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 לכ'
 שגב-ד"ר יפעת בן חי

 ןיהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווי ר"יו
 

 
 ?היהדות האורתודוקסיתערוץ  – 20ערוץ הנדון: 

 
 

אליך מתוקף תפקידך כיו"ר הגוף הרגולטורי המפקח על שירותי הכבלים והלוויין  יםפונ ואנ
מפרים במתכונתם הנוכחית  20פי מיטב הבנתנו, שידורי ערוץ  . על20בישראל, ובכלל זה ערוץ 

  בו זכתה החברה המפעילה ויש מקום לנקוט בצעדים כנגדה.את תנאי הרישיון  באופן מובהק
 

תחת לייצג נאמנה את מורשת ישראל על גווניה וזרמיה; תחת לשקף את המסורת היהודית באופן 
השיח להציג באופן שיטתי את  20; בוחר ערוץ י שהיאכפ גוני ורחב יריעה-פלורליסטי, עשיר, רב

-חרדים, חרד"לים, ודתייםהאורתודוקסיה לגווניה )היהודי כנע בין שני קטבים בלבד: מחד 
זוהי . ותו לא. ילוניותלאומיים( שלעולם תוצג בהרחבה, ומאידך היבט כזה או אחר של הח

ת היהדות הדתית שאינה מגמתיות שאינה מקרית, היא מבקשת במודע להדיר מהשיח א
     אורתודוקסית, אך בראש ובראשונה זוהי הפרה בוטה של הרישיון להפעלת הערוץ ותנאיו.

 
ישראלי בע"מ קובע מפורשות -לחברת ערוץ יהודיאשתקד לרישיון המיוחד שהענקתם  29סעיף 

 לאופי הערוץ ושידוריו. בין היתר, נקבע כך: ם נוגעים תנאיהאת 
 

שיון זה יהיה ערוץ ייעודי למורשת ישראל, המיועד לציבור בישראל, הערוץ נשוא רי"
מגוון רחב של  . שידורי הערוץ יקיפובמתכונת של ערוץ טלוויזיה כללי לכל המשפחה

להיסטוריה, לתרבות ולמסורת , נושאים, הקשורים למורשת ישראל, לדת היהודית
תרבותית והחברתית בהוויה ה של העם היהודי בתפוצות ובמדינת ישראל, בהתחשב

 "ישראל ובתפוצות. של הציבור היהודי על כל מרכיביו, זרמיו וגווניו, במדינת
 

פעם אחר פעם פנינו אל מפיקי ותחקירני תכניות שונות בערוץ, הצענו נושאים, אייטמים 
נאמר לנו מפורשות, באופן לא רשמי כמובן, כי הסיכוי אף  מעת לעתומרואיינים, ונענינו בשלילה. 

באחת שאיננה אורתודוקסית תוצג בערוץ, או שרב או רבה מטעמינו יופיעו דתית משנה ש
)הארץ,  דב אלבויםהעיד על כך לאחרונה גם הסופר ואיש התקשורת התוכניות, שואף לאפס. 

כנית אירוח בפריים טיים בענייני יהדות, אבל זה לא יצא אל והגיש ת"הייתי אמור ל(: 21/5/2015
וץ ביקשו שלא אזמין רבנים קונסרבטיבים או רפורמים, ואני השבתי שאני לא הפועל משום שבער

מוכן להדיר ציבורים שלמים מעם ישראל רק משום שזה לא מוצא חן בעיני הפוליטרוקים בערוץ 
20." 
 



 
תוקף איזו זכות החליטה הנהלת מכיושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולוויין נבקשך לבדוק 

באיזו סמכות פעלו מנהלי הערוץ . את הזרמים הלא אורתודוקסיםהיהודי הערוץ להדיר מהשיח 
ם רפורמים המרבית יהודי העולם נזכיר כי  מיהו יהודי ומהי יהדות? ,הלכה למעשה ,כשהגדירו

מהיהודים בישראל מגדרים  7.1%)ישראלים מגדירים עצמם כך מאות אלפי כי וקונסרבטיבים, ו
לא . הייתכן שקולם של מכון גוטמן(האחרון ל פי הסקר המקיף עצמם רפורמים וקונסרבטיביים, ע

  היהודית? בערוץ המורשתיישמע 
 

ייצוג ב מחויבתהיא רשות מנהלית ה, הוקמה מכח חוק הבזקשאת עומדת בראשה, שהמועצה 
, ובין אינטרסים אלו ןיערוצית בכבלים ובלוו-האינטרסים הציבוריים בתחום הטלוויזיה הרב

 . ובערוצים המשודרים בתכנים הרחבת הגיוון והפלורליזם הודגשה מפורשות
 

קונסרבטיבית שונה מההשקפה האורתודוקסית בנושאים רבים -אכן, ההשקפה המסורתית
ומהותיים, אך תנאי הרישיון שהענקתם למפעילת הערוץ לא כוללים את האפשרות לבכר תפיסה 

ני בתפיסה הדתית אפליה בגין שולא אחת כי קבע בית המשפט אף יהודית אחת על פני אחרת. 
  היא אפליה אסורה: 

 
 אין ספק כי השוני בתפיסה דתית, שהתנועה המסורתית מודה בו במפורש, אינו"

לחופש הדת, כמו לזכויות אחרות, יש שתי   ...שיקול ענייני, אלא הוא שיקול זר ופסול
ו תפיסה דתית אדם או גוף לבחור לעצמ פנים. מצד אחד, חופש הדת מקנה חירות לכל

נהלית לפגוע באדם או גוף, רשות מ כרצונו. מצד שני, חופש הדת מטיל איסור על כל
 " .דתית שבחר לעצמו ובכלל זה איסור להפלות אדם או גוף, בשל תפיסה

 .374-375, 337(, 5)התנועה המסורתית נ' השר לענייני דתות, פ"ד נג 1438/98בג"ץ 
 

ולנקוט בהליכים  ,שהקנה לך החוקבמסגרת הסמכות  ,ותבהקדם ובנחישלפעול לפיכך  נבקשך
 מפעיליו.כנגד ו 20המתחייבים כנגד ערוץ 

 
 
 
 

 בברכה,
 

  
 

 

 הרב מאוריסיו בלטר
 עמית -נשיא

 כנסת הרבנים

 הרב דב חיון
 עמית-נשיא

 הרבניםכנסת 

 שואלי פסט
 שבת ראשיו

 התנועה המסורתית

 עו"ד יזהר הס
 מנכ"ל

 התנועה המסורתית
 
 
 
 

  העתקים: 
 , מבקר המדינההשופט יוסף שפירא

 , היועץ המשפטי לממשלהעו"ד יהודה וינשטיין
 , שר במשרד התקשורתהשר אופיר אקוניס

 בכנסת יו"ר ועדת הכלכלהח"כ איתן כבל, 


