
כעל או־ ככתב פרסום .29
 נעשה כי מתוכו, שנראה פה

מטע או עויין ארגון כירי
 ל- כראיה לקכלו מותר מו.

 דין ככל כו שהוכאו עובדות
זה. סימן לפי עבירה על

 או מעשה רואים אין .31 .י
 מט- אין אם כהמרדה פרסום

 רשות כי להראות אלא רתם
 או טעתה המדינה מרשויות
מפעולו כפעולה הוטעתה

 פגם או טעות לציין או תיה׳
 כענין או השלטון כסדרי
כוו מתוכם ומשתמעת אחר,

 או שהטעות לכ כתום נה
חוק־ כאמצעים יתוקנו הפגם

שמו ״ידיעה זה, כסימן .35
ש ידיעה — פירושו דה״

- משתמע פרסומה איסור
 ״מוג- ״סודי״, המלה מן )1(

לפר ״לא .,שמור־/ כד״,
-■ כ- כיוצא ממלים או סום״
 נאמרו או שנכתכו אדה

או ;עליה
 או מצורתה מתכנה, )2<

 קכלתה החזקתה״ מתנאי
ה והידיעה מסירתה, או .

תפ לרגל למקכדה גיעה
 מטעם ממלא שהוא קיד

 חוזה לרגל או המדינה,
 או המדינה, עם שיש-לו

 עד מועסק היותו לרגל
 כחוזה שהתקשר מי ידי
 ■ מוסר כידעויכי או כזה

מי לרגל היכלה הידיעה
 קשר עקכ או תפקיד לדי

כאמור. כחוזה,
שמו ידיעה שמסר מי .36
 לקבלה, מוסמר שאינו למי רה

שנים. שלש מאסר - דינו
ש כידיעה שטיפל מי .37

ה לו •טהיה מי או מודה׳
 כידיעה הטיפול על פיקוח
פי או כה טיפל והוא כזאת,

 זהירות, כחוסר עליה קח
 דהכיא היה עשוי או שהכיא

ל תגיע האמורה שהידיעה
 לקבלה, מוסמר שאינו מי

אחת. שנה מאסר - דינו
 או מסמך שפרסם מי .38
 הוראה, המכיל ממנו, חלק

 רשות של דיון או החלטה,
 שפרסומם המדינה, מרשויות

 מכוח או חוק מכוח אסור
די רשות, אותה של הוראה

אחת. שנה מאסר - נו
לפ ככוונה •טגרם, מי .42
 שאדם המדינה. ככטחון גוע

 המזו- ככוחות משרת נמנע
'סנה. עשרים מאסר — דינו יינים,

סו ידיעה שקיכל מי .50
 מספיק יסוד דו כהיות דית׳

 ל- סמכות לו אין כי להאמין
 הידיעה כי הוכיח ולא קכלה

די כרצונו, שלא לו נמסרה
שנים. חמש מאסר - נו

 כמעשי שהשתמש מי .57
אד כמעשי איים או אלמות

תפ הממלא אדם בלפי מות
מ או המדינה, מטעם קיד
והת מקומית רשות טעם
 ככטחון לפגוע כמעשהו כוון

שע מאסר - דינו המדינה,
*שנה. רים
ש כד מקום שכיצד מי .58
 לפגוע ככוונה כי״טראד הוא

 מתור או המדינה כבטחון
ה הגישה את למנוע כוונה

 מחברי מקום לאותו חוקית
כמשמ המזויינים הבוהות

מא - דינו ,39 כסעיף עותם
שנה. עשרים סר

ל כישראל, שהקים מי .59
 מ- כוח חוקית, סמכות לא

 כהחזקתו השתתף או זויין,
 אחראי, תפקיד כו מילא או

עודם. מאסר — דינו
ל כישראל, *שאימן מי .61
 כישימויט אחר אדם היתר, לא

 או צבאי, בתרגול או כנשק
 כפגישה ביודעין השתתף

 ללא שנפגשו אדם כני שד
כא אימון, מתן ד־שם היתר,

 עשר מאסר - דינו מור,
שנים.

