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המציאות בקרסי נאחזתלשיגעון מרדנות שבין הגבול
 פסיכיאטרי. לאשפוז הוריה ידי על נשלחת שגרתית לא נערה

 שמעולם משפחה קרובת לבין בינה קשר נוצר שנים עשרות כעבור
ורגש מחשבה מעורר משובח ספר הכירה. לא

 המופשטות. הגוף לתנועות מילים לברוא מבקשת בז׳רנו מאיה
 השירים אך סתום, במבוי נתקלת הקונקרטי מן התנועה לפעמים

למתרחש נאמנים להיות מצליחים
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עבד 247,2009 אופוס,

לאופר ב׳ צופיה

 בת קונפורמיסטית נון נערה היא לנוקס <זמי
השלושים. בשנות באדינבורו החיה עשרה שש 7^

 נון־קונפורמיזס לגילויי ביותר הטוב המקום לא >
 להיכנע מסוגלת אינה היא התקופה. מהי משנה ולא

 העתיד ותוכניות אותה, הסובבת החברה לתכתיבי
 נישואין במקום אקדמיים לימודים כוללות שלה

 אזמי של שגרתית הבלתי התנהגותה משפחה. והקמת
 אותם מביכה שהיא ולאחר משפחתה חיי על מקשה

 אפשרויות את ומסכנת חברתיים באירועים ושוב שוב
 הוריה מחליטים קיטי, הבכורה, אחותה של השידוך
 פסיכיאטרית. במחלקה אותה וכולאים מעשה לעשות

 לא "מתעקשת שאזמי היא הרשמית האשפוז סיבת
 שמצאו מדווחים ההורים הארוך... שיערה את לקצר
אמה". בבגדי לבושה הראי, מול רוקדת אותה

 היחידה כאשר יותר, מאוחר שנים ואחת שישים
 צעירה אישה מגלה להיסגר, עומדת הפסיכיאטרית

 באמצעות אזמי של קיומה על לוקהרט אייריס בשם
 היא אייריס המוסד. מנציג פתאומית טלפון שיחת

 או אזמי על שמעה לא מעולם והיא קיטי של נכדתה
 וסבתה, נפטר, אייריס של שאביה מכיוון אשפוזה. על

 אדם אף נותר לא כאילו נדמה באלצהיימר, חולה קיטי,
 היא אזמי האם ולגלות התמונה על אור לשפוך שיכול
 בדיוק, היו, ומה אייריס של משפחתה קרובת באמת

אשפוזה. נסיבות
 אך ייחודית, אנושית דרמה יצרה או׳פארל מגי

 התייחסות שבה התקופה, לאותה שגרתית בלתי לא
 כלל בדרך הייתה ו״מרדניות" צעירות לנשים החברה
 להכריז בעיה כל הייתה לא לגברים ומקובעת. תקיפה

 ולכלוא נפשית הפרעה בעלות כעל הנשים אותן על
 אל. שכוחי מוסדות בתוך שנים, למשך לעתים אותן,

 מחוסנת אינה כיום שלנו החברה דאו׳פארל, אליבא אך
 ומנותקת כלואה נותרה אזמי שכן העבר, מנגעי

 החילוץ ואפשרות רבות, שנים במשך החיצון מהעולם
 הרפואיים בתיקיה מפשפוש כתוצאה הגיעה לא שלה

 קיצוצים בגלל אלא אשפוזה, בעצם דופי והטלת
 את מנידים אנו כאשר המחלקה. וסגירת בתקציב

 דבר ש״היום וחושבים אזמי של גורלה לנוכח ראשנו
 החברה כי או׳פארל לנו מוכיחה קורה", היה לא כזה

 מהחברה בהכרח שונה אינה כיום שלנו הפלורליסטית
אז. של השמרנית

 גונית ורב אלגנטית היא או׳פראל של כתיבתה
את להרכיב בניסיון העלילה אל ממוגנט והקורא

 מפזרת. שאו׳פראל הפאזל מחלקי השלמה התמונה
 אזמי אייריס, של מבטן מנקודת מוצגת העלילה

 בין לסירוגין עוברות האחרונות השתיים כאשר וקיטי,
 של במקרה העבר. מן לפלאשבקים בהווה מחשבותיהן

