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סמוך לחתימתו של ספר זה )יולי  (1995יצא שר הפנים ,אהוד ברק ,בדברי ביקורת חריפים
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בכוח הזה וייקבע מי ובאילו נסיבות צריך להשתמש בכוח הזה .התקשורת היא הדבר
היחיד שאין לו את זה״.
דברים אלה עוררו חרדה רבה בעיתונות ,וניתן להבינה .כפי שיפורט בפרק ב׳ להלן,
שר הפנים בישראל נהנה עדיין מסמכויות חוקיות מופלגות כלפי העיתונים ,לרבות הסמכות
לאסור על הופעתם .השר ברק אמנם הבהיר כי לא יציע חקיקה חדשה להגבלת העיסוק
העיתונאי ,אך כאמור החקיקה הקיימת )מתקופת המנדט( כבר מאפשרת לו להצר צעדיהם
של עיתונים שכתיבתם וביקורתם איננה לרוחו.
בה-בשעה ,טולטלה התקשורת הישראלית טלטלה עזה בשל מעצרם וחקירותיהם של
בכירים בשני העיתונים הגדולים ,שנחשדו בציתותים פליליים לעיתונאים ,לרבות בעיתוניהם
שלהם .הצורה המסולפת שבה דיווחו )או לא דיווחו( העיתונים לקוראיהם על פרשה זו
גררה ביקורת ומחאות חריפות גם מתוכם פנימה.
כאשר ניגשתי למלאכת כתיבתו של הספר לפני פחות משנתיים ,היו אזהרות שר
הפנים ופרשת האזנות הסתר צפונות בחיק העתיד .אין גם לכאורה שום קשר ביניהן.
ואולם הן ממחישות להפליא את שני מוקדי האיום על חופש העיתונות ,שבהן עוסק
הספר :האיום ה׳קלאסי׳ השלטוני ,המסתייע בחקיקה דרקונית ובסמכויות לפגיעה בעיתונים
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כיוס על רוב רובה של העיתונות ,ו׳מצנזרים׳ את המתפרסם בה על פי האינטרס האישי
והעסקי שלהם ושל מקורביהם .הללו מסתייעים דווקא בהיעדרה של חקיקה שתמנע מהם
שליטה ריכוזית במגוון מקורות המידע של הציבור.
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וקיבלה בהבנה את העדכונים בטקסט עד לרגע ההדפסה ממש.
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פרק א
מעמדו החוקתי של חופש העיתונות
מדוע ,בעצם ,חופש עיתונות!
״מדוע יש להתיר את חופש הדיבור והעיתונות! מדוע צריכה ממשלה העושה את
אשר היא מאמינה שהוא צודק ,להתיר את הביקורת עליה! היא הרי לא הייתה
מתירה להפעיל נגדה נשק קטלני ,ורעיונות הם קטלניים הרבה יותר מאקדהים״.
1

הדברים הללו נכתבו בתקופה ,במציאות ובאווירה הרחוקות מאוד מישראל שעל סף
המאה ה .21-כתב אותם מייסדה של אימפריה שהייתה ואיננה עוד — ולדימיר איליץ׳
לנין ,אשר המהפכה שאותה חולל הוכיחה בעליל כי רעיונות אכן עלולים להיות קטלניים
הרבה יותר מאקדחים .ובכל זאת ,למרות המרחק הרב במקום ,בזמן ובאידיאולוגיה,
תהייתו של לנין היא פתיחה הולמת מאין-כמוה לדיון במעמדו  -התיאורטי והמעשי
כאחד — של חופש העיתונות בדמוקרטיה הישראלית .נדמה כי לתהייה זאת או ,למצער,
להנחות היסוד שמאחוריה ,ישנם אצלנו שותפים רבים ,ולעתים גם טובים — בשלטון,
בציבור ואפילו ,למרבה ההפתעה ,בקרב העיתונות עצמה.
כדי להתמודד באורח משכנע עם תהייתו של לנין יש צורך להפנים הנחת יסוד
בסיסית של המשטר הדמוקרטי ,והיא שטובת המדינה ,או האינטרס הלאומי ,לעולם אינם
נתונים וידועים מראש  -לא לשלטון ולא לאף אחד אחר .לכל אזרח במדינה  -ובוודאי
לשליטיה  -יכול ורצוי שתהיה דעה מוצקה לגבי מה שטוב )או אם נשתמש בטרמינולוגיה
של לנין ,לגבי ״מה שצודק״(; אך אף אחד ,לרבות השליטים ,איננו יכול להתיימר שיש לו
ידיעה בנדון .מאחר שכולנו בני תמותה ,כולנו מועדים לשגות לא רק בעניינינו הפרטיים
אלא גם בנושאים הלאומיים הקריטיים ביותר.
התפיסה הדמוקרטית גורסת כי מאחר שלאיש אין ידיעה — להבדיל מדעה — לגבי
מה טוב ,או צודק ,או נכון  -הרי יש לאפשר לכל אחד להציג את דעתו המנומקת ,לנסות
לשכנע בה את זולתו ,וכך לאפשר לכל הדעות להתחרות ולהתעמת ב׳שוק דעות׳ פתוח.
ההנחה הדמוקרטית היא שהדעה הזוכה בתחרות הפתוחה הזאת — כלומר זו המשכנעת
בנימוקיה את רוב האזרחים — היא מן-הסתם המבוססת ביותר ,ולפיכך ההליכה בדרכם
של המחזיקים בה מפהיתה את הסיכוי לשגות מפהיתה  -אך לא מפוגגת אותו
לחלוטין .דמוקרטיה איננה בשום פנים ואופן תעודת ביטוח נגד טעויות ,ואנו מכירים
תקדימים היסטוריים — בעולם הגדול וגם אצלנו  -אשר בהם הרוב )או אלה שדעותיהם
שכנעו את הרוב( טעו טעויות פאטאליות .לכן חיוני ששוק הדעות יישאר כל העת פעיל
ופתוח — גם ,ובעיקר ,לאותן דעות החולקות באורח קוטבי על דעתו של הרוב .רק כך
;

1

י קיים סיכוי שהרוב יעמוד על טעותו ויתקן את דרכו בטרם יהיה מאוחר מדי; או ,לחלופין,
שיתגבש רוב חדש שיחליף אותו בניהול ענייני המדינה וינהל אותם ,כמובן ,על פי דעתו
שלו .לשון אחר :כל עוד נהנה השלטון מתמיכת הרוב בציבור — או זו של נבחרי הציבור —
אין ספק בזכותו לנהל את ענייני המדינה על פי תפיסתו שלו באשר למה שטוב או צודק,
או משרת את האינטרס הלאומי; והמיעוט חייב ,בעיקרון ,לשתף עמו פעולה במהלכיו
ולציית להחלטותיו ,גם אם לדעתו שלו הן היפוכו של האינטרס הלאומי .אך הנחת היסוד
לעולם חייבת להיות שייתכן שדווקא המיעוט צודק והרוב טועה ,ולפיכך זהו אינטרס
מובהק — הן של הרוב והן של המיעוט — שתינתן למיעוט האפשרות הממשית להמשיך
ולהציג לציבור את טיעוניו והשגותיו על מדיניות הרוב ,ולחשוף את פגמיה.
אם נחזור לתהייתו של לנין ,הרי התשובה הדמוקרטית עליה היא ,בפשטות ,זו :אכן
הממשלה עושה את אשר היא מאמינה שהוא צודק ,אך אין היא יכולה להתיימר לדעת
בוודאות שאמונתה אמנם מבוססת ,וכי מעשיה אמנם צודקים ומועילים .אם היא חלילה
שוגה ומה שנדמה בעיניה כצדק הוא בעצם עוול נורא ,רצוי לה — ולכולנו — שנגלה זאת
מוקדם ככל האפשר .אך כיצד היא ואנחנו נגלה זאת ,אם מונעים ממי שמבקש להצביע על
המשגה להשמיע את טיעוניו ,או אם מונעים מאיתנו מידע העלול לעורר ספקות וסימני
שאלה באשר לתבונתה וצדקתה של מדיניות הממשלה?
ראינו שההכרה בחשיבותו ובחיוניותו של חופש העיתונות קשורה קשר הדוק לתפיסות
היסוד הדמוקרטיות .מי שדוחה )או איננו מבין או מפנים( את התפיסות הללו וכופר,
למשל ,בכך שכולנו — לרבות השליט — בני תמותה המועדים לשגות ,יתקשה להשיב על
תהייתו של לנין ולסנגר על קיומה של עיתונות חופשית .שכן אם השליט הוא בן-השמש,
או ׳שמש העמים׳ ,או סתם ׳סופרמן׳ או גאון אשר יודע בוודאות )ולא רק גורס או מאמין(
מה טוב לעמו  -מהו הטעם ומהי ההצדקה לתת למישהו להתווכח עמו ולערער את
התמיכה בוז
בניגוד ללנין ,מצהירים על עצמם הפוליטיקאים שלנו כ׳דמוקרטים׳ ,ולרוב זו גם
הצהרה כנה אך כאמור ,אף הם מתבטאים ומתנהגים לעתים כלפי העיתונות כאילו הם
יודעים בוודאות מוחלטת שדרכם נכונה ומוצדקת — ולפיכך מי שמבקר אותם ,או מבאיש
את ריחם ,הוא בעיניהם בלתי-אחראי ,לא-פטריוט ,ואולי אף אוייב העם .שר הביטחון
אריאל שרון במלחמת לבנון ,וכן שר הביטחון יצחק רבין בתקופת האנתפאדה ,זעמו על
התקשורת — בעיקר זו האלקטרונית )שהייתה אז כולה ממלכתית( — על שפרסמו מידע
ודעות שהציבו סימן-שאלה בקשר לצדקתן ותכונתן של המשימות שהוטלו על הצבא.
ב׳פרוץ׳ תהליך השלום בשנת  ¿993הביע ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין תרעומת
דומה על הסיקור הנרחב שניתן בטלוויזיה למחאתם ולטרוניותיהם של מתנגדי התהליך.
בכל המקרים הללו )ורבים אחרים( הפגינו הקברניטים ניכור לערך )תרתי-משמע( של
עיתונות חופשית .אילו הפנימו ערך זה ,הם היו מבינים שגם הם אינם מחוסנים מטעויות
פאטאליות — לא במלחמה ולא בשלום — וכי במתן פתחון-פה למתנגדיהם טמון הסיכוי
הטוב ביותר לאיתור מוקדם של הטעויות האלה.
;
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גם בציבור הרחב נמצאו רבים שזעמו על התקשורת כאשר זו פרסמה מידע או דעות
שחלקו או ערערו על צדקת היעדים הממשלתיים ,או חיבלו בהשגתם ,בעיקר בתחום
המדיני-ביטחוני .על רקע הזעם הזה אף זכתה להצלחה מסחררת הססמה — ״העם נגד
תקשורת עוינת״ .הגיונה של הססמה הזאת ברור :אם העיתונות מפרסמת דברים המערערים
את האמונה בצדקת הדרך שבה צועדת האומה ,ובכך מכבידים על ההליכה בה ,הרי שהיא
פוגעת בסיכוי להגיע ליעד הנכסף הממתין לנו בקצה הדרך  -כלומר היא מחבלת
ב׳אינטרס הלאומי׳; ומי שמחבל ב׳אינטרס הלאומי׳ מן-הסתם גם עוין אותו .כמובן,
ה׳היגיון׳ הזה מתנכר גם הוא להנחת-היסוד הדמוקרטית ,אשר על-פיה ׳הדרך הצודקת
המובילה למימוש האינטרס הלאומי׳ לעולם איננה ידועה ונתונה מראש ,והדרך הנחזית
ככזאת עלולה חלילה להיחשף בדיעבד כדרך חתחתים מסוכנת; לפיכך רצוי ,ואף חיוני,
לאפשר ויכוח חופשי על צדקת הדרך שבה צועדים ,ובעיקר לאפשר למי שסבור שהדרך
האמורה ממוקשת לומר לכולנו היכן לדעתו טמונים המוקשים ,ואיזו דרך עדיפה בעיניו
ומדוע.
אך ,כאמור ,המפתיע מכל הוא שגם בקרב התקשורת שלנו  -ודווקא בצמרתה
הגבוהה — יש שאימצו את ההנחה הבלתי דמוקרטית כי הם )או השלטון( יודעים בבטחה
מה טוב לעם .אחרת קשה להסביר את התופעה של עורכי עיתונים אשר ,כפי שעוד יפורט
להלן ,התפתו)או אפילו התנדבו( פעם אחר פעם ,ביחד או לחוד ,להעלים או להצניע מידע
)גם אם איננו סוד צבאי( שפרסומו היה עלול להכביד על השלטון להשיג יעד מדיני ,כלכלי
או ביטחוני זה או אחר .מדהים להיווכח שגם בדור החדש של עורכי העיתונים ,ומהם אף
שהתחנכו במיטב האולפנות לתקשורת של העולם הדמוקרטי ,יש השוכחים לעתים כי
תפקידה וייעודה של העיתונות אינם לסייע לשלטון )יהא אשר יהא( ׳למכור׳ את גרסתו
שלו של ׳האינטרס הלאומי׳)גם אם העורך אימץ אישית את הגרסה הזאת ומזדהה עימה(;
אלא לספק הן את הבימה והן את המצע העובדתי — המלא והשלם ככל האפשר — לאותו
׳שוק דעות חופשי ופתוח׳ ,שייתן הזדמנות לכל אזרח להחליט באורח המושכל והמבוסס
ביותר איזו גירסה של ׳האינטרס הלאומי׳ נראית לו הנכונה מכולן.
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ואכן גם בשלהי המאה העשרים מתקבל לעתים קרובות מדי הרושם ,שכמה מקברניטי
התקשורת בישראל אינם מבינים את אשר היטיב לנסח עורך ה׳טיימס׳ הלונדוני כבר
במחצית המאה הקודמת :״איננו יכולים לקבל את הטיעון שעל העיתונות לשתף עצמה
בדאגותיו של השלטון ] [...מטרותיהם וחובותיהם של שני המוסדות ]העיתונות והשלטון
— מ״נ[ הן תמיד נפרדות ,אינן תלויות זו בזו ,ולעתים אף סותרות לחלוטין .אם וכאשר
תיראה העיתונות כמשרתת השלטון ,ייפגעו חירותה וכבודה ] [...חובתה הראשונית של
העיתונות היא להשיג במוקדם ובמדוייק ככל האפשר ,את כל הידיעות הנוגעות להתפתחויות
האקטואליות ולהופכן ,בדרך של פרסום ,לנחלת הכלל ] [...ולכוח המניע את דעת הקהל
הנאורה״.
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עמדנו על הקשר המובהק וההכרחי בין הצדקתו העיונית של חופש העיתונות לבין
תפיסות היסוד הדמוקרטיות .ראינו שבלי הפנמת התפיסות הללו קשה אכן להצדיק את
קידוש חירותה של העיתונות .אך חופש העיתונות איננו נבנה וניזון רק מן הרעיון הדמוקרטי;
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הוא גם תנאי מרכזי בהגשמתו .כדברי שר המשפטים בראשית שנות התשעים ,דן מרידוד:
״מדינה המקיימת בחירות-אמת באורח סדיר ,שממשלתה נהנית מאמונו של רוב הציבור,
שחוקיה מחייבים את רשויותיה ואת אזרחיה ,שבתי המשפט בה אינם תלויים בשלטון ,אך
בה-בעת אין בה חופש עיתונות ,איננה מדינה חופשית״.
4

