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  ונוטריון כבירי נבו קידר ושות'באמצעות משרד עו"ד כולם  

 או/ו קידר אורי או/ו כבירי עמרי או/ו נבו גיל י"ע 
 או/ו        פלקס-סלע סימה או/ו אלימי זיוון

 עופר או/ו    רונקין גלינה או/ו טביביאן-טל סמדר
 גל או/ו בלום אבי או/ו ליבל מיכל או/ו שכטר

 פרז טום או/ו בנאי עובד הילה או/ו אלימי-קנר
 או/ו כץ-ל'אנג שיר או/ו צבי-בן עומר או/ו

  או/ו אהרוני-הבסי יעל או/ו גיזונטרמן מריאנה
 איתי או/ו זלוטניק דניאלה או/ו נוה עמוס

 גיא או/ו נחמן דנה או/ו כהנא אורי או/ו שפרבר
 כהנא ניצן או/ו דרור נמרוד או/ו וייס

 

  52520רמת גן  46, קומה 7מרחוב ז'בוטינסקי  
     03-5667665פקס:            03-5668665טלפון:  

 העותרים
   

  - נגד  -
 
 

   הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו .1 לבין:
  מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו .2 

 ירושלים, 20 הדפוס בית' מרח
 02-6556287:  פקס; 02-6556222': טל

 בע"מ 10חברת החדשות ערוץ  .3
 53454גבעתיים  53דרך השלום מ

 03-7331666פקס:  077-6101600 -טל 
 רמי סדן,  .4

 כתובת: 

 

 היועץ המשפטי לממשלה .5 
 באמצעות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה ו/או 

 

  צים"מחלקת הבג -פרקליטות המדינה ב"כ  
 91010 ירושלים 20 דין א צלאח רחובמ

  02-6467001: פקס; 02-6466849': טל

 

 המשיבים  
 

 למתן צו על תנאיעתירה 

 ובקשה למתן צו ביניים
 

 :כדלקמן 1-3, המורה למשיבות צו על תנאיבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להוציא מלפניו 

מדוע לא תפעלנה למילוי המוטל עליהן כרגולטור על פי חוק הרשות להתייצב וליתן טעם,  .א
"חוק הרשות השניה"(, ותפסול את מינויו  -)להלן  1990-השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן

, ובפרט 10לכהונה כדירקטור מטעם הציבור בחברת החדשות של ערוץ של מר רמי סדן, 
 , לאור אמירותיו הגזעניות10של ערוץ יו"ר דירקטוריון חברת החדשות כ מינויואת בטל ל

  .לתפקיד ואותן הציג במהלך הליך מינוי
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להגיש לאלתר את פרוטוקול ישיבת  למשיביםיתבקש בית המשפט הנכבד להורות  בנוסף .ב
בה, ככל שבנמצא, וזאת על ישיהדירקטוריון במהלכה נאמרו הדברים, או את הקלטת ה

 מנת למנוע חשש )מצד שני הצדדים( לשינוי או "שיפוץ" של פרוטוקול הישיבה.  

 4מינויו של המשיב  כן מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא מלפניו צו ביניים המורה על הקפאת
 .10חברת החדשות של ערוץ  דירקטוריוןיו"ר  תלכהונ 6.6.16מיום 

 

 פתח דבר .א

לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר אכן, אין "
תחושת בניה ובנותיה, כי נוהגים בהם איפה ואיפה. 
תחושת חוסר השוויון היא מהקשה בתחושות. היא 
פוגעת בכוחות המאחדים של החברה. היא פוגעת 

 ". בזהותו העצמאית של האדם

 , פורז נגד ראש עיריית תל אביב(953/87)בג"צ 

מתפקידו כנציג  רמי סדןבהימנעותה של הרשות השנייה מלהדיח את מר עניינה של עתירה זו  .1
חרף וזאת  "(,חברת החדשותבע"מ )להלן: " 10ציבור בדירקטוריון חברת החדשות ערוץ 

