
 שום אין אולם אדם. להטריד לו שמותר הדבר פירוש אין ׳ועוד. הציבור באמון מעילה
 הנזיקין פקודות — חוקים שני בארץ קיימים זאת. למנוע כדי חדש בחוק צורך

 מי על עונשיו והמטילים היחיד הטרדת את האוסרים ,1977 העונשין וחוק האזרחיים
זה. איסור שמפר

 של הטרדה למנוע בא אינו תמיר של בהצעת־החוק הסעיף כי איפוא, מסתבר,
ה ש ״התחקות״ דווקא אלא כיזם, גם הכי בלאו האסורה אדם, נ י  — הטרדה בגדר א
העיתונות. פעולת נגד ובבירור, כולו, המכוון סעיף

החוק.״ פי עד האסורה ״האזנה •
תמיר. של שיטתו את להבין כדי פעמיים, אלה מילים חמש לקרוא צריכים
ץ א׳ חוק פי על אסור שככר מה כ׳ כחוק לאסור הטעם מה

 זה קטן סעיף כי ערמומיות. ישל רבה מידה בזד, יש למעשה מגוחך. זה לכאורה,
 כאלה סעיפים הוספת הרי להאזנת־סתר, מתנגד אדם שכל מכיוון הסוואה. לצורך נועד

 הסעיפים שגם הרושם את לעורר כדי זו צודקת התנגדות לנצל באה בהצעת־החוק
 מאמרים ולפרסם לשדוד לאנוס, לרצוח, ״אסור בבחינת: דומה. אופי בעלי הם האחרים

 לחשוב להתפתות יכול ולשוד לאונס לרצח, שמתנגד מי ומיפלגתו.״ שר־המישפטים נגד
זה. מסוג היא הרביעית העבירה גם כי

היחיד.״ כרשות כשהוא אדם ״צילום *
 נגד מפורש סעיף ויש הסגת־גבול, מהווה העניין לגמרי. מייותר סעיף זהו גם

הנזיקין. בחוק וגם העונשין בחוק גם הסגת־גבול
 אין אך דירתו) בפתח אדם צילום (למשל: מיקרה־גבול על ויכוח להיות יכול

עצמו. העניין על ויכוח
הקיים. החוקי המצג עד דכר מוסיף ואינו לחלוטין, מיותר הסעיף

 את להצדיק בא הוא מאוד; פשוט הסבר יש לכך בא? הוא ימה לשם כן, אם
:הוא הנה הפוך. אופי ׳ובעל לגמרי, שונה ׳שהוא אחריו, הבא הסעיף־הקטן

 כנסיכות כרכים, תצלומו פירסום או הרכים כרשות אדם צילום •
כמכוכה. להכיאו עלול הפירסום או הצילום שכהן

 ממלכתית, בסעודה המשתתף ברחוב, ההולך אדם לצלם אסור פשוטות: במילים
 ״עלול הדבר אם כזאת, תמונה לפרסם לעיתון אסור מיפלגתית. בוועידה הנואם

במבוכה״. להביאו
 שמביא מה לגמרי. סובייקטיבית אמת־מידה זוהי הרי במבוכה״? ״מביא זה מה
 כשהוא שיצלמוהו אוהב אינו פלוני אלמוני. את במבוכה יביא לא פלוני, את במבוכה

 מפני מזכירתו, בחברת להופיע רוצה אינו אלמוני חזיר. כמו אוכל שהוא מפני אוכל,
חברו. נאום בשעת מנמנם יצלמוהו שמא חושש פלמוני אשתו. מפני חושש שהוא

ו :נאמר במבוכה״. ״מביאו :נאמר לא די. לא בכך וגם י ל ע במבוכה״. להביאו ״
ם כד :אחרות כמילים ו ל צ  המצולם כן אם אלא אסור, יהיה ת

לכך. מסכים
 תמיר שמואל של רגישותו תמיר״. ״סעיף זה לסעיף לקרוא היה יכול הומוריסט

 יש כלי־התיקשורת. של במערכות לציחקוקים וגורמת המפורסמות, מן היא לתצלומים
 סימפאטי, צעיר, בה נראה הוא הרבה. שנים לפני שצולמה אחת, תמונה לתמיר

 תמיר אנשי המאוחרים. בתצלומיו משום־מה, החסרות, תכונות — טוב־לב חכם, רזה,
 קבוע. באופן בהם המופיעה והיא — ולטלוויזיה לעיתונים זו תמונה לספק מקפידים

 לתמונה לב שים הטלוויזיה, מירקע על תמיר של תצלום הבאה בפעם יוקרן (כאשר
אותך.) תשעשע היא זו.

