הרע

במצב דברים זה קו הגבול בין ". אך היא הופכת לחלק בלתי נפרד מיצירה אמנותית, בסיס

הפעלתם אותם דיני לשון הרע עשויה להיתקל בקשיים עלול להיטשטש ו מציאות לדמיון

שיא ברק בוחר רק לאזכר אין אנו בוחנים את סוגית לשון הרע בעבודה זו והנ, אמנם. 421מיוחדים

אך אמרת אגב זו יכולה להצביע על קשיים , עפי דיני לשון הר עלכיוון שהעתירה אינה , סוגיה זו

  ".פרשן יוצר"שבוודאי מערבת , בהתייחסות לסוגת הריאליטי

חוק רשות השידור ל 3לפי סעיף , כפי שציינו, אכן. חשוב גם להתייחס לשאלת המהימנות, לבסוף

כי , אך הנשיא ברק עומד על כך, "אינפורמציה מהימנה"השידור לשדר ת תפקיד רשו

יש . וכך יש להשקיף עליה, זו יצירת אמנות; דוקודרמה אינה תכנית המשדרת אינפורמציה"...

 .422..."פי המסר ההיסטורי שבה-ולא על, פי אופייה האמנותי-לבחון אותה על

שבין הביטוי המסחרי לביטוי , בתווךשתכנית הריאליטי נמצאות , הצבענו על כך, כאמור

בה בחר להגן עליה בית המשפט , נשאלת השאלה האם ביטוי מסחרי יוגן באותה הצורה. האמנותי

כללים רשת כהנא האם ניתן להסיק מפ: ומה באשר לביטוי הגזעני? בהתייחס לשידור הציבורי

הכיר כבר בביטוי  בית המשפט? דומים לטלוויזיה המסחרית בכלל ולתכניות ריאליטי בפרט

הנשיא ברק עמד על הקושי . הנכלל בזכות החוקתית המוגנת לחופש ביטוי ,המסחרי כביטוי

כי לאור אותו , להבחין בין אותו ביטוי מסחרי לבין ביטוי אחר בפרשת ראם ומכאן הגיע למסקנה

ים על יש להגן על הביטוי המסחרי באותם מכשירים משפטיים שבאמצעותם אנו מגינ "...הקושי 

מי שרואה , קבע הנשיא ברקפרשת ראם בהחלטה מאוחרת ל, למרות זאת. 423"כללהביטוי בדרך 

תחת אותן הצדקות המגנות על חופש הביטוי , בחלקים רבים בתחום הביטוי המסחרי מוגן

 על חופש הביטוי בלב מעגלי ההגנה החוקתיתשהביטוי המסחרי אינו נמצא , הפוליטי או האמנותי

, ניתן להתיר הגבלה של הביטוי המסחרי, בנסיבות של פגיעה חמורה ומשמעותית ברגשות "...ולכן 

 .424"מקום שלא היתה מותרת הגבלת ביטוי פוליטי

המספק מידע חיוני לציבור , הצביע הנשיא ברק על חשיבות הביטוי המסחרי, רשת נטובפ

את חופש העיסוק  המבטיח, המקדם את התחרות הפתוחה והחופשית בשוק המודרני, הצרכנים

בהן לא הייתה , אך לא שלל פסילת פרסומת בנסיבות, של המשווק ושומר על חופש עיסוקו

כי פוגעת בטעם הטוב באופן המצדיק פסילתה , בבחינתו פרסומת שנטען. מוגבלת אמירה פוליטית

                                                           
420

 .לפסק דינו של הנשיא ברק 8' פס, שם 
421

 . לפסק דינו של הנשיא ברק 87' פס, שם 
422

דרמה מהסוג של לפיה , שהובאה בדעת מיעוט, זאת לעומת גישת השופט חשין .לפסק דינו של הנשיא ברק 15' פס, שם 

על מעשים ( כביכול-או דיווח)בדיווח , בנושא של כרוניקה"... כאשר , דוקומדיה מורכבת ממרכיב דרמה ומרכיב כרוניקה

מלּוָוה זכות זו , מיניהםככל שמדברים אנו באמצעי התקשורת ל...מן הראשונים במלכות הוא, שנעשו או על אירועים שאירעו