לתפקיד יו"ר  התמודדותוכחלק ובעיצומו של תהליך  והדברים החמורים שנאמרו על יד
 בפני הדירקטוריון.ובפרט בעת הצגת מועמדותו לתפקיד הדירקטוריון 

 :2016המדובר בדברים חמורים כלפי ציבור שלם, שאין הדעת סובלת במדינת ישראל בשנת  .2

בואו נודה על האמת, אני כמוכם, באליטה, שונא את "
אבל אנחנו, "... "תנועת ש"ס ואת הגנב אריה דרעי

כאליטה, צריכים לפרוץ את המעגלים של הערוץ, לפנות 
 ".משדרותלקהל של ש"ס, למסעודה 

לאלתר מתפקידו, החליטו  ובמקום להשעותוחרף דברים חמורים אלה, . שהרי סגיאך בכך לא  .3
לבחור במר סדן לתפקיד  , באופן תמוה ובלתי נתפס ממש,חברי דירקטוריון חברת החדשות

 . של חברת החדשות יו"ר הדירקטוריון

 ואוי לעיניים שכך רואות.

 מר סדן נבחר 6.6.2016לגלות כי ביום סגני ראשי ערים מתנועת ש"ס, נדהמו עותרים, ה .4
כאשר אך שעה קלה לפני בחירתו, וכחלק  חדשותהו"ר הדירקטוריון של חברת ילתפקיד 

  דברים חמורים אלה, המעידים על תפיסת עולם חשוכה וגזענית. מהליך הבחירה, השמיע 

דשות שמינויו מוסדר בחוק הרשות השנייה המדובר בתפקיד יו"ר דירקטוריון חברת הח .5
 ותפקידו נושא אופי ציבורי משמעותי ומרחיק לכת.

מר סדן יהיה אחראי בתפקידו זה באופן ישיר על הכתבת סדר היום הציבורי במדינת ישראל,  .6
 שבו מתווכות החדשות לאזרחי ישראל.ואחראי לא פחות מכך, לטון ולאופן 

שידור בערוץ המשדר  1,ני בגודלו ובחשיבותו בישראלויובהר, מדובר באפיק החדשות הש .7
 .  ברשתות הכבלים והלוויין ומופץיני חופשי, יקרקעי דיגיטלי, שידור לוו

והנה, כבר במעמד התמודדותו לתפקיד, מגלה מר סדן דעות חשוכות המדירות מהשיח  .8
שמזה זמן רב לא  קשה ופוגענית , והכל בנימת זלזולומרכזי בישראל שלם מגזרהציבורי 

 נשמעה במחוזותינו.

                                                           
ההיסטורית של הערוץ הראשון שפעל על ידי רשות השידור או מחשיבותו של תאגיד  וזאת מבלי לגרוע מחשיבותו 1

 השידור הציבורי אשר עתיד להתחיל את שידוריו בתקופה הקרובה.
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לא יעלה על הדעת כי אדם, שאלו הדברים שבחר לומר לחברי הדירקטוריון בעת שמציג את  .9
 (, ייבחר לתפקיד ציבורי כה משמעותי.!עצמו לבחירה)

חשש כבד כי עצם אמירת הדברים מהווה דבר לשון הרע כלפי אותו ציבור, יש לציין כי קיים  .10
 על זכותםהעותרים שומרים  ובהקשר זה) 1965-תשכ"ה, איסור לשון הרעבחוק כמשמעו 

לפנות לכבוד היועץ המשפטי  למצות את זכויותיהם לנקוט בהליכים משפטיים ובמידת הצורך
  להם לנקוט בהליך זה כנדרש בחוק(. לממשלה בבקשה להתיר

ובפרט כאשר  ,וחירותולחוק יסוד: כבוד האדם  מנוגדת אמירה זו, במסגרת בה נאמרה,, בנוסף .11
לצד זאת, יש במינויו של מר סדן בנסיבות אלה בכדי  מדובר באמירה כלפי ציבור כה גדול.