ואכן ,ללא חופש עיתונות אין האזרח יכול להגשים את השאיפה להיות אדון לגורלו.
וכי במה נבחנת יכולת זו ,המבדילה במובהק את האזרח החופשי מעמיתו המשועבד ,אם
לא בפריווילגיה הניתנת לו להביע דעה על השלטון ומדיניותו)ובעיקר ,כמובן ,דעה שלילית
— משום ששבחים לשלטון אפשר להביע גם בדיקטטורה(; ובעיקר בכך שלהבעת דעה זו
יש ׳שיניים׳ — לאמור ,שאם יימצאו די אזרחים שיביעו דעה שלילית כמותו ,יתחלף
השלטון ו/או תתחלף מדיניות השלטון?
כאשר מדברים על הפריווילגיה הזאת ,האסוציאציה המידית היא עם מה שהשר-לשעבר
מרידוד הגדיר ״בחירות-אמת״ .ואמנם הבחירות הן האקט אשר בו מקבלת הפריווילגיה
הזאת את הביטוי המידי ,ולעתים גם הדרמטי ביותר :האזרחים מביעים את דעתם
השלילית באמצעות פתק ההצבעה ,ומיד מתבטא הדבר בהחלפת השלטון .אך חשוב
להדגיש כי בדמוקרטיה יכולה וצריכה הפריווילגיה האמורה להתממש גם בין בחירות
לבחירות ,אם כי אז הקשר בין הבעת הדעה לבין החלפת השלטון ו/או המדיניות ,הוא
בהכרח פחות ישיר ומידי .אמנם לישראלים יש נטייה להתייחס בספקנות רבה לאפשרות
הזאת .רבים יזדהו מן-הסתם עם הקובלנה שהשמיע פעם הסטיריקן אפרים קישון כי
״בישראל יש אמנם חופש דיבור ,אך הבעיה היא שאיש איננו שומע״ .התחושה הרווחת
היא אמנם שבין בחירות לבחירות השפעת הציבור על השלטון ומדיניותו היא אפסית ,אם
בכלל .אלא שספק אם לתחושה הזאת יש על מה שתסתמך :אדרבה ,ההיסטוריה הקצרה
יחסית של הדמוקרטיה הישראלית דווקא מספקת ראיות מעודדות ליכולתו של הציבור
ליטול את גורלו בידיו ולשנות את השלטון — או למצער ,את הכיוון שבו הוא מוביל  -גם
ללא המתנה לבחירות .כינון ממשלת האחדות הראשונה שיצאה למלחמת ששת הימים
) ,(1967נפילת ממשלת גולדה מאיר ועמה דור שלם בהנהגת המדינה לאחר מלחמת יום
הכיפורים ) ,(1974החלפת שר הביטחון אריאל שרון במלחמת לבנון) ,0983אימוץ רפורמה
מקיפה בשיטת הבחירה של ראש הממשלה ) — (1992אלה הן רק כמה מן התמורות
והתפניות המשמעותיות ביותר בדרכה ש ל הדמוקרטיה הישראלית שאירעו לא כתוצאה
מפתק הבוחר בקלפי ,אלא כפועל-יוצא מכך שציבור גדול הביע דעתו  -באפיקים ובאופנים
שונים — ע ל הצורך הדחוף בתמורה .ברור שקיומה של תקשורת חופשית הייתה תנאי
חיוני הן לגיבושה והן להבעתה של הדעה הזאת .מחד-גיסא ,היא חשפה את המחדלים או
העיוותים שהיו עילת המחאה והביקורת על מדיניותו של השלטון; מאידך-גיסא ,היא
הייתה הבימה או המגבר שבאמצעותו השפיעו המחאה והביקורת האמורות על המערכות
הפוליטיות.
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מתברר ,אפוא ,שתרומתה החיונית של התקשורת לתהליך הדמוקרטי היא דו-תכליתית:
ראשית ,המדיה היא המספקת את הבימה להשמעת מחאתו וביקורתו של הציבור בין
4
ו

בחירות לבחירות ,ולקראת קיומן )שכן גם אם הביקורת מובעת מחוץ לתקשורת ,היא
יכולה לצבור אפקטיביות רק אם זו תסקר אותה(; שנית — המדיה היא האמורה להביא
לידיעת הציבור אותם עובדות ונתונים שעל-פיהם יוכל כל אזרח ואזרח להחליט אם יש
יסוד ובסיס לביקורת ולמחאה ואם ראוי שיצביע להפלת השלטון)ביום הבחירות( ,ואולי
אף יצטרף לכוחות הלוחצים לתמורה גם בין בחירות לבחירות; או שמא להפך — הסטטוס-קוו
הוא נפלא ,ולפיכך מוטב דווקא לחזק את ידי השלטון מול מבקריו ,ולהצביע בבחירות
למען השארתו על כנו.
במובן מסוים ,הפריווילגיה של האזרח החופשי לבקר את השלטון ולצפות שלביקורת
הזאת יהיו גם ׳שיניים׳ ,דומה לתהליך שכל אחד מאיתנו התנסה בו בתקופות שונות של
חייו — נתינה או קבלה של ציון בבחינה או בקורס כלשהו .לאזרח בדמוקרטיה יש הזכות
לתת ציון לשלטון ולמדיניותו! וכאמור ,אם די אזרחים יתנו ציון ׳נכשל׳ ,השלטון )או
המדיניות( לא רק שלא יעלה כיתה אלא אף יסולק מבית הספר .אך כפי שיודע כל מי
שנתן או קיבל ציון — אי אפשר בעצם לתת ציון מבוסס ומשקף ללא גיליון בחינה או
אינדיקציה אחרת על הידע של המקבל )עבודה עצמית ,השתתפות בשיעורים וכוי( .׳ציון׳
שיינתן ללא אחת מן האינדיקציות האמורות ,ייתפס בעיני כולנו כמעשה רמייה או זיוף,
ושום בר-דעת לא יסתמך עליו .הוא-הדין ,כמובן ,ב׳ציון׳ שנותן האזרח לשלטון בלי שבידיו
אינדיקציות באשר לתפקוד השלטון ,מהלכיו ,תוצאות המהלכים הללו ,הנסיבות והלחצים
שבהם הם ננקטו וכולי .ללא כל המידע הזה ה׳ציון׳ — שהיכולת להעניקו היא ,כאמור,
סממן כה מובהק וכה חיוני של דמוקרטיה — מתרוקן מכל ערך ותוכן .כפי שניסח זאת
הנשיא השביעי של בית המשפט העליון ,מאיר שמגר :״דעת קהל חופשית ומודעות הציבור
לנעשה במערכות השלטון הן חלק אינטגרלי מן המבנה של המשטר הדמוקרטי .משטר זה
בנוי על שיתוף מתמשך של הציבור במידע על המתהווה בחיים הציבוריים .השמירה על
המסגרת הנורמטיבית מובטחת ,בראש-וראשונה ,על ידי פרסומו וגילויו ,לעיני ציבור
הבוחרים ,של המידע על מערכות השלטון ,מעשיהם של מרכיביו ,ופועלם של הנבחרים,
כדי שהציבור יוכל לראות ,לדעת ולשפוט .שלילתו של יסוד הגילוי ברבים יש בה כדי לדלל
את יכולתו של הציבור ליטול חלק בחיים הפוליטיים״.
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אך יש ,כמובן ,גם הבדל מהותי מכריע בין הציון הניתן על ידי פלוני לפלמוני במסגרת
לימודית כלשהי ,לבין הציון הקיבוצי שנותנים האזרחים לשלטון ולמדיניותו ,החורץ
כאמור את עתידם של הללו .במקרה הראשון ,אמינותו ומהימנותו של הציון הן בעיקר
עניין שבין פלוני לפלמוני או ,לכל היותר ,בין הממונים על פלוני למשפחתו של פלמוני.
ייתכנו אף נסיבות שבהן פלמוני — אם הוא ,למשל ,תלמיד כושל — יהיה מעוניין שהציון
שיינתן לו יהיה בלתי מבוסס על נתוני אמת ,ולפיכך שרירותי ומעוות .ואולם כאשר מדובר
בציון לשלטון ולמדיניותו ,זהו אינטרס חיוני של הציבור כולו )ובסופו של חשבון גם של
השלטון עצמו( שהציון הזה יהיה מהימן ,אמין ומבוסס ככל האפשר .אם רוב האזרחים
ימשיכו לתת ציון גבוה לשלטון ולמדיניות כושלים רק משום שלא קיבלו מידע על
מחדליהם  -נשלם כולנו את המחיר ,בלי קשר לעמדה פוליטית זו או אחרת .לכן חופש
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העיתונות וזרימת המידע אליה ,וממנה לציבור ,הם — כדברי השופט שמגר — ״אינטרס
של הציבור ולא רק עניינו הפרטיקולרי של העיתונאי או העיתונות״ .נשיא קודם של בית
המשפט העליון ,יצחק אולשן)שהיה לאחר פרישתו מן השיפוט לנשיא מועצת העיתונות(,
ניסח זאת כך :״״כאשר מדברים על חופש העיתונות ,נוטים לשכוח כי זאת איננה מתנה מן
השמים ,כי זאת לא פריווילגיה מיוחדת של העיתונות ,אלא פריווילגיה של הציבור ,הרשאי
לדעת מה מתרחש״.
7