, על זו המַלָווה פרסומה של כרוניקה-חירות...חובה ציבורית המוטלת על המדווחים לדווח את שראוי הוא בדיווח, אף בחובה

במכוון -ולו שלא, אמת-דווקא אלו מטילות על המדווח חובה מיוחדת לומר אך אמת ושלא לומר לא, וההגנה של אמת הפרסום

 .לפסק דינו של השופט חשין 11' פס, שם ..."ביודעין-ושלא
423

על חופש הביטוי " ,יפה זילברשץ: ראה גם, להצדקה זו .לפסק־דינו של הנשיא ברק 25בפיסקה , פרשת ראם מהנדסים 

ש הביטוי ופחונכון ורצוי לא ליצור הבחנה בין ראוי , לדעת המחברת(. ו"תשנ) 511, 529, ג משפט וממשל ,"המסחרי

 מהעיקרון הכללי של חופש הביטויעל־פיו חופש הביטוי המסחרי הוא חלק אינטגרלי , לאמץ מודלומכאן  אחרהמסחרי לביטוי 

 .להעניק לביטוי המסחרי הגנה חוקתית כמו לכל ביטוי אחרו
424

: להלן) (28.29.2225, פורסם בנבו) הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו' מ נ"סחר מזון בע. ע.נטו מ 225/25ץ "בג 

 .לפסק דינו של הנשיא ברק 1' פס(. פרשת נטו
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הם עדיין קשה לראות ב, גם אם הביטויים אינם ערבים לאוזנו של אדם זה או אחר"...כי , קבע

 425..."ברגשות הציבור, אף לא פגיעה חמורה ומשמעותית, קרובה לוודאיפגיעה 

שידורי "כי , הנשיא ברק מותח ביקורת על הבקשה לפסול הפרסומת בעיקר לנוכח העובדה

החלטה לפסול , במצב דברים זה...". רוויים דימויים מיניים ואלימים –הטלוויזיה כולם 

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו , בכך. פש הביטוי המסחריהפרסומת היא קיצונית ופוגעת בחו

 .426חורגת ממתחם שיקול הדעת הסביר

פרסום האסור לפי , ללכי תכניות הריאליטי יכולות לכלול אמנם תשדירי פרסומת וככ, חשוב לציין

אך קיים גם אותו צד , פרשת נטויבחן לפי אמות המידה שב, חוק הרשות השנייהל( א)36סעיף 

שיכול לשפוך אור על בחינה , ה אחרמקר. שאינו קיים באותן הפרסומת, אמנותי ולעתים פוליטי

סומות פר"אולי ניתן לכנות  שאותם, ו הם שידורי התעמולה לכנסתעתידית של סוגיה ז

 .אך יש בהן גם ממד פרסומי, יותר לחופש הביטוי במובנו הפוליטי אלו קרובות". פוליטיות

בית המשפט את המותר והאסור במסגרת הביטוי הפוליטי שבתשדיר ווה התבשתי פרשות 

ר ועדת הבחירות המרכזית לפסול את "כי החלטתו של יו, ץ"קבע בגפרשת חרות ב. התעמולה

בקשת . ממתחם הסבירות לא חרגהתשדירי הרדיו והטלוויזיה של רשימת מועמדי חרות לכנסת 

ליאסר ערפאת וקריאה לגירוש יהודים מיפו  דברי שבח וברכותכללה , לרדיו( ינגל'ג)הזמריר 

המתנוסס מעל לבניין , ואילו תשדיר הטלוויזיה כלל אלמנט ויזואלי במסגרתו דגל ישראל ומרמלה

  .427הופך תוך מספר שניות לדגל פלסטין, הכנסת

ר ועדת הבחירות "הוא מקור סמכותו של יו 1171-ט"תשי, (תעמולה דרכי) הבחירות חוק

העומדת בבסיס חוק הבחירות וחוק , הנשיא ברק פרש הסמכות ככזו. תשדיריםהמרכזית לפסול 

ר ועדת הבחירות לאזן בין הגשמת חופש הביטוי לבין הגשמת "דרכי התעמולה ובמקרה זה על יו

אין "...כי , וקבע בדעת מיעוטהתייחס למבחן הוודאות הקרובה , ברקהנשיא . 428שלום הציבור

