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 בפתח הספר

 סמוך לחתימתו של ספר זה (יולי 1995) יצא שר הפנים, אהוד ברק, בדברי ביקורת חריפים

 על העיתונות בישראל ורמז כי היא נהנית מחירות-פעולה מופרזת הגורמת לה לשכרון כוח.

 בהתייחסו לצורך לרסן את כוחה של התקשורת, אמר: ״יש בשלות בתוך החברה הישראלית

 ושכל ישר לשים קץ ולהגביל את ההתפרעות הכוחנית של אנשים [...] אין תחום בחיים

 האזרחיים שלנו, שבו אדם או גורם יכול להשפיע על גורלם של אנשים - תרצה רופא,

 תרצה עורך-דין, תרצה רואה חשבון - שהמדינה לא דאגה שאיכשהו ייתחם גם השימוש

 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

 שאין להן אח ורע בשום דמוקרטיה מתוקנת אחרת; והאיום מצד בעלי ההון החולשים

 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.

 לספר כמה יעדים ותכליות: הוא נועד קודם-כל להתריע על הסכנה שבמוקדי האיום

 האמורים ועל פגיעתם האקטואלית והפוטנציאלית בדמוקרטיה שלנו, ולהתוות אסטרטגיה

 חקיקתית לניטרולם. לכן הספר עוסק לא רק בדין המצוי כעת אלא גם — ובהרחבה —

 בדין הרצוי לדעתי, וכיצד ראוי וניתן לגשר על הפער בין השניים.

 אך לספר גם תכלית מעשית: הוא נועד לצייד את העיתונאי — בין כתב-שטח, בין

 פובליציסט ובין עורך — וגם את פרקליטיהם ויועציהם המשפטיים של כל אלה, בתמונה

 מעודכנת של זכויותיו וחובותיו המשפטיות; הוא גם נועד לסייע לאזרח שהעיתונות גרמה

 לו עוול, ולפרקליטו, לעמוד על זכויותיהם שלהם. יש לקוות שהספר אף ישמש את תלמידי

 המשפטים והתקשורת הלומדים את דיני העיתונות במסגרות האקדמיות השונות.
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 לנוחות הקורא המתעניין בפן ה׳מעשי׳ של הספר, מובאת בתחילת כל פרק תמונת

 הדין הקיים ובסיומו, בנפרד, הערותי והמלצותי באשר לדין הרצוי.

 ספר זה לא היה רואה אור לולא תמיכתו החומרית והמקצועית של מכון ירושלים

 לחקר ישראל. אני אסיר תודה למנהלת המכון אורה אחימאיר אשר סייעה לי בגיבוש

 הצעת המחקר הראשונית, וליוותה וגיבתה את הביצוע גם ממרחקים. ראש המכון — פרופ׳

 אברהם (רמי) פרידמן — הואיל גם לעמוד בראש צוות ההיגוי של המחקר, שבו השתתפו

 מנכ״ל רשות השידור מרדכי קירשנבאום, והמשפטנים פרופ׳ מרדכי קרמניצר וד״ר אריאל

 בנדור. לכולם נתונה תודתי והוקרתי על השקעתם בידע ובזמן, על סובלנותם ובעיקר על

 הערותיהם ועצותיהם המועילות. תודה מקרב לב גם לציונה חזקיהו מצוות המכון שדאגה

ם ששקדה על ההוצאה לאור ה  במסירות וללא לאות להתקדמותו של הפרוייקט, ולאסתי מ

 וקיבלה בהבנה את העדכונים בטקסט עד לרגע ההדפסה ממש.

 הספר מוקדש לרעייתי ולילדי מתוך הערכה עמוקה לסבלנותם ולתמיכתם ללא גבול.
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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
1  מתירה להפעיל נגדה נשק קטלני, ורעיונות הם קטלניים הרבה יותר מאקדהים״.

 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

; מפהיתה - אך לא מפוגגת אותו  של המחזיקים בה מפהיתה את הסיכוי לשגות

 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
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 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 993¿ הביע 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

(או אפילו התנדבו) פעם אחר פעם, ביחד או לחוד, להעלים או להצניע מידע  להלן,2 התפתו

 (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.

 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״.3

 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.5 כינון ממשלת האחדות הראשונה שיצאה למלחמת ששת הימים

 (1967), נפילת ממשלת גולדה מאיר ועמה דור שלם בהנהגת המדינה לאחר מלחמת יום

ן(0983, אימוץ רפורמה ו  הכיפורים (1974), החלפת שר הביטחון אריאל שרון במלחמת לבנ

 מקיפה בשיטת הבחירה של ראש הממשלה (1992) — אלה הן רק כמה מן התמורות

 והתפניות המשמעותיות ביותר בדרכה של הדמוקרטיה הישראלית שאירעו לא כתוצאה

 מפתק הבוחר בקלפי, אלא כפועל-יוצא מכך שציבור גדול הביע דעתו - באפיקים ובאופנים

 שונים — על 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.

 מתברר, אפוא, שתרומתה החיונית של התקשורת לתהליך הדמוקרטי היא דו-תכליתית:

 ראשית, המדיה היא המספקת את הבימה להשמעת מחאתו וביקורתו של הציבור בין
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 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״.6

 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״.8 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.

 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

ן על השלטון ומדיניותו בלי לקבל מידע ת ע  יכול להגשים כהלכה את זכותך לבטא את ד

 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

1 ואולם אין זו דעת הכל. כפי שניווכח להלן, יש —  הברורה של השופט פרופ׳ אהרן ברק.0

 גם בין עמיתיו של השופט ברק בבית המשפט העליון - מי שמבחינים הבחן היטב בין
״ . ן ה  שתי הזכויות האמורות, לא רק מבחינה מושגית אלא גם מבחינת ההכרה השיפוטית ב

ן שקיימת זכות לחופש ביטוי במשפט החוקתי הישראלי (אם כי יש  אין חולק על כ

 ניואנסים שונים לגבי היקפה של הזכות, מעמדה היחסי לעומת זכויות יסוד אחרות,

 וכר); לעומת זה אין קונסנסוס ברוד לגבי קיומה של הזכות לדעת.

 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

1 הכרה זו הבשילה בשנת 1953, בתקדים המפורסם  בראשית ימי הדמוקרטיה הישראלית.2

 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
1  המשפט״.4

 תקדים ׳קול העם׳ ניתן אמנם פה-אחד בידי שלושה שופטים דגולים שעתידים לכהן,

1 הוא טבוע 5  בזה אחר זה, כנשיאי בית המשפט העליון; אך כפי שהראתה פרופ׳ פנינה להב

 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.

 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,
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 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 19 לפקודת העיתונות, חוק מנדטורי משנת 1933. הסעיף

 התיר לנציב העליון(ומאז קום המדינה — לשר הפנים) לסגור עיתון לכל תקופה שנראית

 לו ״אם מתפרסם בעיתון דבר העלול (ץ1&\11) לדעתו של שר הפנים לסכן את שלום

 הציבור״. עוד נעסוק להלן בהרחבה בסמכות לסגור עיתונים, אד בשלב זה נדגיש כי לשונו

 של סעיף 19 מקנה 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

1 ראוי גם לתת את הדעת לכד שסעיף 19 לפקודת העיתונות, ואף סעיף-חוק אחר  להתערב.6

 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
1  את צעדיה של זו.7

 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.

׳ מיום  פריצת הדרד הראשונה התבטאה בהכרה בהכרזה על הקמת מדינת ישראל

ן משפטי שעקרונותיו מהייביס את השלטון. כאן המקום מ ס מ  ה׳ באייר התש״ח, כ

 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

ן במידה שהיא מבטאה  הופש. אמנם ההכרזה אין בה חוק קונסטיטוציוני [...] א

 את הזון העם ואת 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 [...] הלא זו

 אכסיומה ידועה שאת המשפט של עם יש ללמוד באספקלריה של מערכת החיים
1 9  הלאומיים שלו.

 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 1948 הועלתה 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

2 כיצד, אפוא, ניתן ללמוד מן ההכרזה על קיומו של חופש ביטוי או עיתונות  במפורש.0

 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, ולפיכן חייבות

 להול ולהתקיים בה בל אותן זכויות וכל אותם ערכים שבלעדיהם לא תיתכן דמוקרטיה;

 וראש-וראשונה לכל הזכויות הללו היא הזכות להופש הביטוי.

 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
2  — הזכות לחופש המצפון — מהווה את התנאי למימושן של כמעט כל החירויות האחרות״.1

 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
2  כדי להביא לפיטורם המידי של המושלים או להחלפתם באחרים בבוא יום הבחירות״.2

 ברור שעצם ההבעה של רצון העם וביקורתו תלויה בקיומו של חופש ביטוי.
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 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׳
2  להתבהר״.3

 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
2  הסופית״ של מדינה כזאת היא ״לאפשר לבני אדם לפתח את סגולותיהם״.4

 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,
2  בקיום הסדר הציבורי והבטחת שלום הציבור״.5

 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

10 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 הקרובה, לאמור, רק כאשר קרוב לוודאי(probable) שהפרסום יערער את הביטחון(במובנו

ר ח  הרחב הנ״ל) ייסוג חופש הביטוי של העיתון מפני האינטרס הביטחוני; בכל מקרה ^

 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

2 — קשורה כמובן קשר הדוק לתפיסה (המשותפת  בית המשפט העליון הפדרלי בוושינגטון7

 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

2 בפסיקה מאוחרת יותר אף נאמר כי רק  הציבורי, הוא הנזק לאינטרס של חופש הביטוי״;8

 סכנה של פגיעה ״עמוקה, גסה, קשה רצינית וחמורה״, תוכל להצדיק את מניעת

2 הפארמטר השני נוגע לרמת ההסתברות שסכנת הפגיעה אכן תתממש - רק  הפרסום.9

 כאשר קרוב-לוודאי שאותה פגיעה קשה וחמורה תתרחש בפועל, יהיה לגיטימי להשתיק

 עיתון על מנת למנוע זאת ממנה.

 השופט אגרנט הדגיש כי בחינת הפארמטריס האמורים צריכה להיעשות באורח

 פרטני בכל מקרה ומקרה, לא רק על פי תוכן הפרסום אלא גם על פי הנסיבות האופפות

; מאמר או קריקטורה אשר אינם יוצרים ״ודאות קרובה לפגיעה קשה״ בעתות  אותו

 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
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 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 על 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

5 יש מהם שאף הרחיקו לכת ממנו בהגנה על חופש הביטוי, ואימצו את נוסחת  להגבילה״.2

 האיזון (השאובה אף היא מתקדימי בית המשפט העליון האמריקני") של ׳סכנה גרורה

(כפי  ומידית׳(clear and present danger). נוסחה זו דומה מאוד לנוסחת ׳הוודאות הקרובה׳

 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.

 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
3  דווקא משום כך אסור שישמשו אמתלה או כלי עזר בידי החותרים תחת המשטר הזה״.4

 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
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 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
3  שונים״.5

 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

3 פרופ׳ ברק אמנם מכיר בכך כי  מבחן ׳הוודאות הקרובה׳ לפגיעה קשה בשלום הציבור.7

 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
3  דעות ורעיונות, תוקע הגזענות בכל כיעורה, ושוויון האדם וכבודו יוגברו ויחוזקו״.8

 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 (X1^11111011), ״לפגוע

 באדם, להשפילו ולבזותו איננו חופש דיבור״.'3 השקפה דומה היא שהדריכה ככל הנראה

 את החלטת פרקליטת המדינה, דורית בייניש, בסתיו 1994, לפתוח בחקירה פלילית נגד
4  העיתון ׳ידיעות אחרונות׳ על פרסום מודעות בוטות לשירותי מין.0

 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

4 המעניין הוא כי הכרה חלוצית זו'ניתנה  כעבור כעשור, בתקדים של ׳אולפני הסרטה׳.1
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 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

 1927 (שמו 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

ן זו הוא יוכל ליצור לעצמו דעה עצמאית ככל האפשר על ר ד  האינפורמציה [...] רק ב

4 לשון אחר: שלילת הגישה 3  אותן שאלות העומדות ברומו של עולם החברה והמדינה״.

 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׳
4 4  מלמעלה״.

4 אשר הסביר כי:  עמדתו זו של השופט לנדוי קיבלה חיזוק מעמיתו ד״ר משה זילברג,5

 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

ך, זהו חשבון הנפש של השלטון בבל מדינה דמוקרטית, בעוד אשר  ומעשיך ירחקו

 הממשל הרודני - העומד בביבול למעלה מן הביקורת - מעוניין לשם קיום

 המשטר לבסות ולחפות על מעלליהן הרעים של רשויותיו, ויוקרתו היא כבודו-

 מלא-עולם של גערות האזרה.

 ומסקנתו של זילברג חדה כתער:

ג ר ק ל [...] אינפורמציה על הנעשה ג ג ק  האפשרות הנתונה לאזרח המתעניין ל

־ י א נ  המדינה ורשויותיה - פרט לעניינים שהם מעצם מהותם סודיים - היא ת

 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 1982, בעת 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,

4 לנוכח הערות השופטים  כאשר הוא מסתמך על ״חופש העיתונות והזכות לקבלת מידע״.4

 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
4  של תפקידי השלטונות מצד אחר״.7

 בפסיקה עקרונית משנת 1990 שוב 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
4 8  הנבהרים, כדי שהציבור יוכל לראות, לדעת ולשפוט.
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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

ן שהוא בעצם בעליו של המידע שבהזקת השלטון, שהרי הממשל הוא שליחו כ  גם מ

 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

ן לציבור״, ולפיכן על איש הציבור להיות נכון לחושפו בפניו; ״כנגד זכותו י  ״נכס השי

 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

, כמוה, היא ניתנת להפקעה או להגבלה רק כאשר מתקיימת סכנה  הביטוי ולפיכן
 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

5 גישה דומה —  שעיתונו של כהן ״פועל בעקביות בכיוון המנוגד לרוח חינוכו של צה״ל״).0

 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

, אך אין הוא מצרך, ואין התרתו לשימוש חופשי מעין שירות  הוא ״רכוש רב-ערן

 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

ו להימנע מלהשתמש בו) כטוב בעיניה, א ) ו  ברכוש אשר המדינה רשאית להשתמש ב

 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 [...].״51

 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
5  רשמי, וניתוחים היסטוריים שלא זכו לברכת הממשלה״.2
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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

5 העיתון ביקש דיון נוסף בסוגיה בהרכב רחב  שדרשו, די בכך כדי לדחות את העתירה״.3
 יותר של שופטים, אך בקשתו נדחתה.*5

 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

5 ד״ר זאב סגל, במאמר-תגובה מקיף, ראה בהכרעת בג״צ  ״להחזיר לציבור את פיקדונו״.5

 הוכחה לכך ש״הרטוריקה המשפטית בעניין הזכות לדעת איננה עומדת מול הפרקטיקה
5  השיפוטית המניפה את הכורת על זכות שהיא מיסודותיו של המשטר הדמוקרטי״.4

 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,

5 כך היכה על חטא שר  ובעיקר את חופש העיתונות, כזכות יסוד של האדם בישראל״.7

ועוד נראה ביתר ) ו נ  המשפטים דאז, דן מרידוד, בראשית שנות התשעים. ואכן, כפי שראי

 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.

ן.צורך בעיגון  הצלחתו של בג״צ במאבק הזה עשוייה לעורר את הרושם כי אי

 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
5  1967 גם בארצות הברית.8

 כבר בשלהי שנות השבעים הציע הח״כ דאז משה שחל לחוקק גם אצלנו חוק כזה,

5 בשנת ,  והוא חידש את יוזמתו כמה פעמים. בכל פעם היא נתקלה בהתנגדות הממשלה.

 1993 חברו יחדיו תשעה ח״כים מן הקואליציה והאופוזיציה בגרסה חדשה ומורחבת של

4 ההצעה קובעת כי ״לכל אדם זכות לקבלת מידע״, וכי ״בכל 0  הצעת חוק חופש המידע.

 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 19 ח״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

4 הפעם לא הביעה הממשלה התנגדות; אדרבה: שר המשפטים, פרופ׳ דוד ליבאי,  ציבורי״.1

 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
4 2  עצמה.

 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 1992, אשר נודע לימים כחודש ׳המהפכה החוקתית׳ בישראל, ננקט

ת ב  הלכה-למעשה הצעד ראשון לקראת עיגון חוקתי של חופש העיתונות. חוק יסוד כ

 האדם וחירותו, אשר נחקק באותו החודש, שריין את ״כבודו של אדם באשר הוא

 אדם״, ואסר גס על הכנסת - כמחוקקת - לפגוע בו, ״אלא בחוק ההולם את ערכיה

4 שופט  של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראוייה, ובמידה שאיננה עולה על הנדרש״.4

 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

6 פרשנות זו מתחזקת לכאורה על רקע תיקון לחוק היסוד שהתקבל במארס 1994,  הביטוי.5

 המדגיש כי ״זכויות היסוד של האדם בישראל יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת

6 הרי כבר הראינו כי למן תקדים ׳קול העם׳, גרס בג״צ כי הההכרה בחופש  מדינת ישראל״.6

 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

ן מורשתה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. דומה ו ת  הביטוי צמח במשפטנו מ
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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
4  תנאי רישוי בלתי סבירים לחלוטין לצורך הוצאתו לאור של אמצעי תקשורת״.7

ן (ואף חייב) בית המשפט שלא לתת תוקף מ ט ו  יש אפוא יסוד להנחה, כי כיום מ

 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 1992. החקיקה

 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).

, היה עשוי 4 8  גם חוק היסוד האחר שאושר במארס 1992, חוק יסוד חופש העיסוק

 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 1994, אך תוקפה הוארך בינתיים עד מארס 1996, ואין

 לדעת אם זו ההארכה האחרונה.

 ב-7 במארס 1994 הונחה 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 1992, ויתוקנו חוקי היסוד

 שנחקקו, כך שתינתן הסמכות לשופטים לפסול כל חוק — ישן כחדש — הפוגע פגיעה

 שרירותית או מופרזת בחופש הביטוי ו/או בחופש המידע.
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 פרק ב

 איסור גורף על הופעת עיתון

 מהות הסמכות ומשמעותה

 הסמכות הדרסטית ביותר לפגיעה בחופש העיתונות כרוכה ביכולתו של השלטון לאסור

 לחלוטין על הדפסת עיתון, לאורך זמן ואף לצמיתות. סמכות מעין זו היא שקוממה

 ועוררה, כבר לפני כ-350 שנה, את ההוגה והמשורר הנודע ג׳ון מילטון, לפרסום פמפלט

 המחאה הנודע שלו בזכות חופש הביטוי: ״תן לי מעל לכל חופש אחר, את החופש לדעת,

 להביע ולהתווכח בחריפות ולפי המצפון״.1 מחאת מילטון אכן תרמה לביטול סמכות זו

 באנגליה כבר בשלהי המאה ה-17.

 ממשלת ישראל היא כיום הממשלה היחידה בעולם הדמוקרטי החמושה עדיין בסמכות

 כזאת לגבי התקשורת המודפסת. כל עיתון אצלנו זקוק להיתר פרסום מהממשלה.2 לפקיד

 השלטון — הממונה על המחוז במשרד הפנים - שיקול דעת רחב לסרב להעניק את

נ וכן לסגור את העיתון, לכל פרק זמן שיבחר, ואף

;  ההיתר וגם לשלול אותו לאחר הענקתו

 לצמיתות.

 להלכה מאפשרת הסמכות הזאת הטלת איסור על הופעת כל העיתונים שאינם לרוחו

 של השלטון. רעיון קיצוני מעין זה אמנם עלה, בשחר ימי המדינה, כאשר פורסמה הצעה

 מפורטת בביטאון מפלגת השלטון דאז, לאסור על הופעת כל העיתונים היומיים זולת

 העיתון הממשלתי. בעל הרעיון הסביר כי ״מדינה קטנה ומוקפת אויבים אינה יכולה לתת
 חופש בלתי מוגבל לעיתונות, כשם שלא תוכל להסכים שכוח המגן לא יהיה כולו ברשותה״.4

 מקובל לחשוב כי הסמכות האמורה קיימת על הנייר בלבד, ולפיכך השלכתה על

 חירות העיתונות בארץ היא אפסית. אכן האמת ניתנת להיאמר שלמרבה המזל, איש לא

 שקל ברצינות את יישום ההצעה להתיר הופעתו של עיתון ממשלתי בלבד. משנת 1964 ועד

 1976 לא נודע על מקרה שבו נאסר פרסומו של עיתון בישראל. לא ייפלא אפוא ששרי

 המשפטים בשנות השישים והשבעים, יעקב-שמשון שפירא וחיים צדוק, הקלו שניהם ראש
 בקיומה של הסמכות, וטענו כי היתרי פרסום ניתנים למעשה לכל דורש.5

 ואולם לא זו המציאות מאז מחצית שנות השבעים. במהלך השנים הללו נעשה שימוש

 הן בסמכות לסרב להתיר הופעת עיתונים חדשים, והן בסמכות לסגור — זמנית או

 לצמיתות — עיתונים ותיקים. כך, למשל בין השנים 1980 ל-1988 נסגרו בהוראת השלטון

 לפחות שישה עיתונים.4 כאן המקום להעיר שקיים קושי לתת נתונים מלאים וודאיים על

 מספר העיתונים שהופעתם נאסרה לצמיתות על ידי השלטון. הסיבה פשוטה: עיתון אסור
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 איננו יכול — בדרך הטבע — לדווח על האיסור! והעיתונים האחרים — כפי שיתחוור להלן

 — אינם תמיד טורחים לדווח על ׳סתימת הפיות׳ לקולגות.

 בניגוד למצופה, בג״צ לא היווה מכשול אפקטיבי על דרך הפעלת הסמכות. כפי

 שיפורט להלן בג״צ אף לא דרש תמיד הוכחה כלשהי שהמתפרסם, או העתיד להתפרסם

 בעיתון האסור בפרסום, עלול להזיק (ולו גם ברמת הסתברות נמוכה) לאינטרס חיוני

 כלשהו. הלכה למעשה, הכיר בג״צ בסמכות הממשלה לאסור הופעת עיתון ללא נימוקים

 הנוגעים לתוכנו, ולעתים גם בלי נימוקים כלל. כלומר, דווקא אל מול הנשק השלטוני

 הדרסטי ביותר המאיים על חירותה — איסור הופעה גורף — נותרת העיתונות חשופה

 יחסית.

 מרבית העורכים והעיתונאים בישראל אדישים ומנוכרים למצב המשפטי והעובדתי

 הזה. סגירת עיתונים - לא רק במזרח ירושלים, אלא גם בגליל, כלומר עמוק בתוככי הקו

 הירוק — זכתה להד תקשורתי קלוש, אם בכלל. כך, למשל, הפקעת הרשיון לצמיתות

 מדו-שבועון ערבי-ישראלי בנצרת, באוגוסט 1987, לא זכתה לאיזכור כלשהו (שלא לדבר

 על תגובה או מחאה מערכתית) בעיתון עברי נפוץ.7 אולי אפשר להסביר את הניכור הזה

 בכך שמדובר לרוב (אך לא תמיד) בהטלת איסור על הופעת עיתונים פלסטינים, ואולי אף

 בכך שהעיתונאים מעצבי דעת הקהל ב׳הארץ׳, ׳מעריב׳ ו׳ידיעות אחרונות׳, יוצאים מתוך

 הנחה שאת רשיונות עיתוניהם לא יפקיעו, ואת כלי הביטוי שלהם לא יסגרו. כך או כך,

 שתיקת העיתונות הנפוצה מצערת, שכן היא בולמת גיוס דעת קהל ותמיכה פוליטית

 ביוזמות לביטול הסמכות האמורה. למותר לציין כי דווקא העיתונים שבשולי הקונסנסוס

 הישראלי ואף מחוצה-לו, הם הזקוקים יותר-מכל להגנת חירותם, וכי חוסנו של חופש

 העיתונות ראוי לו שייבחן ביחס כלפיהם ולא כלפי עיתוני הקונסנסוס.

 כפי שניווכח, לשתיקה הרועמת הזאת של העיתונות העברית יש שורשים היסטוריים

 עמוקים. יש אף יסוד להניח שהיא תרמה תרומה מכרעת לעצם לידתה של הסמכות

 השלטונית למנוע פרסום עיתונים בארץ ישראל. כך הגדירה פרופ׳ פנינה להב את התגובה,

 או ליתר דיוק היעדר התגובה, של העיתונות על לידת הסמכות הדרקונית הזאת לפני

 כשישים שנה: ״נאיבית, קצרת ראות. העיתונים היו מוכנים להקריב הן את העיקרון והן

 את טובתם לטווח ארוך, על מזבח יתרונות זמניים ומידיים״.8 נראה כי דברים אלה

 הולמים להפליא גם את התנהגות העיתונות הישראלית היום.

 רישוי העיתונות - רקע ועקרונות

 כאמור, רישוי העיתונים — ועמו הסמכות למנוע את פרסומם — נולד לפני כשישים שנה,

 בעיצומו של שלטון המנדט הבריטי. בתקופת השלטון העותומני בארץ לא נדרש כלל רשיון

 להוצאת עיתון. המוציאים לאור נדרשו - כמקובל בקונטיננט האירופי — רק לדווח על

 זהותם וכתובתם. גם דרישה זו חלה רק על עיתונים המתפרסמים באורח קבוע וסדיר.'
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 הרקע להנהגת משטר הרישוי היה מאורעות הדמים של תרפ״ט, שבמהלכם טבחו

 פורעים ערבים מאות יהודים בערים המעורבות בא״י. בעקבות שפיכות הדמים הנוראה

 באה לארץ ועדת חקירה בריטית (ועדת שאו Shaw), אשר קבעה, בין היתר, במסקנותיה כי

 ״יותר מדי חירות הוענקה לעיתונות בפלסטינה״, וכי חירות זו נוצלה לפרסום ״מאמרים

1 אגב, טענה זו התבססה בעיקר על עמדת  לא שקולים, מתגרים או בעלי אופי מתסיס״.0
1  נציגי היישוב היהודי, שתלו את קולר המהומות בהסתת העיתונים הפלסטינים ביפו.1

 המסקנה הייתה ברורה: יש להגביל את חירות העיתונות. ועדת שאו אמנם לא

 הרחיקה לכת עד כדי המלצה מפורשת על רישוי, אך תוצאת הדו״ח שלה הייתה חקיקתה

 של פקודת העיתונות 1933, אשר אכן כפתה משטר של רשיונות על עיתוני הארץ.

 סעיף 4 לפקודה קובע לאמור:

 אין להדפיס או להוציא לאור שום עיתון בישראל, אלא אם כן קיבל בעליו תחילה

 רשיון בחתימת הממונה על המחוז.

1  מי שמפרסם עיתון בלי רשיון צפוי למאסר ולקנס, וכמובן להחרמת גליונות העיתון.2

 חובת הרישוי חלה כאמור על כל ׳עיתון׳, ומונח זה מוגדר כדלקמן:

 כל דבר דפוס המכיל חדשות, ידיעות, סיפורי מאורעות, או כל הערות, ציונים, או

 ביאורים בקשר עם אותן חדשות, ידיעות או סיפורי מאורעות, או עם כל עניין

 אחר בעל חשיבות ציבורית, הנדפס בכל לשון והיוצא לאור בישראל למכירה או

 להפצת חינם, לעתים קבועות או בלתי קבועות/ אד אין הוא כולל כל דבר דפוס
1 5  היוצא ע״י ממשלת ישראל או למענה.

 למעשה מקיפה ההגדרה כל פרסום לא ממשלתי, למעט פרסום חד פעמי, דוגמת ספר.

 ואולם יש לציין כי על פי הפקודה, גם הפעלת בית דפוס טעונה רשיון, בין אם מדפיסים בו
1  עיתונים ובין אם לאו.4

 היקף הסמכות לסרב רשיון לעיתון חדש

 פקודת העיתונות לא העניקה לכאורה שיקול דעת לשלטון לסרב להעניק רשיון לעיתון.

 הפקודה מונה תנאים לקבלת הרשיון. כמה מהם סבירים (מסירת פרטים מזהים על

 האחראים לעיתון), וכמה תמוהים ופטרנליסטיים: העורך חייב להיות בעל תעודת בגרות

 ולפחות בן 25 ונקי מהרשעה פלילית. כלומר, לצעירים ובעלי השכלה נמוכה אסור בעיקרון

 לערוך עיתון. והוא הדין בבעלי עבר פלילי. התנאי בדבר היעדר הרשעה פלילית קיבל בשנת

 1994 ממד אקטואלי, על רקע חשדות כבדים שעלו כי עורכים ביצעו עבירות פליליות של
1  האזנת סתר לעיתונאיהם-שלהם ולמתחריהם.5
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 אם מבקשי הרשיון אינם עומדים בתנאים, רשאי שר הפנים לוותר על מילויים. אם

 איננו מוותר — לא יינתן הרשיון. אך מה אם התנאים כולם מולאו ככתבם וכלשונם׳

 לכאורה, עפ״י נוסח הפקודה, חייב הממונה על המחוז לתת את הרשיון. אך תהא זו טעות

 מכרעת ללמוד על היקף שיקול הדעת של הממונה מנוסח הפקודה לבדה. ההוראה הקובעת

 באמת בנושא הזה נחקקה תריסר שנים לאחר פקודת העיתונות, והיא מופיעה בתקנות

 ההגנה (שעת הירום), 1945. התקנות הללו — שלמרות כותרתן הן חקיקה ראשית

1 — נחקקו בעת שגאה הטרור היהודי נגד המנדט הבריטי, וממילא העניקו סמכויות 6  קבועה

 דיכוי דרסטיות לשלטון. וכך התבטא לגביהן יעקב-שמשון שפירא, לימים היועץ המשפטי

 לממשלת ישראל ואחר-כך גם שר המשפטים: ״הן הרס יסודות המשפט בארץ. אפילו
1  בגרמניה הנאצית לא היו חוקים כאלה״.7

 תקנה 94 לתקנות ההגנה קובעת לאמור:

 (1) לא יידפס או לא ייצא לאור שום עיתון, אלא אם ישיג בעליו תעודת היתר

2) הממונה על המהוז רשאי, בבל אשר יישר ) . ז  חתומה בידי הממונה על המהו

 בעיניו, וגלי לתת כל טעם לדבר, להעניק או לסרב מלהעניק בל תעודת היתר

 כזאת, והוא רשאי לצרף אליה תנאים, והוא רשאי בבל זמן להתלות או לבטל כל

 תעודת היתר כזאת.

 למקרא התקנה אין עוד ספק: סמכותו של השלטון לסרב להעניק רשיון שרירה

 וקיימת, גם אם מבקש הרשיון עומד בכל התנאים המפורטים בפקודת העיתונות. על פי

 התקנה, שיקול דעתו של הממונה על המחוז הוא להלכה מוחלט, משום שאיננו חייב לנמק

 את סירובו. ממילא קשה להעמיד את נימוקיו ושיקוליו במבחן הביקורת. וכבר העיר

 הנשיא החמישי של בית המשפט העליון, ד״ר משה לנדוי, כי ״עם ספינקס אי אפשר
1  להתווכח״.8

 ניסיון הנפל הראשון להעמיד את החלטת הממונה במבחן שיפוטי נעשה כבר בשנות

 השישים כאשר הלה סירב, בלי נימוקים, להתיר את פרסום בטאונה של התנועה הערבית-

 הישראלית ׳אל-ארד׳. בג״צ הודה, חד וחלק, כי קצרה ידו מלהושיע. השופט צבי ברנזון

 הסביר כי ״אילו נתן הממונה את נימוקיו, היינו כמובן יכולים לבדוק את כשרותם

1 ואולם ״נוכח ההוראה שהרשות איננה חייבת לתת נימוקים ברור ששיקול  וסבירותם״.9
2  הדעת הוא למעשה מוחלט״.0

 עצמת סמכותו של הממונה לסרב להתיר הופעת עיתון הומחשה בעליל גם בפרשת

2 בתחילת שנות השמונים. ד״ר נגואה מחול, אזרחית ישראל ומרצה לבריאות 1  מחול,

 הציבור באוניברסיטה העברית בירושלים, ביקשה להפיק ולפרסם עיתון ושמו ׳מג׳לת

 א-תקדים׳. תשעה חודשים לאחר בקשת ההיתר, היא קיבלה מן הממונה על המחוז סירוב

 בלתי מנומק. שני פרופסורים למשפטים, מראשי האגודה לזכויות האזרח — רות גביזון

 ודוד קרצ׳מר — עתרו בשמה לבג״צ. הם קיבלו שם הרבה סימפטית, אך לא את נימוקי

 הסירוב. השופט מנחם אלון אמנם כתב על תקנה 94: ״קשיותה של הוראה מוחלטת זו לא

 זכתה לאהדה יתירה בבית המשפט״, אך זה לא מנע את דחיית העתירה.
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 התסריט המתסכל חזר על עצמו מקץ כמה חודשים: הממונה על מחוז ירושלים שוב

 דחה - בלי נימוקים — בקשת היתר להוצאת דו-שבועון. בג״צ שוב הוקיע את התקנה:

 ״ההוראה שבתקנה 94 בדבר פטור מוחלט מגילוי נימוקי הסירוב, כאשר מדובר בעניין כה

 מהותי כזכויות יסוד של חופש הדיבור וחופש הביטוי, לא זכתה לאהדה יתירה בבג״צ ואין

 דעת שופטיו נוחה הימנה״. אך גם הפעם לא התערב בית המשפט בהחלטת הסירוב,

 והנימוקים נותרו חסויים בפני מבקש ההיתר."

 רק פעם אחת ויחידה, בשלהי שנות השבעים, כפה בג״ץ על הממונה להעניק היתר

 לעיתון. היה זה כאשר הממונה ׳התנדב׳ לחשוף את נימוקיו לסירוב (חברותו כביכול של

 המבקש בארגון חתרני קומוניסטי), והעותר הצליח להפריכם. באותה פרשה דיבר גם

 השופט ד״ר משה לנדוי בגנותה של תקנה 94: ״הוראה דרסטית ואף דרקונית, שהותקנה

2 ואולם גם  ע״י משטר קולוניאלי ואין היא הולמת מושגי יסוד של מדינה דמוקרטית״.3

 לאחר הדברים הקשים הללו לא בוטלה התקנה וגם לא פסק השימוש בה. הלקח היחיד

 שהפיק השלטון מכשלונו הבודד בבג״צ, היה שמוטב להמשיך במדיניות הישנה של הסתרת
2  נימוקי הסירוב מפני המבקש. לקח זה אכן יושם.4

 הסמכות לסגור עיתון קיים

 פקודת העיתונות מונה שלוש עילות להפסקת הופעתו של עיתון. העילה הראשונה היא

 טכנית: היעדר הופעה סדירה של העיתון. עפ״י סעיף 6 לפקודה, אם העיתון איננו מתפרסם

 במועדיו המתוכננים, רשאי (אך לא חייב) הממונה על המחוז לבטל את רשיונו. גם

 העילה השנייה היא טכנית - אם מתגלה שהעורך איננו עומד עוד באהד התנאים

 הפורמליים הנדרשים בסעיף 5 לפקודה (למשל, הורשע בעבירה פלילית) - ניתנת

 לעיתון ארכה של שבועיים להחליפו בעורך כשיר, שאם לא כן - מתבטל רשיונו.

 העילה השלישית והמהותית מתייחסת לתוכן העיתון. על פי סעיף 19 לפקודה, הנציב

2 - רשאי על פי צו להפסיק את 5  העליון - ומאז יוני 1948, שר הפנים בממשלת ישראל

 פרסום העיתון לאותה תקופה שימצא לנכון, במקרים דלקמן:

 (א) אם מתפרסם בעיתון דבר העשוי, לדעתו של שר הפנים, לסכן את שלום

 הציבור.

 (ב) אס מפרסם העיתון ידיעות שקר או שמועות שקר, שיש בהן לדעת שר הפנים

 כדי לעורר בהלה או ייאוש.

 יש לציין כי הפקודה מאפשרת לשר להתרות בעיתון טרם סגירתו, אך הוא איננו חייב
2  לעשות זאת.6

 העורך והעיתונאי מתי גולן תהה בשעתו: ״קשה מאוד להבין, כיצד שרדה פקודה

2 ההסבר טמון ככל  אנטי דמוקרטית אשר אין לה אח ורע ודוגמה במדינות חופשיות״.7
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 הנראה בכך שהשלטון נזהר ומקפיד להשתמש בסמכות הסגירה רק כלפי עיתונים שבשולי

 הקונסנסוס הציוני או אף מחוצה לו, תוך שהוא משליך את יהבו על היעדר תחושת

~  סולידריות מצד עיתוני הקונסנסוס. ־

 בשנות החמישים, כאשר שלטה בכיפה ססמתו של דוד בן-גוריון ״בלי חירות ומק״י״,

 התמקד השימוש בסמכות נגד בטאוני שני המיעוטים המוקצים הללו — היומון ׳חירות׳

 מימין, ו׳קול העם׳ משמאל. עיתונים אלה גם היו אז היחידים למחות על השימוש בה. כך,

 למשל, הגיב עורך ׳חירות׳ דאז, מנחם בגין, על התראת שר הפנים לסגור את עיתונו בעת

 הוויכוח החריף על השילומים מגרמניה:

 הממשלה [...] תהא חייבת ללמוד אחת ולתמיד כי אין היא שופט בישראל, ואין

 היא בעליה של מדינתנו. אם בהודעותינו לציבור תהא הפרת חוק תהא זו זכותם

ן אם לא תלכו בדיד המשפט, אלא  או הובתם לתבוע את האהראי להם לדין; א

 תעשו מעשי שרירות, בכוח חוקים שהוטלו על עמנו בתקופת השיעבוד - נתבע

 אנהנו אתכם לדין]....[ בסמכותו של אזרח חופשי הריני אפוא להזהיר את הממשלה

 מפני מעשי שרירות רודניים, הפוגעים בזכויות היסוד ובחופש הביטוי של האדם
2 8  והאזרה.

 כאמור, לדברים כדורבנות האלה — אף שביטאו עקרונות האמורים להיות לחם-חוקו

 של כל עיתונאי — לא נמצאו הד או תמיכה בעיתוני הקונסנסוס. אדישות תקשורתית

 דומה ליוותה את סגירתו של הביטאון הקומוניסטי ׳קול העם׳ לעשרה ימים, בראשית שנת

 1953. עילת הסגירה היו פרסומים על כוונה לפיטורין המוניים על מנת לעודד'התנדבות

 המפוטרים להתגייס לצד הצבא האמריקני במלחמת קוריאה. לפחות עוד שני עיתונים

 פרסמו ידיעות דומות, אך רק ׳קול העם׳ נסגר. לא רק העיתונות (לרבות זו ש׳חטאה׳

 בפרסומים דומים) עברה על כך לסדר היום, גם בג״צ לא יצא בתחילה מגדרו להגן על ׳קול

 העם׳. אדרבה: השופטים ציינו כי סעיף 19 מעניק שיקול דעת רחב וסובייקטיבי לשר
2  הפנים, וכי מסקנתו שהפרסומים ״עלולים לעורר בהלה״ איננה ״מופרכת מעיקרה״.,

 ואולם כעבור חודשים אחדים שינה בג״צ — ובגדול — את טעמו, ונתן את התקדים

 המפורסם של קול העם, המשמש — כפי שהראינו בפרק הראשון — את התשתית לקיום

3 יש התולים את השינוי  חופש העיתונות בישראל, וההגנה השיפוטית עליו, מאז ועד היום.0

 הקוטבי בעמדת בג״צ ביוהרת-יתר של שר הפנים שהתחולל בכנסת כי כוחו רב לו לסגור

 כל עיתון. אחרים תולים זאת בהפשרה מסוימת ביחסינו עם הגוש הקומוניסטי, ובירידה

3 כך או כך, באוקטובר 1953 ביטל בג״צ  ברמת העוינות כלפי המזדהים עימו כאן בארץ.1

 החלטה של שר הפנים לסגור את ׳קול העם׳ ואת הביטאון הקומוניסטי בערבית ׳אל-איתיחאד׳,

 בשל מאמרי מערכת חריפים נגד ראש הממשלה ושר הביטחון, דויד בן-גוריון, בעקבות

 פרסומים על כוונתו-כביכול לשלוח חיילים ישראלים לקוריאה. הפעם גם הגביל ביהמ״ש

 באורח דרסטי את סמכות שר הפנים להפעיל את סעיף 19, תוך שהוא מיישם לראשונה

 את מבחן הוודאות הקרובה. השופט ד״ר שמעון אגרנט קבע כי —
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 העיקרון המדריך הייב להיות תמיד: האם עקב הפרסום נוצרה אפשרות של סכנה

 לציבור שהיא קרובה לוודאי. הגילוי של נטייה סתם ככיוון הזה, לא יספיק כדי

 מילוי דרישה זו. כמו כן שומה עליו, על שר הפנים, להעריך את השפעת דברי

 הפרסום רק לפי מידה של המתקבל על הדעת לאור הנסיבות שאפפו אותו [...]

 אפילו השתכנע השר שהסכנה קרובה לוודאי, רצוי כי ישקול היטב אס היא

 רצינית במידה המצדיקה את השימוש בכוה הדרסטי של הפסקת הופעת העיתון,

 או אם איננה קיימת שהות מספקת המאפשרת ביטול התופעה הנפסדת העולה

 מהם, בדרכים פחות חריפות, כגון ע״י בירור הכחשה והסבר נגדי."

 כפי שעולה מהדברים, התנה השופט אגרנט את הפעלת סעיף 19 לפקודה הן בחומרת

 הסכנה (שצריכה להיות רצינית), והן בהסתברותה (קרובה לוודאי). הוא הבהיר כי הערכתו

 של שר הפנים באשר לחומרה ולהסתברות תצטרך לעמוד באמות-מידה אובייקטיביות,

 בטרם תזכה לאישור בג״צ. הוא הנחה את שר הפנים להקפיד על פרופורציה בין הסכנה

 לתגובה, ולהשתמש בסמכות הדרסטית של סגירה רק בלית ברירה."

 אך למרבה הצער, לתנאים הללו אין כיום השפעה מעשית מכרעת על היקף ואופי

3 כבר אין סוגרים  השימוש בסמכות סגירת העיתונים בישראל. פרט לחריגים בודדים,4

 אצלנו עיתונים מכוח סעיף 19 לפקודת העיתונות, אלא מעדיפים להשתמש בתקנה 94

 לתקנות ההגנה. מכוח תקנה זאת יכול, כזכור, הממונה על המחוז לבטל או להשעות רשיון
3 5  עיתון בלי לנמק כלל את החלטתו, וממילא קשה לבית המשפט לבחון את סבירותה.

 תקנה 94 גם איננה מגבילה אותו לעילות סגירה מסוימות. בג״צ מצידו גם הוא לא פעל

 להגביל באורח ממשי את שיקול דעת הממונה. בניגוד לשר הפנים, קיבל הממונה על

 המחוז את גיבוי בג״צ לסגירה גם כאשר לא הוכחה ודאות קרובה (או אפילו רחוקה)

 כתוצאה מן המתפרסם בעיתון. כפי שנראה, כאשר מופעלת תקנה 94 לסגירת עיתון אין

 בג״צ בודק כלל את מה שמתפרסם בעיתון, אלא מאשר את הסגירה על סמך ראיות

 הנוגעות לקשריו הארגוניים והכספיים עם ארגוני טרור. לרוב חסויות ראיות אלה מעיני

 בעלי העיתון או פרקליטיהם.

 המפתיע הוא, שגישה זו נקוטה גם בידי שופטים המחוייבים לחופש הביטוי, ואשר

 אינם מוכנים בדרך כלל לאפשר את הפרתו אלא במקרה של הסתברות גבוהה לפגיעה

 בביטחון או בסדר הציבורי. כך, למשל, הגביל השופט פרופ׳ אהרן ברק באורח דרסטי את

" אך משום מה לא נקט אמת מידה ;  סמכויות הצנזור הצבאי והצנזורה על סרטים ומחזות

 דומה כלפי סמכותו של הממונה על המחוז לסגור עיתון — זאת למרות פגיעתה הדרסטית

 והגורפת בחופש המידע והביטוי. השופט ברק אישר למשל סגירה גורפת ולצמיתות של

 עיתון, גם כאשר נטען (ולא הוכחש) שכל פרסומיו עומדים בביקורת הצנזורה הצבאית,

3 ברק הסביר כי ״לא בשל תוכן הפרסומים נתבטל 7  ולפיכך אין נשקפת מהם כל סכנה.
3  הרשיון, אלא בשל הקשר ההדוק והבלתי אמצעי שבין העיתון לבין ארגון המחבלים״.8

 גישה דומה נקט בג״צ כלפי סגירתם לצמיתות של שני עיתונים ותיקים — היומון

 ׳א-מיתאק׳, מקץ 7 שנות הופעה, והשבועון ׳אל-עהד׳ — מקץ 5 שנים. העותרים טענו כי
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 הרקע לסגירה הוא ״פוליטי, תוך רצון מצידו של השלטון להשתיק בשטחים כל קול וכל

5 הפרקליטות טענה כי העיתונים מומנו ע״י  דעה הנוגדים את העמדות של השלטונות״.9

 ׳החזית העממית׳ של ג׳ורג׳ חבש, אך הראיות למימון נותרו כמובן חסויות מפני העותרים.

ולא הוכחש) כי כל המתפרסם בעיתונים מקבל את אישור הצנזורה. בג״צ סמך )  שוב נטען

 ידיו על הסגירה. השופט ד״ר שלמה לוין פסק חד־יוחלק: ״העובדה שפרסומי העיתונים
,  עומדים בביקורת של הצנזורה איננה יכולה להעלות או להוריד״.0

 גם נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר סירב להתחשב בסכנה שבפרסום, או

 במידת הסתברותה, בבואו לבדוק סגירת עיתון ע״י הממונה על המחוז. בדחותו עתירה

 שהגיש עורכו של שבועון בגליל שנסגר אף הוא בחשד קשרים עם ׳החזית העממית׳, הדגיש

 השופט שמגר: ״קיומה של צנזורה איננו שולל את סמכות הממונה״.1*

 באוגוסט 1994 סגר הממונה על המחוז, לצמיתות, את השבועון הפלסטיני ׳אל-ביאן׳

 שהופיע בירושלים. לתקשורת נמסר כי השבועון קשור לארגון טרור, אך עורכו הכחיש

 זאת. השבועון לא עתר לבג״צ. הפרשה האירה באור אירוני את סולם-הערכים של התקשורת

 הישראלית. באותה תקופה עצמה, חודשים ספורים לאחר כינון הרשות הפלסטינית על-פי

 הסכמי אוסלו, נסגר (לשישה שבועות), בהוראת ראש אש״פ יאסר עראפאת, עיתון פלסטיני

 פרו-ירדני(׳א-נהאר׳). העיתונות בישראל סקרה בהרחבה ובהבלטה את ההתנכלות הזאת

 של הרשות הפלסטינית הצעירה לחופש העיתונות, הטיפה לה לא-מעט מוסר, והעירה

 בביקורתיות כי רק קומץ עיתונאים פלסטינים העז להרים קול ולהפגין נגד הסגירה.

 לעומת זה, שום עיתון נפוץ בישראל לא הגיב בשלילה על סגירת השבועון ׳אל-ביאן׳ על ידי

 השלטון הישראלי, וחלק מהעיתונים אף לא ראו בכלל צורך לדווח עליה. בכל התקשורת

 הישראלית כולה נמצא רק מאמר אחד ויחיד, בעיתון דל-תפוצה, שגינה באותה מידה של

 חומרה הן את סגירת העיתון במצוות עראפאת, והן את סגירת השבועון במצוות פקיד
4  משרד הפנים הישראלי.2

 מדין מצוי לדין רצוי

 פרופ׳ יצחק-האנס קלינגהופר, ח״כ-לשעבר ואבי המשפט החוקתי בישראל, אמר על סמכות

 שלילת הרשיון שבתקנה 94 לתקנות ההגנה — ״כל זה נראה כמו היפוכו הגמור של חופש

4 כפי שנוכחנו, בג״צ — אף שמתח גם הוא ביקורת נוקבת על הסמכות — עשה  העיתונות״.5

 מעט מאוד, אם בכלל, להגבלתה.

 קשה לכאורה להצדיק, גם מנקודת המבט הביטחונית, את המשך קיומה של הסמכות

 הזו. גם מי שגורס שבתנאי חירום אין מנוס ממניעה מראש (prior restraint) של פרסומים,

 יכול לכאורה לבוא על סיפוקו הביטחוני באמצעות קיומה של צנזורה צבאית, הפוסלת

 באורח פרטני פרסום ספציפי, אך איננה מורידה את הכורת על עיתון שלם, על שלל המידע

 והדעות המתפרסמות בו.
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 רוב העיתונים שנסגרו בעשור האחרון בישראל, הוחשדו בקשר ארגוני ו/או כספי עם

 ארגוני טרור. איש לא יכפור בכך שמתן שירותים לארגון כזה, או קיום קשרי מימון עמו הן

 בגדר עבירות חמורות על החוק, אשר גם המתוקנות שבדמוקרטיות היו מגיבות על

 שכמותן באמצעי דיכוי דרסטיים. ואולם יכולה להישמע הטענה, כי ניתן וךאוי להגיב על

 העבירות האלה בהליך משפטי תקין נגד האחראים לעיתון, בלי להיזקק לסנקציה של

 סגירה מינהלית נגד העיתון עצמו.

 אפשר כמדומה להחיל כאן, בשינויים המחוייבים, את שאמר שופט בית המשפט

 העליון ש״ז חשין, כאשר ביטל בראשית שנות החמישים איסור מינהלי של בן-גוריון

 להעסיק כמורה במערכת החינוך את ד״ר ישראל אלדד (שייב), מראשי הלח״י. בן-גוריון

 טען כי הלח״י הוכרז על ידי הממשלה כארגון טרור, וכי אין להעסיק מנהיג של ארגון כזה
4  כמחנך בישראל. על כך השיב לו השופט חשין:4

 יתבעו השלטונות את המבקש לדין ויאשימוהו כחוק, ואז ישתמש לפחות בזכות

 הקנויה לכל אזרה במדינה, היא זכותו היסודית של אדם להגן על עצמו ביין. אם

 דעותיו של אדם פסולות, חייו אינם הפקר ודמו איננו מותר, ואין נועלים בפניו

 שערי פרנסה, ואין יורדים לחייו בדיד אדמיניסטרטיבית בלבד.

 כמובן, בענייננו אין מדובר רק בפרנסתם של בעלי העיתון וכותביו, אלא גם בחירותם

 להתבטא, ובזכות הציבור לשמוע את שבפיהם, כל עוד אין בעצם הדברים המתפרסמים

 משום פגיעה באינטרס חיוני כלשהו.

 נראה אפוא כי אין הצדקה ביטחונית או אחרת להמשך קיומה של הסמכות

 השלטונית לאסור על פרסום עיתון, וערכי הופש הביטוי וחופש המידע מחייבים את

 ביטולה. ראוי אפוא למחוק את סעיף 19 לפקודת העיתונות, ואת תקנה 94 לתקנות

 ההגנה (שעת חירום). את משטר הרישוי יש להמיר במשטר רישום, לאמור: כל עיתון

 יצטרך למסור פרטי זיהוי ואיתור של האחראים למתפרסם בו, על מנת שהללו יישאו

 באחריות המשפטית לעבירותיו ולעוולותיו.

 עד כה נכשלו כל היוזמות לביטול הסמכות האמורה גם, ואולי בעיקר, בשל אדישות

 העיתונות עצמה. בשנות השישים הועלתה הצעה לביטול רישוי העיתונות מטעמו של ח״כ

 אליהו מרידוד מתנועת החירות, אך היא נדחתה ונגנזה. בנו, ח״כ דן מרידוד, העלה בהיותו

4 על פי ההצעה הומרה חובת הרישוי בחובת ״הודעה על 5  שר המשפטים הצעה דומה.

 הופעת עיתון״, שאותה אמורים למסור העורך והמו״ל לממונה על המחוז. כמו כן נשללה

 סמכות שר הפנים לסגור עיתונים, והועברה לנשיא בית המשפט המחוזי. הסמכות הוגבלה

 למקרים של ״סכנה מוחשית לביטחון המדינה או לשלום הציבור״. גם הצעת החוק הזאת

 נגנזה באיבה. י'

 גם ועדת מומחים בראשות ד״ר בנימין הלוי, לשעבר שופט בית המשפט העליון, נטתה

 להמליץ על המרת חובת הרישוי בחובת רישום בלבד, אך עבודתה הופסקה — בהוראת שר

4 ושוב מאלפת העובדה שמלאכת הוועדה, 6  המשפטים — עוד לפני הגשת מסקנותיה.

 והקפאתה, לא זכו לתהודה בכלי התקשורת שאת חירותם ביקשה הוועדה לבצר.
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 בתחילת שנות השמונים הצטרפה האגודה לזכויות האזרח בישראל לתביעה לבטל

4 באותה תקופה גם נרשמה ההתבטאות הראשונה (ולפי שעה,  את חובת רישוי העיתונים.7

 האחרונה) ברוח זו מפי גורם המזוהה עם הממסד העיתונאי. ד״ר יהושע רוטנשטרייך,

 משפטן ונשיא מועצת העיתונות, כתב בשם המועצה: ״אם עיתון יעבור עבירה כלשהי,

 אפשר יהיה להגיש נגדו קובלנה. אולם אין למנוע הוצאת עיתון מראש בגלל החשש כי
4  העיתון יעבור עבירות כלשהן״.8

 בדצמבר 1992 הצהיר שר המשפטים, פרופ׳ דוד ליבאי, כי ״אין במדינה דמוקרטית

 מקום לכך ששר אחד בממשלה יחליט כי פרסום בעיתון מהווה סכנה לשלום הציבור

 ויפסיק משום כך את הופעת העיתון, ולו לתקופה מוגבלת [...] אין להשלים עם הפסקת

 הופעתו של עיתון בצו מינהלי״. ואולם חרף הדברים הנחרצים הללו, הוא הבהיר כי הוא
4  עצמו לא ייזום את תיקון החוק.9

 במארס 1993 הציע צוות מומחים שמינה יו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת,

 ח״כ דדי צוקר, לבטל את סמכויות שר הפנים והממונה על המחוז לאסור על הופעת עיתון,

5 גם הפעם, תגובת 0  וזאת במקביל לרפורמה במעמדה ובסמכויותיה של הצנזורה הצבאית.

5 בנסיבות הללו אין להתפלא שגם הצעה זו, כקודמותיה,  העיתונות הייתה צוננת ואף עוינת.1

 לא הגיעה לשלבי חקיקה אופרטיביים. ואכן, כאשר אין העיתונות מתגייסת למאבק על

 חקיקה הנוגעת לחירותה, נאיבי לצפות שהשלטון יעשה את המלאכה עבורה ויתנדב לוותר

 על כוחו לשלול או להגביל בשרירותיות את החירות הזאת.

 באפריל 1995 יזם ח״כ דדי צוקר הצעת תיקון לפקודת העיתונות, המחייבת השעייה

 של עורך עיתון, כאשר הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שהיועץ המשפטי קבע שיש עמה

 קלון. בהצעה נקבע כי אם לא יושעה העורך (ולא יודח לאחר הרשעתו) יוסמך שר הפנים

 להפקיע את רשיון העיתון. כוונת הצעת החוק נראית ראויה, אך עדיף היה למסור את

 אכיפת השעייתו של העורך לבית משפט, ולא להרחיב את אופציית סגירת העיתונים

 על-ידי השלטון.

 פתח תקווה לביטולה — או למצער להגבלתה — של סמכות הרישוי, וסמכות הסגירה

 הכרוכה בה, נפתח לכאורה עם חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק. על פי הגירסה המעודכנת

 של חוק היסוד (מ-1994), למן מארס 1996 יהיה מוסמך בית המשפט לפסול(או לסייג) את

 סעיפי פקודת העיתונות ותקנות ההגנה, אם וכאשר ישתכנע שהם מגבילים את חופש

 העיסוק בעיתונות לתכלית שאיננה ראויה או במידה מופרזת. ראוי לאזכר בהקשר זה כי

 הנשיא השביעי של בית המשפט העליון, מאיר שמגר, חיווה לאחר חקיקת חוק היסוד את

 דעתו כי ״העמדת תנאי רישוי בלתי סבירים לחלוטין לצורך הוצאה לאור של אמצעי
5  תקשורת״ עלולה אכן להיפסל כ׳בלתי חוקתית׳.2

34 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 הערות

 1 אראופגיטיקה(1644).

 2 סעיף 4 לפקודת העיתונות, 1933.

ת ההגנה (שעת חירום), 1945. ו ה 94 לתקנ נ ק  3 ת

גוסט 1948, וראה א׳ סלע, ״תקשורת בכיס השלטון״,  4 א׳ נאמן, ״דין העיתונים כדין הרדיו״, בטרם, או
ר 1992. ב מ ט פ בהוצאת המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי), ס ) י ש פ ו  להיות ח

ק והצנזורה״, ספר השנה של העיתונאים, ו ח  5 דברי השר י״ש שפירא נאמרו ברב שיח ״העיתונות, ה
 תשכ״ט, 322. דברי השר צדוק נאמרו ברב שיח ״על מגבלות המוטלות על חופש העיתונות בישראל״,

 ספר השנה של העיתונאים, תשל״ה, 29.

ם-אל-פאחם, חדשות, 9.7.90, עמ׳ 6, וכן תגובה על  6 ראה, למשל, דיווח ופרשנות על סגירת עיתון באו
ת עד לפרוץ ו כ מ ס 2 לנתונים על הפעלת ה ת של שבת, 17.3.89, עמ׳ 7 ו ש ד ירת שבועון בגליל, ח  סג

ה דו״ח ׳הוועדה להגנה על העיתונאים׳, הערה 7 להלן. א  האנתפאדה ר

The Committee 7 מדובר בדו-שבועון ׳אל-גמהור׳. על סגירתו נודע מדו״ח הוועדה להגנה על עיתונאים 
ת כיבוש״, Journalism Under Occupation , שפורסם בניו-יורק ח  to Protect Journalists על ״עיתונות ת
ה גם מ׳ נגבי, ״הכלב נרדם בשמירה״, חדשות, 17.3.89, עמ׳ א קת העיתונות העברית ר  ב-1988; על שתי

.27 

Lahav, Governmental Regulation of the Press, 13 Is. 1. R. ,231 8 

ק העיתונות העותומני, 1910 , וראה להב, הערה 8 לעיל.  9 חו

Report of the Commission On the Palestine Disturbances of Aug. 1929, Cmnd 3530, p. 90 10 

 11 להב, הערה 8 לעיל.

 12 סעיף 22 לפקודה, וראה ע״פ 228/60 קהווג׳י נ׳ היועץ המשפטי, פ״ד י״ד, 1929.

 13 סעיף 2 לפקודה.

 14 סעיף 30 לפקודה.

^ ראה, י ר ע ה סעיף 5 לפקודה; על החשדות הפליליים שהתעוררו נגד המו״ל והעורך הראשי של מ א  15 ר
ט של אברמוביץ״, הארץ, 1.12.94¿ ב1. ס ק ט נ ו ק ה  למשל, ג׳ לוי, ״

ל חופש הביטוי, (בהוצאת האגודה לזכויות האזרח), 1984.  16 י״ה קלינגהופר, ע

 17 נאום בכינוס מיוחד של עורכי הדין היהודים, 7.2.46, וראה, ג׳ שטרסמן, עוטי הגלימה, 1985, עמ׳ 150.

ד נ׳ שר הפנים, פ״ד ל״ד(1), עמ׳ 505¡ 513. ע ס א - ל  18 בג״צ 2/79 א

 19 בג״צ 39/64 חברת אל-ארד נ׳ הממונה על מחוז הצפון, פ״ד י״ח(2 ), עמ׳ 340; 344.

 20 שם, עמ׳ 345

 21 בג״צ 322/81 מחול נ׳ הממונה על מחוז ירושלים, פ״ד ל״זש, עמ׳ 789, וראה זכויות האזרח, (בטאון
 האגודה לזכויות האזרח), פברואר 1984, עמ׳ 16 ואילך.

 22 בג״צ 415/81 איוב נ׳ הממונה על מחוז ירושלים, פ״ד ל״ח(1), עמ׳ 750.

 23 בג״צ אל-אסעד, הערה 18 לעיל.

ט הרלוונטי להערות 21 ו-22 לעיל. ס ק ט . ראה ה ד ע ס א ־ ל  24 פרשיות מחול ואיוב אירעו לאחר פרשת א

 25 עיתון רשמי, מס׳ 5, מיום 16.6.48 .

35 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 26 בג״צ 644/81 עומר אינטרנשיונל אינק. נ׳ שר הפנים, פ״ד ל״ו(1), עמי 227.

ד לעיתונות״, ספר השנה של העיתונאים, 1972, עמי 8- 10 ס מ מ ם בין ה  27 מ׳ גולן, ״היחסי

 28 חירות, 12.3.52, עמי 1.

 29 בג״צ 25/53 קול העם נ׳ שר הפנים, פ״ד ז 165, עמי 168.

ם ראה, י ד ק ת ת קול העם ואח׳ נ׳ שר הפנים, פ״ד ז 871. על חשיבותו המכרעת של ה ר ב  30 בג״צ 73/53, ח
 בהרחבה, פרק א׳ לעיל.

ת זכויות ח ט ב ה  31 להסבר המהפך בעמדת בג״צ, ראה א׳ שפירא, ״הריסון העצמי של ביהמ׳׳ש העליון ו
 האזרח״, עיוני משפט, ב׳, 640.

 32 בג״צ קול העם, הערה 30 לעיל, עמי £92

ות במשפט המינהלי״, הפרקליט, לט, 507.  33 השווה: ז׳ סגל, ״עילת היעדר היחסי

 34 בג״צ 644/81 עומר איטרנשיונל אינק. נ׳ שר הפנים, פ״ד ל״ו(1), עמי 227. ב-24 במרס 1988 נסגר,
ניסטי ׳אל־איתיחאד׳, אך לא עתר לבג״צ. ח סעיף 19, לשבוע, העיתון הקומו  מכו

ך להערה 18 לעיל. ט הסמו ס ק ט ה ב וסח התקנ ה נ א  35 ר

 36 ראה, למשל, בג״צ 680/88 שניצר ואח׳ נ׳ הצנזור הצבאי הראשי ואחי, פ״ד מב(4), עמ׳ 617, בג״צ
 14/86 לאור נ׳ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ״ד מא(1), עמ׳ 421.

 37 פרשת סגירתו של העיתון א-שיראע: בג״צ 541/83 עסלי נ׳ הממונה על מחוז ירושלים, פ״ד לז(4), עמי

.837 

 38 שם, עמי 540

 39 בג״צ 562/86 אל-חטיב נ׳ הממונה על מחוז ירושלים, פ״ד מ(3), עמי 657; 659.

 40 שם, עמ׳ 660.

ס נ׳ הממונה על מחוז הצפון, פ״ד מא(4), עמי 663. ס א  41 בג״צ 648/87 ק

 42 ראה, ג׳ ספירו, ״ברית סוגרי העיתונים״, יום ליום,16.8.94 .

 43 קלינגהופר, הערה 16 לעיל.

ן פ״ד ה, 399.  44 בג״צ 144/50 ד״ר ישראל שייב נ׳ שר הביטחו

 45 ההצעה הוכנה במשרד המשפטים באפריל 1990, הופצה לעיתונות אך מעולם לא הוגשה לכנסת.

ה עדות חבר הוועדה, פרופ׳ קלינגהופר, הערה 16 לעיל. כמו כן נימנו עם חברי הוועדה המשפטנים א  46 ר
 דייר ג׳יימס-יעקב רוזנטל ודייר זאב סגל.

 47 זכויות האזרח, הערה 21 לעיל.

ב מיום 23.5.83, מצוטט בזכויות האזרח, שם. ת כ  48 מ

רסם בספר השנה של העיתונאים, 1993, עמי 75. ת פרס רון לעיתונות, 6.12.92, פו ק ו ל ס ח ק ט  49 נאום ב

, הוגשו ליו״ר ועדת ת ד״ר דינה גורן ועו״ד דנה בריסקמן ת הצוות בראשות הח״מ, ובהשתתפו  50 המלצו
ק ומשפט בכנסת ה-13, ביום 23.3.93.  החוקה, חו

ה ועדת העורכים באורח רשמי את ההמלצות. ראה, מ׳ זק, ״הצנזורה ת ח ס 93 כבר ד ר מ  51 ב-30 ב
 והעיתונות בחמש מלחמות״, קשר, מאי 1993, עמי 5.

ק היסוד והשלכותיו ראה גם תן ביום 26.3.95); לעניין חו י נ ) ן י ד  52 בג״צ 6218/93 כהן נ׳ לשכת עורכי ה
ט הנסמך להערות 68-66. ס ק ט  פרק א לעיל, ה
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 פרק ג

 הצנזורה הצבאית

 ביטחון וחופש עיתונות - שני צדדים למטבע

 בניגוד לרישוי העיתונים ולסמכות לאסור הופעת עיתון שלם, הצנזורה הסלקטיבית על

 פרסום מידע ביטחוני בשעת חירום או מלחמה היא תופעה מוכרת ולגיטימית בעולם

 הדמוקרטי.1 אפילו בארצות-הברית, המקדשת את חופש העיתונות והסולדת מכל איסור

2 החל במלחמת האזרחים  מראש (prior restraint) על פרסום, הופעלה צנזורה צבאית חמורה

 (1864-1861) וכלה במלחמת המפרץ (1991), וכל המהלכים המשפטיים לסיכול צנזורה זו
 נכשלו.3

 מצב המלחמה המתמשך — להלכה ולעתים גם למעשה — כבר למעלה מ-45 שנה בין

 מדינות ישראל למדינות ערביות ולארגונים חמושים קנאים, והחשיפה היומיומית לפיגועי

 טרור נגד אזרחים, תרמו להסכמה רחבה באשר לצורך ולהצדקה למנוע מראש פרסום

 העלול לסכן באורח מוחשי את הביטחון האישי או הקיבוצי.

 ועדת המשנה של הכנסת שבדקה את נושא הצנזורה הצבאית בחורף 1990 (ועדת

 שריד), ציינה במסקנותיה כי אף אחד מן הגורמים שהופיעו לפניה לא המליץ על ביטול

 מוחלט של הצנזורה בטרם ישתנה באורח דרמטי המצב הביטחוני. הוועדה הכירה בכך כי

 ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום התקשורת מכבידות על הסתרת מידע רגיש ועושות

 חלק מאיסורי הצנזורה לחוכא ואיטלולא, אך דחתה את התיזה ש״משום שאין אפשרות
 להגן על כל הסודות הביטחוניים, עדיף שלא להגן על שום סוד״.4

 גם האגודה לזכויות האזרח בישראל גרסה, בתזכיר שהגישה לוועדת שריד, כי בנסיבות

 המיוחדות של מדינת ישראל אין מנוס מצנזורה ביטחונית כלשהי.5 זו גם עמדת רוב מכריע

 מקרב העיתונים והעיתונאים הישראלים. עמדה חריגה וחלוצית הביע בשנת 1993 עורך

 עיתון ׳הארך, חנוך מרמרי, שפקפק בעצם הצדקתו הרעיונית והמעשית של מוסד הצנזורה

 בתקופתנו.4 ואולם יש לציין שגם הוא וגם עיתונו לא הרימו את דגל המאבק לביטול

 מוחלט של הצנזורה לאלתר.

 את הטעם הרעיוני המצדיק קיומה של צנזורה מוקדמת בתחום הביטחוני, גם

 בדמוקרטיה האמונה על חופש העיתונות, היטיב לנסח שופט בית המשפט העליון פרופ׳

 אהרן ברק. הוא הסביר כי בהתנגשות החזיתית בין ערך הביטחון (שהוא למעשה ערך

 החיים) לבין ערך חופש הביטוי — ידו של הביטחון חייבת להיות על העליונה. זאת ״משום

 שהדמוקרטיה צריכה להתקיים על מנת שתוכל להגשים את עצמה [...] אין אדם יכול
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 ליהנות מחופש הביטוי אם הוא איננו נהנה מהחופש לחיות בחברה בה הוא בחר לחיות.
 הזכות לחיות בחברה קודמת לזכות להביע בה דעה״.7

 עם זאת, אסור לשכוח שלעתים אין כל התנגשות - חזיתית או אחרת — בין הזכות

 לביטחון ולחיים לבין חופש המידע והדעה. אדרבה: ישנם מקרים שבהם דווקא הסתרת

 מידע או דיכוי דעה או ביקורת, הם שיעלו בחיי אדם או יערערו את ביטחון החברה. אם,

 למשל, מצנזרים מידע שקצין פלוני היה אחראי להפרת הוראות בטיחות בתרגיל באש חיה,

 וכתוצאה מן ההסתרה גובר הסיכוי שהקצין לא ייענש על העבירה וימשיך לנהל תרגילים

 כאלה באין מפריע — הצנזורה מסכנת חיי אדם יותר מן הפרסום. הוא הדין אם מצנזרים

 ביקורת על היעדר אימון מספיק לחיילים הנשלחים לשמירה בגבול. זאת, כמובן, בהנחה

 שהחשיפה והביקורת מאיצים תיקון עיוותים ומחדלים.

 אין מדובר כאן בתיאוריה בלבד. הסתרת מידע על תגבור מערכי האויב ערב מלחמת

 יום הכיפורים תרמה לשאננות ולמחדל שעלו בחיי אלפי חיילים. הכתב הצבאי של ׳מעריב׳

 דאז, יעקב ארז, העיד כי ״לפחות ארבע ידיעות שביקשו להתריע נפסלו בשבוע שקדם ל-6

 באוקטובר 1973״; וכי בגליון יום שישי, ערב יום כיפור, מחקה הצנזורה כמעט לחלוטין
 דיווחים שנועדו להעביר את תחושת הסכנה המלחמתית.8

 גם את הצד השני הזה של המטבע הביטחוני-תקשורתי היטיב השופט ברק להגדיר,

 באומרו:

 ״דווקא משוס אופיים הקיומי של ענייני הביטחון, חשוב הוא שהציבור יהא מודע

 לבעיות השונות, באופן שיובל להגיע להחלטות נבונות בבעיות היסוד המטרידות

 אותו [...] דווקא בשל ההשלכות שיש להחלטות בעלות אופי ביטחוני על חיי

 האומה, מן הראוי הוא לפתוח את הדלת להחלפת דעות בענייני ביטהון בגלוי״.'

 המסקנה המשולבת העולה משני צדדיו של המטבע היא, אפוא, ברורה: יש אכן

 אינטרס ביטחוני לגיטימי בקיומה של צנזורה, אך יש גם אינטרס דומה — וגם הוא של

 הציבור כולו, ולא רק של העיתונים או של הכתבים הצבאיים - שהצנזורה הזאת תופעל

 אך ורק לגבי מידע שפרסומו מסכן בעליל את הביטחון. שכן בכל מקרה אחר, דווקא

 הצנזור — ולא הפרסום - הוא שעלול לסכן בעליל את הביטחון. חיוני אפוא שסמכות

 הצנזורה תוגבל — להלכה ולמעשה - לא רק למידע בנושאים ביטחוניים, אלא גם לאותם

 פריטים של המידע הביטחוני שיש בפרסומם סיכון מוכח לביטחון.

 אולם כפי שיתחוור להלן, אצלנו הן לשון החוק והן הפרקטיקה היומיומית של

 הצנזורה, אינם מבטיחים את הגבלתה למידע הטומן בחובו סיכון מוחשי לביטחון. הצנזורה

 אמנם מכונה ׳צבאית׳ - כנראה משום שהיא מופעלת בידי קצין צבא בדרגת תת-אלוף —

 אך היא עוסקת גם בנושאים שזיקתם לצבא, ולביטחון בכלל, מפוקפקת. למשל, ביוני

 1993 היא מנעה פרסומים על קליטת עולים (ללא ציון ארץ מוצאם) ועל הפולמוס סביב

1 לית-מאן-דפליג שביטחון העולים (או אפילו המתכוננים לעלות)  אורח חייהם וחינוכם.0

 הוא חלק מביטחוננו, אך באותה פרשה לא היה כאמור מדובר בחשיפת ארץ המוצא של
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 העולים (חשיפה שהייתה אמנם עלולה לסכן את העלייה משם) אלא בהסתרת נסיבות

 קליטתם ובעיקר הזהות האידיאולוגית של המוסדות הקולטים, שהשתייכו לזרם פוליטי

 חרדי מוגדר, ועוררו חשד לשטיפת מוח אידיאולוגית.

 גם כאשר עיסוקה של הצנזורה הוא בנושאים צבאיים, קשה לעתים להשתכנע

 ששקלה לעומק אם הסיכון שבפרסום שקול כנגד הסיכון שבהסתרה. כך, למשל, בסתיו

 1992 היא צנזרה לכמה ימים את דבר נוכחותם של הרמטכ״ל אהוד ברק וכמה אלופים

 בתרגיל בצאלים שבו ניספו חמישה חיילים, בנסיבות שעוררו חשד לרשלנות והפרת הוראות

 בטיחות. הצנזורה הוסרה בו-ביום שהתפרסם דו״ח ראשון על האסון, ש׳טיהר׳ את הרמטכ״ל

 מכל אחריות. בדיעבד נטען בתקשורת כי הצנזור המופרז הוא שסיכן את הביטחון.

 כהגדרת עורכו של עיתון חשוב: ״הניסיון לחסימה גורפת של מידע ביטחוני, שבחלקו הגדול
1  הוא בעל עניין רב לציבור, גרם לכך שלבסוף פרץ החוצה שטף שלא ניתן כלל לריסון״.1

 לימים הועלתה טענה כי ׳טיהור׳ הרמטכ״ל היה פרי טיוח מכוון, שהצנזורה שימשה בו
״  חוליה חיונית.

 כאשר נכשל ניסיון חילוץ של החייל נחשון וקסמן ז״ל, שהוחזק בן־ערובה בידי

 טרוריסטים (באוקטובר 1994), הופעלה צנזורה על מנת למנוע דיווח על הכישלון בכלי

 התקשורת הישראליים - למרות שכבר נמסר עליו דיווח נרחב ומלא בכלי תקשורת זרים,

 לרבות כאלה הנקלטים בישראל. הצנזורה הזאת נומקה ברצון (הראוי כשלעצמו, אך

 שאיננו קשור כלל לשיקולי ביטחון) למנוע פרסום שמות החיילים שנהרגו בפעולה, בטרם

 תימסר הודעה למשפחותיהם. ואולם הצנזורה הוסרה כעבור כשעתיים, לרגל מסיבת

 עיתונאים של ראש הממשלה והרמטכ״ל, והללו הורשו למסור בשידור ישיר את גרסתם על

 הפעולה — עוד לפני מסירת ההודעה המרה למשפחות השכולות. בנסיבות האמורות, אין

 להתפלא שגם במקרה זה הוצבו סימני שאלה — מצד משפטנים ועיתונאים כאחד — על
1 3  טוהר שיקוליה הביטחוניים של הצנזורה וההצדקה החוקית והעקרונית שבהפעלתה.

 בג״צ אמנם פעל, כפי שיפורט להלן, על מנת לקצץ בכנפי הצנזורה ולהגבילה לייעודה

 הביטחוני הלגיטימי, אך הוא נאלץ להתמודד עם שתי מכשלות שהן לעתים קשות מנשוא:

 חוק דרקוני המאפשר במפורש הפעלת צנזורה גם מטעמים שאינם ביטחוניים (למשל,

 טעמי ׳סדר ציבורי׳), והתחייבות של מרבית כלי התקשורת החשובים שלא לעתור לביהמ״ש

 נגד הצנזור; והרי בג״צ איננו יכול ליזום התערבות ללא עתירה. זו, מן הסתם, הסיבה

 שלמרות טענות על פסילות שרירותיות רבות, נרשמה רק פעם אחת ויחידה שבה הפך בג״צ
 על פיה החלטה של הצנזור."1

 כפי שניווכח, החוק גם מסמיך במפורש את הצנזור להעניש מיד - בלי להמתין

 לבירור שיפוטי של האשמה — על מה שנראה בעיניו כעבירת צנזורה. כלומר גם הצנזור,

 כמוהו כשר הפנים והממונה על המחוז, נהנה מן הסמכות לסגור עיתונים בישראל. גם

 כאשר מתעורר בדיעבד ספק אם לענישת הצנזור היה בכלל יסוד חוקי, ואפילו אם העיתון

 יוצא זכאי במשפטו על עבירת הצנזורה — כפי שאכן אירע לעיתון ׳חדשות׳ בעקבות פרשת

 אוטובוס קו 300 - אין מי שיפצה אותו על הנזק הכבד, הכלכלי והמורלי, שגרמה לו
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 הסגירה. ברור שכל ענישה כזאת, או עצם האיום בה, יוצרים אפקט מרתיע, ומעודדים

 ציות כמעט עיוור לגחמות הצנזור גם כאשר הן נראות לעיתון שרירותיות.

 גם כאן — אולי יותר מאשר בכל תחום אחר — בולט הניכור בין העיתונים הנפוצים

 במדינה לבין עיתונים שבשולי הקונסנסוס הציוני או מחוצה לו. כמו בנושא הרישוי, גם

 פגיעתה של הצנזורה הצבאית בחירות הביטוי של העיתונים שבשוליים איננה מטרידה את

 העיתונים הגדולים. להלן יתברר שלעתים הממסד התקשורתי אף מעודד את הצנזורה

 לפגוע בעיתוני השוליים. מה שמחדד ומעמיק את הניכור הוא הסכם נפרד בין מרבית

 העיתונים הוותיקים לבין הצנזורה — הסכם שהוליד גם עמדה משותפת של מערכת

 הביטחון ובכירי המדיה הנפוצה, השוללת כל ליברליזציה של חוקי הצנזורה. כך הגענו

 לסיטואציה הגרוטסקית שבה רוב עורכי היומונים בישראל מתנגדים במוצהר לחוק חדש

 שיקצץ בסמכויות הצנזורה, ובעיקר יבטל את סמכותה לסגור עיתון ללא משפט.

 מעמד הצנזור ועצמאותו - הלכה ומעשה

 גם הצנזורה הצבאית — כמו משטר רישוי העיתונים — נולדה בתקופת המנדט הבריטי,

 וממשיכה לפעול עד היום מכוח חוקיו. סמכויות הצנזורה ומעמדה מוגדרים בתקנות
1  ההגנה (שעת חירום), 1945, אשר על אופיין הדרקוני עמדנו ועוד נעמוד.5

 הצנזור הוא קצין צבא המתמנה ע״י שר הביטחון. במקביל למינויו ע״י השר לצנזור

 צבאי ראשי, ממנה אותו הרמטכ״ל למפקד היחידה של הצנזורה הצבאית. ואולם חשוב

 להדגיש כי על פי החוק ועל פי כללי המשפט המינהלי שפיתח בג״צ, הצנזור הראשי אינו

 כפוף לאחר מינויו לשר הביטחון, לרמטכ״ל או לדרג צבאי או מדיני כלשהו, אלא הוא

 רשאי ואף חייב להכריע בעצמאות מוחלטת. הוא יכול להתייעץ עם בכירי מערכת הביטחון

 בסוגיות ביטחוניות שבתחום התמחותם, אך זכותו וחובתו להפעיל שיקול דעת עצמאי. כך

 קבע גם נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר בחוות דעת שנתן בשנת 1966 בעת כהונתו

 כפרקליט צבאי ראשי על סמכויות הצנזור. כדברי המשפטן ד״ר זאב סגל: ״אין גורמי

 הביטחון, ובכללם שר הביטחון והרמטכ״ל, יכולים להורות לו דבר בשאלת מניעתו או

 התרתו של פרסום״."

 כל זה בתיאוריה. בפועל ידעה ויודעת עצמאות שיקול הדעת של הצנזור מעלות

 ומורדות, ותלויה כמובן באישיותו שלו מצד אחד, ובדומיננטיות של הרמטכ״ל, שר הביטחון

 וראש הממשלה מן הצד האחר. תכתיבים לצנזור מטעם גורמים ממלכתיים בכירים נרשמו

 בכל התקופות. הצנזור הראשי לשעבר, ולטר בר-און, מודה בכך בפה מלא ומספר, למשל,

 כי בכל הנוגע לדיווח על עימותים בין משרד הביטחון למשרד החוץ בנושא שביתת הנשק

 עם מדינות ערב, בשנות החמישים, ההכרעה הצנזורלית לא הייתה שלו אלא של השרים

1 עצמאות הצנזור הועמדה בסימן שאלה גם  הנוגעים בדבר — דויד בן-גוריון ומשה שרת.7

 בתקופת כהונתו של יורשו של בר-און, יצחק שני. בפרשת חקירת הריגתם של מחבלים
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 שבויים חוטפי אוטובוס קו 300, בשנת 1984, הגיע בית המשפט המחוזי למסקנה כי

 הצנזור הראשי פעל תחת ״לחץ כבד״ של צמרת השב״כ (שבדיעבד התברר כי העומד

1 ואילו בשנות התשעים  בראשו, אברהם שלום, הורה על ההריגה ללא רשות וסמכות).8

 עלתה בעתירה לבג״צ הטענה כי הצנזור מעכב פרסום כתבה על קליטת עולים במוסד חרדי
1 ,  הקשור לסיעה קואליציונית, על פי תכתיב של מנכ״ל לשכת ראש הממשלה, איתן הבר.

 הסמכות לביקורת מוקדמת

2 0  התקנות המנדטוריות מעניקות לצנזור סמכות גורפת לדרוש חומר לביקורת מוקדמת.

 תקנה 97 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, קובעת לאמור:

 (1) הצנזור רשאי לדרוש בצו מבעליו, מעורכו, ממדפיסו או ממוציאו לאור של בל

 פרסום, או מבעליו או ממנהלו של כל בית דפוס או עסק של דפוס, או ממהברו

 של כל הומר, או מכל אדם העומד להדפיס או לפרסם כל חומר, שיגיש לצנזור

 לפני ההדפסה או הפרסום כל חומר שנועד להדפסה או להוצאה לאור.

ן כלל ובין בדבר נושא מיוחד או לסוג של ר ד  (2) כל צו כזה יכול להינתן בין ב

 נושאים, ובמקרה של פרסום המתפרסם לעתים קבועות או בלתי קבועות, הוא

 יכול להינתן על כל הוצאה מיוחדת או סוג של הוצאות, או על בל ההוצאות במשך

 תקופה נקובה.

 להלכה יכול אפוא הצנזור לתבוע להגיש לעיונו כל מה שעיתון עומד לפרסם — חומר

 אינפורמטיבי, פובליציסטיקה, נושאי ביטחון, דיווחי ספורט ומזג אוויר. כך הוא אמנם
2  נוהג, לעתים מזומנות, כלפי עיתוני שוליים — ובעיקר העיתונים הפלסטינים.1

 כמובן, תביעה גורפת כזאת עלולה ליצור הכבדה מעשית קשה — לעתים קשה מנשוא

 — על חופש הפרסום של העיתון, וממילא על זכותם של קוראיו לדעת. כפי שהיטיב

 להסביר שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, ד״ר גבריאל קלינג, ״הסמכת הצנזור להציג

 לו גם ידיעות שאין בהן משום פגיעה בביטחון המדינה, מהווה הטרדה ופגיעה חמורה

 ביותר בזכותו של הציבור לדעת. בתקשורת חשיבות לגורם הזמן, ודרישה למסור חומר רב
2  לביקורת הצנזור טרם פרסומו, עלולה לפגוע ביכולתו של עיתון לתפקד״.2

2 לפרסם ״כל הרצאת דברים 5  ההכבדה גדולה שבעתיים בגלל האיסור המפורש בחוק

 המציינת, או שניתן ללמוד מעניינה, כי נעשו כל שינוי, הוספה או השמטה בפקודת הצנזור

 באיזה חומר שהוגש לו״, וגם לפרסם ״כל חומר שהוגש לצנזור באופן שיש בו כדי להראות

 או להעלות על הדעת כי נעשו כל שינוי, הוספה או השמטה בפקודת הצנזור״. מאחר

 שאסור שיישארו כתמים לבנים בעיתון, נאלצים העורכים - כאשר דורש הצנזור חומר רב

 לביקורת — להצטייד ברזרבה ניכרת של חומר שיוכל למלא את מקום החומר שעלול

 להיפסל. קשה, כמדומה, לאתר נימוק ביטחוני משכנע לאיסור הגורף על השארת כתמים
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 לבנים, ונראה כי הוא נועד למנוע ביקורת ציבורית על היקף פסילות הצנזורה. יחד עם

 זאת, ואולי בגלל זאת, יש הפרות רבות של האיסור האמור. במקרה בולט אחד, שבו עסקה

 הידיעה בביקורת של בכירי צה״ל על שר הביטחון (לאחר מחדל מלחמת יום הכיפורים),
2  לא הסתפק עיתון ״הארץ״ בכתם לבן, אלא ציין במפורש כי הצנזור פסל 99% מן הדיווח.4

 השופט המחוזי ד״ר קלינג שהיה, כאמור, מודע לפרובלמטיקה שבסמכות הדרישה,

 חיווה את דעתו כי חיוני לתת לה פירוש מצומצם, ולאפשר לצנזור לדרוש להעביר לביקורתו

 רק חומר אשר יש ״ודאות קרובה״ שיסכן את הביטחון. ואולם הוא עצמו הודה כי

2 אדרבה: בג״צ קבע מפורשות  לפרשנות המצמצמת הזאת אין גיבוי בבית המשפט העליון.5

2 הידיעה  כי אין להגביל את מרחב התמרון של הצנזור בדורשו חומר לביקורת מוקדמת.4

 שעל החובה להגישה לצנזור נחלקו בג״צ מזה והשופט המחוזי מזה, הייתה דיווח על

 הקמת ועדת חקירה צבאית בעניין נסיבות הריגתם-בשבי של המחבלים חוטפי אוטובוס

 קו 300 בשנת 1984. בג״צ גרס כי אסור היה לעיתון ׳חדשות׳ להפר את הוראת הצנזור

 להגיש לו את הידיעה, גם אם לעורך היה ברור שאין בה סיכון ביטחוני. השופט ד״ר שלמה

 לוין הצדיק מצב חוקי זה באומרו: ״לא תמיד יכולים השיקולים הביטחוניים הנוגעים

 לאיסור פרסומה של ידיעה, אפילו היא תמימה לכאורה, לעמוד לנגד עיני עורכו של

2 כלומר אליבא דבג״צ החוק הקיים מחייב את העיתון לציית גם לדרישת ההגשה  עיתון״.7

 האבסורדית ביותר, וזכות ההרהור והערעור קמה לו רק לאחר שלב ההגשה — אם וכאשר

 הצנזור פוסל את הדיווח לפרסום.

 לדעת בית המשפט המחוזי בתל אביב, הצנזור חייב לפרסם את רשימת הנושאים
2  שידיעות העוסקות בהם טעונות הגשה לבדיקתו המוקדמת - בעיתון הרשמי ׳רשומות׳,8

 ואין די בכך שהרשימה תימסר בפועל לעיתון. הדעה הזאת לא אומצה בבית המשפט

 העליון.

 בשנת 1988 אכן פרסם הצנזור ב׳רשומות׳ צו המגדיר את הנושאים הטעונים הגשה

 לביקורת מוקדמת. הצו מנוסח באורח כללי ביותר, ולפיו חייבים כלי התקשורת להגיש

 לצנזור ״כל פרסום או דפוס של חומר הנוגע לביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר

 הציבורי בישראל או באזור יש״ע או ליחסי ישראל ערב, אף אם המידע שבפרסום
2  כאמור כבר פורסם״.'

 מאלפת העובדה כי נוסח הצו הזה לא גרר שום ביקורת או מחאה מצד העיתונים

 העבריים הגדולים המאוגדים ב׳ועדת העורכים׳, למרות שנכללים בו עניינים ונושאים

 שנגיעתם לביטחון מפוקפקת (למשל, בנושאים הנוגעים ל׳סדר ציבורי׳ בהגדרה זו יכול

 לכאורה להיכלל גם דיווח על הפגנה סוערת במיוחד). העיתונים הגדולים הניחו בצדק כי

 להם יעשה הצנזור ׳הנחות׳ משמעותיות, ולא יקפיד עמם אם לא יגישו לביקורתו ידיעה

 בלתי מזיקה; אשר לחירותם וכושר תפקודם של העיתונים האחרים — זו מעניינת אותם,

 כאמור, כקליפת השום. כך, למשל, שום עיתון עברי לא מחה (ורק עיתון יחיד טרח לדווח)

 כאשר הצנזור פעל בקיץ 1992 להעמיד לדין פלילי עורך ירחון בגליל, ׳סאות חוואי, על שלא
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 הגיש לביקורתו סיפור ילדים דמיוני. הצנזור טען כי הסיפור נוגע ל׳שלום הציבור׳, משום

 שתוארה בו הצתת שדות על ידי קשירת סמרטוטים בוערים לזנבות חתולים (האם גם

 ציטוט סיפור ׳שועלי שמשון׳ במקרא טעון הגשה לצנזור?). האישום הפלילי נגד העורך אכן

 הוגש, אך לבסוף התעשתה התביעה וביטלה אותו."

 הסמפות לאסור פרסום

 לעומת שיקול הדעת הרחב - ולמעשה בלתי מוגבל - שהותיר בג״צ לצנזור בשלב

 הדרישה להגשת חומר לביקורת מוקדמת, הוא קיצץ את כנפיו באורח משמעותי בשלב

 הפסילה - כלומר הטלת איסור הפרסום. הקיצוץ הזה בא רק ארבעים שנה ויותר לאחר

 קום המדינה, משום שעד אז ויתרו רוב העיתונים על זכותם האלמנטרית להעמיד את

 פסילות הצנזור במבחן בג״צ.

 סמכות הפסילה מתבססת על תקנה 87 לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945, הקובעת

 לאמור:

 הצנזור רשאי, כצו כללי או ספציפי, לאסור פרסום דברים אשר לדעתו יפגעו או

 עלולים לפגוע, בהגנת הארץ, בשלום הציבור או בסדר הציבורי.

 מתברר כי למרות שמדובר בצנזורה ׳צבאית׳, ולמרות שהצנזור הוא איש צבא, הוא

 מוסמך לפסול לא רק חומר צבאי או ביטחוני, ולא רק מנימוקי ביטחון, אלא כל דבר

 הפוגע — להערכתו הסובייקטיבית - בערך העמום והאמורפי הקרוי ׳הסדר הציבורי׳.

 להלכה, גם דיווח על פיחות צפוי או על מיסוי הבורסה ״עלול לפגוע בסדר הציבורי״,

 ולפיכך רשאי הצנזור לפוסלו.

 הצנזור אכן לא נרתע מפסילת פרסומים אשר מידת הסיכון הביטחוני שבהם היא

 מפוקפקת ביותר. לעתים הדיפו הפסילות ניחוח פוליטי עז. במלחמת העצמאות אסר

 הצנזור לפרסם שמותיהם של מפקדים בכירים כיגאל אלון ושמעון אבידן - כנראה בגלל

 זיהוים עם מפלגת האופוזיציה דאז, מפ״ם." מקץ כחצי יובל שנים הוא אסר לזהות את

 מפקד מבצע צליחת תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים, אריאל שרון, כנראה בגלל
3  מעורבות שרון בהקמת גוש האופוזיציה הגדול - הליכוד.2

 באורח עקבי נוטה הצנזורה גם לפסול דיווחים על מה שקרוי ׳חריגות׳ או ׳חריגים׳

 בהתנהגות חיילים וכוחות הביטחון, בעיקר בכל הנוגע לטוהר הנשק. את ה׳פילוסופיה׳

 שמאחורי הפסילות הללו ניסח כבר ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, דויד בן גוריון,

 בדיון עם עורכי העיתונים בנושא צנזורה: ״הצבא שלנו הוא צבא צעיר, ואם יש מקרים

 שחייל הרשה לעצמו להתנהג שלא כשורה, יש להתחשב בכך שהוא נמצא בצבא צעיר

 וצריך לחנך אותו [...] תגישו לי עובדות על התנהגות קשה של חיילים ואני אעשה חקירה,

 ואלה שעשו דברים אלה יידעו שלא התנהגו בסדר״."
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 אלא שהפסילות הללו נמשכו גם כאשר הצבא נעשה פחות ופחות צעיר. במבצע קדש

 (1956), עיכבה הצנזורה במשך שבועיים את פרסום דבר הטבח שביצעה פלוגה של משמר

 הגבול בתושבי כפר קאסם, ולמשך חודשיים נאסר לפרסם את מספר חללי הטבח. הצנזור

 הראשי דאז, ולטר בר-און, העיד על עצמו: ״בפרשה זו נתתי ידי לחסימת פי העיתונות גם

5 כעבור שנות-דור, כאשר נרצחו מחבלים שבויים  כשלא הייתה עוד הצדקה ביטחונית״.4

 בעקבות חטיפתו של אוטובוס קו 300, הופעלה הצנזורה — תחילה כדי להסתיר את עצם

 הרצח, ואחר-כך כדי למנוע דיווח על החקירה. השופטת אסתר קובו שדנה בפרשה קבעה:

 ״ראש השב״כ דאז, אברהם שלום, היה מעוניין בהשתקת הדיווחים על הפרשה, בעיקר

 משום אחריותו למותם של שני המחבלים״. בדיעבד סייעיהאיפול למאמצי אותו ראש
5  שב״כ ומרעיו לשבש את החקירה.5

 בשנות החמישים, כאשר היה מנחם בגין עורך העיתון ׳חירות׳, הוא נלחם בפסילות

 שרירותיות של הצנזורה. במקרה אחד הוא הימרה את פי,הצנזור, כאשר זה פסל מאמר

 בנימוק של פגיעה במורל. בגין פרסם את המאמר ולצידו כתב: ״רע ומר יהיה לכולנו, אם

 המורל של הצבא ישמש אמתלא למניעת ביקורת ציבורית על משגיהם של מוסדות

5 ואולם פסילות כאלה נמשכו גם כאשר בגין עצמו כיהן  המדינה, לרבות מוסדות הצבא״.6

 כראש הממשלה וכשר הביטחון — למשל, כאשר פסל הצנזור דיווחים על בריחת תושבי

 קריית שמונה בעת הפגזות ב-1981, ועל לבטי טייסים בעת הפצצת מחנות פליטים במלחמת
5  לבנון.7

 כפי שראינו, החוק מאפשר לצנזור הצבאי לפסול לא רק מידע, אלא גם דעה, ואפילו

 שירה. הוא ניצל ומנצל היטב את הסמכות הזאת. בשנות החמישים נפסלו שירים של נתן

5 ובשנות השמונים - שיר אהבה לעזה של המשורר  אלתרמן, חיים גורי ואורי צבי גרינברג;8

5 הנה נוסח השיר אשר אותו ראה הצנזור! כמסוכן: 9  עיסאם א-שאפי.

 איזה מקום בלבי העצוב

 יש לך, עזה, לאורך השנים כולן,

 את הדם, את העורק,

 את המכתב והדוור.

 את האיש הצנום,

 את המים, את הלחם,

 את החזה הרך של אימי,

 את שמחה, את עצב,

 את העיניים, את הדמעות,

 את היציאה, את השיבה,

 את האבק, את הצער,

 את החיים, את החידלון,

 לכל ארץ יש אביב

 לבד ממך, ארץ הקרח,
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 כל דמעות העיניים הן דמעות,

 אך דמעות עיניך הן נרות.

 מפקד בסיס הצנזורה בירושלים העיד כי הוא פסל לעיתונות הפלסטינית בבירה
,  שימוש בשמות תואר משמיצים (פאשיסט, קולוניאלי) כלפי השלטון או גורמים ממלכתיים.0

 כאמור, רק ארבעים שנה ויותר לאחר קום המדינה הוגבלה לראשונה סמכות הפסילה

 של הצנזורה, הודות לפרשנות מצמצמת של בג״צ. בתקדים העקרוני הסביר השופט פרופ׳

 אהרן ברק כי ״הפירוש שיש ליתן לתקנות ההגנה במדינת ישראל איננו זהה לפירוש שהיה
4  מקום ליתן להן בתקופת המנדט״.1

 הצנזורה עלתה על שולחן הניתוחים של בג״צ עקב כתבה על ראש ה׳מוסד׳ בעיתון

 ׳העיר׳ בת״א. הכתבה ייחסה לו מחדלים, ודיווחה על כוונה להחליפו. הצנזור פסל את

 הפרסום בנימוק כי הוא יפגע ביכולת התפקוד של ה׳מוסד׳ ויסכן את חיי העומד בראשו.

 בג״צ קיבל את עתירת ׳העיר׳ והתיר את הפרסום.