ראוי להתעכב בנקודה זו על הנושא הרגיש של חופש העיתונות בתחום הביטחון
הלאומי .הישראלי המצוי — לרבות זה הנאור — התומך במוצהר בעיתונות חופשית,
מסתייג בדרך-כלל מסיקור נמרץ ,חושפני וביקורתי מדי של תחום הביטחון וכל מה שנגזר
ממנו או משיק לו .כפי שניווכח ,גם התקשורת עצמה נרתעת לעתים מסיקור כזה .גם כיום
נותר כמדומה תוקף מסוים לדברים הקשים שאמר בשנות השבעים פרופ׳ שלמה אבינרי:
״בתחום הביטחון ,וכל מה שנובע ממנו ,התנהגות העיתונות הישראלית דומה יותר מדי
להתנהגות במשטר טוטליטרי״ .קל כמובן לאתר את הסיבות לכך ,הן במצב החירום
האובייקטיבי שבו נתונה מדינת ישראל  -להלכה וגם למעשה  -מאז היוולדה ,והן
בסכנות הקיומיות הנובעות ממנו .בנסיבות הללו אין להתפלא שכולנו גדלים על האתוס
שהביטחון הוא מעל לכל ,וגם מעל לחופש העיתונות .אך דווקא על רקע הנסיבות המיוחדות
הללו חשוב להדגיש ,כי בתחום הביטחוני הצידוקים העיוניים והמעשיים לקיומה של
עיתונות חופשית לא רק שאינם נחלשים ומתערערים ,אלא להפך  -מתחזקים ותקפים
לכאורה שבעתיים :אם שר אוצר ,או קברניט כלכלי אחר ,ממשיך לכהן בתפקידו רק משום
שכשלונותיו )או שחיתותו ,או מחלתו ,או אפילו סתם טיפשותו( אינם מגיעים לידיעת
הציבור ולכן הוא ממשיך להעניק לו ציונים גבוהים — זה ,כדברי התשדיר המפורסם ,״לא
נעים אך גם לא נורא״ .הנזק יהיה כלכלי בלבד .אך אם אחד מקברניטי הביטחון הלאומי
שלנו לוקה בתפקודו מסיבה כלשהי ,והציבור איננו יודע על כך ולכן ממשיך לתת אמון
במנהיגותו — ההשלכה עלולה להיות קטסטרופלית.
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היטיבה לבטא זאת המסאית שולמית הר-אבן :״מידע הוא דבר.מחזק .חוסר מידע
הוא דבר מחליש .אדם שכל המידע ,או מירב המידע ,בידו הוא אדם בעל נתונים חזקים
יותר לשפוט ולפעול מאדם שאיננו יודע ,שפועל בחושך ,בעיניים לוטות' ,על-פי מה ששליטיו
אומרים לו ] [...שואות מתרחשות רק כאשר השלטון עושה ככל העולה על רוחו  -והאזרח
איננו יודע ,כי מנעו ממנו את הידיעה״.
9

ההכרה השיפוטית בחופש הביטוי
להלכה ולמעשה מקפל בתוכו חופש העיתונות שני ערכים או זכויות — חופש הביטוי)או
הופש הדיבור( ,קרי :הזכות לומר ולפרסם את אשר עם לבך וחופש המידע )או הזכות
לדעת( ,קרי :הזכות לקבל מידע שבידי השלטון או הנוגע לתיפקודו .מי שמכיר בחיוניותו
של חופש העיתונות לחברה ולדמוקרטיה ,חייב להבטיח את שתי הזכויות כאחת :זכותו של
;
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העיתונאי להגיע  -כשליחו של הציבור  -לכל המידע הרלוונטי להכרעות הציבוריות;
וזכותו לתת פומבי הן למידע האמור והן ל׳שוק הדעות׳ באשר למסקנות המתחייבות ממנו.
יש ,כמובן ,קשר וזיקה הכרחיים והדוקים בין שתי•הזכויות .כבר עמדנו על כך שאינך
יכול להגשים כהלכה את זכותך לבטא את ד ע ת ן על השלטון ומדיניותו בלי לקבל מידע
על השלטון  -מידע אשר רק עליו תוכל לבסס את הדעה האמורה ,ורק בעזרתו תוכל
לשכנע גם אחרים בנכונותה .ואכן יש הגורסים — גם אצלנו  -כי שתי הזכויות חד הן ,או
ליתר דיוק ,כי הזכות לדעת היא חלק אינטגרלי מן הזכות לחופש הביטוי .זו ,למשל ,דעתו
הברורה של השופט פרופ׳ אהרן ברק .ואולם אין זו דעת הכל .כפי שניווכח להלן ,יש —
גם בין עמיתיו של השופט ברק בבית המשפט העליון  -מי שמבחינים הבחן היטב בין
שתי הזכויות האמורות ,לא רק מבחינה מושגית אלא גם מבחינת ההכרה השיפוטית ב ה ן .
אין חולק על כ ן שקיימת זכות לחופש ביטוי במשפט החוקתי הישראלי )אם כי יש
ניואנסים שונים לגבי היקפה של הזכות ,מעמדה היחסי לעומת זכויות יסוד אחרות,
וכר(; לעומת זה אין קונסנסוס ברוד לגבי קיומה של הזכות לדעת.
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״

בהיעדר מגילת זכויות או חוקה כתובה המבטיחה ומשריינת את הזכויות והערכים
הדמוקרטיים הבסיסיים היה תלוי קיומו המשפטי של חופש העיתונות — על שתי הזכויות
הכרוכות בו  -בנכונות בג״צ להכיר בזכויות האמורות ולהגן עליהן ,גם בהיעדר אסמכתה
סטטוטורית כתובה כלשהי .בהפרזת-מה ניתן לומר ,כי כדי שחופש העיתונות יתקיים
ויכובד על ידי השלטון ,היו נאלצים שופטי בג״ץ ׳להמציאו׳ יש-מאין.
ההכרה בזכות האזרח בכלל ,ובזכות העיתונאי בפרט ,לחופש ביטוי ,ניתנה כבר
בראשית ימי הדמוקרטיה הישראלית .הכרה זו הבשילה בשנת  ,1953בתקדים המפורסם
והמהפכני של ׳קול העם׳ ",אשר כדברי השופט פרופ׳ ברק נמנה עם אותם פסקי דין
״יחידי סגולה ...הנישאים משכמם ומעלה והמאירים באורם הגדול את סביבתם הקרובה
והרחוקה״ ו״המקרינים מעצמתם הפנימית לעבר העתיד ומכוונים את התפתחותו של
המשפט״.
12
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תקדים ׳קול העם׳ ניתן אמנם פה-אחד בידי שלושה שופטים דגולים שעתידים לכהן,
בזה אחר זה ,כנשיאי בית המשפט העליון; אך כפי שהראתה פרופ׳ פנינה להב הוא טבוע
בחותמו המובהק והייחודי של מנסחו ,ד״ר שמעון אגרנט .רקעו של ד״ר אגרנט כחניך
הדמוקרטיה האמריקנית — המקדשת הן את חופש הדיבור והן את חובתו ומחוייבותו של
בית המשפט להגן עליו מפני התנכלות השלטון — הוא שהעניק לו מן הסתם את העוז ואת
ההשראה לנקוט גישה אקטיביסטית של ׳ראש גדול׳ ,ו׳להשתיל׳ אל תוך החקיקה המנדטורית
השוררת עדיין בארץ )והמתנכרת לחלוטין לחופש הביטוי( דוקטרינה אמריקנית המסוככת
על חופש זה ,והמסתמכת על התיקון הראשון לחוקתה הדמוקרטית של ארצות הברית.
15

בתקדים ׳קול העם׳ נדונה סמכות השלטון לסגור עיתונים .שר הפנים הפעיל סמכות
זו נגד בטאוני המפלגה הקומוניסטית ׳קול העם׳ ו׳אל איתיחאד׳ ,בגין מאמרים שפרסמו
נגד הנכונות שיוחסה לראש הממשלה ושר הביטחון ,דויד בן-גוריון ,ולשגריר דאז באו״ם,
7

