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ירושלים 29 ,יוני2016 ,
הודעה לעיתונות  -בג"צ 5178/16
עתירה לביטול סעיפים בחוק הסופרים
יזם ההי טק והסופר מייקל אייזנברג יחד עם קבוצות סופרים ומוציאים לאור עתרו אתמול
( )28.6.16לבג"ץ באמצעות עוה"ד אסף בנמלך ,נעמה הורן ומתי רוזנבאום ממשרד עוה"ד
טולצ'ינסקי-שטרן-מרציאנו-כהן-לויצקי ושות' ,לביטול סעיפי החוק הקובעים כי המגבלות שמטיל
חוק הספרים על מכירתם של ספרים חדשים ימשיכו לחול ,אף לאחר ביטולו ,על ספרים שראו אור
או שיראו אור עד ליום .31.8.16
כידוע ,לאחרונה התקבל בכנסת החוק לתיקון חוק הספרים אשר נועד לבטל בהדרגה את חוק
הספרים .על פי התיקון לחוק כל הוראות החוק שעניינן הגבלת מתן הנחות על מחירי הספרים
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יבוטלו החל מיום  .1.9.16ביטול הוראות החוק נבע מביקורת ציבורית ערה ,מהנזק שהחוק הסב הן
לסופרים והן להוצאות הספרים ובעקבות החלטתה של שרת התרבות.
ואולם אל תוך התיקון לחוק הוגנבה הוראה אשר יצרה מכשול ומבוכה נוספים בענף הספרות ,ועל
פיה המגבלות שיבוטלו ימשיכו לחול גם לאחר  1.9.16על ספר שיצא לאור עד ליום .31.8.16
משמעות הדברים היא כי על ספר שיצא לאור עד ליום  31.8.16יחולו מגבלות חמורות לתקופה של
 18חודשים ,בעוד שספר שייצא לאור החל מיום  1.9.16יהיה פטור מהן .זוהי תוצאה אבסורדית
ושגויה היוצרת הפליה בין ספר לספר ובין סופר לסופר ופוגעת בזכות לשוויון ,בחופש העיסוק,
ובתחרות החופשית וההוגנת בשוק הספרים .הסדר פוגעני זה אינו עומד במבחנים החוקתיים
הקבועים בחוקי היסוד של מדינת ישראל.
במסגרת כתב העתירה נכתב כך:
" ההוראה הקובעת כי אותן הוראות חוק אשר המחוקק הזדרז לבטלן ,ימשיכו לחול לגבי
קבוצה מסוימת של ספרים ,בעוד שיתר הספרים בשוק יהיו משוחררים מעולו של החוק וייהנו
מתנאי תחרות חופשית היא הוראה תמוהה .רגולציה בתוך אי  -רגולציה .אי של מגבלות בתוך
עולם חופשי .זוהי סיטואציה שנראה כאילו נלקחה מתוך מיטב כתביו של ההומוריסט הידוע
אפרים קישון המתובלת בניחוח קפקאי.
תחרות שבה ידי חלק מן המתחרים קשורות בעוד ידי המתחרים האחרים חופשיות מכל מגבלה
מהווה תחרות בלתי-הוגנת המסבה נזק כבד לשוק הספרים ,לסופרים ולהוצאות הספרים
הנתונים תחת מגבלות החוק .זוהי גם פגיעה ממשית בחופש העיסוק של מוציאים לאור ,סופרים
וחנויות ספרים .מצב זה פוגע באוטונומיה של אותם סופרים ,מוציאים לאור וחנויות ספרים,
המבקשים לממש את זכותם לעסוק במשלח ידם מבלי שיוטלו עליהם מגבלות חמורות שלגביהן
כבר הביע המחוקק את דעתו ב אופן מפורש כי הן מזיקות לשוק הספרים ,ומשכך עתידות
להתבטל .ומעל לכול זוהי פגיעה חמורה בשוויון על יסוד קריטריון בלתי-רלבנטי – תאריך
שרירותי -מי שהוציא לאור ספר עד ליום מסוים "נענש" בכך שיהיה נתון למגבלות
פרוספקטיביות שהמחוקק ביטל ,ואילו מי שיוציא לאור ספר ביום המחרת לא "ייענש" וייהנה
משוק חופשי" .
העתירה הוגשה לבג"ץ לאחר שפניה לממונה על האכיפה על פי החוק וכן לשרת התרבות וליועץ
המשפטי לממשלה -לא נענתה.
בדברי הסיכום לעתירה ציינו עורכי הדין ממשרדנו כי ייחודה של העתירה היא בהיותה עתירה
התוקפת סעיפי חוק ומבקשת את ביטולם ,אך עם זאת אין מדובר בעתירה המבקשת לפגוע בחוק
הספרים במתכונתו הנוכחית אלא לבצר את הוראותיו ולסלק מכשול שיצא תחת ידיה של הכנסת
ככל הנראה מבלי דעת " .זוהי בכל הכבוד תקלה שיצאה תחת ידי המחוקק בדמות סעיפי חוק
החותרים תחת תכליתו של החוק ומבחינים בין סופר לסופר ובין ספר לספר .מן הדין ומן הצדק
להסיר מכשול זה מאת עם הספר שהוא גם עם הסופרים".
להודעה זו מצורף העתק מכתב העתירה
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