 השופט ברק, בהסכמת עמיתיו יעקב מלץ ושולמית ולנשטיין, פעל ברוח התקדים

4 והגביל את סמכות הצנזור למקרים 2 ,  המפורסם של השופט אגרנט בפרשת ׳קול העם׳

 שבהם קיימת ודאות קרוגה לפגיעה קשה, רצינית וחמורה כתוצאה מן הפרסום. השופט

 ברק גם קבע כי על הצנזור להפעיל את סמכותו רק כאמצעי אחרון, לאמור, כאשר אין
4  דרך אחרת להתמודד עם הסיכון.3

 בהפעילו את אמות המידה הללו, קבע השופט ברק כי חשיפת מחדלים של אישיות

 ביטחונית בכירה והתרעה על כוונה להחליפו אינן יוצרות ודאות קרובה לפגיעה חמורה

 בביטחון, אלא להפך — עשויות לתרום לו, ובלשון השופט:

 ״היא מחדדת בציבור תודעה על דבר היוניותה של המשרה ועל חיוניות תבונותיו

ן - ובאמצעות הוויכוח הציבורי - היא עשוייה  הראויות של הנושא בה. על ידי כ

 להשפיע על אופי החלטותיהם של אלה הממונים על המינוי האמור. הידיעה כי

 דבר המינוי ישמש נושא להחלפת דעות ציבורית ולביקורת הציבורית יש לה,

 כשלעצמה, השפעה על שיקולים של מקבלי החלטות, ויש בה כדי להרתיע ממינוי

ן בא לידי ביטוי אחד הגילויים לחשיבותם של חופש הביטוי כ  לא ראוי [...] ב
4 4  וזכות הציבור לדעת״.

 לתקדים זה של בג״צ הייתה השפעה מרסנת מידית על הפעלת סמכות הפסילה של

 הצנזור, בעיקר בתחום המינויים הביטחוניים והביקורת על אישים ביטחוניים. בניגוד

 לנוהגו הקודם, ולמורת רוחו של הרמטכ״ל, הוא חדל לפסול דיווחים על חילופי אישים

 צפויים בצמרת הביטחונית, ועל ׳מלחמות גנרלים׳ הכרוכות בכך; וגם לא מנע, למשל,
4 5  פרסומים בלתי מחמיאים על ראש השב״כ, ופולמוס תקשורתי על התאמתו לתפקידו.

 ואולם התקדים לא מנע לחלוטין החלטות צנזוריאליות שרירותיות או שנויות במחלוקת.

 מתקבל הרושם שלעתים חוצה הצנזור את הקווים האדומים שתחם לו הבג״ץ, תוך שהוא

45 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 מהמר על כך שלא תהיה עתירה לבית המשפט. מה שמקל עליו את ההימור הזה היא

 העובדה, שמרבית היומונים וכן רשות השידור חתמו על התחייבות שלא לעתור נגדו

 לבג״צ. ואמנם, כנראה אין הדבר מקרי שכמה איפולים שהטיל הצ0ור בוטלו ביוזמתו שלו,

 משהתברר לו שההימור נכשל וכי עיתון או עיתונאי שאיננו כבול בהתחייבות האמורה,

 נחוש בדעתו להעמיד את הפסילה במבחן בג״צ. כך, למשל, הוסר בקיץ 1993 האיפול על

 המחלוקת סביב קליטת העולים מתימן, מיד לאחר שבג״צ הוציא צו על תנאי המחייב את

4 ואילו האיפול הגורף על מעצרו ומשפטו החשאיים של 6

;  הצנזור לנמקו תוך חמישה ימים

 המרגל מרקוס קלינגברג, שעמד בעינו עשר שנים, בוטל במפתיע ימים ספורים לפני שבג״צ
4  עמד לדון בעתירת עיתונאי בנושא.7

 הצנזור כקטיגור, שופט ו׳תליין׳

 אופיין הדרקוני של תקנות ההגנה המנדטוריות מתבטא לא רק בשיקול הדעת הרחב,

 הכמעט מוחלט, שהן מעניקות לשלטון בכלל, ולצבא בפרט! אלא גם — ואולי בעיקר —

 באופציות הענישה השרירותיות, ללא משפט, שהן מעמידות לרשותם. כפי שציין ד״ר דב

 יוסף (לימים, שר המשפטים) סמוך לפרסום התקנות: ״אין צורך כלל שבן אדם באמת
4  יעבור עבירה, מספיק שבאחד המשרדים תתקבל החלטה וגורלו של אדם נחרץ״.8

 הדבר נכון גם לגבי הצנזורה הצבאית. על פי תקנות ההגנה (שעת חירום), הצנזור

ן הוראה להגיש לו חומר לביקורת בי )  הצבאי מוסמך לקבוע בעצמו כי הופרה הוראה שלו

 מוקדמת, בין הוראה הפוסלת פרסום פלוני), וגם להעניש בעצמו את העיתון ע״י סגירת

 בית הדפוס שלו. כפי שכבר צויין, לצד סמכויות משרד הפנים שנדונו בפרק הקודם, גם

 הצנזור — שהוא כזכור קצין צבא — רשאי לסגור עיתונים.

 לשון אחר: כאשר נעברת, לדעת הצנזור, עבירהךיש לו* שתי אופציות: האחת — להגיש

 תלונה למשטרה, להניח לפרקליטות להחליט אם טענותיו מוצדקות, ואם מסקנתה חיובית

 — יוגש כתב אישום לבית המשפט שיחרוץ את דינו של הנאשם ויענישו! והאחרת — לפעול

 בעצמו כקטיגור, שופט ומוציא-לפועל של גזר הדין. בעצם הוא מוסמך לנקוט בשתי

 הדרכים גם יחד - תחילה להעניש בעצמו, ואחר כך להתלונן במשטרה. כך, למשל, הוא

 נהג לגבי העיתון ׳חדשות׳ במארס 984¿ בעקבות פרסום הידיעה על כינון ועדת החקירה
 באשר להריגת המחבלים השבויים מפרשת קו 49.300

 תקנה 100 (א) לתקנות ההגנה קובעת לאמור:

 רשאי הצנזור, בצו, לאסור למשד אותה תקופה שתיקבע בצו, על בל אדם שהוא

 להפעיל מכונת דפוס, כלי או מכשיר ששימשו בהדפסת איזה פרסום בלתי מותר.

 תקנה 100 (ב) מאפשרת לצנזור, במקרים הנראים לו חמורים במיוחד, גם להחרים את

 דפוס העיתון והציוד שלו לטובת המדינה.
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 בחודשים הראשונים לקיום המדינה הפעיל הצנזור את סמכות הענישה שלו כלפי

 עיתונים כ׳ידיעות אחרונות׳(שנסגר לשלושה ימים בשל פרסום על מעצר אנשי אצ״ל), ויעל

5 ואולם, כמו 0 .  המשמר׳ (שנסגר ליום בגלל חשיפת זהותם של מפקדי צה״ל בכירים)

 סמכויות שר הפנים והממונה על המחוז, גם סמכות הסגירה של הצנזור נחשבה במשך

 שנות־דור לרדומה, והופעלה - אם בכלל - רק כלפי עיתונים בערבית. אולם בשנת 1984

 סגר, כאמור, הצנזור לארבעה ימים את ׳חדשות׳. העילה הייתה, כזכור, דיווח על הקמת

 ועדת חקירה בעניין נסיבות הריגתם של מחבלים שבויים, חוטפי אוטובוס קו 300. הצנזור

 גרס כי העיתון הפר את הוראתו להגיש את הידיעה לביקורת מוקדמת.

 העיתון עתר לבג״צ נגד סגירתו, אך זה סירב להתערב - למרות שלפחות אחד

 השופטים, ד״ר שלמה לוין, פקפק אם במקרה זה השימוש בעונש הדרקוני היה רצוי או

5 בג״צ אמנם קבע כי השימוש בעונש הסגירה צריך להיות נדיר ו״במקרים  מחויב המציאות.1

5 אך לא בדק בפועל אם תנאים אלה התמלאו. למעשה, אם כי לא להלכה, אותת  חריגים״,2

 בג״צ לצנזור כי הוא רשאי להפעיל את עונש הסגירה כל-אימת שלדעתו נעשתה עבירה.

 כאן המקום לשוב ולהזכיר כי בעקבות תלונה למשטרה שהגיש הצנזור, הועמדו

 ׳חדשות׳ ועורכיו גם לדין פלילי. בית משפט השלום קבע כי הפרסום תרם לגילוי האמת,

" ואילו בית המשפט המחוזי קבע כי העיתון כלל לא ביצע ך ו מ  ולפיכך הסתפק בקנס נ

5 בית המשפט  עבירה, שכן לא היה חייב בכלל להגיש את הידיעה לביקורת הצנזורה.4

 העליון הסתייג מן הקביעה הזאת, אך הותיר את הזיכוי בעינו — בין השאר משום

 שהעיתון חדל בינתיים להופיע מסיבות כלכליות.

 באוגוסט 1988 שוב הוציא הצנזור צו סגירה נגך ׳חדשות׳, הפעם לשבוע ימים, בגלל

 אי הגשת ידיעה על סבב מינויים בצה״ל לביקורת מוקדמת. מקץ ארבעה חודשים הבהיר

5 כי ידיעות על מינויים ביטחוניים אינן יוצרות סיכון ברמה המצדיקה  בג״ץ, בפרשה אחרת,5

 הפעלת צנזורה, וכי דווקא פרסומן עשוי לתרום לאיכות המינויים ולביטחון. צו הסגירה גם

 נראה תמוה על רקע העובדה שדיווחים בעלי אופי דומה פורסמו באותה תקופה בעיתונים

 אחרים, ללא תגובה חריפה של הצנזורה. היו שהסבירו את הסנקציה הדרסטית כלפי

 ׳חדשות׳ בכך שבסבב שפורסם נכלל גם שלישו הצבאי של שר הביטחון, שאולי נפגע

 מהפרסום. כך או כך, לאחר מיקוח קדחתני ניאות הצנזור לחזור בו מהסגירה, כנגד פרסום
5  התנצלות של העיתון.4

 ראוי לציין כי מרבית העיתונים לא רק שאינם מוחים או מתקוממים לנוכח סמכות

 הסגירה של הצנזור, אלא לעתים לוחצים עליו עורכיהם להפעילה — כלפי זולתם, כמובן.

 כך אירע בפרשת סגירתו של ׳חדשות׳ ב-1984, כאשר עיתוני הצהריים האחרים לחצו על

 הצנזור להעניש מיד את העיתון שהתחרה בהם. בשנת 1993 אף נזף(!) עורך יעל המשמר׳

 בצנזור במאמרו, על שהוא נרתע מלסגור את העיתון החרדי ׳יתד נאמן׳ לאחר שזה פרסם,

5 מותר לשער שתופעה מוזרה  ללא אישור הצנזורה, בעיות קליטה של עולים מארץ מצוקה.7

 זו לא הייתה באה לעולם אלמלא רוב היומונים דאגו לחסן עצמם — בהסכם מיוחד ונפרד

 עם הצנזורה — מעונש הסגירה.
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 ההסכם הנפרד של ועדת העורכים

 תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 - הגם שהיו ועודן המקור החוקי היחיד לקיום

 הצנזורה הצבאית ופעילותה - אינן רלוונטיות לכאורה לגבי חלק ניכר ודומיננטי מן

 התקשורת בישראל: היומונים הציוניים (למעט ׳הארץ׳) ורשות השידור. לגבי כלי התקשורת

 האלה, פועלת הצנזורה מכוח הסכם נפרד שחתמו עם צה״ל.

 ההסכם נחתם ביזמת הגוף הייצוגי של כלי התקשורת הללו — ועדת העורכים. כפי

 שניווכח, לגוף הזה — אף שהוא נעדר סמכויות פורמליות וחשיבותו פוחתת בהתמדה —
5  יש עדיין השפעה שלילית על מימוש זכותו של הציבור הישראלי לדעת.8

 ביסוד ההסכם, ופעילות ועדת העורכים בכלל, עומדת כמיהת צמרת הממסד העיתונאי

 בארץ להימנע ככל האפשר מקונפליקטים עם הצמרת הפוליטית. כפי שיפורט להלן, ספק

 אם כמיהה זו עולה תמיד בקנה אחד עם שליחות העיתונות לחשוף דווקא את אשר

 השלטון מעוניין להסתיר, ולתת בימה גם לתפיסות המערערות על המוסכמות השלטוניות.

 הכמיהה האמורה באה לידי ביטוי כבר בראשית ימי המדינה, בפגישה בין ועדת

 העורכים לראש הממשלה הראשון, דויד בן-גוריון. הרקע לפגישה היה סגירתם השרירותית

 של כמה עיתונים בידי הצנזור; אך העורכים לא נקטו נימת מחאה מתריסה אלא נימת

 עלבון: ״כיוון שאנו רואים עצמנו שותפים לפעולות הממשלה והמדינה, יש להצטער מאוד

5 הלך הרוח הזה, המאפיין את ועדת העורכים גם  שהצנזורה רואה אותנו כגורם עוין״.9

 כיום, מסביר אולי מדוע במקום לעמוד על ביטול סמכות סגירת העיתונים, העדיפה

 ומעדיפה ועדת העורכים להגיע להסכם נפרד עם הצבא, שיבטיח כי הסמכות האמורה

 תופעל אך ורק כלפי העיתונים שאינם יכולים או אינם רוצים לראות עצמם שותפים —

 כמו הוועדה — לפעולות הממשלה.

 הנוסח הראשון של ההסכם נחתם בדצמבר 1949, וגרסאות נוספות גובשו במאי 1951

6 מקבל עליו הצנזור להתמקד בנושאי ביטחון, ובידיעות 0  וביולי 1966. בנוסח המעודכן

:(views) להבדיל מדעות (news) 

 אין הצנזורה הלה על עניינים פוליטיים, או על דעות, פרשנות, הערכות או על כל

 עניין שהוא, אלא אס כן יש בהם, או ניתן להסיק מהם, אינפורמציה ביטחונית.

 כמו-כן התחייב הצנזור שלא לנקוט הליכים פליליים ו/או ענישה מינהלית כלפי

 עיתון שהפר את הוראותיו, אלא ללבן את הטענות ב׳טריבונל׳ בראשות איש ציבור ובהשתתפות

 נציג של ועדת העורכים ונציג של הרמטכ״ל.

 התוצאה היא שהעיתונים השותפים להסכם ׳חיסנו׳ עצמם הן מסגירה והן ממאסר

 עיתונאיהם - שכן הטריבונל מטיל, לכל היותר, קנסות (ולעתים מסתפק בנזיפות).

 הבעיה היא שבתמורה ליתרונות או ל׳הנחות׳ הללו, שילמו ומשלמים העיתונים -

 ועוד יותר מכך, הציבור - מחיר עקרוני ומעשי כבד. ראשית, גם הם - כמו הצנזור -
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 ויתרו על הזכות לפנות לבית המשפט, והסתפקו בבירור ב׳טריבונל׳. התוצאה: החלטות

 הצנזור לא הועמדו בביקורת משפטית אובייקטיבית," שתקבע אם הוא אכן עומד בהגבלות

 שקיבל עליו בהסכם (לפסול רק אינפורמציה ביטחונית), או אפילו בהגבלות של החוק

 (לפסול רק מה שעלול לפגוע בביטחון או בסדר הציבורי). ואכן עובדה ניצחת היא,

 שעשרות שנים פסל הצנזור לעיתוני ועדת העורכים כל דיווח על חילופי אישים צפויים

 בצמרת הביטחונית. היה צורך להמתין לכך שיקום מקומון שאיננו שותף להסכם —

 כ׳העיר׳ של תל אביב — ויעתור לבג״צ נגד הצנזורה, כדי שבג״ץ יקבע שפסילות אלה אינן

 חוקיות, ואף פוגעות באיכות המינויים הביטחוניים;" ובעקבות התקדים הזה הן אכן

 הופסקו.

 יתירה מזאת: רק הודות לאותה עתירה חלוצית שהגיש עורך ׳העיר׳ דאז, מאיר שניצר,

 ניתנה לבג״ץ ההזדמנות להגביל את סמכות הצנזור למקרים שבהם הסתברות הפגיעה

 בביטחון היא בדרגה של ״ודאות קרובה״. כפי שנאמר במחקר המדעי הראשון שנעשה על

 מעמדה המשפטי של הצנזורה: ״היעדר פניות לבית המשפט, כתוצאה מההסכם, מנע

 הפעלתה של ביקורת שיפוטית [...] אילו נפסקה הלכת שניצר לפני שנים רבות, ייתכן מאוד

 שהצנזורה היתה נמנעת מהחלטות רבות בדבר מניעתם של פרסומים״."

 אגב, בעקבות התקדים האמור דאגו עיתוני ועדת העורכים לכלול את פירותיו גם

 בהסכם שלהם. ב-17 במאי 1989, נקבע בתוספת להסכם כי ״הצנזורה תפעל על פי

 העיקרון שנקבע בבג״ץ 680/88 כי לא ייאסר פרסום אלא אם קיימת ודאות קרובה

 שהפרסום יפגע פגיעה ממשית בביטחון המדינה״. השאלה היא כיצד, אם בכלל, אפשר

 לאכוף על הצנזור את כיבוד העיקרון הזה, כאשר העיתונים השותפים להסכם ממשיכים

 לוותר מראש על זכותם להעמיד את החלטות הצנזור במבחן בג״צ.

 ההסכם כרוך גם בעיוות אתי ומוסרי ברור, שכן ועדת העורכים נתנה ונותנת ידה

6 את חסינות  למה שהמשפטן ד״ר זאב סגל הוקיע, בלי כחל ושרק, כ״אפלייה פסולה״.4

 עיתוניה מפני ענישה פלילית ומינהלית, ובעיקר מפני עונש הסגירה, היא קנתה וקונה

 במחיר שתיקתה לנוכח המשך הענישה הזאת כלפי עיתונים אחרים — בעיקר עיתוני

6 ואכן אחת מתוצאות ההסכם  שוליים שדווקא חירות הביטוי שלהם זקוקה למירב ההגנה.5

 הייתה ויתור של עיתוני ועדת העורכים על כל רביזיה בסמכויות החוקיות של הצנזורה,

 לרבות הסמכות לסגור עיתונים ללא משפט. כדברי ד״ר זאב סגל: ״ההסכם הוא שגרם

6 כפי שראינו, אף הביא ההסכם לכך  למניעת ניסיון רציני לקביעת הסדר חוקי חדש״.6

 שעיתוני ועדת העורכים יזמו או עודדו את הפעלת סמכות הסגירה כלפי עיתונים שמחוץ
6  להסכם.7

 אחד מחברי ועדת העורכים, חנוך מרמרי מ׳הארץ׳, החליט לפרוש מן ההסכם לאחר

 שהגיע למסקנה כי אי אפשר להילחם בפסילות שרירותיות של הצנזורה כאשר מוותרים

 מראש על אפשרות העתירה לבג״צ. בנובמבר 1992, הודיע מרמרי לצנזור הצבאי הראשי כי

 מנגנון ה׳טריבונל׳ לא מספק לדעתו פתרון סביר, וכי הוא רואה עצמו חופשי לעתור לבג״צ
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6 הצנזור איים בתגובה כי ״בעת שייווצר מצב של  נגד כל פסילה שתיראה לו שרירותית.8

 ניגוד אינטרסים בין העיתון לבין צורכי הביטחון, אמצא את עצמי נאלץ לבקש את סגירת
6  בית הדפוס של העיתון״.9

 שאר חברי ועדת העורכים ממשיכים, כאמור, לתמוך בהסכם ובאפלייה הכרוכה בו.

 הנימוק שהם מביאים, אם בכלל, לעמדתם הוא כי ההסכם ׳נוח׳ לעיתוניהם. הם, מן

 הסתם, שכחו שהבטחת חירות דיווח שווה לכלל העיתונים, ובקרה שיפוטית בלתי תלוייה

 על הגבלת החירות הזאת אינה עניין פרטי שלהם אלא עניינו של הציבור, שעל זכותו לדעת

 הם מוותרים למען נוחיותם.

 גישת ועדת העורכים כבר גררה ביקורת חריפה. האגודה לזכויות האזרח קבעה בשנת

 1990 בתזכיר לוועדת המשנה של הכנסת לענייני צנזורה: ״ייתכן כי המצב הקיים י נוח

 לעיתונות הישראלית הממסדית, אך הוא ללא כל ספק פוגע בעיתונות שאיננה בגבולות

 הקונסנסוס [...] גם אם רוב העיתונים מרוצים מהמצב, אין זה מצדיק להשאירו על כנו. על

7 ד״ר  הפרק חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת — וערכים אלה נפגעים מן המצב הקיים״.0

 זאב סגל כתב דברים דומים במחקרו: ״ייתכן שההסכם נוח לרוב העיתונים השותפים לו,

 אך ספק גדול אם יש בקיום ההסכם גם משום הבטחת זכותו של הציבור לקבל מידע.

 הזכות האמורה היא זכותו של הציבור, ואין זו זכותם של כלי התקשורת לגרום לצמצום
7  היקפה״.1

 מדין מצוי לדין רצוי

 גם מי שמכיר בלגיטימיות של צנזורה מראש בתחום הביטחון, בעתות חירום ומלחמה,

 יתקשה כמדומה להשלים עם מתכונת פעילותה ועם היקף סמכויותיה בדמוקרטיה הישראלית

 של שנות התשעים. המצב החוקי הקיים נראה לקוי ופסול הן מן ההיבט העקרוני והן מן

 ההיבט המעשי.

 מבחינה עקרונית, אין זה נסבל בדמוקרטיה שקצין צבא ימשיך ליהנות מהסמכות

 להעניש בעצמו - מה גם בעונש האולטימטיבי של סגירה - על מה שנראה בעיניו כעבירת

 ,צנזורה. כמו כן מקוממת האפלייה - הן במדיניות הפסילות והן במדיניות הענישה —

 שיצר ההסכם הנפרד שחתמו העיתונים הגדולים עם הצנזורה.

 מבחינה מעשית אין במצב החוקי הנוכחי כדי להבטיח שהצנזורה תופעל אך ורק

 למטרה הלגיטימית של מניעת נזק ביטחוני, וכבר ראינו שהסתרת מידע בתחום הביטחון,

 משיקולים זרים, עלולה לעתים לפגוע אנושות לא רק בדמוקרטיה אלא גם בביטחון עצמו.

 אחד התחומים הממחיש זאת היטב הוא הנושא הגרעיני. כפי שהעיד העיתונאי הוותיק

 עמנואל רוזן בהסתמך על ניסיונו העשיר ככתב צבאי של ׳מעריב׳, הצנזורה על נושא זה

 לעתים קרובות גורפת ושרירותית, ומופעלת גם לגבי פרטים נטולי משמעות ביטחונית,
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7 כך, למשל, נאסר במשך שנים פרסום מידע עובדתי כלשהו, וממילא  ומטעמים פוליטיים.2

 גם דיון תקשורתי, בנוגע להיבטים קיומיים של הנושא - כמו הסכנה הסביבתית שבפעולת

 הכורים הגרעיניים בארץ, אמצעי הבטיחות המגוננים על עובדיהם ועל תושבי האזורים

 שבהם הם ממוקמים, דרכי הטיפול והאחסון של הפסולת הגרעינית וכדומה. נדמה כי

 ישראל היא המדינה היחידה בעולם הדמוקרטי אשר בה ההיבטים הללו אינם תופסים

 מקום מרכזי בסדר היום הציבורי-תקשורתי. עם זה, אפשר היה להתרשם כי בשנות

 התשעים החל להסתמן ריכוך של ממש בצנזורה החמורה בתחום הזה. כך, למשל, התיר

 הצנזור ביוני 1994 לפרסם - ביומן ליל שבת של הערוץ הראשון בטלוויזיה — שבכור

 הגרעיני בדימונה אירעה בשעתה תאונה שעלולות להיות לה השלכות סביבתיות. דא-עקא
7 - המידע החיוני הזה הותר לפרסום 26 שנים לאחר התאונה...3

 בשנת 1994 פסל הצנזור לד״ר אבנר כהן, חוקר ישראלי במכון הטכנולוגי של מסצ׳וסטס,

 מאמר מדעי-היסטורי על ״האופציה הגרעינית של ישראל בשנים 1949-1967״. על דבר

 האיסור נודע בעקבות עתירה שהגיש החוקר לבג״צ נגד הצנזור. תחילה נאסר גם הפרסום

 על עצם הגשת העתירה, אך האיסור הזה בוטל כעבור שלושה חודשים עקב פנייה של

 עיתון ׳הארץ׳ לבית המשפט. אפשר לשער כי בנושא רגיש כזה, גם מאמר היסטורי הנכתב

 ממרחק של שנות-דור עשוי לכלול קטעים שיסכנו את ביטחון המדינה. ואולם לפי הנאמר

 בעתירה פסל הצנזור את המאמר כולו פסילה גורפת, בלי נימוקים כלשהם, ואף דחה את

 בקשת הכותב להגדיר באורח מנומק אילו קטעים במאמר — אם בכלל — מסכנים לדעתו

 ברמה של ׳ודאות קרובה׳ את ביטחון המדינה, על מנת שיוכל לשקול לשנותם בהתאם. על
7  הדיון וההתפתחויות בבג״צ הוטל איפול.4

 בשלהי 1994 פסל הצנזור כתבה של העיתונאי מרדכי אלון על נסיבות חטיפתו

 והעמדתו לדין של מרדכי ואנונו, טכנאי הגרעין שהורשע בשנת 1986 במסירת סודות

 מדינה ל׳סנדיי טיימס׳ בלונדון. גם כאן נודע על הפסילה הודות לעתירה שהגישה רשת

 המקומונים ׳שוקן׳ לבג״צ, ואשר נטען בה כי בתוכן הכתבה אין ׳ודאות קרובה׳ לפגיעה

 בביטחון המדינה. יש בכך כדי ללמד על חשיבות הפנייה לבג״צ — לא רק לשם הבטחת

 ביקורת שיפוטית על הצנזורה, אלא גם על מנת להבטיח מידה מינימלית של מודעות

7 באביב 5  וביקורת ציבורית על פעולותיה. אולי בלחץ הפנייה לבג״צ הותר פרסום הכתבה,

.1995 

 כבר צויין לעיל כי צנזורה בלתי מוצדקת ובלתי עניינית על תאונות בצבא עלולה

 דווקא לחבל בביטחון, שכן בתנאי איפול קל יותר לאחראים לתאונה לטייח את אחריותם,

 ובכך למנוע הפקת לקחים נחוצים והסקת מסקנות חיוניות, לרבות במישור הפרסונלי.

 בתחום הזה חלה ליברליזציה ראוייה במדיניות הצנזורה; עם זאת, נמשכות להישמע

 הטענות על פסילות לא ענייניות. כבר ראינו כי פסילות בקשר לתאונה בסיירת מטכ״ל

 באירוע שכונה ׳צאלים ב׳ בסתיו 1992 גררו ביקורת חריפה, טענות על טיוח ועימות בין

 עיתון ׳הארץ׳ לצנזורה. עוד ראוי לציין כי הליברליזציה פסחה על תאונות בחיל האוויר —

 אשר לגביהן מתירה הצנזורה, בעיקרון, את פרסום שמות החללים בלבד, בלי לומר דבר
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 וחצי דבר על נסיבות מותם. מדיניות איפול זו אושררה בשנת 1993 על ידי הרמטכ״ל ושר

 הביטחון, ונומקה בכך שציון העובדה שאירע אסון אווירי עלול לחשוף לאוייב את סדר-הכוחות

7 כאמור, גם בתחום זה נמתחה על הצנזורה ביקורת חריפה. בדצמבר  של חיל האוויר.4

 1992, לאחר שהצנזורה מנעה פרסום תאונה בחיל האוויר שבה נספו סרן ורב-סמל, כתב

 עיתון ׳הארץ׳: ״הציבור הוא שמקיים את מערכת הביטחון ומפקיד את שלומו בידי

 קברניטיה, והוא זכאי לתבוע מהם גילוי נאות של פועלם ומחדליהם. תחום מובהק שבו יש

 לציבור עניין ישיר ומידי הוא אובדן חיי אדם ונסיבותיו״. בהתייחסו לנימוקי הפסילות

 גרס העיתון כי ״מערכת הביטחון נוקטת מדיניות ששורשיה במלחמות ישנות ומתעלמת מן
7  הידע העצום והזמין הקיים בכל מאגר מידע על היקף הסד״כ האווירי של ישראל ופרטיו״.7

 הביקורת על הצנזורה הצבאית נשמעה גם בכנסת: יו״ר ועדת החוץ והביטחון, האלוף (מיל)

 אורי אור, דרש לפרסם כל תאונה - לרבות בחיל האוויר — בהכירו בכך שהנזק בהסתרה

 ״גדול עשרת מונים״, ויו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, דדי צוקר, הגדיר את פסילת המידע
7  על תאונות חיל האוויר ״תמוהה ונלעגת״.8

 טיפול הצנזורה בפרשת חטיפתו ורציחתו של החייל נחשון וקסמן באוקטובר 1994,

 על ידי טרוריסטים של ארגון ה׳חמאס׳, האיר היטב את הצורך המתמשך בצנזורה צבאית

 מצד אחד, ואת הסכנה הטמונה בניצולה השרירותי לרעה מצד שני. קשה שלא להשתכנע

 שהייתה הצדקה בהפעלת צנזורה על הכנות ותכניות צה״ל לפשוט על הבית שבו הוחזק

 החייל החטוף; אך קשה להצדיק את ההחלטה להתמיד בצנזורה לאחר שנכשלה הפשיטה,

 ולעכב את הפרסום על כך בכלי התקשורת הישראליים עד למסיבת העיתונאים של ראש

 הממשלה והרמטכ״ל. מה-עוד שמידע על הכישלון הסתנן לכלי תקשורת זרים, מהם

 שנקלטים בבתים רבים בישראל. אפשר להבין בקשה לעכב פרסום שמות חללים מסיבות

 הומניטריות, אך לא כפיית עיכוב בפרסום על עצם נפילת החללים ונסיבותיה, כאשר אין

 בפרסום האמור כל סיכון לביטחון. ואכן, גם החלטה זו של הצנזורה ספגה ביקורת קשה.

 הפרשן המשפטי של עיתון ׳הארץ׳, ד״ר זאב סגל, קבע חד-וחלק כי היא חרגה מסמכותה

 משום ש״לא הייתה ודאות קרובה״ בפרסום הכישלון הטראגי של הפשיטה. מנכ״ל רשות

 השידור, מרדכי קירשנבאום, מחה על שכללי הפסילה של הצנזורה פשוט כבר אינם
7  רלוונטיים.,

 החוק הקיים מאפשר, כזכור, לפסול חומר (אינפורמטיבי ופובליציסטי כאחד) גם

 מטעמי ׳סדר ציבורי׳ — וזהו מונח עמום ואמורפי למדי. ההסכם של ועדת העורכים אמנם

 התיימר להגביל את הצנזורה למידע ביטחוני מסוכן; אך מאחר שהוא אוסר על העיתונים

 השותפים לו לעתור לבג״צ, אין בעצם דרך משפטית אפקטיבית לאכוף על הצנזור את

 כיבוד ההגבלה הזאת.

 אמנם ההסכם מחסן לכאורה את העיתונים השותפים לו מסגירה שרירותית על-ידי

 הצנזור, אך בה בשעה הוא מאפשר סגירת עיתונים אחרים בלי שתהיה על כך מחאה של

 העיתונות הנפוצה. יתירה מזאת: גם ה׳חיסון׳ של עיתוני ועדת העורכים איננו בטוח או

 ודאי. ההשקפה המשפטית הרווחת היא שההסכם איננו כובל פורמלית את ידי הצנזור, וכי
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 בנסיבות שייראו בעיניו קיצוניות הוא יוכל להפר אותו ולסגור כל עיתון, בנימוק ש״צורכי
8  ציבור חיוניים״ מחייבים זאת.0

 נראה, אפוא, שקיים צורך להחליף את החקיקה המנדטורית בחוק שיגביל את סמכויות

 הצנזורה וימנע את ניצולן לרעה. החוק החדש יחול על העיתונות כולה במידה שווה,

 יאפשר - רק כל עוד קיים מצב חירום ביטחוני במדינה - צנזורה של חומר מסוכן

 לביטחון, אך גם יבטיח - הודות לחשיפה המתמדת לביקורת בג״ץ — שהצנזורה לא

 תנוצל למטרות זרות.

 ואלה עיקרי ההקיקה המומלצת בנושא הצנזורה:

 * סמכויות הצנזורה יהיו לתקופת חירום בלבד. יש להזכיר כי על פי הגרסה

8 קיומו של מצב הירוס טעון אישור תקופתי של 1  החדשה של הוק יסוד הממשלה,

 הכנסת. גם אישור זה יהיה חשוף לביקורת של בג״צ.

 * ביטול סמכות הצנזור להעניש בעצמו על עבירת צנזורה. הענישה תיעשה רק

 בהלין שיפוטי, קרי: לאחר שביצוע העבירה יוכח בבית המשפט. העונש ייקבע על-ידי

ן לא  השופט, כמובן בהתחשב במידת הנזק שגרמה העבירה, ויהיה מאסר או קנס, א

 סגירת העיתון.

 * הצנזור יהיה רשאי לדרוש להגיש לביקורתו המוקדמת רק ידיעות (להבדיל

 מדעות) בנושאים ביטחוניים מסוימים ומוגדרים. רשימת הנושאים לא תיקבע על ידו

 בלבד אלא תהיה טעונה אישור תקופתי של ועדת החוץ והביטחון. היא תתפרסם

 ב׳רשומות׳ ותהיה חשופה לביקורת בג״צ. הדבר ימנע הפלייה בהיקף הנושאים וההומר

 הטעון הגשה בין עיתונים שונים, וגס יאפשר בקרה ציבורית על תחומי עיסוקה של

 הצנזורה. כזכור עמד גס בית המשפט על השיבות צמצום היקף החומר הנדרש לביקורת
8 2  מוקדמת, ופרסום הנושאים ברשומות.

ן לא דעה) דק אם היא יוצרת א  * הצנזורה תהיה רשאית לפסול לפרסום ידיעה (

 ״ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון״. כל פסילה תהיה חשופה לביקורת שיפוטית.

 ייאסרו הסכמים הכוללים ויתור על אופציית הפנייה לבית המשפט. גם אם יוקמו,

 מטעמי נוחות ויעילות, טריבונלים מיוחדים לנ^שא הצנזורה, ההיזקקות להם תהיה

 אפשרית לכל עיתון, ותובטח זכות הערעור על^גסיקותיהס לבית המשפט העליון.

 היזמה לחוק חדש כזה איננה חדשה. ב>צם היא מלווה את הצנזורה הצבאית הישראלית

 מראשיתה. כאשר מחו עורכי העיתוניכלעל שרירות לבו של הצנזור בשנת 1948, הציע להם

 ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דויד בן-גוריון, חוק שיאסור ענישה על-ידי הצנזור

 ויבטיח ביקורת משפטית על פסילותיו: ״נפרסם חוק שאין צנזורה מלבד בענייני ביטחון״,

 אמר בן-גוריון. ״עיתון שיעבור עבירת צנזורה ייתבע לא על-ידי הצנזורה, אלא,על-ידי בית
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 בשנת 1949 אכן הוגשה לכנסת הראשונה הצעת חוק הגנה וביטחון בשעת חירום,

8 היא עברה בקריאה ראשונה ברוב זעום (34 ח״כים נגד  שכללה את היסודות האמורים.4

8 המעניין הוא, 5  26), אך נגנזה לאחר השגת ההסכם הנפרד בין הצבא לוועדת העורכים.

 שמתנגדי ההצעה בכנסת תקפו אותה בנימוק שאין כלל מקום לצנזורה בדמוקרטיה; הם

 גם הוסיפו כי מוטב להשאיר את הסמכויות המנדטוריות הדרקוניות על כנן עד לחלוף

 תקופת החירום, ובלבד שלא לתת גושפנקה ישראלית מקורית ל׳תועבה׳ הזאת. כפי שנראה,

 נימוק זה עתיד לשמש את מתנגדי הרפורמה והליברליזציה בסמכויות הצנזורה גם מקץ 45

 שנים.

 הצעה לחוק חדש שבה ועלתה בתחילת שנות התשעים במחקרו המשפטי של ד״ר זאב

8 הצעה  סגל על סמכויות הצנזורה, והוא אף גרס כי ״חקיקת חוק של הכנסת חיונית״.4

8 שתי ההצעות הונחו  כזאת העלתה באותה תקופה גם האגודה לזכויות האזרח בישראל.7

 על שולחן ועדת המשנה של הכנסת שחקרה את מעמד הצנזורה. הוועדה (בראשות ח״כ

 יוסי שריד, ובהשתתפות הח״כים שבח וייס, שלמה הלל, יהושע שגיא ועוזי לנדאו) קבעה

 כי שמעה ״נימוקים טובים״ בזכות חקיקה חדשה, אך נמנעה מלהמליץ עליה, בין השאר

8 קרי: ועדת העורכים.  בגלל ״התנגדות הנציגים הרשמיים של העיתונות״,8

 בעקבות הביקורת על תפקוד הצנזורה ושיקוליה בעקבות תאונת האימונים בצאלים

 בסתיו 1992 - ובעיקר עיכוב הפרסום על נוכחות הרמטכ״ל וקצינים בכירים בתרגיל -

 ובעקבות פרישת ׳הארץ׳ מן ההסכם הנפרד של ועדת העורכים, הודיע יו״ר ועדת החוקה,

 חוק ומשפט של הכנסת, דדי צוקר, על תמיכתו בחוק צנזורה ישראלי שיחליף את תקנות

 ההגנה, יצמצם את סמכויות הצנזורה ויבטיח ביקורת בג״צ על החלטותיה. ליוזמתו

 הצטרפו שני חברי הוועדה דן מרידוד (לשעבר, שר המשפטים), ויצחק לוי. צוות מומחים

 (בראשות הח״מ, ובהשתתפות ד״ר דינה גורן ועו״ד דנה בריסקמן) ניסח הצעת חוק ברוח

8 והגיש אותה לוועדת החוקה במארס 1993. עוד לפני כן הבהיר  העקרונות שהומלצו לעיל,9

 ממלא-מקום נשיא מועצת העיתונות, פרופ׳ עמוס שפירא, כי הוא ״אישית נוטה לתמוך״
9  בחוק צנזורה ישראלי.0

 ואולם גם היזמה האחרונה — כקודמותיה — נתקלה בהתנגדות חריפה של עיתוני

 ועדת העורכים, שהעדיפו להתמיד במצב החוקי הקיים, וכמובן גם בהסכם המעניק להם

 יתרון יחסי על פני העיתונים האחרים. שבוע בלבד לאחר הגשת טיוטת ההצעה ליו״ר ועדת
9  החוקה קיבלה ועדת העורכים החלטה השוללת אותה מכל וכל, והדבקה בסטטוס קוו.1

 גם עורך ׳הארץ׳, חנוך מרמרי — שפרש כזכור מהסכם ועדת העורכים עם הצנזורה -

 שלל את יוזמת החקיקה, בעיקר בנימוק שבדמוקרטיה מתוקנת אין כלל מקום לצנזורה,

 וכי אסור לתת גושפנקא ישראלית מקורית למוסד הזה; ובלשונו: ״ייתכן שעוד לא הבשילו

 התנאים לתעוזה חקיקתית אשר תבטל לגמרי את הצנזורה [...] אם זהו המצב, עדיף

 להמתין לימים טובים יותר. הצעות החקיקה הקיימות לא יתרמו לחופש הביטוי והן

 עלולות לקבע חוק צנזורה ישראלי בתוך מערכת חוקי היסוד, עד שלא ניתן יהיה לעקרו
9  משם גם בימי שלום ושלווה״.2
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 עמדה זו מזכירה כמובן את עמדת שוללי חוק צנזורה ישראלי בימיה הראשונים של

 המדינה. עמדתם אז לא הביאה כזכור לביטול מוחלט של הצנזורה, אלא להמשך פעילותה

 במתכונתה השרירותית והקולוניאלית מימי המנדט. עמדה זו גם מתעלמת מכך שהחוק

 המוצע הוא לתקופת חירום בלבד, ותוקפו יפקע אוטומטית עם סיומה; וכי צנזורה ביטחונית

 לשעת חירום הייתה ועודנה מקובלת בכל הדמוקרטיות המתוקנות.

 ייתכן שעורך ׳הארץ׳ מניח שהמצב החוקי הקיים איננו מאיים עליו ועל עיתונו, משום

 שהצנזור — חרף איומיו — לא יעז לסגור את ׳הארץ׳. זו אכן הנחה סבירה. אך אסור

 לשכוח שההתנגדות לחוק ישראלי חדש חושפת לסכנת סגירה מוחשית ביותר עיתונים

 פחות מבוססים ומקובלים. ראוי גם לאזכר בהקשר הזה את אזהרת השופט פרופ׳ אהרן

 ברק: ״אין בונים נורמות קונסטיטוציוניות על יסוד תקוות, אין מגבשים עקרונות יסוד

 ממלכתיים על בסיס הנחות שהכל יתנהל כשורה. נהפוך הוא: כל המבנה הקונסטיטוציוני

 מבוסס על ההנחה, כי דברים עשויים שלא להתנהל כשורה, ועל כן יש להציב גבולות

 והגדרות״."

 כך או כך, משקיף בלתי מעורב יתקשה מן הסתם להבין את התופעה הישראלית

 הייחודית, שבה עורכי כל היומונים הגדולים מתנגדים — להלכה ולמעשה — לצמצום של

 ממש בסמכות החוקית של הצנזור, ובכלל זה לשלילת סמכותו של קצין צבא לסגור

 עיתונים ללא משפט.
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 פרק ר

 איסורים על פרסומים מתסיסים

 ענישה על פרסום - הצידוק והסיכון

 גס בפרק זה, כמו בשני קודמיו, ענייננו בהגבלות על פרסומים אשר עלולים לערער את

 הביטחון והסדר הציבורי; אלא שכעת אין מדובר בחקיקה המאפשרת לשלטון למנוע

 מראש — וללא הליך משפטי — פרסום מידע או דעה פלונית, אלא בחקיקה פלילית

 ׳קונבנציונלית׳ המענישה על הפרסום רק בדיעבד, ולאחר שאחריותו של המפרסם הוכחה

 כדין ומעבר לכל ספק סביר, בבית המשפט.

 הגבלות פליליות מן הסוג הזה נתפסות כפוגעניות-פחות בערכי חופש הביטוי והעיתונות

 מאשר הסמכויות של מניעה-מראש (prior restraint). ואולם חשוב לזכור שגם לענישה-בדיעבד,

 או אפילו לחשש מפני ענישה כזאת, עשויה להיות השפעה מרתיעה — ולפיכך מרסנת-מראש

- על פרסומים. אין לה אמנם ׳אפקט מקפיא׳(freezing effect), אך יש לה בהחלט ׳אפקט

 מצנן׳ (chilling effect) על פרסומים עתידיים. האפקט האמור הוא לא רק על המפרסם

 הספציפי שנשפט, הורשע ונענש, אלא גם על מפרסמים אחרים, המודעים לסנקציות

 שהוטלו על הלה וחוששים מהן.

 כפי שניסח זאת המומחה למשפט פלילי פרופ׳ מרדכי קרמניצר: ״ברור שלהפעלת חוק

 פלילי יש משמעות צנזוראלית; אם אדם יודע שלאחר מעשה עלולים לשלוח אותו לבית

 הסוהר, הוא ישקול היטב אם להתבטא, ולפעמים הוא יימנע מלהתבטא; לעתים יימנע

 מהתבטאות גם משום שאין הוא יודע בדיוק איך יפרשו את הביטויים העמומים שבהגדרת

 העבירה, ואז לפעמים הוא יימנע מלומר גם משהו שבעצם, אם היה עומד במבחן משפטי,
 היה נחשב כמותר״.1

 כלומר, איסור פלילי על התבטאות טומן בחובו דיכוי פוטנציאלי של חופש הביטוי

 והעיתונות — בשורה ארוכה ומגוונת של מקרים, ולא רק במקרה הספציפי שבו נאכף

 האיסור. יחד-עם-זאת, נראה ששום דמוקרטיה איננה יכולה להתקיים ללא איסורים

 כאלה. אפילו ג׳ון סטיוארט מיל, אשר בחיבורו ׳על החירות׳ פיאר ורומם את חופש

 העיתונות והוויכוח, הכיר בצורך לאסור הסתה העלולה להוביל לאלימות קטלנית.2 ואכן

 הצידוק לאיסורים האמורים נעוץ בקשר הסיבתי בין המילה לבין מעשים בלתי חוקיים,

 ובעיקר אלימים. כדברי השופט האמריקני הדגול לארנד האנד (Learned Hand): ״מילים הן

 לא רק המפתח לשכנוע, אלא ההדק המשחרר לפעולה״,3 ולפיכך כאשר מדובר במילים

 המניעות בני אדם לפעולה המסכנת חיי יחידים או רבים, ראוי לאסרן ולהעניש עליהן;
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 וידועה מאוד גם אמרתו של שופט אמריקני דגול אחר, אוליבר וונדל הולמס (Holmes), כי

 חופש דיבור אין משמעו שיכול אדם לזעוק סתם-כך ״שריפה!״ בתיאטרון מלא מפה-לפה,

 כאשר התוצאה תהיה פאניקה קטלנית." בדמוקרטיה מתוקנת אין מוותרים אפוא לחלוטין

 על הגבלת התבטאויות מתסיסות והענשתן, אך שואפים להחיל את האיסורים והעונשים

 רק על אותן התבטאויות החורגות משכנוע גרידא ומהוות ׳הדק׳ לשחרור פעילות מסוכנת.

 להלן נבחן אם בחוק הפלילי שלנו, עומדים האיסורים על התבטאויות מתסיסות באמות-

 המידה הדמוקרטיות הללו.

 האיסורים ויישומם

 בספר החוקים שלנו מצויים כמה חיקוקים פליליים הכוללים איסורים על פרסומים

 מתסיסים. כולם חלים על העיתונות, אך רק מקצתם יושמו כלפיה בפועל.

 חוק העונשין, תשל״ז-1977 קוצב' עד חמש שנות מאסר למי שמפרסם, מדפיס או

 משעתק פרסום ויש בו בדי להמריד. החוק מגדיר את המונח להמריד כאחת מאלה:

 (1) להביא לידי שנאה, בוז או אי-נאמנות למדינה או לרשויות השלטון או המשפט

 שלה שהוקמו בדין;

 (2) להסית או לגרות את יושבי הארץ שינסו להשיג, בדרבים לא בשרות, שינויו

 של דבר שיסודו בדין;

 (3) לעורר אי רצון או מורת רוח בקרב יושבי הארץ;

 (4) לעורר מדנים ואיבה בין חלקים שונים של האוכלוסין.

 לית-מאן-דפליג שכמה מן החלופות בהגדרת ההמרדה מתייחסות להתבטאויות אשר

 לא-זו-בלבד שאין צידוק לדכאן, אלא הן נשמת אפו של כל משטר דמוקרטי מתוקן.

 התיתכן בכלל דמוקרטיה ללא התרת פרסומים שיעוררו ״אי רצון או מורת רוח״ בציבור?

 ואכן ההגדרה האמורה לא נוסחה בתנאי משטר דמוקרטי, אלא בידי מחוקק קולוניאלי -

 הנציב העליון הבריטי - בשנת 1936. לכך יש להוסיף כי ההתבטאויות הנכללות בהגדרה

- על אחת מחלופותיה - ייחשבו להמרדה גם אם הן מתארות עובדות שאין עוררין על

7 החוק אצלנו גורס כי אסור לזעוק בתיאטרון 4 כלומר בניגוד לשופט הולמס,  אמיתותן.

 המלא ״שריפה״, גם כאשר שריפה אכן משתוללת.

8 כמה טענות הגנה לנאשם בהמרדה, המקהות במידת-מה  יחד-עם-זאת, החוק קובע

 את אופיו העריץ של האיסור. פרסום לא ייראה כהמרדה אס מגמתו איננה אלא אחת

 מאלה

;  (!) להוכיח שהממשלה הוטעתה או טעתה במעשה שעשה

 (2) להוקיע טעויות או פגמים בדיני המדינה או בסדריה, או במוסד ממוסדותיהס

 שהוקמו כדין, או בסדרי השלטון והמשפט, והכל כדי להביא לידי תיקון הטעויות

 או הפגמים;
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 (3) לשכנע את אזרחי המדינה או יושביה שינסו להביא כדרכים כשרות לשינוי

 דבר שיסודו בדין.

ן מגמה לסלק, דברים המעוררים או העלולים לעורר מדנים או ו ת  (4) להוקיע, מ

 רגשי עוינות בין חלקים שונים של האוכלוסייה.

 בתקדים עקרוני משנת 1989 קבע בית המשפט העליון' כי על מנת להרשיע בפרסום

רן שהפרסום יכלול קריאה למעשה אלימות ספציפי. ממילא אין גם צורך  ממריד אין צו

 להוכיח שתוכן הכרוז עלול — בהסתברות כזו או אחרת — לגרום לאלימות. באותה פרשה

 לא הועמד לדין מחברו של הפרסום (כרוז בשפה הערבית), שזהותו כנראה לא הייתה

 ידועה, אלא מי ששיעתק אותו לצורך הפצתו בישראל. הכרוז שנחתם על ידי ׳הצבא העממי

 הפלסטיני׳ דרש בשבח האנתפאדה ואש״פ וקרא ״להישאר נאמנים לקו המאבק העממי״,

 אך הסתפק בקריאה אופרטיבית מקוראיו ״לכבד את יום השביתה הכללית״ שעליו

 הכריזה מפקדת האנתפאדה. יחד עם זאת נכלל בכרוז איום לטפל בסרבני השביתה

 ״בדרכי המהפכה״.

 שופט בית המשפט המחוזי, בהרשיעו את הנאשם, קבע כי ״גם ההשבתה של המגזר

 הערבי בישראל היא אחת מאפיקי [...] ההתקוממות שגורמת נזק רב למדינה [...] הקריאה

 לקיים יום שביתה כללי היא בעיני לא פחות חמורה מאשר לקרוא לילדים להמרדה נגד

1 השופט ן לסכן חיי אדם״.0  המדינה ולזרוק אבנים על אנשי צבא ועוברי אורח ועל ידי כ

 שלח את משעתק הפרסום לשנתיים וחצי מאסר בפועל.

 בית המשפט העליון אישר את ההרשעה, למרות שהסכים עם הסניגור כי ״אין

 הכרוז קורא במישרין לנקיטה באלימות או לעשות מעשה המכוון במישרין כנגד ביטחון

 האזור״. עם זה ראה בית המשפט העליון בהיעדר הקריאה לאלימות עילה להמתקה ניכרת

 בעונש, והוא הועמד על שנה וחצי מאסר."

 ראוי לתת את הדעת באורח ספציפי לחלופה הרביעית בהגדרת פרסומי המרדה — זו

 האוסרת לעורר מדון ואיבה בין חלקים שונים של האוכלוסין. חלופה זו היא לכאורה

 יוצאת דופן לעומת האחרות, שכן איננה מתייחסת להתבטאויות המסיתות נגד השלטון

 אלא נגד קבוצות של אזרחים או תושבים. יחד-עם-זאת, הניסיון ההיסטורי מלמד

 שהתבטאויות כאלה אכן עלולות לסכן באורח מוחשי ביותר לא רק את הנמנים עם

 הקבוצות האמורות, אלא את החברה כולה ואף את אושיות הסדר הדמוקרטי. בוודאי

 שכך בדמוקרטיה הישראלית, אשר בה קיימים מתחים חריפים ביותר על רקע לאומי,

 עדתי, אידיאולוגי ודתי, והמתחים הללו כבר גרמו להתפרצויות אלימות קשות.

 בשנת 1986 נוסף לחוק העונשין עוד איסור על התבטאויות מסוג זה — איסור

 ההסתה לגזענות. גם הוא נושא עמו עונש של חמש שנות מאסר. על מנת להרשיע בעבירה

 הזאת יש להראות שהפרסום נעשה מתוך מטרה להסית לגזענות, אך אין הכרח להוכיח

 שמטרה זו הושגה בפועל. גזענות מוגדרת כרדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או

 אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או
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 השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני. מכלל תחולת האיסור החדש הזה (בניגוד לאיסור

 הוותיק על פרסומי המרדה) הוצאו ציטוטים מכתבי דת וספרי תפילה. הדבר עשוי לעורר

 תמיהה, משום שציטוטים כאלה בדיוק הוכיחו עצמם כבעלי פוטנציאל הסתה גבוה

 במיוחד.

 באפריל 1995 — כלומר כמעט עשור לאחר חקיקת האיסור הספציפי על הסתה

 לגזענות — הורשע לראשונה מפרסמו של מאמר בעבירה הזאת. שופטת בית המשפט

 המחוזי בירושלים, ד״ר איילה פרוקצ׳יה, הרשיעה את הרב עידו אלבה בגין מאמר שכתב

 והפיץ בקרב מתנחלים בשטחים. מדובר היה אמנם במאמר הלכתי, אך השופטת מצאה כי

 למובאות ההלכתיות (שהן כאמור מותרות וחסינות על פי לשון הסעיף) הוסיף בעל המאמר

 מסקנות שהן, כדבריה, ״נדבך יצירתי מובהק, פרי הגותו של המחבר״, ואשר היה בהן תוכן

 גזעני ומסית. בין המסקנות הללו: ״האיסורים של ׳לא תרצח׳ ו׳שופך דם אדם׳ אינם חלים

 על יהודי ההורג מי שאיננו יהודי [...] גויים אדוקים בדתם שיש בה כפירה ביסודות אמונת

 ישראל ונצחיות התורה וסוברים שיש עליהם מצווה לשכנע בדתם אחרים [...] מצווה

 להורגם [...] במלחמה, כל עוד שלא הוכרעה המלחמה, מצווה להרוג כל גוי מהעם שנלחמים

 עמו, אפילו נשים וילדים״. השופטת ציינה כי ״המסר שהמחבר מבקש להעביר לקוראו

 הוא, שבלא קשר הכרחי לקיומו של סיכון או איום מידי לשלומם של יהודים, קיימת

 רשות, ולעתים אף חובה ומצווה, לפגוע בגופם של גויים באשר הם גויים בשל שונותם עקב

 השתייכותם למוצא אחר ולעם אחר״.

ן להצביע ר ו  השופטת פרוקצ׳יה קבעה כי על מנת להרשיע בהסתה לגזענות אין צ

 על ״ודאות קרובה״ שההסתה אכן תפעל את פעולתה. היא גזרה על הרב אלבה שנתיים
1  מאסר בפועל.2

 חוק העונשין גס קוצב שלוש שנות מאסר" למי שמטיף או מעודד בדיבור, בכתב

 או בדרך אחרת לאחת מאלה:

;  (א) למוטט את סדרי השלטון בישראל במהפכה או במעשי חבלה

 (ב) להפיל בכוח ובאלימות את הממשלה החוקית של ישראל, או של מדינה אהדת,

 או כל ממשל מאורגן;

 (ג) להרוס נכס של המדינה או נכס המשמש למסהר בפנים המדינה או עס ארצות

 אחרות, או לפגוע בנכסים כאמור.

 מעניין כי למרות שההתבטאויות המנויות כאן (לפחות בשתי החלופות הראשונות)

 נראות חמורות ומסוכנות באופיין מן ההתבטאויות המוגדרות בהמרדה, העונש עליהן קל

 יותר. אולי ההסבר נעוץ בכך שהעבירה איננה מותנית (לפחות על פי נוסח הסעיף) בקיומה

 של הסתברות מזערית כלשהי שהקריאה לאלימות או להפלת המשטר אכן תיענה.

 איסור נוסף בחוק העונשין מתייחס לשעת לחימה בלבד. מי שהפיץ בשעת לחימה,

 ובכוונה לגרוס בהלה בציבור, ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי צה״ל ותושביה

 בעמידתם בפני האוייב, דינו — מאסר חמש שנים."
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 איסורים על התבטאויות מתסיסות מופיעים גם בפקודה למניעת טרור, תש״ח-1948

 הפקודה קוצבת שלוש שנות מאסר למי שמפרסם, בכתב או בעל-פה, דברי שבה,

 אהדה או עידוד למעשי אלימות או לאיומים במעשי אלימות כאלה; דברי שבה, אהדה

 או קריאה לעזרה או תמיכה בארגון טרוריסטי, וגם למי שעושה מעשה שיש בו גילוי

 של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו. ארגון טרוריסטי הוא ארגון המשתמש

 בפעולותיו במעשי אלימות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או באיומים

 במעשי אלימות כאלה. אם הממשלה מכריזה על ארגון פלוני כארגון טרוריסטי, צריך
1  הנאשם להוכיח כי הוא איננו כזה.5

 לגבי האיסורים הללו ישנה החלטה עקרונית של בית המשפט המחוזי בחיפה אשר על

 פיה אין להרשיע על פרסום המביע אהדה לארגון או למעשה טרור, אלא אם כן קיימת

 רמת הסתברות גבוהה של ״ודאות קרובה״ שהפרסום יגרום מעשי אלימות בפועל.

 ההחלטה ניתנה בעניינו של המשורר שפיק חביב מנצרת שפרסם שירים שהביעו אהדה

 למתקוממים נגד הכיבוש הישראלי בשטחים. שופט השלום רחמים צמח הרשיע אותו

 בעבירה על הפקודה למניעת טרור, וגזר עליו שמונה חודשי מאסר על-תנאי (אשר עשוי

 להיות להם כמובן אפקט מצנן, ואולי אף מקפיא, על כתיבתו בעתיד) וקנס של 7500

 שקלים. ההרשעה והעונשים בוטלו בערעור בבית המשפט המחוזי בחיפה. נשיא בית

 המשפט אברהם פרידמן והשופטים מלכיאל סלוצקי ומיכה לינדנשטראוס הגיעו לכלל

 מסקנה כי השירים אכן אוהדים את הטרור, אך אינם יוצרים ודאות קרובה שקוראיהם
1  אכן יצטרפו לשורותיו.6

 שנתיים לאחר מתן ההחלטה האמורה הורשע מוחמד יוסף ג׳בארין, עיתונאי ישראלי

 מאום-אל-פאחם, ונדון לשנתיים מאסר על תנאי ולקנס של 15,000 ש״ח, בגין פרסום

 מאמרי תמיכה ״בזכות האנתפאדה ופעיליה״. השופט ראובן דן, מבית משפט השלום

 בחדרה, ציין כי המאמרים נשוא האישום נכתבו ב״לשון מתוחכמת וקשה, וברור לי שלא

 כל אדם מן השורה יכול היה להבינה״; ואכן מתורגמן בית המשפט אף התקשה לתרגמם

 לעברית, והיה צורך לשכור מתורגמן בעל כישורים מיוחדים. בנסיבות הללו קשה לראות

 כיצד יכול היה השופט להגיע לכלל מסקנה, שנשקפה סכנה ברמת הסתברות של ״ודאות

 קרובה״ לאלימות מפרסום המאמרים. ואכן העיתונאי טען בערעורו על ההרשעה כי ״רק

 העילית האינטלקטואלית של החברה הערבית״ עשוייה להבין את הדברים. ואולם טענותיו

 וערעורו נידחו, ושופטי בית המשפט המחוזי בחיפה מלכיאל סלוצקי, חיים פיזם ושמואל
1  ברלינר אישרו בראשית 1995 את ההרשעה.7

 ראינו בפרק ב׳ לעיל, כי בג״צ הכיר בסמכות השלטון למנוע הופעת בטאונים ופרסומים

 הקשורים לארגוני טרור, או חשודים בקשר כזה; זאת — ללא התייחסות לתוכנם או מידת

1 תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המעניקות את הסמכות  הסכנה שבו ורמת הסתברותה.8

 האמורה, מאפשרות גם נקיטת הליכים פליליים נגד האחראים להדפסת פרסומים כאלה

 (גם כאשר מדובר בפרסום חד-פעמי שאיננו טעון רשיון), וזאת באשמה של מתן שירות

 להתאגדות בלתי חוקית. העונש הקצוב על עבירה זאת הוא עשר שנות מאסר. בשנת 1990
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 הורשע בעבירה האמורה העיתונאי הירושלמי מיכאל ורשבסקי, שהפעיל ׳מרכז לאינפומציה

 אלטרנטיבית׳ על המתחולל בשטחים. נגזרו עליו שמונה חודשי מאסר בפועל, לאחר שהתברר

 שפרסום שהוציא לאור מומן על ידי ארגון הטרור ׳החזית העממית׳ ונשא את סמלו. בית

1 הדגיש כי אין צורך שהתביעה תוכיח שהפרסום  המשפט העליון, שאישר את ההרשעה,9

 מסוכן לשלום הציבור או לביטחונו. השופט ד״ר משה בייסקי הטעים כי ״לגדר האיסור

 נכנס גם חומר תמים שאין עמו כל הבעת דעה או תוכן בכלל [...] האיסור מתמקם
2  ומתמקד על [...] הארגון הבלתי חוקי ולא על התוכן״.0

 מדיניות האכיפה

 אכיפת האיסורים הפליליים על פרסומים מתסיסים בכלל, ועל פרסומים כאלה בעיתונות
2  בפרט, נדירה למדי. אילו, למשל, נאכף באינטנסיביות האיסור בפקודה למניעת טרור,1

 היה אפשר להעמיד לדין ולהרשיע את כל עורכי העיתונים הפלסטינים במזרח ירושלים

 בהבעת תמיכה לארגון טרוריסטי; שכן אש״פ — שעמו הזדהו בגלוי רובם-ככולם — הוגדר

 כארגון כזה. בפועל, אמנם הוזמנו כמה מן העורכים הללו (למשל, עורך ׳אל-פאג׳ר׳, חנא

 סניורה ועורך ׳אל-עוודה׳, איברהים קראעין) לחקירה במשטרה בגין פרסום מאמרי תמיכה
2  באש״פ, אך איש מהם לא הועמד לדין.2

 לאיפוק מצד התביעה הכללית בתחום הזה היו מן הסתם סיבות שונות ומשונות

 שאת חלקן אפשר לשער (למשל, החשש מתגובות מדיניות שליליות, ההבנה שאיסור

 ההזדהות עם אש״פ הוא בבחינת איסור שאין העיתונאים הפלסטינים יכולים לעמוד בו,

 החשש שמשפט לעיתונאי מפורסם רק יגביר את התהודה של הדעות המתסיסות שאותן

 מבקשים לדכא, וכו׳); אך אחת הסיבות, ואולי הדומיננטית שבהן, הייתה רגישות צמרת

2 מפיו של 3  התביעה לערך של חופש הביטוי והעיתונות. סיבה זו אף זכתה לניסוח פומבי

 היועץ המשפטי לממשלה בראשית שנות השמונים, פרופ׳ יצחק זמיר (לימים, שופט בית

 המשפט העליון). בהסבירו מדוע אינו אוכף את סעיף ההמרדה בחוק העונשין, אמר פרופ׳

 זמיר כי חופש הביטוי הוא ״ראש וראשון לכל החירויות״, ו״קו הגנה ראשון לחירויות״ וכי

2 לפיכך,  ״ראוי להיאבק ולהגן על חופש הביטוי יותר מאשר על כל חירות אחרת״;4

 ״בעבירות על ידי העיתונות יש לשקול תמיד גם את העניין הציבורי בקיום עיתונות

 חופשית; בעבירות מסוג זה יש צורך לאזן בין חומרת העבירה לבין סכנת הכרסום בחופש

2 מסקנתו האופרטיבית של היועץ המשפטי זמיר הייתה אפוא כי אין להפעיל את  הביטוי״.5

 מנגנוני אכיפת החוק הפלילי על העיתונות ״אלא במקרים נדירים של פרסומים מופקרים
2  העוברים כל גבול סביר מבחינת החומרה והנזק״.4

 שנים אחדות לאחר שנאמרו הדברים הללו, עמדה מדיניות היועץ המשפטי באשר

 לאכיפת האיסורים על פרסומים מתסיסים במבחן בג״צ. הפרקליט הערבי-ישראלי דרוויש

 נאסר כתב ספר שעסק במשפט שבו סינגר על טרוריסטים שהואשמו(ולבסוף גם הורשעו)
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 ברצח מתנחלים בחברון. מדפי הספר עלתה נימה של הערכה ושבח לטרוריסטים, והוא אף

 הסתיים בשיר תהילה להם — ׳שירת המוג׳הד׳. העורך-דין אליקים העצני מחברון דרש

2 היועץ המשפטי פרופ׳ ד את הפרקליט לדין בגין עבירות על הפקודה למניעת טרור.7 י מ ע ה  ל
 זמיר, נאמן לשיטתו, החליט לנקוט התאפקות ולהסתפק באזהרה למחבר הספר. היועץ

 המשפטי שהחליף אותו (ביוני 1986), יוסף חריש, סירב גם הוא לנקוט הליכים פליליים.

 העצני עתר לבג״צ נגד היועץ המשפטי, אך עתירתו נדחתה. בג״צ אמנם הסכים עם העותר

 כי ״ניתן היה, מבחינה משפטית, להגיש אישום״ שכן יש בספר ״מידה רבה של אהדה
2  והזדהות עם הטרוריסטים״, אך סמך ידיו על סבירות החלטתם של שני היועצים המשפטיים.4

 מדין מצוי לדין רצוי

 כפי שראינו, היקף האיסורים על פרסומים מתסיסים רחב למדי, ותחולתם עשוייה להתפרס

 גם על התבטאויות אשר אינן נושאות עמן סיכון מוחשי וחמור לביטחון האישי או

 הקיבוצי.

 אמנם רשויות התביעה, בהשראת היועצים המשפטיים לממשלה הניצבים בראשה,

 הפגינו בעיקרון איפוק וריסון באכיפת האיסורים האמורים — מתוך מגמה מוצהרת לשמר

2 אך נראה שלא תמיד ניתן להשליך את יהבנו על  את ״הנכס הגדול של חופש הביטוי״.9

נ והעיתונאי 0  האיפוק והריסון האמורים, וההליכים הפליליים שננקטו נגד המשורר שפיק חביב

נ — יוכיחו. ראוי גם להזכיר שבעוד שאכיפת איסורי חוק העונשין על 1 ן י י א ב ׳  מוחמד יוסף ג

 פרסומי המרדה, פרסומים המסיתים לגזענות, הטפה להתאגדות אסורה ותעמולה תבוסנית

3 — הרי אין הדבר כך לגבי 2  מותנית בהחלטה אישית, בכתב, של היועץ המשפטי לממשלה

 איסורי הפקודה למניעת טרור; ואולי אין זה מקרי שדווקא הם הופעלו נגד חביב וג׳בארין.

ן האיסורים שאזכרנו באיסור אחד ויח«ד ו  ראוי, אפוא, לשקול את ההלפת כל מעו

ן ורק על פרסומים אשר יש בהם כדי ליצור ודאות  בחוק העונשין. איסור זה יהול א

 קרובה לפגיעה חמורה שלא-כדין בשלומו של אדם או של ציבור, או בביטחון המדינה

 או בפעילותם התקינה של רשויותיה. כמובן, אכיפת האיסור האמור צריכה להיות

 תלויה בהחלטה אישית ומנומקת של ראש התביעה הכללית, קרי: היועץ המשפטי

 לממשלה.
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ט הנסמך להערה 15 לעיל. ס ק ט ה ה א  21 ר

Journalism Under Occupation, A Report of the Committee to Protect Journalists, 1988, pp. 22 
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 פרק ה

 סודות רשמ״ם

 עיתונות כעיסוק עברייני

 מבין שלל החוקים המגבילים ומצרים את צעדי העיתונאי בישראל, המכבידים עליו

 לכאורה ביותר הם הסעיפים העוסקים בסודות רשמיים. כפי שיתחוור להלן, על פי

 סעיפים אלה כל פריט מידע המצוי בידי השלטון, נבחריו ופקידיו, מוגדר - עקרונית

 ומעשית — כסוד מדינה, שגילויו ברבים ללא אישור הוא עבירה פלילית שדינה מאסר.

 הגילוי והחשיפה הם לגיטימיים רק אם השלטון עצמו התיר אותם. לשון אחר: החוק

 הפלילי בישראל מציב את ידו הכבדה של השלטון על ברז המידע — ברצותו יתיר את

 זרימת המידע, וברצותו יאסור עליה, וכך יהפוך את המזרימים, קרי: העיתונאים ומקורותיהם,

 לעבריינים.

 אין צריך לומר כי זהו מצב חוקי העומד בסתירה חזיתית למושכלות-יסוד של

 דמוקרטיה מתוקנת. כפי שהתריע, כזכור, הנשיא החמישי של בית המשפט העליון, ד״ר

 משה לנדוי, ״שלטון הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח לדעת, סופו שהוא

 קובע גם מה טוב לאזרח לחשוב, ואין סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית שאיננה

 מודרכת מלמעלה״.1 ואולם אצלנו, כאמור, השלטון איננו צריך ליטול לעצמו את הרשות

 לקבוע מה יידעו אזרחיו, שכן החוק הפלילי מעניק לו רשות וסמכות זו ביד נדיבה.

 הנשיא השביעי של בית המשפט העליון, מאיר שמגר, הדגיש בשעתו, כי ״משטר

 דמוקרטי בנוי על שיתוף מתמשך של הציבור במידע על המתהווה בחיים הציבוריים [...]

 השמירה על המסגרות הנורמטיביות מובטחת בראש וראשונה על-ידי פרסומו וגילויו, לעיני

 ציבור הבוחרים [...] של המידע על מערכות השלטון, מעשיהם של מרכיביו [...] כדי

 שהציבור יוכל לראות, לדעת ולשפוט״.2 הבעיה היא שהמידע ״על המתהווה בחיים הציבוריים,

 על מערכות השלטון ומעשיהם של מרכיביו״ נמצא כמעט תמיד בידי אותן מערכות, והן

 כאמור נהנות, מכוח החוק, מזכות וטו על חשיפתו ושיתוף הציבור בו. אין זה ריאלי לצפות

 כי מערכות אלה ׳ישחררו׳, מרצונן הטוב, מידע על מחדליהן ושחיתותן. לכן אם ייאכף

 החוק הפלילי ככתבו וכלשונו, יש יסוד לחשוש שרוב המידע על משגים, הזנחה או שחיתות

 במערכות השלטון כלל לא יגיע לידיעת האזרחים.

 יתירה מזאת: המצב החוקי הקיים מעמיד את העיתונאי-הריפורטר בדילמה בלתי

 אפשרית. אין לו דרך למלא את שליחותו וייעודו המקצועיים — קרי: ליידע את הציבור גם

 (ואולי בעיקר) במידע שהשלטון מעוניין בהסתרתו — מבלי להפר את החוק. כפי שנראה

 להלן, עצם הניסיון להשיג את המידע הזה עשוי לעתים להיחשב לשידול לדבר עבירה, שגם

 הוא בגדר עבירה.
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 הדילמה איננה רק של העיתונאי, ואיננה מתעוררת רק מנקודת המבט הדמוקרטית.

 הדילמה היא גם של כל מי שחרד לשלטון החוק. מחד-גיסא, זלזול של העיתונאים בחוק

 הפלילי והפרתו היומיומית במהלך עבודתם, בוודאי שאיננה תורמת לטיפוח כבוד וציות

 לחוק. מאידך-גיסא, ציות מוחלט לחקיקה בנושא סודות רשמיים עתיד, כאמור, לייבש את

 זרם המידע על שחיתויות ועוולות בצמרת השלטונית ובשירות הציבורי בכלל. האם ייבוש

 כזה לא יחבל בסיכוי לבער ולהעניש על אותן שחיתויות ועוולות? והאם חבלה כזאת איננה

 פגיעה אנושה בשלטון החוק? הניסיון מוכיח כי לעתים קרובות חושש פקיד היודע על

 שחיתות — בעיקר אם האשמים בה הם הממונים עליו בצמרת הממסד — לדווח לרשויות

 הממלכתיות, והוא יעדיף למסור את המידע המפליל באורח אנונימי לתקשורת. הניסיון

 מלמד גם כי החשיפה התקשורתית היא לרוב ערובה טובה לכך שמידע על מחדל או

 שחיתות — גם לאחר שנמסר או הגיע לרשויות — לא יטוייח או יטושטש אלא יטופל עד

 לליבונו ומיצוי הדין. השופט היהודי-אמריקני הדגול לואיס ברנדייס אמר כבר בראשית

 המאה העשרים: ״אור השמש הוא חומר החיטוי המשובח ביותר, אור החשמל הוא השוטר

 היעיל ביותר״.3 אך מהו, אם בכלל, הסיכוי הריאלי לחיטוי כאשר המזהמים-בפוטנציה -

 אנשי צמרת הממשל והמינהל - נהנים מהסמכות להגיף את התריסים ומהשליטה במפסק

 החשמל? כפי שיתבהר להלן, הדילמה הערכית האמורה מטביעה את חותמה לא רק על

 התנהגות העיתונאים, אלא על מדיניות אכיפת החוק ואפילו על חלק מפסיקת בתי

 המשפט.

 האיסור הגורף על העברת מידע שלטוני

 סעיף 117 לחוק העונשין4 קובע לאמור:

 עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו,

ן לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו מ ס ו  לאדם שלא היה מ

 כעובד הציבור, ולאחר שהדל להיות עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם

ן לקבלה - דינו מאסר שלוש שנים. מ ס ו  שלא היה מ

 היקפו הרחב והמפליג של האיסור מתבטא הן בתוכנו והן במעגל הכפופים לו. הוא

 מתייחס ל׳ידיעה׳ - לאמור לכל מידע שברשות העובד, בין אם מסווג ובין אם לאו, בין

 אם יש הצדקה עניינית להסתרתו ובין אם לאו.

 האיסור חל על ׳עובד ציבור׳, וזהו מונח החובק את כל המאיישים את הממסד

 השלטוני והציבורי, ואף מעבר לכך: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות,

 הסוכנות היהודית ועוד.5 המונח כולל לא רק עובדים ממונים אלא גם נבחרי ציבור

 ודירקטורים בתאגידים ממשלתיים ועירוניים.

 מאחר שהמידע על פעילות הגופים השלטוניים והציבוריים מצוי, בדרך כלל, רובו

 ככולו ברשות עובדיהם, והדרך הכמעט יחידה להשיגו היא על-ידי קבלתו מאותם עובדים
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- ברור שהאיסור אכן יוצר הכבדה דראסטית על מימוש זכותו של הציבור לדעת. כאן

 המקום לציין שהגורם המורשה להתיר לעובד מדינה למסור מידע הוא הממשלה או מי

 שהממשלה הסמיכה אותו במפורש להעניק היתרים כאלה. לרוב ניתנה ההסמכה למנכ״ל

 ו/או לדובר המשרד, וכאמור אין להניח שהללו יתירו מסירת מידע על הזנחה, מחדל או
 שחיתות.4

 הגורם המורשה להתיר לעובד את מסירת המידע נהנה למעשה משיקול דעת כמעט

 מוחלט. הוא איננו נדרש בדרך כלל להסביר מדוע סירב להתיר פרסומו של מידע פלוני.

 במקרה חריג שבו נדרש הסבר כזה עקב עתירה לבג״צ, גיבו השופטים את הסירוב, למרות

 שלא ניתן לו נימוק ענייני. המידע שבידי השלטון, קבע השופט ד״ר אלפרד ויתקון, ״הוא

 רכוש בעל ערך אך אין הוא מצרך, ואין התרתו לשימוש חופשי מעין שירות שהרשות

 חייבת לספק לאזרחיה [...] אף אין לומר על רכוש זה שמטבע בריאתו או על פי הנוהג

 שנהגו בו בעבר נקבע ייעודו לשימוש הציבור [...] כאן מדובר ברכוש שהמדינה רשאית
או להימנע מלהשתמש בו) כטוב בעיניה, למטרותיה ולצורכיה היא״.7 )  להשתמש בו

 כמובן, ההתייחסות הזאת של בג״צ למידע השלטוני כאל רכוש גרידא מתנכרת
 לחלוטין לחיוניותו של המידע בתהליך הדמוקרטי, ועל כך כבר נמתחה ביקורת חריפה.8

 בשנת תשכ״ז, עשר שנים לאחר חקיקת גרסתו הראשונה של סעיף 117, הוחל האיסור

 על מסירת מידע גם על עובד ציבור שכבר פרש. מכאן צומחת חובתם של פורשים משירות

 המדינה לקבל אישור לפרסום זכרונותיהם. הממשלה הסמיכה ועדת שרים בראשות שר

 המשפטים לאשר פרסום זכרונות כאלה. אלא שלגבי העובדים שפרשו האיסור איננו גורף,

 אלא הוא פוקע אם מלאו חמש שנים לפרישתם, ואם ״הידיעה לא נגעה לביטחון המדינה

 או ליחסי החוץ שלה, ובמסירת הידיעה לא היה משום פגיעה בדבר שיש לציבור זיקה בו

 או פגיעה בזכותו של יחיד״.' מכלל הן יש ללמוד את הלאו: לגבי עובד ציבור שעודנו

 משמש בתפקידו בפועל האיסור שריר וקיים, גם אם מסירת המידע לא גרמה שום נזק —

 ביטחוני או אחר.

 גם אם המידע שנמסר היה ידוע, או פורסם כבר ברבים, האיסור הפלילי שריר וקיים

1 כלומר,  — אלא אם כן הפרסום המקורי נעשה באישור השלטונות, על פי סמכות כדין.0

ו לזולתו) ללא היתר, צפוי א ) ו  עובד המאשר באוזני עיתונאי אמיתות מידע שכבר נמסר ל

 גם הוא לשלוש שנות מאסר.

 עוד ראוי לציין כי האיסור על מסירת מידע הוא חובק עולם, פשוטו כמשמעו. בניגוד
1  למרבית איסורי החוק הפלילי, הוא מלווה את העובד גם מעבר לגבולות המדינה.1

 בהיסטוריה של מדינת ישראל נרשם מקרה בולט יחיד שבו הואשם בפלילים, הורשע

 ואף נכלא עובד ציבור על מסירת מידע לעיתונאי. המקרה הזה ממחיש היטב את הדילמה

 המוסרית והערכית הכרוכה בסעיף 117. הנאשם, חי חסידוף, ארכיבר זוטר במשרד המשפטים,

 העביר לשבועון ׳העולם הזה׳ מכתב המעיד על ניסיון לשיבוש הליכי משפט בעניינו של
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 מפכ״ל לשעבר במשטרה, יחזקאל סהר, שנחשד בעדות שקר. איש לא טען שפרסום המידע

 גרם נזק לאינטרס חיוני או לגיטימי כלשהו. אדרבה: בעקבות הפרסום (ואולי בזכותו)

 מוצה הדין עם אותו מפכ״ל לשעבר, והוא הורשע בפלילים. איש גם לא ייחס לארכיבר

 מניע אישי או זר כלשהו למעשהו, לבד מן המניע הנאצל של ביעור שחיתות בצמרת. אולם,
1  כאמור, המניע הנאצל לא מנע הרשעתו ושליחתו למאסר.2

 הרשעה פלילית יחידה על הפרת האיסור שבסעיף 117 נראית אולי כאיום זניח למדי

 על זרימת מידע מהמינהל והממשל אל הציבור; אך זוהי, כמדומה, טעות אופטית. ראשית,

 צריך לזכור שעובדי ציבור רבים (וטוב שכך!) נרתעים מלעבור על החוק הפלילי, בלי קשר

 לסיכוי הסטטיסטי להעמדתם לדין. שנית, במקרים רבים נפתחו חקירות בחשד לעבירה על

 סעיף 117, וגם כאשר חקירה כזאת מסתיימת בלא כלום, היא יוצרת ׳אפקט מצנן׳ על

 עובדים המתלבטים אם להעביר לעיתונאי חומר בעל עניין ציבורי. מקרה אופייני שהיה

 עשוי ליצור ׳אפקט מצנן׳ כזה, היה קשור במפכ״ל המשטרה בתחילת שנות התשעים, יעקב

 טרנר. החשד נגדו כי העביר מידע לכתב החוקר מרדכי גילת נראה ליועץ המשפטי חמור דיו

 על מנת להצדיק האזנה לקלטת שיחה בין השניים, קלטת שהושגה היא עצמה בהאזנת

1 באותו מקרה טוהר המפכ״ל מכל עבירה, משום ההאזנה לקלטת 3  סתר בלתי חוקית.

 העלתה כי לא העביר מידע בניגוד לחוק.

 יש גם לזכור שמסירת מידע לעיתונאי ללא אישור הממונים איננה רק עבירה פלילית,

 אלא עבירה משמעתית על פי תקנון שירות המדינה." גם להליך משמעתי — אף שאיננו

 נושא עמו את הסטיגמה של הליך פלילי — יש אפקט מרתיע ו׳מצנן׳ על נכונותם של

 עובדים להעביר מידע לתקשורת. הליך כזה מסתיים לעתים בפגיעה קשה בקידומו או

 בתנאי עבודתו של העובד. הליך משמעתי - שקיבל תהודה רחבה - ננקט בשעתו נגד

 קצין משטרה בכיר, אסף חפץ, על שאישר לעיתונאי אילן בכר מ׳מעריב׳ מידע על מחדל

 משטרתי-ביטחוני חמור. במקרה שלו הפגיעה של ההליך המשמעתי בקריירה הייתה זמנית

 בלבד, ולא מנעה את מינויו — מקץ שנים אחדות — למפכ״ל.

 המחשה לפגיעתו הפוטנציאלית של סעיף 117 בחופש העיתונות ובכושרה לתפקד

 כפורום ובימה לחשיפת עיוותים ועוולות בשירות הציבורי, ניתנה במרס 1995, כאשר

 המחלקה לטיפול בפרט במשרד החינוך נופפה בחרב ההליך המשמעתי כלפי מורה שהתלוננה

 באוזני השדרית שלי יחימוביץ ב׳קול ישראל׳, על שאין משעים מנהל בית ספר שהואשם

 בבית המשפט המחוזי שעשה בה מעשה מגונה בכפייה. למרות ששם המורה (או המנהל)

 לא נחשף בשידור, נשלח למורה מכתב המצביע על כך שהפרה את החוק והדורש את

 הסבריה ״תוך עשרה ימים״. רק לאחר חשיפת המכתב בתקשורת (אף זאת, מן הסתם, תוך

 הסתכנות בעבירה על סעיף 117...) הורה שר החינוך פרופ׳ אמנון רובינשטיין על הקפאת

 ההליכים, ואמר כי נבעו מ״שיקול דעת מוטעה״. עם זאת ציין השר כי הייתה ״סמכות
1  פורמלית״ לפעול נגד המורה.5

 לכאורה ניתן היה לטעון, כי ישנה אופציית הגנה סבירה לעובד ציבור המוסר מידע

 מתוך כוונה שהפרסום יתרום לטוהר המידות או למינהל תקין ויעיל במקום עבודתו.
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 הכוונה לסעיף 94 לחוק העונשין הקובע ש״אין רואים מעשה כעבירה [...] אם משתמעת

 מתוכו כוונה בתום-לב, או אם נעשה בתום-לב מתוך כוונה להביא, בדרכים שאינן פסולות

 על פי דין, לידי שינוי בסדרי המדינה או בפעולת רשות מרשויותיה״. אין בנמצא אסמכתא

 כלשהי לכך שנעשה ניסיון להעלות את הטענה הזאת מצד עובדים שנאשמו בעבירה על

 סעיף 117 — ומכל־מקום היא לא מנעה את ההעמדה לדין וההרשעה גם במקרהו של חי

 חסידוף, אשר כאמור לא היה ספק בתום-ליבו ובטוהר כוונותיו.

 סעיף 117 איננו מזכיר בכלל את העיתונאי שמקבל את המידע מעובד הציבור,

 ולכאורה איננו מטיל עליו סנקציה ישירה כלשהי(אלא רק את הסנקציה המעשית-מקצועית

 המתבטאת בכך שאותו עובד וגם עובדים אחרים, יירתעו אולי מלמסור לו מידע). אולם

 שוב מדובר בטעות אופטית: גם העיתונאי עלול להיחשף לסנקצייה פלילית. בכל מקרה בו

 מסירת המידע נעשית לא ביוזמת העובד (כמו בפרשת חסידוף) אלא בעקבות פניית

 העיתונאי, ניתן לכאורה לראות בו משדל לדבר עבירה, שדינו כדין העבריין העיקרי. ושוב

 עולה השאלה: האם יכול העיתונאי למלא את שליחותו המקצועית, המוסרית והדמוקרטית,

 ללא ׳שידול׳ פלילי כזה? כיצד אמור לנהוג עיתונאי שגונבה שמועה לאוזנו ששר ביטחון

 שותה לשוכרה בבואו לעבודה? האם יימנע מלבקש מעובדי לשכת השר מידע על הרגלי

 השתייה של השר, לבל ייחשד חלילה בשידולם לדבר עבירה? ואם יימנע מן השאלה, האם

 יהא ראוי לתואר עיתונאי?

 האפשרות שבדמוקרטיה מתוקנת ייחשף כתב המבקש מידע מעובד הציבור להליך

 פלילי, נראית אבסורדית ותיאורטית לחלוטין. אך מתברר שבדמוקרטיה הישראלית הכל

 ייתכן. בספטמבר 1992 עצרה המשטרה את כתב ׳מעריב׳ גדעון מרון בעוון שידול עובדת

 ציבור למסור לו מידע על תיקים מסוימים שנדונו בבית המשפט. בלחץ העיתונות שוחרר

 לבסוף הכתב ללא משפט, אך גם לפרשה הזאת היה מן הסתם ׳אפקט מצנן׳ על זרימת

 מידע לעיתונות וממנה לציבור. עיתונאי בכיר ב׳וושינגטון פוסט׳ סיכם את הפרשה באומרו:

 ״זה היסטרי, זה אידיוטי להעמיד עיתונאי לדין בעוון שידול לקבלת מידע״. שדר הטלוויזיה
1  האמריקני הנודע, מייק ואלאס, הסתפק בשתי מילים: ״טיפשות מדהימה״.6

 הנחישות להתגבר על ׳האפקט המצנן׳ ולחלץ למען קוראיו מידע שהשלטון מעוניין

 בהסתרתו, כבר סיבכה כתב-חוקר אחד בהרשעה פלילית חמורה. כאשר סירבו קציני

 משטרה, בהסתמכם על האיסור שבחוק, לשוחח עם כתב ולאמת מידע שבידיו ללא אישור

 הדובר, ניסה הכתב — משה ליכטמן — לשכנעם לשתף עמו פעולה, באומרו שפרסום ללא

 התייחסותם ״עלול לפגוע בהם״, וכי הוא ״מקווה שבעקבות פרסום החומר לא יחשדו

 דווקא בהם בהדלפה״. התביעה האשימה אותו בגין הדברים הללו באיום ובסחיטה

 באיומים (פשעים שעונשם המירבי 7 שנות מאסר), ובית המשפט העליון אישר ברוב דעות
1  את הרשעתו.7
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 החיסיון על מקורות העיתונאי

 למזלם של חופש המידע, טוהר-המידות הציבורי והדמוקרטיה בישראל, הפגינו כמה שופטים

 — ובראשם נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר — אמפתיה ורגישות לדילמה המקצועית,

 המוסרית והערכית שיוצר האיסור הפלילי הגורף על מסירת מידע שלטוני. רגישות זו

 הובילה לתופעה חריגה ביותר: הרשות השופטת פיתחה בעצמה - ללא אסמכתה חוקית

 כתובה, ובהשראת שיטות משפט זרות — נשק משפטי לעיתונאים, המטרפד להלכה ולמעשה

 את אכיפתו היעילה של סעיף 117 ואת מיצוי הדין עם מפיריו. נשק זה הוא חיסיון

 העיתונאי על מקורות המידע שלו.

 כאשר מתפרסם מידע שברשות השלטון ללא אישורו, הדרך היעילה ביותר — ולרוב

 היחידה — לאתר את מדליף המידע ולהרשיעו בהפרת סעיף 117, היא באמצעות העיתונאי

 שפירסם את המידע. כל שנחוץ הוא לזמנו לחקירה, ואחר כך לדוכן העדים בבית המשפט,

 ולשאול אותו בפשטות ממי קיבל את המידע. אם מבטיחים לעיתונאי כי הוא עצמו לא

 יועמד לדין בעוון שידול לדבר עבירה, הוא חייב לכאורה להשיב על השאלה ולהסגיר את

 העבריין. על פי החוק היבש, סירוב להשיב הוא בבחינת שיבוש הליכי משפט או ביזיון בית

 המשפט. והנה באו כמה שופטים ושחררו את העיתונאי מן החובה המוחלטת להשיב על

 השאלה. בכך הם חסמו למשטרה את הדרך האפקטיבית ביותר למיצוי הדין עם עובדי

 ציבור המפרים את סעיף 117.

 זוהי, כמדומה, דוגמה מובהקת לחקיקה שיפוטית יצירתית אשר אין לה, כאמור, שום

 בסיס בחקיקת הכנסת. אמנם תקנון האתיקה של מועצת העיתונות קובע (בסעיף 11) כי

 ״לא יגלה עיתונאי את מקור המידע שלו, אם ביקש מוסר המידע שלא לחשוף את זהותו״;

 אך הסעיף הזה בתקנון סותר לכאורה את דרישת החוק. יתירה מזאת: הכנסת גילתה את

 דעתה במפורש נגד חיסיון כזה, כאשר כבר בשנת 1968 סירבה לאמץ הצעה של ח״כ אורי

 אבנרי לפטור עיתונאי מן החובה ״לגלות לבית המשפט שמו של אדם שמסר לו אינפורמציה
1  כלשהי, ששימשה יסוד לפרסום עיתונאי״.8

 החיסיון יושם תחילה בערכאות הנמוכות. למרות החוק היבש, נקטו שופטי שלום

 ושופטים מחוזיים יזמה, ונעתרו לבקשת עיתונאים שלא להסגיר את מקורותיהם. הם

 נסמכו בהחלטותיהם על חיוניות חופש המידע למשטר הדמוקרטי, לעתים תוך הודאה בכך

 שהבסיס החוקי לנדיבותם קלוש למדי. ״חופש זרימת המידע לציבור קשור בחופש הביטוי

 שהוא מיסודות אופייה הדמוקרטי של המדינה״, הסביר השופט ישראל כרמל כאשר פטר

 את כתב ׳העולם הזה׳ דאז, יוסי ינאי, מן החובה להסגיר מקור לכתבה על עישון סמים

 בקרב תלמידי תיכון.'1 לרוב הוצג החיסיון לא כעניין שבזכות, אלא כפריווילגיה הניתנת

 לעיתונאי לפנים משורת הדין. ״אינני חושב שיהא זה מן הצדק ולתועלת הציבור להכריח
2  עיתונאי לגלות מקור אינפורמציה״, כתב השופט בוריס רפופורט בראשית שנות השבעים.0

2  החיסיון הוענק הן במשפטים פליליים והן כאזרחיים.1
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 אולם במחצית שנות השמונים קיבל החיסיון העיתונאי את הגושפנקה של הערכאה

 השיפוטית העליונה, וזו אף הכירה בו כזכות בסיסית של העיתונאי, אשר בתנאים מסוימים

 לא רק ראוי, אלא חובה לכבדה. על פריצת הדרך החוקתית הזאת חתום נשיא בית

 המשפט העליון, מאיר שמגר. היא התחוללה כאשר ביטל בית המשפט העליון קנסות

 שהוטלו על עיתונאים בגין ביזיון בית המשפט, משום שמיאנו למסור עדות על מקורותיהם.

 השופט שמגר הדגיש כי האינטרס בקבלת מידע איננו רק אינטרס פרטיקולרי של העיתון

 או העיתונאי, אלא אינטרס של הציבור כולו, השקול כנגד האינטרס שבשמירת החוק

 ובאכיפתו, ובלשונו:

ן חשוב במערכת הזכויות וההירויות ב ד  זכותו של העיתונאי לחיסיון [...] מהווה נ

 עליהן מושתת משטרנו הדמוקרטי [...] מערכת מדינית הופשית ודמוקרטית והיעדר

 אמצעים נאותים לאיסוף מידע ולפרסומו הס דבר והיפוכו ואינם יכולים לדור

ן להגן על ר ו צ ותא חדא. הזכות לאסוף מידע כוללת בחובה מכללא את ה  בצו

 מקורות המידע. הדבר נובע [...] מיהסי האימון החיוניים להשגת המידע ומן

 ההשפעה המרתיעה העלולה לנבוע מן החיוב הבלתי מוגבל לגלות מקורות."

 מסקנתו של השופט שמגר היא אפוא ברורה: ״יש להכיר בקיומו של חיסיון לעד-עיתונאי

 שלא לגלות את מקורות המידע שלו. חיסיון זה איננו החלטי אלא יחסי, היינו הוא כפוף

 לשיקול דעתו של בית המשפט [...] הורה בית המשפט הרי חייב העד להשיב״."

 אלא שהשופט שמגר גם תוחם את גבולות שיקול הדעת של בית המשפט, שהם

 ממילא גם גבולותיו של החיסיון. לדבריו רשאי השופט לשלול את החיסיון ולאלץ את

 הכתב להסגיר מקור, אם לדעת בית המשפט הדבר חיוני ובעל חשיבות ״לשם עשיית

 משפט צדק בנושא מהותי. נושא מהותי הוא פשע או עוון בעלי תוצאות או משמעות

 מהותית, או מעשה עוולה חמור, שלגביו נדרש גילוי המקור מאחר שאין אפשרות לעשות

 משפט צדק ללא קבלת המידע״."

 יש אפוא תנאי כפול להפרת החיסיון: גילוי המקור תינו חיוני לעשיית הצדק;

 והמדובר בעבירה או עוולה חמודות או שהשלכותיהן כבדות משקל.

 מאז פסיקתו התקדימית של השופט שמגר, לא אירע שעיתונאי נדרש להעיד על מקור

 בבית המשפט. אך התברר שאין די בה על מנת לשריין את האנונימיות של מקורות המידע.

 יש לתת את הדעת לכך שהשופט שמגר לא התייחס במפורש בפסיקתו לשלב הטרום-משפטי,

 קרי: לחקירת המשטרה או רשויות חקירה אחרות (מס הכנסה, שב״כ, מצ״ח וכוי), או

 לחיפושים וציתותים שמקיימים כל הגופים הללו, ואשר במהלכם עלולים להיחשף מקורות.

 שנתיים לאחר פסיקתו של השופט שמגר נדרש כתב ׳קול ישראל׳, משה נוסבאום,

 להסגיר לחוקרי המשטרה את המקור לידיעה שפרסם על פרשת שוחד בחירות בכפר ערבי.

 הדרישה אף קיבלה גיבוי של היועץ המשפטי לממשלה יוסף חריש, ופרקליטה המדינה

 דורית בייניש. הכתב סירב, ולא ננקטו נגדו צעדים של ממש. המשטרה גם זימנה לחקירה

 את כתב ׳הארץ׳ נדב שרגאי, ודרשה ממנו לזהות את מקורותיו לידיעה שפרסם על
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 התארגנות חמושה של מתנחלים בשטחים (׳משטרת יהודה׳). גם הוא סירב, וגם כלפיו לא
2  ננקטו הליכים.5

 בשנת 1988 אישר בג״צ לצבא לתפוס ולבדוק סרטי צילום של כתבים שסקרו רצח

 חייל בבית לחם. השופט פרופ׳ אהרן ברק הבהיר כי אין בדעתו לקבוע מסמרות מתי, אם

 בכלל, נהנה עיתונאי מחיסיון על חומר גלם - כתוב או מצולם - שברשותו. ואולם הוא

 קבע כי החיסיון בוודאי שאיננו חל במקום שקיים יסוד סביר להנחה כי יש בחומר

 העיתונאי מידע העשוי לסייע באורח משמעותי לגילויין של עבירות חמורות." יש לתת את

 הדעת על כך שאין השופט ברק מתנה את חשיפת החומר בכך שהוא יהיה חיוני לגילוי

 העבירה החמורה, אלא מסתפק בכך שיהיה בו משום סיוע משמעותי לגילוי.

 בחורף 1990 נחשפה עוד פרצה בעייתית בחיסיון, כאשר פשטה המשטרה על מערכת

 העיתון ׳גלובס׳, ועל ביתו של הכתב-החוקר משה ליכטמן, ותפסה מסמכים ששימשו בסיס

 לכתבה על חשד שחיתות במשרד האפוטרופוס הכללי. המשטרה הייתה מצויירת בצו

 חיפוש של בית משפט, שהוצא על סמך החשד (שלא אומת) שהמסמכים גנובים. השופטת

 ד״ר איילה פרוקצ׳יה קבעה כי אין לעיתונאי חיסיון מפני חיפוש, גם אם הוא עלול לגרום

 לחשיפת מקורותיו. עם זאת, היא רמזה כי אילו השתכנעה שמטרת החיפוש היא לחשוף
2  מקורות של עיתונאי, לא הייתה מוציאה את הצו.7

 הפשיטה המשטרתית על ביתו ומשרדו של כתב עיתון ׳גלובס׳ — הראשונה מסוגה

 בישראל — חוללה סערה, ופרופ׳ אמנון רובינשטיין הגדיר את האירוע, בישיבת ועדת

2 בעקבות הסערה פרסמה בדצמבר 1990  החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ״מסמר שיער״.8

 ראש מחלקת החקירות של המשטרה, ניצב-משנה אמירה שבתי, הנחיות מיוחדות המגבילות

 באורח משמעותי את אופציות החיפוש והחקירה לגבי עיתונאים. נאמר כי חיפוש וחקירה

 כאלה יתבצעו רק באישור ראש אגף החקירות במטה הארצי ו/או מפקד המחוז. בעיקרון

 נקבע כי ״נדרשת המשטרה לנהוג באיפוק רב בהפעלת סמכויותיה על פי חוק ולהפעילן רק

 לאחר מיצוי כל הדרכים החלופיות בחקירה״. לפני מתן היתר לחיפוש או חקירה הקשורים

 לעבודת העיתונאי יש לשקול אם חומרת העבירה מצדיקה זאת, אם הדבר אמנם חיוני,

 אם יש דרכי חקירה חלופיות; וכמו-כן מומלץ להתייעץ, בטרם חקירה או חיפוש, עם היועץ

 המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או המחוז, ואף עם נשיא מועצת העיתונות. כאשר

 מבקשים משופט צו חיפוש נגד עיתון או עיתונאי, יש לציין בבקשה את עיסוקם. אם טוען

 העיתונאי בשעת החיפוש כי חומר מסוים חסוי משום שהוא עלול להסגיר את מקורותיו,

 יש לשים חומר זה במעטפה חתומה, ולדחות את העיון בו עד להכרעת בית המשפט
2 9  בטענה.