אבא אבן ,להעמיד את צה״ל לרשות הכוחות האמריקנים במלחמתם בקוריאה .המאמרים
נוסחו בחריפות רבה ,האשימו את בן-גוריון כי הוא ״מספסר בדם הנוער הישראלי״ ,וקראו
למעשה לחיילים להתקומם נגד פקודה להילחם בקוריאה ,אם תבוא )״באם אבא אבן או
מישהו אחר רוצה ללכת להילחם לצד מציתי המלחמה האמריקנים ,שיילד ,אך שיילך
לבדו״( .העיתון הקומוניסטי העברי נסגר לעשרה ימים ,והערבי לחמישה-עשר יום.
צו הסגירה התבסס על סעיף  19לפקודת העיתונות ,חוק מנדטורי משנת  .1933הסעיף
התיר לנציב העליון)ומאז קום המדינה — לשר הפנים( לסגור עיתון לכל תקופה שנראית
לו ״אם מתפרסם בעיתון דבר העלול )ץ (11\&1לדעתו של שר הפנים לסכן את שלום
הציבור״ .עוד נעסוק להלן בהרחבה בסמכות לסגור עיתונים ,אד בשלב זה נדגיש כי לשונו
של סעיף  19מקנה שיקול דעת רחב וסובייקטיבי לשר ולהלכה ,דעתו שלו באשר לצורד
בסגירה  -ודעה זו בלבד  -היא הקובעת .על פי נוסח הסעיף ,השיקול היחיד שעליו
לשקול הוא השיקול הביטחוני ,ואם לדעתו נשקפת סכנה כלשהי לשלומו של הציבור
מהופעת מאמרי ההסתה — סלולה לכאורה דרכו לסגירת העיתון ,ואין בית המשפט יכול
להתערב .ראוי גם לתת את הדעת לכד שסעיף  19לפקודת העיתונות ,ואף סעיף-חוק אחר
בפקודה או מחוצה-לה ,איננו מחייב את השר לשקול כנגד שיקול הסכנה הביטחונית את
ערד חופש הביטוי ,ולאזן בין השניים .ברור גס שמחוקקי פקודת העיתונות לא התכוונו
שיישקל שיקול ערכי כזה ,או שייעשה איזון כזה .כאמור ,פקודת העיתונות לא נחקקה
בתנאי משטר דמוקרטי אלא על ידי השלטון המנדטורי הבריטי בארץ ישראל ,והזכויות
הדמוקרטיות של ה׳ילידים׳ )יהודים וערבים כאחד( עניינו את מנסחיה כקליפת השום.
אדרבה ,הנחת המוצא שלהם הייתה כי ׳חופש ביטוי מופרז׳ לעיתונות כבר גרם )במאורעות
תרפ״ט( ועלול אף לשוב ולגרום שפיכות דמים נוראה ,ולפיכד יש להקל על השלטון להצר
את צעדיה של זו.
;
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ואולם למרות לשונו וכוונתו הברורה של החוק ,ולמרות דעתו הנחרצת של שר הפנים
כי המאמרים אכן סיכנו את שלום הציבור ,ביטל בג״צ את צו הסגירה ,וזאת על סמד
הקביעה העקרונית כי שרירה וקיימת זכות להופש ביטוי בישראל ,וכי על השלטון
לכבדה ולהתהשב בה כל אימת שהוא מפעיל את סמכויותיו.
על מנת לבסס את הקביעה הזאת נדרש השופט אגרנט לכמה פריצות-דרד משפטיות,
שהניחו את התשתית לא רק לחופש העיתונות אלא לכל החירויות הבסיסיות וזכויות
האדם בדמוקרטיה הישראלית.
פריצת הדרד הראשונה התבטאה בהכרה בהכרזה על הקמת מדינת ישראל מיום
ה׳ באייר התש״ח ,כ מ ס מ ן משפטי שעקרונותיו מהייביס את השלטון .כאן המקום
להעיר כי מלכתחילה סירב בג״צ להעניק להכרזה תוקף חוקתי או אפילו מעין-חוקתי .כבר
בשנתה הראשונה של המדינה נעשו ניסיונות להסתמד על ההכרזה כאסמכתה משפטית
לקיומן של זכויות האדם הדמוקרטיות בישראל ,אד הם נכשלו ".ואולם בתקדים ׳קול
העם׳ קבע השופט אגרנט לראשונה כי הגם שהכרזת העצמאות איננה חוקה ממש ,ערכיה
׳
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מחייבים מבחינה משפטית ,וכל הסמכויות השלטוניות שמעניק החוק חייבות להתפרש
בהתחשב בערכים הללו .לשון אחר :יש ״לקרוא״ ערכים אלה ״אל תוך״ הסעיף המעניק
את הסמכות ,גם אם אין לכך ״כיסוי״ בלשון החוק או בכוונתו; ובלשונו של אגרנט:
הדברים שהוצהרו בהכרזת העצמאות ובפרט בדבר השתתת המדינה ׳על יסודות
החירות׳ והבטחת חופש המצפון  -פירושם הוא כי ישראל היא מדינה השוחרת
הופש .אמנם ההכרזה אין בה חוק קונסטיטוציוני ] [...א ן במידה שהיא מבטאה
את הזון העם ו א ת האני-מאמין שלו ,מחובתנו לשים את לבנו לדברים שהוצהרו
בה ,בשעה שאנו באים לפרש ולתת מובן לחוקי המדינה ,לרבות הוראות הוק
שהותקנו בתקופת המנדט ואומצו על ידי המדינה ,לאחר הקמתה ] [...ה ל א זו
אכסיומה ידועה שאת המשפט של עם יש ללמוד באספקלריה של מערכת החיים
הלאומיים שלו.
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בג״צ הכיר ,אפוא ,בתוקף המשפטי של ערכי הכרזת העצמאות .ואולם ערך חופש
הביטוי או חופש העיתונות איננו נזכר כלל בהכרזה .יתירה מזאת :הוא לא נשכח בהיסח
הדעת .בבוקר ה 14-במאי  1948הועלתה הצעה במועצת העם )מטעם נציג הקומוניסטים,
מאיר וילנר( לכלול את ״חופש הדיבור״ ואת ״חופש הדפוס״ )ולצידם גם את ״חופש
האסיפה והארגון״( בין החירויות המאוזכרות במפורש בהכרזה  -אך הצעה זו נדחתה
במפורש .כיצד ,אפוא ,ניתן ללמוד מן ההכרזה על קיומו של חופש ביטוי או עיתונות
בארץ? כאן אנו מגיעים לפריצת דרך נוספת של השופט אגרנט :מפסיקתו עולה כי על מנת
שזכות או הירות פלונית תקבל הכרה משפטית אין הכרח כי תוזכר במפורש בהכרזת
העצמאות .ממה שכתוב בהכרזה אנו למדים שישראל היא דמוקרטיה ,ו ל פ י כ ן חייבות
להול ולהתקיים בה בל אותן זכויות וכל אותם ערכים שבלעדיהם לא תיתכן דמוקרטיה;
וראש-וראשונה לכל הזכויות הללו היא הזכות להופש הביטוי.
20

ואכן ,חלק נכבד מתקדים ׳קול העם׳ מיוחד לביסוס הקשר ההכרחי בין כיבודו של
חופש הביטוי לבין הגשמת החזון הדמוקרטי בהכרזת העצמאות .כדברי אגרנט ,״העיקרון
של חופש הביטוי הוא עיקרון הקשור קשר אמיץ עם התהליך הדמוקרטי ] [...תפיסה
פשוטה ] [...של המשטר הדמוקרטי מביאה בהכרח ,אפוא ,להטלת העיקרון של חופש
הביטוי בכל מדינה המושתתת על משטר כנ״ל ] [...זכות עילאית זו ] [...ביחד עם בת זוגתה
— הזכות לחופש המצפון — מהווה את התנאי למימושן של כמעט כל החירויות האחרות״.
21

אגרנט אבחן שלוש סיבות עיקריות מדוע לא ייתכן בעצם משטר חופשי ודמוקרטי
כמתואר בהכרזת העצמאות ללא שיובטח חופש הביטוי .הסיבה הראשונה כרוכה בעצם
הגדרתו של המשטר הזה כ״משטר רצון העם — רואים את המושלים במורשים וכנציגים
של העם שבחרם ,אשר על כן רשאי הוא בכל עת להעביר את מעשיהם המדיניים תחת
שבטו ,אם כדי לגרום לתיקונם של מעשים אלה ולעשיית סידורים חדשים במדינה ,ואם
כדי להביא לפיטורם המידי של המושלים או להחלפתם באחרים בבוא יום הבחירות״.
ברור שעצם ההבעה של רצון העם וביקורתו תלויה בקיומו של חופש ביטוי.
22

9

הסיבה השנייה כרוכה בהיות הדמוקרטיה ״בראש-וראשונה משטר של הסכמה —
היפוכו של משטר המתקיים בכוח האגרוף״ .מאחר שבדמוקרטיה ההנחה היא שלאיש אין
ידיעה מוקדמת וודאית של האמת ,או של הדרך שראוי לחברה ללכת בה ,מוסכם על הכל
ש״בחירת המטרות המשותפות של העם ודרכי הגשמתן״ תיעשה ״בדרך הבירור והשקלא
והטריא המילולית ,הווה אומר ,על ידי ליבון גלוי של הבעיות העומדות על סדר יומה של
המדינה והחלפת דעות עליהן בצורה חופשית .בבירור זה ,המתקיים באמצעות מוסדותיה
הפוליטיים של המדינה  -כגון המפלגות ,הבחירות הכלליות והדיונים בבתי המחוקקים
— ממלאה ׳דעת הקהל׳ תפקיד חיוני והיא ממלאה תפקיד זה לא רק בשעה שהאזרח הולך
לקלפי ,כי אם בכל הזמנים ובכל העתים ] [...ביסודו של דבר ,כל התהליך הנזכר איננו אלא
תהליך של בירור האמת ,למען תשכיל המדינה לשים לפניה את המטרה הנבונה ביותר
ותדע לבחור את קו הפעולה העשוי להביא להגשמת מטרה זו בדרך היעילה ביותר .והנה
לשם בירור אמת זו משמש העיקרון של הזכות לחופש הביטוי אמצעי ומכשיר ,הואיל ורק
בדרך של ליבון ׳כל׳ ההשקפות והחלפה חופשית של ׳כל׳ הדעות עשויה אותה ׳אמת׳
להתבהר״.
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הסיבה השלישית מתמקדת במה שאגרנט מכנה ״אינטרס פרטי מובהק״ — ״עניינו
של כל אדם ,באשר הוא אדם ,לתת ביטוי מלא לתכונותיו וסגולותיו האישיות; לטפח
ולפתח ,עד הגבול האפשרי ,את האני שבו״ .אך כפי שאגרנט עצמו מציין ,גם מימוש
האינטרס ה״פרטי״ הזה הוא תנאי לקיומה של מדינה דמוקרטית וחופשית ,שכן ״המטרה
הסופית״ של מדינה כזאת היא ״לאפשר לבני אדם לפתח את סגולותיהם״.
24