 ממש גן־עדן זה הרי העסקנים. לכל זה סעיף נוח למעשה אך
 כמו — יתפרסם שלו תצלום איזה כעצמו יקכע אחד בד :לפוליטיקאים

פאשיסטי. או כולשכיקי דיקטטור
 מבוססים אלה ״איסורים להצעת־תמיר: הרשמיים בדברי־ההסבר בפירוש נאמר הדבר

 פוליטיקאי. גם אדם. כל מפרטיותו.״ חלק היא האדם של דיוקנו שדמות ההשקפה על
כוכב־קולנוע. גם שחקן־תיאטרון. גם

 רוב הכר. ללא עד והטלוויזיה העיתונות חזות את תשנה זה סעיף חקיקת
 כל אחרי כי כלל, לפעול תוכל לא הטלוויזיה ייעלמו. בעיתונים המתפרסמות התמונות

 כל לבקש שתצטרך פקידים, של גדולה קבוצה תזדנב כלשהו, מאורע שיצלם צוות,
 על ולהחתימו להצטלם, מסכים הוא אם — סתם אורח עובר גם — בסרט המופיע אדם

כתב־הסכמה.
השולח.״ או הנמען כרשות שלא העתקתו או מיכתכ ״קריאת *

המקבל או השולח אין אם כלשהו, מיכתב על ולהסתמך לקרוא אסור כלומר:
לכך. מסכים

בטלוויזיה רק הערצה גואנם: לו
תתואר. לא כלל כזה סעיף של ההרסנית התוצאה

 מרבים אנו כי יודע למשל, זה, בשבועון סידרות־הגילויים את שקורא מי כל
 כתבת־ כל כמיעט העיקריים. רק הם ואלה — מיכתבים של העתקים בהן לפרסם

שלישי צד על־ידי לעיתונאי המועברים מיכתבים על מתבססת עיתון, בכל גילויים,
 והמחליט ציבורית, שערוריה המגלה התכתבות במישרדו הרואה פקיד למשל, —

הציבור. לידיעת להעבירה
 חוה — המקורית החוליר״ע הצכת. של הזרועות שתי הן אלה

 להוכיח יכול אינו המפרסם אם דכרים פירסוס אוסרת — הרע לשון
 — השניה החוליר״ע כאה עתה ציכורי. עניין כהם ושיש אמת, שהם
 להוכיח כחם שיש מיסמבים, על הסתמכות ואוסר — הפרטיות הגנת חוק
אמת. הוא הפירסום כי

מרוויח. אני — האחד הצד על תיפול המטבע ״אם האמריקאי: הפיתגם כדברי
מפסיד.״ אתה — השני הצד על תיפול אם

 העיתונות של והחשיפות הגילויים למרבית קץ לשים כדי לבדו זה קטן בסעיף די
 כי ספק אין תתפרסמנה. לא שוב ודומיהן ידלין אשר נתיבי־נפס, פרשות הלוחמת.

הצעת־החוק. מגיש של המטרה זוהי
 בתוכנית־טלוויזיה מכבר לא התפאר תמיר ששמואל מפני שיבעתיים חמור הדבר

 בכך והורשע שהואשם במישרד־המישפטים הארכיבר — חסידוף חי בפרשת חלקו על
 מפכ״ל של האשמתו למניעת קנוניה גילה המיכתב מיכתב. הזה להעולם שמסר

תמיר. לידי חסידוף על ההגנה את העברנו אנחנו לשקר. שנשבע המישטרה,
 תמיר. על־ידי המוגש — זה חוק פי על גם חסידוף כמו איש להרשיע ניתן יהיה עתה
אדם. של הנפש נפתולי סבוכים

מיכתב לגנוב אסור כיום גם :ראשית מישפטיות. נקודות שתי על לעמוד כדאי
)46 בעמוד (המשך

במסיבה קנוי סד אמה, עם אלישבע אשתו, עם פרוביומו אסורות: פושות שלוש
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