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ה Dד Pא.ה

בסוגייתעוסקמ.י.ל.ו.בענייןבן-פורתמריםהשופטתשלדינהפסק

עלההגנהלביןמחדלדעתהציבורוזכותהעיתונותחופשביןהמתח

לביצורשהוסיפוחשובותקביעותשלשורהקובעהואמאידך.הפרטיות

 ,הייחודיתתרומתובישראל.העיתונותוחופשהביטויחופששלמעמדם

וראוייםברוריםגבולותבהצבתהיאמכול,החשובההתרומהולטעמי,

ידיעללפרטיותהחדירההגבלתשלבהקשראלהחופשמסוגיאחדלכל

ולבחוןהפסקעיקריאתלהציגהןזורשימהמטרותהתקשורת.אמצעי

נימוקיו.את

בעלתחברה ) IIהחברה II(להלן:מ.י.ל.ן.חברתהייתה 1984בשנת

איתורשייעודםקהלדעתמחקרישנהמדישעורכתכמיבציבורמוניטין

העסק IIלתעודותהיושצברההמוניטיןבשלמובחרים.מוצריםאועסקים

בהןלהתהדרשמחושנבחרועסקיםכלכלי.ערךשהנפיקה IIהמובחר

באפרילהחרבהערכהשנה,כבכלכן.לעשותהזכותעבורלחברהושילמו

תעודותהעניקהשבמסגרתוציבור,אישיבהשתתפותרב-רושםטקס 1984

II ימיםכמהכעבורהגאים.העסקיםלבעלי " 1984לשנתהמובחרהעסק

בענייניתכנית , IIכלבוטק IIבתכניתלהקלטההזמנההחברהמנהליקיבלו

טלוויזיה IIבויחידאחדטלוויזיהערוץשלימיםבאותםששודרהצרכנות

מקדימהבפגישההחברה,מנהלילדבריהשידור.רשותשלהישראלית"

תכלולבתכניתשהשתתפותםלהםהוסברהתכניתהקלטתלקראת

מבתילאחדבאשרובמיוחדעסק,בתישניעלתלונותלשתיהתייחסות

"ישכי , IIכלבוטק IIאנשיהוסיפו ,זאתעםהכתבה.תתמקדשבוהעסק

הקלטתנקבעהשבוהיוםבצהרירקרציני".אינווהנושאנוספתהפתעונת

שעלולהחמורהבהאשמהתעסוקהכתבהכיהחברהלנציגנודעהתכנית

תעודותמחלקתהעותרתשלפיההטענהומנהליה:החברהאתלמוטט

II המובחרהעסקII בצילומיםמגובההייתהההאשמהכסף.בצעבעבור

ידיעתה.ללאשצולמוהחרבהסוכנתעםופגישותשיחותשלובהקלטות

 ,הענייןאתלבררהנציגבידיסיפקהיהלאלשידורעדהזמןקוצרמחמת

לאולפןהגיעכשעהכעבורספונטני.באופןהגיבכןועלכהלכה,להגיבכדי

הורשהלאהואאךלתגובה,נחוץנוסףמידעעםבחברהאחרמנהל

עםמדרבאיני IIבאומרוסירבגינת,רפימרהתכנית,עורךלטענתו,להגיב.

מכיווןהתגובהלבקשתסירבכיגינת,מרצייןבתצהירו . IIונוכליםגנבים

II 2מחדשאותהלהקליטטכניתניתןולאסגורהכברשהתכניתI1 . 

המשנהשלמתמחההיההכותבבתל-אביב.למשפטיסהפקולטההמניין,מןפרופטור

לאבילהב,לפנינהבירנהק,למיכאלתוזההעתירה.נזונהשבהבתקופהבן-פורתלנשיא

מועילות.ושיחותהערותעלנגביולמשהלובין

שמדוברמאחרהכתבה.שידוראתלמנועביקשוומנהליההחברה

 ,לבג"ץעתירההגישוהםדין,פיעלהפועלציבוריגוףהשידור,ברשות

הציגובעתירההכתבה.שידורלמניעתבינייםצוגםביקשוובמסגרתה

שנקטוהדרכיםשל IIהפליליאופי IIלהנוגעותטענותשלשורההעותרים

שמבקשלאדםהשידוררשותאיששלהתחזותאלהובכללהתכנית,מפיקי

עםאדםאותושערך IIהדחה IIושכנועשיחותפיקטיבית;תעודהלקבל

ופגיעהסתרוהקלטותצילומיםוכןמרמה;ואפילוהטעיההחברה;סוכנת

העתירה.נדחתהכאשריום 12כעבורבוטלשהוצאהבינייםצובפרטיות.

החרבהלמנהלייתנוכיהצהירוהמשיביםכיצויןהדחייהבהחלטת

הכתבה.שידורתוםעםמידעמדתםאתלהסבירהזדמנות

הדוו pב.פס

א'השופטיםהצטרפו(שאליובן-פורתמ'לנשיאהמשנהשלדינהפסק

תלמודיטקסטכמו ,מרובההמחזיקמעטבבחינתהואגולדברג)וא'ברק

צדקלעשותתוכללאזוהערהשלהמצומצמתהמסגרתכןעלמורכב.

מצויהדיוןשלעמודיםתשעהבתוךבו.הנדוניםהנושאיםמגווןעם

השידוריםתוכןעלבג"ץשלהפיקוחסמכותסוגיות:שללשורההתייחסות

הביטוי;חירותעללשמורהשידוררשותשלהאחריותהשידור[;רשותשל

לדיןעובדיהשלכפיפותם ; 4להתנהלצריכיםהרשותמוסדותשבההדרך

פיצוייםמתןלביןהביטוישלמוקדמתמניעהביןההבחנה ; 5האדםככל

הראוייםהפרטחיילתחוםמחוץנמצאמשפטיגוףכיהקביעה ; 6בדיעבד

סעללהגיבלעותרתנאותההזדמנותמתןמחייבהצדקחושוכי ,להגנה

 ·).ן.ל.י.פעניין(להלן, ) 1984 ( 673 ) 2לח(פ"ז

 . 678-676בעמ'שס, ,.ן.ל.י.פמענייןלקוחהעודבותתיאור

טמכותנוומכאןזין,על-פיציבוריתפקיזהממלאטטטוטורי,גוףהיאהשיזוררשותיי

רשותשלהחלטותיהעללפקחזהבית-משפטשלטמכותו ] ... Jומחזליהמעשיהעללפקח

בתחוסהמקובלותמהבחינותאחרת,ציבוריתאושלטוניתרשותשלאלהעלכמוהשיזור,

 . 679בעמ'שס,מטפקי!היאנעלהזה,

מזוברהרשות.מוטזותמצזבשיזוריסיומיומיתהתערבותשתהיהרצויזהאיןיי

מבחינהרגישאומרכזיבנושאמוחשיתתלונהשמועליתבמקרהכיאסכללית,בהכוונה

ההכרעה'!אתליזסיטלואלהשמוטזותמקוסישמיוחזת,חשיבותבעלתאוציבורית,

 . 686בעמ'שס,

אנשיעלמחיליסאינסטתרהאזנתוחוקהפרטיותהגנתחוקגסאלאהעונשיןחוקרקלא"