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים בלהוות הפליה במוצרים או שירותים, כמשמעה 
. כמו כן, על פני הדברים, 2000-ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

שלא להדיח את מר סדן מתפקידו כנציג ציבור, ובפרט ההחלטה למנותו ליו"ר  ההחלטה
חוק שרות המדינה )מינויים( הוראות איסור ההפליה הקבוע מנוגדת להדירקטוריון, 

 .1959-התשי"ט

על כורחך אתה שואל, איזה ליקוי מאורות נדרש כדי שחברי הדירקטוריון יבחרו באדם זה,  .12
 לתפקיד יו"ר הדירקטוריון? תו שבחר להציג במסגרת התמודדותומשנשאלו הם דבריו וזוהי 

התנגדו למינוי הבעייתי, ומר  בדירקטוריון חברת החדשות התשובה היא כי כל נציגי הציבור
 מעלו העותרים סבורים כי נציגי בעל השליטה ר בקולות נציגי בעלי השליטה בלבד.סדן נבח

ולטובת האינטרס הציבורי, וקיימו, כך בתפקידם לפעול לטובת החברה  ,לכאורה בכך,
 מסתבר, את הוראות בעל השליטה המושך בחוטים.

כל טרוניה נגד עצם הפעלת סמכות חברי הדירקטוריון  לעותריםאין  בהקשר זה יובהר כי .13
הממונים על ידי בעל השליטה באופן עקרוני. אולם, לא ניתן להכשיר כל שרץ, ובפרט כאשר 

הרשות השנייה , 2המשיבה מדובר בגוף ציבורי אשר הדירקטוריון בו מתמנה בפיקוח 
חוק )להלן: " 1990-ו, התש"ןחוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיבמסגרת ולטלויזיה ולרדיו, 

 "(.הרשות השנייה

לפעול לאלתר לביטול מינויו של מר סדן כנציג ציבור  1-2העותרים יטענו, כי על המשיבים  .14
הדברים  בדירקטוריון חברת החדשות. שהרי אין ספק כי לו היה מר סדן אומר מלכתחילה את

 לא הייתה יכולהבורית הגזענית, חמורים הללו, ונותן גילוי נאות )כנדרש ממנו( למשנתו הציה
 25.11.2015ביום  בולבחור  שהוקמה מכוח חוק הרשות השנייה, וועדת האיתור הציבורית

  כהן כדירקטור מטעם הציבור.ל

אשר נכחו  10יוער, כי הדברים המיוחסים למר סדן, מבוססים על עדותם של עובדי ערוץ  .15
  :ר גולן יוכפז, אשר נכח בעצמו בישיבהמ 10בישיבה, לרבות מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 

ראוי שהדברים יאמרו באופן ברור: רמי סדן אמר לחברי "
דירקטוריון החדשות ולי: אני שונא את ש"ס ודרעי בדיוק 
כמותכם באליטה. עוד הוסיף, צריך להגיע לפרחיה 

 ".משדרות

מצ"ב מנכ"ל חברת החדשות, מר יוכפז,  7.6.16צילום "פוסט" בדף הטוויטר שכתב ביום    ['א]
 .'אכנספח ומסומן 

למען ההגינות יצוין, כי על פי הודעתו הרשמית, מכחיש מר סדן כי אמר את הדברים  .16
 המיוחסים לו.

אלה לתוקפו, עלולים ליצור "אפקט לצד העובדה שמינויו של מר סדן נכנס בימים הכחשה זו,  .17
מצנן" כלפי נכונותם של עובדי חברת החדשות והדירקטורים האחרים שנכחו בישיבה, למסור 

  את גרסתם לאירוע.

