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   כבית המשפט הגבוה לצדקושבתב

  

  

  :רתהעות

  

  ה לזכויות האזרח בישראלדאגוה                                   

  

  ן או רחל בנזימ/ן יקיר ודד "כ עוה"י ב"         ע      

  או לילה מרגלית/וק ו'או מיכל פינצ/או הדס תגרי ו/ו

  בדארנה-או באנה שגרי/או מנאל חזאן ו/נא ואו עאוני ב/ו

          ויס - או שרון אברהם/ו

  אגודה לזכויות האזרח בישראלהמ                                                  

  91352ושלים רי, 35401ד "                                                  ת

   6521219-02:        פקס6521218-02: וןלפט                                                  

                                           

   ד ג נ 

  

  :במשיה

  

  ניםפר הש                                      

  

  ליםשירו ,ית הממשלה                                                   קרי

            

          

  צו על תנאי  ה למתןרתיע

  

כי סעיפים , רה למשיב לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבעהמו, ת בזה עתירה למתן צו על תנאיוגשמ

, תנו לפקודת העיתו31 -ו, 30 ,23, 22, 20, א19, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 6, 5, 4

  . יבוטלודוע לאאו מ בטלים 1945, )שעת חירום( לתקנות ההגנה 94ותקנה , 1933

  

  : עתירהה יימוק נהואל

  

  דבר פתח

  

חופש העיסוק במקצוע זה הוא זכות . רה זו עניינה חופש העיסוק בהוצאה לאור של עיתוניםעתי

  .  וצורך בסיסי של המדינה ,יסוד של הפרט
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אך חופש זה ;  הכרחי למדינה חופשיתהוא) press(ש הפרסה חופ"
 -ות  הזכלכל אדם... ומיםאי הנחת מעצורים מראש על הפרס, משמעותו

 להביא לפני הציבור את הדעות שימצא - יא אינה מוטלת בספק הו
  ".האיסור על כך כמוהו כהריסת חופש הפרסה; לנכון

  
, שר הפנים' קול העם נ ברתח 73/53צ " המצוטטים בבגןי בלקסטודבר
  .885, 871 ז ד"פ

  

  

  העתירה ושאנ

  

פקודת : ידי שני דברי חקיקה מתקופת המנדטסוק בעיתונות במדינת ישראל מוגבל על יעה .1

ההגבלות , כפי שנראה להלן. 1945, )שעת חירום( לתקנות ההגנה 94 ותקנה 1933, העיתונות

ועל כן , קסוחופש העי: שנקבעו בחוק יסוד, קים אלו אינן עומדות במבחניםוקיחות בהקבוע

  . החיקוקים הללו בטלים

  

כי כל אזרח או , חוק היסוד קבע את העיקרון. עיסוקחופש ה:   נחקק חוק יסוד3.3.92ם ויב .2

, ובהם בלבד, החוק קבע בפיסקת הגבלה באלו תנאים. בכל משלח יד קוסם לעתושב זכאי

הקובעת , ה שבחוק היסוד נחקקה הוראת שע6בסעיף .  לחרוג מעקרון זההיכול דבר חקיק

,  בסתירה להוראותיווהעומדות, שהיו קיימות ערב תחילת חוק היסוד, כי הוראות חיקוק

בו היתה צריכה הוראת , עם התקרב המועד. יעמדו בתוקפן עד תום שנתיים מחוק היסוד

 שחוק היסוד הקיים הוחלף בחוק יסוד ךכ, חופש העיסוק: תוקן חוק יסוד, השעה לפקוע

הקובעת תוקף ,  לחוק10בסעיף , בחוק היסוד החדש נקבעה שוב הוראת שעה. חדש

 פג תוקפו של 14.3.02ביום . שהוארכו מעת לעת, ת לשנתיים נוספותלהוראות חוק סותרו

, ולפיכך בית המשפט מוסמך כיום לבחון את חוקתיותה של חקיקה, "שמירת הדינים"סעיף 

  .שקדמה לחקיקתו של חוק היסוד

  

, לא היה בתוקף" שמירת הדינים"בעת שסעיף , 1996בשנת ה ותרת הגישה עתירה דומהע .3

כיוון שבמהלך הדיון . צו על תנאי) השופט אור(בית המשפט הנכבד ועם הגשתה הוציא 

  . העתירה נדחתה, בעתירה נחקק מחדש סעיף זה

  

  .117) 3(ד נב "פ, שר הפנים' גודה לזכויות האזרח נהא 6652/96צ "גב

  

  

  נשוא העתירה קיםקויהח

  

. שראל קובעת סמכות לרישוי עיתונים בי1945, )שעת חירום( לתקנות ההגנה 94ה נקת .4

  :התקנה קובעת כדלקמן

אלא אם ישיג בעליו תעודת , או לא ייצא לאור שום עתון,  יידפסאל. 1"
וז שבו נדפס או יידפס חר חתומה בידי הממונה על המחוז של המתיה

  .העתון
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שר יישר בעיניו ומבלי לתת כל טעם  אככל, מונה על המחוז רשאיהמ. 2

והוא רשאי , היתר כזאת-תלהעניק או לסרב מלהעניק כל תעוד, לדבר
והוא רשאי בכל זמן להתלות או לבטל כל תעודת , לצרף אליה תנאים

ההיתר או -עודתתו לשנות או למחוק כל תנאים שצורפו לא תאר כזהית
  .לצרף אליה תנאים חדשים

  
 או את תנאיה של כל תעודת היתר שניתנה זו אדם המפר תקנה כל. 3

יאשמו , ביחס אליו נעשתה ההפרהש, ובעליו ועורכו של העתון, לפיה
  . "בעבירה על התקנות האלה

  

דבר החקיקה המנדטורי הראשון שהגביל את העיסוק ינה  ה1933, דת העיתונותוקפ .5

נה על המחוז מוהרחיבה את סמכויות המ, אשר הותקנה מאוחר יותר, 94תקנה . בעיתונות

, ל ידי הממונה על המחוזהפקודה קובעת תנאים למתן רשיון ע. למניעת העיסוק בעיתונות

פקודת . בילקמבהסמכויות הנתונות בתקנה ובפקודה חלות . ותנאים לביטולו של רשיון

, אשר אם אינם מתקיימים, שיפורטו להלן, העיתונות קובעת תנאי כשירות ותנאים אחרים

 מקנה 94תקנה , אף אם מתקיימים תנאי הפקודה. שיון להוצאת עיתון רלא יינתן למבקש

  .על פי שיקול דעתו,  כאמור לממונה על המחוז לתת או לסרב לתת רשיוןסמכות

  