לזרכיסהנוגעבכלגסולואזרח,כלעלהחליסמאלהשוניסכלליסעיתונאיסאותקשורת

 . 681בעמ'שס, ."מענייןיששלציבורמיזעלהשגת

אתבזרן-כלל,מונעיס,איןהציבור,ליזיעתלהביאושרצויכזה,הואהמיזעתוכןאסיי

תרופתוהחוק,אתנוגזשהוכן,כפישיזור,כיהטוען,הושג.בהסהאמצעיסבשלפרטומו

 . 682בעמ'שס,העניין".לפיפלילייס,אואזרחייסהליכיסבמטגרתהיאכרגיל
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לביןהמידעהושגשבההדרךביןהחשובהההבחנהובמיוחד ; 7הכתבה

 , 8פרטומועלההגבלות

שלוהעקרוניתהמרכזיתבטוגיהעוטקהדיןבפטקהמרכזיהחלק

עלההגנהלביןמחדלדעתהציבורוזכותהעיתונותחופשביןהמתח

קובעת:לנשיאהמשנה ,מאידךהפרטיות

רשותעלהיהשומה ,הפרטיותהגנתחוקשלקיומואלמלאגםיי

הציבוריהענייןאת ,נתוןמקרהבכלובתום-לב,בטבירותלשקולהשידור

בפרטוםהכרוכההפגיעהמול ,תוכנומבחינתמטויםמידעבפרטוםהכרוך

לפיפגםנופלהיהאלהבשיקוליהואם ,בדברהנוגעשלבפרטיותזה

 , 9 "להתערבותנומקוםשהיהייתכן ,זהבבית-משפטשנקבעוהמבחנים,

 "כלבוטקיישברשותהמידעכיהמשפטביתהניחהמקדמיהדיוניבשלב

אנשישלבפרטיותפגיעהתוךהושגשהמידעהניחגםאךהוא,אמת

חדירהכללהבפרטיותשהפגיעהטענהכלהייתהשלאלזכורישהחמה,

הציבוריהענייןביןלאזןוהצורךאלההנחותבהינתן , 10היחידלרשות

לנשיאהמשנהנדרשה ,בוהכרוכהבפרטיותהפגיעהלעומתבפרטום

המוצאנקודתהאיזון,עלהחולשיםהעקרונותשלמדוקדקתלבחינה

העיתונות:חופששלהיא ,טמהכך ,העקרונית

ינהגהשידור,אוהפרטוםבחופשמדוברשאם ,היאפטוקההלכהיי

מהןשעולה ,(כגוןקיצוניותבנטיבותרקויתערברבבריטוןזהבית-משפט

ברורהאי-חוקיותאוהרחבהציבורלשלוםלוודאיוקרובהמוחשיתטכנה

כאשר ,זהבית-משפטשלוהבקרההפיקוחבזכותהשימוש ] .. ,[וגלויה

 , 11 "ונדירזהירלהיות ,איפואצרי,ך ,הפרטוםבחופשהתערבותנשקלת

כי:גוזרתזומוצאנקודת

רביםבמקרים ,מפניההדוחה ,מרכזיתחשיבותהציבורילאינטרטישיי

לציבוראיןאם ,לפיכךהנפגע,בפרטיותההתחשבותאת ,שוניםובתחומים

 , 11 "בפרטיותהפוגעדברלפרטםאטור ,לדעתאינטרט

האינטרטועלהמידעשלתוכנואמיתותעלמושתתהציבוריהעניין

בו:הציבורשלהלגיטימי

כאמורהואהתוכן) ,(היינווזה-אמתהואפרטוםשלתוכנואםיי

כאשר ,למפרטםהגנהממילאהדברמשמש-הציבורלאינטרטהמבחן

על ,(כגוןפרטיאופיבעלבנושאואפילו ,ציבוריצביוןבעלבנושאמדובר

הפרטיםאתלדעתלגיטימיאינטרטלציבוראםציבורי)תפקידבעלאדם

 , 13 "המתפרטמים

הנחתפיעל ,אמתהכתבהתוכןהקונקרטיות:המטקנותומכאן

תוצאותיוופרטוםהקהלדעתטקרבתחוםהחברהפעילות ;המוצא

הנכוןשיישומן ,מכאןיי ;"ציבוריצביוןבעלת[היא]וטבעהטיבהמעצםיי

האינטרטגםמכאן ,בולטתציבוריתחשיבותבעלהואהטקרתוצאותשל

השימוש , 14 "כזהמיישוםטטיהכלעללדעתהציבורשלהלגיטימי

בענייןפגמולא "ייכלבוטקעורכיבידיטתרובהקלטותבהפתעה ,בהטעיה

להבנתשהוטיףרלוונטימידעתרמואלהמעשים ,להפךבמידע,הציבורי

העתירהנדחתהאלהמנימוקיםהחברה,אנשישלהתנהגותםדפוט

האפשרותפתוחהנותרהכמובןכיאם ,התכניתשידורעלשיאטורלצו

 ,פלילייםאואזרחייםהליכיםבמטגרת ] .. ,[כרגילייהתרופותאתלמצות

 , 1S "הענייןלפי

והענןןןהעןתונותחופשבןןהמתחעל . 1
לפרטןותהזכותלבןןהצןבורן

בשלולוניכרים,צפייהלאחוזי "כלבוטקייהתכניתזכתה 1984בשנת

בישראל,לציבוראחדטלוויזיהערוץרקשידרימיםשבאותםהעובדה

עלגילוייםשילבהשהיאמכיוון ,במיוחדפופולריתהייתהזותכנית

אתשתיבלהאנושיתדרמהעםהגונים,לאשירותיםונותניעטקיםבעלי

שנתפטמישלהמופתעותהפניםהבעות ,הנטתרתהמצלמההגילויים:

טביריטודיש ,התכניתומגישעורךשלוהדרמטיהרועםוקולובקלקלתו

כלכליתפגיעהמידטפגובתכניתהוקעושמעלליהםשהאנשיםלהניח

כמובןהיההצופיםציבור ,אנושההייתהמעטיםלאשבמקריםוחברתית

אתוהגבירההדרמהאתהעצימהזוומודעות ,אלהקשותלהשלכותמודע

 ,זומעיןשתכניותהתבררשידורערוציהשניםבמהלךנוטפוכאשרהעניין,

אהודות ,בקלקלתםאובחולשתםאנשיםהחושפותאחרותתכניותגםכמו

גברכךצפייהאחוזיעלערוציםביןהתחרותשגברהוככלבציבור,מאוד

שבאמצעותןומגוונותשונותשיטותובשארהנטתרתבמצלמההשימוש

שהציבורהטתברבכלל ,זולתםשלאינטימייםלפרטיםהצופיםהתוודעו

באנשיםמדובראםחודיבי ,הזולתשלאישייםפרטיםשלנלהבצרכןהוא

גילועיתוניםמהשאר,אותםייחדהחברתיאוהכלכלי ,הפוליטישמעמדם

ובמיוחד ,ידועניםעלמידעמפרטמיםהםאםשיעורלאיןעולהשתפוצתם

אך ,הציבורלרובזריםשהםאנשים-בידועניםהענייןשלהם,תמונות

לפתחלזריםשמאפשרבאופןלכוללמוכריםחייהםאתהופכתהתקשורת

בשארכמו ,בישראלגבר-שנאהאוהערצה ,הזדהותרגשותכלפיהם

 , 16המערביהעולםחלקי

באנושיותוולצפותהאנונימיותמטךבעדלחדורזהאנושיצורך

הזמןעםקרא-נוכלאו ,טפורטאי ,פוליטיקאיתזהיהא-הזולתשל

הפרטלתחוםבחדירתהלתקשורתראוייםגבולותלהציבהמשפטלמערכת

ראשונה,טנוניתזומבחינההיהזורשימהנשואהדיןפטקובחשיפתו,

בעולםגםאך ; 17בטוגיההאחרוןכהועדהראשוןהדיןפטקזההיהבארץ

ביתבחיתוליה,עדייןעתבאותההייתהלנושאהשיפוטיתההתייחטות

 ,ממצהבאופןבנושאמלדוןהיוםעדנמנעבארצות-המיתהעליוןהמשפט

שלהמשפטלבתיהמלאכהאתשהותירהנקודתיתבפטיקהוהטתפק

נקראוהאחרונותבשנים , 18בנזיקיןתביעותבמטגרת ,השונותהמדינות

חופשביןבמתחמעמיקלדיוןהמדוכהאלבאירופהמשפטבתיכמה

גםאךמחלוקותהניבהדיוןמאידך,לפרטיותהזכותלביןמחדהעיתונות

הדיוןעיקריאתתתארלהלןשתובאהטקירהחשובות,ותובנותהטכמות

תוצאותיו,ועלהנמקותיועל

בגבולותשעטקופרשיותשלושאירופהאתהטרידוהאחרוןבעשור

שנהרגה ,מבריטניהדיאנההנטיכהעניינההראשונההפרשההפרטיות,

הפרשה ,מכוניתהאחרשדלקומצלמיםלחמוקבניטיונהדרכיםבתאונת

לפרטםנהגובגרמניהשעיתונים ,ממונקוקרולייןבנטיכהעטקההשנייה

לכךהציבהאדםלזכויותהאירופיהמשפטשביתעד ,שלהרבותתמונות

הדוגמניתשלניטיונותיהעלכתבהפרטוםעניינההשלישיתהפרשהגבול,

היוותה ,הלורדיםביתשופטירובלדעתמטמים,להיגמלקמפבלנעמי

בפרטיותה,ראויהלאפגיעההכתבה
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הפרלמנטריתהעצרתנדרשהדיאנההנסיכהשלמותהנסיבותעקב

העצרתהפרטיות.עלההגנהאתלחזקכדיבנושאלדיוןאירופהמועצתשל

כ,ןלשםאדםלזכויותהאירופיתהאמנהאתלשנותמקוםשאיןמצאה

פרסמההיאזאתתחת . 19האמנהשל 8בסעיףהקיימתההגנהבשל

שללממשלותהקוראתמחייבת)לאהמלצהבגדר(שהיא 20החלטה

לפרטיותהזכותעלההגנהאתשיבטיחוצעדיםלנקוטהחברותהמדינות

התערבותעםחייואתלחיותהאדםכ"זכותבהחלטההמוגדרתזכות-

אתמציבהההחלטה . 21שלו"האישיהמידעעלולשלוטמינימלית,חיצונית

שוותכזכויות-מאידךופרטיותמחדביטוי-המתנגשותהזכויותשתי

ביקורתמותחתשהיאתוךביניהן,באיזוןהצורךאתומדגישה , 22מעמד

התקשורת.עלמרומזת

המשפטביתשלדינובפסקיותרמאוחרשניםכמההדהדהזוהחלטה

 ,אחרתנסיכהשלעתירתהזוהייתההפעם . 23האדםלזכויותהאירופי

תמונותיהפרסוםנגדמניעהלצושתביעתהממונקו,קרולייןהנסיכה

בשניתקדימיתבהחלטהמדוברבגרמניה.המשפטבבתינדחתהבעיתונות

המשיךהאירופיהמשפטביתהמהותי:המובןהואהראשוןהמובן .מובנים

ולזכותהביטוילחופשבהתייחסו ,הפרלמנטריתהעצרתשהתוותההקואת

קרולייןשהנסיכהקבעהואלכךבהתאםמשקל.שוותכזכויותלפרטיות

יוצאתהיאכאשרגםלחייההפפראציצלמימפלישתמוגנתלהיותזכאית

במישורנעוץתקדימיתההחלטהלהיותהשניהמובןביתה.אמותימד

החוקתיהמשפטשביתבקבעוממנהגוחרגהאירופיהמשפטביתהמוסדי:

האמנהעםמתיישבשאינובאופןפסקהנסיכה,עתרהשנגדוהגרמני,

 o . 24האדםלזכויותהאירופית

 . 686-685בעמישם,

עבירותלעבורהיתרפירושואיןעתונאיתכתבהלצורןמיזעואיסוףהביטויייחופש

הזיןאתעליהםלתתצפויכאלהמעשיםהמבצעאזרחיות.עוולותלבצעאופליליות

l ... [ אולםl ... [ השימושלביןמיזעהשגתלשםשננקטוהאמצעיםביןקשרבהכרחאין

מזגישה,השופטתקבילותהי.'לביןראיההשגתזרןביןקשרבהכרחשאיןכשםזה,במיזע

כריכתאתהמצזיקיםשיקולים ,לעתים ,קיימיםשכן ',בהכרחיהמלהאתוהזגשתיייחזרתי

 . 682-681בעמי ,שם .ייהמיזעהושגבהבזרןהפרסום

 . 684בעמי ,שם

מכריע.בהכרחלאכיאם ,יותרגזוליהיההפרטיותעלההגנהמשקלכזהשבמקרהמובן 10

משקלכלאיןהעיתונותשלחופשבארצות-הרביתהעליוןהמשפטביתקבע 1999בשנת

הזמינהכאשרהחוקההוראותאתהפרההמשטרהולכןהיחי,דלרשותבחזירהכשמזורב

 , Chief Justice Rehnquistלזרביחיפוש.צוויביצועבעתאליהלהתלוותעיתונאים
חופשעלהמגןלחוקה,הראשוןהתיקוןשלחשיבותו ,ההרכבחרביכלבשםשכתב

כזהובמקרהמאו,דחשובהזכותעלמגןהרביעיהתיקוןגםאולםרבורה, ,העיתונות

העיתונות:לחופשמשקלכלואין ,הרביעילתיקוןרקחשיבותישחיפושצוויביצועשל

) 1999 ( 612 , 603 . Wilson v. Layne, 526 U.S . 
 . 680יבעמ , 1שייהלעיל ,.ן.ל.י.מענייןראו 11

 .-1981אייהתשמ ,הפרטיותהגנתלחוק 18סיגםראו ; 684יבעמ ,שם 12

כפיהציבוריייהענייןיילהגזרתכאןמפנהאינולנשיאהמשנהכילצייןיש . 684יבעמ ,שם 13

213אייבעשאומצה  ) 2כג(זייפמ, IIבע"הארץ"עתון Iנמ IIבעלישראלהחשמלחברת 69/

 439/88איי(עעליהחזרהמאוחרתשפסיקה ,הגזרהאותהבמקרה.לאואולי ,) 1969 ( 91,87

/3614איירע ;) 1994 ( 826 , 808 ) 3מח(זייפ ,ונטורה Iנמידעמאגרירשם  Iניצחקאבי 97

רקמתייחסייכייציבוריענייןיירואה ,)) l) 26, 57 (1998נג(פייז ,הישראליתהחדשותחברת

שישלציבור,'יענייןמשוםבפרסוםשישזיולא ,לציבורתועלתמשוםעמוהמביאלפרסום

המאוחרתהפסיקהיירכלניםשליצרםלמלאאולסקרניםמזוןלספק"כזיאןלעתיםבו

לציבורתועלתלהביאעשויפרסוםיישלפיה ,סגלזאבשלהגזרתואתזהבהקשראימצה

אורחותלשיפורלגרוםכזיבוישואם ,ציבורייםבענייניםזעתולגיבושהואתורםאם

 .) 1983 ( 196 , 175טמשפטעיונייילזעתהזכותלמוללפרטיותהזכותייסגלזאבחייויי.

המשפטבתיגםשמצייניםכפימזי.צרבאופןלהתפרשעלוליילציטרתועלתייהמושג

ביזורילמיזעגם )-30ו , 24 , 18היישלהלן(ראווברביטניהבגרמניהבארצות-הברית,

מסריםלהערבתורקאןנועזלאהציטריהשיחבעקיפין.ולו ,ציבוריערןלהיותיכול

בישראלאזרחזכויותיילזעתהציטרוזכותלפרטיותהזכותייגביזוןרותהשוו, .יימועיליםיי

ב)ייתשמעורכת,גביזון(רות 214-207 , 177כהןחייםהשופטלכבודמאמריםקובץ-

זה.למאמרמפנההזיןפסקביותריי).רבגוניהואמיזענחוץלשמוהמטרות(ייקשת

 . 685יבעמ , 1שייהלעיל ,מ.י.ל.ן.ענייןראו 14

 . 682בעמי ,שם 15

-La\vrence M. Friedman, The Oneראו, 16 Way Mirror: Law, Privacy and the 
) 2004 ( 319 . Media, 82 WASH. U. L. REv . 

6902רעייאלאחרונהראו 17 /  ,) 13.8.2008פורסם,(טרםמ IIבעהארץעיתוןהוצאתנ'צדיק 06

על ,בפרטיותפגיעהשלבטענההתביעהאתלקבלהחלטתואתהמשפטביתהשתיתשבו

התמונה.מפרסוםלהימנעלתובעהצלםשלהבטחתו

היההתוכןאם Iמ.י.ל.ן.להלכתבזומההוא,האמריקנירביסטייטמנטהמקובלהמבחן 18

שלהעליוןהמשפטביתשצייןשכפיאלא .)" nelvsworthy "(לפרסוםראויהחזשהבגזר

ניצללאארצות-הרביתשלהעליוןהמשפטבית , 1998בשנתזהמונחשפירשקליפורניה

או " nelvsworthiness "שלהעקרוניהמבחןאתלהבהירכזיבפניושנקרומנויותהזז

 Shulman v. Group Wחוקתי,כללשלבהגזרהשיסייערחבתאורטיבסיסלהציעכזי
) 1998 ( 219 , 200 Productions, Inc., 18 Cal. 4th . 

 "] A] publication isהבא,באופןהמבחןאתבקליפורניההמשפטביתהגזירכשלעצמו
newsworthy if some reasonable members of the community could entertain 

) 225 . a legitimate interest in it" (at Cal . 
 , 8יבסקובעת 1950משנתהאזםלזכויותהאירופיתהאמנה 19

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home " 
. and his correspondence 

2. There shall be no interference by a public authority \vith the exercise of 
this right except such as is in accordance Ivith the lalv and is necessary in a 
democratic society in the interests of national security, public safety or the 

, economic Ivell-being of the country, for the prevention of disorder or crime 
for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and 

." freedoms of others 
20 Resolution No.1165 (1998) of the Parliamentary Assembly of the Council 

. of Europe on the right to privacy, available at http://assembly.coe.int!main 
asp?Link=/documents/adoptedtext!ta98/eres 1165.htm . 