 –כי השמעתו של תשדיר התעמולה של העותרת  –רה או ממשית לא קרובה וגם לא סבי –ודאות 

תגרור אחריה פגיעה קשה ומכאיבה  –שהיא תנועה לאומית שכבוד ההמנון והדגל יקר לה במיוחד 

 429"הקשורים לדגל ולהמנון ברגשות –פגיעה מעבר לרמת הסבולת הנדרשת בחברה דמוקרטית  –

 .ידי פסילת התשדיר ולכן לא היה מקום להגביל את חופש הביטוי על

ר "השופט מצא הצביע על סמכות רחבה של יו. שופטי הרוב אישרו את פסילת התשדיר, לעומתו

 של קיומה את השוללתהמכילים דברי הסתה לגזענות או , ועדת הבחירות לפסול תשדירי תעמולה

ם נוסחת האיזון ומבחן הוודאות הקרובה אינ, לדידו. ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל

גם בהיעדר הסתברות כלשהי ר ועדת הבחירות קיימת "כיוון שסמכות יו, במקרה זהמתאימים 

ומכאן שלא חרג  430הכנסת נועד להגן עליהם: יסוד-א לחוק6ששידורו יפגע בערכים שסעיף 

                                                           
425

 .לפסק דינו של הנשיא ברק 88' פס, שם 
426

 .שם, שם 
427

כבוד השופט , עשרה-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-יושב' חרות התנועה הלאומית נ 282/21ץ "בג 

 .755-755, דינו של השופט מצא קפס(. פרשת חרות: להלן) 752( 8)נז , מישאל חשין 
428

 . דינו של הנשיא ברק' לפס 85' פס, שם 
429

 .לפסק דינו של הנשיא ברק 81' פס, שם 
430

 .757, פסק דינו של השופט מצא, שם 
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כהן בחרה שלא להתייחס למבחן הוודאות -השופטת שטרסברג. 431ממתחם הסבירות בהחלטתו

כי בית המשפט לא , תוך שהיא מדגישה, נמצאת במתחם הסבירותכי ההחלטה , הקרובה וקבעה

 . 432ר ועדת הבחירות בשיקול דעתו"יחליף את שיקול דעתו של יו

נפסל , הצגנו בחלק העוסק בהתנגשות בין חופש הביטוי לבין רגשות הציבוראותה  רשת שינויבפ

במקרה . ר פסילה זועל בסיס פגיעה ברגשות הציבור ובית המשפט איש, כאמור, תשדיר תעמולה

בניגוד . חופש הביטוי הפוליטי במסגרת מערכת בחירותעמדו השופטים על חשיבות , זה

כי התשדיר עבר את אותה רמת הסבולת הנדרשות בחברת , הנשיא ברק הסביר פרשת חרותל

של העותרת מקיים ודאות קרובה כי אם הוא  תשדירה"כי , תוך שהוא קובע, דמוקרטית

, אין מדובר אך בתחושה בלתי נעימה. גיעה קשה וודאית ברגשות הציבורתתרחש פ, יוקרן

 . 433"אלא בדמיון מעורר קבס לתעמולה אנטישמית

אין , כי גם אם התשדיר כולל מסר קשה וגם אם פוגע ברגשות הציבור, השופט ריבלין חידד

לנוע אלה אמורים  –תשדירי תעמולת הבחירות "בכך להגביל חופש הביטוי בהכרח וכי 

, לא זאת בלבד .434"בחופשיות במתחם שבין קצוות רף הסיבולת של החברה הישראלית

שיש בה משום ביזוי והשפלה על רקע השתייכות , חריפה וקיצונית, מכלילה..."אלא שהתבטאות 

אך הדגש , רף הסיבולת של החברה הישראלית יכול שתחצה את 435"..מיעוט מסוימת-לקבוצת

מביא את השופט ריבלין להצטרף להחלטת הנשיא ברק , אם כן, מה". יכול"הוא על המלה 

משמעית מצביעה על -כי המקרה גבולי וכי קשה לתת תשובה חד, העובדה? יה'והשופטת פרוקצ

שאלה "בנסיבות בהן : רוצה לומר, ר ועדת הבחירות"שאין מקום להתערב בשיקול דעת יו, כך

שיקול דעתה , "הפגיעה היא מעבר לרף הסיבולת של החברה הישראלית קשה היא האם

על אף הרטוריקה המדגישה , השופט ריבלין בוחר. הוא שמטה את הכף, ר הוועדה"הרחב של יו

להידרש לאותו הנימוק , "הישראלית חברהמבחן רף הסיבולת של ה"את מבחן הוודאות הקרובה ו

