
יינז־־ון:

 גליון הופיע — 1950 באפריל — תש״י פסח רב **
 ב־ סימן־דרך שהפך גליון הזה, העולם של 651 מס׳
העברית. עתונות
 כי — המסרים״ ״השבועון של הראשון הגליון זה היה
הנוכחיים. עורכיו לידי הזה העולם עבר שבוע באותו

 שהטביעה הגדולה, העתונאית ההרפתקה החלה יום באותו
ישראל. של הציבורי הנוף על חותמה את מאז

ה השואג, האריה מאורע. לאותו שנה 15 מלאו היום
 עלול משוא־פנים״, בלי — מורא ״בלי הסיסמה את נושא
 מדי נשמעת שאגתו זאת. עשה לא הוא להזדקן. היה

ורעננה. צעירה שבוע,
 את מפחידה השליטים, את מרגיזה היא

 ומעודדת האדישים את מעוררת המושחתים,
הראשון. ביום כמו - לשינוי הלוחמים את

★ ★ ★
 של מלחמתו כי הוכיח 15ה־ השנה בתום אופייני ם1■
הנצחון. מן רחוקה עוד העתונות חופש למען הזה העולם ׳

 הכן־גוריו־ מיגור אחרי שנתיים - עתה גם
 נאלצים - לשלטון אשכול לוי ועליית ניזם
 ושעה־שעה. יום־יום זה חופש על ללחום אנו

בבחי רבה, כמידה עדיין, הוא חופש־העתונות
אשליה. נת

 חומר פסילת על הצנזורה, עם סוער ויכוח אופייני: ביום
 דו״ח המושג. של האמיתי במובן לענייני־בטחון, נוגע שאינו

ה מוסדות מצד החרם המשך על הזה העולם מינהלת של
ה חייל, של מכתב מודעות. לנו למסור וסרובם ממשלה
 מצוי אינו שזה מאחר בהנחה, העתון את לו לשלוח מבקש

 בצה״ל). אחרת יחידה כל (ושל יחידתו של בחדר־התרבות
 למסור אחראי ממשלתי פקיד של סרובו על כתב של הודעה

 אנשינו. אחרי בילוש על ידיעה לגיטימית. אינפורמציה לו
בממשלה. שר בפי הזה העולם נגד ארסית הודעה

 לעמדות־ חדשים אנשים כניסת עם ושם, פה אומנם,
בלתי־רשמי. אישי, בסים על יחסים נשתפרו מפתח,
 הטוטאלי החרם נמשך רשמית מבחינה אף
כ הוחמר ואף הזה״, ״העולם על השלטון של

אשכול. כתקופת שטחים במה
 בן־ ימי של השיגרה המשך זה האם לכך? הגורם מה

 מצב מבטא האם הבן־גוריוניזם? שרידי מפני פחד גוריון,
החדשים? השליטים של האמיתית מהותם אח זה

 הבירה שלא זו, חדשה-ישנה צמרת ואולי
 אינה כלל אמיתי, דמוקראטי מישטר מעולם
 בלתי־ עתון אל היחס להיות צריף מה מבינה

חופשי? במישטר תלוי
★ ★ ★

צרי מה ומעשית, ברורה בצורה לנסח, השעה ניעה ך*
 עתון ובין דמוקראטית ממשלה בין היחסים להיות כים ) !

 לכך יותר טובה הזדמנות ואין וביקורתי. לוחם חופשי,
הזה• העולם של היובל גליון מאשר
 מאמר־ של המקובלים הסממנים על הפעם אוותר לכן
 של הנפוחה הרשימה השכם, על העצמית הטפיחה — יובל

 במישנה־ בורך להמשיך החגיגית ההבטחה והישגים, הצלחות
חופש־עתונות. של לצ׳רטר עקרונות להגדיר ואנסה — מרץ

 לנגד לעמוד שיוכל למאבקנו, מוחשי יעד שיהווה צ׳רטר
 שיתן אמיתית, לדמוקרטיזציה החותר בשלטון, אדם כל עיני
והמצוי. הדרוש בין הפער למדידת אמת־מידה הציבור בידי