 הנחיות המשטרה אכן משקפות רגישות ראויה לשבח לצורך להחיל את החיסיון

 ולממשו גם בשלבי החיפוש והחקירה. השאלה היא כמובן מהי מידת יישומן בשטח. מכל

 מקום ברור שהנחיות פנימיות כאלה, הנתונות לשינוי ולביטול בהינף קולמוסו של קצין

 משטרה, אינן ערובה מספקת לחיסון העיתונאי מחקירה או מחיפוש שעלולים לחשוף, שלא

 לצורך, את מקורותיו.
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 דרך מובהקת לפריצת החיסיון של הכתב וריקונו מתוכן היא באמצעות ציתות

ל ידי המשטרה באישור שופט מחוזי, או על ידי צה״ל או ע ) ן י ד  לשיחותיו - בין ציתות כ

 השב״כ באישור ראש הממשלה או שר הביטחון), ובין ציתות שהוא בגדר עבירה פלילית.

 במהלך שנות התשעים נחשפו כמה ציתותים עברייניים לכתבים ובכירים בתקשורת.

 חבורה של אנשי ש״ס צותתה לכתב-החוקר מרדכי גילת במגמה לחשוף את מקורות המידע

 שלו, בעת שחקר את החשדות נגד שר הפנים דאז, מנהיג ש״ס אריה דרעי. המצותתים-בפועל

 (אך לאו דווקא שולחיהם) נתפסו ונידונו בבית המשפט המחוזי למאסר על תנאי. רק אחד

 מהם, אלי צוברי, נדון - לאחר ערעור התביעה לבית המשפט העליון - למאסר בפועל של

 שמונה חודשים. חוקר פרטי, זאב לאופר, צותת לכתב-החוקר יואב יצחק ונדון לחודשיים

 מאסר על תנאי. ספק אם בעונשים הללו יש כדי להרתיע, או לגרום למצותתים-בפועל

 להסגיר את שולחיהם.

 במרוצת שנת 1994 ו-1995 נעצרו כמה חוקרים פרטיים בחשד האזנה לבכירים

 בעיתונות. בשלהי אותה שנה נתגלתה האזנת-סתר בלתי חוקית לבעל הטור אמנון אברמוביץ

 במערכת עיתונו ׳מעריב׳. בעקבות הגילוי הוא קבל על הפגיעה ביכולתו לתפקד ולהשיג

 מידע, כתוצאה מפריצת החיסיון על מקורותיו, ובמחאה פרש מעבודתו. המו״ל והעורך

 הראשי של ׳מעריב׳, עופר נמרודי, נעצר כחשוד בהזמנת הציתותים. עורך ׳ידיעות אחרונות׳,

 משה ורדי, נעצר בחשד ציתות אסור לעורך-לשעבר, דב יודקובסקי.

 ברור שלכל פרשה של ציתות לכתב עלול להיות ׳אפקט מצנן׳ על נכונותם של עובדי

 ציבור להעביר לו מידע על חשד לשחיתות, או מחדלים או נסיונות טיוח. לפרשת הציתות

 לגילת היה מן הסתם ׳אפקט מצנן׳ חזק במיוחד, משום שהיועץ המשפטי לממשלה החליט

 — למרות התנגדותם של הכתב ועיתונאים נוספים שהיו עמו בקשרי עבודה — להאזין

 לקלטת פרי הציתות האסור, ובג׳׳צ סמך את ידו על כך. עם זה, חשוב להעיר שבאותו

 מקרה הסכים ה׳מקור׳ של הכתב (מפכ״ל המשטרה, יעקב טרנר) — לאחר שזהותו נחשפה

 — לכך שהיועץ המשפטי לממשלה יבדוק את תוכן הקלטת, ואפילו ביקש זאת. שאלה

 פתוחה ונכבדה היא, אם לאחר שנחשפה זהותו יכול היה המפכ׳׳ל להרשות לעצמו לנקוט
נ  עמדה אחרת.0

 ׳ידיעות סודיות׳

 כבר נוכחנו שכל המידע האצור בידיהם ובמוחם של עובדי ציבור על מקום עבודתם, מוגדר

 עקרונית כיסוד רשמי׳ שפרסומו טעון היתר. בכל זאת, חוק העונשין מבחין בין פריטי מידע

 ׳רגילים׳ שמסירתם ללא היתר היא עבירה על סעיף 117 לחוק, לבין ׳ידיעה סודית׳

 שמסירתה ופרסומה הן עבירות על סעיף 113. הסעיף הזה נבדל לחומרה מסעיף 117 בכמה

 נקודות. ראשית, העונש המירבי על הפרתו חמור פי חמישה - 15 שנות מאסר. שנית,

 האיסור שבסעיף - וכמובן העונש שבצדו — חלים לא רק על עובד הציבור, אלא על כל

 אדם שהידיעה הגיעה לרשותו. לשון אחר: עיתונאי המפרסם ׳ידיעה סודית׳ הוא בחזקת
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 עבריין גם אם לא שידל את עובד הציבור למסור לו אותה. לצורך ההרשעה אין גם צורך

 להוכיח כי הפרסום הזיק או התכוון להזיק לאינטרס חיוני כלשהו.

 סעיף 113 מטיל גם איסור מיוחד על עצם השגתן, החזקתן, איסופן ורישומן של

 ׳ידיעות סודיות׳ — פעילויות הרלוונטיות מאוד לעבודת העיתונאי. העונש המירבי על

 הפרת הסעיף הזה הוא 7 שנות מאסר. אלא שלגבי הפעילויות הללו פטור העיתונאי

 מאחריות אם עשה אותן ״בתום לב ולמטרה סבירה״. ושוב, מכלל הן ניתן ללמוד על הלאו:

 תום לבו והמטרה הסבירה לא ישחררו את העיתונאי מאחריותו הכבדה כאשר לא רק

 אסף, רשם והחזיק ב׳ידיעה סודית׳, אלא גם פרסם אותה.

 על פניו נראה סעיף 113 - עם כל חומרתו — סביר למדי. אין חולק שפרסום סודות

 מדינה מסוימים עלול לגרום נזק כבד ביותר, ולפיכך מוצדק להרתיע מפרסום כזה ולהעניש

 עליו בחומרה רבה. לדוגמה, פרסום מיקומם של מאגרי מים ומזון אסטרטגיים לשעת

 חירום, תיאור מסלולי הברחת עולים לארץ, או פרסום שמו של סוכן משטרתי סמוי הפועל

 בקרב רשת סוחרים בסמים כבדים - עלולים לעלות בחיי אדם, ואולי בחיי רבים. ואולם

 הבעיה היא, שהמונח ׳ידיעה סודית׳ בסעיף 113 איננו מתייחס רק למידע קריטי וחיוני מן

 הסוג הזה. למעשה, כפי שיתחוור מיד, כל ידיעה עשוייה להפוך — בהינף קולמוסו של דרג

 שלטוני לאו דווקא בכיר — ל׳ידיעה סודית׳, הנכנסת לגדרם של האיסורים שבסעיף 113.

 החוק קובע שלוש הגדרות של ׳ידיעה סודית׳. מדובר בקטגוריות חלופיות — כלומר

 די שידיעה פלונית תשתבץ באחת מהן על מנת שתיחשב ל׳ידיעה סודית׳. מבין שלוש

 ההגדרות, רק אחת מתייחסת לתוכן הידיעה: ידיעה סודית היא ידיעה שתוכנה מעיד

 עליה כי ביטחון המדינה מחייב לשמור אותה בסוד. הגדרה זו היא אמנם טאוטולוגיה,

 אך דווקא משום כך סבירה וקבילה. ידיעה שתוכנה מעיד על חיוניות סודיותה - מוצדק

 לאסור על הדלפתה ולהעניש בחומרה את המפרסם.

 הסוג השני של ׳ידיעה סודית׳ מוגדר כידיעה שצורתה או סדרי החזקתה מעידים כי

 ביטחון המדינה מהייב לשמור אותה בסוד. כלומר, עצם נעילתו של מסמך בכספת או

 סיווגו כיסודי׳ או ׳סודי ביותר׳ - על-ידי הוספת התווית המתאימה למסמך עצמו או

 לתיק שבו הוא מוחזק — הופכת את האמור בו ל׳ידיעה סודית׳, על כל המשתמע מכך. דא

 עקא, הניסיון — ולא רק אצלנו — מוכיח שלא תמיד יש לסיווגה של ידיעה כיסודית

 ביותר׳ צידוק אמיתי ומשכנע. כפי שמעיד פרופ׳ ארווין גריסוואלד, שהיה דיקן הפקולטה

 למשפטים באוניברסיטת ייל, ״מתברר במהרה לכל אדם שהיה לו ניסיון ניכר עם חומר

 מסווג, כי יש סיווג-יתר מאסיבי, ושעניינם המרכזי של המסווגים איננו בביטחון הלאומי,

 אלא במניעת הבכתו של הממשל״." לעדותו של פרופ׳ גריסוואלד משקל מיוחד, שכן הוא

 ייצג בשעתו את הממשל האמריקני בניסיונו למנוע את פרסום מסמכי הפנטגון על השתלשלות

 מלחמת וייטנאם. כל המסמכים הללו נשאו את הסיווג ׳סודי ביותר׳; אך כפי שמודה הוא

 עצמו, מאז פורסמו המסמכים לא הוכח, ואף לא נטען, נזק כלשהו לביטחון ארצות הברית.

 הסוג השלישי של ׳ידיעה סודית׳ הוא ידיעה הנוגעת לסוג עניינים שהממשלה, באישור

 ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, הכריזה בצו שפורסם ברשומות כי הם סודיים. הממשלה
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3 3 יה" ידיעות על צינור הנפט אילת-אשקלון,  פרסמה צווים כאלה לגבי כל ענייני העלי
3 3 הלוואות מגורמי חוץ לממשלה או למוסדות כספיים ישראליים,5  ידיעות על מיכליות נפט,4

3  וכמו-כן ידיעות על התכנסותה, דיוניה והחלטותיה של ועדת השרים לביטחון.4

 להשלמת התמונה נזכיר, כי באמצע שנות השבעים התכוונה הממשלה לפרסם צו

 סודיות גם לגבי ידיעות העוסקות כשדרים דיפלומטיים ובמפגשים עם אישים ממדינות
3  שאין להן קשרים עם ישראל, אך ועדת החוץ והביטחון סירבה לאשר זאת.7

 קשה להצדיק את הורדת מסך הסודיות - על הסנקציות הקשות הכרוכות בו - על

 כל מה שנכלל בצווים האמורים. במיוחד התברר כפרובלמטי הצו הנוגע ל״התכנסותה,

 דיוניה והחלטותיה של ועדת השרים לביטחון״. למרות התווית הביטחונית מנוצל הצו הזה

 להטלת איפול גורף על נושאים שבכלל אינם ביטחוניים, פשוט על-ידי הבאתם לדיון

 בוועדת השרים לביטחון. יתירה מזאת: לעתים מוכרזת ישיבת ממשלה רגילה כוועדת

 שרים לביטחון על מנת להטיל איפול על נושא פלוני שנידון בה.

 דוגמה אופיינית לניצולו של הצו לרעה ניתנה ערב ועידת השלום במדריד, בסתיו

 1991. הממשלה החליטה אז - בניגוד להמלצת שר הביטחון ארנס — שלא לגרש חמישה

 חשודי טרור מהשטחים. ההכרזה על ועדת שרים לביטחון מנעה מן התקשורת לדווח על

 המחלוקת הקשה שהייתה בנושא הזה בין ארנס וראש ממשלתו (ומפלגתו) יצחק שמיר.

 כעבור זמן קצר פורסם הדבר בנאום פומבי של ח״כ מן האופוזיציה (דדי צוקר), ואיש לא
3  טען כי הפרסום גרם נזק כלשהו למדינה.8

 התקשורת ניסתה בשעתה לעקוף את האיפול השרירותי באמצעות מה שניתן לכנות

 ׳התחכמות מיתממת׳: ידיעות על נושאים שנדונו או הוכרעו ב׳ועדת שרים לביטחון׳ פורסמו

 תוך ייחוסן לפורומים אחרים (למשל: ׳התייעצות שרים׳). כחודש לפני מלחמת לבנון, במאי

 1982, פרסם הכתב המדיני של ׳קול ישראל׳, שמעון שיפר, תוצאות הצבעה שבה דחתה

 הממשלה, ביושבה כ׳ועדת שרים לביטחון׳ תכנית צבאית (שלא פורטה בדיווח) שבה צידדו

 ראש הממשלה בגין ושר הביטחון שרון. בדיווח לא דובר על הצבעה, כי אם על ׳משאל׳

 שערך הכתב בין השרים. היועץ המשפטי לממשלה, פרופ׳ יצחק זמיר, חיווה את דעתו כי

 למרות ה׳הסוואה׳ נעשתה לכאורה עבירה על סעיף 113; אך בעקבות הבטחת רשות

 השידור שהעבירה לא תישנה, לא העמיד את הכתב לדין.

 גם הסודיות הגורפת על ׳כל ענייני העלייה׳ נוצלה לעתים לרעה. במארס 1990

 השתמשו בצו הזה על מנת למנוע פרסומים על היקפי העלייה מברית המועצות. נשמעה אז

 ביקורת חריפה שהדבר נועד למנוע קרע עם ארצות הברית, על רקע כוונה ליישוב העולים

 בשטחים,'3 שנרמזה בהכרזה של ראש הממשלה דאז שמיר: ״עלייה גדולה דורשת ארץ-ישראל

 גדולה״.

 הסמכות להכשיר את פרסומה של ׳ידיעה סודית׳, על פי סעיף 113, הואצלה לצנזור

 הצבאי הראשי. יש לתת את הדעת לכך שכאשר מדובר ב׳ידיעה סודית׳ — למשל: ידיעה
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 בענייני עלייה, או דיווח מ׳וועדת שרים לביטחון׳ — אין הצנזור מפעיל לגביה שיקול דעת

 עצמאי אלא הוא ׳ידה הארוכה׳ של הממשלה ופועל על פי הוראותיה (המועברות לו,

 בדרך-כלל, ע״י מזכיר הממשלה) - לאמור: ברצותה ייתן אור ירוק לפרסום הידיעה,

 וברצותה יימנע מלתיתו.

 עוד ראוי להדגיש כי כאשר מדובר ב׳ידיעה סודית׳ שאיננה בתחום סמכותו העצמאית

4 אין הצנזור מוסמך בעצם לאסור מראש את פרסומה וגם לא 0  על פי תקנות ההגנה,

 להעניש בעצמו על הפרסום. הוא מוסמך רק להתרות בעיתונאי, או בעורכיו, כי אם

 יפרסמו אותה ללא רשותו הם ייחשפו להליכים פליליים לפי סעיף 113, ויהיו צפויים ל-15

4 אולם יש לציין כי בפועל היטשטשה לחלוטין ההבחנה (גם אצל הצנזור וגם 1  שנות מאסר.

 אצל העיתונאים) בין סמכותו העצמאית של הצנזור הראשי לאסור מראש פרסום ידיעות

 היוצרות ״ודאות קרובה לפגיעה קשה בביטחון״, לבין תפקודו כמנפק הכשרים — מטעם

 הממשלה — לפרסום ׳ידיעות סודיות׳.

 בכרוניקה הפלילית נרשמו שני עיתונאים שהורשעו ונשלחו למאסר בגין פרסום

 ׳ידיעה סודית׳, כהגדרתה בחוק העונשין. בדצמבר 1966 נעצרו בגין העבירה הזאת עורכי

 השבועון ׳בול׳, מקסים גילן ושמואל מור, לאחר שפרסמו ידיעה על שיתוף פעולה בין

 השירותים החשאיים של ישראל לבין מרוקו לחיסולו של גולה מרוקני, אחמד בן-ברקה.
4  הם נידונו לשנת מאסר, אך נחונו ושוחררו כעבור חודשים ספורים.2

 דובר צה״ל בחוסם מידע

 סעיפים 113 ו-117 לחוק העונשין מאפשרים להלכה לכל רשויות השלטון והמינהל הציבורי

 בישראל, על כל דרגיהן, לחלוש על זרימת המידע לתקשורת וממנה לציבור, ולחסום מידע

 שאינן חפצות בפרסומו. במרבית הרשויות מופקדת השליטה היומיומית בברז המידע בידיו

 של הדובר, הממקד לעתים קרובות את עיקר מאמציו לאו דווקא בהספקת מידע המעניין

 את הציבור, אלא בחסימת מידע המביך את הממונים עליו.

 הדברים אמורים כמובן גם בדובר צה״ל, אלא שאצלו היכולת המעשית (להבדיל

 מהחוקית) לחסום את המידע, או את גישת העיתונות אליו, גדולה הרבה יותר. דובר משרד

 השיכון או החינוך יתקשה מן הסתם למנוע מן הכתבים מליצור מגע עם פקידיו ולפתותם

 — חרף האיסור הפורמלי — למסור מידע. בוודאי שהוא איננו מסוגל למנוע מהם לבקר

 באתרי בנייה או בבתי ספר. כאשר מדובר במתקן צבאי, בשטח הנתון לממשל צבאי, או

 בפעילות צבאית — יש לדובר שליטה כמעט מוחלטת על גישת עיתונאים להתרחשויות.

 לעתים קרובות תהיה גישה זאת תלוייה ומותנית גם בסיועו הפעיל.

 דובר צה״ל ניצל מצב זה על מנת לבסס ולהדק את פיקוחו לא רק על המידע המגיע

 לכתבים, אלא גם על מה שהללו יפרסמו על הצבא ומפקדיו. כדברי הכתב הצבאי לשעבר
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 של ׳מעריב׳, עמנואל רוזן, ״עיתונאי העוסק בביטחון יודע כי יש כאן תהליך של תן וקח.

*  היום ארגיז את הממסד, מחר הוא לא יספק לי מידע שבלעדיו לא אוכל לבצע תפקידי״.3

 הסממן המובהק ביותר של הפיקוח הזה היא האמנת הכתב הצבאי. ההאמנה הזאת,

 שמעניק (או מסרב להעניק) דובר צה״ל, היא תנאי להשתתפות הכתב במבצעים צבאיים,

 במסיבות עיתונאים ובתדרוכים חשובים. לשון אחר: הכתב הצבאי נזקק לרשיון עבודה או

 ל׳תעודת כשרות׳ מן הגורם שאותו הוא מסקר, ושאת מחדליו וערוותו הוא אמור לחשוף.

 אפשר היה לקבל דרישה זו בהבנה אילו נועדה אך ורק לבירור מהימנותו הביטחונית

 של הכתב, בטרם תינתן לו גישה למתקני הצבא וליחידותיו. אולם התברר כי מטרת

 ההאמנה הינה, לעתים, שונה לחלוטין. בשעתו נשללה ההאמנה מכתבו של ׳העולם הזה׳,

 שלום כהן, בנימוק הגלוי כי דעותיו ונימת סיקורו אינן לרוחו של הצבא. איש לא טען כי

 הכתב הוא בחזקת סיכון ביטחוני. טענת פרקליט הצבא הייתה כי שבועונו ״פועל בעקביות

 בכיוון המנוגד לרוח חינוכו של צה״ל״ וכי יש לו ״מגמה ברורה להעמיד את מדיניות

 הממשלה באור שלילי ולערער את האמון שהחיילים רוחשים לצה״ל ולמפקדיו״. לאכזבת

 הכתב, סמך בג״צ ידו על הנימוק הזה, ואף קבע כי בעצם אין דובר צה״ל זקוק כלל

 לנימוקים, משום שזכותו לנהוג במידע שבשליטתו כרצונו. לשון אחר: מסירת המידע

 לכתבים (או הענקת אפשרות גישה אליו) היא עניין שבחסד ולא בזכות, ואין הצבא חייב

 לנטות חסד למי שמבקר אותו בחריפות. בג״ צ הדגיש כי ״אין זכות סטטוטורית או אפילו

 בנוהג או בצדק הטבעי״ למידע על פעולות הצבא.**

 גם בתקופת האנתפאדה לא היסס דובר צה״ל להטיל סנקציה של שלילת האמנה על

 כתב צבאי (הפעם של ׳על המשמר׳), משום שלא רווה נחת מדיווחיו של הלה על מספר

 האזרחים הנפגעים מירי חיילי צה״ל.5*

 סנקציה אחרת שבאמצעותה יכול דובר צה״ל לשלוט בעבודת הכתבים ובתוכן דיווחיהם

 היא שלילה סלקטיבית של היתרי כניסה לשטחים צבאיים. צריך לזכור שמדובר, בין

 היתר, בגדה המערבית של הירדן, ברצועת עזה, בדרום לבנון ובעבר גם בשטחי סיני —

 אזורים שהיו במוקד הסיקור הביטחוני והמדיני מאז 1967. על פי החקיקה בשטחים,

* וצו כזה תקף לגבי  ״מפקד צבאי רשאי להכריז על כל שטח או מקום שהם סגורים״,4

 עיתונאי כמו לגבי כל אזרח אחר. יחד עם זאת, במקרה בולט של סגירת שטח שהגיע

 לבג״צ (סגירת חבל ימית בצפון סיני בשבוע האחרון לפני החזרתה למצרים, באפריל 1982),

 הכירו לכאורה השופטים במותר העיתונאי על פני אזרחים אחרים, ורמזו כי היו פוסלים

 איסור טוטלי על התקשורת להיכנס לשטח שהוא מוקד התרחשויות בעלות עניין ציבורי.

 השופטים הדגישו שיש למצוא ״איזון מתאים בין שני האינטרסים הציבוריים החשובים,

 שהם חופש העיתונות מצד אחד וביצוע נאות של תפקידי השלטונות מן הצד האחר״.

 בהסדר של pool — קרי: מתן רשות לנציגות מצומצמת של כלי התקשורת להיכנס לשטח

 הסגור על מנת שתחלוק את דיווחיה גם עם הכתבים האחרים - הם ראו איזון מתאים

 כזה.7* ביולי 1994 עתרו הכתבים לענייני שטחים לבג״צ נגד השימוש בסמכות סגירת

 האזורים בשטחים למניעת סיקור פעולות מחאה בלתי חוקיות ואלימות של מתנחלים
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 בקריית ארבע ובמקומות אחרים, ותגובת (ולעתים, אי-תגובת) צה״ל על הפעולות הללו.

 בעקבות עתירתם התחייבה פרקליטות המדינה בהודעה לבג״צ כי במקרים של פעילות

ל כוחות הביטחון (להבדיל מפעילות ביטחונית מובהקת), יפעל  אזרחית משטרתית ש

 המפקד הצבאי כדי לאפשר לאמצעי התקשורת סיקור נאות, וכי תובטח נוכחות עיתונאים

 — כל עוד אין באירוע משום חשש ממשי לחיי אדם. בהודעה הודגש כי צה׳׳ל מכיר

 בחשיבותו של חופש הביטוי ובחשיבות הסיקור העיתונאי בשטחים. בעקבות הדברים
4  הללו בוטלה העתירה.8

 כעבור פחות מחצי שנה, שוב חזרו ועתרו לבג״צ שלושה כתבים בשטחים (גיל ליטמן

 מ׳קול ישראל׳, חנן שלאין מ׳מעריב׳ וצבי זינגר מ׳ידיעות אחרונות׳). זאת, לאחר שנמנע

 מהם להיכנס ל׳שטח צבאי סגור׳ באתר מריבה אלימה בין מתנחלי אפרתה לתושבי הכפר

 הפלסטיני אל-חאדר. בעקבות עתירתם נאות הצבא להתיר את כניסתם לשטח, והעתירה

 הוסרה. יש לציין כי בדיון הקצר בבג״צ מתחו השופטים ביקורת על הצבא. אב-בית-הדין,

 השופט דב לוין, אמר: ״לעיתונאים יש שליחות - לספק את המידע לציבור. לציבור יש

 זכות לקבל מידע״. השופט ד״ר מישאל חשין הביע ספק אם השימוש בצווי סגירה למניעת
 סיקור עיתונאי הוא בכלל לגיטימי.'4

 כתבי התקשורת האלקטרונית — על ציודם וצוותיהם — נזקקים ליתר שיתוף פעולה

 ותיאום לוגיסטי עם הצבא, ולכן גם חשופים יותר ללחציו המניפולטיביים של דובר צה״ל.

 בשעתו הצליח הדובר לסחוט מרשות השידור התחייבות לדברור - קרי: התחייבות לקבל

 את אישורו מראש לכל דיווח על צה״ל, גם אם מקורו איננו בצה״ל עצמו. בעיצומה של

 מלחמת לבנון, בעקבות תלונת צה״ל על הפרת חובת הדברור מצד כתב הטלוויזיה דן

 סממה, והחרמתו של הכתב עח-ידי דובר צה״ל כתגמול, קבע מבקר המדינה עו״ד יצחק

 טוניק כי הסדר הדברור בכללותו הוא בלתי חוקי ו״איננו עולה בקנה אחד עם העצמאות

5 בעקבות הדו״ח גובש נוהל שלפיו בכל מקרה  שהעניק המחוקק לרשות השידור בחוק״.0

 שדובר צה״ל מתנה אפשרות סיקור באישורו מראש למה שישודר, והכתבים נאלצים

 להיכנע לדרישה הזאת, יובהר בעת השידור למאזינים ולצופים כי אין מדובר בסיקור

 עצמאי של הכתב אלא בסיקור שעבר ביקורת של הדובר.

 התקשורת הישראלית — הכתובה והאלקטרונית כאחת - קיבלה בהבנה במשך

 שנים רבות את מגמת הצבא להיסגר בפניה. הוא הדין, וביתר שאת, בציבור צרכני

 התקשורת, המתלונן תדיר כי הצבא חשוף מדי לכתבים ולצלמים. ואכן כל הישראלים —

 לרבות העיתונאים — התחנכו לחשוב על הצבא כעל ארגון החייב מטבע בריאתו להישאר

 בצל החשאיות. אך דווקא קיומה של צנזורה צבאית מציב סימן שאלה על המוסכמה

 הזאת. אם ממילא כל פרט על הצבא טעון צנזורה, וזו מוסמכת למנוע כל פרסום המסכן

 את הביטחון — מה נורא ומסוכן בכך שלעיתונות תהיה גישה חופשית יותר לצה״לז ראוי

 גם לחזור ולשנן את אמרתו הנכוחה של השופט ברנדייס ״אור השמש הוא חומר החיטוי

5 והרי כבר נוכחנו שזיהום בצבא מסוכן יותר מאשר בכל מערכת אחרת.  המשובח ביותר״.1

 לא בכדי ראה הכתב הצבאי דאז, מיכה שגריר, את הסתגרות צה״ל בפני התקשורת
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 החקרנית והביקורתית — בלשונו ״השתקת והאלהת נושאי הביטחון לאולימפוס שאסורה

 אליו הכניסה למבקרים, תרתי משתמע״ — כאחת הסיבות למפולת של מלחמת יום
5  הכיפורים.2

ל רם ו ק ב  עיתונות המודעת לתפקידה ולייעודה הייתה אמורה מזמן לקרוא תגר —

 וצלול - על הסדר ההאמנה, ועל השימוש שעושה דובר צה״ל בסמכויות ובצווים צבאיים

 כדי לחסום גישה למידע שיש לאזרחים אינטרס חיוני בקבלתו. היה ראוי גם שהעיתונות

 תעמיד שוב למבחן משפטי את סמכותו של דובר צה״ל לנקוט סנקציות של החרמה,

 ולהכביד על עבודתם של כתבים שדיווחיהם אינם נושאים חן בעיניו. עתירה לבית המשפט

 תוכל, למשל, להסתמך על דברי הנשיא השביעי של בית המשפט העליון מאיר שמגר, על

 חובותיו של דובר בשירות הציבורי: ״ספק רב בלבי אם דובר של רשות ציבורית יכול

 להתיר לעצמו להחרים חרמות ולהדביק כלי תקשורת זה או אחר בתווית של איסור במגע.

 אין הוא יכול לפעול בתחומי תפקידו כאילו מצוי הוא באחוזה הפרטית שלו או של

5 יש לקוות כי העתירות של כתבי השטחים נגד סגירת מוקדי מהומות  הממונים עליו״.5

5 שמצאו אוזן קשבת אצל השופטים ושיפרו את תנאי הסיקור, יבשרו מאבק  לתקשורת,4

ל זכות הציבור לדעת על הנעשה (והלא-נעשה)  נחוש יותר מצד העיתונות הישראלית ע

 בצבאו.

 מדין מצוי לדין רצוי

 לא תהיה, כמדומה, מחלוקת על כך שמצב בו התקשורת מנועה מחשיפת מידע שהשלטון

 מעוניין בהסתרתו (אלא אם כן תעבור על החוק הפלילי) הוא בלתי נסבל בדמוקרטיה

 מתוקנת. יש בכך גם נזק כפול ומכופל לשלטון החוק: עיתונאים המבקשים למלא את

 שליחותם הדמוקרטית, ועובדי ציבור המבקשים למלא את חובתם האזרחית, ולחשוף —

 באמצעות העיתונות — עוולות ומחדלים, נאלצים לבצע עבירות. כפי שהתבטא כבר בשנות

 השישים יו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת, משה אונא, ״מה שהסעיף הזה עושה, הוא

5 מצד שני, מי שנרתעים מהפרת החוק  הפיכת רוב תושבי המדינה לעוברי עבירה פלילית״.5

 מחבלים בסיכוי לחשוף שחיתות שלטונית.

 יחד עם זאת, ברור כי שום ממשלה לא תוכל להשיג יעדים חיוניים מסוימים כאשר

 כל מהלכיה חשופים לעין התקשורת והציבור, וניסיון המשא-ומתן החשאי שהוליד את

 ההסכמים המכריעים עם מצרים (בשנות השבעים) ועם אש״פ (בשנות התשעים) — יוכיח.

 ראוי לזכור שהשלטון מחזיק ברשותו גם מידע אישי — לעתים אינטימי — על אזרחיו,

 ולאותם אזרחים יש בהחלט ציפייה לגיטימית שהמידע הזה לא יהיה לנחלת הכלל.

 כיצד מאפשרים לעיתונות למלא את שליחותה הבסיסית לחשוף את ערוות השלטון,

 ובה בשעה מספקים הגנה משפטית סבירה לאינטרס הלגיטימי — של הפרט והכלל כאחד

 — שפריטי מידע מסוימים שבידי השלטונות יישארו חסויים?
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 הפתרון הראוי כרוך ביוזמת חקיקה בשלושה מישורים מקבילים:

 * עיגון סטטוטורי, בחוק או בחוק יסוד, של הזכות העקרונית למידע שב>ך>

נות(חוק חופש מידע).  השלטו

 * סיוג האיסור הפלילי על מסירת סודות רשמיים לסוגי מידע מסוימים, בהתאם

 לתוכנם.

ן הרחבתו לשלב ו  * עיגון בחוק של חיסיון מקורות המידע של העיתונאי, ת

 הטרום-משפטי.

 חוק חופש מידע — המעגן את זכות האזרח (ושליחו העיתונאי) לקבלת מידע שלטוני

- קיים כבר בארה״ב ובמרבית מדינות סקנדינביה. חקיקתו בישראל כרוכה במהפכה

 קונספטואלית: חוק חופש המידע המוצע לא רק יתיר לעובדי ציבור למסור מידע שברשותם,

 אלא — בעיקרון — יחייב אותם לעשות זאת. כמובן, החובה לא תהיה מוחלטת וגורפת.

 בחוק יוגדרו קטגוריות של מידע (ביטחוני, דיפלומטי, משטרתי, רפואי, אינטימי וכד)

 שאותו רשאים (אך לא חייבים!) השלטון ופקידיו להסתיר מעיני הציבור. אולם מי שיבקש

 מידע וייענה בשלילה יוכל לעתור לבית המשפט, והנטל יהיה אז על השלטון לשכנע כי

 המידע נופל לאחת הקטגוריות האמורות.

 הרציונל שמאחורי חקיקה כזאת הוא שהמנגנון השלטוני והציבורי בדמוקרטיה נתפס

 כשליחו או כמשרתו של האזרח, ולפיכך חייב לו דין וחשבון מלא על מעשיו ומחדליו. ואכן,

 האם שמע מאן-דהוא על שליח המסתיר מידע משולחו?

 הצעה לחקיקת חוק חופש מידע עלתה בכנסת כבר בראשית שנות השמונים, ביוזמת

 ח״כ האופוזיציה דאז משה שחל. ואולם לאחר שאושרה בקריאה טרומית, נגנזה ולא

 הובאה לקריאה ראשונה - גם בשנים הארוכות שבהן כיהן אבי ההצעה כשר בממשלה.

 בשנות התשעים חודשה היזמה על ידי קבוצת ח״כים מסיעות שונות, והצעתם אף עברה

 בקריאה טרומית. שר המשפטים מינה ועדה בראשות השופטת ויקטוריה אוסטרובסקי-כהן,

 וזו המליצה שהממשלה תיזום חקיקה דומה."

 את סעיף 117 לחוק העונשין יש להחליף באיסור על עובד ציבור למסור מידע אם

 מסירתו עלולה - בהסתברות של ודאות קרובה - לפגוע בזכות חיונית של המדינה או

 של אדם, והעניין הציבורי שבחשיפתה איננו שקול כנגד הפגיעה האמורה. בכל מקרה,

ן פרסומו. את הגדרת ׳ידיעה סודית׳ ר ו צ א יועמד לדין עיתונאי שביקש מידע ל  ל

 שבסעיף 113 יש לסייג לידיעות שתוכנן מעיד שחשיפתן עלולה לסכן את ביטחון

 המדינה, ביטחון תושביה, או ביטחון העולים אליה.

 רעיון הרוויזיה בסעיף 117 איננו חדש. כבר במארס 1967, אמר אבי המשפט החוקתי

 בישראל, פרופ׳ י״ה קלינגהופר, בדיון בכנסת: ״לפי החוק הקיים היקף העניינים שעל

 גילויים מוטלת אחריות פלילית הוא רחב מדי [...] בנושא זה החוק שלנו דרקוני מדי [...]
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 דעתי היא שאם עובד ציבור גילה דבר שנודע לו בתוקף תפקידו, והגילוי אין בו כדי לפגוע

 באינטרס מדיני או חברתי ואף אין עמו מסירת סוד מקצועי או פגיעה בזכותו של הזולת

- במקרה כזה אין להטיל עליו סנקציה פלילית״. פרופ׳ קלינגהופר הציע אז להגביל את

 האיסור שבסעיף 117 ל״ידיעה שבמסירתה יש משום סיכון לאינטרס ציבורי חשוב, או
5  פגיעה בזכותו של פרט, או גילוי של סוד מקצועי״.7

 כעבור כחצי יובל שנים הציע ח״כ נסים זוילי חוק שיפטור עיתונאי מאחריות פלילית
5 8  בגין בקשת מידע מגורמים שלטוניים. אך הצעת החוק לא הגיעה לדיון של ממש.

 החוק שיעגן את החיסיון על מקורות המידע צייד לחול על כל מי שביקש או קיבל

 מידע לשם פרסומו בעיתון או בתחנת שידור. החיסיון יחול לא רק בעדות בבית משפט

ן א ) י א ש  אלא גם בחקירה או בחיפוש של רשות שלטונית כלשהי. בית משפט יהיה ר

 לא חייב) להסיר את החיסיון, אם ישתכנע שהדבר חיוני למניעת פשע חמור.

 היזמה הראשונה לעגן חיסיון עיתונאי בחוק ננקטה כבר בשנות השישים על-ידי הח״כ

5 יזמה דומה ננקטה בשלהי שנות 9  והעיתונאי הוותיק אורי אבנרי. היא נגנזה באיבה.

6 בשנת 1993 הקימו שר 0  השמונים ע״י ח״כ אלי דיין, אך גם היא לא הבשילה לחקיקה.

 המשפטים פרופ׳ דוד ליבאי, ושר המשטרה משה שחל(שהיה כאמור מחלוצי יזמת החקיקה

 בנושא חופש המידע), ועדה בראשות פרופ׳ אשר מעוז לבדיקת סוגיית החיסיון העיתונאי,

 וגם היא המליצה (בדצמבר 1994) על עיגונו בחקיקה. בהצעת החוק שניסחה ועדה זאת

 נאמר כי ״דברים ומסמכים שנמסרו לאדם עקב עבודתו העיתונאית, לא יידרש לגלותם,

 אם הם עלולים לחשוף את זהות מוסר המידע או אם נמסרו לו על מנת שלא יגלה אותם״.

 הרוב בוועדה גרס כי החיסיון צריך לחול פרט למקרים שבהם בית המשפט משתכנע כי

 ״גילוי המקור חיוני לצורך מניעת עבירה חמורה, עשיית צדק בנוגע לעבירה חמורה או כדי

 למנוע עוול חמור בהליכי משפט״. המיעוט בוועדה (שעמו נמנה המחבר) גרס כי יהא
6  מוצדק להסיר את החיסיון רק אם הדבר חיוני למניעת פשע עתידי.1

 כאמור לעיל, גם אם יעוגן החיסיון בחקיקה, לא יהיה לכך ערך רב ללא אכיפה
6 2  נמרצת יותר של איסור על האזנת הסתר בכלל, ועל המצותתים לעיתונאים בפרט.
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 פרק ו

 לשון הרע

 הערכים המתגוששים

 מהו היקף האחריות המשפטית שראוי להטיל, אם בכלל, על עיתונאי המפרסם דבר שיש

 בו כדי לפגוע בזולתו? ברור כי פגיעה כזאת היא לעתים כורח מקצועי בל יגונה. ואכן, האם

 יכול עיתונאי לחשוף עוולה או לבקר תופעה בלי שמאן-דהוא ייפגע מכך? האם עלינו

 לתבוע מן העיתונאי כי בטרם יפרסם את העובדות והמסקנות הפוגעות, או יחשיד אדם

 במעשה או מחדל מבישים, הוא יצטייד בראיות חותכות וקונקלוסיביות לאמיתות הפרסום

 — או שמא הוא רשאי לתת פומבי גם לחשד סביר אך לא ודאי? האם ייצא העיתונאי ידי

 חובתו בכך שישכנע את בית המשפט כי האמין למקור המידע המכפיש, או שמא נדרש

 ממנו להוכיח כי לאמונתו היה בסיס אובייקטיבי, לאמור - היא נתמכה בראיות שהיו

 משכנעות כל אדם סביר? ולבסוף: מהו המועד המכריע להערכת הצידוק לפרסום? האם

 קובעים הראיות ותום-ליבו של העיתונאי בעת ההחלטה לפרסם, או שמא מה שקובע הוא

 האמת כפי שהיא ידועה או מתבררת בעת ליבון תביעת הדיבה בבית המשפט?

 ההכרעה בכל שאלות-המפתח הללו היא בעיקרה הכרעה ערכית, ותלויה לחלוטין

 במשקל היחסי שמעניק הגורם המכריע להגנה על כבודו ושמו הטוב של האדם מן הצד

 האחד, ולתקינות ההליכים הדמוקרטיים וטוהר המידות הציבוריות - וכמובן חופש

 הביטוי - מן הצד השני.

 לית-מאן-דפליג באשר לחשיבות — המוסרית והמעשית כאחת — של ההגנה על השם

 הטוב, וכבר אמר החכם מכל אדם: ״טוב שם משמן טוב״(קוהלת, ז, א).1 הכפשת אדם, גם

 כאשר יש לה בסיס עובדתי מוצק, מסבה סבל רב לא רק לו אלא גם לבני משפחתו,

 שבוודאי לא חטאו. כדברי שופט בית המשפט העליון, פרופ׳ אהרן ברק:

 כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם, הם יקרים לו לרוב

 יותר מכל נכס אחר. בתודעתנו החברתית תופס שמו הטוב של האדם מקום

 מרכזי. מקורותינו מציינים כי לשון הרע הורגת, וכי כל המלבין פני חברו ברבים

 כאילו שופד דמים; ואפילו סלח אדם עליו הוצא לשון הרע, הרי הוא בוער
 מבפנים.2

 ואמנם מוכרות פרשיות טרגיות שבהן פרסומו של מידע מכפיש על אדם הניע אותו

 לשלוח יד בנפשו. מקרה מפורסם הוא מקרהו של השר אברהם עופר, שר השיכון בממשלתו

 הראשונה של יצחק רבין, שהתאבד בינואר 1977, בעיצומו של גל פרסומים על חשדות

 פליליים נגדו.
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 יש משפטנים, ובהם גם כמה משופטי ישראל, שצמחו באירופה שבין מלחמות העולם,

 הרואים בשמירת שמם הטוב של אנשי ציבור לא רק אינטרס אישי של אותם אישים ושל

 משפחותיהם, אלא גם תנאי ליציבות המשטר הדמוקרטי. הנשיא החמישי של בית המשפט

 העליון, ד״ר משה לנדוי, ציטט, למשל, מחקרים המוכיחים לדעתו כי הכפשה בלתי מרוסנת

 של פוליטיקאים בגרמניה של ויימאר הביאה לדיסקרדיטציה מוחלטת של המשטר וסללה

 את הדרך לעריצות; ואילו דיני דיבה מחמירים באנגליה ״שימשו במידה ממשית כדי לעצור

 בעד עלייתו של פשיזם דמגוגי״. והוסיף השופט לנדוי: ״יש בדברים אלה משום אזהרה לכל

 מי שמוכן להתיר את הרצועה יתר-על-המידה ולמחול על הפצת דבר כזב נגד אנשי ציבור,

 מחשש שמא תיפגע ההגנה על עיקרון חופש הדיבור כעיקרון מוחלט [...] יש לחשוש שמא
 תחזור ההיסטוריה על עצמה״.2

 כיצד מבטיחים הגנה אופטימלית לשמו הטוב של אדם? כיצד מונעים — או לפחות

 ממזערים — את הסכנה שאדם יוכפש על לא עוול בכפו? לכאורה ניתן להשיג יעד זה

 על-ידי איסור מוחלט על פרסום המטיל דופי באדם, עד שאשמתו תוכח מעבר לכל ספק

 סביר בבית המשפט. להלכה יש היגיון רב באיסור כזה: הרי כאמור, עד להוכחה האיש הוא

 בחזקת צח כשלג, ומדוע אפוא שנתיר לעיתונאי להטיל בו רבב?

 למרות ההיגיון שבאיסור מעין-זה, הרי שום מערכת משפט מתוקנת לא הטילה

 שכמותו. זאת — מתוך הכרה שהגנה מוחלטת על שמו הטוב של אדם תקפח אנושות

 אינטרסים אחרים, לא פחות חיוניים. איסור מוחלט על פגיעה — בהיעדר הרשעה —

 בשמם הטוב של אישי ציבור, יצמית לחלוטין את ההליך הדמוקרטי. כבר רמזנו שכל

 ביקורת כרוכה, בדרך כלל, בפגיעה ביוקרת המבוקר. כדברי הנשיא השביעי של בית

 המשפט העליון, מאיר שמגר, ״בל נשכח כי מתן האפשרות וההזדמנות להשמעת ביקורת

 מדינית, חברתית ואחרת על פועלו של השלטון, מוסדותיו, חברותיו, שליחיהם ועובדיהם,

 הוא עיקר שאין בלעדיו לקיום משטר דמוקרטי תקין״.3 השופט האמריקני הדגול ויליאם

 ברנן אף הדגיש כי בדמוקרטיה ״דיון בענייני ציבור אמור להיות בלתי מרוסן, נמרץ ופתוח

vehement, caustic, and sometimes) לחלוטין, ועשוי לכלול התקפות מתלהמות וחריפות 
 unpleasantly sharp attacks) על הממשל ועל אנשי ציבור״.4

 ואכן, כל דיון או חשיפה פומביים שעניינם תפקוד רשויות השלטון מוביל בהכרח

 לדיון ברמתם — התפקודית ואף המוסרית - של המאיישים רשויות אלה. בלשונו של

 השופט פרופ׳ ברק:

 אין אפשרות לנתק דיון חברתי בעמדות וברעיונות שיש לציבור עניין בהו מדיון

 רציני בבעלי העמדות ובהוגי הרעיונות. בתחום הציבורי והפוליטי קשה לנתק את

 הקשר בין הדעה לבין מי שמביע אותה. מכאן הצורך החברתי לאפשר חופש לא
 רק לדעות אלא גס באשד לנושאי משרות המשמשים להן שופר.5

 נשוב לרגע למקרה הטראגי של השר אברהם עופר ז״ל, ששם קץ לחייו בשל פרסומים

 על חשדות פליליים נגדו. סכנת התאבדות כזאת קיימת r ואולי אף ביתר שאת - לא רק
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 כאשר החשדות אינם מבוססים, אלא גם כאשר הם מעוגנים בראיות רבות. האם הסכנה

 האמורה מצדיקה שהעיתונות תימנע מפרסום אותם חשדות וראיות, ותניח לאדם מושחת

 לכאורה להתמיד בניצול משרתו הממלכתית לצרכים מושחתים?

 ראוי גם לזכור שהציבור מעוניין ואף זכאי לדעת לא רק על רבב פלילי או חוקי

 בהתנהגותו של בעל שררה אלא גם על רבב מוסרי, גם כאשר הרבב הזה איננו ניתן לליבון

 בבית המשפט (אם משום שאיננו שפיט על פי טבעו, ואם בשל מכשול פורמלי כמו חסינות

 פרלמנטרית או חנינה נשיאותית). כידוע קבע בג״צ, בסדרת החלטות תקדימיות בשנת

 1993, כי היעדר יושר ויושרה (אינטגריטי) או חשד מבוסס לשחיתות פוסלים אדם למשרה

 ממלכתית בדרג של שר, סגן-שר או מנכ״ל, גם אם אשמתו מעולם לא הוכחה (ולעולם גם

6 האם אין זו אפוא זכותו ואף חובתו של העיתונאי להביא  לא תוכח) בבית המשפט.

 לידיעת הציבור כל מידע על רבב מוסרי או חשד מבוסס כזה?

 ומה באשר להזנחה או לרשלנות בתפקודו של נבחר או עובד ציבור, כאשר אינן

 נובעות מפגם מוסרי באופיו, אלא מחולשת דעת או מטפשות? הרי גם פרסום על כך עלול

וגם בקרובים לו) ולהוציא לו שם רע של לא-יוצלח. ואולם האם רשאי עיתונאי )  לפגוע בו

 היודע על הזנחה או תפקוד לקוי כאלה להסתירם מקוראיו או ממאזיניו? והרי לעתים

 קרובות חשיפת החולשה והליקויים היא תנאי בל-יעבור לביעורם — אם על-ידי כך

 שתאלץ את אובייקט החשיפה להתאמץ לשפר את תפקודו, ואם על-ידי כך שתגרום

 לציבור לתבוע את החלפתו באדם ראוי ממנו.

 הניסיון — בעולם הגדול וגם אצלנו - מוכיח, כי לאישים בעמדות מפתח כוח רב

 להסתיר או לטשטש את עקבות שחיתותם, רשלנותם או מחדליהם. גם אם ניסיון הטשטוש

 או ההסתרה נכשל - כוחם רב להם להפעיל לחצים שיכבידו על חקירת כשלונותיהם ועל

 מיצוי הדין עמם, במישור המשפטי והציבורי כאחד. יש אפוא צורך בלחץ נגדי שיאזן

 וינטרל את לחצי הטשטוש ושיבוש הראיות של איש הציבור הכושל או המושחת. את

 הלחץ הנגדי הזה אמורה להפעיל העיתונות החוקרת. זרקוריה הם הערובה הטובה ביותר,

 ולעתים היחידה, שהמחדלים והעוולות לא רק ייחשפו אלא גם ייחקרו לעומק. אך אם לא

 נתיר לעיתונות להתריע על החשדות, ועל הניסיונות לטשטשם ולטייח את חקירתם,

 ונאסור עליה את העיסוק בפרשה עד לליבון החשדות - יש לחשוש שהליבון הזה לעולם

 לא יתממש, ואישים או פקידים רבי-עצמה לא יידרשו לתת את הדין על כישלונותיהם. לא

 בכדי יש המדמים את התקשורת החוקרת למעין צופר אתרעה — vhistlestop\. כשם

 שמנגנון אזעקה אמור להתריע על אותות עשן על מנת שיבואו לברר אם אכן יש אש

 מאחורי אותו עשן, כך גם התקשורת אמורה להתריע על סימני שחיתות או הזנחה על מנת

 שנהיה בטוחים שסימנים אלה ייבדקו ביסודיות.

 אילו השהו כתבי ה׳וושינגטון פוסט׳, קרל ברנשטיין ובוב וודוורד, את פרסום החשדות

 נגד בכירי הבית הלבן בפרשת ווטרגייט עד לליבונם של חשדות אלה בידי הרשויות

 החוקרות והשופטות — האם הייתה בכלל נחשפת השערורייה הפלילית שהביאה להדחת
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 הנשיא ריצ׳רד ניקסון ולמאסר מקורביו? והרי התובע הכללי עצמו, ג׳ון מיטשל, היה מעורב

 בפשעים, ורק הפרסומים העיתונאיים הניעו את המהלכים שאפשרו את ניטרולו, וסיכלו

 את מאמצי שיבוש החקירה. ולדוגמא קרובה הרבה יותר במקום ובזמן: האם ללא עבודת

 העיתונאי החוקר מרדכי גילת, והפרסומים התקשורתיים בעקבותיה, רשאים אנו להניח

 בביטחון כי השר אריה דרעי, שנהנה מעצמה פוליטית כה רבה ומגיבוי מוחלט של ראש

 הממשלה רבין, היה נדרש בכלל לעמוד לדין בבית המשפט כאחד האדם, בגין החשדות

 שיוחסו לו?

 הוא אשר אמרנו: הגנה מוחלטת והרמטית על הערך החשוב והחיוני של השם הטוב,

 הגם שתמנע הכפשות מכאיבות, תקפח ללא תקנה את הערכים החשובים והחיוניים של

 השיוויון בפני החוק וטוהר המידות הציבוריות, וממילא עלולה להביא להידרדרות מוסרית

 ותפקודית כאחת של מערכות השלטון והמינהל הציבורי. מצד שני, אין מערכת משפטית

 מתוקנת אשר למען אכיפתו השיוויונית של החוק, איכות השלטון וטוהר המידות הציבוריות,

 הייתה מוכנה להפקיר לחלוטין את כבוד האדם ולהתיר פגיעה בו ללא גבול וללא חשבון.

 לכן בכל מדינה נאורה יש בדרך כלל חקיקה האוסרת - אך רק בתנאים מסוימים -

 להוציא דיבת אדם רעה.

 עמדנו על הקונפליקט הערכי שמעוררת חקיקה כזאת כאשר מדובר בנושא משרה

 ציבורית, אשר רמתו האישית היא מעניינו הלגיטימי של הציבור. אך חשוב להדגיש כי

 קונפליקט כזה ועניין לגיטימי כזה עשויים בהחלט להתעורר גם לגבי אדם אלמוני יחסית.

 הבה נניח שיש לעיתון מידע המחשיד מורה בפנימייה לבנות בביצוע מעשים מגונים

 בקטינות. נדמה כי העניין הציבורי הלגיטימי במידע זה - לפחות עד כמה שהוא נוגע

 לציבור הורי התלמידות באותה פנימייה — איננו פחות מן העניין במידע על תפקוד לקוי

 או אפילו על שחיתות של ראש העירייה או ראש הממשלה. מצד שני, ניתן לטעון כי כאשר

 אין מדובר באישיות ציבורית, הסכנה של טיוח החשדות נגדו קטנה מאוד.

 תביעות פיצויים על הוצאת דיבה

 כאשר תובע אדם את עלבונו באמצעות תביעת פיצויים, האיזון הערכי של הדין הישראלי

 הוא חד-משמעי: יש העדפה ברורה, גם מצד המחוקק וגם מצד בית המשפט העליון, להגנה

 על שמו הטוב של התובע על פני מתן מרחב ביקורת וחשיפה לעיתונאי החוקר. העדפה

 ברורה זו קיבלה ביטוי מובהק כבר בשלבי החקיקה המוקדמים של חוק איסור לשון הרע;

 למעשה, היא אף הוצגה כתכליתו העיקרית של החוק. כבר בשנת 1962, כאשר הונחה

 לראשונה הצעת החוק על שולחן הכנסת, הודגש כי מטרתה היא להצר את צעדי העיתונות

 ולהקל ככל האפשר על מגישי תביעות דיבה; בלשון מנסחי ההצעה, ״לעשות את ההגנה

 מפני מוציאי דיבה ולעז ליעילה ולממשית יותר, להקל על ניהול משפטי דיבה ולמנוע מן
 העיתונות לנצל לרעה את כוחה״.7
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 היו״ר דאז של ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, משה אונא, אשר הביא את החוק

 החדש לאישור הבית, אמנם תיאר בצורה מאוזנת להפליא את הערכים המתגוששים: ״מחד

 גיסא, השמירה על כבוד האדם וזכויות הפרט שבלעדיהם אין קיום לחברה הדמוקרטית,

 ופעילות מוסדותיה, אפילו תהיה תקינה, תהיה חסרת משמעות; ומאידך גיסא — שמירה

 על חופש העיתונות, שהוא ממכשיריה החשובים ביותר של חברה זו, אשר בעזרתו היא

 מבקרת את מוסדותיה וסדריה וגם מגינה על עצמה מליפול קורבן למדיניות אנטי דמוקרטית״.

 הוא אף התיימר כי הוועדה בראשותו ״הייתה ערה בכל שלבי דיוניה לשני הצדדים שחוק
 לשון הרע צריך להביאם בחשבון, והשתדלה כמיטב יכולתה למצוא את האיזון ההולם״.8

 אולם הרושם שהתקבל היה שהחוק — כפי שאושר סופית ביולי 1965 — הוא בלתי

 מאוזן ופוגע קשות, ואולי אנושות, ביכולת העיתונות לחשוף עוולות ומחדלים. זה בוודאי

 היה הרושם של העיתונות עצמה אשר - בצעד יחיד במינו בתולדות העיתונות בארץ —

 שבתה כולה שביתת מחאה של יום נגד החוק. אורי אבנרי, עורך השבועון ׳העולם הזה׳,

 שהתמחה בז׳אנר החקירות והחשיפות העיתונאיות, ראה בחקיקה החדשה איום המצדיק

 את התמודדותו בבחירות לכנסת על מנת לזכות בחסינות מתביעות דיבה. כך יתרם׳ חוק

 איסור לשון הרע ללידת כוח פוליטי חדש בישראל, ולשינוי מרכיבי המפה הפרלמנטרית

 לראשונה מאז קום המדינה.'

 החוק אכן מקל מאוד על מי שמבקש להיפרע מעיתון שהציג אותו באור שלילי. הנטל

 על תובע הפיצויים הוא מזערי. כל שנדרש ממנו הוא להוכיח שפורסם עליו פרסום פוגע.

 אין הוא נדרש להוכיח כי הפרסום כוזב או כי העיתון התרשל בבדיקתו טרם הפרסום. גם

 אין הוא צריך לשכנע שהייתה כוונת פגיעה זדונית מאחורי הפרסום. ברגע שהוכיח התובע

 כי פורסם עליו ׳לשון הרע׳ הסתיים להלכה חלקו במשפט, ונטל ההתגוננות וההיחלצות

 מוטל כולו על העיתון.

 לשון הרע מוגדר בסעיף הראשון לחוק כדגר שפרסומו עלול -

 (1) להשפיל אדם געיני הגריות או לעשותו מטרה לשנאה, לגוז או ללעג מצדם.

ל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו. ש  (2) לגזות אדם ג

ח ידו, ל ש מ , אס משרה ציגורית ואס משרה אחרת, ג ם גמשרתו ד א  (3) לפגוע ג

 געסקו או גמקצועו.

 (4) לגזות אדם גשל מוצאו או דתו.

 יש לתת את הדעת על כך שלא רק מידע משמיץ או מטיל דופי מוסרי הוא בחזקת

 ׳לשון הרע׳, אלא גם כל מידע שעלול לפגוע בפרנסה. כך, למשל, מידע שרופא שיניים פלוני

 נדבק באיידס עקב עירוי דם רשלני אין בו כדי להטיל בו דופי כלשהו או להשפילו(אולי

 אפילו הוא מעורר כלפיו אהדה והשתתפות בצער), אך פגיעתו האפשרית בפרנסתו גלויה

 לעין, ולפיכך המפרסם עלול בהחלט להיחשף לתביעת דיבה.

 גם תיאור פיזי מביך של אדם — ולוא גם נאמן למציאות - עשוי להיחשב ללשון

 הרע. כך עולה מפרשה שבה חוייבו העיתונאי גיל רונן ועורכי השבועון ׳כותרת ראשית׳
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 בתשלום פיצויים בגין תיאורו של מזכיר בית הדין הרבני בבאר-שבע כ״גוץ, שחור זקן,

 אדום פנים, וחובש כיפת משי גדולה״. שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אפרים לרון,

 קבע כי כל אחד מהמרכיבים של פסקה זו בפני עצמו איננו פוגע אך הצירוף של כולם ביחד

 אין ספק שבכוונתו הייתה לפגוע [...] יש אף בסיס לטענה כי נעשה שימוש באמצעי של

 תיאור פיזי מלעיג בדומה לאמצעים שהיו חביבים על שונאי ישראל״. החלטה זו אושרה על

 ידי בית המשפט העליון(השופטים א׳ מצא, ט׳ שטרסברג-כהן וצי טל) ובקשת העיתונאים
1  לקיים בה דיון נוסף נדחתה.0

 על מנת לבסס את תביעתו אין הנפגע מן הפרסום חייב להצביע על כך שתפוצתו

 הייתה נרחבת או תהודתו רבה. די לו שיראה שהפרסום הגיע לאדם אחד נוסף זולתו."

 הנפגע יכול לתבוע את המקור הראשוני לפרסום, אך גם כל מי שציטט אותו. לשון אחר:

 עיתון נושא באחריות מלאה לדברים שהוא מצטט מעיתון אחר או מפי מרואיין. לעתים

 אהריותו אף כבדה יותר מאחריות מקור ההשמצה.

 כך, למשל, חוייב בשעתו עיתון ׳חדשות׳ לפצות את העיתונאית בלה אלמוג על דיבה

 שנכללה בריאיון שפרסם בשנת 1986 עם השדרנית המפורסמת רבקה מיכאלי. מיכאלי

 אמרה בריאיון כי בעת שהרתה מחוץ לנישואין, בשלהי שנות השישים, המליצה אלמוג

 לפסול אותה מהגשת תכנית רדיו פופולרית ואף חיוותה דעתה כי מוטב לה להפיל את

 הוולד. התברר כי דברי מיכאלי לא שיקפו נכוחה את ביקורתה של אלמוג שהייתה מתונה

 לאין-ערוך, ובצד ההסתייגות אף הביעה הערכה לאומץ לבה של האם הלא-נשואה. אלמוג

 תבעה הן את מיכאלי והן את ׳חדשות׳, עורכו והכתבת המראיינת. על מיכאלי הושת פיצוי

 של 5000 ש״ח, ואילו על ׳חדשות׳ ואנשיו, ש״רק״ ציטטו אותה - 10,000 ש״ח. שופט בית

 המשפט העליון גבריאל בך הסביר כי אחריות העיתון גדולה מאחריות המרואיינת, משום

 שהוא הנותן את התפוצה הרחבה לדיבה."

 בעיתון עצמו יכול הנפגע לתבוע כל מי שהיה מעורב בהחלטה על הפרסום, וזאת

 כמובן בנוסף לעיתון כגוף, למו״ל ולכתב החתום על הפרסום המשמיץ."

 הנטל על התובע פיצויי דיבה הוא כאמור קל יחסית. הוכחת היותו של פרסום בגדר

 לשון הרע — קרי: פוגע בכבודו או בפרנסתו של התובע — נראית משימה פשוטה למדי.

 בדרך כלל מוסכם על כולם מהו פרסום פוגע. כך למשל לא יהיה כמדומה ויכוח על כך

 שהצגת אדם כאוויל, רשלן, או מושחת היא בחזקת לשון הרע.

 אך לעתים משימתו הקלה-לכאורה של התובע עלולה להסתבך. ישנם פרסומים

 שמידת היותם פוגעים תלוייה בסולם הערכים של הציבור הספציפי שאליו הם מגיעים,

 ושדעתו נחשבת בעיני התובע. למשל, בעיני ציבור חרדי, פרסום על אדם שיידה אבן

 במכונית שנסעה בשבת, לא יפגע בדמותו, ואולי אפילו יעורר כלפיו הערכה. לא-כן בעיני

 ציבור חילוני שיקרא אותו פרסום עצמו.

 הפרובלמטיקה מתעוררת במלוא חריפותה כאשר התובע פיצוי נמנה בעצמו עם

 קבוצה שמערכת הנורמות שלה שונה או אף סותרת את זו של החברה בכללותה. האם הוא
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 ירים את נטל ההוכחה המוטל עליו בכך שיראה כי הפרסום פוגע בו על פי סולם הערכים

 הכלל-חברתי, גם אם בעיני סביבתו הספציפית אין רואים במה שפורסם עליו דבר שלילי׳

 ומצד שני, האם הוא יכול לזכות בפיצוי על פרסום הנחשב פוגע בעיני חוגו שלו, אף שהוא

 איננו כזה בעיני החברה בכללותה?

 החוק איננו נותן מענה חד-משמעי לשאלות הללו, וגם שופטינו נחלקו לגביהן. השאלה

 עלתה לראשונה כאשר הארכיהגמון הארמני במזרח ירושלים תבע פיצויי דיבה מכהן-דת

 ארמני מתחרה על שזה האשים אותו ב״שיתוף פעולה עם השלטונות״. בחוגם של השניים

 זו הייתה הכפשה קשה, אולי אפילו קטלנית. בחברה הישראלית בכללותה, סיוע לשלטון

 בוודאי שאיננו דבר בזוי. נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, ורדימוס זיילר, גרס כי

 הקוד הנורמטיבי של החברה בכללותה הוא הקובע, ולכן נדחתה תביעת הארכיהגמון על

 הסף. ההחלטה אושרה פה אחד בבית המשפט העליון, אך שם נתגלעו הבדלי גישות בין

 השופטים. השופט דב לוין אימץ חד-משמעית את גישת השופט זיילר, וסירב להעניק

 משקל כלשהו לסולם הערכים הסובייקטיבי והחריג הרווח בחוגו של התובע. לדבריו, יש

 להשיב על השאלה אם פרסום הוא פוגע על פי תגובתו של ׳אדם סביר ובר-דעת׳ מן

 הציבור הרחב, ולאו-דווקא מסביבתו הספציפית של התובע. והוסיף השופט לוין:

 המבחן שבאמצעותו ייקבע אם אכן דברים מסוימים שפרסם פלוני עלולים להיות

 לשון הרע כלפי אדם פלמוני, איננו מבחן סובייקטיבי. המבחן הוא אובייקטיבי

 במהותו, לאמור: לא חשוב מה חושב המרגיש עצמו נפגע, אלא הקובע הוא כיצד

 עלולה החברה לקבל את הדבר שבאותו פרסום."

 לשופטים מרים בן-פורת ומנחם אלון הייתה כאמור גישה שונה, והם היו מוכנים

 בעיקרון להתחשב בתפיסות החוג הספציפי הייחודי שאליו משתייך ומתייחס התובע.

 השופטת בן-פורת הסבירה:

 החברה בישראל מאגדת בתוכה פסיפס של קבוצות אוכלוסין בעלות תפיסות

 עולם ואורחות חיים שונים ומגוונים מן ההיבט הלאומי, הדתי והעדתי. סביר

 אפוא לגרוס כי מידת הסובלנות המאפיינת משטר דמוקרטי מחייבת פריסת הגנה

 גם על מי שנפגע על-ידי פרסום כזב בקרב המגזר או החוג שבו מתנהלים חייו,

 לאו דווקא בקרב החברה בכללותה [...] דיון בתביעת דיבה או היענות לה אין

 פירושם הכרה מצידו של בית המשפט בערכיה ובעקרונותיה של קבוצת המיעוט

 שאליה מתייחסת התביעה, ואין בהם הכרעה בשאלה אם הדברים שיוחסו לתובע
1 5  הינם רצויים אם לאו מבחינה ציבורית.

 השופט אלון הוסיף דברים משלו הסותרים לכאורה את גישת השופטים לוין וזיילר:

 המבחן ללשון הרע [...] אס יש בה כדי לפגוע באדם בקרב החוג שעמו הוא נמנה,

 לפי המקובל והנהוג באותו הוג. והלשון רעה היא אף אס החוג מצומצם הוא

 במספר הבדיו."
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 למרות הפתיחות והסובלנות האמורה, הסכימו כאמור השופטים בן-פורת ואלון כי

 ראוי לדחות את התביעה על הסף ולקבוע כי ההאשמה באשר״ל׳ש־יתוף־פעולה׳ עם ישראל

 איננה בגדר ׳לשון הרע׳. בכך הציבו גבול לנכונותם להכיר ולתת גושפנקה לקוד ערכי חריג

 הסותר את קוד החברה בכללותה. לדבריהם, אין ולא תיתכן הכרה כזאת אם הקוד

 החריג עויין את קיום המדינה או חותר תחת אושיות שלטון החוק גה.

 לתוצאה שונה הגיע בית המשפט כאשר דן בתביעה שהגיש הסופר הערבי-ישראלי

 אמיל חביבי (לימים חתן פרס ישראל) נגד העיתונאי לטיף משעור. בשבועונו של משעור,

 א-סינארה, פורסם כי חביבי, איש המפלגה הקומוניסטית, סייע בתקופת מלחמת השחרור

 (במארס 1948) לשכנע את שלטונות צ׳כוסלובקיה לספק נשק ליהודים במלחמתם בערבים.

 משעור ניסה לטעון כי בין אם המידע נכון ובין אם לאו, אין בו משום לשון הרע - שכן על

 פי הקוד הערכי הכלל-ישראלי, זהו מידע מחמיא ולא מכפיש. השופט המחוזי גדעון גינת

 דחה את הטענה, וקיבל את התביעה של חביבי. הוא הדגיש כי הפרסום המתייחס לחביבי

 עוסק בתקופה׳ של טרום-מדינה אשר בה היו ערביי הארץ במצב מלחמה עם היהודים,

 ולפיכך יש בפרסום כדי לתאר את חביבי כמי שמסייע לאוייבי עמו. סיוע כזה בעיצומה של

 המלחמה הוא מעשה המבזה את הסייען גם בעיני האויב הנהנה משירותיו. החלטתו של
1  השופט גינת אושרה על-ידי בית המשפט העליון.7

 במחצית שנות התשעים פסק לראשונה בית משפט בישראל כי ייחוס נטייה

 הומוסקסואלית הוא בגדר לשון הרע. השופטת המחוזית שרה דותן קבעה כי ״עם כל

 הצער שבדבר״ הציבור הרחב רואה בייחוס הנטייה האמורה עלבון. לכן היא חייבה את

 עיתון ׳העיר׳ בתשלום 150,000 ש״ח פיצויים לכדורסלן שמעון אמסלם, בשל כותרת

 שרמזה על היותו הומוסקסואל. במקרה הזה אימץ בית המשפט סולם ערכים שהוא בלתי
1  ראוי בעיניו, אך ורק בשל היותו מקובל על ציבור קווןאי העיתון.8

 אחת ההקלות המשמעותיות שמעניק החוק לתובע פיצויי דיבה היא האופציה לבקש

 שתביעתו תתברר בדלתיים סגורות. כפי שהוסבר בשעתו לכנסת, האופציה הזאת —

 הסותרת את עיקרון פומביות המשפט — נועדה לעודד נפגעים לתבוע את עלבונם מן
1 ,  העיתון, בכך שהיא מסירה את החשש שפרסום תביעתם רק יעניק תפוצה נוספת לדיבה.

 בתי המשפט נוהגים ברוח הדברים הללו, ונענים בקלות רבה לבקשות הנפגעים להטיל

 איפול על תביעת הדיבה שהגישו.

 לאחר שהתובע מצביע ומוכיח כי הפרסום עליו פגע בו, בכבודו או בפרנסתו, עובר

 נטל ההוכחה במשפט לעיתון הנתבע — והפעם זהו נטל כבד ביותר. כאשר מדובר בפרסום

־ הפיצויים - ת ע י ב ת ת ן - על מנת להדוף א  עובדה (להבדיל מדעה), הייב העיתו

 להוכיה שכל עובדה פוגעת היא אמת-לאמיתה(״אמת דיברתי״), ויש בה ׳עניין ציבורי׳.

 אלה הם שני תנאים מצטברים, וכישלון העיתון בהוכחת אחד מהם חורץ את גורלו

 המשפטי(והכלכלי) לשבט. להלן ננתח את שניהם.

 עניין ציבורי: לא כל מה שמעניין את הציבור הוא בגדר ׳עניין ציבורי׳ךשראוי ומוצדק

 לפרסמו. כוונת החוק היא להכשיר אך ורק פרסום שלציבור יש עניין(במובן של אינטרס)
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 לגיטימי לדעת עליו, לצורך מימוש זכויותיו האזרחיות והדמוקרטיות. ׳עניין ציבורי/ כדברי

 המלומד ד״ר זאב סגל, הוא ״עניין שיש לציבור תועלת בידיעתו, אם לשם גיבוש דעתו
2  בעניינים ציבוריים, ואם לשם אורחות חייו״.0

 ניאפופיו של אזרח מן' השורה אין בהם ׳עניין לציבור׳ (למרות שאולי מעניין מאוד

 לציבור מכריו לקרוא עליהם) שכן, כדברי בית המשפט העליון, החוק לא ביקש לאפשר
2 1  לעיתון פרסום שכל מטרתו היא ״לספק מזון לסקרנים או למלא יצרם של רכלנים״.

 ואולם יש לכאורה ׳עניין לציבור׳ אם הנואף הוא ח״כ שמפלגתו מטיפה לטוהר חיי

 המשפחה, או שר שניאפופיו נעשים בלשכתו בשעות העבודה וכתוצאה מכך הוא איננו

 ממלא את תפקידו כראוי.

 כבר הראינו לעיל שיעניין ציבורי׳ יכול לנבוע מהיותו של נשוא הפרסום איש ציבור,

 אך גם מתפקידו של אזרח רגיל אשר לרמתו המוסרית והתפקודית יש השלכה מכרעת על

 רווחתו או מצבו של ציבור מסוים, שהעיתון משרת אותו. כך, למשל, מקומון שיפרסם על

 מורה בפנימיית בנות כי הוא חשוד בבעילת קטינות, יוכל לכאורה לחסות תחת מטריית

 ׳העניין הציבורי׳.

 לעתים ינגסו שיני הזמן ב׳עניין הציבורי׳. כך, למשל, העובדה שפלוני קיפד בהתנהגותו

 הנפשעת את חייו של אחר יש בה, בעיקרון, ׳עניין ציבורי׳, אך בית המשפט המחוזי

 בירושלים גרס כי עניין זה מתפוגג שלושים שנה לאחר המעשה, ונסוג מפני ״.האינטרס של

 שיקום חייו של עבריין שריצה את עונשו״. לכן העיתון ׳ידיעות אחרונות׳ שפרסם את דבר

 הפשע מקץ תקופה כה ארוכה, ובכך גילה אותו לראשונה לסביבתו הקרובה של האיש,

 חויב בתשלום פיצויים בסכום הגבוה יחסית של חצי מיליון שקל. השופט צבי טל הסביר

 כי ״יש כאן אדם שחטא בנעוריו, כיפר בעונשו על חטאו, ומאז חלפו שנות דור. האיש

 השתקם, בנה בית, בנה משפחה, ובאו הנתבעים והרסו את חייו [...] נכון הוא כי כלי

 התקשורת משמשים כשומרי הדמוקרטיה ואין חולק על חשיבותם, אך כשם שהם יכולים

 להיות כלי קודש, יכולים הם להיות כלי משחית והלבנת פני בן-אדם ברבים, ואפילו פניו

2 אך שוב ייתכן שמסקנת בית המשפט  של אדם ששפך דם, הרי אף היא שפיכות דמים״.2

 במקרה כזה תהא שונה אם הפושע שהשתקם יהיה מועמד למשרת שופט בית המשפט

 העליון או שר המשפטים.

 אמת דיברתי: זהו התנאי שהוכחתו פרובלמטית במיוחד מבחינת העיתון הנתבע.

 כאמור, גם כאשר העניין הציבורי בפרסום מובהק וגלוי לעין, עיתון יידרש לפצות את

 הנפגע אם לא יצליח להוכיח שכל עובדה פוגעת שפרסם — למעט ״פרט לוואי שאין בו

2 — הוא אמת. כאן מתעוררת שאלה מכרעת — מתי נראה עיתון כמי  פגיעה של ממש״'

 שדיבר אמתז לכאורה אפשריות שתי תשובות חלופיות. האחת תהא סובייקטיבית בעיקרה

- עיתון דיבר אמת כאשר האחראים לפרסום האמינו בתום לב ולאחר בדיקה סבירה כי

 הפרסום משקף נכוחה את העובדות כפי שהיו ידועות להם עובר לפרסום. ואכן, אדם

 המבטא את האמת כפי שהיא ידועה לו בעת ההתבטאות יקוטלג כמדומה על-ידי רוב בני
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 האדם כ׳דובר אמת׳, גם אם יתברר בדיעבד כי טעה או הוטעה. התשובה הסבירה האחרת

 היא אובייקטיבית טהורה — עיתון ייחשב ׳דובר אמת׳ אם הדברים שפרסם חפפו את

 המציאות בעת הפרסום כפי שהיא מתבררת בדיעבד בעת משפט הדיבה. למותר לציין כי

 אימוץ התשובה הראשונה, הסובייקטיבית, מקלה על העיתון להרים את הנטל הראייתי

 הכרוך בהיחלצות מתביעת הדיבה; ואילו אימוץ התשובה השנייה, האובייקטיבית, מכבידה

 עליו ביותר. בית המשפט העליון נקרע בין שתי התשובות, אך הפור נפל - ברוב דעות -

 על התשובה השנייה, האובייקטיבית. כלומר, כאשר מדובר בפרסום עובדה, להגדיל

 מדעה, לא יתחשב בית המשפט באמונתם הסובייקטיבית של המפרסמים באותה

 עובדה בעת ההחלטה על הפרסום ואף לא בראיות שתמכו ואיששו את האמונה הזאת,

 אלא גורל התביעה ייחרץ בלעדית על פי הראיות שביכולתו של העיתון להביא להוכחת

 אותה עובדה בבית המשפט.

 הלכה מחמירה זו נקבעה בתום התדיינות ארוכה ורבת תהפוכות בתביעה שהגישו

 חברת החשמל והמנכ״ל שלה, יעקב פלד, נגד עיתון ׳הארץ׳ וכתבו יאיר קוטלר. עילת

 המשפט הייתה נהנתנותו של המנכ״ל. באוקטובר 1966 פרסם ׳הארץ׳ כי פלד רכש על

 חשבון החברה מכונית מפוארת חדישה מדגם שברולט אימפלה. באותה תקופה שרר מיתון

 כלכלי חריף בארץ והרכישה הראוותנית גררה ביקורת קשה, שבעקבותיה הודיע פלד כי

 החזיר את המכונית ליבואן והורה לו למוכרה לאחר. אולם מקץ כארבעה חודשים ויותר

 פרסם יאיר קוטלר מאמר שגילה כי בפועל המכונית לא נמכרה וכי החברה בעצם איננה

 מעוניינת למוכרה, ואף מנסה להכשיל את מכירתה. הוא ביסס מסקנה זו על כך שהחברה

 הורתה ליבואן לדרוש מקונים פוטנציאליים מחיר גבוה ממחיר השוק, ולעכב כל עסקה עד

; וכמו כן כי החברה ביקשה שהמכונית לא תוצג במקום בולט  לקבלת אישורו של פלד

 באולם התצוגה של היבואן. קוטלר טען כי אצל היבואן נוצר הרושם שהחברה מנסה

 להרוויח זמן, וכי לאחר שהפרשה תישכח הוא יתבקש להחזיר את המכונית למנכ״ל. בטרם

 פרסום המאמר התקשר קוטלר לדובר חברת החשמל בכוונה לשמוע את הערותיו ותגובתו,

 אך זה סירב לשוחח עימו בשל עמדתו ה״עוינת״ כלפי החברה. המאמר פורסם אפוא ללא

 תגובת החברה, וזמן קצר לאחר פרסומו נמכרה סוף-סוף המכונית. אלא שהחברה והמנכ״ל

 נפגעו מהאשמותיו של קוטלר ותבעו מהם, כאמור, פיצוי על הוצאת דיבה. במשפט לא

 הצליח העיתון להביא הוכחות חותכות לכל העובדות שפרסם והתומכות במסקנתו כי

 החברה פעלה במתכוון לשבש כל סיכוי סביר למכירת המכונית. כך, למשל, הוא לא הוכיח

 כי החברה היא שדרשה את הרחקת המכונית מעיני קונים פוטנציאליים. אולם לא הייתה

 מחלוקת על כך שבמשך שלושה וחצי חודשים לא קויימה ההבטחה לציבור למכור את

 המכונית, וכי רק בעקבות פרסום המאמר זכה עניין המכירה לטיפול נמרץ שגם הניב

 פירות מהירים. בית המשפט המחוזי קיבל את תביעת הדיבה והטיל על ׳הארץ׳ לפצות את

 החברה והמנכ״ל. ׳הארץ׳ ערער לבית המשפט העליון, וזה קיבל תחילה את ערעורו(ברוב
2  דעות השופטים מאיר שמגר וצבי ברנזון כנגד דעתה החולקת של השופטת מרים בן-פורת).4

 אלא שבדיון נוסף בהרכב של חמישה שופטים שוב התהפכו היוצרות, ו׳הארץ׳ שוב חוייב

 בתשלום הפיצויים בנימוק שלא עמד בנטל ההוכחה של ׳אמת דיברתי׳. החלטה סופית
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 ומכרעת זו התקבלה ברוב של ארבעה שופטים — ובראשם השופט ד״ר משה לנדוי — נגד
2  דעת מיעוט יחידה של השופט שמגר.5

 כאמור, אימצו שופטי הרוב בעליון פרשנות אובייקטיבית קשוחה לדרישת ההוכחה

 של ׳אמת דיברתי׳. בעוד ששופט המיעוט, שמגר, סבר כי העיתון יוצא ידי חובת הדרישה

 הזאת בכך שהוא מראה כי האמין במה שפרסם וכי נקט אמצעים סבירים לבדיקת

 העובדות, ובפנייתו לדובר יש לראות אמצעי סביר כזה, הרי שופטי הרוב גרסו כי כאשר

 לשון הרע מתבטאת בעובדות, ובמסקנות המבוססות על אותן עובדות, אין השיבות

 לתום הלב, לאמונה הסובייקטיבית או למאמצי הבדיקה של העיתון. מה שקובע הוא

 אמיתותן האובייקטיבית של אותן עובדות.

 העמדות - של הרוב ושל המיעוט כאחד — נגזרו כמובן מהשקפות ערכיות שונות על

 חשיבותן היחסית של העיתונות וחירותה במשטרנו החוקתי. השופט שמגר גרס — כמו

2 — כי לחופש הביטוי בכלל, והעיתונאי 6  השופט שמעון אגרנט בפרשה הנודעת של ׳קול העם׳

 בפרט, ׳מעמד-על׳ במשפטנו; כי ״זכות זו היא בעלת חשיבות מכרעת בקביעת אופיו של

 המשטר. יתירה מזו, היא יסוד-מוסד ותנאי מוקדם להבטחת קיומן ולשמירתן הנאמנה של

2 הוא גם הדגיש כי ״מתן האפשרות להשמעת ביקורת [...] על  רוב זכויות היסוד האחרות״.7

 פועלו של השלטון, מוסדותיו, חברותיו, שליחיהם ועובדיהם, הוא עיקר שאין בלעדיו

2 לדידו, ״המבחן האמיתי לחופש הביטוי הוא בעימות עם  לקיום ממשל דמוקרטי תקין״.8

2 לעומתו גרס השופט לנדוי, בשם הרוב,  תגובות של ביקורת החלטית ובלתי נעימה לאוזן״.9

 כי אין עדיפות כלשהי לחופש הביטוי על פני שמו הטוב של איש הציבור, ואולי אפילו

 ההפך הוא הנכון, ובלשונו: ״עומדת כאן חירות האזרח מול זכות האזרח, דהיינו חירותו

 להשמיע את אשר עם לבו ולשמוע מה שיש לאחרים להשמיע, כנגד זכותו שלא להיפגע

; ואם בכלל יש מקום לדירוג בין השניים, הייתי מעמיד את הזכות  בכבודו ובשמו הטוב

3 אשר לחשיבות הביקורת, העיר לנדוי כי איננו מקבל שחשיפת עוולות  מעל החירות״.0
3  מותנית ב״חופש להשמיץ במעטה של ביקורת הוגנת״.1

 גם לאחר שהשופט לנדוי וכל שאר השותפים לעמדת הרוב בתקדים חברת החשמל

 פרשו מבית המשפט העליון, נותרה פסיקתם ההלכה המחייבת. כך, למשל, בהסתמך על

 הלכה זו התקבלה בשנות השמונים תביעת פיצויים שהגיש הקבלן בצלאל מזרחי נגד

 ׳הארץ׳ והכתב-החוקר אבי ולנטין. ולנטין פרסם סדרת כתבות שבה חשף את תופעת הפשע

 המאורגן בישראל וגם נקב בשמותיהם של העומדים בראשו. יש לציין כי בטרם פרסום

 הסדרה, הכחישו הגורמים הרשמיים המופקדים על אכיפת החוק את קיום התופעה (אשר

 עליה התריע כתב אחר ב׳הארץ׳, רן כסלו, כבר שנים אחדות לפני כן); ואילו בעקבות

 ממצאיה, הוקמה ועדת חקירה רשמית (׳ועדת שמרון׳), אשר קבעה חד וחלק שאמנם יש

 פשע מאורגן בישראל. ייתכן כי במדינה אחרת היה הכתב האחראי לסדרה זוכה להוקרה

 ואולי גם לפרס. אולם אצלנו הוא נאלץ לנטוש במרירות את תחום העיתונות החוקרת,

 לאחר שעיתונו הפסיד במשפט הדיבה.
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 בצלאל מזרחי אוזכר בסדרה כאחד מראשי הפשע, אך לגבי חלק מן העובדות הפוגעות

 שפורסמו עליו לא הצליחו ולנטין ועיתונו להרים את נטל ההוכחה הכבד של ׳אמת

 דיברתי׳. ודוק: בית המשפט לא קבע כי המידע המפליל שפרסם ולנטין על מזרחי הוא

 מופרך וכוזב לחלוטין. הוא רק קבע כי העיתון לא הוכיח מידע זה ברמת ההוכחה הנדרשת

 ממנו. השופטת המחוזית שולמית ולנשטיין קבעה כי כאשר מייחסים לאדם התנהגות

ן להוכיח התנהגות זו ברמה המתקרבת לרמה הנדרשת מן התביעה במשפט  פלילית, צרי

 פלילי, קרי: מעבר לכל ספק סביר. בעקבות הלכת חברת החשמל, הוסיפה וקבעה

 השופטת כי אין חשיבות ל׳אמונה הכנה׳ של הכתב ושל עורכו האחראי של העיתון

 במידע שפרסמו. בית המשפט העליון סמך ידיו על גישת השופטת, והשופט ד״ר שלמה

ן גס תידרש מן  לוין אף הדגיש כי ככל שהפרסום מייחס לנפגע פשע חמור יותר, כ

 המפרסם רמת הוכחה גבוהה יותר."

 כבר עמדנו על ההיגיון שבדרישה ההוכחתית הגבוהה הזאת. אין חולק שפרסום

 מפליל בעיתון יכול להזיק לאדם - וגם למשפחתו — לא פחות מהרשעה בבית משפט,

 והרי לצורך הרשעה כזאת נדרשת הוכחת האשמה מעבר לכל ספק סביר. מדוע נדרוש פחות

 לצורך פרסום בעיתון? אך שוב, היגיון זה תקף כל עוד מתמקדים בנזק שנגרם לנפגע מן

 הפרסום. אם מסיטים את המוקד לנזק שעלול להיגרם לטוהר המידות הציבוריות, ולאכיפת

 החוק השיוויונית על השררה ועל הנהנים ממנה (מה שהשופט ברק כינה ׳שלטון החוק

 בשלטון׳), אם תירתע העיתונות מחשיפת חשדות נגדם — תיראה הדרישה האמורה בלתי

 סבירה. לעיתונות החוקרת אין אותם משאבי כוח אדם לאיסוף ראיות ולבניית ׳קייס׳

 משפטי כפי שיש למשטרה ולפרקליטות. אלה יכולים להקצות לאיסוף ראיות נגד שר חשוד

 עשרות חוקרים ומשפטנים, שיעסקו בכך חודשים ואף שנים. ואילו העשיר שבעיתונים

 בישראל מקצה לחקירות עיתונאיות צמד כתבים, שגם הם אינם יכולים להתמקד בלעדית

 בפרשה אחת יותר משבועות אחדים.

 ובכל זאת, במקרים לא מעטים - ודווקא כאשר מדובר בחשודי צמרת - ללא

 הפרסומים של העיתונאים החוקרים, לא יצליחו גם עשרות השוטרים והפרקליטים לאכוף

 עליהם את החוק ולמצות עמם את הדין. כבר נוכחנו בתפקיד המפתח שממלאת לעתים

 העיתונות החוקרת לא רק בחשיפתם הראשונית של החשדות אלא במניעת טיוחם, טשטושם

 או גימודם, במהלך החקירה וההליכים הפליליים. גם הזכרנו את אמרתו הנוקבת והקולעת

 של השופט היהודי-אמריקני הדגול, לואיס ברנדייס, ״אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב

 ביותר, אור החשמל הוא השוטר הטוב ביותר״. אך כאשר מתנים את הדלקת האור בכך

 שלמדליק תהיה תחזית מדוייקת מה ייחשף באור שידליק, ומטילים עליו לשלם מחיר כבד

 בכל מקרה שתחזיתו — גם אם הייתה מבוססת — תתבדה, סביר להניח שהוא יעדיף שלא

 להסתכן בהדלקת האור, ותימשך העלטה המשחיתה.

 זו, מן הסתם, הסיבה שבמולדתו של ברנדייס הייתה הכרעתו הערכית — וממילא

 המעשית — של בית המשפט העליון שונה בתכלית. שם, בארצות הברית, אין עיתון

 המפרסם מידע הנוגע לעניין ציבורי (public issue) או לאיש ציבור public officiaD) חייב
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 להוכיח כי המידע הוא אמת לאמיתה. למעשה, אין הוא חייב להוכיח דבר. אין זאת

 אומרת ששמם הטוב של אנשי ציבור או של המעורבים בענייני ציבור הוא הפקר. ניתן

 בהחלט לתבוע עיתון על הוצאת דיבה ואף להצליח בתביעה, אך זאת בתנאי שהתובע

 מוכיח שהפרסום שקרי וגם כי נעשה ב׳זדון׳(with actual malice), קרי: שהעיתון ידע כי

 הוא מפרסם דבר שקר, או שחשד במהימנות המידע, אך לא נקט אמצעים סבירים על מנת

 לבדוק אותו בטרם הפרסום."

 ההבדל הקוטבי בין גישת הדין האמריקני לגישת הדין שלנו הומחשה בפרשת הדיבה

 שהוציא השבועון ׳טייס׳ על שר הביטחון לשעבר, אריאל שרון. השבועון טען כי בנספח

 הסודי לדו״ח ועדת החקירה הממלכתית על טבח הפלסטינים בביירות (דו״ח ועדת השופט

 יצחק כהן, פברואר 1983), הוחשד שרון כמי שדן עם הפלנגות במעשי נקם בפלסטינים.

 השר שרון הצליח להשיג מכתב של השופט כהן עצמו המאשר כי לדברים הללו אין שום

 יסוד. למרות זאת הוא נכשל בתביעת הדיבה נגד השבועון בניו יורק, משום שחבר

 המושבעים קבע כי לא הוכח ׳זדון׳ של השבועון. לעומת זה, כאשר הוגשה תביעת דיבה

 זהה בתל אביב (אפשר לתבוע עיתון בכל ארץ שבה הוא נמכר), הסכים ה׳טיים׳ להסדר

 פשרה שבמסגרתו פיצה את שרון, וזאת מתוך הבנה שמכתב השופט כהן באשר לכזב

 שבפרסום חרץ למעשה את גורל המשפט על פי הדין הישראלי.

 ראוי לציין כי השופט שמגר, בדעת המיעוט שלו בתקדים חברת החשמל, הסתמך

 במפורש על הגישה האמריקנית שלפיה האינטרס החברתי הגלום בביקורת ציבורית מחייב

 לפטור את העיתון מהוכחת אמיתותן האובייקטיבית של כל העובדות שעליה הביקורת

 נסמכת, ובלבד שפעל בתום לב.*ג במאמר מוסגר נעיר שנותר כמובן הבדל — המתחייב

 מנוסח החוק - בין גישת שמגר לגישה האמריקנית, והוא בכך שאליבא דשמגר נטל

 הראיה לגבי תום ליבו של העיתון מוטל עליו, ולא המושמץ הוא שצריך להוכיח ׳זדון׳ של

 העיתון.

 יש להדגיש כי גישת רוב עמיתיו לא ריפתה את ידיו של השופט שמגר, והוא נותר

 דבק בדעתו כי איזון נכון בין הערכים מחייב שלא להטיל נטל כלכלי כבד על עיתון המבקר

 דמות ציבורית, גם אם לא דייק דיוק מוחלט בעובדות. הוא חזר והבהיר זאת בשנת 1993,

 בפרשת התביעה של בלה אלמוג נגד רבקה מיכאלי." גם שם הוא היה במיעוט, הן

 בהתנגדותו לעצם קבלת התביעה והן כהסתייגותו מסכום הפיצויים הגבוה (בעוד עמיתיו

 חייבו את העיתון ׳חדשות׳ ב-10,000 ש״ח, ואת מיכאלי ב- 5000 ש״ח, אמר שמגר כי הוא

 היה פוסק 100 ש״ח לכל היותר). כך העיד אז על עצמו השופט שמגר: ״לפי גישתי לגבי

 תביעות לשון הרע שעניינן אנשי ציבור, מן הנכון שאלו יהיו ערוכים לספיגת ביקורת רבה

 יותר כלפיהם מאדם מן השורה. זה מחיר היחשפותם האישית לציבור והפרסום ברבים,

 בכתב ובע״פ של דבריהם [...] הגישה הראויה היא שלא כל דבר ביקורת — אף אם הוא

 מופרז קמעא או אף אם שזורים בו אי-פה אי־שם אי-דיוקים שאינם מרכזיים או דומיננטיים

- ישמש עילה לתביעת נזיקין בשל לשון הרע״." ואולם למגינת לבה של העיתונות, לאורך

 עשרים שנות כהונתו של שמגר כשופט וכנשיא בית המשפט העלימ7 נותרה גישתו בגדר

 גישת מיעוט.
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 חריגים לדרישת ההוכחה של ׳אמת דיברתי׳: במקרים מסוימים פוטר החוק עצמו

 את העיתון מהוכחת האמת שבעובדות שפרסם, ומסתפק בתום לבו. הפטור הבולט ביותר

 הוא כאשר על העיתון מוטלת ״חובה מוסרית וחברתית״ לפרסם אותן עובדות." אילו

 רצה בית המשפט העליון להקל עם העיתונות, יכול היה לכאורה לקבוע כי תמיד מוטלת

 על עיתון חובה מוסרית וחברתית לפרסם עובדות שיש בהן עניין ציבורי, ובכך לפטור את

 העיתונות ככזאת, באורח גורף, מהוכחת האמת שבפרסום (אם כי לא ממאמץ סביר וכן

 לבדוק את אמיתותן). אולם בית המשפט העליון דחה במפורש את התיזה הזאת. באחד

 הגלגולים של פרשת התביעה של חברת החשמל נגד ׳הארץ׳, קבע השופט ד״ר אלפרד

 ויתקון כי קיימת חובה מוסרית וחברתית לפרסם רק אס הפרסום חיוני ״כדי למנוע

ן ״אין להרחיב עיקרון זה כדי ליתן הכשר כללי  סכנה להיי אדם בריאותו או רכושו״, א

 לכל פרסום שבו שוללים את כושרם ואת יושרם של אנשי הציבור בהתנהגותם בענייני

5 בפרשת תביעתו של בצלאל מזרחי נגד ׳הארץ׳ הוכרה חובה מוסרית וחברתית 8  הציבור״.

ן לא על פגמים חלקיים  לפרסם על קריסה מוחלטת של מנגנון אכיפת החוק, א
3 9 .  בתפקודו

 בהחלטה שניתנה בשנת 1991 ניתן רמז משמעותי ראשון לאפשרות הרחבת ההכרה

 בחובה האמורה, ועמה הפטור מהוכחת האמת שבפרסום, לגבי כל פרסום הנראה לבית

 המשפט כ׳חשוב׳ לציבור: השופטת המחוזית דאז, דליה דורנר, הכירה בחובה שהייתה

 מוטלת על כתב ׳ידיעות אחרונות׳ רון בן-ישי, לפרסם פרטים שבידיו על מעורבות חברה

 ישראלית, ׳חוד החנית׳ — בניהול קצין הצנחנים בדימוס יאיר קליין — באימון ובחימוש

 של אנשי קרטל הסמים בקולומביה. בן-ישי אמנם הוכיח את אמיתות הפרטים שפרסם

 לשביעות רצונה, אך השופטת דורנר העירה כי הייתה דוחה את תביעת הדיבה גם ללא

 הוכחה חותכת כזאת, וזאת משום ש״לנוכח אופי המידע הייתה חשיבות רבה לפרסומים,
4  כך שהייתה חובה מוסרית או חברתית לעשותם״.0

 העיתון פטור מחובת הוכחת האמת שבפרסום גם כאשר הוא מצטט מדברי חבר

 כנסת, בין במליאה ובין בנסיבות אחרות, ובלבד שהדברים נאמרו ״במילוי או למען

 מילוי תפקידו כחבר הכנסת״. כלומר, חסינותו המהותית של הח״כ מואצלת גם על

 המצטט אותו. לכן, למשל, נדחתה תביעת דיבה שהגיש יהושע בן-ציון נגד ׳מעריב׳ לאחר

 שהעיתון ציטט טענות (בלתי מוכחות) של הח״כים דאז יוסי שריד ומשה שחל, שלפיהן
4  זכה בחנינה בגלל תרומותיו הגדולות לליכוד.1

 פטור דומה מחובת הוכחת האמת ניתן גם לציטוטים ודיווחים ״נכונים והוגנים״

 מדו״ח מבקר המדינה, מדיונים של בית משפט או ועדת חקירה ממלכתית או מדיוני
4 2  ועידות או ארגונים בינלאומיים שישראל משתתפת בהם.

 לעומת זה, ובניגוד לסברה הרווחת, אין עיתון פטור מהוכחת האמת שבחשדות,

 כאשר הוא מצטט תלונה שהוגשה למשטרה או לרשות מוסמכת או ממונה אחרת. הפטור

 במקרה זה הוא רק למתלונן עצמו(בתנאי כמובן שהאמין בתום לב בתלונתו), אך לא למי
4  שמדווח על התלונה לגורם מחוץ למשטרה.3
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 הבעת דעה או ביקורת: כאמור, חובת הוכחת אמיתות הפרסום חלה רק על עובדות,

 להבדיל מדעות. לגבי הבעת דעה או ביקורת על התנהגותו של אדם הנושא בתפקיד

 ציבורי, או בהקשר לעניין ציבורי, או על יצירה שפורסמה או הוצגה ברבים, או על

 אופיו, עברו, מעשיו או דעותיו כפי שנתגלו באותה התנהגות או יצירה - ייצא העיתון
4 4  ידי חובתו אם יוכיח שהדעה או הביקורת פורסמו בתום לב.

(שאז נדרשת מהעיתונאי  כאן המקום לציין כי האבחנה אם פרסום פלוני הוא עובדתי

 הוכחת אמיתותו) או בגדר הבעת דעה (שאז אין דרישה כזאת) היא לעתים פרובלמטית

 למדי. האם כאשר עיתון כותב שפלוני אידיוט, זו קביעת עובדה שיש להוכיחה (למשל,

 על-ידי הבאת נתוני בדיקה של רמת המשכל הירודה שלו) או הבעת דעה׳ כאשר פורסם על

 ארגון(המועצה לשלום ישראל-פלסטין) כי הוא ׳אנטי ציוני׳, ראה בכך בית המשפט קביעת

4 עוד ראוי לציין כי גם כאשר מביעים דעה ומנמקים אותה 5  עובדה הטעונה הוכחה.