 - ישראל ב העיתונות שופחורית ראו ספרו של משה נגבי טדנמקה התפתחות החקילה(  

  ).26-27) 1995, ן ירושליםמכו (ערכים בראי המשפט

  

  

  סמכות רישוי העיתונים בשושימה

  

נעשה .  אינן בגדר סמכויות תאורטיות גרידא,94הנתונות הן בפקודה והן בתקנה , כויותמסה .6

   :למשל, כך. בהן שימוש גם בשנים האחרונות

  

מכח תקנה " נאס-אל-מע"ון העיתון י ביטל הממונה על מחוז ירושלים את רש1991מבר בדצ  

שהיוו את הבסיס , וז לא נחשפו העובדות והראיותמחבהליך שימוע שקיים הממונה על ה. 94

רק לאחר . וממילא התקשה עורך העיתון להתמודד עם ההחלטה, וןלהחלטת שלילת הרישי

ו בחזר , צ"ובעקבות הדיון בבג, תרת עתירה בשם העיתוןועה ן שלהדי-שהגישו עורכי

  .הממונה על המחוז מהביטול

      

עוד לפני . כי הוא מתפטר,  לקצין מחוז חיפהיעהוד" סנאאיע-אל" עורך 1994טמבר בספ  

- אל"כתב קצין מחוז חיפה לעתון ,  עורך חדשויתחות תלמנל "שהיה סיפק בידי המו

.  לפקודה11בהסתמכו על סעיף , כי רשיון העיתון מתבטל לרגל החלפת העורך, "סנאאיע

ידי קצין -לואישורה ע, מינויה של עורכת חדשה, אחר התערבות העותרת לטובת העיתוןל

    .  בוטלה ההודעה על ביטול הרשיון, המחוז
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  ריתעדה הציבוהו

  

עדה הציבורית לבדיקת חוקי העיתונות הגישה את מסקנותיה למשיב ולשר המשפטים הו .7

ככל , ביטול פקודת העיתונות אחת ההמלצות המרכזיות של הוועדה היא. 1997בספטמבר 

כן קבעה . 1945, )שעת חירום(ות ההגנה קנ לת96- ו94וביטול תקנות , שהיא נוגעת לעיתונות

 לבטל את ישכי , קיקה את זכות היסוד לחופש ביטוי ולחופש עיתונותכי יש לעגן בח, הוועדה

בידי גורם  וכי אין לקיים, כתנאי מוקדם להוצאה לאור של עיתון, הדרישה לקבלת רשיון

הסכנה , בין השאר, והינימוקיה . ברשות המבצעת או בידי בית המשפט סמכות לסגור עיתון

שימוש בלתי שוויוני בסמכות ולשימוש לרעה החשש ל, המיוחדת במניעה מוקדמת של ביטוי

ומחויבות לחופש , קיום הוראות פליליות למניעת סוגי ביטוי אסור מסוימים, הרישוי

  .וקרטיתמהביטוי במדינה ד

  

  .1/ב כנספח ע"ח מצ" לדו22-34' עמ

  

  

  לאור חוק יסוד תוטלב

  

  מיום. במשפט הישראלינפל  דבר , עם  חקיקת שני  חוקי  היסוד  החדשים,  1992 תשנב)  א( .8

  . רסומם של חוקי יסוד אלו ניתן לבית המשפט הכח לבטל חקיקה ראשית של הכנסתפ        

  מזרחי המאוחד הנק ב 6821/93א "ח זה הוכר במפורש על ידי בית משפט נכבד זה בעכ        

  .221) 4(ד מט "פ ,כפר שיתופיל מגד' מ נ"עב        

  

  ;367) 4(ד נא "פ, שר האוצר'  ההשקעות בישראל נכת מנהלילש 1715/7צ "גב    

      .241) 5(ד נג "פ, שר הבטחון' ח נצמ 6055/95צ "גב    

  

  תו זו כדי להכריז על בטלות החיקוקים נשוא עתירהוהמשפט להשתמש בסמכ-בית לע)  ב(  

  . וז       

  ). 1996, רוספפי (בין מיתוס למציאות: העיתונות ופשחב סגל זא

  

הוכר חופש העיסוק בדין הישראלי כזכות חוקתית , חופש העיסוק: חוק יסודר חקיקת חאל .9

ד "פ, השר לענייני דתות'  להכשרת טוענות בית דין נןמכוה 6300/93צ "בג. (בעלת ערך עליון

  ). 460, 441) 4(מח

  

 עגואשר חוק הפ, קובע שלושה תנאים) ת ההגבלהסקפי(חופש העיסוק :  לחוק יסוד4ף סעי  

  : כדי לשרוד במבחן חוק היסוד, וק צריך למלאםבחופש העיס

  

הפגיעה היא במידה ) 3(נועד לתכלית ראויה ) 2(לם  את ערכיה של מדינת ישראל הו) 1(  

  . רשהנד  נה עולה על שאי  
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כבוד : בחוק יסודה חופש העיסוק מקבילה לפיסקת ההגבל: קת ההגבלה בחוק יסודסיפ .10

 מתווה 139-141, 94) 4(ד מט "פ ,שר הבטחון' ר נמיל ליסא 4541/94צ "בבג. האדם וחירותו

הראויה , כבוד האדם וחירותו: השופטת דורנר את דרך ניתוח פיסקת ההגבלה של חוק יסוד

  :אף לענייננו

  

 להלום יךכי החוק צר, משמעה, כי החוק יהלום את ערכיה של מדינת ישראל, ישההדר  

  . דית ודמוקרטיתוהי דינהערכיה של מ

  

שלשם , כי על תכלית החוק לשרת מטרה ציבורית, לית הראויה משמעהשת התכדרי  

  . הגשמתה עשויה להיות הצדקה לפגיעה בזכויות יסוד

  

כי השימוש באמצעי של  , משמעה, ת הפגיעה בזכות לא תעלה על הנדרשדכי מי, ישההדר  

ית לא אם התכל, וחומרת הנזק שייגרם קוחית הבו תכל, ט רק מקוםנקפגיעה בזכות יסוד יי

  . מצדיקים זאת, תוגשם

  

