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תב"כ 1502/
העותר:

ארגון שמע לחינוך ושיקום ילדים ונוער חרשים וכבדי
שמיעה
נגד

המשיבים:

 .1רשימות המועמדים בבחירות לכנסת ה:02-
א .המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני;
ב .עלה ירוק – גאה בבחירה שלי;
ג .תומכי מפלגת הדמוקטאטורה;
ד .הפיראטים – הפתק הלבן;
ה .כולנו חברים נ נח;
ו .אור;
ז .ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן;
ח .הרשימה המשותפת (חד"ש ,רע"מ ,בל"ד ,תע"ל);
ט .ובזכותן – חרדיות עושות שינוי;
י .יש עתיד בראשות יאיר לפיד;
יא .יהדות התורה והשבת ,אגודת ישראל – דגל התורה;
יב .כולנו בראשות משה כחלון;
יג .מנהיגות חברתית;
יד .נבחרת העם (הזמנית);
טו .מגנים על ילדינו מפסיקים להאכיל אותם פורנו;
טז .שכירות בכבוד;
יז .פרח – שפע ,ברכה ,חיים ושלום נץ המהפך בחינוך,
דיור ,צה"ל ושלום אמיתי;
יח .התקווה לשינוי – אלמאל לתעייר;
יט .מרץ  -השמאל של ישראל;
כ .הירוקים – לא שמים ז;
כא .הרשימה הערבית;
כב .הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה;
כג .הבית היהודי בראשות נפתלי בנט;
כד .יחד בראשות אלי ישי;
כה .מפלגת כלכלה בראשות האחים גולדשטיין;
כו .ש"ס – התאחדות הספרדים שומרי תורה.
 .0רשות השידור
 .3הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
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החלטה
.5

העותר פנה אליי במכתב בבקשה כי אנחה את רשימות המועמדים בבחירות

לכנסת ה  02-להוסיף לתשדירי התעמולה המשודרים בטלוויזיה ב  51-הימים לפני
הבחירות כתוביות למען הנגשתם לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בישראל.
.0

מכוח סמכותי ,החלטתי לדון בפנייה ז ו בתור עתירה ,וביקשתי את התייחסות

המשיבים ביחס לשתי סוגיות ) 5 ( :האם בכוונתם לכלול בתשדיריהם כתוביות; ( ) 0
עמדתם בנוגע לתחולת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ,התשס"ה 0221-
(להלן :חוק הכתוביות ) על שידורי התעמולה ורשימות המועמדים בבחירות לכנסת.
.3

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  5991 -קובע בסעיף  0כי מטרת

החוק היא " להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ,ולעגן את זכותו להשתתפות
שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ,וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים
באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית ,בפרטיות ובכבוד ,תוך מיצוי מלוא
יכולת ".
.1

מכוח תכלית חשובה זו ,חּו קק חוק הכתוביות ,שמהווה חוליה נוספת בדגש

שנותן המחוקק בשני העשורים האחרונים ל הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות.
מטרת חוק הכתוביות היא "לאפשר לקהילת החירשים וכבדי השמיעה להשתלב במרקם
הרגיל של חיי החברה" (ה"ח .) 00.2.0220 , 3510
.1

באופן אישי ,גם אני רואה חשיבות ממלכתית בסוגיה זו ,ובמהלך כהונתי כיושב

ראש ועדת הבחירות לכנסת ה  02-נקטתי במספר פעולות במטרה להנגיש את הבחירות
(ואין זה הפורום הנאות לפרטן) .לפני מספר שנים ,נזדמן לי לקבוע:
"גישה זו ,המכירה בחשיבותו של עקרון הנגישות על כל
משמעויותיו ,צריכה לעבור מן ההלכ ה ודפי החוק והאמנה על
חיי המעשה .אל חיי הנכים בכל יום ויום ובכל רגע הנתון ,שכן
אנו לוקחים את זכויותיהם של הנכים ברצינות .על מערכת אכיפת
החוק ,החל מפקחי החניה והשוטרים וכלה בבתי המשפט ,לתת
ידה למען מימוש זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ברוח
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עקרונות כבוד האדם וחירותו" (רע"פ  021452לביא נ' מדינת

ישראל ( .)) 52.1.0252
.0

לשמחת י ,מרביתן המכרעת של רשימות המועמדים הודיעו כי בכוונתם לכלול

כתוביות למען אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בתשדירי התעמולה שלה ן ( 52
רשימות )  .חלק ן הקטן של הרשימות השאיר סוגיה זו לשיקול דעתי  ,וחל קן הגיבו כי על
אף שעל אף רצונן לפעול כך ,אין בידיהן תקציב מספק לשם זה ( מדובר במפלגות שאינן
מיוצגות בכנסת ה  , 59-ומשכך אינן זכאיות למקדמת מימון ) .
.2

בהתאם לכל אלה ,החלטתי לתת תוקף להתחייבות רשימות המועמדים לכנסת ה -

 02שהסכימו לכלול כתוביות בתשדירי התעמולה שלהן ולאלה שהשאירו סוגיה זו
לשיקול דעתי .ביחס ליתר המפלגות ,לא ראי תי לנכון לחייבן לפעול כך ,אולם ככל
והדבר יתאפשר – מה טוב ,ואקדים תודה.
.1

הערכתי נתונה לרשימות המועמדים  ,שהתגייסו כולן למען מטרה חשובה זו,

ובכך התייתר הצורך ב מתן הכרע ה תוך פרשנות של חוק הכתוביות.
ניתנה היום ,כ " ב בשבט התשע"ה ( .) 55.0.0251
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