 בעובדות מסוימות, אותן עובדות - במידה שהן פוגעות, כמובן - טעונות הוכחה. הרוב

 בבית המשפט העליון (בניגוד לדעת המיעוט של השופט שמגר) גרס, מאז פרשת חברת

 החשמל, כי גם אם מאמר הוא בעיקרו מאמר ביקורת, הכולל את דעותיו והערכותיו

 הסובייקטיביות של העיתונאי, הרי כל עובדה פוגעת, שעליו מסתמכת אותה ביקורת,
4 6  טעונה הוכחה.

 עוד ראוי להדגיש כי ייחוס דעה פלונית לאדם היא בגדר עובדה הטעונה אף היא

 הוכחה. בהקשר הזה נקבע כי עיתון המייחס לאדם דעות קיצוניות מאלו שהוא מחזיק

(או ליתר דיוק - מאלה שבידי העיתון להוכיח כי הוא מחזיק בהן) — יצטרך לפצותו  בהן

 על הוצאת דיבה, גם אם צדק באפיון הכללי של כיוון דעותיו של האיש. לכן קיבלו שלוש

 ערכאות תביעת דיבה שהגיש פעיל זכויות-האדם, גדעון ספירו, נגד ׳מעריב׳. השופטים

 הסכימו עם ׳מעריב׳ כי מדובר בשמאלן שניהל ׳תעמולה ארסית׳ נגד מדיניות ממשלות

 הליכוד בשנות השמונים, אך התרשמו כי לא הוכחו הקביעות שנכללו במאמר עליו, שהוא

 ״אנטי ציוני״, ״תומך בכל עמדות אש״פ״, ״שיש בהתבטאויותיו ודעותיו משום חתירה

 תחת קיום המדינה״ ושהוא ״מתנכר לקונסנסוס המזערי במדינה״.

 השופט גבריאל בך אימץ את דעת הערכאות הנמוכות כי ״זכאי גם אדם בעל דעות

 קיצוניות כי עיתון לא יציג את עמדותיו בקיצוניות יותר משהן באמת״. אגב, בפרשה

 קודמת - ודומה — קיבל שופט בית משפט השלום בירושלים תביעת דיבה של ספירו נגד

 עיתון של תנועת החירות, ׳בארץ ישראל׳, שייחס לו חברות ב׳מצפן׳ ועמדות קיצוניות
4  מעמדותיו בפועל.7

 סכום הפיצויים: לגובה סכומי הפיצויים הנפסקים נגד עיתון שנכשל בהרמת הנטל

 הכבד שמוטל עליו בתביעת דיבה, יש כמובן השלכה מעשית מכרעת על חופש העיתונות

 ועל מימוש זכות הציבור לדעת. מאחר שהמדיה הישראלית פועלת רובה-ככולה על בסיס

 מסחרי, לסכומי פיצויים גבוהים עלול להיות אפקט ׳מקפיא׳ או פרוהיביטיבי על נכונותה

 להסתכן בתחקירי שחיתות או בהתרעה על עוול או הזנחה.
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 התייחסות הרוב בבית המשפט העליון לסוגיית סכומי הפיצויים מעידה אף היא על

 העדפת הערך של הגנה על שמו הטוב וכבודו של האדם, על פני הערכים הגלומים בחופש

 העיתונות. כבר בשנות השבעים קבע השופט ד״ר משה עציוני: ״אין לדעתי להתחשב

 בטענה שפסיקת סכום גבוה [...] תפגע בחופש העיתונות [...] אין במקרה כזה להבדיל בין

 אדם פרטי שמוציא ברבים לשון הרע [...] לבין עיתון, שפרסום בו, בגלל התפוצה הגדולה

4 ואכן עמדת בית המשפט הייתה שיש דווקא להכביד  יותר, יש בו משום נזק יותר גדול״.8

 את עול הפיצויים על עיתונים. הסביר השופט צבי ברנזון: ״בגלל התפוצה הגדולה של
4  העיתונות וכוחה הרב להזיק היא זקוקה לריסון-יתר״.9

 עמדה זהה, בעיקרון, נקט בית המשפט העליון גם בשנות התשעים, תוך הדגשה כי

 היותו של המושמץ איש ציבור איננה עילה להקלת נטל הפיצוי, אלא להפך. כך, למשל,

 הכפיל השופט דב לוין פי ארבעה(!) סכום פיצויים שפסק בית המשפט המחוזי בתל אביב

 בתביעתו של הח״כ לשעבר עקיבא נוף נגד השבועון ׳העולם הזה׳. השבועון פרסם (אך לא

 הוכיח) שנוף מתכוון לרוץ לראשות עיריית נצרת עילית עקב כשלונו בזירה הפוליטית

 הארצית, וכי כוונתו זו מעוררת הסתייגות בסניף מפלגתו בעיר וחרדה בקרב תושבי

 הסביבה, ובעיקר הערבים שביניהם. השופט לוין(בהסכמת עמיתיו גבריאל בך ויעקב מלץ)

 הדגיש כי דווקא איש ציבור ש״עיקר היותו וקיומו יונקים מהיות שמו נקי ללא רבב״

5 ומוסיף השופט לוין:  ראוי לפיצוי מוגבר.0

 לפיצויים מגמה כפולה: ראשית ליתן סיפוק לנפגע הן על-ידי שיובל לדעת בי

ן שסכום הפיצויים שישולם ן שנעשתה כלפיו עוולה [...] והן על-ידי כ כ  מבירים ב

 לו יובל לשפר במשהו את מצבו, ולקרבו במידת האפשר - עד כמה שבסף יבול

ו קודם התרחשות העוולה. שנית, [...] נועדו ן - למצב שהיה נתון ג ב  לתרום ל

 הפיצויים [...] גם בדי שיהנבו את הקהל ויחדירו לתודעתו בי שמו הטוב של אדם,

 בין אס הוא איש פרטי, ובין אם איש ציבור, איננו הפקר, [...] הווה אומר, פיצויים
5 1  שיש בפסיקתם משום מגמה עונשית ומגמה מחנכת ומרתיעה כאחת.

 גם בפרשת תביעת הדיבה שהגיש הסופר אמיל חביבי נגד השבועון ׳א-סינארה׳, בגין

 הצגתו כמי שסייע להשיג נשק לצה״ל במלחמת השחרור, קבע בית המשפט העליון מפי

 השופט אליהו מצא, כי איש ציבור איננו אמור לספוג השמצות, ולפיכך זכאי לפיצוי מלא

 על כאבו. אולם השופט מצא העיר כי אם המושמץ נקט גם בעצמו סגנון התבטאות
5  פרוע, יבול הדבר לשמש עילה להפחתת הפיצויים.2

 עילות אפשריות אחרות להפחתת הפיצויים הן, על פי החוק, פרסום הכחשה והתנצלות

 בהיקף, במידה ובדרך שבה פורסמה ההשמצה, תום ליבם של האחראים לפרסום ההשמצה,
5  והעובדה שהיא לא הוצגה כמידע בדוק אלא צוטטה מפי מקור ששמו הוזכר בפרסום.5
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 מניעה מראש של פרסומי דיבה

 מפנה מובהק — ערכי ומעשי - בגישת בית המשפט העליון בסוגיית לשון הרע, ניכר

 בהחלטות העוסקות בבקשות לאסור מראש פרסומי דיבה. בדחותו את הבקשות הללו

 העדיף בית המשפט במודע ובמוצהר את ערך חופש הביטוי והעיתונות על פני הזכות לשם

 הטוב.

 את האות הראשון להעדפה הערכית הזאת, כאשר מדובר בשלב של טרם פרסום, נתן

 בשנות השמונים בית המשפט המחוזי בירושלים. השופט יעקב צמח דחה אז בקשה לאסור

 פרסומה של כתבת תחקיר משמיצה מאת העיתונאי מרדכי גילת, ב׳ידיעות אחרונות׳.

 השופט צמח ציין כי דווקא בגלל הנטל הכבד והמסובך המוטל על עיתון בכל הנוגע

 להוכחת האמת והעניין הציבורי שבפרסום, אין זה הולם וסביר לעכב פרסום כתבה

 אקטואלית עד שיתברר אם בכוחו להרים נטל זה, אלא ראוי להתיר מיד את פרסומה —

 בכפוף, כמובן, לחובת העיתון לשלם פיצויים אם לא יעמוד אחר כך בנטל האמור. וכך

 נימק השופט צמח את העדפתו העקרונית:

א מידע י נ ה ג של העיתונות ל ן להרבות בדברים בעניין תפקידה ההשו ר ו  אין צ

 אקטואלי, במיוחד על אירועים בעלי חשיבות לציבור, וזאת בעת התרחשותם, הן

 כדי להתריע על הדברים והן כדי לעורר דעת קהל. מטבע העניין שבחלק מהמידע

 נאמרים דברים שבלשון-המעטה אינם בשיבחס של אנשים. נקל לשער איזו פגיעה

 חמורה תהיה בעיתונות, אם בכל כתבה שיש בה גילוי מידע כאמור ניתן יהיה

ן של צווי מניעה זמניים, ולאפשר פרסומה רק לאהד ר ד  לעצור את הפרסום ב

 דיונים משפטיים ממושכים כאשד לא יהיה עוד טעם במידע. ברור מאליו שהליכים

 של [...] צווי מניעה זמניים הס הליכים של דיון מקוצר ביותר שבהם בוודאי לא

 ניתן להגיע לחקר האמת כולה. על כן אם חפצים אנו לשמור על תפקיד העיתונות,

 שלא יסולא בפז, להביא מידע לציבור, אין מנוס מלהעדיף, בשלב זה של הדיון,
 את האינטרס של הציבור על האינטרס של הפרט.*5

 בשלהי שנות השמונים קיבלה עמדה זו את הגושפנקה המלאה והמחייבת של בית

 המשפט העליון, אשר קבע חד וחלק כי ״אין לקיים חופש ביטוי, ואין אפשרות להעניק

ן של ציווי למנוע ר ד  לחופש הביטוי את מקומו המרכזי בשיטתנו, אס ניתן יהיה ב

5 בית המשפט העליון קבע  פרסום, וזאת בטרם הכרעה בדבר אחריותו של המפרסם״.5

 אפוא כי ברגע שעיתון מתחייב בתצהיר בשבועה כי החומר העתיד להתפרסם הוא אמת

 וכי יש בז עניין ציבורי, לא יינתן, בעיקרון, צו נגד פרסומו. רק לאחר הפרסום, אם יגיש

 הנפגע תביעת פיצויים, יבדוק ויכריע בית המשפט אם אכן עומד העיתון בנטל שקיבל

 עליו. כמובן, עיתון שלא יעמוד בנטל יסתכן לא רק בפיצויים כבדים, אלא גם באישום

 פלילי בגין תצהיר כוזב — פשע שדינו שבע שנות מאסר.

 הלכה זו נקבעה כאשר ניסה הח״כ דאז אברהם שפירא, ראש סיעת אגודת ישראל

 ויו״ר ועדת הכספים של הכנסת, למנוע פרסום ספר אודותיו מאת העיתונאי אריה אבנרי,
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 ערב הבחירות לכנסת ה-12. אבנרי הצהיר כי כל הכתוב בספר אמת לאמיתה והעניין

 הציבורי — בעיקר ערב הבחירות - ברור מאליו. נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב,

 השופט אליהו וינוגרד, ביקש לעיין בספר טרם פרסומו; אך אבנרי סירב לגלות את תוכנו,

 ואז אסר השופט על פרסום הספר. אולם בעקבות ערעור לבית המשפט העליון, בוטל

 האיסור.

 השופט פרופ׳ אהרן ברק נזף בשופט המחוזי על דרישתו לעיין בספר טרם הפרסום.

 לדבריו, ״חופש הביטוי משמעו החופש לפרסם ללא צנזורה מוקדמת וללא עיון מוקדם״,

5 את הבדיקה באשר לאמיתות הפרסום יש כאמור  וגם השופט איננו צריך לתפקד כצנזור.6

 לקיים רק לאחר הפרסום, אם הנפגע יתבע זאת. פרופ׳ ברק הסכים כי צמצום האפשרות

 לקבל צו מניעה מראש נגד הפרסום עשוי לעתים לחולל נזק למושמץ אשר לא יבוא על

 תיקונו, אך ציין כי ״זהו המחיר המתבקש לשם שמירה על חופש הביטוי בנסיבות שבהן

5 עד כמה צדק השופט ברק בעמדתו ניתן אולי להסיק מן  טרם הוכרעה האחריות״.7

 העובדה שלאחר פרסום הספר לא תבע כלל שפירא פיצויי דיבה מאבנרי. מצד שני, ייתכן

 שהוויתור על תביעת הפיצויים מעיד דווקא על כך שסעד כספי גרידא אין בו ממילא —

 לדעת המושמץ — כדי לשקם את שמו הטוב שנפגע, ורק מניעה מראש היא תכליתית

 מבחינתו.

 כאמור, ההלכה האמורה נבעה במישרין מן המשקל היחסי שייחס בית המשפט

 לערכים המתגוששים של חופש הביטוי והמידע מצד אחד, והשם הטוב מן הצד האחר. כך

 סיכם השופט ברק את מלאכת האיזון בין הערכים:

 הנה כי כן, באיזון בין חופש הביטוי בכלל וחופש הביטוי בענייני ציבור ופרט מזה,

 לבין השם הטוב בכלל, ושמו הטוב של איש ציבור בפרט, יש ליתן משקל רב

 לאינטרס הציבורי בהחלפה חופשית של מידע בענייני ציבור הנוגעים לאנשי
5 8  ציבור.

 יש להעיר כי לא הכל קיבלו בברכה את התפנית הערכית הזאת, המעניקה לחופש

 הביטוי קדימות מכרעת על פני הזכות לשם טוב. המלומד ד״ר אריאל בנדור מן הפקולטה

 למשפטים באוניברסיטת חיפה מתח ביקורת על פסיקתו האמורה של השופט ברק, וגרס

 כי ״אכן לחופש הביטוי מעמד נכבד בשיטתנו, אך אין היא מכירה ב׳חופש לשון הרע׳״.

 לטעמו, ״על ההליך השיפוטי לאפשר לפרט - אף אם איש ציבור הוא — להשיג את

 מניעתם של פרסומי לשון הרע בלתי חוקיים העשויים לפגוע בו״. לדעתו ראוי, בעיקרון,

 לעכב את הפרסום הפוגעני בצו מניעה, אלא במקרים מיוחדים שבהם עיכובו יגרום נזק

5 ביקורת זו לא השפיעה - 9  העולה בחומרתו על חומרת הפגיעה בשמו הטוב של התובע.

 נכון לשעת כתיבת הדברים — על גישת בית המשפט, השוללת בעיקרון מניעה מראש של

 פרסום הנחשד כדיבה.

 בראשית שנות התשעים אף הוסיף וקבע בית המשפט העליון כי לשופט גם אסור,

 בעיקרון, להתנות פרסום עתידי, החשוד כפרסום דיבה, במילוי דרישות כלשהן. ברגע
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 שהמפרסם מתהייב בשבועה כי בידיו יהיה להתגונן מפני תביעת דיבה, והגנתו איננה

 ׳הגנת סרק׳, יש להתיר לו את הפרסום ללא כל תנאי. אם הוא לא יעמוד בהתחייבותו

 הוא ייתן את הדין על כישלונו לאחר הפרסום, אם וכאשר תוגש תביעת הדיבה. ההחלטה

 הזאת ניתנה בבקשה שהגישה חברת שירותי ניקיון למנוע פרסום בשבועון ׳העולם הזה׳,

 שלפיו אחד ממנהליה הוא טרוריסט פלסטיני ששוחרר מן הכלא טרם זמנו, בעסקה של

 צה״ל עם ארגון החבלה של אחמד ג׳יבריל. השופט המחוזי בתל אביב, משה טלגם, אמנם

 סירב להוציא את צו המניעה, אך היתנה את פרסום הכתבה בכך שהשבועון יפקיד ערבון

 כספי למימון הפיצויים שייתבע (אולי) לשלם בעקבות הפרסום, וגם יפרסם - בצמוד

 לכתבה — את תגובת החברה. בית המשפט העליון קיבל את ערעור השבועון וקבע כי אין
4  סמכות לשופט לדרוש דרישות כאלה.0

 דיבה פלילית

 הוצאת דיבה איננה רק עוולה אזרחית המזכה את הנפגע ממנה בפיצויים; היא גם עבירה

 פלילית שעליה ניתן להעניש בשנה מאסר או בקנס. בניגוד למרבית העבירות הפליליות

 שהמונופול להאשים בהן הוא בידי היועץ המשפטי, יכול גם הנפגע מדיבה בעצמו ליזום

 (במקום או בנוסף לתביעת הפיצויים) הליך פלילי נגד העיתון או העיתונאי האחראים

 לפרסום, וזאת אם היועץ המשפטי איננו מעוניין לעשות זאת."

 בהליך פלילי מצבו של העיתון או העיתונאי נוח מאשר בתביעת פיצויים. ראשית,

 בהליך פלילי על התביעה (הציבורית או הפרטית) להוכיח כי הפרסום הפוגע הגיע לשני

 אנשים לפחות, זולת הנפגע (לעומת אחד בלבד בתביעת פיצויים)." שנית — וזה העיקר —

ן ״זדון ו ת  התביעה נדרשת להוכיח כי המידע המשמיץ פורסם ב״כוונה לפגוע״," מ
6  ורשעות״ ו״מזימות ארסיות״.4

 כלומר, בהליך פלילי הלך הדין הישראלי כברת דרך לקראת העיתונות ואימץ למעשה

 את הגישה האמריקנית בתביעות פיצויים של אנשי ציבור: העיתון והעיתונאי יזוכו בדין

 אפילו אם שיקרו, אלא אם כן ישכנע התובע כי השקר פורסם בזדון. לשם הרשעה פלילית

 בהוצאת דיבה אין די בכך שהתביעה תוכיח שהפגיעה במושמץ הייתה תוצאה מסתברת
4  של הפרסום, אלא עליה לשכנע שהייתה כוונת-מכוון לפגוע.5

 הלכה זו נקבעה בעקבות הליך פלילי שיזם עוזר מנכ״ל מועצת הירקות, שמואל

 בורוכוב, נגד הכתב-החוקר של עיתון ׳הארץ׳, זאב יפת. הכתב פרסם כתבות שהחשידו את

 עוזר המנכ״ל בזיוף מסמכים הנוגעים לפיקוח על המסחר בירקות. כל שלוש הערכאות

 שדנו בקובלנה זיכו את הכתב בנימוק שלא הוכחה כוונת זדון מצדו להכפיש את העוזר,

 אף כי הכפשה כזאת הייתה כמובן פועל-יוצא הכרחי של הפרסום. השופטים התרשמו שכל

 חפצו של הכתב היה ״למלא את תפקידו כעיתונאי״, וכי לא היה לו משהו אישי נגד
4  המושמץ.4
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 גם כאן ניתן להצביע על קשר הדוק בין הכרעתו הקונקרטית של בית המשפט לבין

 תפיסתם הערכית של השופטים שישבו בדין. הן השופט ברק והן השופט גולדברג, שכתבו

 את פסק הדין, העלו על נס את מעמדו הייחודי של חופש הביטוי במשפטנו. השופט

 אליעזר גולדברג אף ציטט בהסכמה דווקא את דברי השופט שמגר בתקדים חברת החשמל

 — דברים שנידחו, כזכור, על-ידי הרוב בבית המשפט כאשר זה עסק בתביעה לפיצויים על
4  לשון הרע:7

 חופש הביטוי והוראת חוק הבאה להגבילו אינם בעל* מעמד שווה ערד וזהה, אלא

 במידה והדבר מתיישב עם הכתוב, יש להעדיף את קיומה של הזכות בפל עת על
4  הוראת חוק בה טמונה מגמה להגבילה.8

 ״העלבת עובד ציבור׳, - קוריוז או איום!

 במאמר מוסגר ראוי לאזכר כי האיסור של לשון הרע איננו האיסור הפלילי היחיד המגן

 מפני הכפשות והעלול להחניק או לצנן ביקורת על איש ציבור. סעיף 288 לחוק העונשין,

 תשל״ז-1977, קובע לאמור:

 המעליב [...] במילים [...] עובד הציבור [...] כשהוא ממלא תפקידו או בנוגע

 למילוי תפקידו, דינו מאסר שישה חודשים.

 יש להדגיש כי ׳עובד הציבור׳ איננו אך ורק פקיד של השירות הציבורי, אלא גם נבחר

 ציבור.'4 כלומר גם ח״כ, שר, ראש עיריה וכו׳ — הוא בגדר עובד ציבור על פי החוק. בהנחה

 שאיש-ציבור ייעלב מכך שייחסו לו טפשות, כישלונות תפקודיים, הזנחה, בטלנות וכו׳ —

 הרי מי שכותב עליו ומייחס לו אחת מאלה, חושף עצמו לכאורה לאישום בעבירה האמורה.

7 — מאיים להפוך  ניתן לטעון כי גם הסעיף הזה — כמוהו כסעיף 117 לחוק העונשין0

 את מקצוע העיתונאי למקצוע עברייני. וכי ניתן לבצע עבודה עיתונאית ראוייה-לשמה בלא

 להעליב עובדי ציבור (נבחרים או ממונים)! היימצא עיתון ראוי לשמו שאיננו מעליב בכל

 גיליון וגיליון שלו. כמה וכמה עובדי ציבור?

 יש לתת את הדעת לכך שהאיסור הזה מגן להלכה על עובדי הציבור - ובכלל זה על

 אישי הציבור — מפרסומים פוגעים, מעל ומעבר להגנה שנותן איסור לשון הרע לכלל

 האזרחים. כלפי האיסור של ׳העלבת עובד ציבור׳ אין למפרסם את ההגנה של ׳אמת

 דיברתי׳ ויעניין ציבורי׳, הקיימת לגבי פרסומי דיבה. גם העובדה כי הפרסום המעליב לא

 נעשה מתוך כוונה להעליב אלא מתוך כוונה להצביע על הליקוי ולהביא לתיקונו, איננה

 פוטרת לכאורה מאחריות פלילית לעבירה הזאת, אם באופן אוביקטיבי יש בתוכן הפרסום

 כדי להעליב. התוצאה היא שדווקא הביקורת על אישי מדינה ואישי ציבור בכלל מוגבלת

 יותר מהביקורת על סתם אזרחים.

 מצד שני אפשר לטעון כי מדובר בקוריוז אנאכרוניסטי ששרד בספר החוקים, ולא

 באיום אקטואלי על חופש העיתונות. לא מצינו מקרה שבו הועמד לדין על עבירה זו עיתון
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 או עיתונאי בגין פרסום תקשורתי שהעליב נבחר ציבור או אישיות ציבורית כלשהי.

 האפשרות שסעיף כזה של איסור-העלבה ייאכף על עיתונות במדינה דמוקרטית נראית כה

 אבסורדית ותיאורטית עד כי היססנו אם לכלול אותו בספר זה. ובכל זאת נדמה כי יש

 להצביע ולהתריע על קיומו, ולוא כדי להביא לסילוק האבסורד הזה מספר החוקים.

 מדין מצוי לדין רצוי

 נוכחנו כי באיזון ובהכרעה הערכית בין ההגנה על חופש הפרסום והביקורת לבין ההגנה על

 השם הטוב וכבוד האדם, לא נוקט הדין שלנו גישה עקבית. כאשר מדובר באישום פלילי

 בלשון הרע, או בניסיון למנוע מראש פרסום כתבה משמיצה, ניתנת העדפה ברורה לחופש

 העיתונות לפרסם. אולם כאשר מדובר בתביעת פיצויים אזרחית על לשון הרע, ההעדפה

 המוצהרת והמובהקת היא להגנה על השם הטוב. העדפה זו הובילה להטלת נטל ראייתי

 כבד ביותר (יש האומרים: כבד-מנשוא) על העיתון המתגונן מפני תביעת הפיצויים.

 הנטל הזה יוצר כמדומה ׳אפקט מצנן׳ העלול להרתיע את העיתונות מלחשוף עוולות,

 מחדלים ושחיתויות. באילוצים הכלכליים הקשים שבהם פועלת כיום התקשורת, הפחד

 מפני תביעת פיצויים עלול לשתק או להשתיק עיתון לא פחות מצו מניעה של בית משפט,

 ופיצויים עשויים להכאיב לא-פחות מסנקציה פלילית. לכן ראוי שגם בתחום של תביעות

 הפיצויים, יעניקו המחוקק ו/או פרשניו בבית המשפט העליון משקל רב יותר לאינטרס

 הציבורי בקבלת מידע ובהשמעת ביקורת. ראוי לשוב ולהזכיר בהקשר הזה את אזהרתו

 הנוקבת של השופט מאיר שמגר:

ם אמנם תיחסם הדרד בפני  הזכות לחופש הביטוי יכול שתידלדל על נקלה, ^

׳ אד בו בזמן יהיה הפרט צפוי להליכים,  התערבות שלטונית ישירה בהבעת הדעה

 במסגרת איסורי לשון הרע, בעקבות כל הבעת דעו* שלילית וביקורתית נגד פקיד
 ציבור, בקשר לפעולתו של הלה בתחום תפקידו, הפוגעת במעמדו בעיני הציבור.'7

 לשון אחר: הדרישה הבלתי מתפשרת — כפי שדרש אותה הרוב בבית המשפט העליון,

 בניגוד לדעת השופט שמגר — שעיתון יהיה חמוש בהוכחות חותכות וקונקלוסיביות לכל

 חשד שהוא מעלה כלפי איש ציבור (או אדם הממלא תפקיד החיוני לציבור), עלול להביא

 לכך שעיתונים יירתעו מפרסום החשדות האמורים, ואותם אישים יוכלו להתמיד במעלליהם

 ללא חשש מפני חקירה או מיצוי הדין. והרי כבר ראינו כי ללא החשיפה התקשורתית קל

 מאוד לאותם אישים לנצל את קשריהם ומעמדם לטשטוש עקבות ולשיבוש החקירה.

 אין זאת אומרת, כמובן, שהחוק צריך להתיר פרסום מידע מכפיש על אדם — ואפילו

 איש ציבור — ללא ביסוס או בדיקה. יש גם להסתייג מן הגישה האמריקנית המעבירה את

 כל נטל ההוכחה במשפט הדיבה לכתפיו של איש הציבור המושמץ, הנדרש להפריך את

 ההשמצות (משהו בנוסח ״לך תוכיח שאין לך אחות...״). הדרישה להוכיח ש״אין לך אחות״

 חותרת תחת חזקת החפות שהיא מאושיותיה של מדינת חוק מתוקנת.
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 המלצתנו היא, אפוא, לאמץ ולעגן בחוק את עמדת המיעוט של השופט שמגר

 בנוגע לתביעות פיצויים, לאמור, בנוסף ל׳עניין הציבורי׳ שבפרסום יצטרן העיתון

 להוכיח כי דבריו היו אמת, או - לחלופין - שבעת הפרסום הוא האמין בהם, היה לו

 יסוד סביר להאמין בהם וכי נקט אמצעים סבירים לבדיקתם. אין מדובר בעצם בהמלצה

 חדשה. כבר בראשית הוויכוח שעורר חוק איסור לשון הרע המליצה ועדת מומחים בראשות

 שופט בית המשפט העליון, ד״ר אלפרד ויתקין, ובהשתתפות פרופ׳ אביגדור לבונטין ונשיא

 מועצת העיתונות, זאב שרף, לרכך את דרישת ׳אמת דיברתי׳ ולפטור את העיתון מאחריות

 אם ״עשה את הפרסום בתום לב, בלי זדון, על יסוד ראיות שסביר היה להאמין באמיתותן,

7 אלא  ופרסם לבקשת הנפגע הסבר או הכחשה, בצירוף התנצלות בנסיבות מתאימות״.2

 שבניגוד להמלצות אחרות של ועדת ויתקון, המלצה זו לא עוגנה עד כה בחוק.

 כמו כן, ראוי לשקול את קיצור תקופת ההתיישנות שבה ניתן לתבוע פיצויים על

 פרסום דיבה לשנתיים מיום הפרסום. הצורך לשמור על הראיות, הרישומים וחומר הגלם

 שהיווה את הבסיס לפרסום, למשך תקופת ההתיישנות הנוכחית (7 שנים) יוצר הכבדה

 בלתי סבירה לעיתון אשר, אם הוא ממלא את ייעודו הביקורתי כהלכה, מפרסם אלפי

 (ואולי רבבות) פרסומים פוגעים מדי שנה.
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ק הדין הותר ס ד וידיעות אחרונות בע״מ, ניתן ביום 4.6.92. פ י  22 ת״א (י-ם) 172/88 פלוני נ׳ הכתב, העי
, ראה כל הןגיר, 31.7.92, ע׳ 23 יש לציין כי העיתון גם לא דייק בתיאור עברו ק בחלקו ם ר  לפרסו
 הפלילי של האיש, אך בית המשפט הדגיש כי לא היה עניין ציבורי בפרסום גם אילו העובדות כולן היו

 אמת.

 23 סעיף 14 לחוק.

 24 ע״א 723/74, הערה 3 לעיל.

 25 ד״נ 9/77, הערה 2 לעיל.

ק ס  26 בג״צ 73/53 קול העם נ׳ שר הפנים, פ״ד ז 871. לעניין המעמד היעילאי׳ של חופש הביטוי על פי פ
ה בהרחבה פרק א׳ לעיל. א  הדין הזה ר

 27 ע״א 723/74, הערה 3 לעיל, עמ׳ 295.

 28 שם, עמי 296-295.

 29 שם, עמי 298

 30 ד״נ 9/77, הערה 2 לעיל, עמי 343.

 31 שם, עמי 347

״ נ׳ מזרחי, פ״ד מא(2), עמי 169¡ 188-183. ץ ר א ה  32 ע״א 670/79 ״

 33 הלכת Sullivan, הערה 4 לעיל, עמי 280-279.

Hastings, " ראה לעניין זה :Lahav, "American Influence On Israel's Jurisprudence of Free S p e e c h 3 4 
p, 21. Constitutional Law Quarterly, Vol. 9 

יחס להערה 12 לעיל. ט המתי ס ק ט ה ה א  35 לפרטי הפרשה ר

 36 ע״א 334/89, הערה 12 לעיל, עמי 572.

 37 סעיף 15 לחוק.

 38 ע״א 213/69 חברת החשמל ויעקב פלד נ׳ ״הארץ״ ו-3 אחי, פ״ד כג(2), עמי 7¿ בע״א 723/74, הערה
 3 לעיל, עמ׳ 298, רומז השופט שמגר על הסתייגותו מן הדברים.

 39 ע״א 670/79, הערה 31 לעיל, עמי 184-183, ועמי 198-196.

 40 ת״א (י-ם) 893/89 יאיר קליין נ׳ רון בן-ישי, ניתן ביום 25.3.91.

ת מודיעין א צ ו ת מודיעין ואח׳, פ״ד מב(1) ע׳ 797, ד״נ 3/88 בן ציון נ׳ ה א צ ו  41 ע״א 348/85 בן ציון נ׳ ה
 בע״מ, פ״ד מב(2), עמי 212.

 42 סעיף 15 לחוק.

 43 שם, וראה ע״א 788/79 ריימר נ׳ ריבר, פ״ד לו(2), עמי 141.

 44 סעיף 15 לחוק.

ת הספרדים בירושלים נ׳ יעקב ארנון ואח׳ פ״ד לב(2 ) עמי 185. ד  45 ע״א 698/77 ועד ע

 46 ד׳׳נ 9/77, הערה 2 לעיל, בע׳ 350-349, וראה דעתו הדומה של השופט בך בע״א 4/85 צור נ׳ הוכברג,
 פ״ד מב(3), עמי 251; 257.

מ נ׳ ספירו, פ״ד מו(3) ע׳ 48; ת״א (ירושלים) 1301/77 ספירו נ׳ ״ ע ת מודיעין ב א צ ו  47 ע״א 259/89 ה
 חברת היום בע״מ ואח׳, ניתן ביום 11.12.77.
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 48 ע״א 552/73 רוזנבלום נ׳ כץ, פ״ד ל(1), עמי 589.

 49 שם, עמי 596 והשווה עמדת אותו השופט בע״א 30/72 פרידמן נ׳ סגל, פ״ד כז(2), עמי 225.

 50 ע״א 802/87 נוף נ׳ אגנרי, פ״ד מה(2), עמי 489¡ 494.

 51 שם, עמי 494-493.

יחס אליה. ט המתי ס ק ט ה  52 ראה הערה 17 לעיל ו

 53 סעיף 19 לחוק.

 54 ת״א 654/85 (י-ם) אולייר נ׳ ידיעות אחרונות, ניתן ביום 5.6.85.

 55 ע״א 214/89 אבנרי נ׳ שפירא, פ״ד מג(3), עמי 840¡ 871-870.

 56 שם, עמי 870.

 57 שם, עמי 369

 58 שם, עמי 865-863.

 59 א׳ בנדור, ״חופש לשון הרע״, משפטים כ, 561, עמ׳ 590.

 60 רע״א 3418/91 העולם הזה נ׳ סני שירותי אחזקה ונקיון, פ״ד מה(4), עמי 283.

בלנה פלילית של אזרח פרטי בכלל, ראה: ש׳ גז, מ׳ רונן, המשפט הפלילי (ת״א, 1990), עמי  61 על קו
.371-369 

 62 סעיף 6 לחוק.

 63 שם.

 64 ע״פ 677/83 בורוכוב נ׳ יפת, פ״ד לט (3), ע׳ 205, עמי 219.

 65 שם.

 66 שם, עמי 214-213.

ט הנסמך להערות 30-23 לעיל. ס ק ט  67 י ראה ה

 68 י ע״פ 677/83, הערה 63 לעיל, עמי 214-213.

ה ההגדרה בסעיף 2 לחוק. א  69 ר

 70 ראה פרק ה לעיל.

 71 ע״א 723/74, הערה 3 לעיל, עמי 295.

 72 הדו״ח פורסם ביום 10.12.65, וראה י׳ יהב, הערה 1 לעיל, עמי 32.
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כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 פרק ז

 צנעת הפרט

 הזכות לפרטיות מול חופש העיתונות

 הוגים ואנשי מעשה בתחום המשפט התקשו להגדיר ולתחום במדויק את הזכות לפרטיות,

 למרות — ואולי בגלל - שחיוניותה ותרומתה ליחיד ולחברה נראות לרובם מובנות

 מאליהן. בית המשפט העליון של מדינת ג׳ורג׳יה, ארצות הברית, גרס בתקדים מפורסם
 ש״יסודה של הפרטיות באינסטינקטים של הטבע, היא מוכרת באורח אינטואיטיבי״.1

 ואילו אצלנו הודתה ועדת מלומדים בראשות הנשיא השישי של בית המשפט העליון, ד״ר

 יצחק כהן, כי הפרטיות היא ״אחד המונחים המשפטיים שאיננו ניתן להגדרה מדויקת אם
 כי תחומיו ברורים למדי״.2

 שמואל תמיר, אשר כשר המשפטים בתחילת שנות השמונים יזם את עיגונה של

 הזכות החמקמקה הזאת בספר החוקים שלנו, גרס כי תחומיה מתפרסים על ״אותם

 עניינים של הפרט אשר על פי מוסכמות חברתיות זכאי הפרט לשומרם לעצמו, בלי

 שזולתו ייתן להם פומבי ללא הסכמתו״.5 כלומר מדובר בזכות אמורפית, שהיקפה תלוי

 בזמן ובמקום. י

 כאמור, עצם חיוניותה של הפרטיות, והנזק הכרוך בשלילתה, אינם שנויים במחלוקת.

 היו אף שראו את זכות הפרטיות כנגזרת מן הזכות לחיים עצמם. השופט היהודי-אמריקני

 הדגול לואיס ברנדייס, וחברו סמואל וורן, הסבירו בשעתם* כי ״הזכות לחיים משמעותה

 גם הזכות ליהנות מהחיים - הזכות שיניחו אותך לנפשך (the right to be let alone)״.

 ואמנם חיים ללא שמץ של פרטיות, כאשר אין לך אפשרות להסתיר דבר מאחרים, נתפסים

 כבלתי נסבלים, כסיוט. לא בכדי דיבר השר שמואל תמיר על חובת המחוקק ״לגונן על

 האזרח החרד מפני התגשמות חלום הבלהות של ג׳ורג׳ אורוול בספרו ׳1984׳, ולאפשר לו

 עולם פרטי משלו, בלתי חדיר, שהזולת - ויהא זה שכן, ידיד, יריב, השלטון או התקשורת
 — לא יהא רשאי לפלוש לתוכו, אלא למטרות מוצדקות וסבירות״.5

 על פגיעתה האנושה של שלילת הפרטיות - ודווקא על-ידי העיתונות — מעיד

 התקדים של המתמטיקאי הגאון והרגיש סידיס. בראשית המאה הוא היה ילד פלא אשר

 כל אמריקה שרה את תהילתו. בן 11 הוא הרצה על מתמטיקה לסטודנטים מצטיינים, בן

 16 הוא סיים את אוניברסיטת הארווארד. מקץ שנות דור, במסגרת הכנת סדרת כתבות

 בנוסח ״איפה הם היום״, התברר לכתב-העת היוקרתי ׳ניו יורקר׳ כי סידיס חי בעליבות

 מוחלטת ברובע מצוקה בבוסטון. האיש התחנן שהכתבה עליו לא תתפרסם. הוא אף נקט

 הליך משפטי נגד כתב העת. ואולם הכל היה לשווא. בית המשפט אמנם ציין כי הכתבה
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 הייתה ״חשיפה חסרת מעצורים של אדם שהיה פעם דמות ציבורית, אך חותר זה שנים

 לאלמוניות, וזו נגזלת ממנו כעת״. אולם השופט קבע כי השאלה אם ילד פלא מקיים

 בבגרותו את ההבטחה שהייתה גלומה בו, היא בהחלט בעלת עניין ציבורי, ולפיכך הפרסום
 חוקי. סידיס שלח יד בנפשו.6

 זו בוודאי תגובה חריגה, אך גם במקרים רבים אחרים, פחות קיצוניים, הנזק מחשיפה

 שאיננה לרצון הפרט קשה ביותר. היטיבה לתארו המלומדת פרופ׳ רות גביזון:

 פרסום באמצעי התקשורת, בעיקר כשהוא נוגע לעניינים אישיים ואינטימיים,

 לוקה תמיד בחד-ממדיות מעליבה, אף כאשר כל המידע מדוייק לחלוטין. קורבנות

 של פרסומים כאלה מתלוננים על תהושה של עלבון ובושה הנובעת מתחושה של

 היהשפות והתערטלות בפומבי [...] מצב שבו הפרט חשוף לחשש של פרסום מלא

 של כל האירועים בחייו הוא מצב שבו נפגעת היכולת שלו לקיים יהסים של

 ידידות ואהבה עם אחרים, שכן יחסים אלה חייבים להיות מושתתים על אמון ועל

 היכולת של האדם, במידת מה לפחות, לשלוט על המידע על עצמו, שאותו הוא

 בוחר להעביר לידידו או לאהובו. ולבסוף, החשש מפרסום יכול לפגוע בנכונות של

ן כדי ניסוי ושגיאה [...] נכונות ללמוד מתחזקת על ו  פרטים ללמוד ולהתפתח ת

 ידי הידיעה שלאדם יש בדרך-כלל יכולת להסתיר את הכישלונות ההכרחיים
 לשלב הלמידה, עד שהאדם עצמו יהליט כי הוא בשל ל׳יציאה אל הציבור׳.7

 מדובר, כאמור, בראש וראשונה בנזק לפרט עצמו, אך בסופו של חשבון ניזוקה גם

 החברה בכללותה, ובלשונה של פרופ׳ גביזון: ״חברה שבה מוגבלת היכולת לקיים יחסים

; חברה שאין בה חירות להסתיר כישלונות ראשונים; חברה שאין  של אמון, רעות ואהבה
 בה עידוד לאוטונומיה [...] היא חברה דלה יותר ואנושית פחות״.8

 ברור כי עבודת העיתונאי, ובעיקר העיתונאי החוקר, מביאה אותו לקונפליקט הכרחי

 וחזיתי עם צנעת הפרט של מושאי הסיקור. הקונפליקט יכול להתבטא בתוכן הסיקור:

 עיתונאי עשוי, למשל, להיות מעוניין ביותר במצב בריאותו ואפילו בכושרו הגופני של

 רמטכ״ל או שר ביטחון בתקופת מלחמה. גם יכול להיות לו עניין לגיטימי לא-פחות

 בשאלה אם כירורג או רופא שיניים פלוני לוקה באיידס. לעתים הקונפליקט מתבטא

 באופן השגת המידע או אימותו: על מנת להשיג או לאמת מידע על שחיתותו של שר

 האוצר, עשוי למשל העיתונאי להיזקק למעקב צמוד אחר תנועותיו ומגעיו — לרבות, אולי,

 האזנה לשיחותיו (וגם הקלטתן על.מנת שיהיו בידיו ראיות במשפט דיבה עתידי), חיטוט

 בתכתובתו וצילומו ללא ידיעתו, גם ברשות היחיד.

 כפי שנראה, הקונפליקט ההכרחי הזה בין הפרטיות לעיתונות הטביע חותם עמוק על

 עיצובה והתפתחותה של הזכות המשפטית לצנעת הפרט, בעולם וגם אצלנו. מחד־גיסא

 שימשה הסלידה מחשיפות תקשורתיות של נושאים אינטימיים מנוף מרכזי לחקיקה

 ולפסיקה שגיבשה והגדירה את הזכות לפרטיות ואת היקפה. מאידך־גיסא, ההכרה בכך

 שהעיתונות איננה יכולה למלא את ייעודה ושליחותה במימוש זכותו של הציבור לדעת
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 מבלי לפגוע בפרטיות, הביאה לכך שהתקשורת קיבלה מהמחוקק מעמד וחופש תמרון

 ייחודיים בתחום הרגיש הזה.

 הדין המצוי

 יש מדינות מתוקנות (בהן, למשל, גם בריטניה) אשר לא העניקו כלל הגנה משפטית חקוקה

 וישירה לפרטיות. גם במדינות נאורות אחרות ההכרה המשפטית בזכות להעניש על פגיעה

 בפרטיות ו/או לתבוע פיצוי כספי על הפגיעה הזאת, או למנוע או להפסיק את הפגיעה,

 הבשילה בשלב מאוחר יחסית.'

 כך, למשל, בדמוקרטיה האדירה בתבל, החלה להתגבש הפרטיות כזכות חוקית רק

 בשלהי המאה ה-19, בעקבות מאמרם החלוצי של לואיס ברנדייס (לימים, שופט נודע של

 ביהמ״ש העליון האמריקני) וחברו סמואל וורן. באותו מאמר נקבע לראשונה כי ״המשפט

 מבטיח לכל פרט את הזכות לקבוע, בדרך כלל, עד כמה מחשבותיו, רגשותיו ויצריו ייחשפו

 לזולתו״. כבר צויין לעיל כי ברנדייס ווורן גזרו את הזכות ה׳חדשה׳ הזאת מן הזכות

1 לענייננו חשוב להעיר כי המניע העיקרי למאמרם פורץ-הדרך לא היה  המשפטית לחיים.0

 החשש מעינו הפקוחה והחודרנית של השלטון, אלא דווקא מעיני העיתונות, וליתר דיוק

 ה׳צהובונים׳ שפרחו אותה עת. וכך כתב צמד ׳ממציאי׳ הזכות החוקית לפרטיות:

 ״יוזמות עיתונאיות חדרו למחוזות המקודשים של צנעת החיים הפרטיים [...] העיתונות

 חוצה בכל כיוון את הגבולות הברורים של ההגינות. על מנת לספק טעם זול מתפרסמים
1  בהרחבה תיאורים של יחסי מין בטורי היומונים״.1

 גם בישראל ציינו מנסחי החוק להגנת הפרטיות, כי הכורח בעיגון משפטי של הזכות

1 ואכן פגיעת העיתונות בפרטיות מצד  צמח מ״התרחבות אמצעי התקשורת ההמוניים״.2

 אחד, והצורך לאפשר לה לתפקד מצד שני, עמדו במרכז התחבטויותיה של ועדת המומחים

 בראשות הנשיא השישי של בית המשפט העליון, ד״ר יצחק כהן, שהמליצה באוקטובר

 1976 על חקיקת החוק. כעדות המנסחים, ״הבעיה העיקרית שהתלבטה בה ועדת כהן היא

 מציאת האיזון המתאים בין הזכות לפרטיות לבין הזכות של אמצעי התקשורת לאסוף

 ולפרסם ידיעות״."

 נציגי העיתונות ראו, בדרך הטבע, בחוק שיגן על הפרטיות איום קטלני על חירותה

 וכושר תפקודה, ולפיכך התנגדו לחקיקה. לחלופין הציע עורך השבועון ׳העולם הזה׳ והח״כ

 דאז, אורי אבנרי, כי החוק בכלל לא יחול על העיתונים ועל העיתונאים. אך ועדת השופט

 כהן דחתה במפורש את ההצעה הזאת, וקבעה כי גם (ואולי בעיקר) העיתונות חייבת,

 בעיקרון, לכבד את ערך הפרטיות, ולהיענש על הפרתו."

 בקיץ 1980 הונחה הצעת חוק הגנת הפרטיות על שולחן הכנסת. שר המשפטים דאז

 שמואל תמיר הבטיח למחוקקים כי ״ההצעה לא תפגע בעיתונות כל עיקר״, וכי החוק לא

 ימנע מהעיתונות למלא את ייעודה החברתי והדמוקרטי, ובלשונו:
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 ״כל מאבק על טוהר המידות, כל בירור ענייני על פעולתו הציבורית של איש ציבור,
1  כל אלה יישארו חשופים לחלוטין בפני עינם הפקוחה של אמצעי התקשורת״.5

 הניסיון מוכיח כי הבטחה זו אכן קויימה. החוק אמנם קובע כי פגיעות בפרטיות -

 אס יש בהן ממש ואס נעשו בהיעדר הסכמה מצד הנפגע - הן גס עבירות פליליות

1 ואולם - 6  (שדינן שנה מאסר), וגם עוולות אזרחיות שניתן לתבוע בגינן פיצוי כספי.

 כפי שניווכח להלן - בניגוד לחוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות לכאורה פוטר

 לחלוטין את העיתונות מאחריות פלילית או אזרהית כאשר הפגיעה האמורה נעשתה

 בתום לב והיה בה עניין לציבור.

 מהי פגיעה בפרטיות!

 ועדת השופט כהן גרסה כי אין דרך להגדיר באורח ממצה מהי פרטיות, וממילא גם לא

 לקבוע רשימה סגורה של פגיעות בה. החוק קובע לכאורה (בסעיף 2) רשימה סגורה כזאת,

 אך זוהי כמדומה אשלייה אופטית. הרשימה נפתחת בכמה דוגמאות ברורות למדי של

 פגיעה כזאת, אך בסוף הרשימה מופיעות שתי הגדרות אמורפיות לחלוטין: פרסומו של

 עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, ושימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים. כפי

 שהעיר בצדק המשפטן ד״ר זאב סגל, ניתן להכליל בהגדרות הללו לא רק פרסום על ״חיי

 האהבה והמשפחה של האדם, נהגיו המיניים, תחביביו״ אלא גם על ״הכנסותיו, חובותיו
1  וחשבונותיו״, ועוד הרבה דברים אחרים.7

 אך כאמור, סעיף 2 לחוק גם מונה ומגדיר כמה פגיעות ספציפיות בפרטיות, אשר

 כמעט לכולן עשויה להיות נגיעה לעבודת העיתונאי, אם בשלב איסוף החומר ואם בשלב

 פרסומו:

 * בילוש או התחקות אחר אדם העלולים להטרידו;

 * ציתות לשיחה או הקלטתה ללא ידיעת איש ממשתתפיה (ראוי להדגיש כי אם

 אחד המשתתפים בשיחה - לרבות העיתונאי עצמו - מודע לציתות או להקלטה, אין בכך

 פגיעה בפרטיות);

 * צילום אדם ברשות היחיד(גם אם אין מפרסמים את התצלום) וכן פרסום תצלומו

 (גס אס נעשה ברשות הרבים) אס הדבר עלול להשפילו! לא תהא זו פגיעה אם הנפגע

 מופיע בתצלום באקראי;

ן בלי הסכמת הכותב (במקרה של מכתב מספיקה גס מ ס מ  * העתקה או שימוש כ

 הסכמת הנמען!) אלא אס כן מדובר במסמך בעל ערך היסטורי בן 15 שנים ויותר;

 * שימוש בשם אדם, כינויו, תמונתו או קולו לשם רווח (כאן מתעוררת השאלה

 האם חיקוי קול או דמות של אדם תיחשב לפגיעה בפרטיותו? האם ניתן לראות בחיקוי

 ׳שימוש׳ בקול או בדיוקן? בית המשפט השלום בירושלים השיב על כך בחיוב, וקבע באביב

 1995 כי על חברת מזגנים לפצות את החזאי דני רופ על השימוש בדמותו - באמצעות

 שחקן שחיקה אותה — בתשדיר פרסומת);

 * פרסום על מצב בריאותו של אדם,

 * פרסום על התנהגות אדם ברשות היחיד.
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 מתי פגיעה בפרטיות היא מותרת!

 ראוי לשוב ולהדגיש שהסכמה מצד הנפגע לפרסום פוטרת לחלוטין את העיתון מאחריות

 לפגיעה. ההסכמה איננה חייבת להיות מפורשת. יש אף הגורסים כי כל איש ציבור מביע

 הסכמה — בעצם מעורבותו הציבורית (כמובן בתנאי שזו באה ביוזמתו) — לכך שיפלשו
1  לצנעת חייו.8

 אך על פי החוק, גם פגיעה שלא בהסכמה היא מותרת, אם מוכיח העיתון אחת

 משתיים אלה:

 הפרסום היה אמת (או בלשון החוק - לא כוזב) והיה בו עניין ציבורי המצדיק

 אותו;

 או -

 הייתה קיימת חובה מקצועית לפרסם.

 ההגנה הראשונה דומה לזו הקיימת, לגבי פרסומים עובדתיים, בחוק איסור לשון

 הרע. הדרישה שהעיתון יוכיח עניין ציבורי בפרסום נראית סבירה ומוצדקת כאשר מדובר

1 עניין  בפלישה לענייניו האינטימיים של האדם. כפי שפירטנו בדיון על איסור לשון הרע,'

 ציבורי איננו כל דבר המעניין את הציבור והמעורר את יצר הסקרנות והרכלנות שלו, אלא

 עניין שיש לציבור אינטרס לגיטימי לדעת אותו על מנת לממש את זכויותיו ולמלא את

 תפקידו במערכת הדמוקרטית.

 עניין ציבורי בצנעת חייו של איש ציבור עשוי להתעורר הן כאשר ענייניו האינטימיים

 והפרטיים משליכים על מילוי הפונקציות הציבוריות שלו (למשל, מחלתו פוגעת בכושר

 שיפוטו, ניאפופיו גורמים להזנחת עבודתו), והן כאשר התנהגותו בחייו הפרטיים עשוייה

 ללמד על אמינותו כאיש ציבור. יהיה אולי מי שיגרוס כי בגידת איש ציבור באשתו מלמדת

 על היעדר אינטגריטי גם בתחום הציבורי והממלכתי. אימוץ גישה כזאת עשוי להכשיר

 חדירה לחדר המיטות של כל איש ציבור. אך גם מי שלא ירחיק לכת עד כדי כך, יסכים

 כמדומה כי יש עניין ציבורי בנוהגיו הפרטיים של איש ציבור כאשר הללו סותרים את אשר

 הוא מטיף לו, או את אשר בוחריו מאמינים בו. כדברי שר המשפטים לשעבר חיים צדוק

 (לימים, נשיא מועצת העיתונות): ״אם עסקן של מפלגה דתית איננו שומר על כשרות - יש
2  בכך עניין ציבורי. אך אין עניין באותה עובדה עצמה כשהמדובר הוא בעסקן לא דתי״.0

 בפרשה פיקנטית שהגיעה לערכאות, גרס בית המשפט כי העניין הציבורי בפרסום הפוגע

 בפרטיות, תלוי בטיב המשרה של איש הציבור (או המשרה שהוא נושא אליה את

 עיניו) ובמידת החשיבות שעשויים לייחס בוחריו הפוטנציאליים (או המופקדים על

 איוש אותה משרה) לעובדה המתפרסמת, בבואם לשקול את התאמתו למשרה. הפרשה

 עסקה ברב ברוך אבו חצירא, שהיה מועמד לרשת את כיסאו של ה׳בבא-סאלי׳, מנהיג של

 קהילה דתית שמרכזה בנתיבות. בשלב קודם בחייו נטש אבו חצירא את הדת ואת אשתו

 החוקית, וקשר קשרים אינטימיים עם אשה אחרת ושמה מירה לב. העיתון ׳חדשות׳ קיבל

 לרשותו מכתבי אהבה לוהטים ששלח אבו-חצירא ללב, ועמד לפרסמם במוסף סוף השבוע.
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 השופט המחוזי בתל אביב דחה את תביעתו של הרב בגין פגיעה בפרטיותו ונימוקו נשען

ן שראוי כי אלה שמוטל עליהם כ  על מועמדותו לכהונה הדתית: ״העניין הציבורי הינו ב

 להחליט מיהו האיש שיירש את כיסאו של הצדיק בבא-סאלי ז״ל יידעו על פרשת אהבתו

 של המבקש, ומנוסח מכתביו ילמדו על תכונותיו. ייתכן ומידע נוסף זה ישפיע על

 שיקוליהם. ככל שבידי המחליטים יהיו נתונים רבים יותר על המועמדים לתפקיד רם
ן ירוויח מיד״.21  זה, תהיה החלטתם שקולה יותר והציבור א

 סיטואציה דומה התגבשה ערב בחירת הרבנים הראשיים בשנת 1993. אסטרולוגית

 ידועה, טלילה סטן, טענה כי אחד המתמודדים על כהונת הרב הראשי האשכנזי, ישראל

 מאיר לאו, הציע לה הצעות מפוקפקות במלון באילת. מקורבי הרב התרעמו על הפרסום

 הנרחב שניתן להאשמותיה. נראה כי התרעומת איננה מוצדקת. אדרבה: כאשר מועמד לרב

 ראשי, שהוא גם — מכוח מעמדו — דיין בית הדין הרבני החורץ דין בתחום חיי המשפחה,

 נחשד בהתנהגות הפוגעת בטוהר חיי המשפחה על פי תפיסת ההלכה שאותה הוא אוכף
2  כדיין על הציבור, העניין הציבורי בכך איננו יכול כמדומה להיות שנוי במחלוקת.2

 עניין ציבורי יכול שיתעורר לא רק באשר לענייניה הפרטיים של אישיות מפורסמת

 דווקא אלא גם, לעתים, באשר למידע אינטימי על מי שמצוי בשולי החברה — למשל

 יצאנית המתעקשת להמשיך בעיסוקה למרות שהיא נושאת נגיפי איידס. ואכן, העיתונות

 בארץ נאבקה בשעתה על זכותה לקבל ולפרסם פרטים על יצאניות כאלה שפעלו בחיפה."

 בנוסף לעניין הציבורי, אמור העיתונאי להוכיח כי הפרסום ׳איננו כוזב׳. בדיוננו בחוק

 איסור לשון הרע נוכחנו כי הוכחת אמיתותו האובייקטיבית של הפרסום, ברמת הסתברות

 גבוהה היא דרישה קשה — לעתים אף קשה מנשוא — לעיתונות, העלולה ליצור ׳אפקט

2 זו, מן הסתם, הסיבה שנציגי העיתונות  מצנן׳ שימנע פרסום שיש בו עניין מכריע לציבור.4

 לחצו להכליל בחוק הגנת הפרטיות פטור אלטרנטיבי מאחריות לפגיעה כאשר קיימת

 חובה מקצועית (ולא רק - כמו בלשון הרע - מוסרית וחברתית) לפרסם. במקרה הזה

 לא נדרש העיתונאי להוכיח את אמיתות הפרסום, אלא רק שהוא נעשה בתום לב. פטור

 אלטרנטיבי זה לא נבחן עד כה בבית המשפט, אך יש יסוד לקוות שתוכר חובה מקצועית
2  של עיתונאי לפרסם כל אימת שקיים עניין(במובן אינטרס) ציבורי לגיטימי בפרסום.5

 כללו של דבר: פרסום שיש בו עניין ציבורי מחוסן מפני תביעה על פגיעה בפרטיות,

 לא רק כאשר העיתון מוכיח שהוא נכון, אלא גס כאשר העיתון מוכיח שעשה את

 הפרסום בתום לב.

 בתקדים עקרוני מתחילת שנות השמונים קבע בית המשפט העליון כי מרגע שהוכח

 אינטרס ציבורי בפרסום, לא יוציא שופט צו האוסר מראש על אותו פרסום, גם אס

 נשמעת טענה שהחומד שפורסם הושג אגב פגיעה בלתי חוקית בפרטיות. ההחלטה

 התקדימית עסקה במשדר התחקירים הצרכניים בטלוויזיה, ׳כלבוטק׳. המשדר חשף את

 קלונו של מכון שהתיימר לעשות סקרים אובייקטיביים שבסיומם חולקו תעודות לבתי

 עסק ׳נבחרים׳. התברר שתמורת תשלום הולם נופקה תעודה כזאת לעסק פיקטיבי שהוקם
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 לצורך המשדר, בלי שהמכון תהה כלל על קנקנו. בעלי המכון פנו לבג״צ למנוע את שידור

 התכנית, אך עתירתם נדחתה. השופטת מרים בן-פורת הסכימה עם המכון כי גם כתבי

 הטלוויזיה, כמו העיתונאים בכלל, כפופים לחוק הגנת הפרטיות, וציינה כי ״חופש הביטוי

 ואיסוף מידע לצורך כתבה עיתונאית אין פירושו היתר לעבור עבירות פליליות או לבצע

 עוולות אזרחיות״;" אולם היא הדגישה כי

ן הנחה שהמידע שהושג על-ידי המשיגים ו ת ו מ  עלינו לשקול, קודם כל, גצאתנ

גה על השאלה הזאת היא  הוא אמין, כלום יש לציגור אינטרס לקגלו. אס התשו

ג, יש ]..[ להתיר את הפרסום [...] אם תוכן המידע הוא כזה שרצוי להגיאו ו  גחי

ל האמצעים שגהם הוא ש ן כלל את פרסומו ג ר ד  לידיעת הציגור, אין מונעים ג
2 7  הושג.

י ת ל ן של האזנת סתר ג ר ד גד גפגיעה גפרטיות ג  יש הגורסים כי כאשר מדו

ת (למשל: ו ת י צ  חוקית, אין לעיתון ולעיתונאי הגנה גם אם היה עניין ציגודי מוגהק ג

 האזינו לשיחה של שר שבה הובטחו משרות ממלכתיות תמורת טובות הנאה אישיות), וגס

ס לג. זאת משום שהאזנת סתר אסורה לא רק על פי חוק הגנת ו ת  אס הוא נעשה ג

 הפרטיות אלא גם על פי חוק מיוחד - חוק האזנות סתר - ובחוק הזה האיסור על ביצוע

2 סוגיה  הציתות ועל שימוש כלשהו כפירותיו הוא מוחלט, ללא כל חריגים או טענות הגנה.8

 זו טרם הוכרעה בבית המשפט. היא היתה לאקטואלית כאשר כתב ׳הארץ׳, ראובן שפירא,

 וראש דסק החדשות של העיתון, משה גל, הוחשדו בהאזנה לקלטת שהושגה בציתות חשאי

 לאחד המועמדים בבחירות לראשות עיריית תל-אביב. על-פי החשד שימשה הקלטת בסיס

2 כאן יש לשוב ולהזכיר כי על מנת שהאזנת סתר  לדיווח חדשותי על ׳דיל׳ פוליטי מפוקפק.'

 תהא חוקית למהדרין, די בכך שאחד ממשתתפי השיחה יהיה מודע לביצועה.

 מדין מצוי לדין רצוי

 שלא כבסוגיית ההגנה על השם הטוב, האיזון שעשו המחוקק ובתי המשפט בין הערכים

 המקופלים בחופש העיתונות לבין הצורך החיוני לסוכך על צנעת הפרט, נראה סביר והוגן.

 כפי שראינו, כל אימת שקיים אינטרס ציבורי לגיטימי בחשיפת מידע אינטימי או אף

 בפלישה תקשורתית לרשות היחיד לצורך השגת מידע — מעניק המחוקק הגנה לעיתון

 ולעיתונאי מפני הליך פלילי או אזרחי. ההגנה נשללת רק אם העיתון או העיתונאי פגעו

 באובייקט הסיקור בזדון או ברשלנות. עמדת הדין המצוי נראית צודקת, שכן בהיעדר עניין

.(to be let alone)לגיטימי לציבור חייב אכן לגבור אינטרס הפרט שיעזבוהו לנפשו 

 הביקורת בסיכום פרק זה איננה אפוא על המחוקק ובתי המשפט, אלא דווקא על

 העיתונות. למרות הפשרה ההוגנת שעושה החוק, מתירה לעצמה התקשורת להפר אותו

 לעתים מזומנות ולפגוע בפרטיות גם בהיעדר כל אינטרס לגיטימי בכך, וכאשר תכלית

 הפרסום היא מציצנות לשמה, או בלשון בית המשפט העליון: ״לספק מזון לסקרנים, או
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3 נדמה כי כל המדפדף בעיתונינו או מתרוצץ בין ערוצינו ימצא  למלא יצרם של רכלנים״.0

 אין ספור דוגמאות להפרות כאלה, אשר יכלו לזכות את הנפגעים בפיצויים נאים. אך הללו

 אינם תובעים, בין משום שאינם מודעים לזכותם החוקית (חוק הגנת הפרטיות מוכר

 כנראה לציבור הרחב הרבה פחות מחוק איסור לשון הרע) ובין משום החשש שהליך

 משפטי, שיזכה כשלעצמו לסיקור, רק יעמיק ויחריף את הפגיעה.

 העובדה כי אין העיתונות נדרשת, בדרך כלל, לתת את הדין על פגיעות אסורות

 בצנעת הפרט, אין בה כמובן כדי לטהר את השרץ — לא מבחינה משפטית ואף לא

 מוסרית.

 אחת הדוגמאות המובהקות להתנהגותה שלוחת הרסן של התקשורת בתחום הזה

 נוגעת לראש הממשלה השישי של מדינת ישראל, מנחם בגין. לאחר שפרש מכהונתו ומן

 הפוליטיקה בכלל וביקש להסתגר בביתו, והיה ברור לחלוטין כי לא ישוב עוד לזירה

 הציבורית — צרה התקשורת על ביתו, ניסתה בדרכים שונות ומשונות לחדור לביתו ואף

 לא בחלה במעקב צמוד אחריו כאשר עלה אחת לשנה לקבר אשתו. היעדר הריסון הזה

 מקומם שבעתיים על רקע העובדה שכאשר היה בגין ראש הממשלה של אומה במלחמה

 (מלחמת לבנון) והיה, לפיכך, עניין ציבורי מן המעלה הראשונה במצב בריאותו, הפגינה
3  העיתונות איסטניסיות שלא במקומה ונמנעה מלדווח על כושרו הלקוי.1
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 פיק ח
 התקשורת וההליך המשפטי

 דילמת האמון והאמינות

 ״חופש פרסום ומשפט הוגן הם שניים מן העקרונות המקודשים ביותר של הציביליזציה

 שלנו, וזו תהיה משימה שוחקת לברור ביניהם״. כך התבטא לפני יותר מיובל שנים שופט

 בית המשפט העליון האמריקני, הוגו בלאק.1 הדילמה בין הבטחת חופש הסיקור, הדיווח

 והביקורת על הליכים משפטיים, לבין שמירה קפדנית על טוהרתם מכל השפעה זרה,

 ובכלל זה השפעה תקשורתית, היא אכן קשה; זאת משום ששני הערכים המתחרים —

 חופש העיתונות מול הוגנות המשפט — מתיימרים להגן על אותם אינטרסים חיוניים

 עצמם: אמינות ההליך המשפטי על כל שלביו(מעצר, חקירה, העמדה לדין, קביעת האשמה

 וקציבת העונש בהליך הפלילי, קביעת העובדות לאשורן והאחריות הנגזרת ממנה בהליך

 האזרחי), וכן אמונו של הציבור בכישוריהן וביושרן של המערכות המופקדות על ההליך

 הזה - התביעה, המשטרה ובתי המשפט.

 אין, כמדומה, מחלוקת באשר לחשיבות החיונית של האמינות והאמון האמורים. כפי

 שהסביר השופט היהודי-האמריקני הדגול פליקס פרנקפורטר, לרשות השופטת — בניגוד

 למחוקקת ולמבצעת — אין שליטה בתקציבים, וגם לא אמצעי כפייה, ולפיכך ״סמכות

— (possessed of neither the purse nor the sword) בית המשפט — המשולל ארנק או חרב 

 מבוססת כל-כולה על שמירת אמון הציבור בעצמתו המוסרית״.2 ואילו אצלנו הסביר שופט

 בית המשפט העליון פרופ׳ אהרן ברק, כי ״תנאי חיוני לקיומה של רשות שופטת עצמאית,

 בלתי תלוייה, הוא באמון הציבור. זהו אמון הציבור בכך כי הרשות השופטת עושה צדק

 על פי הדין, זהו אמון הציבור כי השפיטה נעשית באופן הוגן, ניטרלי [...] אמון הציבור

 ברשות השופטת הוא הנכס היקר ביותר שיש לה לרשות זו. זהו גם מנכסיה היקרים ביותר

 של האומה. ידועה אמרתו של בלזאק, כי חוסר אמון בשפיטה הוא תחילת סופה של
 החברה״.5

 כמובן, האמון הציבורי חיוני לא רק לבתי המשפט, אלא גם לשאר הרשויות המופקדות

 על ההליך המשפטי. כאשר כיהן הנשיא השביעי של בית המשפט העליון מאיר שמגר כראש

 התביעה הכללית בישראל, הוא כתב באחת מהנחיותיו המפורסמות לתובעים: ״הכלל לפיו

 צדק צריך לא רק להיעשות אלא גם להיראות כי נעשה, הוא מורה דרך שמקומו לא רק

 בעגתם המקצועית של המשפטנים, אלא הוא קנה מידה מעשי וחיוני לשליחי ציבור

 העוסקים בהשלטת המשפט. השלטת משפט נעשית לא רק למען הרשעת עבריינים אלא גם

 לשם מניעת עבירות נוספות, ואין מניעת עבירות כאשר מאבד הציבור את אמונו בדרכי

 פעולתן של הרשויות המשליטות את המשפט״.*
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 הדילמה טמונה, כאמור, בכך שהן מחייבי הסיקור התקשורתי החופשי של הליכי

 המשפט (לרבות הביקורת התקשורתית על ההליכים הללו) והן המצדדים בהגבלתו, טוענים

 כי דרכם היא שתבטיח, בצורה האמינה והמהימנה ביותר, כי הצדק בהשלטת המשפט

 אמנם ייעשה וגם ייראה לעיני הציבור. הנה שתי התבטאויות אופייניות: פרופ׳ דוד ליבאי,

 לימים שר המשפטים, נימק במחקר שפרסם באוניברסיטת תל אביב בשנות השבעים, את

 חשיבות החשיפה התקשורתית של ההליכים המשפטיים, לרבות בשלב המעצר שבטרם

 אישום: ״פומביות המשפט איננה רק זכותו של הנאשם, כי אם היא באה להבטיח שצדק

 לא רק ייעשה אלא גם ייראה, מתוך אמונה שמעקב ציבורי אחר הדיון המשפטי מהווה

 כשלעצמו תמריץ לעשיית צדק. הציבור חייב לדעת אם זרועות החוק פועלות ביעילות

 ובהגינות ללא משוא פנים וללא אפלייה״.5 ואילו השופט אהרן ברק נימק כך את

 החלטתו להטיל אחריות פלילית על עיתונאית שהפריזה לטעמו בחירות שנטלה לעצמה

 בסיקור נסיבותיו של נאשם ערב גזירת דינו: ״הדין יוכרע בבית המשפט על ידי שופטים

 החופשיים מכל השפעה חיצונית, המכריעים את הדין על יסוד הראיות המוגשות להם

ן זו ייעשה צדק וייראה ר ד  כדין, ועל יסוד הטיעונים שהצדדים משמיעים לפניהם. רק ב
 שנעשה צדק, ואמון הציבור ברשות השופטת יישמר״.6

 לשתי הגישות תימוכין מבוססים למדי. גם לגבי הליכים משפטיים יפה מכתמו של

 השופט לואיס ברנדייס ״אור השמש הוא חומר החיטוי המשובח ביותר״;7 והאם יש צורך

 לומר כי כאשר מדובר במערכת המשפט, הצורך באיתור ריקבון ובחיטויו חיוני במיוחד?

 ואכן, גם בכירי ובחירי השופטים הודו בכך שהחשיפה והביקורת הציבורית הן הערובות

 המשובחות ביותר למניעת עיוותי דין - אם לא חלילה כתוצאה משחיתות, הרי כתוצאה

 מהזנחה. שלושה מן האבות המייסדים של בית המשפט העליון - השופטים אולשן, חשין,

 ואגרנט כתבו בגילוי לב: ״קיימת הסכנה כי בית המשפט לא יהיה קנאי לעשות דין צדק,

 במקום שסדרי הדין שלו אינם נתונים לביקורת ציבורית מלאה. זה ייתכן תמיד, ואין זו
 תשובה מתאימה לומר כי אפשר תמיד לבטוח בשופטים״.8

 ומה שנכון לגבי השופטים, בוודאי שנכון - ואף ביתר שאת - לגבי החוקרים

 והתובעים. הידיעה כי הם חשופים לעין הציבור ולביקורתו עשוייה להרתיעם מפני ׳מריחת׳

 החקירה, או חלילה פיברוק ראיות, וגם מפני שימוש באמצעי חקירה פסולים. אם יודע

 הציבור מהו חומר החקירה, ואם יכולים כתבים או פרשנים להאיר את עיני הציבור באשר

 למהותו של חומר זה ומשמעותו החוקית, קשה יותר לסגור תיק מטעמים פסולים או

 להאשים בסעיף אישום שאיננו הולם את חומרת העבירה. לשון אחר: החשיפה והביקורת

 התקשורתית מרתיעות הן מפני לחצים פסולים של בעלי השפעה על רשויות האכיפה

 וההעמדה לדין, והן מפני כניעת הרשויות ללחצים הללו. בכך יש משום תרומה לא רק

 לעשייתו ולמראית פניו של הצדק, אלא גם למימושו - הלכה-למעשה - של השיוויון בפני

 החוק.

 חופש פרסום על מהלכי החקירה , התביעה והמשפט מרתיע גם מפני מסירת עדויות

 שקר לחוקרים, לתובעים ולשופטים. העד הזומם לכזב עשוי לחזור בו ממזימתו אם יידע
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 ששקריו עשויים להגיע לאוזני מי שבידם להזימם ולהפריכס; ואילו עצם הפרסום אכן

 עשוי לעודד אותם אנשים להביא לידיעת הציבור והרשויות את גרסתם הסותרת, ובכך

 להרים תרומה חיונית לגילוי האמת.

 עם זאת, ברור שמהימנות מערכת המשפט תתערער לחלוטין אם ייווצר הרושם

 בציבור שדינו של אדם נחתך לכאן או לכאן בהשפעת פרסומים תקשורתיים. כל מדינת

 חוק מתוקנת מתהדרת בכך כי אין חורצים בה דין ואין מענישים ושוללים בה חירות אלא

 לאחר שבית המשפט השתכנע באשמת הנאשם על סמך התרשמות בלתי אמצעית מעדויות

 המובאות בפניו בכתב או בעל פה. כדי להבטיח זאת פיתחה מערכת המשפט דיני ראיות

 וסדרי דין שנועדו לחסום השפעות בלתי מבוקרות על השופט ולסנן עדויות בלתי מהימנות.

 כך, למשל, אין מאפשרים בעיקרון הגשת עדות שאיננה מכלי ראשון, וחושפים כל עד

 לחקירת שתי וערב של הצד המערער על אמינותו. אך האם יש ערך לכל הכללים הללו אם

 מאפשרים לגורמים מעוניינים ׳לזהם׳ את תודעת השופט באמצעות עדויות וטיעונים בכלי

 התקשורת? והרי האחראים לפרסומים הללו אינם נשבעים או מתחייבים לומר את האמת,

 וגם אין ודאות שנעשתה בדיקה רצינית של מהימנותם — אם בדרך של חקירה צולבת

 ואם בכל דרך אחרת. לא בכדי הזהיר בית משפט בבריטניה, כבר בתחילת המאה ה־20, כי

 ״בהחלט אפשר להרעיל באורח אפקטיבי את מעיינות הצדק, עוד בטרם החלו לזרום״.'

 להלכה ניתן לטעון כי שופט מקצועי יכול, ואף חייב, לנטרל ולחסן עצמו מהשפעת

 פרסומים חיצוניים כאלה. הרי התקשורת איננה המקור היחיד העלול להקרין השפעה

 כזאת. כאשר פוסל שופט, בסיומו של משפט זוטא, הודאת נאשם בשל החשש שנגבתה

 בכפייה, האם אין אנו סומכים עליו שימחק אותה מתודעתו? והוא הדין בעדות שמיעה

 שנפסלה כבר לאחר שנזרקה לחללו של בית המשפט, או במידע על עברו הפלילי של חשוד

 או נאשם. אמנם בדרך כלל אין השופט יודע על הרשעות קודמות של מי שמובא בפניו, אך

 כפי שהעיד מניסיונו שופט בית המשפט העליון, ד״ר אלפרד ויתקון, ״יש נאשמים שעברם

 הפלילי כה עשיר שאין שופט בעיר שאיננו מכיר אותם, ואף על פי כן חזקה על השופט

1 מדוע שלא ניישם אותה חזקה עצמה לגבי מידע  שכאשר יחליט יתעלם ממידע זה״.0

 המגיע מן העיתונות?

 הבעיה היא שהשופטים עצמם חלוקים ומתחבטים באשר ליכולתם להתנכר לפרסומים

 חיצוניים למשפט. השופט שמעון אגרנט, בתחילת דרכו בבית המשפט העליון, סבר כי אצל

 שופט מקצועי (להבדיל ממושבעים) יכולת זו אכן שרירה וקיימת, ולפיכך החשש מפני

 ״משפט על ידי העיתונות״ הוא לעולם חשש שווא: ״חייבים אנו להניח, כי השופט יידע

 להתרומם למילוי תפקידו, להתנער מההשפעה החיצונית [...] שאם לא תאמר כן, אותו

 שופט שלא יבין לנהוג כן, לאו שמיה שופט״." ואולם מאלפת העובדה כי מקץ עשרים שנה

 נזף אגרנט — אז נשיאו השלישי של ביהמ״ש העליון ויו״ר הוועדה לחקירת אירועי מלחמת

 יום הכיפורים - ביועץ המשפטי לממשלה, על שלא מיצה את הדין עם עיתונים שפרסמו
1  מידע וביקורת על נושאים שהיו תלויים ועומדים להכרעתו.2
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 מהפך דומה, אך חד ובולט יותר, חל בעמדתו של שופט בית המשפט העליון ד״ר

 אלפרד ויתקון. בתחילת שנות החמישים גרס כי ״שופט חזקה עליו שלא יהיה נתון

 להשפעות חיצוניות ושלא יהא רגיש לכל רוח נושבת בדעת הקהל, כשהמשפט מעורר עניין

 ציבורי״, וכי ״אל לנו למעט את דמותו [של השופט — מ״נ] ולפרוש עליו חסות שאיננו

 זקוק לה. עניין המשפט במדינתנו איננו עומד על בסיס רעוע, עד כדי שמאמר יכול לערער

1 ואילו בראשית שנות השבעים הוא הודה כי ״היום אין אני מוכן לומר שלעולם  אותו״.3
1  אין סכנה זו אורבת לשופט״.4

 המחלוקת וההתחבטות התמידו גם בשנות השמונים. השופט מאיר שמגר, אשר כיועץ

 המשפטי סירב בעיקרון לפעול נגד עיתונים שפרסומיהם עלולים להשפיע על שופטים, גרס

 גם בהיותו נשיא בית המשפט העליון כי ניסיון השופט ומקצוענותו מסייעים לו לנטרל

1 לעומתו סבר השופט פרופ׳ אהרן ברק כי ״יש להכיר בקיומה של  השפעות חיצוניות.5
1  אפשרות סבירה להשפעה על השופט המקצועי״.4

 כאן המקום לציין כי לעתים עלול דווקא מאמץ מצד השופט לנטרל את השפעת

 הפרסום, לשבש לחלוטין את שיקול דעתו, וזאת במיוחד כאשר הוא חותר להפגין ולשכנע

 בכל מחיר שאיננו מושפע. התוצאה היא שההשפעה החיצונית שאותה ביקש לסכל איננה

 מתפוגגת, אלא רק עוברת היפוך מגמה. הזהיר שופט בית המשפט העליון האמריקני,

 פליקס פרנקפורטר: ״השופט הגאה בעצמאותו עשוי להקשיח את חוט השדרה שלו, וכתוצאה
1  מכך גם יתאבן מוחו״.7

 הכרוניקה המשפטית שלנו מספקת המחשה נדירה, אך חדה וברורה, של התופעה

 הזאת. צעיר שנהג בפראות, ללא רשיון, עלה ברכבו על המדרכה ודרס למוות תאומים

 פעוטים. הפרשה זכתה לסיקור עיתונאי נרחב, שהבליט את הזוועה שבמעשה ואת פחזותו

 הנפשעת של הנהג. השופט יעקב בשן הטיל עליו גזר דין שנראה חריג בסלחנותו — חצי
1  שנת מאסר. הוא נימק זאת בגלוי ברצונו לחנך את התקשורת שהטיפה לעונש כבד...8

 יש להעיר כי גם כאשר אין השפעה בפועל על השופט עשוי הציבור לחשוד בהשפעה

 כזאת, וממילא ייפגע האמון באמינות ההליך השיפוטי. לשון אחר: גם מי שמשוכנע שאצל

 שופט מקצועי אין סכנה של השפעה פסולה צריך להכיר בכך שפרסומים המחווים דעה על

 התוצאה הראוייה, או המאששים בתוכנם מסקנה זו או אחרת, עלולים לפגוע באמינות

 הכרעות השופט בעיני הציבור. אם יכריע בניגוד למגמה שבפרסומים, יפקפק הציבור

 בכושרו המקצועי ובחוש הצדק שלו. אם יכריע בהתאם למגמה הזאת — שוב יעלה החשד

 הציבורי שהדין הוכרע בידי התקשורת.

 קיים גם החשש כי הפרסומים ישפיעו(או ייראו כמשפיעים) על עדי מפתח. עד עשוי

 להסס להעיד לטובת מי שכבר תואר בתקשורת כחיית-אדם, או לטובת מי שעל פי

 הפרסומים כבר הודה בחקירתו באונס אכזרי. דיווחים מסוג זה עשויים גם להניע עד

 שאיננו בטוח בזיהויו של אותו חשוד להדחיק את ספקותיו ולזהותו כפושע, ובכך לחרוץ

 את גורלו המשפטי.
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 הגבלות על סיקור הדיון בבית המשפט

 פומביות המשפט היא עיקרון יסוד בכל דמוקרטיה וגם בישראל; ואמנם, חוק יסוד

 השפיטה קובע בסעיף 3 כי בית משפט ידון בפומבי. אולם תחולת העיקרון איננה

 מוחלטת. בהמשך הסעיף נאמר כי הפומביות חלה זולת אס נקבע אחרת בחוק, או אם

 בית המשפט הורה אחרת לפי חוק. כפי שנראה, הן המחוקק והן בתי המשפט ניצלו

 ומנצלים את הסיפא של הסעיף על מנת לפגוע בפומביות ולמנוע סיקור של המתרחש בין

 כותלי בית המשפט.

 סעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], מסמיך כל שופט לקיים דיון בדלתיים

׳ במקרים הבאים: ן לאסור לחלוטין על פרסום המתרחש בו כ ב  סגורות, ו

 * סבנה לביטחון המדינה — העילה הביטחונית נראית על פניה כמצדיקה פגיעה

 בפומביות המשפט . הבעיה היא שמתעורר חשש שבית המשפט עושה לעתים שימוש גורף

 בסמכות הזאת, בלי בדיקה רצינית אם נימוקי הביטחון אכן מצדיקים איפול טוטלי. בעוד

 שהצנזור הצבאי איננו יכול לאסור פרסום מטעמי ביטחון אלא כאשר קיימת ודאות

, ושיקול דעתו באשר להערכת הסכנה הביטחונית והסתברותה כפוף 1  קרובה לפגיעה קשה'

 — בעיקרון — לביקורת בג״ץ, אין בדרך כלל מי שיבקר את החלטת השופט לסגור דלתות.

 זאת בעיקר כאשר המשפט כולו מתנהל, כבר משלב המעצר, בדלתיים סגורות. במקרה כזה

 קיימת סכנה שהעיתונות לא תדע כלל שהתנהל משפט, וממילא לא תוכל לעתור לבג״ץ נגד

 האיפול או לבקש מבית המשפט להסירו. מרגע שהוחלט על סגירת דלתות האיפול הוא

 ללא הגבלת זמן, ואין ביקורת תקופתית אם טעמי הביטחון שבשמם הוטל עדיין שרירים

 ותקפים. גם אם ברור שהטעם הביטחוני התפוגג, וגם אם דבר המשפט כבר פורסם בכלי

 תקשורת זר, אין בכך כדי להתיר את הפרסום. היו מקרים שבהם אנשים נעצרו, נשפטו

 ונכלאו בגין עבירות ביטחוניות לשנים ארוכות, בלי שעצם דבר המעצר והמשפט נודעו

 לציבור. כך, למשל, ביוני 1993 נודע לראשונה כי קצין מודיעין, יוסף עמית, כלוא כבר

 למעלה משבע שנים באשמת ריגול. בית המשפט התיר את הפרסום על עצם המשפט

 והמאסר (שאר פרטי המשפט נותרו מואפלים) רק בעקבות עתירה לבג״ץ של עיתון ׳העיר׳,

 והעתירה התאפשרה רק משום שמאן-דהוא הפר את החוק והדליף לכתבת העיתון, זוהרה

2 בעקבות חשיפת הפרשה טען בכיר לשעבר בשב״כ, צבי 0  רון, ידיעה על המשפט החשאי.

2 בפרשת  אהרוני, ״שיש היסטריה להחזיק אדם במעצר חשאי, גם כשהדבר לא הכרחי״.1

 הקצין עמית נסגרו הדלתות והוטל האיפול על מעצרו ומשפטו על דעתו ודעת משפחתו.

 ראש אכ״א לשעבר אלוף (מיל׳) משה נתיב אמר כי ״למיטב ידיעתו״ אין בישראל אנשים

2 כאן המקום לשוב ולהזכיר כי פומביות  שדבר מעצרם ומשפטם מוסתר גם מקרוביהם.2

 ההליך המשפטי אינה רק אינטרס של הנשפט (וממילא אין הסכמתו מכשירה בהכרח

 פגיעה בפומביות), אלא אינטרס ציבורי. אינטרס זה גובר, ולא פוחת, כאשר מדובר בפרשה

 ביטחונית. כדברי השופט פרופ׳ אהרן ברק, ״דווקא משום אופיים הקיומי של ענייני

 הביטחון, חשוב הוא שהציבור יהא מודע לבעיות השונות, באופן שיוכל להגיע להחלטות

2 לציבור, למשל, עניין רב לדעת אם היה מחדל ביטחוני שאיפשר גיוסו והצבתו  נבונות״.3
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 של אדם מעורער בנפשו בתפקיד צבאי רגיש, או אם אדם כזה אושפז אשפוז פסיכיאטרי

 משיקולים שאינם רפואיים טהורים (טענות חמורות מעין אלה עלו בפרשת עמית).

 * פגיעה ביחסי החוץ של המדינה.

 * הגנה על המוסר — ככל הנראה נועדה העילה הזאת למנוע מידע בוטה בנושאי מין

 או מידע אכזרי במיוחד הנמסר בבתי המשפט, מלהגיע לציבור הרחב, ובפרט לצעירים.

 מבחינה זו מזכירים מניעי סגירת הדלתות בעילה הזאת את הצנזורה על סרטים. אך בעוד

 פסילת סרטים על-ידי הצנזורה כפופה לביקורת בג״ץ וזה מתיר לצנזורה לפסול רק

 בהתקיים ׳ודאות קרובה׳ לפגיעה קשה ברגשות או בשלום הציבור, הרי סגירת הדלתות

 על-ידי השופט חסינה בדרך כלל מביקורת משום שאין מי שיערער עליה: בדרך כלל חפצים

 הצדדים למשפט באיפול, ומי שמייצג את האינטרס הציבורי במידע — קרי, התקשורת —

 איננו מודע לקיומו. באחד המקרים נעשה שימוש בעילה זאת להטיל איפול מוחלט וגורף

 על עצם משפטה והרשעתה של עיתונאית ואשת חברה אשר ניהלה בית בושת שלקוחותיו

 היו, כדברי השופט, בעלי ״מעמד חברתי וכלכלי בקהילתם״. במקרה זה נודע דבר ההרשעה

 לעיתונות, ובעקבות פנייתה של זו הותרה הפרשה לפרסום. אגב כך ציינה השופטת

 המחוזית שולמית ולנשטיין כי ״מוסר ירוד [...] לא יבוא על תיקונו על-ידי העלמת קיומו

2 מכוח העילה הזאת גם נסגרו הדלתות כאשר הועמד לדין פלילי הסופר  מידיעת הציבור״.4

 דן עומר בגין רומן שכתב, אשר הוגדר בפי התביעה ובית המשפט ׳חומר תועבה׳. הנאשם

2 עקב זאת 5  עתר לבג״ץ נגד הסגירה, אך בג״ץ סירב להתערב בהחלטתו של השופט.

 חסומים בפנינו — עד עצם היום הזה — פרוטוקולים של משפט ייחודי בעל חשיבות

 עקרונית מכרעת, שבו נשפט ונענש סופר ישראלי על פרסום רומן ארוטי.

 * הגנה על קטין - מכוח עילה זו מתנהלים דיוני בתי המשפט לנוער בדלתיים

 סגורות, וממילא באיפול מוחלט. בנוסף לאפשרות סגירת הדלתות מטיל החוק איסורים

 נוספים על זיהוי קטינים המעורבים — הם או קרובי משפחותיהם — בהליכים משפטיים,

 אף אם הללו מתנהלים בבתי משפט רגילים ובדלתייס פתוחות: חל איסור מוחלט על

 זיהוי קטין שהוא או קרובו נחשד בשחיתות מידות. כך, למשל, אסור לעיתון לנקוב בפרט

 מזהה של ילד תוך חשיפת קשריו המשפחתיים עם נאשם או אסיר. בשעתו הפר ׳ידיעות

 אחרונות׳ את האיסור הזה כאשר צילם חיבוק בין עבריין ששוחרר מן הכלא, דוד בלאס,

 לבין בתו. עיתון ׳הארץ׳ נכשל בהפרת האיסור כאשר בעת המצוד אחר הרוצח הרצל אביטן

 שנמלט מן הכלא, פרסם פרטים על ילדו. העובדה שהפרסום היה ביוזמת המשטרה

 ובברכתה, משום שזו קיוותה לשכנע את הרוצח להסגיר עצמו, לא פטרה את העיתון

 מאחריותו. כמו כן חל איסור מוחלט על זיהוי קטין שהיה עד או קרבן של עבירת מין,

 זנות או פורנוגרפיה. כפי שנראה התעוררה השאלה אם האיסורים הללו, שנועדו להלכה

 להגן על קטינים מחשיפה פוגעת, אינם מגינים לעתים דווקא על תוקפי קטינים. כך,

 למשל, נטען כי האיסורים הקיימים מונעים לחלוטין חשיפתו של הורה המתעלל בילדו, גם

 כאשר חשיפה כזאת הייתה תורמת תרומה מכרעת למיצוי הדין עמו ולהרתעת אחרים
2  כמותו.6
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 * הגנה על מתלונן או נאשם בעבירות מין - עילה זו מנוצלת לעתים מזומנות כדי

 לסגור דלתות ולמנוע חשיפת מתלוננת על מעשה אונס בעת חקירתה על דוכן העדים.

 המניע לסגירה בנסיבות הללו ברור: להקל על מתן העדות, ולא להוסיף על טראומת האונס

 עצמו ועל הטראומה הכרוכה בעדות עליו את טראומת החשיפה הציבורית. פחות ברור

 מדוע מצדיקה הדאגה לנאשם באונס את סגירת הדלתות. בכך שמעניקים לו אלמוניות,

 מפלים אותו לכאורה לטובה לעומת נאשמים אחרים.

 * ענייני אישות - עילה זו לסגירת דלתות נובעת כנראה מן הרצון להגן על צנעת

 הפרט! אלא שבניגוד לחוק הגנת הפרטיות, המתיר פגיעה - ואפילו גסה - בפרטיותו של

 אדם כאשר יש בכך עניין ציבורי, מעניק חוק בתי המשפט לשופט סמכות גורפת להטיל

 איפול מוחלט על כל דיון מתחום דיני האישות המתנהל בפניו, גם אם יש בו לכאורה עניין

 ציבורי מכריע (למשל, רעיית מפכ״ל המשטרה תובעת גירושין ובמהלך המשפט מעידים

 השכנים כי ראוהו מכה אותה באכזריות). ואכן נטען לא-פעם שסגירת הדלתות, על

 השלכותיה הגורפות, מגינה על בעלים (ואבות) מכים מפני חשיפה, וזאת כאשר חשיפה

 כזאת עשוייה לסייע למיצוי הדין עמם במקרה הספציפי, וגם לתרום להעמקת המודעות

 לחומרת התופעה של אלימות במשפחה בכלל."

 * הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות חופשית או מלהעיד בכלל.

 * דיון בבקשות לצווי ביניים, החלטות ביניים וצווים זמניים. דיון מן הסוג הזה

 מתנהל לעתים קרובות בלשכת השופט מטעמי נוחות, וממילא איננו גורר התעניינות

 תקשורתית. אולם לעתים גם דיון כזה טומן בחובו עניין ציבורי רב, והרחקת התקשורת

 איננה מוצדקת. לא תמיד רגישים לכך השופטים. כך, למשל, כאשר נדונו תנאי שחרורו

 בערבות של הח״כ דאז יאיר לוי,־ שהואשם בגניבה, ובקשת התביעה לעכב צאתו מן הארץ

 — בחר נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, אליהו וינוגרד, להעתיק את הדיון ללשכתו

 ולאסור נוכחות עיתונאים. ברור שהיה עניין ציבורי רב בהליך, לא רק בשל מעמדו של

 הנאשם אלא גם על רקע העובדה שח״כ לוי השתהה בהזדמנויות קודמות בחו״ל כאשר

 זומן לחקירה משטרתית, וכך גרם לעיכובים בהליכים. השופט וינוגרד אמנם התיר —

 לאחר הישיבה בלשכתו - עיון בפרוטוקול הדיון, אך מניעת נוכחותם של העיתונאים

 גרמה לביקורת. ואכן ייתכן מאוד שהיה עניין ציבורי בסיקור התנהגותו ומראהו של הח״כ

 הנאשם בדיון, ואולי גם בהערות שלא מצאו ביטוי בפרוטוקול. כך או כך, עלול היה

 להיווצר הרושם המזיק שהרחקת העיתונאים נעשתה על מנת למנוע השפלה מן הנאשם
2  המכובד, ולסוכך עליו יותר מאשר על נאשמים רגילים.8

 * חקירת סיבות מוות — חוק חקירות סיבות מוות, תשי״ח-1958, העניק לשופט

 השלום המנהל חקירה כזאת סמכות לצוות על סגירת הדלתות. אולם שנים אחדות לאחר

 חקיקת החוק הנחה הנשיא דאז של בית המשפט העליון, ד״ר שמעון אגרנט, את השופטים

 לעשות שימוש נדיר ביותר בסמכות זאת. הוא הסביר כי ״האינטרס הציבורי מחייב כי

 האמת באשר לנסיבות החשודות האופפות מותו של אדם פלוני תצא לאור העולם, וכי
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 בעניין זה לא רק ייעשה צדק אלא גם ייראה להיעשות״." כעבור כחצי יובל שנים נהגה

 השופטת מוסיה ארד ברוח ההנחייה הזאת, וסירבה לבקשת המשטרה לסגור את הדלתות

 בחקירת מותו של אזרח שנורה בידי שוטר. בג״ץ נתן גיבוי מלא להחלטתה, חרף טענת
5  המשטרה כי פתיחת הדלתות תסכן את חיי השוטר היורה ותחשוף מידע מודיעיני.0

 כאמור, כל החלטה על סגירת דלתות מורידה מסך איפול הרמטי על ההליך המשפטי

 כולו. השופטת מרים בן פורת הבהירה בשעתה כי איסור הפרסום במקרה הזה ״חולש על

 כל המתרהש באותו הלין״ (לרבות מסמכים שהוגשו למזכירות בית המשפט), וכמוהו

3 בקשה להסרת הפרגוד ולמתן היתר  כ״מעין-פרגוד היורד על המתרחש בתיק פלוני״.1

) שהתקיים בדלתיים סגורות יש להגיש לאותו בית ן ן (או קטע מהלי י ל  לפרסום ה

 המשפט שסגר את הדלתות, ויכול להגישה כל אדם (לרבות כמובן עיתונאי), לאו-דווקא

 צד למשפט. כך, למשל, נעתר באפריל 1994 בית המשפט המחוזי בתל אביב לבקשת כתב

 ׳הארץ׳ יוסף אלגזי, להתיר פרסום החלטה וקטעי פרוטוקול של משפט זוטא בדלתיים

 סגורות אשר בהם נחשפו והוקעו אמצעי חקירה ברוטליים שהפעילו חוקרי שב״כ נגד

 ערבי-ישראלי — אמצעים שהובילו לפסילת ההודאות שמסר.

 יש לתת את הדעת לכך שבדרך כלל, כתב יכול לבקש היתר פרסום על הליך בדלתיים

 סגורות רק אם מישהו מן הצדדים למשפט עובר בעצמו על החוק ומגלה לו פרטים על

 ההליך הזה. כך אירע במשפט הזוטא הנ״ל: סניגורו של הנאשם הוא שהביא לידיעת כתב

 ׳הארץ׳ את דבר חשיפתם של אמצעי החקירה הפסולים ואת קיומן של עדויות בנושא, וכך

 סלל את הדרך לבקשה שהובילה לפרסומם ברבים. התובע במשפט התלונן על הסניגור
5  בגין העבירה שביצע בגילוי המידע לעיתונאי.2

 בתקדים נדיר שבו ציווה בית המשפט העליון על פתיחת הדלתות בשלב הערעור

 לפניו, למרות שהדיון בערכאה הראשונה התנהל בדלתיים סגורות, הדגיש השופט אליהו

 מצא כי ״עיקרון פומביות הדיון הינו אחד העקרונות החוקתיים המרכזיים שביסוד שיטת

 המשפט שלנו. בשמירתו [...] טמונה אחת הערובות העיקריות לתקינותו של ההליך השיפוטי

 הן בתחום עשיית הצדק ובירור האמת הלכה למעשה, והן בתחום מראית פני הצדק קבל

" לפיכך קבע השופט מצא כי כל החלטה על סגירת דלתות חייבת להיעשות ״ ה ד ע  עם ו

3 באותה פרשה החליט בית המשפט ן הצמצום״.4 ד  אך ורק לאחר ״שקילה זהירה ועל ד

 המחוזי בתל אביב לסגור דלתות במשפטה הפלילי של פקידה שניפקה, תמורת שלמונים,

 אישורים כוזבים לזכאי איחוד משפחות מקרב יהודי ברית המועצות לשעבר _ אישורים

 שהיו אז תנאי לקבלת היתר יציאה לישראל. הסגירה נומקה בטעמי ביטחון, והתבססה על

 בקשה בכתב של הפרקליטות וללא שמיעת טיעוני הנגד של הסניגור. השופט אימץ את

 טענת הפרקליטות כי ״עליית יהודים למדינת ישראל הינה אינטרס שהוא בנפשה של

 המדינה וביטחונה״. בית המשפט העליון הטיל ספק גדול בהנמקה הביטחונית הזאת

ן בקשה חד צדדית ללא קבלת מ  והדגיש כי אין לקבל ההלטה על סגירת דלתות על ס

 תגובת הצד שכנגד. יחד עם זאת הבהיר השופט מצא כי גם סגירה לא מוצדקת אין בה

(במקרה הזה הורשעה הפקידה בקבלת ו  כדי להביא לפסילת ההליך המשפטי ותוצאותי
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י הסגירה פגעה באפשרות ההתגוננות של ן מתברר נ  שוחד ובהפרת אמונים), אלא אם נ
5  הנאשם.5

 הפומביות בבתי המשפט היא אפוא הכלל, וסגירת הדלתות — לפחות להלכה — הינו

 חריג השמור למקרים יוצאי דופן. ואולם בבתי הדין המשמעתיים של עודני הדין, של

ן - ו פ נ ושל המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המצב ה ״ ב ש  השופטים, של ה

י השופטים דשאים  דיוניהם סגורים בעיקרון בפני הציבור ושליחיו העיתונאים, אס נ
5 6  לפותחם.