 שברי של רצף בכתיבת מדובר האלצהיימר חולת קיטי
 להתרגל קשה אשר כתיבה ואסוציאציות, זיכרונות

 את להכאיב חד באופן מדגימה אך בתחילה אליה
 באופן האלצהיימר. חולי של ההדרגתית ההידרדרות

 לומר שלא כלואות, אזמי והן קיטי הן למדי, אירוני
 בעובדה לב מכמיר משהו יש עברן. ידי על רדופות,

 עדיין היא הפיזי מהכלא נחלצת אזמי כאשר שגם
 היוו שבעבר זיכרונות שבמוחה. בזיכרונות כלואה
 לחיים לחזור ממנה מונעים הם וכעת מפלט מקום

 פיזית, נכלאה לא מעולם אשר קיטי, בעוד תפקודיים,
 כל עם להתמודד ונאלצת מחלתה בשל בעבר תקועה

לשכוח. שניסתה מה
 התקופה את המייצגת לוקהרט, אייריס

 נסעה אשר הגדול העולם אשת היא העכשוויות,
 חנות בעלת היא וכעת שונות עבודות החליפה לחו״ל,

 כי לומר אפשר נשוי. גבר עם רומן ומנהלת שנייה יד
 אישה - אזמי של המודרנית הגרסה בעצם היא אייריס
 בשל שנכלאה לאזמי, בניגוד אך בתלם. הולכת שאינה
 את לממש הספיקה ולא החברה לחוקי התאמה חוסר

 מספקים חיים ולחיות ללמוד זוכה אייחס שאיפותיה,
 שדווקא כך, אם פלא, אין וילדים. נישואין ללא גם

 לפשפש ומתחילה אזמי של כמושיעתה מתגלה אייחס
 במקום בארון, שלדים למצוא הסיכוי למרות בעברה,
 הטלפון משיחת לשכוח - והפשוט הקל בפתרון לבחור
 בשעה אבות. לבית אזמי את להעביר או צפויה, הבלתי

 לפרק נכלאה אזמי אם כי מניחים הסובבים שמרבית
 דנה אייחס לדבר, סיבה שיש הרי כך כל ארוך זמן

 הוא אייחס של סיפורה זאת, עם יחד זכות. לכף אותה
 לאזמי אייריס בין וההשוואה בספר, החלשה החוליה

 היחסים מערכת את לפתח במקום דיה. ברורה אינה
 שבין בקשר להתמקד הסופרת בוחרת השתיים, בין

 עם הקורא נותר וכך החורג, אחיה לאלכס, אייריס
דיו. מבוסס שאינו מסגרת סיפור

 לגעת או׳פראל מצליחה ההיעלמות" ב״מופע
 הנושא עבורי, אך ודמויות, נושאים של רחב במנעד

 בין היחסים מערכת דווקא הוא בספר ביותר המעניין
 ואזמי קיטי של יחסיהן מסוימים במובנים האחיות.
 בתחילה אם והבא קין של התנכ״י לסיפור מקבילים

 ותומכת, קרובה יחסים מערכת מנהלות ואזמי קיטי
 את להצניע ומנסה אזמי על מגוננת קיטי שבה

 שביניהן הקרבה שבהמשך הח הביזארית, התנהגותה
 לתוצאות המובילה לקנאה מקומה את ומפנה נעלמת

גורל. הרות
 פסיכיאטריה בלימודי הידועות האמירות אחת

 מאובחן". לא רק יש נורמלי, דבר כזה "אין כי היא
 את מדגים בהחלט לנוקס" אזמי של ההיעלמות "מופע

 הוא לשיגעון שפיות בין הגבול כי ומוכיח הזו האמירה
 יכול הקורא הקריאה בסיום כי ספק אין ושביר. דק

 לראות מעדיף היה אשר אחרות דמויות על לחשוב
 האולטימטיבית התהייה כאשר ובריח, סורג מאחורי

 הבחירה באמצעות האמיתית. המטורפת מיהי היא
 מהו לקורא להדגים או׳פארל הצליחה וקיטי, באזמי
 קורה ומה החברה לתכתיבי נכנע שלא מי של גורלו

