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מזכירה,
!ללילה נשארת

ביממה שעות 24 לטלפון ועונה
האוטומטית. המזכירה במוכן
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די-
 בימים שהסתננו והידיעות רמזים ך-

 של כוונתה בדבר לעיתונות האחרונים | 1
 והכוזנתה להנחייתה בהתאם ממשלת־ישראל,

על להנהיג מאיר, גולדה ראש־הממשלה של
 לא בישראל, פוליטית צנזורה החוק פי

המת ההדים את הישראלי בציבור עוררו
 אנטי־דמוקר־ צעד של מהותו מעצם חייבים

כזה. קיצוני טי
לה כלל טרחו לא ״ישראל עיתוני מרבית

ב האינפורמציה את קוראיהם לידיעת ביא
 מוגבלים נשארו אחרים עיתונים זה. נושא

 להביא יכולים שהם האינפורמציה בהיקף
 תלויות שאינן מסיבות הציבור, לידיעת

בהם.
 צנזורה המבשר החוק נחקק בטרם עוד

 עצם כי למעשה. קיים כבר הוא פוליטית
וה המוצע החוק על נרחב בדיון ההגבלה
 העובדות, כל גילוי תוך ממנו, משתמע

 תמצא זה בגליון פוליטית. בצנזורה כמוה
ב עיניך את שיאירו עקיפות הארות ודאי

 לגעת רוצה הייתי זה בטור ואילו נושא׳
הנדון. העניין של האספקטים באחד רק

מתחשנת דינדריח גישה^
 צנזורה בישראל קיימת לכל, ידוע **

 לנו שיש ההשגות כל עם ביטחונית.
 זו, מעין צנזורה של ונחיצותה יעילותה על

ה הגוף של שזכותו הקביעה עם השלמנו
לק צה״ל, — המדינה ביטחון על מופקד

 ידיעות של פירסומן איסור את בעצמו בוע
 חיוניים, ביטחון בענייני לפגוע העלולות

לדעתו.
 התחומים בכל כמו כי לציין המקום כאן

 צה״ל גילה באחריותו, הנמצאים האחרים
 ראצ־ ,ליברלית גישה הצנזורה בתחום גם

לפ שלא הקפדה תוך ומתחשבת, יונאלית
ה של בסדרי־העבודה האפשר במידת גוע

 הביטחונית הצנזורה כך משום עיתונים.
 האסוציאציה עם מתקשרת אינה בישראל
ב ״צנזורה״ המושג בדרך־כלל שמעורר
מסויימות. מדינות
הביט הצנזורה עסקה בעבר שגם נכון
ישי נוגעים שאינם בעניינים פעם לא חונית

 פירסומים על ההגבלות כמו לביטחון, רות
לעלייה. בנוגע

 המיקרים ברוב היו אלה, חריגות אבל
הדעת. על מתקבלות

 עלול עכשיו לקרות שעומד מה אולם
ביש הצנזורה של בתדמיתה רק לא לפגוע
 הראשונה, בפעם צה״ל את לחייב אלא ראל,

מוב ומפלגתיים פוליטיים בעניינים לעסוק
הקים.

טריטיזציה הדה ד1ב*ט *
המו־ התקנה או החוק יתקבלו ם

הביט הצנזורה על ביצועם יוטל צעים, \י£
 צה״ל קציני אותם אחרות: במילים חונית.

 הביטחונית הצנזורה קיום על הממונים
להק החוק, בתוקף חייבים, יהיו בישראל,

שה הפוליטית. הצנזורה על'ביצוע גם פיד
לבי נפרד מוסד שיוקם כלל לתאר אין רי

הפוליטית. הצנזורה צוע
בי על מופקד יהיה צה״ל הדבר: פירוש

 הצנזורה קציני מובהק. פוליטי חוק צוע
פולי להערכות להיכנס צריכים יהיו שלו

פני מפלגתיים ולשיקולים טהורות טיות
 פירסום לאסור או להתיר בבואם מיים

פוליטית. ידיעה
יבו אומנם אם מאוד. מסוכן תקדים זהו

 הדה־פוליטי־ ביטול פירושו יהיה הדבר צע
 היחיד הממלכתי המוסד צה״ל. של זציה

 ולמחלוקות לסיכסוכים ומעבר מעל שהיה
 בעל הוא, גם ייגרף במדינה הפוליטיות

לתוכן. כורחו,
 בישראל, לדמוקרטיה הסכנות במיכלול
 הפוליטית, הצנזורה של התקנתה שמבשרת

 שספק ביותר, החמורות הסכנות אחת זוהי
בחישוביהם. אותה כללו בדבר הנוגעים אם
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