כמובן ,חופש הביטוי — עם כל חשיבותו — איננו זכות מוחלטת ,וההכרה בו כתנאי
חיוני לקיום הדמוקרטיה אין משמעותה שעל השלטון לכבדו בכל מקרה ובכל תנאי .כדברי
המכתם האמריקני ,״זכותך להניף את זרועך מסתיימת בקצה חוטמו של הניצב לידך״; וגם
הזכות להתבטא חייבת לעתים קרובות להיעצר בהתנגשה בזכויות ובאינטרסים אחרים.
השופט אגרנט הגדיר זאת כך :״הזכות לחופש הדיבור והעיתונות איננה כוללת את השימוש
לרעה בכוח הלשון או העט״ .הוא גם מנה כמה מן האינטרסים ״התובעים אף הם הגנה
ואשר למענם הכרחי לצמצם צמצום ידוע את הזכות לחופש הביטוי״ ,למשל — ״הצורך
במתן הגנה לשמו הטוב של האזרח״ ו״הבטחת דיון הוגן והוצאת דין צדק למתדיינים
בערכאות״ .לדבריו ״החשוב שבהם״ הוא ״האינטרס הנכלל בכותרת ׳ביטחון המדינה׳ ][...
באופן כללי אפשר לומר כי הכוונה היא לכל הכרוך במניעת הסכנה של פלישת האוייב מן
החוץ בסיכול כל ניסיון להפיכה בכוח של המשטר הקיים על ידי גורמים עוינים מבפנים,
בקיום הסדר הציבורי והבטחת שלום הציבור״.
;
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מתי ייסוג חופש הביטוי מפני האינטרסים האחרים ,ומתי ייסוגו הם מפניו׳ השופט
אגרנט לא השיב על שאלה זו תשובה גורפת ,אלא התייחס רק להתנגשות הקונקרטית
שעמדה לדיון בפניו :בין חופש הביטוי של העיתונות לבין הצורך להגן על ׳שלום הציבור׳,
שהיה כזכור עילת סגירתם של העיתונים הקומוניסטים ,ושהוא כאמור אחד מפניו של
האינטרס החשוב של ׳ביטחון המדינה׳ .נוסחת האיזון שבחר אגרנט הייתה זו של הוודאות
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הקרובה ,לאמור ,רק כאשר קרוב לוודאי) (probableשהפרסום יערער את הביטחון)במובנו
הרחב הנ״ל( ייסוג חופש הביטוי של העיתון מפני האינטרס הביטחוני; בכל מקרה ^ ח ר
אסור לשלטון להצר את רגלי העיתונות בבואה לפרסם דבר כלשהו ,גם אם הפרסום נראה
לו מסוכן .ובלשונו של השופט אגרנט:
התצאי ההכרחי להפעלת הכוח הדרסטי של דיכוי השקפותיהם של אחרים ][...
הוא ,שוב ,כי הדברים שפורסמו מגלים משהו יותר מהבעת השקפה נוגדת ואף
משהו יותר מצמיחת גרעין של נטייה לקראת ׳סיכון שלום הציבור׳; בקיצור ,כי
הדברים מגלמים בקרבם לא רק רעיון העשוי ליצור ,עקב הפצתו ברבים ,אפשרות
רהוקה שתגרום בעקיפין לאהת התוצאות הנפסדות ] [...רק כאשר הפרסום יצא
מגדר של ביאור רעיון גרידא ולבש צורה של הטפה היוצרת ,בשים לב למסיבות,
לפהות אפשרות קרובה של עשיית מעשים המסכנים את שלום הציבור ,יהיה
מקום להתערבות השלטונות לשם דיכוי הפרסום או מניעת הישנותו בעתיד".
הבחירה בנוסחת ׳הוודאות הקרובה׳ — שקיבלה את השראתה במישרין מפסיקת
בית המשפט העליון הפדרלי בוושינגטון — קשורה כמובן קשר הדוק לתפיסה )המשותפת
לאגרנט ולמקורות השראתו האמריקניים( הרואה בחופש הביטוי זכות-על ,אשר אפילו
האינטרס הקיומי של הביטחון איננו יכול להצדיק את הגבלתה אלא במקרים קיצוניים.
את המקרים הקיצוניים הללו מגדירה ותוחמת נוסחת ׳הוודאות הקרובה׳ ,בשני פארמטרים
מצטברים :הפארמטר הראשון נוגע לחומרת הפגיעה הנשקפת מן הפרסום — אגרנט
הדגיש כי מותר לדכא את הפרסום רק ״אם רצינות הסכנה ,אשר שר הפנים חוזה אותה
מראש כתוצאה מפרסום הדברים הנפסדים ,היא אמנם גדולה במידה המכפרת על הנזק
הציבורי ,הוא הנזק לאינטרס של חופש הביטוי״; בפסיקה מאוחרת יותר אף נאמר כי רק
סכנה של פגיעה ״עמוקה ,גסה ,קשה רצינית וחמורה״ ,תוכל להצדיק א ת מניעת
הפרסום .הפארמטר השני נוגע לרמת ההסתברות שסכנת הפגיעה אכן תתממש  -רק
כאשר קרוב-לוודאי שאותה פגיעה קשה וחמורה תתרחש בפועל ,יהיה לגיטימי להשתיק
עיתון על מנת למנוע זאת ממנה.
27
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השופט אגרנט הדגיש כי בחינת הפארמטריס האמורים צריכה להיעשות באורח
פרטני בכל מקרה ומקרה ,לא רק על פי תוכן הפרסום א ל א גם על פי הנסיבות האופפות
אותו מאמר או קריקטורה אשר אינם יוצרים ״ודאות קרובה לפגיעה קשה״ בעתות
שלווה ,עלולים ליצור אותה בעתות משבר וחירום; גס תפוצת העיתון וקהל היעד שלו
חייבים להילקח בחשבון".
;

הנה כך ,בציוריות ,תמצת מקץ שנות-דור השופט פרופ׳ אהרן ברק את נוסחת האיזון
בין חופש הביטוי לאינטרס הביטחוני ,כפי שנקבעה בתקדים ׳קול העם׳ :״מילים אינן
חשובות מדם ,אך רק הסתברות קרובה לוודאי לשפיכת דם יש בה כדי למנוע את
המילים״".
כאמור ,מאז תקדים ׳קול העם׳ אין עוררין על קיומה של הזכות לחופש הביטוי כזכות
משפטית בת-תוקף ,אשר השלטון בישראל חייב לכבדה .יחד עם זאת ,יש בהחלט עוררין
11

על המעמד הבכיר והעדיף שהעניק לה השופט אגרנט לעומת זכויות אחרות בכלל ,והאינטרס
הביטחוני בפרט .היו וישנם גם עוררין על ראייתו את המקרים של ׳ודאות קרובה לפגיעה
קשה׳ כמקרים היחידים שבהם לגיטימי לקפח או להגביל את חופש הביטוי למען השמירה
על זכויות ואינטרסים סותרים.
לשון אחר :הגם שיש קונסנסוס באשר לתוקפה של הזכות לחופש הביטוי ,הרי אין
קונסנסוס באשר להיקפה בכלל ,ובעת התנגשותה עם אינטרס ספציפי זה או אחר בפרט.
ישנם שופטים בבית המשפט העליון )למשל הנשיא השביעי ,מאיר שמגר( שאימצו את
גישת אגרנט ע ל קרביה וכרעיה ,והם סבורים כמוהו שחופש הביטוי נהנה מעדיפות
היררכית של ׳מעמד-על משפטי׳ לעומת זכויות אחרות ולפיכך ,״חופש הביטוי והוראת
חוק הבאה להגביל אותו אינן בעלות מעמד שווה-ערך וזהה ] [...במידה שהדבר מתיישב
עם הכתוב ,יש להעדיף את קיומה של הזכות בכל עת ,על הוראת חוק בה טמונה מגמה
להגבילה״ .יש מהם שאף הרחיקו לכת ממנו בהגנה על חופש הביטוי ,ואימצו את נוסחת
האיזון )השאובה אף היא מתקדימי בית המשפט העליון האמריקני"( של ׳סכנה גרורה
ומידית׳) .(clear and present dangerנוסחה זו דומה מאוד לנוסחת ׳הוודאות הקרובה׳)כפי
שניווכח להלן יש אפילו שופטים שמתייחסים אליהן כאל נוסחות זהות לחלוטין( ,אך היא
מוסיפה לה פארמטר שלישי של מידיות .כלומר על פי הנוסחה הזאת ,ייסוג חופש הביטוי
בפני אינטרס אחר אך ורק בהתמלא שלושה תנאים מצטברים :הסכנה הנשקפת מן
הפרסום היא גדולה וחמורה ,סיכויי התממשותה רבים מאוד ,ובנוסף לכף היא אימיננטית
 כלומר מועד התממשותה המסתברת הוא קרוב ביותר.;
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לעומת זה היו וישנם שופטים הדוחים את נוסחת ׳הוודאות הקרובה׳ או ,למצער,
מסתייגים ממנה וסבורים כי היא מעניקה בכורה מוגזמת לזכות לחופש ביטוי על פני
זכויות אחרות .אותם שופטים אף כופרים בהיררכיה של זכויות ,או מכל-מקום בכך
שחופש הביטוי נהנה מעדיפות היררכית על פני זכויות אחרות .בין השופטים הללו בולטים
חניכי המשפט של מרכז אירופה אשר היו עדי ראייה לקריסת הרפובליקה של ויימאר,
וראו את חופש הביטוי הבלתי מרוסן כאחד מן הגורמים לקריסה הפטלית הזאת .כפי
שניסח זאת השופט ד״ר אלפרד ויתקון :״לא פעם קרה בהיסטוריה של מדינות בעלות
משטר דמוקרטי תקין ,שקמו עליהן תנועות פשיסטיות וטוטליטריות למיניהן ,והשתמשו
בכל אותן זכויות של חופש הדיבור ,העיתונות ] [...שהמדינה מעניקה להן ,כדי לנהל את
פעולתן ההרסנית בחסותן .מי שראה זאת בימי הרפובליקה של ויימאר ,לא ישכח את
הלקח ] [...חירויות אלה נכס יקר הן ,מסורת המשטר הדמוקרטי במדינה חופשית ,אך
דווקא משום כך אסור שישמשו אמתלה או כלי עזר בידי החותרים תחת המשטר הזה״.
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וישנם גם שופטים  -והם הרוב — המאמצים אל לבם את מבחן ׳הוודאות הקרובה׳
במקרים מסוימים ,אך זונחים אותו במקרים אחרים .באותם מקרים אחרים הם יאפשרו
דיכוי של חופש הביטוי גם כאשר קיימת הסתברות נמוכה יותר לפגיעה כתוצאה מן
הפרסום )למשל ,״אפשרות סבירה״ בלבד( .כלומר ,בעיניהם של אותם שופטים גבולותיו
של חופש הביטוי ומידת הסובלנות שעל השלטון להפגין כלפיו ישתנו בהתאם לטיב ומהות

12

האינטרס שעליו הוא עלול לאיים .כפי שניסח זאת השופט ברק :״אך טבעי הוא כי נוסחת
האיזון תשתנה מעניין לעניין .עם שינוי באינטרסים המתנגשים משתנה נוסחת האיזון ][...
רב-הגוניות של המצבים המשתנים מחייבת רב-גוניות בנקודות האיזון .אין לנקוט אמת
מידה אחת ויחידה שיהא בה כדי לפתור את כל הבעיות .הטעם לכך הוא שהאינטרסים
המתנגשים אינם תמיד בני אותה רמה נורמטיבית ,והבעייתיות שבהתנגשות היא מסוגים
שונים״.
35