כי החיקוקים נשוא העתירה אינם הולמים ערכים , ינת דרישות אלו נראה להלןבבח  .11

ועל כן בודאי שלא את ערכיה של , המקובלים בארצות המערב, םדמוקרטיים מינימליי

ות רישוי הנתונה לאיש כמסלפרט וב, כות רישוי עתוניםסמכי ל, כן נראה. מדינת ישראל

המקנה סמכות לפקידי , חקיקה. לא תתכן תכלית לגיטימית כלשהי, ות המבצעתהרש

ועל כן , רה ציבוריתטאינה משרתת כל מ, פי שיקול דעתם- השלטון למנוע פרסומים על

בהוראות ה הגלומ, מידתה של הפגיעה בחופש העיסוק, ממילא. תכליתה אינה ראויה

  .ראויה אף היא הניא, יםהחיקוקים האמור

  

  

  קים נשוא העתירה אינם הולמים את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטיתוקיהח

  

  וחופש הביטויהעיסוק ש ופח

  

יש לבדוק האם , ינת התאמתה של ההגבלה על חופש העיסוק לערכיה של מדינת ישראלבבח  .12

 את העיסוק םיליהמגב, החיקוקים. אחרים של המדינהד פוגעת ההגבלה גם בערכי יסו

הגבלת . מגבילים הן את חופש העיסוק והן את חופש הביטוי, ור של עיתוניםבהוצאה לא

, ראויה להחשב כשלעצמה כנסיבה, אחת מחירויות האזרח הבסיסיות, חופש הביטוי

  . המחמירה את מידת הפגיעה בחופש העיסוק

  

, שר המסחר והתעשייה' נ תבודו חברה קבלנית לעויגלא 1452/93צ "ופטת דורנר בבגשה   

בהם ההגנה על חופש העיסוק הינה מתוך דאגה ,  מבחינה בין מקרים617, 610) 5( מז ד"פ

ם ביסוד ההגנה על חופש העיסוק הב, לבין אותם מקרים, לעניינו של האדם להתפרנס
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, תקשורת: בתחום הביטוים כך הדבר בעיסוקי. עומדים גם ראציונלים חברתיים כלליים

ביסוד ההגנה על חופש העיסוק עומדים גם כאשר "במקרים אלו . ותנמא ת אותרבו

ייקבע , ובמיוחד ערכים בעלי חשיבות מיוחדת מבחינת המדינה והחברה, רציונלים אחרים

כגון מבחן הוודאות הקרובה לסכנה , יותר" מחמיר"פי מבחן -חופש העיסוק על היקף

  ).701) 1( מג ד" פ,רשות השידור'  ניטוחן חברה לבויילא 896/87צ "בג להשוו" (חמורה

  

וד ההגנה על חופש העיסוק בהוצאת עיתונים עומדים אינטרסים כלליים של חופש ביטוי ביס  

שוא עתירה זו אינה מגבילה את חופש העיסוק בהתאם נואילו אף אחת מההגבלות , ומידע

, הריתעוא ההמוטלות בחיקוקים נש, הגבלות ה".הודאות הקרובה לסכנה חמורה"למבחן 

ומותירות לחופש העיסוק במקצוע הנדון היקף מצומצם מהמתחייב על , הן רחבות בהרבה

  .ל" הנויגלאצ "פי האמור בבג

  

  הביטוי והחופש העיתונאי חופש

  

 723/84א "ע" (על-מעמד"זכות בעלת , כדברי הנשיא לשעבר שמגר, ש הביטוי הינוחופ  .13

זאת עוד טרם ). 295, 281) 2(לא ד "פ, מ"עבחברת החשמל לישראל ' נ ארץה תוןעית אהוצ

  .כבוד האדם וחירותו: חקיקת חוק יסוד

ום ניתן להסיק את חופש הביטוי בהגנה הניתנת לכבוד האדם כי"  
 105/92א "כפי שנקבע בע, "כבוד האדם וחירותו: ק יסודווחירותו בח

. 189 )5(מז ד "פ,  נצרת עיליתתיריע 'מ נ"הנדסים וקבלנים  בעמאם ר
; 265, 251) 1( מח ד" פ,חברת וולט דיסני' נבע ג 2687/92א "רע: וכן(
א "עע; 468, 456) 2( מח ד" פ,מפקד מחוז ירושלים' נ ייןד 2481/93צ "גב

  ).136) 4(ד נ "פ ,שרות בתי הסוהר' נ ולןג 4463/94
  

בבסיס  ד עמחופש העיתונות. פש הביטויחופש העיתונאי הוא בעל מעמד מיוחד במסגרת החו  .14

שר ' קול העם נ ברתח 73/53 צ"בג: שא זכויות האזרח במדינת ישראלפסק הדין היסודי בנו

  .871ז ד "פ, הפנים

  

אות שבה התבטאות מחוץ לכלי יהתפתחות התקשורת המודרנית יצרה מצ"ינו בימ  

' נ הןכ 6218/93צ "בג בהנשיא לשעבר שמגר" (אפקטיבית-התקשורת ההמוניים הינה בלתי

חופש הגישה "בצטטו ממאמרה של דפנה ברק , 541, 529) 2(מטד "פ ,הדין- ת עורכיכלש

 יב  משפטייונע"  איזון אינטרסים בתחומי הזכות לחפש הביטוי-לאמצעי התקשורת 

  ).184-185, 183 )ז"תשמ(

  

אלא שזו , העיתונותלא רק שההסדר החקוק מהווה פגיעה בחופש הביטוי וחופש , ייננובענ  .15

ד "פ, י"מ' נ' ואח ירבב 4463/93פ "טת דורנר בעכדברי השופ. ידי מניעה מוקדמת-ליעה עפג

מהווה , המשפט לפרסום-הדרישה לקבלת אישור מוקדם מאת בית: "457, 447) 5(מט 

דברים אלו יפים שבעתיים כאשר האישור המוקדם הנדרש ". ריפה על חופש הביטויחהגבלה 

  .ל פקיד משרד הפנים שהוא אישורו
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קובע  , 547-548, 529) 2(מט ד "פ,  לשכת עורכי הדין'נהן כ 6218/93צ "דעתו בבג-ותבחו  