T]he right to live oneהמקור,ובשפת 21 's o\vn life \vith a minimum of [" 
" interference [and] the right to control one's olvn data , עללהחלטה.-5ו 4סי

 Ruth Gavison, Privacy and theראולפרטיותלזכותכבסיסלאזםהנגישותהגבלת
) 1980 ( 428 , 421 . lits ojthe Law, 89 YALE L. J חLi , עלבמיזעלשלוטהזכותעל

 41,9יאוממשלמשפטיילפרטיותהזכותשלהעיוניהבסיסייבירנהקמיכאלראואוזותיו

 ) 2007 (ואילן

 " The Assembly reaffirms the importance of .11 , 20שייהלעיל , 1165החלטהראו 22
every person's right to privacy, and of the right to freedom of expression, as 
fundamental to a democratic society. These rights are neither absolute nor in 

" any hierarchical order, since they are of equal value . 
23 Von Hannover v. Germany, [2004] E.M.L.R. 21 ECHR . 
מובאיםעיקריו ; 1999בזצמרב 15מיוםהגרמניהחוקתיהמשפטביתשלהזיןפסק 24

פרסוםלמחרת ; 25יפס ,שםהאירופי.המשפטביתשלזינובפסקלאנגליתבתרגום

אלגמיינהפרנקפוקטרהחשובהגרמניהעיתוןהכריזהאירופיהמשפטביתשלהזיןפסק

שמייםרקלאישהגרמני]החוקתיהמשפטביתיושבבההעיר lקרלסרוהיימעלכיצייטונג

 Nicolas Nohlen, Von Hannovel' v, Gertnany, 100 AM. J. INT'L. L ..ייכחולים
רמזלאחרונהפג,לאעזייןאלהנכבזיםמוסזותשניביןהמתח ; 196 , 198 ) 2006 (

בהכרחלאאן ,להתחשבותראויההאירופיעמיתושפסיקתהגרמניהחוקתיהמשפטבית

The Gorgiilii Case (BVerfGE 111לציות, , 307) (2 BvR 1481/01 , 14 October 
2004); Matthias Hartlvig, Mltch Ado About Human Rights: The Federal 

6 , Constittttional Court Conjronts the EltrOpean COLlrt oj HLlman Rights 
) 2005 ( 869 . GERMAN L, J . 
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אחדשכלהיחסימהמשקלנובעהללוהמשפטבתישניבעמדותהפער

לחופשעדיפותנותןהגרמניהמשפטבית .המתנגשיסלערכיסנותןמהס

יצירתוחופשהעיתונותחופשכיבאמרו ,לדעתהציבורולזכותהביטוי

החוקבמסגרתתמרוןשלמספיקמרווחלעיתונותלהעניקביסימחיהדעה

ענייןמהווהמהשלה,הפרסוסלמדיניותבהתאס ,לקבועתוכלשזוכדי

ההגנהפניעלבמידעהציבורילאינטרסעדיפותמתןכדיעד ,זאתלציבור.