 בבתי הדין הצבאיים אמנם שריר וקיים כלל הפומביות, אך לא רק השופטים אלא

ו יהיה סגור לציבור ל ו  גס אלוף הפיקוד, או מפקד החיל, מוסמך לצוות שהדיון נ

 (לתקשורת, אם לדעתו מצדיקים זאת צורני הביטחון. הפעלת סמכות זו הועמדה במבחן

 משפטי ובביקורת ציבורית במשפט צאלים ב׳ — בו נאשמו מפקד סיירת מטכ״ל וקצין

 סיירת נוסף בגרימת מותם של חמישה מחיילי הסיירת, במהלך אימון סודי. ראש אכ״א

 ציווה כי המשפט יתנהל בדלתיים סגורות. הורי החללים בתאונה עתרו לבג״צ להתיר את

 נוכחותם בדיון. העתירה לא נתקבלה אך סוכם — בהחלטה ללא תקדים — כי יתאפשר

 למשקיף הנאמן על ההורים ועל צה״ל, האלוף וראש המוסד בדימוס יצחק חופי, לנכוח

 בדיון. אב בית הדין הצבאי, אל״מ (מיל) עודד מודריק, גרס כי ״המשפט לא קוים בשער

 בת־רבים אך גם לא במאפליה״. עם זה, אצל מקצת הורי החללים החריפה סגירת הדלתות

 את החשש שהאחריות הפיקודית לאסון טושטשה וטוייחה. סגירת הדלתות לא הטרידה

 אותם בלבד. ברור שמיצוי הדין עם האחראים ברשלנותם לתאונות אימונים הוא מעניינו

 של כל חייל וכל הורה לחייל. לכן היה אולי ראוי — בצד המשקיף מטעם ההורים —

 להתיר למצער לכתב יחיד המהימן על הצבא לייצג את העיתונות בדיון ולדווח לעמיתיו —

 בכפוף לביקורת הצנזורה הצבאית, כמובן — ודרכם לציבור, על אותם פרטים במשפט
3  שאין בהם ודאות קרובה לפגיעה בביטחון.7

ר הדיון מתנהל בדלתיים פתוחות וכל אזרח יכול להלכה לצפות בו ולהאזין ש א  גם נ

 לו, ישנה סמכות לשופט, מכוח סעיף 70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], לאסור פרסום

ר ש א י נ  זהותם (או פרט מזהה) של אנשים מסוימים המעורבים בו. אולם יש להדגיש נ

ת נלשהי לבית המשפט להטיל איפול גורף ו נ מ  הדיון מתנהל בדלתיים פתוחות, אין ס

ל הפרשה הנידונה. אלה סוגי האנשים שלגבי זיהויים אפשר להוציא צו איסור  על נ

 פרסום לאחר דיון בדלתיים פתוחות:

 * קטינים שהם או קרוביהם מעורבים בפרשה.

ל אדם שהוזנר בדיון ויש חשש לשלומו ולביטחונו אם ייחשף. בית המשפט  * נ

 העליון הדגיש כי אי־הנוחות והמבוכה שגורמת החשיפה התקשורתית כשלעצמה, לכל

 אדם, איננה יכולה להיחשב פגיעה בשלומו של הנחשף המצדיקה את הסתרת זהותו. לכן,

 למשל, בוטלה החלטה של השופט המחוזי מיכאל בן-יאיר לאסור פרסום שמה של אישה

 שזכתה, בסיומו של סכסוך משפטי, בירושה גדולה. השופט ד״ר מישאל חשין העיר כי
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 ״מושג זה של ביטחון העד בוודאי איננו כולל הגנה מפני עיתונות היודעת להיות מאוד
3  תוקפנית, עוינת, מציצנית״.8

 * חשוד בפלילים שזיהויו עלול לחבל בחקירה.

 יש להדגיש שהנזק שיגרום הזיהוי לחשוד ו/או למשפחתו ולעסקו, איננו מקנה על פי

 החוק סמכות לשופט לאסור על חשיפתו.

 כתבים המסקרים את בתי המשפט קובלים לעתים מזומנות ותדירות על איסורי

 פרסום החורגים לכאורה מן הסמכות המוגדרת האמורה, למשל: איסורים על פרסום

 פרשה פלילית שלמה, או איסור על פרסום שם חשוד גם כאשר אין חשש לביטחונו או

 לגורל החקירה נגדו, וכאשר הנימוק היחיד לאיפול (אם בכלל ניתן נימוק כזה) הוא דאגה

 למוניטין של החשוד או רצון למנוע ממנו את המבוכה הטבעית שבאיבוד האלמוניות.

 במקרה כזה יש לעיתונאי בעיה נוהלית קשה, שכן לכאורה אין לו זכות - כמי שאיננו צד

 להליך — לערער על צו איסור הפרסום. אמנם אם הוא צודק בטיעונו והשופט חרג

; אך עם זאת הכתבים (ועורכיהם) מהססים  מסמכותו, הרי משולל האיסור כל תוקף

 ׳לקחת סיכון׳ ולהפר צווים של שופט, גם כאשר על פניה מפוקפקת חוקיותם.

 בתחילת 1994 אסר השופט המחוזי בתל אביב, חיים אדר, על פרסום זהותו של קטין

 שהוכה באכזריות בידי אביו. אין חולק שהאיסור הוטל כדין. כאשר גזר השופט רק שנה

 וחצי מאסר על האב המכה, פרסם ׳ידיעות אחרונות׳ תצלום של פני הילד החבולות, כפי

 שהוגש במהלך המשפט. חומרת החבלות מנעה את זיהוי הילד על פי התצלום, ולפיכך לא

 היה בפרסומו משום הפרת צו השופט. הפרסום החריף, כמובן, את הזעם הציבורי על קולת

 העונש. בתגובה פרסם מזכיר בית המשפט, בהוראת נשיאו השופט ד״ר אליהו וינוגרד,

 הנחיה האוסרת לחלוטין עיון של כתבים בכל תיק שהתנהל בדלתיים סגורות וגם ב״כל

3 הסיפא של ההנחיה היה נגוע לכאורה בחוסר סמכות ,  תיק שנקבע בו איסור פרסום״.

 בולט, משום שכאמור, איסור הפרסום מתייחס רק לזהות אדם ספציפי, ושומה על פקידי

 בית המשפט לממש ולכבד את עיקרון הפומביות לגבי שאר הפרטים שבתיק.

 ביוני 1994 התריעה ועדה שמינה שר המשפטים פרופ׳ דוד ליבאי, ואשר בדקה את

 סוגיית הגישה לתיקי בית המשפט, כי ״לא ייתכן מצב שבו ניתן יהיה לעקוף את עיקרון

 הפומביות על ידי איסור עיון בתיקי ומסמכי בית המשפט [...] הנחת היסוד חייבת להיות

 כי כל מה שלא נאסר לפרסום על ידי בית המשפט [...] יהא מותר לעיון ללא הגבלה״.

 הוועדה, בראשותו של השופט המחוזי יהושע גרוס, בדקה ומצאה כי לפי תקנות הארכיון

 משנת 1935, שעודן בתוקף, מותנית זכות הגישה לתיקים ברצונם הטוב של בית המשפט

 ופקידיו. הוועדה המליצה לפני שר המשפטים להחליף תקנות אלה כך שלא יסוכל עיקרון

 הפומביות על ידי שלילת זכות העיון. הוועדה אף המליצה לאפשר לעיתונאים לעיין בחומר

 שנאסר לפרסום על ידי בית המשפט, על מנת שיוכלו להחליט אם ברצונם לבקש את
4  ביטול האיסור, ובאילו נימוקים.0
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 כאשר הדיון הוא פומבי, ובהיעדר איסור פרסום ספציפי, רשאי כאמור העיתונאי

 לדווח על כל המתרחש באולם הדיונים, ולצורך זה גם לערוך רישומים המתעדים את

 חילופי הדברים בין הצדדים והשופטים. שופט בית המשפט העליון, גבריאל בך, אף קבע

 כי ״אין זה מסמכותו של שופט לאסור על [...] עיתונאי [...] לערוך רישום מילולי של

 המתרחש באולם. איסור כזה איננו מעוגן בחוק ונוגד לדעתי את העיקרון של פומכיות

 הדיון״.1* לעומת זה, סעיף 70(ב) לחוק אוסר צילום באולם בעת הדיון ללא אישורו של

; אך  השופט. אין איסור מפורש בחוק על הקלטת הדיון, ואפילו על שידור רדיו ישיר שלו

 הנוהג הוא שגם פעולות אלו טעונות אישור השופט, והאישור ניתן במשורה. בתקדים

 משנת 1991 קבע בג״צ כי סמכותו הכללית של השופט לנהל את המשפט כוללת סמכות

 לאסור הקלטתו, אך ״החלטה סבירה היא החלטה המאפשרת הקלטה באולם, וצריכות

4 יש להעיר שהחלטה זו נגעה  להיות סיבות מיוחדות כדי לבסס החלטת סירוב סבירה״.2

 להקלטה על ידי פרקליט שהופיע במשפט ולא על ידי עיתונאי.

 איסור הסוב־יודיצה

 בנוסף לאיסורים וההגבלות המתייחסים לדיווחים על ההליך השיפוטי עצמו, מטיל החוק

 הגבלה עקרונית על פרסום דיווחים על אירועים החיצוניים להליך אך הקשורים בו, וכמו

 כן פרסום דברי ביקורת או פרשנות על ההליך. הפרת ההגבלה האמורה - המכונה

 סוב-יודיצה - היא עבירה פלילית שדינה שנה מאסר. סעיף 71(א) לחוק בתי המשפט

 [נוסח משולב] קובע לאמור:

 לא יפרסם אדם דבר על עניין התלוי ועומד בבית המשפט, אם יש בפרסום כדי

 להשפיע על מהלך המשפט או תוצאותיו.

 כאשר נחקק הסעיף הזה, בשנת 1957, הסביר שר המשפטים דאז, פנחס רוזן, כי הוא

* ראוייה לציון העובדה כי חרף  נועד ״להגן על הנאשם שלא יישפט על-ידי העיתונות״.5

 השלכותיו המופלגות על חירות העיתונות, ולמרות שהדיון הפרלמנטרי באיסור השתרע על

 פני שנתיים בקירוב, לא שמעו המחוקקים את חוות דעתם של נציגי העיתונות על האיסור.

 היו״ר דאז של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, נחום ניר-רפאלקס, האשים במחדל

 הזה את אנשי העיתונות עצמה, שכדבריו התעוררו להשמיע קול רק ׳חמש דקות׳ לפני

 הקריאה השלישית בחוק.** עוד ראוי להזכיר כי הסעיף נחקק על ידי מיעוט של כלל

 הח״כים.5*

 כפי שעולה מלשון הסעיף, היקף האיסור הוא רחב — הן מבחינת תוכן הפרסומים

 הכלולים בו, הן מבחינת התקופה שבמהלכה הוא חל.

 האיסור מתייחס לפרסום ׳דבר׳, וזהו מונח כוללני המתפרס, כמדומה, על כל סוגי

 החומרים העשויים להתפרסם בעיתון — עובדות, ספקולציות, פרשנות ופובליציסטיקה.

 בעת הדיון בנוסח הסעיף בכנסת הציע ח״כ יוסף שופמן, משפטן במקצועו, להוציא

 מתחולת האיסור חוות דעת על הסוגייה המשפטית (להבדיל מהמחלוקת העובדתית)
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 הנדונה במשפט (למשל: בעת משפט דיבה, דיון תקשורתי בשאלה האם יש ׳עניין ציבורי׳

 בנאפופיו של ח״כ חרדי יהיה מותר, אך דיון בשאלה האם אותו ח״כ אכן נאף יהיה אסור).

 ח״כ ד״ר משה סנה תמך בהצעה, בהעירו כי ״יש שבתוך מערכת עיתון נמצא אדם

 בר-סמכא בעניינים משפטיים שיכול לתרום להבהרת בעיה משפטית שבדיון״. ואולם

 ההצעה לא נתקבלה, בנימוק שפרשנויות משפטיות עשויות לסתור אלו את אלו ויהיה בכך
4  כדי לבלבל את השופטים...4

 האיסור מתייחס לפרסום על ״ענייו התלוי ועומד בבית המשפט״. בהליך אזרחי

 העניין נחשב לתלוי ועומד מעת הגשת התביעה או הבקשה לבית המשפט ועד לפסק

 הדין הסופי — כלומר פסק דין שאין עליו ערעור (בין משום שלא הוגש ערעור במועד

 הקצוב בחוק, ובין משום שהערעור נדחה). בהליך פלילי היה מקובל להניח שהאיסור חל

 ממועד הגשת כתב האישום, אך בתיקון לחוק בשנת 1984 הובהר שהאיסור חל מן הפעם

 הראשונה שבה מובא החשוד לפני שופט לשם הארכת מעצרו - כלומר משלב מוקדם

 ביותר בחקירה (החוק מחייב הבאת חשוד שנעצר לפני שופט בתוך יומיים ממועד המעצר)

- ומשתרע על פני תקופת החקירה כולה, העברת התיק לפרקליטות, הכנת כתב

 האישום וכמובן המשפט עצמו, עד לפסק הדין הסופי. התיקון הזה האריך מאוד את

 תקופת האיסור, שכן יש שעוברים חודשים לא מעטים בין המעצר הראשוני ועד להגשת

 כתב האישום, אם בכלל. ההארכה המחמירה הזאת נחקקה כמעט בהיסח הדעת, בימי

 הדמדומים של ערב הבחירות לכנסת ה־11. בקריאה הראשונה נכחו בשלב מסוים 3 ח״כים

 בלבד, ושר המשפטים דאז משה נסים - בציינו שהכנסת ״נעדרת״ — אף לא טרח לנמק

 באוזניהם את התיקון או להשיב לביקורתם. קומץ משפטנים בולטים מהאופוזיציה הביע

 הסתייגות מהתיקון אך לא התנגד להעברתו לוועדה, מתוך ההנחה המפורשת שהחקיקה

 תידון שוב, ביישוב הדעת, רק בכנסת הבאה. ואולם הנחה זו התבדתה והתיקון אושר
4  בחופזה, ללא שום דיון, בשבוע האחרון לדיוני הכנסת העשירית.7

 ברקע התיקון עמד אירוע שנוי במחלוקת: שר הפנים ומפכ״ל המשטרה כינסו מסיבת

 עיתונאים דרמטית ובה הודיעו כי נעצר סוף-סוף האיש שהשליך רימון על מפגיני ׳שלום

 עכשיו׳ בירושלים (בפברואר 1983) ורצח את אחד המפגינים, אמיל גרינצוויג ז״ל. נשמעה

 הטענה כי לאחר ה׳הרשעה׳ הפומבית הזאת אין לחשוד במעשה, יונה אברושמי, סיכוי

 למשפט הוגן. כפי שהעיר הח״כ דאז פרופ׳ אמנון רובינשטיין, הצטייר הרושם שהתיקון בא

 בתגובה על נוהגה הפסול של המשטרה להרשיע עצורים בהבל פיה. במקום לרסן את

 צמרת המשטרה, ואת הפוליטיקאים הממונים עליה והמבקשים להתהדר בנוצותיה, העדיפו

4 אך בעוד שהתיקון הגביל אמנם את יכולת  המחוקקים לכבול את ידי העיתונות דווקא.8

 הדיווח והביקורת של העיתונות על מחדלים ועיוותים בחקירה שהמשטרה מעוניינת

 בהסתרתם, ספק אם מנע בפועל את התופעה שהייתה העילה (או לפחות האמתלה)

 לחקיקתו: פרסום הודעות ׳מרשיעות׳ על חשודים מטעם המשטרה וביוזמתה. כך, למשל,

 ביוני 1993 הודיע מפקד משטרת הנגב בשידור רדיו כי נעצר אדם שהוא ׳בוודאות׳ האנס
 והרוצח של הנערה חנית קיקוס מאופקים.'4
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 על מנת להרשיע עיתונאי(ועיתונו) בהפרת האיסור אין צורך להוכיח כי היה מודע

 בפועל לכך שהפרשה שעליה כתב ׳תלויה ועומדת׳ בבית המשפט. בשנת 1978 הועמדה לדין

 העיתונאית אורלי אזולאי על פרסום כתבה על מצוקתו של עבריין פלוני ועל סיכויי

 שיקומו, ימים אחדים לפני גזירת דינו. בית המשפט האמין לכתבת כי סברה באמת

 ובתמים שבעת פרסום הכתבה כבר ייגזר דינו של הנאשם וממילא כבר לא יהיה עניינו

 תלוי ועומד להכרעה. ואולם השופט פרופ׳ אהרן ברק קבע כי על העיתונאי לנקוט

 אמצעים סבירים על מנת לוודא שהעניין נשוא הכתבה איננו תלוי ועומד בערכאות

 בשעת הפרסום. המבחן הוא מבחנו של המפרסם הסביר: אם ׳מפרסם סביר׳ אמור היה

 להניח שהעניין תלוי ועומד בבית המשפט, יישא העיתונאי באחריות פלילית גם אם לא

 היה מודע לכך בפועל, ובלשונו של השופט ברק: ״״תוטל אחריות.על מפרסם שאינו מודע

ן שאילו נקט אמצעי בחינה ובדיקה וגילוי סבירים היה מודע לקיומו של משפט תלוי  א
5  ועומד״.0

 הפרסום אסור אם ״יש בו כדי להשפיע על מהלך המשפט או על תוצאותיו״. כלומר

 על מנת להרשיע אין צורך להוכיח שאכן לפרסום הייתה השפעה בפועל, אלא די בהסתברות

 של אפשרות להשפעה. בית המשפט העליון קבע כי ההסתברות הנחוצה לצורך הרשעה

 היא ברמה של אפשרות סבירה. במילים אחרות: אם סביר להניח שתוצאות המשפט או

 מהלכו יושפעו מן הפרסום - יורשע העיתון בעבירת ׳סוב-יודיצה/ גם אס לא הייתה
5 1  השפעה בפועל.

 בית המשפט העליון יכול היה, כמובן, לדרוש רמת הסתברות גבוהה שתקל יותר עם

 העיתונות - למשל ׳ודאות קרובה׳ להשפעה, לאמור: רק אם קרוב לוודאי שהפרסום אכן

 ישפיע — יישא העיתון באחריות פלילית; אולם הוא דחה במפורש את האופציה הזאת.

5 (שם 2  מבחינה זו קשה מצבה של העיתונות בישראל הן לעומת העיתונות האמריקנית

— clear and present danger — נדרשת להפללת העיתונאי הוכחת ׳סכנה ברורה ומידית׳ 

5 (שם נדרשת ׳סכנה מהותית׳ — 5  לתקינות המשפט) והן לעומת העיתונות בבריטניה

 substantial risk). יהד עם זאת, במקרה היחיד עד כה בו נשקלה צנזורה מראש על מחזה

 בנימוק שיהיה בהצגתו משום עבירת סוב יודיצה, רמז בג״צ, כי כאשר מדובר בצנזורה

 כזאת (להבדיל מהרשעה וענישה של המפרסם לאחר הפרסום) יש להראות ׳סכנה קרובה

 ומידית׳ של השפעה. באותו מקרה אכן השתכנע בג״צ כי ישנה• סכנה כזאת ואסר הצגתו

 של מחזה מאת העיתונאי יגאל לב, בנימוק שפרטי המחזה מזכירים מאוד משפט שוחד
5  שהיה תלוי ועומד באותה עת נגד השופט המחוזי אליעזר מלחי.4

 כאמור, מתייחס האיסור לפרסום שיש בו אפשרות סבירה להשפעה לא רק על

 תוצאות המשפט, אלא גם על מהלכו. מכאן נובע שאסור לכאורה לפרסם גם מאמר מנומק

 החושף סימני שאלה מטרידים לגבי צדקת החלטתו של בית המשפט, הממליץ לצד זה או

 אחר לערער עליה על מנת להעבירה תחת שבט ביקורתה של הערכאה הגבוהה יותר. יש

 בכך כדי להבליט ולחדד את הבעייתיות שבאיסור. לכאורה כל דיון נוסף בהחלטה — קל

 וחומר מצד שופטים בכירים יותר — רק יצמצם את סכנת עיוות הדין. כלומר, הגם

137 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 שהמאמר יוצר אפשרות סבירה לשינוי במהלכו של המשפט (אם יוגש ערעור), הרי מדובר

 לכאורה בהשפעה היובית העשוייה רק לתרום לעשיית דין צדק. דא עקא, והאיסור אצלנו

 איננו מבחין בין סוגי ההשפעה העלולים לנבוע מן הפרסום. גם בכך נבדל המצב המשפטי

 אצלנו מזה שבבריטניה, שם החוק איננו אוסר באורח גורף כל פרסום העלול להשפיע, אלא

 אך ורק פרסום שיש בו משום סכנה מהותית של הכשלה או עיוות חמודים של הליכי

.that the course of justice [...] will be seriously impeded or prejudiced — 5 5  עשיית הצדק

 על מנת להרשיע את העיתון, אין גם צורך להוכיח שהיה ניסיון מכוון להשפיע על

 ההליך המשפטי. אמנם בשלבים הראשוניים של חקיקת האיסור, הוצע לאסור פרסום רק
5  אם נעשה ״בכוונה להשפיע״; אך דרישת הכוונה הושמטה בקריאה השנייה והשלישית,4

 והאיסור הוטל על כל פרסום בעל פוטנציאל אובייקטיבי של השפעה בלי קשר למניעיו

 הסובייקטיביים של המפרסם.

 ראוי להדגיש כי האיסור חל לא רק על סיקור עניינים הנידונים בבתי המשפט ובבתי

 הדין למיניהם, אלא גם על ועדות חקירה ממלכתיות. ועדות כאלה חוקרות עניינים ״בעלי

5 והאיסור מונע לכאורה התייחסות תקשורתית —  חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה״,7

 עובדתית ופובליציסטית — לעניינים הבוערים הללו. הניסיון הוכיח שזוהי גזירה חוקית

 שאין העיתונות יכולה לעמוד בה. כבר הזכרנו כי בשעתה התרעמה ועדת החקירה שבדקה

 את מחדל מלחמת יום הכיפורים (ועדת השופט אגרנט) על עבירות סוב-יודיצה של

 העיתונות ועל הימנעות היועץ המשפטי דאז, מאיר שמגר, מלנקוט הליכים בגין עבירות

 אלה. הוועדה התלוננה במפגיע כי ״במשך כל הזמן שבו התנהלה חקירתנו הופיעו כתבות

 ומאמרים על נושאים התלויים ועומדים בפנינו״ ו״שהאווירה המתוחה ולפרקים העכורה

 מסביב לעבודת הוועדה, אשר הייתה עלולה לפגוע באמינות חבריה, הפכה את משימתנו

 [...] כבדה מאוד, כמעט לבלי נשוא״. ואולם אחד מחברי הוועדה, מבקר המדינה דאז יצחק

 נבנצאל, גילה דווקא הבנה לעמדתו הסלחנית של היועץ המשפטי, באומרו כי בנושא

 העומד במוקד העניין הציבורי, יש להעדיף את חופש הדיבור והביקורת על פני ערכים
5  ואינטרסים סותרים.8

 גם בבית משפט רגיל נדונים לעתים עניינים בעלי משמעות ציבורית מכרעת אשר

 חשיבותם חורגת מן התיק הספציפי, ואיסור הסוב-יודיצה מונע דיון חופשי בעניינים אלה.

 יתירה מזאת: ידועה ומוכרת התופעה של gagging writs — לאמור, הגשת תביעה והבאת

 עניין בפני בית המשפט, על מנת שהתקשורת תהא מנועה מלעסוק בו. למשל, איש ציבור

 שהתקשורת מפשפשת בטוהר מידותיו יכול לכאורה, על-ידי הגשת תביעת דיבה, להפוך

 את העיסוק במעשיו ואת חשיפת מעלליו לעבירת סוב-יודיצה, וכך למנוע עיסוק כזה עד

 תום הדיון בתביעתו בכל הערכאות (דיון שעשוי להימשך שנים ארוכות).

 על מנת למנוע מאיסור הסוב־יודיצה לגרום להחנקה (זדונית או אקראית) של דיון

 תקשורתי בנושאים בעלי חשיבות מכרעת, קבע המחוקק האנגלי כי אין להרשיע עיתון או

 עיתונאי כאשר השפעת הפרסום על ההליך השיפוטי טפלה לעניין הציבורי שבו. בעקבות
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 החקיקה הזאת זוכה, למשל, עיתון שפרסם מאמר בגנות המתת חסד של נכים, הגם שבעת

 הפרסום התנהל משפטו הפלילי של רופא שהרעיב למוות תינוק מונגולואיד." אולם בחוק

 שלנו אין הגנה כזאת. אמנם בעת החקיקה נמצא מי שהתריע כי ״יש לפעמים שבבית

 המשפט מתברר עניין נגד פרט, ובתוך הבירור הזה משתקף עניין לאין-ערוך יותר חשוב,

 שהציבור כולו מעוניין בו [...] רק דיון פומבי יכול להפיק את התועלת החברתית מן

 המשפט [...] המשפט משמש רק זרקור המאיר שטח של חיים ציבוריים, בו נחוץ תיקון

6 אך התרעה זאת לא מצאה אוזן קשבת, והאיסור הוטל כאמור גם על דיון  יסודי ביותר״.0

 במשפטים או בחקירות שהעניין הציבורי שבהם רב ומכריע.

 מדיניות האכיפה

 דווקא חומרתו היחסית של איסור הסוב-יודיצה בחוק הישראלי, והיקפו הרחב והגורף,

 אולי הם שמסבירים את השימוש הנדיר ביותר שנעשה בו הלכה למעשה. ואכן למזלה של

 העיתונות, כל היועצים המשפטיים לממשלה נמנעו בעיקרון מאכיפת הסעיף.

 כפי שהצהיר לבג״צ היועץ המשפטי יוסף חריש (ב־1989), השקפתו הייתה ש״יש

 לנהוג בזהירות בהפעלתו [של סעיף 71(א) לחוק בתי המשפט — מ״נ], בהתחשב בעיקרון

 חופש הביטוי שהוא עיקרון יסוד במשטר דמוקרטי״. שופט בית המשפט העליון תיאודור

 אור העיר בשולי ההצהרה הזאת כי ״מדיניות זו, צריך להדגיש ולומר, איננה חדשה, ואיננה

 נחלתו של היועץ המשפטי הנוכחי בלבד [...] כל החי בתוך עמו, וכל קורא עיתונים מצוי,

 יגלה על נקלה כמה רבים המקרים של פגיעה בעיקרון האמור; והנה על-אף זאת, כה זעום

 מספר המקרים בהם הוגשו כתבי-אישום בגין עבירות אלה. אכן תופעה זו הינה תוצאה של

 אותה מדיניות שהוזכרה: לנהוג זהירות בהגשת כתב-אישום בעבירות של הפרת עיקרון
6  הסוב-יודיצה״.1

 קודמו של חריש, היועץ המשפטי פרופ׳ זמיר (לימים, שופט בית המשפט העליון),

 הצהיר גם הוא בשעתו כי ״המדיניות שלי ושל קודמי בתפקידי מצדדת באיפוק מירבי
6  בתחום זה״.2

 כבר עמדנו כאן על סירובו של היועץ המשפטי מאיר שמגר למצות את הדין עם

 עברייני סוב-יודיצה בתקופת פעילותה של ועדת החקירה על מלחמת יום הכיפורים (ועדת

 השופט אגרנט) בשנים 1974-5. גישתו של שמגר הובילה את הוועדה להעיר כי ״יש לעיין

 מחדש בקו הנקוט מזה שנים רבות על ידי התביעה שלא להגיש בדרך כלל משפטים $

 פליליים [...] אפילו במקרים קיצוניים כגון אלה שקרו בקשר לעבודת הוועדה שלנו. קו זה

6 אך כאמור, גם ביקורת חריפה זו לא  הופך הוראת חוק חיונית זו כמעט לאות מתה״.3

 הביאה לשינוי במדיניות התביעה — לא בעת פרסומה וגם לא בעשרים השנים הבאות.

 אגב, השופט שמגר נותר עקבי בגישתו, וכאשר כיהן הוא עצמו בראשות ועדת חקירה

 ממלכתית (על טבח הפלסטינים במערת המכפלה בחברון, בפברואר 1994), הבהיר מראש

 כי לדידו, העיתונות חופשית מאימת אישום הסוב-יודיצה בסיקורה את הוועדה.
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 מדיניותה הסלחנית והמתאפקת של התביעה משתקפת היטב בנתונים הסטטיסטיים.

 מאז נחקק סעיף הסוב-יודיצה בחוק בתי המשפט בשנת 1957 ועד לשנת 1994, הוגשו רק

 שלושה כתבי אישום נגד עיתונים ו/או עיתונאים בגין הפרת האיסור.

 המקרה הראשון, בראשית שנות השישים, נגע למשפט רצח. הנאשם כפר באשמה

 במשפט עצמו (וכפירה זו פורסמה כמובן כדת וכדין), אך בשיחה עם עיתונאים מחוץ

 לאולם הייתה עמדתו שונה לחלוטין. ב׳ידיעות אחרונות׳ פורסם כי הנאשם אמר ״אני

 מתחרט ומוכן לכל עונש״. ׳מעריב׳ לא מסר את התגובה המפלילה של הנאשם כלשונה, אך

 ציין כי ״לפני תחילת המשפט השיב תשובה אחרת״(מזו שמסר לשופט). כתב ׳מעריב׳ אף

 טרח, ברוב זהירותו, להוסיף ולהסביר לקוראיו, כי ״אותו מענה לא מחייב, לפי שלא השיב

 לשופטים, הדנים את האדם על פי ההוכחות שמונחות לפניהם״. שני העיתונים הועמדו

 לדין, ודווקא ׳מעריב׳ הורשע ו׳ידיעות אחרונות׳ זוכה. הניגוד בין מסקנות השופטים משקף

 את הגישות השונות לגבי מה - אם בכלל - יכול להשפיע על שופט מקצועי או על עדים.

 השופט המחוזי אבישר, שזיכה את ׳ידיעות אחרונות׳, גרס כי ״בדרך כלל [...] אין בכוח

 פרסום כזה (של רמז להודאת נאשם — מ״נ) להשפיע על השופטים. סוף-סוף הרי תופעה

 שכיחה היא בבתי המשפט שהתביעה הכללית מנסה להביא עדויות על הודאת הנאשם

 מחוץ לבית המשפט והניסיון נכשל, ובכל זאת אין חשש שהשופטים יושפעו מהידיעה

 שקיבלו בינתיים, אמנם ברמז ולא במפורש, שהנאשם הודה. באשר לאפשרות ההשפעה על

6 ואילו השופט הרפזי, שהרשיע את ׳מעריב׳,  עדים, נראה לי שגם כאן אפשרות זו רחוקה׳׳.4

 גרס חד וחלק כי ״פרסום דברים העשויים להביא לידי מסקנה שצד במשפט זכאי או חייב,

 יש בו כדי להשפיע [...] פרסום ידיעה — ולו גם ברמז - כי נאשם הודה באשמתו, או

6 גישה זו היא שזכתה לאישורו של בית המשפט 5  במקצתה, יש בו תמיד כדי להשפיע״.
6  העליון, שאישר את הרשעת ׳מעריב׳.6

 חלפו יותר מעשרים שנה עד לכתב האישום הבא, שהוגש נגד כתבת ׳ידיעות אחרונות׳

 אורלי אזולאי. הכתבת ביקשה לכתוב על שיקום אסירים, ונציב שירות בתי הסוהר המליץ

 לה לשוחח עם אסיר פלוני, שסיפר לה על קשיי השיקום. הכתבת הניחה, על סמך דברים

; אך בפועל היה הפרסום יומיים לפני  שאמר לה האסיר, כי דינו ייגזר לפני פרסום הכתבה

 גזר הדין. יש לציין שבאותו שלב במשפט כבר תמו כל העדויות, כך שבניגוד למשפט הרצח

 משנות השישים לא הייתה כאן סכנת השפעה על עדים. השאלה היחידה הייתה, אפוא, אם

 הפרסום יכול היה להשפיע — ברמת הסתברות של אפשרות סבירה - על השופט המקצועי

 הגוזר את הדין. כל הערכאות השיבו על שאלה זו בחיוב. השופט פרופ׳ אהרן ברק ציין כי

 הכתבה עוררה אהדה ברורה לאסיר וכי דווקא בשלב ה׳קריטי׳ של גזירת הדין, גגלל

 אופיה הקשה והסגיד של ההכרעה בין שיקולים סותרים, סכנת ההשפעה על שופט
6 7  רבה במיוחד.

 בפעם השלישית נכפתה הגשת כתב האישום על התביעה בעל כורחה. בעת משפטו של

 ג׳ון איוואן דמיאניוק, שנאשם ברציחתם של מאות אלפי יהודים במחנה טרבלינקה, פרסם

 נח קליגר, עיתונאי ניצול שואה, טור קבוע על המשפט בו הביע את ביטחונו באשמת
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 דמיאניוק ובאמינות הניצולים שזיהו אותו כ׳איוואן האיום׳ מטרבלינקה. יש לציין כי

 הרשעה הייתה כרוכה בעונש מוות, וכי זיהויו של דמיאניוק היה הנושא המרכזי והמכריע

 השנוי במחלוקת; וספק שהתעורר לגביו הוא גם שהביא, בסופו של דבר, לזיכויו בבית

 המשפט העליון.

 סניגורו של דמיאניוק', יורם שפטל, הגיש תלונה נגד קליגר על עבירת סוב-יודיצה.

 היועץ המשפטי לממשלה הסכים כי העבירה נעברה, אך החליט שלא להגיש אישום, הן

 בגלל מדיניות ההתאפקות המסורתית, הן בגלל אופיו הייחודי של המשפט שמיקד התעניינות

 תקשורתית יוצאת דופן בישראל ובעולם כולו; וכן, בגלל רקעו האישי של המפרסם כניצול

 שואה. בצעד חסר תקדים החליט בג״צ, ברוב דעות, להתערב בשיקול דעתו של היועץ

 המשפטי ולכפות את האישום. השופט גבריאל בך הודה ״כי יש הדוגלים בדעה כי אבד

 הכלח על עיקרון הסוב-יודיצה, וכי יש לבטלו״, אך ציין ש״מכל מקום ברור הוא שכל זמן

 שכללים אלה קיימים אצלנו ומעוגנים הם כאמור בסעיף 71 לחוק בתי המשפט, הרי יש

 לנהוג על פיהם, ובמיוחד אסור להתעלם מהם באותם מקרים בהם הצדדים למשפט, או

 אחד מהם, זקוקים להם ביותר להגנתם״. לעומת זה, הגדיר השופט תיאודור אור בדעת

 מיעוט את מדיניות ההתאפקות של היועצים המשפטיים כ׳סבירה׳, וגרס כי אין להתערב

6 היועץ המשפטי ביקש שהרכב רחב יותר של 8  ביישומה גם במקרה הספציפי הנדון.
 שופטים יקיים דיון נוסף בסוגיה, אך בקשתו נדחתה.'6

 האישום בסוב-יודיצה אמנם הוגש וקליגר, עיתונו, וגם עורך העיתון, דב יודקובסקי,

 נמצאו אשמים בעבירה. ראויה לציון הרשעתו של העורך למרות שהשופטת, נורית אחיטוב,

 האמינה לו כי לא ערך אישית את הטור של קליגר. השופטת הסכימה שאי אפשר לדרוש

 מעורך לקרוא את כל המופיע בעיתונו, אך הדגישה כי ״ניתן לדרוש מעורך להנהיג שיטות

 עגודה כאלה שימנעו את הדפסתם של פרסומים אסורים.״ היא גם ראתה לנכון להעיר

 כי ״תהא הביקורת (על איסור הסוב-יודיצה - מ״נ) אשר תהא, כל עוד מצוי בספר
7  החוקים סעיף 71 הנ״ל אין לבית המשפט סמכות להתעלם מקיומו״.0

 גם התערבותו החריגה של בג״צ בפרשת קליגר לא הביאה לשינוי בגישה העקרונית

 של התביעה והעומד בראשה. אדרבה: במארס 1992 אף עוגנה גישה זו בהנחיה מיוחדת

 שפרסם היועץ המשפטי יוסף חריש. בהנחיה הודגש כי לא יוגש אישום על סוכ-יודיצה

 אלא בהסכמה בכתב של היועץ בכבודו וכעצמו או פרקליט המדינה. כעיקרון, גם לא

 יוגש אישום בגין דיון עיוני בשאלות משפטיות עקרוניות שמעורר המשפט, וגם לא בגין

 פרסום המתייחס לערעור או לבג׳׳ץ, או לוועדת הקידה ממלכתית. האישום יוגש רק *

 כאשר מתקיים חשש ממשי (ולא רק אפשרות סבירה) להשפעה, בעיקר על עדים,

 להבדיל משופטים. דוגמאות לפרסומים המעוררים, לדעת היועץ המשפטי, חשש ממשי

 כזה, הן: הבעת דעה בעניין אשמה, חפות, עונש, זכות, או עניין מהותי אחר העומד

 להכרעה; פרסום עובדות מהותיות הרלוונטיות לעניין הטעון הכרעה במשפט, פרסום

; הבעת דעה על  ריאיון עם בעל דין או פרסום גירסה שלו. בטרם הוצגה בבית המשפט
7  מהימנות עדים, ודיווח מסולף על הדיון בבית המשפט שעלול להשפיע על עדים עתידיים.1
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 בדצמבר 1994 הזהיר היועץ המשפטי לממשלה, מיכאל בן-יאיר, את עורכי העיתונים

 ׳ידיעות אחרונות׳ ו׳הארץ׳ כי עיתוניהם עברו לכאורה עבירת סוב-יודיצה, וכי אם יתמידו

 בפרסומים המפרים את האיסור, ״נקטו נגדם הל«כ>ם. עילת האזהרה ל׳הארץ׳ הייתה טור

 של העיתונאית חני קים, הנושא את הכותרת ׳דרעי מחכה לשבס׳. הטור נכתב לקראת

 עדותו של מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שמעון שבס, במשפטו של שר הפנים לשעבר אריה

 דרעי, שמיקד כמובן עניין ציבורי רב. נאמר בטור כי אם שבס יעיד בבית המשפט את אשר

 מסר בחקירתו במשטרה, ״הוא יהיה בבעיה״. היועץ המשפטי גרס כי בפרסום הזה יש

 לכאורה כדי להשפיע על העדות העתידה. גם הפרסום ב׳ידיעות אחרונות׳ עסק בעדות

 צפויה במשפט דרעי — זו של שר החקלאות לשעבר אריה נחמקין. נמסרה בו ׳תחזית׳ לגבי

 הצפוי בעדות. כאשר העיד נחמקין הוא אישר כי קרא את שפורסם בעיתון, וכי הנאמר שם

 ריענן את זכרונו לגבי פרטים מסוימים שעליהם אכן העיד. היועץ בן-יאיר קבע כי העיתון

 פרסם את הידיעה שלא בתום-לב וכי יש יסוד לחשוש כי היא אכן השפיעה על העד.

 מקץ חודשים אחדים גרר משפט דרעי עוד שתי אזהרות והתראות חמורות מצד היועץ

 המשפטי. בעקבות ריאיון שהופיע בעיתון ׳יום ליום׳ עם דרעי עצמו, ואשר בו הגדיר את עד

 המדינה נגדו ׳פושע מועד׳, הזהיר אותו בן-יאיר כי אם ישוב להפר את איסור הסוב-יודיצה

 יישקלו הליכים פליליים. אזהרה דומה נשלחה לעיתון ׳מעריב׳ כאשר זה פרסם דיווח מן

 המשפט הכולל את ההערכה כי סניגורו של דרעי ״הצליח לערער את מהימנותו״ של עד

 המדינה. התברר כי שמואל מיטלמן — הכתב הוותיק שסיקר את המשפט ואשר היה חתום

 על הידיעה — לא היה אחראי להערכה הזאת, וכדברי לשכת היועץ המשפטי, ״יד נעלמה
7  של מאן-דהוא במערכת שלא נכח באולם בית המשפט״ עיוותה את דיווחו.2

 מצד אחד הייתה באזהרותיו החוזרות ונשנות של היועץ המשפטי לממשלה משום

 תזכורת מאיימת לעיתונות, כי איסור הסוב-יודיצה לא יישאר בהכרח אות מתה בספר

 החוקים; מצד שני העיתונות יכולה לשאוב עידוד מסוים מכך שלמרות החומרה שבה ראה

 היועץ המשפטי את הפרסומים, הוא שמר על קו האיפוק והסתפק בהתראות בלבד.

 זילות בית המשפט

 החוק הפלילי מגביל את הביקורת התקשורתית הישירה על תפקוד השופטים והחלטותיהם

 (גם כאשר ההליך כבר איננו תלוי ועומד, ואין לכאורה סכנה להשפעה על תוצאתו או על

 י מהלכו). ההגבלה מתייחסת הן לתוכן הביקורת והן לסגנונה.

 סעיף 255 לחוק העונשין קובע לאמור:

 האומר או כותב דבר על שופט או על דיין לעניין כהונתו בכוונה לפגוע במעמדו,

 או מפרסם דברי גידוף נגד שופט או דיין כדי להחשיד או לבזות את דרכי השפיטה,

 דינו מאסר שלוש שנים. אולם ביקורת כנה ואדיבה על טיב החלטתו של שופט או דיין

 בדבר שיש בו עניין לציבור לא תהא עבירה על פי סעיף זה.
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 כל פרסום הפוגע בשופט הוא לכאורה גם עבירה של הוצאת לשון הרע כלפיו. אולם

 נקבע איסור ספציפי, וחמור יותר, על פגיעה בשופט: בעוד שהעונש הנקוב על הוצאת דיבה

 ׳סתם׳ הוא שנה מאסר, הרי העונש על זילות בית המשפט הוא שלוש שנים. ההסבר

 להחמרה נעוץ מן הסתם בכך שפגיעה בשופט פוגעת לא רק בו אלא באמון ברשות

 השופטת בכללותה. אך ההחמרה איננה מתבטאת בעונש בלבד. כפי שראינו בפרק ו׳ לעיל,

 במשפט פלילי על דיבה ׳סתם׳ ייצא העיתונאי זכאי בדין אם יוכח שבפרסום המשמיץ היה

 עניין ציבורי, וכי העובדות הפוגעות שבו נכונות. ואילו כאשר האישום הוא בזילות, הוא

 חייב לשכנע את בית המשפט כי ביקורתו הייתה גם ׳כנה ואדיבה׳. כמו בעבירת הדיבה

 הרגילה, גם כאשר מדובר בזילות צפוי העיתונאי להרשעה פלילית רק אם התכוון לפגוע

 בשופט או בבית המשפט. התביעה הכללית גורסת כי ניתן להאשים ולהרשיע בעבירה רק

 אם הפגיעה בשופט או במערכת היתה מטרת הפרסום. אולם בבית המשפט העליון נשמעה

 גם הדעה כי די בכך שהעיתונאי היה מודע לקיום הסתברות גבוהה לפגיעה האמורה, ובכל
7  זאת לא נרתע מן הפרסום. בית המשפט נמנע עד כה מלקבוע מסמרות בעניין זה.5

 בנושא הזילות, כמו בנושא הסוב-יודיצה, סולדת התביעה — בעיקרון — מהגשת

 כתבי אישום; אלא שכאן דווקא זכתה התאפקותה לעידודו של בג״ץ. פעמיים סמך בג״צ

 את ידיו על סירוב התביעה הכללית לנקוט הליכים פליליים בעקבות התבטאויות מעליבות

 על שופטים, שצוטטו בתקשורת. בשנת 1987 צוטטה הח״כ דאז שולמית אלוני בשני

 הצהרונים הגדולים, כמי שמטילה דופי בעצמאותו וביושרו המקצועי של שופט בית

 המשפט העליון פרופ׳ מנחם אלון, ושל שופטים דתיים בכלל. ׳מעריב׳, למשל, פרסם מפיה

 כי השופט אלון משלים למעשה עם העובדה שאצלנו יהודי הרוצח ערבי יכול להסתובב

 חופשי. זו הייתה תגובתה על החלטת השופט אלון, בדעת מיעוט, שלא לכפות את הסגרת

 הרוצח היהודי ויליאם נקש לצרפת, על מנת שייתן שם את הדין על רצח ערבי. מקץ שנה

 התבטא הח״כ דאז מתי פלד, בשיחה עם כתבים ביציאה מבית המשפט העליון, בגנות

 השופטים שתמכו(שוב, בדעת מיעוט) בפסילת תנועתו — הרשימה המתקדמת לשלום —

 מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-12. הוא אמר, בין היתר, כי ״זו בושה לבית המשפט העליון

 שיושבים בו שני שופטים כאלה״. הן אלוני והן פלד נהנו לכאורה מחסינות פרלמנטרית

 בעת השמעת הדברים, אך בג״צ הדגיש כי גם אלמלא היו חסינים, הייתה ההחלטה שלא

 להעמידם לדין מוצדקת. בג״צ קבע כי יש מקום להאשים כזילות רק אם קיימת ״ודאות
7 4  קרובה״ ל״פגיעה קשה, רצינית וחמורה״ באמון הציבור במערכת המשפט, עקב הפרסום.

 חרף המדיניות האמורה, אין איסור הזילות בגדר אות מתה בספר החוקים. העיתונאי

 יגאל לביב הואשם והורשע בשעתו בזילות כאשר פרסם כתבה שרמזה על לחצים שהופעלו,

 כדבריו, על השופטת שולמית ולנשטיין כדי שתפסוק לטובת הקבלן בצלאל מזרחי בתביעת

 הדיבה שהגיש נגד עיתון ׳הארץ׳. בית המשפט מצא כי הכתבה הייתה עשויה ליצור את
7  הרושם כי הלחצים אכן הצליחו להפוך את המשפט ל׳משחק מכור׳.5

 הפובליציסט והסטיריקן עמוס קינן הואשם והורשע אף הוא בזילות בית המשפט

 בגין ביקורת חריפה שמתח - בשתי הזדמנויות שונות - בעיתון ׳ידיעות אחרונות׳, על

143 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 השופט'המחוזי בתל אביב אורי שטרוזמן, ועל שופט השלום בבאר שבע יצחק בנאי.

 שניהם נתנו החלטות שנראו לקינן מקלות וסלחניות מדי כלפי יהודים שביצעו פיגועים נגד

 ערבים בתקופת האנתפאדה. השופט שטרוזמן גזר שישה חודשי עבודות שירות על מתנחל

 שהורשע בהריגת ילד פלסטיני בן 13. קינן כתב עליו כי גזר דינו ״מעורר חלחלה״ ויש לו

 ״משמעות ברברית״. הוא ציין כי השופט ראוי לא רק לגינוי ״אלא ממש לעמוד הקלון

 הלאומי״. השופט בנאי סירב לעצור עד תום ההליכים יהודי שהשליך בקבוק תבערה אל

 רכב ערבי. עליו קינן כתב כי ״מה שקרוי במקרה זה כבוד השופט איננו מכובד״, וכי הוא

 איננו ראוי להיות שופט, אלא ״אולי במדינת ההוטנטוטים. יש להעיף אותו כמו מה שקרוי

 טיל ולהקיא מתוך המערכת את הגוף הזר הזה שנתקע בגרונה״.

 קינן הועמד לדין לאחר שדחה פנייה של היועץ המשפטי לממשלה לחזור בו מן

 הפרסום ולהתנצל. הוא טען להגנתו כי כתב את הדברים לא מתוך כוונה לפגוע בשופטים

 אלא מתוך ״תחושת פטריוטיות עזה״. לדבריו, הוא חש שמוטל עליו לדאוג, באמצעות

 מאמריו, להתנהגותה של החברה הישראלית על פי סולם ערכים מסוים, וכי מטרת

 הפרסום הייתה לעורר התנגדות עקרונית בציבור לפסיקות האמורות. על הטענה כי ביקורתו

 לא הייתה ׳אדיבה׳ כמצוות המחוקק, השיב קינן במכתם ״הדייקנות היא אדיבות המלאכים״,

 והוסיף: ״משקל האדיבות לא יכול לעלות במיליגרם אחד מן האמת, ולא יכול לעלות

 במילימטר מגובה האמת״.

 לשון אחר: קינן ביקש לטעון כי דרישת ה׳אדיבות׳ באה על סיפוקה בכך שהדברים

 הס דברי אמת. ספק אם הטענה הזאת עולה בקנה אחד עם לשון סעיף הזילות אשר,

 כאמור, איננו כולל טענת הגנה של ״אמת דיברתי״, דוגמת זו שמופיעה במפורש בחוק

 איסור לשון הרע. ואכן הטענה לא התקבלה וקינן, עיתונו ועורכו הורשעו בדין. שופט

 השלום ג׳ורג׳ קרא גזר עליהם קנסות כספיים והחתים את קינן על התחייבות כספית שלא

 לחזור על העבירה למשך שנתיים. עם זה הוא דחה את דרישת התביעה לגזור עליו מאסר

 על תנאי, שהיה מן הסתם מרתיע יותר. השופט עמד על ״תחושת אי הנוחות ואי הצדק

 שחשים הנאשמים לאור העמדתם לדין, כשאחרים שהתבטאו בנדון זה ובעניינים אחרים
7  דומים אינם מובאים לדין על ידי היועץ המשפטי לממשלה׳׳.4

 מדין מצוי לדין רצוי

 ״ביקורת ציבורית חשובה היא לרשות השופטת ומבטיחה, בסופו של דבר, אמון הציבור
7  בשפיטה.[...] במשפט הכל עומדים לדין: בעלי הדין, הדין והדיין עצמו״.7

 כך כתב השופט פרופ׳ אהרן ברק בפסק דין תקדימי של בג״צ. אך מתעורר ספק אם

 החוקים הקיימים, וגם פסיקתם של בג״צ והשופט ברק עצמו, מאפשרים לתקשורת

 ובאמצעותה לציבור, לבקר ולשפוט כראוי את פעילות הרשות השופטת, ורשויות אכיפת

 החוק בכלל.
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 קושי ראשון נובע מן ההגבלות על קבלת מידע על המתחולל בבתי המשפט. ללא מידע

 אמין ומקיף כזה אי אפשר כמובן לבקר או לגבש דעה — חיובית או שלילית — על רמתם

 ותפקודם של השופטים ושאר העוסקים באכיפת החוק. כפי שראינו, קיימים אצלנו

 חריגים לא מעטים לעיקרון פומביות המשפט. החוק מעניק סמכות גורפת לכל שופט

 (ובבתי הדין הצבאיים, גם לאלופים) לסגור דלתות, והתוצאה המשפטית של סגירה כזאת

 היא שכל מה שנדון ונמסר במשפט אסור בפרסום ונעלם מעין הציבור. שיקול דעתו של

 השופט בהפעלת הסמכות הזאת הוא רחב ביותר. העילות לסגירת דלתות מנוסחות באורח

 כוללני ביותר, ולרוב אין לעיתונות דרך אפקטיבית לערער על החלטת השופט. לעתים —

 בגלל סגירת הדלתות — היא אף איננה יודעת כלל שמתנהל או התנהל משפט, וממילא

 איננה יכולה לנקוט מהלך להסרת האיפול.

 מן הראוי לצמצם את רשימת המקרים שבהם יכול השופט לצוות על סגירת

ן משפטי שלם. אפשר י ל בנד להוריד מעטה של השאיות מוחלטת וגורפת על ה  דלתות ו

 כמדומה להסתפק בהמש עילות סגירה: פגיעה ממשית בביטהון המדינה, סכנה לחיי

ת עד חיוני ע ת ר ה  אדם, פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של קטין, חשש ממשי ל

 מלהעיד, פגיעה קשה בצנעת הפרט. בכל המשת המקרים יש לסייג את סמכותו של

 השופט במבחן הוודאות הקרובה, לאמור - הוא יהיה מוסמך לצוות על סגירה רק אס

 קרוב לוודאי שתתממש אחת הסכנות או הפגיעות האמורות. העתק מכל צו סגירה -

 על נימוקיו - יועבר לנשיא מועצת העיתונות, ולפרקליט מטעם המועצה (כמו גס

 לצדדים למשפט) תהא הזכות לבקש את ביטול צו הסגירה או לחלופין לשחרר לפרסום

 קטעים מן הפרוטוקול ומשאר מסמכי המשפט. על סירוב לבקשה כזאת תהיה זכות

 ערעור מידית לערכאה גבוהה יותר. בכל מקרה, וגס בהיעדר בקשה ספציפית, יובא כל

 תיק שלגביו הוצא צו סגירה לביקורת תקופתית(למשל, אחת לשנה) של נשיא הערכאה

 שבה הוצא. הנשיא יבדוק אם הטעמים לאיפול הטוטלי עודם תקפים. גם על הביקורת

 הזאת תימסר הודעה למועצת העיתונות ופרקליטה יהיה רשאי לטעון להסרת האיפול.

 יש יסוד לקוות כי נוהל כזה ימנע את תופעת משפטי הסתר ואת אי הוודאות לגבי

 הימצאותם של אסירים הנמקים בכלא שנים ארוכות בלי שאיש יידע עליהם דבר. גס

ן י ל ה  כאשד מפעיל שופט את סמכותו לאסור פרסום של זהות אדם ספציפי המעורב ב

 פומבי, בשל סכנה לשלומו או חשש לפגיעה בחקירה, יש להעניק זכות טיעון וערעור על

 האיסור לא רק לצדדים להליך אלא גס לכל עיתון או עיתונאי המעוניינים בפרסום. רק

 כך יובטח שלנגד עיניו של השופט יעמדו לא רק האינטרסים של הצדדים (העשויים לעתים

 להיות מעוניינים שניהם, כל אחד מסיבותיו, באיסור) אלא גם האינטרס הציבורי במידע.

 רק כך גם תימנע, או למצער תצטמצם, התופעה הנפוצה של איסורי פרסום החורגים מן

 הסמכות שהוקנתה בחוק (למשל, כאשר שופט מתיימר לאסור פרסום פרשה שלמה שנדונה
7  בדלתיים פתוחות, או כאשר הנימוק לאיסור הוא מניעת פגיעה בפרנסת אדם).8

 הבעייתיות שבמצב החוקי הקיים, בכל הנוגע לסגירת דלתות ולאיסורי פרסום מבתי

 המשפט, בולטת במיוחד בהקשר של הליכים משפטיים הנוגעים לאלימות במשפחה. בספטמבר
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 1994 פרסם המקומון הירושלמי ׳כל העיר׳ דיווח על מרצה עלום-שם באוניברסיטה

 העברית שנהג באלימות קשה כלפי משפחתו. בראשית 1995 פרסם מומחה התקשורת

 פרופ׳ דן כספי רשימה במוסף של עיתון ׳הארץ/ הקוראת להחרים ולנדות איש אקדמיה

 בכיר המתעמר במשפחתו. גם פרופ׳ כספי לא נקב בשמו של האיש והסתפק ברמזים בלבד.

 העלמת השם עוררה גל שמועות שהתמקדו בפרופסור לפילוסופיה, עדי צמח. הטיחו

 בתקשורת כי אין זה הוגן לנקוט פרסום אנונימי מסוג זה, משום שהדבר מחשיד קבוצה

 גדולה מצד אחד, ומונע מן האדם אשר בו מתמקדות השמועות לתבוע את עלבונו, מן הצד

 השני. בדיעבד התברר כי האנונימיות בפרסום נכפתה על כלי התקשורת בשל הליך משפטי

 שבו נקטה רעייתו של פרופ׳ צמח ובו ביקשה צו הרחקה שיגן עליה מפניו. נשיא בית

 משפט השלום בירושלים, אליהו בן-זימרה, הוציא הנחיה כללית שעל פיה כל הליך מן

 הסוג הזה יתנהל בדלתיים סגורות, וממילא יהא אסור לחלוטין בפרסום. רק במרס 1995

 נענתה שופטת השלום חנה בן-עמי לבקשת ׳כל העיר׳ להתיר את פרסום שמו של פרופ׳

 צמח, ואת העובדה שאשתו אכן טענה בתצהיר כי היכה אותה וגרם לה חבלות קשות כמה

 פעמים. חלקים אחרים בתצהיר נותרו חסויים, אם בהוראת בית המשפט ואם מכוח חוק

 הנוער, האוסר כאמור זיהוי קטינים כאשר להורה שלהם מיוחסת עבירה או שחיתות

 מידות. בעקבות הפרסום החלקי הודה פרופ׳ צמח בתקיפת אשתו, אך טען כי נעשה לו

 עוול בכך שפורסם (עוד בשלב הדיווחים האנונימיים) כי פגע גם בילדיו. האיסורים בחוק

 הנוער מנעו מכלי התקשורת להגיב על הטענה הזאת ולהבהיר לציבור מהי האמת ומה, אם

 בכלל, נאמר בתצהיר האישה בנקודה הזאת. מכל מקום, התעורר הרושם הברור כי איסורי

 הפרסום הגורפים בכלל, ואיסורי הפרסום הגורפים שנועדו להלכה להגן על קטינים בפרט,

 עלולים דווקא לשרת הורים המתעללים בילדיהם בכך שהם מקנים להם חסינות מוחלטת

 מפני חשיפה והוקעה ציבורית. והרי חשיפה והוקעה כאלה — לבד מערכן החינוכי והמרתיע

 — הן לעתים תמריץ חשוב וחיוני למיצוי הדין עם העבריינים, ולמניעת התנכרות והתעלמות
7  מסבל קורבנותיהם.,

 ראוי לשקול את ביטולו של איסור הסוב-«ודיצה, אשר עליו כבר העיר המשנה

 בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, השופט חיים כהן: ״מפלצת זאת, שנקראת סוב-יודיצה,

8 האיסור נועד, כאמור, למנוע השפעות חיצוניות  איש אינו יודע בדיוק מהי ועל מה היא״.0

 על הליך עשיית המשפט, לשמור על הסטריליות של מעיינות הצדק. אך האם הסטריליות

 הזאת איננה מחבלת לעתים בצדק עצמו? האם היא איננה עלולה לגרום עיוותי דין קשים?

 הבה נניח שנאשם פלוני טוען במשפטו כי הודאתו ברצח במשטרה נגבתה ממנו

 בעינויים, ולפיכך אין להסתמך עליה. המשטרה מכחישה זאת בתוקף. במהלך משפט-הזוטא

 על קבילות ההודאה, מדליף סוהר פלמוני החפץ באלמוניותו לעיתונאי העתק של תעודה

 רפואית שנערכה בידי אחד מרופאי הכלא בעת החקירה, ואשר ממנה עולה שנמצאו על

 גופו סימני התעללות קשים. האם במקרה זה אין הערכים של חופש העיתונות ומשפט הוגן

 מחייבים — שניהם כאחד — את פרסום התעודה, ובכך את הבאתה לידיעת כל המעורבים

 במשפט והציבור בכללותו? כמובן, יהא זה פסול ביותר אם גורל המשפט ייחרץ אך ורק
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 בהסתמך על הפרסום העיתונאי. אך זה גם לא יקרה. הפרסום כשלעצמו הרי איננו ראייה

 קבילה, וטוב שכך. אולם סביר להניח שבעקבותיו יזומן הרופא אשר לו מיוחסת התעודה

 להעיד בשבועה במשפט הזוטא, וייחקר על-ידי פרקליטי הצדדים כדת וכדין. אמת, הסטריליות

 המושלמת של ההליך נפגמה, ולבטח הייתה כאן השפעה - ואפילו מכוונת — של העיתונות

 ״על מהלך המשפט ותוצאותיו״, השפעה האסורה על פי החוק הקיים. אך האם לא מנעה,

 אולי, ההשפעה הזאת עיוות דין נורא והרשעת אדם ברצח שלא ביצע? והאם אין זה

 אינטרס של כולנו — עיתונאים, פרקליטים, שופטים וסתם אזרחים — שהעיתונות לא

 תירתע מפרסום כזה?

 כבר הבאנו את הדוגמה של פרסום ביקורת משפטית מנומקת על החלטות של

 התביעה בהליך פלילי — בין החלטה לסגור תיק פלוני, בין החלטה שלא לערער על זיכוי

 או עונש - שאינן הולמות, לדעת הפרשן המבקר, את האינטרס הציבורי. האם אין ביקורת

 פומבית כזאת חיונית כדי למנוע ולהרתיע מפני משוא פנים כלפי חשודים מקורבים או

 בעלי השפעה? והרי בכל מקרה ייחרץ הדין, בסופו של דבר, לא על ידי הפרשן אלא על ידי

 בית המשפט.

 לפחות שופט ותיק אחד חיווה דעה כי פרסומים ודיון ציבורי בסוגיות שמעורר

 המשפט המתנהל לפניו לא רק שאינם פוגמים ביכולתו לחרוץ דין צדק, אלא להפך —

 עשויים לתרום לו. השופט המחוזי בתל-אביב אורי שטרוזמן דיבר על כך שחשוב שיתקיים

 דיון ציבורי מעין זה, ״כך שבאי כוח בעלי הדין יוכלו להציג את עמדותיהם וטיעוניהם, גם

 אגב התייחסות לנקודות השקפה שעלו בדיון הציבורי״.

 השופט שטרוזמן ציין גם כי הניסיון או היומרה להבטיח הליך סטרילי — שבו

 השופט מבודד לחלוטין מכל השפעה שמחוץ לכותלי בית המשפט — הוא לא רק מיותר

 אלא חסר תוחלת מלכתחילה, ובלשונו: ״מעשה שבכל יום שהשופט האמור לשבת בתוך

 עמו, ולהתמצא בהתפתחות המשפט במשפטו ובעמים, קורא עיתונים, ספרים, פסקי דין,

 מקשיב לדיונים בנושאים שונים, רואה סרטים וצופה במחזות. האין בכל אלה כדי

 להשפיע עליו ועל עניין הנדון בפניו?״

 המענה על שאלה רטורית זו הוא, כמדומה, ברור.

 כדברי בית המשפט העליון האמריקני: ״חלושי אופי אינם צריכים לכהן כשופטים,
8  ומרחב התמרון של העיתונות צריך להתבסס על ההנחה שהשופטים אכן אינם כאלה״.1

 כמובן, ביטול איסור הסוב-יודיצה אין משמעותו או תוצאתו מתן היתר לעיתונות —

 או למתראיינים ולמצוטטים בה — לפרסם מידע (או מה שנחזה כמידע) כאשר המטרה

 איננה לסייע לבית המשפט ולצדדים ללבנו ולאמתו בכלים המשפטיים הרגילים, אלא

 להביא במזיד לשיבוש עבודת המשטרה, התביעה ובית המשפט, ולעיוות דין. צריך לזכור

 שגם לאחר ביטולו של האיסור האמור יעמוד בתוקפו סעיף 244 לחוק העונשין, המטיל

 שלוש שנות מאסר על ״העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי

 עיוות דין״.
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ודיצה נראית מהפכנית מדי, י ב־ 0 ההצעה לביטולו המוחלט של איסור הסו  א

 אפשר וראוי, בשלב הראשון, לסייגו. הסייג הראשון מתייחס לתקופת תחולתו. ראשית

 לכל, אין הצדקה לתחולו* האיסור לפני פתיחת המשפט. תחולה כזאת מונעת ביקורת

 ציבורית אפקטיבית על יעילות והגינות חקירת המשטרה ושיקולי הפרקליטות באשר

 לסעיפי האישום, ולשיקול אם בכלל יוגש. כזכור, הוקדמה בשעתה תחולת האיסור על מנת

 למנוע ׳הרשעת׳ חשודים על-ידי המשטרה, כפי שאירע בעקבות מעצרו של החשוד ברצח

 אמיל גרינצוויג ז״ל. זו אכן רעה חולה. כבר עשר שנים לפני רצח גרינצוויג קבל העורך

 והעיתונאי הוותיק, שמואל שניצר, כי ״יש כאן שפיטה על ידי המשטרה, היא השוטחת את

 כל הראיות של התביעה לפני שהמשפט התחיל, והיא הגורמת הרבה פעמים שהציבור

 משתכנע באשמתו של חשוד לפני שהמשפט התחיל״." אך כפי שהראינו, לא היה באיסור

8 במידה ידועה הוא אף מקל עליה את הכפשת החשוד: לאחר 3  כדי לרסן את המשטרה.

 הבאתו הראשונה לפני שופט, אסור לעיתונות לראיינו ולפרסם את גרסתו ותגובתו המפורטת

 על מה שהטיחו בו במסיבת העיתונאים או בתדריך של קציני המשטרה לכתבים.

 נשמעה הטענה כי גם אם השופטים אמורים להיות מסוגלים לנטרל את ההשפעה של

 פרסומים אם תוכנם לא הוכח בפניהם כדין, הרי אלה עלולים להשפיע על עדים, בפרט

 כאשר העד פוסח על שתי הסעיפים ואיננו בוטח לחלוטין בזכרונו. כאן אפשר שוב

 להקשות, האם פרסום עיתונאי חיצוני ישפיע על העד יותר מהודעת החוקר בבית המשפט

 בעת הארכת מעצרו של החשוד, או אפילו במהלך המשפט עצמו, כי הוא הודה במעשה

 ושיחזר את מעשהו? והרי עדות החוקר מקבלת לעתים קרובות ביטוי נרחב בתקשורת.

 מכל מקום אם זהו החשש, אין הצדקה לתחולת האיסור בשלב שבו אין צפויה הופעת

 עדים - כלומד לאחר תום שלב הראיות במשפט, וכמו כן בהליכי גזירת הדין, ערעור

 ובג״צ.

 כפי שראינו, דווקא בגלל השפעתו על המשפט עשוי לעתים הפרסום התקשורתי לסכל

 עיוות דין נורא. לפיכך ראוי לאמץ את הנוסח של החוק האנגלי, לאמור, שהאיסור יהול

 רק על פרסום שעלול להשפיע לרעה או להכשיל את עשיית הצדק. כמו כן ראוי

 שהאיסור יחול רק כאשר ההשפעה השלילית האמורה היא ברמת הסתברות של

 ׳ודאות קרובה׳, ולא להסתפק ב׳אפשרות סבירה׳ להשפעה. גם כאשר מדובר בערך

 החיוני של הביטחון — האישי והקולקטיבי — אין אוסרים על פרסום אלא כאשר ישנה

 ׳ודאות קרובה׳ לפגיעה קשה בערך האמור. וכבר נמצא מי שהיקשה: האם הסטריליות של
 ההליך השיפוטי, עם כל חשיבותה, זקוקה להגנה רבה יותר מזו המוענקת לביטחון?*8

 אסור שקיומו של הליך שיפוטי או מעין-שיפוטי בנושא בעל חשיבות ציבורית יחניק

 דיון ציבורי באותו נושא. כדברי השופט לשעבר של בית המשפט העליון ד״ר אלפרד

 ויתקון, ״אם נגזר על כלי התקשורת להינזר מדיווח ומנקיטת עמדה על תופעות ובעיות

 המעסיקות את הציבור כל עוד הנושא נדון בבית המשפט, תהיה בכך פגיעה חמורה באחת

8 לכן ראוי לפטור  מזכויות האדם, שבלעדיה אין משטר דמוקרטי ואין חברה חופשית״.5

 את העיתון מאחריות כאשר הפרסום נוגע לסוגייה עקרונית, אשר יש בה עניין ציבורי
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 החורג ממסגרת ההליך הנדון. כמובן שפטור כזה יוציא מתחולת האיסור את ועדות

 החקירה הממלכתיות, העוסקות — מעצם טבען — בעניינים בעלי חשיבות ציבורית חיונית

 ואקטואלית.

 הצעה לביטולו המוחלט של איסור הסוב-יודיצה לא נדונה עד כה בכנסת בכובד ראש.

 בשנת 1985 הציע המשפטן ד״ר זאב סגל מאוניברסיטת תל-אביב, בסיכומו של מחקר

 מקיף, לבטל את האיסור הקיים, ולהחליפו באיסור שיחול רק לגבי הליכים פליליים ורק

 על ״פרסומים ספציפיים שלגביהם נראה שהם נושאים עמם סכנה של השפעה ממשית״ על

 עדים. כדוגמאות מובהקות לפרסומים כאלה אזכר ד״ר סגל פרסום על הודאת חשוד או

8 גם הצעתו לא הגיעה  נאשם מחוץ לכותלי בית המשפט, וכמו כן פרסום על עברו הפלילי.6

 לשלבי דיון מעשיים. בשלהי שנת 1994 יזם ח״כ רון נחמן מהליכוד הצעת חוק פרטית,

 שעל פיה לא יחול האיסור על פרסום ״מידע עובדתי נכון ודעות״ בנוגע להליך תלוי ועומד.

 בהסבר להצעתו ציין כי האיסור במתכונתו הנוכחית איננו נאכף, וכי ״שופטי בתי המשפט

 בארץ אמונים עלינו שהינם יכולים להתעלם מדעות שונות בעיתונות״. הצעה דומה הגיש

 גם ח״כ אברהם פורז ממרצ. עורך המשנה של עיתון ׳הארץ׳, יואל אסתרון, הציע במארס

 1995 לצמצם את האיסור ולהחילו רק אם יש ״ודאות קרובה״ ל״פגיעה ממשית״ בעדות
8  האמורה להימסר בבית המשפט.7

 ראוי גם לשקול את ביטולה של עבירת הזילות. אין חולק באשר לצורך החיוני

 לשמור על כבודם של בתי המשפט והעוסקים במלאכת השפיטה. אולם נראה שדי

 לשם כך בסעיפי חוק איסור לשון הרע. הוצאת לשון הרע היא עבירה פלילית שדינה שנת

 מאסר, והיועץ המשפטי לממשלה בוודאי שאיננו צריך להירתע מלהגיש אישומים על פי

 חוק זה כאשר מתפרסמת השמצה או החשדה חסרת שחר על שופט.

 למעשה, קיימים שני הבדלים בין עבירת הזילות לעבירה של הוצאת לשון הרע:

 ראשית, סעיף הזילות מגביל לא רק את תוכן הביקורת על שופטים אלא גם את

 סגנונה (שאמור להיות ׳אדיב׳); בסעיף הזילות אין טענת הגנה של ׳אמת דיברתי׳. כלומר,

 פרסום הפוגע בשופט והמנוסח בבוטות הוא אסור, אפילו כל עובדה בו היא אמת-לאמיתה.

 ספק אם יש אינטרס אמיתי — גם מנקודת המבט של ההגנה על הרשות השופטת

 ואמינותה - בהרתעת התקשורת מפני פרסום-אמת שכזה (למשל, פרסום הנתמך בראיות

 חותכות על שחיתותו של שופט) רק בשל סגנונו. כפי שהזהיר בשעתו בית המשפט העליון

 האמריקני: ״כפיית אלם [...] שתכליתה היחידה לשמר את האינטגריטי של בית המשפט,

8 עמדה דומה ניסח גם המלומד פרופ׳  תעורר קרוב-לוודאי יותר חשד ובוז מאשר כבוד״.8

 מרדכי קרמניצר: ״מצב דברים בו ניתן לתאר תופעה הראוייה לגינוי, אולם אין מגנים

 אותה משום שהדבר אסור, יעורר אי אמון ויפגע בתדמיתה של מערכת השיפוט. לעומת

 זאת, הביקורת עשוייה להביא לשיפור בסדרי עשיית הצדק, העשוי להביא גם לשיפור
 בתדמית״.'8

 פרשה משפטית ותקשורתית הממחישה היטב את הבעייתיות בדין המצוי התוחם את

 מרחב הדיווח והביקורת של התקשורת על ההליך המשפטי, ואת הדילמות שהוא מעורר,
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 הייתה כמדומה פרשת האונס הקבוצתי בקיבוץ שומרת. קבוצת צעירים התעללה התעללות

 מינית רבת-ימים בנערה בת 14 בקיבוץ. פרקליטת מחוז חיפה, לילי בורישנסקי, החליטה

 שלא להעמיד את המתעללים לדין בשל ״היעדר עניין לציבור״. ימים אחדים לאחר

 ששודרה כתבה של העיתונאי ישראל סגל במשדר החדשות של ליל שבת, בערוץ היחיד

 (דאז) של הטלוויזיה, ובה ריאיון עם הנערה קורבן ההתעללות - הורתה פרקליטה

 המדינה דורית בייניש לפתוח מחדש את התיק, והצעירים הועמדו לדין על אונס. השופט

 המחוזי בחיפה, מיכה לינדנשטראוס, זיכה אותם מחמת הספק. פסק הדין גרר ביקורת

 תקשורתית חריפה על נימוקי הזיכוי והמסר הגלום בו,• הוגש ערעור מטעם הפרקליטות

 ובית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה על גישתו ונימוקיו של השופט לינדנשטראוס,

 הרשיע את הנאשמים וציווה על בית המשפט המחוזי לגזור את דינם. הם נדונו לתקופות

 מאסר ממושכות.

 סניגורי הנאשמים טענו כי הם ״נשפטו על ידי התקשורת״. מותר לשער כי אלמלא

 כתבת הטלוויזיה של סגל, ואלמלא הביקורת התקשורתית הנוקבת על הזיכוי, לא היו

 הצעירים מועמדים לדין, וגם לא הייתה ניתנת לבית המשפט העליון האפשרות לשפוט את

 מעשיהם. מבחינה זו מתעורר לכאורה חשש שהפרסומים — גם לאחר סגירת התיק וגם

 לאחר הזיכוי בבית המשפט המחוזי — היה בהם כדי להשפיע על מהלך המשפט, ובכך

 הופר אולי (פעמיים) איסור הסוב-יודיצה. אך האם גרמו העבירות-לכאורה הללו לעיוות

 דין, או שמא מנעו אותו? האם נכון לומר שהתקשורת שפטה את הנאשמים? הרי מי

 ששפטו והרשיעו אותם (ונימקו זאת בניתוח מפורט של העדויות במשפט וסעיפי החוק

 הרלוונטיים על פני 200 עמודים) היו נשיא בית המשפט העליון, מאיר שמגר ועמיתיו

 השופטים, ד״ר מישאל חשין ואליעזר גולדברג. בהנחה שהתקשורת תרמה במידה-זו-אחרת

 לכך שעניין כה עקרוני הגיע לליבון בערכאה הגבוהה ביותר, האם טוב הדבר או רע

 שהחוק הקיים רואה תרומה כזאת כעבירה?

 בתום הפרשה הממושכת, ולאחר שהאנסים נשלחו למאסר, פרסם עו״ד עמרם ש׳

 בלום, תובע פלילי ותיק ומבכירי פרקליטות מחוז תל-אביב לשעבר, סדרת מאמרים

 המותחת ביקורת מקצועית ואישית חריפה על השופט לינדנשטראוס בגין פסק הזיכוי

 שנתן. בתגובה טענה דוברת משרד המשפטים, אתי אשד, כי עו״ד בלום חטא בזילות בית

 המשפט. מבחינת החוק היבש היה לכאורה יסוד לטענה הזאת, שכן ביקורתו של בלום לא

 הייתה ׳אדיבה׳. אולם תגובתה גררה תגובה נגדית של המומחה למשפט פלילי, פרופ׳

 מרדכי קרמניצר, אשר תבע ממשרד המשפטים לחזור בו מן הדברים ואף להתנצל בפני

 עו״ד בלום. פרופ׳ קרמניצר הסכים כי סגנון הביקורת של בלום על השופט לינדנשטראוס

 היה ״חריף במידה בלתי מצוייה״ וכי היה בביקורתו נימה של ״טיפול אישי״ בשופט, אך

 הדגיש כי ״סגנון מחמיר או אירוני הוא היבט מתחייב ומחיר הכרחי של חופש הביטוי״.

 פרופ׳ קרמניצר ציין כי ביקורתו של עו״ד בלום ״מבוססת בעיקרה כראוי מבחינה עובדתית

 ומשפטית״ והתריע כי ״הניסיון לנופף בעבירה פלילית [של זילות — מ״נ] יוצר רושם של

 ניסיון לסתום פיות. מי שמנסה להסום את הביקורת הכתובה, מעניק לגיטימציה

, נראה כי דברים אלו כוחם יפה לגבי איסור הזילות בכלל.  להפגנות רחוב נגד פסק הדין״.0
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, Brandeis, Other People's Money (1933), p. 62 7 

 8 ראה נגבי, הערה 5 לעיל.

R. v. Parke [1903]2 K.B. 432, at p. 438 9 

 10 א׳ ויתקון, ״מה לעיתונאי בבית המשפט״, משפט ושיפוט(בעריכת א׳ ברק, מ׳ לנדוי, י׳ נאמן, ירושלים,
 תשמ״ח), 230, עמי 232.

 11 בג״ץ 14/51 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ׳ רותם ו״דבר״, פ״ד ה 1017, עמי 1053.

 12 ראה״דו״ח ועדת החקירה הממלכתית על מלחמת יום הכיפורים, 1975. יצויין כי חבר הוועדה, מבקר
 המדינה־דאז יצחק נבנצאל, הסתייג מן הנזיפה האמורה, לאו דווקא משום שהמעיט בהשפעת הפרסומים

ם כבלתי נמנעים. ת ו בחומרתם אלא משום שראה א  ו

 13 בג״ץ 14/51, הערה 11 לעיל, עמי 1029.

 14 ע״פ 325/76 סיבוני נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לא(2) עמ׳ 828¡ 829.

ן ועד מחוז ת״א בלשכת עורכי הדין), יוני 1984, עמי 15 (ביטאו ן  15 הדי די

 16 ע״פ 696/81, הערה 6 לעיל, עמי 577.

Craig v. Harney (1947) 331 U.§. 367, at p. 391 17 

ם הוכפל.  18 הפרקליטות ערערה על קולת העונש, והוא אמנ

 19 על הצנזורה הצבאית ראה פרק ג לעיל, וכן בג״ץ 680/88 שניצר נ׳ הצנזור הצבאי הראשי, מב(4), עמי
 617. להשלכות המופלגות של סגירת דלתות מטעמי ביטחון, ראה: ת.פ.(י-ס) 99/56 היועץ המשפטי נ׳

 שורר, פס״מ יג, 162.

ת ר ס בעלת עיתון ׳העירי) לבין ה ) קן  20 משרד המשפטים הכחיש את הקשר בין העתירה שהגישה רשת שו
ה נגבי, הערה 5 א  האיפול - ראה הודעת דוברת המשרד, אתי אשד, מיום 2.6.93. עוד על הפרשה, ר

 לעיל.

 21 מעריב, 4.6.93, עמי 2.

 22 שם.

 23 בג״ץ 680/88, הערה 19 לעיל, עמי 633.

 24 בייש (ת״א) 80/86 הראל ואדירם נ׳ מדינת ישראל ונעמי אדווה, ראה: מ׳ רונן, ש׳ גז, המשפט הפלילי
ם ראה: בג״ץ 806/88 יוניברסל סיטי סטודיוס אינק. נ׳ י ט ר ת הצנזורה על ס  (1990), עמי 547. לסמכו

 המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ״ד מג(2), עמי 22.

 25 בג״צ 79/67 עומר נ׳ שופט השלום, פ״ד כא(1), עמ׳ 405.
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 26 ראה סעיפים 24-24ב לחוק הנוער (טיפול והשגחה), סעיף 70(ג) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב). על

 פרשת ׳הפרופסור המכה׳ עדי צמח שעוררה ביקורת נוקבת על האיסורים, ראה הטקסט הנסמך להערה

 79 להלן.

 27 לניתוח הגנת העניין הציבורי בחוק הגנת הפרטיות ראה הפרק הקודם; לביקורת שעוררה החשאיות של

 הליכים העוסקים באלימות במשפחה, ראה הדיון בפרשת ׳הפרופסור המכה׳ עדי צמח, בטקסט הנסמך

 להערה 79 להלן, ואת המאמרים המאוזכרים בה.

 28 ראה דיווח ופרשנות בחדשות, 2.12.91, עמ׳ 10.

 29 בג״ץ 54/62 פ״ד טז 729, עמי 741.

 30 בג״צ 47/88 משטרת ישראל נ׳ השופטת החוקרת נסיבות מותו של שלמה תורג׳מן ז״> פ״ד מב(3),

 עמ׳ 56.

 31 ר״ע 176/86 פלונית נ׳ פלוני, פ״ד מ(2), עמי 497: 500.

 32 ראה דיווחו של י׳ אלגזי בהארץ, 13.4.94, עמי 7א, ומדורו של מנחם שיזף בשישי, 9/4/94¿ עמי 9, וכן

 ב״ש (ת״א) 80/86, הערה 24 לעיל.

 33 ע״פ 353/88 וילנר נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מה(2), עמי 444: 450.

 34 שם, עמי 452-451.

 35 שס, עמי 455-453.

 36 ראה תקנה 12 לתקנות השופטים, תשל״ג-1973, תקנה 73 לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי הדין

 בבתי-דין משמעתיים), תשכ״ב-1962, תקנה 7 לתקנות הקאדים (סדרי-הדין בבית-הדין המשמעתי),

 תשל״א-1971, סעיפים 42-41 לצו שירות המדינה (משמעת)(שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין

 ותפקידים מיוחדים), תשל״ט-1979, וכמו כן רונן וגז, הערה 24 לעיל.

 37 ראה ע׳ מודריק, שפיטה צבאית, (ת״א-1993), ע׳ 107: ע׳ גרוס, ״בדלתיים פתוחות״, הארץ, 26.5.94,

; מט/118/94 התובע הצבאי הראשי נ׳ רס׳׳ן ק׳ וסרן אי, ניתן ביום 11.10.94.  עמי 1ב

 38 לגבי איסור הפרסום בנוגע לקטינים ראה הערה 26 לעיל והטקסט הנסמך אליה: לגבי איסור הפרסום

 לשם הגנה על ביטחונו של אדם, והביקורת בבית המשפט העליון על החלטת השופט בן יאיר, ראה מ׳

 ריינפלד, ״פומביות הדיון נגד צנעת הפרט״, הארץ, 13.3.95, עמ׳ ב4.

 39 מכתבו של מזכיר בית המשפט המחוזי בתל אביב, זכריה גינוסר, אל רכזי המדורים ומוכירי השופטים

 בבית המשפט, מיום 3.2.94.

ועדה לבדיקת הגישה לבתי המשפט והעיון בהם, יוני 1994, הוועדה מונתה על דעת נשיא  40 דו״ח הו

 בית המשפט העליון, וחבריה היו השופט יהושע גרוס (יו״ר), השופט גבריאל שטרסמן, דוברת משרד

 המשפטים, אתי אשד, המשפטן דייר פרץ סגל ומזכיר בית המשפט המחוזי בתל-אביב, זכריה מוסר:

 דייר סגל, בדעת מיעוט, התנגד להמלצות הוועדה.

 41 בג״צ 305/89 ניר נ׳ בית משפט השלום (תעבורה), פ״ד מה(3), עמי 203: 211.

 42 שם, עמי 215

 43 דברי הכנסת, כרך 7! עמי 869.

 44 שם, כרך 22, עמי 2413.

 45 שם, שם, עמי 2504.

 46 שם, שם, עמי 2152 ,2504,2502.

 47 ראה הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מסי 19), התשמ״ב-1984, ה״ח תשמ״ד, עמי 238, וכן דברי

 הכנסת, 16.5.84, 21.5.84 (הקריאה הראשונה), 13.6.84 (האישור הסופי).
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 48 שם, 16.5.84.

 49 ראה דיווח ופרשנות על האירוע במעריב,28.6.93, עמ׳ 3.

 50 ע״פ 696/81, הערה 6 לעיל, עמי 587.

ך על ע״פ 126/62 דיסנצ׳יק ואח׳ נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד יז 169, מ ת ס ה  51 שם, עמ׳ 576-575, ב
 עמי 181.

 52 הלכת Bridges, הערה 1 לעיל.

.Contempt of Court Act, 1981 -3 5 ראה סעיף 2 ל 

ה לביקורת סרטים צ ע ו מ ה בעיקר דברי השופט זילברג בבג״צ 381/66 היועץ המשפטי נ׳ ה א  54 ר
 ומחזות, פ״ד כ(4), עמ׳ 758; 761. נשוא הצנזורה היה מחזהו של לב, ׳זעקת השתיקה׳. משפטו של מלחי

ס השיפוט. כ ם בזיכויו אך הוא נאלץ לפרוש מ י  הסתי

ק הבריטי על בזיון בית המשפט, הערה 53 לעיל.  55 סעיף 2 לחו

ק בתי המשפט, תשט״ו-1955, ה״ח 226, תשט״ו, 64. ה סעיף 51 להצעת חו א  56 ר

ק ועדות חקירה, התשכ״ט-1968.  57 סעיף 1 לחו

ה ל ש מ מ ה דו״ח מס׳ 2 של ועדת אגרנט, מיום 30.1.75, וכמו כן י׳ גוטמן, היועץ המשפטי נגד ה א  58 ר
 (ירושלים, 1981), עמי 272-271.

A. G. v. English [1982]2 All.E.R, p. 903 59 

 60 ראה דברי ח״כ דייר משה סנה, דברי הכנסת, כרך 22 עמ׳ 2502.

 61 בג״צ 223/88 שפטל נ׳ היועץ המשפטי לממשלה, פ״ד מג(4) עמי 356¡ 372.

, ״בית המשפט וכלי  62 מכתבו של פרופ׳ זמיר לגבריאל שטרסמן מיום 9.12.84, מצוטט אצל ג׳ שטרסמן
 התקשורת״, הפרקליט, גליון מיוחד במלאת 25 שנים ללשכת עורכי הדין(1987), עמ׳ 96¡ 104.

ת להן. ת הנסמכו ו א ק ס פ ה  63 גוטמן, הערה 58 לעיל, עמי 272, וראה הערות 12 ו-58 לעיל, ו

 64 ע״פ 69/60 (ת״א) היועץ המשפטי נ׳ מוזס, פס״מ כח, 239, עמי 243.

 65 ע״פ 865/61 (ת״א) היועץ המשפטי נ׳ דיסנצ׳יק, פס״מ ל 236, עמ׳ 239.

 66 ע״פ 126/62, הערה 51 לעיל. על הזיכוי של ׳ידיעות אחרונות׳ לא הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

 67 ע״פ 696/81, הערה 6 לעיל, עמי 577.

 68 בג״צ 223/88, הערה 61 לעיל, עמ׳ 366-365 (דברי השופט ג׳ בך), עמ 374-373 (דברי השופט ת׳ אור).

 69 דנג״צ 5,6/89 היועץ המשפטי נ׳ שפטל(ניתן ביום 31.1.90).

ק הסוב-יודיצה״, ו  70 הארץ, 18.5.94, ע׳ 7א (דיווח של מ׳ טובאל), וראה ת׳ שגב, ״נימוק ניצח נגד ח
 הארץ, 26.5.94, עמ׳ 1 ב.

 71 הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 51.051, מיום 13.3.92.

וחד של היועץ ו של נועם סולברג, עוזרו המי ת מכתבי א  72 ראה דיווח בהארץ, 27.12.94, עמי א12, ו
ם 15.3.95). ו מי ) ז ום 16.2.95) ואל עורך מעריב, יעקב אר (מי  המשפטי לממשלה אל ח״כ אריה דרעי

ת עורכי הדין ואח׳ פ״ד מא(4), כ ש  73 ראה דברי השופטת שושנה נתניהו בבג׳׳ץ 433/87 דכטמן ואח׳ נ׳ ל
י ואחי, א ת ב ש - א ב כ ו  עמי 606; 612-611, ודברי השופט פרופ׳ אהרן ברק בבג״ץ 506/89 בארי ואח׳ נ׳ כ

 פ״ד מד(1), עמ׳ 604; 609-608.

 74 בג״צ 506/89, שם, עמ׳ 608-607 (דברי השופט מ׳ שמגר) ובעי 612 (דברי השופט א׳ ברק).

 75 רונן וגז, הערה 24 לעיל, עמ׳ 559.
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ה דיווח א  76 מ׳ גורלי, ״כבודו זול או יקר״, מעריג, (המדור המשפטי ״שורת הדין״) 8.7.93¡ על ההרשעה ר
ם בהארץ, 21.2.95, עמ׳ א9; על גזר הדין ראה דיווחו של משה טובאל, הארץ, 27.4.95, עמי ות עתי כנ  סו

 א5.

 77 בג״צ 506/89, הערה 73 לעיל.

ה הנסמכת לה. ק ס פ ה ה הערה 39 לעיל ו א  78 ר
ה של האלימות״, כל העיר, 3.3.95, עמי 50, ק י ט ת ס א  79 על הפרשה ראה: נ׳ וורגפט וש׳ מולא, ״מבוא ל
 וכמו כן עמוד השער של אותו עיתון. על הוויכוח שעורר הפרסום האנונימי והטיפול התקשורתי בפרשה
ץ (מוסף), 17.2.95, עמי 94¡ מ׳ נגבי, ״צמח פורה ראש ר  בכלל, ראה: ע׳ לינור, ״כשל מוסרי נרכש״, הא

 ולענה״, מעריב (מוסף שבת), 10.3.95, עמ׳ 21.

ת לגבי עניין התלוי ועומד להכרעה בבית המשפט״(סימפוזיון), ספר ברקת (תשל״ז), ס נ כ  80 ״כיצד תנהג ה
 עמ׳ 206.

 U.S. Pennekamp v. Florida, 328 331 81 דברי השופט שטרוזמן נאמרו בדיון משפטי ביוני 1984
ם אצל ג׳ שטרסמן, ״בתי המשפט וכלי התקשורת״, הפרקליט, גיליון מיוחד לכבוד 25 שנים  ומצוטטי

 ללשכת עורכי הדין(תשמ״ז-1987), עמי 96¡ 103.

 82 ש׳ שניצר, ״הפשע והמשפט בראי העיתונות״, קרימינולוגיה, משפט פלילי ומשטרה, כרך א (תשל״ג),
 עמי 412¡ 413.

סמכת עליה. ה הנ ק ס פ ה ה הערה 49 לעיל, ו א  83 ר

ם סוב־יודיצה״, משפט פלילי, קרימינולוגיה נות והעבירה של פרסו  84 מ׳ קרמניצר, ״על חופש העיתו
, עיוני משפט י״ד, 371, עמי 374,  ומשטרה, א, 165; א׳ ברק, מבחן הוודאות הקרובה במשפט החוקתי

ן, הערה 87 להלן.  וראה גם אסתרו

 85 ויתקון, הערה 10 לעיל, עמי 234.

ב יודיצה: הצעה להיתר ולהסדר אלטרנטיבי״, מחקרי משפט, ד׳ ו ם מטעמי ס  86 ז׳ סגל, ״איסור פרסו
ניברסיטת בר-אילן, תשמ״ו), 105.  (או

רסם בהודעה ההסבר עליה פו סת ביום 6.12.94, ו ק של ח״כ רון נחמן הונחה על שולחן הכנ ו ח  87 הצעת ה
תו יום. להצעותיהם של ח״כ פורז ויואל אסתרון, ראה י׳ אסתרון,  לעיתונות מטעמו של ח״כ נחמן מאו

. ת המתה״, הארץ, 20.3.95, עמי ט ת האו  ״להרוג א

 88 פרשת Bridges, הערה 1 לעיל.

 89 קרמניצר, הערה 84 לעיל, עמי 187-186.

 90 מ׳ קרמניצר, ״אפשר גם בלי אדיבות״, מעריב(מוסף שבת), 16.9.94 , עמ׳ 26
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 פרק ט

 התקשורת המשודרת

 ייחודה של המדיה המשודרת

 כלי התקשורת האלקטרוניים - קרי: ערוצי הרדיו והטלוויזיה - כפופים למעשה לשתי

 מערכות חוקים מקבילות: המערכת הנוגעת לכלל העיתונות (חוקי הצנזורה, הדיבה, הסוב

 יודיצה, וכולי) ומערכת ייחודית להם בלבד. בעוד שהחקיקה הנוגעת לכלל העיתונות

 קובעת, בעיקר, מה מותר ומה אסור לה לפרסם, הרי החוקים הייחודיים הנוגעים לתקשורת

 האלקטרונית מכתיבים לה, בין היתר, גם מה היא הייגת לפרסם. ואכן, למדיה המשודרת

- בניגוד לזו הכתובה — יש לעתים, כפי שניווכח, לא רק הזכות והחירות אלא גם החובה

 לפרסם. מכאן נגזר גם הבדל חשוב בפונקציה שממלאת מערכת המשפט בשני סוגי המדיה.

 כאשר מדובר בעיתונות מודפסת ממלא בית המשפט, כפי שראינו, שתי משימות עיקריות:

 הוא מעניש את העיתון כאשר הוא חורג מגבולות המותר, ומגן על חירותו כאשר השלטון

 מנסה לצנזרו ללא סמכות. כאשר מדובר בתקשורת המשודרת עשוי בית המשפט להתערב

 לא רק נגד צנזורה שלטונית אלא גם נגד צנזורה עצמית של כלי התקשורת עצמו.

 מהו הבסיס הרעיוני לייחוד הזה? מלכתחילה נבע היחס הייחודי לתקשורת המשודרת

 מן העובדה שהיא משתמשת במשאב ציבורי מוגבל — קרי, תדרי השידור שבאוויר. כאשר

 מדובר במדיה מודפסת, מספר המפרסמים והמתבטאים באמצעותה הוא להלכה בלתי

 מוגבל. תיאורטית יכול כל אדם להדפיס את המידע שבידיו ואת דעותיו ולהפיצם ברבים.

 גם אם יסרב עיתון כלשהו לתת לו בימה, הוא יכול למצוא עיתון אחר; ואם לא ימצא —

 לפרסם או להפיץ את הדברים בכרוז או כפמפלט מטעמו. לעומת-זה, מספר ערוצי השידור

 היכולים לשדר באוויר לכלל אוכלוסי המדינה הוא מוגבל מראש. כל מי שמקבל מקום

 ב׳סקאלת הערוצים׳ מונע למעשה ממישהו אחר את השידור באותו תדר, וכלל המאושרים

 שקיבלו מקומות על הסקאלה חוסמים בעצם את דרכם של אחרים לאוויר. מכאן צומחת

 הזכות המוסרית של בעל המשאב — קרי: הציבור - לתבוע מהם לנצל את ערוץ השידור

 לא רק לפרסום אותו חומר שהם מעוניינים בו, או שנתפס בעיניהם כפופולרי, אלא לתת

 פתחון פה גם לזולתם, ולשדר מידע ודעות גם אם אינם לרוחם.

 כך ניסח זאת הנשיא השביעי של בית המשפט העליון, השופט מאיר שמגר: ״גלי

 האתר הם רכושו של הציבור, ולא רכושו של פרט זה או אחר״; לכן ״זכותו של הכלל היא

 שתישמר חירות הביטוי בכלי התקשורת — הרדיו והטלוויזיה — וכי כלים אלה יופעלו
 בדרך ובאופן שיש בהם כדי לקיים חירות זו הלכה למעשה״.1

 עם התפתחות הטכנולוגיות התקשורתיות, ובעיקר השידורים באמצעות לוויין וכבלים,

 פחתו — אם כי לא נגוזו לחלוטין — המגבלות הטכניות על מספר הגורמים המשדרים.
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 אולם המגבלה התקציבית בוודאי שרירה וקיימת, ובמלוא חריפותה. תפעול תחנת רדיו,

 ובעיקר טלוויזיה — גם בהנחה האופטימית והמופרזת שכל דכפין יכול למצוא ולקבל ערוץ

 שידור - יקר לאין-ערוך מהדפסת עיתון, כרוז או פמפלט. מצד שני, שום פרסום מודפס

 איננו יכול להתחרות בהשפעה של שידור רדיופוני ובעיקר טלוויזיוני. כלומר, אם תיחסם

 דרכה של דעה למדיה המשודרת, נשלל - למעשה אם לא להלכה - הסיכוי השווה של

 בעל אותה דעה ליטול חלק ב׳שוק הדעות׳ ולשכנע בה את הציבור, ויכולתו לפרסם ולהפיץ

 בדפוס אותה דעה לא תפצה אותו על כך. יתירה מזאת: מידע שהגיע למדיה המודפסת

 בלבד לא ייקלט בתודעת הציבור הרחב כמו מידע משודר - הן בגלל שיעור הצריכה

 הגבוה יותר של המדיה המשודרת, הן בגלל האפקט הישיר והחזק יותר שלה על הצרכן.

 כך, בחדות ובבהירות, תמצת זאת השופט הדגול של בית המשפט העליון האמריקני,

 ויליאם ברנן (1ז^1ו!6ז8): ״לאור הדומיננטיות הנוכחית של המדיה האלקטרונית כאמצעי

 האפקטיבי ביותר להגיע לציבור, כל מדיניות אשר תחסום לחלוטין גישת אזרחים מסוימים
 לגלי האתר, תרוקן בהכרח מתוכן את הרעיון של דיון מקיף וחופשי״.2

 הסכנה היא, אפוא, שאם נניח לגורמים המשדרים לשדר (או לא לשדר) אך ורק על פי

 רצונם, טעמם או משוגותיהם, יקופחו אנושות גם חופש הביטוי של מגזרים רחבים

 בחברה, וגם זכות הציבור כולו לדעת. כדברי שדרנית ותיקה שחקרה את הנושא, ״השידור

 הוא בעל עצמה רבה מכדי שיישאר ללא פיקוח״.3 וכפי שהזהיר מלומד אמריקני שדבריו

 צוטטו בהסכמה על-ידי בית המשפט העליון שלנו: ״כשם שלמדיה המשודרת פוטנציאל

 אדיר לחנך או ליידע [...] יש לה גם פוטנציאל אדיר לנצל לרעה את תפקידה כמקור מידע.