 של גליונות 790 סמך על ,15ה- חגנו ביום
 אלה וקובעים: מצהירים אנו ומאבק, מאמץ

דמוקרא־ ממשלה להנחות החייבים העקרונות

העתונות. עם ביחסיה בישראל טית
★ ★ ★

 להיות חייב חופש-העתונות ראשון: קרון
בחוק. מובטח <

 שום עובדה: זוהי אך רבים, אזרחים יפתיע שהדבר יתכן
 שהחוק במידה חופש־העתונות. את מבטיח אינו ישראלי חוק

חרותה. את להגביל הדבר בא הרי העתונות, את בכלל מזכיר
 הדמוקראטיה■ של שולית תופעת־לוואי אינו חופש־העתונות

 לבחור יכול העם אין בלעדיו שלה. מעמודי־התווך אחד הוא
ה ידיעה תוך בית־נבחריו, ואת ממשלתו את חופשי באופן
כלשהי. דימוקראטית הכרעה תיתכן לא בלעדיו לאמיתו. מצב

 פחות חשוכה החופשית העתונות אין לבן
והר המבצעת הרשות המחוקקת, הרשות מן

הרבי הרשות את מהווה היא השיפוטית. שות
המיידעת. הרשות עית,

 לקבוע חייבת — סוף־סוף תקום, כאשר — המדינה חוקת
להג ניתנת שאינה מוחלטת, חרות הוא העתונות חופש כי

ל חוק אין עוד כל תקנה. או צו חוק, שום על־ידי בלה
רגיל. בחוק זאת לקבוע יש — החרפה! למרבה — מדינה

 החוקים כל ביטול את לבלול חייב זה חוק
העתונות. חופש את המגבילים הקיימים

השאר: בין
ל (או המחוז למושל המתיר הבריטי, חוק־החירום •

בטחון״. ״מטעמי עתון כל לאסור צבאי) מושל
 ללא עתון הוצאת האוסר המנדטורי, חוק־העתונות •

 הרשאי שר־הפנים), פקיד (כיום מושל־המחוז מידי רשיון
נפשו. כאוות קיים, רשיון לבטל ואף לבקשה לסרב

 להוציא אדם בל זבאי דמוקראטי, כמישטר
שהוא בשם שהוא, רשיון בבל צורך ללא עתון,

 עובדות לדעת האזרח של בזכותו ממאירה ופגיעה העתונות,
 כל אין זו פעולה על מדינתו. ולשלום לשלומו חיוניות שהן

אחר. מוסד בכל ולא בבית־המשפט לא עירעור, של אפשרות
 מש- (בלומר: הצנזורה מהווה בו מצב נוצר

 גם תובע, גם יחיד, פוסק גם רד־הכטחון)
מוציא-לפועל. וגם סופי שופט
אמצעים: שני דרושים זה, מצב לתקן כדי
לצנ מותר בו התחום של ומינימלית ברורה קביעה •
לפעול. בכלל זורה
 כלתי־תלוי מוסמך, ציבורי מוסד הקמת •

יה אפשר שכפניו ובממשלה, כמשרד־הבטחון
 החלטה ולקבל הצנזורה פעולת על לערער יה

שעות. 24 תוך
★ ★ ★

 למקורות• חסינות תינתן :שלישי קרון **
ובפועל. בחוק האינפורמציה, <

 הדמוקרטית, בזכותו משתמש לעתון ידיעות המוסר האדם
 סודי, באורח זאת לעשות זכאי הוא אזרחית. חובה וממלא

שלטונית. נקמה מפני חשש וללא הטרדה ללא
למעשה: דבר, של פירושו

 מקורות את לגלות עתונאי כל בית־משפט יחייב לא •
כלשהי. מסיבה שלו, המידע

המג בטחון־המדינה בחוק השרירותי הסעיף יבוטל •
 ו־ בלתי־סודי חומר של מסירתו את בטחונית כעבירה דיר