סתירות בין גרסתו של מר סדן לבין גרסת העובדים שנכחו בנסיבות אלה, כאשר קיימות  .18
יו"ר  ל מר סדן לתפקידמינויו ש הקפאתבמקום, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על 

, וזאת עד להשלמת הבירור העובדתי הנדרש, באופן שיאפשר לעובדים להציג חברת החדשות
 שיאבדו בשל כך את ללא חששחר את עדותם לדברים שנאמרו על ידי יו"ר הדירקטוריון הנב

     בודתם.מקום ע
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את פרוטוקול כן יתבקש בית המשפט הנכבד להורות בצו לרשות השידור, להגיש לאלתר  .19
ישיבת הדירקטוריון במהלכה נאמרו הדברים, או את הקלטת הישבה, ככל שבנמצא, וזאת 

    על מנת למנוע חשש )מצד שני הצדדים( לשינוי או "שיפוץ" של פרוטוקול הישיבה.

 הצדדים .ב

 סגן ראש העיר פתח תקווה וחבר תנועת ש"ס.הינו  1 העותר .20

 הינו סגן ראש העיר צפת וחבר תנועת ש"ס. 2העותר  .21

 הינו סגן ראש העיר ירושלים וחבר תנועת ש"ס. 3העותר  .22

 הינו סגן ראש העיר אלעד וחבר תנועת ש"ס. 4העותר  .23

ה לטלוויזיה ורדיו, יהינה תאגיד סטטוטורי אשר הוקם מכוח חוק הרשות השני 1המשיבה  .24
ה ה כפופים ערוצי טלוויזיילרשות השני , וממונה על השידור המסחרי בישראל.1990-התש"ן

יה הינו בהענקת זיכיונות לשידור יעיקר פעילותה של הרשות השנ. 10מסחריים, לרבות ערוץ 
באמצעות ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו שתחת פיקוחה, פיקוח על הזכיינים ועל פעולתם, 

 . ם במקרה של חריגה מתנאי הזיכיוןוכן הטלת סנקציות על הזכייני

ה, הינה האורגן המרכזי המסדיר ומפעיל את הרשות י, מועצת הרשות השני2המשיבה  .25
הציבור בדירקטוריון על מינויים של נציגי מתוקף החוק, יה, והיא אחראית, בין היתר, השני

   חברות החדשות בערוצים המסחריים.

שניתן מאת  , הינה תאגיד ציבורי אשר פועל ברישיון10חברת החדשות של ערוץ  ,3המשיבה  .26
, וכן הליך בחירתו של יו"ר 3. הליך בחירתם של חברי הדירקטוריון במשיבה 2המשיבה 

יה י, מוסדרים ומפוקחים במסגרת חוק הרשות השנ4המשיב  לרבות בחירתו של הדירקטוריון,
 לטלויזיה ורדיו.  

 על ידי ועדת איתור ציבורית מטעם מועצת הרשות השנייה 25.11.2015ביום  נבחר 4המשיב  .27
. ביום 10, חברת החדשות של ערוץ 3לכהן כדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון המשיבה 

 .10לתפקיד יו"ר דירקטוריון ערוץ  4, נבחר המשיב 6.6.2016

ית של הרשות העומד בראש המערכת המשפטהינו היועץ המשפטי לממשלה,  5המשיב  .28
ייצוג היועץ המשפטי לממשלה, בין היתר, אמון על  בצעת ושל השירות המשפטי הציבורי.המ

 .האינטרס הציבורי ושמירה על קיום החוק

 רקע עובדתי .ג

 . של מערכות התקשורת המופצת והמשודרת "ענייני השעה" ידועות כרכיב חדשות .29

 עמים על חוקים ועל אירועים שוניםה מהם למדוכרוזים,  יץפנהוג היה לה בממלכות קדומות, .30
שימוש בהפצת חדשות העל פה. ב. כמו כן סיפורי תולדות הזמן הונחלו בכתב ובעיקר רעוישא

 2.לפנה"ס 2400עוד משנת  פרעונים בכתב, ידוע כבר בממלכה המצרית בידי

על אף כי ברבות השנים, חל שינוי באופיים של שידורי החדשות, בין היתר לאור ריבוי אפיקים  .31
מידע מרכזי  כותכניות החדשות, כמתוושל ת ןבעולם המודרני, נותר מעמד תקשורתיים

. דברים אלה נכונים ביתר שאת במדינת ישראל, , איתןדעת קהל בקרב הציבור ותוכמכתיב
אשר מתאפיינת, לדאבונה, בריבוי אירועים אקטואליים וחדשותיים, אשר מעצבים את דעת 

 הציבור מדי יום. 