 היא עלולה לשדר עמדות חד-צדדיות בלבד, בהותירה ציבור של מיליונים ללא מידע על

 עמדות סותרות. תכניות תעודה עלולות להיות משוחדות ולהוליך שולל את צופיהן״.*

 כאמור, סכנה זאת שכנעה את הדמוקרטיות המתוקנות שראוי לקבוע מערכת כללים

 בנושא התקשורת המשודרת אשר, כדברי השופט שמגר, ״באים להבטיח את קיום זכותו

 של הציבור בקבלת מידע מלא ורב-גוני ואשר נועדו לפעול נגד שרירות וחד צדדיות״.5 גם

 אצלנו גובשו ונאכפו כללים כאלה, ומאותו טעם עצמו. כך, למשל, הסביר השופט פרופ׳

 אהרן ברק, החלטה שלו ושל עמיתיו לכפות על רשות השידור מתן פרסום גם לדעות

 שעוררו סלידה בלב מנהליה ועובדיה: ״בעידן המודרני ניתן להחליף דעות, לשכנע ולהשתכנע,

 רק אם אמצעי התקשורת ההמוניים (הרדיו והטלוויזיה) [...] שמוצא פיהם ומראה פניהם

 מרתקים קהל המונים, והשפעתם על דעתם וטעמם מי ישורנה, ישמשו בימה המקיימת את

 חופש הביטוי [...] בעידן המודרני קשה לקיים חופש ביטוי בעל משמעות ללא שימוש ברדיו

 ובטלוויזיה [...] מכאן שליחיד ולכלל זכות כלפי רשות השידור [...] מכאן חובתה של רשות

 השידור בחברה דמוקרטית לא רק לשדר חדשות באופן מלא ואובייקטיבי, אלא גם ליתן
 ביטוי לדעות ולהשקפות של זרמי הציבור״.6

 כלומר, עצמת השפעתם של כלי התקשורת המשודרת מצד אחד, והנגישות המוגבלת

 לאמצעי השידור מצד שני, הן הבסיס לכך שהמחוקק - בכל הדמוקרטיות וגם אצלנו —

 מתיר לעצמו להתערב ולפקח על דרך ניהולם ועל תוכן שידוריהם. זאת, על מנת להבטיח
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 שהשידור יהיה לא רק חופשי אלא גם מהימן והוגן. יש דמוקרטיות שבהן הזכות להפעיל

 תחנות שידור נתונה בידי גופים ציבוריים או ממלכתיים בלבד. זה היה המצב בישראל עד

 למחצית שנות השמונים. יש דמוקרטיות, דוגמת ארצות הברית, שבהן השידור הוא בידי

 תחנות פרטיות מסחריות; אך הן נתונות לביקורתה של רשות ממלכתית, זקוקות להרשאתה

 וכפופות לתקנותיה. אצלנו נוספו לתחנות השידור הממלכתיות, למן שנת 1986, גם תחנות

 שידור פרטיות; אך גם הן נתונות לפיקוח ציבורי.

 כמובן, הפיקוח הציבורי עצמו עלול להיות מנוצל לרעה, ובמקום למלא את ייעודו

 ולהבטיח שידור הוגן ישנה סכנה שיעודד שידורים שיהיו לרוח השלטון, וישתיק מידע

 ודעות שמבקשים לשדר יריביו. כדי למנוע זאת, חיוני להחליש עד כמה שניתן את הזיקה

 הישירה בין הרשות הציבורית המפקחת על השידורים לבין השלטון, ולהעניק לזו הראשונה

 סמכויות ושיקול דעת עצמאיים ככל האפשר. כאשר מדובר בתחנות מסחריות, ישנה כמובן

 גם סכנה שיושתקו דעות ומידע שאינם נוחים למפרסמים באותן תחנות או לבעליהן. להלן

 נבדוק עד כמה ערוכים ומסוגלים החוקים ובתי המשפט בישראל להתמודד עם הלחצים —

 הפוליטיים והכלכליים כאחד — המאיימים על חירות השידור, מהימנותו והגינותו.

 רשןת השידור

 חוק רשות השידור היה החוק הראשון שהחיל נורמות מיוחדות על התקשורת המשודרת

 בישראל. מאחר שהיה גם החוק היחיד בתחום הזה במשך עשרים שנים ויותר, התפתחה

 סביבו פסיקה ענפה של בג״צ באשר למותר ולאסור לתחנת שידור. מאחר שכמה מהוראותיו

 שימשו השראה להוראות החוקים שכוננו את הרשות השנייה ואת שידורי הכבלים, יש

 לפסיקה האמורה ערך תקדימי רב גם לגבי שידורי הערוצים שמחוץ לרשות והמתחרים

 בה.

 עד לחקיקתו של חוק רשות השידור בשנת 1965, היה השידור בישראל בשליטה

 מונופוליסטית ומוחלטת של הממשלה ושיקף במידה רבה את עמדותיה ומסריה. ערב

 חקיקת החוק שידרו שתי תחנות רדיו בלבד - קול ישראל, שהיה מחלקה במשרד ראש
 הממשלה וכפוף למנכ״לו, וגלי צה״ל שהיו כפופים לקצין חינוך ראשי בצה״ל.7

 המניע המוצהר לחקיקת החוק היה אכן למנוע, או למצער להחליש, את השליטה

 הישירה של הממשלה בשידורים. כך התבטא שר המשפטים דאז, דב יוסף, בהסבירו את

 הצעת החוק בכנסת: ״לא פסקו כמובן הטענות חסרות השחר כי ראש הממשלה, אשר

 במשרדו נמצא קול ישראל, מכתיב לו את תוכן שידוריו. אם כי איננו מקבלים דעה זו, הרי
 לטובתו של קול ישראל שהדברים יהיו ברורים לא רק לנו, אלא גם לציבור הרחב״.8

 את המטרה האמורה ביקש המחוקק להשיג על ידי הפקעת ניהול השידורים מידי

 משרד ראש הממשלה (או משרד ממשלתי אחר כלשהו) והעברתו לגוף ציבורי — הוועד
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ן לדון ולהחליט בענייני מ ט ו  המנהל של רשות השידור, אשר כאמור בסעיף 19 לחוק, ה

 הרשות. בעקבות התחלת שידוריה של הטלוויזיה הישראלית (לימים, ׳הערוץ הראשון׳)

 והכללתה, לצד קול ישראל, במסגרת רשות השידור, הבהירה הממשלה כי גם היא מכירה

 בכך שמכוח החוק תהיה אכן השליטה בשידורים — בעיקרון - לא בידיה אלא בידי

 מוסדות הרשות החדשה. באותה החלטה ממשלתית נקבע כי מנכ״ל הרשות, ה״אחראי

 על ניהול כל ענייני הרשות״ והנהנה מ״הסמכות המכרעת בענייני חדשות״, פועל

 ומנהל ״בכפוף להנחיות הוועד המנהל״, ולא הממשלה.'

 כאן המקום לציין כי החוק עצמו נמנע מלהגדיר באורח ספציפי את סמכויות המנכ״ל.

 הכנסת אמנם התייחסה לסמכויות הללו, אך לא בחקיקה אלא בהחלטה מיוחדת שקיבלה

 בדצמבר 1979: ״מנכ״ל רשות השידור, בייצגו את הצד המקצועי והציבורי כאחד, פועל

1 לימים אימץ היועץ המשפטי ן ראשי על כלי התקשורת הממלכתיים״.0 ד ו  בסמכות של ע

 לממשלה, יוסף חריש, את ההגדרה הזאת, ואף הוסיף כי ״מעשה הניהול הפרטני הוא
1  נחלתו של מנכ״ל הרשות לבדו״.1

 להלכה מבטיח אפוא החוק כי בעיקרון, הן העריכה והניהול היומיומיים של השידורים

 והן המדיניות הכוללת המנחה אותם יהיו בידי גורמים לא-ממשלתיים, קרי: מנכ״ל רשות

 השידור והוועד המנהל של הרשות. יתירה מזאת: נקבעו בחוק שלושה חריגים מוגדרים

 שבהם מותר לממשלה או לגורמים מטעמה להתערב בשידורים או להכתיב את תוכנס.

 מכלל הן ניתן, לכאורה, להקיש על הלאו, לאמור: במקרים שאינם בגדר החריגים הללו,

 אין לממשלה דריסת רגל חוקית בשידורים.

 אלה שלושת המקרים החריגים שבהם רשאי הדרג הפוליטי-ממשלתי לכפות מדיניות

 או תוכן של שידורים:

 * נסיבות חירום - בנסיבות של ״כורח צבאי״ או ״כורח של תנאי חירום״

 רשאית מליאת הממשלה להפקיע או להגביל את סמכויות הוועד המנהל או המנכי׳ל

 ולהעבירן לידיה. תוקפה של הפקעה או הגבלה כזאת הוא לחודש ימים בלבד, אלא אס

 כן מאריכה אותה ועדת חוץ וביטחון של הכנסת."

 החוק מדבר על ׳״כורח צבאי״ ועל ״תנאי חירום״ ולא על ״מצב חירום״, ולבחירה

 במינוח יש כנראה משמעות. ״מצב חירום״ הוכרז במדינה מאז הקמתה, ועומד בתוקפו

 ברציפות כבר עשרות שנים. נראה שהמחוקק התכוון שסמכויות הרשות יופקעו רק כאשר

 לחצי החירום יהיו מעל ומעבר לשגרת החירום הרגילה, למשל בעת מלחמה ׳חמה׳ וכוללת

 עם צבא ערבי.

 למרות שמאז חקיקת החוק ידעה ישראל נסיבות חירום קשות ואפילו קיצוניות

 (מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת המפרץ), לא נעשה מעולם שימוש

 פורמלי בסמכות הזאת. תחת זאת, קיבלו עליהם מוסדות הרשות מרצון הגבלות והנחיות

 שונות של מערכת הביטחון." ספק אם ה׳התמסרות׳ הרצונית הזאת עדיפה — מבחינת
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 מימוש זכותו של הציבור לדעת — על פני הפעלה גלוייה של הסמכות האמורה. צריך לזכור

 שכאשר הממשלה מפקיעה פורמלית את סמכויות מוסדות רשות השידור, תקופת ההפקעה

 מוגבלת בזמן וכפופה לביקורת פרלמנטרית וציבורית. מי שסבור — גם מקרב אנשי הרשות

 עצמה - שאין ׳נסיבות חירום׳ המצדיקות את ההפקעה (או את הארכתה), יכול לעתור נגד

 ההחלטה לבג״ץ. לעומת זה, כאשר הרשות מתמסרת מרצונה להנחיות הממשלה והצבא,

 אין הציבור מודע תמיד לכך שהשידור הממלכתי חדל להיות כזה, והפך לממשלתי.

 אחת ההגבלות הוולונטריות שקיבלה עליה בשעתה רשות השידור בעת מלחמה היא

 תיאום תוכן שידוריה עם דובר צה״ל (מה שקרוי ׳דיברור׳). בעקבות מלחמת לבנון פסק

 מבקר המדינה דאז, עו״ד יצחק טוניק, כי הרשות לא הייתה רשאית לקבל עליה את

 ההגבלה הזאת, שכן בכך היא מעלה בחובתה החוקית לדווח דיווח מהימן וחסר-פניות

1 בעקבות פסיקה זאת לא נעלמו מן האקרן דיווחים ׳מדובררים׳, אך צורפה להם  לציבור.4

 כיתובית המבהירה לציבור כי אין זה דיווח אובייקטיבי, אלא חומר שעבר עריכה וביקורת

 של דובר צה״ל.

 * הודעות רשמיות - לממשלה יש סמבות להפקיע זמן שידור להודעותיה,

1 סמכות זו נוצלה בטלוויזיה לא רק 5  להודעות המטכ׳׳ל בצה׳׳ל ולהודעות ראש הג״א.

 להעברת מסרים דחופים אלא לקבלת זמן שידור חינם לתשדירי תעמולה (כגון תשדירים

 המעודדים התנדבות למשמר האזרחי או החלפת ערכות מגן נגד לוחמה כימית), ובמקרה

 יחיד (בפברואר 1980) גם לשם שידור תשדיר פוליטי מובהק, מפי שר האוצר דאז יורם

 ארידור, על המדיניות הכלכלית. כמובן, ניצול הסמכות הזאת בצורה בלתי מרוסנת להעברת

 מסרים ממשלתיים השנויים במחלוקת פוליטית, עשוי לפגוע במהימנות השידורים ובהוגנותם;

 אך יש לציין כי פרט לתקדים היחיד של ארידור, לא נעשה כול ניסיון לניצול כזה. ראש

 הממשלה לשעבר מנחם בגין אף אסר בשעתו במפורש על שריו לחקות את תקדים

 ארידור."

 ראוי לציין שכל אימת שהופעלה הסמכות, הקפידה רשות השידור ליידע את הצופים

 (לרוב בכתובית) כי מדובר במסר רשמי ובמידע-מטעם, ששידורו ניכפה עליה מכוח חוק.

 * מחלוקת בוועד המנהל - אם שניים לפחות מבין שבעת חברי הוועד המנהל

 מתנגדים להחלטתו, הם רשאים לערער עליה בפני השר הממונה על הדשות (לרוב, אך

 לא תמיד, היה זה שר החינוך ו/או התרבות). יש להדגיש: השר הממונה איננו רשאי לבטל

 או לשנות בעצמו את החלטת רשות השידור׳, אולם הוא רשאי לעכב את ביצועה
1 7  ולהביאה לדיון בממשלה, ודק זו - במליאתה - מוסמכת לבטלה או להפכה על פיה.

 כאמור, למעט החריגים הללו אמורים שידורי קול ישראל והערוץ הראשון בטלוויזיה,

 וכמו כן השידורים הלא-צבאיים בגלי צה״ל (הכפופים אף הם לפיקוח מוסדות רשות

 השידור) להתנהל ללא השפעה ממשלתית או פוליטית. אולם למרות שהחריגים נוצלו,

 כמתואר לעיל, במידה מאופקת למדי והניהול הושאר, להלכה ובעיקרון, בידי הוועד

 המנהל והמנכ״ל של הרשות, פשה - בעיקר בשנות השמונים - נגע הפוליטיזציה וההתערבות

 הממשלתית בשידורים. זאת משום שכמה מהאישים אשר איישו את מוסדות רשות השידור
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 — קרי: חברי הוועד המנהל והמנכ״ל - עשו לעתים קרובות את כוונת המחוקק פלסתר:

 במקום שיהוו ערובה לניהול מקצועני ולאי תלותם של שיקולי העריכה בתכתיבי

 הפוליטיקאים, היו לעושי דברו ולשליחיו של הדרג הפוליטי וכופפו את שיקול הדעת

 המקצועי, ואת ערכי חופש הביטוי והמידע, לגחמותיו. לשון אחר: לא זו בלבד שהם לא

 מילאו את ייעודם להוות מטרייה או מחסום המגנים מפני לחצי השלטון, אלא הם עצמם

 שימשו צינור, ולעתים אף מגבר, ללחצים הללו.

 יש, כמובן, קשר בין סיכול זה של כוונת המחוקק לבין האופן והשיטה שבה ממנים

 מנכ״ל וועד מנהל. החוק נתן לממשלה אפשרות לאייש מוסדות אלה כראות עיניה, ולא

 קבע או הציב שום קריטריון או תנאי של כשירות למינוי. חברי הוועד המנהל נבחרים על

 ידי הממשלה מתוך 31 חברי מליאה, שגם הם מתמנים כולם — פרט לאחד — על-ידה.

 אמנם נכתב בחוק כי למינוי יקדמו התייעצויות עם ארגונים של יוצרים ואנשי רוח ו״בעלי

 זיקה לענייני שידור״, אך לא כתוב כי צריך לאמץ את עצותיהם או המלצותיהם. בחוק

 אמנם נקבע כי בוועד המנהל לא יהיו יותר משני עובדי מדינה, אך אין כאמור הגבלה על

1 גם את המנכ״ל ממנה  מינוי עסקנים או פונקציונרים ממפלגות הקואליציה המממשלתית.8

 הממשלה — אס על פי המלצת השר הממונה, ואם על פי המלצה של רוב חברי המליאה

 של הרשות. עד כה התממשה תמיד החלופה הראשונה, כלומר: המינוי היה על פי הרצון

 הפוליטי(או הפשרה הפוליטית) כפי שגובשו בין השר הממונה לשאר השרים, ובעיקר ראש

 הממשלה."

 כמה מן הממשלות ניצלו את שליטתן המוחלטת במינויים ומינו למוסדות רשות

 השידור אנשים אשר ערכי חופש השידור וייעודי השידור הציבורי מעניינים אותם כקליפת

 השום, ואשר לא ראו בפוליטיזציה של השידורים דבר מגונה, אלא את תכלית כהונתם

 במוסדות האמורים. כפי שניסח זאת מנהל הטלוויזיה לשעבר, ארנון צוקרמן, ״לתפקידי

 הוועד המנהל מונו שליחים מובהקים של המערכת הפוליטית. גם הניהול והמנכ״לים

2 לוועד המנהל מונו לעתים קרובות עסקנים  נקבעו משיקולים פוליטיים מובהקים ביותר״.0

 מפלגתיים שראו בחברותם בו קרש קפיצה לכנסת, ולפיכך היו מעוניינים בראש וראשונה

 להפגין את נאמנותם ותרומתם למפלגתם. למשרת המנכ״ל מונו — לפחות פעמיים —

 יועציו הקרובים של ראש הממשלה. נראה שלאנשים כאלה לא היה שמץ של סיכוי ואף לא

 יומרה למלא את תפקידם המרכזי כפי שהוגדר בפי השופט מאיר שמגר, לאמור: ״לוודא

 שזו (רשות השידור — מ״נ) לא תתנהל על פי נטיות לבם האישי של עובדיה או חברי

 מוסדותיה אלא על פי כללים מנחים המבטיחים גישה ניטרלית, איזון בין הדעות וויכוח
2  חופשי״.1

 מאלפת בהקשר הזה עדותו גלויית הלב של חבר טיפוסי בוועד המנהל — שאף היה

 מועמד ריאלי לשבת בראשו — אורי פלאח, עסקן המפד״ל: ״צריך הרי להיות מטומטם או

 צבוע כדי לצפות מאתנו להתנהג כאנשים אובייקטיביים וחסרי פניות. ברור שאני בא

 לשרת מטרה פוליטית. אני מבין משהו בתקשורת? אני מבין בזה? לא אני ולא כל אחד
2  מחברי הוועד המנהל. אף אחד לא בחר אותנו בגלל הכישורים שלנו״.2
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 רק כחצי יובל שנים לאחר כינונה של רשות השידור ננקט צעד קטן ראשון למנוע

 פוליטיזציה מוחלטת של הוועד המנהל של הרשות, ולהבטיח רמה ומחוייבות מקצועית

 מינימלית של חבריו. בשנת 1991 קבע היועץ המשפטי לממשלה, יוסף חריש, כי הממשלה

 חייבת לשקול ״בכובד ראש, ולגופו של עניין, וללא דעה קדומה״ את עצותיהם

 והמלצותיהם של ארגוני היוצרים ואנשי הרוח באשר למועמדים לוועד, וכי אסור לה

 להחליט באשר למינויים בטרם השקילה הרצינית הזאת, או לפסול מראש את המלצות

 הארגונים. כמו כן הוטלה הובה לבסס כל מינוי (או פסילה של מועמד למינוי) על

 ״נימוקים עניינייים ומפורטים״. עוד נקבע כי אסור למנות לוועד המנהל בעלי ״אינטרסים

 תקשורתיים״ כגון דוברים, יועצי תקשורת או יח״צניס."

 דוגמה טיפוסית מובהקת לפוליטיזציה של השידורים, ודווקא על ידי אותם מוסדות

 האמורים לסכל פוליטיזציה כזאת, ניתנה בעת כינוס המועצה הלאומית הפלסטינית באלג׳יר,

 בנובמבר 1988. באותו כינוס שודר נאום של יו״ר אש״פ יאסר ערפאת ובו הכרזה דרמטית

 על הקמת ממשלה פלסטינית גולה. על פי הנחיית שר הביטחון דאז, יצחק רבין, החליטו

 המנכ״ל והוועד המנהל לסקר את האירוע החשוב והדרמטי הזה ב׳פרופיל נמוך׳, ולהימנע

 משידור נאומו ההיסטורי של ערפאת בקולו. בצעד חסר תקדים גם נותק זרם החשמל

 לערביי השטחים כדי למנוע מהם את הצפייה בשידורי התחנות השכנות. הצעד האחרון —

 חריג ככל שיהא — היה לפחות בסמכותו החוקית של שר הביטחון כממונה על הממשל

 הצבאי בשטחים; לא כן התערבותו ב׳פרופיל׳ הסיקור של רשות השידור, וממילא גם

 בהיקפו וברמתו של המידע שיקבל הציבור בישראל על האירוע האמור. כאמור לעיל, אין

 לשר הביטחון סמכות כלשהי על פי החוק להתערב בעבודת הרשות. אך מנכ״ל הרשות דאז

 אורי פורת (שהגיע למשרתו זו היישר מלשכת ראש הממשלה), והוועד המנהל, לא רק שלא

 דחו התערבות זו אלא תרגמו אותה להנחיות אופרטיביות לעיתונאי החדשות ברדיו

 ובטלוויזיה. הנחיות אלה קוממו את הסופר דויד גרוסמן — אז מגיש משדר החדשות

 המרכזי של קול ישראל - שהתלונן על ׳מכבסת מילים׳ הנכפית עליו ועל עמיתיו והפוגעת,

 כדבריו באיגרת למנכ״ל, לא רק בזכות הציבור לדעת, אלא ב״חובת הציבור לדעת את אשר
 חיוני לו לדעת למען ביטחונו שלו״.*2

 סיכול מטרתו של חוק רשות השידור על ידי המוסדות שהוא עצמו כונן, גרר ביקורת

 חריפה על החוק. יחד עם זאת אסור שביקורת זו, מוצדקת ככל שתהא, תטשטש את עצם

 התרומה שבכינון הרשות ומוסדותיה, ובהגבלת סמכותה של הממשלה להתערב בשידור.

 אכן, כאשר מוסדות הרשות מתנכרים לחובתם כלפי הציבור, הם מרוקנים מתוכן את

 עצמאותה; אולם כאשר המנכ״ל ו/או חברי הוועד המנהל מודעים לחובה האמורה ונחושים

 לממשה, מאפשר להם החוק עמידה איתנה ובוטחת יותר מול לחצים פוליטיים. ניתן היה

 להיווכח בכך דווקא בשנותיה הראשונות של הרשות, כאשר הוועד המנהל (שרמתם האישית

 של חבריו הייתה אז גבוהה לאין-ערוך מן המקובל בשנים הבאות) סירב להיכנע לתכתיב

 פוליטי להימנע משידורים בשבת, ובג״צ קבע כי החוק אוסר על ראש הממשלה לכפות עליו

 תכתיב כזה. מקץ כחצי יובל, בעת המחאה הציבורית הגדולה נגד ההסכם של ממשלת רבין
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 עם אש״פ, מימשה והבטיחה הרשות — שנהנתה אז מניהולו המקצועי וחסר הפניות של

 מרדכי קירשנבאום — את זכות הציבור לקבל מידע מלא על פועלם, טיעוניהם, מצוקתם

 והפגנותיהם של מתנגדי ההסכם בכלל והמתנחלים בפרט. לנוכח הביקורת החריפה שמתחו

 על הסיקור הזה ראש הממשלה וכמה שרים בכירים, מותר לפקפק אם סיקור הולם כזה

 היה ניתן למימוש אילו איפשר החוק לממשלה (או למשרד ראש הממשלה, כפי שהיה טרם

 החוק), להלכה ולמעשה, שליטה ישירה בשידורים או מתן הוראות מחייבות למנכ״ל."

 כאמור, ייחוד מעמדה המשפטי של התקשורת האלקטרונית מתבטא בעיקר בכך

 שהדין לא רק מבטיח את חירותה וקובע את גבולות החירות הזאת, כפי שהדבר נעשה

 לגבי כלל המדיה, אלא כופה עליה לתת בימה ופרסום גם למידע ולדעות שאינם לרוח

 מנהליה ועובדיה, ואולי אף מעוררים בהם סלידה. ואכן חוק רשות השידור - להבדיל מכל

 החוקים האחרים בענייני עיתונות שבהם עסקנו עד כה — כולל הוראות שעניינן איננו מה

 מותר ומה אסור לערוצי הרשות לפרסם, אלא מה הם חייבים לפרסם.

 ראשית לכל, החוק מחייב את הרשות לשדר שידורים בערבית כדי לספק את צורכי

 האוכלוסייה הדוברת שפה זו, וכמו כן לקיים שידורים מיוחדים ליהודי התפוצות."

 שנית, החוק כופה לכאורה מגמתיות על שידורי הרשות: השידורים לא רק שאינם

 אמורים להיות ניטרליים לגבי ערכים ונושאים מסוימים, אלא עליהם לקדם ולהנחיל

 אידיאות מסוימות. סעיף 3 לחוק קובע כי על רשות השידור לשדר תכניות חינוך, בידור,

 ואינפורמציה בשטחי המדיניות, החכרה, הכלכלה והמשק, התרבות, המדע והאמנות,

 במגמה:

 * לשקף את חיי המדינה, מאבקה, יצירתה והישגיה;

 * לטפח אזרחות טובה;

0 המורשת היהודית וערכיה ולהעמיק את ידיעתה;  * לחזק את הקשר ע

 * לשקף את הייתם ונכסי תרבותם של כל שבטי העם;

 * להרחיב השכלה ולהפיץ דעת;

 * לשקף היי היהודים בתפוצות הגולה;

 * לקדם את מטרות החינוך הממלכתי, כהגדרתן בהוק, קרי: הברה הבנוייה על
2  חידות, שוויון, עזרה הדדית ואהבת הבריות;7

 * לקדם את היצירה העברית והישראלית;

 * לקדם את ההבנה והשלום עם המדינות השכנות.

 כמה מן המגמות שלעיל נושאות מטען ערכי מובהק — טיפוח אזרחות טובה, קידום

 החירות והשוויון, קידום השלום וההבנה. לא תמיד יהא קונסנסוס לגבי תוכנו של מטען

 זה או אחר. הכל יסכימו, למשל, שאזרחות טובה כוללת את כיבוד החוק, ולפיכך הרשות

 רשאית להטיף בשידוריה לכיבוד החוק ולהוקעת מפיריו. אך יהיו גם מקרים שבהם תהיה

 מחלוקת אם התנהגות פלונית היא אכן עבריינית, וברור כי במקרה הזה אין הרשות
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 רשאית להעדיף ולקדם בשידוריה את עמדת אחד הצדדים למחלוקת תוך קיפוח או

 התעלמות מן הצד האחר.

 הבעייתיות שביישום ה׳מגמתיות׳ שמכתיב סעיף 3, כאשר אין הסכמה לגבי תוכן

 הערך שאותו מצווה החוק לקדם, עלתה בהתלבטותה של רשות השידור באשר לזכותה (או

 שמא חובתה) לנקוט עמדה מערכתית נגד הגזענות האנטי ערבית של תנועת כך. ההתלבטות

 החריפה, כמובן, כאשר תנועה גזענית זו זכתה לייצוג פרלמנטרי בכנסת ה-11. כאשר הכריע

 הוועד המנהל באוגוסט 1984 שלא לתת - בעיקרון - פתחון פה בשידורים לרעיונות

 הגזעניים של התנועה, הוא ביסס את ההחלטה, בין היתר, על המגמה על פיה מחוייבת

 הרשות, ״לקדם את השאיפה לחברה הבנויה על חירות, שוויון, סובלנות ואהבת הבריות״.

 לדעת הוועד המנהל, כפי שהוצגה בבג״צ, מצדיקה מגמה זאת ואף מחייבת שלא לשדר

 ״הסתה גזענית פרועה והטפה לשנאה בין חלקי האוכלוסייה״. ואולם השופט פרופ׳ אהרן

 ברק דחה טיעון זה, וציין כי עשוי להימצא מי שיטען ההפך ויאמר כי ״החירות כוללת גם

 את חירות הביטוי של העותרים [קרי: הכהניסטים — מ״נ]. האם עיקרון השוויון אין

 משמעותו שידור כל הדעות וכל ההשקפות? האם חברה הבנויה על ׳סובלנות׳ אינה חייבת

2 כפי שנראה להלן, אכן  לגלות סובלנות גם לדעות מקוממות המטפחות חוסר סובלנות?״.8

 אילץ בג״צ את הרשות לתת ביטוי, בתנאים מסוימים, גם להשקפות הגזעניות האמורות.

 סעיף נוסף - ומרכזי - המתייחס לתכנים שהרשות חייבת לשדר, הוא סעיף 4 לחוק,

 שעליו ועל פרשנותו הראוייה נסבו מרבית הדיונים בבג״צ בנושא התקשורת המשודרת.

 כבר צויין כי סעיפים דומים לסעיף 4 נכללו גם בחוקים האחרים העוסקים בערוצי שידור,

 ולפיכך אמורה להיות להכרעות בג״ץ באשר לפרשנותו, השלכה גם על שידורי הרשות

 השנייה והכבלים.

 סעיף 4 קובע לאמור: הרשות תבטיה בי בשידורים יינתן מקום לביטוי מתאים של

 השקפות ודעות שונות הרווהות בציבור ותשודר אינפורמציה מהימנה.

 הסעיף מבחין בצורה מובהקת בין ידיעות לדעות, בין views^ news. כאשר מדובר

 במידע עובדתי המעניין את הציבור, אמת-המידה המחייבת את הרשות היא מהימנותו.

 הרשות אמורה לשדר עובדות המשקפות את המציאות כמות שהיא, גם אם קשה היא.

 עיקרון זה נקבע למעשה בפסיקת בג״צ עוד בטרם בא סעיף 4 לעולם, ואף בטרם באה

 הטלוויזיה לישראל. בשנת 1962 נעשה ניסיון לצנזר את המדיום המצולם הקדם-טלוויזיוני

 — יומן החדשות בקולנוע — על שתיאר פיזור ברוטלי של הפגנה בשכונת מצוקה בתל-אביב.

 הנימוק לצנזורה היה כי התמונות הן בלתי חינוכיות ופוגעות בטעם הטוב. אולם בג״צ קבע

 כי אין זו יכולה להיות עילה לצנזורן אם האירוע הלא-חינוכי וסר-הטעם אכן התרחש

2 ועמיתו ד״ר 9  בפועל. השופט ד״ר משה זילברג העיר אז: ״לחיים אין תמיד טעם טוב״,

 משה לנדוי הדגיש ש״מסירת ידיעות נכונות על הנעשה במדינה - על כל הנעשה בה וגם

 על תופעות שליליות - משרתת מטרה ציבורית חשובה [...] מוטב לאפשר לציבור

 לראות את הדברים, כפי שקרו במציאות [...] אין טעם לנהוג בדרכי בת היענה בעניינים
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 כגון אלה, ואין מסלקים תופעה חברתית שלילית על ידי שמעלימים את גילויה מעיני

ן ההינוך וההסברה הנאותה״. בג״צ קבע אפוא כי ר ד  הציבור, במקום להילחם בה ב

 הסתרת מידע נכון היא לגיטימית רק אס מתקיימת ודאות קרובה לסיכון שלום
3 0  הציבור.

 באותו תקדים ׳קדם-טלוויזיוני׳ התמודד בג״צ לראשונה עם הטענה — שתשוב ותועלה

 לגבי שידורי הטלוויזיה — כי כאשר הכתב והצלם הצליחו לתעד רק קטע מן המציאות

 (למשל: את פיזור ההפגנה אך לא את התפרעות המפגינים שקדמה לה), אין לאפשר את

 פרסומו, משום שיש בכך עיוות המציאות ולא ניתנת ״כל התמונה״. בג״צ דחה את הגישה

ן כלל, להקיף את מלוא האירוע ר ד  הזאת באומרו: ״מסיבות טכניות אין הצלם יכול, ב

 המתרהש לנגד עיניו־, ובוודאי שאין לדרוש ממפיק היומן שישלב עם צילום האירוע,

 שאירע לעיני הצלם שלו, תמונות של אירועים אהרים שבהם צלמיו לא היו נוכהים,

 כדי להסביר כיצד הגיעו הדברים לאותו אירוע שצולם״. בג״צ הדגיש כי על מנת

ן שימסור את המאורעות ללא כהל ושרק, כ  שהמדווה יעמוד בדרישת המהימנות, ״די ב
3  כפי שנקלטו על ידי המצלמה; את מלאכת ההסברה יוכל להניח לאהריס״.1

 לעומת זה כאשר מדובר בדעות, מחויבת הרשות להציג ספקטרום רחב של מגוון

 ההשקפות הרווחות בציבור, ואין היא יוצאת ידי חובתה בהצגת קטע ממנו. לצורך

 הגדרתה וניתוחה של החובה הזאת הלכה למעשה, אימץ בג״צ את עקרונותיה של דוקטרינה

 שפותחה בשעתה בארצות-הברית — דוקטרינת ההגינות(fairness doctrine). על פי דוקטרינה

 זאת נדרשת המדיה המשודרת - להבדיל מזו המודפסת - לשקף את כל העמדות

 בסוגיה ציבורית באורה הוגן, וגס לאפשר זכות וזמן הוגן לתגובה למי שהוא אישית, או
3  עמדתו, הותקפו בשידור.2

 כמובן לא תמיד האבחנה בין עובדות לדעות היא חדה. לעתים יש חילוקי דעות או

 גרסאות שונות לגבי העובדות עצמן, או לפחות לגבי פרשנותן. גם במקרה כזה אמורה

 רשות השידור לנהוג ברוח דוקטרינת ההגינות - כלומר לתת פתחון פה הוגן והולם לכל

 הגרסאות.

 כזה אכן היה המקרה הראשון שבו נדונה, נותחה ויושמה דוקטרינת ההגינות בפסיקת

 בג״צ: על הפרק עמדה מחלוקת חכמים באשר לתולדות הציונות, ובעיקר מידת מעורבותם

 של יהודי המזרח בהתפתחותה של הציונות המדינית. הפרופסור למשפט ציבורי שמעון

 שטרית (לימים ח״כ ושר בממשלה) עתר בשם קבוצת אינטלקטואלים מזרחיים וטען כי

 סדרת הטלוויזיה ׳עמוד האש׳, בעריכתו של יגאל לוסין, נותנת גרסה חלקית ולפיכך

 מעוותת של תולדות הציונות, המדגישה את תרומת יהודי המערב ומצניעה ואף מבטלת

 את תרומת יהודי המזרח. הוא דרש למנוע בשל כך את שידור הסדרה.

 השופט מאיר שמגר קבע (בהסכמת עמיתיו מרים בן-פורת ושלמה לוין) שחובה על

 רשות השידור לנהוג באמות מידה דומות לאלו של דוקטרינת ההגינות האמריקנית

 שהיא, כדבריו, ״מערכת כללים הבאים להבטיה את קיום זכותו של הציבור בקבלת
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 מידע מלא ורב-גוני ואשר נועדה לפעול נגד שרירותיות וחד-צדדיות״; מדובר ב״חובה

 להעניק זבות תגובה על התקפות אישיות ולשקף באופן הוגן את הדעות הנוגדות בעת

 שידורים מוגדרים הנסבים על נושאים ציבוריים בעלי חשיבות״. עם זה הדגיש שמגר כי

ן ורק על מנת  אין להשתמש בדוקטרינה האמורה על מנת לאסור שידור / אלא א

 לכפותו, לאמור: חד-צדדיות בשידור יש לפתור על ידי הוספת הצד החסר, ולא על ידי

 צנזור הצד הקיים. לדבריו, ״בקשה למניעתו של שידור שיש בה רק כדי להצביע על

 גישה בלתי הוגנת או על הד-צדדיות בפעולה של הרשות, אין בה כשלעצמה כדי

 להצדיק הטלת איסור מטעם בית משפט זה על השידור. בחברה הופשית אין מתקנים

 הצגת דברים מעוותת בתחום ההשקפות והדעות על ידי איסורו של השידור לפי צו של

 בית המשפט הגבוה לצדק, אלא נהפוך הוא - מן הנכון הוא ליצור כללים הבאים

 לשמור על כלי התקשורת כבימה בה תקוים זרימה הופשית של כל מגוון הדעות״.

 שמגר הוסיף וקבע כי בג״ץ ייעתר לבקשה לאסור שידור רק ״בנסיבות קיצוניות

 שמהן עולה סכנה מוחשית וקרובה לוודאי לשלום הציבור הרהב [...] או אי הוקיות

3 לפיכך מיאן בג״ץ לעכב את שידור הסדרה, אך רשם לפניו התחייבות של  ברורה וגלוייה״.3

 הרשות לתת פתחון פה בשידוריה גם לגורסים גרסה אחרת של תולדות הציונות.

 כעבור כשנה החיל בג״צ אותם כללים עצמם על סיטואציה הפוכה, אשר בה הנהלת

 הרשות ביקשה דווקא למנוע שידור מסוג פלוני, ואילו עותר ביקש לקיימו. גם הפעם גרסו

 שופטי בית המשפט העליון כי מותר לצנזר שידור רק בהתקיים ודאות קרובה לפגיעה

 קשה באינטרס חיוני, וכי על הרשות לפעול על פי עקרונות דוקטרינת ההגינות ולתת

י א ד ו ו ל ־ ה ב ו ר  פתחון פה לכל עמדה בוויכוח הציבורי ששידורה איננו יוצר סכנה ק

 כאמור.

 העתירה הייתה נגד החלטה שקיבל הוועד המנהל באביב 1982, ועל-פיה ״אין לשדר

 ריאיונות עם אישי ציבור ביהודה, שומרון וחבל עזה, המזדהים עם אש״פ כנציג בלעדי

 ולגיטימי של הערבים היושבים ביהודה, שומרון ועזה״. הנימוק לאיסור הגורף הזה היה, כי

 אש״פ הוא גורם העוין במוצהר את מדינת ישראל ולוחם נגדה, וכי ״רשות השידור איננה
3  צריכה לשמש בימה לתעמולה עוינת״.4

 בג״צ נענה לעתירת העורך-דין אמנון זכרוני, שתיאר עצמו כ״בעל עניין רב בעובדות

 ובדעות מן האזורים המוחזקים על ידי ישראל״, וביטל את הוראת הוועד המנהל. השופט

 דב לוין הסכים עם הוועד המנהל ש״אש״פ במהותו ובדרכו מסכן את ביטחונה ואת

 שלמותה של מדינת ישראל ושולל את עצם זכות קיומה״. הוא אף ציין כי מאבקה המדיני

 והצבאי של ישראל נגד אש״פ הוא ״למעשה מאבק על עצם קיומה של המדינה וזכותה

 לשרוד כמדינה יהודית עצמאית״. ואולם, הדגיש השופט, ״דווקא מטעם זה חשוב, גם

 חיוני, כי מידע על מהותו של אש״פ, דרכו ומגמותיו, פעולותיו ותכניותיו בדרך כלל, גם
3  בתחומי יהודה, שומרון וחבל עזה, יובאו ויוצגו לפני הציבור הרחב״.5

 לשון אחר: דוקטרינת ההגינות (אשר היה מוסכם על כל המעורבים בדיון המשפטי

 כי היא מחייבת את רשות השידור) חלה גס כלפי אויב מר וקשה, וגס לדעותיו ולהשקפותיו
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 מותר ואף נחוץ לתת ביטוי בשידורים, אלא אם כן יש בשידור! כדי ליציר, ״במידת
3  ודאות קרובה, סכנה ממשית לשלום הציבור או לביטחון המדינה״.6

 כאן התעוררה שאלה עקרונית: האם ניתן לומר מראש על אדם פלוני, או על קבוצת

 אנשים מסוימת, כי כל התבטאות שלהם תיצור אותה ודאות קרובה או סכנה ברורה

 ומידית לשלום הציבור, ולהטיל א-פריורי איסור גורף על שידור השקפותיהם? השופט לוין

 השיב על שאלה זו בחיוב, אך היתנה זאת בכן־ שהאיש או הקבוצה האמורה האסורים

 בשידור יוגדרו באורח מדוייק, ברור וחד-משמעי, ולא באורח כוללני ואמורפי(כפי שנעשה,

3 לעומתו גרס השופט גבריאל בך — ודעתו שלו היא שאומצה, כפי  לדעתו, במקרה דנן).7

 שניווכח, גם בפסיקה המאוחרת יותר - כי איסור א-פרייורי וגורף על השמעת דעות של

 קבוצה או אדם מסוימים איננו אפשרי, אלא יש לבחון כל התבטאות ספציפית לגופה,

 על מנת שניתן יהיה לקבוע אם היא יוצרת אותה סכנה מוחשית המצדיקה איסור.

 לדבריו, מותר להנהלת הרשות לאסור שידור חי של ריאיונות עם אישים מסוימים, שהם

 בחזקת ״מועדים לפורענות״, ולהתנות את שידורם בכך ״שכל ריאיון מוקלט או מצולם

 מסוג זה ייבדק על ידי אדם או צוות אחראי מטעם המשיבים (קרי: מוסדות הרשות -

 מ״נ), שתהיה להם הסמכות על פי קריטריונים קבועים לפסלו אם יש בו משום חומר

 הסתה, או אם יוכל הוא, לדעתם, לסכן את ביטחון המדינה או הציבור,'או אינטרס

 ממלכתי חיוני אחר בדרך כלשהי״. ואולם כאמור, אין היא רשאית לאסור מראש על ריאיון

 אדם או קבוצה מבלי שתהיה התייחסות או בדיקה של תוכן הריאיון הספציפי. כדבריו,

 ״השאלה איננה אם צריך לתת היתר כללי לריאיונות כאלה, אלא אם האיסור המוחלט
3 8  והגורף הינו לגיטימי״; על שאלה זו תשובת השופט בך היא שלילית.

 שאלה נוספת שבה נחלקו השופטים בפרשה זו הייתה היקפה ותוכנה של זכות הבעת

 הדעה או התגובה, על פי דוקטרינת ההגינות, בגרסתה הישראלית: האם כאשר צד אחד

 בדיון הציבורי זוכה שעמדתו תשודר במישרין מפיו, מוקנית זכות דומה גם לצד היריב —

 או שמא, כפי שטען פרקליט רשות השידור, מותר להביא את תמצית העמדה היריבה או

 התגובה מפי כתב או קריין? השופט דב לוין גרס, בהקישו מתקדימי בית המשפט העליון

 האמריקני ומהנחיות רשות התקשורת הפדרלית בארצות הברית, כי הדבר נתון לשיקול

 דעתה המוחלט של רשות השידור, וכי יש לה ״הכוח והסמכות לקבוע על ידי מי ובאיזו

 דרך יובא המידע בשידור, ובלבד שתקפיד בהצגת המידע על ניטראליות, על הגינות ועל
3  איזון״.9

 לא כך סבור השופט גבריאל בך. לךעתו ההגינות והאיזון אמורים להתממש גם באופן

 מסירת העמדות והתגובות השונות, שאם-לא-כן יקופחו לא רק המגיבים אלא גם ציבור

 המאזינים והצופים, ובלשונו:

 הוראה מחייבת וכללית, אשר פירושה שבוויכוח שיתנהל בפומבי בטלוויזיה וברדיו

 בכל נושא שהוא תוכל דעתם של אנשים מסוג מסוים להישמע רק בעקיפין,

 באמצעות הקריין או הפרשן, ואילו יריביהם יוכלו להופיע אישית כדי לשכנע את

 המאזין ואת המתבונן בצדקת עמדתם, מטבע הדברים אין בה כדי להבטיח הצגה
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 מאוזנת והוגנת של השאלה העומדת לדיון. יש הבדל עקרוני ומעשי בין הבאת

 דעותיו של פלוני באופן תמציתי לידיעת הציבור, אפילו נעשה הדבר באופן

 אובייקטיבי ביותר, לבין מתן הזדמנות לאותו אדם לפנות במישרין אל הציבור

ן ניסיון לשבנע כי אמת בפיו, ובי גס הצדק וההגיון לצדו ו ן בלתי אמצעית, ת ר ד  ב

 [...] נראית לי בעניין זה טענת העותר, כי ההתרשמות, לטובה ולרעה, מאופן

 מסירת הדברים על ידי המרואיין עצמו, מהבעת פניו ומתגובותיו הספונטניות על

 שאלות המראיין חשובה למאזין לא פהות מהפרזנטציה היבשה והעניינית של
4  המידע והדעות מפי הקריין.0

 גם הזכות ׳להיות משודר׳ — ככל זכות דמוקרטית — איננה ניתנת לחלוקה. ואכן,

 כשם שהגן בג״צ על זכותם של המזדהים עם אש״פ בשטחים, כך הגן גם על זכותה של

 תנועתו הגזענית של מאיר כהנא. בקיץ 1984, לאחר שנבחר כהנא לכנסת האחת-עשרה,

 קיבל הוועד המנהל של רשות השידור החלטה המגבילה את סיקור תנועתו והתבטאויותיו.

 אמנם לא הוטל איסור מוחלט על ריאיונות עמו, אך נקבע כי ריאיונות כאלה, וכמותם

 כתבות המסקרות את פעילותו ופעילות תנועתו, ישודרו רק אם יש להם ״ערך חדשותי

 מובהק״. במקרים שבהם אין ערך מובהק כזה, החליטה הרשות שלא לתת לכהנא ולתומכיו

 פתחון פה, לא בכלל ואף לא בתגובה לביקורת שמשמיעים עליהם אחרים. ההחלטה

 נומקה ברצון ״להבטיח שכלי התקשורת הממלכתיים לא ישמשו בימה להסתה נגד אזרחים
4  ולהצהרות הפוגעות במדינת ישראל והמנוגדות לעקרונות מגילת העצמאות״.1

 בג״צ קיבל את עתירתו של מאיר כהנא נגד הוועד המנהל וביטל את ההחלטה

 האמורה. בג״צ שב והדגיש כי אין סמכות לאסור א-פריורי שידור דבריו של אדם או

 קבוצת אנשים מסוימת; החוק מחייב את רשות השידור לתת ביטוי לכל ההשקפות

 הרווחות בציבור, גס שלא בהקשר של אירוע חדשותי, וגס כאשר מדובר ב״דעות

4 מותר לאסור שידור 2  מסוכנות, מרגיזות וסוטות, אשר הציבור סולד מהן ושונא אותן״;

4 ודק כאשר 3  רק לאהד בדיקה ״אד-הוק״ של ההתבטאות או ההתנהגות הספציפית,

 בדיקה פרטנית זו מעלה כי קיימת ״ודאות קרובה, כי בעקבות פרסום הביטוי תתממש

 סכנה של ממש לסדר הציבורי, כלומר לאופיו של המשטר הדמוקרטי, לביטחון הציבור
4 4  ולשלומו ולרגשות בני הציבור״.

 החלטת בג״צ התקבלה פה אחד, אך בנקודה עקרונית אחת התעוררה מחלוקת בין

 השופטים. בסמוך לנתינת פסק הדין, ומתוך כוונה מוצהרת לבלום את נגע הכהניזם,

 הוספה לחוק הפלילי עבירה מיוחדת של פרסום שמטרתו הסתה לגזענות, ונקבע כי זהו

 פשע שדינו חמש שנות מאסר. גזענות הוגדרה כ״רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות

 או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע, או

4 נשאלה אפוא השאלה, מהו הדין כאשר בדברי  השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני״.5

 כהנא או תומכיו, כפי שנקלטו במיקרופוני רשות השידור, יש לכאורה משום הסתה פלילית

 לגזענות? השופט גבריאל בך גרס כי במקרה כזה די באופייה הפלילי-לכאורה של ההתבטאות

4 לעומתו גרס השופט פרופ׳ אהרן ברק כי  על מנת להצדיק את האיסור על שידור הדברים.6
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 גם במקרה האמור חייבת הרשות לשדר את ההתבטאות הפלילית, אלא אם כן מתממש

 מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה קשה בסדר הציבורי. מחלוקת זו — המעוררת את שאלת

 זכותה של רשות השדור (ורשות מינהלית בכלל) לקבוע כי נעברה עבירה פלילית ולהוציא

 מכך מסקנות, ואת השאלה הרחבה יותר אם הזכות לחופש הביטוי רלוונטית בכלל
4  להתבטאות גזענית, או להתבטאות אחרת הסותרת את החוק הפלילי — טרם הוכרעה.7

 מכל מקום, ראוי לציין כי גם אם רשות השידור משדרת דברים שהם בגדר הסתה

 פלילית לגזענות, היא עצמה או אנשיה אינם חשופים להליכים פליליים בגין השידור\זאת

 משום שהחוק הפלילי נותן חסינות ל״פרסום דין וחשבון נכון והוגן״ על דברי הסתה,

4 יחד עם זאת, השידור יכול בהחלט  ״ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה להביא לגזענות״.8

 להוביל להליכים פליליים נגד האדם שדבריו שודרו.

 דוקטרינת ההגינות - לרבות החובה לתת פתחון-פה לאדם שהוא, או עמדתו, הותקפו

 בשידור - נאכפה על ידי בג״צ לא רק בהקשר של ויכוח פוליטי או אידיאולוגי, אלא גם

 במשדרים שעניינם צרכנות. בשנת 1979 הוכרה חובה זו לראשונה בעקבות שידור התכנית

 ׳כלבוטק׳, אשר בה נמתחה ביקורת חריפה על צעצועים מתוצרת פלונית. למרות שדחתה

 תביעת דיבה שהוגשה נגד האחראים לשידור, קבעה השופטת מרים בן-פורת כי ״מובן

 מאליו שביקורת מזמינה תגובה, ואין בלבי ספק שאם המערערת (יצרנית הצעצועים —

 מ״נ) תרצה להסביר מעל ל׳מסך הקטן׳ או בכל דרך אחרת מדוע אין יסוד לביקורת

 שהושמעה נגדה, או מדוע הייתה זו מוגזמת, יש לאפשר לה לעשות כן כדבר המובן
4  מאליו״.9

 גם כאשר מדובר במשדרים לא פוליטיים, טענה על היעדר תגובה או איזון הולמים

 איננה יכולה לשמש אמתלה למניעתו של משדר. את הפגיעה באיזון יש לפתור על ידי

 תיקון המעוות בעקבות השידור, ולא על ידי צנזורו. גם הלכה פסוקה זו יצאה מתחת ידיה

 של השופטת בן-פורת, וגם היא נגעה למשדר ׳כלבוטק׳. בשנת 1983 נדונה בבג״צ תכנית

 שביקרה קשות את טוהר המידות של מנהלי ׳המכון הישראלי למוצר הנבחר׳. כתב הטלוויזיה

 התחזה לבעל עסק, והקליט שיחות המוכיחות לכאורה כי המכון העניק תעודות של ׳מוצר

 נבחר׳ לכל מי ששילם לו, בלי בדיקה או תחרות של ממש. השופטת בן-פורת דחתה את

 דרישת המכון המותקף לאסור על השידור, בקובעה כי ״אם תוכן המידע הוא כזה שרצוי

5 אולם היא הדגישה כי ״מובן  להביאו לידי הציבור, אין מונעים בדרך כלל את פרסומו״.0

 אליו, שבד בבד מחייב חוש הצדק, בין על פי דוקטרינת ההגינות [...] ובין אף בלעדיה, לתת

 לעותרת הראשונה (המכון שהותקף — מ״נ) הזדמנות נאותה להגיב על הכתבה, תוך הצגת
5  גרסתה הסותרת״.1

 מהו הדין כאשר, מסיבות אלו או אחרות, קופחה זכות התגובה של המותקף שנים

 ארוכות, עד אשר נשתכחה מלב הציבור הביקורת המקורית שנמתחה עליו? בג״צ קבע כי

0 נפל שיבוש ן א  בהלוף זמן רב אין אמנם טעם בהבאת תגובה על מה שכבר נשכח, א

 עובדתי במשדר המקורי, עדיין הייבת רשות השידור לתקן את הטעון תיקון ביוזמתה,
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 ולהתנצל על העוול שגרמה למבוקר. גם הלכה זאת נוסחה בעקבות שידור ב׳כלבוטק׳.

 בשידור באפריל 1980 נטען כי אחד, דויד אלדורי, מכר בחנות לחיות מחמד שאותה הפעיל

 ללא רישיון כחוק, כלב חולה לצרכנים תמימים. בעקבות תביעת דיבה שהגיש אלדורי

 התברר כי החנות אכן פעלה ללא רישיון, אך אין זה נכון כי מכר ביודעין כלב חולה. בתום

 הליכי משפט הדיבה, מקץ כעשר שנים, דרש אלדורי כי יינתן לו להופיע בכלבוטק ולהעמיד

 דברים על דיוקם. בג״ צ קבע כי בהתחשב בזמן הרב שנקף, ״אין כבר ממשות ביישום של

 כלל אנלוגי לדוקטרינת ההגינות״, אך ״גם כיום מחייבת ההגינות, שיקוים מעין הליך של

 תיקון טעות״ - קרי: מסירת הודעה בתכנית על העובדות שהתבררו בבית המשפט, בצירוף
5  התנצלות על הטענה שהוכחה כלא נכונה.2

 בתקדים זה שב ופירט נשיא בית המשפט העליון, מאיר שמגר (בהסכמת משנהו פרופ׳

 מנחם אלון והשופט אליעזר גולדברג), את חובתה העקרונית של רשות השידור לנהוג על פי

 דוקטרינת ההגינות בכלל, ולכבד וליישם את זכות התגובה בפרט, וגם חזר וניסח את

 ההנמקה הרעיונית לחובה הזאת:

 לאזרה מן השורה אין כלים גהס הוא >כול להתמודד עם עצמתם ותפוצתם של

 אמצעי התקשורת האלקטרוניים, אלא אם כן תנהג הרשות בדיד הוגנת ותיתן

 לאדם המבוקר או הנפגע הזדמנות להציג את עמדתו.

 לעניין הדרכים לקביעת האיזון ההוגן בין המידע על הטענות המועלות בלפי פלוני

 לבין תגובתו של אותו פלוני, צריך להבחין בין שתי אפשרויות (חלופיות או

 מצטברות):

 (א) תגובה בזמן השידור על הטענות.

 (ב) תגובה (או עדכון, לפי העניין) אהרי השידור, בעקבות הליכים משפטיים

 שנערכו או בירורים שנעשו.

 על דוקטרינת ההגינות אמר הנשיא שמגר כי

 זוהי מערכת כללים הבאה להבטיח את קיום זכותו של הציבור בקבלת מידע מלא

 ורב-גוני, אולם היא נועדה גם למנוע, בין היתר, שרירות או הד-צדדיות אפשריות

 של עורכי התכניות והשדרים [...] המידע הוא מלא ככל האפשר ומאפשר הסקת

 מסקנות אובייקטיביות, כאשר מוצגת גם דעתו או תגובתו של מי שהמידע מבקר

 אותו, בין במישרין ובין בעקיפין, והאיזון הזה מושג על-ידי הבאת דברים בשמו
5 5  של המבוקר.

 נראה כי אפשר לראות בדברים הללו, מאת הנשיא השביעי של בית המשפט העליון,

 סיכום מוסמך ומעודכן של השקפת בג״צ באשר לחובות המיוחדות המוטלות על המדיה

 המשודרת.

 יש לציין כי השופט שמגר דבק — במפורש ובמודע — באכיפת דוקטרינת ההגינות על

 המדיה האלקטרונית אצלנו, חרף ההסתייגות וההינתקות ממנה במולדתה, ארצות הברית.
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 סמוך לפרישתו מכס השיפוט, קבע שמגר כי ״ההגינות שבדוקטרינה עומדת על רגליה

 ושינויים בכיווני הרוח בארצות הברית אינם צריכים להניע פארותיהם של אילנות הארץ

 הזו [...] העובדה שסר חינה של דוקטרינת ההגינות בארצות-הברית, איננה צריכה להשליך
5  על גישתנו [...] הדוקטרינה נושאת עמה את תכונותיה התרומיות״.4

 בקיץ 1994 שב והמחיש בג״ץ את סלידתו מצנזור שידורים, וחזר על העמדה העקרונית

 שהביע השופט שמגר כבר בפרשת הסדרה ׳עמוד האש׳ בראשית שנות השמונים, שעל פיה

 יש למלא את חובת ההגינות לא על ידי הימנעות משידור אלא על ידי הוספת התגובות

 והאיזונים הנדרשים. עמותת יוצאי אתיופיה לקידום החינוך וגישור תרבויות בישראל

 והאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, ביקשו מבג״ץ למנוע שידור כתבה בליל שבת על

 השיעור הגבוה יחסית של נשאי נגיף האיידס בקרב העולים מאתיופיה. הם טענו כי

 הכתבה מתבססת על נתונים מעוותים שאף הושגו בבדיקות בלתי חוקיות. השופטת דליה

 דורנר הבהירה כי לא תאסור על השידור בשל העיקרון של חופש הביטוי. עם זה, קיבלה

 את התחייבות רשות השידור לאפשר זמן תגובה לנציג היהודים מאתיופיה בצמוד לכתבה,
5  וגם לתת ביטוי להשגות העותרים באחד ממשדרי ליל שבת הקרובים.5

 בנובמבר 1994 הבהיר בג״צ כי לא יסכים לתפקד כצנזור על השידורים, לא רק כאשר

 מדובר במשדר חדשות, תעודה או צרכנות, אלא גם כשמדובר בדוקו-דרמה, לאמור: בדרמה

 שאיננה מתיימרת לדיוק היסטורי, אך מתבססת במוצהר על אירועים ובדמויות מן המציאות.

 עילת הדיון הייתה הדרמה ׳קסטנר׳ ששודרה בערוץ הראשון. הדרמה עסקה במשפט

 קסטנר, משפט דיבה שהסעיר את המדינה בשנות החמישים, ועסק בהתנהגות ראשי

 הציבור היהודי ובמאמציהם (או מחדליהם) בהצלת יהודים בתקופת השואה. שני משפטים

 ששם המחזאי מוטי לרנר בפי גיבור הדרמה תיארו את הצנחנית חנה סנש כמי שנשברה

 בחקירתה וגרמה למעצר עמיתיה הצנחנים באירופה הכבושה. ככל הידוע אין תימוכין

 היסטוריים לתיאור הזה. אחיה של סנש ותנועת ׳נשים בירוק׳ עתרו לצוות על רשות

 השידור למחוק את המשפטים האמורים. בג״צ דחה ברוב דעות את העתירה. המשנה

 לנשיא בית המשפט העליון פרופ׳ אהרן ברק והשופט אליהו מצא הדגישו בדיון כי לא

 יתערבו בשיקול דעתם של מוסדות הרשות. עם זאת, בצעד לא-שגרתי, המליצו השופטים

 בפני המוסדות האמורים לוותר על שידור שני המשפטים, וכך אמנם נעשה — גם בהסכמת

5 נראה כי בפרשה זו חידד בג״צ את האבחנה בין הימנעות המשפט מצנזורה 6  יוצרי הדרמה.

 של שידורים, גם אם הם פוגעים ללא הצדקה, לבין זכותה (ואולי חובתה) המוסדית של

 רשות השידור להימנע מרצונה משידורים כאלה.

 שידורים בתקופת בחירות

 כבר הוזכרה הדומיננטיות המכרעת של התקשורת האלקטרונית בכל הנוגע למימוש זכותו

 של הציבור לדעת, וכן כבימה ופורום לקיום ׳שוק הדעות׳ הדמוקרטי. מימוש הזכות וקיום

 ה׳שוק׳ חשובים לכאורה שבעתיים דווקא לקראת ובעת בחירות. כדברי השופט המנוח של
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 בית המשפט העליון, ד״ר משה זילברג: ״הצבעה חופשית פירושה ברירה שקולה, מודעת,

 בין אידיאל ואידיאל, אינטרס ואינטרס, מפלגה ומפלגה; אם מעשי השלטונות מוסתרים

 מעיני האזרח, שיקוליו של זה מוטעים יהיו בבוא יום פקודה לשלטון, הוא יום הבחירות,
5  ונמצאת מידת הדמוקרטיה לוקה״.7

 הבאת העמדות הפוליטיות מפי המתמודדים בבחירות לידיעתו של הציבור הרחב,

 ודווקא על ידי הטלוויזיה, נראתה לבג״ צ כה חיונית עד כי הצדיקה בעיניו שימוש בסמכויות

 חירום להפקעת זכות השביתה. ערב הבחירות לכנסת ה-11 שבתו עיתונאי הטלוויזיה,

 ובכך מנעו גם את שידור תשדירי התעמולה של המפלגות. הממשלה הוציאה צווי חירום

 שכפו על העיתונאים השובתים להתייצב לשידור ולקיימו, ובג״צ אישר את הצווים. נשיא

 בית המשפט העליון מאיר שמגר הסביר כי במציאות המודרנית, העברת מסרים פוליטיים

 בטלוויזיה היא תנאי לקיום בהירות דמוקרטיות של ממש: ״אין להעלות על הדעת,

 שניתן לקיים בחירות במשטר דמוקרטי בלי לאפשר, עובר לקיומן, החלפת דעות ושכנוע

 הדדי, ובלי שיקוימו אותם בירורים ודיונים בהם מעוצבת דעת הקהל [...] בבירור ובליבון

 האמורים ממלאים כלי התקשורת ההמוניים תפקיד בעל חשיבות ראשונה במעלה. הם

 המאפשרים פרסום ברבים של מידע [...] והם כלי מרכזי להסברת תורות והשקפות
5  ולוויכוח הציבורי הפתוח עליהם״.8

 למרות החיוניות האמורה, דווקא ככל שמתקרב מועד הבחירות מגביל המחוקק

 באורח דרסטי את יכולת רשות השידור לשדר את המידע הפוליטי ולסקור את העמדות

ן 60 הימים לפני הבהירות ש מ  המתמודדות, על מנת לאפשר לצופים בחירה מושכלת. ב

 אסור לשדר דיווח או ריאיון אשר יש בהם משום ׳תעמולת בהירות׳.'5 השופט פרופ׳

 אהרן ברק אמנם הבהיר בהקשר הזה, כי ״לא כל ביטוי שיש בו כדי להשפיע על הכרעת

 הבוחר מהווה תעמולת בחירות [...] תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט

6 אולם נראה  הדומיננטי שלו הוא בהשפעתו על הבוחר, ואין לו אפקט דומיננטי אחר״.0

 שגם על פי הגדרה מצמצמת זאת יימצא מי שיטען, שאסור לטלוויזיה או לרדיו לדווח

 בחודשיים שבטרם בחירות על מחלה קשה, מחדלים חמורים או מעשי שחיתות של אחד

 המועמדים הבכירים בבחירות - גם אם יש בידיהם ראיות חותכות וחד משמעיות למידע,

 וגם אם השידור הוא על פי כל דקדוקי דוקטרינת ההגינות. ברור שמניעת השידור בנסיבות

 הללו מונעת אותה בחירה וברירה מודעת, שאותה העלה על נס השופט זילברג.

 ההגבלות מחריפות בחודש האחרון שלפני הבחירות. אז אסור לשדר כל אירוע

6 ראשי ועדות הבחירות המרכזיות לדורותיהם 1  שמועמדים לכנסת ממלאים בו תפקיד.

 (שהם כולם שופטים או שופטים-בדימוס של בית המשפט העליון) וגם הנהלת רשות

 השידור, נתנו להגבלה הזאת פירוש מרחיב וגורף ואסרו בגינה כל שידור של דיוקנו ו/או

 קולו של מועמד, גם שלא בהקשר לאירוע פלוני שבו השתתף. לשון אחר: אם בחודש או

 בשבוע שלפני הבחירות מתחולל פיגוע טרור או אירוע ביטחוני מכריע אחר - או להבדיל,

 נחשף סיכוי לפריצת דרך מדינית, או קורסת הבורסה - אין הטלוויזיה והרדיו יכולים

 להביא לציבור באורח בלתי אמצעי את התייחסותם של ראש הממשלה והשרים הבכירים,
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 וגם לא של מי שקוראים תגר על מנהיגותם ומבקשים לתפוס את מקומם, ולהציג להם

 שאלות קשות בנושא המסעיר שעל הפרק. אמת, ניתן לשדר את דברי המועמדים ואף את

 תשובותיהם לשאלות באורח עקיף, מפי הכתב או הקריין; אך נראה שיפים גם לכאן, ואולי

 אף ביתר שאת, דברי שופט בית המשפט העליון גבריאל בך, שלפיהם ״ההתרשמות, לטובה

 או לרעה, מאופן מסירת הדברים על ידי המרואיין עצמו, מהבעת פניו ומתגובותיו הספונטניות

 על שאלות המראיין, חשובה למאזין לא פחות מהפרזנטציה היבשה והעניינית של המידע

 והדעות מפי הקריין״."

 אכן, לצופה ולמאזין המעוניין ניתנת ההזדמנות להתרשם מאותם פוליטיקאים

 המבקשים את אמונו באמצעות תשדירי התעמולה שמפיקות המפלגות עצמן, והמשוררים

 ברדיו ובטלוויזיה בשלושת השבועות שלפני מועד הבחירות לכנסת. אולם יש כמובן הבדל

 עקרוני בין שידורים-מטעם כאלה, הנגועים א-פריורי בפנייה פוליטית מוצהרת, לבין שידור

 עיתונאי מקצועי חסר פניות אשר בו חשוף הפוליטיקאי גם לשאלות שאיננו מעוניין או

 מסוגל להשיב עליהן.

 ראוי לציין כי האיסורים וההגבלות על שידורים בחודש שטרם הבחירות תופסים

 גם לגבי הבהירות ברשויות המקומיות, ושם פגיעתם האפשרית במימוש זכות הבוחר

 לדעת חריפה לאין ערוך. זאת משום שבבחירות המקומיות לא קיים אפילו התחליף של

 שידורי התעמולה.

 כך ניסח בג״צ את הנימוק לאיסורים ולהגבלות הללו: ״למנוע מתן עדיפות בלתי

 הוגנת למועמד אחד על יריביו ולמנוע פגיעה בעיקרון השוויון״." אין מחלוקת באשר

 לחשיבות המכרעת של שוויון הסיכויים בבחירות. בכל זאת מעוררת ההנמקה סימן שאלה

 גדול: האם לא ראוי היה — גם, ואולי בעיקר, בעת בחירות — להבטיח את השוויון בין

 ההשקפות החולקות לא על ידי הגבלתו או מניעתו של השידור אלא על ידי הקפדת-יתר

 על איזון, וזאת ברוח עקרונות דוקטרינת ההגינות?

 תשדירי פרסומת

 כבר ראינו שהתקשורת המשודרת מתייחדת בכך שהיא לא רק זכאית, אלא גם חייבת

 לשדר דעות או מידע מסוימים, על מנת להבטיח את חופש הביטוי האפקטיבי של המעוניינים

 בהפצתם. בג״צ קבע כי החובה הייחודית הזאת חלה, בעיקרון, גם לגבי תשדירי פרסומת

 המשודרים תמורת תשלום. קביעה תקדימית זאת נקבעה לגבי רשות השידור, שכן עסקה

 בתשדיר פרסומת ב׳קול ישראל׳, אך יש לה לכאורה רלוונטיות מכרעת גם לגבי ערוץ

 הטלוויזיה המסחרי הפועל בחסות הרשות השנייה(מה שקרוי ׳ערוץ 2׳), ואשר כל הכנסותיו

 מפרסומת.

 בנושא זה חל מהפך בעמדת בג״צ. לפני היות חוק רשות השידור, הוא סירב להתערב

 בהחלטות הנהלת ׳קול ישראל׳, ואפשר לה למעשה יד חופשית לצנזר הודעות בתשלום, גם

 אם הצנזורה הדיפה ניחוח פוליטי. כך, למשל, סמך ידו על החלטה שלא לשדר הודעה על
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6 גם 4  כינוס יהודי-ערבי בנימוק שאין הרדיו חייב להתקשר בחוזה פרסום עם ׳כל דכפיף.

 לאחר כינונה של רשות השידור והפיכתה לרשות ציבורית סטטוטורית, סירב בג״צ להתערב

 בהחלטה לפסול תשדיר פרסומת של חברת משקאות קלים בשל השימוש של המפרסם
6  במילת העגה הלועזית ׳שוונג׳.5

 בשנת 1992 סירב מנהל ׳קול ישראל׳, אמנון נדב, לאשר לשידור ברדיו תשדיר פרסומת

 למכון הכנה לבחינות, שכלל את הססמה ׳לך תצטיין׳. זאת בשל האסוסיאציה המכוונת

 לגידוף ההמוני ׳לך תזדיין׳. נדב ראה בכך ״פגיעה בטעם הטוב, שיש בה פגיעה ברגשותיהם

 של מאזינים״. הוא הדגיש כי בניגוד לתכנית רגילה אשר לה יכול האזרח לבחור אם

 להאזין אם לאו, הרי תשדירי הפרסומת ׳כפויים׳ על מאזיני כל מגוון התכניות ברשת ב׳,

 וכאשר מדובר ב׳קהל שבוי׳ כזה ההקפדה על טעם טוב והיעדר פגיעה במאזינים חשובה

 שבעתיים.

6 בג״צ הכיר  בג״צ קיבל, ברוב דעות, את עתירת המפרסם וציווה על שידור התשדיר.6

 בסמכות הנהלת רשות השידור לבקר את תוכן תשדירי הפרסומת גם מבחינת פגיעתם

 בטעם הטוב וברגשות המאזינים, אך קבע כי כנגדה עומדת חובתה לכבד את חופש הביטוי

 של המפרסם. השופטת דליה דורנר הסבירה כי גם

 על הביטוי המסחרי הליס הרציונלים העומדים בבסיסו של הופש הביטוי. הוא

ן מגשים את זבות הציבור לקבלת מידע מטהרי; כ ב  מספק אינפורמציה לציבור, ו

 הוא מבטיח התמודדות בין המפרסמים, המאפשרת לציבור לגבש דעתו בדבר

 המוצר או השירות העדיפים. הביטוי המסהרי הוא חלק מן היצירה האנושית

 בתקופה המודרנית.

 לפיכך - סיכמה השופטת דורנר - מותר לצנזר שידוד פרסומת, או חלק ממנה, רק

 אם הפגיעה בטעם הטוב וברגשות היא ברמת הסתברות של ״ודאות קרובה״. את

 הטעם הטוב יש להגדיר על פי ״הקונסנסוס הרחב המקובל בחברה הנאורה בישראל״

 ו״אין להביא בחשבון רגשות של מיעוט״.

 השופט גבריאל בך הצטרף לעמדתה של השופטת דורנר כי יש לכפות את שידור

 הפרסומת, אך הנמקתו הייתה שונה במקצת. הוא הבהיר כי חופש הביטוי המסחרי ראוי

 להגנה מצומצמת מזו של חופש הביטוי ה׳קונבנציונלי׳ ולפיכך מותר להנהלת רשות

 השידור לפסול תשדיר ״אם תובנו או צורת הפרזנטציה שלו פוגעים בטעם הטוב לא

 באופן שולי בלבד, בי אם בצורה משמעותית וחמורה״. הוא חלק על השופטת דורנר

 באומרו כי ״מותר לקחת בחשבון לעניין זה גם את רגשותיו של מיעוט משמעותי, אשר

 איננו מייצג דווקא פלג המאופיין בדעות קיצוניות מירביות״. ואולם מול הפגיעה

 ברגשות הללו יש לשקול את עצמת הנזק שתגרום הצנזורה למסר שמבקש להעביר

 המפרסם. השופט השלישי, ד״ר מישאל חשין, סמך את שתי ידיו על החלטת מנהל ׳קול

 ישראל׳ וגרס כי הערך הנשגב של חופש הביטוי איננו מחייב הגנה על פרסומת וולגרית.

 אולם עמדתו נותרה במיעוט.
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 הרשות השנייה

 בנובמבר 1993 החל, לראשונה בארץ, שידור אשר ממומן כולו מפרסומת מסחרית, והמופעל

 הוא עצמו על-ידי תאגידים כלכליים למטרות רווח. אולם גם שידור מסחרי זה נתון

 לפיקוח ציבורי - פיקוחה של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שנתכוננה בחוק הכנסת

4 רשות זו היא הבוחרת — בשיטת המכרז  שלוש שנים ויותר לפני תחילת השידור המסחרי.7

 — את תאגידי השידור והיא המפקחת על פעילותם.

 כפי שכבר צוין בתחילת הפרק, מתעוררת כאן סכנה כפולה ומכופלת לחירות השידור:

 הסכנה הראשונה היא זו שניתחנו בדיוננו ברשות השידור — סכנת הלחץ הפוליטי. מינוי

 ואמש מוסדותיה של הרשות השנייה נעשה על ידי הממשלה והשר הממונה מטעמה על

 הרשות. אמנם הרשות השנייה, להבדיל מרשות השידור, איננה בעיקרו-של-דבר גוף משדר

; אך מאחר שהיא הקובעת מי יהיו הגופים המשדרים והמכרז לזיכיונות  אלא גוף מפקח

 השידור נערך מחדש מדי ארבע שנים, ברורה המוטיבציה של הזכיינים לרצות או, למצער,

 לא ׳להרגיז׳ בשידוריהם את המועצה ואת הגורמים הפוליטיים שממנים אותה, וזאת על

 מנת שלא להסתכן באובדן הזיכיון.

 הסכנה השנייה, שהיא ראשונה מבחינת חומרתה, היא סכנת הלחץ הכלכלי. כאשר

 הגוף המשדר הוא כלכלי-פרטי ומטרתו היא רווח, הוא עלול שלא לשדר מידע או דעות

 הפוגעים באינטרסים החומריים שלו עצמו או באינטרסים של המפרסמים, או אף לשדר

 מידע חד-צדדי המקדם את האינטרסים האמורים. כאן המקום להזכיר שלכל אחד מהזכיינים

 שותפים גורמים כלכליים מובהקים כבנקים וקונצרנים תעשייתיים. האם יש בכלל סיכוי

 שמחדלים או שחיתויות באותם גורמים יסוקרו באורח אובייקטיבי?

 לעתים יכולה הסכנה הכלכלית להתמזג בזו הפוליטית. כל אחד מן הגורמים הכלכליים

 השותפים בתאגיד המשדר, תלוי או מעוניין במקרים רבים ברצונו הטוב של פוליטיקאי זה

 או אחר. לבנקים, למשל, עשוי להיות חשוב מאוד שאדם מסוים יכהן או לא יכהן כשר

 האוצר או כיו״ר ועדת הכספים. יש להם אינטרס מובהק גם במגמות המדיניות הכלכלית,

 ובנקיטת (או אי נקיטת) מהלכים כלכליים מסוימים. גם זה יכול לעוות את הסיקור

 התקשורתי. זאת ועוד: השיקול הכלכלי עשוי להכתיב הימנעות גורפת משידור דעות בלתי

 פופולריות או מידע עוכר-שלווה, על מנת להבטיח ׳חשיפה׳ (רייטינג) מירבית שתמשוך

 מפרסמים.

 אמנם, הסכנה הזאת שרירה וקיימת גם במדיה הכתובה הנמצאת בבעלות פרטית,

 ועל כך עוד נרחיב ונעמיק בפרק הבא. אך ראוי להדגיש שוב את ההשפעה המופלגת שיש

 לכל עיוות בסיקור, או להעלמת מידע או לחסימת דעה מסוימת בטלוויזיה, וזאת בשל

 הדומיננטיות שלה כמקור מידע ובפורום דעות. הבעלות הציבורית על התדרים מצדיקה

 ואף מחייבת לדרוש גם מן המנצלים אותם למטרות רווח, לרסן את תאוות הבצע שלהם

 כאשר זו מובילה להגבלת חופש הביטוי וחופש המידע. חוק הרשות השנייה, והמוסדות

 שכונן, אמורים להבטיח את הריסון הזה.
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 ניכר במנסחי החוק שהיו מודעים לכל הסכנות שמנינו. הם ביקשו להתמודד עמן

 בשני מישורים — מבני ותוכני. במישור המבני בולטת המגמה למנוע זיקה אישית הדוקה

 מדי בין מוסדות הרשות השנייה לבין הממשלה מצד אחד, והגורמים הכלכליים המשדרים

 מצד שני! במישור התוכני נקבעו נורמות שידור המחייבות את הזכיינים.

 כאשר נחקק חוק הרשות השנייה כבר עמד לנגד עיני מחוקקיו הניסיון המר והנמהר

 של סירוס עצמאותה של רשות השידור, על ידי איוש מוסדותיה בעסקנים פוליטיים. אולם

 נראה שלקחי הניסיון הזה הופקו רק בחלקם. גם מועצת הרשות השנייה, כמוה כוועד

 המנהל של רשות השידור, מתמנית על ידי הממשלה — אשר נדרשת אמנם להתייעץ

 בארגוני יוצרים שונים, אך איננה חייבת להישמע לעצתם. יחד עם זאת, רלוונטית גם כאן

 חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, יוסף חריש, שעל פיה ההתייעצות האמורה חייבת

4 אולם שלא כחברי הוועד המנהל, הרי חברי מועצת 8  להיעשות בלב פתוח ובתום לב.

 הרשות נדרשים לרמה אישית ולהתאמה כלשהי לשליחותם. הנחת המחוקקים הייתה, ככל

 הנראה, כי אדם בעל רמה יפגין ׳אינטגריטי׳ ציבורית רבה יותר (ואולי גם בושה רבה

 יותר), ולא ייאות בנקל לתפקד כשלוח פוליטי נרצע. מכל מקום, חבר מועצת הרשות נדרש

 להיות בעל ״רקע תרבותי הולם״, ״ניסיון וידע בתחומי התמחותו״ וגם בעל ״הבנה למצב

 החברתי בישראל״, כמו גם חף מכל עבירה שיש עמה קלון. מרגע שמוגש נגדו כתב אישום

 בעבירה כזאת, יכול היועץ המשפטי לממשלה להמליץ על השעייתו. נאסר עליו להיות ח״כ

 או עובד מדינה וגם עובד או בעל עניין בתאגיד שמחזיק או מעוניין להחזיק בזיכיון שידור,

 או בחברה הקשורה לתאגיד כזה. בנוסף לאיסורים הספציפיים הללו קבע המחוקק גם

 איסור כולל וגורף על כהונת חבר מועצה שיש ניגוד עניינים כלשהו — פוליטי, כלכלי או

 אחר — בינו לבין משימות הרשות השנייה. בד-בבד נקבע כי חבר המועצה יפעל ״בהגינות,

 בנאמנות וללא משוא פנים״.

 כמובן, תהא זו תמימות להניח כי ההוראות הללו די בהן כשלעצמן להבטיח שמוסדות

 הרשות השנייה יאוישו במקצוענים חסרי פניות, אשר רק איכות השידור לנגד עיניהם. כפי

 שהודה בשעתו היו״ר הראשון של מועצת הרשות, ד״ר יהודה לנקרי: ״זה יהיה מאמץ

 פאתטי מדי להבליע את הזהות הפוליטית ביני לבין השר מילוא [אז השר הממונה על
4  הרשות השנייה — מ״נ]. אינני בא לטעון שזהו מינוי מקצועי״.9

 בדומה למצב לגבי רשות השידור, הממשלה יכולה ׳בתנאי חירום׳ להפקיע את סמכויות

 הרשות ולהשתמש בערוץ השני לצרכיה לתקופה מירבית של 30 ימים. הארכת התקופה

 הזאת טעונה אישור של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אולם שלא כברשות השידור,

 אין הממשלה או הצבא יכולים לכפות במישרין שידור הודעות מטעמם לציבור. עליהם

 לפנות בבקשה בנושא הזה לרשות השנייה, וזו רשאית (אך איננה חייבת) להורות לזכיין

 לשדר את ההודעה, אם השתכנעה שמדובר במקרה חירום ביטחוני.

 התחום החשוף והפגיע ביותר ללחצים כלכליים או פוליטיים, ואשר בו הם עלולים

 להסב את הנזק החמור ביותר להליך ולערכים הדמוקרטיים, הוא כמובן תחום החדשות.
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 המחוקק היה מודע לכך, ולפיכך לא הפקיד תחום זה בידי הזכיינים ואף לא באורח בלעדי

 בידי הרשות, אלא בידי חברה מיוחדת אשר איננה נזקקת לעמוד למכרז תקופתי, איננה

 מוכרת זמן שידור למפרסמים, ואשר בה שותפים שני הגורמים - הרשות הציבורית

 והזכיינים המסחריים. לזכיינים יש אמנם 60% ממניותיה, אך מנכ״ל הרשות השנייה הוא

 העומד בראש מועצת המנהלים. יש להדגיש כי מועדי שידור החדשות ואורכם נקבעים

 באורח בלעדי על ידי מועצת הרשות ולא על ידי חברת החדשות. העורך הראשי של

 החדשות הוא מנכ״ל חברת החדשות, ומינויו טעון אישור של 75% מחברי מועצת המנהלים

 — כלומר לא הזכיינים ולא הרשות יכולים לכפות את מועמדם למנכ״ל על שותפיהם.

 מאידך-גיסא אם חפץ המנכ״ל בכהונה נוספת, הוא צריך לדאוג לרצות גם את אנשי

 העסקים וגם את העסקנים הפוליטיים שבמועצת המנהלים שלו.

 גם הדחתו של מנהל חברת החדשות — תוך כדי הקדנציה של חמש שנים — טעונה

 אישור של 75% מן הזכיינים. בפברואר 1995 מנעה דרישת הרוב המשוריין את הדחת

 המנכ״ל הראשון של חברת החדשות, אילון שלו. ששת נציגי הזכיינים במועצת המנהלים

 של חברת החדשות ביקשו להדיחו, בעיקר בגלל חריגות תקציביות. ארבעת נציגי הרשות

 השנייה התנגדו להדחה והצביעו על הצלחותיה המקצועיות של חברת החדשות. הזכיינים

7 כעבור חמישה חודשים פרש שלו, ונמסר כי הזכיינים 0  נאלצו לוותר על יזמת ההדחה.

 מבקשים להחליפו מיד, אך נציגי הרשות השנייה סיכלו מינוי מהיר של מחליף והתעקשו
7  על תהליך חיפוש ובחירה מדוקדק.1

 אשר לצד התוכני, חוק הרשות השנייה קובע לגבי כלל השידורים שבחטותה כי

 עליהם ״לתת ביטוי מתאים להשקפות השונות הרווחות בציבור״ ולשדר מידע ״מהימן,

 הגון ומאוזן״. לגבי המשדרים בענייני היום נאמר שוב כי עליהם לתת ״ביטוי נאות לדעות

 שונות הרווחות בציבור״, ואילו לגבי משדרי החדשות השתמש המחוקק בנוסחה ״מדויקים,

 מהימנים, מאוזנים״. יש להניח כי כל הסעיפים הללו יפורשו, כפי שהתפרש סעיף 4 לחוק

 רשות השידור, ברוח ׳דוקטרינת ההגינות׳ האמריקנית. מה עוד שבחוק הרשות השנייה עוגן

 במפורש אחד הסממנים המובהקים של הדוקטרינה הזאת — החובה לאפשר תגובה למי

 שנפגע או עלול להיפגע מדברים ששודרו.

 להבדיל מחוק רשות השידור, אוסר חוק הרשות השנייה במפורש על שידור שיש בו

 משום עבירה פלילית, ובכלל זה על הסתה גזענית. כמו כן נאסרת! ׳תעמולה מפלגתית׳ לא

 רק ערב בחירות, אלא בכל ימות השנה. ההגדרה שנתן בג״ץ למונח תעמולה מפלגתית

 מזכיר מאוד את הגדרתו למונח ׳תעמולת בחירות׳: ״ביטוי אשר האפקט הדומיננטי שלו -

 ברמת הסתברות של אפשרות ממשית או ודאות קרובה — הוא בהשפעה על הצופה, ושאין
7  לו אפקט דומיננטי אחר, כגון אמנותי או חדשותי״.2

 הוראות עקרוניות חשובות הנוגעות לתוכן השידורים נקבעו בכללי האתיקה של

 הרשות השנייה אשר יש להם, כחקיקת-משנה, תוקף משפטי מלא ומחייב. בכללים אלה

 נאמר כי הזכיין הייב להקפיד על ״עקרונות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, לרבות
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 הזכות לבטא דעות חריגות ולא אהודות״ וכי ״לא יימנע כעל זיכיון מלשדר מידע

 שקיים עניין ציבורי בשידורו״. עוד נקבע, כי ״לא יעשה בעל זיכיון שימוש במעמדו,

 בתפקידו, או בכוהו לשדר או להימנע מלשדר״ וכי עליו להקפיד ש״לא יהיה בשידוריו
7  כדי לקדם במישרין, או בעקיפין את עניינם האישי, הכלכלי או הציבורי של מנהליו״.5

 ניצול תשדירי הפרסומת להעברת מסרים פוליטיים עלול כמובן להביא להטייה
 ולהפרת האיזון ההולם בין מכלול המסרים המגיעים לצופה. לפיכך גס קובעים כללי
 האתיקה כי ״לא ישדר בעל זיכיון תשדיר פרסומת שיש בו העברת מטר בנושא פוליטי,

 חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת בציבור״.*7

 יש לציין כי החוק חימש את מועצת הרשות השנייה באמצעי ענישה כלפי זכיין אשר
 איננו עומד בחובותיו על פי החוק. כך, למשל, היא יכולה ׳להכותו בכיסו׳ על ידי קיצוץ
 מכסת הזמן שבה מותר לו לשדר פרסומת (המכסה על פי החוק היא 6 דקות לשעה).
 במקרה של ׳הפרה חמורה׳ של החוק יכולה המועצה לבטל את הזיכיון לחלוטין. ביטול כזה
 אפשרי גם אם לא הייתה הפרת-חוק ספציפית, אך שני שלישים מחברי המועצה הגיעו

 לכלל מסקנה כי ׳טובת הציבור׳ מחייבת זאת.

 הבעלות הצולבת

 לחקיקת חוק הרשות השנייה נתלווה ויכוח עקרוני שנגע במידת מעורבותה והשתתפותה
 של העיתונות הכתובה בזכיונות השידור בערוץ השני בטלוויזיה. הוויכוח התמקד במידת
 הלגיטימיות של הבעלות הצולבת (cross ownership), לאמור, בעלות סימולטנית של אדם

 פלוני או חברה פלמונית על מדיום מודפס ועל מדיום משודר גם יחד.

 מצד אחד טענו המו״לים בעיתונות המודפסת כי הפניית משאבי פרסום למדיום
 הטלוויזיוני תסב לעיתוניהם הפסדים (או אובדני רווח), ולפיכך חיוני לאפשר להם דריסת
 רגל גם במדיום החדש. מה-עוד שניסיונם העיתונאי(או הניסיון העיתונאי של כוח-האדם
 העומד לרשותם) מכשיר אותם לכך במיוחד. אך מנגד עלו טיעונים באשר לסכנה הנשקפת

 מן הבעלות הצולבת לזכות הציבור לדעת.

 מצב שבו אדם חולש — במישרין או בעקיפין - גם על עיתון מודפס וגם על ערוץ
 טלוויזיה עשוי להקנות לו שליטה כמעט בלעדית על מקורות המידע של פלח ציבור רחב.
 במילים אחרות: במצב-עניינים כזה עשוי להיות מספר ניכר של אזרחים השואבים את כל
 המידע שלהם על הסוגיות הציבוריות האקטואליות ממדיה הנתונה להשפעתו של אותו

 אדם. כמו כל כוח, כמו כל שליטה, גם הכוח והשליטה הללו עלולים להביא להשחתה.

 הבה נניח שבעליו של עיתון פלוני מחליט כי האינטרס הכלכלי שלו, או אפילו
 אינטרס פוליטי הקרוב ללבו, מצדיקים ואף מחייבים העלמת מידע מסוים (או גרוע מכך
 — סילופו) או הצנעתן או השתקתן של ביקורת או עמדות מסוימות, והוא פועל באורח
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 אפקטיבי לקדם את האינטרס האמור באמצעות תכתיבים לעיתונאיו. אם הוא שולט רק

 בעיתון מודפס — ואפילו הנפוץ ביותר — הפגיעה בזכותם של קוראיו לדעת אמנם קשה

 ובלתי-נסלחת, אך בדרך כלל איננה פאטאלית, משום שכמעט כל הקוראים שואבים את

 המידע שלהם גם — ולרוב בעיקר — מהטלוויזיה. אך אם הוא שולט גם על המשודר

 בטלוויזיה, הפגיעה עשויה להיות קטלנית.

 יתירה מזאת: עצם השליטה הסימולטנית של אדם או תאגיד יחיד בשני סוגי המדיה

 עשויה לפתות ולהמריץ גורמים רבי עצמה (למשל, מפרסמים גדולים) לשחדו או לסחוט

 ממנו השתקת מידע המביך אותם. אותם גורמים יודעים שעל-ידי השגת שיתוף הפעולה

 מצד אותו מו״ל יחיד הם מבטיחים חסימה הרמטית של המידע לכל צרכני העיתון והערוץ

 שבשליטתו, משום שקלושים הסיכויים שלאותם אנשים יש מקור מידע נוסף. גם הפיתוי

 של אותו מו״ל להיכנע לסחיטה או לשוחד גדול יותר: בדרך-כלל עשוי מו״ל לחשוש שאם

 יעלים מידע מקוראיו והללו ישמעו את המידע בטלוויזיה, תיפגע אמינות עיתונו בעיניהם,

 והם אולי יעברו לעיתון מתחרה. אולם כאשר יש למו״ל שליטה או השפעה גם על שידורי

 אחד משני הערוצים הארציים בטלוויזיה, החשש הזה נחלש מאד.

 ישנה גם בעיה נוספת: לעיתונות הכתובה תפקיד מרכזי ומכריע בביקורת

 הקונסטרוקטיבית על התקשורת המשודרת ובחשיפת ליקוייה. בכל-הנוגע לרשות השידור,

 אכן מילאה העיתונות תפקיד חיוני בחשיפת ניסיונות לצנזורה פוליטית ובמתן פתחון פה

 לקובלנות ולמצוקות של עיתונאי הרשות שנאבקו בצנזורה הזאת, וגם בביקורת על טיב

 השידורים לגופם. אך האם יכולים העיתונים למלא תפקיד דומה בחשיפת לחצים —

 כלכליים, פוליטיים ואחרים - ובביקורת בונה, לגבי השידורים בערוץ מסחרי, כאשר הם

 עצמם שותפים בערוץ זהי

 ומה באשר לביקורת העיתונות על שותפיה בבעלות על הערוץ המסחרי׳ בתאגידים-

 הזכיינים שותפים, בדרך הטבע, קונסרנים כלכליים ובנקים גדולים. האם לא ייפגעו או

 ישתבשו יכולתו ורצונו של העיתון השותף עמם בזיכיון לפקוח עין על הנעשה אצל שותפיו,

 ולדווח על עוולותיהם לקוראיו?

 כל הסיבות הללו מחייבות לכאורה למנוע, או למצער להגביל, את מעורבות העיתונות

 הכתובה בזיכיונות השידור. בארצות הברית - אשר בה, כידוע, המחויבות והרגישות

 לחופש העיתונות היא הגדולה ביותר — אכן הרחיקו לכת ואסרו לחלוטין, בשנת 1975, על

 בעליו של עיתון להשקיע בתחנת שידור באזור שבו מופץ עיתונו. כמה מו״לים עתרו נגד

 החקיקה הזאת וטענו כי היא פוגעת לא רק בחירותם העסקית אלא גם בחירות הביטוי

 שלהם, שכן נשללת מהם החירות להביע את השקפותיהם באמצעות גלי האתר. הם מצאו

 אוזן קשבת בערכאה נמוכה, אך בית המשפט העליון הפדרלי בוושינגטון דחה פה אחד את

 עתירתם, וסמך את ידיו על איסור הבעלות הצולבת. השופט ת׳רגוד מרשל הבהיר כי

 ״הפיצול בבעלות על המדיה משרת את האינטרס הציבורי, על ידי קידום הגיוון בתכניות

 ובהשקפות המשודרות, ועל ידי מניעת ריכוז מסוכן של עצמה כלכלית [...] אין זה ריאלי

 לצפות לגיוון כזה כאשר עיתון ותחנת שידור נתונים בבעלות משותפת״."
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 בישראל נדחתה מלכתחילה הגישה הקיצונית האוסרת לחלוטין מעורבות עיתונים

 בשידור המסחרי. יחד עם זאת היה המחוקק מודע לבעייתיות שבמעורבות הזאת, ומלכתחילה

 הגביל את מעורבותם עד לשיעור מירבי של 10% מזיכיון יחיד. כתוצאה מ׳לובינג׳ נמרץ של

 המו״לים הועלתה ה׳תקרה׳ ל-24%. ניסיון שתדלנות נוסף להעלות את ה׳תקרה׳ ל-49%,
7  נכשל.4

 עצם המאבק סביב סוגיית הבעלות הצולבת הבליט היטב את הסכנה הפוטנציאלית

 הטמונה בה. כאשר פעלו המו״לים הגדולים במסדרונות השלטון והכנסת להעלות את

 ה׳תקרה׳ החוקית למעורבותם בערוץ השני, וכאשר התגייסו אנשי אקדמיה נגד המגמה

 הזאת, נמנעו שני העיתונים הנפוצים ביותר — ׳מעריב׳ ו׳ידיעות אחרונות׳ — מלתת לכך

 ביטוי בעמודיהם. כתוצאה מכך, לא הייתה דעת הקהל מודעת כלל לוויכוח ולחשיבותו.

 קשר השתיקה נפרץ רק כאשר הערוץ הראשון, במשדר ׳יומן׳ של ליל שבת, שידר כתבה של

(שלא ׳ יומן  הכתב פרדי גרובר על סוגיה זו. בגלל האימפקט האדיר והכמעט בלעדי של ה׳

 סבל אז מתחרות של ערוץ נוסף), לא יכלה עוד העיתונות הכתובה להתעלם מן הסוגיה

 ומהשלכותיה העקרוניות, ונאלצה לתת גם בעמודיה פתחון-פה לשוללים את מעורבותה.

 הטלוויזיה בנבלים

 הטלוויזיה בכבלים אף היא משדרת למטרות רווח, והשידור נעשה בידי גורמים כלכליים

 פרטיים שקיבלו זיכיון מן המדינה. אולם הרווח — לפחות בעת כתיבתם של הדברים —

 איננו מפרסומות משודרות אלא מדמי המנוי של המתחברים לכבלים. כפי שניווכח, המניע

 המסחרי הביא לסירוס מוחלט של כוונת המחוקק, כאשר המועצה הציבורית האמורה

 לפקח על הזכיינים איננה מצליחה (או חפצה) לעמוד בפרץ. מעורבות העיתונים הנפוצים

 בשידורי הכבלים, אשר איננה מוגבלת ב׳תקרה׳ כלשהי, מנעה ביקורת ובקרה ציבורית

 אפקטיבית. מאחר ששידורי הכבלים הקדימו את הערוץ השני המסחרי בארבע שנים

 ויותר, ניתן להפיק מהתפתחותם (ומהשחתתם) כמה לקחים מאלפים לגבי הסכנה שבשידור

 שמטרתו רווח בלבד — בעיקר כאשר מעורבים בשידור זה אינטרסים של מו״לים מן

 העיתונות הכתובה.

7 הציגו אותם יוזמיו 7  כאשר נחקק החוק המכשיר ומסדיר את שידורי הכבלים,

7 לפיכך אף  כאמצעי תקשורת אזורי-מקומי בעיקרו — מעין מקבילה משודרת למקומונים.8

 חולקו הזיכיונות על בסיס אזורי, כאשר לכל זכיין-כבלים ניתנה בלעדיות באזורים שהוקצו

 לו. בחוק אף הודגש במפורש אופיים המקומי המובהק של המשדרים, בכל התחומים:

 ״בעל זיכיון ישדר מידע ותכניות בענייני היום הנוגעים לאזור בלבד, וכן ישדר מגוון

ן מתן ו  תכניות בתחומי הבידור, המוסיקה, האמנות, החינוך, התרבות והספורט, וזאת ת

 ביטוי נאות לנושאים ולצרכים הייחודיים של האזור״. מן האמור עולה, לכאורה, כי

 חייבת להיות דיפרנציאציה על פי האזורים בכל סוגי המשדרים.
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 בפועל סוכלה כוונת המחוקק לחלוטין. במקום להשקיע בהפקת ערוצים בעלי אופי

 אזורי-מקומי, משדרים כמעט כל הזכיינים חמישה ערוצים זהים של תכניות ספורט,

 סרטים, ומשדרי תרבות ובידור, המשוללים כמובן כל דגש או סממן אזורי ייחודי. את

 ה׳תפריט׳ האחיד מנפקת להם חברה מרכזית, שארבעה מבין חמשת הזכיינים שותפים בה.