כישראל שנתאמן מי .62

 לידידות הליגה בקרב הפועל פרובוקטור,
 מדינה המשבח מכתב שלח צ׳בוסלובקיה עם
 לא אורן ענין כי ״נראה״ המכתב מתוך זו.

 העמים• שני בין בידידות הליגה׳ לדעת פגע,
 חברי כל את למאסר לשלו״ח כדי מספיק
הליגה.

ה על ביקורת לנסח כיצד הוראה זוהי
 בחוק קודם סעיף על מתבססת היא ממשלה.

אותו. מרחיבה אך הפלשתינאי,
 לפי לטעות, אמנם יכול ממשלתי פקיד

 במזיד לעשות יכול הוא אין אך זה, סעיף
 למתוח יהיה אפשר למדינה. המזיק מעשה

ו ביקורת אם ביקורת, עליו בח תקושס ז
 ביסודו, הוא, שהפקיד ותציין מתאימה, נופה
 שהוא לאמר אין ופטריוטי. נאמן טוב, אדם
 בגדר אינן מעילה או גניבה — מעל או גנב

״טעות.״

לחו קץ למעשה, השמים, הסעיפים אלה
בישראל. העתונות פש

 מעילה נתגלתה מסוים ממשלתי במשרד
 שידיעה לפקידים נמסר פנימי בחוזר גדולה.

 לעתונאי נודע זאת בכל לפרסום. אינה זו
 חברו, עם שיחת־רעים ששוחח שעה כך, על

ה את פירסם הוא הנידון• במוסד פקיד
ידיעה.
 להעלים איפוא, יוכל, ממשלתי מוסד כל

 ה־ מעטים הציבור. מידיעת שהוא פרם כל
 העבירה אפילו בפרסומו: שיסתכנו עתונאים
 את משחרר הדבר אין זו, ידיעה הצנזורה
העונש. מן העתונאי

 היא מסוימת ידיעה אם לדעת חייב מי
 יכול האיסור עצמו. העתונאי ״שמורה״?
 ה־ שרוב הדבר פרוש מתוכנה.״ ״להשתמע

 לפרסם זה, חוק קבלת עם יהססו, עתונאים
 מורת־רוח לגרום העלולה שהיא ידיעה כל

מפקידיה. לאחד או לממשלה
 למדינה תזיק שהידיעה מחייב הסעיף אין

 להזיק בכוונה נעשה שהפרסום לבטחונה, או
פר איסור בדבר הרשות שהוראת למדינה,

 הנוגע שהוא כל לשיקול כפופה היתד, סומה
הציבור. לטובת

 בן ירושלמי רב הואשם חדשים כמה לפני
 שפירסם על המדינה, נגד קשר בקשירת 75

 ישמש להבא הדתיות. הבנות גיוס נגד כרוז
 או דתית מפלגה כל זה• מיוחד סעיף לכך

 תעמולה חומר שיפרסם אחר, דתי ארגון
 ומנהיגיו חבריו יכולים הבנות, גיוס נגד

שנה. 20 במאסר לזכות

 אדם התישב לידו בבית־קפה. אדם ישב
 בנוסעו צבאית תנועה ראה כי לו שסיפר
 הראשון האיש לירושלים. מתל־אביב בכביש

 באמצע ממקומו ברח לא אזניו, את אטם לא
שנים. חמש הסיפור.
ה על הכריז שמישהו מחייב אינו החוק

 עליה מעיד ״תוכנה... סודית. שהיא ידיעה
בסוד.״ לשומרה מחייב המדינה בטחון כי

? המדינה״ ״בטחון כאן זה מה
 להם נתנו שלא חדשים, עולים של קבוצה

ב לשכת־העבודה משרד את תפסו עבודה,
 בשולחנות מבפנים אותו ביצרו מעבדתם,

ש עד אותו יעזבו שלא הודיעו ובארונות,
 נגדם, נשלחה שוטרים פלוגת עבודה• יקבלו

 פנימה. לחדור להם נתנו לא העולים אך
מהם. אחד לכל שנה 20

 כתרגוד או בנשק, בישימוש
 לו שאין אדם ידי על צבאי
ביוד השתתף או לכך, היתר

 אדם כני של כפגישה עין
 אימון. קבלת ל׳שם •שנפגשו
 - דינו היתר, ללא כאמור,
שנים. חמש :?אסר