כי הגבלות נורמטיביות חריפות על חופש הביטוי עלולות להמצא כבלתי , הנשיא שמגר

 העמדת תנאי רישוי בלתי סבירים לחלוטין לצורך הוצאה לאור"בכללן הוא מציין . חוקתיות

 יותר מתנאי ההסדר החוקי לו תנאים יכולים להיות בלתי סביריםאו". ורתל אמצעי תקשש

  ?נשוא עתירה זו

  

  העיתונות במדינות דמוקרטיותש פוח

  

ם הוצאת עיתונים במדינה והראויות לחקיקה בתח, י לעמוד על אמות המידהבכד  .16

 .רטיות אחרותוקניתן להשוות את המצב החוקי בישראל למצב במדינות דמ, דמוקרטית

בנושא מקצוע העיתונות במדינות אחרות  דברי החקיקה נשוא העתירה לחקיקה תאהשוו

  . כי אין להסדרים בחקיקה הישראלית אח ורע במדינות העולם הדמוקרטי, מלמדת

  

הלורד מנספילד ביטא עקרון . כי אין מקום לרישוי עיתונות, סת חופש העיתונות היא תפייה גלאנב

  : 1784זה עוד בשנת 

"... printing without any previous lisence subject to the consequence of law"     

R v. St Assaph Dean [1784]   

  
נותרה הגבלה , עם זאת. 1696שטר רישוי העתונים כבר בשנת מ הנבחרים ביטל את בית  

ל מס ישהט, Newspaper Stamp Duties Act-עות המצבא, שלטונית עקיפה על עיתונות

ומאז אין כל ,  בוטל החוק1855בשנת . לייםוהקשה בכך על עיתוני שו, גבוה על עיתונים

לכותית על עיתונות משנת מהועדה ה. דרישה של רישוי מוקדם להוצאה לאור של עיתונים

  .  דכי על העיתונות לפעול ללא משטר מגביל מיוח,  קבעה אף היא1977

  

  .ון הראשון לחוקה קיימת זכות חוקתית לחופש עיתונותקיתי הפעל  ב "ארהב

"Congress shall make no law ... abridging the freedom of speech, or 

of the press" 
  .בקרב הזכויות החוקתיות ניתן לחופש העיתונות מעמד מיוחדגם   

  Kovacs v. Cooper 336 US 77 (1949).  

  

אלא דווקא , כי הוא מגן לא רק על העיתונות הממוסדת, קאי אף הדגישאמריהמשפט ה בית  

 .Mills v). וקה וחוברותחל כזו המופיעה ומופצת באמצעות דפי, שולייםעל עיתונות 

Alabama 384 US 214 (1966)) . ות הברית אין רישוי מוקדם כלשהו של עיתוניםצבאר.  

    

ועלה הוא מניעה מוקדמת פש , שלטוניתרישהמעט כל ד ככי, העקרונות הללו אף נקבע מכח  

 מוקדמת של פרסום עיתונאי אפשרית רק לגבי מניעה. אינה חוקתית, של ביטוי עיתונאי

כי הפרסום , ד ומוכיחהבורק כאשר הממשלה עומדת בנטל הוכחה כ, פרסומים ספציפיים

 : מסמכי הפנטגוןת למשל נקבע בפסק הדין המפורסם בפרש, כך. (יגרום לנזק בלתי הפיך

New York Times v. US 403 US 713 (1971).(  
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, קוד.  בהכרזת זכויות האדם והאזרח1789ר כזכות אזרח בשנת  העיתונות הוכשחופ תצרפב

בבסיס החוק תפיסה של . 1881נחקק בחוק העיתונות משנת , המבטיח את חופש העיתונות

הביטוי רות  החוק חל על כל צוכןועל , העיתונות כחלק מההליך הדמוקרטי הראוי להגנה

על פי החוק אין . ד הופעה קבועאשר אין להם מוע, לרבות עיתונים, המודפס ובתי הדפוס

  . צורך ברשיון כדי להוציא לאור עיתון

  

ושמו , ם העיתוןשאת  Procureur de la Republique-ל החוק קובע דרישה להודיע, אתזעם   

כל עיתון מ םור עותקי למסויש,  עורך אחראיוןחייב להיות לעית. וכתובתו של העורך

  . נגד העיתון ועורכו, במידת הצורך, ם פלילייםכדי לאפשר נקיטת הליכי, זאת. לרשויות

  

לפיה זכותו , 1949ובפקודת העיתונות משנת , 1809 העיתונות מובטח בחוקה משנת שחופ ה ישבדב

יתונים ון עכג" תוני שולייםעי"עקרונות אלו חלים גם על . של כל אזרח שבדי לפרסם עיתון

  .פליםכושמ

  

ויכולה לסרב לכך רק אם , חייבת לתת רשיוןאך הרשות ,  רשיון להוצאת עיתוןשנדר  

על העורך להיות תושב , על פי תנאים אלו. התנאים החוקיים אינם מתקיימים במבקש

ן מיהו ייעל גבי העיתון יש לצ.   ואינו חוסה או פושט רגל18-שבדיה אשר גילו למעלה מ

  .יאחראהעורך ה

  

ואף קיים איסור , ובטח חופש העיתונות מ1946בחוקה משנת . כל דרישת רישוי עיתונים אין יפןב

  .מוחלט על צנזורה מוקדמת מכל סוג שהוא של עיתונים

  

אין דרישה לרישוי מוקדם של .  לחוקה הפדרלית5העיתונות בסעיף  ח חופשטמוב יהנגרמב

. בחוקי העיתונות המדינתיים תוהמצוי, ות טכניות על העיסוקבלישנן מג, עם זאת. עיתונים

תושבי גרמניה , )למעט בעיתוני נוער( ומעלה 21 על עורכי עיתונים להיות בני ,לפי חוקים אלו

כמו כן יש להודיע לרשויות מיהו העורך . יבוריתצושאינם פסולים מכח דין מלשרת במשרה 

  . האחראי

  

  ,Press Law in Modern Democracies): כתורע(ו ספרה של פנינה להב רא(  

a Comparative Study ,1985(  

  