 עו״ד דוידה לחמן-מסר, האחראית על תחום התקשורת במשרד המשפטים, התריעה כבר

 בשנת 1990 כי ה׳סידור׳ הזה, שכמובן צמצם מאד את הוצאותיהם של הזכיינים, לא רק

 סותר את מגמות החוק שאותו ניסחה, אלא פוגע כמנויים - שכן הוא מוביל ״להיעדר

 מגוון ותכניות באיכות ירודה״.'7 בינואר 1994 קבעה השופטת המחוזית מרים נאור, בתוקף

 תפקידה כאב בית הדין להגבלים עסקיים, כי אכן היה כאן עיוות מוחלט של מטרת החוק
8  על-ידי כינון ׳רשת ארצית׳ במקום השידור המקומי.0

 מועצת הכבלים — הגוף הציבורי האמור לאכוף את החוק על הזכיינים ולוודא

 ששיקולי הרווח לא יפגעו בטובת המנויים, ובוודאי שלא בחוק - לא רק נכשלה לכאורה

 במשימתה, אלא יזמה ביולי 1994 — כלומר לאחר פסיקת השופטת נאור — הצעת חוק

 שתכשיר בדיעבד את עבריינות הזכיינים. הצעה זאת, שהועלתה חרף התנגדותו של הממונה

 על ההגבלים העסקיים יורם טרובוביץ, הוגדרה בפי המומחה לתקשורת פרופ׳ דן כספי,

8 ואכן נכלל בה היתר מפורש לרכישה מרוכזת  ״סטייה מן המנדט המקורי של הכבלים״;1

 ומשותפת של תכניות, תוך זניחת היומרה המקורית לגיוון או ייחודיות מקומית בשידורים.

 ההד התקשורתי להפרות החוק על ידי הזכיינים והביקורת התקשורתית על רמת השידורים

 בכבלים היו קלושים ביותר, וקשה שלא לקשור זאת למעורבות המו״לים של שלושה

 עיתונים חשובים כשותפים בזיכיונות. כפי שהתלוננה בשעתה עו״ד דוידה לחמן-מסר

 ממשרד המשפטים, הסיקור בעיתונות בכל הנוגע למאבק המשפטי נגד הקרטל של הזכיינים

8 נראה כי קוראי העיתונים הנפוצים (שהם בחלקם הגדול גס מנויי  היה מזערי ואף אפסי.2

 הכבלים) לא ידעו כלל על קיומו של דיון משפטי בסוגייה, או על הטענות הקשות של

 הממונה על ההגבלים עסקיים נגד הזכיינים, עד לפרסום פסיקתה של השופטת נאור

 (שאותה כבר אי אפשר היה להסתיר).

 מועצת הכבלים — כמו מועצת הרשות השנייה והוועד המנהל של רשות השידור -

 מתמנית על ידי הממשלה. אחדים מחבריה הם מומלצי שר החינוך, שר התקשורת או מרכז

 השלטון המקומי. כמו ברשות השידור וברשות השנייה, הוצבה בראש המועצה דמות

 המזוהה באורח מובהק עם הדרג הפוליטי-ממשלתי. באורח תמוה מאפשר החוק גם

 לאינטרסנטים מובהקים (כמו אנשים הקשורים בזכיין זה או אחר) לכהן במועצה, אם שני

 שלישים מחבריה מאשרים זאת. יחד עם זאת, אסור לאדם כזה להשתתף בדיון או

 בהצבעה שיש לו בהם עניין אישי.

 החוק אוסר על הזכיינים לשדר חומר תועבה, סרטים שלא קיבלו את אישור המועצה

8 בכללים שהתקינה 3  לביקורת סרטים, תעמולה מפלגתית והסתה גזענית או לאומנית.

8 ואשר יש להם תוקף מחייב של חקיקת משנה, חוייבו הזכיינים להבטיח 4  מועצת הכבלים,

 ׳איזון נאות׳ בין הדעות המובאות בשידורים. חובה זאת אף זכתה לפירוט יוצא-דופן

 בכללים: נקבע כי בנושא שנוי במחלוקת יש להביא במשדר לפחות שתי דעות עיקריות,
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 מבלי להעדיף את האחת על פני יריבתה. אם אין אפשרות למלא אחר החובה הזאת יש

 להודיע על כך במפורש במשדר, ולתת ׳הזדמנות הולמת׳ לתגובה, במשדר אחר סמוך.

 כאשר נמתחת במשדר ביקורת אישית על פלוני והוא דורש לסותרה, אין לו זכות להגיב

 בקולו ובניסוחו אלא ניתן להסתפק בשידור תגובתו בהודעה תמציתית מפי מגיש המשדר.

 ספק אם יש בכך כדי לענות על דרישת דוקטרינת ההגינות כפי שעוצבה בפסיקת בג״צ;

 כזכור, לפחות על פי דעת אסכולה אחת בבג״צ, מחייבת ההגינות מתן זכות תגובה
8  אישית.5

 מדין מצוי לדין רצוי

 איתרנו כמה סעיפים בחוק רשות השידור המסכנים את מימוש מטרתו המוצהרת להבטיח

 את עצמאותה כלפי הדרג הפוליטי. ראינו כי מוסדות הרשות, שנועדו להגן על עיתונאית

 ולבודד אותם מלחצי השלטון, הפכו בתקופות מסוימות לשליחי השלטון ולגורמי הלחץ

 העיקריים. נראה כי לפחות חלק מן הסיבות למכשלה הזאת נעוץ בדרכי מינוי המוסדות

 וברמתם האישית של מי שאיישו אותם. מוטב היה אילו נשלל מן הדרג הפוליטי, קרי:

 הממשלה, הכוח למנות כראות עיניה את חברי הוועד המנהל ואת המנכ״ל של רשות

 השידור. לגבי הוועד המנהל, ייתכנו שתי אופציות: להותיר לממשלה את סמכות המינוי

 הפורמלית, אך לחייב אותה לבחור את חברי הוועד מקרב מי שהומלצו על ידי אותם

 ארגונים של יוצרים ואנשי תרבות שעמם היא מתייעצת, להלכה, גם כיום; כמו כן ניתן

 להעביר את סמכות המינוי כולה לוועדה בלתי תלוייה אשר בה ישתתפו הארגונים האמורים.

 כך או כך, היוני להגדיר בחוק כישורי מינימום - מקצועיים ואתיים כאהד - להברי
8 6  הוועד המנהל, בדומה לאלה שנקבעו בחוק הרשות השנייה לגבי חברי מועצת הרשות.

 אם וכאשר תושג הרפורמה בדרך מינויו של הוועד המנהל יהיה בוודאי עדיף

 להפקיד בידיו, ולא בידי הממשלה, את מינויו של המנכ״ל.

 ועדה שמינו שר המשפטים פרופ׳ דוד ליבאי והשרה הממונה על הרשות שולמית

 אלוני, לבדיקת המבנה והתפקוד של רשות השידור, המליצה באוגוסט 1993 על רפורמה

 חקיקתית בכיוון האמור. הוועדה, בראשות המנכ״ל לשעבר של רשות השידור יצחק ליבני,

 המליצה כי הוועד המנהל — ששמו יוסב למועצת רשות השידור — ייבחר ברובו על ידי

 ועדה בלתי תלוייה של אנשי תרבות ורוח, ורק כרבע מחבריו ייקבעו על ידי הממשלה.

 בהצעת החוק שניסחה הוועדה נקבע, כי פסולים לכהן במועצה בעלי עבר פלילי, שר, ח״כ,

 עובדי מדינה, אנשים המעורבים במדיה משודרת אחרת, ומי שנגועים בניגוד אינטרסים.

 חברי המועצה נדרשים להיות אישי ציבור בעלי זיקה לתחומי שידור, אומנויות או ניהול

 עסקי. על פי החוק המומלץ תוטל עליהם גם חובה מפורשת לפעול בהגינות, בנאמנות וללא

 משוא פנים למען הגשמת מטרות הרשות. על פי ההצעה, המנכ״ל ייבחר על ידי המועצה.

 השרה הממונה על רשות השידור ושר המשפטים הודיעו תחילה על אימוץ המלצות

 אלה, אך לא הזדרזו ליישמן. יתירה מזאת, לקראת תום הקדנציה של הוועד המנהל

 והמליאה, במאי 1995, נמסר כי גם מחליפיהם ייבחרו בשיטה הקיימת. בפברואר 1995
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 ניסחה השרה הממונה על הרשות שולמית אלוני הצעת חוק חדשה לרשות השידור, והיא

 מותירה את סמכות המינוי של הוועד המנהל והמנכ״ל בידי הממשלה. עם זאת נקבע

 בהצעה - כהמלצת ועדת ליבני - איסור מפורש למנות לוועד המנהל שר, סגן שר,

 חבר-כנסת, עובד מדינה או רשות מקומית, חבר במועצת הרשות השנייה או הכבלים או

 בעל שליטה באמצעי תקשורת אחר. מספרם של חברי הוועד המנהל הוגדל בהצעת החוק

 משבעה לאחד-עשר, ובמקביל בוטל מוסד המליאה. הצעת החוק מגדירה גם במפורש את

 המנכ״ל כ׳עורך ראשי׳ של רשות השידור, וקובעת כי מנהלי המדיה של הרשות יתמנו על

 ידי הוועד המנהל, אך זאת אך ורק בהמלצת המנכ״ל. הדבר נועד למנוע הישנות תופעה

 שאירעה בעבר) של מינוי מנהלים ל׳קול ישראל׳ ולערוצי הטלוויזיה של רשות השידור
8  בניגוד לדעת המנכ״ל.7

 ראוי לבטל אותם סעיפים המתירים לדרג הממשלתי לכפות שידור הודעותיו על

 התקשורת הממלכתית, או לשמש כערכאת ערעור על החלטות מקצועיות של מוסדות

 הרשות. גם כאן אפשר לאמץ את ההסדר שהציע דו״ח ועדת ליבני, ולפיו מועצת הרשות

 תהא רשאית - על פי שיקול דעתה הבלעדי - לשדר את הודעות הממשלה וכוחות

 הביטהון ״במקרי הירום ומטעמים של ביטהון המדינה״.

 ההגבלות המיוחדות על השידורים בתקופה של טרום בחירות פוגעות, כפי שהראינו,

 בחופש הביטוי והמידע דווקא בשלב בו חופש זה קריטי במיוחד לבוחרים ולנבחרים

8 שידורי הכבלים - המעבירים לצופה הישראלי ללא צנזור ועריכה את דיווחי 8  כאהד.

 האקטואליה של רשתות זרות - מחייבים גם הם את הסרת ההגבלות האמורות; שכן ניתן

 יתרון בלתי הוגן של חשיפה ערב הבחירות לפוליטיקאים הישראלים המופיעים באותם

 שידורים זרים (לרוב יהיו אלה, בדרך הטבע, פוליטיקאים השולטים בשפות זרות — בעיקר

 אנגלית — וכמובן ראשי השלטון, למשל ראש הממשלה ושרי החוץ והביטחון). ואכן, גם

 דו״ח ועדת ליבני כולל המלצה ברוח זו.

 סעיפים אחרים הטעונים ביטול, או למצער רוויזיה, הס אלה המשווים את מעמד

 עובדי הרשות, לרבות העיתונאים, למעמד עובדי המדינה. סעיפים אלה מטילים צל כבד

 על עצמאותם הארגונית או התפקודית של העיתונאים כלפי המערכת השלטונית-ציבורית

 שאותה הם אמורים לסקר, ואשר את מחדליה ואת עוולותיה הם אמורים לחשוף.

 כיום חלים על עיתונאי רשות השידור כל האיסורים המסייגים את חירותם הפוליטית

 של עובדי מדינה, ובהם האיסור ״למתוח ביקורת על הממשלה ועל משרדיה״. האבסורד

 המקצועי והדמוקרטי שבהטלת איסור כזה על עיתונאים בולט כמדומה לעין: האם כדי

 למנוע שידור ביקורתי על הממשלה נעשתה המהפכה של הפקעת השידור ממשרד ראש

8 החוק בנוסחו כיום קובע גם כי תנאי העבודה  הממשלה והעברתו לרשות עצמאית?'

 והשכר של עובדי הרשות, לרבות העיתונאים, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה.

 הוראה זאת הפכה את הממשלה, ובעיקר את שר האוצר, לבעל הבית בנושא שכר, תקנים

 ויחסי עבודה ברשות. זה גורם לתלות כלכלית לא-בריאה של העיתונאים והמנהלים ברשות

 השידור בפוליטיקאים שהם מושא סיקורם וביקורתם. התלות הכלכלית הבעייתית הזאת
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 מתחדדת על רקע העובדה ששיעור האגרה, שהיא מקור המימון העיקרי של הרשות

 (וממילא מקור המימון למשכורות עובדיה ומנהליה), טעון אישור ועדת הכספים של

 הכנסת. יש לציין כי כאשר מדובר בעובדי ציבור אחרים שתפקידם מחייב ביקורת על

 השלטון ועצמאות כלפיו(שופטים, עובדי משרד מבקר המדינה), נקבעו הסדרים המפקיעים
9 0  את השליטה הממשלתית המוחלטת בתנאי העסקתם.

 ביולי 1995 הציע המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנות את מבנה המימון של רשות

 השידור במגמה למנוע את הפיכת צינורות המימון לצינורות להפעלת לחצים פוליטיים.

 על-פי ההצעה ימומן השידור, בין היתר, ממס שיוטל על ההכנסות מפרסומת בערוץ 2,
9  ומהגרלה שתערוך רשות השידור עצמה.1

 להלכה היה הערוץ השני בטלוויזיה אמור לתרום לחופש המידע והביטוי - וממילא

 להליך הדמוקרטי - בכך שישבור את המעמד המונופוליסטי של משדרי האקטואליה

 ובעיקר מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הממלכתי, ובכך שיספק לצופה מקור מידע

 ופורום דעות אלטרנטיבי. בתום העונה הראשונה לשידור המסחרי התקבל הרושם כי

 חלקה הראשון של הציפייה התגשם, אך לא בהכרח חלקה האחר. בפועל אכן נשבר

 המונופול, אך התרומה שצמחה מכך לרמת המידוע והדיון הציבורי ולדמוקרטיה, מעורבת

 ושנוייה במחלוקת. אכן, עצם התחרות הביאה למאמץ יתר של הערוץ הראשון להרחיב,

 לגוון ולהעמיק את משדרי החדשות, התעודה והאקטואליה שלו עצמו, ומכך יצאה בוודאי

 הדמוקרטיה נשכרת! אך בערוץ השני היה משקלם של המשדרים מסוג זה בטל בשישים,

 לעומת תכניות הבידור אשר הציפו את המרקע." יתירה מזאת: כפי שהתרשם חוקר

9 רבים מהמשדרים האינפורמטיביים שאכן שודרו נעטפו אף הם  התקשורת פרופ׳ דן כספי,3

 באריזה בידורית, רדודה ושטוחה — מה שמכונה בפי האמריקנים: infotainment. יצחק

 ליבני, ששימש גם מנכ״ל רשות השידור וגם יועץ לענייני תכניות של צוות ההקמה של

 הערוץ השני (כאשר זה שידר שידורי ניסיון לא-מסחריים), איבחן תהליך מובהק של
9  החלפת תכניות איכות במה שהגדיר ״שידורי חנטריש״.4

 לית-מאן-דפליג שמקור התופעה הזאת במניע המסחרי של מפעילי הערוץ, השואפים

 למשוך את מירב הפרסומות ובכך להפיק את מירב הרווחים. הנחתם היא ששידור קליל

 ובירורי ימשוך יותר צופים ובעקבותיהם יותר מפרסמים! ואילו חדשות ודיונים כבדים

 ידחו הן את אלה והן את אלה. כפי שציין אבי מחקר התקשורת בישראל, פרופ׳ אליהוא

 כץ, התופעה איננה ישראלית ייחודית. במחקר אמריקני שהתפרסם בשנות התשעים נאמר

 חד-וחלק כי ״למען הפרסומות חייב [...] ערוץ הטלוויזיה ליצור מצב רוח אסקפיסטי

 שישכיח את טרדות החיים״, משום שאווירה אסקפיסטית כזאת מעודדת את האווירה
9  הצרכנית שהמפרסמים מעוניינים בטיפוחה.5

 אמנם האנלוגיה לארצות-הברית איננה מדוייקת ושלמה. בחינה רציונלית שקולה

 מובילה לכאורה למסקנה שאצלנו לא היה חייב המניע המסחרי של מפעילי הערוץ להביא

 להידרדרות רמת השידורים — כפי שאירע בארצות אחרות — משום שתקציבי הפרסום

 היו זורמים לכיסי הזכיינים בכל מקרה, בהיעדר אלטרנטיבה קורצת אחרת לפרסום
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 טלוויזיוני. כדברי פרופ׳ דן כספי, ״טלוויזיה מסחרית חד-ערוצית, הנהנית למעשה ממונופול

 פרסום על המסך הקטן, הייתה יכולה להשתחרר מאימת הרייטינג ולהתמסר יותר לטיפוח

 איכויות״. אך דבר זה לא קרה בפועל, וכדברי פרופ׳ כספי עצמו ״פולחן הרייטינג״ ליווה

 את הערוץ המסחרי מראשיתו. הוא הסביר זאת בחיקוי עיוור של המודל האמריקני," אך

 ניתן להלכה לאתר לכך שני הסברים אפשריים נוספים: חלוקת השידורים בין שלושה

 זכיינים, על פי ימים, הביאה לתחרות ביניהם מי ימשוך יותר מפרסמים לימים ישלו׳

; שנית  (כלומר ה׳תחרות׳ ביניהם על פרסומות רק מרדדת ומדרדרת את הרמה ביתר שאת)

 — רמת הרייטינג מכתיבה לרוב את תעריף הפרסומת המשודרת בתכנית זו או אחרת.

 אם מניע הרווח הוא שמביא לדילול המידע ושוק הדעות בערוץ המסחרי, מוטב היה

 להפקיד את הפעלתו לא בידי גורם מסחרי פרטי(ובוודאי שלא בידי שלושה גורמים כאלה,

 הנגררים בהכרח לתחרות ׳שלילית׳ ביניהם על רווחים על חשבון האיכות) — אלא בידי

 גורם ציבורי, שבעבורו הפרסומות יהיו אמנם מקור המימון לשידורים אך לא מקור

 לרווחים אישיים לבעליו, למנהליו ולעובדיו. כלומר, מבחינת האינטרס הציבורי, עדיף היה

 שהרשות השנייה תהיה היא עצמה הגורם המשדר. נדמה כי אין כל היגיון בכך שמשאב

 ציבורי יקר — תדר השידור — יימסר לידים פרטיות ויעשיר כיסים פרטיים, כאשר

 התוצאה היא דילול ורידוד תרומתה החיונית של התקשורת המשודרת להליך הדמוקרטי.

 בהנחה שביטול שיטת הזכיינים איננו אופציה ריאלית, חשוב למצער לחזק את

 המנגנונים והסייגים החוקיים המבקרים ומגבילים את אופי שידוריהם. כך, למשל, ראוי

 להגדיר מראש בחוק זמני מינימום שייוחדו למשדרי חדשות ואקטואליה מובהקים. כמו כן

 ראוי לשקול הענקת סמכות בלעדית לקביעת תעריפי הפרסומות למועצת הרשות השנייה,

 תוך הנחייה מפורשת בחוק שהתעריפים לשעת שידור פלונית יהיו אחידים לכל הזכיינים,

 בלי קשר ל׳רייטינג׳ של תכנית זו או אחרת. ייתכן שיש להתנות גם מכירת זמן פרסום

 בשעה פלונית למפרסם פלמוני בנכונותו של אותו מפרסם לקנות אותו זמן, באותו תעריף,

 בכל ימות השבוע. תיקונים כאלה עשויים להחליש את הדחף להרבות בצופים בכל מחיר,

 אם כי דחף זה בוודאי יישאר, ברמה זו או אחרת, כל עוד המניע הבלעדי של מפעילי הערוץ

 יהיה רווח כלכלי גרידא.

 הצבענו על הסכנה הנשקפת לדמוקרטיה ולחופש המידע מתופעת הבעלות הצולבת

 על מדיה מודפסת ומשודרת, והשותפות העסקית בזכיונות השידור בין בעליהם של עיתונים

9 לנוכח הסכנה 7  לבין תאגידים האמורים להיות מושאי הסיקור והביקורת העיתונאית.

 האמורה ראוי לחקות את המודל האמריקני ולאסור על מעורבות מו״לים מן העיתונות

 הכתובה בתקשורת האלקטרונית(הערוץ השני והכבלים כאחד). כבר צויין לעיל שמו״לי

 העיתונות הכתובה טענו, כי השותפות בערוץ השני חיונית להם כאוויר לנשימה על מנת

 לפצותם על הפסד ההכנסות מתקציבי פרסום שיוסטו מן העיתונים לטלוויזיה. אין ספק

 בכך שהטלוויזיה המסחרית אכן צופנת בחובה פגיעה קשה, ואולי אנושה, בהכנסות

 העיתונים מפרסומת; אולם שותפות ישירה בתאגידי השידור איננה הדרך היחידה לפצותם.

 בחוק הרשות השנייה נזכרת דרך חלופית וראוייה יותר — העברת פיצוי כספי הולם
9  לעיתונים מכספי התמלוגים השנתיים שמשלמים הזכיינים לרשות השנייה.8
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ה לרפורמה במבנה ע צ  91 בראש צוות המכון עמד פרופ׳ ירון אזרחי; ראה י׳ אזרחי, א׳ גבאי, ר׳ לאל, ה
 המימון של רשות השידור הראשונה(ירושלים, 1995).

ת בחודש״, הארץ, 10.8.94, עמ׳ ה של ע׳ רוזנבלום, ״4000 פרסומו ת ב ת כ ה דברי פרופ׳ אליהוא כץ ב א  92 ר
 ב5.

 93 ד׳ כספי, ״כלב טוב, כלב השמירה של הדמוקרטיה״, בל העיר, 26.8.94, עמ׳ 68.

 94 הדברים נאמרו ביום עיון של המרכז הישראלי לניהול, ביוני 1994, ראה: ז׳ בלומנקרנץ, ״דרוש רייטינג
ם ראה גם א׳ ת ו ר ח ס מ ת ב ה ק  אמיתי״, הארץ, 22.6.94, ג1. לעדויות על הידרדרות רמת השידורים ע

סף שבועי), 30.9.94, עמ׳ 12 מו ) ץ ר א  גלילי, ״הכללים החדשים של הטלוויזיה״, ה

א בייקר במחקרו ״פרסום במדינה דמוקרטית״, המצוטט על ידי פרופ׳ ״ י ס ב המלומד האמריקנ ת  95 כך כ
 כץ, הערה 92 לעיל.

 96 כספי, הערה 93 לעיל.

ת להערות 75-74 לעיל. ת הנסמכו ו א ק ס פ ה ה א  97 ר

ק הרשות ה הצעת חו א ה נגד בעלות צולבת ר ק י ק ק הרשות השנייה. ליוזמת ח פים 106-104 לחו  98 סעי
 השנייה לטלוויזיה ורדיו.(תיקון-ביזור), התשכ״ה-1995, שהגיש ח״כ בני בגין, ב-26.6.95.
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 פרק י

 האיום מבית ־ המו״ל והעייד פיצנזור׳

 סכנת הצנזורה הפנימית

 באורח מסורתי נתפס השלטון כאויבם הגדול של חופש העיתונות ושתי החירויות הגלומות

 בו - חופש הביטוי וחופש המידע. אולם גם אצלנו כבר הבשילה ההכרה כי לעתים

 קרובות האיום החמור והקטלני באמת על זרימת המידע לציבור ועל קיומו של שוק

׳ בקשרי השתיקה ה מ צ  דעות חופשי, מקורו איננו בשלטון אלא דווקא בעיתונות ע

 וההשתקה של הבעלים או העורכים של כלי התקשורת. כאשר הללו מצנזרים את המדיה

 שבשליטתם - כלומר מונעים פרסום מידע ודיעות שאינם לרוחם - הפגיעה היא, לפחות

 מבחינות מסוימות, קשה יותר מזו של הצנזורה השלטונית. כאשר השלטון מצנזר יכול

 העיתון - בעיקרון — להיאבק בצנזורה הזאת בדרכים משפטיות, למחות ו/או לנסות

 לגייס דעת קהל נגדה, ובמקרה קיצוני להחליט להפר את החוק ולהמרות את פי הצנזור.

 אך כאשר הצנזורה היא של בעל העיתון עצמו אין מי שיזעק וימחה, ואין גם היכן למחות;

 לרוב גם אין לציבור שום סיכוי לדעת שאכן מידע או טיעון בעלי ערך ועניין עבורו, הועלמו

 ממנו במתכוון. ברור שהשלכותיה של הצנזורה ה׳וולונטרית׳ הזאת מחמירות ככל שגדל

 מגוון כלי התקשורת השותפים לה, ובעיקר ככל שגדלה תפוצתם המצטברת. כפי שניווכח,

 מניעיה של הצנזורה העצמית עשויים להיות ׳פטריוטיים-אלטרואיסטיים׳ או ׳כלכליים-

 אנוכיים׳, אך פגיעתה בערכים שעליהם נועד חופש העיתונות לסוכך היא לעולם קשה,

 ולעתים אף אנושה.

 התופעה עצמה והסכנה הגלומה בה אינן ייחודיות, כמובן, לעיתונות הישראלית;

 אדרבה: אצלנו הבחינו בה באיחור ניכר. הנה כך, בבהירות ובחדות רבה, הוגדר האיום

) - ועדה של ^ ז ^ ^  האמור כבר בשנת 1947, בדו״ח המפורסם של ועדת האצ׳ינס (

 מלומדים בכירים מתחומי המשפט, מדע המדינה והפילוסופיה, שישבה ארבע שנים על

 מדוכת חופש העיתונות בארצות הברית:1 העיתונות הפכה לעטק גדול. ההגנה מפני

 הממשלה איננה כיום ערובה מספקת לבך שאדם שיש לו מה לומר ייהנה מן הסיכוי

 לומר זאת. הבעלים והמנהלים בעיתונות מחליטים אילו אנשים, אילו עובדות, איזו

 גרסה של העובדות ואילו רעיונות יגיעו לציבור.

 יכולת הפגיעה של הבעלים והמנהלים של העיתונים בחופש הביטוי של עיתונאיהם

 ובחופש המידע של קוראיהם, על ידי מניעת פרסומים מסוימים בעיתוניהם, גלויה לעין.

 אולם חשוב להדגיש כי הדרך להגבלת היכולת האמורה רצופה מהמורות משפטיות וערכיות.

 האם ניתן, והאם ראוי, לאלץ בעליו של כלי תקשורת פרטי לפרסם במדיום ׳שלו׳ ועל

 חשבונו, רעיונות המעוררים בו סלידה, או חומר הנראה מסוכן לו עצמו, לכיסו, לגורל
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 העיתון ואולי לחברה בכללותה׳ האם לא תהיה בכפייה כזאת פגיעה בלתי מוצדקת

 בחירות הביטוי, באוטונומיה האישית ובזכות הקניין שלו עצמו? האם אין ממש בהתרסתו

 של המו״ל דאז של הניו-יורק טיימס, ארתור סלצברגר (Sulzberger), כי ״כל עוד משפחתי

 היא בעלת מניות השליטה בעיתון, המדיניות של הניו-יורק טיימס תהיה המדיניות שלי;

 אם מישהו או מישהם רוצים לבטא מדיניות אחרת, הס רשאים להוציא-לאור עיתון

 אחר״?2 מאידך גיסא, כפי שהתריעה השופטת אלישבע ברק מבית הדין לעבודה בירושלים,

 חיוני ״למנוע את המצב שמי ששולט מבחינה פיננסית בעיתונות ישלוט גם בדעותיו של

 הציבור״ וכי ״חופש העיתונות, מבחינת הציבור, פירושו שהציבור לא יקבל רק אינפורמציה,

 וישמע רק דעות של בעל המאה, של בעל היכולת הפיננסית לנהל עיתון״.5 השאלה המכרעת

 היא אפוא כיצד, אם בכלל, ניתן ליישב ולפשר באורח משביע-רצון בין זכויות המו״ל,

 זכויות עיתונאיו, וזכותו של הציבור לדעת, ולתת ביטוי לפשרה הזאת בהסדר חקיקתי

 אמין.

 ועדת העורכים - תסמונת קוטל המידע

 במשך עשרות שנים נקשר מושג הצנזורה הפנימית בעיתונות בעיקר במוסד ועדת העורכים.

 כבר אזכרנו מוסד זה והביקורת הקשה על פגיעתו בחופש העיתונות, בהקשר של ההסכם

 שחתמה הוועדה עם צה״ל בנושא הצנזורה הצבאית." ביקורת חריפה לא-פחות נמתחה על

 נכונותה של ועדת העורכים להפעיל צנזורה פנימית וולונטרית בכלי התקשורת השותפים

 בה (כל העיתונים היומיים בשפה העברית והעיתון ג׳רוזלם פוסט, וכמו בן רשות
 השידור והרשות השנייה).5

 הצנזורה הוולונטרית האמורה הופעלה בדרך־כלל בשיטה הבאה: העורכים כונסו

 לפגישה עם אישיות ביטחונית, מדינית או כלכלית בכירה שביקשה מהם שלא לתת פומבי

 למידע כלשהו - או למצער, להצניעו - לרוב בנימוק שהפרסום יפגע באינטרס לאומי

 חיוני זה או אחר. כדברי החוקרים פרופ׳ דן כספי ויחיאל לימור, ״במשך שנים שימשה

 הוועדה למעשה אמצעי יעיל לוויסות מידע ולהעלמתו״. האינטרסים שבשמם הופעלה

 הצנזורה העצמית היו לרוב מתחום הביטחון הלאומי, אך לעתים גם בתחום הכלכלי

 ואפילו בתחום השמירה על יוקרת מערכת המשפט (למשל, העלמת מידע על חקירה
 פלילית נגד שופט).4

 המקרה המפורסם ביותר — ולאו-דווקא לטובה — שבו צנזרה ועדת העורכים את

 עיתוניה אירע בשבוע שקדם למלחמת יום הכיפורים — השבוע הראשון של אוקטובר

 1973. אז נענתה הוועדה לבקשת ראש הממשלה גולדה מאיר, שר הביטחון משה דיין

 והרמטכ״ל דוד אלעזר (דדו), להסתיר מן הציבור בארץ את ריכוזי הכוחות ההתקפיים של

 צבאות מצרים וסוריה. זאת — למרות שריכוזים אלה (של האויב!) בוודאי שלא היו סוד

 צבאי, ודיווחים עליהם אף פורסמו בעולם. הבקשה נומקה ברצון שלא להעכיר את רוחו

 של הציבור ולא לעורר בו, ובזירה הפוליטית, היסטריה מלחמתית — זאת לנוכח הערכת
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 מודיעין צה״ל כי הסבירות שמדובר בהתכוננות למלחמה היא נמוכה ביותר. לקראת סופו

 של אותו שבוע קריטי, כאשר הכתב הצבאי דאז של ׳מעריב׳, יעקב ארז, התעקש בכל זאת

 לדווח על הסכנה המאיימת בגבולות, שבו קברניטי מערכת הביטחון והפצירו בוועדת

 העורכים להימנע מהבלטת הדיווחים ומניתוחם. ואכן, הבקשה נענתה. עורך ׳מעריב׳ אסר,

 למשל, על ארז לפרסם כי ״כל הצבא הסורי על הגבול״, ואף היתרה בו ש״לא להבהיל את

 היישוב״. הצנזורה העצמית הזאת פעלה היטב ואזרחי ישראל ותושביה — רובם-ככולם —

 לא היו מודעים כלל לריכוזי הכוחות האמורים ולאיום הקיומי הגלום בהם, עד לפרוץ
 המלחמה בצהרי יום הכיפורים.7

 בתום אותה מלחמה התלכדו בכירים בעיתונות בהכאה על חטא הצנזורה העצמית

 בכלל, ותפקוד ועדת העורכים כצנזור פנימי בפרט. עורך ספר השנה של אגודת העיתונאים

 בתל אביב, גבריאל שטרסמן, אף קרא לפירוק הוועדה בהיותה ״אחד הבלמים של החופש

 האמיתי של העיתונות״.8 הוועדה לא פורקה אך חבריה גרסו, מקץ עשר ועשרים שנים, כי

 הלקח של מלחמת יום הכיפורים הופק וכי היא הייתה בעצם ל׳מועדון פגישות׳ עם בכירי

 המדינה, שאיננו מתבקש ובוודאי שאיננו מסכים להעלים מידע מן הציבור.' עוד נדון להלן

 בהצדקה ובסכנה הכרוכות גם בקיומו של ׳מועדון פגישות אקסקלוסיבי׳ כזה, כשהוא

 לעצמו. אולם ראוי להדגיש כי בניגוד לגרסה האמורה יש גם עדויות, שיפורטו להלן,

 שניצולה של ועדת העורכים כמכשיר לתפלול או העלמת מידע — הגם שהתמעט במידה

 ניכרת בעקבות מלחמת יום הכיפורים - לא חלף לחלוטין.

 כך, למשל, נתבקשה ועדת העורכים בשנת 1984 על ידי שר הביטחון — ואף נענתה —

 להעלים מן הציבור את עצם הקמתה של ועדת חקירה פנימית במשרד הביטחון (ועדת

 האלוף זורע) לאיתור האחראים להריגת שני טרוריסטים, שנלכדו בריאים ושלמים לאחר

 שחטפו את אוטובוס קו 300. לעומת זאת סירב העיתון ׳חדשותי, שלא היה חבר בוועדה,

 לבקשה דומה. בעקבות סירובו לחצה ועדת העורכים (!) על מערכת הביטחון להפעיל את

 סמכויות הצנזורה צבאית על מנת למנוע את הפרסום האמור. יש להזכיר כי לימים קבעו

 בתי המשפט כי איפול דבר החקירה לא תרם לאינטרס לאומי לגיטימי כלשהו, אלא להפך

 — סייע לחבר ועדת החקירה, איש השב״כ יוסי גנוסר, לפעול כ׳סוס טרויאני׳ על מנת
1  לעוות ולשבש את עבודתה וממצאיה.0

 כשנה לאחר ׳התמסרותה׳ לשלטון בפרשת קו 300, נעתרה ועדת העורכים לבקשת

 קברניטי המדינה להעלים בעיתוניה ובשידורי הרדיו והטלוויזיה את תנאיו של הטרוריסט

 אחמד ג׳יבריל לשחרור חיילים ישראלים השבויים בידיו. זאת — למרות שג׳יבריל נתן

 פומבי לדרישותיו בכמה מסיבות עיתונאים בדמשק ובחרטום, והדברים פורסמו בכלי

 תקשורת ערביים ושודרו בסוכנויות הידיעות הגדולות. האיפול בתקשורת הישראלית הצליח

 למנוע ויכוח ודיון ציבוריים בשאלה, אם ראוי למלא אחר התנאים הקשים ללא תקדים —

 שחרורם של יותר מאלף טרוריסטים והחזרתם לשטחים. כך אירע שביצוע העסקה נפל

 כרעם ביום בהיר לא רק על ראשיהם של אזרחים ישראלים מן השורה, אלא גם על מרבית
1  חברי הכנסת, ואפילו הממשלה (ההחלטה התקבלה בקבינט המצומצם).1
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 לימים הביעו כמה מחברי ועדת העורכים (למשל, עורך ׳ידיעות אחרונות׳ דאז, דב

1 חרטה על היענותם. היו״ר דאז של נשיאות ועדת העורכים, עורכת ׳דבר׳ חנה  יודקובסקי)2

 זמר, הגנה על ההסכמה באומרה, כי כאשר חיי שבויים מוטלים על כף המאזניים שום

 שיקול אחר, לרבות זכות הציבור לדעת, איננו יכול להכריע. על כך אפשר להשיב כי כולנו

 חרדים לחיי חיילינו, אך חרדה עמוקה זו מעולם לא הייתה שיקול עליון, בלעדי ומוחלט

 בקבלת החלטות ביטחוניות. אילו, למשל, דרש ג׳יבריל כתנאי להחזרת החיילים (או אפילו

 להשארתם בחיים) את הורדת דגל ישראל ממשכן הכנסת והנפת דגל ארגון הטרור שלו

 במקומו, מותר לשער שהממשלה (שהייתה אז ממשלת אחדות לאומית בהשתתפות העבודה

 והליכוד) הייתה דוחה תנאים אלה בגאון - גם במחיר סיכון חיי חיילינו. משמע, שישנם

 קווים אדומים — מדיניים, ביטחוניים, מוסריים — שעליהם אין המדינה מוכנה לוותר גם

 במחיר חיי חיילים. אמת, בדמוקרטיה תיחומם של הקווים הללו נתון בלעדית בידי

 הממשלה הנהנית מאמון הכנסת. ואולם בדמוקרטיה אסור לאותה ממשלה - ובוודאי

 שאסור לעורכים או למו״לים השולטים על ערוצי המידע — לנצל את השליטה האמורה

 להחנקת ויכוח ציבורי על הקווים האדומים, וכך גם למנוע מן החולקים עליהם סיכוי

 לשנותם — אם על ידי כך שישכנעו את הממשלה עצמה לעשות זאת, ואם על ידי כך

 שישכנעו את הרוב בכנסת לכונן ממשלה חדשה שהקווים האדומים שלה שונים בתכלית.

 לית מאן דפליג שדיון ציבורי בדרישותיו האולטימטיוויות של ג׳יבריל אמנם היה

ו לטעמם של אחרים, עלול) — עקב התגבשות התנגדות רחבה בציבור ובכנסת - א ) י ו ש  ע

 להביא לדחייתן, ולסיכול שחרור החיילים השבויים. אך מי הסמיך את חברי ועדת

 העורכים להתיימר להכריע שביצוע העסקה — ולא טרפודה — ישרת טוב יותר את

 האינטרס הביטחוני-מדיני־מוסרי הכולל, או אפילו ימנע יותר שפיכות דמים? אכן, זו

 הייתה דעת הממשלה, אך בדמוקרטיה ההנחה היא שגם היא יכולה לטעות או להטעות,

 וכי הדיון הציבורי יעזור גם לה להכיר בטעותה. כאן המקום להזכיר כי הרמטכ״ל דאז,

 רב-אלוף משה לוי, שלל את העסקה מלכתחילה. האם לא הייתה זו חובתה של עיתונות

 חופשית וגם אחראית באמת לאפשר לסבורים כמוהו להציג את שיקוליהם וטיעוניהם, על

 מנת שכל אזרח יוכל לגבש עמדה ולשפוט?

 הארכתי בדוגמה הזאת ובניתוחה לא רק בגלל שמאזנה הכולל של עסקת ג׳יבריל

 עודנו שנוי במחלוקת חריפה, אלא משום שהדיון בה מוביל לשאלת המפתח: מה בעצם

 פסול בכך שעורכי העיתונים, שהם בוודאי ישראלים נאמנים ופטריוטים כולם, לא יפרסמו

 מידע או דעה אשר לדעתם (ולא רק לדעת אינטרסנט פוליטי זה או אחר) יזיק פרסומם

 לעם ולמדינה היקרים לכולנו? נראה כי אזרחים רבים לא רק שאינם מוצאים בצנזורה

 ׳פטריוטית׳ כזאת פסול כלשהו, אלא להפך — רואים בה דבר טבעי ביותר, ויוקיעו דווקא

 אותם עיתונאים המפרסמים כל מידע ודעה בעלי עניין ציבורי בלי קשר להשלכות המסתברות

 של פרסומם. הרי המזדהים עם הססמה המצליחה מאוד ׳העם נגד תקשורת עוינת׳ זועמים

 בעצם על כך, שהתקשורת איננה מפעילה די צנזורה עצמית ׳פטריוטית׳ מן הזן האמור.

 אכן קיים, כמדומה, מכנה משותף מביך בין בכירי העיתונות בישראל, חברי ׳ועדת

 העורכים׳, בבואם להסביר ולתרץ — לעצמם או לזולתם — את הסכמתם להעלים או
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 להצניע מידע, לבין ההוגים והתומכים של ססמת ׳העם נגד תקשורת עוינת׳. כאלה כך גם

 אלה מניחים קיומו של אינטרס לאומי מוגדר, קבוע וידוע מראש, אשר כל הפוגע בו

 ביודעין חוטא בחוסר אחריות ובהיעדר פטריוטיזם. אולם האם יש צורך לשוב ולהדגיש כי

 עצם ההנחה הזאת סותרת את אושיות התפיסה הדמוקרטית? במשטר הדמוקרטי הנחת

 היסוד היא הרי הפוכה: לכל אחד יכולה להיות (וראוי ורצוי שתהיה) דעה לגבי זיהויו

 ומהותו של האינטרס הלאומי, אך איש — לרבות השליט והשלטון — איננו יכול להתיימר

 כי יש לו ידיעה ודאית מהו אכן האינטרס הלאומי. אמנם הרוב השליט רשאי (ובעצם

 חייב) לקדם את האינטרס הלאומי כפי שהוא רואה אותו, אך אין בכך כדי לשלול את

 הלגיטימיות של דעות סותרות לגבי האינטרס הלאומי. בדיעבד עשוי להסתבר שדווקא

 המיעוט, ואפילו מיעוט קטן, צדק בהערכתו את האינטרס הציבורי. ההנחה הדמוקרטית

 היא שהתחרות והעימות בין הדעות השונות מגדילים את הסיכוי של הרוב שלא לשגות

 לגבי האינטרס הלאומי. אך כיצד ניתן לקיים את התחרות והעימות החיוניים הללו, אם

 וכאשר העיתונות מסכימה לצנזר את כל מה שאיננו עולה בקנה אחד עם גרסת השלטון

 לגבי האינטרס הלאומי?

 בפרשה הטראומטית של מלחמת יום הכיפורים שגו ככל הנראה הקברניטים בתום

 לב בהערכת האינטרס הלאומי הקיומי. בפרשת השב״כ-קו 300 הם נשאו ככל הנראה את

 שם האינטרס הלאומי לשווא. בשני המקרים חטאה לכאורה העיתונות בהסכמתה להעלים

 את המידע החיוני לקיומו של בירור ציבורי מושכל ומעמיק באשר לאינטרס הלאומי.

 הנשיא החמישי של בית המשפט העליון, ד״ר משה לנדוי, התריע כזכור ש״שלטון

 הנוטל לעצמו את הזכות לקבוע מה טוב לאזרח לדעת, סופו שהוא קובע גם מה טוב
1  לאזרח לחשוב, ואין סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית, שאיננה מודרכת מלמעלה״.3

 אותה סתירה לדמוקרטיה אמיתית שרירה וקיימת גם כאשר עורכי עיתונים ואמצעי שידור

 נוטלים לעצמם את החירות לקבוע, על פי המלצות השלטון, מה טוב וכדאי שיידעו צרכני

 המידע. תפקיד התקשורת איננו בשום-פנים-ואופן לקדם מידע התומך בגרסה זו או אחרת

 של האינטרס הלאומי(או להצניע גרסאות אחרות וסותרות), אלא לספק לאזרחים את כל

 המידע שהם זקוקים לו על מנת לברור בתבונה ובשום-שכל בין הגרסאות השונות, ולהחליט

 באורח מושכל מהי דעתו שלו לגבי האינטרס הלאומי.

 פרשת מרדכי ואנונו, טכנאי הגרעין שעבד בכור בדימונה והורשע בריגול חמור לאחר

 שמסר לעיתונים בבריטניה את ׳סודות האטום׳ של ישראל, האירה באור אירוני את

 התוצאות האפשריות של השימוש בוועדת העורכים כצנזור. כאשר הופיעו הפרסומים

 הראשונים על ואנונו בתקשורת הבריטית, התחבטו ב׳סנדיי טיימס׳ שמא האיש הוא

 שרלטן ונוכל. באותו שבוע כינס ראש הממשלה דאז את ועדת העורכים וביקש מחבריה

 לשמור על ׳פרופיל נמוך׳ בדיווח על הפרשה. עצם כינוס הוועדה דלף ל׳סנדיי טיימס׳, נתפס

 שם באימות לאותנטיות של ואנונו וסיפוריו, והוביל לפרסום גרסתו המלאה בשבועון

 רב-התהודה."
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 עדויות ספורות על בקשות צנזור ו׳הורדת פרופיל׳ בדיווח המשיכו להתפרסם — מפי

 חברי ועדת העורכים עצמם — גם בשנות התשעים. עורך׳ ׳על המשמר׳ צבי טימור סיפר כי

 חברי הוועדה נעתרו לבקשה להסתיר את דבר הזמנתו של נשיא המדינה, חיים הרצוג,

 להלוויית קיסר יפן הירוהיטו - כנראה כדי למנוע ויכוח ציבורי שיתמקד במעורבותו של

 הירוהיטו בפשעי מלחמה במלחמת העולם השנייה. ראוי לציין כי קשר ההשתקה הזה

 הופר, ויעל המשמר׳, ובעקבותיו עיתונים אחרים, פרסמו בסופו-של-דבר לא רק את דבר
1  ההזמנה, אלא גם מאמרי ביקורת נוקבים על ההיענות לה.5

 עדות מאלפת על המשך השפעתה של ועדת העורכים על זרימת מידע לציבור היא זו

 של עורך ׳הארץ׳, חנוך מרמרי. הוא אמנם פרש בשנת 1992 מן ההסכם של ועדת העורכים

1 אך לא פרש מוועדת העורכים עצמה ואף התמיד להשתתף בישיבותיה,  עם הצנזורה הצבאית,6

 לרבות כאלה שבהן נתבקשו הוא וחבריו (ולעתים אף נענו) לעכב מידע שבידיהם ולא

 להביאו לאלתר לידיעת הקוראים. בריאיון שפורסם בשנת 1992, התייחס מרמרי בביטול

 לתופעה: ״ביקשו שנדחה את הפרסום ביום אחד. מה הביג דילו אני דוחה ביום אחד לא
1  מעט פרסומים, כשיש לזה סיבות כבדות משקל״.7

 בשולי התבטאות זו ראוי להעיר כי מבחינת ההשלכה על זכותו של הציבור לדעת,

 קיים כמובן כל ההבדל שבעולם בין החלטה של עורך יחיד לעכב פרסום פלוני, לבין

 החלטה קולקטיבית של כל עורכי היומונים ומהדורות החדשות ברדיו ובטלוויזיה לנהוג

 כך. איש איננו כופר, כמובן, בזכותו ובסמכותו של עורך ׳הארץ׳ (או כל אחד מעמיתיו,

 כשהוא לעצמו) להימנע מפרסום מידע מסוים. אין גם שום אמצעי - חוקי או אחר -

 להפקיע ממנו את הסמכות והזכות האמורות. זו, אחרי-ככלות-הכל, הפררוגטיבה הראשונה-

 במעלה של עורך. מה שצריך להטרידנו היא ההפעלה הסימולטנית והמתואמת של

 הפררוגטיבה הזאת מצד כל העורכים החולשים על כל ערוצי המידע לציבור. זוהי אותה

 תסמונת של קרטל מידע שנולדה אמנם בחיקה של ועדת העורכים, אך חיה וקיימת גם

 מחוץ לישיבותיה.

 אמנם חשוב לציין כי לא תמיד העורכים הם הרוקמים את קשר השתיקה וההשתקה

 הקולקטיבי; לעתים נעשה הדבר בדרג גבוה יותר (של מו״לים), ולעתים בדרג נמוך יותר של

 כתבים המסקרים תחום פלוני — עם או בלי ידיעת עורכיהם. ברור כי מבחינת הציבור אין

 נפקא מינא באיזה דרג נקשר קשר הצנזורה הפנימית בין כלי התקשורת.

 גם אם ועדת העורכים מתפקדת, כעדות רוב חבריה, בעיקר כמועדון פגישות עם

 בכירי המדינה, הרי עצם ההתוועדות השוטפת בין העורכים לבין עצמם ונכונותם להיפגש

 יחדיו עם אישי הממשל היא פרובלמטית ביותר, ועלולה להוות תמריץ או זרז ללחצים -

 גלויים או סמויים - להשגת סיקור קונפורמי, לא ביקורתי, של פעולות השלטון, גם ללא

 הסכמה או החלטה פורמלית של הוועדה. בהקשר הזה יש להזכיר שוועדת העורכים

 מוזמנת — ככזאת — להשתתף בפמליותיהם של ראש הממשלה ואישים בכירים אחרים

 בביקורים ובטקסים מדיניים - לעתים קרובות על חשבון הממשלה (ראויה לציון העובדה
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 שההזמנות נשלחות כמעט באורח בלעדי באמצעות הוועדה). האם אין סכנה שההזמנה

 הנדיבה וההתחככות החברתית הממושכת (ולפרקים המשכרת) של קברניטי העיתונות עם

 עושי המדיניות ויועצי החצר שלהם, יקהו את חוש השיפוט והביקורת כלפיהם? ואכן

 לפחות חוקר אחד, פרופ׳ דן כספי, העלה חשד ברור באשר לקשר ישיר בין הזמנתה של

 ועדת העורכים כאורחת ראש הממשלה לטקסי השלום הדרמטיים עם אש״פ וירדן בשנים
1  1993/4, לבין הסיקור התקשורתי האוהד וה׳מפרגף באותה תקופה לתהליך השלום בכללותו.4

 בעת ההכאה על חטאי הצנזורה העצמית של התקשורת הישראלית לאחר מלחמת יום

 הכיפורים, התבטא פרופ׳ שלמה אבינרי - אז נציג ציבור במועצת העיתונות - בחריפות

 יתירה באשר לנכונות העיתונות שלא לנקוט קו תוקפני וביקורתי בסיקור ובדיון בנושאים

 ביטחוניים: ״בתחום הביטחון וכל מה שנובע ממנו, התנהגות העיתונות הישראלית דומה

1 הגם שמאז נעשה הסיקור והדיון הביטחוני  יותר מדי להתנהגות במשטר טוטליטרי״.9

 בתקשורת ׳נשכני׳ לאין-ערוך, בעיקר בכל הנוגע לצה״ל — הן בלבנון, הן בגדה המערבית

 וברצועת עזה, והן בתוכו פנימה (למשל, נושא תאונות האימונים והתאונות המבצעיות

 דוגמת האסון בצאלים בנובמבר 1992)20 — הרי נותרו עדיין עקבות של צנזורה עצמית (עם

 או בלי התערבותה הפורמלית שיל ועדת העורכים) בטיפול העיתונאי בשני תחומים ביטחוניים:

 הפוטנציאל הגרעיני של ישראל והשירותים החשאיים, ובעיקר השב״כ. כמובן שבשני

 התחומים כאחד הופעלה לעתים קרובות הצנזורה הצבאית מכוח חוק המדינה, אך העיתונות

 הפגינה ריסון גם בתחומים אשר בהם הצנזור לא יכול או לא רצה להפעיל את סמכותו

 החוקית. כך, למשל, התקשורת הישראלית נמנעת בעקביות ממתן בימה בולטת לדיון

 בסוגייה העקרונית אם טוב או רע לישראל לפתח נשק גרעיני ולסרב להצטרף לאמנה נגד

 הפצתו(להבדיל מהשאלה העובדתית אם מצוי בידיה כבר נשק כזה, ובאיזה היקף, אשר

 העיסוק בה נאסר על ידי הצנזור). האיפוק הזה בולט במיוחד על רקע עיסוקה האינטנסיבי

2 יחד-עם-זאת ניכרת תזוזה מסוימת  של התקשורת בפוטנציאל הגרעיני של מדינות שכנות.1

 בנושא זה, ובשנות התשעים החל דווקא הערוץ הראשון, הממלכתי, בטלוויזיה לעסוק

 סוף-סוף בכתבות יומן ובתחקירים, בנושא שהיה כמעט טאבו במשך שנות דור — הסכנות

 הסביבתיות שבכור הגרעיני בדימונה ותחלואה עובדיו.

 אשר לשב״כ, כבר הזכרנו לעיל את שבחי בית המשפט לעיתון ׳חדשות׳ על ששבר את

 קשר השתיקה סביב חקירת הריגתם של הטרוריסטים, חוטפי אוטובוס קו 300, בחורף

2 בעקבות 2  1984 - קשר שראשיתו בהסכמת ועדת העורכים להעלים את דבר החקירה.

 אותה פרשה, וכמו כן פרשת הקצין הצ׳רקסי עיזאת נאפסו אשר עינויים בחקירות השב״כ

2 הוקמה ועדת חקירה ממלכתית (בראשות 1  גרמו לו להודות במעשה בגידה שלא ביצע,

, ד״ר משה לנדוי), שחשפה ׳נורמה׳ מושחתת של ן ו  הנשיא החמישי של בית המשפט העלי

 עדויות שקר מפי אנשי השב״כ בבתי המשפט. ממצאי הוועדה גרעו ללא ספק ממעמדו של

כלפי חשודי )  השב״כ כיפרה קדושה׳, וגררו ביקורת תקשורתית הן על שיטות החקירה שלו

 טרור ערבים בתקופת האנתפאדה, וגם כלפי חשודי טרור יהודים לאחר פתיחת תהליך

) והן על רמתם האישית של בכיריו. בשנת 1994 אף נעשה ניסיון  השלום עם אש״פ*2
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בעלי עיתון ׳הארץ׳ ומקומונים רבי תפוצה) להעמיד את )  תקדימי מצד רשת עיתוני שוקן

 האיסור של הצנזורה הצבאית על פרסום זהותו של ראש השב״כ במבחן בג״צ - מן הסתם

 מתוך ההנחה שביטול האיסור יקל את הטיפול העיתונאי בו ואת הביקורת התקשורתית

 על מעשיו.

 מאידך-גיסא מתקבל הרושם כי השב״כ, ובעיקר מפקדיו, עדיין נהנים מחסינות

 יחסית בטיפול התקשורתי — לא רק בנושאים מבצעיים החשופים תדיר לצנזורה שלטונית,

 אלא גם בנושאים של טוהר מידות. כך, למשל, דיווחה העיתונות רובה-ככולה בצנעה רבה

 — אם בכלל — על דו״ח של האלוף במילואים רפאל ורדי שמצא פגמים בהתנהגותו של

 ראש השב״כ, ואשר בעקבותיו חיווה השופט לנדוי את דעתו כי עליו לפרוש לאלתר

 מתפקידו. האלם היחסי הזה — שסתר בעליל את התייחסותה הרועמת של התקשורת

 לחשדות להתנהגות בלתי נורמטיבית של בכירים במערכת האזרחית (למשל, יו״ר הסוכנות

 היהודית) או אפילו המשטרתית (מפכ״ל המשטרה) — הקל מן הסתם על שני ראשי

 ממשלה, יצחק שמיר ויצחק רבין, להתעלם מן הדו״ח השלילי ולהשאיר את ה׳ראש׳

 בתפקידו, ואף להאריך את כהונתו. יתירה מזאת: כאשר הפר בשנת 1993 הכתב המדיני

 של הערוץ הראשון, גדי סוקניק, את קשר החיפוי והטיוח והתריע על הארכה נוספת -

 חריגה - של כהונת ראש השב״כ חרף החשדות נגדו, נמנעה התקשורת הכתובה רובה-ככולה

 מלדון בסוגייה הערכית החשובה שעורר (קרי: האם ראוי אדם שנחשד בפגיעה בטוהר

 המידות לעמוד בראש גוף רגיש ועתיר סמכויות כשב״כז); וחלקים גדולים בתוכה אף גינו

 את כתב הטלוויזיה על שהחזיר (או ניסה להחזיר) את דו״ח האלוף ורדי, וההשלכות

 המתחייבות ממנו, לסדר היום הציבורי. התקשורת הישראלית טיפלה בריסון עצמי דומה

 בחשדות באשר למעורבות ידידים ומקורבים אינטימיים של ראש השב״כ בעסקות ביטחוניות

 פרטיות באפריקה, ובניצול לרעה של מעמדו של בכיר בשב״כ (שהתמנה במארס 1995

 ליורשו של ה׳ראש׳) על מנת להיטיב עם גיסו."

 צנזורה פנימית כלכלית

 הצנזורה הפנימית ה׳היסטורית׳, מבית מדרשה של ועדת העורכים, נבעה — לפחות במוצהר

 — ממניעים אלטרואיסטים-פטריוטים ומתוך חרדה לטובת המדינה. אולם למן שנות

 התשעים מאפילה עליה בסכנותיה צנזורה פנימית שונה, שמניעיה אינם כה נאצלים.

 הכוונה לצנזורה כלכלית — לאמור, העלמת דיווחים או מניעת פרסומם של מאמרים,

 כאשר הדיווח או הפרסום יפגעו במישרין או בעקיפין במצבו הכלכלי של העיתון, או

 באינטרסים וברווחים הכלכליים של בעל העיתון. צנזורה זו עשויה לחול על ידיעות

 ומאמרים שיפגעו בחברה גדולה השייכת למו״ל (או שיסייעו לחברה המתחרה בה), או על

 פרסומים ודיווחים שיכעיסו תאגידים או חברות שהעיתון תלוי כלכלית בפרסום מודעות

; או על דיווחים הנוגעים לתאגידים וחברות שהעיתון או בעליו קשורים עמם  מטעמם

 בקשר עסקי או פיננסי, או מעוניינים להתקשר עימם בשותפות זו או אחרת.
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 התפשטות התופעה של צנזורה פנימית זאת קשורה, כמובן, לאופיים ומניעיהם של

 השולטים כיום ברוב כלי התקשורת הדומיננטיים במדינה. בשנות החמישים עוד יכול היה

 עורך ׳מעריב׳, ד״ר עזריאל קרליבך, לכתוב במצפון טהור ובידיים נקיות כי ״בעיתונות

 הציונית והעברית [...] לא נמצא אף פעם בעל כסף שרצה לעשות עסק - ומתוך כך יסד

 עיתון [...] תמיד היה, לכל היותר, בעל כסף אשר נאות להפסיד כספים, ואז יסד עיתון״

 וכי ״עיתון ללא רעיון ואמונה שבלב - ׳לא הולך׳״." כיום לפחות שני העיתונים הגדולים,

 ׳ידיעות אחרונות׳ ו׳מעריב׳ - אשר בראשית שנות התשעים נקראו בסוף-השבוע על ידי

 90% ויותר מן האוכלוסייה(!)״ - הינם במוצהר עסקים כלכליים שמטרתם לגרוף רווחים

 ולהעשיר את בעליהם. העיתון השלישי בתפוצתו - אך בעל ההשפעה המכרעת על האליטות

ואל עיתוניו האחרים) ) ו  — ׳הארץ׳, נמצא בשליטתו של עמוס שוקן, אשר אכן מתייחס אלי

 כאל הרבה יותר מעסק כלכלי סתם, אך גם הוא הוכיח - בסגירת יומון אחר בבעלותו,

 ׳חדשות׳ — כי יש גבול לנכונותו לשאת בהפסדים (או לגרוע מרווחיו מנכסיו האחרים) על

 מנת להבטיח הופעתו של עיתון בעל מסר ייחודי. יש גם לתת את הדעת לכך שאם בשנות

 החמישים הייתה הבעלות החלקית על ׳מעריב׳ והשליטה המלאה על תוכנו בידי קרליבך

 ועמיתיו העיתונאים, הרי מקץ ארבעים שנה נשלט ונערך ׳מעריב׳ על ידי איש העסקים

 עופר נמרודי, אשר העיתון היה רק אחת החברות-הבנות של קונצרן ענקי בבעלותו.

 בנסיבות הללו ברורה מאליה הסכנה שהמו״ל יתפתה לפעול למניעת פרסומו של חומר

 שיפגע בעסקיו; וככל שעסקים אלה מסועפים יותר - כך גדל היקפו של החומר העלול

 להיחשף לצנזורה פנימית.

 גם במקרה ה׳קל׳ יותר, כאשר לבעל העיתון אין עסקים מחוץ לעיתונות, הוא ׳שבוי׳

 — לפחות בפוטנציה — בידי אינטרסים של גורמים כלכליים חיצוניים: המפרסמים. כפי

 שחישב ומצא המשפטן ובעל הטור אמנון אברמוביץ, ״עיתון מסחרי [וכל שלושת העיתונים

 הנפוצים הם, כאמור, כאלה - מ״נ], על כל שקל שהוא מקבל מהקורא הוא מקבל שלושה

 עד חמישה שקלים מהמפרסם״. הנתון הכלכלי הזה הוביל את אברמוביץ למסקנה שאמורה

 להעכיר את שלוותו של כל מי שחרד לחופש העיתונות - ״ההנחה הבסיסית שעיתון

 מחויב לקוראים, איננה נכונה. עיתון מחויב למפרסמים [...].״" כלומר, גם בישראל יש ככל

 הנראה אחיזה לתחזיתו הקודרת של מו״ל היומון הקנדי הגדול ׳טורונטו גלוב אנד מייל׳,

, אשר צפה בשנת 1982 כי ״עד 4990 מו״לים של עיתונים נפוצים יחדלו ( 1 ^ ע ץ ) י ר ג  רוי מ

 סוף-סוף להשלות עצמם שהם בעסקי עיתונות, ויודו שהם בעיקר בעסקי פרסום המודעות״."

 אם מו״ל פלוני יתעלם באומץ מן המציאות הכלכלית הזאת ויניח לעיתונאיו לסקר

 את החברות המפרסמות בעיתונו סיקור מקצועי חסר פניות, הוא עשוי להיענש ב׳חרם

 מודעות׳. זו איננה כמובן תופעה ישראלית ייחודית. בארצות הברית רווח במשך שנים

 נוסח סטנדרטי של הסכמי פרסום, שעל פיהם התחייב העיתון שלא לפרסם דבר שיפגע

 באינטרסים של החברה המפרסמת. הפרת ההתחייבות הייתה עילה לפקיעת ההסכם

3 כיום נדירים הסכמים מפורשים כאלה  ולהפסקת פרסומן של מודעות באותו עיתון.0
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 ביותר, גם שם וגם אצלנו, אך רוחם מרחפת תדיר כחרב המתהפכת מעל קשרי המו״ל עם

 המפרסמים. ׳חרם מודעות׳ ממושך הוטל, למשל, על ידי מפעל הפיס על עיתון ׳חדשות׳,

 בגין כתבה ביקורתית על יו״ר המפעל, גדעון גדות. סביר לחשוש שהחרם הניע גם את

 מתחרי ׳חדשות׳ להימנע מלהרגיז את הנהלת מפעל ההגרלות, שהוא כידוע עתיר תקציבי

 פרסום."

 בשנת 1992 נדרש בית המשפט בישראל לראשונה לתופעת ׳חרם המודעות׳ ולמעשה

 הכשיר את השימוש בו, בלי שהתייהט כלל להשלכותיו השליליות על חופש העיתונות.

 קונצרן ׳כלל׳ — המאגד בתוכו חברות-מפרסמות רבות — חדל לפרסם מודעות בעיתון

 ׳מעריב׳, כתגמול על כתבות של הכתב-החוקר יואב יצחק, שייחסו חשדות פליליים לראשי

 הקונצרן אהרן דברת ויצחק שרם. במשך שנה ויותר עמד ׳מעריב׳ בהפסדים והניח לכתב

 להתמיד בסיקור הקונצרן. ואולם לבסוף נכנע העיתון: הכתב הודח מסיקור הקונצרן

 (ולאחר תקופה קצרה עזב את ׳מעריב׳); הובטח ל׳כלל׳ לחדול מפרסום החשדות, ואף

 פורסמה התנצלות על מה שכבר פורסם. הכתב הגיש קובלנה פלילית נגד דברת וטען כי

 ב׳חרם המודעות׳ היה משום עבירה פלילית של ׳סחיטה באיומים׳ ו/או ׳איומים׳. בית

 משפט השלום בירושלים דחה את הקובלנה וקבע כי איום אסור הוא רק איום לבצע

 ״פגיעה שלא כדין״, ואילו הימנעות מפרסום מודעה בעיתון פלוני הוא מעשה חוקי למהדרין,

 יהיו מניעי ההימנעות אשר יהיו. לפיכך גם האיום להימנע מפרטום מודעה איננו יכול

 להיחשב לעבירה. כדברי שופט השלום יואל צור: ״המשפט קובע חופש התקשרות

 בחוזים, ולכן למפרסמים יש חופש הבחירה היכן לפרסם פרסומיהם והיכן לא לפרסמם,

 ובאילו תנאים יפורסמו ובאילו תנאים לא יפורסמו״." החלטה זאת אושרה גם בבית

 המשפט המחוזי בבירה (על ידי השופטים יעקב בזק, יעקב צמח ורות אור), אם כי שם

 נקבע כי אפשר שלכתב יש עילה לתבוע מן הקונצרן פיצוי כספי על הנזק שגרם לו(הפגיעה

 במוניטין המקצועי ובפרנסה)."

 המצב הוא אפוא כזה: אם ירגיז העיתון בדיווחיו מפרסמים גדולים, הוא חשוף

 לתגמול אשר יפגע אנושות ברווחיו ובמקרים מסוימים עלול לערער את עצם קיומו. הדין

 הקיים, כפי שפורש בבית המשפט, איננו מסוכך על המו״ל מפני התגמול האמור ואיננו

 מאפשר לו למנוע את הסנקציה הכלכלית של המפרסם, אלא בדרך של כניעה לדרישותיו

 — קרי: להפעיל צנזורה עצמית ולא לפרסם את מה שמרגיז אותו. אם נזכור שהמו״לים של

 היום, רובם ככולם, נכנסו לעסקי העיתונות לא על מנת להפסיד כסף אלא על מנת

 להרוויח — עלולה הצנזורה הפנימית להיראות, מנקודת מבטם הסובייקטיבית, כמעט

 מחויבת המציאות.

 יתירה מזאת: המו״ל המצנזר עשוי אף לנסות למצוא צידוק לכניעתו למפרסמים

 (ובכך להרגיע את מצפונו העיתונאי שלו, אם יש לו כזה, ואת מצפון עיתונאיו) לא רק

 בנימוקים כלכליים-אנוכיים; הוא יכול לכאורה לטעון כי אם האלטרנטיבה לכניעה היא

 קריסה כלכלית של העיתון או החלשה פטאלית של כושר הישרדותו - הרי גם מבחינת

 האינטרס הדמוקרטי-ציבורי הכניעה היא הרע במיעוטו. ואכן בהנחה, למשל, ש׳חרם
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 המודעות׳ הממושך של מפעל הפיס קירב את קיצו של ׳חדשות׳ ומנע ממנו, למצער, עוד

 תקופה של חסד - אשר בה, אולי, היה מתבסס מקצועית וכלכלית — האם לא יימצא מי

 שיטען כי שכר עמידתו ה׳הירואית׳ של העיתון בחרם יצא בהפסדו וגם בהפסד קוראיו?

 האם לא היה מוטב - מבחינת חופש העיתונות והדמוקרטיה בישראל - להיכנע ולא

 לחשוף את מחדליו ועוולותיו של מנכ״ל מפעל ההגרלות, מאשר לגרום בעקיפין להורדת

 הכורת על כלי תקשורת לוחם וייחודי ועל הדממת קולו באשר לעוולות ומחדלים באין

 ספור נושאים אחרים? כמובן ניתן וראוי להשיב בטענה נגדית על שאלה זו, ולומר כי מי

 שחצה את הקו האדום פעם אחת וניאות להעלים מקוראיו מידע בעל עניין ציבורי במקרה

; וכי אילו עלה ׳חדשות׳ על  אחד, יתקשה לעמוד בלחץ (או בפיתוי) גם בפעמים הבאות

 נתיב הכניעה ללחץ הכלכלי היה מאבד את אופיו הלוחם והייחודי, וממילא תרומתו לזכות

 הציבור לדעת הייתה זניחה.

 כך או כך, נראה שלא יהא זה ריאלי להניח או לצפות במצב-העניינים המשפטי

 והעובדתי שתיארנו, כי המו״ל הישראלי המצוי יעמוד איתן מול ׳חרם מודעות׳ של שנים

 כפי שעמד בו ׳חדשות׳, או אולי אפילו בחרם של שנה כפי שעמד בו בשעתו ׳מעריב׳. יתירה

 מזאת: גם ללא איום מפורש בחרם סביר להניח שמו״ל, שהרווח הוא מניע דומיננטי

 בפעילותו, יבקש להימנע מראש מדיווחים שירחיקו מפרסמים. חשוב להדגיש כי אין

 מדובר רק בדיווחים הפוגעים באורח קונקרטי וספציפי במפרסם זה או אחר, אלא גם

 בדיווחים או מאמרים המעוררים אי נחת ורוגז ועלולים לפגוע באותו מצב-רוח צרכני אשר

 כל המפרסמים מעוניינים בו. אם וכאשר מתכופף המו״ל, במידה זו או אחרת, מפני ׳חרם

 מודעות׳ או לחצים כלכליים אחרים, ומבקש לצנזר את עיתונו מתוך רצון להגן ואף

 להגדיל את רווחי העיתון — עובר כל נטל ההגנה על שימור זכותו של הציבור לדעת אל

 כתפי עיתונאיו. אפילו מי שמקבל — כבעל הטור אמנון אברמוביץ — את ההנחה הספק-צינית

 ספק-מפוכחת, שמחויבות העיתון כגוף כלכלי היא קודם כל למפרסמיו, איננו כופר בכך

3 השאלה היא אפוא אילו כלים, אם בכלל,  שהעיתונאי כשלעצמו מחויב לקוראים.4

 עומדים לרשות העורך (אם איננו המו״ל עצמו) או הכתב המבקש לעמוד ברצינות

, (  במהויבותו לקוראיו, להיאבק בצנזורה הפנימית של המו״ל (שהוא לעתים גם העודן

 ולהביא לידיעת קוראיו את מה שמעסיקו מבקש להסתיר מהם!

 שאלה חשובה זו זכתה לליבון משפטי בעקבות ׳התפוטרותם׳ של עשרות עיתונאים,

 מהם בכירים ביותר, מן העיתון ׳ג׳רוזלם פוסט׳ זמן-מה לאחר שעבר מבעלות ציבורית

 לבעלות מסחרית-פרטית. העיתונאים התלוננו שהמו״ל החדש כופה עליהם ׳צנזורה פנימית׳

 ומנסה להכתיב להם מה לכתוב, ובעיקר מה לא לכתוב. שופטת בית הדין לעבודה

 בירושלים, אלישבע ברק, קבעה חד וחלק כי צנזורה מצד המו״ל איננה לגיטימית וכי

 אטור לו ״לשלול או להגביל שלא כדין את חופש העיתונות״ של עיתונאיו ״על ידי

 התערבות יומיומית בצורת הכתיבה״. אולם מאידך-גיסא קבעה השופטת כי גם למו״ל

 יש חופש ביטוי משלו, ולפיכן אין לכפות עליו להעסיק בכלי ביטוי שבבעלותו עיתונאי

 אשר כתיבתו מקוממת אותו: ״למו״ל של עיתון הזכות, המוגנת על ידי חופש הביטוי
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 שלו, לבהור לו עורך ועיתונאים כרוהו [...] זכותו היא לפטרם אם צורת הכתיבה שלהם,

 הסגנון, מידת הביקורת [...] הדעות הפוליטיות שלהם [...] אינם לרוהו״. עוד קבעה

 השופטת כי אס פורש עיתונאי מעבודתו בגלל שהמו״ל מתערב בתוכן כתיבתו, הוא
3  זכאי לפיצויים מן המו׳יל כאילו פוטר.5

 המסקנה מדברי השופטת ברק ברורה: העיתונאי בעל המצפון, כל עוד הוא מועסק

 בעיתון, זכאי לכאורה להדוף את הצנזורה של המו״ל ולפרסם את המידע או הדעה אשר

 המו״ל מעוניין בהשתקתם. אולם הוא צריך לדעת כי המו״ל רשאי להגיב על הפרסום

 בפיטוריו, וזאת גם אם יוכיח העיתונאי שבפרסום היה עניין ציבורי וכי לצנזורו אין ולא

 היה כל צידוק עיתונאי.

 יש חשש שבנסיבות הללו, הזכות להתנגד לצנזורה של המו״ל תהא - לגבי מרבית

 העיתונאים, התלויים בו לפרנסתם - תיאורטית בלבד. עבור המו״ל, ההוצאה הכרוכה

 בתשלום פיצויים לעיתונאי שממרה את פיו נראית זניחה לעומת הסיכון הכלכלי שבפרסום

 מידע שירתיע מפרסמים גדולים, או יזיק בדרך אחרת לעסקיו. רק קומץ כתבים, עורכים

 ובעלי טורים בכירים יכולים אולי להניח - במידה סבירה של ביטחון — כי המו״ל לא

 יפטרם גם אם יסבו לו הפסדים ונזקים בכתיבתם; או כי ימצאו בנקל עבודה אצל מו״ל

 אחר , אם אמנם יפוטרו. צריך לזכור שמו״ל מסחרי איננו שש, בעיקרון, להעסיק עיתונאים

 שהוכיחו במקום עבודתם הקודם שאינם רגישים לאינטרסים הכלכליים של מעסיקם.

 עמדת העיתונאי מול המו״ל התערערה אף ביתר שאת בעקבות ערעור שהוגש על

 פסיקתה של השופטת אלישבע ברק לבית הדין הארצי לעבודה. שם נקבע פה אחד על ידי

 חמשת השופטים (אם כי אגב-אורחא) כי עצמאות העיתונאי מוגבלת ביותר, ובעצם כמעט

 שאיננה קיימת. בניגוד לגישתה של השופטת ברק גרס נשיא בית הדין הארצי, מנחם

 גולדברג, כי ״רשאי וזכאי בעלים של עיתון, גוף ציבורי או חברה פרטית, לכוון את עיתונו

 לנתיבים הרצויים לו, ולמנוע פרסומים נוגדים. רשאי בעלי עיתון לקבוע את הקו הפוליטי,

 הכלכלי והתרבותי של עיתונו, ואיננו חייב לפרסם בעיתונו דעות נוגדות. רשאי בעלים של

, להטיל על עיתונאי המועסק אצלו לכתוב  עיתון, ישירות או באמצעות מי שמונה לכן

 כתבה על נושא הנראה לו חשוב, והוא יכול להנחותו בקווים כלליים של הרצוי. אין

 עיתונאי בתחום בו הוא כותב רשאי לסרב לכתוב אותה כתבה״.

 השופט גולדברג ציין כי ״אין בסירוב העיתון לפרסם מאמר זה או אחד של עובד

 פגיעה בחופש הדיבור של העיתונאי. עיתונאי שעורכו סרב לפרסם את פרי עטו רשאי

3 אך כבר הערנו כי במציאות התקשורתית והכלכלית  למצוא לו בימה אחרת, או להקימה״.4

 הקיימת, ״הרשות למצוא בימה אחרת או להקימה״ תיראה למרבית העיתונאים תיאורטית

 לחלוטין.

 גם הצנזורה הפנימית הכלכלית — כמו זו ה׳פטריוטית׳ — נעשית מסוכנת שבעתיים

 לדמוקרטיה ככל שרבים כלי התקשורת החשופים לה סימולטנית, וככל שגדל הציבור

 ששואב כמעט את כל המידע שלו אך ורק מאותם כלי תקשורת.
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(או  אם מו״ל יחיד השולט בכלי תקשורת יחיד, ואפילו נפוץ ביותר, נכנע ללחץ כלכלי

 מתפתה לפיתוי כלכלי) להעלים מידע פלוני בעל חשיבות ציבורית ומפעיל צנזורה בעיתונו

 — עדיין קיים סיכוי שקוראיו יגיעו לאותו מידע כאשר יעיינו בעיתון אחר, או במקומון

 שלהם בסוף השבוע, או כאשר יצפו בחדשות הטלוויזיה. זאת ועוד: עצם החשש שקוראיו

 אכן יגלו את המידע החשוב האמור בכלי תקשורת מתחרה ועקב כך יתערער אמונם

 במקצוענות או באינטגריטי של עובדי העיתון שלו, עשוי אולי להרתיע את המו״ל מלהיכנע

 ללחצים. לא כך כאשר עיתונו של המו״ל הוא עיתונם היומי היחיד של רוב קוראיו, וכאשר

 שיעור ניכר מהם גם קורא בסוף השבוע את המקומון שבבעלותו, וצופה בחדשות בתחנת

 הטלוויזיה שבשליטתו. במקרה זה פגיעת הצנזורה הכלכלית עשוייה להיות אנושה ואף

 קטלנית, ואין בעצם מה שירתיע את המו״ל מלנקוט בה. אדרבה: בסיטואציה האמורה יש

 תמריץ חזק במיוחד למפרסמים ללחוץ עליו (או לפתות אותו) להפעיל את הצנזורה: הם

 יודעים שעל ידי ׳כיפופו׳ או ׳שיחודו׳ של מו״ל אחד ויחיד הם משיגים חסימה כמעט

 הרמטית של זרימת המידע המזיק להם, לציבור גדול מאוד של צרכנים.

 במילים אחרות: האיום על זכותו של הציבור לדעת מחריף ככל שבידיו של מו״ל יחיד

 מרוכזים יותר כלי תקשורת, וככל שמצטמצם מספרם של המו״לים. בפסק-דינה בפרשת

 ה׳ג׳רוזלם פוסט׳ הזהירה השופטת אלישבע ברק: ״באם נאפשר רכישת בעלות עיתונים

 ללא הגבלה ופיקוח, עשוי להיווצר מצב בו חברה או בעלי נכסים ישתלטו על מירב

 העיתונות במקום מסוים. הדבר ימנע מגוון של דעות, וכך תיפגע זכות הציבור לקבל
3  אינפורמציה מגוונת״.7

 ניתן לטעון כי החזות הקשה הזאת של ריכוז השליטה בכלי התקשורת כבר התממשה.

 למעשה נשלטת כמעט כל המדיה (למעט הערוצים הממלכתיים) בידי שלוש משפחות,

 ורובה המכריע על ידי משפחה אחת. משפחת מוזס - בעלת העיתון היומי הנפוץ ביותר

 ׳ידיעות אחרונות׳(על פי עדות העיתון עצמו בשלטי החוצות שלו, הוא נקרא בתחילת שנות

 התשעים על ידי כ-70% ויותר מקוראי העיתונים) - מחזיקה גם ברשת המקומונים

 השנייה בגודלה (׳ידיעות תקשורת׳), בשבועון הנפוץ ביותר במדינה (׳לאשה׳)! היא שותפה

 בכירה בחברת ׳ערוצי זהב׳ המשדרת בטלוויזיה בכבלים, בחברת ׳רשת׳ המשדרת בערוץ

 השני, וגם מחזיקה בעמדת השפעה בחברת החדשות של אותו ערוץ. בסגנון מטאפורי ניתן

 לומר כי משפחת מוזס לופתת בידה את ברז המידע של ציבור עצום ורב אשר קורא כל יום

 ׳ידיעות אחרונות׳, וביום שישי את המקומון של ׳ידיעות תקשורת׳, ומעדיף את שידורי

 הערוץ השני ואת מהדורת החדשות שלו על פני הערוץ הראשון. כמעט כל החומר התקשורתי

 שמקבל אותו ציבור חשוף בכוח או בפועל לשליטת המשפחה. כלומר, אם משפחת מוזס

 מחליטה — ביזמתה, או בלחץ שותפיה העסקיים או המפרסמים באחד מכלי התקשורת

 שלה - להעלים מידע מסוים העשוי לפגוע בעסקיה - הסיכוי שאותו מידע יגיע לציבור

 הגדול שהזכרנו הוא אפסי. לא-בכדי הכריז הממונה על ההגבלים העסקיים, באפריל 1995,

 על ׳ידיעות אחרונות׳ כמונופול שיש לפקח עליו.

 משפחת נמרודי, אשר לה עסקים מסועפים גם מחוץ לעולם התקשורת, שולטת ביומון

 השני בתפוצתו במדינה (׳מעריב׳ — אשר על פי נתוני הממונה על ההגבלים העסקיים, יש
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 לו כרבע משוק העיתונות היומית), מחזיקה בין היתר במקומון בתל אביב ובשבועון הנוער

 הנפוץ ביותר (׳מעריב לנוער׳), ושותפה אף היא בטלוויזיה בכבלים (באמצעות חברת

 מת״ב), באחד מזכייני הערוץ השני(טלעד) ובחברת החדשות של הערוץ.

 משפחת שוקן שולטת ביומון השלישי בתפוצתו (על פי נתוני הממונה על הגבלים

 עסקיים — כעשירית מהתפוצה בענף) ובעל ההשפעה המכרעת על האליטות — ׳הארץ׳ -

3 ראש הקונסרן, עמוס שוקן, אכן הוכיח מחויבות  וברשת המקומונים הגדולה במדינה.8

 אמת לערכים עיתונאיים, אך כמובן אין כל ערובה שהשליטה לא תעבור - ביום מן

 הימים - לידיים פחות ערכיות.

 העובדה שכל אחת מן המשפחות שולטת על מגוון רחב של מדיה מעצימה כאמור את

 יכולתן לפגוע באורח אפקטיבי בזכות הציבור לדעת, כאשר יש להן אינטרס כלכלי שהוא

 לא יקבל את המידע. קשר שתיקה זה אפקטיבי, כמובן, שבעתיים כאשר אין שלוש

 המשפחות מסתפקות בכפייה כל אחת כשלעצמה, בכלי התקשורת שבהשפעתה, אלא

 עושות יד אחת לקשר השתיקה. בשנת 1994 התברר בעליל כי זו אכן סכנה ריאלית. המו״ל

 של ׳הארץ׳, עמוס שוקן, חשף את קיומה של פגישה בינו לבין ארנון מוזס (המו״ל והעורך

 האחראי של ׳ידיעות אחרונות׳) והמו״ל והעורך הראשי של ׳מעריב׳ עופר נמרודי, שנועדה

 לכאורה להשיג ׳הורדת פרופיל׳ בדיווחים ובמאמרים על האזנות-סתר פליליות לבכירי

3 שוקן לא התכוון לקיים את קשר השתיקה, ואף הפר אותו  ׳מעריב׳ ו׳ידיעות אחרונות׳.9

 מקץ כמה חודשים; אך די היה בקיומו על ידי שני העיתונים האחרים (וכלי התקשורת

 שבבעלות מוזס ונמרודי) על מנת להפחית את המודעות לפעילות הפלילית-לכאורה
4 0 ,  בצמרותיהם אצל קוראיהם (המהווים כאמור יותר מ-90% מכלל צרכני התקשורת)

 ולהשהות התעוררות של דעת הקהל שתלחץ למיצוי החקירה והדין בפרשה החמורה הזאת.

 היבט חמור נוסף של ריכוז השליטה בתקשורת, שנחשף באותה עת, נגע לקשרים

 כלכליים סמויים בין המשפחות לבין עצמן. ׳מעריב׳ פרסם כי משפחת מוזס הלוותה

 למשפחת שוקן שמונה מיליון דולרים. דבר ההלוואה הוסתר מקוראי המדיה שבבעלות

 שתי המשפחות, גם כאשר שוקן(שהיה חייב, כאמור, הון עתק למוזס) היה למשך תקופה

4 הייתה, אפוא, תקופה בה הייתה למוזס זיקה כלכלית  קצרה שותפו של נמרודי ב׳מעריבל

 בפועל, והשפעה בכוח, בכל שלושת העיתונים המובילים במדינה ובכל המקומונים, וזאת

 בנוסף למעורבותו בערוץ השני ובכבלים.

 כאשר סוקרים את הסכנה שבריכוזיות השליטה בכלי התקשורת, ראוי לשוב ולהדגיש

 גם את השלכותיה השליליות על יכולתם של העורכים והכתבים ההגונים לעמוד מול

 צנזורה כלכלית שמנסים מעסיקיהם לכפות עליהם. כבר ראינו שהדין — כפי שפורש בבית

 הדין הארצי לעבודה — ספק אם הוא מגן על זכותם של העיתונאים לערוך ולכתוב על פי

 שיקול דעתם ומצפונם המקצועי, וכאמור בוודאי איננו מגן עליהם מפני פיטורין בגין

 עריכה וכתיבה מצפונית. כאשר עיתונאי מתלבט אם להישמע לצו המצפון ולהסתכן

 בפיטורין, הוא מושפע בהכרח מן הסיכוי הנשקף לו להיקלט בכלי תקשורת אחר. כאשר
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 יש בעצם רק שלושה מעסיקים פוטנציאליים בתקשורת (או ארבעה, אם מוסיפים את

 רשות השידור), וגם בינם לבין עצמם יש לעתים זיקות ושותפויות גלויות או סמויות -

 תחזית התעסוקה של עיתונאי המפוטר בשל התנגדותו לצנזורה של המו״ל נראית קודרת

 במיוחד.

 מדין מצוי לדין רצוי

4 כלומר אך  מסאי אמריקני שנון כתב בשעתו כי ״חופש העיתונות שמור אך ורק לבעליה״,2

 ורק לאלה שבכוחם הכלכלי להפיק עיתון ולהפיצו. נוכחנו שלאמירה זו יש ׳כיסוי׳ בתקשורת

 הישראלית של ימינו, וכי תנאי השוק וגם החוק ופסיקת בית המשפט מאפשרים לקבוצה

4 לבטא בעיתוניהם ובשידוריהם את אשר עם לבם, ולקדם 3  מצומצמת של ׳ברוני תקשורת׳

 רעיונות והחלטות שישרתו את טובתם (או טובת עסקיהם ורווחיהם); וגם למנוע ולצנזר

 בעיתוניהם ובשידוריהם פרסומים שאינם לרוחם.

 כפי שציין בצדק חוקר ומבקר החקשורת ד״ר מייקל פארנטי(Parenti), תופעת הצנזורה

 הפנימית הזאת חותרת תחת התשתית הרעיונית והערכית של חופש העיתונות במשמעותו

 הקלאסית. בנסיבות אלה אכן קשה לדבר על ׳שוק דעות׳ חופשי אשר בו זורם כל המידע

 שיש בו עניין ציבורי, ומתחרות כל הדעות. את מקומו של השוק החופשי עלול לתפוס שוק

 ממושטר למדי הפתוח רק לבעלי הון, או למי שאוחזים בדעות ובמידע הנוחים לבעלי

4 גם אותם כותבים הנהנים מאוטונומיה מסוימת בכתיבתם, נהנים ממנה בתנאי  ההון.4

 (וכל עוד) שהם מוכיחים למעסיקיהם כי הם ׳נבונים׳ דיים שלא לנסות לנצלה מעבר

 לגבולות מסוימים. בעל הטור אמנון אברמוביץ היטיב כמדומה להמחיש מציאות זו כאשר

 התוודה: ״עיתונאי לא יכול לכתוב על עסקי המו״ל שלו. בעיתון מסחרי אתה יכול לכתוב
4  100 אחוז מדעתך על 90 אחוז מהנושאים. אין חירות בלתי מוגבלת״.5

 אם, כפי שראינו, ריכוזיות הבעלות בכלי התקשורת מעצימה את סכנת הצנזורה

 הפנימית, הרי ראוי לנסות ולחוקק חוקים שיעודדו ואף יכפו את ביזור השליטה במדיה בין

 מספר גדול ככל האפשר של בעלים. דבר זה לא יחסל את תופעת הצנזורה הפנימית, אך

 עשוי בהחלט לצמצם את היקפה ואת פגיעתה בזכות הציבור לדעת. ראשית, כדאי לזכור

 שהאינטרסים הכלכליים (או אם תרצו, אותם ׳עשרה אחוזים׳ אשר, כדברי אמנון אברמוביץ,

 אין העיתונאי בעיתון המסחרי יכול לכתוב עליהם) אינם בהכרח חופפים וזהים אצל כל

 המו״לים. כך, למשל, מו״ל שהוא גם קבלן עשוי לצנזר מידע ודעות בנושא בנייה ושיכון,

 אך להתיר כתיבה ביקורתית חופשית בנושא מדיניות היצוא והיבוא. מו״ל שהוא תעשיין

 ינהג מן הסתם בצורה הפוכה: יצנזר חומר על ענייני יצוא ויבוא אך יניח לכתוב בחופשיות

 על מדיניות השיכון. נראה אפוא שככל שתתבזר השליטה במדיה, כך יגדל הסיכוי שמידע

 המצונזר אצל מו״ל פלוני, יגיע לציבור דרך המדיום של מו״ל פלמוני, ולהפך.

 זאת ועוד: במפת תקשורת מבוזרת תהיה הצנזורה אפקטיבית רק אם יסכימו להשתתף

 בה מספר נכבד למדי של מו״לים. עצם החשש שמה שיצונזר אצלו יופיע בכלי תקשורת
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 אחר, המגיע אף הוא לקוראיו, עשוי להרתיע מו״ל מהפעלת צנזורה ביזמתו וגם מכניעה

 ללחצים ולפיתויים חיצוניים לצנזר את עיתונאים זאת לא רק משום שהצנזורה היא,

 בנסיבות האלה, חסרת תוחלת, אלא שהיא עלולה לערער את המוניטין והאמינות של כלי

 התקשורת שבבעלותו ולפגוע בתפוצתו. לשון אחר: גם מן ההיבט הכלכלי הצר, שכרה

 (המפוקפק) של הצנזורה ייצא אולי בהפסדה. כפי שכבר צויין, ביזור ייתן גם אלטרנטיבות

 תעסוקה מגוונות יותר לעיתונאים, ובכך עשוי לחזק את כח עמידתם מול לחצי צנזורה של

 מעסיקם.

 ניתן לנקוט כמה אסטרטגיות של חקיקה. קודם-כל ראוי וחיוני לאסור שליטה

 צולבת וסימולטנית (ולוא גס חלקית) של אותו גורם מסחרי על תקשורת כתובה

 ואלקטרונית. על עניין זה הרחבנו את הדיבור בפרק הקודם. ראינו שחקיקה כזאת

 מקובלת מאז שנות השבעים בארצות הברית, ואם שם - במעוז היזמה החופשית — ראו

 לנכון להקריב את החופש הכלכלי של המו״ל (ובעצם גס חלק מחופש הביטוי האישי שלו)

 על מזבח הפלורליזם התקשורתי והבטחת זכות הציבור לדעת, הרי קשה למצוא סיבה

 עניינית שדווקא אנו נירתע מכך. ההיגיון שמאחורי החקיקה המוצעת ברור: רוב מכריע של

 צרכני התקשורת הכתובה צורך גם תקשורת אלקטרונית, ואיסור הבעלות הצולבת יבטיח

 לכל אזרח הנמנה עם אותו רוב לפחות שני מקורות מידע נפרדים ובלתי תלויים זה בזה,

 שאינם כפופים לאינטרסים ולשיקולים זרים זהים.

 ראוי גם לשקול חקיקה שאפתנית יותר (כמקובל בצרפת): מו״ל שאמצעי התקשורת

ה או החלקית) חוצים ׳תקרת׳ תפוצה א ל מ ה ) ו ת ו ל ע ב ב  (הכתובים או האלקטרוניים) ש

 או השיפה מסוימת (למשל, מהצית או שני שלישים מן האוכלוסייה), לא יורשה

 להחזיק בשום אמצעי תקשורת נוסף (כתוב או אלקטרוני). לדוגמה, על פי החקיקה

 הזאת, אם תרצה משפחת מוזס להמשיך ולהחזיק ב׳ידיעות אחרונות׳ לאחר שחצה —

 ובגדול - את ה׳תקרה׳ האמורה - לא תוכל להיות מעורבת בשום מדיה נוספת, ותצטרך

 למכור את רשת המקומונים למו״ל שאיננו קשור אליה. גם כאן ההיגיון שבחקיקה גלוי

 לעין: הציבור הגדול הצורך יומון נפוץ יתבשם, לפחות במקומון סוף-השבוע, ממקור מידע

 חלופי ובעל אינטרסים שונים.

 ביוני 1995 הוגשה לכנסת הצעת חוק פרטית של ח״כ בני בגין, לצמצם — אם כי לא

 לאסור לחלוטין — בעלות צולבת. על-פי הצעתו, בעל כלי תקשורת לא יוכל להחזיק ביותר

 מחמישה אחוזים מהבעלות בתאגיד הנהנה מזכיון שידור בערוץ 4.2*

 כאמור, גם אם יושג ביזור השליטה בכלי התקשורת, לא תיעלם כליל הצנזורה

 הפנימית של המו״לים — הגם שתהיה פחות אפקטיבית ופחות אטרקטיבית למפעיליה.

 לכן יש לכאורה טעם רב בהצעתו של שדר הטלוויזיה ובעל-הטור ירון לונדון, לכפות על

 כל בעליהם של כלי התקשורת ׳שקיפות ציבורית׳, כלומד - לחייבם למסור דיווח

י ו צ ר ) ו ל ל  שנתי על הזיקות והאינטרסים הכלכליים שלהם, ולתת פומבי לדו״חות ה

 אפילו בכלי התקשורת שלהם עצמם). כדברי ירון לונדון, המו״לים ״חייבים בשקיפות כמו
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 כל חברה ציבורית [וגם כמו כל ח״כ ושר — מ״נ]. זה לא יפתור את כל הבעיות — אפשר

 לעקוף, אפשר להצניע, אפשר להעלים - אבל לפחות הציבור יידע פחות או יותר איזו

 מערכת אינטרסים עומדת מאחורי השיקולים המו״ליים של בעלי העיתונים שהוא מחזיק

4 ואכן קורא עיתון שיידע שבעליו הוא שותף, או בעל חוב, או מתחרה של גורם  ביד״7

 כלשהו המופיע בחדשות, יקרא את הדיווחים עליו באותו עיתון ׳עם קורט מלח׳ וחשדנות

 בריאה, ואולי גם יטרח ׳להצליב׳ דיווחים אלה עם הנמסר במדיה אחרת אשר איננה

 ׳נגועה׳ באותם זיקות, קשרים ואינטרסים. כיום אין החוק דורש מעיתון ׳שקיפות׳ כזאת

 אלא אם כן מניותיו נסחרות בבורסה. נמצאה כבר מי שהעירה, כי היעדר ה׳שקיפות׳

 האמורה עושה את הצנזורה הכלכלית של המו״ל לחמורה יותר מן הצנזורה הפנימית

 הפוליטית שאפיינה את העיתונות המפלגתית מן הדור הישן. העיתונאית מירי פז ציינה

 כי קשרי השתיקה וההשתקה של העיתונות המסחרית מעוררים בלבה ״יותר מגעגוע

 לעיתונות התלויה. זו מכריזה לפחות על מי שהיא תלויה בהם, ועל זיקותיה הממוניות
4  והאידיאולוגיות״.8

 צריך גם להכיר בכך שחקיקה מבזרת לא תמנע מן המו״לים המסחריים כולם לצנזר

 יחדיו (לאו דווקא מתוך תיאום מוקדם) מידע ודעות הפוגעים לאו דווקא באינטרס

 הספציפי של מו״ל זה או אחר, אלא באידאולוגיה הכלכלית-חברתית המשותפת להם כולם

 כאנשי עסקים. הכלכלנית פרופ׳ אסתר אלכסנדר טוענת, למשל, ש״בישראל הגענו למצב

 אבסורדי, שבענייני כלכלה קיימת רק דעה אחת - לפחות על דפי העיתונות הפרטית.

 האם מישהו קרא שם אי-פעם מאמר בזכות העלאת השכר — להוציא שכרם של המנהלים

4 ספק אם ישנה דרך חוקית קבילה לכפות על מו״ל לפרסם בעיתון, שהוא  למיניהם [...]?״.9

 מוציא על חשבונו, דעות השוללות את השקפת העולם הבסיסית שלו. נראה אפוא שהדרך

 היחידה להבטיח בימה למידע ולדעות הסותרים ומערערים את האתוס העסקי של המו״לים,

 היא בקיומה של עיתונות ציבורית שאיננה פועלת למטרות רווח. כדברי פרופ׳ אלכסנדר,

 ״העיתונות הציבורית״ אמורה להיות ״עיתונותם של אלה שיש להם דעות אבל אין להם

5 דא-עקא, והעיתונות הציבורית הזאת נמחקה כמעט לחלוטין מנוף העיתונות  כסף״.0

 הכתובה. זוהי אכן התפתחות הפוגעת קשות בפלורליזם התקשורתי, אך כאמור ספק אם

 ניתן למצוא לה פתרון במישור המשפטי-חקיקתי.

 הדין הקיים איננו מונע כאמור ממו״ל לכפות צנזורה פנימית סמויה במדיה שבבעלותו.

 אולם בספטמבר 1994 נעשה ניסיון ראשון לבדוק אפשרות להפעיל את החוק נגד

 קשירת קשר לצנזורה פנימית סימולטנית בין שלוש משפחות המו״ליס הגדולות. הממונה

 על ההגבלים העסקיים, ד״ר יורם טרובוביץ, הורה על פתיחת חקירה בחשד לעבירות

 שביצעו המו״לים של העיתונים ׳ידיעות אחרונות׳, ׳מעריב׳ ו׳הארץ׳ על חוק ההגבלים

 העסקיים. החידוש היה בכך שהחקירה נפתחה לא רק בגין החשד לקשרים כלכליים

 אסורים ביניהם, אלא גם בגין החשד לרקימת קשר שתיקה והשתקה של מידע. הממונה
5 1  הנחה את חוקריו לבדוק לא רק את נושא ההלוואה היסודית׳ של משפחת מוזס לשוקן,

 אלא גם את הפגישה שבה הסכימו שלושת המו״לים, לפחות מן השפה ולחוץ, לצנזר את
5  עיתונאיהס בכל הנוגע לטיפול בחקירת האזנות הסתר לבכירי העיתונות.2
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 חוק ההגבלים העסקיים אוסר, בעיקרון, הסדר בין גורמים עסקיים העלול לגרום

5 ניתן אכן לגרוס כי הסדר שלפיו עיתונים  להפחתתה או למניעתה של התחרות ביניהם.3

 מחליטים במשותף ומתהייביס הדדית שלא לפרסם מידע בתחום מסוים יש בו משוס

 הפהתת התחרות ביניהם.