לעתון. המדינה פקיד מצד בלתי־בטחוני
 מוסד■ בל או שרות-הכטחון, ינוצל לא •

עתון. של מקדרות־מידע לגילוי אחר, מודיעין
 האזנה תקויים לא עתונאים, אחרי עיקוב יהיה לא •

וכן מכתביהם, ייפתחו לא ועתונאים, עתונים של לטלפונים

 תלד בבית-בנסת. ולהתפלל ברחוב לדבר זבאי
 הקוראים־האזרחים, בקהל היא היחידה תו

עתונו. את - יקרא לא או - שיקרא
 ניצול־ בפני הציבור על להגנה סדירים חוקים קיימים

 לדבר־עבירה, הסתה נגד החוק העתונות: חופש של לרעה
 העתון על חלים אלה חוקים ועוד. הוצאת־דיבה, נגד החוק

 אחר. אזרח כל על חלים שהם כשם והעתונאי,
חופש־העתונות. על כלשהי אחרת הגבלה שתחול אסור

★ ★ ★
 העתונות, על צנזורה תיתבן לא :שני קרץ <•*
מובה צבאיים סודות פירסום למניעת אלא <

קים.
 זה. מעקרון כיום בישראל המצב רחוק הצער, למרבה

נוספת. חמורה הידרדרות חלה לאחרונה ודודקא
 מגינה היא שונות. מטרות לשלל הצנזורה מנוצלת כיום

 הממשלה, דיוני מסתירה ומפלגתיים, סיעתיים אינטרסים על
 העולם, לכל הידועות ידיעות ישראל מאזרחי מעלימה
ועוד. ועוד המדינה, של יחסי־החוץ לצורך מופעלת
 תירוץ במציאת קושי אין ישראל, של המיוחד במצב

כמ למישהו. המפריעה שהיא, ידיעה כל לפסילת ״בטחוני״
 בענייני כלשהי נגיעה לה שאין בארץ ידיעה ואין עט

 כל ואין עצמה, על מגינה שהצנזורה גם מה כלשהם. בטחון
 לגופן. החלטותיה על בפומבי להתווכח אפשרות
חופש- של חמור צימצום כיום מהווה הצנזורה פעולת

בטחונית. עבירה מבוצעת כי סביר חשד כשקיים אלא הלאה,
המב או זה, עקרון להפר הוראה הנותן •
 פלילית. באחריות יישא בזאת, הוראה צע

★ ★ ★
 חוס■ גישה תהיה עתון לבל :רביעי קרון 6*

וציבורית. ממלכתית לאינפורמציה שית <
 תיחסם ולא עתונים, לשיחוד כזאת אינפורמציה תנוצל לא

עתונים. הענשת לשם כזאת לאינפורמציה הגישה
 מוסדות על־ידי כיום נהוגות אלה פסולות שיטות שתי

רגיל. שוחד ובין ביניהן הבדל כל ואין והציבור, המדינה
 להנחילה כדי העתונים, כל מפני אינפורמציה המונע פקיד
 כמשלם הריהו — האישי פירסומו תמורת מסויים לעתון

 קבלת בין הבדל אין העתון לגבי כי עתון. לאותו שלמונים
להג לו העוזרת אינפורמציה, קבלת לבין במזומנים שוחד

הכנסותיו. ואת תפוצתו את דיל
 משויים, מעתון. אינפורמציה מניעת לגבי נכון כלל אותו

■להר וכדי פקיד, אותו על שמתח ביקורת על להענישו כדי
 את לבסס משתדל עתון שכל מאחר אחרים. עתונים תיע

 הדבר פירוש הרי שלו, האינפורמציה טיב על תפוצתו
עליו. כספי קנס הטלת
 הלגיטימיות, האינפורמציה דרכי את מחדש לפתוח כדי
 וההענשה, השיחוד לשיטות גם קץ כך כדי תוך ולשים

הבאות: ההנחיות תיקבענה
)28 בעמוד (המשך