 .ערה לאותה הפרשהואף מפנה בה פרשת חרותשל השופט מצא ב

, הכולל, ששודרה בערוץ הראשון, נתייחס לפסק דין שניתן לגבי תכנית טלוויזיה, לסיום פרק זה

ששודרה בערוץ " פופוליטיקה"תכנית . את הקרבה הרבה ביותר לתכנית ריאליטי, לעניות דעתנו

אלמנט  הקיים בחלק מתכניות הריאליטי ולמצער את, הראשון כללה את הממד של השידור החי

מדובר במשתתפים , כמו כן(. גם אם קיימת עריכה שבדיעבד)שקיים באותן תכניות , הספונטאניות

 .כמו לפחות בחלק מתכניות הריאליטי, שאינם מקבלים תסריט מראש

לאחר שזה אמר באותה , הוגשה תביעת לשון הרע נגד העיתונאי אמנון דנקנר, פרשת בן גבירב

״סתום את הפה נאצי  :כן את המליםתמר הנאצי הקטן הזה״ ותכנית ״מותר להתגונן מול אי

יה 'השופטת פרוקצ, עמודים התייחסו המשנה לנשיא ריבלין 338בפסק דין בן  .436מלוכלך״

יה 'צהשופטות פרוק. והשופטת ארבל להתנגשות בין חופש הביטוי לבין הזכות לכבוד ולשם טוב

                                                           
431
 .751, פסק דינו של השופט מצא, שם 
432
 .751, כהן-ת שטרסברגשל השופט הדינ פסק, שם 
433

 .לפסק דינו ל הנשיא ברק 7' פס, פרשת שינוי 
434

 .דינו של השופט ריבליןלפסק  5' פס, שם 
435
 .לפסק דינו של השופט ריבלין 5' פס, שם 
436

לפסק  8' פס(. פרשת בן גביר: להלן( )82.88.2225, פורסם בנבו) אמנון דנקנר' איתמר בן גביר נ 82522/21א "רע 

 .ריבלין משנה לנשיאהדינו של ה
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, הרע וכי במקרה זה לא חלות ההגנותהמהווים לשון , כי דנקנר אמר דברים, וארבל קבעו

שהביטויים הינם , עמד על כך, בדעת מיעוט, ריבלין ההמשנה לנשיא, לעומתן. הקבועות בחוק

 .437חוק איסור לשון הרעל( 3)30העומדת בתנאי ההגנה שבסעיף , הבעת דעה

. חשובות מספר התייחסויות של השופטים לממד הציבורי והטלוויזיוני שבמקרה זה, לעניינו

טלווזיוני בעניינים -במהלך דיון עתונאי"...שהביטוי נאמר , המשנה לנשיא ריבלין עמד על כך

וכי הדברים נאמרו לא במסגרת דיון מלומד על הקשר בין  438..."פוליטייים מובהקים-ציבוריים

ידי בית משפט השלום כתכנית -שתוארה על, בתכנית טלוויזיה"...כי אם , לנאציםכהניזם 

מלווה בהשמצות ובפרובוקציות , בה מתקיים לא אחת דיון סוער, פולמוסית

הטיחו גם המשתתפים האחרים זה בזה , היא עצמה, בתכנית שבה אנו דוברים) שונות

ההקשר בו נאמרים הדברים : כלומר .439"("בריון"ו" פשיסט", "טרוריסט"ביטויים כגון 

על רקע ההפגנות שבהן נטל ...")חשוב ולא ניתן לנתקם גם מהתנהגותו של המערער מחוץ לתכנית 

ואשר בהן נישאה כרזה המציגה את ראש הממשלה המנוח כשהוא לבוש במדי קצין , המערער חלק

 .ומאפשרותו להגיב לדברים( 440"נאצי

בת תפוצה ובכך האמירה מקיימת את תכנית הטלוויזיה ר יה התייחסה להיות'השופטת פרוקצ

בניגוד לדעתו של המשנה אלא ש, לא זאת בלבד. חוק איסור לשון הרעל 0הפרסום שבסעיף יסוד 