 או מעשה שעשה מי .64
 מדינה נגד למעשה הסית

ער והמעשה נציגיה או זרה
היח קיום את סיכן או ער
 את או הדיפלומטיים סים

הגומ עזרת את אד הידידות
 וכין ישראל מדינת כין לין

לפעו גרם או מדינה, אותה
 מדינת נגד עויינת תגמול לת

ש או אזרחיה, או ישראל
ה לאחת להכיא היה עשוי

מא - דינו האלה, תוצאות
שנים. עשר סר

 לפי עכירה על כדיון .73
 מיסודותיה שאחד זה חוק
ה כבטחון לפגוע כוונה הוא

 שאר הוכחת תשמש מדינה,
לכאו ראיה העכירה יסודות

זה. ליסוד גם רה

 עכי על לדין אדם הובא .74
 ש והוכח זה, חוק לפי רה

 קש הזמנים מן כזמן קיים
 או רואים זר, סוכן עם רים
 ל לסייע התכוון כאילו תו

 ה כבטחון לפגוע או אויב
 הוכיח לא עוד בל מדינה,־

ההיפף. את
מס יסוד שיש (א)אדם .78
 או שכיצע, כו לחשוד פיק

 לבצע, עומד או לבצע ניסה
 ,48 ,47 הסעיפים על עבירה

 כאילו לעצרו מותר ,53 או50
עכירה. אותה ככיצוע נתפס
 גבוה משטרה קצין )3(
המש היועץ כאישור רשאי

 לצוות ישראל, לממשלת פטי
לת כמעצר, להחזיק ככתב
תש על תעלה שלא קופה
עבי שביצע אדס יום, עים
 ,49 ,48 ,47 הסעיפים על רה

מס יסוד שיש או ,53 או 50.
 או שכיצע, כו לחשוד פיק
 כזאת, עכירה לכצע נסה
 שבטחון משוכנע הוא אם

 כסוד לשמור דורש המדינה, י
 הנעצר של מעצרו דכר את

ונסיבותיו.

מ ר*טאי המשפט כית .80
 מטעמים או בטחון טעמי

 המדינה, טוכת של אחרים
 כעבירה דיון של שלב בכל
 להרחיק לצוות זה, חוק לפי

 הקהל, את המשפט ממקום
נצי לרכות מקצתו, או בולו

ידיעות. וסוכנויות עתונות גי

 לפי עכירה על כמשפט ,82
 המשפט כית רשאי זה, חוק

 עדות יסוד על להרשיע
 שותף עדות זו אם אף אחת,

•עכירה.

הקי לכל לנגוע עלול מה? הרבה, קצת
בארץ. בוצים

 ? צופים של לתרגילי־סדר הדבר נוגע האם
שי דוקא, לכלול, מוכרח אינו צבאי תרגול

 ערביים, צופים של קבוצה כל בנשק. מוש
 קרבן ליפול עלולה חכים, הבישוף מאנשי
טובים. ילדים יהיו לא אם — זה לסעיף
 מפלגה כל של הנוער לתנועת הדין הוא

אופוזיציונית.

 יהיה לא המשפט כית .83
 על מוות עונש להטיל רשאי

 אם אלא זה, חוק לפי עכירה
ש כתקופה העכירה נעכרה

 איכה פעולות התנהלו כה
 או ישראל ידי על צבאיות

־גדה.
 כדין חייב 'אדם יצא .84
 רשאי זה, חוק לפי עכירה על

 כל בי לצוות המשפט בית
 העבריין הסתייע שכו נכס.
 העכירה, את לעכור כדי

 אף המדינה, לאוצר יוחרם
 של כעלותו הוכחה לא אם

כנכס. העבריין

_ _____

 העתון את סגר פרון חואן כי שמע פלוני
 מודעת־מחאה, לעצמו צייר הוא לח־פרנסה.

האר הצירות דלת לפני לראווה אותה הציג
 במעשה השתמש לא הוא בישראל. גנטינית
 ספק, בלי ״עשוי,״ היה המעשה אך אלימות.