מחלוקת אחרת שהתפתחה בעקבות תקדים ׳קול העם׳ ,נסובה סביב השאלה ,האם
יש התבטאויות אשר — מחמת אופיין הנקלה והקיצוני — ראוי לשלול מהן לחלוטין כל
הגנה משפטית ,בלי קשר לחומרה ולהסתברות של הסכנה הגלומה בהן .שאלה זו התעוררה,
למשל ,לגבי התבטאויות גזעניות מן הסוג שהשמיע הח״כ לשעבר מאיר כהנא לגבי הכחשת
השואה ,וגם לגבי התבטאויות פורנוגרפיות המבזות נשים ומציגות ואף משווקות אותן
כאובייקטים מיניים ו/או כמוצרי צריכה לגברים.
השופט אגרנט גרס כי כל פרסום  -נקלה ושקרי ככל שיהיה  -ראוי ,בעיקרון,
להגנה .הוא הזכיר כי ״לעתים קרובות יקרה ,כי עצם מעשה הדיכוי — עצם הפסקת
ההופעה של ] [...הדברים הפסולים — מקנה לאלה ערך מופרז בעיני הציבור ] [...דוקטרינות
נפסדות רק נעזרות על ידי דיכויין ,הן מתות עם גילוי יסודן הרעוע״ ".זו גם הייתה ,כעבור
שנות-דור ,עמדתו של השופט ברק אשר גרס ,שלא כדעת השופט גבריאל בך ,כי אסור
לרשות השידור לצנזר את התבטאויותיו הגזעניות של הח״כ-דאז כהנא אלא בהתקיים
מבחן ׳הוודאות הקרובה׳ לפגיעה קשה בשלום הציבור .פרופ׳ ברק אמנם מכיר בכך כי
הנימוקים ה׳קלסיים׳ למתן חופש ביטוי נחלשים ואולי אף מתפוגגים במקרה הזה ,וכדבריו
״הגזענות בשקר יסודה ,ואין בה כדי לתרום לבירור האמת ,ואם כך אין עלינו גם לתמוך
בהגשמתו העצמית של נביא השקר״ ואולם גם הוא סבור ,כאגרנט ,כי ״רק בהתמודדות
חופשית של רעיונות ודעות ,בהתמודדות עם השקר שבגזענות על הבימה החופשית של
דעות ורעיונות ,תוקע הגזענות בכל כיעורה ,ושוויון האדם וכבודו יוגברו ויחוזקו״.
37
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לעומת הגישה הזאת יש הגורסים — גם אצלנו וגם בדמוקרטיה האדירה בתבל — כי
ביטויי הסתה וביזוי כלפי מיעוטים או קבוצות ,על בסיס אתני או מיני ,אינם ראויים כלל
לחסות בצל אותה מטריה נשגבה של חופש הביטוי .כדברי הכוהנת הגדולה של המאבק
לריסון ודיכוי של ביטוי פורנוגרפי בארה״ב ,פרופ׳ קתרין מקינון ) ,(11111011^X1״לפגוע
באדם ,להשפילו ולבזותו איננו חופש דיבור״ '.השקפה דומה היא שהדריכה ככל הנראה
את החלטת פרקליטת המדינה ,דורית בייניש ,בסתיו  ,1994לפתוח בחקירה פלילית נגד
העיתון ׳ידיעות אחרונות׳ על פרסום מודעות בוטות לשירותי מין.
3

40

ההברה השיפוטית בחופש המידע
בתקדים ׳קול העם׳ אשר ביסס ,כאמור ,ללא עוררין את זכות העיתונות לחופש ביטוי ,אין
זכר לזכות העיתונאי לקבל מידע על פעולות השלטון .זכות זו קיבלה הכרה מפורשת רק
כעבור כעשור ,בתקדים של ׳אולפני הסרטה׳ .המעניין הוא כי הכרה חלוצית זו'ניתנה
41

13

אגב-אורחא ,משום שבאותו תקדים לא היה מדובר בסירוב של השלטון לאפשר לעיתונות
גישה למידע ,אלא בסירובו לאפשר לה לפרסם חומר ביקורתי שכבר היה ברשותה .נשוא
הדיון היה יומן חדשות קולנועי)בימים שבהם טרם שידרה טלוויזיה בישראל( ,או ליתר
דיוק קטע של דקה ביומן הזה ,אשר תיעד התנגשות ברוטלית בין משטרה למפגינים —
מפוני שכונה מועדת להריסה — בליווי קריינות ששיקפה את התמרמרות המפגינים על
פינויים .המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,גוף ממשלתי שהוקם מכוח חוק מנדטורי משנת
) 1927שמו מעיד על גילו המופלג  -פקודת סרטי הראינוע( ,אסרה  -וכדבריה ״בלי
היסוסים״ — על הקרנת הקטע והקריינות הביקורתית שנתלוותה לו ,בנימוק ש״הוא פוגע
בטעם הטוב וכן משום שאינו משקף את הבעיה בכללותה ,ועל כן הוא עלול להטעות את
דעת הציבור ולפגוע בו״* .
2

למרות שהחוק המנדטורי כלל לא הגביל את המועצה לביקורת סרטים ומחזות
בשיקול דעתה ,קבע בג״צ כי אסור לה לצנזר את היומן אלא בהתקיים ׳ודאות קרובה׳
לפגיעה קשה בשלום הציבור .מאחר שהתנאי הזה לא התמלא — בוטלה החלטת המועצה
והיומן כולו אושר להצגה.
להלכה עסק אפוא תקדים ׳אולפני הסרטה׳ בזכות העיתונאי לפרסם )קרי :חופש
הביטוי( ולא בזכותו לדעת )קרי :חופש המידע( ,ואימץ ויישם בנאמנות רבה את העקרונות
של תקדים ׳קול העם׳ .בכל זאת היה בו חידוש רב-משמעות ,והוא בעמידה על כך
שההכרה כזכות לחופש הגיטוי מחייגת בהכרח להעניק מעמד משפטי זהה גם לזכות
לקבל מידע על פעולות השלטון .כדברי השופט ד״ר משה לנדוי)לימים הנשיא החמישי
של בית המשפט העליון( ,שתי הזכויות האמורות ״יונקות זו מזו :כדי שהאזרח יוכל
ליהנות מהירותו לההליף דעות ,דרושה לו גם החירות ] [...לגשת ללא מעצור למקורות
האינפורמציה ] [...רק ב ד ר ן זו הוא יוכל ליצור לעצמו דעה עצמאית ככל האפשר על
אותן שאלות העומדות ברומו של עולם החברה והמדינה״ .לשון אחר :שלילת הגישה
למידע מונעת — ממש כמו שלילתו של חופש הביטוי — את קיומו של שוק הדעות אשר בו
טמון הסיכוי לגלות את האמת .שלילת הגישה למידע — כמו שלילת חופש הביטוי — גם
תסכל את האקט הדמוקרטי המובהק והבסיסי של בקרה וביקורת על השלטון והחלפתו
כאשר איננו עומד בציפיות; ואכן אם אין מידע מקיף ואמין על פעולות השלטון ,כיצד
יבקר הציבור אותן פעולות ויסיק מהן מסקנות באשר לכישורי השליטים? כלומר ,מי
שמניח לשלטון לחסום זרימת מידע לתקשורת על מעשיו)ובעיקר מחדליו( ,מניח לו להציב
עצמו מעל לכל ביקורת או בקרה אפקטיביות; ובניסוחו הבלתי-נשכח של השופט לנדוי:
״שלטון הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח לדעת ,סופו שהוא קובע גס
מה טוב לאזרח לחשוב; ואין סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית שאיננה ׳מודרכת׳
מלמעלה״.
43
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עמדתו זו של השופט לנדוי קיבלה חיזוק מעמיתו ד״ר משה זילברג ,אשר הסביר כי:
45

דמוקרטיה היא שלטון העם; שלטון העם מתבטא בחופש הצבעתו; ] [...הצבעה
חופשית פירושה ברירה שקולה ,מודעת ,בין אידיאל ואידיאל ] [...אם מעשי
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השלטונות מוסתרים מעיני האזרח ,שיקוליו של זה מוטעים יהיו בבוא יום פקודה
לשלטון ,הוא יום הבהירות ,ונמצא מידת הדמוקרטיה לוקה .׳מעשיך יקרבוך
ומעשיך י ר ח ק ו ך  ,זהו חשבון הנפש של השלטון בבל מדינה דמוקרטית ,בעוד אשר
הממשל הרודני  -העומד בביבול למעלה מן הביקורת  -מעוניין לשם קיום
המשטר לבסות ולחפות על מעלליהן הרעים של רשויותיו ,ויוקרתו היא כבודו-
מלא-עולם של ג ע ר ו ת האזרה.
ומסקנתו של זילברג חדה כתער:
האפשרות הנתונה לאזרח המתעניין ל ק ג ל ] [...אינפורמציה על הנעשה ג ק ר ג
המדינה ורשויותיה  -פרט לעניינים שהם מעצם מהותם סודיים  -היא ת נ א י ־
בלעדיו-אין לקיום משטר דמוקרטי במדינה ,ובלעדיה לא תיבון דמוקרטיה אמיתית.
כעשרים שנה לאחר התקדים הזה הכיר בג״צ במישרין בזכותה המיוחדת של העיתונות
— בשליחתו של הציבור — לקבל מידע .היה זה באפריל  ,1982בעת פינוי יישובי חבל ימית
בפתחת רפיח ,לקראת החזרת האזור למצרים במסגרת הסכם השלום אתה .ביישובים
התבצרו מתנגדי הפינוי ,והנושא עמד במוקד ההתעניינות הציבורית .כשבוע לפני מועד
החזרתו של החבל למצרים הכריז צה״ל על האזור כולו ׳שטח צבאי סגור׳ ,וממילא נמנעה
גם כניסת עיתונאים .העיתונות הישראלית מחתה בחריפות על האיסור אך ,באורח אופייני,
נרתעה מלקרוא עליו תגר משפטי .לעומתה ,איגוד עיתונאי החוץ בישראל פנה לבג״צ,
כאשר הוא מסתמך על ״חופש העיתונות והזכות לקבלת מידע״ .לנוכח הערות השופטים
בדיון ,ובראשם מ״מ הנשיא דאז של בית המשפט העליון יצחק כהן ,ניאות צה״ל לוותר על
הסגירה המוחלטת ולאפשר ׳פירצה׳ מיוחדת לעיתונאים שדרכה תותר כניסה לכמה עשרות
כתבים מקומיים וזרים ,שייבחרו על ידי עמיתיהם ויחלקו את דיווחיהם עמם )ועם
קוראיהם וצופיהם( .בנותנו תוקף מחייב להסדר הזה ,הדגיש בג״צ את חשיבות הזכות
לדעת ואת חובת שלטונות הצבא לשקול את הצורך לכבדה ולמצוא איזון הוגן בינה לבין
שיקולי הביטחון :״נוכחות מספר מסוים של נציגי כלי התקשורת מבטיחה ,מצד אחד,
שלציבור יהא מידע על המתרחש באזור! מצד אחר ,הסדר זה מהווה איזון מתאים בין
שני האינטרסים הציבוריים החשובים ,שהם חופש העיתונות מצד אהד וביצוע נאות
של תפקידי השלטונות מצד אחר״.
44
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בפסיקה עקרונית משנת  1990שוב הכיר בג״צ בזכות לקבלת מידע כזכות דמוקרטית
חיונית .בהחליטו לכפות על המפלגות חשיפה פומבית של הסכמים קואליציוניים ,הדגיש
נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר ,כי
משטר דמוקרטי בנוי על שיתוף מתמשך של הציבור במידע על המתהווה בחיים
הציבוריים ] [...השמירה על המסגרת הנורמטיבית מובטחת בראש וראשונה ,על
ידי ] [...גילויו של המידע על מערבות השלטון ,מעשיהם של מרכיביו ופועלם של
הנבהרים ,כדי שהציבור יוכל לראות ,לדעת ולשפוט.
48
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בדברים הללו האיר השופט שמגר טעם נוסף לכיבוד זכותו של הציבור לדעת —
פוטנציאל החשיפה ,הנגישות הציבורית למידע ,מהווים גורם מרתיע מפני התנהגות שלטונית
בלתי נורמטיבית ,וממילא תורמים לשמירה על נורמות המוסר הציבורי וטוהר המידות.
באותו פסק דין עצמו הסביר השופט פרופ׳ אהרן.ברק ,כי זכות הציבור לדעת נובעת
גם מ כ ן שהוא בעצם בעליו של המידע שבהזקת השלטון ,שהרי הממשל הוא שליחו
ופועל מטעמו .ואכן ,האם זה מתקבל על הדעת ששליח יסתיר מידע על השליחות משולחו,
או שלשולחו לא תהיה זכות גישה לאותו מידעי כדברי השופט ברק ,המידע השלטוני הוא
״נכס ה ש י י ן לציבור״ ,ולפיכן על איש הציבור להיות נכון לחושפו בפניו; ״כנגד זכותו
של היחיד לקבל מידע עומדת חובתו של השלטון לספק מידע ומכאן חובתם של נושאי
תפקידים ציבוריים ליתן מידע לבני הציבור״ .הזכות לקבלת מידע נגזרת מחירות
הביטוי ולפיכן ,כמוה ,היא ניתנת להפקעה או להגבלה רק כאשר מתקיימת סכנה
קרובה לוודאי לפגיעה באינטרס חשוב של המדינה ,כמו ביטחונה או יחסי החוץ שלה'.
4