מעצימים עד מאד את  (נוסף על תוכנו ועיתוי השמעתו)היקף התפוצה בפני ציבור רחב , לנשיאה

" הבעת דעה"מתייחסת לאפשרות ההגנה של  יה'גם השופטת פרוקצ .441עומקה של הפגיעה

על רקע דיון קודם בהפגנת )מציגה את הרקע לאמירת הדברים  כשהיא, בקשר לעניין ציבורי

והצגת תמונתו של ראש הממשלה המנוח רבין במדי גסטפו , הימין בעקבות הסכמי אוסלו

, א זאת בלבדל. שמתקיימת חזקת העדר תום הלב ,מדת על כךואך ע, (במסגרת אותה הפגנה

דיון טלוויזיוני בשעת צפיית "...דווקא . אלא שהשופטת חוזרת לחשיבות נסיבות אמירת הדברים

מוכרת בציבור "...דווקא בתכנית , 442"בנוכחות משתתפי הדיון ורבבות צופים במדינה כולה, שיא

עמדות  המבקשת להביא לציבור מיגוון, וקולני לעיתים, גלוי, כתכנית בעלת סגנון פתוח

הרי גם , ולעיתים קרובות מושמעות בה עמדות קיצוניות, והשקפות הרווחות בחברה

התבטאויות הנשמעות במסגרתה כפופות לכללי מסגרת של שמירה על כבוד האדם ושמו 

וגם לגביה ישנם קווים , גם תכנית בעלת אופי כזה אינה פרוצה לכל רוח ולכל ביטוי. הטוב

בלא קינטור , ונסיבות אמירתן בפומבי, תוכן האמירות. אדומים שאותם אין לחצות

השופטת ארבל חוזרת  .443"את עוצמת הפגיעה, אפוא, מעמיקים, והתגרות מצד המבקש

משאירה , אך חשוב מכך, יה'שאוזכר בפסק דינה של השופטת פרוקצ, בדבריה על יסוד הפרסום

 . ₪444 3לשלם למערער מחייבת את המשיב את גזר דינו של בית המשפט השלום על כנו ו

                                                           
437

 .ריבלין הלפסק דינו של המשנה לנשיא 52' פס, שם 
438

 .לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין 22' פס, שם 
439

 .לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין 25' פס, שם 
440

 .שם, שם 
441

 .יה'לפסק דינה של השופטת פרוקצ 82' פס, שם 
442

 .יה'לפסק דינה של השופטת פרוקצ 29' פס, שם 
443

 .שם, שם 
444
 .לפסק דינה של השופטת ארבל 27' פס, שם 
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אך גם אם בהתנגשות בין חופש הביטוי לבין , הערעור התקבל, אם כך, בסיכומם של הדברים

מותיר את חופש הביטוי כזכות  הסעד בפועל, האחרונה גברה במקרה זה, הזכות לשם טוב

ולהגן  445כי בית המשפט החליט לאמץ את המלצותיו של המלומד יובל קרניאל, נראה. נעלה

 .גם אם עשה זאת ברמיזה, על ביטויי גזענותרחב על דברי גינוי וביקורת חריפים  באופן

 הראוי והמצב תיאורטית מבחינה, בפועל :והשונה השווה

מבחינה , ראשית. יינותנעלו מספר נקודות מע, בבואנו להשוות בין שלוש הזירות עליהן הרחבנו

ותו המשותף ביניהן הוא קודם כל קיומו וחשיב. נקודות דמיון בין הזירות השונות נןיש, תאורטית

בלתי נפרד מאותה , בכל אחת מהזירות נלווה לחופש הביטוי אלמנט נוסף, אך, של חופש הביטוי

זירה זו . רשאה הסוציולוגין מרחב השילוב בין חופש הביטוי לביקיים  ,במגרשי הכדורגל. הזירה

במרחב זה יש לגיטימציה לקבל  ,בות כךה בתוכה שילוב בין שתיהן ובעקמאפשרת ומצריכ

שבמגרש  ,כמו ביטויים גזעניים חריפים ,שלא תתקבלנה מחוץ למגרש הכדורגל ,התנהגויות

אך מחוצה לו הינן עבירה על  ,אווירה חברתית, על ידי החברה כחלק משחרור לחציםנתפסים 

בין הביטוי , בין חופש הביטוי והתפתחות הטכנולוגיה ,קיים שילוב, בתכניות הריאליטי .החוק