 מספיק• הארגנטינית. בידידות לפגוע
 שצייר צעיר של מצבו יותר עוד גרוע

 אחרי הצ׳כית הצירות דלת על צלב־קרם
 ארגון של מצבו יהיה ממש נורא אורן. ענין

 מתן את יסכן אמריקה, נגד תעמולה שינהל
ההענקה.

 ה״כוונה״ מופיעה בחוק מקומות בעשרות
 זה סעיף אשם. האיש אין שבלעדיה כפרט

 זקוקה אינה הכוונה : אשליה שזו מבהיר
 ,57 סעיף -לפי למשל, אם, להוכחה. כלל
 לשוטר השיניים את לשבור חדש עולה איים

 הרי עבודה, ללשכת להתפרץ בעדו המונע
 במובן לכאורה,״ ״הוכחה הוא המעשה עצם

המדינה. בבטחון לפגוע שהתכוון החוק,

 מי : הבאים הסעיפים לפי הוא, זר סוכן
 שנידון מי וכל בכך״, לחשדו יסוד ״שיש

 ״לתועלת״ להיות יכולה שהיתר, עבירה על
כוונה. בלי הדבר נעשה אם גם — האויב

 החוק. כל של גולת־הכותרת אולי, זוהי,
 היסודית: הדמוקרטית החרות את מבטל הוא

 בלי שעות 48מ־ ליותר אדם לאסור שאין
לע שאפשר ברור שופט. של מאסר פקודת

 90 המוחזק עצור, לאדם דברים הרבה שות
 או שעורך־דין מבלי — במקום־סתר יום

 ולבדוק במגע אתו לבוא יוכל קרוב־משפחה
הגופני• ומצבו שלומו מה

 שלפי לאדם גם זה טיפול לתת אפשר
 ידיעה כששמע אוזניו את אטם לא 50 סעיף
 עליה מעיד שתוכנה להאמין יסוד לו שהיה
סודית. שהיא

 שעצרו האנשים אותם המעצר על יחליטו
 הצירות פיצוץ אחרי ה״חשודים״ 28 את

 כדי מספיק יסוד שיש שנשבעו הסובייטית,
 בבושת אותם וששיחררו במעצר, להחזיקם

פנים.

 של היסודות יסוד הוא הפומבי״ ״המשפט
 עד היתה לא הפלילי בחוק הבריטי. המשפט

 הוא ביטולו. את המאפשרת הוראה שום כה
 ב־ הנעשה על הציבור של ביקורת מבטיח

ת המשפט מן העתונות הרחקת בית־המשפם.
 של החיוניות החרויות אחת את לחלוטין חסל

 השופט, חפשי העתונות בהעדר הדמוקרטיה.
נפ כאוות למעשה, לעשות, העדים או התובע

 או קינן עמום נגד המשפט כמו משפטים שם.
לגמרי. שונה צביון יקבלו שילנסקי דב

 אחרי .78 הסעיף עם יפה מתקשר הדבר
 מנותק סודי, במעצר יום 90 הוחזק שהאיש

למ שישתכנע מאד יתכן החיצוני, העולם מן
אפ זו עדות סמך על שהיא. עדות כל סור
 בסעיפים — שהוא אדם כל להרשיע שר

מאסר־עולם. או מוות עונש שמחירם
 למקצוע פתח פותח הדבר כן, על יתר

 משטרתי סוכן הפרובוקציה• — בלתי־חביב
 בעבירה אדם לבד שלו בעדותו להרשיע יוכל

מיתה. שדינה
 באמת שנתפס אדם — יותר עוד גרוע
 האם ארוך, מאסר או מיתה שדינו בפשע

 — אחר מישהו נגד עדות לב בחפץ ימסור לא
 זו עדות האם ? לחופשי הוצאתו במחיר
 בכל לנהוג בניגוד — אדם חיי לסכן יכולה

? בעולם מדינת־חוק

 בירושלים יריות ? איבה מעשה זה מה
 תופעות־קבע שהן מסתננים׳ נגד פעולה או

עונש־ הטלת מאפשרות הן האם — במדינה
? מוות

שהוש קולנוע, לאולם כזכור, נוגע, הדבר
 נאם שבו או קומוניסטית, לאסיפה כר

 במוסקבה. הרופאים נגד נאום סנה
להיזהר, כדאי יהיה