מדי. יותר להם שנכנע למי
 על לתשבחות ראויה "אופוס" הספרים הוצאת

 והרגש המחשבה את המעורר ספר לתרגם הבחירה
 היא ביותר המסתורית ההיעלמות לטעמי, כאחד.
 המכר, רבי מרשימת זה ספר של היעדרותו דווקא
 המוצלחים הספרים אחד לוודאי, קרוב היותו, למרות
■ החולפת. בשנה המדפים על שעלו ביותר

אלכסון של בליבי התעוררתי
בזירנו מאיה
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ברג יונתן

 מסלולים. בשני נע השירה של התנועה ^^לי
 בממשות הנובט גרעין מתוך יוצא ]^האחד

 מערכות ואפיזודות, תמונות עשוי ע^המציאותית,
 ההליכה. את המציף דימויים שיטפון ובעיקר יחסים
 זה המופשט, המטפיזי, מתוך נולד במהופך, השני,
 במערכת הנולד זה ותחומות, מוגדרות פנים החסר

 הסובבות והרגשיות הרוחניות התנודות של הסבוכה
לקיום. סביב

 הכיוונים. בשני לנוע מבקש בז׳רנו מאיה של ספרה
 לעבור המבקשת ארוכה פואמה עשוי הראשון חלקו

 ולנסות המחול של השטח פני על המילים במכחול
 המופשטות. הגוף לתנועות מילולית תגובה לברוא
 המחול להקת של הזמנה מתוך נולדה זאת פואמה

 נהרין אוהד שלה, המוביל והכוריאוגרף ׳בת־שבע׳
 חזי החדשני המשורר של לפתחו שהובאה מלאכה -

 הדמיון לממלכת עברה עת בטרם מותו ולאחר לסקלי
 בחזרות אינטנסיבית התבוננות מתוך אשר בז׳רנו, של

 של השני חלקו זה. תיאור לברוא ביקשה ובמופעים
 שירים חטיבת הינו את", לחצות אפשריות "שני הספר,

 מן במציאות, מאובחנים עוגנים לתוך ונעה ההולכת
 ועד הפוליטי המרחב דרך והמדעי הווירטואלי העולם

 דמויות הכותבת, את הסובבים האישיים למתחים
 פרטניות וסצנות הפנימי עולמה את שמאכלסות

מחייה.
 של השלה מחייב המופשט מן לנוע הניסיון

 התמונה מן להימנע ומקום, זמן בדבר ההסגרה בגדי
 הצבעוניתשלהממשות,פעולהשמנטרלתאתהקריאה

 האידאלי "הריקוד כאשר הקיום, על פואטית ברכילות
 למעלה לא ומאין "לאן בו ואין מסתיים", שאינו זה הוא
 גוף אזיקים. ללא מתחוללת הקריאה גם למטה". ולא

 אינו הוא תחביריוודשיריות, ממגבלות מנוקה השיר
 בניסיון ונע ותבנית משקל של הכובד לחוקי נאמן

 שמתנגדת תנועה - המופשטת התנועה את לשקף
 והוא לאוטונומי, הופך האורגני הגוף ולידוע. לצפוי
 טמונה ידיעתו שכל ככזה בז׳רנו אצל עצמו את מדבר

 הגוף לבצע. שביכולתו והכיפוף המתיחה במרחק
 כשהוא קצה, נקודות אחר תר עצמו מוצא המופשט
 הממשות של בהדהוד או אחר מופשט בגוף מתחכך
 כך בריקוד כמו חדשה, לתנועה אותו זורק המפגש

בפואמה.
 על נשענת בעולם הדימויים מערכת יצירת

והנה בתודעה, העתיד ומחשבות העבר מראות פירוק

 עברי, של האור "קונוס אל אלו קצוות הופכת בז׳רנו
 המופשטות האנרגיות בין עתידי". של האור וקונוס

 - כקביים עליהן הנשענת ככזו לא התנועה, נעה
 הגוף כזה במצב דחיפה. בבחינת מהן כנגרמת אלה

 בלבד, מאיבריו שעשוי בית, לעצמו מייצר האוטונומי
 דקות 8"ב־ הרגעי. ובעיקר המיידי הראשוני, רק כלומר

 המופשט, הגוף כך, הבית". קווי את כפותיי רשמו אור
 בצידוק תלות ללא עצמו את מצדיק המופשט, השיר