כי במדינות שנסקרו אין שום הסדר המתקרב או המזכיר בהיקפו , ה מן המקובץ הואלהעו  

טווח ההסדרים החוקיים במדינות .  עתירה זואהקבועות בחקיקה נשו, את המגבלות

ין בל ,בלא כל דרישת רישוי, את עיתוןוצהדמוקרטיות משתרע בין חופש מוחלט לעסוק בה

 כגון -הנוגעות לכשרותו משפטית של העוסק , הקובעים דרישות רישוי מינימליות, הסדרים

ה נשוא עתירה זו קהחקי, בניגוד לכך. וכדומה, שלא יהא פושט רגל, דרישה שיהא בגיר

  . קובעת מגבלות משמעותיות בהרבה
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 לשיקול דעת של שוי נתונות הריבו דרישות, י בישראלפטה מיוחדת נודעת להסדר המשרחומ  .17

טכניות קבועות - דרישות פורמליות.  ועל פי פקודת העיתונות94על פי תקנה , רשות שלטונית

אולם . ופש העיסוק ובחופש הביטויחמהוות גם הן פגיעה ב) כגון דרישת כשרות משפטית(

 94כקבוע בתקנה ,  של הרשותעתהגבלת עיסוק בהוצאת עיתונים על ידי רישוי שבשיקול ד

, יכולה להוות ביתר קלות כלי להשתקה של דעות מסוימות ושל דוברים מסוימים, הדוקובפ

  .שאינם נושאים חן בעיני השלטון

  

  ה המנדטורית והמשטר הדמוקרטייקחקה

  

כי הסדרי החקיקה המנדטוריים לגבי רישוי עיתונות אינם יכולים לדור בכפיפה , ר כברנאמ  .18

שיצדיק , וציא שגרת המחשבה ונוחות השלטוןהל ,שום טעםאין . " עם משטר דמוקרטיחתא

 יט םישפטמ" זכויות האדם ובטחון המדינה"יצחק זמיר במאמרו '  כקביעת פרופ-"  זאת

: 94ובכללן תקנה , )שעת חירום(זמיר תוקף את תקנות ההגנה ' פרופ. 27, 17) ט"תשמ(

י הבטחון לבין בין צרכאזן שאין בהן שום נסיון ל, החומרה מיוחדת טבועה בתקנות אל"

  ).26, שם." (זכויות האדם

    

באשר אינם ,  החיקוקים נשוא העתירה עומדים כבר בתנאי הראשון של פיסקת ההגבלהאין  

  .ישראל הולמים את ערכיה של מדינת

  

  

   הנדרשעלקים נשוא העתירה פוגעים בחופש העיסוק שלא לתכלית ראויה ובמידה העולה קוחיה

  

  94 התקנ

  

ככל "סמכות לממונה על המחוז לתת רשיונות להוצאת עיתונים , מוראכ, עתקוב 94ה קנת  .18

  ".ומבלי לתת טעם בדבר, אשר יישר בעיניו

    

אין , לא בפני המבקש ולא בפני בית המשפט, ון שהממונה אינו מחויב לחשוף את נימוקיוכיו  

ד בכנ משפט- תבי. הו לבית המשפט להתערב בא, כל דרך למבקש לתקוף את החלטת הסירוב

, השופט לנדוי סבר.  הינו למעשה שיקול דעת מוחלט94כי שיקול הדעת על פי תקנה , זה קבע

 הולמת מושגי יסוד של מדינה אאין הי... הוראה דרסטית ואף דרקונית "כי הוראה זו הינה 

 ןידאותו פסק ב). 513, 505) 1( לד ד" פ,שר הפנים' עד נסא-לא 2/79צ "בג" (דמוקרטית

, בהתייחסו לפטור מהנמקה שקובעת התקנה, ו המפורסמת של השופט לנדויתרמנקבעה א

  ".אפשר להתווכח-עם ספינקס אי"כי 

  

הממונה על מחוז ' נ חולמ 322/81צ "בבג  זכתה לגינויו של בית משפט נכבד זה גם94ה תקנ  

) 1(ח "לד " פ,הממונה על מחוז ירושלים'  ניובא 415/81צ "בבג; 789) 1(ז " לד" פ,ירושלים

  .345, 340) 2( יח ד"פ, הממונה על מחוז הצפון' ארד נ- אל ברתח 39/64צ "ובבג; 750
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הרי , ון ששיקול הדעת של הממונה על פי התקנה הוא הלכה למעשה שיקול דעת מוחלטכיו  

חופש העיסוק  בעל כן הפגיעה.  עשויה לשמש להגבלת חופש העיסוק לכל תכלית94שתקנה 

  .ועל כן התקנה בטלה, ילא מידתה עולה על הנדרשממ, תכלית ראויהנה לאי

  

   העיתונותדתקופ

  

על כן הסתמך . הנתונות בפקודת העיתונות,  הרחיבה את סמכויות הממונה94ה תקנ  .20

אך לא (מתן רשיון או ביטול רשיון קיים -לצורך אי, לרוב על הסמכות הרחבה יותר הממונה

הפסיקה , מסיבה זו). 223) 1(לו ד "פ,  הפניםרש' נרנשיונל  אינטומרע 644/81צ "גב: תמיד

עיון בפקודת , עם זאת.  ולא לפקודת העיתונות94הקיימת מתייחסת ברובה לתקנה 

הנוגד בצורה ברורה את הוראת פיסקת ההגבלה , רדכי אף בה מצוי הס, העיתונות יגלה

  ). ינותחו להלןה סעיפי הפקוד. (חופש העיסוק: שבחוק יסוד

  

פוגעת בחופש , ככל האמור בחלקיה הנוגעים לרישוי עיתונים ובתי דפוס, ותדת העיתונפקו  

חופש : ולכן בטלה לאור חוק יסוד, העיסוק לתכלית שאינה ראויה ובמידה העולה על הנדרש

  .עיסוקה

  

   הרישוי ומקצוע העיתונותתרישד

  

נגלים , עיסוקמידת פגיעתה בחופש ה תאו, רהתיעוא השר בוחנים את תכלית החקיקה נש   כא.21

ועל , אשר יחד מצביעים על תכלית שאינה ראויה, שני מאפיינים כלליים של משטר הרישוי

 מקצוע הוצאת עיתונים לטיב הרישוי ש, הראשון. פגיעה בחופש העיסוק העולה על הנדרש

, פש העיסוקחומשטר הרישוי גורם פגיעה ב, השני; שהוא שלטוני ולא מקצועי, לאור

  .כניסה למקצועהמתבטאת באיסור 

  

להפריד בין , או ירצה, ם נולד עלי אדמות פקיד שהוא חכם או רחב לב עד כדי שישכילטר"  .22