ברמה . זירה זו מצריכה התמודדות עם גבול שבין מציאות לדמיון. המסחרי לביטוי האמנותי

פרסום ויצירתיות ולכן , תכניות הריאליטי נמצאות על הקו שמחבר בין אומנות, התיאורטית

יתנת הבמה למשתתפים לבטא את עצמם ואת בתכניות אלו נ. טומנות בחובן שלל גוונים של ביטוי

בזירת . אל מול קהל רחב, כמעט באין מפריע( שלעיתים כוללות אלימות וגזענות)דעותיהם 

מבחינה תאורטית ואולי בשונה . קיים שילוב בין חופש הביטוי לחופש ההתאגדות, ההפגנות

 ,מיע את קולם של המיעוטעל מנת להש ,בעיקר ,כלי ההפגנה נועד,  ממהותן של תכניות הריאליטי

הדעות שלכלל האוכלוסייה , עלות אל פני השטח העמדות שאינןו נמצאות בקונצנזוס החברתיל

ההיסחפות שיש , היא התרוממות הרוח, י הכדורגלהדומה בין זירה זו לבין מגרש. 446קשה לקבל

 .שמעודדת התנהגויות שונות ,"חלק מקבוצה"תחושת הואחרי ההמון 

אשר מנסה , כללית וספציפית, בזירת הספורט בכלל ובכדורגל בפרט קיימת חקיקה, בפן החקיקתי

שלדעתנו יתכן  וקשורה , לאור אלימות רבה במגרשי הספורט בישראל. בגזענות במגרשים" לטפל"

רובם ככולם , נחקקו ותוקנו מספר חוקים, וגם מבחינה תרבותית יגם באופי המדינה מבחינת דת

כי , נראה. ם ועצם תיקונם התכוף מצביע על גודל הבעיה והדחיפותבשני העשורים האחרוני

, המחוקק הישראלי הבין את גודל השעה והבחין בהדרדרות שחלה במגרשי הכדורגל ולאור כך

ישנן סמכויות שניתנו לשוטרים ולסדרנים במגרשי , בנוסף לחקיקה ראשית. מנסה לטפל בתופעה

אלימות במגרשים ועל מנת לשמור על הסדר הציבורי למנוע ולהימנע מ, הכדורגל על מנת לטפל

 .במגרשים

ללא , המתייחסים לטלוויזיה באופן כללי, חקיקה בתחום הריאליטי מוסדרת בשורה של חוקים

מתפתחת ומוסיפה אט , כמו הטכנולוגיה, אך גם החקיקה, התייחסות ספציפית לתכניות מסוג זה

נחקק תיקון לחוק שייעודו , למשל, 0770בשנת . תשעונים על הדרישות הטכנולוגיו, אט תיקונים
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נראה כי החקיקה מאפשרת מרחב לחופש הביטוי . 447לטפל ספציפית בנושא הגזענות בטלוויזיה

כאשר אלו נאמרים , המחוקק מאפשר שידורים של ביטויים פוגעניים מסוגים שונים. בטלוויזיה

כי מה , נראה. ות ואפשרויות בצופיםאך ממשיך לפעול על מנת למזער פגיעות קש, "על ידי אחר"

 .שמנחה את המחוקק היא עליונותו של חופש הביטוי ומנגד שמירה על הסדר הציבורי

. החקיקה הינה ספציפית, בדומה לזירת הכדורגל ובשונה מתכניות הריאליטי, בזירת ההפגנות

מחוקק ממשיך ה. עוד בפקודות מנדטוריות, חקיקה בנושא קיימת עוד טרם הוקמה מדינת ישראל

בחופש הביטוי המקבל משמעויות עמוקות עם התפתחות הטכנולוגיה , שיתמוך, ונותן מענה

הוא המענה שנותן המחוקק להגבלת , הדומה בחקיקה בין הזירות, רובד נוסף. והאדם

אם זה על ידי הגבלת הפגנה על ידי המשטרה ואם על ידי הרחקת אוהד ממגרש , התפרעויות

 .הכדורגל

נראה כי בית המשפט רואה את הסדר הציבורי במגרשי הכדורגל , שהיא הפסיקה, הבפרקטיק

. כעניין חשוב וכמובן עומד על חשיבות המאבק באלימות הקיימת בספורט בכלל ובכדורגל בפרט