 מהקשרים, מנוטרל לחד־פעמי, הופך ובכך החח מן
שלו. "הרגעיות" את מממש

 שבהם ברגעים טמון הפואמה של כוחה ואכן,
 משקפת החד־פעמי, לחופש מתמסרת בז׳רנו

 באופן בחלל שנבראת ככזו הרקדנים תנועת את
 "האמירה", לצפיות מתנגדת מעצמה, כמו גרעיני,

 עובדה צופה; כל של אישי תמלול מאפשרת ובכך
 נקודת המחול. חווית של האינטימיות את המגבירה

 נדמה ההפוכה. בפעולה נעוצה הפואמה של הכשל
 אל התנועה ממהירות נמלטה הכותבת כי לעתים
 עם "מתדיינים שבו הקיים ובמתח המופשט, הסחף

 נשלחת לתמיד", אליה אותנו לרתק שמנסה / האדמה
 כך בממשי. לאחוז מבקשת ובבהלה תנועתה מתוך היד
 המבול, - מיתוסים לתנועה משדכת הכותבת היד גם

 דראקולה, שלמה, - סמליות דמויות או שבא, מלכת
 ואכן האדמה, הם שנפתחים הידע משטחי בודהה.

 מצמיד אזכור כל עם שנפתחת התודעה מניפת כובד
לקרקע. השיר מחול את

 את", לחצות דרכים "שני הספר, של השני חלקו
כאן מתח, אותו סביב הסובבים שירים במספר נפתח
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 מול הווירטואלי פסיביות, מול יצירה השבת־חול,
 השירים שלושת המופשט. מקום את תופסים הממשי,
 שיטוט התרחשות. תלויות מאובחנות, תמונות מציירים

 להתגוששות כשטח בטלוויזיה צפייה היכרות, באתר
 והשירים מתבהרת, הספר תנועת המנוגדים. הכוחות
 עדינות שהופכות תמונות לתוך ומתכנסים הולכים

 מפגינות. שהן המציאות ברזולוציית ויותר יותר
 קוטב ניצב השבת" את לחצות אפשריות "שתי בשיר

 ב״מרחקים שמונחים הדברים מול והשומם" "התפל
 ניצבת ביותר החדשנית ההתגוששות אולי ומעמקים".
 עיוור". "החיזור שבו הווירטואלי לעולם בהתייחסות

 ככזה שנדמה הטכנולוגי הדימוי של דינו מה ובאמת,
 אותה, להקיף המציאות, תפיסת את למצות שמבקש

 מופשט, אינו המשוכפל הדימוי האם אותה. לדייק
 של התנאים מן עצמו מנתק ובכך מקור חסר הופך

 הצלקות. חסרת בחזותו לממשי לועג כמעט הקיים,
 כפי ושיפור, התבוננות של פלסטי ניתוח לאחר תמיד

 ושואפים "אינטליגנטים", תמיד הגולשים בז׳רנו שאצל
 השגור הפוסטר אולי בכפר", ולחיות בעיר "לעבוד

הנוכחי. הרווקים דור של המהירים בכבישים ביותר
 - מציאות בקרסי ונאחזים הספר שירי הולכים כך
 נוף תמונות טירן(, איתי בביצוע )המלט תאטרון הצגת

 תמונות מנחם(, כפר סלבדור, סן )בולטימור, ונסיעות
 על שחולף נער סערה, בעין )פגישה הכותבת מחיי
 תרבות לשדות אזכורים או רחוב(, במורד פניה

 מור(, תומס הכומר הפרעונים, קירקגור, )הפילוסוף
הפוליטית. המתחים למערכת הנוגעים ושירים

 שירים של זאת בקבוצה להתמקד ברצוני
 מתחנת שיוצא השיר מסלול על כעדים פוליטיים

 היום־יום. שבשטף ההתרחשות מן המציאות, תמונות
 עימאד של לכידתו על עימאד" "עימאד השירים בשני

 ישנו צה״ל מאש מותה על אראמין" ו״עביר קוואסמה
 בהתרחשות. בתמונה, הטקסט את המעגן כיתוב
 העדינה הטווייה מלאכת אולי היא פוליטי שיר כתיבת
לסיטואציה. שסביב ביותר

 משקל על מחודדת אמירה לייצר העצום הקושי
 מרב את מכשיל אנושית התרחשות של כל־כך כבד

אירוע לשלוף נכונה, בז׳רנו של התנועה הניסיונות.