לטלוויזיה  , מוסדר בחוק הרשות השנייהבישראל שידור חדשות בשידוריו של ערוץ מסחרי .32
דשות בשידוריו של בעל רישיון לשידורי שידורי הח)א()ג( לחוק, "63על פי סעיף ורדיו. 

                                                           
 נמל עיר כשנמצאו( 2005) ה"התשס בשנת אושש זו מתקופה פפירוסים קיום. US Couriers האמריקני הדואר אתר לפי 2

 סואץ )ראה גם בהרחבה בהגדרת המושג "חדשות" באתר "ויקיפדיה"(. מפרץ בפתחת, סוף ים לחוף, עשירה ספריה ובה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
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טלוויזיה ישודרו באמצעות חברת חדשות, שתוקם ותפעל לפי הוראות סימן זה, ובהתאם 
 ."לרישיון שהעניקה לה המועצה

ן. כך יש לציין, כי חברת החדשות, על אף היותה תאגיד, הינה חברה ציבורית לכל דבר ועניי .33
התפעול השוטף של חברת החדשות, אינן ממומנות  )ב( לחוק, הוצאות70למשל, על פי סעיף 

 על ידי בעלי מניות החברה, אלא מתקציב הרשות השנייה:

הוצאות התפעול השוטף של חברת  תן אמתמ תושרה"
   "החדשות, שאת מרכיביו יקבע השר בתקנות.

לחוק הרשות  67מינוי מועצת המנהלים )הדירקטוריון( בחברת חדשות, מוסדר בסעיף , ףבנוס .34
ה, הקובע את אופן מינוי הדירקטורים על ידי בעל השליטה ואת כמותם ביחס למספר יהשני

הדירקטורים הציבוריים, וכן את הליך מינוי דירקטורים מטעם הציבור ידי מועצת הרשות 
 השנייה: 

מועצת המנהלים של חברת חדשות תמנה לפחות   (א)"
חמישה דירקטורים, מהם שלוש חמישיות ימנו 

הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בהתאם לחלקם בעלי 
היחסי במניות ההצבעה של חברת החדשות או בעל 
הרישיון לשידורי טלוויזיה, ושתי חמישיות תמנה 
המועצה לפי סעיף זה, ובלבד שבעלי הזיכיונות או 
שבעל הרישיון לא ימנו למועצת המנהלים יותר 
משני נציגים שהמליצו עליהם מי שמחזיקים 

שליטה הן בבעל הזיכיון או בבעל הרישיון, באמצעי 
לפי העניין, והן בתאגיד שהוא עיתון כהגדרתו 

 (.9()2)ב41בסעיף 

הדירקטורים שתמנה המועצה לפי סעיף זה )בסעיף  )ב(
דירקטורים מטעם הרשות( יהיו נציגי ציבור,  -זה 

שמתקיימים בהם לפחות תנאי הכשירות לכהונת 
ה ממשלתית לפי יושב ראש דירקטוריון של חבר

)ג( לחוק החברות 24-ג ו18א, 17, 17סעיפים 
, בשינויים 1975-הממשלתיות, התשל"ה

 "המחויבים לפי הענין.