למקרא התקדימים שצוטטו עד כה עשוי להתקבל הרושם כי ההכרה בזכות לקבל
מידע שלטוני ו/או לגשת אליו מושרשת היטב במשפטנו ,ממש כאמה-הורתה — הזכות
לפרסם מידע ודעות .אך חשוב לציין כי במקביל לתקדימים שהזכרנו ,ניתנו בבית המשפט
העליון גם כמה פסיקות המציבות סימן-שאלה גדול על ההכרה האמורה .באותה שנה
עצמה שבה פורסם התקדים החלוצי בפרשת ׳אולפני הסרטה׳ ,סירב בג״צ להגן על זכותו
של הכתב הצבאי של השבועון ׳העולם הזה׳ ,שלום כהן ,ליהנות מגישה לחומר )לא-סודי(
שבידי הצבא ובשליטתו .בית המשפט העליון קבע כי המידע הוא ברשות הצבא ולפיכן
הוא רשאי להתיר או לאסור את הגישה העיתונאית אליו על פי רצונו ,ואפילו בהתאם
לסימפטיה שהוא רוהש למבקש המידע )הצבא נימק את איסור הגישה לחומר בכך
שעיתונו של כהן ״פועל בעקביות בכיוון המנוגד לרוח חינוכו של צה״ל״( .גישה דומה —
הכופרת לכאורה בזכותו העקרונית של הציבור לדעת  -נקט בג״ צ כאשר לא הכיר בזכותו
של ההיסטוריון אריה יצחקי להסיר את מעטה החשאיות מעל ממצאים על קרבות לטרון
במלחמת העצמאות — ממצאים שהצטברו בתיקי ענף היסטוריה בצה״ל .לא נטען כי
בממצאים יש סודות צבאיים העלולים לסכן את ביטחון המדינה ,ובכל זאת התנגדה
הממשלה לחשיפתם .השופט ד״ר אלפרד ויתקון קבע כי המידע שבידי רשות ציבורית
הוא ״רכוש רב-ערן ,אך אין הוא מצרך ,ואין התרתו לשימוש חופשי מעין שירות
שהרשות חייבת לספק לאזרחיה ללא אפלייה ] [...אף אין לומר על רכוש זה שמטבע
בריאתו או על-פי הנוהג שנהגו בו בעבר ,נקבע ייעודו לשימוש הציבור ] [...כאן מדובר
ברכוש אשר המדינה רשאית להשתמש ב ו ) א ו להימנע מלהשתמש בו( כטוב בעיניה,
למטרותיה ולצרכיה היא .היא רשאית לפרסם את המידע או להרשות את פרסומו על-ידי
אנשים הנראים לה ראויים לכך ,אין היא חייבת למסור רשות זו לאזרח סתם ].[...״
50
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על פסיקה זו נמתחה ביקורת נוקבת .פרופ׳ פנינה להב תהתה :״מאורעות לטרון היוו
שלב חשוב במלחמתנו לעצמאות מדינית ,ובהיעדר סיבה ביטחונית להחסייתם ,מדוע לא
ייחשפו לפני הציבור? ] [...במסגרת ׳הזכות לדעת׳ זכאי הציבור לקבל גם מידע שאיננו
רשמי ,וניתוחים היסטוריים שלא זכו לברכת הממשלה״.
52
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בשלהי שנות השמונים התנכר בג״צ במפורש לזכות העיתונות לקבל מידע שבידי
השלטון ,ולחובה השלטונית הנובעת מן הזכות הזאת לספק לה את המידע או את הגישה
אליו יתירה מזאת :בית המשפט כפר בזיקה ההכרחית שבין חופש הביטוי לחופש המידע.
היה זה כאשר עיתון ׳העיר׳ בתל-אביב ביקש ממשרד המשפטים נתונים על ההיקף המספרי
של האזנות סתר שנעשו באישור חוקי ,על ידי רשויות אכיפת החוק ורשויות הביטחון
בישראל ,בעשר השנים מאז חקיקת חוק האזנות סתר .משרד המשפטים מיאן למסור את
הנתונים הללו ובג״צ סמך את ידיו על סירובו ,בנימוק שאין מוטלת על השלטון חובה
כלשהי לחשוף מידע שבידיו .כאשר טען פרקליט העיתון כי החובה האמורה נובעת מן
הזכות לפרסם את המידע ולקיים דיון ציבורי בנתונים )קרי :מן הזכות לחופש הביטוי(,
קבע השופט משה בייסקי ש״יש להבחין הבחן היטב בין התפקיד של עיתונאי להביא לפני
ציבור מידע המצוי עימו ,לבין החובה על המשיבים ]השלטון  -מ״נ[ לספק לו מידע.
משלא עלה בידי העותרים להצביע על חובת המשיבים לספק להם את המידע הספציפי
שדרשו ,די בכך כדי לדחות את העתירה״ .העיתון ביקש דיון נוסף בסוגיה בהרכב רחב
יותר של שופטים ,אך בקשתו נדחתה*.
;
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גם על הפסיקה הזאת נמתחה ביקורת חריפה .פרופ׳ אמנון רובינשטיין גרס כי המידע
מוחזק על ידי הרשויות רק כפיקדון ,ולכן כאשר יש לציבור עניין לדעתו ,על הרשויות
״להחזיר לציבור את פיקדונו״ .ד״ר זאב סגל ,במאמר-תגובה מקיף ,ראה בהכרעת בג״צ
הוכחה לכך ש״הרטוריקה המשפטית בעניין הזכות לדעת איננה עומדת מול הפרקטיקה
השיפוטית המניפה את הכורת על זכות שהיא מיסודותיו של המשטר הדמוקרטי״.
55
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ממצוי לרצוי :עיגון חוקי וחוקתי של חופש העיתונות
״לבושתה של הכנסת בישראל ,השתמטו המחוקקים מלמלא את חובתם הבסיסית ][...
בכך שלא קבעו — בין בחוקה ,בין בחוק יסוד ובין בחוק רגיל — את חופש הביטוי,
ובעיקר את חופש העיתונות ,כזכות יסוד של האדם בישראל״ .כך היכה על חטא שר
המשפטים דאז ,דן מרידוד ,בראשית שנות התשעים .ואכן ,כפי שראינו)ועוד נראה ביתר
פירוט בפרקים דלהלן( ,הכיר בג״צ בתוקפו המשפטי של חופש העיתונות ובחובת הממשל
לכבדו  -לא בהתבסס על החוקים הכתובים ,אלא במידה רבה ומכרעת תוך מאבק
אינטלקטואלי-יצירתי ברוחם ולעתים אף בלשונם של החוקים הללו ,וניסיון לנטרל ולהקהות
את עוקצם האנטי-דמוקרטי.
57

הצלחתו של בג״צ במאבק הזה עשוייה לעורר את הרושם כי אין.צורך בעיגון
סטטוטורי מפורש של חופש העיתונות .ואולם רושם זה הוא ,כמדומה ,נמהר ומוטעה .בלי
לגרוע מן התרומה המכרעת והאפקטיבית שתרם בית המשפט העליון ,מאז תקדים ׳קול
העם׳ ועד היום ,לגיבושה ולביצורה של הזכות לחופש עיתונות — אין להתעלם ממגבלותיה
של תרומה זו .הגנת הבג״צ ,עם כל חשיבותה ,איננה מספקת ואף איננה בטוחה.
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כבר נוכחנו כי בעוד שבג״צ העניק הכרה ברורה וחד-משמעית לזכות לחופש הביטוי,
יחסו לפן האחר של חופש העיתונות — קרי :הזכות לקבלת מידע מן השלטון — הוא
מורכב ואמביוולנטי ,ולעתים אף מנוכר לחלוטין .זאת — למרות שכמה משופטיו עמדו על
כך ששלילת המידע מרוקנת ,במקרים רבים ,את חופש הביטוי מתוכנו .על רקע זה נראה
כחיוני לקבוע בחוק הכתוב כי המידע שברשות השלטון חייב  -בעיקרון  -לעמוד
לרשות הציבור )ושליחיו העיתונאים( .חוק מעין זה מקובל זה מכבר בסקנדינביה ,ומאז
 1967גם בארצות הברית.
58