 אם נכונה הפרשנות הזאת לחוק, וקשר שתיקה והשתקה בין כמה כלי תקשורת,

 שנועד להעלים מידע מצרכניהם, הוא אכן קרטל בלתי חוקי — הרי גם הצנזורה הפנימית

 ה׳פטריוטית׳, מבית מדרשה של ועדת העורכים, ראוייה בהחלט לטיפולו ולחקירתו של

 הממונה על ההגבלים העסקיים. למרות שהפעלתה של צנזורה זו היא נדירה ביותר

 בהשוואה לזו הכלכלית, ומניעיה נראים נאצלים יחסית, הרי אין להשלים עם קיומה.

 מזכיר הממשלה אריה נאור הזהיר בראשית שנות התשעים: ״כל עוד בכירי המקצוע

 העיתונאי ייתנו יד לממשלה מטעמים פטריוטיים או לשם סיפוק יצר הסקרנות שלהם

 עצמם, הם ימשיכו לטשטש את ההבדל המכריע שבין השלטון לבין התקשורת. כל מועדון

 חברתי העלול להחליש את חדות חוש הביקורת של חבריו כלפי השלטונות איננו משרת
5  את הדמוקרטיה ואיננו תורם לפיתוח המקצוע העיתונאי״.4

 יזמתו של ד״ר טרובוביץ לנקוט הליכים בגין ׳קרטל (להעלמת) מידע׳ שמקיימים

 קברניטי התקשורת, מצביעה אפוא על כיוון אפשרי ראוי במאבק המשפטי נגד הצנזורה

 הפנימית בעיתונות, על כל גרסותיה ומניעיה. בלי קשר להשלכות החקירה של הממונה על

 ההגבלים העסקיים במקרה הקונקרטי, היא יכולה וצריכה לתת השראה ליזמת תיקון

 להוק ההגבלים העסקיים שתסיר כל ספק משפטי ותגדיר במפורש כינון ׳קרטל(העלמת)

 מידע׳ בין תאגידים החולשים על כלי תקשורת, כעבירה על החוק. אם המחוקק ראה

 לנכון להתערב בקשרים בין גורמים מסחריים (ובכלל זה גורמים תקשורתיים פרטיים) על

 מנת להגן על כיסם של הצרכנים, הרי בוודאי ראוי שיתערב בקשרים הללו גם לשם ההגנה

 על זכותם לדעת. כבר הראינו שהאיום הנשקף לזכות זו, מצד המתנכלים לה בצמרת

 העיתונות עצמה, איננו נופל בחומרתו מן האיום השלטוני.

 בשנת 1951 אמר ראש הממשלה דויד בן-גוריון בכנסת: ״מה זה עיתון׳ מי שיש לו

5 תיאור בלתי מחמיא זה  כסף עושה עסק, שוכר פועלים והללו כותבים מה שהוא רוצה״.5

 של העיתונות נשמע אז דמגוגי ומעוות, אך בשנים האחרונות נדמה כי הוא חופף יותר

 ויותר את המציאות התקשורתית. חיוני לפעול — גם על ידי חקיקה כמתואר לעיל —

 לשנות את המציאות, בטרם תהא החפיפה שלמה ומוחלטת.
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 פרק יא

 ערכים על פרשת דרכים

 במרס 1995, חודשים אחדים לפני פרישתו מנשיאות בית המשפט העליון, התייחס לראשונה

 השופט מאיר שמגר, במילים חדות ונוקבות, לאיום החדש והמכריע הנשקף לחופש העיתונות,

 ולערכי חופש הביטוי וחופש המידע המקופלים בו — לא עוד מצד השלטון וסוכניו, אלא

 מצד קומץ המו״לים החולשים עליה. לפני בג״צ נדונה זכותו העקרונית של מו״ל (באותה

 פרשה - לשכת עורכי הדין) לפסול מאמר שנמצא ראוי לפרסום על ידי מערכת העיתון.

 השופטים גבריאל בך וטובה שטרסברג-כהן הכירו בזכות המו״ל למנוע את פרסום המאמר,

 ואילו השופט שמגר היה בדעה כי יש לכפות את פרסומו. כך, בין היתר, נימק האחרון את

 עמדתו:

 ללא אפשרות של גישה אל אמצעי התקשורת עלולה הגשמתו של חופש הביטוי

 להיות חלקית בלבד [...] אם בעלי השליטה באמצעי התקשורת יסרבו לשקף

 רעיונות מסוימים, עלולה תמונת הרעיונות להתעוות. ׳שוק הרעיונות׳ עלול להפוך

ן דבר דהוק יותר מדמוקרטיה מאשר אחידות  ל׳שוק הרעיון הבלעדי׳ [...] אין ל

 רעיונית טוטלית (קולקטיביזם רעיוני) [...] הסכנה לחיסולו של שוק הרעיונות

 נובעת בראש וראשונה מריכוזיות בשליטה באמצעי התקשורת [...] הדעה שהובעה

 [...] לפיה אין אצלנו שליטה ריכוזית בתחום העיתונות, מנותקת מן המציאות.

 ברור וידוע הוא כי יש שליטה ריכוזית, ובעליה גם יודעים היטב להפעיל את
 כוחם.1

 שבועיים בלבד לאחר פרסום הדברים הללו אומתה אבחנתו של השופט שמגר —

 באשר ל״שליטה הריכוזית בתחום העיתונות״ — גם בהכרזה רשמית שפרסם הממונה על

 ההגבלים העסקיים, ד״ר יורם טורבוביץ. הממונה בדק ומצא כי ענף העיתונות היומית

 מורכב למעשה משלושה עיתונים עיקריים בלבד: ׳ידיעות אחרונות׳ — שבידיו למעלה

 ממחצית השוק (ועל כן הוכרז על ידי הממונה כ׳מונופול׳ בתחום אספקת עיתון יומי בשפה

 העברית); ׳מעריב׳ — החולש על כרבע מן השוק ו׳הארץ׳ — החולש על כעשירית.

 הממונה על ההגבלים העסקיים הוסיף וציין כי העיתונות נתונה לשליטתם של
 מעטים, וכי אפשרות כניסתם של מתחרים חדשים לענף זה איננה מצטיירת כמעשית.2

 כפי שהובהר בהרחבה בפרק הקודם, אכן יצרו ריכוזיות השליטה על התקשורת מצד

 אחד, והתמסחרותה מצד שני, שילוב שיש לו השלכות קטלניות לא רק על ׳שוק הרעיונות׳

 שאליו התייחס השופט שמגר, אלא גם על זרימת המידע לציבור. קשה מן הסתם לצפות

 ממו״ל שהמוטיבציה שלו כלכלית בעיקרה שייתן - על חשבונו — בימה לעמדה הסותרת

 את השקפותיו הפוליטיות, ואף עלולה לדעתו לנכר ציבור גדול של קוראים; קשה לצפות
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 ממו״ל הנמנה עם מעמד סוציו-אקונומי מסוים (וכיום עשוי קומץ המו״לים רובו-ככולו

 מעור מעמדי אחיד) שייתן בימה לעמדות המערערות אינטרסים כלכליים בסיסיים של

 המעמד הזה. קשה מאוד למצוא בעיתונות המסחרית (שהיא כיום כמעט כל העיתונות)

 מאמרים המצדדים בתביעות שכר, או בשובתים, או במיסוי שוק ההון. קשה שבעתיים

 לצפות שמו״ל יפרסם מ>דע הפוגע בהכנסותיו. מדובר במידע העלול לפגוע במישרין בעיתון

(למשל מידע המפליל את עורך העיתון או כתביו); במידע שפוגע במפרסמים הגדולים  עצמו

 של העיתון ואשר חשיפתו עלולה לגרור שלילתם של תקציבי פרסום גדולים מן העיתון

 (וגרוע מכך: ניתובם לעיתון המתחרה), ובמידע שחשיפתו עלולה לפגוע באינטרסים כלכליים

 של עסקיו האחרים של אותו מו״ל. ואכן, כאשר מו״ל פלוני הוא למשל גם בעל חברת

 בנייה וגם בעל חברת ביטוח, עלול הדבר להשליך על טיפול עיתונו, לטוב ולרע, באישים

 בעלי השפעה על עסקיו בתחומים הללו.

 אמנם סכנת צנזורה עצמית בשירות האינטרסים של בעלי העיתון ומממניו הייתה

 קיימת — ואף התממשה בפועל — גם כאשר פלחים גדולים מן העיתונות היו בבעלות

 ציבורית, וגם כאשר המוטיבציה לפרסומה הייתה בעיקרה אידיאית-פוליטית ולא כלכלית-

 עסקית. אלא שאז היו האינטרסים המכתיבים את הצנזורה האמורה גלויים יחסית לעינו

 של הקורא. כל אחד ידע לאיזה כיוון נוטים הדיווחים והפובליציסטיקה בעיתון ׳על

 המשמר׳ מזה ובעיתון ׳חירות׳ מזה. כולם גם ידעו ששידורי רשות השידור חשודים בהטיה

 פרו-ממשלתית. לעומת זה, מרבית הקוראים אינם בקיאים ומודעים לסבך האינטרסים

 הכלכליים שבעליהם חולשים כיום על התקשורת, ומכתיבים את מה שהיא מפרסמת

 ובעיקר את מה שהיא מעלימה מצרכניה. כך, למשל, שום קורא של שני העיתונים הנוגעים-

 בדבר לא היה מודע לכך שבעלי ה׳ארץ׳ חייבים מיליוני דולרים ל׳ידיעות אחרונות׳, וכי

 עליו להתייחס אפוא ביחס של ׳כבדהו וחשדהו׳ לטיפול ההדדי שלהם זה בזה ולטיפול של

 ׳הארץ׳ במלחמה שהייתה לעתים קרובות ׳מלוכלכת׳, ולפרקים אף פלילית, בין ׳ידיעות

 אחרונות׳ ל׳מעריב׳.

 אולם עיקר האיום מתבטא, כאבחנתו הקולעת של השופט שמגר, בריכוזיות. הקורא

 הממוצע של ׳על המשמר׳ או ׳חירות׳ היה חשוף כמעט תמיד גם לכלי תקשורת נוסף (כתוב

 ו/או משודר), הנתון לבעלות (פרטית או ציבורית) אחרת שאיננה ׳נגועה׳ באותם אינטרסים.

 לפיכך היה סיכוי סביר שהמידע שמעלים ממנו כלי תקשורת פלוני, יגיע לעיניו או לאוזניו

 דרך כלי תקשורת פלמוני (ולהפך). אולם הריכוזיות בשליטה על התקשורת גורמת לכך

 שצרכן התקשורת הממוצע של שנות התשעים — הגם שהוא חשוף לכאורה למגוון רחב

 ללא תקדים של מדיה - עלול להיקלע למצב שבו כמעט כל המידע והדעות המגיעים

 לעיניו ולאוזניו כפוף לצנזורה הפנימית ולמסננת האינטרסים של אותו מו״ל עצמו. במילים

 אחרות: הסיכוי שייחשף למידע או לדעה שהם לצנינים בעיני אותו מו״ל הינו קלוש ביותר.

 דווקא הצלחתו המסחררת ומעוררת-ההתפעלות של קונצרן ׳ידיעות אחרונות׳, על

 הסתעפויותיו ושלוחותיו, עושה אותו לדוגמה מפתה, מטרידה ומשכנעת במיוחד: יש בישראל

 מאות אלפי אזרחים הקוראים את ׳ידיעות אחרונות׳ ואת המקומון של רשת ׳ידיעות
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 תקשורת׳ בסוף השבוע. חלק נכבד מהם צופה בחדשות ערוץ 2 אשר מו״ל ׳ידיעות אחרונות׳

 (או נציגו) שותף בהנהלת החברה המשדרת אותן, ומן-הסתם גם בשידורי האקטואליה

 והאירוח של חברת ׳רשת׳ - מזכייניות ערוץ 2 - הקשורה אף היא לקונצרן. חלק נכבד

 מאלה מתגוררים באזורי הזיכיון של חברת שידורי הכבלים ׳ערוצי זהב׳ — אף היא שלוחה

 של הקונצרן. השורה התחתונה היא: אם הבעלים של ׳ידיעות אחרונות׳ יחליט להפעיל את

 השפעתו על מנת להעלים משהו, ישנו לכאורה סיכוי טוב למדי — אולי אפילו מצויין —

 שלאותה פיסת מידע לא יהיה עוד ערוץ תקשורת אפקטיבי שבאמצעותו תוכל להגיע לפלח

 ניכר של האוכלוסייה. זה כמובן מגביר את התמריץ להפעיל את הצנזורה האינטרסנטית

 הזאת. היזמה (או הלחץ) להפעלתה יכולה כאמור לבוא לא רק מהמו״ל עצמו, אלא גם

 מאחרים (למשל, המפרסמים) שיש לו קשרים עסקיים מכניסים עמם.

 כפי שפירטנו'בפרק הקודם, בתי המשפט אצלנו טרם התעוררו די הצורך לסכנה

 הזאת. לא מקרי הוא שדבריו הנכוחים.והחשובים של השופט שמגר נכתבו במסגרת דעת

 מיעוט, נטולת תוקף אופרטיבי. רוב עמיתיו במערכת המשפט הפגינו עד כה קהות-חושים

 לאיום המקופל בהתמסחרותה ובריכוזיותה של הבעלות על כלי התקשורת. הם היו לא רק

 פסיביים כלפי האיום הזה, אלא אף קיבלו החלטות העלולות להחריפו. כך, למשל, הכירו

 בתי המשפט הנמוכים בירושלים, הלכה-למעשה, בלגיטימיות של ׳חרם מודעות׳ — קרי:

 התניית תקציבי פרסום בסיקור אוהד של הגורמים המפרסמים או העומדים בראשם —

 ודחו קובלנות של העיתונאי יואב יצחק נגד חרם כזה.5 כך, למשל, אף הכיר נשיא בית הדין

 הארצי לעבודה, ד״ר מנחם גולדברג, בכוחו של בעל העיתון להכתיב לעיתונאיו על מה

 לכתוב (וממילא גם על מה לא לכתוב) וגם באיזו רוח לכתוב!" אכן השופט היה נדיב דיו

 על מנת להותיר לעיתונאי את האופציה לכתוב את אשר הוא רוצה לכתוב באכסניה

 עיתונאית אחרת, אך כאן שוב תהיה לו הריכוזיות לרועץ: חלופות התעסוקה של עיתונאי

 המסרב לשרת בכתיבתו את האינטרסים החיוניים של המו״ל מצטמצמות והולכות, וגם

 בהן הוא מועד להיתקל, מחר או מחרתיים, בצנזורה עסקית דומה.

 כדבריו המפוכחים של העורך והפובליציסט הוותיק, חתן פרס ישראל לעיתונות שלום

 רוזנפלד: ״כאשר יותר ויותר עיתונים מתרכזים בפחות ופחות ידיים, שוב לא יכול עיתונאי

 ׳סירובניק׳(כלומר, מי שסירבו לפרסם את מאמרו בעיתון שבו הוא עובד) למצוא בנקל,

 אם בכלל, בימה אלטרנטיבית. בוודאי לא יצליח להקים לעצמו כזאת בנסיבות של

 התחרות החריפה, כמעט חסרת המעצורים בין כלי התקשורת הקיימים — תחרות שמעלה

 מעלה-מעלה לא רק את הוצאות הקמתו של עיתון חדש, אלא מוליכה בעקיפין לסגירת

 עיתונים קטנים וחלשים קיימים. לשון אחר: אפילו יש לו כבר היתר של בית דין לרעות
 בשדות זרים בעת צרה לו, הרי למעשה לא יכול העיתונאי ליהנות ממנו ולהשתמש בו״.5

 למרבה הצער, אל מול האיום הזה, גם ׳המהפכה החוקתית׳ המתבטאת בחוקי היסוד

 החדשים, קצרה ידה מלהושיע. אכן, כפי שהראינו כבר בפרק הראשון, על פי השקפתם של

 כמה משופטי בית המשפט העליון, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו העניק מעמד חוקתי

 בלתי מעורער לחופש הביטוי. הבעיה היא, שבעימות בין המו״ל לעיתונאיו שניהם מסתמכים
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 על הזכות לחופש ביטוי. בעוד הכתב עומד על זכותו לפרסם את אשר עם לבו, טוען המו״ל

 כי השקיע כספים ומרץ בעיתונו על מנת לממש את זכותו לפרסם את אשר עם לבו שלו.

 יתירה מזאת: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מקדש גם את הזכות לקניין, וכפי שמודה אף

 השופט שמגר, זכות זו יכולה לפעול אף היא לטובת המו״ל, שכן ״נקודת המוצא היא כי
 אדם רשאי לעשות ברכושו כרצונו״.6

 כוח נוטה להשחית, גורס מכתמו הנודע של הלורד אקטון, וכוח מוחלט משחית

 לחלוטין; הפרשות הפליליות החמורות שטלטלו את המדיה הישראלית באביב 1995,

 והובילו למעצרם של העורך הראשי והמו״ל של ׳מעריב׳ עופר נמרודי, ועורך ׳ידיעות

 אחרונות׳ משה ורדי, הן כמדומה ראיה חותכת לתקפות המכתם הזה גם בתחום התקשורת.

 כיצד ניתן לנסות ולנטרל את הכוח האמור? המענה האהד והיחיד הוא בחקיקה

 מיוחדת שתמנע ואף תאסור ריכוזיות בבעלות על כלי התקשורת, ובלשונו של השופט

 שמגר בפסיקתו הנ״ל, ב״דינים ספציפיים של הגבלים עסקיים בכל הנוגע לאמצעי התקשורת״.

 כפי שהראינו בפרקים הקודמים כבר גובשו דינים כאלה במתוקנות שבמדינות. בארצות-

 הברית, למשל, נאסרה ׳בעלות צולבת׳ על תקשורת כתובה ואלקטרונית; בצרפת, מו״ל

 שכלי תקשורת בשליטתו הגיע לתפוצה העולה על 60% מן השוק, חייב למכור כל כלי

 תקשורת נוסף שבבעלותו.

 כמובן שייזום חקיקה כזאת אצלנו הוא בגדר משימה קשה — אולי, חלילה, קשה-מנשוא.

 יש כאן בעצם מלכוד: כדי לנסות ולקצץ בכוח המסוכן והמשחית שריכז בידיו קומץ

 המו״לים השולטים כיום בתקשורת, חיוני להתעמת תחילה עם הכוח המסוכן הזה, שכן

 אותם מו״לים לא יוותרו מרצונם על עצמתם. היימצאו מחוקקים שיהיו מוכנים לעימות

 הזה, גם במחיר הסיכון של סיקור בלתי אוהד או חסימת דרכם לתכניות האירוח הפופולריות

 שבשליטתם הישירה או העקיפה של המו״לים? בתשובה שתינתן לשאלה זו תלוי במידה

 רבה עתיד חופש העיתונות.

 החקיקה למניעת המונופוליזציה והקרטליזציה בעיתונות נראית ׳בוערת׳ ביותר על

 רקע התהליכים הפוקדים את התקשורת הישראלית, אך היא בוודאי איננה החקיקה

 היחידה הנחוצה.

 מקץ למעלה משישים שנה הגיעה העת לבטל את חובת הרישוי להוצאת עיתון, ועמה

 את הסמכות השלטונית לאסור הופעת עיתון. כפי שהודגש בפרק השני לעיל, לחובה

 ולסמכות הללו אין אח ורע בשום דמוקרטיה אחרת. בפרשת האזנות הסתר, שבהן הוחשד

 מו״ל ועורך ׳מעריב׳ עופר נמרודי, אכן הובהר הצורך במניעת שליטתם או השתלטותם של

 גורמים עברייניים על עיתון; זאת יש להשיג על ידי מתן סמכות לבית המשפט (אך בשום

 אופן לא לגורם ממשלתי כמו שר הפנים) לפסול אנשים שהורשעו בעבירה שיש עמה קלון,

 למילוי תפקידי ניהול ועריכה בעיתונות.

 גם (ודווקא) מי שסבור שבנסיבות החירום הקיימות אין זה ראוי או מעשי לתבוע או

 לממש את ביטולה המוחלט של צנזורה ביטחונית, איננו צריך להסכין עם המצב החוקי
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 הקיים, אשר בו לקצין צבא הסמכות לקבוע בעצמו אם נעברה עבירת צנזורה ולהעניש

 עליה - לרבות בעונש של סגירת העיתון. אם אין מבטלים את החוק המנדטורי בנושא

 צנזורה צבאית, חיוני למצער להתנות את המשך תוקפו בקיומו של מצב חירום צבאי,

 ולהגביל בחוק את סמכות הצנזורה לדיווחים עובדתיים היוצרים ׳ודאות קרובה׳ לפגיעה

 בביטחון המדינה, תושביה והעולים אליה. יש לבטל את סמכות הצנזור לפסול מאמרי

 פרשנות ודעות, ולאסור על הסכמים המפלים בין כלי התקשורת השונים והחוסמים את

 אופציית העתירה לבג״צ נגד הצנזור. סמכות הענישה על עבירת צנזורה חייבת להיות בידיו
 של בית המשפט בלבד, לאחר שהעבירה הוכחה מעבר לכל •ספק סביר.7

 יש לתקן את חוק העונשין כך שימנע ענישה על פרסום דעה, אלא אם כן מתגבשת
 ודאות קרובה שהפרסום יוביל לאלימות קשה.8

 יש להגביל את סמכות בית המשפט להטיל איפול על הליכים משפטיים, ולהותירה

 רק במקרים שבהם חשיפתם תיצור ודאות קרובה לפגיעה קשה בשלומו של אדם, בביטחון

 המדינה או בעשיית הצדק. אין להשלים עם המצב החוקי הקיים שבו האיפול — כתוצאה

 מסגירת הדלתות במשפט — הוא גורף, ולתקופה בלתי מוגדרת. יש להטיל בחוק חובת

 ביקורת תקופתית על כל צו איפול, על מנת למנוע מצב שבו תיקים (והאסירים שהורשעו

 בהם) ייעלמו לחלוטין ולעד מעין הציבור. יש לתת הזדמנות לעיתונות להעמיד כל צו איפול

 או איסור פרסום במבחן ערעור.

 יש לבטל את איסור הסוב-יודיצה, או למצער להגבילו להליכים משפטיים שבהם

 מופיעים עדים. יש לשלול את תחולת האיסור כאשר יש עניין ציבורי מכריע בפרסום, או

 כאשר הוא לא גרם ואף לא התכוון לגרום לשיבוש עשיית הצדק. יש לבטל את האיסור על

 זילות בית המשפט.'

 יש לפטור עיתון ועיתונאי מאחריות לפרסום לשון הרע אם היה בפרסום עניין ציבורי,

 בתנאי שנקט אמצעים סבירים לאימותו, ולוותר על הדרישה כי יוכיח כל עובדה פוגעת

 שפרסם.

 יש למחוק מחוק העונשין את הסעיף האנאכרוניסטי של ״העלבת עובד ציבור״, המונע
1  למעשה — אם ייאכף — קיום הפונקציה הבסיסית של עיתון בדמוקרטיה.0

 כמו כן חיוני למחוק, או למצער לסייג, את האיסור הגורף באותו חוק על העברת

 מידע מעובדי ציבור לעיתונות. איסור זה הופך כל עיתונאי המבקש מידע מעובד ציבור,

 בלי אישור הדובר, לפושע." כמובן, איסור זה מחדד את הצורך בעיגון חיסיון העיתונאי על

 מקורותיו בחוק."

 יש רתיעה מסורתית, כמעט אינסטינקטיבית, של הממסד העיתונאי בישראל מכל

 חקיקה חדשה בנושא עיתונות. יש להלכה היגיון מסוים ברתיעה זאת. הרוב בבית המחוקקים

 מייצג בדרך כלל את האינטרסים של השלטון, וזה נתפס כעוין את חירות העיתונות.
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 אסור לשכוח: החלופה לחקיקה חדשה אצלנו כמעט תמיד איננה היעדרה של חקיקה,

 אלא במקרים רבים חקיקה דרקונית — מקצתה קולוניאלית — אשר לא רק שמתנכרת

 לערכים המקופלים בחופש העיתונות אלא מבקשת לרומסם בכוונת-מכוון. שוב כדאי

 לזכור שגם בהנחה שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו משריין את חופש העיתונות, הרי אין

 בכוחו לגרוע מתוקפה של החקיקה הדרקונית שהייתה קיימת לפני אישורו במרס 1992.

 בוודאי שההתנגדות ליוזמות חקיקה מאבדת הרבה מטעמיה ומהגיונה כאשר האיום

 הדומיננטי על חופש העיתונות איננו מצד השלטון אלא מתוך העיתונות פנימה, מצד

 השולטים בה. כאשר קברניטי העיתונות פוגעים בעצמם בערכים שעל טיפוחם הופקדו,

 טבעי שנבחרי הציבור ייחלצו להגן על ערכים אלה. אחרי ככלות הכל, העיתונות היא

 שגורסת תמיד, ובצדק רב, כי הערכים האמורים נועדו לשרת אינטרס ציבורי (הזכות

 לדעת, שוק רעיונות, וכוי) ולא אינטרס סקטוריאלי שלה בלבד.

 כדברי בית המשפט העליון בארצות-הברית כבר לפני יותר מיובל שנים: ״הבטחת

 חירות העיתונות מהתערבות השלטון [...] איננה מחייבת להשלים עם דיכוי חירות זו על

 ידי אינטרסים פרטיים״." נדמה כי הבשלתה והפנמתה של ההכרה בכך גם אצלנו, היא

 בנפשה של הדמוקרטיה הישראלית על סף המאה ה-21.

 הערות

(ניתן ביום 26.3.95). ת עורכי הדין כ ש  1 בג״צ 6218/93 כהן נ׳ ל

ה העברית: ״ידיעות אחרונות״, רשות ההגבלים פ ש ן יומי נ ה הברזה בדבר מונופולין - עיתו א  2 ר
ים, 12.4.95.  העסקי

-3ג ט הנסמך להערות 32 ו ס ק ט  3 על הפרשה ראה פרק י לעיל, ה

 4 פלסטיין פוסט בע״מ נ׳ יחיאל (ניתן ביום 17.10.94).

 5 ש׳ רוזנפלד, ״מו״ל אחר״, קשר 16, עמ׳ 2.

 6 בג״צ 6218/93, הערה 1 לעיל.

ה בהרחבה פרק ג׳ לעיל. א  7 ר

ה בהרחבה פרק ד׳ לעיל. א  8 ר

ה בהרחבה פרק ח׳ לעיל. א  9 ר

 10 ראה בהרחבה פרק ו׳ לעיל.

ה בהרחבה פרק ה׳ לעיל. א  11 ר

ל החיסיון העיתונאי, שמינו שר המשפטים ושר המשטרה (בראשות פרופ׳ א׳ ועדה ע ה דו״ח הו א  12 ר
 מעוז), דצמבר 1994.

Associated Press et al v. United States 65 S. Ct. 1416, 1424-5 13 
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 חקיקה נבחרת
 (לקט סעיפים)

 פקודת העיתונות, 1933

ל דבר-דפום המכיל חדשות, ידיעות, סיפורי מאורעות, או כל הערות, ציונים, או  2. ״עיתון״ פירושו כ

ל עניין אחר בעל חשיבות  ביאורים בקשר עם אותם חדשות, ידיעות או סיפורי מאורעות, או עם כ

 ציבורית, הנדפס בכל לשון והיוצא לאור בישראל למכירה או להפצת חינם, לעיתים קבועות או

 בלתי קבועות, אך אין הוא כולל כל דבר דפוס היוצא לאור על ידי ממשלת ישראל או למענה.

 ״בעל״ פירושו גם הבעל חיחידי של עיתון וגם האנשים אשר אם מהיותם שותפים או מסיבה אחרת,

ל חלק או טובת הנאה בעיתון והינם אחראים לכך, הן בינם לבין עצמם והן בינם לבין  מייצגים כ

 האנשים המייצגים באותו חאופן את החלקים האחרים או טובות ההנאה האחרות באותו העיתון

 והאחראים להם, אך לא שום אדם אחר זולתם.

ל דבר-דפוס המכיל כוונת הסתה למרד כפי שהוגדרה בסעיף 136 לחוק  ״דיבת הסתה״ פירושה כ

 העונשין, תשל״ז-1977.

 4. אין להדפיס או להוציא לאור שום עיתון בישראל אלא אם כן קיבל בעליו תחילה רשיון בחתימת

ל המחוז.  הממונה ע

 5. (1) לא יינתן שום רשיון אלא אם קיים מבקש הרשיון את התנאים הבאים -

ל ידו: -  (א) מסר לממונה על המחוז הצהרה בשבועה המקיימת את הפרטים דלקמן כשהיא חתומה ע

 1 . שמו, גילו, מקום מגוריו וכתובת הדואר ונתינותו של המבקש:

 2. בעלותו על העיתון:

 3. שמו, מקום מגוריו וכתובת הדואר של העורך:

 4. שם העיתון:

 5. מקום עריכתו ומקום הדפסתו של העיתון:

 6. הנושאים שבהם ידון:

 7. באיזו לשון או לשונות יידפס:

 8. באילו זמנים יופיע:

 9. שאין הוא בעליו של עיתון או עורכו של עיתון שהופעתו הופסקה עפ״י סעיף 19, או נאסרה

 לחלוטין או על תנאי עפ״י סעיף 23 וכן

 10. שאין קיים נגדו צו עפ״י סעיף 23, וכן

 11. שבית הדפוס שבו יידפס העיתון לא ניתן נגדו צו עפ״י סעיף 23

ל המחוז הצהרה בשבועה מאת העורך המקיימת את הפרטים דלקמן: -  (ב) מסר לממונה ע

 1 . כתובתו, נתינותו, מקום מגוריו וכתובת הדואר שלו:
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 2. שמלאו לו עשרים וחמש שנה:

 3. כי עמד בבחינה הנקראת בחינת הבגרות הישראלית או בבהינה אחרת שמנהל משרד חחינוך

 והתרבות יכיר בה בבחינה השווה בערכה לאותה בחינת הבגרות:

 4. שהוא יכול לדבר, לקרוא ולכתוב בלשון שבה יידפס העיתון:

 5. שאין הוא נתון בשום פסלות משפטית:

 6. שלא נתחייב מעולם בדין בשל עבירה שנדון עליה לפי פסק דין סופי למאסר שלושה הודשים או

 ליותר מכן:

 7. שאין הוא בעליו של עיתון שהופעתו הופסקה עפ״י סעיף 19 או נאסרה לחלוטין או על תנאי עפ״י

 סעיף 23:

 8. שאין קיים נגדו צו עפ״י סעיף 23: וכן

ל פי צו של רשות בת־סמך:  9. שלא נשללה מאיתו הרשות לעבוד כעורך דין או כרופא ע

ל ידי ממשלת ישראל או  (2) אסור לשום אדם להכתיר עיתון בשם של דבר-פירםום המתפרסם ע

ל המחוז, כדי להטיל  למענה או בכל שם אחר הדומה לו במידה כזאת שיש בה לדעת הממונה ע

 בילבול דעות.

 (4) יכול בעליו של עיתון להיות גם עורכו.

ל דרישה מן הדרישות שבסעיף קטן (1)>ב) ל כ  (5< רשאי שר הפנים, לפי הכרעת דעתו, לוותר ע

 ו-(3).

ל אדם שקיבל רשיון לפרסם עיתון ולא פירסמו במשך שלושה חודשים מתאריך הרשיון  6. (1) כ

 רשיונו ייראה כמבוטל.

ו(שלא ל המהוז תהא הסמכות לבטל רשיון להוציא לאור עיתון אם לא יפרסם בעלי  (2) לממונה ע

 כתוצאה מצו שר הפנים או מבית המשפט) -

 (א) כשהעיתון הוא עיתון יומי - לפחות שנים-עשר גליונות יומיים רצופים (פרט ליום המנוחה

ל יום פגרא חוקי) בכל חודש-לוה: כ  השבועי שבעל העיתון נוהג לשמור אותו וכן ל

 (ב) כשהעיתון איננו עיתון יומי וניתן רשיון לפרסמו פעם אחת או פעמים אחדות בשבוע - לפחות

 ששה גליונות בכל שני חודשי-לוח:

 (ג) כשהעיתון אינו עיתון יומי או מסוג העיתונים הכלולה בפיסקה (סמסעיף זה, אלא שהוא עיתון

 שניתן רשיון לפרסמו פעם אחת או פעמים אחדות בחודש - לפהות שני גליונות בכל ארבעה

 חודשי-לוח:

 (ד) בכל עיתון אהר - לתקופה רצופה של יותר משנים-עשר חודשי-לוח.

 7. (1) בעמוד הראשון או האהרון של כל גליון מכל עיתון ובעמוד הראשון או האהרון של כל גליון

 מכל הוספה לעיתון צריך להדפיס את שמו הנכון והאמיתי ואת מקום מגוריו של הבעל ושל העורך,

 ואם היה בעל העיתון חברה או אגודה שיתופית, את השם הרשום והכתובת של המשרד הרשום של

 אותה הברה או אגודה, ואת השם הנכון והאמיתי של מקום ההדפסה והעריכה של אותו עיתון או

 אותה הוספה.
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ל ידי שר ל ההודעות הרשמיות הנשלחות אליו לפירםום ע  10. (1) חייב העורך לפרסם הינם את כ

 הפנים או מטעמו בגליון הראשון היוצא לאור מיד לאהר קבלתן. את ההודעות הללו עליו לפרסם

 ככתבן וכלשונן.

ל הודעה שלדעת שר הפנים דרוש פירסומה לטובת  (2) ״הודעה רשמית״ פירושה לצורך סעיף זה כ

 ענייני הציבור ואשר נתאשרה בכך מטעם שר הפנים.

ל פי סעיף 5 יראו את הרשיון  16. משפסק עורך עיתון להיות מחונן באחת מסגולות ההכשרה ע

 לפרסם את העיתון שהוא עורכו כמבוטל, אלא אם כן מינה בעל העיתון עורך חדש לעיתונו תוך 14

ל המחוז הצהרה מאותו עורך  ימים למן היום שבו פסקה סגול ההכשרה של העורך, ומסר לממונה ע

ל פי סעיף 5.  חדש ערוכה ע

 17. כשיש למזכיר הראשי טעם להאמין כי ידיעה המופיעה בעיתון והמכילה האשמה עובדתית, אינה

 נכונה, רשאי הוא לדרוש מאת עורך העיתון ההוא לפרסם בהינם את ההכחשה שהמזכיר הראשי

 יראה צורך בפירסומה משום טובת ענייני הציבור, ועל העורך לפרסם את ההכהשה בגליון המופיע

 מיד לאהד קבלת הבקשה הזאת.

ל עיתון או לשניהם ל עיתון או למו״ל של כ  19. (1) רשאי שר הפנים לצוות למסור התראה לבעל כ

ל ידיעות ל ו  שחומר מסויים המופיע בעיתון עשוי, לדעת שר הפנים, לסכן את שלום הציבור, או כ

 שקר או שמועות שקר, אשר לפי דעתו יש בהן כדי לעורר בהלה או ייאוש, וכי אם ימשיכו בפירסומו

 של אותו חומר בעיתון יעיין שר הפנים בשאלת הפסקת הוצאתו של העיתון לפי הוראות פקודה זו.

 (2) בין שמסר לבעל העיתון או למו״ל של העיתון התראה עפ״י סעיף קטן(1) לסעיף זה ובין שלא

 מסר לו התראה כזאת, רשאי שר הפנים עפ״י צו להפסיק במקרים דלקמן את פירסום העיתון לאותה

 תקופה שימצא לנכון, באותו צו את תקופת ההפסקה:

 (א) אם מתפרסם בעיתון דבר העלול, לדעתו של שר הפנים, לסכן את שלום הציבור!

 (ב) אם מפרסם עיתון ידיעות שקר או שמועות שקר שיש בהן, לדעת שר הפנים, כדי לעורר בהלה

 או ייאוש.

ל העתק של עיתון שהופעתו  (3) שוטר, פקיד מכס או פקיד מפקידי בית הדואר רשאים להחרים כ

 הופסקה.

ל עיתון  20. (1) רשאי שר הפנים לתת צו שבו יאסור להכניס לישראל לתקופה שתישר בעיניו כ

 הוצא לאור בחו״ל שהפצתו בישראל עלולה לדעת שר הפנים לסכן את שלום הציבור.

ל שגרם או התיר את ל דיבת הסתה או ע ל הדפיסו או פרסמו כ ל מקום שהורשע אדם ע  23. (1) כ

 הדפסתה או פירסומה, רשאי בית המשפט שבפניו מנשפט אותו אדם, אם ימצא לנכון, ליתן צווים

 בעניינים דלקמן כולם או מקצתם, אם במקום העונשים אשר ישיתם או נוסף להם:

 (א) לאסור את פירסומו של עיתון בעתיד בין לחלוטין או בתנאים שיפורטו בצו, לתקופה שתפורש

 בצו ושלא תעלה על שלוש שנים;
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ל הבעל או העורך, אם להלוטין או בתנאים שיפורטו בצו, לתקופה שתפורש בצו ואשר  (ב) לאסור ע

ל עיתון, לערכו או לכתוב בשבילו או לעזור בפירסומו ל שלוש שנים, לפרסם כ  לא תעלה ע

ל עיתון, בין בכסף ובין בשווה כסף, בהומרים או בשירות אישי או  ובעריכתו ובהוצאתו לאור של כ

 בצורה אחרת:

 >ג< כי במשך התקופה הנזכרת לעיל אין להשתמש בכל בית דפוס המשמש להוצאת העיתון לאור,

 אלא לפי תנאים שיפורטו בצו, או שהמשטרה תתפשנו ותסגרנו למשך התקופה האמורה לעיל.

 תקנות ההגנה(שעת חירום), 1945

 הלק ה׳ - צנזורה

 86. בהלק זה -

ל מה שאירע, או כל הערות ל פירסום המכיל הדשות, ידיעות, דינים והשכונות ע  ״עיתון״ פירושו כ

 ציונים או פירושים הנוגעים באותן חדשות, ידיעות או מאורעות, או בכל דבר אחר שלציבור עניין

 בו, שנדפסו בלשון כלשהי ונתפרסמו בישראל לשם מימכר או הפצה בחינם בפרקי זמן סדירים או

ל פירסום שנתפרסם בידי ממשלת ישראל או למענה.  בלתי סדירים, ואולם אינו כולל כ

לל להפיץ, לפזר, למסור, להודיע, או לעשות מצוי לכל בן-אדם או בני-אדם.  ״פרסם״ כו

ל או במיוהד לפרסם הומר שפירסומו היה עשוי, או עלול ל  87. (1) הצנזור רשאי לאסור בצו בדרך כ

 להיות עשוי, לפגוע לדעתו, בהגנתה של ישראל או בשלומו של הציבור או בסדר הציבורי.

 88. (1) הצנזור רשאי לאסור בצו ליבא או ליצא, או להדפיס או לפרסם, כל פירסום (והאיסור ייחשב

ל העתק או הלק של אותו פחרסום או כל הוצאה או גליון שלוא שיבואו או ל כ  כאילו הוא חל ע

 יצואו, הדפסתו או פירסומו היו או עלולים להיות פוגעים לדעתו, בהגנתה של ישראל, בשלומו של

 הציבור או בסדר הציבורי.

 94. (1) לא יידפס, או לא ייצא לאור שום עיתון אלא אם ישיג בעליו תעודת-היתר חתומה בידי

ל המחוז של המהוז שבו נדפס או יידפס העיתון.  הממונה ע

ל טעם לדבר, להעניק או לסרב ל המחוז רשאי, ככל אשר יישר בעיניו ומבלי לתת כ  (2) הממונה ע

 מלהעניק לתעודת-היתר כזאת, והוא רשאי לצרף אליה תנאים, והוא רשאי בכל זמן להתלות או

ל תעודת-היתר כזאת או לשנות או למהוק כל תנאים שצורפו לתעודת-ההיתר או לצרף  לבטל כ

 אליה תנאים הדשים.

 96. (1) לא יידפסו ולא יפורסמו בישראל שום הודעה, אילוסטראציה, כרזה, מודעה, כרוז, חוברת או

 תעודה אהרת בדומה לאלה (בין בצורת מאמר ובין בצורת ציון עובדות או באופן אחר), המכילים
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 הומר שיש לו משמעות מדינית, אלא אם הושגה תחילה תעודת-היתר חתומה בידי הממונה-על-המחוז

ל ל כ  של המהוז שבו מתכוונים לבצע אותם הדפסה או פירסום. בתנאי שהתקנה הזאת לא תחול ע

 חומר הכלול בעיתון שבגינו עומדת בתוקפה תעודת-היתר לפי תקנה 94.

ל פירסום, או  97. (1) הצנזור רשאי לדרוש בצו מבעליו, מעורכו, ממדפיסו או ממוציאו לאור של כ

ל חומר, או מכל אדם ל בית-דפוס או עסק של דפוס, או ממחברו של כ  מבעליו או ממנהלו של כ

ל חומר שנועד  העומד להדפיס או לפרסם כל חומר, שיגיש לצנזור לפני ההדפסה או הפירסום כ

 להדפסה או להוצאה לאור.

ל ובין בדבר נושא מיוחד או לסוג של נושאים ובמקרה של ל ל צו כזה יכול להינתן בין בדרך כ  (2) כ

ל כל הוצאה מיוהדת או סוג  פירסום המתפרסם לעיתים קבועות או בלתי קבועות הוא יכול להינתן ע

ל כל ההוצאות במשך תקופה נקובה.  של הוצאות או ע

ל פירסום לא ידפיס ולא יפרסם ללא רשות בכתב מאת  98. (1) מדפיסו או מוציאו לאור של כ

 הצנזור -

ל הרצאת דברים המציינת, או שניתן ללמוד מעניינה, כי נעשו כל שינוי, הוספה או השמטה  (א) כ

 בפקודת הצנזור באיזה חומר שהוגש לו:

ל שינוי, ל הדעת כי נעשו כ  >ב< כל הומר שהוגש לצנזור באופן יש בו כדי להראות או להעלות ע

 הוספה או השמטה בפקודת הצנזור:

 (ג< כל הרצאת דברים המציינת שנאסר פירסומו של אותו חומר כזה.

 100. (1) בלי לפגוע בכל הוראה אחרת של התקנות האלה רשאי הצנזור, בצו -

 (א) להורות כי יוהרמו לטובת ממשלת ישראל כל מכונת דפוס או כלי או מכשיר אחרים, ששימשו

 בהדפסת איזח פירסום בלתי-מותר, ולאחר-מכן יהיה כל שוטר רשאי לתפוס א1תם מכונת דפוס, כלי

 או מכשיר: או

 (ב) לאסור, למשך אותה תקופה שתיקבע בצו -

ל אדם שהוא להפעיל מכונת רפוס, כלי או מכשיר ששימש כנ״ל: ל כ  1. ע

 2. על בעליהם של כל מכונת דפוס, כלי או מכשיר ששימשו כנ״ל להפעיל את מכונת הדפום, הכלי

 או המכשיר ההם, או כל מכונת דפוס, כלי או מכשיר אחרים, שנועדו להדפסה.

 ההסכם בין הצנזורה הצבאית לוועדת העורכים
 (מיום 27.7.66; תוקן 5.6.89-1)

 1. מטרת הצנזורה היא למנוע פירסום אינפורמציה ביטחונית העשוייה להועיל לאוייב או להזיק

 להגנת המדינה. הצנזורה תפעל על פי העיקרון(שנקבע בבג״ץ 680/88) כי לא ״אסר פירסום אלא

 אם קיימת ודאות קרובה שהפירםום יפגע כבטחון המדינה.
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ל עניין שהוא, ל כ ל דעות, פרשנות, הערכיות או ע ל עניינים פוליטיים או ע  2. אין הצנזורה הלה ע
 אלא אם כן יש בהם, או ניתן להסיק מהם אינפורמציה ביטהונית.

 5א. תורכב ועדת שלושה שבה ישתתפו נציג הצבא, שימונה מפעם לפעם על ידי הרמטכ״ל, נציג

ל ידי שני ל ידי ועדת העורכים, ונציג הציבור אשר ייבחר ע  העיתונות, שימונה מפעם לפעם ע

ל ידי הצנזורה וקובלנות של הצנזור נגד ל הומר שנפסל ע  הצדדים וישמש יו״ר הוועדה. השגות ע

 עיתון שהוא צד להסכם זה יובאו אך ורק בפני ועדה זו.

 5ג. הוועדה תהיה מוסמכת:

ל אי הגשת הומר ל ידיו, ע ל חעיתונים שפירסמו חומר אשר נפסל ע  (1) לדון בקובלנות הצנזור ע
ל אי קיום הוראות הצנזורה. החליטה הוועדה כי יש יסוד לקובלנה, תמליץ  לביקורת מוקדמת, או ע

ל העיתון. ל העונש אשר יושת ע  בפני הרמטכ״ל בכל מקרה ע

ל פסיל חומר עך ידי הצנזור, ולאשר את הפסילה או  (2) לדון בתלונה של עורך עיתון או נציגו ע
 לבטלה, כולה או מקצתה.

 5ז. פעולתה של הוועדה תהיה סודית ואין היא הייבת לתת הסבר פומבי להחלטותיה.

 חוק איסור לשון הרע, תשכ״ה־ 1965

 1. לשון הרע היא דבר שפירסומו עלול -
 (1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצידם:

 (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו:
 (3) לפגוע באדם במישרתו, אם מישרה ציבורית ואם מישרה אחרת, בעיסקו, במישלה ידו או

 במקצועו:

 (4) לבזות אדם בשל מוצאו או דתו.
 בסעיף זה, ״אדם״ - יחיד או תאגיד.

 2. (א) פירסום, לעניין לשון הרע - בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה,
 צליל, וכל אמצעי אחר.

 (ב< רואים כפירסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פירסום אחרות -

 (1) אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אהר זולת הנפגע:
 (2) אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות, להגיע לאדם זולת הנפגע.

 3. אין נפקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות, או אם היא וחתייחסותה לאדם הטוען
 שנפגע בה משתמעות מן הפירסום או מנסיבות חיצוניות, או מקצתן מזה ומקצתן מזה.
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ל תאגיד, ל ציבור כלשהו שאינם תאגיד, דינה כדין לשון הרע ע ל חבר בני אדם או ע  4. לשון הרע ע

 אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה

 אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.

ל אדם הי, אלא שאין בה עילה ל אדם שפורסמה אהר מותו, דינה כדין לשון הרע ע  5. לשון הרע ע

 לתובענה אזרהית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא אם ביקש זאת

 בן-זוגו של המת או אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אהיו או אהיותיו.

 6. המפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני אדם או יותר זולת הנפגע, דינו - מאסר שנה אהת.

 7. פירסום לשון חרע לאדם אחד או יותר זולת הנפגע הא עוולה אזרהית.

ל עונש וסעד אחר רשאי בית חמשפט, במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע, כ  9. (א) בנוסף ל

 לצוות -

ל חחרמתם: ל איסור הפצה של עותקי הפירסום המכיל את לשון חרע או ע  (1) ע
ל פירסום פסק הדין, כולו או  (2) על פירסום תיקון או הכהשה של דבר המהווה לשון הרע או ע

ל חשבון הנאשם או הנתבע, במקום, במידה ובדרך שיקבע בית המשפט.  מקצתו: הפירסום ייעשה ע

 11. (א) פורסמה לשון הרע באמצעי התקשורת, ישאו באהריות פלילית ואזרהית בשל לשון הרע,
 האדם שהביא את דבר לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפירסומו, עורך אמצעי התקשורת

ל הפירסום, ובאחריות אזרחית יישא גם האהראי לאמצעי התקשורת.  ומי שההליט בפועל ע

 (ב) באישום פלילי לפי סעיף זה תהא זו הגנה טובה לעורך אמצעי תקשורת שנקט אמצעים סבירים

ל פירסומה.  כדי למנוע אותה לשון הרע ושלא ידע ע

 >ג< בהוק זה -

 ״אמצעי תקשורת״ - עיתון כמשמעותו בפקודת העיתונות (להלן - עיתון) וכן שידורי רדיו וטלוויזיה

 הניתנים לציבור.

 ״עורך אמצעי תקשורת״, בעיתון - לרבות עורך בפועל, ובשידור - לרבות עורך התכנית שבה נעשה

 הפירסום.

 13. לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרהי -
 (1) פירסום המוגן לפי סעיף 28 או שהותר לפי סעיף 29 לחוק יסוד: הכנסת או פירסום המוגן לפי

 סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי״א-1951.

 (2) פירסום בישיבת חממשלח.

ל פי הוראת הממשלה או ל ידי הממשלה, או הבר ממשלה בתוקף תפקידו, או פירסום ע  (3) פירסום ע
 הוראת הבר הממשלה בתוקף תפקידו.

ל ידי מבקר המדינה בתוקף תפקידו, או פירסום כאמור מטעמו.  (4) פירסום ע

ל ידי שופט, הבר של בית דין דתי, בורר או אדם אהר בעל סמכות שיפוטית או מעין  (5) פירסום ע
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ל פי דין, שנעשה תוך כדי דיון בפניהם, או בהחלטתם, או פירסום על ידי בעל דין, בא  שיפוטית ע

 כוחו של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור.

ל מה שנאמר או אירע כאמור בפיםקה (5) בישיבה פומבית, ובלבד  (7) דין והשבון נכון והוגן ע

 שהפירסום לא נאסר לפי סעיף 21.

ל מה שאירע בישיבה פומבית של אירגון בינלאומי שישראל הברה בו,  (8) דין וחשבון נכון והוגן ע

 של ועידה בינלאומית שאליה שלחח ממשלת ישראל נציג, של בית דין בינלאומי, או של מוסד

 ממוסדותיה הנבהרים של ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ-ישראל.

 (11) פירסום נכון והוגן - מלא, חלקי או תמציתי - של מה שפורסם קודם - לכן בנסיבות האמורות

 בפיסקאות (1), (3), (4), (7), (8), ופירסום ההר כאמור של מה שפורסם בישיבת הממשלה והממשלה

 התירה לפרסמו.

 14. במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זו הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה

 בפירסום עניין ציבורי: הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין

 בו פגיעה של ממש.

 15. במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זו הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את

 הפירסום בתום לב באהת הנסיבות חללו:

ל הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או  (1) הוא לא ידע ולא היה הייב לדעת על קיום הנפגע או ע

 התייהסותה לנפגע כאמור בסעיף 3:

 (2) היהסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפירםום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית

 לעשות אותו פירסום:

ל התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי  (4) הפירסום היה הבעת דעה ע

ל אופיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם התגלו באותה  או בקשר לעניין ציבורי, או ע

 התנהגות:

ל יצירח ספרותית, מדעית, אמנותית, או אחרת שהנפגע פירסם או הציג  (6) הפירסום היח ביקורת ע

ל אופיו, ל פעולה שעשה בפומבי, ובמידה שהדבר כרוך בביקורת כזאת - הבעת דעה ע  ברבים, או ע

 עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם התגלו באותה יצירה או פעולה:

ל אסיפה או ישיבה של ל אסיפה פומבית או ע  (9) הפירסום היה דין והשבון הוגן נכון והוגן ע

 תאגידשלציבור היתה גישה אליה, והיה בפירסומו עניין ציבורי:

 (10) הפירםום לא נעשה אלא כדי לגנות או לחכחיש לשון הרע שפורסמה קודם-לכן:

 (11) הפירםום לא היה אלא מסירת ידיעה לעורך אמצעי תקשורת או לנציגו כדי שיבחן שאלת

 פירםומה באמצעי התקשורת:

 (12< הפירסום נעשה בשידור רדיו או טלוויזיה שלא הוקלט מראש והנאשם או הנתבע הוא מי

 שאהראי לקיום השידור והוא לא ידע ולא היה יכול לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע.

 17. (א) פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת לא תעמוד הגנת תום לב לעורכו, למי שההליט בפועל

ל אותו אמצעי תקשורת אם הנפגע, או אחד הנפגעים, דרש ממנו לפרסם ל הפירסום או לאחראי ע  ע

226 

כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל



 תיקון או הכהשה מצד הנפגע ולא פירסם את התיקון או ההכהשה בכותרת מתאימה הבמקום, במידה

 בהבלטה ובדרך שבה פורסמה אותה לשון הרע, ותוך זמן סביר מקבלת הדרישה;

 (ב) היה הפירסום בעיתון המופיע בתדירות פחותה מאחת לשבוע, יפורסמו התיקון או ההכהשה, לפי

 דרישת הנפגע, גם בעיתון יומי.

 21. במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע רשאי בית המשפט, מיוזמתו או לבקשת בעל דין,
 לאסור או לעכב זמנית, מנימוקים שיירשמו, פירסום ברבים של הליכי בית המשפט - לרבות כתבי

ל עוד איננו חלוט  טענות, כתבי בי-דין אהרים, כתב אישום ודבר הגשתם של אלה ולרבות פסק דין כ

ל שמו של אדם הנוגע במשפט: ואולם לא יאסור בית - במידה שראה צורך בכך לשם הגנה ע

 המשפט ולא יעכב זמנית את פירסום דבר פתיהתו של הליך משפטי, או את הפירסום של כתב

 אישום, תביעה או פסק דין, אם התנגד לכך הנפגע: העובר על איסור לפי סעיף זה - דינו מאסר

 שישה חודשים.

 חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א- 1981

 1. לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.

 2. פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:
 (1) בילוש או התחקות אחר אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אהרת:

ל פי חוק:  (2) האזנה האסורה ע
 (3) צילום אדם כשהוא ברשות היהיר:

 (4) פירסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפירסום להשפילו או לבזותו:
 (5) העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפירסום, או שימוש בתוכנו, בלי רשות מאת
 הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש-עשרה שנים ממועד

 כתיבתו.

 (6) שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו לשם רווח:
 (7) הפרה של הובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם:

 (8) הפרח של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע:
ל ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאהר, שלא למטרה שלשמה נמסרה:  (9) שימוש בידיעה ע
 (10) פירסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פיםקאות (1) עד (7) או(9).

 (11) פירסומו של עניין הנוגע לצינעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו
 ברשות היהיר.

 3. לעניין הוק זה -
 ״הסכמה״ - במפורש או מכללא:
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 ״פירסום״ - כמשמעותו בסעיף 2 להוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-1965.

 ״צילום״ - לרבות הסרטה.

 18. במשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות תהא זו הגנה טובה אם נתקיימה אחת מאלה:

ל פי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע,  (1) הפגיעה נעשתה בדרך של פירסום שהוא מוגן ע

 התשכ״ה-1965.

 (2) הנתבע או הנאשם עשה את הפגיעה בתום לב באחת הנסיבות האלה:

ל אפשרות הפגיעה בפרטיות:  (א) הוא לא ידע ולא היה עליו לדעת ע

ל הפוגע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או  >ב< הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתה מוטלת ע

 מקצועית לעשותה:

 (ה) הפגיעה היתה בדרך של צילום, או בדרך של פירסום צילום, שנעשה ברשות הרבים, ודמות

 הנפגע מופיעה בו באקראי:

 (ו) הפגיעה נעשתה בדרך של פירסום שהוא מוגן לפי פיסקאות (4) עד (11) לסעיף 15 לחוק איסור

 לשון הרע, תשכ״ה-1965.

 (3) בפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין, ובלבד שאם היתה הפגיעה בדרך של

 פירסום - הפירםום לא היה כוזב.

 22. בבואו לגזור את הדין או לפסוק פיצויים רשאי בית המשפט להתהשב, לטובת הנאשם או הנתבע,

 גם באלה:

ל מה שכבר נאמר, והוא נקב את המקור שעליו הסתמך:  (1) הפגיעה בפרטיות לא היתה אלא חזרה ע

 (2) הוא לא התכוון לפגוע:

ל הפירסום ונקט צעדים להפסקת מכירתו או  (3) אם היתה הפגיעה בדרך של פירסום - הוא התנצל ע

 הפצתו של עותק הפירסום המכיל את הפגיעה, ובלבד שההתנצלות פורסמה במקום, במידה ובדרך

 שבהם פורסמה הפגיעה ולא היתה מםוייגת.

 חוק העונשין, תשל״ז־1977

 2. ״פרסם״ -

 (1) בדברים שבעל פה - להשמיע מילים בפה או באמצעים אהרים, בהתקהלות ציבורית או במקום

 ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים לשמוע אותו, או להשמיען בשידורי רדיו

 או טלוויזיה הניתנים לציבור:

 (2) בפירסום שאיננו דברים בעל פה - להפיצו בקרב אנשים או להציגו באופן שאנשים במקום ציבורי

 יכולים לראותו, או למכרו או להציעו למכירה בכל מקום שהוא, או להפיצו בשידורי טלוויזיה

 הניתנים לציבור.
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 113. (א) מי שמסר ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך , דינו - מאסר חמש-עשרה שנים.

 (ג) מי שהשיג, אסף, הכין, רשם או ההזיק ידיעה סודית כשאינו מוסמך לכך, דינו - מאסר שבע שנים.

 (ד< בסעיף זה, ״ידיעה סודית״ - ידיעה אשר תוכנה, צורתה או סידרי החזקתה מעידים עליה כי בטהון

 המדינה מחייב לשמרה בסוד, או ידיעה הנוגעת לסוג עניינים שהממשלה, באישור ועדת ההוץ

 והביטהון של הכנסת, הכריזה, בצו שפורסם ברשומות כי הם עניינים סודיים.

ל ל מיבנהו או ע  115. (א) מי שנכנס למקום מוגבל, ניסה לחדור לתוכו, שהה בו, ניסה להתהקות ע

 הנעשה בו, או ללא הסבר סביר שוטט בקירבתו - כשאינו מוסמך לכך - דינו - מאסר שלוש שנים;

 >ב< בסעיף זה, ״מקום מוגבל״ - מקום המוחזק בידי צה״ל או המשמש למטרה ביטחונית, ועל הכניסה

 אליו הופקדה שמירה או שהיא מוגבלת לפי הודעה שהוצגה באופן בולט מחוצה לו.

 117. (א) עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא

 היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, ולחר שחדל מהיות

 עובד הציבור מסרה, ללא סמכות כדין, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו - מאסר שלוש שנים.

 (ד<(2) לנאשם לפי סעיף קטן(א) בשל מסירת ידיעח לאחר שחדל מהיות עובד הציבור תהא זו הגנה

 טובה, שמסירת הידיעה היתה כעבור חמש שנים מחיום שחדל מהיות עובד הציבור והידיעה לא נגעה

 לבטהון המדינה או ליחסי הוץ שלה ושבמםירת הידיעה לא היה משום פגיעה בדבר שיש לציבור

 זיקה בו או פגיעה בזכותו של יחיד.

 133. העושה מעשה לשם המרדה, דינו - מאסר המש שנים.

 134. (א) המפרסם, מדפיס או משעתק פירסום ויש בו כדי להמריד, דינו מאסר המש שנים והפירסום

 יחולט.

 136. ״להמריד״ הוא אחת מאלה:

 (1) להביא לידי שינאה, בוז, או אי-נאמנות למדינה או לרשויות השלטון או המשפט שלה שהוקמו

 כדין;

 (2) להסית או לגרות את יושבי הארץ שינסו להשיג, בדרכים לא כשרות, שינויו של דבר שיסודו

 בדין:

 (3) לעורר אי רצון או מורת רוח בקרב יושבי הארץ:

 (4) לעורר מדון ואיבח בין חלקים שוגים של חאוכלוסין.

 137. באישום לפי סעיפים 133 או 134 לא תהא הגנה שהפירסום שיש בו לפי הטענה כדי לחמריד

 הוא אמת.

 138. אין רואים מעשה, נאום או פירסום בהמרדה, אם מגמתם אינה אלא אחת מאלה:

 (1) לחוכיח שהממשלה הוטעתה או טעתה במעשה שעשתה:
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 (2) להוקיע טעויות או פגמים בדיני המדינה או בסדריה, או במוסד ממוסדותיהם שהוקמו כדין, או

 בסדרי השלטון והמשפט והכל כדי להביא לתיקון הטעויות או הפגמים;

 (3) לשכנע את אזרחי המדינה או יושביה שינסו להביא בדרכים כשרות לשינוי דבר שיסודו בדין;

 (4) להוקיע, מתוך מגמה לסלק, דברים המעוררים או העלולים לעורר מדנים או רגשי עויינות בין

 חלקים שונים של האוכלוסין.

 144א. ״גזענות״ ־ רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבח, עויינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי

 ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בגלל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני:

 144 ב. (א) המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו - מאסר חמש שנים.

 (ב) לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הפירסום הביא לגזענות או לא ואם היה בו אמת או לא.

ל אותו  144 ג. (א) פירסום דין וחשבון נכון והוגן על מעשה כאמור בסעיף 144ב לא יראוהו כעבירה ע

 סעיף ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה לחביא לגזענות.

ל פולחן של דת, לא יראו אותם  >ב< פירםום ציטוט מתוך כתבי דת וספרי תפילה, או שמירה ע

 כעבירה לפי סעיף 144 ב, ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה להסית לגזענות.

 159. (א) המפרסם או משעתק אימרה, שמועה או ידיעה העלולות לעורר פחד ובהלה בציבור או

 להפריע את שלומו, וחוא יודע, או יש לו יסוד לחניח, שהן כוזבות, דינו - מאסר שלוש שנים.

 (ב) באישום לפי סעיף קטן (א) תהא לנאשם הגנה טובה בטענה שלא ידע, או שלא היה לו יסוד

 להניח, שהאימרה, השמועה או הידיעה הן כוזבות, ובלבד שהוכיח שנקט אמצעים סבירים כדי. לאמת

 את דיוקן לפני פירסומן.

ל ידי נאום במקום ציבורי  166. המבקש להסית למעשי איבה נגד ממשלתה של מדינה ידידותית, ע

ל ידי פירסום, דינו - מאסר שלוש שנים.  או התקהלות פומבית או ע

 168. המפרסם ללא צידוק או הצדק שהיו מתקבלים במשפט בשל לשון הרע על אדם פרטי, פירסום

 העלול לחשפיל, לחרף א להשוף לשינאה או לבוז מלך, נשיא, שליט, שגריר, או אהד מרמי המעלה

ל או מכוון להפריע את השלום והידידות בין  האחרים של מדינת הוץ, דינו - קנס: ואם הפירסום עלו

 ישראל למדינה אחרת - דינו מאסר שלוש שנים.

 173. המפרסם פירםום שיש בו כדי לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם הדתיים של אהרים,

 דינו - מאסר שנה אהת.

 214. (א)(1) המפרסם פירסום תועבה או מכינו לצורכי פירסום, דינו - מאסר שלוש שנים.

ל דיון בבית משפט או  251. המפרסם שלא בתום לב, בכל דרך של פירםום, דין והשבון לא מדוייק ע

 בוועדת חקירה על פי חוק ועדות הקירה, תשכ״ט-1968, דינו - מאסר שישה הודשים.
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ל שופט או דיין לעניין כהונתו בכוונה לפגוע במעמדו, או מפרסם דברי  255. האומר או כותב דבר ע

 גידוף נגד שופט או דיין כדי לההשיד או לבזות את דרכי השפיטה, דינו ־ מאסר שלו שנים, אולם

 ביקורת כנה ואדיבה לטיב החלטתו של שופט או דיין בדבר שיש בו עניין לציבור לא תהא עבירה

 לפי סעיף זה.

 288. המעליב בתנועות, במילים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי או

 חבר של ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ״ט-1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע

 למילוי תפקידם, דינו - מאסר שישה חודשים.

 חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד־1984

 68. (א) בית משפט ידון בפומבי.

 (ב) בית משפט רשאי לדון בעניין מסויים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, אם ראה צורך בכך

 באחת מאלה:

ל בטחון המדינה:  (1) לשם שמירה ע

 (2) לשם מניעת פגיעה ביהסי החוץ של המדינה:

ל המוסר:  (3) לשם הגנה ע

 (4) לשם הגנה על עניינו של קטין או הסר ישע כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל״ז-1977.

ל עניינו של מתלונן או נאשם בעבירת מין:  (5) לשם הגנה ע

 (6) הדיון הוא בענייני אישות:

 (7) הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות הופשית או מלהעיד בכלל.

 (ג) בבקשות לצווי ביניים, לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות, רשאי בית המשפט לדון בדלתיים

 סגורות.

ל דיון שהתנהל בבית משפט בדלתיים סגורות אלא ברשות בית  70. (א) לא יפרסם אדם דבר ע

 המשפט.

 (ב) לא יצלם אדם באולם בית המשפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית המשפט.

 >ג< לא יפרסם אדם, בלי רשות בית המשפט, שם קטין שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים והוא נאשם

 או עד במשפט פלילי, או מתלונן או ניזוק במשפט בשל עבירה לפי סעיפים 345 עד 358, סעיף 360

 וסעיפים 2008 עד 214 להוק העונשין, התשל״ז-1977, ולא את תמונתו, מענו או פרטים אחרים

 העשויים להביא לזיהויו של הקטין.

ל פירסום בקשר לדיוני בית המשפט, במידה שהוא רואה צורך בכך  >ד< בית משפט רשאי לאסור כ

 לשם הגנה על בטהונו של בעל דין, עד או אדם אהר ששמו הוזכר בדיון.

ל פרט אחר  (ה) בית משפט רשאי לאסור פירסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, או כ

 שיש בו כדי לזהותו, אם הדבר עלול לפגוע בחקירה שעל פי הדין.

 (ו) העובר על הוראה מהוראות סעיף זה, דינו ־ מאסר שישה חודשים.
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ל עניין התלוי ועומד בבית המשפט, אם יש בפירסום כדי להשפיע על  71. (א) לא יפרסם אדם דבר ע
 מהלך המשפט או תוצאותיו.

 (ב< בעניין פלילי יראו עניין כתלוי ועומד משעה שהוגשה לבית המשפט באותו עניין בקשה למתן צו

 מעצר או משעה שהוגש לו כתב אישום, לפי המוקדם, עד שהחליט התובע שלא להגיש כתב אישום,

 ואם הוגש כתב אישום - עד סיום ההליכים.

ל דבר שאירע בישיבה פומבית של בית  >ג< איסור חפירסום איננו חל על פירסום ידיעה בתום לב ע

 משפט.

ל הוראת סעיף זה, דינו - מאסר שנה אחת.  (ד) העובר ע

 חוק הנוער(טיפול והשגחה), תש׳׳ך־1960

 1. בחוק זה -

 ״קטין״ - מי שלא מלאו לו שמונה-עשרה שנח.

 24 (א) אלה דינם מאסר שנה אחת:

 (1) המפרסם שמו של קטין הנמצא בישראל, או שמקום מושבו כמשמעותו בחוק הכשרות והאפוטרופסות
ל דבר אחר העשוי להביא לידי  תשכ״ב-1962, הוא בישראל (להלן בסעיף זה - קטין), או המפרסם כ

 זיהויו של קטין, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות כי הקטין הובא בפני בית משפט או כי

 פקיד סעד פועל לגביו לפי הוק זה, או כי קטין ניסה להתאבד או התאבד, או שיש בהם כדי לייהס

 לקטין עבירה או שהיתות מידות, או לרמוז שהוא ילדו, אחיו, אהותו, נכדו או נכדתו של אדם

 שמייחסים לו עבירח או שחיתות מידות:

 (2) המפרסם תמונת עירום של קטין שמלאו לו תשע שנים, ויש בפירםום כדי לזחותו.

 >ב< לעניין סעיף זה אין נפקא מינה, אם הקטין או האחראי עליו הסכים לפירסום או לא הסכים.

ל פירסום שהתיר בית המשפט ועל פירסום כאמור בפיםקה (1) לסעיף  24א. סעיף 24 לא יהול ע

ל ידי המשטרה או מטעמה לשם חקירת פשעים, חקירת מוות או חיפוש אחרי קטינים  24(א< שנעשה ע

 שנעלמו כשאין להימנע מהפירםום.
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ם י נ י י נ  מפתח ע

ח 34, 37, 54,50 ר ז א ת ה ו י ו כ ז ה ל ד ו ג  א

ת ישראל 106-105 ד ו ג  א

ת 151-149 ר מ ו ס ש נ ו  א

ה גרעין א , ר ם ו ט  א

ה 81 ד א פ ת נ  א

״ 7, 30 ד א ח י ת י א - ל א  ״

״ 28 ד ר א - ל א  ״

״ 32 אן בי  ״אל-

 ״אל-עהד״ 31

דה״ 66 ו עו  ״אל-

ר״ 66 ׳  ״אל-פאג

״ 31 ק א ת י מ - א  ״

ה 103-97, 144-143 נ ע ״, ט ת דיברתי מ א  ״

נהאר״ 32  ״א-

״ 96 ה ר א נ י ס - א  ״
ן 12, 141,137, 148 ח ב , מ ה ר י ב ת ס ו ר ש פ  א

 אצ״ל 47
 אש״פ 83, 165, 195

1 0  ״בארץ ישראל״ 3

 ״בול״ 80

רים 172-171, 176 דו ת, שי רו  בחי

י 6, 10, 87-37, 130-129, 159-158 מ ו א ן ל ו ח ט י  ב

ת 184,179-177, 206-201, 212-210 ב ל ו ת צ ו  בעל

180 ,176 ,167 ,163 ,64-63 ,13. 

76 
157 ,57 

201-199 ,190 

195 ,193 ,51-50 

 גזענות

ת ג׳יבריל ק ס ה ע א , ר ה ק ס  ג׳יבריל, ע

 ״גלובס״

 ״גלי צה״ל״

״ ט ס ו  ״ג׳רוזלם פ

 גרעין

ר צה״ל ב ו ה ד א  דברור, ר
1 5 ל 83-80׳ 9 ״ ה צ ר ב ו  ד

ה לשון הרע א  דיבה, ר
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ה 170 מ ר ד ו ק ו  ד

נות 170-164, 176, 181-180 ת ההגי נ י ר ט ק ו  ד

ת 96, 133-129, 145 ו ר ו ג ם ס י י ת ל  ד

ר 17, 72, 77, 85 ת ת ס ו נ ז א  ה

 ״הארץ״ 26, 37, 42, 48, 49, 52, 54, 98, 100-99, 102, 121, 143-142, 146, 194, 197, 202, 205, 210

ם 206-205,180, 209 י י ק ס ם ע י ל ב ג  ה

ת 96 ו י ל א ו ס ק ס ו מ ו  ה

ר פלסטין״ 32 ו ר ח ש ת ל י מ מ ע  ״החזית ה

ת 8 ו א מ צ ע ת ה ז ר כ  ה

ה 63-61 ד ר מ  ה

ם הזה״ 16, 81,74,72, 93, 104, 107-106, 117 ל ו ע ה  ״

 ״העיר״ 17, 45, 49, 96, 129

ת עוינת״ 193 ר ו ש ק  ״העם נגד ת

ת השנייה 202-201,178-172,157 ו ש ר  ה

ן 11-10, 31-30, 45, 51,49, 65-64,53-52, 137, 148, 166-165, 213 ח ב , מ ה ב ו ר ת ק ו א ד  ו

ה 12 ק י ל ב ו פ  ויימאר, ר

ת אגרנט 127, 139-138 ד ע  ו

ת גרוס 134 ד ע  ו

ם 50-48, 196-190 י כ ר ו ע ת ה ד ע  ו

ת זורע 191 ד ע  ו

ה 127, 139-138, 149 ר י ק ת ח ד ע  ו

ח בביירות) 101 ב ט ן ה י י נ ע ב ) ן ה ת כ ד ע  ו

ת הפרט) 118-115 ע נ ן צ י י נ ע ב ) ן ה ת כ ד ע  ו

ת ליבני 182-181 ד ע  ו

ת לנדוי 195 ד ע  ו

ו ; 27 א ת ש ד ע  ו

ר 139 ג מ ת ש ד ע  ו

ן 99 ו ר מ ת ש ד ע  ו

ן 80-79 ו ח ט י ב ת שרים ל ד ע  ו

ט 144-142, 150-149 פ ש מ  זילות בית ה

 ״חדשות״ 39, 94,47-46, 195,119, 199-197

י 4, 13-6, 20-18, 67-61,55-37, 110-89, 122-115, 143-135 ש ביטו פ ו  ח

210-209 ¿06-205 ,203 ,201-199 ,173-163 

ש ביטוי פ ו ה ח א ש דיבור, ר פ ו  ח
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דע 20-13, 85-69, 135-129, 206-189  חופש מי
ן 9  חופש מצפו

י טו ה חופש בי א , ר ם ו ס ר  חופש פ

ין 212 י  חופש קנ
ד ו ס י י ק ו ה ח א , ר ה ק ו  ח

ד 20-19, 212-211,84 ו ס י י ק ו  ח

ת״ (מפלגה) 30, 103 רו  ״חי

210 ,30 ( ן ו ת י ע ) ״ ת ו ר י ח  ״

אי 77-74, 85 נ תו ן עי ו י ס  ח

ת 131 ו ו ת מ ו ב י ת ס ר י ק  ח

ת 199-197 ו ע ד ו ם מ ר  ח

י , 141 ש מ  חשש מ

ק 44-43 ש נ ר ה ה ו  ט

ת 91, 92, 100 ו ד י ר מ ה ו  ט

ס״ 101 י  ״טי

3 ( ן ו ד נ ו ל ) ״ ס מ י י ט  ״

ם 157, 181-179 י ל ב , כ ם י ל ב כ ה ב י ז י ו ו  טל

ד 202 ע ל  ט

״ 13, 26, 46, 77, 82, 97, 121,102, 144-142, 179, 197, 205, 210-209 ת ו נ ו ר ח  ״ידיעות א

״ 201, 211-210 ת ר ו ש ק  ״ידיעות ת

ום״ 142 ום לי  ״י

ת, פינוי 81,15 מי  י

״ 47  ״יתד נאמן

ם י ל ב כ ה ב י ז י ב ל ה ט א , ר ם י ל ב  כ

ם 163, 167 ז י נ ה  כ

ת״ 94-93 ת ראשי ר ת ו כ  ״

״ 121-120, 169-168 ק ט ו ב ל כ  ״

 ״כל העיר״ 146

ן 198 ר ס נ ו  ״כלל״, ק

ם ס א ר ק פ ת כ ש ר ה פ א , פרשה, ר ם ס א  כפר ק

 ״לאשה״ 201

 לח״י 33

ת ו ע ד ו ם מ ר , ח ת י ל כ ל ורה כ ז ה צנ א , ר ם י י ל כ ל ם כ י צ ח  ל

ב 16 ר , ק ן  לטרו
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43. 

149 ,144-143 ,110-89. 
ד. כו לי  (הן

ע ר  לשון ה

ה 82, 159 נ י ד מ ר ה ק ב  מ

ת ו א מ צ ע ת ה ז ר כ ה ה א , ר ת ו א מ צ ע ת ה ל י ג  מ

״ 28 ם י ד ק ת -  ״מגילת א

ן י ט ס ל פ - ל א ר ש ם י ו ל ש עצה ל מו ה) ) 

ת 195 ו נ ו ת י ע ת ה צ ע ו  מ

ץ 158 ר פ מ ת ה מ ח ל  מ

ת 16, 43 ו א מ צ ע ת ה מ ח ל  מ

ת ו א מ צ ע ת ה מ ח ל ה מ א , ר ר ת השחרו מ ח ל  מ

ם 78 א נ ט י י ת ו מ ח ל  מ

ם 4, 38, 43, 83, 138 י ר ו פ י כ ם ה ו ת י מ ח ל  מ

ן 4, 44, 79 ו ת לבנ מ ח ל  מ

י 43 נ י ת ס מ ח ל  מ

ה 30,8 א י ר ו ת ק מ ח ל  מ

ון ת לבנ מ ח ל ה מ א ת של״ג, ר מ ח ל  מ

ם 4, 158 י מ י ת ה ש ת ש מ ח ל  מ

ן 78 ו טג י הפנ כ מ ס  מ

 ״מעריב״ 26, 50, 73, 81,77, 82, 103, 121, 142, 143, 179, 199-197, 201, 205

ב לנוער״ 202 י ר ע מ  ״

ם 43 ״ פ  מ

ס 199-198 י פ ל ה ע פ  מ

י 30 ״ ק  מ

״ 66 ת י ב י ט נ ר ט ל ה א י צ מ ר ו פ נ י א ז ל  ״מרכ

ט דרעי 142 פ ש  מ

ר 170 נ ט ס ט ק פ ש  מ

ב 202 ״ ת  מ

״ 190 ס מ י י ק ט ר ו  ״ניו י

רקר״ 115 ו  ״ניו י

״ 170 ק ו ר י  ״נשים ב

״ 43-42 א ו ו ת ח ו א ס  ״

ם 8, 50,47-46,34-25, 55-52 י נ ו ת י ת ע ר י ג  ס

ר ו ג י ס א ב ח צ ט ה ש א , ר ם י ח ט ת ש ר י ג  ס

ה 142-135,128-127, 150-146 צ י ד ו י - ב ו  ס

ם 85-69 י י מ ש ת ר ו ד ו  ס
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166-165 ,137 ,12 

137 

193 ,51 

ן ח ב רה ומידית, מ ה ברו נ כ  ס

ן ח ב ה מהותית, מ נ כ  ס

( ן ו ד נ ו ל ) ״ ס מ י י  ״סנדיי ט

 ״על המשמר״ 194,81,47, 210

ץ 38, 41, 46, 47, 79 ר א  עלייה ל

ד האש״ 165-164  ״עמו

רי 92, 97-96, 149-148,139-138,120-119  עניין ציבו

ת ג׳יבריל 192-191,107-106 ק ס  ע

ת השנייה ו ש ר ה ה א ץ 2, ר  ערו

 ״ערוצי זהב״ 211,201

נית 26, 27, 41,32, 42 ת פלסטי ו נ ו ת  ע

ם ו ס ר ר פ ה דלתיים סגורות, צו איסו א ת המשפט, ר ו י ב מ ו  פ

 פורנוגרפיה 13, 130, 180

ן י הפנטגו כ מ ס ה מ א  פנטגון, מסמכים, ר

ט ר פ ה צנעת ה א  פרטיות, ר

ה פרשת ״קו 300״ א  פרשת השב״כ, ר

 פרשת ווטרגייט 92-91

ם 44-43 ס א  פרשת כפר ק

ם ב׳ 39, 54,51, 133 י ל א  פרשת צ

 פרשת ״קו 300״ 39, 40, 44,42, 195,46

ן 100-99 ג ר ו א  פשע מ

ם ב׳ י ל א ה פרשת צ א ן, ר ם בי, אסו י ל א  צ

 צה׳׳ל 83-80,48-47,16-15

ם 135-133 ו ס ר ר פ  צו איסו

ת 174, 206-196 י ל כ ל  צנזורה כ

ם 14, 31 י ט ר  צנזורה על ס

ת 155, 206-189 י מ צ  צנזורה ע

ת 32-31, 55-37, 80-79 י א ב  צנזורה צ

ט 122-115 ר פ  צנעת ה

ן ו ח ט ב ת שרים ל ד ע ה ו א  קבינט ביטחוני-מדיני, ר

 ״קול העם״ 31-30,10-7

 קטינים 146-145,130

ל ישראל״ 79, 82, 157, 173-172  ״קו
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 ״רשת״ 211,201
2 0 ׳ 2 1 9 ן 6 ק ת שו ש  ר
ג 174, 184 נ י ט י י  ר

ר 173-155 דו ת השי ו ש  ר

ה י י ת השנ ו ש ר ה ה א ת שנייה, ר ו ש  ר

 שב״כ 40, 44, 45, 191, 195, 196

ת ר מ ו ס ש נ ו , א ה א , ר ס נ ו , א ת ר מ ו  ש
ת 210-209,203,1 ו ע ק ד ו  ש

8 2 ־ 8 ר 15׳ 1 ו ג י ס א ב ח צ ט  ש
ם עכשיו״ 136 ו ל ש  ״

ל 4 ש מ י מ ת ה ט י  שנוי ש

ה גרפי ו רנ ה פו א , ר ה ב ע ו  ת

ם רי דו ת, שי ו ר ה בחי א , ר ת ו ר י ח ת ב ל ו מ ע  ת

ם רי דו ת, שי ו ר ה בחי א , ר ת ו ר י בחי ר י ד ש  ת

ת 174-171 מ ו ס ר י פ ר י ד ש  ת

9 
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 מפתח א>ש>ם
ך 120-119 א ברו ר י צ ח - ו ב  א

דן שמעין 43  אבי

ל 130 צ ר ן ה ט י ב  א

ה 6, 195 מ ל רי ש נ י  אב

א . 8-7 ב ן א ב  א

רי 74 י או ר נ ב  א

ה 105 י ר י א ר נ ב  א

ונה 136 י י מ ש ו ר ב  א

ן 197, 201,199 ו ץ אמנ י ב ו מ ר ב  א

ט שמעון 13-7, 45, 131,127 נ ר ג  א

ק 6 ח צ  אולשן י

ה 83, 93 ש א מ נ ו  א

ה 18, 84 י ר ו ט ק י ן ו ה כ - י ק ס ב ו ר ט ס ו  א

רי 52 ר או  או

ת 198 ו ר ר  או

ר 141,139 ו ד ו א י ר ת  או

רלי 137, 140 י או א ל ו ז  א

ה עידו 64 ב ל  א

סף 132 ו י י ז  אלג

ד ישראל 33 ד ל  א

ד 169 י דו ר ו  אלד

גאל 43 ן י ו  אל

ם 28, 96-95, 143, 169 ח נ ן מ ו  אל

ת 181,143 י מ ל ו י ש נ ו  אל

ה 94 ל ג ב ו מ ל  א

ן נתן 44 מ ר ת ל  א

ם שמעון 96 ל ס מ  א

אל 149 ו ן י ו ר ת ס  א

ב 38, 191-190 ק ע ז י  אר

רם ..7.7 159 ו ר י ו ד י  אר

ה 179 ש ס מ נ ר  א

ם 44 א ס י י ע פ א ש -  א

י 150 ת ד א ש  א

ך א ברו ר י צ ח - ו ב ה א א , ר י ל א ס - א ב  ב

 בגין בני 205-204
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ם 30, 122,44 ח נ  בגין מ

ל 108-107 א ו מ ב ש ו כ ו ר ו  ב

י לילי 150 ק ס נ ש י ר ו  ב

ב 198 ק ע ק י ז  ב

ת 13 י ר ו  בייניש ד

ה 17, 66 ש י מ ק ס י י  ב

ל 13, 94, 104, 141,135, 166, 171, 209 א י ר ב ך ג  ב

ם ש׳ 150 ר מ ם ע ו ל  ב

ה 125 ד - ה ר ו נ ו ק א א ז ל  ב

ק 144-143 ח צ אי י  בנ

ד 80 מ ח ה א ק ר ב - ן  ב

ד 7, 30, 33, 40, 43, 53 ו  בן-גוריון ד

ל 107-106 א י ר ר א דו  בנ

ו 146 ה י ל ה א ר מ י ז - ן  ב

ל 142 א כ י ר מ אי י -  בן

 בן-ישי רון 102

ה 146 נ -עמי ח  בן

ם 121,99-98,96-95, 168,164,132 י ר ת מ ר ו פ - ן  ב

ן יהושע 102 ו  בן-צי

ר 40, 44 ט ל ן ו או  בר-

ה 54 נ ן ד מ ק ס י ר  ב
י י * 

ל :65 א ו מ ר ש נ  ברלי

ס 70, 82, 101-100, 117, 126 י א ו ס ל י י ד נ ר  ב

ון צבי 98, 104 ז  ברנ

ם 90, 156 א י ל י ן ו  ברנ

ל 91 ר ן ק י  ברנשטי

ן 11,7, 13, 31,19, 37, 38, 45, 89, 90, 106, 126-125, 128, 129, 137, 140, 144, 156, ר ה ק א ר  ב

171 ,170 ,163 

ע 190, 200-199 ב ש י ל ק א ר  ב

ף 65, 67 ס ו ד י מ ח ו ן מ  ג׳בארי

ת 28, 116 ו  גביזון ר

ר 108-107, 169 עז י לדברג אל ו  ג

ם 211,200 ח נ לדברג מ ו  ג

י 29 ת  גולן מ

ה 54 נ י  גורן ד

ד 192-191 מ ח  ג׳יבריל א

ם 80 י ס ק  גילן מ
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י 71, 77, 105 כ ד ר לת מ י  ג

 גינת גדעון 96

ה 121 ש  גל מ

סי 191 ו ר י ס ו  מ

 גרובר פרדי 179

ס יהושע 134 רו  ג

ד 161 ן דו מ ס ו ר  ג

י , 44 צב - רי  גרינברג או

ל 136, 148 י מ  גרינצוויג א

ן .' 78 י ו ד ארו ל א ו ו ס י ר  ג

ן 197 ו ר ה ת א ר ב  ד

ה 102, 170, 173 י ל ר ד רנ  דו

תן שרה 96  דו

ה 190 ש  דיין מ

ה 92, 142 י ר  דרעי א

ד 61 נ ר א ד ל נ א  ה

ן 41 ת י ר א ב  ה

ונדל 62 ר ו ב י ל ו ס א מ ל ו  ה

י בנימין 33 ו  הל

ה 54 מ ל ל ש ל  ה

ם 67 י ק י ל י א  העצנ

ת 6 י מ ל ו ן ש ב א - ר  ה

ם 194 י י ג ח  הרצו

ק 73 י י ס מ א ל א  ו

י 51 כ ד ר ו מ נ ו  ואנ

ב 91 ו ורד ב דו ו  ו

ח 54 ב ס ש י י  ו

ר 9 י א  וילנר מ

ו 106-105, 134 131 ה י ל  וינוגרד א

ד 12, 71,16, 102, 110, 128-127, 148 ר פ ל ן א ו ק ת י  ו

י 100-99 ב ן א לנטי  ו

ת 45, 100-99, 130, 143 י מ ל ו ן ש י  ולנשטי

ן נחשון 39, 52 מ ס ק  ו

ה 77 ש  ורדי מ

ל 66 א כ י י מ ק ס ב ש ר  ו
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1 9 ר 1 י א  זורע מ
9 ס 5 ו מ י ד ר יילר ו  ז
1 7 ׳ 1 1 6 ׳ 3 1 ה , 4 ש ילברג מ  ז
8 י 2  זינגר צב
1 6 ן 5 ו י אמנ נ  זכרו
ק 19, 66, 139 ח צ ר י י מ  ז

1 9 ה 2 נ מר ח  ז

6 ׳ 7 6 ק 5 י פ ב ש י ב  ח
1 0 ׳ 4 9 ל ״. 6 י מ י א ב י ב  ח
7 3 ! 7 2 ־ 7 י *: 1 ף ח ו ד י ס  ח
7 ף 2 ס  חפץ א

ף 75, 161,141,139, 175 ס ו  חריש י

ל 82, 133, 150, 173 א ש י ן מ  חשי
3  חשין ש״ז 3

1 5 ׳ 9 8 ק 2 ח צ ק י י נ ו  ט
1 9 ר צבי 4 ו מ י  ט
9 ׳ 7 9 י 4 ל צב  ט
ה 107-106 ש ם מ ג ל  ט

רם 180, 206-205, 209 ו ץ י י ב ו ב ו ר  ט
7 ׳ 7 7 ב 2 ק ע ר י  טרנ

1 5 ב 7 ף ד ס ו  י
1 9 ׳ 2 7 ב 7 י ד ק ס ב ו ק ד ו  י
7 ץ שלי 2 בי מו חי  י
7 י 4 ס ו נאי י  י
1 0 8 ־ 1 ° ב 7 א ת ז פ  י
2 ג ב 198,197, ג א ו ק י ח צ  י

1 ה 6 י ר י א ק ח צ  י

1 9 ׳ 3 5 ר •• 1 נ ב ן א ה  כ
1 4 ס 6 י י ן ח ה  כ
ק 15, 115,101, 117 ח צ ן י ה  כ

8 ם 16< 1 ו ל ן ש ה  כ
1 6 ׳ 7 1 ר 3 י א א מ נ ה  כ
1 0 0 ־ 9 ו רן 9 ל ס  כ
ן 146, 180, 184-183, 190, 195 י ד פ ס  כ

7 ל 4 א ר ש ל י מ ר  כ
1 8 א 3 ו ה י ל  כץ א
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גאל 137 ב י  ל

ה 119 ר י ב מ  ל

ר 110 גדו ן אבי נטי  לבו

ב יגאל 143 י ב  ל

נה 7, 16, 26 י ב פנ ה  ל

 לוי יאיר 131

ב 82, 95, 104, 165  לוין ד

ה 32, 42, 47, 100, 164 מ ל  לוין ש

ן ירון 205-204  לונדו

גאל 164 ן י סי  לו

ה 180 ד י ו ר ד ס מ - ן מ ח  ל

ד 18, 181,34 י דו א ב י  ל

ק 181, 183 ח צ י י בנ  לי

טמן גיל 82  לי

ה 73, 76 ש ן מ מ ט כ י  ל

ל 190 א י ח ר י  לימו

ה 65, 150 כ י ס מ ו א ר ט ש נ ד נ י  ל

ה 14, 28, 29, 90, 99-98, 164-163, 195 ש י מ ת נ  ל

 לנין ולדימיר-איליץ׳ 1

ה 175 ד ו ה י י קר נ  ל

ם 94 י ר פ  לרון א

לדה 190 ו ר ג י א  מ

 מגרי רוי 197

ס ארנון 202 ז ו  מ

ל 80 א ו מ ר ש  מו
ל 100-99, 102, 132, 143 א ל צ י ב ח ר ז  מ

ה 28 א ו ג ל נ ו ח  מ

ל 142 א ו מ ן ש מ ל ט י  מ

ל גיון 92 ש ט י  מ

ה 94 ק ב י ר ל א כ י  מ

ט , 61 ר א ו י ט ל ג׳ון ס י  מ

ן ג׳ון 25 לטו  מי

י אליעזר 137 ח ל  מ

ב 45, 104 ק ע  מלץ י

ז אשר 85  מעו
הו 94, 132, 170 י  מצא אל

ן 13 י ר ת ן ק ו נ  מקי
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ן גדעון 73  מרו

ו 33 ה י ל ר א ו ד י  מר

ד דן 4, 17, 54,33,19 דו  מרי

ך 37, 54,49, 194 ו נ י ח ר מ ר  מ

ף 96 י ט ר ל  משעו

ם 180 י ר ר מ ו א  נ

ויש 67-66 ר דרו ס א  נ

ת 195 א ז י ו ע ס פ א  נ

יחק 138 / ל י א צ נ ב  נ

ן 173 ו ב אמנ ד  נ

ה 75 ש ם מ ו א ב ס ו  נ

א 104 ב י ק  נוף ע

רד 92-91 ן ריצ׳ ו ס ק י  נ

ן רון 149 מ ח  נ

ם 135 ו ח ס נ ק ל א פ ר - ר י  נ

י עופר 77, 212,202,197 ד מרו  נ

ם 143 א י ל י ש ו ק  נ

ב 17, 40, 49, 50, 52, 54, 97-96, 149 א ל ז ג  ס

ל 150 א ר ש ל י ג  ס

ל 72 א ק ז ח ר י ה  ס

ק גד 196 י נ ק ו  ס

ה 120 ל י ל ן ט ט  ס

ל 65 א י כ ל י מ ק צ ו ל  ס

ר 190 ו ת ר ר א ג ר ב צ ל  ס

ה 136 ש ה מ נ  ס

א 66 נ ה ח ר ו י נ  ס

ו גדעון ! 103 ר י פ  ס

ר דן 130 מ ו  ע

ם 90-89 ה ר ב  עופר א

ה 104, 103 ש  עציוני מ

ר 32, 161 ס א ת י א פ א ר  ע

ל 203 ק י י י מ ט נ ר א  פ

ם 149 ה ר ב רז א  פו

י 161 ר ו ת א ר ו  פ

רי 205  פז מי
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ם 65 י י ם ח ז י  פ
רי 160 ח או א ל  פ
9 ב 8 ק ע ד י  פל
1 4 י 3 ת ד מ ל  פ

ה 64, 76 ל י י ה א י ׳ צ ק ו ר  פ
6 ם 5 ה ר ב  פרידמן א
1 2 ׳ 8 1 2 ס 5 ק י ל ר פ ט ר ו פ ק נ ר  פ

1 1 ׳ 9 2 ם 5 י י ק ח ו ד  צ
י 18, 54,52,34, 79 ד ר ד ק ו  צ

1 6 ן 0 ו ן ארנ מ ר ק ו  צ
1 9 ל 8 א ו  צור י
1 9 ׳ 8 1 0 ב 5 ק ע ח י מ  צ

1 4 ח עדי 6 מ  צ
6 ם 5 י מ ח ח ר מ  צ

4 ר 4 ת ס ו א ב ו  ק
9 9 ־ 9 ר 8 ר יאי ל ט ו  ק
1 4 י 2 ם חנ י  ק
1 4 4 - 1 4 ס 3 ו מ ן ע נ  קי
1 3 ת 6 י נ ס ח ו ק י  ק
1 6 ׳ 2 5 י 2 כ ד ר ם מ ו א ב נ ש ר י  ק

ם 4 י ר פ ן א  קישו
1 4 1 - 1 4 ר נח ° ג י  קל
1 0 ר 2 ן יאי י י  קל

4 2 - 4 אל 1 ג גברי נ י  קל
4 ס 6 ו ק ר גברג מ נ י  קל

8 ׳ 4 3 ׳ 2 1 ר י״ה 9 פ ו ה ג נ י ל  ק
1 4 א ג׳ורג׳ 4 ר  ק
6 ם 6 י ה ר ב י ן א י ע א ר  ק
1 9 ל 7 א י ר ז ך ע ב י ל ר  ק
י 61, 150,149 כ ד ר ר מ צ י נ מ ך  ק

2 ד 8 ו ר ד מ ׳ צ ר  ק

1 6 ׳ 1 9 ׳ 2 ק 2 ח צ ן י  רבי
7 ׳ 2 1 ן 7 ו ן אמנ י  רובינשטי
8 1 - 8 ׳ 0 5 ל ° א ו נ מ  רוזן ע
1 3 ס 5 ח נ  רוזן פ
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2 1 ם • 1 ו ל פלד ש נ ז ו  ר
3 ך יהושע 4 י י ר ט ש נ ט ו  ר
9 4 ־ 9  רונן גיל 3
1 1 9 ־ " י 8 פ דנ ו  ר
7 ס 4 י ר ו ט ב ר ו פ ו פ  ר

1 4 ן 2 ס שמעו ב  ש
7 ה 6 ר י מ י א ת ב  ש
5 א יהושע 4 י  שג
1 3 ף 5 ס ו פמן י  שו
2 0 ׳ 2 1 9 ס 7 ו מ קן ע  שו
ה 18, 102,85-84 ש ל מ ח  ש

י 144-143, 147 ר ו ן א מ ז ו ר ט  ש

1 6 ן 4 ת שמעו י ר ט  ש
2 0 ׳ 9 9 ה 4 ב ו ן ט ה כ - ג ר ב ס ר ט  ש

ל א ר ש ד י ד ל ה א א  שייב, ר
7 ן 9  שיפר שמעו
8 ן חנן 2  שלאי
4 ׳ 4 4 ם 1 ה ר ב ם א ו ל  ש
ר 5, 6, 12, 15, 20-19, 32, 34, 74, 76, 83, 90, 99-98, 102-101, 103, 108-107, י א  שמגר מ

211 ,209 ,171 ,169 ,164 ,156 ,155 ,150 ,139 ,128 ,125 ,110-109 
7 ק 9 ח צ ר י  שמי
4 ר 9 י א  שניצר מ
1 4 ל 8 א ו מ  שניצר ש
1 4 ם 1 ר ו ל י ט פ  ש
1 0 6 ־ 1 0 ם 5 ה ר ב א א ר י פ  ש
2 ׳ 8 2 א י״ש 5 ר י פ  ש
5 ס 4 ו מ א ע ר י פ  ש
1 2 ן 1 ב ו א א ר ר י פ  ש
8 ה 2 כ י  שגריר מ
1 9 ל 1 א י ר ב ן ג מ ס ר ט  ש
ל 2, 4, 44,43 א י ר  שרון א

1 0 ׳ 2 5 י 4 ס ו ד י  שרי
1 9 ק 7 ח צ ם י ר  ש
1 1 ב 0 א  שרף ז
4 ה 0 ש ת מ ר  ש

1 1 ׳ 7 1 1 ל 5 א ו מ ר ש י מ  ת
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 מכון ירושלים לחקר ישראל מיסודה של קרן צ׳רלס רבסון עוסק

 במחקרי מדיניות, במחקר יישומי ובדיון ציבורי בתחומים הבאים:

 א. תהליך השלום

 ב. תכנון ופיתוח לאומי, עירוני ואזורי

 ג. מדיניות חברתית

 ד. ירושלים בת-זמננו

 ה. תיירות

 המכון הוא גוף עצמאי שאינו נושא רווח ומטרותיו הן:

 שיפור תהליכי תכנון מדיניות בישראל באמצעות מחקר, עיון ודיון,

 ניתוח אוביקטיבי ומדעי של מגמות ותהליכים בחברה הישראלית,

 הצגת נתונים בדוקים והצעת אופציות פעולה לקובעי המדיניות

 במישור הארצי, המקומי והעסקי.

 המכון מעודד את שיתופם של אנשי הביצוע מן המערכת הממשלתית

ל  והעירונית בתהליכי המחקר ומדגיש את אופיים היישומי ש

 המחקרים ואת משמעותם לגבי תכנון מדיניות.

ל מס׳ 66 א ר ש  מחקרי מכון ירושלים לחקר י
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