מרוב  כאמור חוק הרשות השנייה, דירקטוריון חברת החדשות, המורכבל)ד( 67סעיף פי -על .35
 :של נציגי בעלי המניות, יבחר מבין ארבעת נציגי הציבור את יו"ר הדירקטוריון

יושב ראש מועצת המנהלים של חברת החדשות יהיה "
אחד הדירקטורים מטעם הרשות אשר ייבחר על ידי 

 ".מועצת המנהלים

יש לציין, כי לאור אופיו הציבורי של שידור החדשות בערוצים המסחריים, מוסדרים בחוק  .36
בפרט ניתן . למנוע שידור שפוגע באינטרס הציבורי שמטרתם 'ערכיים'הרשות השנייה כללים 

 .דגש בחוק למנוע שידור חדשות אשר מדיר מקרבו דעות שונות מקרב הציבור

הסתה לגזענות, לאפליה או לפגיעה ממשית באדם או כך למשל, נאסר שידור שיש בו משום " .37
" חיים או מוצא-בקבוצת בני אדם, על רקע השתייכותם לדת, גזע, לאום, מין, עדה, אורח

מורשה לשידורים לא יתן בשידוריו, בין במישרין ובין , נקבע כי "; בנוסף(( לחוק2)46)סעיף 
 -בעקיפין, בין בכתב ובין בדרך הבעה אחרת, כל ביטוי לדעותיו האישיות, ואם הוא תאגיד 

)ג( 46)א( לחוק(; הוראה דומה קבועה בסעיף 46" )סעיף ות בעלי הענין בועדל וא מנהליו לדעות
האישיות של מנהלי המורשה לשידורים; בנוסף, קובע סעיף לעניין מניעת שידור בשל דעותיו 

שלתכנו יש משמעות ציבורית,  היום ינינבעמורשה לשידורים יבטיח כי בשידור )א( כי "47
 ."רווחות בציבורות הביטוי נאות לדעות שוניהיה 

העותרים יטענו, שעל רקע הוראות אלה, יש לפרש גם את יתר סעיפי חוק הרשות השנייה,  .38
ט את הסעיפים הנוגעים לכשירותם לכהונה של דירקטורים מטעם הציבור בדירקטוריון ובפר

חברת החדשות. לא כל שכן, יש בערכים אלו להשליך גם על הכללים הנוגעים לכשירותו של 
יו"ר הדירקטוריון בחברת החדשות, וזאת על מנת למנוע מינויים שאינם עולים בקנה אחד עם 

 הוראות החוק.
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הכללים הנוגעים לכשירותו של חברי הדירקטוריון נו העותרים כי יש לפרש את בנוסף, יטע .39
מטעם הציבור, לאור עקרונות השוויון וכבוד האדם, המנויים בחוק יסוד: כבוד האדם 
וחירותו, ולאור הוראות כלל דברי החקיקה האוסרים על הפליה במוצרים ושירותים 

איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה חוק בובמינויים לשירות הציבורי, לרבות 
חוק שרות המדינה הוראות וכן לאור  2000-למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

( אשר אמנם אינו מתייחס באופן "חוק שירות המדינה)להלן: " 1959-)מינויים( התשי"ט
יינן בשיבוץ שוויוני ספציפי למינוי העלול לפגוע בחלק מהציבור, אך כולל הוראות והנחיות שענ

  .לחוק שירות המדינה( 15בתפקידים בשירות הציבורי )ר' למשל סעיף 

 

 מן הכלל אל הפרט  .ד

, מר 4ה, במשיב יבחרה ועדת איתור אשר הוקמה מתוקף חוק הרשות השני 25.11.2015ביום  .40
 . 10רמי סדן, לתפקיד דירקטור מטעם הציבור בחברת החדשות של ערוץ 

 רנדהמו העותרים לגלות כי דירקטוריון החברה בחר במר סדן לתפקיד יו", 6.6.2016ביום  .41
כחלק ובעיצומו של תהליך  והדברים החמורים שנאמרו על ידהדירקטוריון, וזאת חרף 

ובפרט בעת הצגת מועמדותו לתפקיד בפני לתפקיד יו"ר הדירקטוריון  התמודדותו
 הדירקטוריון.

