
 העיתון עובדי כל ואזרחית פלילית באחריות נושאים עימו יחד אך אחראי, נשאר העורך
גילגוליו. בכל בעניין שעסקו
 וביקורתית בלתי־תלוייה עיתונות של היסודות אחד על הגרזן את מניף החוק מזה: גרוע

'האינפורמציה. מקורות חסינות המודיע, חסינות —
 לבדוק היה עלי האחראי. אני — בפירסומה מסתכן כעורך ואני ידיעה, לי מביא מודיע
החופשית. העיתונות את הורם אחר סידור כל ולאמת.

 ג׳ינג׳י לתבוע. יכול אדם כל וד,מאשימים. התובעים מעגל הרחבת הרביעי: המוקש ט
.תוקפני אופי בעלי הם אדומי־שער כי שטען פלוני, של ממאמר שנעלב . .

ר עז לי ״ א ט פ ו נ׳ץ.* הבר־הכנסת על כמובן, חל, לא זה (חרות): ש
רי רי או ״ ב  לתבוע יכולה הבלונדית שאשתו השלום, עליו מת, לג׳ינג׳י גם נוגע זה : א

לתבוע. יכול מלוכלכת, היא שוול־אביב הקובע ממאמר שנעלב תל־אביבי, גס החוק. לפי
ט, טי פ ש מ ה ר'י א *צ. י. ט ר פי  או רעים הם טהג׳ינג׳ים לעם להודיע נחוץ מדוע : ש

העיתונות? לחופש המודד זה תרבות? זו טובים?
רי רי או ל כ  אפילו זאת? למווע צריך שהמחוקק סבור אתה האם שר־המשפטים, כבוד ן א

 החוק האם אבסורד, עד הדברים את להביא כדי שהבאתי, שבקיצונית קיצונית דוגמה לגבי
להתערב? צריך
 מן סבירה הגנה שלילת תוך והמאשים, התובע על קיצונית הגנה החמישי: המוקש ©

הנאשם. ומן הנתבע

 ולעשיית האמת לחשיפת העיקרי המשפטי המכשיר תקנה. ללא נפגעה המשפט פומביות
דראפטי. באופן צומצם — שתי־וערב חקירת — צדק

★ ★ ★

 אחרי ההבאה־על־חטא, כל אחדי ,ערב־ד,בחירות ההבטחות כל אחרי הממשלה עשתה מר,
 זה? לחיקוק אחראי שהיה שר־המשפטים הדהת אחרי פשעתי,״ ,.אשמתי, לציבור: שאמרה

עכשיו? הממשלה עושה מד,
 אי־אפשר באן עליה. אהזור לא לדירה. הרב שהבנים העז על הבדיחה את מבירים בולם

 שר־המשפטים בא ועכשיו פילים. של להקה יוסף דוב שד־ד,משפטים הבנים עז..כאן על לדבר
קטן. פיליו א ומוצ הנוכחי,

 בהרים. לארבעה גופתה את ולבתר העיתונות, את לתלות היה צריך יוסף, דדוב אליבא
חשמלי. כיסא על ההומאנית בר,ושבתה די התיקון, הצעת לבי

התיקון? מציע מה
נשאר. הראשון המוקש כלומר, כנה. על כולד, נשארה — הרע״ ,,לשון הגדרת
 בלתי■ ובהחלט קל, שינוי רק יש בעינה. נשארה — דיברתי״ ״אמת של ההגנה שלילת

 של הקודמת ההגדרה תחת ציבורי״, ״;ייין ב בפירט; שהיד, להוכיח צורך יהיה מהותי:
לציבור״. מעניין ״אי־חריגר, של התוספת ונמחקה לציבור״, ״עניין
 ציבורי, עניין להוכיח צריך אתה באשר בלתי־מהותית. היתר, התוספת מאד, קטן פרט זהו

 לא מאומה זה, פסוק מהירת על־ידי לכן, ממנו. הרגת שלא להוכיח צריך אתה ממילא
השתנה.