ר ש' נ עםהול ק ברתח 73/53צ "בג." (בין אמונות טובות לרעות, רעיונות טובים לגרועים

  ).885, 871 ז ד"פ, ניםפה

  

כגון רפואה או , ות אחריםור אינו דומה לרישוי מקצועלאשוי לגבי הוצאת עיתונים הרי  

, לגבי מקצועות אלו  נדרש הרישוי להבטחת רמה מקצועית נאותה של העוסק. עריכת דין

על כל . במקצוע העיתונות סכנה כזו אינה קיימת. דו נזק למטופל או ללקוח ילבל ייגרם על

 אין, )הפסול אף הוא(נאים תובהעדר משטר רישוי לעי, פנים אף אם יסבור הסובר אחרת

  .נציאליתוטבמשטר רישוי להוצאת עיתונים בכדי להסיר את הסכנה הפ

  

נבונים , ומגוונים םיולות שונם לקבו יש מקו,  מעצם טיבה פועלת בשוק הרעיונותהעיתונות  

שלא יהיו , דורשת, ולא רק זכותו של הפרט, לגבי מקצוע העיתונות טובת הכלל. חותפיותר ו

  . סה למקצוענימגבלות כ
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באשר , טיב רישוי הוצאה לאור של עיתונים בישראל אינו מקצועי אלא שלטוני, וה מזיתר  

ועי עשוי לפעמים לשרת צקמרישוי . צועיהממונה על הרישוי הוא פקיד מדינה חסר ידע מק

ומשום כך עשוי הוא להיות בעל תכלית , למענה ראוי לפגוע בזכויות יסוד,  ציבוריתהמטר

רישוי שלטוני שאינו מקצועי לעולם אינו . ע נזק ללקוחותכאשר מטרתו למנו, משל ל,ראויה

  .ועל כן הינו בטל, בעל תכלית ראויה

  

   כניסה למקצועלתבגה

  

עה בחופש יגפ. ס לעיסוק הוצאת העיתוניםנמי שאינו מקבל רשיון מהממונה מנוע מלהיככל   .23

ת אופן המגבילה א, ה מפגיעהורחמ, הכרוכה בהגבלת הכניסה לעיסוק מסוים, העיסוק

צ "בג; 617) 1994, בונ ( פרשנות חוקתית-ת במשפט ורשנפאהרן ברק (ביצוע המקצוע 

  ). 485, 441) 5( מח ד" פ,שר האוצר' מ נ"ברה לביטוח בעחלל כ 726/94

  

היא מניעה ,  לפקודה16- ו5וסעיפים , 94ובמיוחד של תקנה , של משטר הרישוי אתותוצ  

כל מי שנפסל על ידי . נם עומדים בתנאי הסעיפיםסה למקצוע של מי שאיניאבסולוטית מכ

או שעורך עיתונו , 5או אינו עומד בתנאי הכשירות המנויים בסעיף , 94הממונה מכח תקנה 

נפסל מעיסוק בשל ) 16כאמור בסעיף  (5 בסעיף ת הנדרשותונבעל התכויות מפסיק לה

אשר , וסף לסעיפים אלובנ. עבר פלילי, להשכה, כגון גיל, שאינו יכול לשנותם, מאפיינים

הרי שמשטר הרישוי בכללותו תכליתו מניעת , מונעים באופן הבולט ביותר כניסה למקצוע

  . כניסה למקצוע של אנשים מסוימים

  

אולם באיזון בין המטרה הציבורית , מקצוע תיתכן תכלית ראויהל היעת כניסלמנ גם  

קל וחומר . תר לזכות היסודיסוד יש לתת משקל י השמשרתת ההגבלה לבין הפגיעה בזכות

  .אותה משרתת ההגבלה, בו אין כל מטרה ציבורית לגיטימית, במקרה הנדון

  

לית ראויה ככן לתתת יתונים לאשל עלה מוחלטת של אנשים מסוימים מהוצאה לאור הגב  

 כן על. זאת במיוחד לאור חשיבות קיום מגוון דעות בשוק הרעיונות העיתונאי, כלשהי

ממילא מידתה , עיסוק הנגרמת על ידי דרישת הרישוי אין תכליתה ראויהגיעה בחופש ההפ

  .ועל כן היא בטלה, היא למעלה מהנדרש

  

   פקודת העיתונותיעיפס

  

שכל אחד מהם פוגע בחופש העיסוק , ירה זו מראהתים בעיונפקודה המפי הנת סעיבחי  .24

  .שדרלתכלית שאינה ראויה ובמידה העולה על הנ

  

כי אין להדפיס עיתון בלא קבלת רשיון מאת הממונה על , 4נות קובעת בסעיף דת העיתופקו  .25

ת  רשובאשר היא מסמיכה, פוגעת בחופש העיסוק, מעצם טיבה, דרישת הרשיון. המחוז

כי עצם , אף אם ייקבע. י רשאי לעסוק במקצוע ומי אינו רשאי לעסוק בומבוע קל מינהלית

. הרי שבסעיף זה לא מצוינת תכלית כלשהי, טיתשתהלום מדינה דמוקרל דרישת הרישוי יכו
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, משטר רישוי. גם מיתר הסעיפים אשר ינותחו להלן אין ללמוד על תכלית לגיטימית כלשהי

אינו משרת תכלית ראויה , ונה לפקיד שלטוןתאשר מטרתו עמומה וסמכות הרישוי בו נ

  .כלשהי

  

, דורליים ותנאים מהותייםבהם תנאים פרוצ, וןשי קובע את התנאים לקבלת ר5ף סעי  .26

 גיל, הצהרה שהעורך עמד בבחינת בגרות, ובכללם מסירת פרטיו של המבקש ושל העיתון

עליה נידון למאסר שלושה , הריחייב בעבא נתשל, שאינו נתון בפסלות משפטית, 25על מ

  .ד או כרופא"ושלא נשלל מלעבוד כעו, חודשים ומעלה

  