רקלאציבוריערךיש ,הגרמניהמשפטביתלדעת . zsהפרטיתהספרהעל

המידעהעברתדרך ,לדידו .אותושמלווהלדרמהגסאלאמידעלהעברת

מציףשהואמאחרערךיששערורייתילדיוןגס .כשלעצמהחשובההיא

שרקסיאנשישועו,דזאת .חברתילליבוןהראוייסנושאיסהשטחפניעל

שלוהתנהגותסחייהסדרך . Z6למידענחשפיסוהדרמההסנסציהבזכות

לתהותשמבקשלציבורבותיחשבעלינתוניסהסוידועניסקאיסיפוליט

בהסרואהאופוליטיקאיס)של(במקרההחלטותכמקבליקנקנסעל

עניינובהכרחאינהאחריסשלחייהסדרךמאיד,ך .לחיקוידוגמאות

שלתמונותפרסוסשלשאלהמתעוררתכאשר ,למשל ,לכן .הציבורשל

חיוניענייןבעלהואהפרסוסאסלבחוןיש ,ידועניסלאבחברתידוען

) Essential interest ( ואובייקטיבירציניבאופןמטופלהואואסלציבור

זוגישההציבור.סקרנותאתלספקכדיורקאךנועדהפרסוסשמאאו

המוגדרת ,ידועניסשללפרטיותהזכותכילקבועהמשפטביתאתהובילה

מוגבלת ," figures of contemporary society 'par excellence '''כ-

לצלמסמותרסיהרבלרשותמשפסעוכ,ךילפמהציבור.מבודדיסלמקומות

יפנו.אשרולאןיהיושבומצבבכל

עלבהתבסס . Z7אחרתכאמורסבראדסלזכויותהאירופיהמשפטבית

הוא-ופרטיותחירות-הערכיסשניבמעמדשוויוןשלהמוצאנקודת

מעריך .ו.ל.'.מבענייןלפסיקהשבדומהמבחן ,הראויהאיזוןמבחןאתגזר

התרומהמידת . Z8ציבוריענייןיששבולדיוןהמידעשלהתרומהמידתאת

נמסרתאלא ,למידע(העצוס!)הביקושילפנקבעתלאהציבורילדיון

המשפטביתיבחןזהדעתשיקולבהפעלתהמשפט.ביתשלדעתולשיקול

המשפטבית .הציבורייסותפקידיוהמצולסהאדסזהותכגוןמשתניס

שבאכפי ,התקשורתבשוקהאדסעללמידעשישהרבמהערךיתעלס

זכותישציבוריתשיותילאגסאחריו.שרודפיסהפפראציבצבאלביטוי

 • Z9ויפורסמויתועדוצעדיהשכלמבליהרביסברשותלבוא

נעמייהגבעלהלונדונייימירורדייליייהעיתוןשפרססלכתבהגס

מייודעיסהשופטיסאפילויי-הידועההדוגמניתרב.קושיבהיהקמפבל

 3סהלורדיסביתשופטת ,היילליידי )?(בפליאהכתבה ,,,קמפבלנעמיהיא

באמצעותמהסלהיגמלשמנסהוכמילסמיסכמכורהבכתבההוצגה-

מכוריסייזה)במקרה(האירוניהשסבעללגמילהבמכוןביקוריס

במצלמהשצולמהתמונתהגס .)" Narcotics Anonymous "(ייאנונימייס

אתלזהותהקוראיסיכלווכך ,פורסמההגמילהלמכוןמחוץנסתרת

בעיקרהתבססההעיתוןנגדקמפבלשהגישההתביעה .המכוןמיקוס

העקרונותעלהסכימוההרכבחמיחמשתכלבפרטיותה.הפגיעהעל

והגדרת ,השווהומעמדןהשונותהיסודזכויותביןמתחשלקיומו :הכללייס

ציבורי.ענייןבמידעישאסהשאלהשעיקרוכמיהמתחלפתרוןהמבחן

כל .הקונקרטיהפרסוסעלהעקרונותיישוסשלבשלבנפלההמחלוקת

פרטימידעהואהסמיסלצריכתהנוגעשהמידעהסכימוההרכבחברי

ההרכבחבריכלקמפבל.שלבפרטיותהפגיעההייתהולכן ,להגנההראוי

התמכרותהבעצסעסקהשזוככלמוצדקתהייתהזושפגיעההסכימוגס

התבססהלפגיעהההצדקה .מכךלהיגמלובניסיונהלסמיסהדוגמניתשל

במהלךהתקשורתעספיתחהשהידועניתהמורכביסהגומליןיחסיעל

עבורלחיקוילמודלאותהוהפכובחייהציבוריענייןשיצרויחסיס ,השניס

אתבעברהעלתהעצמהשהדוגמניתהעובדהבשלובעיקר ,רבותצעירות

אינההיאחברותיהלרובשבניגודהצהירהכאשרציבורילדיוןהנושא

בפרטיהציבוריבענייןהתמקדההשופטיסביןהמחלוקתלסס.מכורה

הנוגעיסהפרטיס ,הגמילהמכוןשלזהותו :בכתבהשנכללונוספיסמידע

עוזבתשלהותמונה ,שלו)האינטנסיביותומידת(אורכוהגמילהלניסיון

שופטישלושתהמכון).שלמיקומואתלזהותאפשר(ממנההמכוןאת

בעמדתבולט .הציבורשלמעניינואינסאלהמידעפרטיכיקבעוהרוב

שפרטיותוהאדסעלהמידעלהשפעתנתנושהסהמשקלהרובשופטי

ימנעו ,הנהתמוובייחודהמידעחשיפת ,השופטיססברו ,זהבמקרהנפגעת.

 :אחרותבמיליס .לוזקוקהשהיאהרפואיהטיפולהמשךאתקמפבלימגב

הציבוריהענייןאתרקלאלשקולישהציבוריהענייןבדיקתבמסגרת

באי-גילוינפגעתשפרטיותולאדסשישיןיהענאתגסאלא ,המידעבגילוי

להביאישבאדסהפגיעהמידתבבחינתכיהדגישוהס ,כןעליתר .המידע

אתאלאהסביר,התקשורתצרכןשלההשקפהנקודתאתלאבחשבון

אחדפוגעיס.שבפרטיותו ,הרגילותהרגישויותבעלהסביר,האדסשלזו

הרביס:משותנעשהאסגס ,נסתרלצילוסהתייחסותהוסיףהשופטיס

פרסוסעקבאי-נחתלחושיכולרגילותרגישויותבעלסביראדס ,לדידו

 .במעקבמצאותיהשלהתחושהבשלמצוקהאףאוכאלהתמונות

פרטיבשלושתלראותסירבוהס .אחרתהייתההמיעוטשופטיעמדת

אינההמכוןזהות :לתובעתמיוחדתחשיבותבעליפרטיסהנוספיסהמידע

במיקומובתמונהלהבחיןיכלועיןחדיורק ,לדעתסמורידהואינהמעלה

אתוהדגישהוסיף ,המיעוטשופטימשניאחד ,הופמןהלורדהמכון.של

בערכאותהשופטיסביןאס :העיתוןלעורכילהעניקשישהתמרוןמרווח

בלחץהעובדיסעיתוןמעורכילדרושאפשרמה ,מחלוקתהייתההשונות

מלא?מידעובהיעדרזמןשל

בהמשך.בקצרהבהןשאגעעקרוניותשאלותכמהמעוררתזוסקירה

לאכיאס-רחבההסכמההשופטיסביןשישהעובדהעלמצביעההיא

שבתוכןבורייהצהענייןשלקפדניתקהיבבדהצורךבדמ-מוחלטת

לאיזוןבנוגעלהציבשישהמבחןבענייןהסכמהאיןאסגס ,המידע

מחייבתהציבוריהענייןשלקפדניתבדיקהלפרטיות.ביטויביןהראוי

כדמימפורטת,ובחינההשוניסלרכיביההתקשורתיתעהיהידפירוק

סיהפרטאתלדעתטימיילגאינטרסלציבוראסיי ,בן-פורתלנשיאהמשנה

לזהותוהתייחסותתוך ,מהרכיביסואחדאחדלכלבנוגע Jיי!המתפרסמיס

לבחוןיש .ו.ל.'.מבפרשתכךפרטיס.לפרססמבקשיסשעליוהאדסשל

המתקבלהמידעאת ,החברהשלפעולתהלדרךהנוגעהמידעאתבנפרד

שלהמבוהלתתגובתואתשמכילדעיהמואתהנסתרתהמצלמהמצילומי

 ,.ו.ל.'.מבפרשתשאירעכפי .המצלמותמולנדהסשעומדהחברהמנהל

 ,החברהפעולתדרךלחשיפתתרמוהמביךוהריאיוןהנסתרתהמצלמה
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לאזהשמידעיכולאחריםבמקריםאולם .בשידורםציבוריענייןהיהולכן

