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 ירושה מימי המנדט הבריטי ועתירה ראשונה לבג"ץ

-פקודת העיתונות ותקנות ההגנה )שעת חירום(, שאריות בספר החוקים מימי המנדט הבריטי בארץ

ישראל, קובעות שאדם, המבקש להוציא לאור עיתון, חייב לקבל רשיון מהממונה על המחוז במשרד 

 וסף על הסמכות המוקנית לשר הפנים לסגור עיתון בנסיבות מסוימות. הפנים, נ

, לממונה על "ר נג'וא מחול, מרָצה לבריאות הציבור באוניברסיטה העבריתדפנתה  1980באפריל 

יתון בשפה הערבית, בשם "מג'לת אל רשיון להוציא עביקשה מחוז ירושלים במשרד הפנים ו

בניתוח מדעי של נושאי מדיניות, חברה, כלכלה וספרות. תקדם", שיופיע אחת לשבוע, ויעסוק 

מחול ביקשה את . העל המחוז במשרד הפנים דחה את בקשתה מטעמי ביטחון, ללא הנמק הממונה

 עזרת האגודה, וזו החליטה, לראשונה מאז הקמתה, להגיש עתירה לבג"ץ. 

משפט הוא המקום עים באדם במצב משפטי שלא מתיר את הפגיעה הזאת, אז בית הג"כאשר פו

היחיד שבאופן אפקטיבי יכול לטפל בתלונה הזאת". אומרת רות גביזון. "לא הייתה דרך אחרת 

לעשות את זה. זה היה מקרה מאוד נוח מפני שהוא לא היה קשור לטרוריסטים אלא לחופש 

וד העיתונות, וגם לבית המשפט בסך הכל היה רקורד לא רע ]בעניין חופש העיתונות[, הרגשנו מא

חזק. מה בעצם רוצים לעשות פה? רוצים למנוע מאנשים להשמיע את הדעות שלהם. אם הם 

משמיעים דעות חתרניות, אז אפשר יהיה לראות את זה ולעשות צנזורה. באמת לא הבנו והאמת 

 היא שעד היום אני לא מבינה מה היה לרשויות להתנגד. מה בעצם היה הסיפור".

דן יקיר, אז סטודנט למשפטים והרכז הראשון של תרת, ללא הצלחה. ייצגו את העו וגביזוןרצמר ק

אביב, וכיום היועץ המשפטי של האגודה, הגיע לצפות בדיון, שהתקיים בבית המשפט -סניף תל

. "אולם בית המשפט היה מלא", הוא אומר, "הצטופפתי 1982העליון, במגרש הרוסים, באוקטובר 

, לאחר עיון המדינהקיבל את עמדת ץ ”א נג'וא מחול. בגהי-על הספסל ליד מישהי והסתבר שהיא

 בחומר החסוי של השב"כ. זו הייתה הפעם הראשונה בה נעשה שימוש בפרקטיקה המגונה הזו".

"הפסדנו וזה היה די מתסכל", אומרת גביזון, "התאכזבנו כי חשבנו שהטיעון שלנו היה חזק. אני 

פי -רק עלוא שאם יש ראיות חסויות, יכולים לפסוק עדיין חושבת שהטיעון שלנו היה חזק. הכלל ה

השופטים ראו ראיות חסויות שאנחנו לא ראינו ופסקו על סמך הראיות מה שכולם רואים. 

אז הם כתבו פסק דין שגוי ופורסמה על זה ביקורת אקדמית של אנשים שהם לא במיוחד החסויות. 

 חתרנים". 

 ודת העיתונות. לימים הגישה האגודה שתי עתירות לביטול פק