יכולים לעסוק ה,  באופן מוחלט מכלל האנשיםאים אנשים מסוימיםציפים אלו מוסעי  

הכשרות המשפטית , כל מי שאינו עומד בדרישות הגיל. בישראל בהוצאה לאור של עיתונים

אשר אין אדם , כיוון שאלו מאפיינים. מקצועבק וסיוטין מהע לחלוהעדר העבר הפלילי מנוע

כיוון שאין . במיוחד אלו היא חמורה ותהפגיעה שבהגבל, )אם בכלל(יכול לשנותם בקלות 

ואין כל מתאם בין המאפיינים הנדרשים בסעיף , כפי שהוסבר לעיל, מדובר ברישוי מקצועי

 מטרה ציבורית להרי אין כ, לבין כשירות מקצועית לעיסוק בהוצאה לאור של עיתון

דווקא מקצוע , אדרבא. וממילא מידת הפגיעה אף היא למעלה מהנדרש, המצדיקה הגבלה זו

, להפיץ את דברו לציבור הרחב, משכיל כבור, צעיר כזקן,  מאפשר לכל אדםהעיתונות

  .  ולקדם בכך את השיח הדמוקרטי

  

ותנאיה מפורטים בסעיפים , )ד) (1 (5עיף ה בסקבוע, ל ישלם ערבות לקנסות"כי המו, שהדרי  .27

. יםק בהוצאת עיתונסומי שאינו מסוגל לשלם ערבות לתשלום קנסות אינו יכול לע. 15-13

ואילו רק לגבי העיסוק בהוצאת , במהלכו של כל עיסוק כמעט עשוי העוסק לעבור עבירה

הבטחה שקנסות , התכלית. עיתונים נדרש העוסק לשלם מראש ערבות לקנסות עתידיים

ולמעשה הינה , אינה יכולה להחשב למטרה ציבורית ראויה, ישולמו, אם יוטלו, עתידיים

נגרמת על ה, מידת הפגיעה בזכות יסוד, ם המטרה ראויהאף א. בגדר ענישה בטרם עבירה

, כמו לגבי העוסקים בכל מקצוע אחר. אינה ראויה, ידי דרישת ערבות ממי שלא עבר עבירה

  . העמדה לדין של מפירי החוקיניתן להבטיח את שמירת החוק על יד

  

ויה להרתיע עש, 5בסעיף ש כנדר, רת פרטים אישיים של מבקש הרשיון לגורם המרשהמסי  .28

ולפגוע , מעיסוק בהוצאת עיתונים מי שאינו מעונין שהשלטונות יעקבו אחר התבטאויותיו

  .בכך ביכולתו לעסוק במקצוע

  

הוראה . ם אינו מופיע במועדיו המתוכנניםא מסמיך את הממונה לסגור את העיתון 6ף סעי  .29

ת העיסוק  א מתוכנניםתון במועדיםעיזו מונעת ממי שאינו רוצה או אינו מסוגל להוציא 

שאינם יוצאים לאור , בצרפת מוקנית בחוק הגנה מפורשת לעיתונים, כמפורט לעיל. במקצוע

 הוצאת עיתונים לגביהל שבשלה ישובה קשה למצוא מטרה ציבורית חש.  במועדים קבועים

ל  שהוראה זו אף יכולה בקלות לשמש כאמתלה לסגירת עיתונים. במועדים מתוכננים

, להב' לדעתה של פרופ. אשר מטבעם אינם יוצאים לאור במועדים קבועים, לייםקבוצות שו
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באשר הוא מונע מעיתון לנצל רשיון נוסף ,  מהווה מנגנון נוסף לביקורת שלטונית6סעיף 

  ).Lahav, ibid , 270. (הרשיון העיקרי מותלהשבעת , שבידו

  

, ההוראה. לן לממונה על המחוזובכל, שונותת  קובע חובת מסירת עותקים לרשויו8ף סעי  .30

  . (Lahav, ibid, 270)אינה  ראויה , המאפשרת פיקוח תוכני מטעם השלטון

  

תכלית . יםנלחות מאת שר הפ הנש, מחייב פרסום חינם של הודעות רשמיות10ף סעי  .31

 זואולם דרישה , הינה אולי תכלית ראויה, מתן ביטוי נרחב להודעות רשמיות, הדרישה

הפגיעה בחופש העיסוק ובחופש . מוציא עיתון לשמש כשופר להודעות רשמיותמחייבת כל 

אשר ניתן להשיגה , הפצת מידע רשמי, ינה מצדיקה את המטרה אהביטוי הכרוכה בכך

     . בדרכים אחרות

  

 לפקודה קובע חובת הודעה על שינוי עורך ופרטים נוספים הכרוכים בבעלות על 11ף סעי  .32

משחדל בעל העיתון שפרטיו נמסרו להיות , ע סמכות לביטול הרשיון קוב12סעיף . ןהעיתו

,  קובע בטלות הרשיון משאיבד העורך את התכונות16סעיף . או במקרה שמת, בעל העיתון

  . ת כשרותוות אקובעה

  

הקובעים תנאים , ממילא סעיפים אלו, וון שדרישת הרשיון פוגעת בכניסה למקצועמכי  

הם מוציאים מי שאינו עומד בתנאי . וגעים בחופש העיסוקפ,  ובטלותווןלביטול הרשי

כל מי שחלים עליו הסעיפים . לאחר שכבר נכנס לעיסוק בו, הסעיפים מהעיסוק במקצוע

כיוון שאין . ך מלעסוק בהוצאת עיתונים לאורל ואיןוייטול הרשעת בנוע מ מהאמורים

הרי שאין כל מטרה , תון ומי בעליועילרשות כל אינטרס לגיטימי לדעת מיהו עורך ה

או שינוי ) 12סעיף (חילופי בעלים , )11סעיף (ציבורית לביטול הרשיון בשל חילופי עורך 

ת הקבועה בו למזכיר ובאשר הסמכ,  בטל ממילא17סעיף ).  (16סעיף (בסגולותיו של עורך 

  ).הראשי לא הועברה לרשות מרשויות המדינה

  

אם , יק פרסום עיתון לתקופה שימצא לנכוןים סמכות להפספנ מקנה לשר ה19ף סעי  .33

ו ידיעות שקר או שמועות  אהעשוי לדעתו לסכן את שלום הציבור, מתפרסם בעיתון דבר

סמכות זאת מתקיימת ללא חובת מתן . שולה או יאר בהלעור, לדעתו, שיש בהן, שקר

  .התראה בטרם סגירה

  