כבר בשלהי שנות השבעים הציע הח״כ דאז משה שחל לחוקק גם אצלנו חוק כזה,
והוא חידש את יוזמתו כמה פעמים .בכל פעם היא נתקלה בהתנגדות הממשלה .בשנת
 1993חברו יחדיו תשעה ח״כים מן הקואליציה והאופוזיציה בגרסה חדשה ומורחבת של
ה צ ע ת חוק חופש המידע .ההצעה קובעת כי ״לכל אדם זכות לקבלת מידע״ ,וכי ״בכל
רשות ציבורית יוקם גוף אשר יהא אחראי לטיפול בבקשות מידע״ .בקשה למידע תצטרך,
בעיקרון ,להיענות ״ללא שיהוי״ .החוק קובע חריגים לזכות למידע :כאשר גילויו עלול
לפגוע בביטחון ,ביחסי חוץ ,בתפקוד הרשות הציבורית או בעיצוב מדיניותה ,בהליכי
האכיפה והיישום התקין של החוק ,או בזכות למשפט הוגן כמו כן לא יחול החוק המוצע
על מידע הנוגע בניהול פנימי ובדיונים פנימיים של הרשות ,או על מידע סודי מקצועי או
מסחרי .על סירוב למתן מידע ניתן יהיה לערער לבית משפט השלום .ב 30-בנובמבר 1994
אושרה הצעת החוק הזאת בקריאה טרומית ,בתמיכת  19ח״כים וללא נמנעים או מתנגדים.
אחד מיוזמיה ,יו״ר ועדת החוקה ,חוק ומשפט דדי צוקר ,הסביר בדיון במליאה כי היא
״יוצאת מתוך הנחה שמידע שאוגרות רשויות מרשויות השלטון הוא רכוש ציבורי ,נכס
ציבורי״ .הפעם לא הביעה הממשלה התנגדות; אדרבה :שר המשפטים ,פרופ׳ דוד ליבאי,
הודיע כי ״אני גם תומך בחופש המידע ,בזכותו של כל אזרח לקבל מידע מרשויות השלטון,
ואני מביא בחשבון שהקניית זכות שכזו מטילה חובה על רשויות המדינה לספק את
המידע המתבקש״ .השר ליבאי אף הודיע כי מינה ועדה בראשות השופטת המחוזית
בדימוס ויקטוריה אוסטרובסקי-כהן ,שהמליצה על יוזמת חקיקה דומה של הממשלה
עצמה.
5,
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גם באשר לחופש הביטוי ,יש להבחין בין ההכרה השיפוטית בו — שהיא כאמור
מוחלטת — לבין יכולת ההגנה עליו שהיא ,לעתים קרובות ,מוגבלת ותלוייה על בלימה.
בג״צ אכן מכיר בתוקפה המשפטי של הזכות ,וכופה על השלטון להתחשב בה גם כאשר
החוק מתעלם ממנה .אך הוא מתקשה להגן עליה כאשר מילות החוק )ולא רק רוחו
וכוונתו( שוללות אותה במפורש .ודוק :כאשר ניסוחו המילולי של החוק מאפשר פרשנויות
שונות יעדיף בג״צ ,בדרך כלל ,את הפרשנות שתיטיב עם חופש הביטוי)או למיצער ,תמזער
את הפגיעה בו( ,גם אם איננה הולמת את כוונתו המקורית של המחוקק .אך לפעמים
הניסוח של החוק הפוגע בחופש הביטוי הוא חד-משמעי ואיננו מאפשר ׳להטוט׳ פרשני
שיעניק ׳הנחה׳ כלשהי לעיתונות והגנה לזכויותיה .במקרה הזה נטייתו של בית המשפט
היא ׳להרים ידיים׳ ולאכוף את הפגיעה ככתבה וכלשונה  -אם משום שאין הוא רואה
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עצמו מוסמך לשלול או לבטל תוקפם של חוקי הכנסת )לרבות כאלה שהכנסת הותירה על
כנם מתקופת המנדט( ,ואם משום שהוא גורס כי הקונסנסוס החברתי איננו בשל להתערבותו
בחקיקה ראשית מסוג זה .כך ,למשל  -כפי שניווכח להלן  -ראה עצמו בג״צ ,בדרך כלל,
אנוס לאכוף את החוק המנדטורי המאפשר לשלטון להתיר או לאסור  -כאוות נפשו וללא
צורך בהנמקה  -את הופעתו של עיתון חדש ,הגם שהגדיר חוק זה כ״הוראה דרקונית
שהותקנה על ידי משטר קולוניאלי ,שאין היא הולמת מושגי יסוד של מדינה דמוקרטית״".
ישנה דרך להתגבר על המכשלה הזאת ,והיא עיגון הוקתי של הזכות לחופש ביטוי
ו/או חופש העיתונות — קרי :הכללתה במסמך חוקתי משוריין ,העומד בבירור מעל
החקיקה הרגילה של הכנסת .עיגון כזה יאפשר לשופטים לפסול תוקפם של חוקים ,אם
וכאשר הם פוגעים פגיעה שרירותית בחירות העיתון או העיתונאי .ננקטו כבר כמה יוזמות
כאלה .הצעת חוק יסוד זכויות היסוד של האדם ,שהגיש שר המשפטים לשעבר דן מרידוד,
לכנסת ה 12-שריינה את ״חופש הדעה והביטוי וכן החופש לפרסם דעות ומידע ברבים,
בכל דרך״ .יש להצטער על כך שההצעה לא התייחסה כלל לזכות לקבל מידע שברשות
השלטון ,ולא הכירה בה כזכות יסוד עצמאית .אפשר שמנסחיה סברו כי היא נגזרת בהכרח
מחופש הביטוי ,אך כפי שראינו לא כל שופטינו שותפים לתפיסה הזאת .כך או כך ,הצעת
מרידוד — כמו הצעות דומות קודמות לשריון גורף של כל זכויות האדם ,שהגישו הח״כים
פרופ׳ י״ה קלינגהופר )בשנות השישים( ופרופ׳ אמנון רובינשטיין)בשנות השמונים( — לא
הגיעה לשלבי חקיקה מתקדמים.
בחודש מארס  ,1992אשר נודע לימים כחודש ׳המהפכה החוקתית׳ בישראל ,ננקט
הלכה-למעשה הצעד ראשון לקראת עיגון חוקתי של חופש העיתונות .חוק יסוד כ ב ת
האדם וחירותו ,אשר נחקק באותו החודש ,שריין את ״כבודו של אדם באשר ה ו א
אדם״ ,ואסר גס על הכנסת  -כמחוקקת  -לפגוע בו ,״אלא בחוק ההולם את ערכיה
של מדינת ישראל ,שנועד לתכלית ראוייה ,ובמידה שאיננה עולה על הנדרש״ .שופט
בית המשפט העליון פרופ׳ אהרן ברק גרס במאמריו ובהרצאותיו על חוק היסוד הזה ,כי
׳כבוד האדם׳ כולל גם את חופש הביטוי .לדבריו ,״כבודו של אדם נפגע אם אין נותנים לו
להביע את אשר עם לבו ,ואם אין נותנים לו להתפתח על ידי שמיעת דעותיהם של
אחרים״ .גם שופט נוסף בבית המשפט העליון ,פרופ׳ יצחק זמיר )שהיה בעבר נשיא מועצת
העיתונות( ,חיווה דעתו בפומבי כי ׳כבוד האדם׳ המובטח בחוק היסוד כולל אף את חופש
הביטוי .פרשנות זו מתחזקת לכאורה על רקע תיקון לחוק היסוד שהתקבל במארס ,1994
המדגיש כי ״זכויות היסוד של האדם בישראל יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת
מדינת ישראל״ .הרי כבר הראינו כי למן תקדים ׳קול העם׳ ,גרס בג״צ כי הההכרה בחופש
הביטוי )ובחופש הביטוי של העיתונות בפרט( נובעת באופן הכרחי מעקרונות הכרזת
העצמאות ,למרות שחופש הביטוי איננו נזכר בה במפורש .מסקנה דומה נובעת אף מקביעת
חוק היסוד כי הוא נועד לעגן את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .כפי
שהעיר השופט מאיר שמגר בפסק דין שניתן כשנתיים לאחר אישור חוק היסוד ,״חופש
הביטוי צמח במשפטנו מ ת ו ן מורשתה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל .דומה
44
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שאין לך ביטוי קולע וממצה לחופש הבעת הדעה ולחשיבותה של כל דעה ודעה  -ואף זו
שבדעת יחיד היא — מהכלל שטבעו חכמים לעניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל ש׳אלו
ואלו דברי אלוהים חיים׳)עירובין יג ,ב(״ מסקנתו של שמגר היא ש״הגבלות נורמטיביות
חריפות על עיקרון חופש הביטוי עלולות להימצא בלתי חוקתיות ] [...למשל ,העמדת
תנאי רישוי בלתי סבירים לחלוטין לצורך הוצאתו לאור של אמצעי תקשורת״.
;
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יש אפוא יסוד להנחה ,כי כיום מ ו ט מ ן )ואף חייב( בית המשפט שלא לתת תוקף
להקיקה הפוגעת בחופש הביטוי ,אם היא איננה לתכלית ראוייה ,או אם הפגיעה היא
במידה העולה על הנדרש .דא-עקא ,וחוק היסוד מעניק סמכות מהפכנית זו לבית
המשפט ,רק לגבי חקיקה ״חדשה״ שהתקבלה לאחר חודש מארס  .1992החקיקה
האנטי-דמוקרטית הקודמת לאותו תאריך) ,ובכלל זה ,כמובן ,החקיקה המנדטורית( ,נהנית
מ׳חסינות׳ ,וממשיכה להיות בעלת תוקף מחייב ,ואין בג״צ יכול לשלול תוקף זה )אם כי
הוא יכול ,כבעבר ,לנסות ולהקהות את עוקצה ע״י פרשנות ליברלית(.
גם חוק היסוד האחר שאושר במארס  ,1992חוק יסוד חופש העיסוק  ,היה עשוי
להשליך על תוקפם של חוקים המגבילים את העיסוק העיתונאי ,ובעיקר החוקים המטילים
חובת רישוי על עיתונים והמאפשרים את הפקעת רשיונותיהם ללא הנמקה .ואולם גם חוק
היסוד הזה העניק ׳חסינות׳ לכל החקיקה שקדמה למארס  .1992׳חסינות׳ זו הייתה
אמורה מלכתחילה לפוג במארס  ,1994אך תוקפה הוארך בינתיים עד מארס  ,1996ואין
לדעת אם זו ההארכה האחרונה.
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ב 7-במארס  1994הונחה על שולחן הכנסת — מטעמה של ועדת החוקה ,חוק ומשפט
— הצעת חוק יסוד חופש הביטוי וההתאגדות .ההצעה הזאת ,כהצעת שר המשפטים
מרידוד בשעתו ,מתייחסת אף היא אך ורק לזכות לפרסם דעות ומידע ,אך לא לזכות
לקבל מידע .עד לחתימת ספר זה לא חלה התקדמות בהפיכת ההצעה לחוק.
סיכומו-של-דבר :בית המשפט יהיה מסוגל לתת הגנה מלאה והרמטית לחופש העיתונות,
רק אם וכאשר תושלם ׳המהפכה החוקתית׳ שהחלה במארס  ,1992ויתוקנו חוקי היסוד
שנחקקו ,כך שתינתן הסמכות לשופטים לפסול כל חוק — ישן כחדש — הפוגע פגיעה
שרירותית או מופרזת בחופש הביטוי ו/או בחופש המידע.

20