ברשות זהירין הוו
 עתה מקבלת הפרסום לזכות הפרט כבוד שבין הדק הגבול שאלת
 מקומה על - חדש בנושא חדש ספר העברי. מכיוון'המשפט מענה

המודרני בעידן הפרט צנעת של

לממשי לועג כמעט תקיים, של התנאים מן עצמו מנתק הטכנולוגי הדימוי

 לאמירה הנפתחים שבילים ממנו ולייצר נקודתי
 במבוי מסתיים זה ניסיון השירים בשני אולם רחבה,
 השחור", ה״ריק אל נעים והמבוקש החייל כאשר סתום

 יכולה "איני התמונה נוראות למול הכתיבה עקרות או
לגנוח". הוא שביכולתי ומה לכתוב...

 הפוליטית הכתיבה בבעייתיות מכירה בז׳רנו
 האנושית, הסיטואציה את העוטף הריק את ומאירה

 ודמונים בערפילים מוקפת עצמה שמוצאת הפרטית,
 הפלסטינית "הבעיה בשיר חברתיים. מתחים של

 חוסר אך ברעהו, האחד מסתבכים כלבים שני יהודית"
 מריעים". מסביב ש״כולם בכך נעה מצבם של הפתרון

 המקרה לאמירה. אפיזודה בין הנתיב שירי של הדין כך
 לקרבו שחודרות ככל ומיטשטש הולך הגרעיני
הניתוח. האמירה, המודעות, - החיצוניות השכבות

 עדינות, מתבקשת התנועה כיווני בשני כן, אם
 המופשט העולמות, שבין התפר קו על כלוליין להלך

 את זה יבטל לבל המשמר על ולעמוד והקונקרטי,
 ושדות תחביר דמיון, העמוסים הרכבים לשני זה.

 הביתי, של העפר שביל מן לפעמים לסטות, קל ידע
 הרעיונות של העמוסים המסלולים אל הקונקרטי,

 ללא בנסיעה הנעוץ החופש מן ולעתים המופשטים;
 שבילים אל המופשטת המחשבה של מהירות הגבלת
דימויים. של מוכרים

 בהיצמדות נעוץ שבתנועה המשקל שיווי כי נדמה
 המפגש בזמן המתרחש על המבט במיקוד הרגע, אל
 התמונה על מביטים להישאר לתמונה. המחשבה בין

 ההתרחשות את לצייר לבקש שנגלית, הקונקרטית
 מתאר על הכותבת העין את להותיר ובדיוק, בכנות

 אל אומץ להתמלא רוח ובאותה הממשיים, הדברים
 בסערה להסתחרר לו לאפשר המופשט, הסחף מול

 המשתנות. לתנועותיו לקמוס נייר ולהיות כרצונו,
 הנה, ממנו. נרתע ואינו למתח מודע בז׳רנו של ספרה
 היא "המילה כותבת: היא השירים לחטיבת כמוטו

 חווית הוא השיר החוויה/ היא התמונה המשמעות/
 הקונקרטי מן התנועה לעתים אם גם המשמעות".

 בדימוי, מתכסה והמופשט סתום במבוי נתקלת
 של הדק החבל על יציבה להיוותר בז׳רנו מצליחה
■ למתרחש. ודיוק נאמנות

______________ אדם צנעת
_______________ ורהפטיג איתמר דייר הרב

 ארץ, משפטי ומכון אילן בר אוניברסיטת הוצאת
׳עמ 364 תשס״ט,

זולדן יהודה

 מספר יצאו האחרונות השנים עשרות
העברי. המשפט שנושאם משובחים ספרים

 תחומים באותם בעיקר היא ■■ההתמקדות
 המקובלים ערוך בשולחן משפט חושן לחלק הקשורים
 אף על אחרות, משפט בשיטות משפטיים כתחומים

 מהמשפט חלק מהווים אחרים הלכה נושאי שגם
 המשפט מקורות הצגת הוא הספרים תוכן העברי.
 במדינת הקיים הישראלי למשפט בהתייחסות העברי