 :עצמם ים חמורים אשר מדברים בעדהמדובר בדבר .42

בואו נודה על האמת, אני כמוכם, באליטה, שונא את "
תנועת ש"ס ואת הגנב אריה דרעי"... "אבל אנחנו, 
כאליטה, צריכים לפרוץ את המעגלים של הערוץ, לפנות 

 ".לקהל של ש"ס, למסעודה משדרות

 מר סדן,  שהוצגה על ידי גזענית סדורהמשנה דברים אלו, המייצגים  מובן, כי למשמע .43
דירקטור מכהן מטעם הציבור, היה על חברי הדירקטוריון של חברת החדשות, לפעול באופן 

נדרשה בתורה לפעול באופן , אשר 2ת הרשות השנייה, המשיבה צמיידי, לדווח על האמור למוע
  מיידי להשעייתו של מר סדן מתפקידו כדירקטור מטעם הציבור.

 .אך היגיון לחוד ומעשים לחוד .44

מתפקידו, החליטו חברי  את מר סדן לאלתר ים חמורים אלה, ובמקום להשעותדברשהרי חרף  .45
דירקטוריון חברת החדשות, באופן תמוה ובלתי נתפס ממש, לבחור במר סדן לתפקיד יו"ר 

 הדירקטוריון של חברת החדשות. 

נבחר מר סדן  6.6.2016עותרים, סגני ראשי ערים מתנועת ש"ס, נדהמו לגלות כי ביום ה .46
ו"ר הדירקטוריון של חברת החדשות לנוכח דברים חמורים אלה, המעידים על ילתפקיד 

 תפיסת עולם חשוכה וגזענית.  

כבר למחרת היום, ליועץ המשפטי לממשלה  באמצעות הח"מ, בחרדה וחשש רב, פנו העותרים .47
ייתו של מר עהמינוי השנוי במחלוקת ולהשלהקפאת  ול מנת שיפעלוליו"ר הרשות השנייה ע

 מתפקידו כדירקטור מטעם הציבור בחברת החדשות.סדן 

מצ"ב ומסומן ליועץ המשפטי לממשלה וליו"ר הרשות השניה  7.6.2016מכתב הח"מ מיום   ['ב] 
 .'בכנספח 

 כפי שהובהר במכתבם של הח"מ, לא ניתן לעבור על הדברים שנאמרו לסדר היום. .48

יש לציין, כי עד למועד זה, טרם התקבלה במשרדו של הח"מ תגובת היועץ המשפטי לממשלה  .49
יחד עם זאת, בשל דחיפות העניין כפי שיובהר להלן, מוגשת או מועצת הרשות השנייה. 

העתירה כבר עתה, על מנת שיינתנו על ידי בית המשפט כבר עתה, בדחיפות, הסעדים הזמניים 
  רור ללא משוא פנים.אשר נדרשים להשלמת הבי

", מלמדת כי מדובר בתפיסת עולם מעמדית, חשוכה וסדורה, אני כמוכם, באליטההאמירה: " .50
 ונדמה כי היא אף חמורה יותר במובן זה מהביטויים הקשיים האחרים.



7 
 

 דין ונוטריוןכבירי נבו קידר ושות', משרד עורכי 
 03-5667665, פקס: 03-5668665: 'טל רמת גן  7רח' ז'בוטינסקי (, 46מגדל משה אביב )קומה 

שכולם הרי  יון הם חלק מאליטה גזענית, כנטען,דירקטורחברי ההלא ממה נפשך, אם אכן  .51
מר סדן. ואילו  ובראש ובראשונהכדירקטורים מטעם הציבור לאלתר, צריכים לסיים תפקידם 

אינם כאלה )וזהו ללא ספק המצב העובדתי( הרי שנוסף להיותו חשוך חברי הדירקטוריון אם 
 בדעותיו, סובל מר סדן מאי הכרת המציאות.

בנסיבות אלה, לא ניתן להשלים עם המשך כהונתו של מר סדן כדירקטור, ודאי שלא כיו"ר  .52
 הדירקטוריון של חברת החדשות. 