צ "גב (ל כמדינה דמוקרטיתשל מדינת ישראה  אינו תואם את ערכי19שסעיף ,  נקבעכבר  

בהסתמך על עקרונות המשטר הדמוקרטי ). 871ז ד "פ, שר הפנים' קול העם נ ברתח 73/53

רימת סיכון לשלום גת קרובה לואד נדרשת ומכותכי לצורך הפעלת הס, קבע השופט אגרנט

פסק דין . 19עיף בסהנתונה , פסק דין זה בא להגביל ולרסן את הסמכות המסוכנת. הציבור

, בהקנותו פרשנות,  לפסק דין מהפכני וחלוצי בתורת זכויות האדם בישראלנחשבעם הול ק

 ךותמ.  אזרחויותאשר על פניה סותרת זכ, המחייבת כיבוד זכויות האזרח  להוראת חוק
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חיקוק הוא , עםהול קאותו בא לפרש פסק הדין , כי החיקוק, ין עצמו אנו למדיםדפסק ה

  . ול להתיישב עם ערכים דמוקרטייםשאינו יכ, ויראחריג ובלתי 

  

אשר דרגת , כי המטרה הראויה היחידה של סעיף זה היא מניעת סיכון לביטחון, ענקב  

על . ות הצנזורה הביטחוניתעמצאב ת במלואהמושגמטרה זו . הסתברותו היא ודאות קרובה

  .נדרשעולה על הק מידת פגיעתו בחופש העיסו, ולחלופין, כן תכלית הסעיף אינה ראויה

  

בו נדפס עיתון , כי שר הפנים רשאי לצוות על סגירה לתקופה של בית דפוס, א קובע19ף סעי  .34

ינה מעל הו תעימידת פגו, יה אינה ראו19כפי שתכלית סעיף . 19אשר נסגר על פי סעיף 

, וםאשר אינו בעל נגיעה ישירה לפרס, הפגיעה בבעל הדפוס. כך אף לגבי סעיף זה,  לנדרש

  .  במוציא לאור של העיתון19 חמורה יותר מפגיעתו של סעיף הינה אף

  

באשר הוא קובע ששר הפנים רשאי ,  מגביל את חופש העיסוק של יבואני עיתונים20ף סעי  .35

לסכן את שלום , לדעתו, אלו שהפצתם עלולה, עיתונים מסוימים לשתם לארץ הכנסלאסור 

.  להפעלה בידי איש הרשות המבצעתונתונה, הומעמ, סמכות זו אף היא רחבה. הציבור

. היכול להכיל בקרבו נימוקים רבים ושונים, הוא ביטוי ערטילאי" שלום הציבור"הדיבור 

 מושגת על, ק לביטחון המדינהזמניעת ודאות קרובה לנ, המטרה הלגיטימית היחידה לסעיף

  . עולה על הנדרשידת פגיעתו מ,ולחלופין, על כן אין תכלית הסעיף ראויה. די הצנזור הצבאיי

  

כי אין להחזיק בית , וקובע, עוסק בבתי דפוס) 31-30סעיפים (לפקודת העיתונות '   גחלק  .36

ו חלים גם על רישוי בתי ז הים בעתירימוקכל הטיעונים והנ. דפוס בלא רשיון מאת הממונה

 יתלהחזיק ב מכי מי שאינו מקבל את אישור הרשויות מנוע, הדרישה לרישוי משמעה. דפוס

  .לפקודה בטל' על כן גם חלק ג. לא תתכן כל תכלית ראויה להגבלה גורפת מסוג זה. פוסד

  

רו קשר נסא, הות הפקודהורא מכילים הוראות עונשיות לגבי הפרת 22-ו) 4(19, 18פים סעי  .37

הטלת סנקציות עונשיות על הפרת דרישות הרישוי מחזקת ומחמירה את הפגיעה . לעיל

כשם שתכלית הוראות הרישוי אינה . ולמת בדרישות הרישוי עצמןמגה,  העיסוקפשבחו

  . אינה ראויה אף היא, הנותנות לרישוי משנה תוקף, כך תכלית ההוראות העונשיות, ראויה

  

על עבירה של דיבת , אשר בית משפט מוסמך להטילם, וחדיםינשים מוע  קובע23 ףסעי  .38

סגירת ,  הבעלים או העורך מעיסוק בעיתוןאיסור על, ןתועונשים אלו הם סגירת העי. הסתה

באשר על פי , י הוראה זו בטלה מאליהכ, נראה. בית דפוס ופרסום דבר ההרשעה בעיתון

 לפקודת 53ה מצויה בסעיף ת לפקודת העיתונות הגדרת עבירת דיבת הס2האמור בסעיף 

בית מתבקש , תרולמען הזהי. הוראת חוק אשר עברה מן העולם, תיקון החוק הפלילי

אולם ניתן להשיג , הינה ראויה, ענישת עוברי עבירה, תכלית ההוראה. המשפט לבטלה

הכרוכה בעונשים , ופש הביטויבחענישה והרתעה יעילות בלא מידת הפגיעה בחופש העיסוק ו

  . םהאמורי
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א פקודת דאי לובוו, כי כיום ספק אם דבר חקיקה כלשהו, ליה של עתירה זו ניתן להעירבשו  .39

הטכנולוגיה הקיימת מטשטשת . יכולים לכוון אל כל צורות העיתונים הקיימות, העיתונות

, ךכ. ובין עיתונאי לבין כל אזרח אחר, לבין צורות ביטוי אחרות" עיתון"את הגבולות בין 

. עיתוני האינטרנט וכדומה, הפקס עיתונים, מתרבים כיום העיתונים הערוכים במחשב ביתי

  .וספק אם הינו אפשרי כלל, כל אלו אינו יעיל שלרישוי 

  

  

  ברדף סו

  

לה בגה פיסקת הרישת המפורטות לעיל אינן עומדות בד94אות פקודת העיתונות ותקנה הור  .40

בחופש העיסוק בצורה שאינה הולמת את ערכיה  הן פוגעות,  חופש העיסוק: שבחוק יסוד

וממילא מידת הפגיעה שהן , ויהראתכליתן אינה , של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית

  .פוגעות בחופש העיסוק עולה על הנדרש

  

     

ולאחר קבלת , רהיתעש בראש המבוק על כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי כאשר

  . טלתשובת המשיב להפכו למוח

  

  

  

                                                                               ______________________                          

  ד"עו, ן יקיר                         ד              

   העותרתכ"          ב              

  

  

  

  

  

  

  