ל א מו : ש ר מי שלם. פיל זר,.ר,יה ת
לי רי או צנ  על- לשנזוח צריכה הממשלה אולי הממשלה. על מגן .שאתה רואה אני : א

הממשלה. על להגן כתפקידי רואה איני אני כך.
ל א מו ר ש מי פיל? היה לא זה :ת

רי י או ל י צ  את עליה הוסיפו דיברתי״. ״אמת של ההגנה שבוטלה הוא העיקר :א
צי מעניין ה״חריגה הציבורי״. מהעניין ״חריגה היתה ושלא ציבורי״ ״עניין להוכיח הצורך
 שאינו דבר ציבורי״, ״עניין להוכיח הצורך שנשאר הוא העיקר זנב. של קטע רק הוא בורי״
להוכחה. ניתן

" ע ד ל ג ״נ או י־ מדוע? עצמאיים): (ליברלים ה
לי לי או צנ  קח, עובדות. אלפי ביום מעבד — המיקצוע כאיש מדבר ואני — עיתון : א

 למכונות החומר אספקת אחד. יום של בגליון עובדות אלפי מופיעות בו עתרן־ערב, למשל,
 אם רק לא עובדה, כל על ולשקוד לשבת חייב העורך קדחתנית. במהירות נעשית הרוטציה

 לגלות רוצה ואינו יכול אינו כאשר אמת, שהיא להוכיח יכול הוא אם גם אלא אמת, היא
 דברתי׳/ ״אמת השופט בפני להוכיח יוכל אם לחשוב צריך העורך האינפורמציה. מקורות את

 לשקול זו, קדחתנית בעבודה שיוכל, לך מתאר אתה האינפורמציה. מקורית את לוזשוף מבלי
ציבורי״? ״עניין בעלת היא הגליון של העובדות מאלף אחת נל אם גם

ל א מו ט ר ׳ י מ  ופחות ציבוריים, בעניינים יותר לעמוק — מכך להימנע דרך יש : ת
פרטיים. כעניינים
רי רי או ״ צ אותו? תגדיר כיצד תמיר, חבר־הכנמת ציבורי״, ״עניין :א
 ואינני להיפך. או שלי, ההגדרה את תואמת תהא שלך ההגדרה אם לגמרי בטוח אינני

יותר. סימפטית תהית הגדרה איוו גם _^ח1
 להתווכח. שצריך מי עס שנתווכח במקום בינינו, מתווכחים ואני שאתה במיקצת מגוחך זה
 בבארים ביקר פלוני אם שאלת אתה בו, הופעת שאתה במשפט מתווכחים: כבר אם אבל

 עשרות במשפט הצגת אתה ציבורי״? ״עניין לזר, היה האם — שמריהו בכפר ובמסעות
 שאלות האם השחור?״ השוק מן בשר אכל האם במועדוני־לילה, ביקר פלוני האם שאלות,

ציבורי״? ״עניין בגדר הן אלה
ל א מו ר ש מי בפרוטוקול). נרשמה שלא קריאת־ביניים (קורא :ת

 אדום. שער בעל הוא (פא״י) כ״ץ יעקוב ח״כ *
בן־גוריון. עמוס למשפט הכוונה. **

ר ״ ו ן י. הי י כ  חבר־ .מצומצמות יותר קריאות־ביניים מבקש אני תמיר, חבר־הכנסת :נ
להשיב. החובה מן אותך משחרר אני אבנרי, הכנסת

רי י או ר נ צ  קריאות־הביניים אבל רבה.* בפליאה לנאומן הקשבתי תמיר, חבר־הכנסת : א
 בסבלנות. חכה בקואליציה. יושב אינך עוד אתה גדולה. יותר עוד פליאה בי מעוררות שלך
 שלם לבו אם בטוח שאינני שר־המשפטים, של מלאכתו את לעשות רוצה היום כבר אתה

הזה. החוק עם
★ ז*ו

מהותיים. ולא קטנים, תיקונים הוכנסו ,האחראים מעגל לגבי
 אחריות לגבי היומונים, למעמד הושווה השבועונים מעמד — שונה אחד מהותי דבר רק

 •ן בשבוע רק הקיים תפקיד — המערכת״ ,.ראש של האחריות ונתבטלה והמפיץ, המדפיס
המסויים.