במסגרת  נושא אופי ציבורי משמעותי ומרחיק לכת.ו כאמור בתפקיד המוסדר בחוק המדובר .53
באופן ישיר על הכתבת סדר היום הציבורי במדינת ישראל,  תפקידו יהיה מר סדן אחראי

אפיק שבו מתווכות החדשות לאזרחי ישראל, באמצעות ואחראי לא פחות מכך, לטון ולאופן 
שידור קרקעי דיגיטלי, שידור החדשות השני בגודלו ובחשיבותו בישראל, בערוץ המשדר 

 .  ברשתות הכבלים והלוויין ומופץני חופשי, ילווי

ה, כבר במעמד התמודדותו לתפקיד, מגלה מר סדן דעות חשוכות המדירות מהשיח והנ .54
 הציבורי ציבור שלם, והכל בנימת זלזול שמזה זמן רב לא נשמעה במחוזותינו.

לא יעלה על הדעת כי אדם, שאלו הדברים שבחר לומר לחברי הדירקטוריון בעת שמציג את  .55
 משמעותי.(, ייבחר לתפקיד ציבורי כה !עצמו לבחירה)

למנוע מינוי פסול זה, אשר מנוגד לכל אמת מידה משפטית הנוגעת  ת המשפט הנכבדעל בי .56
למינוי נציגי הציבור בדירקטוריון, אם מתוקף איסור ההפליה הקבוע בחוק רשות השידור 
ואם מתוקף איסור הפגיעה בכבוד האדם הקבוע בחוקי היסוד ואיסור ההפליה הקבוע 

 בחוקים אחרים.

להורות על הקפאת המינוי לתפקיד יו"ר הדירקטוריון עד  ת המשפט הנכבד, על בילמצער  .57
 רן.ולבירור העובדות לאש

בשולי הדברים, אך לא בשולי חשיבותם, יוער שוב כי בין גרסתו של מר סדן, כפי שפורסמה  .58
בתקשורת, לבין גרסתם של חלק מעובדי חברת החדשות שנכחו בישיבה, לרבות מנכ"ל חברת 

ת, קיימות סתירות, כאשר הכחשתו של מר סדן לדברים שנאמרו אינה עולה בקנה אחד החדשו
 ( כפי שתואר לעיל. 7.7.2016עם טענתו של מנכ"ל הרשות אשר פורסמה על ידו במהלך היום )

ליצור  ותלתוקפו, עלול בימים אלה נכנס ו של מר סדןהעובדה שמינוילצד  סתירות אלה, .59
של עובדי חברת החדשות והדירקטורים האחרים שנכחו בישיבה, "אפקט מצנן" כלפי נכונותם 
 למסור את גרסתם לאירוע. 

סתירות בין גרסתו של מר סדן, לבין גרסת העובדים שנכחו בנסיבות אלה, כאשר קיימות  .60
יו"ר  מינויו של מר סדן לתפקיד הקפאתעל  במקום, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות

הבירור העובדתי הנדרש, באופן שיאפשר לעובדים להציג  , וזאת עד להשלמתחברת החדשות
שיאבדו בשל כך את  ללא חששחר את עדותם לדברים שנאמרו על ידי יו"ר הדירקטוריון הנב

    מקום עבודתם. 

להגיש לאלתר את פרוטוקול ישיבת למשיבים כן יתבקש בית המשפט הנכבד להורות  .61
בה, ככל שבנמצא, וזאת על מנת יהקלטת הישהדירקטוריון במהלכה נאמרו הדברים, או את 

 למנוע חשש )מצד שני הצדדים( לשינוי או "שיפוץ" של פרוטוקול הישיבה.

 מצורף לעתירה זו תצהירו של העותר _____, סגן ראש העיר _____ וחבר סיעת ש"ס. .62

 לעתירה.אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש ברישא 

 

 .2016 יוניבחודש  8רמת גן, 

 

 
 עו"ד כהנא, אוריב/  אורי קידר, עו"ד

 קידר ושות', עורכי דין ונוטריון-נבו-כבירי
 עותריםב"כ ה