כי בית המשפט אינו מקבל בקלות פגיעה בחירות ובחופש , בפסיקותיו ניתן לראות, למרות זאת

משפט מרחיב בפסיקותיו את פרשנות החוקים הרלוונטיים ונוקט כי בית ה, נראה. הביטוי

הוא אף תומך . בפעולות ענישתיות ומניעתיות על מנת לצמצם את תופעת האלימות בספורט

שניתנו לגורמים שונים לצורך הרחקת אוהדים גם אם קיים חשד שיתנהגו בצורה , בסמכויות

שנאמרו , העבירה וכלל בפסיקותיו אמירותבית המשפט עשה הבחנה בשאלת זמן . אלימה וגזענית

הן מבחינה פיזית והן מבחינת זמן הפעילות , לא רק בתוך מגרשי הכדורגל אלא בסמוך אליהם

 .הספורטיבית

ייתכן . נראה כי בית המשפט עדיין לא התמודד עם נושא הגזענות, בזירת תכניות הריאליטי

בצופים ובחברה בכלל עד שאנו , תקשורתכי חופש הביטוי מוטמע כה עמוק ב, והסיבה לכך היא

שמועברים אלינו דרך מסך , מוכנים לשאת אמירות פוגעניות ואלימות מסוגים שונים, כצופים

, פגיעה בתוכן המועבר אלינו תתבצע רק בנסיבות קיצוניות, על פי הפסיקה בישראל. הטלוויזיה

עליה הרחבנו , וודאות הקרובההמבחן המכריע בפסיקה הינו מבחן ה. בהן יש חשש לשלום הציבור

בית המשפט מדגיש בפסיקותיו את חשיבות חופש הביטוי גם על חשבון פגיעה . בפרקים הקודמים

לפיה רק  ,פרשת שירןשנקבעה ב, הוא חוזר מספר פעמים על ההלכה. אפשרית באינטרס הציבור

אה כי בית נר, לסיכום. 448במקרים קיצוניים תהיה התערבות בתכנים המועברים בטלוויזיה

בוחר לשמור על , בהתנגשות של חופש הביטוי למול זכויות אחרות, פעם אחר פעם, המשפט

 . מעמדה של הזכות לחופש ביטוי

בית . על אף שאינה מעוגנת בחוק, נראה כי הפסיקה הרחיבה את חופש הביטוי, בזירת ההפגנות

. להגבילה ואינה זכות מוחלטתאך עדיין יש , כי הזכות הינה זכות נעלה, המשפט קבע בפסיקותיו

על בטחונו ורכושו , כי יש למצוא איזון בין הרצון להביע דעה לבין שמירה על הסדר הציבורי, נקבע

כי יש נוסחאות איזון על פיהן יש לקבוע האם לפגוע בחופש , בית המשפט אף קבע. של היחיד
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בית המשפט , יה מגוונתובשל אוכלוסי, כי לאור מורכבותה של מדינת ישראל, נראה. הביטוי

 . הוא מכריע בחוקיות ההפגנה אך פחות בתוכנה. סובלני יותר לאמירות בתוך ההפגנות

, מן הראוי, שאין להפריז בה, על רקע החשיבות של חופש הביטוי, כי לעניות דעתנו, נוסיף, לסיכום

כבוד האדם  :סודחוק יכי חופש הביטוי יוגדר באופן מפורש על ידי המחוקק כזכות יסוד במסגרת 

הפסיקה מתמודדת עם הסוגיה בבחינת כל מקרה לגופו וכך , באשר לאמירות הגזעניות. וחירותו

לנוכח המתחים המובנים בחברה , מעבר לכך. שייעשה כאשר מדובר בזכות יסודית כל כך, ראוי

ראוי שהמחוקק יתייחס לסוגיה לא רק באמצעים ענישתיים אלא באמצעים , הישראלית

בתי המשפט לא יכולים ולא צריכים להיות הזירה המרכזית להתמודדות עם התופעות . יםחינוכי

 ...אך גם מהצמרת, החינוך צריך להתחיל מהשורש. הגזעניות

 