 בעד מלחמה מנהל אינני להוק. גישתי את משנה זה אין אך לשר, מודה ;:נ־ כך על
עיקרון. על מלחמה מנהל אני מסויים. שבועון
 המשפטי היועץ רק מסויימים שבמיקרים והוא, — קטן ׳שינוי חל הנפגעים מעגל לגבי

 מהיום ישראל, של המשפטיים היועצים כל על שסומך מי ם. לאיש, להסכים או להאשים יכול
 שיהיו, היועצים על ידי את לסמוך מוכן אינני אני בכך. להסתפק יכול הימים, כל סוף ועד
שהיו. היועצים בל על לא וגם

מהותי. שינוי שום הל לא המשפט, פומביות ולגבי התביעות, הגשת עידוד לגבי ולאחרונה,
לעמוד רצתה באמת אילו טוב, רצון לממשלה היד, אילו

מקבלת היתד,
הום־ של בהגנה הדן ,15 סעיף לת־קון ועדת־ויתקון המלצת את
 המליצה והוועדה לעיתונות, מיוחד באופן נוגע זה סעיף לב.
ה טענות את בפרוטרוט ששמעה אחרי קיצוני, שינוי על

ה־ מד, עיתון, פועל
 שלקחה אחרי התקינה, פעולתו
 של המכרעת הציבורית החשיבות

 מעשהו את העושה העיתונאי יזוכה
להת־ והמובן רשלנות, ללא סבירה,

בלתי־נמנעת. פגיעה של
לגנזו! לנכון הממשלה מצאה זו, מכרעת
שלה? לכד, תום להעדר יותר חותכת

★ ★ ★
אחת. הערר, להוסיף היושב־ראש
 גם — עיתונאי ששום לומר, ברצוני
 עיתונאי שום — כהבודבנסת ע;שיו

בלתי־ לפגיעה לשקר, חסינות דורש
 הגנה הנותן בחוק ורוצים מעוניינים אנחנו בפרט. מוצדקת

 ללא זאת אומר אני עיתונאית. הפקרות בפני לפרט סבירה
הכתייגות. שום

 המכריע השיקול עומד הזאת הצודקת הדרישה מול אילם
העיתו אין תפקידה מבחינת במדינה. העיתונות תפקיד של
לבית־מלאכה. ולא לבית־חדושת ולא לאיטליז לא דומה נות
מיוחדת. פונקציה הממלא מוסד זהו

קיצונית: דוגמה כאן ולהביא לכת עוד להרחיק מוכן אני
 של מסויים שאחוז בחשבון לוקח מודרנית, במדינה צבא, כל

 במדינה בחיים. ומשלם מפקד של בשיקול־דעת טעות בגלל נפגע באימונים, נפגע אנשים
 צריך — תאונות של מסויים אחוז להיות מוכרח מודרנית, מוטורית תהבורר, בד, שקיימת

 מושלמת שיפוטית במערכת אפילו לגמרי. אותן לעקור אי־אפשר אבל צימצומן, למען לפעול
שהעי יתכן לא חברי־הבנסת, רבותי מידה, באותה סעויות־בשיקול. של אחוז להיות מוכרח
 לטעות, הסבירה הזכות לה תהיה לא הדמוקרטית, בחברה מכריע תפקיד הממלאת תונות.
 סיפוקו. על הנפגע את ולהביא להתנצל, אותה לחייב צריך זד, במיקרה בלתי־צידקת. להיות

 בחופש- לחבל המוברח חוקי, מצב ליצור כדי הזאת הסבירה הדרישה את לנצל אין אבל
עצמו. העיתונות

★ ★ ★
 הממשלה. על־ידי הופעל לא הוא■ האחרונה. בשנה הופעל לא הזד, החוק היושב־ראש, כבוד
 התקוממות נגדו, ציבורית התקוממות היתר, כי הציבור, על־ידי גם הופעל לא היא למעשה

 אל הזה; החוק לגבי בציבור אדישות שיש השר יחשוב אל משפטים. מהגשת הרתיעה אשר
הזה. דחוק לגבי העיתונות מצד אדישות שיש יהשוב
 האלה החומרות כי חומרותיו, נגד ציבורית התקוממות תהיה ברצינות, יופעל החוק אם