הכלכליהערךלמרות ,כזהובמקרההמציצנות,יצראתמאשריותריטפק

זה.מידעלקבללגיטימיאינטרטלציבוריהיהלא ,שלו

שלליבוןמאפשרתאינהזורשימהשלהמצומצמתמטגרתה

 ,לפרטיותהזכותלביןהביטויחופשביןבעימותהמתנגשיםהערכים

אדון .ביניהםהמתחלפתרוןהראויההאיזוןנוטחתמהיבשאלהודיון

הגורםזיהוישעניינם ,השאלהשלהמוטדייםבהיבטיםרקבקצרהאפוא

אבחןאחרות:במיליםהמתנגשים.הערכיםביןשיאזןזהשיהיהשראוי

הציבורבהעדפותהראויההשיפוטיתההתערבותמידתמההשאלהאת

 .המפרטמיםדעתובשיקול

לבוןהצובורהעדפותבוןהמתחעלד.
השופטוםהערכת

לחופשקונקרטייםגבולותלקבועמחויביםעצמםרואיםהשופטים

להבחיןאותםמחייבתזומשימההפרטיות.עלההגנהלשםהעיתונות

שלגיטימימהלבין-לו!משתוקקואפילו-רוצהשהציבורמהבין

 :אליטיטטיתלומרשלא ,פטרנליטטיתעמדהלכאורהזוהי . 3ןלרצותמצדו

ולהתמקד ,בציבורמעוררשהנושאיןימהענלהתעלםאמוריםהשופטים

ציבורי.ענייןבעלמידעהואשלדעתםבמה

מציגהגרמניהחוקתיהמשפטביתשראינו,כפי .זועמדהלתקוףקל

במידעמתענייןשהציבורהעובדהעצםזו:עמדהכנגדמשמעותיטיעון

בידורהואהשופטיםשבעינימידע ,טריוויאלימידעזהויהיה-כלשהו

דווקא ,בציבוררביםבקרבהציבורי.לדיוןתרומהמהווה-גרידא

עובדתי.מידעמאשריותרדעותלגיבושלתרוםיכולההבידוריתהתקשורת

המשתתפיםאתשיובילהרעיונותבשוקדיוןלחוללגםיכולהבידור

שלידהקוצרבדברטיעוןזהומגובשות.ודעותמדויקמידעלרכושבו

 ,הדמוקרטיהטיעוןיהיהיותרלכתמרחיקטיעון .השיפוטיתההערכה

נעניםואנו ,מידעדורשהעםבחדווה:התקשורתערוצימציגיםשאותו

היענותללא :הדמוקרטיהטיעוןעלהואאףנטמךנוטףטיעון .לדרישה

וקיומםלשרו,דמטחרייםשידורוערוציעיתוניםיוכלולאהעםלדרישת

 . 33דמוקרטילמשטרחיוניאלהשל

שהוכרעו ,עברומימים ,אחריםויכוחיםמזכיריםאלהטיעונים

הציבורשרובנטעןאתנית.אוגזעיתלהפרדהבנוגעהוויכוח ,למשלכבר.

גםשישרתומעטקיםרגליוידירשהרובנטען ;המיעוטבהדרתמעוניין

מתקיימיםמתינכוןלהעריךיידעלאהמשפטשביתנטען ;מיעוטים

אחראואתניבטיטעלפרטיםביןלהבחיןמותרשבהםחריגים,אותם

עללהפליהבנוגעבוויכוחהדיןהואהמוצר.אוהשירותאופיבשל

הנוטעיםשמרביתתעופהחברותשלהטענהלמשלזכורהמגדר.טיבט

להיכנעחייבותשהחברות ;ויפותצעירותדיילותהמעדיפיםגבריםהם

אלודיילותהעדפתכןושעל ;למתחריםלקוחותיאבדופןזולדרישה

שחופשהעיקרוןעלחולקאיןשהיוםדומה . 34מותרתהבחנהמהווה

החובהמפנינטוגשירותיםונותנימעטיקיםשלהקנייןוזכותהעיטוק

שאחרתבשוקלהתערבוחובהכוחישהמשפטושלבית ,בשוויוןלנהוג

להפלות.ממשיךהיה

עןיבהגדיילותלפטרשנהגוהתעופהחברותכמוכיוםנוהגתהתקשורת

למציצנותהביקושאטפקתשלבדרךלקוחותעלמתחרההיא .ארבעיםלגיל

איך :קמפבל)(בענייןהופמןהלורדשואלאזרחים.ושארידועניםלחיי

הדמוקרטיה?עלישמורמי ,עיתוניםמכרוילאואםם?יעיתונימכרואחרת

תפקידממלאים ,הגרמניהמשפטביתלנומזכיר ,"צהובוניםייגםשהרי

שההגבלהמאחר :כבעברתשובהאותההיאוהתשובה .בדמוקרטיהחשוב

באופןהתקשורתערוציושארהעיתוניםכלעלתחולבפרטיותהפגיעהעל

 .לתחתיתהתקשורתיץהמרואת ,לחלוטיןתעצורלאאם ,תעכבהיא ,שווה

גםהמשרתקפהביתםילהחראפשרותנותרהלאההדרהשלחובביכשם

המציצנותלחובביגםכך ,לשרתםחויבוהקפהבתישכלמאחר ,שחורים

ביןהתחרות .התקשורתבאמצעותמבוקשםאתלטפקאפשרותתהאלא

לכתבותהטובובמקרה ,אחרטעםחטרלמידעהרעבמקרהתתועלהעיתונים

 ,רבהחשיבותםאךהיטבמצטלמיםאינםשאוליממצאיםשיחשפותחקיר

כשם .בכךירצואםפרובוקטיביבאופןלהציגשוניםעיתוניםיוכלושאותם

ודמוקרטיתכלכליתהצדקהגםהייתהוהמגדריתהגזעיתההפרדהשלביטול

הצדקהגםישנהכך-הצרכניםושוקהעובדיםשוקהגדלת-חזקה

לפרטיותמיותרתמחדירההחששהפחתתהפרטיות.עללהגנהכלכלית

פחותשתחקורעיתונות ;הקהילהבחיימעורבותלגלותםיאנשיותרתעודד

השלטוןמוטדותמתנהליםשבוהאופןאתויותרהאישיותהדרמותאת

 o .ויציבהיעילהלכלכלהחשובהתרומהתתרוםכלכלייםוגופים

25 The kernel of press freedom and the free formation of opinions requires the " 
press to have, \vithin legallimits, sufficient margin of manoeuvre to allow it 
to decide, in accordance \vith its publishing criteria, \vhat the public interest 

, demands [ ... ] In the event of an overriding public interest in being informed 
the freedom of the press can even [ ... ] be gi ven priority over the protection of 

" the private sphere . ענייןVon Hannover v. Gerrnany , 12,11יבעמ , 23ה"שלעיל . 