 והמושגים, ההגדרות והסגנון, כשההתנסחות ישראל,
 צנעת הספר הישראלי. המשפטי השיח את תואמים

 הללו. הספרים של המכובדת לרשימה מצטרף אדם
 כבר שבעבר ורהפטיג, איתמר ד״ר הרב הוא מחברו

 המשפט בסוגיות ספרים ומספר מחקרים,מאמרים כתב
 הפקולטה במסגרת הרצאות מתן עם יחד העברי,

 נוספים. ובמקומות אילן בר באוניברסיטת למשפטים
 משפטי במכון המחקר צוות ראש משמש הוא כיום
בעפרה. ארץ

 חדש בו הנרחב שהעיסוק בתחום עוסק הספר
 אדם, של פרטיותו על בהגנה עניינו המשפט. בעולם
 מופיעים זו, כותרת תחת כבודו. על להגנה בנוסף

 של לביתו כניסה איסור הבאים: הנושאים היתר בין
 גילוי בהסכמתו, שלא אדם צילום ראייה, התק אחר,
to, בהל? הפרט צנעת יוצרים, זכויות סתר, האזנת 

 של ופרטיותם כבודם מקצועית, סודיות משפטי,
 האינטרנט, ברשת הפרטיות על הגנה בחברה, החלשים

 המשפטי בשיח נקשר הללו הנושאים שמכלול אף ועוד.
 נקרא זה הספר הפרט", ב״צנעת כעיסוק והתקשורתי

 משמעות. לכך ויש אדם". "צנעת אחה אך דומה בשם
 הדרישות את בוחנת איננה היהותת שההלכה הוא המסר
 ולכבוד, לפרטיות אדם כל של זכויותיו בשל רק הללו
 לשמור מיחידיה אחד כל ושל החברה של כחובה אלא
אדם. כל צנעת ועל עצמו צנעת על

 הלכות לקבוע הללו, בסוגיות לעסוק הצורך
 התגבר שנפגע למי משפט סעד ולהעניק ותקנות

 הטכנולוגית היכולת נוצרה כאשר המודרני, בעידן
 האזנה מכשירי באמצעות הפרט לרשות לחדור

 הרגלי את לחשוף האישי, למחשב לחדור וצילום,
 חברות של לטובתן הגולש של וההתעניינות הצריכה
 בעידן יותר לפגיעה הפכה "הפרטיות ועוד. פרסום,

 מאוד" גבר עליה להגן הצורך גם ולפיכך המודרני,
 הוא ופיתוחן חדשות הללו הטכנולוגיות (.30 )עט׳

 הפרק על העומדות השאלות וגם מדהים, בקצב
 התשובות את יותר. עוד ומורכבות מסובכות נהיות

 ספרות מתוך ולשאוב לדלות ורהפטיג הרב מנסה להן
והמשפט. ההלכה

 מפורסם אדם של תצלום לפרסם מותר האם
 סולידית בתמונה מדובר אם אף הסכמתו, ללא

 האם בו? פוגעת או המצולם את מביישת שאיננה
 הפוסקים נטיית כאלו? בתמונות לסחור מותר

 מתנגד המצולם אם כזו תמונה פרסום לאסור היא
 ציבור באיש מדובר כן אם אלא כבודו, מפני

 חלק הוא צילומו אז למשל, המוני, באירוע הנמצא
 לפרסם אין אז או הפרטיים. בחייו כן לא מהאירוע.

 באופן אחר. אדם כל כמו הסכמתו, ללא תמונתו את
 מצוקה בעת אדם של תמונה ופרסום צילום כללי,

טרור, בפיגוע שנפגע לאחר צילומו כמו פגיעה, או

 אדם של בלוויה השתתפותו בעת דרכים, בתאונת
 דבר שום כלל בדרך תורמים לא ועוד, מאוד קרוב

 לתמוך יש כאלה ובמצבים החדשותי, למימד מהותי
 של וצלמו צנעתו על לשמור שנועד גורף באיסור