הדמוקרטית. החברה יסודות תחת חותרות
★ ★ ★

 עימו. לוויכוח מנאום־תשובתו ניכר חלק הקדיש שר־ד,משפטים אבנרי. של נאומו כאן עד
 אותה האשים ולמעשר, במדינד, רשות מהווה העיתונות כי ההנחה את בהחלט שלל הוא
 הקונה אדם בין הבדל ״אין דבריו: שיא אינטרסנטית. קבוצת־לחץ רק מהווה שהיא בכך

 העיתונאי אחרת. סחורה כבל סחורה הוא העיתון כלומר: ארטיק.״ הקונה אדם לבין עיתון
לארטיכט. דומה

 ״עניין בפירסומו היד, כי להוכיח העיתון מן הדורש הסעיף על בתוקף הגן גם הוא
הדברים. אמת בהוכחת להסתפק ולא ציבורי״,

 את שר־המשפטים דירי אחרי ומסר נוספת, בפעם רשות־ד,דיבור את אכנרי נטל לכן
הבאה: ההודעה
י ר י או ר נ כ  לרכך באים שהתיקונים מפני הצעת־התיקון, נגד להצביע היה אי־אפשר : א
מאד. גרוע בעינינו שהוא חוק, בנזיקצת

 מוסרית גושפנקה נותנים היינו כזאת הצבעה שעלייוי מפני בעדה, להצביע יכולנו לא
בסדר. הוא אלה, קטנים תיק:נים אתרי הקייס, שהחוק אומרים היינו כאילו לחוק־לשון־הרע,

 לא הממשלה בלתי־דמוקרטי. חוק בעינינו החוק נשאר המוצעים התיקונים אחרי גס אולם
מרחיקות־לכת. וי היו לא הן ועדת״ויתקון,'שאף המלצות כל את הגשימה
 ״אמת של המוחלטת ההגנה הוחזרה שלא התיקון,־מפני אחרי גם בעינינו פסול הזה החוק

דיברתי״.
הדמוקרטיות, המדינות של החיים נסיון אבל האוזן, את מאד סיברו הטר כבוד של דבריו

 ותהיה דיברתי״, ״אמת טל הגבלה כל כי הראה אחרות, ומדינות־ בריטניה ארצות־הברית, של
 אין בחופש״הע־תונות. דבר, של בסופו לפגוע, מוכרחה תהיה, נאשר חיובית לכאורה הסיבה

בחופש״העיתונות. תפגע שלא דיברתי״ ״אמת של הגבלה — כלל תיתכן ולא —
_ המדינה את הקנו בעיניכם, חן מוצאת איננה התמונה אם המדינה. ראי היא העיתונות

הראי! את תשברו אל אך
★ ★ ★

הוויכוח. יימשך ושם לוועדה, הועברה הצעת־ד,תיקון המאבק. נסת־ים לא בזה
 קולה. את להרים לעיתונות אחרונת הזדמנות זוהי
 נגד חוק רק אינו הרע לשון חוק כי להבין לד, מוטב

 בהצעת־ בהרבה רוכך זה אופיו (דווקא הזה העולם.
בפולס. שיפגע חוק אלא התיקון),

התנג כל להרדים רב כישרון יש לממשלת־אשבול
מסוכנת. תרדמה זוהי אכל דות.

 ביותר מתונה בנימה החוק על דיבר בוויכוח, גח״ל של היחיד הדובר תמיר, ח״ב *
 הרע, לשון חוק של מאבותיו שניים קבעו זאת לעומת התיקונים. על הממשלה את ושיבח

המקורי. והחוק קן1המת החוק בין הבדל שום כמעט שאין האוזנר, וגדעון אונא משה

אז כי בהבטחותיה, — אהת פעם רק ולו —

.עיתונאים
 כיצד ארוכות לוועדה שהסברנו אחרי
 לגבי המינימליות דרישות
 את במידת־מר, בחשבון

 כי קבעה העיתהנות,
 בדיקה תוך בת־ם־לב,

 במיקרה כראוי נצל
 המלצה דווקא
הוכהה התיתבן

 כבוד לי יושר,
 אי־הבנה לסלק כדי

 אליכם המדבר זה לא
ואיננו מבקש איננו

)1985( החוק עד הדיון כעת הכנסת•)•■>/) ,1444< ■0*3>י *

15113 הזה העולם