26 M]any readers obtain information they consider to be important or [" 
interesting from entertaining coverage [ .. . ] Entertainment can also convey 
images of reality and propose subjects for debate that spark off a process 
of discussion and assimilation relating to philosophies of life, values and 

" behaviour models . ,10-9יבעמשס . 

שס. 27

28 T]he decisive factor in balancing the protection of private life against [" 
freedom of expression should lie in the contribution that the published 

" photos and articles make to a debate of general interest . ,28יבעמשס . 

 . 28בעמישס, 29

 Campbell (Appellant) v. MGN Limited (Respondents (,הזין,לפסק 127פסי 30
22 2004] UKHL [ 'עניין(להלןpbell v. MGM Limited ןCal1 ( 

 . 684יבעמ , 1ה"שלעיל ,.ן.ל.י.מעיניין 31

 , 13ש"הלעיל , Gavisonראו ,הציבוריהענייןשלהלגיטימיותבגבולותולזיוולהבחנה, 32

 . 217-204בעמי

ה"שלעיל , Calnpbell v. MGN Lil1ן itedבענייןהמיעוטשופט ,הופמןהלורזשצייןנפי 33

 " We value the freedom of the press but the press is a commercial , 77יפס , 30
enterprise and can flourish only by selling ne\vspapers. From a journalistic 

" point of vie\v, photographs are an essential part of the story . 
נטען, ) 50או 40 (מסויסלגילבהגיעןזיילותבפיטוריהפליהנגזהתביעותאחתבמסגרת 34

I]t is undeniable that the general physical charms of an airline's hostesses [" 
become the deciding factor when business clientele are faced \vith a choice 

inating ןof airlines". See L. Neville Brown, Air Hostesses and Discril1 
) 1984 ( 702 , 692 . ployers, 47 MODERN. L. REV ןEII . 
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לבחוןמאפשריםבאירופהןיהדיפטקשניתנומאזשחלפוםיהשנ

שלההפצהנתוניכימטתרבאמפירי.באופןגםהכלכליותהטענותאת

השפעההייתההדיןשלפטקיכךעלמעידיםלאהרלוונטייםהעיתונים

הפנימוהשערוריותחובבישהעיתוניםבין .הצהוובניםתפוצתעלשלילית

באופןשפגעמידעמפרטוםלהימנעושקלוהדיןפטקישלהשלכותיהםאת

ה"דיילישלתפוצתו .נפגעהלאתפוצתם , 35שלאוובין ,בפרטיותראוילא

 , 36הדיןפטקפרטוםשלאחרהשניםבשלושרבציפותעלתהדווקא "מירור

בניגוד ,מכירותיהםעללשמורהצליחוברביטניההאחריםהצהובוניםוגם

 "בונטהייבעיתוןהדיןהוא . 37העיתוניםכללבתפוצתהרווחתהירידהלמגמת

) Bunte ( רקלאקרוליין.הנטיכהשלתצלומיהבפרסוםבמיוחדשהתמחה

הייתההדיןפסקשלאחרשבשנהאלא ,חריגבאופןירדהלאשתפוצתו

 . 382006שנתעדנמשכההמנוייםבמספרוהעלייה ,במכירותיועלייהדווקא

למפרסמןםהראוןהתמרוומרווחעלה.
חופשלהםשיקנהתמרוןבמרווחלהכירתובעיםבתקשורתהחדשותעורכי

מתביעותשיחששועורכים .לעתיםלטעותהחופשלרבותסבירפעולה

ההתדיינותסיכוןאתלצמצםכדיביטחוןמרווחלקחתיעדיפומשפטיות

עצמית.וצנזורההשתקהתהיהוהתוצאה ,םייבפיצווהחבותהמשפטית

הביטויהגבלתשל "המצנןהאפקטייבדרבהטיעוןשלאחיוהואזהטיעון

האפקטטיעון .שוניםהםהחששותבטיעונים,הדמיוןלמרותאך .הפוליטי

הדיןאוהשלטוןאימתשבשלהתמימההדורבתאתוננויבדממעלההמצנן

בעורכותכשמדורבממשאיןזהלחששאולם .דעתהאתלבטאתחשוש

לשםחוקםלחםהיאהדרמטיזציהשעבורםבאלה(במיוחדמנוסיםובעורכים

להתמודדוביטוחיתכלכליתשערוכיםתקשורתובערוציהמכירות)קידום

 ,התקשורתיתהמניפולציהרבזיטביהשולטיםהעורכיםנגדם.תביעותעם

כרבשוניםתקשורתערוציביןגורבתתחרותשלבעידןלפתחה.פועליםוהם

במעקבלאואפילוממרחקבצילומים ,נסתרותבמצלמותמסתפקיםלא

ללאשבהםמצביםמלאכותיבאופןיוצריםאףאלא ,הפפראצישלצמוד

כול.לעיןהאנושיותבחולשותיהםנחשפיםאנשיםרצונם

באלה.אלההשזוריםשוניםמידעמפריטימורכבתעיתונאיתידיעהכל

(בהנחהמ.י.ל.ן.חברתשל(הזיופיםהעיקריהמידעאתכולליםאלהפריטים

הנסיכה)שלהחשאיהרומן ,הדוגמניתשללסמיםההתמכרות ,כאלה)שהיו

שלתמונתה ,מרואייןשל(התפתלויותלצופיםמוערבהואשבווהאופן

לאמינותו.שמוסיףאוהעיקרידעיהמאתשמדגישזר)גרבבחברתהנסיכה

דרמהלומוסיףאךהעיקרילמידעבהכרחקשורשלאמידעגםישובנוסף

 ,ציבוריענייןבהשישבידיעהכשמדוברגםבתודעה.להיחקקלומסייעאו

ןיעניבעלמידעהואגםמהווההמידעמפריטיפריטשכלברורזהאין

החשדותאתחיזקהמ.י.ל.ן.חברתנציגשלהמבולבלתהתגובהציבורי.

מקום ,זאתלעומתציבורי.ענייןבעלמידעשלמרכיבבההיהולכן ,נגדו

קמפבלהדוגמניתעלמידעהוסיףלאמסמיםלהיגמלהמנסיםשלהמפגש

 ,היטביודעיםהעורכיםרבותפעמים .ציבוריענייןבעלכשלעצמושהיה

שצולמהתמונהפיםימוסהםמדוע ,מהשופטיםיותרואףמהצופיםיותר

המטרהרביםבמקרים .למרואיין "הפתעונתייטומניםהםמדועאובחשאי
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