 וכמה כמה אחת ועל אדם, לכל באשר נכון זה אדם.
 לאחרונה רק ציבוריים. תפקידים לבעלי ביחס
 בשעת בביתו מעצרו בעת בישראל עיר ראש צולם
 פגעו הללו המביכות• התמונות מוקדמת. בוקר

 החקירה לעצם דבר תרמו ולא ובפרטיותו, בכבודו
 רק לא הוא פוגעני פרסום נגדו. שיש בחשדות

 שבדרך תחקיר, כתבת בפרסום גם אלא בתמונות,
 או לפרטיותו, וחודרת הכתבה בנשוא פוגעת כלל

 שחקנים או כששחקן מעשיו, על סרט בעשיית
 משפילה נלעגת, בצורה דמותו את מציגים אחרים

מעוותת. ואף
 הביטוי, חופש של ענף היא לדעת הציבור זכות
 דמות על כשמדובר מאוד מקל בארץ והמשפט
 אך עליה. מהפרסום כתוצאה שתיפגע ציבורית

 זו כשבמסגרת חובה, להיות הופכת לא זו זכות האם
 ולרכילויות כוזב למידע להשמצות, גם נחשף הציבור
 פעילותו על עניינית ביקורת עניין? של מגופו שאינם

 והבטחותיו הצהרותיו מאחורי עמידתו על והתנהגותו,
 מצדיקה לא היא אך ומקובלת, לגיטימית היא לבוחריו,

 הפוליטיים, יריביו ידי על לא גם ולעגני, חטטני פרסום
 יהיה זאת, עם הקרובים. משפחתו בני על לא ובוודאי

 של שליליים מעשים על ונתונים מידע לפרסם מותר
 כדי הציבורי, השירות טוהר על לשמור מנת על אדם

 של לפיטוריהם להביא או ראויים, לא מינויים למנוע
 ברור שיהיה לאחר רק זה כל אבל שסרחו. ציבור עובדי

 העבירה את עבר אדם אותו שאכן ספק של צל כל ללא
לו. המיוחסת

 לעתים נחוצה מסוים אדם על מידע העברת
 לצורכי קשר עמו לקשור כדאי האם לדעת מנת על

 לדעת הצורך בין מתח יש וכדומה. נישואין עבודה,
 יושר, התנהגות, הרגלי אופי, - מסוימים דברים עליו

 לאיסור גלישה לבין - ועוד בריאות מצב אינטליגנציה,
 ורהפטיג הרב ובכבודו. בו שיפגעו ורכילות הרע לשון

 מה בשאלה שדנו פוסקים של מקורות לציין מאריך
 )כמו זוג בני של היכרות פגישת לקראת לספר חייבים

 לספר חייבים לא ומה עצבים(, מחלות או פוריות אי
 קשר נוצר כשכבר מתקדמים, בשלבים רק אלא מיד

 בעבר, שהיו )מחלות השניים בין יותר משמעותי
 בין הן אלו מסוג ידיעות איתן(. לחיות שניתן מחלות

 ברבים לפרסמן שאין ובוודאי בלבד, בדבר הנוגעים
התקשורת. באמצעי או

 תופס בחברה יותר החלשות החוליות של מעמדן
 המודעות גוברת שלנו. בעידן מאוד רחב מקום

 לכאלה וראוי הולם יחס לנתינת והשלטונית הציבורית
 רגיש להיות לא או מהם להתעלם נטייה הייתה שבעבר
 ולקשיים לצרכים ביחס אמור הדבר כלפיהם. מספיק

 כאלה או כוח, תשושי מוגבלויות, בעלי של מיוחדים
 עם עצמם בכוחות להתמודד היכולת להם שאין

 חולים, זקנים, ילדים, כמו: נפגעים, הם שבהם •מצבים
 מתייחס ורהפטיג הרב ועוד. זרים עובדים גלמודים,
 להלן נציין לכך. הזקוקות השונות לקבוצות בהרחבה

דוגמאות. שתי
 תלא( )מצווה החינוך ספר - הזרים העובדים מעמד

 ללמוד לנו ש״יש הגר אהבת מצוות במסגרת כותב
 בעיר שהוא אדם על לרחם הזאת היקרה המצווה מן

 ולא אבותיו, משפחת ומקום מולדתו ארץ שאינה
מעליו ורחקו יחידי אותו במצאנו הדרך עליו נעביר


